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TAILANDA
A

JAV Senato ir Atstovų Rūmų ■ 
nariai, yra atostogose, bet susi
rinkę rugpiūčio mėnesį jau tik- 
■riausia Svarstys Radio Free Eu-* 
rope/Radio Liberty perkėlimo. iš 
.Miuncheno' į JAV klausimy. Pa
vergtoms tautoms geriau, kad 
šis radijas pasiliktų arčiau jų — 
Miuncheno'į JAV klausimą. Pa-; Tyaivcl 
H daugiau lai^u konp-esma-;"“^';"^^ kad Sovietu 
nams ir sąnalonams, kad lo per- bįsada savQ nuonlo.
kėlimo nebūtų. ~ : [„.-j; sn|inka ne ,ik

Laiškų tekstus galima gautigūžti į Ukrainą, bet?jo žmonai 
.centrinėje ALTos įstaigoje, 2606 ir 6 mėtų sūnui. Svarbu, kad jie 
West 63rd Street, Chicago, IL greičau išvažiuotų. |

UKRAINIEČIAI GALI 
GRĮŽTI BE SŪNAUS

CHICAGO, III. — Ukrainiečiui 
Michail Polovčak Sovietų amba
sadą buvo pasakiusi; kad jis ne
galės grįžti į Ukrainą jeigu kar
tu nepaims savo 12 metų sū
naus Walter. * ' '

VIETNAMO KOMUNISTAI UŽĖMĖ
KAMBODIJOS PASIENIO KALVA

V

t

— -*

'60629, tel. (312) 778-6900.
’ * * "■

’ ’ RESPUBLIKONŲ
• 7 PLATFORMA

-Lietuvių respublikonų'pirmi-'su tėvais grįžti Ukrainon.'Jam 
ninkaAnatolio Milūno sūnus Vy- • daug geriau patinka gj’venimas 
tenis dalyvavo respublikonų par- į Amerikoje. -- Jis jau pramoko 
tijos seminare, į kurį- jį buvo' angliškai, įsigijo nemaža drau- 
pasiuntusi Illinois respublikonų gu, - planuoja : už porą mėnesių 
lyga. Jis. turėjo progos pasikal--grįžti į'mokyklą.

_ Chicagbn' atvažiavęs Sovietų
pinku Bill Brock, kuris pareis- vicekonsulas -Peter Prilepsky lei- 

ė, ka4 lietuviai davė; gerą ir Polovčakui palikti sūnų ir va- 
JlUd?jimL ,reSpUblik°nU žiuoti, bet dabar• atsirado nauja 

bėda: jo žmona nesiryžta grįžti 
Respublikonų partijos pirmi- i rusų valdomą Ukrainą/ \

Polovčakb bėdos prasidėjo, 
J kai jie su dviem savo vaikais 

! atvažiavo į Ghicagą. Po šešių 
i mėnesių. 12 metų sūrius atsisakė

bėtį su JAV respublikonų pirmi-

platfonnos komitetui.

ninkas Bill Brock ir -jų rezoliu- ]
cij ų komitetu pinų; J. Tower at- Į KO^QR^M  AN AS PJ^TUP; 
siuntė pądelcšs’ rąstą P’r- ’ ‘ T ”lira< *
inininkui de K.-'šidfitaskųŲuž jo 

nu platformos- komitetui, 
į . '^*i . *r .*.-/<• -fĄ pi, ' 
. . TAUTOS FONDO PADĖKA./ 
-.r: r;' r- i

MQNTGOMpada^.^nęsim^resp^Įliko-l Atst<*ų£ūinų CharO?
nil n Iii TTrrrtn Vnm i f o 4- r _ _ - .?> . . * • . •.?•?«*• . *--rtris -metus Vfdęs bylas

pasodintas£tri'rs&. metami j ika
• - h '

Atstovų -Rūmų naf^j’.turixdi-
Tautos fondas atšiunįė ALyTąi Įėjimą.

padėką už nusiustus. X000: dole-1
-r? / -X > t rvuoivv u. ivumu. naitai , tuii ,Vil

rių Lietuvos^ laisvinimo r'eika- f deles privilegijas, bet Diggs -pa 
lartls? '? , ■ ' avkv;.

- < *• * * *■' *■’.>. 
' UOLIAI GINA LIETU- -

- x. VOŠ'REKALUŠ..'1

siėmė tekiaišž k£>kių jis neturėjo. 
Jis »mdydavo’jsękretorius, ofi- 
cialiaf 'nipkė'dav^^įems didelę 
algą iš Kongreso kąisš; o vėliau 
iš sekretorių reikalaudavo; dalį^Iįlwąukėš<ir kituose, savo apy-1

linkės anferikečių laikraščiuose algos Jam atiduoti, nes jis turė- 
savo laiškais i*.rasiniais uoliai Ks “didelių išlaidų”. Be ^oAjis 
lietuviškus reikalus gina V. P. naudodavo Atstovų Rūmų nario 
Janušonis, gyvenąs Ųousman,' informacines privilegijas nelega- 
Wis. (ALT Informacija) jliems biznio reikalams. Už tuos 

------------ 1 i nusikaltimus jis gavo 3 metus
— Atstovas Robert S Walker kalėjimo ir anksčiau turėjo atsi- 

.■> - įsakyti iš eitų pareigų.(R., Pa.) tyrinėjd motociklistų 
geųges. Nustatyta, kad Ameriko
je yra net 400 “Outlaw” moto
ciklistų gengių, užsiimančių 
įvairiais kriminaliniais nusikal
timais. •

— Darbo departamentas pra
nešė, kad liepos mėn. pradžioje 
4,049,000 asmenų gavo darbo ap- 
draudos/čekius. Bedarbių skai
čius yra aukščiausias, negu bet 
kada, 1.6 milijono didesnis, negu 
tuo pat laiku prieš metus.

KALENDOF.ĖLIS

NEPATENKINTŲ VAIKUS 
SIUNČIA FRONTAN

: VIENA, Austrija. — Julija 
Vdznesenskaja tvirtina, kad So
vietų valdžia nepatenkintų (dis
sidents) piliečių vaikus mobili
zuoja ir siunčia j Afganistano 
frontą. Ji kritikavo Sovietų val
džią už įsiveržimą į Afganistaną. 
Jos pačios sūnus, 18 metų And
rejus buvo mobilzuotas ir tuo
jau išsiųstas į Afganistano fron
tą. Ji tvirtina, kad Afganistanan 
yra išsiųsti ir kitų Sovietų disi
dentu vaikai.

y * '#». X-T 
::v;xx<

BALFo direktorių suvažiavimo, įvykusio 1980 m. liepos 5 d., Chicagoje, BALF.o Centro 
patalpose, dalyviai. Iš kairės į deš. pirmoje’eilėje sėdi: Aldona Daukienė — vicepirm., 
Faustina Mackevičienė — prot. sekr.,'kun. Antanas Bąltrushunas, Marija Rudienė — pirm., 
Vladas Pažiūra — dir. tarybos pirm,, Ona Jokūbaitienė — gen.. sekr., Kostas Čepaitis — 

.ižd. Antroje eilėje sto'vi: Vytautas Jokūbaitis, Kazys Ražauskas, Dalia Bobelienė, Rožė Ra- 
Jaūskįenė, Vita Baleišytė, Feliksas šėreičikas, Jonas Jasaitis, Juozas Urbelis, Juozas Mac
kevičius, Alfa Pažiūrienė, Pranas Budininkaš, Ona Zailskienė, Bronius Bieliukas, dr. Vy
tautas Balčiūnas, Jurgis Mikaila, Petrais šilas, Janina Gerdvilienė, Juozas Skeivys, Felik
sas Andi-iūnasį-dr. Adelė Trakienė, Vincas Padvarietis, Albinas.Dzįrvona s ir Laima Alek
sienė. "; (Lino Meilaus nuotrauka)

. TIRS PREZIDENTO BROLIO RYŠIUS
SU LIBIJOS VYRIAUSYBE

tSz. CARTERIS PRITARIA SENATO NUOSPRENDŽIUI, 
'PAŽADĖJO KOOPERUOTI SU SPECIALIA KOMISIJA

ravęs Libijos agentu J. A. Vals- 
tybėse. ,

Liepos 26: Ona, Jokimas, Grei
tutė, Malė, Gluosnis. »■ ■< '

Liepos 27: Natalija, Rudolfas, 
Živilė, Geržada, Zintautas, Dar
gia • T i . :

Liepos 28: Ada, .Viktoras, Atė, 
Tolminė, Agaras, Gintautas.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 8:14.

JAV PASIENY RASTI TRIJŲ 
MEKSIKIEČIŲ LAVONAI

SAN YSIDRO, Cal. (AP) — 
Chula Vistą pasienio sargybos 
patruliai ketvirtadienį rado trijų 
meksikiečių lavonus. Nustatyta, 
kad jie yra 26 m. Norberto Va
lenzuela, 18 m. Samuel Arriaga- 
Lopez ir 25 m. Eduardo Juarez 
Deciderid, visi iš Meksikos. Ma
noma, kad juos nužudė pasienio 
plėšikai, pažadėję pervesti per 
Amerikos sieną. .

/ WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį Senatas sudarė 9 as
menų komisiją aiškinti preziden
to Jimmy Carterio jaunesnio 
brolio Billy Carterio ryšius su 
diktatūrine Libijos vyriausybe, 
vadovaujama pik. Muammar 
Chadafi, Amerikos ir laisvųjų 
kraštų priešo'. Komisijoje yra 4 
demokratai ir 3 respublikonai iš 
Teisinio ir Santykių su užsieniu 
komitetų. .Jiems vadovaus sena
torius Birclr Bayh (D., Ind.) ir 
sen. Strom Thurmond (R.; SC).

Senato daugumos vadas Rob
ert C. Byrd, demokratas iš West 
Virginia valstijos, pareiškė, kad 
amerikiečiams apie šį dalykai 
reikia žinoti faktus. Mažumos 
vado Howard H. Baker, Jr., res
publikono' iš Tennessee, įsitiki
nimu komisija bus Watergate 
tyrinėjimų pobūdžio. Abu vadai 
taip pat įeina į tą komisiją. Ji 
pradės tyrinėjimus prieš demo
kratų konvenciją rugpiūčio 11 d., 
o gal ir sekančią savaitę, gi savo 
darbą turės baigti ne vėliau spa
lio 4 d. -— mėnesį prieš prezi
dento rinkimus.

Jau yra paaiškėję, kad Billy 
Carter yra gavęs iš Libijos 
$220,000 paskolą ir kad prezi
dento žmona Rosalynn pagelbė
jo savo' švogeriui sudaryti kon
taktą su IJbijos valdžios parei
gūnais, ryšium su JAV ambasa
dos užėmimu Teherane, many
dama, kad Libija gali padėti iš
laisvinti įkaitus.

Taip pat paaiškėjo, kad Billy 
Carter nėra sumokėjęs mokesčių 
už savo 58 akrų ūkį Georgijos 
valstijoje ir Mokesčių įstaiga 
yra paėmusi nuosavybės doku
mentus. Billy Carter ten laiko
gazolino stotį. Jis yra užsiregist- kainavo $624.

BOLIVIJOS ANGLIAKASIAI 
BAIGĖ STREIKĄ

LA PAZ. Bolivija. — Bolivijos 
Angliakasiai ketvirtadienio va
karą baigė streiką, kai kariuo
menė apsupo streikuotojus ir 
privertė baigti streiką.

t
Gen. Garcia Meza vadovauja

ma vyriausybė norėjo būtinai 
baigti streiką, kad penktadienį 
Washingtone susirinkę Pietų 
Amerikos valstybių atstovai ne
pasmerktų Bolivijos karo vadų, 
neleidusių prezidentei L. Gueiler 
baigti savo įpareigojimus ir pasi
traukti, atidavusi valdžios vairą 
išrinktam kandidatui. Kariams 
labai rūpi, kad Wkshingtone ne
būtų padarytas koks skaudus nu 
tarimas, smerkiantis perversmi
ninkus.

Tuo tarpu gen. Garcia labai 
nepatenkintas, kad po ištisos sa
vaitės niekas, net geriausieji jo 
prieteliai, nepripažino dabartinės 
Bolivijos valdžios. Visa eilė Pie
tų Amerikos valstybių smerkia 
tris Bolivijos karo vadus, nuver- 
tusius ramią ir tvarkingą prezi
dentę. Be to, WashingtoYie už
sienio ministerija greičiausia nu
tars nutraukti visą prekybą su 
valdžią pagrobusiais generolais.

— Turkų valdžia pradėjo ati
džiau sekti mulas, bendradar
biaujančius su komunistais.

— Vokiečiai tikisi gauti iš 
JAV planus naudoti atomo ener
giją karo laivams.

— Aukso uncija penktadienį

SUĖMĖ NORĖJUSIUS
PASIPINIGAUTI y,-

' ■ -*>

KEY WEST, Fla. — Du pa
kraščių laivai rjsuėmė , penkis 
k contrabandist lis, norėjusius pa
sipinigauti kubiečiais, norinčiais 
atvykti į Ameriką. Šios grupės 
kapitonas Vangle, nuolat gyve
nęs Pompano Beacfh vietovėje, 
susirado kitus keturis nedoraus 
darbo biznierius, norėjo plaukti 
į Kubą ir dar kartą atveži' ku
biečius, pasiryžusius iš savo 
krašto išbėgti.

Praeitą trečiadienį kapitonas 
Vangle jau buvo nuplaukęs 30 
mylių nuo krantų, kai jį paste
bėjo pakraščius saugojantis ma
lūnsparnis, kuris kiek nusileidęs 
liepė jam grįžti į Floridą. Vangle 
nepakluso, bet plaukė toliau. 
Tada buvo pasiųsti du skubūs 
pakraščių sargybos laivai. Kapi
tonas Vangle sulaikytas ir pa
trauktas teisman. Jis jau dau
giau nebandys savavaliauti 
kubiečių į JAV vežti. '

ŠIANDIEN REAGANAS 
RINKIMUS LAIMĖTŲ

ir

ARTILERIJA, TANKAI IR AVIACIJA IŠGRIOVĖ 
KAMBODIJOS APKASUS

■ — ■ —------ BANGKOKAS, Tailandas. —
DU PALESTINIEČIAI MIRĖ Vietnamo komunistų karo jėgos, 

sutraukusios artileriją, tankus 
ir aviaciją ir negailėdamos amu- 

'a ,nicijos, penktadienio rytą už
ėmė pačią svarbiausią Malal kal
vą, esančią prie Kambodijds sie
nos, sako oficalus Tailando ka
ro vadovybės pranešimas.

Tailando karo vadovybė labai 
atidžiai seka Tailando ir Kambo
džos pasienio įvykius ir bijo, 
kad Vietnamo karia, sunaikinę 
pačioje Kambodijoje iki šio me
lo atsilaikiusius karius, nepra
dėtų veržtis į Tailandą.

Kambodijos kariai, neturėda
mi modernių ginklų ir gyventojų 
pritarimo, traukėsi į Tailando 
pasienyje esančius Malal kalnus. 
Kambodijos kariai pajėgė ten 
išsikasti apkasus ir įsistiprinti. 
Veik visą Kambodiją okupavę 
vietnamiečiai norėjo galimai 
greičiau baigti karo mūšius. Ta
da to reikalavo ir. susitarimas su 
Kinijo's komunistais, davusiais 
kelis labai skaudžius smūgius į 
Kambodiją įsiveržusiems komu
nistams. Jie laikėsi paliaubų są
lygų'. ir paliko ramybėje Malal 
kalnus.

Tai buvo nedielis Kambodijos 
pasienio ruožas, visai prie pa
čios Tailando sienos. Kambodiją 
užėmę Vietnamo komunistai ži
nojo, kad Malal kalnai priklauso 
Kambodijai, bet kadangi tai bu
vo' tuščia pasienio kalnų sritis, 
tai tuo metu paliko Malal sritį 
neužimtą. Jie paliko sargybas 
Malal srityje, bet jie paliko ra
mybėje Malal kalvas ir jose įsi
kūrusius bėgančius Kambodijos 
karius. Y'ra pagrindo manyti, 
kad mūšius pralaimėjusieji 
Kambodijos kariai traukėsi į 
Tailandą, bet nenorėjo, kad juos 
nurengtų ir apiplėštų Kambodi- 
jos teritorijoje. Rebėgdaini į 
Tailandą, jie norėjo ir maisto 
išsivežti.

Kambodiją užėmusieji vietna
miečiai kelis kartus bandė dasi- 
gauti į Malal sritį, bet Kambo
dijos kariai juos labai karštai 
pasitikdavo. Jie paliko Malal 
kalvas ramybėje porą metų. Da
bar, matyt, ryžosi jas atsiimti; 
Kovas pradėjo’ prieš porą savai
čių, bet vieną kalvą paėmė tik
tai ketvirtadienio vakare. Gali
ma sakyti, kad užėmė pačią 
svarbiausią kalvą.

Bet liko dar viena. Kambbdi- 
jos kariams pavyko persikelti į 
antrąją, visai prie Tailando sie
nos. Jie yra pasiryžę gintis, kaip 
gynėsi pirmoje Malal kalnų kal
voje. Tailando pasienio sargai 
yra pasiryžę sustabdyti Vietna
mo komunistus prie Tailando 
sienos. Jie skelbia, kad gavo 
ginklus iš Amerikos.

IZRAELIO KALĖJIME

JERUZALĖ. — Laike 36. 
landų Nafha kalėjime mirė 
palestiniečiai: 28 metų Ghassan 
Mohammed Halawa ir 30 m. Ali 
Halil Jaafari, paskelbę kartu su 
kitais 16 kaliniais bado streiką, 
protestuodami prieš kalėjimo są
lygas ir blc'gą su jais elgesį. Iš
tirti jų mirties priežastį, Vidaus 
reikalų ministeris Yosef Burg 
sudarė komisiją. Ji nustatė, kad 
kaliniai mirė nuo plaučių užde
gimo, tačiau ligos priežastis ga
lėjo būti dėl priverstino maiti
nimo, nes tai darant galėjo būti 
sužaloti jų plaučiai’.

Ketvirtadienį Rytų Jeruzalėje 
prieš Raudonojo Kryžiaus rū
mus demonstravo 200 palestinie
čių, protestuodami prieš mirtis 
Izraelio kalėjimuose. Halawa 
buvo nuvežtas'-į-Harofeh ligoni
nę prie Tel Avivo ir ten mirė. 
Kalinių advokatas Lea Tsemel 
pareiškė, jog kai kuriuos kali
nius sumušė kalėjimo sargai, no
rėdami prįversti valgyti'. ‘

du

AFGANISTANAN SIUNČIA 
t' KOMUNISTUS

NEW YORK, N. Y. — Afganis
tano tremtinys Hasan Durani 
New Yorke pareiškė, kad Sovie
tų Sąjungos vidaus reikalų mi 
nisterija siunčia į Afganistano 
ir Pakistano pasienį Rusijos mu
sulmonus komunistus. Jie suima 
šimtmečius pasienyje gyvenu
sius afganistaniečius ir išveža 
toliau nuo sienos su visomis šei 
moinis. Į jų vietas atgabena su- 
komunistėjusius mus ulmon.us, 
kurie apgyvendinami išvežtų 
žmonių butuose ir laukuose.

FBI IEŠKO ALI TABA
TABAI ŽUDIKO

WASHINGTON. D.C. — FBI 
paskyrė $10,000 tam asmeniui 
ar asmenims, kurie pradės su
rasti Ali Tabatabai žudiką. Po
licija jau žino, kad Irano diplo
matą nušovė, suėmė du žudiko 
draugus, ant pašto sunkvežimio 
rado aiškias žudiko pirštų nuo
spaudas, bet iki šio meto dar 
nesuėmė žudiko.

Ali Tabatabai buvo Irano ša
cho draugas. Jis tarnavo Irano

WASHINGTON, D.C.— Jeigu, 
šiandien krašte būtų rinkimai, 
tai respublikonų kandidatas R. 
Reagan juos laimėtų didele bal
sų dauguma, praneša kai kurie 
viešosios nuomonės tyrinėtojai.

Spaudos vedama kampanija] ambasadoje, o paskutiniu metu 
tiek paveikė gyventojus, kad 
viešosios nuomonės institutai 
pranašauja Reaganui 61 nuoš.
balsu, o' prezidentui Carteriui tik
tai 33%.

Bet iki rinkimų dar yra trys 
mėnesiai. Manoma, kad prezi
dentas Carteris galės politinių 
priešų puolimus atlaikyti ir ga
lės savo naudai paveikti visuo
menės nuomonę. .

MEŠKA SUDRASKĖ 
JAUNUOLIŲ PORĄ

ST. MARY, Montana (AP). — 
Ketvirtadienį Glacier nacionali
niame parke rasti meškos su-

gyveno Marylande ir rašinėjo 
politinius straipsnius iraniečių 
spaudoje. Savo laiku Irano am
basadoje jis tvarkė spaudos rei 
kalus.

draskyti dviejų jaunuolių lavo 
nai. Nustatyta, kad nukentėję 
yra Kim R. Eberly iš Ohio ir 
Jane A. Ammerman iš Minne- 
sotos, abu vasaros metu dirbę 
Lake McDonald moteliuose bei 
restorane, esančiame vakarinėje 
parko dalyje. Jie nakvojo,drau
džiamoje parko vietoje, apie 500 
jardų nuo privačios stovykla
vietės. f ■

—Pietų Korėjos karinė valdžia 
sulaikė penkis piliečius, atsto
vaujančius užsienio laikraščius 
bei žinių agentūras: New York 
Times, Associated Press, Reuter, 
Britų žinių agentūrą, taip pat 
Japonijos radiją ir Asaht laik
raštį. Jiems kaltinimai dar nėra 
paskelbti.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS
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Klausimus ir medžiagą siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Jauname amžiuje smegenų pažeidimas dažnai pasi
reiškia adipeso - genetalinės distrofijos pavidale. Jam 
charakteringas: 1) vidutinio laipsnio nutukimas, kuo
met riebalai kaupiasi liemens srityje, pilvo apatinėje 
dalyje, krūtinės, pačių lanko srityje, veide, proksimali
nėse galūnių srityje. Berniukams riebalai išsidėsto pa
gal moterišką tipą, mergaitės atrodo subrendusios; 2) 
hipogenitalizmas—išoriniai lyties organai^ antriniai ly
tiniai požymiai neišsvystę; bernukams plaukotumas mo 
teriško tipo, impotencija; 3) mažas ūgis; 4) smegenų! 
pažeidimo simptomai: galvos skausmas, epileptiformi-j 
niai priepuoliai, keteroniminė hemianopsija; g) necuk-j 
rinis diabetas; 6) polinkis i hipotermiją; 7) padidėjusi 
tolerancija angliavandeniams.

Neretai masyvaus nutukimo fone išsivysto plaučių 
hipoventiliacijos—Pikviko sindromas (Pickwickian syn
drome). Jam charakteringa: 1) mažas ūgis, 2) netikė
tas nepernešamas noras užmigti ; 3) iki užmiegant — 
nekoordinuoti raumenų susitraukimai; 4) arterijinė hi
pertenzija; 5) dusulys; 6) cianozė; 7) sumažėjusios, bet 
dažnos plaučių ekskursijos; 8) dešiniosios širdies per
krovimo reiškiniai; 9) policitemija; 10) padidėjęs krau
jo klampumas.

BENDRO PIRMINIO NUTUKIMO ENDOKRI
NINĖ FORMA

Laikoma, kuomet bendro nutukimo fone, neran
dant endikrininės sistemos organinio pažeidimo simp
tomų, išryškėja vienos ar kitos endokrininės liaukos 
funkcinio sutrikimo reiškiniai, dažniausiai pasitaiko:
1) ;hipotireoidinės, 2) hipogenitalinės, 3) antinkstinės 
nutukimo formos.

Hipotirecidinės formos atveju nutukimas vystosi 
hipotireozės fone. Hipogenitalinės gali būti vyriško ir 
moteriško tipo. Vyriško,--tipo. atveju skiriamas: nu 
tukimas su testikuliarinio nepakankamumo reiškiniais:
2) labai reta eunuchoidinio nutukimo forma.

Moteriško tipo atveju skiriama: 1) klimakterinis 
nutukimas, 2) nutukimas dėl centrinio kiaušinėlių ne . 
pakankamumo (juos pašalinus, po rentgeno terapi
jos ir kt.). 1

Antinksčių formos atveju neretai pasitaiko ir lyti 
nių liauki) funkcijos, sutrikimas, kuomet (dažniau mo
terims) bendro, pamažu progresuojančio nutukimo fo 
ne išsivysto hirsutizmo ir kiti lytinės funkcijos sutri 
kimo reiškiniai. *

Prieplauka.Dail. A. Rūkšteiė.

- 1. Būtina-išaiškinti, kad nutukimas tik stabdo vy 
stymąsi, augima ir brendimą, žaloja vaiko psichiką. Ta 
ne sveikatos požymis.

2. Reguliari ir racionali suaugusių mityba, pagrin 
dinį paros kaloringumą skiriant aktyviausiai pralei
džiamai dienos pusei. Valgyti reikia 3—4 kartus per die 
na kiekvieną dieną tomis pačiomis valandomis, vakarie
nė ne vėliau 1—2 vai. prieš nakties poilsi.

bos šauksmą, tiedu mušeikos $600, tai benefitų suma šialš 
sėdo ant savo motociklų, nu- metais būtų iki $7,200.
dūmė su kita jaunuoliu “gen- Jeigu jūs užchrbsite šiais 
geM į vakrų pusę, bet vietos metais $15,000, tai $10,00 būtų 
policija juos nučiupo ir į be- virš $5,000 leidžiamos’LUŽdirb- 
langę uždarė. Tėvai uždėję ti sumęs ir $1 iš benefitų pri- 
kauciją, vaikus iki teismo pa- valetų būti išskaityta už kiek- 
leido. Kalbama, kad šiame par vienus $2 daugiaji uždirbtų* , 
ke siaučia jaunuolių - narko- 
tių gaujos, puola vyresnio am 
žiaus žmones, tykodami iš jų 
išpešti paskutinius centus.

'Kaimynas Pranas D.

SEN.
RAMS

negu $5,000 leidžiamos sumos 
ši sumas$,5000 privalo būti iš- 
eskaityta iš jūsų $7,200 benefi
tų šiais metais.

Todėl jūs ir jūsų žmona pri
valėtų gauti apie $2^00 bene
fitų už 1980 metus, —pasakė 
Social linsurance administra
torius Jack H. Gustafson*

M.

Labai svarbu pavalgyti sočius pusryčius, (apie ‘ 20 
30% paros kaloringumo). Nepavalgius pusryčių, neiš- 
kenčiama nevalgius iki pietų ar alkį malšinama daž
niausiai angliavandenių gausiu maistu (duona, pyra
gaitis). Protinio profilio darbuotojui pagal mitybos in- 
situto duomenis reikalinga:

18-40 m. vyrui—96 baltimų, 50 rieb- ir 380 angiavand.
40-60 vyrui—90 baltimų, 85 rieb., ir 356 angliavand.
18-40 m. mot.—82 baltimų, 77 rieb., ir 330 angliavand.

40-60 m. mot.—75 baltimų, 70 rieb., ir 300 angliavand.,
Sunkėjant darbo kategorijai (vidutinio sunkumo, 

sunkaus ir tik iš dalies mechanizuoto) baltimų pride
dama po 3—5 gram., riebalų1— 7—15 gram., angliavan
denių — 35—50 gram. Baltymai ir riebalai turi būti ne 
tik "gyvulinės ,bet ir augalinės kilmės. - ■ .

Negalima valgyti retai ir daug (grįžus iš darbo — 
“už visą dieną” arba pobūvių metu), ypač'kaloringų, an
gliavandenių gausiu maistu (konditoririiai gaminiai, 
mišrainė ir kt.). Atsikelti nuo stalo, tik pasotinus alkį, 
nepersivalgius Jir jokiu būdu tuoj neiti'miegoti.

‘ (Išrauka iŠ Kauno’ Med. Instit. leidinio: Nutukimas)
' j 7 (Bus daugiau)

TURIMAS TESTAMENTAS PERIODIŠKAI 
PATIKRINTINAS i

Nors nedaugelis lietuvių tu
ri pasidarę savo testamentus, 
bet ir tie gali neatatikti šiai 
dienai. Toks testatoriaus se
niau sudarytas originalas gali 
auti neatatikti šiai dienai, ka
dangi paveldėjimo įstatymai 
keičiami pagal šių dienų ap- 
inkybes ir sudarytojo šeimos 
aidėti arba pasikeitimą. Kai 
<ada prieš 10 —23 metų suda- 

' yti teslai.*entai netinkam^, 
nes paveldėjimo įstatymai per 
tą laika būna pasikeitę.

Jfeigu turite anksčiau sudarė 
testamentą, tai reikia žinoti, kad 
reikia jį patikrinti ar jis ati
tinka gyvenamo laiko sąlygo
mis ir aplinkybėmis. Norėda
mi pakeisti turimą testamen-

Rye Bread Is Surprise In This Stew
Cook up a good old- 

fashioned stew the easy way. 
Take stewing beef flavored 
with paprika, pepper and 
onions and add the surprise 
ingredient — torn pieces of 
rye bread. Simmer for 2 hours, 
and you will find the stew 
beautifully thickened. Now 
all you have to do is to add 
sliced carrots, parsnips, celery 
and accent with the chewy 
texture of California ripe 
olives.

Surprise Stew will give you 
a hearty main dish served 
over egg noodles or with a 
whipped potato border. Add 
green beans or broccoli for 
complete nutrition.

California ripe olives are 
tri appetizing ingredient in 
any dish adding nutty flavor, 
firm texture and appealing 
color contrast.

Surprise Stew < 
lbs. stewing beef 
tablespoons oil 
large onion, diced 
tablespoon paprika 
teaspoon salt 
teaspoon pepper 
cans (lOVfe ounce) con

densed beef bouillon 
cup water 
dices carawfiy rpe - 

bread
Cwp pitted California 
ripe olives, sliced 

tege earrots, sliced

2

2
1

> 2
Brown beef in. oil until Simmer, stirring occasionally, 

well browned. Add onion, - until meat is-almost tender, 
paprika, salt and pepper. Stir abouVtwo hours. Add olives, 

_ .. __ __ writ, Add boufllon, water and parrots, parsnip and celery,
r -1 parsnip, sliced • • • rye Mad, tofnth'shiajl pfeces. Cook IS minutes looger. 
įif2 cups celery, diced -A Cw«r and bring to a beit Makes 8 (1 eup) Miring*.

., . .. . , tą, nueikite pas lietuvi advo. 
katą - teisininką ir paprašykit 
kad jis patikrintų originalo te
kstą. Iš jo gausite teisingą ir 
teisėtą atsakomą ar tą testa
mentą reikia pakeiti pagal su
sidariusią padėtį ar tik patai
syti vieną - lutą originalo pa
ragrafą. Patariame niekada 
netaisykite to originalo save 
ranka, nes tes^amenių pada. 
rysite negaliojančiu.

Jeigu jūs nepageidaujate įra 
šyto į testamentą vieno as
mens, ar Jabdaros įstaigos, ta, 
jų vardą arba pavadinimą sa 
vo ranka nebraukykite. Būna 
atvejų, tai testamento sudary
tojas miršta, o vykdytojas (exe 
eutor) testamento originalą ai 
neša advokatui, kad jį patiek 
tų teismui (probate court) pa
lviniu ti. Advokatas įsitikinęs, 
kad tas testamentas subrau 
kiotas ir kiti vardai įrašyti, pa 
sako, kad originalas neturi le
galios vertės ir tesmas jį atme 
siąs. *

šiuo atveju* norime pabrėž
ti, kad sudarytas tetamentas 
pagal sudarytojo norą ir jo pa 
sirašytas dviem - trims liudi
ninkams matant, ir jiems pat
virtinant savo parašais, pasi
daro legaliu dokumentu. Taip 
sud a ry tą les tam en tą, asui e niš- 
kai negalima ji keisti,, bet ką 
išbraukiant ar įrašant bet kokį 
sakinį. j? .e m. =

Veikian'ieji šio krašto įsla-' 
Tymai lesta nentų leidžia pa
keisti, J>el V'Stainenlo siirašy- 
tojas privalo laikytis šių įsta
tymo nuostatų:

1. TestatOriOš *’’(testamento 
sudarytojas) ^ati slrdaryb 
naujų testamentu <u kėljais pa 

ikeitiniais; » '■ |
; , 2. Jis Mali parašį-’i vadina
mų prie Tesydhė’rtto prierašų, 
(Codili), pagal įstatymo rei-

torius tų priedų pats asmeniš
kai privalo pasirašyti ir duoti 
dviems ‘ trims liudininkams 
pasirašyti, pažyminį metus 
mėnesį ir dieną, kada tai įvy
ko.

Mūsų patarimas būtų: jeigu 
turite sudarę testamentų, tai 
jį patikrinkite, ar jo -turinys 
atatinka gyvenamam metui. 
Testamentas yra testatoriaus 
legalus dokumentas. Kada tes
tamento sudarytojas miršta, 
tai testamento originalas rei
kia perduoti Probate į6^1110 
valdininkui ir tada testamen
tas pasidaro viešu dokumentu, 
tai yra bet kuris suinteresuo
tas asmuo testamento origina
lų gali pamatyti arba gauti jo 
fotostatinę kopijų, sumokėjęs 
nustatytą mokestį.

Pažymėtina, kad mirusiojo 
vaikai, žmona bei giminės ga
li tą testamentą kontestuoti, 
jeigu turi pagrįstų priežasčių. 
Viena iš priežasčių gali būti, 
kad testatorius nežinojo, nesu
prato ir negalėjo pasirašyti, 
Antra priežastis, kad testato*- 
rius neįrašė savo giminių, beį 
turtas buvo paskirtas sveti-'

KT- Kai perkamas namas, 
koks skirtumas tarp, joint te
nancy” nuosavybės, tenancy 
in comon’’ ir nuosavybės lai
komos “Utie in trust”. Kokia 
forma yra geriausia?

Barbora iš Bervyno,
ATS. Paprastoji nuosavybės 

laikymo forma vadinama “jo
int tenancy”, sutuoktiniu, vy
ro ir žmonos, kai vienas iš jų 
miršta, nuosavybę tenka pasi
likusiam gįrvam sutuoktiniui 
automatiškais

Jeigu nupifEJta nuosavybė 
laikoma“tenancy in common”, 

; kiekienas bendras savininkas 
(angliškai vad. co-owner) vai 
do padalintą nuosavybės dalį.

R. M. DALEY SENTO- 
MOKESTINIŲ LENG
VATŲ B1LIUS

Illinois senatoriaus R.
Daley patiektą legislature! bi- 
lių Seimelis priėmė. Šis bilius 
numato seniorams ir nedarbin
giems asmenims mokestines 
kuro išlaidų lengvatas. Bilius 
vadinasi —Tax and Fuel Sost 
Relief Act. Jis palies 500,000 
seniorų ir nuolatinių nedarbin 
vadinasi — Tax and Fuel Cost 
gų asmenų, kurie turi nuosavus 
namus ar nuomoja butus.

Tuo aktu padidinta maksi- 
malinė metinių pajamų suma 
nuo $10,000 iki $12,000, tiems 
asmenims, kurie gali gauti pa
gal tą programą lengvatą, (an j 
gliškai pasakyta — To qualify! 
for the circuit breaker tax re
lief program).

šitas bilius dar turi būti gm iei 2 broUai sesuo wal- 
bernatoriaus Tompsono pasr'do kiekvienas savo dali nekil- 
rašytas, kad taptų įstatymu. n°jamo turto‘ Po. vieno brolio

AAA

pr petitas mirties, 1/3. dalis (angliškai 
va d. interest) bus pervesta jo 

P. S. Jeigu kam reiktų sočia- įpėdiniams arba pagal tesįa- 
liniais reikalais patarimų ar mentą, arba pagal Illinois. įs- 
formų užpildymo ir paaiškini- į tatymą(vad. laws of ręsceiits). 
mų lietuvių kalba, galite kreip Jeigu nuosavy^^^įdedama 
įis pas Socialinio klubo vedė- į vad. “trust Idnd^'tuo atveju 
ją A.Čepulį, 3261 S. Hasted St,, iiekilnojamaS^ tūrtas techniš 
mokesčių reikalais — į vicep.į kai Aaldumas■'?^Ustistų/.?ku- 
A. Aglinską (Margutyje) < gi riąis gali būti vietos’ bankai su 
testamentų reikalais ir jų pa-l -tTOSf’ departamentu. '

va d. interest) bus pervesta jo

Jeigu nuosavyb; 
į vad. ‘‘trust land’?

A. Aglinską (Margutyje),

keitimo į pirm. Pr. šulą, Trusto sutartis (vad. Tust 
tel. CL 4-7965 (vakarais po 8 į agreement) tarp nuįsavybės sa 
”‘'T < J vininįų, įbeneficiarp, ir jjąųko

aptaria, kad po benel'iciaro 
mirties, turtas pereina tiems, 
kurie į tą trusto sutartį yra įra 
syti. Tipiškas pavyzdys, būtų 
su vaikais našlė, kuri* savo

Trusto sutartis (vad, Tust

vai. vak.)

JŪS KLAUSIATE, 
- MES ATSAKOME

DARBININKAS GALI
GAUTI BENEFITUS turtą padėjo į trustą, taip,kad 

KL. Aš būdamas 65 m. amž.,Į “jdnt tenancy” survivorship) 
bet dar dirbąs, kreipiausi gau-

miems žmonėms. Trečia prie-|ū Medicare apdraudą. Aš per, _ 
žatis, tai skolininkas su gerais imetus uždirbu apie $15,000. vaikŲ> kad jie pasirašytų,

T _ _ tai -r-» Ax... 4.^. _ _________

Įrodymais gali pareikšti pre-] 
tenzią (vad. Claim), Ketvir
ta priežastis, jeigu ligos metu 
testatorių! kas patarnavo, tai 
su tikrais įrodymais gali išrei
kalauti už tą patarnavimą aį- 
lyginimū.Kiekviėuas turįs pre
tenziją j testatoriaus palikimų, 
savo ieškinį teismui turi įteikti 
penkių metų laikotarpy.

Kiekvienas advoakatss _ tei
sininkas atrodo turėtų patarti 
vyresnio amžiaus lietuviui, 
kad periodiškai peržiūrėtų sa
vo turimą turtą ir lėšas, ir tu
rimą testamentų, palyginant 
ar jie atatinka gyvenamam lai 
kui. Jeigu visi mes seksime šįl 
praktiškų patarimų, 
galėsime išvengti 
komplikacijų bei nesusiprati
mų. pr. šils.

galėtų pradžiuginti našlę ta 
prasme, kad jai nereiktų pra-

re_jMano žmona, taip pat 65 metų j®* motina norėtų tą žemę par- 
amžiaus, prašė taip pat Medi
cares apdraudos pagal manoj 
rekordus, nes ji niekad įmonė-j 
se nedirbusi- Mmurris Soc. See. 
įstaiga atsakė, kad mūsų be
nefitų suma būsianti apie $600 
per mėnesį ir kad aš galiu ti
kėtis, kad Soc. Ser. išmokų ga 
lesių gauti dar šių metų pa
baigoj, nors aš tęsčiau savo 
darbų ir toliau. Kaip aš galiu 
gauti Social Security benefi
ts, jei aš neišėjau į pensiją?

Jonas K-kas‘r
ATS. Tuo reikalu užklaustas 

Socialinės Apdraudos admini- 
, litrą torius pranešė,kad pagal S. 

ateityje ’įstatymą, 65 metų amž. 
rmitesniųj asmuo, manydamas’išeiti pen-

AREŠTAVO DU JAUNUO- 
NUOLIUS UŽ SENJORO SU

MUŠIMĄ PARKE
Du Chicagos vadin. Lawn 

Parko jaunuoliai buvo suimti 
už 64 metų senioro sumušimą 
Marquette Parke, netoli 67-tos 
ir Kedzie praeitą ketyirtadie- 
n|.
Joseph Tack, 18 m. am.„ gyv. 

6512 S. California Ave., ir joj 
14 metis draugas buvo apkal-į 
tinti už smarkų sumušimą lie-/ 
tuvio Jono Kernagio, gyvenan- Į 
cio Brighton Parke. Sumušta
sis buvo nugabentas į šv. Kry
žiaus ligoninę, kur jam buvo 
suteikta medicinos pagalba.

Liudininkai policijai pasakė, 
kad J. Kernagis ‘‘ėjo .per Mar- 
cpaelffe Parko'lagubo tiltą, o 
Šfe'du; jaunuoliai pribėgę prie 
jo, prpdėjo jj mušti, bandyda
mi atimti iš jo pinigus. Kai iš

sijon,.jei uždirbarbis neviršija 
$5,000 pe rmetus. Jei uždarbis 
viršytų $5,000, $1 yra atskaito, 
mas iš Soc. See. benefitų už 
kiekvienus uždarbio $2, virši
jančius $5,000, benefitų suma 
šiaig metais siektų $7,200.

duoti savo reikalams
■ • T • N “

■ Daugelis vyresnio amžiaus 
į žmonių nuosavybę įrašo į “jo- 
j int tenancy” .su vienu ar dau
giau savo vaikų, bet kai jiems 
reikia tą nuosavybę pastoti, 
tai tie vaikai gali atsisakyti 
pasirašyti po ta sutartimi.

Tiktai jūsų advokatas gali 
patarti kokia nuosavybes val
dymo forma jums yra geriau- 
si* .. .
la proga prisimintini geri 

mūsų senų fininsininkų — J. 
J Rakei, Sr. ir J. Mickėyičjaus, 
gana įsidėtini praktiški savo' 
taupytojams senjorams pata
rimai: “neprisirašykite savo 
vaikų prie nuosavybės doku- 

j mentų, kad ateityje neturėtu-* 
mėt sunkumų tą ’ Hftosavybg; 
disponuoti pagal savo pagei
davimų ar valią”. /

pr. petitjs*

• Pirmąsias mašinas paga
mino Henry Fordas 1896 ritėtais 

------įais -—Jeigu benefitų mėnesinė su- ir jas pavadino keturračia: 
ma jums ir jūsų žmonai yra

kalavimus vieną ar kt’is lapus girdo netoliese buvę lietuviai 
prie originalo prisegti. Testą, sportininkai J. Kernašii pagal.

quadricycle.

Kavalerijos dalinys rikiuotė|e (' -
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t-?- Dr. Kazio Bobelio pranešimas 
veiksnių konferencijai New Yorke

(Tęsinys)
Balfas yra plačiai įsijungęs 

į moralinius, šalpos ir huma
nitarinius (kaip pvz. šeinių su
jungimo ir t.t) Helsinkio Ak
to (Basket 31) principus ir 
yra" atsiekęs gražių rezulta.ų. 
Bet gal yra naudinga pagalvo
ti ar nebūtų'teisinga Balfo vei 
klą; išplėsti daugiau į kitus kra 
štus ir į tarptautines organi
zacijas, ^ypatingai akcentuo- 
jąnt tragediją išsklaidytų—iš
draskytų šeinių1 įr enngracijoš 
Bę vizitacijos suvaržymus, Bal
io pirmininkė ponia Rudienė, 
tikiu,, pasisakys į šiais klausi; 
mgis.į ? i1 ‘ į

Ypatingai yrą svarbu paveikti 
JAV ir Kanados vyriausybes, 
kad jos‘dar stipriau pasisakytų, 
negu kaa‘- praeityje; netik apie 
Helsinkyje priimtų principų

kų akcijų Lietuvos byloje. Ant
ra, Afganistano okupacija smar
kiai pakeitė JAV politiką Sovie- 
tų Sąjungos atžvilgiu. Santykiai 
įsitempė. JAV pradėtas Olimpi
nių žaidimų Maskvoje boikotas, 
tą įtampą dar paaštrino. Nesvar- j 
bu, kaip Sovietų Sąjunga ar. 
įvairūs žurnalistai Olimpiados' 
boikotą vertintų, bet yra negin- 
čitinas faktas, kad tai yra dide
lis moralinis ir materialinis smū
gis Sovietų Sąjungai.

Kadangi Afganistano okupaci
ja analogiškai labai atitinka Pa
baltijo valstybių okupacijai — 
tai mums yra labai pravartu ke
liant Pabaltijo valstybių okupa
ciją, remtis naujais, deginan
čiais Afganistano įvykiais.

Man esant Pietų Amerikoje, 
tų kraštų žurnalistai su kuriais 

■man teko turėti pasikalbėjimus 
dėl Pabaltijo valstybių pavergi- Į

praktišką vykdymą, bet taip pat mo irtą pavergimą sulyginant j 
-r'r ”21ctyr:ų. eklp“ ■ su dabartiniais Afganistano įvy- >
ciją ir Pabaltijo valstybių teisę kiais, jų susidomėjimas Lietuvos!
apie Pabaltijo valstybių okupa-

nepriklausomybę į— teisę, kū
ną Pabaltijo valstybių žmonės 

metais ir vėliau daug sykių pa
kartoję. \
į '&vaimė: iaisku,; kad kitų Va
karų valstybių,. konferencijos 
dalyvių, pozicija Pabaltijo:vals
tybių klausiniu, daugiau ar ma- 
žįąu remsis JAV ir Kanados už
imta laikysena.

Priimta 1979 m. JAV Kongre
se reąOliųjęiją-reikalaujanti So
vietų Sąjungos atitraukimo iš 
Pabaltijo valstybių ir ^Pabaltijo 
valstybių okupacijos klausimo 
iškęlijno Madrido konferencijoje 
yra-nepaprastai didelis Ameri- 
kosi lietuvių laimėjimas. Bet to 
dar negana. Reikia paveikti JAV 
VyriaųsyĮię,; kad Ji praktiškai 
tą‘■rezoliuciją vykdytų. Šie me
tai, mums politiniai yra naudin
gi ta-prasme, kad pirma tai yra 

-^nkiminiai metai ir mes išnau
dodami tą momentą galime gau
ti'ne tik pažadų, bet ir praktiš-

su dabartiniais Afganistano įvy-}

byla buvo .iškarto daug stiprės-j 
mis, ką vėliau buvo galima ma- 

yra 1918 metais iškovoję, 1941 tyti iš Argentinos ir Venezuelos 
spaudoje pasirodžiusių straipsnių 
apie Lietuvą ir Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo ' Komitetą, di
dieji Buenos Aires laikraščiai 

'.“La Razon”, “La Nacion”, Vene
zuelos — “El Universal” efek-

Dr. Kazys Bobelis

tų Santalkos (Baltic World Con- reprezentaciją Madrido konfe- 
ference) memorandumas ben- rencijoje, kuri galėtų kelti Lie

tingai iškėlė Lietuvos okupaci- drai liečiąs visas tris Pabaltijo
. ją ir lietuviams daromas skriau- ' ' — - - - - - ■
das.

valstybes, Helsinkio Akto signa
tarams. šis dokumentas yra pa- 

VLIKas, 1979-1980 metais, yra sirašytas Estų Pasaulinės Kon.- 
paniošęs visą eilę memoranda-1 ferencijos, Pasaulio Laisvų Lat- 
mų okupuotos Lietuvos bylos į vių Federacijos ir Vyriausio Lie 
pristatymui ' įvairioms valsty- 1 tuvos Išlaisvinimo Komiteto pir- 
bėms. Esame įteikę pareiškimus mininkų. Šis dokumentas neats- 
sąryšyje su 45 Pabaltiečių rei- tovauja Lietuvos valstybės inte- 
kalavimu panaikinti Hitlerio- į resus, bet bendrai apibudina Pa- 
Stalino 1939 m. Paktą, įskaitant j baltijo valstybių okupaciją ir 
visus slaptus protokolus, Helsin-' ten vykdomą tautinę eksplotaci- 
kio Akto signatarams, Atlanto 
Chartos, paliestų valstybių vy
riausybėms ir kaikurioms Jung
tinių Tautų valstybėms.

šiuo metu jau. yra pabaigtas 
ir siuntinėjamas Pasaulinės Bal-

tuvos bylą.
Ruošiantis Madrido konferen

cijai taip pat yra padidintos EL- 
Tos laidos, ispanų ir prancūzų 
kalbomis. Jau numatyta VLIKo 
delegacijai turėti asmenį iš Pie
tų Amerikos kalbantį ispaniš
kai, taip pat Madride VLIKas 
turės savo būstinę, apie šešias 
savaites konferencijos metu.

Kadangi Madrido konferenci
joje netik sekcijų bet ir pienu-1

GGERA PROGA NAUJIEMS SKAITO JAMS
ty.; ■ :• . ■ ; . . ,t

UŽDEŠDIT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
- ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

KĮYOr;asmengką dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAU JIENOS -W|;-T’j'
1739 Š. HALSTED ST. TfŲJ 1

CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardu __________ _______________ ____________
Adresas _________ ~ ________________________________

Užsakau Naujienų kaip dovaną savu _ 
yra nauju skaitytojas. Priede  dot 

Pavardė ir vardu_ __________________ _
Adresu -----------------------------------------------

kuris

SpoH*oriau« pavardė, vardas ir vietovO
t -------------- .- - - - r --- ■

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardu------------------------------:-------------------------------
Adresu  ----------------------- .------- ———----------------------------------

Mokyklos ir mokytojai okup. Lietuvoje
Lukšiai (šakių ra j.). 1978 m. 

Lukšių vidurinėje- mokykloje 
VIII kl. mokinė ALYTAITĖ Bi- 
~utė be tėvų žinios buvo įrašyta 
į komjaunimą. Šakių rajoninia
me laikraštyje (1978. V. 13) net 
buvo atspausdinta žinutė, kurio
je džiaugiamasi, kad neveltui 
iirbta, — įtikinta net mergaitės 
mama. ALYTIENE nuėjo pas 
dukros auklėtoją ADOMAITIE- 
1Ę ir išpyškino: “Mes - esame 
ikintys ir mūsų tikėjimas drau

džia priklausyti bedieviškoms 
organizacijoms”, Auklėtoja įti
kinėjo, kad komjaunimas mer
gaitei nieko blogo nepadarysiąs, 
bet motina nenusileido: '“Jūs 
norite, kad vėvai vaikus tik au
gintų, plautų nešvarius jų dra
bužius, padengtų visas .mokslo 
išlaidas ir kad vaikas būtų ne 
tėvų auklė: imas, o mokyklos ar 
valstybės. To nebus! Prašau pa
tvarkyti, kad mano dukra nie
kada nebūtų buvusi komjaunuo 
lė”. '

Po šio pokalbio ALYTIENE 
su dukra nuvažiavo į Šakių ra
jono komjaunimo komitetą ir 
išreikalavo, kad jos dukra būtų 
ne išbraukta iš komjaunimo, o 
dokumentai būtų sutvarkyti 
taip, kad būtų aišku, jog ji nie
kada nebuvo komjaunuolė.

U z savo drąsą ALYTIENĖ 
nukentėjo. Ji dirbo • Lukšių vi
durinėje mokykloje šeimininke. 
Mokyklos vadovybė sudarė to
kias sąlygas, kad ALYTIENĖ 
buvo priversta savo darbą pa
likti.

Prienai. Prienų ra j. švietimo tokį vaizdą matome pas 
skyrius atsiuntė Prienų tėvams, mokinius.

vidurinėje mokykloje žygio ir 
dainos konkurso proga buvo su
rikiuoti Vlb kL mokiniai, Nepi- 
jonieriai buvo be pijonieriškų 
kaklaraiščių. Auklėtoja, nepa
jėgdama priversti užsirišti pijo
nierių kaklaraiščius, pasikvie
tė į talką mokyklos direktoriaus 
pavaduotoją VERIKĄ. Pava
duotojas tuojau įsakė sujieskoti 
kaklaraiščius ir jų neturintiems 
užrišti. Dauguma vaikų prievar
tai pakluso; liko tik mok. Rita 
GRIŠKAITYTE. Perpykęs pa
vaduotojas VERIKAS užriko:

| “Susirink savo šmutkes ir mauk 
! iš mokyklos!”

(Mergaitė tėvams papasakojo 
( apie incidentą mokykloje. Ritos 

tėvas, nuėjęs pas VERIKĄ, pa
reikalavo, kad šis raštu pasiaiš
kintų, kodėl išvijo dukrą iš mo-

atsakymą į jų skundą dėl tikin
čiųjų moksleivių persekiojimo 
Prienų 2-je vid. mokykloje. 
Tarp kita ko atsakyme rašoma:

Svarbią reeikšmę, įgyvendi
nant visišką sąžinės laisvę, turi 
tarybinės konstitucijos garan
tuota ateistinių įsitikinimų ir jų 
propagavimo laisvė. Mokslinio 
ateizmo idėjų skleidimas yra 
viena pagrindinių tarybinės mo
kyklos uždavinių. Mokykloje 
mokiniai nėra tardomi apie jų 
tikėjimą, tuo klausimu su moki
niais pravedami pokalbiai, dis- 
outai. Mokiniai prievarta never
čiami piešti ateistinius pieši
nius- Taip pat nenustatyta, kad 
užklasinio ir užmokyklinio auk- kodėl išvijo dukrą iš mo- 
lėjimo darbo organizatorius . kykloS) taįiau šis atsisakė. Jis 
KURAS su mokiniais grubiai; 
elgtųsi, vadintų juos šiurkščiais 
žodžiais” (Plg. tikinčiųjų tėvų jna uniforma‘' Tada Rita GRIŠ- 
skundą “LKB Kronika”, nr. 41.) KAITYTĖ ryžtingai pareiškė:

aiškinosi norėjęs užrišti mergai
tei kaklaraištį, kad visi būtų vie-

Pašilė. 1979 m. gruodžio 1 d 
šešių vaikų motiną Julija NAU
SĖDIENE grįžo iš ligoninės. Ke
lyje ją sustabdė dvi Pašilės mo
kytojos — POCIENĖ ir ARA- 
NAUSKIENĖ ir pradėjo mpra- .^osjui 
lizuoti, kodėl jos sūnus Juozas,

“Aš veidmainiauti nenoriu: baž
nyčioje su rožančiumi, o mokyk
loje su kaklaraiščiu.. Kaklaraiš
tis yra pijonierių atributika, o 
aš ne pijonierė, todėl jo nene-

ją, rusifikaciją, ir prašo, kad. 
Madrido konferencijoje būtų iš
kelti Pabaltijo klausimai ir pa
reikalautų Sovietų Sąjungos pa

tarimą, atrodo, kad bus uždari 
spaudos, radijo < ir televizijos

• atstovams, tai ypatingai svar 
sitraukimo iš Lietuvos, Latvijos bu turėti artimą kontaktą su po- 
ir Estijos- ; , _

Oficialus Lietuvos valstybę 
reprezentuojantis ir. Lietuvos 
interesus deklaruojantis memo
randumas yra šiuo metu irgi 
paruoštas ir siunčiamas Diplo
matijos Šefui peržiūrėti. Jis bus 
įteiktas Helsinkio Akto signa
tarams, Lietuvos Diplomatinės į ir todėl taip mažai buvo apie 
Tarnybos ir VLIKo vardais. Jo- ’ ' ~
kių pakeitimų šiuo klausimu nė-

lizuoti, kodėl ]os supus Juozas, Kretinga. 1979 m. gruodžio 
IX kl. mokinys, einąs patąrnau- 24 d. Kretingos T-os vid. mokyk- 
ti Mišioms. Uoli partijos tarnai- ( mokytoja (auklėtoją)
tė ARANAUSKIENĖ kalbėjo:^ | STAKĖNIENĖ liepė pakelti 

—• NAUSĖDIENE' pasįžiū- Į rankas mokiniams, einantiems 
rėk, į ką. panagus tavo jvaikasL’j į bažnyčią (pakėlė beveik visa 
Stovi prie altoriaus karnža apsi- į klasė). Paskui mokytoja paeiliui 
vilkęs, o senis zakristijonas yra I kiekvieną tikintį mokinį pradėjo 
jo draūgas. Kokią gėdą-jis daro kamantinėti, ar dažnai eina į 
tarybiniam jaunimui. Namuose bažnyčią, su kuo eina, ar eis. pir^ 
šventų paveikslų prikabinėta, 1 mos gv Komunijos, ar moką po- 
ant stalo tarp knygų kryžius | terius. ’’ ■' ;
maišos. Kaip mums negera, kad j . Tauragė. 1979 m m. pra- 

savo] džioje Tauragės V-je vid. m-je
■ /• ĮVla.kl. vyko tėyų susirinkirhas.

— Mano vaikai ne vagys ir ne j po susirinkimo auklėtoja. A. 
girtuokliai; ir aš nedrausta • KRIKšTAPONIENĖ 'įkalbinėjo

▼ J llUOlOCd 1 1 1 _ -_________ ' _

jau turime VLIKo atstovybes! Jiems susitikinėti; nėr su klebo-;
nu, nei,su zakristijonu. —<Nie- 
kinama moteris apsiverkė ir nię pijonierių organizaciją. Būda- 
ko daugiau neatsakė. 1 ]

Tuo metų, kai mękytojąi terą- ti ęiti. i? į bažnyčią,, p vėliau į 
rizuoja už‘: bažnyčios lankymą ti komjauninty galėsianti ' neštoti. 
kinčiūs vaikus ir jų tėvus, visuo 
se Lietuvos miesteliuose ir kai- si : mokiniai būtų pijonieriai. ,

Vykdydami šį nusistatymu

sėdžių dalyviais,; kurie galėtų 
informuoti kas'vyko posėdžiuo
se, kad būtų, informuojama spau 

.da kaip galimą greičiau apie 
vykstančias diskusijas. Belgra
do konferencijoje teko asmeniš
kai matyti, kaip buvo suvaržy
ta spauda, dėl uždarų posėdžių

konferencijas rašoma. 'Po posė
džių, kartais atskiros delegaci- 

ra ir negali būti. Dabartinė VLI-. jbs šaukdavo spaudos konferen
ciją, kuriose labai paviršutiniš
kai būdavo pranešama apie po
sėdžių eigą.

VLIKas yra numatęs artimai 
bendradarbiauti ir, jau tą vyk

Ko vadovybė nuoširdžiai bendra 
darbiauja ir respektuoja Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą ir dės 
visas pastangas tokioje pat dva
sioje ir ateityje veikti. Yra nu
matyta šį memorandumą įteik-į do su lietuvių, organizacijomis 
ti asmeniškai kartu su Diploma- Į valstybėse, dalyvaujančiose Ma
tinės Tarnybos atstovais. Žmo- į drido konferencijoje. Mes juos 
gaus Teisių Komisijos pirminin
kas Dr. Krivickas ir VLIKo vi
cepirmininkas politiniams reika
lams Dr. Jurgėla artimai ben
dradarbiavo paruošiant ; šiuos 
VLIKo pareiškimus.

VLIKas tikisi turėti

informuojam apie VLIKo veik
lą, įteiktus pareiškimus, prašy
dami kad jie vietoje VLIKo ak
ciją tiesioginiai remtų per savo 
kraštų vyriausybes ir tuo pačiu 

j žinotų kas yra VLIKo vykdo-
stiprią i ma. Tada efektas bus tikresnis.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, IE

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

Atdara šiokiadieniais nuo

į Pietų Amerikoje, daugelyje Eu- 
' ropos valstybių. Kanadoje vei
kiama per KLB,

Labai svarbu, kad konferenci
jos mėtų nuvyktų kuo didesnis 
skaičius pabaltiečių į Madridą 
ir ten viešai pareikštų protestą 
prieš okupaciją. VLIKas tuo rei 
kalu kreipiasi į JAV, Kanados 
ir Europos kraštų lietuvių orga
nizacijas prašydamas raginti sa
vo krašto lietuvius organizuotai 
vykti į-Madridą 1980 ' m., tarp 
lapkričio 10 d.“įr gruodžio 15 d.

Pą’sisekimėš Ntadrido konfe
rencijoje neprįkįatiso nuo ku
rios;, vienos institucijos. Jau yra- 
daug '.ta; linkme veiksnių -pada-: 
ryta. Bet darbas ;da'r nebaigtas' 
ir! pąsiSąkimąs’.'/priklauso nuo: 
bendro^ visu Taisyk lietuvių pa
siryžimo ir užsispyrimo dėti vi
sas pastangas svariam Lietuvos 
byloš. tarptautiniame • forume 
pristatymui ir pajėgaus atstovą-, 
vimo pavergtų lietuvių.

Mes, laisvojo pasaulio lietu-' 
viai, liesame tą didelę moralinę 
ir tautinę atsakomybę dėl Lietu-: 
vos ir 'mūsų pavergtų dorelių ir 
sesių ateities. Jie žiūri į mus ir. 
laukia mūsų pagalbos. Mes ne-' 
galime jų apvilti. Negalime ne-; 
girdėti verkiančios ir. kenčian
čios Lietuvos šauksmo.

Labai malonu, kad šios konfe
rencijos dalyviai taip entuziastin 
gai priėtnė kvietimą dalyvauti 
šios svarstybose ir giliai tikiu;, 
kad apsvarstę visus pasiūlymus, 
visi vieningai'"jūos-vykdysime 
ir tie kurie čią nedalyvavo vė
liau įsijungs' į behdrą visų lietu
vių darbą — mūsų Tėvynės Lie
tuvos gerovei.

Aurelijos SAVEIKYTĖS moti
ną, kad savo dukrą leistų stoti Į

ma pijonierė mergaitė galėsian
ti ęiti. ir į bažnyčią,, p vėliau į

Direktorius reikalaująs, kad vi-
i vmuose'siautėja girti chuliganąi.muose siautėja girti chuliganąi. 1979. XII- 3 mokytoja 

Pavyzdžiui, gruodžio 2 d. grupė; KRIKŠTAPONIENĖ davė savo 
Pašilės; komjaunuolių per pa-! mokiniams klausimus, liečian- 
maldas ■ girtuokliavo, o paskui j čius religiją, ir reikalavo atsa- 
plyta prie Karklėnų ? Kultūros j kyti raštu. Aurelija :SAVEIKY- 
narųų-.užmušė žmogų. ..Sąžinės Į tė atsakė taip: “Mokykloje at- 
už .jutip' grašius nepardavę mb- Į sakinėju Tik į mokymo dalykų 
kytojąį turėtų dėl šito sięlotįs,! klausimus. Konstitucija skelbia 
p ną.dėl; Mišiose patarnaujančio tikėjimo' laisvę”;. Mokyto ja,' pa- 
bemiuko. ■ l J likusi Aureliją po pamokų, vėl

Kybartai (Vilkaviškio raj.). ' • x J " , ty
1980? m. vasario 23 d. Kybartų (įkelta į šeštą puslapi)

D. KUHLMAN, B.S, Registruotas vaistininku

TeL 476-2206

liėjusl Ii spaudo* ir galima gauti knygų rinkoj-*

AMERIKOS UFTUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerlkoa lietuvių padan
gas daryti {tako* į kraite politiką. 103 pat Kaina 11.56.

Knygoa bus lisiųsto*, jei |1J5O lekia arba Money Orderis 
bu* pasiųsta* tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
173> Sa. Halstad St, Chfc*ca, BL MMg

WPOUTAMT MEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM* Tablets are 

50% stronger than Doan’s.
Before you take Doan’s Pins for 

muscular Backacte, remember ttiisL 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan's. That means momentum 
gives you 50% more oam ref«ever per 
dose to relieve backache.

■fo reduce pain, soothe inflammation 
s6 musdes loosen-you can move more 
freely in mmutes! There’s no stronger 
backache medication you can buy with- 
ou: a prescription than MOMENTUM 
Tablets lake only as directed.

No. 79

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šBeikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 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
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių 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 Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
• SATYRINĖS NOVELES, 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.
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ten Kapsukas 
Bet tuo me

letoje komuni-

NAUJIENŲ rastine atdara kasdien, išskyrus aekmadiemus, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, Šeštadieniais —• iki 12 VaL

metams ______ ___
pusei mėty _______
vienam menesiui _

t , . - t i

$45.00 ___________ . _______ .___ , _
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Sovietai įvedė savo kariuomenę 
ir kraštą okupavo, neatsiklaus- 
dami nieko. Sakė mes ateiname, 
ir viskas. >

. < Jis susimastė ir sakė:s pripažįsta. Mes ,** * J — TU zmar, ciajdomus daly
kas, reikės man pagalvoti.

Ir jis, taip vadinamas dipltf- 
. '? matas, kiek jisai žino apie Lie- 

i tuvą?
’ Šiltinki kita žmoni)' irni nrisi-

Nancy ir bu v. Kalifornijos gubernatorius Ronald Reagan, res
publikonų kandidatas į Baltuosius Rūmus, buvo patenkinti, 
sutikę kuklų lietuvį, bet ilgametį respublikoną partijos dar
buotoją Kazimierą Oksą, Tautinių mažumų konvencijos pir- 
-mininką Klevelande. Nedaug kam yra žinoma, kad K. Oksas 
yra ne tik Nacionalinės Gvardijos atsargos inžinerijos dalinių 
pulkininkas, bet ir baigęs Politechnikos institutą New Yorke 

ir gavęs magistro laipsnį DePaul universitete.
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Kad žinotume, kas Lietuvoj darosi
Kad žinotume, kas šiandien Sovietų pavergtoje Lie

tuvoje darosi, ir prisimintume ką mes savo akimis ma
tėme ir ausimis girdėjome, turime padėti į šalį Ameri- 

- ko.s lietuvių tarpe vykstančius tuščius ginčus, neapy
kantą ir šmeižtus, esame priversti grįžti netolimon pra
eitin ir jkonstantųotį kelię faktus, kuriuos , okupantas 
nori primesti-ne tik pavergtos Lietuvos jaunimui, bet 
ir nuvažiuojantiems pasimatyti su broliais ir se

selėmis. ’ • * . r
Naujai atėjęs Gimtasis Kraštas aprašinėja, kad šių 

metų liepos 12 dieną Vilniuje buvo suruošta šokiy šven
tė Lietuvos tarybinės valdžios atkūrimo 40 .mėtų su
kakties proga. Brežnevo paskirtas Lietuvos'.komunistų j 
partijos pirmasis sekretorius šia proga pasakė pagrin
dinę kalbą, kurioje tvirtina, kad “tarybinės Lietuvos”, 
tarybinės valdžios atkūrimas įvyko prieš 40 metų. Jis 
paskubomis prisiminė, kad Lietuvoje buvo įkurta tary
binė valdžią prieš 60 metų, bet tada tą valdžia dingo, 
bet kai buvo atkurta 1940 metais, jau labai rimtas 
dalykas, vertas didelės šokių šventės, didelio džiaugs
mo ir nepaprastai didelių, jokios vertės neturinčių So
vietų Sąjungos dovanų.

/ Lietuvos jaunimą rusai mobilizuoja ir veža Į Afga
nistaną naujam kraštui ir 18 milijonų tautai pavergti.. 
Iš Afganistano Sovietų Lietuvon jau parvežė 300 lavo
nų. Iš Lietuvos Sovietai veža javus, mėsą, -riebalus, pie
ną ir pašarą, o iš Sovietų Sąjungos naujas Sovietų ko-; 
munistų parti jos sekretorius M. Gorbačiovas ątyežė 
“tarybinei” Lietuvai Spalių revoliucijos ordiną, lietu
viai per 40 metų priversti sėti javus, auginti galvijus, 
šerti penimius, kirsti miškus, kad už tą' triūsą galėtų 
“pasidžiaugti” tokiais ordinais, medaliais, klastotomis, 
praeities knygomis ir iškraipytais faktais.

Kaip komunistų partijos sekretorius Griškevičius, 
taip ir Lietuvon atvažiavęs Gorbačiovas kalba apie Lie
tuvos “tarybinės santvarkos” atkūrimą, kada visi žino
me, Jjgd “tarybinės santvarkos” Lietuvoje nebuvo nei 
prieš 60, nei prieš 40 metų. ,

1920 metais Lietuvon buvo įsiveržusi Sovietų Rusi-, 
jos “raudonoji armija”, vadovaujama -komunistų karių 
buvusio persimetusio caro karininko -Michailo Tucįha- 

čevskio. Jo štabo viršininku buvo raudonosios armijos 

pulk. Vytautas Putna. Leninas Tuchąievskiuį ir Pųtnai 
įųyp įsakęs įsiveržti į Vokietiją, sukelti ten revoliuciją 
ir užimti visą Europą. Kartu su raudonąja armija 
Lietuvą atvyko ir Kapsuko vadovąųjgma ‘darybinės 
Lietuvos ir Gudijos vyriausybė”.

“Raudonai armijai” užėmus 
organiząvo Lietuvos tautybių 
tu ne tik Vilniuje, bet ir jokioje
stų nebuvo ir Kapsukas nieko suorganizuoti ne
pajėgė. - -

Sovietai prie Varšuvos priartėjo, bet jos nepaėmė. 
Putna buvo privažiavęs prie Vislo^, bet kiton pusėn sa
vo karių nepajėgė permesti, nes lenkai, prancūzų gene
rolo vadovaujami, pajėgė duoti Sovietams kelis smū
gius ir prievrtė trauktis. Jie pasitraukė ne tik iš Len
kijos, bet ir iš Lietuvos. Pirma negtr Sovietų armija pa
sitraukė iš Vilniaus, Kapsukas su savo valdžia pirma 
išbėgo. Pradžioje Sovietų kariai visą jp valdžią nuvežė 
į Dvinską, o vėliau kitokiais būdais pasiekė Minską 
ir Maskvą. ' rt- , .

Raudonoji armija buvo užėmusi Vievį, Žąslius ir, 
artėjo prie Kaišiadorių, bet Kaišedorių nepaėmė. Jie 
užėmė Rėčionių kaimą ir slinko prie Kaišiadorių, bet 
prie Kaišiadorių kapinaičių jiems buvo duotass toks 
smūgis, kad jie, palikę viską, ne tik pasiekė Rečionis, 
bet ir juos paliko. Kartu su Soyietais atsitraukė 
Kapsukas, o-jiems išrūkus iš Lietuvos, dingo visa Kap
suko kalbose ir spausdiniuose įkurtoji “tarybinė visa 
santvarka”.. Lietuviai Kapsuko vyriausybei nepritarė 
ir niekas jos negynė. ’

Petras Griškevičius Vilniaus suša'ūktiemss komu
nistams, be kitų dalykų, šitaip tarė:

“Prabėgo kėturiasdešims metų nuo to laiko, 
kai respublikos darbo žmonės po daugelį metų tru-' 
kusios revoliucinės kovos, kuriai vadovavo Komu
nistų partija, su -internacionaline Tarybų Sūjungos' 
pagalba nuvertė fašistų-režimą, atkūrė Tarybų val-:

" ' džią, paskelbė Lietuvos Tarybų Socialistinę Respub
liką, tapusią lygiateisiu galingos ir vieningos -tary
binių tautu šeimos nariu.

Savo didelę ir džiugią šventę Tarybų Lietuva 
pažymi su didžiuliu politiniu ir gamybiniu pakili
mu, kurį sukėlė TSKP .CK bįrželią.-^lęnumo nutari
mai, ryškus TSKP C V Generalinio Sekretoriaus 
draugo L. Brežnevo pranešimas plenume, žinia 'apie 
eilinio partijos XXVI suvažiavimo "sušaukimą.”

(Gimtasis Kraštas, 1980 m. lieptos 17 d., 2 psl.) 7
Kaip nebuvo jokios tarybinės valdžios; Lietųvojė 

1920 metais, .taip jos. nebuvo ir 1940 metais.. Sovietų „val
džia įteikė Lietuvai ultimatumą, liepdama įleisti So
vietų karo jėgas. Kartu su Sovietų kariais, įsiveržė į Lie
tuvą specialiai paruošta policija, ki "i naikina, žudo, va
gia, šaudo ir kalina pavergto krašto gyventojus.

Lietuvoje nei vienas daibininkas, nei vienas komu
nistas nekariavo prieš buvusią Lietuvos vyriausybę, kai 
pradėjo veržtis į Lietuvą Sovietų Sąjungos kariai. Pir
mi įsiveržimai Lietuvon buvo suorganizuoti įr atlikti So
vietų Rusijos raudonosios armijos, nes tada -Sovietų Są
jungos dar nebuvo. Antra, Įsiveržima suorganizavo So
vietų Sąjungos kariuomenė, padedam^ policijai žudyti, 
vogti ir naikinti ramią, nesipriešinančią, nedidelę ir be
ginklę lietuvių tautą. ‘

Prasidėjus nacių Vokietijos ir Sovietų Sąjungoj? 
karui, lietuviai sukilo prieš Įsiveržusius Soyietus. Suki-, 
lo visi lietuviai, o ne maža grunelė, kuri šiandien nori įti
kinti jaunimą, kad sukilimą suorganizavo vienas f/^a- 
puolenis.

. - Griškevičius šitous melus tvirtino liepos 12 dieną Į binė Lietuvai'

ANTANAS PLEŠKYS

Konsulo V. Čekanausko ir VUKo pirmi
ninko dr. K. Bobelio pranešimai

(Tęsinys)

— Kad tokios valstybės nėrą.
— Taip, kraštas yra okupuo

tas. Amerikos Valstybės depar-j 1 
tamentas. mus
į » <■ /-. . _» »- T - , ■ ’ . .—v _ „.

veikiame... z j j
■į—Tai ką jūs yeiikate? Ar jūs

išdūodate. vizas į Lietuvą?
—*N,e, to nedarome. ;,v
— Iš yiso nesuprantama. . .o. ,. ..... .
Ir vienas atstove d^ial , *rS>> prMl.

sakė. . * . ' ’ * .stalai, tai jis taip neĄrąsiš!i, lyg
~ Amerika daro klrndą, ^gai i' tave Mrii 

pripažindama. Taip darė ir ma- i . ji 7 T - ’• v ■ i toks pat klausimas: — Kuriosno valstybe, nepnpazincįama Lietu^OS9 • 
Franco vyriausvbeS Pripažino ta ‘ , . , ,suiėilinūnc vįiamybę.   “i, ,kal P“’/1- -'“* 
""ja ’i sakau- * 1 klausomos Lietuvos., kuri dabar

. .. | okupuota, jis dar klausia:
— Gerbiamasis, negalima taip — O, tu rieatstovaūjf komunis

lyginti situacijos Ispamioje su' tiių kraštą?
situacija Pabaltijo kraštuose;: ” — Ne. f 
Tenaibuvo-pilįętinis -karas. Is-Į — Prašau^ čia mano; biznio 
panašėjo prieš ispaną. Viena.pm kortelė.. ; -
sė laimėjo. Kurią pusę jūs pri-1 Matote, kokie kontrastai. Vie- 
pažinote, lai Jūsų reikalą-., -pa- ni bijo, kiti nežino su kuo kalba 
baltyje pilietinio karo nebuvo, ir kaip kalbėti. Iš tokių patyri-:

Vilniaus sporto salę ‘sukviestiems ■ Lietuvos komunistų 
parti j os centro .komiteto nariams ir kandidatams.. Salėn 

|buvo sukviesti “tarybinės” valdžios atstovai, ministe- 
I riai ir jų pavaduotojai. Salėje kalbos klausėsi A. Barkau
skas, ne tokios aukštos, kaip Maskvos, bet vis dėlto aukš
čiausios tarybos pirmininkas, dabartinės Lietuvos prem
jeras Juozas Maniušis, ir visa eilė kitų pareigūnų. Ten? 
lietuviškai nieko ■ nesuprasdamas sėdėjo ir M. . Garbačio- 
vas, visos Sovietų Sąjungos komunistų partijos sek
retorius.

Lietuviams išvijus iš Lietuvoss Sovietus, pasibaigė į 
ii-Sovietinė .santvarka .visoje Lietuvoje. Kai Sovietų ar
mija vėl .grįžo, tai Sovietų sistemą Lietuvon grąžino. 
Griškevičius visiems partijos nariams įsakė tvirtinti,

■ kad Lietuva nebuvo Sovietų okutuota, bet atkurta tary- Į

mų kyla mintis, k^d mes nesa
me pakankamai išplėtę savo in
formacijos . tinklo pasauliniu 
mastu. Ameriką mes padengia
me, bet skitus kraštus mes už- 
mirįtęme. Dar, pavyzdžiui, galiu 
paminėti kolegą iŠ Kanados kon- 
siilato Los Angelėje. Atvažiavo 
naujas asmuo/susipažinome,Ta-, 
bai malonus, pradėjome šnekė
tis, tai jam taip pat nebuvo aiš
ku apie Lietuvą.

— Kas čia jus daugiau pri
pažįsta?.

— Mes turime generalinį kon
sulą Kanadoje, —- sakau.

. — O, aš nežinojau, man rei
kės kreiptis į mano vyriausybę. |

Kai mane paskyrė šitoms pa- | 
reigoms, reikėjo visiems prisi- f 
statyti raštu. Išsiuničau visiems t 
6 konsulams Los An g s įėję, duo- f 
damas žinoti, kad čia yra naujas I 
asmuo. Po kiek laiko teko.su vie- | 
nu susitikti, kurio kraštas pripa- | 
Žįsta Sovietų okupaciją Pabal- J 
tyje. Ir jis, priėjęs prie manęs, - 
sako: , ’

« - f— Ąš gąvau iš tavęs tavo pri- { 
sistatyn)o laišką, labai ačiū. Bet 
tu .supranti, kad mano kraštas 
yra užėmęs kitokią poziciją tuo 
reikalu ir mes ofirialiąi negali- ' 
m.e turėti jokių reikalų, bet ne
oficialiai galime būti draugai, i 
Ir 3av-° vyriausybei vis tiek f 
turiu pranešti, kad gavau.tokį; 
laišką ir kad JAV dar pripažįsta 
tokių konsulų paskyrimus.

Įdomų, ir vėliau tas asmuo, po 
kelių mėnesių man vieną kartą 
skambino į įstaigą kalyti bizr 
nid reikalais. Sakau:

• ^iū^ęk, kolega, sakei, kad 
s mes-oficialiai reikalų negalime 

-u—o— e ■ .'turėti. ' • <
— O, tu iš Lietuvos. — Ir vėl | ” *J . t-

Užiųiršjk kągakiaų, esu bė-g 
doje, pagelbėk!''(Žalėje juokas.) į

-Yra į(įomu, tikrai įdomu,.susi-,1 
tikti su tais asmenimis. Pavyz
džiui, teko susitikti su Australi-^ 

_ jos užsienio reikalų ministerin'. 
Mister Peacock, net nereikėjo- 
jam (iaug sakyti. ?’

— Taip, męs jus pažįstame.
Mes jus remsime iki:pabaigos; , 
— jis sakė.

Gerai, kol jis bus valdžiojež 
Tikėkime jo gražiems, šiltiems 

žodžiams. Bet niekas negali ga
rantuoti, kas bus jam išėjus, 
nes jau turėjome nesusipratimų; 
su Australija. ' ®

Bet, prašau, yra žmonių iš kai 
kurių Europos kraštų, ypatingai; 
iš Vokietijos konsulato Los An-B 
gelėje, kažkaip tai, jų didelė da-: 

lis yra kilusi iš Rytprūsių. Ir kai f 
tik kiek pasišneki, jie apšyla,B 
paskui sako: “Aš esu iš Hlkal-|; 
nųs” (vok. Pillkallen, nuo 193-^ 
metų Schlossberg,.. rus^ Dobro- 

I volsk — A. PI.). Pirmiausią 
klausia: “Kaip jums lengva nuį 
važiuoti į Lietuvą?4’ Kai paaišf 
kini kokių sunkumų mes turime/ 
jis sako:

— Ir mes tą patį turime.
(Bus daugiau)

..

pusbalsiu pasako ji pati sau, lyg pasiteisindama. 
Po gero pusvalandžio ji jau beldėsiį Į to namo 
duijis,-kur „gyveno jos sužadėtinis.

O! Ramunė . . . prašom prašom Į vidų . . . 
— prislėgtu balsu prabyla i ją namo šei
mininkė.T

— Ar Antanas namie? — nieko nelaukus, pa
klausia Ramunė, j *fjtęr >■**** ? l-r. r.

— Antanas . . . Dievulėli I... Nejaugi tamsta 
dar nieko ^ežinaiu? . . — stebėjosi, jau vesda
mos viešnią Į kambarį, susijaudinusi Ramunei 
gerai pažįstama jos sužadėtinio tetulė, kaip jis-' 
ją vadindavo

— [Ir jis išvežtas? Ii.. — riktelia Ramunė.
— JĮ perkovė va ten, įueme... jis, mat, ban

dė .pabėgti. Kai pasibeldė Į duris ,šoko pro lan
gą, o už lango stovėta enkavedisto — taip'ir su-J 
kniubo vargšas prie pat lango...

— Dieve brangus!... — sudejuoja Ramunė.
— Toks sužvėrėjimas... Mūsų neprileido nė 

vienio nė pažiūrėti...
— Tai kur jis dabar? — drebančiu balsu pa- 

kląusė dar Ramunė.
Kurk., jo m nepaliko — pusgyvį Įsime

tė į sunkvežimi ir išsivežė Paskiau žmonės pa
sakojo, matę stoty išmestą iš vagono., jau miru
sį... — šluostydamos ašaras, patyliuko pasa
kojo toliau geroji teta.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVU PALAPINIŲ
3-jų .dalių ROMANĄS

(Tęsinys)

Kai ji po dviejų savaičių vargais negalais 
sugrįžo namo, jų namuose buvo visiškai tamsu, 
o buto durys buvo atdaros, nors jau buvo vėly- . 
vas vakaras; jai pasidarė labai nejauku, nors jil 
ir nebuvo .bąilė. Ji žinojo, kas darėsi pcr tas dvi 
.savaites Lietuvoje ir negalėjo sugrįžti namo tik 
dėl to, kad visame krašte siautė baisus teroras, o 
vėliau praūžė karo audra. Ji greit surąnda prieš 
kambaryje Įprastą elektros mygtuką ir įžįe-, 
bia šviečia. Ją visą nukrečia šiurpas: vietoj gra
žaus įr jaukaus buto, pamato kažkokį sąšlavy
ną. Ji tuojau suprato, kas Įvyko, įr, užsidengusi 
delnais veidą, skubiai išbėga Į gatvę. Gatvėje nė 
gyvos dvasios, retkarčiais supoška kilr nors šū
vis arba ima tratėti kulkosvaidis.Ji greitu žings
niu pribėga prie kaimyno durų — ir čia tas pats 

jckžo atsakymo. Ją apima klaiki baįmė, nebe-, 
žino, kur ei. "gti, kur jieškoti prieglaudos nors 
tai nakčiai. Pagaliau pamažu pradeda judėti gat
ve, dar vis galvodama, kas daryti. “Aišku, tokioj 
nelaimėj kurgi daugiau, nors ir vėlus laikas”,
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— Vargšas Antanas !... gal žinote nors, kur 
jis palaidotas?

— Taigi kad nieko negalima sužinoti. Kai 
kas matė, kaip rankiojo stoty mirusiųjų lavonus, 
krovė į sunkvežimius ir kur tai vežė, bet kur — 
niekas negali pasakyti.

— Kaip baisu!... — vos girdimai sušnibžda 
Ramunė

, — Gerai, vaikeli, kad tu nebuvai namie—ir 
tave būtų ištikęs toks pat likimas...

— Gal taip būtų ir geriau buvę... o kas man 
dabar beliko — mūsų namuose taip pat vi- j 
sur tuščia...

—- Žinau, vaikuti, pati mačiau, sunkvežimis 
pravažiavo- pro mūsų namus.. Vargšė jūsų ma

inytė dar pamosavo man ranka...
Ramunė susmunka Į kėdę ir užmerkia akis.

— Bet tu taip išbalusi, eik Į lovą atsigulti, 
tu, tur būt alkana iš kelionės aš tuojau ar
batos užkaisiu.

Bet Ramunė niekur neina, sėdi nejudėdama, 
tarytum apmirusi.

— Ar daugiau jų taip ir nebematėt?..—pa
lūkėjusi dar paklausią ji.,.. _ ...

— Kai trupbtį aprimo, pavakarę, nuėjome į 
stotį — koks klaikumas!.’, sugrūsti -ą prekinius 
vagonus, be langų,.-be jbro, kaip gyvuliai, <io,-pa4 
toks karštis, šaukia vargšai, vandens prašo,.- o 

S

kai nori paduoti, tai tuoj enkavedistas su šau
tuvu... Tur būt jau atėjo pasaulio pabaiga... — | 
sudejuoja, ruošdama nelaimingajai viešniai va
karienę, šeimininkė.

— Taip, tetute, po tokių Įvykių gyventi nebė
ra jokios prasmės...-^-tyliai pasako, lyg pati sąu. 
Ramunė.

— Nusiramink, vaikeli, nesijaudink taip, | 
Dievas .neapleis, be jo valios, niekas pasauly neį
vyksta...— gailėdamos, kad savo pasakojimu taip f 
sujaudino Ramunę, stengėsi dabar paguosti ją 
Antano tetulė. *

Rusei metų praslinkus, Ramunės nervai tiek į 
aprimo, jog ji jau galėjo imtis kokio nors darbo. į 
Ašaroms galutinai išsekus, ji pradeda galvoti, f - 
kas daryti toliau. Pasilikti Kaune ji nebenorėjo, 1 
nes čia kiekviena smulkmena kiekviename žings-1 
ny primena jai taip netolimą ir taip laimingą Į 
praeitį .

Vieną dieną ėmė vartyti laikraštį. Iš nuobo- I 
durno perskaitė visą, nuo pradžios iki galo; pas- ' 
kuriniame puslapyje beveik vieni skelbimai — į 
ėmė sekti akimis ir juos. Staiga atkreipia jos dė
mesį vienas labai paprastas skelbimas. Ji skai- | 
te:-“K mįefite patarimų biurui reikaliūga ‘Sek
retorė.*.1'Kreipeis tik asmeniškai”. Toliau adre- 
sas. žį adresą ji įsirašo į savo bloknotą.

(Bus daugiau)

teko.su


LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

r—
Nepriklausomos Lietuvos karo laivas “Antanas Smetona”

JĖZUS PASAULIO ^GANYTOJAS

5, Taigi čia turime aiškius aprašymus apie didįjį Dievo atpir
kimo planą, reikalaujantį, kad Jo vienghnis Sūnus būtų padary
tas kūnu — tobulu žmogumi, kad tokiu būdu jis pasidarytų tin
kamas numirti už prarastąjį per .Adomą gyvenimą. Ir taip buvo 
atidarytas kelias išgelbėjimui iš mirties Adonio ir visos jo’ ainijos; 
kitaip sakant, visos žmonijos. Aišku tat, kad Jėzus mirė už 
visą žmoniją.

Visas pasaulis giria pasiaukojimo dvasią kilų naudai ir pri
pažįsta vertybę tų, kurie apsiima būti žmonių valdovais. Visi žino i 
kiek pikto gali padaryti valdovas, kuris ieško tik savos naudos, 
savo gerovės, savd pasisekimo ir savo galybės padidinimo, nežiū
rint kaip tai gali atsiliepti į kitus. Labiausiai pagirtinas dalykas 
tuose, kurie rūpinasi valdžios reikalais, gali būti noringumas 
tarnauti ir rūpintis ne savo, bet žmonių reikalais.

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

PETRAS PLEŠKEVIČIUS

PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVANORIŲ 
PULKO KŪRIMASIS

DR. K G. BALUKAS 
mIMUUA ir motorų ligos 

GINKKOLOGINt CHIRURGIJA

4449 Sc. Puiraki Rd. (Crawferd 
Mrttjral Buildin*) T«L LU 5444S 
Mim UgOBitu pagal susitarisa. 

Jai Dectaliepia, AambinU >74-8004

A “Lietuvos Aidai’
— -KAZĖ BRAZDŽIONYTR

Proęr«m>f v»d6|a

DR. PAUL V. DARGIS.
SYOYTOIM U CHIRURGAS 

Wartdwstor Cammontty klinikos 
Modidnos direktorius

T»U M2-2727 arba 562-2728

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

Visos Laidos is W0PA ftotira. 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
jį WT1S stoues 1110—AM bans*

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef- 778-5374

BIMM3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO* 

3W Wart 10M Strert
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 

Vis** program*! Ii WOPA.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOM1TR1STA8 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71 St T.L 737-5149 

Tikrina akli. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL aflai susitarimą. Uždaryta tnč.

j

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

i

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika. MOTERŲ Hnee.
Oflaaa 345? WRIT lWa Fi tOlT

OFISO VAU: pint- anirtct, tračiaa.

ptftal ttftarftta.

P ŠILEIKIS, O. P

Lhtuviy kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rali ryto.

Vedė|a Aldona Daukus

Tele* : MSmleck 4-14U

7159 So. MAPLEV^OOD AVĖ, 
CHICAGO, ILU 60629

J
I

Mūšy spaudoje
RESPUBLIKONAS RAGINA 

PLOTI DEMOKRATEI
Draugo 169 nr. VI. R. “Dvie- 

I juose horizontuose" skiltyje tarp 
kita rašo apie toki dalykėlį:

“Drąsa, kaip ne vieną mūsų, 
taip ir mane dažnai jaudina ir 
džiugina. Bet saldžialiežuvavi- 
mas — ne. Iš pastarųjų Chica- 
gos įvykių atmintin įkrito du 
epizodai. Lietuvių dienoje Mar
quette Parke liepos 5 d., atvykus 
merei J. Byme, ją pristatė mano 
ir daugelio gerbiamas, nebijantis 
kur reikia tiesos žodį pasakyti

Mažeika S' EvansKiek atokiau rinkosi ūkinin
kų vežimai — vežti kareivių ir 
amuniciją.

Karininkų lydimas atėjo vie
tos kunigas, paskaitė maldas, 
palaimino žygiuojančius. Čia vo 
kiečiai smalsiau žiūrėjo į šią 
praktiką, nes jos nenaudojo- Pa 
sigirdo lietuviškos ir vokiškos 
  Kareiviai skubėjo 

_ prie vežimų. Pirmieji vežimai
paisant bolševikų okupacijos, į pajudėjo raitų karininkų lydi- 
komendantūrą ir į 1-mą pėsti- I 
ninku pulką ateidavo naujų sa
vanorių, nors jau ne taip gau
siai. Lauko užtvaros buvo la
biau sustiprintos.

Sausio pabaigoje buvo pada
rytas pirmas rimtesnis lietuvių 
— vokiečių puolimas.

Buvo šaltas debesuotas ry-

I

g Laidotuvių Direktoriai

ra 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000

(Tęsinys)

lų. šovinių. Buvo įsakyta būti 
ypatingai budriems. Nuo to lai- komandos.
ko ramybės fronte nebuvo. Ne-

ŽYGIS Į DAUGUS

Daugus bolševikai atėjo 20 
sausio žvalgybos tikslais. Jų bu
vo nedaug.. Vokiečių remiami, 
ojo pėstininkų pulko kareiviai, 

"odos karininko Musteikio ve
dami, padarė iškilą j Daugus, 
tuoj po to, kai bolševikai pasi
rodė Dauguose, nes Daugai 
jiems pagal sutartą -demarkli- 
niją nepriklausė. Ten jie rado 
kel's rusus ir paėmė juos nelais
vėn. Buvo pasikeista prieš tai; 
keliais šūviais. Iš patekusių ne-'tas. Patraukdavo kad ir nedi- 
laisvėn bolševikų sužinota, kad delis, bet šaltas vėjas. Atėjęs į 
Varėnoje stovi nemažos bolše- kareivinių patalpas viršila Mor- 
vikų jėgos kurios ruošiasi pulti j kus Ž. liepė- niekur nesiskirsty- 
ne tik Daugus, bet ir. Alytų. | ti — buvo laukta žygio bolševi- 

Už poros dienų į Daugus at- kų pusėn- Grupavosi ir rinkosi 
žygiavo apie porą kuopų bolše- l-jo pėstininkų pulko dalys, prie 
vikų, kurios išstatė lauko sar- jų prikomandiravo komendan- 
gybas Puocalonių kaime, o }ųj tūros 1-mos kuopos 3-čią būrį, 
žvalgybos ėmė maišytis visur, j kuriame buvau aš. Tas 3-čias 
Susišaudymai tarp žvalgų ir i būrys sudarė Komendantūros 
~>atruliū pasidarė gan dažni. Ir i-oS kuopos- kulkosvaidininkų 
1-mas pėstininkų pulkas, ir ko- komandą. Aš išsirikiavau su sa- 
mendantūros daliniai irgi pasi- vo buriu, prie savo kulkosvai- 

I——C'....o.—1 _ T", — 7______—XX -- — —
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Alg, Regis. Bet labai keista pa
sidarė, kai jis iš anksto paragino 
masę susirinkusių merei ploti. 
Ta-si mes būtume avių banda, ir 
nežinotume, kada reikia ploti. O 
visai priešingas atvejis' buvo ati- 
darerž šeštąją Tautinių šokių 
šventę. Pristatydamas garbės 
svečius, inž. A. Rudis, nieko ne
bijodamas ir, kaip atrodo, nie
kam nepataikaudamas, tarė ke
lis prieš plauką šukuojančius žo
džius Baltųjų rūmų adresu. Pa
tys buvom . liudininkai, kokie 
kilo plojimai ne ųž sąldžialiežu- 
vavimą, bet už atvirumą.”

Tarp kita ko, Alg. Regis yra 
Lietuvių respublikonų veikėjas 
Illinois valstijoje.

K. Petrokaitis

mi. Pryšaky jojo vokiečių ir 
lietuvių karininkai.

Iš Alytaus į Daugus yra apie 
24 km. Kelias kalnuotas, veži
mų pakrovimas buvo nemažas,- • 
pokariniai arkliukai menki, tad 
važiavome ilgai ir nuobodžiai. 
Raiti žvalgai išjojo į priekį; va
žiavome ramiai ir šalome. Sava- 
noriai rūkė ir juokavo, visi ver- ’ 
žėsi į mūšį. Važiavome gana i 
ilgai. Lietuvių kariuomenę, su 
viršum 100 žmonių, vedė ka-j 
tin. P. Genys. Vokiečių dalinys; 
buvo apie 30—40 žmonių. Nors. 
jų buvo maža, bet jie buvo pri- į 
tyrę, sunkiai ginkluoti. Mums^

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
• a w ’ • * r

me

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

seilės vąrvėjo, žiūrint 4 jų ap
ginklavimą. .

Privažiavome Puocalonių kai
mą apie 12 vai. Ten vežimus pa
leido ir kariuomenė pasiruošė 
pėsčiam žygiui- Vežimais veža
ma buvo tik amunicija ir kul
kosvaidžiai. Žvalgai pasileido 
plentu į priekį. Jiems perjojus 
Daugų mišką, jie buvo pastebė
ti bolševikų užtvaros ir tuoj ki
lo susišaudymas. Visais kam
pais miške suskambėjo šūvių 
atgarsiai. Mes sustojome, vėliau 
ėmėm važiuoti paskui kovon 
žygiuojančias plentu voras. Da
l’s karių dingo miške, jie ėjo 
užeiti vokiečiams iš sparno.

Kiek pasišąudžius, susišaudy
mas nutilo. Bolševikai traukėsi 
prie savo gynybos linijos netoli 
Daugų, ant kalvų grandies. Mū
sų ir vokiečių kariuomenė nu
skubėjo į priekį.

(Bus daugiau)

kiečių pėstininkai. Akcija prieš 
bolševikus buvo bendra — su
tartinė. Sunku buvo lietuves .. .. f

savanorius su vokiečiais paly
ginti. Vokiečiai buvo žymiai 
aukštesni ir stambesni už lietu
vius. Daug iš jų buvo ūsuotų 
— vyresnio amžiaus. Buvo ne
kalbūs. "Karininkai ir puskari
ninkiai kažkokiu kalakuto bal
su suūlbuodavo. komandą. Ji t 
buvo neaiški ir mums nesu-! 
prantama. Stebėjomės, kaip to
kios komandos galima buvo 
klausyti ir ją pildyti: bet karei- ’ 
viai staiga ir kartu pajudėjo ir 
vėl sustingdavo. Tuo tarpu sa
vanorių lietuvių pusėje buvo 
žymiai linksmiau, šnekučiavo- . 
si, juokavo ir rodė kur kas dau . 
giau gyvumo. Vokiečiai buvo 
paniurę, kaip karą pralaimėję, 
nors jie ir visados tokie atrodė.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

k

AMBULAN5O 
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

CluCAgOO

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių 

Asociacijos

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

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

Telef. 476-2345

£ TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• Georgia Technologijos ins
titutas futbolo rungtynėse 1916 
metais nugalėjo Cumberland 
universiteto rinktinę 222 : 0 re
zultatu ir iki šiol niekas nesu- 
mušė šio rekordo.

M

; PERKRAUSTYMAI

MOVING

Leidimai — PU na apdrwda 
ŽtMA KAINA

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-lk38-113»

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

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4419

Make Your Own 
Family Health Information Jar

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, JT*- 33710 

Tei. (813) 321-4200

R (valrty rtrtvmu.
ANTANAS VILIMAS

Tol. 374-1ĖĖ2 arba 374-5**

Many accidents and health 
emergencies occur in the 
hone each year. And many 
complications can be avoided 
by taking preventive steps for 
your family’s health and safe
ty One such step is keeping 
s * Family Health Information 
Jar”

It’s important that family 
medical information be read
ily available to emergency 
medical personnel or whoever 
first arrives at the scene. A 
brief medical history of each 
family member will quickly 
alert rescue squads, para
medics or other individuals 

. to handicaps/ allergies or 
other special family health 
problems.

Just fill out a Family 
Health IhTotmation form. 
Place -■? h* •» med 
fkas jar. Apply an attention-

getting libeL «ip the eod 
then put the jar in your 
refrigerator. . Some of the 
information wil be Instantly 
readable through the jar, A 
fecond label should be placed 
on or near your telephone 
indicating that ycrer Family 
Health Information Jar k aa 
the refrigerator.

If you want to make a 
Family Health Information 
Jar, write for 2 free kbela 
and a Family Health Informa
tion form. You will al*o 
receive a Kitchen Safety leaf
let from Owent-Dlinote with 
heflpful tips oa purchasing’ 
and storing foads^ in glass 
containers and informatiou 
on fobd spoilage Ad
dfess: Kitchen Safety, Dept. 
10, ?.O.^ Box 361, Madison 
Square štetiee, New Toęk, 
NY 10010. l

KARL TIDMANAS
Gyv. Marquette Parke, Chicago, III.

Mirė 1980 m. liepos 21 d. 11 vai. vak., sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Metelių kaime. ,

A menkoje išgyveno 33 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mary (pagal tėvus Mozūraitė), 

sūnus Reimund su žmona, gyv. Vokietijoje, duktė Irma Grin- 
nert su šeima, gyv. Vokietijoj, brolis Andrius su šeima, gyv. 
Chicagoje, 2 seserys — Paulina Dietrich su šeima, gyv. Vo
kietijoj, ir Emilia Goccnlas su šeima, gyv. Australijoj, miru
sio’ brolio žmona Natalija su šeima, gyv. Chicagoje, švogerka 
Anna Bendik su šeima, gyv. Chicagoje, ir kiti giminės, (irau 
gai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 5 vai. popiet I^ack- 
Lackawicz koplyčioje, 2124 W. 69th St., Chicago. Budetuvės 
įvyks šeštadienį 7 vai. vak. koplyčioje.

Kitos informacijos bus duotos vėliau.
Visi a.a. Kari Tidmano giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jani 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sūnus, brolis, seserys, giminės.

Laidotuvių direktoriai S. C. Lack ir Sūnūs. Tei. 737-1213.

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

II
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NAUJA AUKA PAVERGTŲJŲ TAUTU 
DEMONSTRACIJOJE

Į pavergtųjų tautų eiles vis 
įsijungia nauji nariai. Šiais me-* 
tais skaudus smūgis sukrėtė Af
ganistaną, o jo žmonės pakliuvo 
į seniai planuotą Maskvos pink
lių vergiją. Afganistaniečiai pa-* 
teko į tokią pat padėtį kaip lieJ 
tuviai 1940-aisiais metais. Jų 
valdžią Sovietai smurtu pakei
tė į raudonųjų valdžią, o nekal
tus piliečius ir partizanus nai
kina žiauriausiomis priemonė
mis, neišskiriant cheminių gink- 

rlų ir napalmo. Šitoks Sovietų 
teroristinis elgesys, praktikuoja
mas dabartiniais metais, aiškiai 
parodo, kad komunistai dar nėra 
savo imperialistinių tikslų nei 
priemonių pakeitę.

Per pavergtų tautų demonst
racijas, kurios įvyko š.m. liepos 
19 d. Čikagos Daley Plaza Cen
ter aikštėje, teko susipažinti su 
afganistaniečiu studentu Anwar 

f Ahady, kuris per iškilmes kal- 
^bėjo savo tautiečių vardu ir juos 
^atstovavo Pavergtų tautų komi-1 
[teto posėdžiuose. A. Ahady stu-Į 
idijuoja politinį mokslą North
western universitete ir dirba Af
ganistano Šalpos komitetui (Af-į 
ighanistan Relief Committee).

Ilgiau su juo pasikalbėjus pa
aiškėjo, kad Čikagoje gyvena 
tiktai 25 afganistaniečiai. (New 
Yorke ir Los Angeles yra dau
giau.) Jis pats geriausiai susipa- ] 
žinęs su anglų kalba, todėl at
stovauja savo tautiečius oficia
liais atvejais, neišsikriant pasi
kalbėjimų televizijoje.

Buvo įdomu sutikti žmogų, 
atkeliavusį iš kitos pasaulio pu
sės, kurio mintys vienodai su
tampa sų lietuvių, kovojančių 
už savo krašto laisvę. Jis labai 
apgailestavo, kad Afganistanas 
turėjo prisijungti prie pavergtų
jų tautų, bet džiaugėsi, atradęs 
kovos draugų kitataučių tarpe. 
Jis tvirtai įsitikinęs, kad pir
moje eilėje jo įsipareigojimas 
yra Dievui, o sekančioje eilėje 
— tėvynei. Apleidęs kovą už 
savo tėvynės laisvę, jis jaustųsi 
kaip žmogus be tikslo. Jis pa
stebėjo, kad tie amerikiečiai, ku-

į rie nesirūpina pasauliniais įvy- 
i kiais ir nemato Sovietų Sąjun
gos grobuoniškumo pasekmių, 
labai susilpnina Amerikos sąmo
ningumą ir tuo pačiu jos galią 
turėti įtakos tarptautinėje plot
mėje. >

Pasirodo, kad Pavergtųjų tau
tų komitetas tikėjosi damonstra- 
aijose pamatyti tarp dviejų ir 
trijų tūkstančių dalyvių, todėl 
A Ahady labai nustebo, pama
tęs pustuštę Daley Center Plaza 
aikš*ę. (Per televizijos penkto 
kanalo žinias pranešė, kad daly
vavo tiktai 200 žmonių, iš tikrų
jų dalyvių buvo virš tūkstan
čio) Afganistanietis tikisi susi- 
-išti su kitų tautybių atstovybė
mis, kad gautų daugiau infor
macijų ir pagalbos tęsti kovą už 
nepriklausomybę.

Savaitė, kuri tęsiasi tarp lie
jos 21 ir.27 d., yra oficialiai pa
skelbta Afganistano Šalpos Sa
vaite. Afganistano Šalpos komi
tetas prašo visus remti Afganis
tano' pabėgėlius, kurių skaičius 
dabar viršija vieną milijoną ir 
kurie dabar vargsta; išbėgę per 
pavojingus Hindu :Kušo kalnų 
tarpeklius. Dauguma jų yra mo
terys ir vaikai, ir dauguma su
žeist’ bombų. ■ . p

Šalpos komitetas veikia kaip riakojų 
ne pasipelnymo <
Aukos, siunčiamos per jį, gali tęsiant prenumeratą, 
būti atskaitomos nuo mokesčių. ; ;
Maistas, vaistai, palapinės ir — Lietuvių Reformatų Sino- 
drabužiai yra siunčiami per ^as paskyrė Naujienų paramai 
tarptautiniai pripažintas šalpos $30 ir juos Įteikė per; lietuvių 
agentūras. - •: .-spaudos bendradarbį Viktorą*

Prieš 40 metų lietuviai: buvo Karosą. Dėkui. , - L.
takioje pat padėtyje. Todėl, kas 
galite padėti. (atskiri asmenys 
arba organizacijos), aukas 
kiais siųskite šiuo adresu:

AFGHANISTAN RELIEF
COMMITTEE, INC.

Chicago Chapter:
Suite 810, 220 South State St. rininkas'ir buvęs darbo kuopos 
Chicago, IL 606104 kuonininkas rrnro lionnz/ 90 .J
Tel. (312) 427-2535.

viK'y ->i:

J. Pikšilingis, vasarą pra- ku, Vytautas Paukštelis ir Lion- 
leidžianlis Stayner, Ont., savo ginas Pliūra —<■ vicepirm., Tadas 
prenumeratai bei aukai atsiuntė; Bauža - 
savo dukters ir žento V. P. Jau- 
degių, gyv. Omahoje, $60 čekį.
Dėkui jiems už ankstyvą prenu
meratos pratęsimą ir už $15 
auką.

— Inž. Vilius Variakojis ir“jo 
žmona, 6919 So. California Ave., 
savo' bute yra sutelkę įvairių 
tautodailės dirbinių. • Jų butas 
atrodo kaip nuolatinė tautodailės 
paroda, kurią kiekvienam dera 
pamatyti. Apsilankę stebisi Va- 

paslaugumu, Dėkui 
organizaęija. jiems už $5 auką, atsiųstą pra-

ce
— Aviacijos ir vandens spor

to tradicinis festivalis Čikagos 
paežerėje prasidės liepos 26 ir 
27 d. 2 vai. popiet.

’ : — A.a. Edvardas Nakutis, Lie
tuvos kariuomenės atsargos ka-

kuopininkas, mirė liepos 22 d. 
Čikagoje, sulaukęs 69 metų. Liū-

sekr., Bronius Jaras —. 
iždininku. Skyrius ruošia pik- 
siką liepos 27 dieną V. Bagdono, 
sodyboje.

. STASYS ŠAKINIS 1
LIETUVIS DAŽYTOJAS

■ ; 1*
Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

• Brighton Parko Lietuvių 
Namų Sąvininkų Draugijos pik-“ 
nikas įvyks liepos 27 d., sekma-.: 
dienį, Šaulių salėje, 2417 Westp 
43rd St. Bus laimės šulinys, ska-į 
nūs maistas bei dovanų paskirs-i 
tymas, šokiams gros E. Knolioįj 
orkestras. Pradžia 12 vai.
Visus kviečia Draugijos Vaidybai

i • <
— Horoscopes or Astrological 

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment necc* 
sary. EUNOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
ir25-8392. Professional Membei 
\merican Federation of Astro 
agers. (Fr.) .
• J. Andriaus sudarytą Lietu

vos žemėlapį ir išleistą Devenir 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti? 
siunčiant užsakymus šiuo adre-i
su: Devenių Kultūrinis Fondas! 
P.O. Box 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kainą $6 -Į- 65c per
siuntimo išlaidoms padengti. ’

' 11
— Adv. Jonas Gibaitis, civili-i 

nių ir kriminalinių bylų specia-j 
lis tas, nukėlė savj ofisą į antrąĮ

— Kun. Ądolfas Stažys, ilga- aukštą, kad vyresnio amžiaus} 
metis šv. Kryžiaus parapijos vi- l žmonėms būtų lengviau jį pa-j 1 .A •«» 1 • T • A • 1 ><

-t: Namai, Žtmi Parda «lmvi y Kamai, žami — Pardavlmwl
REAL ESTATE FOR J iALl | REAL ESTATE FOR SALI

i
—------------------------------------- -  ’ ------------------------------------- —<

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ‘ 
IR ŽEMAIS NUOSIBi iČIAlS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S.

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS iKAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road i Chicago, DI. TeL Virginia 7-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRU :iMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYAAAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ KOŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACK VIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE .

6529 So.. Kedzie Avė. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marqu ette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. £

kanas ir Amerikos Lietuvių Ta- siekti. Jo Įstaiga užima du nafi* 2 BUTŲ medinis prie 68-tos ir 
rybos aktyvus pareigūnas, šio mo aukštus, dirba keli teisininJ]’^plewooi Labai tinka gbminingoms 
mėnesio pabaigoje išvyksta į St. kai. 6247 S. Kedzie. Tel. 776-8700 
Petersburg, Fla. Irena ir dr. Leo1-i 
nas Kriaučeliūnai surengė jaml 
išleistuves.

y šeimoms.
MŪRINIS BUNGALOW Brighton 

— Dengiame ir taisome visu g Parke, 15 metų. Reikia skabiai par- 
« duotu Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago? miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS J 

4514 S. Ta Ima n Avė. / 
Tel. *27-355*

— Petras Malėta, Gen. T. Dau
kanto Jūrų šaulių kuopos vice
pirmininkas, pavaduoja išvykusį 
atostogų pirm. Edmundą Ven- 
gian«ką, kuris grįš rugpjūčio 
mėn. 5 dieną.

— Grupė lietuvių sėkmingai 
demonstravo prieš agresiją prie 
Sovietų ambasados' Washing
tone liepos 18 dieną. 18 asmenų, 
jų tarpe Simas Kudirka, buvo 
p r i s įrakinę . prie ambasados 
vartų.

- ■ i

— Aleksas Špokas su šeima 
iš Merrillville, Ind., atostogavo Į 
Colorado valstijoje. Jis pastebė
jo, kad Denvery miesto ir apy
linkių telefonų knygos viršelyje

i riišiŲ stogus. Už darbą garan- 5 
tuo jame ir esame apdrausti. | 

ARVYDAS KIELA, 434-9655 1
ŠIMAITIS REA LTY

MOKYKLOS IR MOKYTOJAI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 
reikalavo konkrečių žinių apie 
jos tikėjimą:

•— Juk ir tavo mama buvo 
mokytoja, tai gali tau paaiškin
ti, kad į tokius klausimus būti
na atsakyti.

Aurelija atsakė:
— Mano mama dėl tos prie-

j žasties ir nebedirba mokykloje, 
j kad nereikėtų skaityti ateisti-1 
Į nių paskaitų ir prievartauti vai-

' Ramunė Tričytė - dėti liko žmona dr. Aldona, dvi 1 >'ra meniškai išdėstyti atsiliepi- 
--------------- : dukterys, sūnus, du broliai ir mai telefonu Įvairių tautų kal-

bomis, jų tarpe gana ryškus užr 
rasas “KLAUSAU’^ ‘

— Illinois valztijos loterijoje 
liepos 24 d. Pot. ofvGold lošime

. ★ Į. , plaunejo 6o081;>.. Luck y Stars lo-.
t v . j Tj., .v _ 1 i — Pijus Pėtrūšaitis išrinktas' Šime laimėjo 94, 62, 688, 663— Inz. Algirdas Idika is Bra- r n v v ....... ,.... . , .X,, . LB Kenoshos skynaus pirminm- ir 616/0. . .■ .• -'izihjos, viešėdamas Čikagoje ir r- ■ 5 . «■

lankydamas įvairias lietuvių ins- 
titucijas, buvo atvykęs Į Naujie- n 
nas. Dėkui jam už vizitą, nau-' 
dingus ir Įdomius pokalbius, taip 
pat už Naujienų prenumeratą. 
Malonu pastebėti, kad vis dau
giau lietuvių atkreipia savo dė
mesį Į Naujienas ir jas užsisako.'

sesuo.
. .z? .

:|‘ — Kun. Robertas P. Volungė
ms vičius paskirtas šv. Petro lietu-

. ' vių parapijos vikaru So. Bostone?

MARDA NOK

2508 W*st 8Mb St, Chicago, HL 60621 • Tel WA

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

Notary Public
Insurance, Income Tax

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

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

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775 -

NEIGHBORHOOD
REALTY G&OUP

US.AT i: iitSsEai
Well help you moke the right znove.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUCai, 

momoti ar apdrausti savo nuo

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

- mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION- .
7152 So. kedzie Avenue

Tel. 776-8505

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas į
Jei ruošiatės keliauti .

American Travel Service Bureau < 
5727 S. Western Ave^ Chicago, DI- 60643 1 

z TeleL 312 238-9787 1
• Nemokrmo pat*niAvinMs užsakant lėktuvu, traukiniu, laivu keUo-Į J

niU (cruises), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda- j 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aštus; ’S 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer-. F 
macijas visais kelionių reikalais. j

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezcrvaou vietai
Q anksto — prieš 45-60 dienų. 2

— kreipkitės J Lietuviu Įstaigą: I 

n TVoTTfi! Czs-rvieo TJit-rooti ' Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 5>th St, Chicago, BL 80625. — TeL WA 5-2717

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir Tašytojo.Atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą____ ______   $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir- 

grožis. Kietais viršeliais_______________ $4.00
Minkštais viršeliais, tik_________    $3.U0

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik----- $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
17.19 So. HALSTED ST.. CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seulausik, didžiausia fr turtingiausia lietuviu nateraalinė or- 

ganfcadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.___

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

\ • •- - ■■ • — ---------------- ------------ -------------------------

SLA —limokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas galt 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

----------
SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač ūaud’nga jaunimui, siekiančiaa 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai ____

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos suma temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jvma 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti. Y
‘ ' —

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

807 W. 80th 8».
TH. Oil) 543-2218

Barstyčiai (Skuodo raj.) 19721
m. vasario mėn. Barstyčių tary- Į-avybę Chicagoje ar be* klu
binio ūkio ūkvedys ŽEIMYS už | Amerikoje, prašome skaiKibinti 
tai, kad jo 8 m. sūnus eina į baž- -j- 
nyčią, pervestas Į žemesnes pa 
reigas. Šiuo metu jis dirba bri
gadininku.

Simnas (Alytaus raj.). 1980 
m. sausio 4 d. Simno vidurinės 
mokyklos dėstytojas ir INb kl 
vadovas Antanas SITKA klausė 
auklėtinius, kurie savo noru ei
na į bažnyčią- Atsistojo visa kl? 
sė. Po to sekė antras klausimas: 
“Kurie einate į bažnyčią tėvų 
verčiami?” Niekas neatsistojo.

Po to mokyt. SITKA pasity
čiojo, sakydamas, kad jis anke
toj parašysiąs, jog visa klasė 
einanti į bažnyčią verčiama tė
vu. Mokiniai vienu balsu suriko: 
“Kai atvažiuos iš švietimo mi
nisterijos atstovai, mes pasaky
sime, kad anketoje buvo parašy
ta netiesa”.

Sidabravas (Radviliškio raj.) 
1979 m. lapkričio 11 d. Sidabra
vo vid. mokyklos partinės orga
nizacijos sekretorė III kl. auk
lėtoja ZALECKIENĖ per gam
tos pamoką tikinčiuosius moki
nius išvadino davatkomis, ne. 
mokšomis ir atsilikėliais.

Ateistinėmis temomis pasisa
kyti yra verčiami ir tikintieji 
mokiniai. VIa kl. auklėtojas 
Petras BAJORŪNAS liepė mo
kiniui STAŠKŪNUI Viliui ateis
tinei valandėlei paruošti temą: 
“Ar kryžius padeda mokytis?”

Atei^U'č ‘Valves' 'mdkjAxJjos 
GIEDRAITIENĖS iniciatyva 
rengiamos ateistinių piešinių 
parodos, kuriuose bjauriausiu 
būdu tyčiojamasi iš šventųjų 
kunigų ir tikinčiųjų.

1980 m. vasario 4-9 dienomis 
vyko ateistinė savaitė. Mokyto 
ja GIEDRAITIENĖ ruošė ateis
tinių rašinių k<>nkurs3- Rašinių 
reikalavo ir iš tikinčiųjų moki
nių. Vasario 2 d. liepė parašyti 
ateistinį rašinį VTHb kl. moki
niui Arvydui LOTUŽIUI, tačiau 
mokinys atsisakė taix daryti.

Vasario- 8 d. visi mokiniai po 
penkių pamokų buvo Suvaryti 
išklausyti ateistinės paskaitos, 
kurią skaitė eksvienuolis GED-

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruoš’ 

jums patarnauti.
Mes priklausome ML* 5 
ir turime kompiuteri. 

iVirš 500-tai namų pasirinkąmui. 
Į BUDRAITIS REALTY ČO.

6600 S. Pulaski .Road 
Tel. 767-06ę 0 

Independently owned and <ą>erated

REAL ESTATE — OUT Č'F TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Savininkas parduoda gerai Įruoš
tą sodybą ant 2-jų akrų, 7 kam
barių namas, 2 vonbos, rūsys. 
Čia gyvenant: savo vtaisiai, uo
gos, daržovės, kiaušiniai, žuvys. 

; Nuosava rūkykla. Vertai dėmesio 
pensininkams. Kaina $46,000. 
Rašykite adresu: Route 8, Box 
422, Hot Springs, Ark. 71901.

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

*

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimki. Kitūr 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas: '
^7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629 '

Knygos kaina —5 doleriai.

GAUDAS. Norintiems pabėgti 
•š paskaitos drabužinėje neiš
duodavo apsiaustų. Paskaitinin
kas Įrodinėjo, jog Dievui vieta 
tik tualetuose, pranašavo religi
jos pražūtį, ragino mokinius 
stoti į bedieviškas organizacijas, 
kunigus pravardžiavo išnaudo
tojais, o Sidabravo zakristijoną 
klieriką Petrą BLAUŽUKĄ — 
tarybinio jaunimo žalotoju.

LKB Kronika. 42 nr.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5930

Notary PvbHc
INCOME TAX SERVICE ., 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini v 
Iškvietimai/pildomi pilietybės pra- 
^^^ymai^lrJchok^lankaL^^^

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
J208‘/2 W. 95th St 
Evsrg. Farit, 111. 
40642, - 424-8654

State, fans hre and Casualty Co^P^ry

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLATHS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

,■ Advokatai 
GINTARAS P. ČEPtNAS 

Darbo valandos: nno 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

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

Tel 776^162 arba 776-5163( 
• 264$ VVe»t 63rd’Street

Chicago, HI- 60629

DENTURE WEARERS
\ / A major

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days




