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LIBIJA NEDAVĖ DOVANOS 
PREZIDENTUI

7 TEHERANE VYKSTA MASINĖS DEMONSTRACIJOS
7 . < . PRIEŠ AMERIKOS ELGESĮ

.. WASHINGTON, D.C. — Lie- iraniečius baigti bado streiką, 
pos 27 d. ištikimi buvusiam ša- užsitęsusį 9 dienas.

IRANIEČIAI PASKELBĖ BADO 
STREIKĄ PRIEŠ DEPORTACIJA

chui bei premjero Bachtiaro val
džiai iraniečiai Wasringtone su- , 
ruošė demonštracįjas, nukreip
tas prieš mulą- Ruhollah Chomei-' 
nį bei jo žiaurų režimą. Didelis: 
būrys ištikimų mulai Chomeini 
jaunų iraniečių užpuolė demonst
rantus ir išprovokavo muštynes.’ 
172 jkontrdemdnstrantai buvo 
sulaikyti ir penkiais, autobusais 

. nuvežti į Ostisville kalėjimą, 
esantį New Yorko valstijoje. Fe- 
deraliniai imigracijos pareigū
nai prieš juos pradėjo deporta- 

. ei jos proceso bįdąs.
Kuveito žinių agentūros pra

nešimu,. JAV adminisrtacija pra- • 
dėjo dėl deportacijos pasitari
mus su . Irano valdžia tarpinin
kaujant Alžyro ambasadai Wa- 
shingtdne. Tačiau, protestuoda
mi. prieš deportaciją, sulaikyti 
iraniečiai paskelbė bado streiką. 
18 iraniečių patalpinti kalėjimo 
ligoninėje ir ^verčiami v gerti

Dalis iraniečių geria tik saldy
tą vandenį, kiti vaisių sultis, 
dauguma neliečia mėsos ir kito 
pagrindinio maisto. Nežiūrint 
to, kiekvieną dieną bent du kar
tus padėklai su maistu atneša
mi į celes. .

Teherano radijo pranešimu, 
Irane prieš: “Amerikos fašistinę 
taktiką” vyksta masinės de- 
mcFnstracijos. Jas suruošė ir ka
ringųjų grupė, pagrobusi JAV 
ambasadą Teherane ir laikanti 
52 įkaitus. Visur reikalaujama 
juos teisti už šnipinėjimą.
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AVO APSAUGA
BELGIJA IR OLANDIJA GYNYBAI 

NAUDOS ATOMINES RAKETAS

. į privačią ligoninę. Deportacijos 
procesas sustabdytas, o kalėjimo 
administracija , ragina jaunus

BEIRUTAS, Libanas.— Bu
vo paleistas gandas, kad Libi
jos vyriausybė, norėdama, tei
giamai nuteikti prezidentą Car 
terį, davė jam $50,000.00. Pi
nigai buvę įduoti ne pačiam 
prezidentui, bet jo broliui Bil-

Amerikos Legiono komandierius John Paukštis, suorganizavęs Dariaus - Girėno metines, 
stori kairėje prie Dariaus-Girėno' paminklo Marquette Parke. Jie atnešė vainiką žuvu

sioms lakūnams pagerbti. (Nuotrauką darė Al Vaitis)

AFGANISTANIEČIAI UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ RUSAI NauS^UG,AU'
DAUG SOVIETU KARIU

' URAGANAS ARTĖJA 
PRIEBARBADOS

BRIDGETOWN, Barbados.
• — pirmadienio’'’rytą nepapras

tai. stiprūs _ uraganas-.- palįėiė 
Barbados salos pakraštį ir: iš
vartė - - medžius —bei elektras 
stulpus. • --L. : ■- ; 7

Pradžioj buvo manyta,, kad 
palies St. Lupia .salą',?bętT vė
liau visi džiaugėsi, kad uraga
nas praėjo7 visai, netoli*; bet pa
čios Si_ Lųcijos nepasiekė

Uragano vėjas ėjo 125 my
lias greičiau.Jis pasiekė Enrba 
dos salas dar prieš 7, bet j au 
pradėjo laužyti salos medžius, 
elektros stulpus ir draskyti 
namų stogus. Barbados gyven. 
tojai buvo laiku įspėti, kad su
lįstų į rūsius ar turimas duo
bes.

Visi Barbados laiveliai jau 
iš vakaro suplaukė į uostus, 
kad nepakliūtų į uraganą, ne
būtų apversti ir nepaskandinti. 
Kiti žino, kad kiekvieną metą 
uraganai siaučia visoje srity
je,'jie iš-anksto imasi priemo
nių apsisaugoti.

skelbta Aššark laikraštyje, pl-a 
čiai skaitomame Libame.
?Buya^i^reįptasi pas Atkaki n.
gus Ęibijo^j^eigunu^^rbąn

riamL aiškiu halšų^Luvo jpafsar-1 
kyta| • kądę <Lišij os ’• i a ušybė 
nedhve^’ jokios:/.|ųnigš|į sumos 
prezidentui Čarįgrįui ^r'j jo

Billy Cąr|er, besfSilbėclamas 
praeitų mėtų gale su^rokųrog? 
ruj-jam/parėišįiė, kad jis nega
vęs jokios doriųįjos savo bro
liui Ir niekad to^gs a&a kito
kios sūrios negav^gįjs? Libijos 
valdžios jis gavęs tiktai $220,r 
000 paskolos.

MASKVOJE BAIGĖSI 
OLIMPIADA

MASKVA, Rusija. — sekma
dienį, rugpiūčio 3 dieną, Mas
kvoje buvo baigta olimpiada. 
Pradžioje Sovietų valdžia no
rėjo baigti olimpiadą plevė
suojančia Amerikos vėliava,bet 
paskiau nutarė pakeisti šį nu
tarimą Pakaitą padaręs Olim
piados komiteto pirmininkas

Vietoj

GHAZNI GARNIZONAS, DEŠIMT DIENŲ KOVOJĘS, 
^^RABĖGO Į KALNUS, PAS PARTIZANUS

-V'NEW DELHI, Indija.— Ghaz- kareivines paėmė tiktai dešimtą
:'tu' garnizonas, kuriame buvo 
jd-tosį-. divizijoj, štabas, .dešimt

cyą, . malūnsparnius ir tankus. 
Ro' to paskubomis išvyko Į kal
bus Jr prisijungė prie ten kovo- 
r'jusi^partizanų.

Sovietų karo jėgos labai smar
kiai bombardavo' Afganistano 
divizijos štabą, bet pasirodo, 
kad kalnų pašlaitės ir uolos yra 
geriausia afganistaniečių apsau
ga. Rusų aviacija negali arčiau 
prieiti prie ; kareivinių. Sovietų 
aviacija neteko kelių lėktuvų.

Afganistano kariai išmoko So
vietų tankus ir šarvuočius pri
leisti visai arti, o vėliau vyku
siai juos padegdavo. Rusai tikė
josi anksčiau užimti Ghazni, bet

PREZIDENTAS CARTERIS 
RUOŠIASI ATSAKYTI

WASHINGTON, D.C.—Pre
zidentas Carteris praeitą 
vaitgalį praleido David 

j vykioje ir paruošė kalbą,

sa- 
sto- 
ku- 
ren- 

paskaityti svarbesniais

kovos dieną, sako' Į Indijos sos
tinę atvykę keleiviai.

TANGI WARDAK0 RU
SAI DAR NEPAĖMĖ

AMERIKOS KARO JĖGOS Iš VOKIETIJOS GALI 
BŪTI PERMESTOS Į ARTIMUOSIUS RYTUS

BONA, Vokietija. — Vakarų sprogdinimo metodai. Panašiai 
Europos valstybės, pajutusios 
JAV nepasiruošimą efektyviai 
padėti šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybėms gintis, pačios pradė
jo rūpintis savo apsauga. Belgija 
ir Olandija pirmos nutarė įsigyti 
vidutinio dydžio atomo raketas 
savo teritorijoms ginti. Prancū
zija jau pradėjo rūpintis neutro
no bombų gaminimu.

Amerikiečiai turi pakankamą 
kiekį atomo bombų. Jie turi prie
monių toms ato'mo bomboms nu- j 
gabenti į pavojaus vietoves, bet; 
amerikeičiai nebeturi reikalingų 
pasiruošimų Europai ginti. Da
bartiniu metu amerikiečiai ga
lėtų ginti Šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybes, bet jiems būtų 
daug sunkiau, jeigu visas savo 
karo jėgas iš Vokietijos būtų 
priversti permesti, į Artimuosius 
Rytus. Jeigu būtų reikalas imtis 
šio žingsnio, tai tada kyla klau
simas organizuoti Vakarų Euro
pos valstybių apsaugą.

MASKVA, Rusija.—Paskuti
nę Maskvos olimpiaclos dieną 
rusai sportininkai nusinšė dau

J giausia aukso ir kitokiu meda- 
hų. a- . t

— Jūs laimėjote tiek daug 
j medaliu tik to4ėl, kad ' olim- 
: piadoje nedalyvavo didelis 

užsieniečių skaičius, — parei
škė ne vienas sportininkas, ži-

Chomeinio sargai elgėsi ir Irane.
Europa pasiskelbtų neutrali, 

jei Amerika neparuoštų apsau
gos priemonių laiku. Dabartiniu 
metu JAV karo jėgos, tinkančios 
kovai, yra Vo'kietijoje. Amerikos 
kariai supažindina Vokietijos 
karius su pačiomis naujausiomis 
kovos priemonėmis.

Leonid Brezhnev
Leonidas . Brežnevas, nepa-

■f- yąkąrų Vokietija, praeitą mė^ .tenkintas. Aįaski'os olimpiada, 
nesį atgavusi teisę sustiprinti neatnešusia Maskvai pinigų, įsa- 
savo karo laivyną ir tankus, tuo- kė Rytų Vokietijos vadams pra- 
jau pradėjo apsaugos darbą. Vo- dėti taikos pasitarimus su kanc-

I kiečiai paskubomis pradėjo ga-' leriu Schmidt. T“
miritis -karo laivams reikalingą į 
plieną;, kad reikiamu laiku ga
lėtų gintis nuo rusų įsiveržimo 
į Vakarus paičoje Vokietijoje ir 
nuo rusų karo laivų prasiverži-

—Rytų Vokietijos prezi
dentas Erich Honecker nori 
susitarti su koncleriu Helmut 
Schmidt tais Liausimais, dėl 
kurių jis ansčiau nesutiko 
daryti jokių nuolaidų.

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 5: Nona, Sikstas 
pdp,. Idita, Namgina, Mindau
gas, Vidigaila.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 8:06.
Oras šiltas, tvankus, lis.

Amerikos vėliavos, rią pirmadienio vakare 
iškėlė Los Angeles miesto vė- giasi 
liavą. Buvo nutarta sekančią televizijos kanalais, 
olimpiadą ruošti 1984 metais 
Ariiėrikojep Los Angeles mies- j dentas hė tik pakomitečio, bet 
te. Prezidentas Carteris už- visiems Atstovų 
draudė amerikiečiams vykti į Senatui padarė kopijas 
olimpiadą ir nenorėjo, kad laiškų, kuriais pasikeitė sąry- 
olimpiados pabaigoje būtų iš-|šy su Billy Carterio kyšiais ar 
keltas JAV vėliava. Taip ir pa į paskola. Pats Carteris pasi
darė ,bet vietoje JAV vėliavos, Į siūlė pirmas liudyti pakomite- 
Sovietai iškėlė Los Angeles čiui.

Ne tik pakomitečio pirmi-

Praeitą penktadienį prezi-

Rūmams ir 
visų

Sovietai iškėlė Los 
miesto vėliavą.

Buvo pasakytos trumpos at-' mininkas, bet ir kiti jo nariai 
sisveikinimo kalbos. Dalis už
sieniečių tuoj išvažiavo, 
dar pasiliks porą dienų 
kvoje.

o kiti
Mas-

Meksika pataria prez.
Carteriui užmegstj diplomati
nius santykius su Castro val
doma Kuba,

buvo labai nustebę. Jie tvirti
na, kad jie dar nėra pasiruo
šę klausinėti prezidentą. Jie no 
ri pirma gerai susipažinti su 
paskelbtais dokumentais.

Prezidentas Carteris nenori 
laukti komiteto narių klausi
nėjimo. Jis nori pats pirma pa
aiškinti pakomitečio nariams

Tangi Wardako kareivinės yrą nąs amerikiečių nutarimą ne
tiktai 25 mylių atstumoje nuo; dalyvauti Maskvos^ o'impia- 
Kabulo centro, bet rusai iki šio doje. 
meto šio miesto ir kareivinių: 
dar nepaėmė.

Tangi Wardak kareivinės sto-, vo Maskvos olimpiadoje 
vi aukščiau, bet pačioje uolos Sovietų karo jėgų Įsiveržimo į 
pašlaitėje. Sovietų lakūnai ke- • Afganistaną. Sovietų valdžia 
liais atvejais bandė išmušti TanL norėjo rasti bendrą kalbą su 
gi Wardak miestelio strategines Afganistano kariais ir musul- 
vietas, bet jiems iki šio meto ne
pavyko. Afganistaniečiai pra-. dro žodžio Iki šio meto Sovie- vi$us susirūpinti. Premjeras 
moko ginti kalnų pozicijas. Kai. tame nepavyksta susikalbėti. I Cosiga tarėsi net su komunistais, 
kuriuos priartėjusius Sovietų' Afganistano štabo viršininkas 
lėktuvus ir malūnsparnius jie,.padarė perversmą, nužudė pre 
numuša. Sovietų tankai taip pat zidentą ir kelis valdžios parei- 
nepajėgia įkopti į viršukalnę.

Sovietų karo jėgos prieš dvi ( kariuomenės likučiai 
avaites pradėjo artėti prie Tangi j _ _____ I----------
Wardako. Pulti rusai pradėjo) — Kurdams patiko šachas 
tiktai prieš dešimt dienų, bet iki; Rėza Pahlevi, nes jis laikėsi su- 
šio meto dar nepalaužė tvirto- sitarimų. 
vės sienų. Sovietų karo vadovy-, 
bė turėjo pakeisti Tangi Wardak 
sritį apgulusius, karius.

Visj dalyviai žinojo, kad už- 
j sienio sportininkai nedalyva- 

-- - - - - ’dėl

IŠ VISO PASAULIO;;
— Visi iraniečiai, suimti \Va- 

shingtono muštynių metu, pžs- 
mo į Šiaurės Atlantą?Vokiečiai kir{\ išvežti į Iraną. Amerk^je 
taip pat ruošiasi ko’ntroliuoti

1 Suomijos ir Norvegijos šiaurės 
vandenis. Vokiečiai apskaičiavo, 
kad netolimoje ateityje jie galės gęs JAV karo aviacijos mokyk- 
persiųsti nariaivių ir į Rytų Vi- lą, paties šacho paskirtas Irako 
duržemio vandenis.

Pati silpniausioji vieta yra Ita
lija.
žiaurus Bologna

iraniečiai neturi teisės mušti 
kitų iraniečių.

—Vyresnysis šacho sūnus, bai-

šachu.
— Brežnevas tvirtina, kad jis 

Savaitės pabaigoje įvykęs nenori jokios kovos su JAV. Jis 
geležinkelio norįs, grįžti prie detantės, bet 

monais, bet nepajėgė rasti ben stoties bombardavimas privertė • nenori išeiti iš Afganistano^.

j gūnus, o dabar jau naikinami

— FBI agentai sulaikė atsar
gos karininką Bruce Helmich iš l 
Durham, S. C, ir jį pakaltino už^ 
sprogmenų padėjimą dviejose) 
Atlanta aerodromo spintelėse ir j 
už reikalavimą $2,5 milijonų iš 
dviejų oro linijų.

— 20 metų vagilis įsibrovė 
per langą i Farne Storę, esan
čią 95-Įoj gatvėje. Sargas palei j 
do į jį dvi kulkas. Jis mirė poi 
8 vai atidų. Helmut Schmidt <

kurie kontroliuoja šio Italijos 
miesto valdžią. Buvo paskelbta, 
kad Bologna stoties traukinyje 
bombą padėjo dešinieji. Bet poli
cija neturi tikslesnių duomenų.

Premjeras Cosiga rengiasi im
tis labai griežtų priemonių kovai 
prieš terorizmą. Panašių prie-

• mo’nių rengiasi imtis ir Turkijos 
valdžia, nes ji nustatė, kad už-

• puolimams Italijoje ir Turkijoje 
naudojami tie patys puolimo ir

- šachas jautė artėjančią 
mirtį, todėl ir paruošė smulkų 
testamentą. Jis narėjo būti -pa
laidotas tarp sušaudytų Irano 
generolų.

— Gobzade pranešė Pary
žiaus policijai, apie bandymą 
nužudyti Bachtiarą, bet policija 
nesiėmus apsaugos priemo
nių.

— Vykdyk David stovykloms 
nutarimus ir netrukdyk taikos 
deryboms — pasakė Egipto pre 
zidenlas Sadatas Izraelio prem
jerui Beginui.

- Nutarimas pagrobti Jorda-— Irano šijitai eina sėdėti i 
mal dyklon. Tai protestas prieš nijos laikytą Jeruzalę, sukllu- 
iraniečių areštus New Yorke. dys taikos derybas. Arabai rei

kalauja išprašyti izraelitus iš
— Trvs britų akademikai iš-: arabų žemių, 

stojo iš akademijas, todėl, kad i 
į pirmininkas nepasakė iš kart 
• akademiko Anthony Blant su- 
i sirašinėjus su rusais karo 
tu.

— Sirijoje sauvaliauja karei
viai. grįžę iš Libano. Preziden
tas jų nesuvaldo.

— Mula Chomeini ir prezi
dentas Bani Sadr bijo nesutari
mų Irako pasienyje.

New Yorko Imigracijos pa
reigūnai tikrina 174 iraniečių, 

vie-| dalyvavusių peštynėse, įvažiavi- 
■ mo vizas. Jie bus išsiųsti iš

me-

kad— M. Begin pareiškė, 
nesirengia atsistatydinti, 
tikisi surasti kitą žmogų, 
toje atsistatydinusio teisingu
mo ministerio.

Vokietijos kcncleris Helmut
— Sen. Kenedy džiaugiasi,'Schmidt rugpiūčio 27 meną 

kad jis dar gali tapti kandida-Į tarsis su Rytų Vokietijos pre-Į 
tu prezidento pareigoms, nes zidentu Honeckeriu, nenore- — Sovietų valdžiai reikalin-

I

— Prezidentas Carteris su 
dviem patarėjais patikrinu kai- 

esą apie 200 Cartcrio delegatų jusio anksčiau šnekėtis su V. ga duona ir gazolinas, todėl ji'bą, kurią pirmadinio vakare pa- 
pakeitė savo nuomonę.- Vokietija. negali padėti Fidel Castrui sakys krašto gyventojams.
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NAUDINGAS

VLn............. f ’'•'•-.-rs ik?”*Imtu r.epagydys. FiO.iaal table-’ lės (su prn gaunamos) či talkina neblog;, i pacientui esą n gydyloio Žmioje.Daugiau apie tokius nuo įtampos apturėtus galvos skausmus — kitą karią.Pasiskaityti: Current prescrib-1 ing, September 1979.
* * *

ATSAKYMU PASINAUDOTI
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revmour, Diamond, M.D.J; u aida ė .k> (š m vas. 42-4.> jis ap'uri naudą, nes jam malo- d žnhusiai pasilaikančius gal-! nu, kad malonų jausmą apturi, v^s sk-iium::;, atsiradusius dėl'pranyksta nemalonumas ir bai- g ūv s raumenų ’?.-*m’>os (ten- į mė. Tikrumoje, ta antrinė nauda t n ii :-a r nd iasi ;p:e 70'4d’cl e'. Tekia gaivosope, neatneša pacientui jokios nau- moterų dos, nes sulaiko paciento pastan-3G melų sulaukusiųjų. Da- gas atsisakyti simptominio gal- I . • tpt_rsli:ie tuos galvos skaus- ves skausmo
I įtampos).štai pavyzdys tokios nenaudingos pacientui antrinės naudos. Geriau suprasime tą nenaudingą antrinę naudą prisiminę, kad* pacientas apturi raminančius vaistus, nes jam galvos skaus- nas praeina, bet jis vėl atsiran- la dėl nesutvarkyto šeimoje gyvenimo, kuris sukelia įtampos skausmus.. Todėl gydymas įtampos sukeltų galvos skausmų yra varkymas to paciento gyvenimo, ,<> gyvenimo sąlygų. Mat, moters galvos skausmai gali atsirasti taip atsiprašymas nuo visuome- linruoše reikaluose dalyvavimo, kurio reikalauja jos vyras, už- mąs atsakingą vietą korporaci- bje. Tokio jos vyro reikalavi- nas jai dalyvauti visuomeninėje veikloje esti sumažinamas, nes i nedalyvaujanti r.e dėl to, kad' lenori, bet kad negali (dėl turi- nų galvos skausmų).Kitas pavyzdys, kaip pacientas apturi antrinę naudą. Tai tėvai, vaikų apglūšinti, ima skųs- iis. galvos skausmais, idant vaikai. liautųsi siautę. Arba, apleista, vyro žmona ima skųstis galvos skausmais, tai tada vyras jaučiasi nusikaltančiu, ją vieną palikdamas, ir jis lieka su ja.žinoma, galvos skausmai ai- pas gydytoją? Atėjęs pas gydy- nėša: žalos sergančiajam. Tai toją, jis pradeda: “Daktare, gel- ; neigiamas pasireiškimas. Žino- ■ bėk mane nuo tų baisių galvos gus ima savęs nekęsti dėl chro-! skausmų. Aš jau išbandžiau tris- aiškų galvos skausmų. Tas savęs'; dešimt aštuonis vaistus ir pusę idant ji galėtų lankyti gydytoją.

i . u š psicliolc’ginės pusės.La. niausi a i dėl raumens susi Laukinio galvos skausmai atsi-l randa dėl trijų svarbiausių prie- j žasčių< 1) baiminimosi, 2) pyk-] č o ir 3) paslėpto nusiminimo. 1-yk is (anger) yra svarbiausias jausmas (emocija), sukeliantis chron škus įtampos sukeltus galvos skausmus. Tai psichologiškai primityvaus charakterio žmonių liga. Gydytojai pastebi pas tokius pacientus žodinį už sipuolimą-agiesyvunią (oral aggressive), pastebimą griežiant dantimis ir stebint tokių pacientų nepatėnikntus priklausomu ; mo nuo kitų reiškinius. Įtampos galvos skausmus turintieji pacientai stengiasi savyje turimą nesuvaldomai didelį pyktį (rage' (raumenų su ' reikalaujančii

Legionierių liga — pavo
jinga negerovėKlausimas: Kaip pasireiškia spaudoje skelbta legionierių liga ir kaip žmogus ją gauna, malonėkit, gerb. daktare, paaiškinti. Mano dėdė susirgo' ir mirė tokios

Paprastai yra sakoma, kad visada reikia teisybę sakyti; taigi niekad nereikia meluotu O kai iškyla koks nors karas, tąd tokiais atvejais tenka pavartoti visokeriopus melus. Kai 1919 metais lenkai buvo pasiryžę užimti kai kurias Lietuvos žemių dalis, tada ir lietuviai buvo pasiryžę pasipriešinti prieš lenkus,’ nes jau buvo tais.laikais susikūrę Lietuvos kariuomenės būriai. Kai tais laikais man teko dviračiu važiuoti netoli Kalvarijosmiesto, tada teko iš tolo pamatyti lenkę kareivių būrį; ir vienas lenkas kareivis, jodamas ant

suiiiąžinti fiziniu sitraųkimu) ir būdu.Turint reikalą Įtampos sukeltus mus' turinčiu pacientu (o taip pat su kiekvienu kitu, žmogumi, kuris turi chronišką skausmą ai nepajėgumą), prisimintinas to kių pacientų apturimas taip vadinamas antrinis pasireiškimas (secondary effects). ‘ Tokie pacientai apturi dvejopus antrinius pasireiškimus. Pirmiausia, pacientas apturi, teigiamus reiškinius. Gydytojai juos vadina antrine nauda (secondary gain). Ta nauda tik pacientui atrodo, kad

su chronišku; galvos skaus

Ml

nuvertinimas gali būti didesnė įtiek gydytojų, bet niekas man segerovė už patį galvos skausmą, nepagelbėjo...” Žmogus ima jaustis bejėgis, bevertis. Gaunasi šeimoje trynima- nusiteikusi, tai kodėl ji vis eina sis ir vengimas visuomeninio pas gydytoją? Ir ji taip dažnai gyveninio. Tokie žmonės pra- ateina pas gydytoją, kaip gydy- deda laikyti save’ netinkamais gyvenime. ,Laikui bėgant, minėti teigiami ir neigiami pasireišikmai, atsiradę dėl ilgalaikio galvos skausmo, ima stiprėti. Ištraukti tokį pacientą iš paties suraizgyto rezginio yra labai sunku. Pas tokius tada galvos skausmas lieka vien tik etikete. Juos daug daugiau ima varginti minėtos tokių galvos -skausmų komplikacijos.Dabar bus pats laikas paklausti: jei pacientas apturi minėtas ją, nes aš jaučiuosi sumenkusi psichiatrą tenka tada, kai "gydąs antrines naudas, kc'dėl jis ateina ’

Jei toji moteriškė esti šitaip
lojas jai leidžia ateiti. Matyt, ji ateina kitokio reikalo vedama, ne vien nuo skausmo' išsivaduoti. Gal ji nori išsikalbėti, gal nori palengvinti jos vienatvę, gal jai gyvenimas pasidarė nemielas? Ir jai reikalingas galvos skausmas — ar ji taip galvoja, kad galvos skausmas yra leidimas jai lankytis pas gydytoją.

' A ’
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ligos pakirstas. Naudinga bus ir arklio, priartėjo prie manęs ir kitiems žinoti apie tą pavojingą paklausė, ar neteko kur nors ligą, nuo kurios, girdėjau, nėra matyti Lietuvos kariuomenės kaip reikiant gydymo. Ačiū. būrių. Ir tada man greitai paaiš- Atsakymas: Bakterijos, kuriosIkėjo to lenko seklio klausimas, sukelia panašų į plaučių uždegi- ir aš tuojau pasakiau meluoda- mą susirgimą seniai gyveno, bet mas, kad už artimo miško. yra medicina jų nesusekė. Tik prieš apsistoję dideli lietuvių kariuomenės būriai. O už to miško nebuvo jokios lietuviškos kariuomenės. Tai mano sugalvotas me-

kaip reikiant gydymo. Ačiū būrių. Ir tada man greitai paaiš
kilimų nėra. Taip mes turime inetuspriimti už gryną pinigą ir dėl 1 •jausmų netvarkos — dėl pykčio sek'tį’ kad7os bakterijossusirgus legionieriams, pradėta jas tyrinėti ir su- ; veisia-ar nusiminimo atsiradusius gal-Į sį drėgmėje oro vėstintuvuose. las paragino' lenkus kareivius jokioj jog pavadintos Legionaire Pitte- trauktis atgal. Taigi mano pa-J burgensis (Pittsburghe jos pir- j sakytas melas atnešė tos apylin- Šeimos gydytojas geriausiai | miausia pasirodė). Jomis užsi-į kės lietuviams laimę." ‘ i krečia daugiausia nusilpę asmenys: rūkoriai, alkoholikai, seneliai, atsparumo nustojusieji, ypač dėl blogos mitybos. Susergama vasaros metu, užsikrečia-i ma naujos konstrukcijos vietovėse. Tos bakterijos veisiasi oro

vos skausmus ,n<frs joje j< pakitimo irgi nesiranda.
tvarko įtampos sukeltus skausmusNeorganinius galvos skausmus (atsiradusius dėl įtampos) turintį pacientą gali gydyti šeimos gydytojas. Jam nėra reikalinga psichiatro pagalba tokiais atve-j jais. Net geriau už kitus gali Į šaldymo vietose. Daugiausia su- • ! gydyti tokius pacientus šeimos Jei pacientė ateina pas gydy- gydytojas, nes jis žino paciento toją ir sako: “Ateinu ne dėl to, gyvenimo būdą ir pažįsta jo kad negalėčiau pakelti fizinių šeimą.skausmų. Aš ateinu pas gydyto- Pasiųsti tdkį pacientą pas

serga vyrai.Dabar bus visiems aišku, kad turime liautis save menkinę visi vyrai. ■Liga pasireiškia ši taip: paky-

Dar mano jaunystėje, 1901 metais, kai buvau mokęsis Kalvarijos dviklasėj pradžios mokykloj, tekdavo pavartoti vieną [kitą melą. Tais laikais tos mokyklos penktame skyriuje vieną kartą per savaitę vienos valandos pamokoj buvo' dėstoma katalikų tikyba; ją dėstė kunigas lietuviškai. Tas kunigas įsakydavo, kad eitume j Išpažinties keturis. kartus per ’metus,- kitaip
viduje ir noriu su kuo nors pasi- gydytojas pasiekia savo pajėgu- Fokiai gydytojas iš-1, mo ribą, kai atsiranda specialių klausimų ir kai pacientas ima pageidauti psichoterapijos.Čia skirtini du dalykai: siųsti pacientą pas psichiatrą!tik konsultacijai, arba nusiųsti jį Į pas psichiatrą tolimesniam psi-i t'—čhiatriniam gydymui, šeimos; (karštis,

. . * .r.tfSlHUtBL'jfrMS Ute. IfiCUtiSlUS. nei-la aukštai temperatūra, labaisekmadia£4is,, ima krėsti saltis, pradedama vi- nv-iQ Va,-.duriuoti, ima labai raumenis skaudėti, širdis lėtai muša, su-! trinka galvojimas. Įprasti anti-> biotikai neveikia prieš tą ligą.nu’Į Laimė, kad ERTTHROMYCI-’• N AS lą ligą nugali.
nyčią išpažinties atlikti. Tais taikais bažnyčioje buvo paruoštos tam tikros išpažinčių būdelės, kuriose kunigai .galėdavo sėdėti ir žmonėms buvo patogu priėjus ’ prie kunigo papasakoti .apie savo | nuodėmes. .Visi tie mokiniai, Įąi- Todėl, panašiai susirgusieji rie eidavo prie tps^ įšgąžįntięs, viduriavimas ir lėtas! buvo maždaug 12 ar 13 metų am- gydytojas išaiškina pacientui/ pulsas) tučtuojau turi būti-gy- žiaus. Kai kuriems kariais,,susi- seną, turėdami reikalų su gal- kodėl jis jį siunčia pas psichiat- domi erythromycinu, kitaip, Į darydavo tokie keblumai, kad

kalbėti.aškina, kad jai nereikia galvoti apie organinę negerovę, sukeliančią jos galvos skausmus,
■ Niekada nesakyk pacientei, j 3 kad ji yra sveikaGydytojai turi keisti savo elg-vos skausmus turinčiu pacientu. ’ šeimos «Tiek gydytojas, tiek visi šeimos *pacįentui-nariai turi būti meilūs ir šimpa-f padės man _____. tiški galvos skausmais (sukeltaisf.suprasti> kaip aš daugiau gale-
if o in-line lw*<i<lr-iin/17-T on/nAin ori . . .......... —

gydytojas -sako plaučių uždegimui stipriau išsi-»negalėdavo surasti savo nuodė- ’Nusiuntimas pas'plėtus, geriau - gelbės. niekas žmogaus neiš-jmių, tad tokiais atvejais sugal- i vodavo pareikšti melagingas j nuodėmes. Tatai papasakodavo mano kiti draugai mokiniai. Ir man pačiam kartais tekdavo pasakyti melagingą nuodėmę.
A. Kelmutis

* * *“Sveikatos skyrių” veda daktaras Jonas Adomavičius..įtampos) besiskundžiančio j o at- , žvilgiu. Negerai, kad visi pa- . mii.šta tokią moteriškę, kada ji , sveikai jaučiasi. Taip neturėtu ii būti. Reikia išaiškinti pačiai pa- ! cientei ir, jai girdint, jos šeiniai, ‘ kad neorganinės. (nesant ligos, sukeliančios galvos skausmus)i kilmės galvos skausmai yra. tikri skausmai, l'ž tai. turinčiai to-: kius galvos skausmus moteriškei niekad negalima pasakyt, joc tu esi sveika. Pilnai ligonę ištyrus mediciniškai ir neradus organinės (kūno) ligos, sukeliančios galvos skausmus, negalima j pasakyti, kad ji yra normali, į sveika. Mat, jei taip tikrai būtų, !ji neturėtų skausmų.Taip pat negalima pasakyti pacientui, kad tu nefri gyventi visą laiką su tais įtampos sukeltais galvos skausmais, šitoks pa-' sakymas prilygtų įsakymui išeiti pacientui iš gydytojo kambario. Reikia suteikti tokiai ligonei-ligoniui kiek vilties ir padrąsinimo. Nereikia sakyti, kad tu ją išgydysi, bet reikia tvirtinti, kad stengsimės kiek galint padėti.Ne tik gydytojai, bet ir visi žmonės turėtų žmoniškai atsb žvelgti į skausmu besiskun- džiančiuosius. Gydytojai yra įpratę skausmus vertinti pagal jų tikrą kilmę — užgavimą, sužeidimą, uždegimą, auglį... sukeliantį skausmą.. Gydytojai labai nejaukiai pasijaučia, kai ligonis ima skųstis skausmais, atsiradusiais dėl jausminės netvarkęs — dėl pykčio ar nusiminimo. Juk gydytojai priima už tikrą pinigą žmogaus skausmus kairioje rankoje, jam gavus širdies atiką. Tie toje rankoje skausmai yra perduoti iš širdies — tik i skausmai, nors loję feikoje j ūkių organiškų pa-

siu tamstai padėti Tada išgąstingas ir priešgyna pacientas sutinka vykti pas psichiatrą. Tolimesnis pas psichiatrą tokio ligonio gydymas turi būti abiejų kartu aptarŽinoma, kad gerą psichiatrinį1 gydymą gali atlikti kiekvienas gerai išsilavinęs gydytojas. Psichiatrai ‘ turėtų talkinti šeimas gydytojams konsultuojami tokius ligonius ir apšvlesdami ne- psichiatrus gydytojus. Toks gydytojų bendradarbiavimas ligoniui daug padeda.Išvada: Galvos skausmus, atsiradusius ne dėl auglio bei sklerozės galvoje, o vien tik dėl nesveikų. žmogaus jausmų (pykčio, nusiminimo), tenka gydyti norint pačiam pacientui page-' rinti savo gyvenimo sąlygas. Gy- dytc'jas čia esti geru patarėju, o visą darbą turi atlikti pas set-, gantysis bei jo šeimos nariai.1

IŠDAVĖ PASLAPTĮSAN FRANCISCO (DPI). — Praeitos savaitės antradienį buvo apiplėštas National Bank of Little Rock, Ark. šeštadienį nepažįstamas asmuo vienoje San Francisco tavernoje gyrėsi ki-| tiems patronams, kaip jis api-j plėšė banką, esantį už virš tūks tančio mylių. Vienas patronas pranešė apie tai policijai, kuri rado girtis mėgstančio kišenėje to banko voką su 70 dolerių.Sulaikytas 38 m. be darbo esantis virėjas ir mechanikas Jerry C. Fraser. Arkansas FBI įstaiga jį ieško už banko plėšimą.

l

• 1979 m. chemikai. 'išrado kempinę, galinčią sugerti 5,000 kartų daugiau vandens,. negu ji sveria.
DON’T set his 
world on fire

• Pirmas pakeltas geležinkelis buvo pastatytas New Yorke, 1878 m.
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydytojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.ENERGY 

WISE Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susirūpinimą______ ______ ______ ___________........... $it.00Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. Kietais viršeliais .       $1.00Minkštais viršeliais, tik ...............    $3.00Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik. $2.00Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie nurodytos kainos pridedant $1 persiuntimo išlaidoms.
Organize car pools to 
save gasoline.
Don't be a Bom Losert
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J. GIRDŽICNAS ' “ ~ ~

NEDALIOS NUOTRUPOS
tį šalti geležinkelio stoty. Guįti lėkštės kraštą pagraibiau daržo- nebuvo kur, o ir sėdimų vietų vių ir lėkštę su visais mušeliais

(Tęsinys)Nors buvome apgyvendintinešvariame, šaltame ir gyvūnų pilname barake, bet vokiška
norma. Daugiausia pagamintų patiekalų būdavo iš bulvių, bet retkarčiais gaudavome po gaba-

tvarka reikalavo Po dienos mus i būti švariems, mus nuvedė į pirtį- Nusirengimo salė didelė ir šalta. Vidury . salės stovėjo malkoms kūrenama krosnelė ir buvo ką tik pakurta. Vos suėjome į; salę, tuoj liepė nusirengti, nes drabužius reikia dežinfikūoti, o mus paliko šalti be drabužių. Sjagėdę- apie tą šaltą krosnelę laukėme kada jį įšils. Po geros ^/alaridos pašaukė į pirtį. Čia tas/pats: Šaltas ir šiltas vanduo vienodos temperatūros. Pasi- stupidę if susivilginę, nosį ir veidą,- aešdihomės prie drabužių.
i - . ... . *VYKSTU Į BERLYNĄ. . •Pabuvęs keletą dienų toj svetingoj, .Užsieniečiams, skirtoj, sto vykioj, išvykau į Berlyną. Į Vo- kiėtiją atvykau- sū 20 vokiškų markių kišenėj, todėl ieškojau bent kokio pragyvenimo. Suži- nęjątį kšd'prie Berlyno yra mokykla, kuri ruošia žemės ūkiui traktoristus. Įsirašiau į jąį nors apie .tokių .mašinų veikimą ir jų dperavimĄ buvo >mah nėųaujie- ną^Sų tokiu mašinų veikimu ir mašinomis' buvau susipažinęs Lietuvoje, lt ,: . . ,į Įstojęs į traktoristų mokyklą vaidinau nemokša,: bet nenorėjau, kad sužinotų direktorius,, nes norėjau joje ilgiau pabūti, dėl pragyvenimo, o sąlygos-bu- vo pakenčiamos. Jeigu mokyklos; vadovybė, būtų ; sužinojusi, kad sugebu operuoti mašinoms, tuoj būtų išsiuntusi į ūkį. Mokykloj buvo įvairių tautybių as menų, bet ’ daugiausia buvo lietuvių.. Instruktoriai buvo vokie- čiijjkarp'inValydąi. Jie buvo ma lonūs- Valgyti eidavome į mokyklos valgyklą, joje valgė ir kažiedkio : dalinio kareiviai. Pa-’ gal vokiecių mitybą, maistas bu-

ORO PAVOJUSLapkričio pabaigoje ar gruo-' džio pradžioje tamsūs debesys aptraukė dangų, o lietus pylė taip, kaip iš kibiro. Buvo apie 10 . vaL, vakaro. Aš buvau besiruošiąs gulti, bet išgirdau oro pavojaus sireną. Paskelbus oro ‘ pavojų visi turėjo bėgti į slėp- j tuvę, kuri buvo už mokyklos ; pastatų. Viduje ir lauke šviesos buvo užgesintos. Vėjo siautoja- mas debesis blaškėsi ir mėtėsi, o tirštas rūkas ir migla maišėsi j su lietumi. Mokyklos rajone sto-! vėjo, berods, priešlėktuvinės ap-] saugos dalinys. Aš išėjęs iš kam; bario tamsoj nieko nemačiau, tik girdėjau kalbantis ir kareivių žingsnius. Ėjau atsargiai, kad nepagriūčiau ir nesusidur-! Čiau. Vos pažengęs keletą žings- Į nių susidūriau su vokiečiu ka. reiviu. Jo šalmas brūkštelėjo man pagal antakį ir pradėjo sun j ktis kraujas. Tas kareivis kažką sakė ir griebė man už rankos, bet. aš pasisukau ir praėjau pro išsekančią dieną nuėjau į valgyklą pietų valgyti- Toje valgykloje, . be kursantų, valgė ir J to dalinio kareiviai. Prie vieno . stalo sėdėjo trys kareiviai, vai-: gė ir šnekučiavosi. Man įėjus į; valgyklą jie sužiuro Į mane. Su radęs atskirą staliuką atsisėdau j ir padavėjai padaviau maisti kor ]to ir antrąjį patiekalą. Vienas išri buvo čia pat ir vieną kitą dai-

V. Stankūnienė Medžio raižinys

ręs ir jo šalmas brūkštelėjo man antakį.UŽ NEPAKLUSNUMĄ — IŠTREMIAToje patalpoje kur aš gyvenau buvo didelis kambarys. Be keletą vedusių porų, gyveno visi nevedę vyrukai. Užmiršti visus vargus ir nesekmes, nors ir pusalkani, bet vakarais mėgdavome padainuoti. Tos dainos nepatiko mokyklos vadovybei ir direktoriui. Direktorius uždraudė lietuviškas dainas dainuoti. Mes kambary nebedainavome, teię: Ji tuoj atnešė sriubą, o po j bet nueidavome į prausyklą,, ku to ir antrąjį patiekalą. Vienas išri buvo čia pat ir vieną kitą dai- tų kareivių atsikėlė nuo stalo,] nelę užtraukdavome. Mėgia- paėmė jam paduota antrąjį pa- miausia mūsų daina buvo: ‘Patiekalą, atnešė ir padėjo manjlia pieva ne kelmynė." ant stalo. Aš nustebęs pasakiau, | Da-na -r mūsu- nepaklusnumas kad tokią pat normą turiu tr as. į užrūstino mokyklos Jis parodė antakio žaizdą ir pas. Gruodžio 24 dieną, • ' “ ' ’tebėjo, kad aš sergu ir man rei-
n

prieš bai-. giant mokyklą, mes ruošiamėskia daugiau valgyti. Aš jam pa- ramiai atšvęsti pirmąsias Vo- . dėkojau. Pasirodo, kad aš su juo įįėtijoj Kūčias.Įr Kalėdas."Kū- vp' pakenčiamas’, : tik permažaj. mokyklosi kieme buvau susidū- čių dieną mokyklos direktorius . įsakė visiems susirinkti į mokyt Į los salę, nes jis nori pasakyti ! atsisveikinimo kalbą. Susirinko- ; me jo pageidautu laiku. Daug 1 lietuvių buvo išvažinėjį į stovyklas pas šeimas švenčių praleisti. Po keletą ■ minučių; į salę įėjo trys ginkluoti rudmarški- niai ir paprašė atiduoti jiems pasus. Surinkę iš mūsų pasus, liepė antrą valandą, su visais pa- kietais, susirinkti mokyklos kieme.Susirinkome nurodytu laiku, bet nevisi, kai kurie pasišalino ir neatvyko. Atėjo tie patys rud marškiniai, suskaitė mus, pasisukinėjo, palaukė ir surikiavę po keturis išvedė į Berlyno geležinkelio stotį. Į stotį buvo apie 3 kilometrai. Atėjus traukiniui susodino mus 23 į vieną vagoną ir vieno rudmarškinio lydimi išvykome. Į vagoną sulipome pir mieji, gal jis Berlyne buvo paruoštas, nes gavome atsisėsti..

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS ] 
UŽ DEšIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

TREČDALĮ METŲ!
fš?. Viši lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. :
j Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką! 

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

NAUJIENOS

CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_____dot
Pavardė ir vardas___________ ______________________________ _____________
Adresas __________ _____________________________________________

Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede- . . dol 
Pavardė ir vardas__________________________________
Adresas ___ -__________________________________________

., kuris

Spomoriaui pavardė, vardas ir vietovė

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių jsipareigojimų.
Pavardė ir vardas ______ __ ______________________________________________ _
Adresas , . . ....__________________________________________

Tas rudmarškinis patarė lietuviškai nekalbėti, kad vokiečiai neišgirstų, nes tuoj prilipo ir vokiečių. Mes sėdime, o vokiečiai stovi ir taip ilgoką kelią. Bet, lietuviai negali iškęsti nesikalbėję, neiškentė, ir tą kartą ėmė tarp savęs kalbėtis lietuviškai. Išgirdo vokiečiai, -kad jie stovi, o užsieniečiai, sėdi. Na, ir pakėlė triukšmą. Nors ir nenoromis, turėjome užleisti jiems vietas. Mus; lydėjęs rudmarškinis, spėju, buvo lietuvis ar kitos kokios tautybės, tik ne vokietis. Jis mus nulydėjo į Branden burgą, apie 100 kl., j vakarus nuo Berlyno-Brandenburgą pasiekėme apie 11 vai., vakaro. Vakaras buvo . gražus: mėnulis.švietė kaip diena, šaltis poškino tvoras, traukinio ratai dundėjo, o mes šąlome Išlipę Brandenburgo geležinkelio stoty, palydovo vedami, snie go išmintu takučiu, nuvykome Į stovyklą. ■ ' rStovykla nuo. stoties buvo netoli, bet mūms išvargusiems, at-

gaubė nykuma. Kalba nutrūko, visi susikniaubė; kiekvienas paskendo savo liūdesio ir skausmo mintyse ir susigaubė lovoje, o moterys šluostė nedalios ir skaus mo ašaras, šiek tiek atsigavę pradėjome rūpintis pataline ir maistu, nes kažkada buvome valgę. Iš virtuvės gavome Kalėdinę normą: šiltos kavos ir gabaliuką sumuštinio. Suradę anglių užsikūrėme krosnelę, o iš stovyklos vadovybės gavome po paklodę ir antklodę. Taip atšventėme ilgai lauktas pirmąsias Vokietijoj Kūčias ir Kalėdas-Stovyklos komindantas, į paklausimą ką su mumis darys, at sakė, kad esame jo svečiai ir jis daugiau nieko nežino. Į miestą] leido eiti kada tik norime, be atskiro leidimo.Brandenburgo stovykloj išbuvau savaitę. Išeidavau į miestą ir tą gražų pušynėlį, bet šaltis ir vėjas greitai grąžindavo atgal-Vėlai vakare, o dažniausia apie vidurnaktį, per .‘mūsų ‘galvas irrodė, kad labai toli. Įvedė į ne* > tos stovyklos pastatus, iš pietų- didelį dviejų loVų-aukšto kam-j rytų, nuo Berlyno, tur būt, iš barį ir mūsų palydovas dingo.! Zossen, kuris.yra netoli Berly- Lovos buvo tuščios, tik čiuži-i no, su,;friųkšmu.atkaųkdavo-kaž niai, o" daugiau- nieko. Kamba-. f koks, sviedinys. Jis lėkdavo šiaurys nekūrentas1 ir labai šaltas,! bingąi/ liesdamas ir kaūk'db- nei pasikloti, nei užsikloti nega; Į mas, tarytum,-' .medžius raudavome, nes sandėlys buvo uždar i1 mas,- namų ir:p^tątų Sjfogus,plėš rytas. Iš nuovargio-ir alkio, pa- dama? Jf-miršome, kad Kūčių vakaras ir gę-keldamas. Išgirdę,tos pabai- atsigulėme toip, kaip atvykome, sos įdiegimą, kaukimu/’ir švil- apsišvįlkę ir apriavę. Nors ir. pinikai/kųrię; iaįjfbąrių gy- apsivilkę gulėjome, bet visą nak ventbjąi pakfsdaW|^% Į<? patį šąlome, ypatingai paryčiui, galye ‘ įb šusTšuįkfĮ^rp i^ti^ode. Stovykla buvo gražioje vieetoje, Svi|dinioj$teug.imi|l^ip'Hauki- prie nedidelio pušynėlio. Sto- maš^ nėtieki teuš savovykios pastatai, kaip ir kitų-len garsu, nors; jis, buvo SfefaalcAius
i

vykios pastatai, kaip ir kitų-Ien tų sienos. Spėju, kad buvo perei nampji stovykla. Sušalę atsikėlėme anksti. Kažin kuri moterų, o jų buvo 3 ar 4, prasitarė, kad šiandien Kalėdos, nes per
garsu, nors: jis. buvo Tfefaa'lohus ir šiurpų?,, bet, ątrodėj ^žd’:|až- kokįa Uabai stipri jėga / ’frtrhkia, kelią aukštyn nbo žemės, plėšia širdf. iŠ krūtinės ir darosi' bloga. Tai pabaisai'-afetaūgiant ir' at-? .1 -. . , ’ ,įvykius ir vargą buvome pamir kaukiant • visi • sustingdavome, šę ir dieną. Dingo jau ir taip Spėjuf. kad-buvo.: vokiečių S‘V” nebuvusi nuotaika, o veidus ap-j sviediny^.', , . j į..

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo J

D. KUHLMAN, B.S., Regtrtrnotaj vaistininko

Tel. 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių padan
gas daryti {takos J krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.56.

Knygos bus išsiųstos, jei 11-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: {

Prieš pat naujuosius metus pradėjo mus skirstyti; Dalį išvežė į,WittenbeVg4, prie Elbės, o muš'likusius dešimtį asmenų, išvežė į Kustriną, į rytus už Berlyno. Per Berlyną į geležinkelio stotį, važiavome ^traukinėliu, o iš geležinkelio, stoties. į Kustri- ną-traukiniu. Į Kustriną atvyko me sutemus ir visos įstaigos buvo uždarytos. Neturėjo'mus kur patalpinti, todėl paliko per nak-
Helps Shrink 
Swelling Of • 1 
Hemorrhoidal 
Tissuescaused by inflammation 
Doctors have found a medica- 
tion that in many cases pvea 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories ’. Use only as directed.

neužteko visiems. Stotis buvo nekūrenta ir šalta. Taip apsivilkę per naktį sėdėjome ir šąlome. Žandaras bandė mus iš stoties iš varyti, bet mes paprašėme jo, kad duotų mums viešbuti. Jis to kį malonumą suteikt atsisakė ir paliko mus ramybėj. Prieš rytą sušąlę pradėjome judėti ir vaikščioti, vis laukdami palydovo, kurio negalėjome sulaukti- Pradėjus aušti, nemiegoję ir sušąlę, o palydovo nesulaukę, susirikiavome po du ir iškeliavome į darbo įstaigą. Eidami šiek tiek apšilome. Darbo’įstaiga, kuriai prisistatėme, nesusigaudė kas mes esame, iš kur atvykome ir kur mūsų dokumentai, o dokumentus turėjo mūsų palydovas. Mūsų aiškinimai jų neįtikino. Įstaigos tarnautojai bėgiojo, aiškinosi, klausinėjo, žvilgčiojo į mus ir tik atsiradus palydovui jiems viskas paaiškėjo.Mes pradėjome prašyti, kad išleistų važiuoti pas gimines. Dar bo įstaigos viršininkas visai nenorėjo apie tai kalbėti. Tos įstaigos tamautoja-vokietė ėjo pas savo viršininką prašyti, kad mus išleistų. Pagaliau viršininkas sutiko mus išleisti.Leidimą išvažiuoti gavome, bet dėl kažkokių? priežasčių ar priežasties, ’ negalėjo apmokėti mūsų kelionę,‘reikėjo laukti? Dviese susitarėme kelionpinigių nelaukti, patys į Berlyną kelionę apsimokėjome. Išvykome pavakare, o Berlyne buvome vėlokai,. Nuvykę į Berlyną užėjome į valgyklą, o jau’ buvo vos kelios minutės prieš,valgyklos uždarymą. Valgyklas uždarydavo 11 vai., vakaro. Išvargę ir išalkę, tikėjomės bent kiek pasistiprinti, o valgykla: jau viską bu-, vo užbaigusi, net- ir, duonos nebeturėjo. , -Padavėja, pasiūlė mušelių daržovėmis, ’ nors valgyti norėjau, bet atsisakiau mušelių valgyti. Ji atsistojusi šalia manęs ir primygtinai įkalbinėjo, kad' valgyčiau, jeigu ne mušelių; tai nors tų daržovių., Galu gale aš sutikau. Užsieniečiai palikdavo .dali giau arbatpinigių’ padavėjoms, todėl stengdavos] galimai geriau juos aptarnauti/ ’■ ■/•?'- ■ / ■ ’/Netrukus ji atnešė jšupiaustyv tų tr sukapotų pilną lėkštę visokio mišinio žalių daržovių,No? tarp;'jų. .kyšojo ir lėkštę , puošė

atidaviau savo draugui. Jis mušelių nevalgė, bet daržoves pagal mušelius nugraibė. Išgėrę kavos ir palikę arbatpinigių išvykome ieškoti nakvynės. T'Mano kelionės draugas turėjo pusbrolį, kuris gyveno čia pat viešbuty. Suradome jį ir vylėmės ramiai pailsėti, bet viešbučio šeimininkas atsisakė mus priimti. Jis teigė, kad kanf- bario neturi, bet iš mano draugo pusbrolio gavęs gabaliuką lašinių, surado ir kambarį su dviem lovomis. Su tokia protekcija ga-". Įėjome gyventi tris dienas. Buvo naujųjų metų išvakarės, bet mes norėjome tik. pailsėti. Labai ... išvargusiems toji nakvynė buvo i... tikra palaima. Greitai prabėgb ■ ■ ir tos trys dienos, o viešbučio, * šeimininkas prašo apleisti kam?barį. 4 i-IEŠKAU DARBO -Neturėdamas pragyveninio ir šiek tiek pailsėjęs, pradėjau ieškoti darbo. Per gerų žmonių pagalbą pasidariau pienininku nes galvojau,-kad maisto problema bus išspręsta. Man paskyrė į. Burge'prewald miestelio'pieninę. Nuvykęs prisistačiau pieninės vedėjui, kurią buvo nacis. Jis davė'man kambarį virš pieninės, kuriame gyveno vienas ukrainietis-.Pieninėj dirbo ir lati- vis Padrauzdė, o visi kiti buvę lenkų kareiviai ir karininkai, suvežti iš Lenkijos. '' ‘ :, Pieninės. darbas man buvo visiškai naujas ir neįprastas. Rei? kėjo anksti keltis ir visi, neišskiriant nei Vedėjo, turėjome pakrauti pieną išvežimui, o tas dar bas buvo sunkūs. Rytai būdavo šalti, vėjuoti ir snigdavo, o pro atdaras pieninės duris? vėjo sūkuriai su sniegu, siautojo £r'-Šėlo po pieninę. Sunkiausias darbas būdavo iki pusryčių,-Pusryčiai būdavo 7 vai. Po pusryčių aš eidavau į skiepą, ir jau vienas , dirbdavau. Pieninės vedėjas išmokė dirbti varškę. Vakare praleisdavau du didelius bakus pieno; įdėdavau _jd duotų miltelių; o kitą rytą jau būdavo .varškė;?Aš ją pildavau- į specialius maišus ir išrūgoms nutekėjus,, ir išvarvėjus, pildavau į statines. Statines pasvėręs užrašydavau syo- rį ir tą raštelį uždėdavau ant sta tinęs. Pieninės vedėjas pagal tą 
i raštelį išrašydavo lydraštį ir ki- kio mišinio zaiiu daržovių,--Qi - . £ . A, " v, tą rytą, visasstatmes su’Vars-tarp; jų. kyšojo ir lėkštę puošė ., 1 r,'L , . •, • J • j • -i • ’ - ke, išveždavo ų Cotthusą..‘--n. du juodi, ir juodais, ilgais.ragais - ....mušėliai. Aš tik šiek tįek; pagal I. ? . (Biis daugiau) * ■

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
' ' ” ' ' v • - z A‘7 *• - - t . • t į ~T“S, ■ - ♦ '4 į-• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėšenstą, Vinco Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašūbdš, A. Rūkštelės ir A. Varno kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. ,• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tautinių 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 aprašytas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities literatūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. .Ta 206 puslapių knyga parduodama tik už $2. ' ■ J V

4 » x . ;• 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 vitdvardžių 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 pirmaisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, bet kainuoja tik $3.• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprastas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poeziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago,
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Kas tie gyvosios lietuvybės priešai?
Jau seniai Draugo redaktorius B. Kviklys yra pa

garsėjęs savo vedamaisiais, kuriuose jis karts nuo karto 
prirašo tokių užuominų bei bendrybių, kurios neparem
tos tiesa, bet demagogija. Antai, liepos mėn. 23 dieną jis 
parašė vedamąjį apie Jaunimo Centrą Chicagoje, jį pa
vadinęs “Visuomeninis užnugaris”. Aprašė jo didelius 
nuopelnus, kuriuos net statistikos daviniais parėmė. Su
minėjo, kad šis Centras buvo pastatytas lietuviškos visuo
menės aukomis, o jo statybą organizavo ir per 33 metus 
Centrui vadovavo tėvai jėzuitai. Taip pat priminė, kad 
visuomenė neturėtų nustebti, jei per tiek metų jėzuitai 
jau pavargo. Todėl šiuo metu už 10 dol. metinės nuomos 
jie perleidžia tą globą visuomenės šųbrganizuotam komi- 
tetiii. Tokia visuomenei paskelbtoji informacija yra gera, 
nieko daugiau negalima pridėti.

Bet B. Kviklys nebūtų Kvikliu, jei, rašydamas, ro
dos, tokią niekuo nekaltą informaciją, nebūtų įvėlęs vi
suomenę klaidinančios demagogijos. Jis rašo, kad tėvai 
jėzuitai vadovavo per 33 metus, ir per tą laiką vistik šis 
gyvosios lietuvybės Centras priešų buvo du kartu užpul
tas. Tokia užuomina yra intriguojanti. Dėl to tenka klaus
ti, kas gi buvo tie gyvosios lietuvybės priešai? Kadangi 
jis tų priešų neatskleidė,~tenka spėlioti; kad jis jais laiko 
tuos, kurie du kartu prie Jaunimo Centro buvo susirinkę 
demonstruoti, tiksliau pasakius — protestuoti. Bet kas gi 
buvo tie demonstrantai? Ir dėl ko jie ten demonstravo? 
Tai buvo lietuviai patriotai, to paties Centro — jo staty
bos piniginėmis aukomis rėmėjai. Dėl ko jie ten susirinko 
demonstruoti? Ogi, kad tas Centras nepavirstų okupanto 
propagandos lizdu. Pirmu atveju demonstravo dėl jame 
rodomų Maskvos pagamintų propagandinių filmų. Antru 
— kai okupanto iš Vilniaus atsiųstas solistas ir kolabo
rantai suruošė jame koncertą. Na, sakykite, ar tai šie 
demonstrantai, kurie reiškė protestą, gindami visuome
nės aukomis pastatytą Centrą buvo šio minėto Jaunimo 
Centro ir gyvosios lietuvybės priešai?

Tiesa, juos priešais laiko okup; antas ir jo statytiniai, 
bet kodėl Draugo redaktorius B. Kviklys juos laiko prie
šais, tai jau sunku suprasti. Nejaugi jis yra tos pačios 
minties, kaip okupantas ir jo samdiniai? O gal klystu, 
gal ne demonstrantus laiko priešais, o kitus? Jei tai būtų 
mano klaida, reiktų, kad B. Kviklys nedelsdamas tą klai-

(Sainte Adresse (Impresionistinė tapyba)

AŠAROS SAVOJE TĖVIŠKĖJE
Kas atsitinka lankant tėviškę Lietuvoje be leidimo

dau į milicijos automobilį, ku
ris nuvežė mane į milicijos raš
tinę Kretingoje. Giminės žiūrė
jo ir gailiai verkė. Mane lydėjo

Būdama Vilniuje 5 dienas, 
džiaugiausi ir liūdėjau. Džiau
giausi, kad po daugelio metų 
galėjau pamatyti savuosius, ap
lankyti savo gimtąjį kraštą, bet 
liūdėjau pamačiusi išniekintą 
Vilniaus katedrą (dabar pa
veikslų galerija), šv. Kazimiero , 
šventovę (dabar bedietvybės mu- 
zėjus). Labiausiai mane slėgė 
negalėjimas laisvai aplankyti 
tėviškės. Viešbutyje apie tai ne
galėjome nė kalbėti, tad visą 
reikalą svarstėm raštu. Giminės 
ragino vistiek važiuoti į tėviškę 
ir pažadėjo4 nuvežti. Pagaliau 
nusprendėm važiuoti, nors leidi
mo neturėjom.

Vieną rytą automobilių, išva
žiavom iš Vilniaus. Pravažiavau 
Trakus, Kauną, Kėdainius-.. 
Nuostabiai graži gamta, nes bu
vo birželio mėnuo. Štai jau ir 
Telšiai. Vienas iš mano giminių 
pastebi, kad mus seka geltonas 
automobilis. Sustojom prie ka
pinių, kur palaidota mano moti
na ir kiti artimieji. Geltonasis

automobilis pravažiavo pro šalį, 
pastebėjęs mus iš arti...

Gimtinėje pasitiko mus su gė
lėmis, bet nuotaika jau buvo 
sudrumsta. Papietavę truputį 
pasivaikščiojom ir pamatėm at
važiuojantį aną geltoną automo
bilį. Išlipo keturi milicininkai 
— visi lietuviai, tarnaujantys 
pavergėjams rusams. Pradžioje 
buvo rūstūs,- bet kai namiškiai 
pakvietė juos prie stalo, atsilei
do. Jie paklausė, ar nenorėčiau 
gržti į Lietuvą. Atsakiau neigia
mai, aiškindama, kad esu įpra
tusi gyventi laisvėje, kur nie
kas neseka. Tuo tarpu čia, Lie
tuvoje, neleidžiama žmogui ap
lankyti tėviškės net ir po 40 me
tų: vos atsiradau tėviškėje, pri
sistato milicija. Jie gi aiškinosi, 
sakydami, kad gavo įsakymą iš 
Vilniaus sekti .ir suimti.

Daugiau sū jais nebesiginči
jau, nenorėdama padaryti ne
malonumų giminėms. Pabuvusi 
bene dvi valandas tėviškėje, sė

senukas brolis ir dar viena gi
minaitė-

Kretingos milicijos raštinė
je dirbanti moteris surašė mano 
“nusikaltimą”. Aš viena sau gal
vojau: kada gi ateis laikas, kai 
galėsime laisvai važinėti po sa
vo gimtąjį kraštą...

Nenorėjau, kad giminės vež
tų mane į Vilnių, tad sėdau į 
naktinį traukinį ir 9 v. r. jau 
buvau Vilniuje. Laukdami trau
kinio, porą valandų pavaikščio
jom po Kretingą. Labai nuste
bau, kad sutikti žmonės gatvėse 
kalbėjo rusiškai. Lietuvių kal
bos ten visai negirdėjau.

Grįžau , į laisvą pasaulį daug 
pamačiusi ir supratusi. Pati pa
tyriau, kad Lietuvoje dabar — 
tikras kalėjimas. Stebiuoti tais 
keliautojais, kurie grįžę iš Lie
tuvos liaupsina dabartinį gyve
nimą ir klaidina ten nebuvusius.

Buvusi
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dą pataisytų. Kitaip, svaidydamasis tokiomis nevykusio
mis ir užgaulingomis užuominomis, verčia daryti labai 
nemalonias išvadas ir apie patį tokių vedamųjų rašėją. 
Tik kažin, ar jis tai padarys, prisimindamas aną jo veda
mąjį apie Helsinkio konferencijos nutarimus, kai jis Va
tikano atstovą paskelbė už jo parašą gavusį Judošiaus 
grašius. Deja, jis iki šiol šio šmeižiančio pareiškimo 
nėra atšaukęs.

Tat, kiekvienas sąmoningas lietuvis, gerai suprantąs 
okupanto klastą, paskaitęs kad ir šį jo vedamąjį apie 
Jaunimo Centro užpuolimą, pasakys, kad jis tokiomis 
demagogiškomis užuominomis kursto lietuvius vienus 
prieš kitus. Draugo vedamojo skaitytojui atrodys, kad 
B. Kvikliui nerūpi puoselėti lietuvių darnų sugyvenimą 
bei jų vieningumą. Iš tikrųjų, kaip turėtų jaustis tie 
Jaunimo Centro rėmėjai, kurie išėjo jo ginti. Bet B. 
Kviklys, užuot juos pagyręs, apšaukė juos gyvosios lie
tuvybės priešais ir užpuolėjais.

A. Svilonis

KAZYS INčltRA 1 ”

TĖVIŠKĖ '(
Niekur neišeisi, niekur iš laukų tu Į
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miestai būtų, 
Be tėviškės dūmų trokši tu tenai.

Iš nakties bažnyčion moterys būrais eis, 
Prie miestelio kojų apsiaut susės. >’< 
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvais, 
Nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.

Kai mergaitė leisis ežeran su nėščiais, 
Kai ji juoksis saulei, dainą kai niūniuos,— 
Tavo širdį meilė ims dalintis, plėšys, 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

Vakarui atėjus brolis eis pro varčią, 
Armonikos raudos skris laukais lygiais, 
Iš dangaus kris žvaigždės, paliks melsvą arčią 
Ir sukris į lauką, liulantį rugiais.

Kils iš balų rūkas, rūkas slinks papieviais,'’-’'^ 
Kryžiaus koplytėlė slėnyje pabus —
Žengs nuo kryžiaus Kristus,žengs medinis' Dievas, 
Aplankys sodybas, saugos mūs laukus.

JODY POWELL 
Presidential Press 
Secretary

Prezidento Carterio sekre
torius Jody Powel besišypso
damas atsakinėja į kaltini
mus. Jis paįarė pasiklausyti 
prezidento kalbos, pasiryžusio 
pasakyti teisybę apie savo 
brolį

Kerpėjęs nuo liūčių, skeldėjęs nuo vėjų, 
Ant pečių neš kyržių, po našta linguos. 
Tais pačiais keliais eis. knygnešiai kur ėjo 
Ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.

Aplankys griuvėsius, kur dvarai kadaise,- 
Baidžiavą įvedę, lėbaudavo vis, ' 
Kur po rykštėm klupo prievaizdų nepaisę, 
Girdė juodą žemę kraujo srovėmis.

Aplankys už kaimo kartuvių kalnelį, 
Kur linguoja mėnuo debesų laivėj— 
Guli ten sukilę prieš valdovų vilią, 
Jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva.

Eis dar į sodybą. Motina. prie jingės
Vienatūrį rėksnį lopšine linguos: ■ 1
—Lylia, varguolėli. Auk; būsi pętįngąs,y 1
Josi ir atneši saulę mūs namuos. —

Plauks papieviais rūkas.Mėnuo guls už girių, 
Kaime tretį kartą užgiedos gaidys.
Grįš klajūnės vėlės, 'karstuos grįš numirę, 
Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįš/

Veltui tavo mintys į svetur keliauja: -v "
Saulė ,nors šviesiausia, bus svetur tamsi.«L- 
Čia brangiau už auksą juodos žemės sauja, 
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

Paimta iš Kazio Inčiūros Poezijos rinkinio.

KENNEDY NORI IŠMUŠTI 
CARTERĮ

WASHINGTON, D. C.— Vi
są sekmadienį per radiją ir įe* 
leviziją ėjo labai karšti ginčai, 
prašantieji leisti prezidentą 
jšusiritikusiems atstovams lai
svai pasirinkti kandidatą. Da
bar, girdi, . kandidatai nebus 
visai laisvi, jie negalės bal
suoti už tą kandidatą, už kurį 
jie norės, bet turės balsuoti už 
tuos, kuriuos jiems siūlys ke
li politikai.

Prez. Carteris tvirtina, kad 
ši demokratų konvencija bus 
laisva. Delegatai jau anksčiau

nutarė, kandidatą jie pasi
rinko. Jie buvo laisvi ir galėjo 
pasirinkti tokį kandidatą, ku
rio jie norėjo. Kada žmonės už 
juos balsavo, tai tie balsavi
mai juos įpareigojo laikytis 
pažadų.

Prezidentas neskubina atlei
sti tų atstovų nuo įsipareigo
jimų. Jeigu taip atsitiktų, jei
gu nebūtų prašoma balsuoto
jų valia, tada politikai galėtų 
spręsti taip, kaip politikai jį 
įtt’kintų.Prezadentas rerikalaus, 
kad jie pildytų įsipareigoji
mus ir neleistų politikams sau 
valiauti.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Kokia ta bus staigmena, aš dar ir pati 
gerai nežinau, bet...

— Tau gera, Irena, tu turtinga...
— Klysti, Radasta, turtai niekam nereikalin

gi, reikalinga tik meilė — aš Vytautui pasakiau, 
kad mano tėvas šaltkalvis... ir gyvena Žemai
tijoj.

— Aš tyčia nesakau jam, kas iš tikrųjų aš esu, 
tai įdomiausias žaidimas: jis nieko neprivalo su
žinoti nei apie mano tėvą, nei apie mano milijo
nus, kaip ta Lašinskienė, sakai, kad pliauškia, ligi 
pat vestuvių.

— Nejaugi jis taip nieko ir nesiteirauja? — 
vis stebėjosi Radasta.

— Tas mane daugiausia ir žavi, kad jis nieku 
daugiau nesidomi, nei mano tėvais, nei mano tur
tais. tik manimi.

— Nežmau, Irena, man tas viskas tai labai 
keistai atrodo. Gal tu parsivežei iš Vilniaus naujų 
žurnalų, pas tą mūsų siuvėją nieko gera nėra, — 
matydama, kad Irena pradeda nervintis, tyčia nu

traukia pradėtą ginčą Radasta.
Irena nueina į kitą kambarį ir atneša pundą 

įvairių žurnalų. Radasta, pamačiusi tiek daug 
žurnalų, labai nudžiunga ir ima godžiai juos var
tyti, bet vis niekas jai nepatinka. Ji norėtų turėti 
tokį drabužį, kad visi ja grožėtųsi ir atkreiptų Į 
save visų, ypač vyrų, akis.

Irena tuo tarpu atneša įvairių saldumynų ir 
ima ją vaišinti. Pertrauktas pokalbis toliau nebe
užsimezga. Abi įknimba į žurnalus.

Pagaliau bevartant žurnalus Radastos min
tys visai kitur nukrypsta.

— Mieste vėl šiandieną neramu, gaudo — ap
stotos visos kavinės ir kinai, o kai kur net pri
vatūs butai. Taip nejauku darosi; aš pas tave at
bėgau skersgatviais.

— Kaip nemalonu, o man kaip tik reikia eiti 
į miestą, — susirūpina Irena.

— Tau tai nėra ko bijoti — tavo tėvo net 
žandarai prisibijo.

— Kodėl tu sakai, kad jo bijo?
— Kaip ten pagaliau yra aš nežinau, bet žmo

nės taip kalba... %. > - **’■*>-?
Prasidėjo nejauki tyla.
— Pasakyk, Radasta, atvirai, ką tie žmonės 

kalba apie mano tėvą
— Et! žmonių kalbų nesupaisysi, svarbiau

sia, tai slaptoji spauda labai jį puola, todėl tavo 

tėvas taip ir širsta ant jų.
— Spauda?!... tai net laikraščiuose apie jį 

jau rašo?...
— Na, žinai gi šituose slaptuose...
— Bet aš gi jų taip pat gaunu, ir nė viename 

nieko nesu radusi.
— Čia, šitame vietiniame, tu, tur būt, nesi jo 

dar nė mačiusi. Kas ten darosi... Bet dabar su
čiupo visą redakciją su visa spaustuve...

‘Radasta sunkiai atsidūsta ir tęsia toliau:
— Kaip juos vargšus mušė... Kadangi tavo 

tėvas juos taip plūsta, tai žmonės, žinai gi, tuo
jau ir sugalvojo: “Jau čia, sako, tikrai Bičkovo 
darbas...”

Irena visa suvirpa.
— Kokie nedori tie žmonės! Juk tu pati žinai, 

kiek pas mano tėvą ateina nelaimingų žmonių, jis 
visus gelbėja, ir štai kaip jam už tai atsidėkoja.

— Ne jį vieną puola — Jono tėvą taip pat.
— Tu būtinai gauk ir atnešk man visus tuos 

numerius, kuriuose yra kas nors parašyta apie 
mano tėvą.

aš'galiu,‘bet atnešti... perdaug 
jingal i " '

— Tai ir tu manai, kad mano tėvas?...
— Ne dėl to, bet pas jus gi čia lankosi įvairūs 

svetimi žmonės... Neduok Dieve, jeigu ką pa
gauna !... aš pati mačiau, kaip vakar varė per 

miestą visus kruvinus — į žmones nebepanašūs...
— Bet tu atneši man juos? .
— Geriausia, tu į tuos dalykus visai nesikišk, 

paskaityti aš tau duosiu.
— Tu žinai, kodėl aš iš tikrųjų nedaviau Rin

gaudui savo adreso? — po ilgos pauzos vėl pra- 
bilsta Irena.

— O kodėl? — nepaprastai susidomi Radasta.
Nenorėjau, kad sužinotų, kas yra mano 

tėvas...
— Bet palauk, tu pasakei “Ringaudas”, apie 

kažkokį Ringaudą man vakar Jnas pasakojo — esą 
atvykęs su visu partizanų būriu į mūsų girią

Irena apstulbsta. “Nejaugi jis čia būtų atvy
kęs. ..” sušnabžda ji lyg pati sau ir tuoj prisimena 
savo tėvą laikraštukus...

— Ttikrai Jonas tau taip sakė? — palūkėjusi 
dar paklausia Radastą, nenorėdama patikėti jos 
žodžiais.

— Taip, taip, o jis tokius dalykus geriausiai 
žino. Žiūrėk, atvyks kurį vakarą visai netikėtai ta
vo mylimasis į svečius, ot ir bus tau slapstytis.

— To tai nebus, nes jis visai nežino, kad aš 
čia gyvenu, o mano tėvą juk visi tebevadina se
nąja pavarde, kuri jam visai nežinoma.

(Bus daugiau)

4 — Naujienoj Chicago, 8, Ill. Tuesday, August 5, 1930



LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

ATSITIKTINAI SURANKIOTA

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

4:V0

Tek: Olympic 2-1003

PERK RAUSTYMAI

Tel: LAfayette 3-3572

YArds 7-1x38 -1139

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS©5TEOPATHIC MEDICINE/ 

DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
D.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
18,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
JN THE NEXT 20 YEARS/

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

... fii

TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
; PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST A3rd STREET
Valandos: antrad. l—4 popiet, 

.ketvirtad. 5-—7 vaL vak.
Ofiso telefonas:.776-2880, 

Rezidencijos tefef.; 448-5545

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Primary reason - 
FOR THE PROFESSION'S 1 
RAPID GROWTH IS THE | 
EMPHASIS IT PLACES } 
ON TRAINING GENERAL Į 
PRACTITIONERS. ■' J

DR. K. G. BALUKAS 
..U*»UA lit MOT.RU LlOOt

M 0 VING

AXTANAJ VILIMAS 
t<i. -m-im rum

CHIRURGUA

Rd. (Crawford 
Tel. LU 5-6448

‘Lietuvos Aidai
<AZw BRAZOtlONYTt

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ

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

' ; optometristas
; KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W 71 St. Tel. 737-5147 
Tikrus* aku. Pritaiko akiniu* 

• ‘‘contact lenses”
Vai. agni «u<itxrxma. Uždaryta

GINEKOLOGINĖ

4449 So. Pulaski
Modteal BuHding)
Priima ligonius pagal susitariau*. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-HXN

DR. PAUL V. DARGIS 
: GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

, Wes*ch«st»r Community klinikos 
Medicinos direkrorius 

1938 Š. Manheim Wostcheetwr, fL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomij ir 

kai antra Šeštadieni 8—3 v*i 
Taiu 542-2727 arba 562-272F

ty.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE 
THERAPY. —'

• ORTHOPKD AS
Aparatai -

Mt daiaL Speciali pagalba feofema.
• * '.Arch Suppora? ir l l

? -4 it d. *M*taaueiuuMa >--l 
2S«D Wea* 6!.-d St„ Chico**. HI. 4B*J9

Telof.; PReapMt C-5M4

POPIEŽIAUS LAIŠKAS SU
PYKINO MULĄ C-HQMEINI

TEHERANAS, Iranas (AP).— 
Teherano radijas pranešė, kad 
popiežius Jonas Paulius II pa
rašė Irano valdovui mulai Cho- 
meini laišką, prašydamas, kad 
katalikai galėtų taikingai gyven
ti, kad kunigams nebūtų trukdo 
ma atlikti apaštalavimo misijų 

' bei dirbti švietimo srityje nusta- 
1 tytomis taisyklėmis, respektuo
jant daugumos įsitikinimus, kad 
Bažnyčios turtas būtų neliečia
mas.

Tačiau mula Chomeini laišką 
nuvežusiam Graiku ortodoksu 
archivyskupui Hilarion Capucci 
pareiškė: “Ar jums nėra žino
ma, ką Amerika ir Amerikos po
licija išdarinėja su mūsų stu
dentais? Ar jums nežinoma, kad 
mūsų jaunimas laikomas po už
raktu su sulaužytais šonkau
liais?”

Although only five 
-PERCENT OF THE PHY- < 
‘SICIAN POPULATION, S 
tD.O.'S PROVIDE TOTAL 
lįHEALTH CARE FOR MORE 
*THAN TEN PERCENT OF 
/ THE PUBLIC, SOME 20 
MILLION AMERICANS/

Lelaicnai Mine ipdrivde 
78MAKAINA 
LtEUNAI 
Tel. WA 5-4083

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

EXPRESSIM MMMr

\ JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, lit

you'll Run into troubct if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILfi 
KX/RE FOLLOWING TOO CIOCFLY^.

SAl//.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

WHAT/S THEfAST^ST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-ANO WHY?

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. L1TUANICA AVE.

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 974-44H

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

Lietuviy kalba: kasdien nuo I 
rnadienio iki penktadienio - 
4:30 vai. vak. šeštadieniais 
sekmadieniais duo 8:30 iki 9:30

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sp. LITUANTCA AVĖ.

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

Telef. 476-2345

(Tęsinys)
Juk galima pasakyti kad ir ši

taip: Stotis buvo pastatyta prieš 
55 metus. Kadaise buvau radęs 
dar Įdomesnį pranešimą: ligo
ninėje (neatsimenu, kurioje) mi
rė trijų dienu senumo mergai
tė. (!)

14) Žinau, kad visiškai be
viltiška pasijuokti iš posakių:

Vargšui ligoniui draugai sukė
lė šimtą dolerių.

Rinkliavos melu buvo sukelta 
penki šimtai dolerių.

Jei nepatinka žodis surinko, 
pasakykime pirmame pavyzdyje 
“sumetė”, antrame —“sumesta”.

Geras anekdotas sukelia juo
ko, vėjas sukelia dulkių, mulos 
Irane sukelia nepasitenkinimo ir 
pasipiktinimo. Na, galima būtų 
.esti ad infinitum...

V»dsĮa Aldona Daukus
V”-5 J

7159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO. ILL. 60629

reiškia, kad obuoliai nunokę 
kažkuriuo neįprastu būdu...'

16) Tarp astuonių trumpai, 
bet taikliai, aptartų knygų, re- 
cenzuajamas ir naujas mums 
pažįstamo Mero romanas “Stale
mate”.

- Pats knygos pavadinimas ang
lų kalboje turi' dvi prasmes. 
Šiuosyk reiškia tam tikrą situa
ciją šachmatų žaidime, kada vi
sos figūros atsiduria padėtyje 
be išeities, galint pajudėti tik 
karaliui.

Žodis “Stalemate”, vokiškai 
(das) Patt, lietuviškai patas, ru
siškai Pat. nęt Didžiajame , '(aš 
sakyčiau -A mižiniškame) Web- 
sterio (Noah. Webster) Žodyne 
(aš turiu 1967 metų leidinį), tu
rinčiame daugiau, kaip 450,000 
žodžiu, aptariamas ne visai tiks
liai, o būtent šitaip: 1: a draw
ing position in- ęhess in which 
only the king "can move and al
though not in eheck can move 
only into check.

Netikslumas aiškus kiekvie
nam bent-kfek susipažinusiam 
su “karališkuoju” žaidimu: ga
lima nurodyįi labai <daug patinių 
padėčių, liurioše nė ^k jokia pa
prasta figūrą nclųri/galiniybės 
pajudėti*"bet ir pats karalius, 
kad ir nogėdamas, negali judėti, 
nes neturi ne vieno kvadrato iš 
viso, į kurį galėtų .būti pastum
tas! Kartais įvyksta, net dvigu
bas patas, t.y. kai abu, baltasis 
ir juodasis karaliai, atsiduria 
pate!

Beje, žodis patas kilęs iš ita
liško patto ir lotyniško pactum, 
t.y. sutartis. Įdomu, kad — šiaip 
labai gerame 1!K)9 m. — žodyne 
Der Sprach-Brockhaus taip pat 
duota netiksli pato definicija. 
Tik senajame (1900-1910 m.) 
Meyers Grosses Konversations- 
Lexikon (21 didėlis tomas) ir 
Sovietų 1963 m. Šachmatnyi 
Slovar (minkštas r!) duoti tiks-

IF YOU DRIVE AT THE 
Ą//V/A/4Z4/ SPEED ST\y 
THE R/G^r LANE,

15) Ji ypatingai džiaugiasi la
bai gražia gamta, kurią net ly
gina su Lietuvos Zarasais.

čia tinka žodis ypač, o ne ypa
tingai! Ypatingai reiškia kuriuo 
nors ncjpra ̂ utTmtfu; pavyzdžiui, 
džiaugiantis šokti ant stalo arba 
po stalu raitytis.

Jei k?s nors išsprendžia ypa
tingu būdu matematikos arba 
šachmatų uždavinį, tai žodis 
“ypatingas” labai tinka. Bet, jei 
aš pasakysiu, kad labai mėgstu 
obuolius, ypatingai nunokusius, 

patingai” turi 
būti pakeistas žodžiu “ypač”, 
nes posakis “ypatingai nunokę”

DR. VYT. TAGRAS 
•YOYTO1A, w

t^odra prtktifca, s^ac. MOTltU

OFISO ,VAL.: pina:. -antrxL, tr^eiad.
Ir penkt. ĮM ir 8-8 vaL‘ Vii . t%Jtrdir- * 
niaia‘3-4„ j .

pasai auti tartai.

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

laidos 15 WOPA rtntim 
1490 A ai

St. Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p.p 
W VVllfe -.LUMCfr iillF AM Dilu.

2646 71st Street
Chicago, (llinois 60H2*

— Zimbabwes valdžia įsakė
.X * ŠL %- X. -ar >• ■*.flF^ -y*- —*

visiems sostinės Salisbury gy
ventojams pirmadienį išeiti į 
gatves ir sveikinti atvykstantį 
Mozambiko komunistinio krašto 
prezidentą Samorą Machel. Ku- 

i rie neišeis Į gatve ir nesveikins 
j prezidento, kuris ilgą laiką glo

bojo dabartini Zimbabwes prem
jerą Robert Mugabę ir jo par
tizanus, bus laikomi liaudies tai čia žodis 
priešais. Salisbury; e yra apie 
800,000 gyventojų.

TEL. — BE 1-5893
PR. X B. GI.EVEl KAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•' tPECULYBt AKIŲ LIGŲ'

1907 W««į IMni St«wi
' Vatebdoč imrai »u*iurim»

[II, Kuomet mūsų pilnieji gimdytojai nusikalto pri' š Dievo įsta
tymą, jie užsitraukė ant savęs ir ant v sos savo aini os mir i s pa 
smerkimą; bet Jėzaus mirtis kaip Atpirkėju, patiekė kelią išsigel 
bėjimui iš šito pasnierkBno. Jėzaus mirties nuopelnai bus gaunam: 
tik tikėjimu į jo išlietąjį kraują ii- paklusnumu Dievo valiai. Be 
Povilas stato šitokį klausimą: “O kaip jie tikės į tą. a. ie kurį re 
girdėjo,” (Rom. 10:14). Nedaug kas ik: šiol yaa gi. dėję ap e Jėzi 
teisingai ir suprantamai, taip kad galėtų tikė i į jį. Todėl šventas' 
Raštas parodo, kad toki^progą jie turės būsimoje trižmo d enoj'-

Tcdėl minėtoji teismo diena bus laikas žmon.ų š.L-timo. Pu 
vilas, kalbėdamas į Atėniečius, prisiminė a;>ie ‘neiinojlmo laikus 
palygindamas juos su Dievo paskirta diena, kunoje Jis “lęis ženi.s 
skritulį teisingai per VyrąĮ kurį paskyiė”. Dievo paskirtasis Vyras 
yra Jėzus Kristus teisingasis (Ap. Dari). 17:31). Tutinei bus “pa
skirtasis laikąs”, kuriuo bus “liudijama” visai pasaulio žmcr.ij ii, 
kad Jėzus atpirko ją savo mirtimi. — 1 Tini. 2:4-o.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10333

lūs pato apibrėžimai, būtent: 
karalius stori pate, jei nė viena 
jo spalvos figūra (įskaitant ir 
pėstininkus) negali pajudėti, o 
pats karalius arba neturi greta 
"avęs nė vieno' laisvo lauko, t.y. 
lis taip p?.t iš viso negali pajų, 
dėli, arba, jei ir gali, tai tik į 
kurį nors kvadratą, į kurį muša 
priešininko bet kuri figūra 
(įskaitant priešininko karalių ir 
pėstininkus), kitaip tariant gali 
pajudėti tik į šachą, o tai nelei
džiama.

čia pato padėtis, kai baltas ka
ralius iš viso neturi nė vieno ėji
mo (baltųjų ėjimas):

Baltieji: Karalius h3, Rikis ’ 
g3, Žirgas gi, pėstininkai g2, 
112, h4.

Juodieji: Karalius e6. Bokštas 
d3, Rikis f5, Žirgas h5.

Pakeiskime šiek tiek čia pa
vaizduotą padėtį:

Baltieji: Karalius h3, žirgas 
g-1, pėstininkai h2 ir h4.

Juodieji: Karalius gi, Rikis f5, 
Žirgas h5.

Baltas karalius turi du kvad
ratus, į kuriuos šiaip galėtų būti 
pastumtas, būtent, kvadratus g2 
ir g3. Bet į šituos kvadratus mu
ša dvi juodųjų figūros: į g2 juo
das karalius, į g3 — juodas žir
gas, Jei šioje padėtyje baltųjų 
ėjimas, tai žaidimas baigtas ly- = 
giosiomis. ' ' p

17) Matematika — matema
tikams, o kalba — visiems!

Būdamas šioks toks matema
tikas ir anaiptol ne kalbininkas 
(saugok, Viešpatie!), visdėlto 
(čia pagal A.A. prof. dr. P. Skar
džių, kurį gerbiu, kaip nepaly
ginamai geresnį už visus kitus 
kalbininką!) drįstu nustebti, kad 
mūsų žinomas kalbininkas, 
bendradarbiaująs Drauge, per-Į 
daug lengvai sutinka sų,jriskuo, ri 1 
kas- įteisinama “ten”. Per 25 me
tus niekad nėr tekę man Mari-į.1' 
jampolėje išgirsti einantys, ra
šantys, darantys ir t.t-, t.y. ei
nantieji, rašantieji, darantieji 
ir t.t. — būtų galima rasti daug 
kitų, įspūdingesnių pavyzdžių, 
bet orumas neleidžia jų sumi- - 
nėti! i’
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MOT.RU


DENTURE WEARERS

Standard bendrovė 
pasiekė virš pusės 

bilijono dolerių

Lithuanian Ministries 
P.O. Box 321 
Chicago, IL 60454

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

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegulariyl

CHICAGO, HUNOB OtOt
PhaMt Virginia 7*7747

Thor. 9-3 S«t. 9-1

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

Notary Public
Insurance, Income Tax

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

M. i I M X U S
Notary Public

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

šymai ir kitokį blankai.

Justinas Mackevičius, Jr., 
Standard Federal Taupymo ir 
Skolinimo bendrovės preziden

tas15 ir direktorių tarybos 
' >.'4 pirmininkas.

• Jūs nesužinosite kiek pa
kanka, kol nepatirsite, kiek yra 
perdaug (William Blake). Nieko 
daug negalima padaryti, išsky
rus dirbant po truputį (Charles 
Baudelaire).

• Earl of Sandwich buvo azar 
tiškas kortomis lošėjas. Jis iš
rado sandvičių, kad lošėjai ga
lėtų lošdami pavalgyti, ar bent 
užkąsti. ■

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

see us for 

financing 

AT OUR 10W RATE ,

Namai, Žemi — Fardavlmuf
RIAL ESTATE FOR SALE

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4C59 Archer Avė. 
Chicago, 11L 60632. Tel. YA 7-5980

-ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

T oriu Chicago; miesto leidimą, 
t dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS .

i 4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Nam >1. žemė — Pardavimui 
REX £_ ESTATE FOR SALI

< - DOMESIO'
62-tm M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tildai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

' Kreiptis:
f A L A U R A I T I J 4 ’ 
’ 4645 So. ASHLAND AVI.

523-8775

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2717 

V. VALANTINAS

— Sen. George McGovern 
(D-S. D.) pirmadieni ragino se
natą pradėti svarstyti SALT II 
sutartį ir ją priimti. Priėmimui 
reikalinga dviejų trečdalių bal
sų daugumos.

— Sen. Edward M. Kennedy 
sekmadienį pareiškė, kad jo šta
bo surinktais duomenimis dau
guma delegatų pageidauja atvi
ros koncesijos.

J. BACEVIČIUS
INCOME TAX SERVICE

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai.

— pirm-., Mor- 
vicepirm., S ta-
— sekr. ir Mar-

■ • . » i . .

iždininkė.
Jurgis Milas

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, inedžio 
a} mušimai/ • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porcini, stogai 
ir visa kita.

- FETINGIS CONSTRUCTION 
7152-So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

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

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

Chicago, Hl. 60629

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA N0REIKIEN1

j A major r 
advancement r

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

— Vincas žemaitis iš Brighton 
Parko, miškų inžinierius ir bu
vęs urėdas, visuomenės veikėjas 
ir spaudos bendradarbis, save 
demokratiškumu ir tolerancija 
plačiai žinomas, nupirko Nau
jienų bendrovės 10 serų už $100 
per V. Kožicą, tuo būdu pagelbė
damas Naujienoms ir sustipri
nęs jų pozicijas.

— Rūta Kazlauskaitė padėko
jo So'uthwest News-Herald laik
raščiui Lietuvos 'vyčių vardu už 
Lietuvių Dienos Lithuanian Pla- 
zoje aprašymus. Šio laikraščio 
ketvirtadienio laidoje aprašytas 
Dariaus ir Girėno minėjimas. 
Įdėtos dvi nuotraukos.

— Rūta Heidi Juozupaitytė iš 
Orland Parko dalyvauja Illinois! 
Miss Teenager varžybose ir jau j 
pateko j pusiau finalistes. Galu-j 
tinas atrinkimas bus rugpjūčio 
19 dieną Peorijo'je. Kandidatės 
turi būti ne tik gražios išvaizdos, 
bet ir geros mokinės, turėti ver
tingus pomėgius ir dalyvauti 
jaunimo bei šalpos veikloje.

— Kun. Jonas Staškevičius pa
skirtas Kankinių parapijos kler 
bonu Mississaugojė prie Toron
to. Jis buvo šios parapijos vika? 
ru virš 12 metų. ‘ - -

— Dail. J. Mačėno kūrybos pa
veikslų paroda yra Gintaro vari

RACINE, WIS. i
MOTERŲ VEIKLA 1

Prieš 12 metų įsisteigęs Ručine 
Lietuvių Moterų klubas yra vie
nas iš judriausių lietuviškos 
veiklos vienetų, ypač savo talka 
remiąs kitas organizacijas. Ruo
šia ir savo atskirus pasirodymus 
kaip tarptautinę maisto parodą, 
banketus, gegužines, bendras 
Kūčias ir kt.

Rugpiūčio 10 d. klubietės ruo
šia savo gegužinę Vinco Bagdo
no gražioje sodyboje prie Miči
gano ežero kranto. 901 Sheridan 
Rd., Kenosha, Wis., ir kviečia 
visus wisconsiniecius bei kaimy
nus iš kitur pas jas apsilankyti. 
Visi bus pavaišinti skaniais val
giais bei gaiviais gėrimais.. Pra
džia 1' vai. popiet.

Klubo valdybą dabar sudaro: 
Felicija Pliūrienė 
ta Vindašienė — 
sė Petrušaitiėnė - 
ta Stariaitytė —

PIRKTI AR PARDUOTI, 
nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CC>.
6600 S. Pulaski Road -

Tel. 767-0600 f
Independently owned and operated F

• Dėl gyventojų prieauglio, 
nuo 1957 m. javų kiekis Kinijo
je kiekvienam gyventojui vis 
mažėja. 1979 m. ten buvo pri
kulta 315 milijonų. tonų javų.

Standard Federal Taupymo ir. 
Skolinimo Bendrovės preziden
tas įir tarybos pirmininkas Justi
nas! Mackevičius Jr. pranešė, 
kad bendrovės turtas birželio 
30 d. pasiekė reko'rdinę sumą — 
$52^,540,235.60. Virš 78 tūks
tančių taupytojų yra padėję 
$138,701,975.06, gi šiais metais 
jų taupmenos padidėjo virš $79 
milijonų. Bendrovės pelnas ir 
rezervai pakilo iki 32,180,145.76 
dol. Jie parodo bendrovės finan
sinį pajėgumą, o taupytojams 
užtikrina saugų taupymą.

Per pastaruosius 6 mėnesius 
bendrovė išmokėjo taupytojams 
$17,493,530 dividendo.

Spalio mėn. pradžioje, 10350 
So. Pulaski Rd., Oak Lawn, Ill., 
atidaromas dešimtas bendrovės 
skyrius. Tai bus pats moderniau
sias 6,500 kvadratinių pėdų pa
statas su 8 priėmimo bei aptar
navimo langeliais parteryje, 2 iš 
lauko ir 4 privažiavimo su ma
šinomis.

22U WEST CERMAK ROAD

Tim Kazamavsua Pntidtai
BOTOS t Kan.Tua.fr 1.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Vis gąsdinančios žinios ateina 
iš okupuotos L:etuvos apie ten 
esantį alkoholizmą. Ta rykštė, 
atrodo, plaka ir išeiviją. Ne vel
tui autorius A. N. “Nepriklauso
mos Lietuvos” 26 ir 27 nr, rašo 
apie alkoholikių moterų ypatin
gas problemas. Straipsnio pabei 
goję' rašoma apie alkoholikes 
moteris Sovietų Sąjungoje:

“Alkoholio pemaudojimas So v. 
Sąjungoje moterų tarpe gąsdi
nančiai auga, kaip sako pati -So
vietų spauda. Palyginus su vy 
rais — alkoholikių moterų yra 
santykiu 1:10, taigi mažesniu 
negu JAV, Didž. Britanijoje. 
Prancūzijoje ar Šveicarijoje, anot 
tos problemos tyrinėtojo Mask
voje, Boris Levin’o. Jis savo il
gokame straipsnyje “Literarna- 
ją Gazeta” rašo, kad minimas 
santykis nereiškia jokio prana
šumo, nes pastebimas bauginan
tis, greitesnis moterų alkoholi
kių skaičiaus augimas, negu 
rų. Daugelyje miestų turėjo bū.

Gerbiami Naujieniečiai I
Mano prenumerata baigiasi su 

rugpiūčio 8-ąja diena, at ir dėl 
atnaujinimo prenumeratos siun
čiu čekį sumoje $140. Tai bus 
už metinę Naujienų prenumera
tą ir šimtas dolerių Naujienų 
paramai.

Gaunu keletą lietuviškų laik
raščių, bet Naujienos man ge
riausiai. patinka, nes tai yra tei
singiausias laikraštis.

Linkiu visiems Naujienų dar
buotojams geriausios sėkmės. 
Esu įsitikinęs, kad jei Naujienas 
bendruomenininkai nematę ne
kritikuotų. o jas paskaitytų, tai 
mažiau būtų nesusipratimų mū
sų visuomeniniame ir politinia
me gyvenime. .

Charles Bukaveckas
Miami, Florida

F. Zzpclis, Agent —k 
J208/j W. 95th St "aT 
Evėrg. Park, III. O® 
60642, - 424-8654

BUTŲ NUOM AVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDA.V1MAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDĖ fO AGENTŪRA

n^r NEIGHBORHOODHBiil
REALTY GROUP Pegasi^4 U.S.A?

We’ll help you moke the right move.

sarivet^s valgykloje, Union Pier, 
Mich. Pirmąjį vasaros sezonų 
puslaikį ten buvo dail. Vitkoro 
Petravičiaus darbų paroda.

| — šaulių Sąjungos tradicinis 
Kultūros savaitgalis bus rugpiū
čio 9 ir 10 dienomis Klevdando 
Lietuvių namuose.

— Linksma gegužinė-pikni
kas, ruošiamas R. LB Marquette 
Parko apylinkės valdybos, įvyks 
rugpiūčio mėn. 10 dieną 12 vai. 
Vyčių sodelyje arba, blogam orui 
esant, salėje. Bus šokiai, pietūs, 
atsigaivinimas, laimės šulinys. 
Gros K. Venskaus orkestras. 
Kviečiame visus lietuvius daly
vauti, Apylinkės valdyba

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday- 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kai 
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
.125-8392. Professional Membei 
Xmerican Federation of Astro 
-igers. (Pr.)

į SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
J

yra seuiausis, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Draternalmė or- 
ganradja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.____ _

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiem*, kurie tuo* 
E ________ darbus dirba. . .
2 >------ OTW
4 SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
4 apdraudę savo nariams.
W ' ‘'T-------
A SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, na-

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

F - ---------- -
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač fiaud>nga jaunimui, siekiančiam
J aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai ____
4 ' <55
y SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui
y $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

F SLA—kuopą vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
4 1 savo apylinkės SLA kuopą veikėjus, jie Jum*
4 , mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
4 ~ ” riBT- ' ' T
4 Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:C ' - \ v

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

J 307 W. 30th St.
5 T»L QU) 543-HH

MŪSŲ SPAUDOJE
ALKOHOLIKĖS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

i 6 įsteigti moterų skyriai išblai- 
i vinimo stotyse ir psichiatrinėse 
, ligoninėse.

Pagal užsiėmimą, So v. Sąjun
goje daugiausia pervartoja al- 

i koholį neapmokytos arba pu- 
■ siau apmokytos darbininkės ar 

tarnautojos.
Anot Levin’o, labai didelis al

koholikių procentas randamas 
■arpe našlių, išsiskyrusių ir ne
tekėjusių moterų. 1966 m. jos 
nudarė 4G% visų patalpinių į iš
blaivinimo stotis moterų Sov. *

1 Sąjungoje. 1979 m. jų buvo jau 
50-7. “Atrodo”, — sako jis, — 
“kad viengungė moteris labiau 
linksta į alkoholio pemaudoji- 
mą. šeimos ryšiai padeda mote
rims atsilaikyti prieš girtuoklia
vimą”.

Sovietų moterys, bendrai 
;mant, pradeda vartoti alkoholį 
vėliau, negu vyrai, bet “progre
suoja“ į alkoholizmo stadiją daug 
greičiau negu jie (kaip šiame 
straipsnyje buvo minėta, tai yra 
būdinga visų kraštų moterims. 
A.N.). B. Lcvin’as tačiau neana
lizuoja, kodėl sovietų mote
rys taip “bauginančiai” rieda į 
šios ligos glėbį. J

Mūsų akimis žiūrint, pirmiau
sia skatina į užsimiršimą per 
alkoholį, tai paprasto, kasdienio 
gyvenimo nesibaigiantys sunku
mai. Kaip žinoma, žmogus gali 
pergyventi didelę nelaimę, bet 
daug sunkiau yra pernešti virti
nes mažesnių, nesibaigiančių,, er
zinančių konfliktų. Nepaslaptis, 
kad sovietinėje santvarkoje dar . 
vis reikia stovėti eilėje, laukiant 
mėsos, batų, padangų, muilo,' 
baltinių, siūlų ir t. t. Reikia daž-! 
niausiai 
vos yra kur apsisukti, nekalbant,; • 
kad vienai ramiai pabūti, diena 
iš dienos dalintis virtuve, vonia 
su kita šeima. Parbėgus iš dar
bo — dar visa namų-ruoša rūpin 
tis. Ir taip diena dionon. 
sa to-nuolatinis, neiš^kep 
slegiantis baimės jausmą^ 
gal ne taip ką pasakei^ ^al pą 
kundei dėl kokio nedafek 
ar kvailo valdžios parėdyme ,| gal ra tos pratęsimą ir už ta proga 
kas nors sekė, kas n^Bl^dė. atsiųstą $10 auką. Taip pat dė-

Svarbu ir įdomu būtų patyri- kui tos apylinkės tautiečiui už 
nėti, kokios priežastys . verčia Naujienų ir jų platinimo vajaus 
laisxmose kraštuose, o ypač šia- palaikymą. Jis užsisakė Naujie- 
me kontinente ieškoti pernelyg nas 4 mėnesiams, bet pavardės, 
artimos draugystės su “stikle-’ deja, prašė neskelbti, 
liu”. Ne tik moteris, bet ir; jau-’ 
nas mergiščias “kelti” nuotaiką 
iš pradžių vyno stikeliu prieš 
egzaminus mokyklose, išvyko
se, kiekvieną savaitgalį draugu 
tarpe, net deja, lietuvių tarpe 
išvykose su kokiu nors An
sambliu. . y K. Petrokaitis

KAS EINA I DANGŲ?

Mielasis, ar teko kada nors 
rimtai susimąstyti ir pagalvoti: 
jei šiandien įnirtumėte, ar eitu
mėte į dangų?

Paklausykite, kaip jūs asme
niškai tai galėtumėte sužinoti, duoti? Neaukšta kaina, 
šiandien 8:45 vai. vakare radijo 
banga 1490 AM per Lietuvos^ 
Aidus-

Šį penktadienį per Sophie į 
Barčus radiją 4:23 vai. popiet 
išgirsite “Apvalymas”.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Laisvi”. Prisiusime j 
dovanai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLA 7S ISSIMOKJJIMAIS.
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZĄNAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL Tel. Virginia 7-7743

į KAIP SUDAROMI 
Ž TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse

• WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
^ išleista knyga su legališkomis 
J formomis.

Knyga su formomis gauna- 
f ma Naujiemj administracijoje, 
J 1739 South Halsted St, Chica- 
J got ILL. 60608. Kaina $3.00.

Augusi fį lg8Q

• — Ponia Anna Gaushas iš Hot 
Springs, Ark., vasarą pralei
džianti pas savo sūnų ir marčią 
Lemonto apylinkėje, lankėsi 
Naujienose ir savo vizitu visus 
labai pradžiugino. Ji užsakė sa
vo kaimynui Juozui Galiniui 
trims mėnesiams Naujienas. 
Ponas J. Galinis yra visuomeni
ninkas ir spaudos bendradarbis. 
Ji ir redakcija tikisi, kad jam 
•patiks Naujienos ir jis taps jų 
ne tik skaitytoju, bet ir bendra
darbiu. Dėkui poniai A. Gaushas 
už vizitą, tokį savo kaimyno pa

grįžti j butą, kuriame gerbimą ir už vertingiausią do
vaną — naują prenumeratorių.

— Viktoras Kožica iš Mar
quette Parko, veiklus apylinkėje 
i rvisuomenėje ,lankėsi Naujie
nose. Dėkui už vizitą, ankstyvą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
10 dolerių auką.

IS1S- Į — Dėkui M. Juozėnui iš Brigh- 
!aus ton Parko už ankstyvą prenume-
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