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KABULE RUSAI ODINGOMIS DUJOMI
PATRIOTINIŲ POLITINIŲ ŽURNALŲ 

ATSILIEPIMAI APIE VLIKĄ:į-i

Tėvynės Sargas 1980 metų 
1 numeryje įdėjo redaktoriaus 
parašytą vedamąjį “VLIKAS”, 
kuriame tarp kitko skaitome:

“Kas nenori pripažinti VLI
Ko, kaip tautos atstovybės, tas 
silpnina Lietuvos laisvinimo ko
vos pozicijas”.

“Daug kas įžiūri, kad tokie 
mažoms grupėms VUKe prie^ 
kaištai nekyla iš reikalo stiprin
ti Lietuvos laisvinimo kovą, b 
greičiau iš kai kieno noro, kitus 
išlos kovos šalinant, VLIKe pa
didinti savo įtaką ir vienšališ- 
kai įsigalėti tautos laisvinimo 
kovoje.”
" “Lietuvos okupantas įvairiais 
■masinimais ir grasinimais per 
savo agentus, radiją ir išeiviams 
skirtą spaudą reikalauja iš išei
vių sulikviduoti VLIKą ir ALTą 
ir sustabdyti laisvinimo kovą. 
Savo-išeiviams skirtoje spaudo
je jis nieko taip nepuola, ( kaip 
šias dvi Lietuvos laisvinimo ins
titucijas ir jose dirbančius as
menis. Išeivija labai nusikalstų 
tautai, jei ji pasidarytų nebe ats.

tikslu jis įkūrė Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę — PLB, kuri 
turės suvaidinti labai svarbų 
vaidmenį lietuvių išeivių tauti
niame gyvenime, jei ji pati ne- 
pasistatys kliūčių savo veiklos 
sėkmingumui ir neiškryps iš 
VLIKo nustatytų jai pagrinlinių 
nuostatų. Jai didžiausias pavo
jus būtų — įvedimas politikos. 
Jos vienintelis tikslas — tauti
nė kultūra.” (psL 42).

(Eltos Informacija)

įtąigojimams ir savo neveiklu
mu bei savanaudiškumu leistų 
įvykti jo valiai,’.’ '

“Kad okupantas - labai, puola 
VLIKą ir ’ALTą ir mezga įvai
rias intrygas jiems sulikviduoti, 
tai yra geras ženklaš;-Tai; rędo, 
kad tų institucijų' veikla yra jam 
pavojingą; tai rodo, kad jhs yra 
teisingame kelyje.’,’’ ‘4’'-

i.:-4 : - v :
“Tolimesniame išeiyijos kely

je visų lietuvių pateigaĮ išlaikai 
VLIKo veiklumą ųr siekti, kad, 
naujoms lietuvių’ kainoms <šu- 
bręstanL. laisvės kova-/ išliktų 
gyya, kad. nęšušilpnėtų' irjienu- 
bluktų T^ėtuvoš nępriklaušbihy- 
bės siekimas 'bei' jos atstatymo 
viltys-” ‘n’ C

LKDS-gos leidžiamas Biule
tenis (nr. 18, 1980 m. gegužės 
mėn.;) duoda ištraukas iš M; 
Krupavičiaus knygos “Lietuviš
koji išeivija.” Reikia manyti, kad 
sąryšy : su tani tikru išeivijos 
“judėjimu” buvo pacituota ir 

- tokia vieta iš tos knygos:

“VLIKą daug kas puola ir 
kritikuoja. Bet tai daro tie, ku
rie jo veiklos nežino ir žinoti 
nenori...”

“VLIKas ne tik politiniais 
klausimais rūpinasi. Jam dide
lės, svarbos buvo ic-y4a lietuvy
bės išlaikymas ir lietuvių kultū
ros įėlimks ,įr ugdymas,, gTuo

PLIENO DARBININKŲ UNIJA 
PALAIKO CARTERĮ

LOS ANGELES, Cal. — Ame
rikos Plieno Darbininkų unija, t 
turinti 1.4 milijono narių,- savo 
metinėje atstovų konferencijoje 
Los Angeles mieste balsavo 
remti prezidentą Carterį perrin
kimui antram terminui. Garses
nio balso balsavimas įvyko ■ po 
Valstybės sekretoriaus Edmund 
E. Muskie kalbos. Tačiau kores- 
pondentai, klausinėdami 3,700 
suvažiavimo delegatų, tarp jų 
rado daug remiančių Ronald - 
Reaganą, kai kurie pasisakė ig
noruos lapkričio 4 d. rinkimus.

Prezid^tąs, Carteris ^įęfonu 
padekBiri^.i^Sferencij r

. ? v ■ •' T’

ekonoim-
$

PREZ. SADAT AS PRAŠO 
JAV PAGALBOS

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
laikraščiai tvirtina, kad prezi
dentas Sadatas kreipėsi į JAV, 
prašydamas JT Saugumo tary
boje pasmerkti Izraelį, kai bus 
svarstomas ir sprendžiamas Je
ruzalės klausimas.

Sadatas yra įsitikinęs, kad Iz
raelis padarė didelę klaidą, ofi
cialiai paskelbdamas Jeruzalę 
Izraelio sostine. David stovyklo- 

I j ė Izraelio vadai buvo sutikę 
1 veikti kartu su kitomis valsty

bėmis ir negrobti arabų žemių, 
o dabar jie planuoja Jeruzalę at
imti iš Jordanijos.

Sadatas yra įsitikinęs, kad tai
kos nebus, jeigu Izraelis nesi
liaus grobęs arabų žemių.

KALENDORELIS

Rugpiūčio 9: Basė, Romanas, 
Gražutė, Vilė, Pilėnas, Tvirbutas.

Rugpiūčio 10: Asterija, Lau
rynas, Laima, Avietė, Tautenis, 
Gedgaudas.

Rugpiūčio 11: Klara, Tiburtas, 
Porutė, Nelda, Putvinas, Bari
mas. . .?■'

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:59. 
o Oras tvankus* lisr vėsesniu

> Kobert Strauss, ' '> -
Robert Strauss, demokratų partijos pirmininkas ir. > 
prezidento Carierio rinkiminės kampanijos'vedėjas, 
penktadienį jau atvyko į New Yorką ir pradėjo tvar
kyti konvencijos reikalus. Strauss nustatys vįšą ko’n-
veneijos eigą, su darys reikalingus koia”. te tuš i r bus
atsakingas už organizacinį darbą. Jis leis'Atstovų 
Rupių pirmininkui T. O’Neil vadovauti konvencijai.

kritikąvo ręspublilŠ 
nę politiką..;:, .

-i
VYROj IR ^>IONOSį- - 

DVIKOVĄ PISTOLETAIS 

CHICAGO, UI. —^Kefvtria- 
dienį 52 m.y-Robert Porter, gyv. 
7022 So.;Paulšią, parsinešė į na-

- CIONIERIŲ

WASHINGTON, D. C. — Tei
singumo departamentas ketvir-

• ; tadienį paleido iš New Yorko ir
mus Jįp maišelių.‘<^o vieną unci-; Otisville federalinio kalėjimo 
ją heroiną' Jo: Georgia 191 iranietį studentą. Jie buvo
pareiškė'pienorin.ti;’^d*jos na-' - ■ - — - —
muose būtų narkotikų. Ji tuos 
maišelius paėmė ir nešė laukan.1 
Vyras ją išsivijo ir pradėjofšauį! 
dyti 9 milimetrų kalibro, pisto-' 
lėtu. Žmona išėmė iš savo ma-

areštuoti liepos 27 d. Washing
tone už muštynių sukėlimą su 
demonstruojančiais iraniečiais 
prieš diktatorių mulą Chomeinį 
ir jo režimą. Chomeinio šalinin- 

l kai mėtė į demonstrantus purvą 
žinos 38 kalibro revolverį ir pra-. nešvarumus ir šūkavo mulai 
dėjo dvikovą, abu dangstydamie palankius šūkius. Demonstran- 
si mašinomis, kol kaimynai pa- atsakė pomidorais ir kiauši- 
šaukė policiją. Ji sužeistą į petį njais. Kilus muštynėms, policija 
vyrą nuvežė j Cook County Ii- areštavo Chomeinio šalininkus • A X * X • • X* X ‘goninę. Abu turės teisintis teis
me rugpiūčio 25 d.

TEISININKAI BANDO 
PAKIRPTI BILL!

WASHINGTON, D.C. — Sena
to pakomitečio nariai paliko ra
mybėje prezidentą Carterį, nes 
jis ne tik nelaužė įstatymų, bet 
tada girtuokliauti mėgstantį sa-' 
vo brolį (dabar jis išgijęs) kelis 
kartus išvijo iš Baltųjų Rūmų. ( 

Pakomitečio nariai yra įsitiki
nę, kad nusikaltęs yra - Billy 
Carter, o he prezidentas, todėl 
jie bandė prie Billy prisikabinti. 
Jie norėjo prikibti prie proku
roro Civiletti, bet kai jis papa-' 
šakojo keliems pakomitečio na
riams apie susidariusią kompli
kuotą padėtį tai jie sutiko, kad 
tų dokumentų negalima skelbti. 
Jeigu jie būtų paskelbti, tai išei
tų viešumon, kas teikia JAV vy- čius įkaitus už šnipinėjimą. Pats 
riausybei svarbias slaptas žinias, mula Chomeini kaltino Ameri- 
PakomiteČio nariai sutiko tų do- ( ką ir jos policiją už fašistinius 
kumentų neskelbti, bet jie yra veiksmus., 
pasiryžę kitokiu būdu pakirpti Nors Imigracijos ir Natūrali- 
Billy Carterį. e ’ žarijos tarnyba bei jos tamau-

VISI CHOMEINIO TRIUKŠMADARIAI 
/-PALEISTI IŠ JAV KALĖJIMO

AMERIKA NENAUDOS IRANO REVOUU- 
TAKTIKOS

tojai nepritarė valdžios bei Tei
singumo departamento sprendi
mui, tačiau tarnybos pareigū
nas Verne Jarvis pareiškė, kad 
visi studentai yra įvažiavę į 
JAV legaliai ir dauguma yrą 
įstoję į mokyklas. Tik du netu
rėjo įvažiavimo vizų ir jie te
belaikomi kalėjime-

ir uždarė kalėjimam Imigracijos 
ir Natūralizacijos tarnyba pra
dėjo areštuotų deportacijos pro
cedūrą, bet areštuotieji paskel
bė ir vykdė bado streiką.

Paleisti Chomeinio šalininkus 
pageidavo prez. Carteris, jam 
pritarė Valstybės departamen
tas. Buvo nuomonių laikyti stu
dentus įkaitais, koLIrano valdžia 
nepaleis 52 amerikiečius, laiko
mus įkaitais Teherane, bet sekr. 
Edmund S. Muskie pareiškė, 
kad Amerikai nedera
Irano revoliucionierių taktikos 
ir tuo įteisinti jų teroristinius 
veiksmus..

Irano revoliucinė valdžia, pro
testuodama prieš studentų su
laikymą ir galimą deportaciją, 
suruošė prieš Ameriką nukreip
tus masinius mitingus. Juose bu
vo reikalaujama teisti amerikie-

— Bolivijos karinė junta areš- 
Į tavo du amerikiečius kunigus, 

priklausančius Maryknoll ordi
nui
bine veikla. Iki šiol junta areš
tavo 11 kunigų bei seselių.

PREZIDENTAS NEW YORKE 
BUS ŠEŠTADIENĮ

NEW YORK, N. Y. — Oficia
liai paskelbta, kad prez. Car- 
teris rengiasi atskristi į New 
Yorką trečiadienį. Manoma, 

kad antradienį partija jau bus 
pravedusi elekįorių balsavi
mus ir partijos kandidatas jau 
bus. aiškus žinomas, šiandien 
demokratai jau neabejoja, kad 
partija pasirinks prez. Carterį, 
nes jis gavo daugiausia delega
tų.
: Vienintelis, kuris ’vis dar 
tikisi būti partijos kandidatu 
prezidento pareigoms yra sen. 
Edv. Kennedy^Penktadienį jis 
paskelbė, kad į New Yorką jis 
aįvyksta šeštadienį, nes turi iš 
anksto pasiruošti inauguraci
jos kalbai. Jis bando sudaryti 
įspūdį, kad didokas prez. Car
te rio; delegatų skaičius balsuos 
už Kennedy.

Prez. Carteris įpareigojo de
mokratų partijos komiteto na
rius patikrinti, ar daug yra 
elektorių, kurie nenorėtų 
jį balsuoti. Atsirado tiktai vie
nas, o ne du šimtai, kaip klai
dingai sen. Kennedy propagan 
distai skelbė.

yra 
už

— Chicago Motor klubas pra-

naudoti

SEKRETORIUS E. MUSKIE SIUNČIA i 
RAPORTĄ SAUGUMO TARYBAI i <-

VIETNAMO KOMUNISTAI NUODIJA GYVENTOJUS 
LAOSO IR KAMBODIJOS FRONTUOSE

WASHINGTON, D.C. — Alsa- nėtų sričių valdyti. Jie pradėjo 
kingi Valstybės departamento vartoti nuodingas dujas gyven- 
pareigūnai paruošė 124 puslapių tojams ir Kambodijos kariams 
raportą, paruoštą karo lauko! žudyti, 
duomenimis, kad Afganistane 
Sovietų karo jėgos vartojo nuo
dingas dujas šiaurės Afganista
no gyventojams žudyti, o dabar 
tuos pačius nuodus naudoja Ka
bulo’ srities kovoms.

Sovietų karo jėgas, dešimt die
nų kovojusios pačiomis naujau- 
iomis aviacijos ir artilerijos 
priemonėmis ir nepajėgusios iš
mušti Afganistano karių iš lai
komų pozicijų, pradėjo naudoti 
nuodingas dujas. Sovietų tankai 
ir aviacija, nepajėgianti išmušti 
iš užimtų kalnų pozicijų Afga-'jams nuodyti ir žudyti, 
nistano armijo's dalinių, dabar 
naudoja nuodingus šovinius ka- mentas nurodo vietą ir laiką, 
rianis ir gyventojams išvaryti iš 
gerai ginamų .kalnų pozicijų. 
Prieš du mėnesius’ buvo atkreip 
tas Saugumo tarybos narių dė 
mesys į rusų vartotas hūbdihgas

Vietnamas jau seniai bandė 
dominuoti Laosą, bet iki šio me
to nepajėgia įveikti Laoso gynė
jų. Vietnamiečiai kontroliavo di
doką dalį Laoso teritorijos, kad 
galėtų laisvai įsiveržti į Pietų 
Vietnamą. Dabar Laoso terito
rija reikalinga permesti karius 
į šiaurę. Dabar vietnamiečiai: ir 
Laose vartoja nuodingas dujĖiš.

Sovietų Sąjunga nepajėgia‘iš
mušti afganistaniečių iš Kabulo 
apylinkių, tai griebiasi nuodingų 
dujų įsistiprinusiems gyvento-

Valstybės departamento doku-

į kada rusai nuodijo žmones Afga
nistane. Jame yra visa eilė liudi
ninkų nurodymų. Duoti ir usnuo- 
dytųjų vardai. Sovietų diploma- 
lains bus labai sunku gintis nuo

dujas- Pakit^ario^paišėny^i&. ’daL tokią įrodymų.
bar rusai tą patį daro Kabule

Valstybes departamento pa 
ruožtas /dokumentas tvirtina, 
kad ■ Vįętnamo vyriausybės na
riai vartoja tuos pačius nuodin
gus šovinius Kambodijos ir Lao
so kariams, partizanams ir gy
ventojoms nuodyti ir žudyti.

Pernai Vietnamo karo jėgos, 
užėmusios Pnpmpeną, paskelbė, 
kad abigia naikinti Kambodijos 
karius visoje teritorijoje, be' 
vietnamiečiai nepajėgė kontro
liuoti viso Tailando pasienio. Ki
nijos karo jėgoms įsiveržus j 
Vietnamą ir sunaikinus keturias 
vietnamiečių divizijas, Vietnamo 
karinė vadovybė buvo prižadėju
si sustabdyti karo veiksmus ne 
tik Laose, bet ir Kambodijoje. 
Vietnamas palikos Kambodijos 
karių kontrolėje visą Tailando 
pasienį ,o‘ dabar jie negali įženg
ti į anksčiau kontroliuotą šiau-i. Jie kaltinami priešvalsty- neša, kad. benzino kainos dabar

yra pastovios. Už gal/ną benzi-irėsKambodijosprovinciją.Viet- 
no dabar klientai moka ligi $1.49. namiečiai ir šiandien negali mi-

SEN. DOLE YRA PASIRUOŠĘS 
KIRSTI PROKURORUI

WASHINGTON, D.C.—Sen. 
Robert Dole, Senato pakomite
čio narys, pareiškė, kad ap
klausinėjimo metu jis rengia
si smarkiai kirsti vyriausiam 
prokurorui Benjaminui R. Ci
viletti. '

Civiletti paskelbė, kad viSy 
dokumentų, liečiančių prezi
dento brolį Billy Carterį, ne
galima skelbti, nes tos žinios 
pakenktų agentams, i normuo
jantiems JAV vyriausybę. Sen. 
Dole minėtų dokumentų dar 
nematė, bet jis įtaria, kad Ci
viletti, neskelbdamas doku
mentų, jau gali bandyti pas
kelbti Billy Carterio nusikal
stamą darbą. Sen. Dole nema
no, kad prezidentas būtų no
rėjęs ką paslėpti apie savo bro 
lį, bet jis mano, kad CiviletlI 
gali norėti jį ginti. Sen. Dole 
yra pasiryžęs apklausinėti pro 
kurorą ir reikalauti aiškinimų 
kiekvienam Civiletti žingsniui.
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virš 70 žmonių, pasukoUraganas Allen, praskridęs Jamaikos salą ir
prd Vakarų Kubos pietinį galą, įėjo į Meksikos panką ir sukasi į šiaurę — 

Texas ir Louisiana valstijas. a .

— Buvęs prezidentas Richard 
M. Nixon sutiko paskelbti kai 
kuriuos dokumentus, laikomus 
Nacionaliniame archyve. Tie do
kumentai sušvelnintų kai kurias 
aplinkybes marino pfc. Robert 
Carwood byloje. Pfc. Garwood 
yra teisiamas kariško teismo už 
pabėgimą pas šiaurės vietnamie
čius ir už kolaboravimą su priešu.

— Belgijos parlamentas nu
balsavo 132:23 balsų dauguma 
duoti plačią kultūrinę ir dalinai 
politinę autonomiją prancūziš
kai kalbančios Valonijos ir fta- 
mų dialektu kalbančios Flan
drijos gyventojams. Bus bendra 
tik ekonomine ir užsienio poli
tika. taip pat krašto gynyba ir 
švietimas.

— Ketvirtadienį Fort Indian
town, Pa., pereinamoje stovyk
loje areštuoti 5 kubiečiai, antra
dieni sukėlę maištą, kuriame bu
vo sužeista apie 100 asmenų.
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L Dažnesni maitinimosi skaičių nustatoma dėl d vie 
jų priežasčių: 1) dažnas, reguliarus maitinimasis slopina 
apetitą; 2) maistas,ypač gausus baltymų, turi stiprų spe 
cifini—dinaminį veikimą. Kiekvienas maitinimasis ener 
getinę apykaitą pagreitina 15—20%.

Vadinasi, maitinantis 6 kartus, medžiagų apykaita 
gali padidėti 120%.

II. Paros kaloringumas planuojamas taip, kad paros

ą praėji prixineaarA

Darbo Rūmai stem
kooperatyvus

Praeitą šeštadienį išspaus
dinome “Lietuvos Aido*“ re
portažą apie Darbo Rūmų ve 
klą, besirūpinant dirbančiųjų 
ekonomimais reikalais. Šį kartą 
spausdiname reportažą, paini- 
ą iš “XX Am-iaus” dienraščio 
539 nj. gruvd£io 16 nr. 289.
“ŠIŲ DIENU DARBININKŲ 

REIKALAI
“Vakar naujuose Darbo Rū

mų namuose prasidėjo Darix 
Aūmų plenumo posėdžiai, ku 
•ie šiandien tęsiami Vilniuje. 
Aosėdį pradėjo Rūmų pirmi- 
linkąs Pr. julaitis, kuris pa
darė atliktų darbų apžvalgą.

biuruose juriskonsultai priė
mė apie 3,700 interesantų. D. 
R. socialinis skyrius priėmė 
beveik 8,000 interesantų Aps- 
skritai, klubų ir biurų veikla 
padidėjo 30—10 proc.

Rūpinantis pigesniu kuru 
darbininkams, gauta 10,000 er- 
dmelerių malkų ir 500 tonų 
durpių Dar numatoma 30,000 
edm., kurių dalis bus 
trukus.

Prie Darbo Rūmų 
sporto s-ga veikimą

gauta ne

maisto energinė vertė būtų mažesnė už fizinio aktyvume Netekę Klaipėdos krašto, pa-
• ... * i* • v jocori ,q t/ n n«i 1 aiilrė.T'm H^tiovertę (praktiškai 10 —15% mažiau pagrindinės žmogaus 

medžiagų apykaitos — 1,400—2,000 kai.). Vieno sergan 
čia nutukimo asmens teoretinio (optimalaus) svorio kilo
gramui skiriama 30—35 kai. Ligoninės arba namų saly 
gomis, kuomet fizinis aktyvumas minimaliausias,kalori
jų skaičius sumažinamas net iki 1,000—1,200 ir mažiau 
Beto, rekomenduojama pagrindinę kaloringumo dalį kon 
cenntruoti fiziškai aktyviausioje dienos pusėje, vietoje 
pusryčių valgyti pietus (30—50% kaloražo).

veikianti 
praplėtė 

ir dabar turi 41 klubą su 2,800 
aktyvių sportininkų. Rūmų 
užperkamus spektaklius Val
stybės Teatre aplankė apie 
21,000 žmonių./asarį iš ten susilaukėme daug 

tūkstančių darbininkų, kurie 
buvo reikalingi paramos. Gau
siomis aukomis juos rėmė Dui 
bo Rūmai ir darbininkai ne 
Klaipėdiečiai. Atgavus Vil
niaus sritį, vėl teko aukomis iš 
kuklių uždarbių vilniečius pa
remti. Per Darbo Rūmus vil
niečiams surinkta 11,000 Lt. 
Vaciau nebuvo pamiršti dirban- 

, nes 
net pusė sąmatos šiam tikslui 
skiriama. r

Šiemet Darbo Rūmai išlai
kė 14 bendro lavinimo ir 45’at- 
.kirų branžų kursus, kuriuos 
.ankė apie.3,240 klausytojų ir 
D R progimnaziją su 230 mo
kinių Kultūrinių klubų veik- 
a įžymiai padidėjo. Per, šių 
uetų 10 mėnesių juos aplanke 
126,757 asmenys, be* to, klubuo 
se suruošta 217 paskaitų su 
i6,0GJ klausytojų, 33 minėji
mai, 241 vakaras, 32 ekskurar 
jos ir t.t. ' ’ ’?

Prie klubų veikia 14 chorų, 
160 vaidintojų ir 14 orkestrų. 

Į šerne t nauji klubai įsteigti 
;■ Plungėj,’ Kalvarijoje, Seirijuo

se ir Vilniujfe.

Ypatingai svarbu valgyti reguliariai, nevalgyti dau • čiųjų kuitūriitat reikliai,
giau energitinės reikšmės. Yra apskaičiuota,kad kiekvieni 
dieną papildomai išgėrus 1 stiklinę pieno (200 kai.) pei 
vienerius metus galima priaugti 8 kg.

III. Angliavandeniai — endogeninių riebalų garny 
bos šaltinis. Jei jų bus per daug — sustiprės riebalų sin 
tezė iš angiavandėnių. Todėl visi autoriai siūlo sumažint 
angliavandenių kiekį,kai kurie net iki 1100-150 gr. Į parą 
pirmiausia — lengvai įsisavinamų (cukraus). Rekomen - 
duojama vietoje cukraus vartoti sachariną, sorbitą, ksi 
litą. Ne tas pats, kokiu pavidalu angliavandeniai pateks 
organizmą. Pv., vynuogių sultis Organizmas iš karto su 
naudoja, rezervuoja, o vynuoges turi prieš tai atitinka 
mai apdoroti ir sunaudoti tam tikrą energijos kiekį. Pa, 
grindinis angliavandenių šaltinis - duona, bulvės. Baigų, 
gydymą, praktiškai, jų kiekio pakeitimus ir reguliuoja 
mas svoris.

IV. Riebalų kiekis paros racijone mažinti.nerėkomęn
duojamas. Siūloma 50% gyvulinių riebalų pakeisti an 
glia vandeniais. . v-

Riebalai labai svarbi gyvybei medžiaga, pagrindinį 
energijos šaltinis. Riebalai, patekę su maistu Į organiz 
mą; 1) slopina lipogenezę. Nustatyta, kad lipogenezės si 
mažėjimas išryškėja jau esant 2— 3% riebalų maište 
o turtinga riebalų dieta (30%) gali lipogenezę sumąžir. 
ti 90% ; 2) stimuliuoja lipolizinių fermentų aktyvumą 
tuo pačiu ir endogeninę lipolizę; 3) slopina insuliarinn 
aparato veiklą, tuo pačiu stiprina soties centro, slopini 
apetito centro ir kitą neigiamą poveikį medžiagų apykai 
tai, susijusį su insulino kiekio padidėjimu; 4) ilgai nesi 
ekavuodami iš skrandžio, dirgina baro receptorius, tu< 
pačiu ir soties centro veiklą, mažina apetitą.

Dėl to, kai kurie autoriai siūlo Į karos raeioną, at’ 
tinkamai sumažinus angliavandenius, papildomai pridėt 
50—100 gramų sviesto.

V. Renkantis vienokią ar kitokią dietą, visais atve 
jais būtinas optimalus baltymų kiekis. Ilgesni laiką ne 
gaunant pakankamai baltymų atsiranda: 1) kepenų, kar 
diovaskulinės ir kitų sistemų sutrikimo reiškiniai; 2) 
greitai sumažėja lipolitinių fermentų kiekis, sumažėja Ii 
politinių sistemų aktyvumas (A.A. Pokrovskis, A.I. ščer 
bakovas) ;negalima pamiršti ir didelį baltymų specicinį-d 
naminį veikimą, kiekvieno maisto priėmimu, pad dinant 
medžiagų apykaitą iki 30' <.

VI. Didesnės apimties, daug ląstelienos, mažai kale 
ringi maisto produktai (žalios daržovės — kopūstų, salo 
tos,agurkai ir kt.),patekę t skrandį,dirgina baro recepto 
rius,skatina soties centro veiklą, mažina apetitą, o patek? 
i žarnyną — skatina persistaltiką. Be fo, nustatyta, ka< 
kopūstuose, agurkuose, esanti tartono rūkštis skatmr 
lipolizę.

VII. Yra apskaičiuota, kad sudegus 100 gramų balty
mo atsiranda 40—45 ml. vandens, 100 gramų angliavar 
denių — 55 ml., 100 gramų riebalų — net 110 — 115 ml 
vandens. Tai turi didelę biologinę re kšmę, nes kuy ranu 
gariai, ruoniai, delfinai ir naudoja endogeninį vandenį 
Vadinasi, jei organizme bus vandens nepriteklius vys 
tysis lipolizė. Todėl nutukimą ir gydome diuretikais, yafi 
denį ribojame. ’ % -

VIII. Druska i produktus, gydant įprastai, vis iką’ 
nededama, o duodam*’ atskirai (3 — 5 gramai). Druska 
apribojama todėl, kad ji veikia hidrofiliškai, o susilaikiu
si pake čia p H o.

IX. Prie-.konių, ekstrakcinių medžiagų neduodama, 
nes (os skatina skrandžio sekreciją, didina apetitą.

X. Dkraunamų dienų (vadinamų “zigzagų”) metodi
ka: 1. Iškraunamos dienos organizuojamos, kuomet, gy-

Į D. R. posėdžius atsilankė 
vidaus reikalų'ministe: is gen. j 
Skučas, kuris pabrėžė, kad 
dabar gyvename labai sunkų 
U- ■ y-patihgą jąionientą, kurį 
kai kada ne visi jaučiame, 
nors aplinkui mus vyksta ka-j . ____________________ ■_
ras. Mes,, ačiū Dievui, esame] 
.aisvi ir laimingesni už kitus Į ~

L

~s kai jį dažniau stengiasi pakir
sti svetimi agentai, dirbą už at
lyginimą.

} Kovai už tautos vienybę tenka 
suburti visas pastangas, visas 
tautos jėgas.

Su agentais kovą vesti turi

Tačiau ir mūsų gvevnimą ka- ugdyti pasitikėjimą įmonėse, 
ras skaudžiai palietė, j____
suardė, visos Europos, galima 
sakyti ir . pasaulio, ekonomi 
mus planus. Prekybos ryšiams 
palaikyti šiandien sunkios są
lygos. ,

Dėl jūros kelių blokadų pri- pa^ pilietis, spauda, susirinkr- 
j mai, kusai ir visi. Darbo našū- 
imui būtina priemonė vra spė

jo kai kurie mūsų laivai, o kiti] cialybės gilinimas, 
sulaikyti su prekėmis svetimuo- — - - - - - -
ae uostuose. Tačiau vyriausybė svarsto j^drą samdos

trūksta tai žibalo, tai kieto ku
ro, tai žaliavų. Jūrose nukentė-

sulaikyti su prekėmis svetimuo- Vyriausybė darbininkams

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

NAUJAS SKYRYBŲ ĮSTATYMAS NEW YORKO 
VALSTIJOJE PAKEIČIA IŠLAIKYMO PRIEVOLĘ
Kol veikė senasis įstatymas, ko ir alimentai (alimonįjos) 

sutuoktiniui išlaikyti prievole gali būti ieškomi ne tik iš AT'- 
galvos, jei ve- ro, bet ir iš žmonos.

Pagaliau išlaikymo (mainte
nance) terminas pakeičiamas 
alimentų terminu sutoktuvinin 
ko naudai, Bet JAV teisinin
kai priėjo prie išvados, kad 
antrą kartą susituokus, tuo at
veju teismas sprendžia šiuos 
faktorius: •

1) pajamos ir kiekvieno su
tuoktinio puošnybę, įskaitant c 
ir bendrą'turtą,'teismas’padą- 
liną; . . ' t n

2) teismas atsižvelgia: į vę- 
dybų laikotarpį, vedusiųjų - 
amžių ir sveikatos stovį kiek- 
vieno sutuoktinio; s' -

3) teismas atsižvelgia .Į esą- 
mą ir būsimą sutuoktinio ma- . 
terįalinį stovį save: išlaikyti; > - šį

4) teismas sprendžia Taikų ---"
ir pasiruošimą sutuoktinio ap-: 
širūpinimui savarankiškai. sa— 
ve išlaikyti;. ;

5) teismas nuprendžia su 
kuo pasilieka vedybų laikotar
pyje gimę vaikai;

6) teismas atsižvelgia j gy
venimo lygį, kokiame buvo su
tuoktiniai vedybų metu;
- 7) teismas konstatuoja kiek
vieno sutuoktinio mokestines 
prievoles;

8) teismas atsižvelgia į ne

tęsėsi iki gyvos 
uusieji teismo būdavo išskirti, ; 
Įsigaliojus naujam cantuokos 
įstatymui, išlaikymo pirevolės 
4aikotarpis yra apribotas iki 
pakartotinų vedybų, arba su
tuoktiniui Įsigyjant naują pro 
i esi ją, kuri duoda išsiskyru
siam galimybę savarankiškai 
save materiališkai aprūpinti.

Naujam Įstatymui veikiant, 
vaikus abu sutuoktiniai išlai-

pa- 
js- 

dardeda pastangų nugalėti visus j 
sunkumus ir garantuoti pragy
venimo galimumus visiems dar 
bininkams. Dėl to- tenka suvar
žyti-, i-r įmonininkus, kad nesus-I čių. Taip pat turės būti regu- 
tabdytų Įmonių.^ Neturėdami 1 liuojami santykiai tarp darbda- 
ganitos turtų kabyklų ir žibalo |vio ir darbininko. Nesutikimai 
šaltinių, viską galime įsigyti tik! turės būti greitai sprendžiami, 
darbu, pakeliant, jo našumą. Ma Tam tikslui bus paskelbtas arbi- 

Socialinių ir teises patarimų tau tarp jūsų ir. įmonių atsto- tražo teismo įstatymas.Tokiame 
teisme bus ir darbininkų ats
tovai.

Bus imtasi priemonių sutvar
kyti ir darbininkų šeimtfs gyve
nimą, nes kai kur uždarbis pra
geriamas.

Pensijų invalidumo atveju 
reikalas taip pat tvarkomas,bet 
prieš Kalėdas pensijų Įstatymo 
dar nebus galima paskelbti. Tai 
bus padaryta artimiausiu laiku. 
Numatyta, kad ir darbininkas, 
ir darbdavys, ir valstybė turės 
prisidėti prie išlaikymo senat
vėje.

Dabininko interesas uždirbti 
tiek, kad būt galima žmoniškai 
gyventi.

Tačiau keliant uždarbį, 
sada tai galima padaryti 
davio sąskaiton, nes tuoj 
liepia Į gaminių ir ūkio produk
tu kainas. Žinoma, kainas rei 
kia normuoti, bet ligi ribes. Su
varžymas dabar reikalingas.

Jei reiktų pasirinkti, ką pasi- 
rinktumėm — karą ar suvar
žymą ?

žinome, karo nenorėtumėm. 
Tad ir džiaukimės, kiek susivar 
žydami, kad pas mus nėra ka
ro.

Darbo Rūmai tokioje padėty 
turės darbininkams padėti, stei
giant kooperatyvus, pigias val
gyklas, kuro samtelius, 
iių siuvyklas, skalbyklas ir kt 
— baigė gen Skučias.

Ateities darbų planas 
numatomas toks:

1) Siekiant paruošti daugiau 
kvalifikuotų darbininkų, numa
toma ruošti daugiau specialių 
kursų, būtent: braižybas, siuvi
nio, dažymo, metalų ir 
ipdirbinio, mūrinimo, 
tatymJ, namų ruošos, 
įjos ir kt., o Vilniaus 
alia šių visų, dar ir 
talijos kursus;

2) Numatoma įsteigti Kaune
Darbo Rūmų teatrą su drames 
r operetės ansambliais, plėsti arba aklas, arba nedarbingas, 

.r tobulinti chorų, stygų ir kan- kuris 
kliu orkestrus ir t.t.; _
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dant subkalorine dieta, svorio mažėjimas sustoja (daž 
tiiausiai 2—3-čią savaitę); 2^ Stacionare galima skirti 2— 
3 iškraunamas dienas, ambulatoriškai — 1 dieną per sa
vaitę. Per visą gydymo kursą (1,5. mėn,) tokių, dienų būna 
-L0—15.3. Pradedama paprastai nuo baltymų palaipsniui 
prieinama prie daržovių, iškraunamų dienų.

Baltymų dienos. Mėsos dienos: per 5 kartus 
'ūvalgoma 160—400 gramų virtos jautienos,, veršienos ar 
:t., sų šviežiais kopūstais (250 gramų), žaliais žirneliais 
'120 gramų), lOOml. pieno. Mėsa gali būti ir malta. Die- 
.os galoringumas — 680—850 kai.

? . (Bus daugiau)
(ištrauka iš Kauno Medicinos Instituto leidinio “Nutukimas”)

Kauno -bazilika

ta tymą, kuris išvys šviesą 
prieš Kalėdas.

Šis Įstatymas palies daug sri-

nevi- 
darb- 
atsi

KL. Pasakykite už kokius 
gydytojo patarnavnnus apmoka 
Medicare apdrauda? Marytė

ATS. Soc. See. Įstaiga mums 
prisiuntė leidinį “Your Medi
care Handbook'’, pažymėdami, 
kad ten kiekvienas gali rasti 
atsakymus už ką apmoka Me
dicare apdrauda.. Medicare 
apdrauda apmoka “reasonable j 
charge”, bet pirmuosius $80 
turi pats pacientas apmokėti. 
Medicare neapmoka, nors ir 
gydytojo prirašytų: už vaistus, 
už dantų gydymą, už akinius, 
už klausymo aparatą ir t.t. Gi
už fizikalinę terapiją, psichiat- j pateisinamą pinigų eikvojimą 
rijos patarnavimus taip pat rTbet kurio sutuoktinio; , ;
notai sąskaitas apmoka. “Rea
sonable charge’’ reiškia, 
“Medicare pati nustato

9. teismas patikrina kiekvie- 
kad no sltuoktinio indėlius ir‘pa- 

kiek tarnavimą (darbu, pinigais. ir - - 
gydytojo vienas ar kitas patarpt-}. ypač kuris prašo alimen- 
navimas yra vertas ir tik tada' tų mokėjimo, kad sudarytų šėi 

mos žydinį ir atsižvelgia į pro
fesinę kilo sutuoktinio kar
jerą; ‘A.

10) teismas patikrina bet 
kurį faktorių, atsižvelgdamas 
į sprendžiamą dalyką teisin
gai, ir protingai. ' '

. Alimentų priteisiama kito 
sutuoktinio naudai konkrečia 

j pinigine suma, bei ne procen- 
' tu iš uždarbio.

Teismas spręsdamas skyry
bą bylą, turi nurodyti moty
vus, kuriais pagrindžia savo 
nuosprendį.

Bet kuri šalis, kuri, skaito 
teismo sprendimą nctcisętu ar
ba neteisingu, gali apeliuoti į 
aukštesnį teismą. pr. petitas

už toki patarnavimą apmoka 
tik jo vertės 80 proc. fab.

KL.
SSII

| esu
ino

Pasakykite kaip man gali 
programa padėti, jei aš 
pa tekęs Į sunkias gyveni- 
sąlygas? Onutė

ATS. Jeigu jūs esate 65 m. 
ar vyresnio amžiaus, ir nelu-( 

’ rite pakankamai pinigų pra.į 
gyvenimui, jūs galite gauti 
ekstra grynų pinigų kiekvieną

• mėnesį iš valdinių Įstaigų.
<h abu- Federalinė programa, vadi- 

•’ narna papildomų , pajamų — 
Supplemental Security Income 
— SSI — suteikia piniginę pa
šalpą žmonėms 65 metų ar vy
resnio amžiaus, jei jiems rei
kalinga finansinė pagalba.

SSI išmokėjimai automatiškai 
padidinami, jeigu pragyvenimo 

; kainos visame krašte padidėja.• • »
Paaiškinkite plačiau.

medžio 
krosnių 
kulina- 
krašte, 

lietuvių

KI
ar visi beturčiai gali gauti SSI 
išmokėjimus? Teresė

ATS. SSI išmokėjimus įstai
ga išmoka kas mėnesį, jei as
muo yra 65 metų ar vyresnis.

turi mažai 'arba vi

sai neturi pajamų ir kuris per 
daug neturi išteklių. Jeigu jūs 
pvz. turite banke $3,060 ar 4,- 
000 taupmenų, tai jūs negalė
site gauti SSI čekių ka3 nųė- 
nesį. Pagal mūsų turimas ju

ministracijos HEW Publr^a-

niai iška vieno žmogaus, ištek
lių riba nustatyta ?1 500 vien
gungiui ir $2,250 edusių po- 
rai- - fab



(Iš kelioniy po Tirolį 1945 metais)

mūsų gyvennimu. Per ištisą vie. 
nuolika dienų niekam neatėjo 
galvą paklausti, ko mes čia vii 
slankiojame. Taip visi buvo su 
sirūpinę savimi.

Taip jau žmogui priimta. Jii

Jau vienuolika dienų kaip mes 
Landecke. Vis dar tebegyvena
me geležinkelio stotyje. Patys 
įsitikinome: Landeckas perpil- 
dytas.Taip mums buvo pasaky
ta abiejose užsieniečių stovyk
lose, kurias pirmiausiai aplankė susirūpinęs savimi, 
me; tas pat buvo pakartota ir 
prie kiekvieno viešbučio ir kiek
vieno nakvynės namo, į kurio 
duris pašibeldėme. Esą, žmonės 
jąų senal bėgą iŠ Vienos, Linco, 
Salzburgo ir kitų rytinių Austri
jos miestų; įr dabar dar tebe
bėgą, kurie tūri pas ką bėgti. 
Tokie jau laikai užėję, ką pada-

S* •.
Taip. Mums buvo aišku: mes 

neturėjome pas ką bėgti, bet 
bėgome ir nieko nepralošėme. 
Buvome įsitaisę Landecko gele
žinkelio stotyje daug patogiau, 
negu . Meiningen užmiesty pre
kiniuose vagonuose. Ir su kiek
vieni praleista diena vis atran
dame kokių nors naujų patogu- 
ifiųj Jau trečia diena kaip nebei
name .praustis prie Inno. Toli ne 
norim klampoti, o čia pat priė
jimas-. prie: upės, kiek, nepatogus; 
Ypač žiemą. Jonas atrado stoties 
pastato viename ! gale vandens 
kraną. Puikų kraną su bėgančiu 
šaltu Vandeniu.; Dabar einame 
praustis prie'krano. Į , Inną eisi
me- Vasarą- todėl nepasinaudoti 
stoties patogumais. Mes juk pri
siekę jos gyventoj ai.

Taigi.* Taip ir atrodė, kad tik 
Jonas. =ir aš gyvenome Landecko 
stotyje ir haŪdoidmės jos pato
gumais. Ne kokie jau tie pato
gumai buvo, l>ėt nesiskundėme. 
Nįeko. daugiau :nepastebėjome, 
kas'il^aū, kaip, vieną naktį, die- 
n^'ar : pusdienį slankiotų stoty
je? Ir šLdmpinėjb tik tie, kurie 
turėjo važiuoti traukiniu, ar bu
vo atęję ko nors sutikti. Niekas 
daugiau bę mūšų negyveno'sto
tyje. Labai buvome patenkinti, 
Kad nebuvo susidomėjusių tuo

Vfeh/vjs nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrini mokykla

Judėjimas Landecko stoty j t 
buvo didelis. Pasitaikydavo ii 
dieną ir naktį kada laukiamasii 
prisigrūsdavo pilnas žmonių 
Čia sustodavo ir kariškių. Ji< 
nevažiuodavo etalonais, tik di 
dėsnėmis ir mažesnėmis grupė 
mis, ir daug pavienių, išvargu 
šių, riekalbių, išsekusiais veidai: 
fronto- kareivėlių Jie suguldavc 
laukiamajame ant suolų, jei ne 
būdavo vietos—paremdavo gal- J 
vą ant stalo, bent tie, kurie tu
rėjo laimės pasiekti stalo kam
pą. O tokių laimingų būdavo ne.; vos pastebimusį kurjozus,’ per-, 
daug ypač tuo laiku, kai Laukia- * gyvenimus, mažutes ąyantįūraę. 
masis užplūsdavo keleiviais. Mes Vakar rytą susipažinome ’ 'tris' 
ir kiti norėjo paremti galvą ir( jaunus estus, ką tik atvykusius 
pailsėti; ir civiliai stengėsi už-( į miestą. Jie nebandė Čia apsis- 
imti geresnes vietas, ypač tie, ku toti, jų planai siekė Šveicarijos 
rie turėjo praleisti naktį belauk- j pasienį. Vienas iš jų turėjot bro-k 
darni traukinio. Laukiamasis bu- jį Konstancos mieste, ir dabar 
vo mažas, bet jis buvo nepamai- į vįsj trys ten važiavo. Mes išgir- 
nomas prieglobstis pavargusiam' dome nuostabių . dalykų .apie 
keliauninkui. tą miestą. Tai. esąs neutralus

Mes jo patogumą ir šilimą iš-, mietas, ir jo pusė ptiklausė Švei 
naudodavome įvairiais paros lai carijai. Tuo įdomiau, kądjiųV^- 
kotarpiais. Jei naktį susigrūsda-! kietiJai Paklausanti miesto da- 

. vo daug keleivių, slankiodavo- • ks esanti apšviesta;, .ten .^ųęšą 
'me pakampiais po stotį, kad pras ' naktinių aptemdymų, nė mies. 
tumti laiką, o miegoti į laukia- j to bombardavimų.
•mąjį eidavome, kai jis būdavo! * *• * . ’ ? ,
ištuštėjęs.,Miegoti galėjome kiekj Ant rytojaus matėme, kaip 
vienu paros metu, prie to buvo-i estai, išsiėmę leidimus, čia pit 
me jau pripratę. Tai buvo mū-j prie bilietų kasos, sulipo į jau 
sų gyvenimas, keliauninko, ne- • laukiantį traukinį. Jie' išvažiavo 
randančio kur apsistoti, gyveni-- į miestą, kuris nepažįsta., kaip*., 
mas. Jis atrodė gana pakenčia-] Stačiai sunku patikėti, kad yra 
mas; praeityje buvome praleidę tokių vietovių, kurios r nežino, 
daug blogesnių dienų. ■ i kas yra karas.; . p • ..į

Mūsų buvimas Landecke kar-' Didesnę dienos dalį pralėišda- 
tais būdavo gana įdomus. Sto- ■ vome stebėdami -pravažiuojan
tis, kur vyko toks didelis žmo- Į čius žmonės. Jie buvo įvairaus 
nių judėjimas, turėjo nuolatos luomo, amžiaus, lyties. Bet. jie 
besikeičiantį antspalvį, mažus, buvo geri žmones, irias-juos tuoj
—_________ - į pamėgauUTrii'.austrąiį kaįlhų gy^

j ventojai, kartais- kiek šaltoki,
- - Į indiferentiški, bet jie tūrėjo ge-

ZZKA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS;
?UŽ DEŠDIT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

I ■ CIĄMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo . asmenišką dėmesį, gerai su j‘omis susipa-

tą miestą. Tai. esąs neutralus

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ. ’

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus j plati
nimo vajaus talką!

.. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, Bei galimi įkaitytoji; 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608 ,,

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardai ________________________________________
Adresas - ______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ■ K<> dnT** 
Pavardė ir vardai ____ ___________________
Adresas --------------------------------------------------

* kuris

Spomoriaui pavardė, vardas ir vietovū 

• platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardai __________ :------------------------- --- ---------------
Adresas —----------------------------------------------------------------------- -

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

A imill.llll MAJUB ... .------- - Iim. . I IHjf

DIDŽIAUSIA DORYBĖ
Tėvas turėjo tris sūnus. . Se

natvėje visą turtą jiems išdali
no, pasiliko sau tik laimės žie
dą.

— Tą žiedą atiduosiu tam, ku
ris visų geriausiai pasielgs. Ei
kite sveiki pas žmones ir, po me
tų pareikite namč: tada pasaky
kite man, kaip kuris būsite pasi-

Gražiąją praeitį 
. , prisimenant

(Atkelta iš antro puslapio)
* 4 ■ . 1

3) praplėsti esamoji progim
nazija dar viena klase;

4) bus steigiami ir sūbsidi-' 
juojami darbininkų kooperaty
vai,* kąip*’gadintojų, tąip jf ,yar: 
totoj ų, bū tent: parduotuvės, vai 
§ykk7s, ''sltiVyklos,' skalbyklos*, 
bati

5
čių.
kras

6' 
juri

pies

atida-

sūne-

malū-

ėlių >kai-
iaus

sky 
mu; 
sėn 
eiai

8

prajoti ..-P.^IUi^cia iinio 
iaūjį’ veiklą; tęikjanti pa tari

mą
S’O.#.1?.

reikaUr.

val
inio

laikė už juoką, — išmetinėjo jis( 
ne tai sau, ne tai man. — Jeigu ■ 
būtume rimtai užklausę, kur ta J 
jo tėviškė, būtų pasakęs. O ap-1 
sigyventi, nors ir ožkų ūkyje, 
būtų pats laikas.

Aš supratau Joną. Jam buvo 
nusibodęs gyvenimas kuprinėje.! 
Tą jis primindavo kiekvieną kar 
tą, kai eidavo ką nors iš kupri
nės pasiimti; O. pasiimti beveiki 
nieko nebeliko. Vakar paskutinę [ 
kruopelę sviesto nusinešė į gast- i 
hauzą ir susikrovė ant gemiu-* 
zės. Šiandien gemiuzės nebeval- nuoPekas. 
gė. Be sviesto, esą, neįmanoma 
nuryti. Aš jo nepeikiau: gemiu 
zė buvo ir man įgrisusi.

Praslinkus metams, sugrįžo 
sūnūs ir ėmė pasakoti, kas ką 
padaręs. .

—- Vienas turtingas pirklys, 
išvažiuodamas į kitą, šalį, buvo 
palikęs pas mane be kokio raš
to daiug pinigų ir niekas dau
giau to nežinojo. Tas pirklys 
mirė svetur. Aš pinigus 
viau jo našlei.

— Teisingai pasielgei, 
Ii, — atsakė tėvas.

— Ėjau pro vandeninį
ną, — ėmė pasakoti antrasis sū
nus: — žiūriu įkritęs į vandenį 
skęsta vaikas, šokau į vandenį 

! ir ištraukiau. - •
į — Tu, sūneli, pašielgiai. gra-. 
j žiai ir padoriai. Pats nebejoda

mas prigerti, žmogų išgelbėjai.-
Aš patekau į'tokią šalį, kur 

žmonės kovojo už laisvę prieš 
savo engėjus. Nepažindamas jų 
gerai, aš stojau į;jų eiles ir pa- 
gelbėjau išvyti priešus, .

—: Sūneli mano brangiausias!. 
—' sušuko tėvas, bučiuodamas 
jaukesnįjį sūnų: — še tau žie
dą. Ginti.laisvę yra didžiausias

• Didžiausia žvaigždė yra 
. ? 1 Alpha Herculis — IRS5, esanti 

Dar vieną diena Jonas slan- Pauk,?‘U- Aiake', dia”etras 
kiojo po stotį be ūpo. Naktį bu-| ™’“° ■‘“HM. toyl»i, •« 
»o užplūdę daug keleivių, ir mes į mase 55 kartus d“lesnė pž *•-. 
negavome miegoti. Dieną Jonas* es‘ , . , jį,' ■
ir nebandė migti; buvo užsimąs-į ‘ —
tęs, nekalbus ir vis kažkur pra-! nas, buvo tuščia. Trisdešimt die- 
šapdavo. Kai vėl atsirasdavo, jo' nų buvome praleidę kartu, ir jos 
rankose būdavo žemėlapis: jis-mūs suartėję. Tik • dabar šuprai 
studijavo mažutę Austriją! Ir tau, kaip daug jis. man reiškė:, 
kiek jos ten buvo! Aš juokauda- jjs buvo geras draugas ir įdo- 
mas priminiau tai Jonui. mus koinpani jonas; *’ !:*<‘ ’•’*« .<

— Taigi,, taigi, •— labai rim-J Nenuėjau riet Į gasthauzą pie
tai atsiliepė vaikinas. — Sakai tų. Mano apetitas buvo dingęs. _ _ V ■ • J 1 T *1 * t-t -i W.L». t> • , -I , .

styles ^’ė^ffine-*darbo: fra . 
reilaala^niQ tikslu ir 'toliai^ bus 
vedama' reikiama propaganda, 
nesą tik darbo našumui, padidė
jus, ’ bus galima pakelti darbo 
žmonių pragyvenimo lygmenį, 
t. y. pakeliant atlyginimą;

9); dori ir njrsipeliusieji sa\o 
darbe darbininkai. bus pristato- ■ 
mi Vyriausybei apdo’vahoji- 
.mui; s. į

10) siekiant deproletarižacr- • 
jos daryta žygių ir ateityje bus 
daroma, kad darbininkai ' bei 
tarnautojai gautų žemės skly
pelius ,ant kurių galėtų pasista
tyto sau namelius- ir' kt.” ; ;

Iš šio reportažo matyti, kaid 
Darbo Rūmai isekė pakelti dir 
bančiųjų tiek ekonominį, tiek 
sdcialing tiek kultūrinį : dirba- 
čių gyvenimą visoj nepriklau
somoj Lietuvoj. Tačiau, Sovie
tų Sąjungos: ultimatumas ir pęr 
24 valandas įvykusi karo jėgų 
irivązija,, nutraukė taip naudin
gas ir reikalingas Darbo Rū
mų pastangas. . ■

■ Pr. Petitas

>rą širdį. Tokį neabejotiną širdies 
gerumą; patys patyrėme. Jau 
visą savaitę kaip maitinamės iš 
maisto kortelių. Jas gavome iš 
k,areiyiq,. kuris vaikščiojo ant 
kriukių; mat,: jo kairioji koja 
quvq. gipse. Jis buvęs sužeistas 
fronte ir dabar važiavo į namus, 

’kažkur prie Šveicarijos sienos. 
Jam, ten kortelių nereikėsią, — 
paaiškino jis. Tėvas turįs ožkų 
ūkį iri vaismedžių sodus.

!'Ę,riėmęĮųę korteles ir pajuo
kavome' jog, gali būti, vieną 

/dieną' jis- mus dar pamatysiąs. 
Mat, mes dar rieapsistoję ir, ga
ilimas!-dalykas,' pradėsime vėl
keliauti.

Kareivis priėmė tai už juoką, j 
< Jis . nieko , priėš neturįs mus vėl 
susitikti, —■_ palakė jis. Bet tik- 

:ro’ adreso, !kūr randasi jo tėvo 
L pžlęų! f.ųkis, mums i nesiskubino
duoti. ' O traukinys nelaukė: už 

inhiiūtiis^ąš, dviejų jis jau nešė 
karęivelį; įiį>Įyn nuo Landecko, 
fI^kur'prie*’Šveicarijos, kur jo 
lankė-’ fteyiškė su-ožkų ūkiu ir 
sodais, i •. -4" :

j Jonas dvi dienas po to krim
tosi. 'Mintis apsigyventi ožkų
Wig jąpi ;Wo ^tngusi i gal-, — mažute Pabandyk likusį ke- Vaikščiojau ilgai, kol saulutėj- 

’L 1 v v. ! nuo Landecko iki Šveicari- krypo vakar uosna. Tikėjaus su-
— Vaikinas mūsų žodžius Pa-!jos pėsčias nueiti. Tada žinosi, tikti ką,nors ir pasikalbėti

: j kokia ji mažutė. būtų' mane kiek išblaškę; to kaip
Jonui rūpėjo parubežys. Kas: tik ir_norėjau. Bet nieko iš suau- 

žino: gal jis vis dar tebegalvojo j gūsių nesutikau; keli berniukai 
apie ožkų ūkį, o gal prisiminė lakstė su- šunimi ir išdarinėjo 
Konstancos miestą. Miestą, ku. Į kažkokius. akrobatiškus nume
ris nepažinojo karo.

Kitą rytą Jonas prisiveržė ku
prinę ir ištiesė man ranką.

— Dviese mums nesiseka įsi
kurti. Kodėl nepabandyti po vie
ną? Sustosiu kokioje nors dides
nėje stotyje, pavažiavęs kiek 
Šveicarijos link, ir pažiūrėsiu, 
kaip ten reikalai vyksta. Nema
nau, kad aš ką nors praloščiau.

— Ne, Jonai, tu nieko nepro- Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
loši. Tu tik pasistūmėsi arčiau to M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
nuostabaus miesto — Konstan- kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.
cos, apie kurį taip entuziastiškai 
kalbėjo estai.

Aš jam palinkėjau laimės. Nie 
kuo kitu jam padėti negalėjau.

į Taip mes išsiskyrėme. Mačiau, 
i kaip traukinys nunešė jį į vaka

rus.
Diena buvo saulėta, šilta. Vai

kščiojau atokiau nuo stoties ant 
kalvelės. Ten mes praleisdavo
me oro pavojus kartu su Jonu; 
tik tada laikydavomes arčiau me 
džiais apaugusių vietų. Taip at
rodė saugiau. Ir daugiau žmo
nių ten susirinkdavo, daugiau
sia iš1 stoties" 45r&VaŽiū<5]dhtieji 
keleiviai. Iš miesto čia niekas ne
ateidavo; miestiečiai turėjo sa
vo slėptuves, kur jausdavosi sau

Viens lakštingalų1 mėgėjas .’ 
Jų priglaudė, visą naktį pabudėjęs.* 
Jos, uždarytos į narvus/ giedojo, 
Nors laisvėje skrajot svajojo. 
Kas gali norėt narve giedot? 
Bet ką darysi; negi visą'laiką tik 
Giedant, apie likimą negalvoji 
Ir apie laisvę pasvajoji. 
Viena lakštutė daug kentėjo: 
Ji savo draugo, palikto miške, ilgėjos. 
Dieną ir naktį ją kankino liūdesys;
Vienok ji manė: “Bėdos sielvarta nepataisys. 
Kvailas, vargo ištiktas, tik dejuoja, 
O protingas, kaip jį panaikint, galvoja. 
Manding, galiu likimą savo pataisyti; ‘ 
Juk mus sugavo ne tam, kad sunaikinti. 
Šeimininkas yra dainų mėgėjas, nėra kalbos, 
Tai reikia jam Savo balsų įtikti, 
Ir gal galėsiu narvą greit palikti, 
Nes jis atlygins man ir laisvę dovanos”, t
Taip ji galvojo ir giedot, prade jo. . - j
Savo giesme ji šeimininką’' sužavėjo, n! 
Bet ką laimėjo ji už tą pasisekimą? t 
Deja, ji tik pasunkino savąjį likimą. 
Drauges, kurios blogai dainavo, 
Šeimininkas iš nelaisvės j įeitai paliubsavo, 
O mūs lakštutė niekad laisvės neatgavo.

V. Petraitis

rius.
• ■. ’• *

(Bus daugiau)

dejuot?

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 v«L vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai vak.
D. KUHLMAN, B3., Registruota/ vaistininkas

TeL 476-2206 i

giai oro pavojaus metu. Į mies
tą mes su Jonu neidavome, bu
vome prisiekę stoties gyventojai. 
Lyg už tai būtume ėmę algas, 
ai; kaip kitaip įsipareigoję ją 
saugoti. Buvome lyg kokie išti
kimi riteriai pildą užduotą misi
ją. Tikroji priežastis buvo labai 
prozaiška, iš nuobodumo kartais 
dusinanti: mes nebežinojom, 
kur bevažiuoti, ir čia tikėjomės 
sulaukti pasibaigiant karo.

šiandien buvau vienas. Jonas 
keliavo į savo naują destinaci- 
ją. Jutau tą tuštumą šalia savęs. 
Ten, kur paprastai būdavo Jo-

7 --- —_■■ ;
, >l£y^UI5--TP£?’6* *

■ ■ J snwur.
^W(CMJ *?£

' • • . ?.. ’ f -
.' * -'< - •■ - \ -:

■. : i. ! i -J

STOOL SOFTENER*
Uv <x4y .is tIW'i tmj. " '

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesėnstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus, ir V.

• DAINŲ ŠVENTES 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 duodamą 
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. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES 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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Verta išsiaiškinti Helsinkio nutarimus
Visi esame girdėję apie Helsinkyje vykusius pasi

tarimus, ilgas kalbas, bet vienodos nuomonės lietuvių 
tarpe tuo, reikalu nėra. Jau praėjo keli metai nuo baig
minių Helsinkio aktų pasirašymo, bet lietuvių tarpe tuo 
reikalu dar tebeina dideli ginčai. I?

Mums atrodo, kad tie nesutarimai daugiausia kyla 
dėl nežinios. Jeigu lietuviai būtų geriau informuoti 
apie 35 valstybių atstovų vykusius pasitarimus Euro
pos taikai, tai būtų lengviau suprasti ir Helsinkio ak
tus. Nesutarimai prasidėjo, kąi Antrajame Pasaulio ka
re dalyvavusios valstybės įsitikino, kadi Sovietų ‘Sąjun
ga nenori ir nesirengia pasirašyti Europos taikos su
tarties. Sovietai esą negali leisti; kad Europa (ši kartą 
Hitlerio valdoma Vokietija) būtų taip užpuolusi Sovietų 
Sąjungą, nužudžiusį apie 20 milijonų gyventojų t ir su
naikinusi labai daug turtų. Maskva norinti garantijų, 
kad kitą kartą panaši nelaimė neatsitiktų. - . Kremliaus 
valdovai visai nenori- klausyti apie Stalino ir Hitleirio 
susitarimą Lenkijai suskaldytų Pabaltijo kraštam, pą-

tą dokumentą liepė Helsinkio vyriausybei saugoti ir 
užregistruoti Jungtinėse Tautose, bet neregistruoti 
Jungtinių Tautų sutarčių skyriuje, nes Helsinkio aktas 
nesanti pasirašiusių šalių teisiniu atžvilgiu įpareigo
janti sutartis. Helsinkio aktas yra laikinis pasira
šiusių įpareigojimas dirbti susitarmų ribose, kad bū
tų saugumas, o vėliau gali būti taikos sutartis.

Kremlius labai džiaugėsi, kad Helsinkyje tie suta
rimai buvo iškilmingai pasirašyti, bet jiems prakaitas 
lašėjo, kai reikėjo padaryti keli žinsniai Helsinkyje nu
brėžtų principų kryptimi. Sovietų diplomatai apstulbo, 
kai patyrė, kad Dr. Kazys Bobelis buvo nuvykęs į Bel
grado kanferenciją, kad jis buvo ne tik sen. Robert 
Dole, bet ir Amerikos delegacijos pirmininko patarė
jas. Dar šaltesnis prakaitas Sovietų delegaciją išpylė, 
kai sen. Dole amerikiečių vardu pranešė Sovietams, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimas turės būti spren 
džiamas Europs taikos konferencijoje. Dar jiems buvo 
skaudžiau, kai JAV ambasadorius Goldbergas pranešė 
Sovietams, apie Lietuvos inkorporaclji^fi. Sovietų Są
jungą nepripažinimą.

Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių atstovų Belg
rade nebuvo, bet visiems buvo pranešta, kad Europoje 
taikos negalės būti, jei Lietuva, Latvija ir Estija ne
bus atgavusios nepriklausomybės. Praetais metais, 
Amerikos Lietuvių Tarybai spaudžiant atsakingus 
JAV pareigūnus, ne tik Atstovų Rūmai priėmė rezoliu
cijas, įpareigojančias JAV prezidentą Madrido konfe
rencijoje kelti šių trijų valstybių nepriklausomybės 
'klausimus. Ta proga pasakytos kalbos aiškiai rodė,, kad 
'ne tik Senatas, bet ir Atstovų Rūmai nepripažįsta So- 
.vietų karo jėgų, valstybinės policijos ir atsiųstų koloni
stų lietuviams primestos prievartos.

Helsinkio akto pasirašymo dieną dalis, Amerikos 
lietuvių, pasiiėmęs' lietuviškais informacijos šaltiniais, 
skelbė, kad Helsinkyje Lietuva buvo parduota, ir ga
lingųjų. valstybių atstovai turintieji stiprius dorovi
nius principus, buvo apšaukti išdavikais, gavusiais ju
dos grašius.

Didelė lietuvių dalis, turėjusi tikslias informacijas, 
buvo įsitikinusi, kad Helsinkyje Lietuva buvo nepar
duota. Tuo netikėjo Naujienos, tuo netikėjo tuometinis 
ALTos. pirm. Dr. K. Bobelis, be- tvirtų įrodymų tuo-ne-

VILH1AUS K AT E URA IR GEDIMINO KALNAS

Ruoškimės Madrido konferencijai (2)

grobti ir sudaryti sąlygas trečiajam ' Pasaulio ■"karuiįtikėjo ir teisininkas Petras Stravinskas.- 
pradėti. \ 5 S- M .Dalis lietuvių dar ir šiandien tebetiki,-kad Helsin

Po ilgų- ir; bergžda^^sitanmį Sovietai siūlll pir- kio aktas buvo, naudingas tiktai koinuriistaifis. Kai' ku-
ma bendradarbiauti su Sovietų Sąjungą, o yėliau gąran

RENCIJOS BAIGMINIU AKTU
Pf STRAVINSKAS

Konferencijos baigminnis ak-' Hnkos gerinimo srityse. Čia eina 
tas yra labai plačios apimties. 
Jis yra dvigubos padalos: pir
miausia padalintas į tris didžiuo
sius, skyrius, pavadintus “krep
šiais”5 (“baskets7’j, ir, be to, jo

■ visas tekstas1 dar padalintas .ki
tais požiūriais į keturis skyrius.

Čia pateiksiu trumpą jo pla
no apybraižą.

PIRMAS ’ “KREPŠYS”L "
į 1- Principų deklaracija. Čia 

duodama 10 vadovaujamųjų prin 
cipų, kurių konferencijoje daly
vaujančios valstybės, sutaria lai
kytis santykiuose tarp savęs ir

. su kitais. Tai labai- svarbi, dalis, 
su kuria teks susipažinti atskirai

Į 2z Tarpusavio pasitikėjimo, 
saugumo- ir nusiginklavimo, klau

kalba apie prekybinių santykių
• suaktyvinimą, tarpusavinę pa- 
jgalbą industrijos ir kitose srity-
• se, apie bendrą reikalą. ugdyti
• tarpvalstybinę taiką sugyvens
imą ne tik tarp Konferencijoje
• dialyvaujaneių valstybių, bet ir 
i santykiuose su kitomis valsty
bėmis, siekiant visų ekonominio

■ ir socialinio, progreso.' Įvedamo--
• je šio skyriaus dalyje duodami
• paaiškinimai, konkrečiai pasisa-

Šiame skyriuje kalbama ir apie 
Konferenciją sudarančių valsty
bių bendradarbiavimą su kito
mis (Viduržemio). valstybėmis.

TREČIAS “KREPŠYS”
4. Bendradarbiavimas huma- 

nistarinėje ir kitose srityse^.Čia S i 
randame Konferencijoje daly- 
vau j ančių valstybių įsipareigoji- ; 
mus leisti savo žmonėms laisvą jį 
judėjimą, vienų su kitais valą;

I tybių žmonėmis susitikimus^ ry_ įi 
šių užmezgimus, pasikeitimus y 
savo turimomis idėjomis ir infor .

; macija; leisti šeimų susijungi- \ 
iraus," -santuokas- tarp skirtingų 
valstybių piliečių, laisvas kelio- 
nes. į kitas valstybes,^ asmenį- I 
niais ar! 'profesiniais tikslais, į 
laisvą turizmą, jaunų žmogių |

• kant dėl kiekvienos bendradar- susitikimus, organizavimų Ųendr į
• biaviHiG.sriti.es, pvz.,. dėl. agrikul- ril sporto žaidynių, žodžių sa-

- - ■ - - (kant, visokių bendravimo-. - ry^vf
transporto technologijos, dėl fi-1 šių užmezgimą, šis skyrius turi

- - dar poskyrius apie zbeūdrądac-Jį
biavimą mokslo, švietimo, ir kį- - 
tose srityse,. Jruriųją.esiiųųų čia I 
pilnai išvardyti, iš to,-, įąsf čia į 
pasakyta, daugmaž bus aišku, 5 
ko šiuo Konferencijos baigminiu 1 . . Jįaktu siekiama. /

Akto baigiamąją dalį esų’šiek ■.
Įtiek parodęs vakar dienos laik- g 
raščio laidoje.. Sekantį kartą į 
sustosiu ties Konferencijos pir- 
mo “krepšio” ir pirmos .dalies p 
tekste duodamą Principų dėklą- $ 
raciją, mums pačią svarbiausią ( 
baigminio akto dalį,. liečiančią y 
mūsų problemos širdį — tai Lie*0 
tuvos laisvę. - *

tūros, moderniosios technikos,

zikos, chemijos, metėreologijos, 
hidrologijos, medicinos, kbm- 
puterių, viešosios sveikatos ir 

■ kitų; Irgi nurodomi; konkretūs 
-bendradarbiavimo būdai: pasi
keitimas atitinkamų sričių lite
ratūra, knygomis, moksliniais ir 
kitais, žurnalais,, laikraščiais, pa
sikeitimas įvairių sričių- moksli
ninkais, ruošimas bendrų kon
ferencijų-,. tarptautinių simpo
ziumų. šaukiant bendrus moks
lininkų suvažiavimus ir pan.

Plačiai aiškinamas ir aplinkas 
gerinimas bendromis jėgomis.

rię tikėjusieji Helsinkyje padarytą išdavyste, metėsi tų 

dabar rengiasi į Madridą tų aktų gintų Jie dabar yra 
įsitikinę^ kad Madride galima, ką nors , gero pavergtai Į tybių pasitikėjimą, susitarti dėl 
ir Sovietų išnaudojamai Lietuvai padarytį. būdllir priemonių sumažinti vie

Naujienos nori, kad lietuviai Helsinkio aktus ge- ■ ■ . u-J. ’ . ® L mo įtempimo pavojų, kad bu
mų pažintų, kad . panaudotų Sovietų pavergtos Lie-1 tų išvengtą garinių konfliktų, 
tuvos teisėms ginti. r > \
•„ Jos jau atspausdino teisininko Krivicko tarptauti- 3 ^XbSTono- 
Jies teises referatą, skaitytą VLIKo veiksnių pasitari- mikoR mok31o. technikos ir ap. 
me New Yorke. Tuo reikalu jos pačios rašė, o dabar p— --
paprašė teisininką Petrą Stravinską parašyti eilę įkitus padėtį šį klausimą lietuviams išaiškinti, kad ne

ne-

tuoti Sovietijai tokias Europos sąlygas^ kad Sovietų Są- taktų ginti. Nieko gero Helsinkio aktuose nemačiusi.eji . ma užtikrinti vienų kitoms- Kon
ferencijoje dalyvaujančių, vals-junga būtų saugi..'

Vakarų valstybės, matydamos,, kadi šu Sovietais nebus 
galima susitarti taikos; klausimais, kad Sovietai nesu
tinka, saugumo sumetimais, trauktis iš- pagrobtų :Rytų 
Europos valstybių, pradėjo tartis saugumo ir bendra
darbiavimo klausimais. Amerikiečiai pasiūlė visą eilę 
klausimų. Buvo sudarytos komisijos tiems klausimams 
svarstyti ir kas du metai susirinkti ir patikrinti kas toje 
srityje padaryta ir kur yra kliūtys tokiam bendradar
biavimui siekti. Sovietų atstovams nepatiko amerikie
čių pasiūlymai, bet Brežnevas, net verkdamas pasirašė 
Helsinkio aktus.

Pąčiuose Helsinkio aktuose yra. paragrafai,, kurie 
sako, kad padarytas saugumo- ir bendradarbiavimo 'siems. Prašysime Dr. K. Šidlauską, Dr. Kazį Bobelį ir Į kirpti' šiuos pamokinančius ir naudingus rašinius.

straipsnių apie Helsinkio aktus, jų reikšmę ir svarbą būtų bereikalingų ginčų. Kai žmonės žino, tai 
.'lietuvių kovoje už jų krašto laisvę. Bus ir kitų į'siginčija.
'teisininkų rašinių apie galimybes padėti pavergtiė- Į Helsinkio aktais besidomintiems patariame t • irv '*• • tt- Uį • T 7 i • ’r\ V- V-* •» r 1* '*'• • T* • • issi-

- R ’— Chicasoje ištvii‘k.Miai_.išr 
niekino mergaitę ir įmetė. į | 
upę, bet policija ją išgelbjoė. Į 
Dabar ieško nusikaltėlių; (

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS.

(Tęsinys)

— Ne viskas pasaulyje galima nupirkti, p. 
Bičkovai, nors ir už labai gražius blizgučius!...

Jis tik prikanda piktai savo. Lūpas ,tarytum 
bijodamas, kad neprasprūstų pro jas koks neat
sargus žodis. Raškiau visai ramiai,, negirdomis 
praleidęs mestą jam priekaištą, paima Ramunę 
už, abiejų rankų ir stengdamasis parodyti di
džiausią nuoširdumą, paprašo ją atsisėstų

—• Užteks mums bartis —- būkime vėl drau
gai... — patyliuko pasako jis, nedrąsiai atsisės
damas; greta jos ant sofos ir jis pats.

•privertė skaudančią mano širdį iki šiol ne
sustoti plakus...

Ji nutyla. Nesudrumsčia šios tylos ir Bičko
vas;. jis,, atrodė, kažką giliai ir įtemptai galvoja. 
Palūkėjus Ramunė tęsia toliau:

— Bet dabar viskas baigta... Aš norėjau iš
važiuoti tuojau vakar vakarą, bet apsigalvojau 
ir panorau ateiti, ir pažiūrėti dar kartą į žmo
gų, kuris nešioja kaukę.... Kaip gaila, kad likimas f 

: nepasiuntė manęs, kur nors iš. čia prieš vakar 
r dieną — tada būčiau išsivežusi nors gražius pri- | 
siminimus...

Jis nori' paimti Ramunę už. rankos, bet ji 
greit atsistoja.

— Dabar aš jau. galiu eiti.
. Neišeik, nepalik, manęs vieno — to aš ne-
• pakelsiu.. , —, virpančiu balsu maldauja jis Ra
munę; .

— Aš. jau pasakiau,. p> Bičkovai ,kad toliau

— Tu teisi — aš perdaug pasitikėjau savo 
. turtais^.. — dusliu balsu pagaliau prabilsta Bie- 
kova-s. — Tu esi pirmoji moteris, kuri nesusigun- 
do šiais papuošalais.... Prisipažįstu, kad tokie dą- 

, tykai iki šiol negalėjo tilpti mano galvoje. Kaip.
Iš pradžių Ramunė nieko jam neatsako. Tik matai, aš esu pragariškai vienišas. Aš ne tik jo- 

gerokai palūkėjus, taip pat tyliu balsu pra
deda ji:

— To aš iš tamstos ir norėjau. Juk tamsta 
žinojai, ką aš įgyvenau per šiuos paskutinius me
tus... Čia atvykus, šis mažytis pasaulio kampelis, 
šie išsigandę, ašarotomis akimis, vargo žmonės, 
kurie čia lankosi pas tamstą, Ieškodami pagal
bos, net šios mašinėlės vienodas tarškėjimas, 
kiwis kaip man atrodė, padėdavo nubrauktu vie
ną kitą vargšu* ašarą, buvo ne tik visas mano 
gyvenimas, bet ir vienintelė paguoda; dar dau
giau, pasakyčiau, tai buvo kažkokia jėga, kuri

i kio draugo bei artimesnio žmogaus neturiu, bet 
iš tikrųjų nežinau-, nepajėgiu suskaičiuoti, kiek 

j aš turto priešų. Tu sakai, kad aš nešioju kaukę, 
bet pasakyk, kas jos neturi... Moterų draugystėj 
aš ieškojau užsimiršimo, norėdamas išsiblašky
ti, bet iki šiol aš tematydavau, kaip tie švelnu
čiai padarėliai gudriai moka ištuštinti vyrų ki- 

1 senius, todėl aš jų nesigailėdavau. Bet atvyksti 
; tu... ir aš dažnai pradėjau nebepažinti pats sa- 
vęs... Vakarykščią dieną aš prakeikiu, kaip di
džiausią savo nelaimę. Nieko pasaulyje nepagai
lėčiau, kad: tik ji išnyktų iš tave atminties...

Bet vos jis palietė jos lūpas, visas jo švel
numas dingo. Dabar jis atrodė panašus į kęleivį, 
kuris, ilgai klaidžiojęs po dykumas, užtiko- pa
galiau šaltinėlį ir nori keliais gurkšniais visą jo 
vandenį išgerti.

Bet nespėjo dar jis savo lūpomis gerai įsi- 
siurpti į jos lūpas, staiga pašoko ji išsigandusi, 
ištrūksta iš jo glėbio; ji taip išsitiesia, lyg būtų 
pasiruošusi gintis nuo užpuolimo.

Bičkovas paliko bestovįs, nustebęs ir pri
trenktas; jį vėl apėmė baimė, baimė—visai ne
tekti Ramunės.

— Jeigu tu manai mane nuskriausi, tai gali 
■apsirikti, p. Bičkovai, — aš mokėsiu ne tik apsi
ginti, bet ir žiauriai atkeršyti, — labai įtikinan
čiai, skambiu balsu įspėja ji.

— Aš nesistebiu ,kad tu netiki manimi, bet 
šį kartą klysti. Aš myliu tave beprotiškai; dabar 
aš viską darysiu, kad ir tu mane pamiltum.

Pamažu jis prieina prie seifo, ten surankio
ja visą eilę pačių gražiausių papuošalų, paskiau 

i nuneša ir pažeria visus ant Ramunės stabuko.
— Tai vestuvinė mano dovana, 

pasako jis, tyliu balsu.
Ramunė pažvelgia į blizgančius briMjantūs ir

— Dirbti tau ir nebereikės — šių turtų mums 
užteks visam amžiui. Būk mano žmona...

Ramunė pakelia akis ir pamato, kaip per 
jb skruostus nurieda dvi didėlės ašaros. Ji visa 
suvirpa. ‘'Nejaugi, nejaugi toks žmogus gali tu-

‘rėti dar širdį... Nepasitikėsiu... Jis vaidina; pa
matęs, kad manęs nevilioja jų turtai, griebiasi 
paskutinės priemonės. ..”

Bičkovas suprato jos mintis ir tylėjo nusi- 
■ minęs. Į jį buvo atkreiptos taip pat tylinčios, bet 
kiaurai jį perveriančios akys.

> “Bet tos ašaros...” toliau galvoja Ramunė. 
“Be didelio skausmo jos nepasirodo, ypač ant 
vyro skruostų..” Jai staiga pagailsta žmogaus, 
kuris atrodė toks pat nelaimingas ir vienišas, 
kaip ir ji pati. Jis turi ydų, o kas jų neturi? Pa
galiau kur ji dings išėjusi iš jo? Taip begalvo
jant, jos akyse pasirodo džiaugsmo kibirkštėlės, perlų karolius ir stebisi ne tais žavingais papuo- 
q lūpos, nors ir virpėdamos, pamažu pasiruošia 
šypsniui.

Bičkovas, pastebėjęs jos šypsnį, švelniai pa
traukia ją prie savęs ir prispaudžia prie savo 
krūtinės — ji nebesipriešina ir leidžiasi bučiuo
jama.

kukliai

šalais — ji juos matė seife — bet pati savimi. Juk 
ir ji anksčiau troško turtų, ypač papuošalų, o da
bar, kaip keista — jokio įspūdžio .jie jai nedaro.

(Bus daugiau)
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IJETUVIŠKOJI IŠEIVIJA

“Stebėtinas Patarėja*'

A "Lietuvos Aidai’ 
„KAZĖ BRAZDtlONYT*

Prosram«« vx»»|t

Medicine* di rektorių*

TcU 542-2727 «rta 542-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vi*o« laidos iš WOPA stoti**, 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WTIS stopes 1110—AM bang*

2646 W. 71*t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef- 778-5374

6M9 tc. PuiMki Rd. (Crawford 
Medicri Buildine) Tel LU 5-64M 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
tai neatsiliepia, stambinti S74-8QM

DR. K. G. BALOTAS 
aKUŠMUA IR MOTBRU LIGOS , 

GINKKOLOGINt CHIRURGIJA

TCI____Bl 3-5293

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC1ALYBS AKIŲ LIGŲ* 
WC7 West 103rd Street 

Valendrw tncririnva

SOPHIE BARČUS 
RADMO tSIMOS VALANDOS 

VIm jMWrsmee ii WOPA 

14W frit A. M.

Vedėja Aldona Daukus 

Tele4: HSmlocL 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

DR. FRANK PLECKAS' 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVISKAI 
2411 W. 11 St. TeL 737-5149 

TUnaa akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”1

"Vilniaus Vizija'’

JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
* * *

Lzaijo 9:6,7 turime labai puikų pranašavimą apie Jėzaus gi
mimą ir apie visą pasaulį siekiantį jojo “viešpatavimą”. Norėda
mas, kad mes turėtumėm aiškesnį supratimą apie busimąjį Kris
taus karaliavimą, pranašas pritaiko jam keletą labai reikšmingų 
titulų. Šitoje pranašystėje jis sako: “Jis bus vardu: Stebėtinas, 
Patarėjas, Galingasis Dievas, Busimojo Amžiaus Tėvas, Ramybės 
Kunigaikštis”.

Kai kurie ebrajų kalbos aiškintojai sakd, kad žodis “Stebė
tinas” turįs būti sujungtas su žodžiu “Patarėjas”, lygiai kaip ir 
“Galingasis Dievas” ir “Amžinasis Tėvas”, Bet mes juk žinome, į 
kad Jėzus yra “Stebėtinas”, neatsižvelgiant iš kurio atžvilgio mes j 
žiūrime j jį. Neatrodo protinga manyti, kad čia pasakyta, kad 
mūsų Viešpats Jėzus yra tik “Stebėtinas Patarėjas”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 103C3

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL .vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos telef.: 448-5545

— Meksikoj, Queretaro tiltu 
smarkiai važiavęs busas, palic 
tė tilto šoną, apsisuko ir krito 
upėn. Užmušė 16 keleivių ir 
sužeidė 24.

— Prez. Carteriui atsisakius 
leisti elektoriams balsuoti už 
sen. Kennedy. John Anderson 
pareiškė, kad jis kandidatuos 
keliose valstijose.

Ką Mykolas Krupavičius ra
šė apie mūsų problemas 1958 
m. tinka ir 1980 metais. (Ištrau
kos iš jo knygos “Lietuviškoji 
Išeivija’’, Saleziečių Spaustuvė 
1958.. VI. 19).

Prie liūdnų ir nepateisinamų 
mūsų 
’•eikia 
norai 
lą — 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Beedr* praktika, spec. MOTBRŲ Ilpce. 
Ofiaae IMI WBST SWa SYROIT 

Tel. PR 8*1223
OFISO VALu pim- antnuL, treCad. 
tr panfct. 2-4 ir S-8 tsL vak. Utadir- 
uiaia 3-4 vai. popiet ir kitu bdku 

pagal soritsriBta.

išeivijos tarpe reiškinių 
skirti pasirodę spaudoje 

visokeriopą išeivijos veik- 
kultūrinę, politinę, lab

daros ir kitos rūšies sutelkti vie
name organe.. Čia taip, pat yra 
oanašumo su bolševikiniais me
todais. Visas problemas ir visus 
gyvenimo klausimus grūsti į vie
ną nuodą yra bolševikinio pri
mityvizmo ir barbariškumo bū
dingas reiškinys, (psl.. 28).

Jo (VLIKo) vadovybei pasida
vė tauta, tuo būdu pripa
žindama jam teisę Lietuvos lais
vinimo darbui dirbti. Lietuvoj 
basilife.'ri VLIKo. atstovybė įga
liojo kelis asmenis sudaryti to
kiais pat pagrindais VLIKą už- 
s’eniuose, kuriam pavedė VLI
Ko oorei^as eiti.. Tokį pat įga- 
’ioiirrą VLIKas gavo ir iš Lie
tuvos vyriausiojo reziztentų or
gano. 1948 m- liepos mėn. Ba- 
den Badene tris dienas vyko kon 
fe’-encija, kurioj dalyvavo minė
to Lietuvos vyriausiojo rezisten 
tų organo, VLIKo ir Vykdomo
sios Tarybos įgaliotiniai.. Joje

P. ŠILEIKIS, O. P.
ORTHOPED AS-PBOTEZISTAS 

Aparatai - Protew W** haa- 
dažai. Speciali papaiba feofaaca. 
< atca support*/ tr L «.

7m.: p—4 ir 8—8. Mtadieuiala »—1 
8te« Waa» «rd St, CM«pc. Vt •»*» 

Talat: PMepaet 8-5*8*

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -

FLORIDA

Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 
the little white pill they call “The Overnight Wonder’’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably? It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? ^į^^***^ 
Ex-Lax" Pills. That’s right— pills from \ 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TRS ON 

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Uldlmti - PUm aptoud* 

SIMA KAINA 
R. ilKANAI 
TeL WA 5-«*J

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

ycx/LL Run into rROUBce ir 
THERE'S A SUDDeN STOP WHICH 
YOU'RE PCCLOWING TOO CbOSELV^

5 *— Naujienos, Chicago, ILL., Saturday-Monday, August 9-11,1980

MOVING
Apdr»u«»M peftrMMtymM 

it iMlriy •Mwny. 
ANTANAI VILIMAS 

Tot X7L-1SS3 arte VMSH IF YOU PRIVE AT THE 
SPEED ST 'Y MM

THE /r LANE.

DaiL Mikalojus Ivanauskas

čia liečiamu klausimu vienu bai
su buvo priimta tokia rezoliuci
ja:

1. Lietuvos valstybės laisvina
mąja! kovai vadovauja—a. kraš 
te — ten susikūręs krašto re- 
ziztenciją apjungiąs organas, b. 
užsienyje — VLIKas ir Vykdo
moji Taryba, kurie esamose są
lygose vykdo Lietuvos valsty
bės valdžios funkcijas.

2. Esant reikalui skubiai su
daryti egzilinę vyriausybę ir są
lygoms neleidžiant susijungti su 
kraštu, VLIK’as ją -sudaro ir be 
iokio susižinojimo. Ir tuo būdu 
VLIK’o sudaryta egzi line vyriau 
sybė krašte rezistenciją apjun
giančio organo pripažįstama.

Tos rezoliucijos paminėjau tik 
tuos punktus, kurie liečia gvil
denamąjį klausimą. Baden Ba
deno konferencijos nutarimai 
Lietuvos vyriausiojo rezistentų 
organo principe buvo patvirtin
ti. Tad VLIKas užsienyje visai 
teisėtai gali kalbėti ir veikti pa
vergtosios tautos vardu. Kitos 

(su tokiais įgaliojimais ir tokio- 
I mis te šėmis .reprezentacinės at

stovybės, deja, neturime, (psl. 
-34).

VLIK’ą daug kas puola ir kri
tikuoja. Bet tai daro tie, kurie 
io veiklos nežino ir žinot neno
ri. . • (psl. 40).

VLIK’as ne tik politiniais klau 
simais rūpinasi. Jam didelės svar 
bos buvo ir yra lietuvybės išlai
kymas ir lietuvių kultūros kėli
mas ir ugdymas. Tuo tikslu jis 
įkūrė Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę — PLB, kuri turės su

vaidinti labai svarbų vaidmenį 
lietuvių išeivių tautiniame gy
venime, jei ji pati nepasistatys 
kliūčių savo veiklos sėkmingu
mui ir neiškryps iš VLIK’o nus
tatytų jai pagrindinių nuostatų. 
Jai didžiausias pavojus būtų — 
įvedimas politikos. Jos vienin
telis tikslas — tautinė kultūra 
(psl. 42). , ;

Susitelkę prie Lietuvos lais
vinimo darbo politikai “nepoli
tinių” politikų puolami, niekina
mi, ujami ir teisiami. Jie nesis
kaito su jokiais padorumo dės
niais nei atsakingumo reikalavi
mais. Jiems jau neberūpi, ko iš 
to susilauks Lietuvą-Jr^lįętuvių 
tauta. Jie nepaiso, kad vieninga 
politinių grupių veikla yra pa
grindinis ir svarbiausias išeivi
jos tikslas ir pateisinimas, kad 
ji yrą mūsų lietuviškosios bylos 
teisingumo manifestacija ir jos 
gelbėjimo bei gynimo solidarios j 
valios reiškimas. Lietuvos lais
vinimo darbas politiniame bare 
yra labai sunkus dėl didžiosios 
“politikos rinkos” sudaromų są
lygų. Tą darbą dar labiau sun
kina savieji kalbamos rūšies “ne 
politiniai politikai”, pasipuošę 
garsiais titulais ir be jokių titu
lų. Tuo būdu politinių darbuo. j 
tojų būklė išeivijoje pasidarė ; 
nepavydėtina ir sunkiai pake- 1 
liama našta. Ją gali vilkti tik ; 
tikri idealistai — atsižadėliai. 
(psl. 48).

Pykstame ir barame chriųš-' 
čiovus ir jo talkininkus, bet ar 
toks išeivijos elgesys nėra tiems 
patiems chriuščiovams talkini
mas? (psl. 49).

(LKDS biuletenis)

A. t A. 
IGNAS UŽGIRIS

Gyv. Brwkfiled, III. Anksčiau gyv. Springfield, 1’1.

Mirė 1980 rn. rugpjūčio 8 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Gimęs L:etuvoje, Linkuvos parap.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Morta, pagal tėvus Pelrauskailė, 

dvi dukterys -- Birutė Jasaitienė, žentas Jonas, ir Otilija 
Barkauskienė, žentas Gintaras, trys sūnūs — dr. Vytautas, 
marti dr. Ina, dr. Šarūnas, marti dr. Audronė, ir dr. Egidi
jus, marti Irena, 12 anūkų Jūratė, Algirdas ir Aušra 
Jasaičiai, Arėjas, Vaidas ir Aidė Užgiriai, Rimas ir Paulius 
Užgiriai, Ramūnė, Kęstutis, Rima ir Darius Barkauskai bei 
kiti giminės, draugai Ir pažįstami.

Priklausė Savanorių Kūrėjų Sąjungai, Miškininkų Drau
gijai, Lietuvių Bendruomenei ir KALF'ui.

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį 2 vai. popiet Petkaus- 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 st St., Chicagoje.

Antradienį, rugpiūcio 12 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. M. Marijos Giiuimd parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Igno Užgirio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kvūčiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sūnūs, anūkai, giminė*.

laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 176-23:15.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.XjSCy Tel. 737-86004)1
9837 SOUTH KEDZIE AVE.

AMK Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DAI Ml D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago* 

Lietuvių 

laidotuvių 

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Phillips - Labanauskas
&107 So. LlTLAISiCA AVE. TeL: lArda 7~34U1

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 50th Aven Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek YArds 7-1x38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

* P. J. RIDIKAS
3354 Sd. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911



KNYGŲ ĮRIŠIMO REIKALU
Gal jau nud lietuviškos spau

dos draudimo laikų, per kartų 
kartas į lietuvio kraują ir esybę 
yra įaugusi pagarba spausdin
tam žodžiui: knygai, žurnalui ar 
laikraščiui. Lietuvis paprastai 
nenumeta knygų ar laikraščių 
Šiukšlynan, kaip šiame krašte 
yra įprasta, bet jas saugo lenty
nose, knygų spintose, renka 
komplektus. Knygų lentynas ar 
ąpintas, su bibliotekėlėmis ir 
žurnalų bei laikraščių komplek
tų rinkiniais, gali surasti labai 
dažno lietuvio bute. Dėl tos pa-1 kur prieinama kaina savas kny- 
garbos lietuviškam spaudiniam 1 gas Įrišti. Amerikiečių firmų 

kainos yra labai aukštos ir, {ri
šant didesnį knygų ar žurnalų 
kiekį, susidarytų didelės pinigu 
sumos, eiliniam žmogui sunkiai 
prieinamos. Yra gyvas ir sku
bus reikalas turėti savą žmogų, 
lietuvį knygrišį.

Knygų rišimo meną puikiai 
moka ir garbingasis Naujienų 
steigėjas bei “Atsiminimų Skirs
nelių” autorius Juozas Šmote
lis. Suprasdamas reikalo svarbą, 
jis savomis rankomis ir priemo
nėmis yra rišęs netik visus Nau
jienų. bet ir šimtus kitų lietuviš
kų laikraščių komplektų- Jo dė
ka Naujienos gali didžiuotis, tu
rėdamos gal laisvajame pasau
lyje didžiausią lietuviškos pe
riodinės spaudos biblioteką, šia 
proga reiškiu jam pilnai užpel
nytą pagarbą ir padėką.

Dauguma lietuvių pensininkų Taip pat dėkui tos apylinkės tau 
savo laisvalaikį išnaudoja labai _ tiečiui už Naujienų ir jų plati- 
planingai: vieni rašo atsimini-' nimo vajaus palaikymą. Jis at
muš, bendradarbiauja spaudoje, I $10 už Naujienas trečda- 
kiti knygas skaito, dar kiti už-/ 
siima meninių dalykėlių droži-i r 
nėjimu, net sukuria puikiausius ] t . - - . . i
muziejus (V. Variakoji, pavyz-l aukst' v,ena is,
dys), ir t. t. Deja, yra lietuvių' 4 gausių vandens sporte t.- 
pensininkų, kurie nusiskundžia; I as°Je~ ____________ __
kad turi perdaug laisvalaikio^ ( — ‘ j " ~
neturi ką naudinga veikti. To- kių, kurie dėl tokios neveikios 
kiems labai prailgsta valandoj: griebiasi kortayimo, o kartais ir 
dienos, savaitės. Pasitaiko ir to- ’ buteliuko.

! Būtų gera,, kad atsirastų vie-
• nas ar keli lietuviai pensininkai, 
kurie imtųsi knygrišybos darbo.

i šį amatą yra labai lengva išmok
ti, o esu tikras, kad ir J. Šmote
lis, nors ir sulaukęs labai gar
bingo amžiaus, savo žiniomis ir 
patarimais tokiam :
žmonėms padėtų. Knygų rišimui

I medžiaga yra gana pigi, pasirin
kimas didelis, įrankiai paprasti, 

j vietos nedaug tereikia. Toks pen 
sininkas atliktų labai svarbų ir 
ir lietuvybei naudingą (darbą,

• kartu jausdamasis, kad jis yra 
dar reikalingas bendruomenės į 
narys. Būtų pasitarnauta lietu
viškai kultūrai, o jam pačiam 
būtų šiokios tokios pajamos,

• kaip finansinis priedas prie jau 
gaunamos valdžios pensijos. Ti
kėkimės, kad toks vienas ar keli 
lietuviai netrukus atsiras ir tuo 
užpildys šią savotiškai svarbią 
spragą.

lenkų tautybės piliečiui, gyve
nančiam šiaurinėje miesto daly
je. Šis darbą atlikdavo labai 
kruopščiai, sąžiningai ir nebran
giai. Knygų ar žurnalų komplek 
tų pavadinimus auksinėmis rąi-

žodžiui, išeivijoje, ypač Ameri
koje, tiek praeityje tiek ir šiais 
laikais, kasmet yra tebespausdi- 
nama daugybė vertingų knygų, 
itebeleidžiama dešimtys žurnalų 
bei laikraščių. Senajai kartai pa
sitraukiant anapus, o jaunie
siems suamerikonėjant ir pri- 
prantant daugiau prie komikų 
ar TV, ir lietuviška spauda per
gyvena sunkumus, ypač šiais 

< ūkinio atoslūgio laikais, bet tai 
•būtu kita tema, ne šio rašinio 
^tikslas.

Kadangi knygos ir periodinė 
ispauda išeivijoje yra išleidžia
ma palyginti mažais tiražais, yra 
-labai svarbu, kad šis didelis kul
tūrinis palikimas nežūtų ateities 
įkartoms. Neįrištų plonais virše
liais knygų, ypač gerai padėvė
tų, pavieniai lapai gali lengvai 
nusimesti. Neirištu žurnalu kom 
aplėktų pavieniai numeriai, jei 
stropiai nesaugomi, taip pat leng |
-vai pasimeta. Net ir vienišo kny
gos mylėtojo mirties atveju, 
^gražiai įrišta knyga ar žurnalų 
^omplektas nebus lengva širdi
mi išmetamas šiukšlių dėžėn ir, 
reikia tikėtis, atkreips kieno nors 
dėmesį.

Prieš keletą metų čikagiškiai 
jietuviškos knygos gerbėjai ir 
mylėtojai savo turimas knygas 
ir periodinės spaudos komplek
tus atiduodavo įrišimui vienam

— Dr. Jvozas KaSkelis.. atvy
kęs iš š Itos Floridos j Salzgit
ter, Vakarų Vokietijoj, dėl stai- 

dėmis įspausdavo į nugarėles. ?aus klimato- pasikeitimo buvo 
susirgęs. Dėka 1 geros gydytojų 
ir saviškių priežiūros greit pas
veiko ir jau išvyko į Šveicariją 
dalyvauti Antibolševikinio fron
to konferencijoje Genevos mies
te. Mes tikimės, kad savo įspū
džius ir konferencijos eigą ap
rašys Naujienose.

— Nellie Rudinskaitė-Steere 
iš Rochester, Mich., pranešė lin
ksmą žinią/kad jos tėvelis Al
binas Rudinzkas, buvęs Naujie
nų darbuotojas ir bendrovės di
rektorius, sunkiai sirgęs visą 
žiemą, buvo išvykęs Floridon. 
Iš ten grįžęs gerai jaučiasi ir 
kasdien eina sportiniam pasi
vaikščiojimui. Dėkojant jam už 
prisiųstą $25 auką, gerą .žinią 
malonu skelbti visiems skaityto
jams.

— Vladas Jomantas iš Bedjor 
do apylinkės, Detroit, ,Mich., 
pratęsdamas prenumeratą, savo 
perus linkėjimus atlydėjo $10 
auka. Dėkui Taip pat dėkui Dėt 
roito tautiečiui, užsisakiusiam 
Naujienas vieneriems metams ir 
atsiuntusiam $5 auką, bet pavar
dės prašiusiam neskelbti.

— Dėkui Vincui Jankaičiui is 
Marquette Parko už $5 auką.

Spėju, kad jis įrišo daug tūks
tančių lietuviškų- knygų ir žur
nalų (vien man asmeniškai jis 
yra įrišęs per penketą šimtų 
knygų)- Deja, jam senstelėjus 
ir iš Chicagos išvykus, lietuviš
kos knygos mylėtojai nebeturi

Namai, Žema — Perdavimui 
HEAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, Žam* — Pardavime 
REAL ESTATE FOR SALA

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA1S. j 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

12 W. Cermak Road Chicago, ŪL TeL Virginia 7-7741

i. Augius Grafika

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS į LIETUVĄ, LATVIJĄ, f : 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
' TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
\ vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 21st.

NEW YORK, N. Y. 10022. 
Tel: (212) 758-1150/1

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, 111. 60622 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Rapids, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Los Angeles, Calif 90022 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106

I New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122

I Philadelphia. Pa. 19141 
I Pittsburgh, Pa. 15203 

Waterbury, Conn. 06710
I Worchester, Mass. 01610 

Youngstown, Ohio 44503

I

— Illinois valstijos loterijoj 
rugipūčio 7 d. Pot of Gold loši
me laimėjo. 724632. Lucky Stars 
lošime laimėjo. 20, 67, 654, 992 
ir 11558. ' ■

— Linksma gegužinė - pikni
kas, ruošiamas R. LB Marquette 
Parko apylinkės valdybos, įvyks 
rugpiūčio niėn. 10 dieną 12 vai. 
Vyčių sodelyje ar, blogam orui 
esant, salėje. Bus šokiai, pietūs, 
atsigaivinimas, laimės, šulinys.

Skaitytoju Balsai

- LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
raione. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. •
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 527-3559 ■

filiui metų, bet pavardės prašė. Gros K. Venskaus orkestras, 
H neskelbti. . , . _• Į Kviečiame visus lietuvius daly-

- Carisa Leonauskaitė iš Kel-1 v’au^i- Apylinkės valdyba
— Lietuvių Tauragės klubas 

kviečia visus į linksmą geguži
nę rugpiūčio 17 d. 12 vai. popiet

Juozo šarapnicko 
pareiškimas

Man dalyvaujant š. m; gegu
žės 24-25 d. LKVS Ramovė sky
rių atstc'vų suvažiavime, buvo 
daromos nuotraukos. Norėda
mas nuotraukų gauti, pasiunčiau 
$15 banko čekį ir paprašiau pri
siųsti nuotraukų.

Ramovės Centro valdybos pir
mininkas A. Jonaitis nuotraukų 
prisiuntė, bet už jas pinigų ne
ėmė. Pinigus man grąžino ir 
pageidavo, kad juos paaukočiau 

šaulių namuose, 2417 W? 43rd'lietuviškai spaudai.
St. Gros Evald Knc'll orkestras. Kadangi Naujienos patalpino 

. : .j K. V. mano parašytą, ilgoką korespon-
\ . denciją, tai tuos $15 ir siunčiu

— Dengiame ir taisome viso yaujieį’oms kaipo aukį
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

<• (Pr.)■ - : • g
.< • J. Andriaus sudarytą Lietu- j 
vos žemėlapį ir išleistą Devenių j

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ai apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur

St. Catharines, Ont., Can.»Amerikoje, prašome skambinti

Su pagarba,
J. šarapnickas,

— Ieškau pirkti gražių, senes
nių baldų labai gerame stovyje.

žmogui ar)Kulturini0 Fondo, galima įsigyti skambiilį 778-8339 ar 239-8288.
siunčiant užsakymus šiuo adre-
su: Devenių Kultūrinis Fondas,! — Horoscopes or Astrological 
P.O. Box 10782, St. Petersburg J Tarot Card Readings. Saturday 
FL 33733. Kaina $6 -f- 65c per-tn to 5; no appointment neces- 

’sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N- 
STATE St... Rm. 1717. Mes kali; 
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional .Member 
American Federation of AstroI-‘ 
ogers. (Pr.)

siuntimo išlaidoms padengti.

: STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

ar užeiti į mūsų įstaigą. 
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

TeL 767-0600
Independently owned and operated

HELP WANTED — MA! E-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

E. Jasiūnas

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

Neaiški kilmė
' Petras užjausdamas klausia: 
“Ko verki, Albinuk?”

Albinas: ‘Todėl, kad tėtis ma
no mamą pavadino žąsimi, o 
mama išvadino tėti asilu”.

Petras: “Na, gerai. Jie taip vie- 
Įnas kitam pasakė. Ar dėl to rei- 
kia verkti ?”

Albinas pradeda dar labiau 
verkti, sakydamas: “Jei mamytė

. . r žąsis, o tėvukas asilas, tai kas
American Travel Service Bureau J esu?”

>727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643
Telef. 312 238-9787

• Nemokmas ■pataraavlinas lėktuvą, traukinių, latro kelio
alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuva ir kitus Icuštus 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer

I nacijas visais kelionių reikalais. .
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 

i 9 anksto — prieš 45 - 60 dieaų.

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnky Reikia

D £ M E S I O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

T r-a. Kreiptis: ' ygT.
$ A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. 'V'
523-8775 s

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL 776-8505
—.......

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpubHc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archar Av».
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5W0

-- _J

CHUCKING MACHINIST
2nd Shift Only

$8.97 - $11.17/Hour
Stable work — no layoffs. You must 
be able to: read blueprints, set up and 
operate Warner Swasey Chucking 
machines — 3 years’ experience re
quired. Excellent benefit program, 
clean shops, good working conditions.

Call or apply in person.

338-1000
S&C ELECTRIC

6601 N. Ridge Blvd, 
Chicago, IL 60626

Equal Opportunity Employer M/F/H

M. f I M X U S

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kiloki blankiuL_ - -------------------- •

HOMEOWNERS POLICY,
F. Zapolis, Agent 
J2O8'/i W. 95th St 
Ev.rg. Park, 111. 
60642, - 4244654

State Farm Fire and Casualty Company

WANTED TO RENT

Cosmos Parcels Express Corp, 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W01 W. 49th St, Chkaro, DL 60629. — TeL WA

7626 W. 150 St. 612-432-7083
389 West Broadway 268-0068 1!
1880 Seaview 203-367-2863 >
2222 West Chicago Avenue BR 8-6966 T
2501 West 69 Street WA 5-2737 1
6089 State Road 884-1738 1
1807 Beineke Road 432-5402
636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256 T
112 Main St. 201-342-9110 1
1082 Springfield Ave. 374-6446 —
518 Park St. 246-9473
241 Fourth Street FO 3-8569 ,-----
960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994 ’—j
1329 Boulevard LO 2-1446
698 Senford Ave. 373-8783 T
45 Second Ave. AL 4-5456 C
135 West 14 St. CH 3-2583 . J
1214 N. 5th Street PO 3-4818 1 ><
4925 Old York Rd. GL 5-9586 . 1'
1307 E. Carson Street HU 1-2750 >
555 Cook Street 7561668 T
144 Millbury Street SW 8-2868 I
309 W. Federal Street • R| 3-0440 1

MARIJA NOREIKIENt
1608 WM 69th St, CMcage, HL 60629 e Til WA M7ffl

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ 
w W~~~w

KARPYMO MAŠINOS OPERATORIUS 
Reikia būti patyrusiam nustatyme ir 
operavime karpymo mašinos ■— Shear. 
Reikia mokėti angliškai. Geras pradi

nis atlyginimas ir nuolatinis * 
ištisu metu darbas.

KEDVALE STEEL CORP. 
704 So. Maplewood Ave. 

Tel. 829-3161 
Kalbėti angliškai.

RAMI MOTERIS ieško 4 švarių kam
barių antrame aukšte ramiame name 

Bridgeporte.
Skambinti po 6 v. vak. 927-7414

f- \
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 

b-— _.............

• Mažiausia žvaigžde, vadi
nama baltuoju nykštuku, yra 
100 šviesmečių nuo žemės atstu
me. Ji turi pusės Mėnulio dia
metrą.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdcftni 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.

KAIP SUDAROMI) 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St, Chica- 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

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

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

TeL 776-5162 arba 776-516S
2649 Weat 63rd Street

Chicago, JU. 60629

DENTURE WEARERS
, A major e 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

6 — Naujienos, Chicago, I1L., Saturday-Monday, August 9-11,1980




