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E. MUSKIE TIKISI IŠLAISVINTI IRANO IKA
i. PATRIOTINIŲ POLITINIŲ ŽURNALŲ 
jį ATSILIEPIMAI APIE VLIKĄ 
i* - .(Tęsinys)
• Naujoji Viltis, 12 numeryje 
(išėjo 1980 m.) paskelbė straips- 
nį “VLIKo Valdybos puolimai”, 
kuriame rašoma: j

“Visi žinome, kad visais lai
kais tam tikra spauda stengiasi 
diskredituoti VLIK% ar bent pa
sijuokti iš jo dedamų pastangų. 
Tik keista, kad paskutiniu laiku 
prie tos akcijos’ prisidėjo ir tie, 
iš kurių tokio meškos patarna
vimo-/nebuvo tikėtasi. Tiesiog 
juokingas yra tam tikrų “buvu- 
siųi veikėjų” priekabių, ieškoji
mas dėl smulkmenų ir tuo pačiu 
parodymas savo visiško politinio 
nesiorientavimo ar net piktos 
valios”, .

“Tačiau reikia stebėtis, kad į 
tą akciją. įsijungė ir katalikiška 
spauda, kaip “Darbininkas” ir 
“Draugas”... Tokių paskvilių 
spausdinimas arba VLIKo igno
ravimas yra naujas dalykas-įr 
tik sovietams naudingas reiš
kinys”. - .

“Visi tie, kurie atkakliai igno- 
\ruoja VLIKo veikią arba stenr 

. ^giasi jai trukdyti, pasitarnauja 
tįk sovietams ir į juos reikia žiū
rėti,. kaip į sabotuotojus mūsų 
laisvės kovpje”,-. -| . }1.

- “Dąbar -^dyiėtai. ir lietuviški 
komunistei’ neiąutkai^riido sau 
talkininkų ten, iš kur niekas ne
sitikėjo. Kokio atpildo jįie tikisi? 
Jei jie dedasi esą’ demokratai^tai 
tūrį elgtis demokratškarką gru
pių dauguma (9 prieš 6) išrinko, 
su tuo tenka skaitytis. .Tariami 
demokratai pasirodė,esą didžiau
si uzurpato’riai, kurie .nori viską 
pasiglemžti ir panaudoti savo 
partijos naudai, nuo Lietuvių 
Fondo iki. VLIKo. . Taip gavosi 
juokinga.padėtis: .kai kurię-fnm 
sų politikieriai . ir. . žurnalistai

paskutiniu metu kovoja ne tiek 
su mūsų tautos bendru priešu, 
kiek su VLIKo valdyba ar jos' 
pirmininkų”.

VLIKO VALDYBOS LAIŠKAS 
PLB VALDYBAI

Gerbiamas Pirmininke,
Jūsų leidžiamo “Pasaulio Lie

tuvio” 1980 metų nr. 1 (123) bu
vo paskelbtas J. Gailos straips-j 
nis “šešėliai VLIKe”. šis straips- 
nis, kaip ir nuo 1979 metų pra-| 
džios skelbiami kiti kaltinimai ir j 
pašaipos VLIKui, piktai prasilen- j 
kia su teisybe ir bereikalingai 
siekia visuomenės poliarizacijos.

Esame nuomonės, kad tokio* 1 
pobūdžio propaganda, naudojant 
Lietuviu Bendruomenės varda, 
jo organą, lėšas ir’ Lietuvių 
Bendruomenės junginį, tarnauja 
ne mūsų tautos ir valstybingumo 
naudai ,bet tik Lietuvos okupan
tui. Tokio pobūdžio rašiniai ir 
pastangos nedaro garbės nei 
Lietuvių Bendruomenės vado
vams, nei jos leidžiamam laik
raščiui.

Prašome šį y pareiškimą,.' pa
skelbti* artimiausiame' “Pasaulio 
Lietuvio” numeryje.
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šiaurės Korėjos kariuc'menės vadovybė pasiūlė Pietų 
Korėjos generolui Hwan pradėti pasitarimus taikai, 
bet ji nori, kad amerikiečiai pirma išvažiuotų namo.

GENEROUS MOŠĖ DAJANAS 
NUJAUČIA IZRAELIO GALA

KUBIEČIŲ- STOVYKLOJE 
• « RASTA GINKLŲ ’ ’ 
-FORT INDIANTOWN GAP” 
Pa. (UPI) — Sekmadienį para
šiutininkų daliniai, karo polici
ja bei savisaugos ir apsaugos 
vienetai krėtė net 8,5 valandos 
kubiečių stovyklą- Joje yra pa
talpinta 4,803 kubiečiai. Ypatin
gas dėmesys buvo kreipiamas į 
patalpas, kuriose gyvena 1,250 
asmenų, aktyviai dalyvavusių 
antradienio maište. Maišto me
tu,-buvo sužeisti 19 karo polici
jos asmenų ir 56 kubiečiai.

Kratos metu - buvo - rasta įvai
rių namų darbo ginklų. Taip 
pat rasta daug valdiškų ir pri
vačių daiktų, pagrobtų laike 
maišto iš sandėlių, raštinių ir 
bendrų patalpų. Sulaikyta 51 
kubietis.

SHOWERS

KALENDORĖLIS
Rugpiūčio 12: Hilarija, Graci- 

lijus, Laimė, Ritė, Daubaras, 
Dąnguolis. ! v

Saulė teka 5:46, leidžiasi 7:56.
Oras šiltas, tvankųs{ U*,

ČILĖJE DEMOKRATINIAI 
RINKIMAI BUS TIK 

1997 METAIS
SANTIAGO, 'Čilė (AP) — 

Augusto Pinochet, nuvertęs 1973 
m. komunisto Salvador Allien- 
de valdžią, tapo prezidentu. Kraš 
tą valdo kariškių junta. Sekma 
dienį prez. Pinochet paskelbė 
dekretą apie dalinai demokrati
nius ir demokratinius rinkimus, 
kurie numatomi tik 1997 metais.

Pereinamuoju 1 a i k otarpiu, 
1989 m. vyriausybė pasiūlys kan 
didatą prezidentu, už kurį pilie 
čiai galės balsavimu pasisakyti. 
Taip pat jie galės balsavimu 
priimti ar atmesti naują perei
namo laikotarpio konstutuciją. 
Ją ruošia 10 asmenų komisija, 
vadovaujama buvusio preziden- j 
to Jorge Alessandri- Be to, bus 
išrinktas valdžios numatytų as
menų parlamentas, kurį piliečiai 
patvirtins plebiscitu.

SULIBERALINS DEMO- ' 
KRATŲ PLATFORMĄ

NEW YORK, N. Y.—Prezi
dentas Carteris, pasitaręs/ su 
rinkiminės komisijos pirminin 
ku Robert Straus, sutiko įra
šyti j partijos platformą ketu
ris paragrafus kurių reikala
vo sen. Edv. Kennedy.

Sen. Kennedy šiomis dieno
mis smarkiai šūkavo, norėja 
reikalauti laisvos konvencijos, 
bet jis įsitikino, kad prez.-žCar- 
teris 'neleis jam > nustatinėti 
taisyklių demokratų partijos 
konvencijai pravesti. Sen. E. 
Kennedy vis dar tebereikalau- 
ja, bet jo atstovai jau žada ne
atskilti nuo demokratų par
tijos.

Prezidentas Carteris sutiko 
padaryti nuolaidas platformo
je, kad tiktai neskiltų partija 
ir konferencijos pabaigoje bū
tų aptarta partijos vienybė.

Jane Byrne buvo pasiryžusi 
į partijos konvenciją neva
žiuoti, bet dabar važiuos. Ji 
norėjo, kad sen. Kennedy, pra 
laimėjęs pirminius rinkinius, 
konvencijos pabaigoje atsisto
tų greta prez. Carterio ir pri
žadėtu dirbti kartu su denio- 
kratais.

ŠACHUI MIRUS, IRANAS NEMATO 
REIKALO SUIMTUOSIUS KALINTI
UŽSIENIO DIPLOMATAI TVIRTINA, KAD PARLA

MENTAS GALI PALEISTI AMERIKIEČIUS
WASHINGTON, D.C. — Vals- lamentas tuojau svarstys siu 

imtų 52 amerikiečių likimą. 
Irano vyriausybės sluoksniai 
ir amerikiečius suėmę komu
nistuojančios studentų grupė® 
norėjo priversti amerikiečius 
atiduoti dabartinei Iraną val
dančiai grupei šachą Rėzą 
Pahlevi. šachui mirus, niekas 
šacho jiems neatiduos. Dabar
tinei Irano vyriausybei jis ne
reikalingas, ir dėlto jai nerei
kia pyktis su JAV.

Netiesioginiu keliu sekreto
rius Muskie patyrė, kad patys 
Irano valdžios atstovai nori 
galimai greičiau baigti nesusi- 
prtimus su JAV. Dabar Iranas 
švenčia Ramadano šventę. Įta
kingi asmenys tvirtina, kad 
šios Rmadano šventės metu 
susitarė visos tarp savęs kovo
jusios musulmonų grupės. Jos 
ne tiktai lįkvidavo perversmą 
prieš Chomeini valdymo būdą, 
bet sutarė greitai suimti ir 
nuteisti pačius įtakingieusius 
maištininkus. Susitarta ir dėl 
premjero ir greitai bus spren
džiamas amerikiečių likimas.

Irane trūksta maisto, žibalo 
pardavimas žymiai sulėtėjo, 
nes sugadintos žibalo versmės, 
nėra valymo specialistų, trūk
sta svarbiausių mašinų daliu, 
negali naudoti karo lėktuvu,; o 
paskutiniu metu pradėjo šlu
buoti ir Amerikoje pirktų ka
ro laivų dalys. Dalis galės gilt* 
ti, kai paleis bereikalingai ka
linamus amerikiečius ir sii- 
tvarkys skolas. Prezidentas 
Bani Sadr siūlo galimai grel- 

I čiau sunormalizuotj santykius 
r su JAV.

tybės sekretorius Edmund Mus- 
kie pareiškė, kad yra vilties ne
tolimoje ateityje paleisti iš Ira
no suimtus Amerikos diploma
tus ir JAV ambasados tarnau
tojus. Pirmadienį bus patvirtin
tas naujas Irano premjeras o vė
liau bus svarstomas suimtųjų 
amerikiečių likimas.

Sekretorius Muskie neturi tie 
sioginių diplomatinių ryšių su 
Irano vyriausybės atstovais, beJ 
jis palaiko ryšius su užsienic 
diplomatais, turinčiais savo at
stovus Teherane ir sueinančiais 
su dabartiniais Irano aukštais 
pareigūnais.

Buvo kalbama, kad niekas 
nieko negali išleisti iš Irano be 
parlamento nutarimo,bet prieš 
dvi savaites buvo išleistas JAV 
konsulo pavaduotojas Richard 
Queen. Teisybė, jis buvo susir
gęs ir Irano gydytojai negalėje 
tiksliai nustatyti jo ligos, tcdė< 
atsakingas pareigūnas, nelauk
damas naujai išrinkto islamiško 
parlamento pasisakymo, vis dėl
to nutarė R. Queen išleisti. Pas- 
tafąsis buvo išskraidintas; į Šve, 
cartj^-vėliau į Vokietiją,' kur 
JAV karo ligoninėje buvo nusta
tyta labai pikta artrito rūšis, su
kelianti didelius skausmus.

Diplomatai praneša, kad 
aukšti pareigūnai yra įsitiki
nę, kad dabar Tranui neapsi
moka kalinti 52 amerikiečių 
Ekonominė Irano padėtis yra 
gerokai pasunkėjusi. Jeigu jie 
ir toliau kalins amerikiečius, 

tai ekonominė Irano būklė ne
pagerės. Pirmadienį išrinkus 
naują -krašto premjerą, pa

VldK^ldybcŽ vOF™’ AVIVAS’ IzraeliS- -
1980.IV.25 ■ ’ i..

• • (Eltos Informacija)

KETURI MILIJONAI 
BLOGŲ AUTOMOBILIŲ ■

WASHINGTON, D.G. —.Fede
ralinė prekybos komisija, ištyru
si. automobilių akėidentus pas
kutiniais 1975—1980 metais, iš
aiškino’,i kad General Motors pa
gamino keturis milijonus defek- 
tyvių automobilių.

Bendrovės inžinieriai žinojo, 
kad jie leido j rinką defektas* 
turinčius automobilius, bet pir
kėjus apie tai neinformavo. GM 
bendrovė sutinka sumokėti už 
taisymą motorų, kuriuose tie 
defektai ir yra. Bendrovė dar 
eis i teismą, nes dalį nusiskun
dimų ji nenori priimti.

URAGANO PAJĖGUMAS 
SUSILPNĖJO

BROWNSVILLE, Teksas. _ 
Allen, sekmadienį įsiveržęs Į 
JAV teritoriją tarp Brownsvil
le miestelio ir Corpus Christi, 
dar tebesiaučia, bet jau žymiai 
sumažinęs savo pajėgumą. Au
dra, vėjas ir lietus dabar tebe
siaučia 75 mylių' greičiu,

Vietinis uraganas išvertė di
doką medžių ir silpnų elektros 
stulpų skaičių, bet namams jis 
nepadarė tiek žalos, kaip jis 
padarė Jamaikoje. 75 mylių 
vėjas buvo jaučiamas, bet jis 
neišvartė tiek namų, kiek bu
vo galima tikėtis.

Pačiame Brownsville mies
telyje susidarė įspūdis, kad au
dra tiesiog- verte vertė vande
nį. Brownsville miestelyje lie
tūs nelijo, bet kibirais pilstė py 
lė. Toliau-į krašto vidų nusu
kęs uraganas dar daugiau ap- 
rimoJis vis dar tebeverčia van 
denį, bet stogų, jau jjedrąsko,

JAM.ATRODO. KAD PREMJERAS BEGINĄS UŽTRAUKS 
KRAšTLT IR TAUTAI. DIDŽIAUSIĄ NELAIMĘ

sunki, nes arabų valstybės įsigi- 
šė Dajanas, buvęs Izraelio ka- ja vis daugiau naujų, galingiau-
riuomenės vadas ir užsienio rei- siu ginklų. Jeigu arabai išgriau- 
kaljtf ministeris, pareiškė, kad tų Izraeli, žydai būtų persekio- 
arąbų valstybės ruošiasi pulti jami visuose pasaulio kampuose. 
Izraelį, kas atneš didžiausią ne-s 
laimę izraelitams ir gali visiškai 
išnaikinti Izraelį.

Izraelis pasirašė taikos sutar
tį su Egiptu, bet Beginąs nepa
naudoja progos ir nesirašo su
tarties su Jordanija. Arabų vals
tybės yra patyrusios apie Izrae
lio nenorą ruoštis naujam karui, 
tuo’ tarpu Saudi Arabija ir Ira
kas karui prieš Izraelį ruošiasi.

Dajanas buvo užsienio minis- 
teris Bsgino?kabinete, bet prieš 
tris mėnesius atsistatydino. Da
janas, žinodamas arabų nuotai
kas, siūlė siekti taikos ir ją pasi
rašyti, o Beginąs erzino arabus. 
Beginąs Jeruzalę paskelbė Izrae
lio sostine.

ŽYDŲ PADĖTIS 
. LABAI SUNKI 

Gen. Dajanas tvirtina, kad
tik Izraelyje, bet ir visame pa
saulyje žydų padėtis esanti labai

Dajanas norėtų prikelti Izrae
lio’ žydus iš dabartinio snaudu
lio; Į kuri juos yra įstūmęs Me
nachem Beginąs. Kiekvienas iz
raelitas žino, kad Jungtinės Tau
tos yra pasisakiusios prieš Izrae
lį. Dajanas nurodė, kad ir Vaka
rų Europa yra nusiteikusi prieš 
Izraelį. Amerikoje ne tik prezi
dentas Carteris, bet ir kiti aukšti 
pareigūnai dažnai labai aštriai 
kritikuoja Izraelį. Dajanas 
įsitikinęs, kad greita taika 
vienintelis išsigelbėjimas.

ne

BILLY GAVO PASKOLĄ 
ALIEJAUS BIZNIUI

TRIPOLIS, Libija.— Libijos 
diktatorius Muamar Chaūafi 
New York Times dienraščiui 
pareiškė, kad jis gavo 220,000 
dolerių paskolą aliejaus biz
niui. Chadarfi tvirtina, kad 
E fily Carter turėjo jam tuos 
pinigus grąžinti. Jis paklausė, 
kodėl toks didelis susirūpini- 
niinas šia skola, bene ameri
kiečiams uždrausta vesti biz" 

■uį su Libija?
New York Times korespon

dentas dvi valandas kalbėjosi 
su Chadafi, bei apie biznį su 
Billy Carter mažai tepasakė, 
tiek tiktai aišku, kad Billy tu
rės paskolą grąžinti . Libi
jai. : \ ; Ų - --

yra
vra

JERUZALĖ KELIA 
ARABŲ PYKTĮ

RIJADAS, Saudi Arabija. — 
Irakas penktadienį paskelbė, kad 
nutrauks santykius su ta vals
tybe, kuri Jeruzalę pripažins Iz
raelio sostine. Saudi Arabija, 
patyrusi apie Irako nutarimą 
taip pat pareiškė, kad nutrauk
sianti santykius su ta valstybe, 
kuri pripažins ^Jeruzalę Izraelio 
sostine.

Saudi Arabijos karalius Cha- 
leb dar pareiškė, kad jis norįs 
būti palaidotas laisvoje Jeruza
lėje. Jis labai vertinąs Jeruzalę, 
nes žino šio miesto garbingą is
toriją.

Arabai dar būtų nieko nesakę, 
jeigu Beginąs būtų planavęs 
gauti specialias privilegijas šia
me mieste, kuris buvęs pats se
niausias ir didžiausias žydų tikė-
jiino centras, bet jie jokiu būdu 
nesutiks perleisti Izraeliui vienų 
arabų apgyvendintų 'Jeruzalės 
priemiesčių. Arabai kalba apie 
natjjo puolimo organizavimą, to
dėl kai kurie Izraelio vadai yra 
labai susirūpinę,

TURKIJOS KURDAI LABAI 
SUSIRŪPINĘ

ANKARA, Turkija. — Tur
kijos karo vadovybė yra labai 
susirūpinusi pradėjusiomis ve. 
k ti, eks t rein isti nėms gru pėms. 
Pirmcn eilėn jiems labai rūpi 
nustatyti, iš kur jie gavo kelis 
labai svarbius dokumentus.

Kratų metu policijai pavyko 
rasti Revoliucinės kairiosios 
grupės 90 asmenų sąrašą, kurį 
teroristai nori nužudyti. Mirti
mi pasmerktųjų tarpe yra ir 
dabartinis Turkijos premjeras 
Suleiman Demirel.

Antras rastas dokumentas 
liečia Turkijos karo vadus. Do 
kumentas yra slaptas, posira- 
šytas kariuomenės štabo pirši- 
ninko. Dokumente yra keli ki
tų įtakingų karių parašai. Ka
riuomenės vadovybė negali su 
prasti, kaip tie dokumentai 
galėjo patekti į teroristų ran
kas. Karo vadovybė labai atsi
dėjus tiria visą reikalą.

MAO TSE TUNGAS NEBUS KELIAMAI
I PADANGES KINIJOJE T

ASMENS KULTĄ PANAIKINO KOMPARTIJOS 
CENTRO KOMITETAS 

J

PEKINAS (AP) — Kinijos 
kompartijos centro komitetas 
pranešė pirmadienį, kad sustab
domas buvusio premjero Mao 
Tse Tungo asmens kulto kėli
mas. Pranešimą išplatino oficia
li žinių agentūra Xinhua. Jame 
nurodoma, nestatyti Mao Tse 
Tungo bei kitų vadų vardu sa
lių bei kitokių pastatų. Prane
šime taip pat apribojamas jo 
portretų iškabinę’imas valdiš
kose įstaigose bei viešuose pas
tatuose. Griežtai apribojamas ir 
jo posakių bei minčių garsini
mas, taip pat biografiniai leidi
niai ir kita literatūra, surišta su 
asmens kulto kėlimu. Komparti
ja pataria kelti darbininkų, ūki
ninkų ir kareivių nuopelnus, kai 
rašoma apie individą.

Jau prieš dvi savaites buvo 
pašalinti Mao Tungo keturi di
džiuliai portretai iš Liaudies di
džiosios salės ir aikštės. Taip 
pat nukabinėti nuo valdinių pas
tatų plakatai- su jo posakiais-

Dabartinis pirmininkas Hua 
Guofengds pareiškė, kad Mao 
nebuvo dieviškos prigimties ir 
buvo klystantis. Paskutiniais vai- 
dymo metais, leike kultūrinės 
revoliucijos dešimtmečio, jis pa
darė daug klaidų. a

Kompartijos nurodyme tarp 
kita taip rašoma: “Iki šiol buvo 
perdaug portretų, pasakymų ir 
poemų premjero Mao viešose 
vietose. Tai yra nusižengimą po
litiniam prestižui. Jie turi būti 
sumažinti iki deramo skaičiaus”

INDIJOJ SIAUČIA LIŪTYS .
NEW DELHI. Indija (AP) — 

Praeitą menes Indijoj bei piet
ryčių Azijoj prasidėjo lietingasis 
perijodas — manšūno laikotar
pis, šį kartą didesnis, negu anks
čiau buvę. Smarkiai patvino 
Gango upė ir kitos upės siautęs 
Indijoje. Iki šiol žuvo virš 500 
asmenų, vandeniu užlieta 6(10 
kaimų, sunaikinta virš 100,000 
akrų pasėlių..
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TVIRTA WKATA- PASTOVI WMĖ!
Kūno,-proto ir jausmy darnos pagrindaiNaujausių mokslo žinių populiarus perteikimas JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Kariais ligonė nenori sau padėti, nes ji 
.nori .toliau, .galvos skausmais besiskys- 
dama, lankyti gydytoją ir tabletes imti, 
visai nesistengdama savo gyvenimo bū
dą keisti.

(Neurologijos pref. S. Diamond, M.D.)

J prekyboje, politikoje, religijoje, visuomenėje, o taip pat ir medicinoje, pilna rimtų reikalų nerimto tvarkymo. Už tai mes didinkime savyje išmintį, idant pajėgtume kuo daugiau nerimtumo išvengti. ■- _ --- - - - -Šiame kapitalistiniame krašte kiekvienas -iš mūsų patiriame ant savo kailio, kaip skaudžia? esti skriaudžiami nesiorientuo- jantieji, ypač išminties stdko- jantieji. šių laikų žmonėms dešimteriopai didinamos prekių kainos irpviengubaįjas nuleidus., kviečiami neišmintingieji dėl-te ‘ džiūgauti ir skudurais ąpkraut ne tik savo kūną, bet ir asmeny-; bę. T.uo tarpu, be reikiamo -dąr- bo išnaudotojai tunka.Tokia menkystė ųiėgina persimesti ir mediation.'- čia be rei- kiamo lištyrimo ir- bė’ atsakančio

savo gyvenimo kryptį, labai daug .savų pastangų įdėdama tokiai į pakaitai įgyvendinti.Į ’Baisiai sunkus esti darbas.psi- chiatrui ir pacientei: kartaia.pri- sieinti iankylhpsichiatrą 3Ž-S kartės savaitėje, su juo po 15-2Q minučių pabendraujant per kokius 2 - 3-jus metus.sąvo ,į,ampc<s sukaltus galvot skausmus gydytis?! Tik-ai ne daug nrūrškių vyrų ir moterę ___> pajėgūs tokiam , sunkiam gydymuisi. Bet juk toks gydy mas yra vienas-vienintelis reika lingas ir pajėgus įtampos šukei tiems galvos skausmams tvar kyti, kai esti užleistas gydymai vien vaistais mėginant tokiem; padėti, ir kai dėl tokio apsileidi mo ligonis esti įpratęs į vier: vaistais gydymąsi, tikėdamas kad ne jo paėjo pastangos, bet tik tabletė sutvarkys visą reika- I lą. Taip nėra gyvenime, ųž tai esti labai sunkus galvasopės gydymas, kai nekreipiamas reikia- mas.dėmesys į įtampos sukeltus galvos skausmus.
'Kai ligonė sako, kad jos 

galva sveika ir joje 
* nieko blogo nėra

da, nes jai mėginama suteikti ką nors gero be atsakančių pastangų. tiek iŠ gydytojo, -tiek iš paičos ligonės pusės.įtampos sukelti galvos skausmai tik tada palengvėti gali, kai ligonei išaiškinama esmė jos galvos skausmų ir kai pati pacientė imąsi atsakančias veiklos tų skausmų versmei prašalinti.Vien nuo skausmo tablečių prirašymas ir ligonei tų skaus-, mų esmės ^neišaiškinus, ne tik nieko gero ligonei nesuteikia,- o tik daug blogo jai sudaro: ligonė, įpratus į vaistus, tampa .tięmį vaistams - adikte. Tokia pacientė ar pacientas ateina pas gydytoją1 vien tik todėl,-kad-jis pageidaują į sukelti .galvos skauemaijčia pri- tęsti savo įpratimą vaistams.1 adą psichiatrai, dirbantiejį ska usmus tvarkančioje klinikoje (headac'he clinic) ar - galvasbpę’

mai yra emocijų sukelti, todėl tams.a turi būti gydoma psichiatro, todėl aš dabar tamsią •siunčiu pas jį”. Tokia pacientė nuėjusi ]>as psichiatrą pasisako, Jiad-šeimos gydytojas ją čia atsiuntęs vos tik ją pirmą karią pamatęs, visai jos neapžiūrėjęs ir jokių tyrimų neatlikęs. Toki? I>acunlė pradeda gydytojais ir W gydymu ąepąąitikėti. Ji lęlau Jia psichiat/o: ‘Tai ką, tamsta gydytojau, su-manim darysi,-nes • nieko blogo nėra mano galvoje?”-*Dvigubai pasunkėja psichiatro darbas-su tokia.paciente. Jis.pca d da gydytdjo eferbą iš pradžios, :is išklauso pacientės nusiskun- ,l.mus,jos turimus galvos skausmus priima,už tikrus skausmus, ■ies pacientė ti^ dėl jų kreipėsi pas gydytoją,’ fPo kelių vizitų, kai reikiamai pacientė buvo apžiūrėta ir kai reikiami tyrimai atlikti, pacientė ėmė atsipalaiduoti nuo įtampos; ji -ėmė suprasti, *knd .psi^ criatras domisi įjos skausmais!i Tada tokia pacientė, atsjpalaida-' vusi nuo įtampas,,ima išlieti savyje turimą )4ogį — ima 'kalbėti apie sąve.Ą| čia reikia priminti, kad .chro-

STENKiMtS XEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Šių dienų chroniško 
prostatito gydymas 

t =4 ■ ■ ■

Klapsimas: Prašau tamstą^ 
daktare, pranešti apie naujausią ir -sėkmingiausią gydymą chroniško prostatos uždegimo. Aš įuomi kankinuosi jau nuo seniai. Visokius vaistus naudoju, bet mažai kas man išdeda. Tikiu, kad daugelis bus tamstai dėkin- -gi -irŽ Haojausio -gydymo aprašymą.Atsakymas: Iki šiol plačiai naudotas chroniškam prostatitui gydyti vaistas TRIMETOPRIM mažai veikė, nes jis negali save veiklos išvystyti esant šarminei reakcijai prostatos sekrete. To dėl labai gerai veikia šarminėje ■ reakcijoje vaistas erythromycin. | Jis kapsulėse po 250 mg. duodamas kas šešios valandos po vieną kąpsųįę. .Gydoma apie savaimę laiko. Reikia daug naudingų ,skysčių ^vartoti ;ir sėdimas vo- niaslkasdien imti, po pusvalandį ;pasėdint vonioje.•Ghroniškam prostatitui esant, ima .trūkti prostatos sekrete] •rinko, citric .acid ir fruktosės.Į ’Šis tų dalykų trūkumas gali irgi 1 SįprSjJ? Taip,“Jį trukd -vti vaistl^ veikimui. Todėl, savo praktikoje <yrJ ^bai.naudinga bus, jei rinką pribėgus gydyti tik kelis pacientus. .: žinotina,' kad ne ’kiekviena^ gydytojas yra- pajėgus.gydyti-to-, kius emocijų sukeltus .chronišį kus galvos skausmus >(dėr.įtam-t pos atsiradusius). -Čia ^gydytojui jo sveikata turi būti -.pirmoje" vietoje, o pinigai Tolimesniame nuotolyje. Jei Jjuiris .gydytojas jaučiasi negalįs 'tokius ’ligonius gydyti, tai jis privalo atsisakyti tokio .darbd,. Jei gydytojas .elgsis. priešingai — stengsis gtlikti •jaifr^-nęįnianomą darbą — 'jiš pfadesr pykti ir, tas pyktis, jame J vis didės ir didės.

: j ■ j-" - ■-r:- '•» Išvada: Gana mums šiandien ivarkyli savas negalęs praeita š!apimas Taisi

• ;Dabar tus kiekyienąm ikiekj ūšku skausmu negaluojantieji .aiškiau, jogų tampos ^sukeltą gal-| pacientai sukelia gydytoj ui .misi-1 jjasopę •reikia ?uąkamai gydyti, i minimą «( ’ _o .pačieuto-misiteikjmus atsakam * ’ydytojai savo praktikoje ąjiteĮ . čiai sutvarkyt^.Tada ;ir be spe: eialaus-gydymp pranyks įtampo1

pasiruošimo dėj \<tvasTnės įlam-i gydančioje ’ vietoje , (beąd^čfręr pes (emocijų riėtv.ą>kp^ai>tui^-^ ęWid^'jibaĮ Ąįargstąjit:daug;li®' - ~
sieis ir-gyvęnimo.apy stovą gerinti,. o ne? vien tablete pasitikėti.Už tai Tik-.vlską kas reikia šei-1mos gydytojui atlikus,.< reikaluipes (emocijų 'nėtv^jkošy apturė- clinic},dabai vargsta ir:■ daug *laiįį -Siųsti pas - psichiatrą į'.skausnių j usiohiš galvGs^kk&u^ntls. mote- -ko' sugaišta,?koi išaiškina -pacieii-; .^^^^frj^dačhearĮpąįh:4dinic) .- r škėų.is ilticdaiin-'yis stipresni' ir, 'ieĮ-ir^jos-šėmįąi ąpiėJįtaiįp^jsųjl Daletskim kitų .kžaštutinuiną. vįs didesnė ui is.>-jĮaęfei:i^.;’Ak aus- skausmus ’rauiinahfrgį^ji-^^ąi' (pain deda ■ psichoteraprakėi;pąjeįęntę^ nius?^turinčiai'Ipaėmntėf pirmą

- killers). gydyti, ir tik tbkįą,.^frri9š'^ly^kęx^-^^.;^^tpj4.'ėtš^mikiųs>.‘Aišku., kad tckiįypaėientė meį ;pfąflcda suprasti ^ąvojŪgčš-ėsm^-paštą^šis^Ir.'dro'žia tiesiąją:ąkis s^aisč’Cj-’M gąlvą-s^sfabiąfriskau- [.ir kuri nemeluotai lyžtasūkčisti ligonei: amstps galvos skaus-
■’ - * . • ■ Z 14-\ ‘ .T • i . ‘ ’ '.l * "" ■ ’ 1- * • T * ' - ' ' A . - . . * s

-^Tamstos galvos skaųs-

Savings Plan at wrjtk.z liuleKset jridc from eadj 
paycheck to buy 1 lowds.Regularly Automatically
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• Pasaulinio garso dailininkas Vincent van Gogh per savo visą gyvenimą pardavė tik vieną savo kūrybos paveikslą. ♦

-vWbily Pitcher loved her husfrano.
'tio much so. that wlien he wentinto battle 

.firing die’Revolution.she did too. Right-byhis side.
Then one day, while loading cannons, be wai 

IriHedby.a British^ bullet. ; ...
Molly knew die dine had come to talaė x . 

•tndcinher country. So she picked up 
where her husband left off And when 
the smoke cleared. America had a - 
aew.victory.and-a new heroine.

Todav. when its time to take 
rfock in their country, Americans 
bur U.S Savings Bonds.

¥ftien you join t}r:R<>rti

Of

labai naudinga bus, jei zinką prikiekvienoje, iki trijų kapsuliui •per dieną, per kokius du mene-j sius.‘Fruktozės apturėsiu), daugi ' vaisių-daižovių valgydami ir jų sunkų gerdami. Gi, citrininės rrūgšties apturėsime gerdami daug citrininių vaisių sunkų bei]

. šimtmečio: .pajėgumu, švieski- mės, asmenybėmis tvirtėkime ii savais jausmais žjnpniškėkime. Tik . tąda mesšjąustorimę reikalauti iš gydytojo ko nors gero neprisidėdami jpaty.s prie savos? sveikatos pagerinimo.: Visokių yra pegalių. Vienos jų atsiranda kūnui sumenkus, kitos- protui pairus, trecios — jausmams atsisakius normaliai veik-, ti. Pastarosios priežasties sukelt“ galvos skausmai ypač dažnai kamuoja moteriškes. Blogai esti, kai tokius skausmus mėginama gydyti vien tabletėmis. Jas tads reikia vis stipresnes ir vis didė jančiais kiekiais naudoti. ’Priprantama prie vaistų, > o skaus nrai vis neprasišalina. Reikia žmogaus jausmus, brandinti, kad jis .’būdamas suaugęs, liautųs, elgtis kaip vaikas. Jausmais sutvirtėjus, .žmogus vaduojasi nuc įtampos. Tada ir tos įtampos sukelti galvos skausmai šalinasi. Daugiau apie tai kitą kartą.Pasiskaityti: Current Prescribing, September 1979.

Ziono Lietuvių Evang. Liutero"nų parapijos klebono kun. Jono Juozupaičio duktė HEIDI RŪTA JUOZUPAITYTĖ, -gyvenanti Orland Park, UI., išrinkta finaliste Illinois 1980 m. “Miss United Teenager” konkurse. Galutinis atrinkimas .bus rugpiūčio 19 dieną Continental Regency viešbutyje, Peoria, >111. Šiame konkurse dalyvaus mergaitės iš visos Illinois valstijos, turinčios bent “B” vidurkį ir atliekančios konkurso eigoje kokį nors savanorišką labdaringą darbą. Laimėjusios galutines varžybas dalyvaus valstybiniame konkurse trijose vietose—Hollywood, Waikiki Beach, Havajuose ir Washingtone. Heidi .yra Liuteronų aukštesnės mokyklos garbės sąrašuose, mėgsta plaukti, žaidžia tenisą ir skambina pianinu. Linkėtina sėkmės laimėti iki /pabaigos.valgydami pačius tokius vaisius: apelsinus, graipfruktus, citrinas, gerdami lemon juice, arbatą iš vaisių pagamintą.Kadangi aerythrdmycinas veikia'šarminėje-reakcijoje, nerei- bjų įr skelbė ultimatumus. Pa- kraštuose apvainikavo negirdė- Aia rpriiniinėti sodos, kaip anks- galiau, visais keliais pasipylė tu valstybiniu ramių gyventojųužpuolimu. Kiekvieną šiurpas
teis .kaltinimais, ieškojo prieka-| metines okupuotuose Pabaltijo

čiau buvo patarta. Citrininiai j purvinos išvaizdos azijatų ar-vaisiai ir jų sunkos bunroje jau-* mi:os. Tai buvo laisvai Lietuvai sukrečia prisiminus tą baisiąją čiamos kaip rūgštys, kūne virsta! pančių uždėjimas. Buvo nusimi-j birželio vidurio naktį, kada mil- -— išsiskiria šarminis nimo angaubta ir sielvarto pri-i žiniška enkavedistų gauja aš namų plėšė žmones, grūdoj gyvu- ■sdereto reakcija darosi šarminė. į Kaip žiurkės iš pakampių iš- liams skirtųs vagonus trėmimuišarmais ir prostatos -jšgta visa šalis.
Žinoma, kaip ir seniau, reikia padaryti prostatos sekreto kultūrą ir susekti, kokios bakterijos ten-veisiasi ir kokiems antibiotikams jos yra jau trids. Tik tada atsakančius vaistus panaudojama. Prostatos masažas irgi darytinas kartą savaitėje. Sėkmės!

Birželio įparei-

■Kai kurios datos ar net metų laikotarpiai ilgam pasilieka ne ■tik atmintyje, bet ir istorijoje. Pavyzdžiui, žiemos metu Vasario 16 mūsų tautai amžiais paliks kaip šviesi žvaigždė. Spalis pasiliks kaip rusų imperijoje negirdėto žiaurumo ir teroro pradžia. O gražiausias pavasario mėnuo birželis — kaip mūsų tautos laisvės netekimo ir kančių pradžia.1940 m. birželio mėn. prasidėjo iš rytų atplūdusių barbarų ir ūsų tautos naikinimas. Vyresnieji dar atsimena tas baisias dienas ano birželio vidury, kada komunistinė Kremliaus gauja mūsų tėvynę kaltino išgalvo-

lindo visokį kriminaliniai gaiva- nepakeliamoms kančioms, ir j lėlei ir tie, kurie Lietuvai laisvės tai mirčiai, niekad nelinkėjo. Tarp nusiminusių miestų gatvėse matėsi ir šybių atidengta laisvajam pašau svetimos tautybės gaivalų, ku- liui, bet jas nuolat rėikijT prisi- minti, kad ir jų nematę žinotų kokią “palaimą-’ žmohijai jneša komunizmas. Ne tik tada, bet ir šiandien komunistai vartoja tas pačias priemones. Kurjtik jie įsibrauna, tuoj priespaudą, žudynės, badas. Iš jų užimtų ‘kraš- • tų tuoj pasipila, šimtai tūkstan-

rie komunistines ordas sveikino šūkaudami — Urha khrasnaja * armija.!... Aziatam mėtė gėles.1 Gatvėse jie pradėjo viešpatauti, j

Jau ,daug komun-įstiniu .inick-

Tuoj prasidėjo areštai, žmonių dingimas be žinios ir neribrigia- mi mitingai, į kuriuos su pagrasinimais buvo varomi dari minkai ir įstaigų tarnautojai. Buvo i čių pabėgėlių. Ir šiandien-prieš keikiami nepriklausomoj Lietu- akis turime pakankamai pavyz- voj vadovavę asmenys ir visa ! džių, kad ir Afganistanas, arba nepriklausoma santvarka.Pagaliau, prasidėjo komunistiniai “demokratiniai” rinkimai, šlykštesnio melo turbūt niekas pasaulyje nesugebėtų išvystyti, kokį varė komunistiniai agitatoriai mitinguose spaudoje ir per radio.Taip šis komunistinis košmaras tęsėsi ligi kito birželio. Savo ‘

Kuboje Maskvos iškamšos' siautėjimas.Šimtų tūkstančių mūsų.- tautiečių kančios mus įpareigoja visas jėgas, sugebėjimus ir pro tus nukreipti prieš tikrąjį’žmonijos priešą — rusiškąjį komunizmą. Tai birželio reikalavimas- ..
P. Venclova
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®R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės .veikėjo-ir rašytojo atsiminimus-

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TOnoo' $3.1)0

CoapeoaMDr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir' susirūpinimą — --———-—............... -.....................>l)r. A. J. Gussen — U>ANT¥S; jų<priežiūra, sveikata ir grožis. Kie-ais; viršeliais ...»----—.........-.......... ... Minkštais viršeliais, tik ...-------- —..........
D?. A. .LGiusėvfr- SUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

&MON£S.:Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik.

'NSUR.G
$X.OO

f

N A U J J JENOS,
1739 So HALSTED ST., CHICAGO, IL *60608

yuur.ftiture. And in Atncncas.roa ,, -7 ?,
- • So buy United Srater- Savings Bonck.

. . . Right from die start, tty been an equal .
opportunity investment. ’ .

1 Ixxiian br trpUcrd < rraprodded. 22U WEST CERMAK ROAD

Pra Kawuvskal Prutitat
BOORS i Mon.TUW.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905iD/tmerica

Mutual Federal 
Savings and Lean$2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį,, prie nurodytos kainos pri

dedant Sl persiuntimo išlaidoms.

2 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Tuesday, August.12, 1980



V.RATAS

(Ii kelionių po Tirolį 1945 metais)

(Bus daugiau)

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

Detroito naujienos
BALFo 76-ojo skyriaus gegužinė * ?

Tada apsisprendžiau ir pradėjau žygiuoti stoties link. Buvau putaręs sustoti gasthauze, užsisakyti ką nors valgomo, o Lizai, rnažutei blondinukei padavėjai, palikti gerus arbatpinigius. Žmo gui -kartais užeina noras padalyti gerą darbelį. Tokia nuotaiką buvo užvaikiusi mane.Bet mano planas liko neįvyk- dytas/ Vos paėjėjus kelius žings

| I pabėgti; Susirinkusieji daugiausia buvo vyrai, pusamž ai, kelios , moterys ir pora jaunų paauglių.1 Jų galėjo būti apie dvidešimt; šnekučiavosi pusbalsiu, ramiai, kantriai, lyg jie būtų atėję pasislėpti nuo lietaus; ar keleiviai, kurie lauktų autobuso, kuris netrukus turėjo juos paimti ir nuvesti į paskyrimo vietą.Tiroliečiai buvo pripratę prie tokių laukimų, taip pat jie žinojo — kažkoks nujautimas jiems sakė — kad čia jie saugūs. Landeckas iš viso buvo mažai bombarduojamas, o čia taip tolį nuo miesto jie buvo.
j^įus stoties link, pasigirdo oro pavojąųs sirenos. Stotyje kaip fik buvo sustojęs ilgas traukinys, ir aš stebėjau, kiek daug keįeiyiiį pasipylė jš jo. Oro pavojaus atveju traukinyje žmo- nių nepalikdavo,, to buvo griež tąi laikomasi;Dabar visi tie žmonės skubė-
' •• _ - * ■* _ " J- - 2 -jo; ant ‘kalvelės, tolyn nuo sto- tįęs '■ pastatų ir • juos atvežusio tį^iukinio. Vieni greičiau, kiti lėčiau, visi kopė aukštyn, grupavosi po rpėdžiais, kur kam patiko, kur kam atrodė saugiau. Vie lįas būrys nužygiavo tolokai, ktįr buvo jau daugeliui žinoma ola, ir jos: prieglobstyje galėjo sutilpti kelios dešimtys žmonių. Th? buvo saugi ola/ ir mes su Jonu 'buvome porą kartų ją aplankę, /kai' oro pavojaus nebuvo.-Oro pavojaus metu pasiten- lįndąvomĮė medžių apsauga. Vie nas toks ypač atrodė geru prieglobsčių; buvo storu liemeniu ir storomis žemai išsikerojusiomis šakomis/Lapų neturėjo. Tai įįyo/viėBas iš'tų medžiu, kurie rudeni numeta lapus- Mums bu- 
vp ]yįstįek,kąd' ir be lapų, medis atrodė kaip saugi slėptuvė. Vie- ną -jo/šaknis buvo išvirtusi vir
šuj žemės paviršiaus, ji buvo tSiJmma ■ atsisėsti; -ant jos mes šu Jonti dažnai sėdėdavome.
^ Pasiekiau savo medį, po ku-riūęUjąųf 'grupavosi žmonės. Jie kos, o ta, savo ruožtu, buvo pas kartais visko .pasitaiko. .Praeitą

Nežinau, kaip ilgai ten stovi-j niavau, tik pajutau, kaip kaž-; kas truktelėjo mane už ranko-1 vės. Atsigrįžau. Mane truktelė- ■ ję’s žmogus buvo jaunas vyras, apsirengęs trumpais kailiniukais, plačia šypsena veide. Jis parodė į mūsų su Jonu atrastą, sėdėjimui tinkamą, kelmą ir dauj giau žvilgsniu negu žodžiu pa-Į sakė:— Kodėl neatsisėsti?Susėdome, o tirolietis kalbėjo: i— Antrą kartą šią žiemą važiuoju pro Landecką, ir abu kartu mane sutrukdo oro pavojus. ■ Tiek to.. Pirmą kartą buvo tiekį nepatogu, kad negrįžau laiku Į pamokas.Iš tolimesnio pasikalbėjimo paaiškėjo, kad jis mokytojauja vienoje pradžios mokykloje kaž- j kur už Innsbrucko ir dabar, kaip j ir pirmąjį kartą, atvažiavęs pas: draugą išvykai į kalnus. Mat,; abu esą prisiekę alpinistai ir la- j bai mėgstą šį gana pavojingą žiemos sportą. 1Jam paminėjus kopimą į kai-j nūs, aš tik tada pastebėjau joj keistus batus, kuriuos turėjo _ persisvėręs ant kairiosios ran-;
dairėsi į padangę, ar nepama- 

‘ lye/tektuyų, hud kurių stengėsi

Gegužinė rugpjūčio 3 d. Onos mielai lauks svečių iš Detroito ir česio šadeįkų sodyboje praėjo sėkmingai. Oras pasitaikė labai palankus. Į gegužinę publikos atsilankė apie 150. BALFo skyriaus šeimininkės paruošė įvairių skanių valgių, o vyrai —- gaivinančių gėrimų. Visi buvo pavaišinti. Buvo ir kitų paįvairinimu, gausingas laimėjimo stalas. Be abejo, buvo daug ir laimingų. Jei kas ir nieko nelaimėjo, nenusiminkite, nes laimėsite kitą kartą. Renginio pasisekimas pareina nuo valdybos pastangų ir gerų talkininkų.BALFo skyriaus valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems prisidė- jusiems prie pasisekimo, širdingas dėkui Šadeikams už leidimą■ • veltui pasinaudoti gražia sody- i ba, apaugusia medžiais, kurie j sudaro jaukų pavėsį.
1 , .'į-.1* * *ST. BUTKAUS KUOPOS IŠVYKAIšvyka įvyks rugpiūčio 17 d. Mančesterio apylinkėje, netoli “Dainavos”, Stefanijos ir Adolfo

paaiškino jis, pastebėjęs, kad aš Pravažiuojanč’o traukinio kolei- Mergaitė tik nusišypsojo, ir aš pastebėjau, kad jos šypsena buvo labai patraukli.Tirolietis ėmė pasakoti apie j savo kelionę; nereikėjo išgirsti} kiekvieną, žodį — ir man buvo aišku, kad jis pasakojo tą pačią istoriją, kurią buvo man išdė- jęs, sėdėdamas ant kalvelės po medžiu. I yt • v ? j v • t* ’■ T x . 1 Vasiuliu gražioje sodyboje. -Is-— Nesuprantu, ko jie laukia.-i < u • -Ų f vyka prasidės pamaldomis is ry-Oro pavojus senai atšauktas, — . ... f, . ,. v ,v. . v _ . J., ! to ir tęsis iki vėlaus vakaro* su tais žodžiais mažo ūgio žilas. o. . .. ,.... . , . . ..° [St. Butkaus kuopos saules paga-vyras ie;o , laukiamąjį. . užkandžių piėĮųJis atkreipė keletos keleivių namuose negaminkite, nes ątVy- dėmesį, o dideliais ūsais vyriš- kę pavalysite. Broliai šauliai kis, sėdįs šalia’manęs, padarė’parūpins gaivinančių gėrimų, įėjusiam vietos atsisėsti ir pa; j Bus ir kitų paįvairinimų: laimės aiškino: , šulinys, kurio gelmėse rasite sa-—Konduktorius man sakė, kadį vo laūnę. Girdėjau, kad bus- ir bus neanksčiau kaip astuonios, Į.trumpa meninė dalis.kol iš čia pajudėsime. Esą kaž-} St- Butkaus kuopos vadovybė kokie trukdymai šioj pusėj Inns į brucko.-— Ne ankščiau kaip astuonios! Tai kada mes būsime namie? — bambėjo nepatenkintas įėjusis.Jie pradėjo skaičiuoti, kiek]

tyrinėju jo gramozdišką apavą/ viai gerokai jį pąpildė. Suval- kuris aiškiai daugiau niekam ne- ■ giau bulvių salotu porciją ir patiko, o tik laipioti po kalnus, prašiau papildomai. Mergaitė at- Nebuvau susipažinęs su tuo spor nešė antrą davinį. Bulvės buvo tu, ir tie pritvirtinti prie padų metaliniai kabliai — jeigu taip galima buvo pavadinti tos galingos kyšančios vinys — keistai atrodė.Austras buvo šnekus, ir atsidėjęs švietė mane šio man, iš pirmo pažiūrio, neįdomaus sporto srityje. Apsidžiaugiau turėdamas su kuo pasikalbėti nes tai1 galėjo išsiversti. O toji buvo ta pati blondinukė, kuri vakar, at; nešusi mums pusrj'čiams kavą, apsiverkė. Jos sužadėtinis žuvęs rytų fronte; ta žinia vakarykščiai buvo ją pasiekusi.Stoties laukiamasis buvo prisigrūdęs. Traukinys, ąiyežęs minią keleiviu, dar nebuvo pajudėjęs. Dauguma jų laukė savo kupėse, dalis dar tebevaikščiojo perone, kiti slankiojo po laukiamąjį- ■ •Ir mano naujasis pažįstamas sėdėjo čia, kaimynystėje jaunos

ir' buvo mano šio popiečio troškimas. Dar sumojau, kad mano pataikyta tikrai ant gero —toks iškalbingumas ne taip dažnai pa sitaiko. O mano kompanijonas toks ir buvo-— Ar tai neperdaug pavojingas sportas? — paklausiau alpinistą. nes gi turėjau ką nors pasakyti, nors pats ir nedaug apie tokius laipiojimus išmaniau.— Vienam leistis į tokią kelionę pavojinga, todėl nepatartina. Dviem — jau geriau'. Betlėpta kailiniukų kišenėje. j žiemą taip .ir. atsitiko. Buvo, švie '— Be tų ba'tų nėįkoptum, — žiai pasnigę,, mes - nesitikėjom, kad ten, aukštai, būtų tiek -snie-■ _____  ~ go priversta.j Alpinistas ėmė pasakoti savo
GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS *5 žio sniego. Ir nebaigęs, sustojo. . sirenos, atšaukiančios oro pavojų. ‘— Kaip gerai, — nukreipė savo šneką. — si karta neilgai. Ryt iš ryto turiu būti mokykloje. o prieš tai ir numigti būtų ne pro šaltVisi sujudo, grįžti atgal į sto^- tį. Kartu su kitais pakilome ir mes. Apsisprendžiau tuojau eiti į gasthauzą. Buvau dar be pietų ir reikėjo ką nors užkąsti.Pasiūliau mokytojui kartu užeiti Į gasthauzą. Ne, jis pirma pasitikrinsiąs, kada pajudėsiąs jo traukinys. Be to. valgis j*am neaktualu: draugo žmona įdėjusi gerų buterbrodų,: o jis neturėjęs progos dar jų paragauti.Gasthauzas buvo apypilnis.

;__  _ _ - ____ i žiu sniego
vŲŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- I Pasigirdo- 
i^J ’ ČLUIOS TREČDALĮ METŲ! 1------

lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- 
Sn^ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
U2 10 DOLERIŲ.
£$/ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

7 Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytųjų 
rdktiais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.
1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• . Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- ‘ mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede_____ dol.!
Pavardė ir vardas ____ , ____________________________________ _
Adresas ___________________________________ _ ____________

i

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede - dol, 
Pavardė ir vardas_____________________ . ________
Adresas __________________________________________________

kuris

Spomoriaua 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 Įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas----- --------- ---------
Adresas _-------------------------------------------------- ——  ____________ __

labai užpipirintos ir rūgščios. Vis dėlto, patiekalas neatrodė labai blogas; matyt, buvau alkanas.Palikau padavėjai dešitpt mar. kių arbatpinigių. Tikėjaus, kad tai leis jaunai mergaitei nusišypsoti. Markės buvo pigios, labai pigios, bet be jų niekas ne-

i

bei apylinkių ir .iš Windsoro. Visi būsiįe- maloniai sutikti ir deramai priimti. ■■ 7
v i ♦ * * <TRŪKSTA AIŠKESNIO PRANEŠIMO* JLiepos ihėn. 28 dieną per Lietuvių Melodijų radijo valandą išgirdau džiaugsmingą žinią, kad šiandien LB Krašto valdybos pirmininkas inž.' V. Kutkus su žmona išskrenda į Washingtono Baltuosius Rūmus ir kad grįžęs padarys pranešimą^ Liepos mėn. 30 d. pranešė, kad konferencijoje dalyvavo ir Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr. K- Šidlauskas bei kiti lietuviai Kartu buvo ir du detroitiečiai jaunuoliai priešakyje. Kaip suprasti “priešakyje”? Ar tie jaunuoliai toje konferencijoje lietuyių de- legacijąi vadovavo, ar pe priešakyje sėdėjo?

5į£ * if.Į L.Š.S.T. Kultūrinį savaitgalį Klevelaridė iŠ Detroito; .vyksta šie atstovai: vicepirm.- Bronius Valiukėnas, kasininkas Vintas Rinkevičius, sekr. Ant. Vai teitas ir informacijai Antanas; Bukauskas. • A. Sukitūskas— Meksikos įlankoje dingo mažas laivelis sū 1? Jamaikos pabėgėlių.
ENERGY 
WISE i

i

* Limit ut« of diswasher - 
toonceaday.afterthe ; 
evening meti, and cut , 

- excessive use of water 
//ai^tiėčtricl^""

vedė, palyginti, normalų gyvenimą. 7 ’> J ; ' :Ir aš jam pavydėjau.Gyvenimas^ kuris vyko Lari- decko stotyje, buvo užtektinai spalvingas,, kad uždegtų tokius flegmatikus turistus, kokie mes. su Jpnū. buvome, naujiems žygiams. -Manau, kad trijų estų kelionėč'į. Konstancos miestą sus
mergaites. Prie jos kojų gulėjo, truksią nuvažiuoti iki to ir ano didelė kuprinė, -pilnutėliai pri.! miesto, minėjo vietovių vardus,-_Į pakuota, ir tai’- feiškė:- ji buvo kurie man buvo svetrnn ir nieko - vienais‘tu keleiviu laukiančių | nereiske- Abu vyraiStX SSo už' ’< ^kZ^ltole^tS tiprino ?ono .pasiryžimą apleisti pastebėjo, jiš taip j u z- xogės parvežti juos-į na-' LandecŽ^ Bet tas pasiryžimas,imtas savo kompanione. X- Ld v3«aXas i“ kas ki be abejb, buvo pradėks rusentiu/tEyįin,eaį5irXii taS “° dogelio Iriausia' jo pasąmonėje, netrukus po mū- gelež^kelielės- uiiilorma. Tokių ^k«, o gal ir pati,žmona. Ir ką sų a^m>p tamsta Gal j jos darysiančios, jei traukinys! H °-’gJležinkėliečiu dniformtį]įtiek daug pavėluosiąs ir neatve-J kai^^ejo, -kad. įsikurti• j,-... - moT-rnnkc' šias tų, kuriuos-jos turinčios su- neįmanoma,laukti. Truko -trumpiau negu- penkios minutės, ir man buvo aišku .vienos’. šeimos ’rūpesčiai.;O.kiek jų čia buyo?-Gaįtrys šim tai keleivių buvo sutrukdyti, ir kįękyiėnas_dėl:.to! .turėjo, didęš-

nereiškė. Abu vyrai atrodė :1a-į ) bai susirūpinę, kad prie kokio- Landecką. Bet tas pasiryžimas
geležinkelietės' uniforma. Tokiųgeležinkeliečių uniformų-[ ™sandėliuose; bet--šids merginos veidas man buvo. visiškai naujas,- jos man nebūva tekę sutikti- ' ■ ■' '.,Gavau atsisėsti prie stalo kam po, kai du kareiviai pakilę leido laukiamąjį.-_Mokytoja‘s;tuo

(Pabaiga)
t t

x , .v . - i nių ar mažesniu nepatogumu,tarpu buvo issivymojęs savo bu- y F &terbrodus ir bandė vaišinti bendrakeleivę. Ne. Ji nesanti alkana — tą supratau iš jos galvos judesio, nors žodžių negirdėjau. Tirolietis susipakavo butebro- dus.- k—^Dar bus laiko valgyti, prieš! n\us ilga naktis, — pasakė jis, ir aš aiškiai girdėjau jo žodžius.
JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st SL, Chicago, BL

• RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE WAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Tel. 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rinkojv

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įteko* į krašto politiką. 102 psL Kaina <1JO;

Knygos bus išsiųsto*, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

Tuo tarpu mokytojas rezgė, tinklą jaunai keliauninkei gele- ženkelietės uniformoje.— Jūs vistiek važiuojate In- . nsbrucko link. ,;Nūo Innsbrucko mes pavažiuotume autobusu dar pora valandų; po to paėjėtume pėsčiomis — ir mano, .kaimas- Prie mokyklos dviejų kambarių ' butas. ’ Mokytojai aprūpinti ‘ butais, gerais butais. Užtikrinu, .kad gyvenu vjėjias. Jums ten bū tų ideališkas gyvenimas! Ar jums apsimoka, belstis .taip toli ir be jokio užtikrinimo, kad gausite įsikurti? • •Man kilo pavydas besiklausant tų jo žodžių. Jis turėjo butą!'Jis galėjo kviestis tą dailią merginą pas save! .Nebuvau., tiktas, lead ji susigundys jo pasiūlymu, bet aišku, mergina buvo pasispasakojusi, kad bandanti įsikurti. Ji tokia pat klajūnė, kaip ir aš; o jis, tas tirolietis, turi butą! Ir jis ją vilioja: pradžioje su buterbrodu, dabar su butu! .Nieko didvyriško jo elgesyje nemačiau, ir pats nesijaučiau didvyris. Bet šią valandėlę aš jam pavydėjau. Pavydėjau jam jo dviejų kambarių buto, jo kaitrio, į kurį autobusas turėjo jį nuvežti; merginos, su kuria jis visas pusvalandis vedė pasikal-’

e .LITERATŪRĄ; dietiivįų literatūros, meno; ir mokslo 1954 nų metraštis. Jaihė yra vertingi, niekuomet nėsenštą, Vinco Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko,' V. Stankos, J. Rąukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik ?3.• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės,'rašytojos ir tautinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai Apie dainų šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojantiems. 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 gyveninio bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities literatūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga parduodama tik už $2.• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.
9 KĄ LAUMES LEME, 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.
> SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago,bėjirną. Tarp visų šio karo aud- ia 60608- Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms, rų, bombardavimų, ir kitų ne- ...... .  ‘ ‘-J- - •..-- ' - —'-j.-, n—~---I_.trdatekUų, tas jaunas mokytojas 3 _ Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, August 12, 1980
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pasakė, kad sen. R. Dole žodžiai yra visos Amerikos de
legacijos narių žodžiai, ir kad JAV-bės sepripažino pri
verstinio Lietuvos, Latvijos ir Estijos, respublikų pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos.

Tai buvusi bomba Belgrado konferencijoje, nes jau
nesni Sovietų delegacijos nariai nežinojo, kad Lietuva 
galėjo būti Sovietų karo jėgų ir policijos prijungta 
prie Sovietų Sąjungos, 
v Į

Be to, Dr. K. Bobelio pareiškimas, įteiktas Kongre
so komiteto pirmininkui Dante B. Fascell, kuris vadova
vo komitetui, buvo įtrauktas į JAV delegacijos prane
šimą ir įteiktas ne tik Sovietų, bet ir kitų Helsinkio ak
to valstybių delegacijoms, buvo baisi ašaka kiekvienam 
Sovietų delegacijos atstvui. Amerikiečių surinkti duo
menys apie Sovietų valdžios persekiojimus ne tik ap:e- 
Pabaltįjį, bet ir Sovietų prievartą visuose Rytų Europos 
Sovietų pavergtuose kraštuose. Sprogusi bamba apie pa
vergtus Pabaltijo kraštus, persekiojimai Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Gudijoje, Ukrainoje, Gruzijoje ir ki
tuose Sovietų pavergtuose kraštuse tide įgriso Sovietų 
delegacijai, kad Sovietų delegacijos pirmininkas pro
testuodamas, pareiškė:

— Sovietų Sąjungos atstovai Belgrado konferenci
joje nenori visą laiką sėdėti kaltinamųjų suole!...

Kremlius nenori sėdėti kaltinamųjų suole
Kai senatorius Robert Dole, atvyko į Belgrado kon- 

fereiciją, tai Sovietų delegacijos pirmininkas ir porą 
įtakingųjų Sovietų delegacijos narių Belgrade suva
žiavusiems 35 valstybių atstovams paskelbė, kad minė
tasis Amerikos senatorius atsivežė į Belgradą atomi
nę bombą. Jis, esą, yra pasiryžęs išsprogdinti visą kon
ferenciją.

Sovietų delegacijos vadai žinojo, kad sen. Dole bu
vo pasiruošęs kelti Pabaltijo klausimą. Pabaltijos val
stybių atstovų nebuvo. Jos nebuvo pakviestos pasirašy
ti Helsinkio akto. Niekas nekvietė, nes nebuvo ką kvies-

i V | '4 * f t ♦ ‘ '

ti. Sovietai būtų norėję kviesti pavergtai lietuvių tautai 
Sbviętų primestus atstovus, o užsienyje esantieji lega
lūs Lietuvos atstovai, negavę užsienio ministerio parė
dymo, negalėjo važiuoti į Belgradą.-

Lietuvos atstovų nebuvo, bet Belgrado konferenci
jos rūmuose dalyvavo Dr. Kazys Bobelis, tuo metu bu
vęs Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas. Dr. Bo
belis buv įleistas į konferencijos salę. Ten buvo gana 
sunku įžengti. Jugoslavijos policija, vykdydama dele

gacijų pareiškimus, įleido tiktai delegacijų narius ir 
reikalingus patarėjus. Dr. Bobelis konferencijoje gavo 
kambarį ir teisę dalyvauti posėdžiuose. Pirmiausia jis 
buvo kviečiamas sen. Dole pątartį ir padėti, o vėliau jis 
patardavo ir Amerikos delegacijos pirmininkui, amba
sadoriui Arthur Goldbergui.

Sovietų delegacijos pirmininkas prašyte prašėsi 
leisti jam susitikti su sen. Dole, kad galėtų pasiteirauti, 
kokios prasmės ir tono bus jo pranešimas. Ką sen. R. 
Dole jam pasakė, mes sužinosime, kai jis paskelbs 

savo atsiminimus. Sekančią dieną sen. R. Dole informa
vo suvažiavusius Belgrado konferencijos narius, kad jie, 
spręsdami Europos taikos klausimus, turės spręsti ir Pa
baltijos valstybių klausimus, karo pradžioje Hitleris ir 
Stalino pasidalytas. Sovietų delegacijos pirmininkui ne
patikęs sen. R. Dole pareiškimas, bet ambasadorius A. 
Goldbergas pabarstė Sovietams dar daugiau čes’nakų ir

Jeigu Belgrado konferencija nieko kito būtų nepada
riusi, o tik paginusi Kremliaus ponus į kaltinamųjų 
suolą, tai mums atrodo, kad vertėjo Belgrado konferen- 
cijon ruoštis ir Kremliaus ponams pasakyti, kur yra jų 
vieta... Jeigu tai būtų dariusi maža pavergta tauta, tai

Ruoškimės Madrido konferencijai (3)

SUSIPAŽINKIME SU PRINCIPŲ
DEKLARACIJA

jau būtų naudingas darbas, bet kai tokio žingsnio ėmėsi 
pati galingiausioji valstybė pasaulyje, tai visiems lietu
viams reikia ne tik džiaugtis, bet visą savo energiją skir
ti šiam reikalui. Reikia visus reikalus taip tvarkyti, kad 
Madridan suvažiavusiai deelgacijai sprogtų dar didesnė 
bomba. Būtų gera, kad grįžusieji Sovietų delegatai pa
sakotų visiems rusams ir komunistų pavergtiems 
kraštams, ką Sovietų karo jėgos ir palicija pavergtoms 
tautoms, yra padariusi.' : ’ i

Sunku suprasti kuriais sumetimais iš Amerikos ka
talikų atimtas Draugas įžanginiame rašo, kad Helsinkio 
aktus, Belgrado konferenciją ir Sovietų delegacijos 

patiipdymą į kaltinamųjų-suolą diktavo “karą laimėjusi 
Sovietų Sąjunga”. ■ • > - i

Dar toliau tas pats ponas, vedinąs už nosies kitus 
minėto dienraščio redaktorius, dar toliau čitaip’ 
rašo:

“Gudrūs Kremliaus vadai pakišo neapdairiems 
vakariečiams, ypač JAV-bėms vadinamą saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenciją ir jos baigiamąjį 
aktą, kurį 1975. VIII. 1 pasirašė 35 Europos kraštai, 
jų tarpe net neeuropiniai — JAV-bės su Kanada.”' 

(Draugas, 1980 m., rugp. 6 d., 3 psl.).
Kur jau yra ta Kremliaus vadų gudrybė, jeigu jie 

nieko kito rimtesnio nesugalvojo, kaip parinkti savo ge
riausią delegaciją į kaltinmąjį suolą? Juk' Sovietų dele
gatai nieko kito nedarė,tiktai klausė apie Sovietų valdžios 
daromus nusikaltimus prięš pagrindinių, žmogaus teisių 
mindžiojimus. Jie prižadėjo reikalą ištirti, bet jie ir to
liau klausimą tyrinėja, bet pasiteisinimo neberanda, jo 
nėra, nes kaltinimai buvo teisingi.

Sovietų delegacijai buvo tokia gėda,- kad ji negalėjo 
susitarti dėl tos konferencijos protokolo. Kiekviena de
legacija turėjo rašyti.savo protokolą, nes Sovietai ne
galėjo pasiteisinti, neturėjo dokumentų.'

P. STRAVINSKAS

Helsinkio konferencijos baig? 
minis aktas pradedamas Princi
pų deklaracija. Joje randame 
konferencijoje daly vaujančių. 
valstybių pasisakymus už 10-tį 
vadovaujamųjų principų, kuriais 
jos pasižada vadovautis jų tar
pusavio santykiuose, taipgi san
tykiuose stf kitomis valstybėmis, 
net ir santykiuose su savo žmo
nėmis, valdomaisiais.

-f * >. t • .t j

Čia duosiu' tų principų apy
braižas, stengdamasis laikytis 
ne tik jų turinio, bet dargi ir 
redakcijos.

PIRMAS PRINCIPAS 
Suverenų lygybė ir pagarba 

suvereninėms teisėms
Dalyvaujančios valstybės pasi

žada respektuoti viena kitos su
vereninę lygybę ir individualu
mą, taipgi ir visas kitas su suve
renumu susijusias ir is jo išplatt-' 
kiančias teises, ypač kiekvienos 
valstybės teises į juridinę lygy
bę, Į teritorinį integralumą, 
į laisvę ir politinę nepriklau
somybę.

Jos pasižada respektuoti viena 
kitos teisę laisvai - pasirinkti ir 
vystyti savo politiiies, socialines, 
ekonomines ir kultūrines siste

mas., lygiai kaip ir nusistatyti 
savo teisę ir taisykles.

Dalyvaujančios valstybės pa
gal tarptautinę teisę turi savo 
lygias teises ir pareigas. Jos res
pektuos viena kitos teisę laisva 
valia apsispręsti ir turėti santy-. 
kius su kitomis valstybėmis su
tinkamai su tarptautine teise ir 
šios deklaracijos dvasia. Jos1 lai
ko, kad jų sienos pali būti kei
čiamos tik sutinkamai su tarp
tautine teise, tokiu būdu ir susi-, 
tarimu. Jos taipgi turi teisę pri
klausyti ar nepriklausyti tarp
tautinėms organizacijoms, būti 
ar nebūti .dvišalių ar daugiašalių 
sutarčių šalimi, įskaitant ir teisę 
būti ar nebūti aliantinių sutarčių 
šalimi. Jos turi taipgi teisę į. 
neutralumą.

ANTRAS PRINCIPAS x 
Susilaikymas nuo grasinimo 

ir jėgos vartojimo
Dalyvaujančios valstybės savo 

tarpusavio1 santykiuose, taipgi ir 
tarptautiniuose santykiuose ap
skritai, susilaikys nuo grasinimo 
ar jėgos vartojimo prieš kiekvie
nos valstybės teritorinį integra
lumą ar politinę nepriklausomy
bę ar kuriuo kitu būdu, nesude-

£'ietams buvo tokia gėda, kad jie negalėjo susitarti 
ir dėl bendro konferencijos vertinimo.

Ką Sovietai gali primesti V. Europai, jeigu jiems 
patiems gėda savo veiksmų? Kuriam galui Draugui rei
kia per penkis metus kartoti Sovietams naudingą melą?

rįnamai su Jungtinių Tautų tiks- F 
lais ir su šia Deklaracija. Daly- A 
vaujančios valstybės susilaikys- 
ir nuo bet kurio kito veiksmo, 
kuriuo pasireikštų .grasinimas > 
jėga, arba jėgos panaudojimas 
tikslu paveikti kitą dalyvaujan- - 
čia valstybę atsisakyti savo' su- % 
vereninių teisių vykdymo. Taip- j| 
gi jos susilaikys savo tarpusavio ų 
santykiuose nuo bet kurios prie- j 
vartinės jėgos panaudojimo.

Pastaba: Pavaizdavimui, kaip | 
Sovietai praktikoje šiais dviem fį 
principais vadovaujasi, pateikiu y 
ištrauką iš spaudai ruošiamos F 
savo knygos “Gyvenimas ir ko- 

,.va”,‘ ki£ akivaizdžiais faktais ? 
parodyta, kaip, tuos principus, 
pamynę, jie dkupavo ir pavergė į 
Lietuvą.

IŠ SOVIETŲ OKUPACIJOS S-

Okupacija .pagal planą
Sovietai užėmė Lietuvą pa- H 

laipsniui. Pirmiausia jie privertė i. 
Lietuvos vyriausybę sudaryti su A 
jais “savitarpinės ■ pagalbos” f) 
1939.X.10 d. sutartį, kuria Lie- ji 
tu va turėjo įsileisti'20.000 gerai ( 
ginkluotų Sovietų ^Raudonosios ’ 
Armijos karių, leisdami Sovie
tams įsisteigti jų pasirinktose 
vietose savo karines bazes. Tuo i 
Sovietai pažeidė Lietuvos suve- į 
renumą, ir Lietuvą pasiėmė sa- f? 
vo dispozicijon.

(Bus daugiau)

• Artimiausia mūsų žemelei 
žvaigždė Poxima Centauti yra 
4.3 šviesmečių arba 25,000,000- • 
000,000 mylių , nuotolyje, bet 
jos be optinių priemonių nega- g 
Įima matyti. Artimiausia mato- g 
ma žvaigždė yra Alpha Centauri ; 
esanti 4.33 šviesmečių nuotolyje. ;

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Susikrauk juos atgal į spintą, p. Bičko- 
vai... — patylėjusi prašnabžda ji.

Tuo laiku kažkas pasibeldžia į duris. Bičkovas 
pašoksta ir skubiai sužeria brangenybes į Ramu
nės staliuko stalčių, paskiau uždaro seifo duris ir 
atsisėda už savo stalo. Ramunė taip pat atsisėda 
prie savo mašinėlės ir pradeda rašyti.

* ♦ ♦

Atsisėdęs Bičkovas skubiai užsidega cigarą, 
padaro saldžią miną ir laukia, bet pro duris niekas 
neįeina; jis net tris kartus turi pakartoti “pra
šau”, kol pagaliau prasiveria jos ir labai atsargiai 
įlenda, sulaižytais plaukais, su mažu mėnuliu pa
kaušyje, jyg juodas vabalas su baltu lopu ant nu
garos, galva, ši ilga, su didelėmis ausimis, galva 
pradeda pamažu sukiotis į šonus, tarytum pamau
tas ant ilgo mieto ąsotis. Bičkovas atidžiai žiūri, 
primerkęs akis, į duris, bet pro tabako dūmus ne
gali įžiūrėti, kas ten pro jų tarpą kyšo. Tik, kai 
Išgirsta nedrąsų Spekulevičiaus balsą,.klausiantį: 
“‘Ar tu vicaas, Vili?” jis skubiai pašoksta iš savo 
kėdės ir eina durų link, džiaugsmingai sušukda
mas:

— Ką aš mat^i? tu jau laisvas?... Sveikinu, 

sveikinu. Šį kartą geriau tau pavyko negu aš ti
kėjausi, aš labai džiaugiuos.

Spekulevičius labai nedrąsiai įlenda pro du
ris, paskiau staiga sugriebia Bičkovo ranką ir ją 
spausdamas kartoja:

— Dėkoju, dėkoju tau, Vili, aš dar vis negaliu 
atsipeikėti ir dabar tebejaučiu, lyg ant mano kak
lo būtų virvė užnerta. Jeigu ne tavo pagalba, ma
nęs jau nebebūtų...

Bičkovas išdidžiai išsitempia ir, pabrėždamas 
kiekvieną žodį, ima bauginti jau ir taip išsigan
dusį Spekulevičių:

— Taip, taip, tu neklysti — šį kartą tau tikrai 
jau virvė buvo paruošta. Net ir man be galo sun
ku buvo kovoti.

Spekulevičius automatiškai patampo kaklą ir 
pasitaiso apikaklę, tarytum ji jam veržtų.

— Aš atėjau ne vien padėkoti, bet ir atsily
ginti už tavo triūsą.

Jis atidaro portfelį ir iškrato visą krūvą ant 
stalo, kaladėlėmis suvyniotų ir suraišiotų bank
notų.

— Prašau skaičiuoti, — pamojęs ranka į pi
nigus, pasako Spekulevičius.

Bičkovas ilgai žiūri į jį, paskiau į gulinčius 
ant stalo pinigus, vėliau vėl į Spekulevičių, kol 
pagaliau ima piktai kvatotis. .

— Tave, tur būt, gerokai tenai apdaužė, jeigu 
tokius niekus pradedi išdarinėti.

Spekulevičius žiopso nustebęs ir sumišęs, pas
kiau sumurma po nosimi:

— Juk taip, kaip visuomet?...

Bičkovas ima dar labiau ir dar pikčiau kva
totis, .

— Tai tu manai, kad už tą šlamštą tave pa
leido? .'.. cha, cha, cha... jeigu ne mano auksas, 
tai jau seniai kabaliotum kartuvėse. Ne, mano 
mielas, šį kartą reikės gerokai patuštinti savo 
seifą.. .’ Juk tai stebuklas, tikras stebuklas, kad 
tu čia stovi dar gyvas ir sveikas, arba aš esu ge
nijus. Vakar vakarą baisus kartuvių vaizdas ne
leido man sumerkti akių — lygiai dvyliktą valan
dą turėjai būti pakartas... Ir jeigu šioj spintoj 
nebūtų buvę tu stebuklingųjų priemonių, kurios 
pajėgia sustabdyti ir žiauriausių teisėjų sprendi
mus, tai tikrai tau nebereikėtų čia vargintis ir 
skaičiuoti šiuos popiergalius, kurie — juk pats ži
nai — nebeturi jokios vertės.

— Dėl šito nesipykime, po valandos sugrįšiu, 
ir tu būsi patenkintas, — skubėjo atitaisyti savo 
žioplumą sumišęs Spekulevičius.

— Aš kitaip ir nemanau, tu nepyk, kad aš tau 
atvirai pasakiau, bet tu ir supratimo neturi, kaip 
sunku buvo atkovoti tavo jau prarastą gyvybę, — 
sekdamas iš paskos beišeinančiam Spekulevičiui; 
švelnino Bičkovas ankstyvesnius savo žodžius.

Spekulevičiui išėjus, Bičkovas nervingai už
trenkia duris ir, pamažu eidamas per kambarį, 
pradeda guostis Ramunei :

— Na, ką tu pasakysi?'... kai jis kraunasi 
sau milijonus ir kai aš jį, taip sakant, nuo kar
tuvių už kojų nutraukiau, tai jis man pakišo tų 
popiergalių krūvą. Sunku besurasti dabar pasau
ly dorą žmogų.

Kol išėjo Spekulevičius, Ramunė visą laiką 
nervingai daužė savo mašinėlę, įdėjusi kažkokį po
pieriaus gabalą; nesustoja rašiusi ir dabar. Bič
kovas pamažu prieina prie jos ir nori atspėti, ką 
ji galvoja. Pagaliau jis uždengia savo ranka maši
nėlės klaviatūrą ir tuo būdu priverčia Ramunę 
sustoti rašius.

— Greit pradės rinktis svečiai — būk namų 
šeimniinkė... — labai nuoširdžiai paprašo ją Bič
kovas, bučiuodamas jos ranką.

Tuo laiku įvirsta pro duris persikreipęs Krū
minis, vos pajėgdamas išlaikyti po pažastimi kaž
kokią dėžę.

— Gerai, kad pas tavemėra svetimų žmonių, 
— sušunka nudžiugęs Krūminis.

— Kur tu pražuvai? aš jau pradėjau dėl tavęs 
nerimauti, — užpuola jį Bičkovas.

— Sakyk, kiek turėsi svečių, gal dar dėžutę?
— Užteks — turiu užsieninės. Beje, kas ten, 

pagaliau, darosi girioje? tu kelinta diena nesi
rodai, o čia visokie gandai kursuoja, aš, žinoma, 
tik juokiuos, nes kol iš tavo lūpų nieko neišgirdau, 
jokiais gandais nepatikėsiu.

Krūminis ima mikčioti. Jis visuomet, kai nori 
ką nors sumeluoti ar nuslėpti, ima smarkiai mirk
sėti ir mikčioti; kad tuo būdu laimėtų laiko ir ga
lėtų sugalvoti tinkamą atsakymą.

— M-m-m-mačiau kelis vaikėzus, su-su-su 
ššautuvais valkiojantis po mišką. ?

(Bus daugiau)
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS

16. kitoje pranašystėje vartotasai žodis “Patarėjas” reiškia dau
giau kaip paprastą patarėją. Jo prasmė panaši į mūsų žodį “adzo- 
Ratas”. Taip .vadiname tą, kuris atstovauja kaltinamąjį teisme. 
Tokias pareigas Jėzus turės tada, kai jis tarnaus kaip ‘ t arpi"in- 
kas tarp Dievo ir žmonių” (1 Tini. 2:4-6). Jo darbas kan Patarėjo 
bus labai panašus Teisėjo pareigoms. Abiejose pareigose Jėzus tu
rės darbo su žmonėmis, suderindamas juos su Dievu, ir per tai 
suteikdamas jiems amžinąjį gyvenimą.

Iš .tikrųjų Jėzus bus “Stebėtinas Patarėjas” ir t aringas Tei
sėjas. Kitoje pranašystėje mes ir vėl skaitome apie šitą busimąjį 
žmonių Teisėją: “Viešpaties dvasia nusileis an^ jo, išminties ir 
supratimo dvasia, patarties ir stiprybės dvasia, mokslo ir maldin
gumo dvasia, ir jis pasidarys pilnas Viešpaties b-imės dvasios Ji 
teis ne kajp akims rodosi, ir nubaus ne ka;p akims girdi.i, bet ji 
teis teisybe beturčius ir lygybe darys nutarimą šalies nužemin
tiems’’. — Izaijo ll;2-4.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10323 *
:♦:< z«< »> »x ><♦>: »x <♦:

MPkUiEtUA IR MOTIRŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A

6449 Jo. Putok] -R4. (Crawford 
Otatical .Buildto) T«L LU 5^444
Priima ligonius pagal susitarim*. 

Jei,neatsiliepia, skambinti 174r800<

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

WeaMiMter Cam m unity klinika* 
Medicinos direktorius 

j«M.S..Mankeim Rta. WostcheMw, Ik 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomia ir

X«1.t 5*2-2727 arba 542-272*

Si 3-5*93

GYDYTOJAS tit CHIRURGAS 
SPECIALYBi AKIU LiGO« 

, 4W7 WM* IWrri Straat
?A V«l*ndo*. pagal atmtarima.

DR. FRANK PLECKAS
Ą' ? ' vOPTOMBTRICTAS 
‘ < ? KAI^A LIETUVIŠKAI 

? St T.L .737-514?
?Tiixiflia taki*. Pritaiko akiniai ir

■ “contact tense*’”
VaL-jotai buū tarimą. Uždaryta treč

.4.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
- 12- _______ i.INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

j ^RROSiATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST .63rd STREET

Valandos: ąntrad. 1—4 popiet, 
* ^ketvirtad. 5—7 - vaL l vak. '

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

DR. VYT. TAURAS
CYDYTOJAS I- LMIRUKY*:

or

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344
f

Mindaugo vainikavimas

Laidotuvių Direktoriai

Pro3r«mot

I S I 
f ii 
a

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

i h i t
i
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Prof. A. Varnas

A “Lietuvos Aidai 
ZE KAZi BRAZD1IONYT*

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

Vi»o» laidos iš WOPA ctotiea. 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla-, 12:30 vai. p.p 
Wi'K! sioues 1110—AM 0*n»t»

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 6062*

Telef- 778 5374

u

RADIJO ŠEIMOS VALAMDOr

Vises pregrimes ti WO^A

im kiL A. K.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir* 
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais -nuo 8:30 iki 9:30
'N ryw

V»dė|a Aldona Daukus 

iTela* x .44**415

7.159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL. 60629

• Apskaičiuota, kad vienas 
tūkstančio 1975 m. gimusių vai
kų sulauks šimto metų amžiaus. 
Dėka medicinos tobulėjimo ir 
asmeniškos bei bendros higienos 

i taisyklių prisilaikymo žmonių 
j amžius didėja..

Mažeika & Evans

PROBLEMA DIDESNĖ Už PASTANGAS

Visuomenės veikėjas, pedago- į žvilgiu nelengvus istorijos ir Ii- 
<?as ir vadovėlių autorius A. Rin-! teratūros vadovėlius- Išvada — 
kūnas “Tėviškės Žiburių” 31-32 mūsų mokyklas reiktų daugiau 
nr. vedamajame “Baigiant (mo- pakrė'’^4i pietuyių Raibos moky- 
kslo) metus” rašo apie litua
nistikos mokyklų problemas, iš
plaukiančias iš mokinių, tėvų,- 
mokytojų ir visuomenės —ttik- 
mmoje politikuoti išėjusios Ben
druomenės:

“Negalima būtų pasakyti, kad 
tuo reikalu nebuvo rūpintasi. 
Rūpinosi ir mokytojai, ir tėvai, 
ir švietimo vadovai. Bet proble-' 
ma pasirodė didesnė už pastan.' 
gas. Taigi, reikia pastangas sti
printi, jeigu norime reikalą bent 
kiek pataisyti. Suskirstykime;

mo kryptimi, skiriant tam dau-f 
giau taiko, gal net .kitų dalykų 
sąskaitoĮk- Tai padarius, reiktų 

.perrašylt-jjrograrnąs ir
■liūs. ■. ,1 ■ ■’

Kita SU mokiniais -surišta pro
blema yra dėstymo proceso nuo. 
bodumas. Didelis. priekaištas čią 
yra mokslo priemonės. - Daug 
apie tai>įkalbėjome? bet- mažai 
ką tepažtarėme. . ir ,~j$i/svarbiau
sia .Bėlįtįį’lęą.d tam reikia?žymiai 

. daugiąu gmigų. Sakysime, nepa- 
ruošėmlrpęiA’iend;mokomojo fil-

oroblemą į atskirasjiąlįįs ir trum' mo,jiiin^gimtais turii -angliško-f 
pai žvilgterėkimėKkį:3$ar gali- sios mc^rjilos. Filmai.-galėtų bū, 

ti istoį^^i, litėratfij^jai ar buį 
. tiniai.'.;§ftt?ysime, yfsąr kitaip at-_ 
rodytų/Vč-KudirkoS ipairioka, jei
gu jirtepdųsi apielflrną,.pai-uoš- 
tą .pagal 'mūsų teatruose, vaidi-; 
namą .drąms. Tada mūsų men. 
kyklos iš'.karto, nušvistų.

Dalis tėvų taip- pat.-prisideda' 
prie-mūsų--mokyklų smukimo, 
pakaukiamai neįvertin'dami'įų at 
liekamo’ darbo. Nekalbame jau 
apie tamsuolius, įkurie visai sa
vo vaikų į lietuviškas mokyklas

ma būtu padaryti-:.-’;
T’rad.ik:m nuo mokinių. Proble- 

eudaro tai. kad jų dalis' 
nn^ori šeštadieniais,eitL-į lietu-. 
v;ška mokyklą.:?jApier^i daug 
1—kalbėjome.'bet mažai ką' 
•kon:"'etaus tuo reikalu-padarė-, 
me Pirmiausia, mokinių lietu- 

kalbos mokėjimo lygis yra 
k-i’-^s. dėlto mokykloje vartoja- 

.vadovėliai, kad ir gražiai iš
leisti. jiems ,yra.persunkus, nuo
bodūs Lankantis keliose mokyk
lose. teko pastebėti, kad kaiku- į nebeleidžia. B.et ir dalis .tų, ku
re žymesniųjų-skyrių mokiniai, f rįe leįdžia. jnėrętai yra pametę

šeštadienio rytą. Nemanykime, ’ 
kad vaikai yra kvaili ir to nejau 
čia. J.e ir be žodžių tai supran
ta, susidaro nuomonę, kad lietu
viška mokykla yra tik proga 
bent porai valandų atsikratyti 
tėvų ir tuo pačiu paišdykauti 
bei šiaip jau linksmiau praleisti 
laiką, bet tikne mokytis.”

Aptaręs specifines mokytojų 
problemas, autorius vedamojo 
pabaigoje taip rašo:
\ “Ir visuomenėje atvėso nuo
taikos mūsų mokyklų atžvilgiu. 
Susidarė nuotaika, kad .mokyk- ; 
la yra tik mokytojų ir tėvų ko
miteto reikalas. Žiauri nuotai-;

’ka, kurios nė diskutuoti nešino- / 
ri, ypač prisimenant pokario 
muotaikas Vokietijoje, kai mo
kykla ‘buvo pagrindinis rūpestis ž 

•ir stovyklinės veiklos centras- \
Susumuojant, tenka pabrėžti,t 

kad pirmas realus žingsnis į mū-'V 
įšų .mokyklų gelbėjimą yra fi-^ 
"ųansinis — -mokykloms^Tėikią" 
7-daugiau lėšų. Jų turime, tik esą-; 
me pasimetę jų skirstyme. Dę-<; 
šimtimis tūkstančių išleidžiame < 
dvigubindami politinę veiklą,.^ 
kviesdami ansamblius iš tolimų-7 
jų kraštų.'Šimtai tūkstančių ei-/* 
na kongresams, o savosioms mo-į 
kykloms -barstomi tik -trupiniai / 
nuo stalo, kai kiti pavalgo. Toks 
■yra nelinksmas metų pabaigos r 
/balansas.”

K. Petro kaltis

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SOL CALIFORNIA AVENUE
Telefonas -523*0440

-MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

’-c-ė'lami patenkinti tėvus ir mo. 
kVoja. išmoksta puikiai skaityti 
atmintinai, mažai tesųprasdami 
ką skaito. Netgi dainuoja daine
les. nesuprasdami jų turinio.’ 
o ką gi bekalbėti apiejcalbos at J

• Old Faithful geizeris Yel-

1

■LMS nariui

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSMWDUMMr

• Žinovai tvirtina, kad mo- , 
dėmius šokius Amerikoje pra- j 
dė'o balerina Isadora Duncan, - 
gimusi 1878 m- San Francisco - 
mieste.

mokyklos tikslą, pradėję žiūrė
ki į. lietuvišką mokyklą kaip į 
vaikų pasaųgojimo įstaigą, kad 
patys turėtų^ laisvą nuo vaikų

LIETUVOS MIŠKININKŲ S^R’NGOS 
IŠEIVIJOJE VALDYBA

dipl.-miškininkui IGNUI UŽGIRIUI
■ mirus,

jo žmonai Mortai, jų dukroms ir sūnums su šeimomis, 
reikšdami nuoširdžią, užuojautą, kartu liūdime.

kiekvienu išsiveržimu išmeta 
’ iki 12,000 galonų vandens.

TeL: OLympic 2-1003
š.

sulaukęs

I

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

•KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE,

.Chicago*

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

duktė 
ir To- 
šcima

PHILLIPS - LABANAUSKAS
;3307 So. L1TUAN1CA AVĖ. TeL: YArd* 7-3401

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. TeL: YArds 7-1,38-1139

BUTKUS - VASAITIS
1446.So. 50th Ave^ Cicero, Ill.

praktika, tyr* MOTERŲ U»c* lowstone nacionaliniame parke 
;? Ofl(M 145? -WUT 5*ta St*3IT kiekvienu išsiveržimu išmeta 

?.i ,'7'_ TN. Rt
OFISO .VAL.: pica-.antrad, trečUO-į-

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

Telef. 476-2345

aitii H nL popiet fr kits Udix

ORTHOPKDas-PROTEZIST A$ 
- Aparatai - Protezai. Med- baa 

dažai. Speciali pasalk* tOlaaa

M 4r-4—r8. INHadienuli *—J

T«Uf.; .P*Mr*ct J-5M4

ĮLOKI D A
% JMB • T ' - -

PR. C. tK. ĮBOBEtlS
- Prostatos, inkstų :tr, šlapumo 

.takų chirurgija.
-5025 CENTRAL AVE.

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

: PERKRAUSTYMAI

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
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”? 
Ex-Lax* Pills. That’s right—pi/As from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

| 
I \
I

i

Tai. WA5-0O43 yOC/LU RUN INTO TROUBtff »F 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMAKAINA

L. MOVING 
if.
v * -LLJLlWlrtv
? V’ ANTANAI VILIMAI
4*- "Tei.

(i.vv. Chicago, Illinois

- ■ Mirė 11980 m. rugpjūčio 40 d., 2:30 vai. popiet, 
.76 metų amžiaus. Gimęs ’Lietuvoje, Liglaukės vnkm.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko -nuliūdę: žmona Viktonja .(Korsakaitė), 

Jonė Sernas, jos v,\Tas Valentinas, anūkai — Monika 
mas. brolio duktė Bita Klibas, jos .vyras Kostas ir jų 
bei kili giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas {bus,pašarvotas antradienį 2 va), popiet Petkaus 
Marquetle-keplyciojc, 2533 W. 71st St. Atsisveikinimas bus 
antradienį .7 vai. vakaro.

Treėiadieiiį, rugpjūčio 13 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios -į ’Lfttuvių Tautinės kapines.

Visi a.a. Jokūbo Kregždės giminės, draugai ir pažįstami 
nuošjrdžitfi kyieęiatni. daĮyyautfįfeid^tu^e ir suteikti jam 
paskutinį panfernavimą ir Atsisveikinimą.L , -

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tcl. 476-2345.

■

5

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilh, BL 874-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL TArds 7-1911

-Naujienos, Chicago,-8, Ilk Tuesday,. August 12, 1980
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V. Kutkaus informacija
Prieš pora dienų gavau JAV 

LB Krašto valdybos pirmininko 
V. Kutkaus aplinkrašti $26, ku
ris išsiuntinėtas JAV LB Ta
rybos nariams ir JAV LB apy
gardų ir apylinkių pirminin
kams. Jame sakoma: “Jūsų in
formacijai siunčiame spaudai ir 
radijo valandėlėms išsiųsto pra
nešimo koprą: “Paaiškinimas 
dėl dr. L. KriauČeliūno nepris- 
tątymo šeštojoje lietuvių tauti
nių šokių .šventėje ir. drj. ^- 
Kriąųčeliūno atsakymo, kopiją”, 
prie šio aplinkraščio pridėta tri
jų puslapių paaiškinimas. Kądšn 
'gi tame paaiškįnime yra daug 
neteisingų ir Iškraipytų faktai < ir 
kadangi p. Kutkus šią klaidingą 
informaciją apie mane taip pla
kai paskleidė,,neįmanoma būtų 
kiekvienam spaudos skaitytojui 
ar radio klausytojui bei JAV 
LB Tarybos nariams ir JAV LB 
apygardų ir apylinkių pirminin 
kams man asmeniškai paaiškin- 

. ti, todėl randu reikalinga tai pa
tikslinti spaudoje.
- p-. -Kutkus ’rašo: “Sunku su
prasti, kad jo vardą taip dažnai 
linksniuojant spaudoje, jis pats 
nerado reikalo paaiškinti lietu
vių visuomenei, kodėl jis nebu
vo pristatytas”. Niekur spaudo
je nepastebėjau, kad . kur nors 
būtų kas nors neteisingai para
šyta. Kad p. Kutkus manęs ne
pristatė, man nebuvo nei šilta 
nei šalta, todėl ir nemačiau rei
kalo kelti tą įvykį spaudoje.

Toliau sakoma: “Beveik visi 
sutiko atvykti į nurodytą vietą 
pristatymui, bet iš dr- L. Kriau 
čeliūno nebuvo gauta jokio at
sakymo. Tada pirm. Jonas Ta- 
ląndis jam paskambino telefo
nu, dar kartą kviesdamas atvyk 
ti į pristatymą. Dr. L. Kriauče- 
lįūnas nesutiko, motyvuodamas 
tuo, kad jo nuomone ši ceremo
nija visai nereikalinga. Tuoj po 
to ant jam siųsto laiško prirašė 
savo atsakymą: “Gerb. Pirmi- 
įninke, dėkoju už dėmesį, bet. ne- 
įdaftyvausiu”. P. Talandis man 
niekad tuo reikalu neskambi
no. Kai tik gavau pakvietimą 
būti pristatytam scenoje, tuoj 
pat atsakiau, kad scenoje rieda-

lyvausiu, nes ir šiandien esu 
tos pačios nuomonės, kad ta 
ceremonija buvo visai nereika
linga. Šokėjai po visų oficialių 
kalbų ir šokių programos jau ir 
taip yra pavargę, tad kodėl juos 
dar ilgiau varginti bereikšmiais 
pristatymais. Nebent tik prista
tytiesiems smagu pasirodyti sce
noje ir pamojuoti ranka. Mano 
atsakyme nebuvo visiškai užsi
minta apie neleidimą naudoti pa
vardės, kaip aiškina p. Kutkus. 
Buvo pristatytas ir a. a. muz. 
Zdan us- Iš jo p. Kutkus suti
kimo tikrai nebuvo gavęs ir jo 
scenoje nebuvo. j

Dar toliau p. Kutkus rašo: 
“Po šeštosios lietuvių tautinių 
šokių šventės atidarymo Jauni
mo' Centro sodelyje, pirm. Jonas 
Talandis kavinėje vykusiame . 
susipažinimo pobūvyje, dar kar
tą kreipėsi į daktarą Leoną ' 
Kriaučeliūną, vėl kviesdamas jį l 
dalyvauti pristatyme. Čia jam 
dr. L. Kriaučeliūnas pareiškė, f —Juozas Tumėnas.. Hinsdale 
kad nesutinka dalyvauti prista- IU-, gausiai parėmė . Naujienų 
tyme ir, kad jo pavardė niekur leidimą, atsiųsdamas $70 čekį: 
nebūtų skelbiama”, Koks me- $40 metinei prenumeratai ir $30 
las: Nebent p. Kutkus ar p. paramai. Dėkui
Talandis manęs nepažino. Aš ta-l — Stasys Lukoševičius, Mar
ine priėmime visai nedalyvavau quette Parko Lietuvių Namų 
ir su. p. Talandžiu visai nekal- Savininkų organizacijos ir Alvu- 
bėjau. Tuoj po oficialių ceremo-. do veikėjas, kiekviena proga pa- 
nijų prie paminklo, su savo sve-' remia lietuvišką spaudą.. Dėkui 
čiais iš Šveicarijos ir Bostono už vizitą,, ankstybą prenumera- 
nuvaliavau į restoraną vaka- tos pratęsimą ri už $10 auką.
rieniauti. — Įn^ Algis Liepinaitis, Ri-

Kaip visiems žinoma, prieš pat f verside, III., galutinai pasveikęs 
šventės pradžią, tame pačiame pO sunkios ir labai nelemtos au- 
amfiteatre buvo suruoštas Saf-. to katastrofos bevažinėjant lie- 
bės svečių priėmimas, į kurį bu-. tuviškais reikalais, lankėsi Nau- 
vo pakviesti visi buvusių šven-į jenose. Malonu buvo jį pama- 
čių pirmininkai, Išskyrus trečio- Į tyti ir pasikalbėti įvairiais klau
sios ir ketvirtosios. Nors buvau’ simais Dėkui jam už vizitą ir 
tų švenčių rengimo komitetų ’ $20 auką.
pirmininku, bet į šitą priėmimą I 
nebuvau kviestas. Po šventės,’ 
kilus reakcijai žmonių tarpe ir 
spaudoje, p. Kmkus^ bando pa- vaujantis narys, pratęsdamas

:• prenumeratą, atsiuntė $5 auką. 
Dėkui. ’ -.

j — Dėkui Mykolui šulmistrui 
iš Montrealio už ankstybą pre- 
numerates pratęsimą ir už $5

y auką. Visi skaitytojai prašomi 
remti Naujienas ir. jas platinti. 
Visi lietuviai kviečiami į jas at-

Čikaga gali didžiuotis gražiais parkais. Čia matomas Grant parkas.

B-vės 
direk- 
metus 
apsk.

— Lietuviu Tauragės klubas 
kviečia visus j linksmą geguži
nę rugpjūčio 17 d. 12 vai. popiet 
šaulių namuose, 2117 W. 43rd 
St. Gros Evald Kndll orkestras.

— Inž. Algis Liepinaitis, Ri-

— Inž. Jonas Jurkūnas išMar- 
quette Parko... visuomenės vei- 

; kėjas ir AL Tautinės S-gos vado

teisinti save ir apkaltinti, mane. I
p; Kutkaus išprovokuotas, tu-’ 

rėjau duoti šį patikslinimą, kadj. 
lietuviška visuomenė nebūtų 
klaidinama ir kad p. Kutkaus 
skelbiama “vienybė” ir toliau 
žydėtų.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas

P. S. Labai nustebau, kad tą'kreipti savo asmenišką .dėmesį, 
pačią klaidinančią informaciją ’ su jomis susipažinti ir pareikšti 
perdavė p. Talandis T. Siuto va-savo asmenišką nuomonę jas už- 
dovaujamoje radijo programoje. sisakant. Platinimo, vajaus pro- 
š. m. rugpiūčio 3 d. ga jos yra siunčiamos susipaži-

— Adv. Frank Zogas, Midland 
Taupymo ir Skolinimo 
prezidentas, yra Balto 
torius ir iš eilės penktus 
sutiko globoti' Čikagos
Balto rudens piniginį vajų, ku
ris prasidės spalio 1 d.. -

— Dr. Linas Sidrys su šeima 
iš Čikagos išvyko į Floridą. Jį 
pakvietė Floridos universiteto 
Akių klinika, Gainesvile, Fla.

— “žiburio” lituanistinė mo
kykla Detroite pradės mokslo 
metus rugsėjo 6 d. 9 vai. ryto 
Kultūros centre. Be pradinės ir 
aukštesniosios mokyklos, veiks 
vaiku darželis, *ir, jei atsiras pa
kankamai mokinių, silpnai lietu 
viškai kalbantiems klasės Mokyk 
los vedėja laukia sugrįžtant ne 
tik buvusiu mokiniu, bet ir ne
lankiusių..

— Amerikos ir Kanados lietu
vių lauko teniso pirmenybės 
Įvyks rugpjūčio 23 ir 24 d- Čika
goje, Marquette parko aikštėse. 
Pabaltiečių lauko teniso varžy
bos bus rugsėjo 6 ir7 d. Kleve- 
lande.. b

r^crw

Skaitytojų Balsai

Crush 
all smokes

Hemai, 2«m4 — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

_ Namai, Žam4 — Pardavimai 
REAL ESTATI FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7*7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS’ 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ,

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 1978 m. apie 24% visų vai- į < 
gytojų restoranuose užsisakė ! j 
hamburgerius.

— Dengiame ir. taisome visu 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti; 
ARVYDAS KIELA, 434-9655-

himui dvi savaites nemokamai, 
į o naujiems skaitytojams kainuo 
Ja tik $10 už 4 mėnesius..

— Charles Gogel iš Brighton 
Parko lankėsi Naujienose. Dėkui 

, už vizitą, malonius pokalbius^ 
I ankstyvą prenumeratos pratęsi
ma ir $5 auką. \ 
nsje—N id?inam

— Felicija Pliūrienė išrinkta 
Lietuvių Moterų Racine klubo 
pirmininke, Marta Vindašiene — 

( vicepirm..,.. Stasė Petrušaitienė 
. — sekr.Marta Stanaitytė — iž-

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5; no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. _ ______ __ __
STATE St.; Rm. 1717. Mes kal-‘ dininke.
bame lietuviškai. 782-3777 or ( — A. a. Juozas Lanskoronskis, 
925-8392. Professional Member Lietuvos kariuomenės kūrėjas 
American Federation of Astrol- — savanoris ir gen. štabo pulki- 
°Sers- (Pr-) ninkas, dviejų vyčio kryžių ka-

— savanoris ir gen. štabo pulki-

■ . valierius, mirė rugpjūčio 3 d..
Briulelyje, Belgijoje, sulaukės

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE fk ganti žmona, duktė Monika ir 
yra seniausih, didžiausia ir turtingiausia lietuviu ftatemalmė ar- sūnus Jonas Petras. Velionis ir 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.  gen- S. Pundzevičius sudarė stra 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. _ ______

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000. -------- . 

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose Lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

New York, N. Y. 10001
307 W. 30th Si.

Tol. (Ill) Mi nis

E tegijos planus Širvintų-Giedrai- 
J čių kautynėms..

Šėtonas ir jo darbai
Kaip šėtonas atrodo? Kokie 

yra jo darbai?
Pasiklausykite kaip atpažinti 

šėtoną ir jo darbus šiandien 
8:45 vai. vak. radijo banga 1499 
AM per Lietuvos Aidus.

Penktadienį 4:23 vai. popiet 
per Sophie Barčus radiją išgir-į 
site “Tikėkite ar ne”.

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais 
Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lepgvos 
pirkimo sąlygos. _ 1
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• ŽIŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duotu Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

TeL 436-7878 arba 839-5568

i

Vytautas Didysis
Kaip žinote šiais metais sukan

ka 550 metų nuo Vytauto Di
džiojo mirties. Lietuvoje 500 mė
tų nuo Vytauto Didžiojo mirties i 
buvo labai iškilmingai paminė
ta. Jo .paveikslas su didelėmis 
iškilmėmis buvo nešiojamas po 
Lietuvą, kai kurios institucijos 
buvo pavadintos Jo vardu, bet 
Amerikoje labai mažai kas tesi- 
rengia tai paminėti.

Kas tokiu minėjimu turėtų 
rūpintis? Tai pirmojo, eilėje tu
rėtų atlikti bendruomenė, nes jos 
pareiga parodyti jaunimui, kad 
ir Lietuva turėjo žmonių, apie 
kuriuos žinojo visa Europos, ka
da lietuviai su lenkais, Vytau- 

laimėjo tuo
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Gerbiamieji! į ta .1
Po-ligesnės pertraukos ir vėl; 

Jums siunčiu piniginį orderį $30 j 
sumoj, už kurį prašau siuntinėti 
Naujienas. - ? • ■.

Dabar gyvenu nuo Jūsų toli 
ir gerai žinau, kad laikraštis at- : 
eis apie savaitę vėliau. Bet ge
riau vėliau, negu niekada. Su 
Naujienomis esu susigyvenęs 
jau;daug metų ir laikraštis man i
įdomus. Truko gerokai laiko, kol ^ui vadovaujant, 
susiradau nuolatinę apsigyveni- laiku didžiausią Europoje Žaigi
niui vietą-

Mano senas
Marquette Parke. Naujasis —} 
ant voko.

Prenumeratos mokesčio dabar 
nė nežinau, nes negaunu laik
raščio. Bet vėliau aš su tuo susi-

• rio mūšį. Reikia parodyti jauni- 
adresas buvol muū kad su Lietuva tuo laiku 

’ kitos valstybės skaitėse, kad Lie 
tuva buvo užėmusi didelius že
mės plotus rytuose, kad Lietu
vos kariuomenė yra buvusi prie 
Maskvos vartų. Dar ir dabar

tvarkysiu. Be Naujienų gyventi į ukrainiečiai ir Lietuvoje apgy- 
1 v • ’ ’ • ii vendinti totoriai, prisimena ge

rus Vytauto laikus.

O kodėl tas viskas neišnyko 
per keletą šimtmečių? Gi todėl, 
kad tėvai tas žinias perduodavo 
vaikams, o vaikai — savo vai
kams ir t. t. Ne kas kitas, o

labai nuobodu ir liūdna. Būtų 
gera, kad Naujienų administra
cija rastų laiko Naujienų per
siuntimą pagreitinti, nes savai
tės senumo žinios jau pasenu
sios ir “atšutusios”. Bet geriau 
pavėluotos negu nieko.

Taigi pradėkite laikraštį siun- j Vytautas, buvo pabėgęs pas vo. 
tinėti nuo dabar, kad aš jas gau- kiečių ir iš jo sumaniai
čiau bent nuo rugpjūčio 15 d. j

Dar kartą Jūsų —
Kazys A. Keblis 
Tucson, Arizona
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MAISTAS B EUROPOS 8AND1LIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERVTCB

W. 49th St, Chicago, DL W«2>. — TeL WA 1-2717

pabėgo. Vytautas taip pat rytvo 
se sutramdė nepaklusnius kuni
gaikščius ir jų vietoje pastatė 
savo vietininkus-.Už Maskvos 
kunigaikščio ištekino savo duk
terį, o vėliau Maskvos kunigaikš 
tis, mirties patale, pavedė savo 
žmoną ir vaikus Vytauto globai. 
Vytautas aktyviai plėtė krikščič 
nybę, statydamas bažnyčias, įs
teigdamas Medininkų vyskupiją, 

j pakviesdamas kai kuriuos vie
nuolius, eilei miestų suteikė Mag 
deburgo teises, pakėlė užsienio 
prekybą, pastatė daug mūrinių 
pilių. Vytauto laikais buvo iškel
tas bajorų luomas. Tą turint gal
voje, visos lietuvių kolonijos 
turėtų tinkamai paminėti Vytau 
to Didžiojo 550 metų nuo jo, mir
ties sukaktį.

Perkūnas
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ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATA1SYAAA!

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62 80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

rA-v .-^<8ŠeiPto:- >
f? M A. ;L A U R A l T I S / r 

4645 So. ASHLAND AVI. ' 
523-8775

nhghborhoodWBREALTY GROUPU.S.AT • iffl®

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje,1 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 CO.
6600 S. Pulaski Road

Tei. 767-0600
Independently owned and -operated

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

mento laiptai, porcini. stogai- 
> ir visa kita
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So< Kedzie Avenue
Tel. 776-8505

Laikrodžiai ir brangenybė* 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tai. REpvblic 7-1941 -

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. Y A 7-5910

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

SALESMEN
to sell new & used cars.
High paying job. Shlary and com
mission. Must speak English. No 
experience necessary. Selling ex

perience helpful. Will train 
right applicant.

Joe Perillo Pontiac
1111 W. Diversey

528-1111

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208/1 w. 95th St 
Evarg. Park, 111. 
60642, - 424-3654

Stite farm fire and Casualty Cc-pany

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

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

skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenau tieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

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

prašomi užsisa

adresas: 
Campbell Ave.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

i Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nu© 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5168
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629 ,
------------ ----------------------- _

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

DENTURE WEARERS
V- A major s- 
’’ advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

PLATINKITE “NAUJIENAS” 6 — Naujienos, Chicago, 8, IH. Tuesday, August 12, 1980

m
m

iii
m

*




