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LENKAI NAIKINA PRIVILEGIJAS KOMUNISTAM
“LKB Kronikos” 41-asis numeris

> 1980 m. sausio 1 d. Tšleistas buvo atmestas jos prašymas leis ( 
LKB Kronikos 41-as numeris 
yra pirmasis Vakarus pasiekęs 
šįmet išėjęs savilaidinis laikraš
tis. Kronikos nuomone, 1980-iėji 
metai Lietuvai “nieko gero ne
žada”. Gausios kratos ir suėmi
mai įrodo, “kaip labai Bažny
čiai ir Tėvynei reikalinga lais-

ti atostogų metu apsilankyti Vil
niuje. “Reiškia, Lietuva gyva— 
saugumiečiai mūsų bijo”, rašo 
Sadūnaitė.

Kronikoje taip pat skaitome 
apie tremtinių vyskupų, Julijo
no Steponavičiaus ir Vincento 
Sladkevičiaus, telegramą šv. Tė-

voji spauda — sovietinei propa-j vuj (1979 m. spalio 10 d)., kurio-
gandai ji pražūtinga, todėl bet 
kokia kaina su KGB pagalba 
bandoma ją likviduoti.” Į šito
kias “avantiūrais” sovietinę val
džią skatina “Vakarų nepajė
gumas ryžtingai veikti”.
s Naujoji Kronika pateikia dau
giau smulkmenų apie išeivijos 
spaudoje jau aprašytas kratas. 
Lietuvių kalbos mokytojas Po
vilas Pečeliūnas' buvb- apkaltin
tas savilaidinės' Alma Mater re
dagavimu. KGB jį apklausinė- 
jo apie rašytoją Romualdą Lan
kauską; Daug pogrindinių leidi
nių buvę atrasta pas vėliau su
imtą Vytautą Skuodį. Nežiūrint 
gausių represijų, protesto akci
ja Lietuvoje neslūgsta. .Skelbia
mas ' pirmasvlešas protestas 
prieš rusinimą' mokyklose/ ad
resuotas Maskvos ir Vilniaus 
KP CK, kurį pasirašė 1310 as
menų. Pateikiamas pareiškimo 
Brežnevui tekstas (1979 liepos 
1 d.), reikalaujantis sugrąžinti 
Klaipėdos.1 .bažnyčią,- po'-kuriuo 
pasirašė' 148,149 Lietuvos tikin
tieji. Taip_ pat-Brežnevui adre
suotas 35 Lietuvos kunigų , pa
reiškimas (1979" lapkričio rhėn.), 
pasmerkiantis A. Terlecko, kun- 
G. Jakunino ir T. Velikanpvoš

isuėmimą. Visą eilę protesto ras
tų iššaukė KGB išpuoliai; prieš 
kunigus Svarinską ir. Tamkevj- 
čių. Daug lietuvių prisijungė 
prie Maskvos Helsinkio grupės 
kreipimosi, Visuotinėsf Žmčgaus 
Teisių-Deklaracijos trisdešimt
mečio proga: 7 — ~~~

Skyriuje “Mūsų Kaliniai” ran
dame daug svarbios medžiagos 
apie Petro Plumpos, Vlado La- 
pienio ir Nijolės Sadūnaitės gu
laginius vargus. Plumpa kalina
mas “sunkiausiomis sąlygomis” 
ir nuolat laikomas karceryje ar
ba lagerio kalėjime. Jam dabar 
tebeleidžiama parašyti vieną 
laišką per mėnesį Jr uždrausta 
gauti priklausomą siuntinį. -La- 
pięnis laikomas taigos supama
me Severo — Jeniseiske. Kroni
ka rašo, kad 1978 m. gegužės 
mėn.,: Brežnevui lankantis Va
karų Vokietijoje, jo prašė tar
pininkauti, kąd Sadūnaitė; būtų 
išleista iš tremties ir galėtų grįž
ti į Lietuvą. Brežnevas pažadė
jo patenkinti vokiečių prašymą, 
bet pažado neištesėjo.. Sovieti
niai muitininkai ir toliau apiplė
šinėja Sadūnaitės banderoles ir 
siuntinius. 1979 m. liepos mėn.

je jie išreiškia viltį, kad popie
žius apsilankys Lietuvoje. Re
liginių Reikalų Tarybos Įgalio
tinis Petras Anilionis pasmer-
kiamas kaip “Bažnyčios kori
kas”, besilaikąs “kietos stalini- j 
nes;linijos”. Spausdinama daugi 
faktinės medžiagos apie tikin- j 
čiųjų studentų ir moksleivių 
diskriminaciją. Aprašomas “va
dovaujančio ateisto”, LSSR Mi
nistrų Tarybos darbuotojo Per- 
ro Mišučio susikirtimas su Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Komite
to nariu, kun. Jonu Kaunecku. 
Naujų pogrindžio leidinių sąra
še minimos kas mėnesį išeinan
čios Perspektyvos (Nr. 13, 14, 
15, 16), Aušta (Nr: 18), Rūpin- 
tajėlis (Nn 11, 12), Ateitis (Nr. 
2,3), ir Tiesos Kelias -(Nr. 14).

/ . ' (Elta)

BOMBARDAVO MAL
DININKUS

ISLĄMĄBĄDAS, Pakariąs. 

reiškėĮ_ kad_ Sovietu aviacija' fr 
malūnsparniai bombąędavo mal
dininkus, besimeldžiančius Ra
madan pabaigtuvėse Varda k pro- • 
vincįjoje, _į 'pietus--nuo Kabulo. 
Užmušta virš 1,200 maldininkų.

Po Ramadan švenčių partiza
nai pradėjo savo veiklą. Pirmąją 
dieną užmųšta-43 Sovietų karių, Į 
paimtas helaisvėft. autobusas su Į 
22 afira'nistanieičafš lakūnais ir

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 19: Namadija, Jo
nas Eudes, šviesuolė, Vilija, Gin
tie, Daugvilis-

Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45.

Oras-tvankus, šiltaą lis. • -

Kur buvo vieni bėgiai, ten deda kitus, taiso kelius, kad susisiekimas 
visur butų pirmos rūšies.

BRITANIJA SUMAŽINO TARNAUTOJU 
SKAIČIŲ TEHERANO AMBASADOJE

IRANO PARLAMENTAS ATMETĖ IZRAELIO 
ATSTOVO KREDENCIALUS

LONDONAS.— Britanijos už
sienio - reikalų ministerija pra
nešė, kad sekmadienį ambasada 
Teherane buvo uždaryta ir at
šaukti į namus jos astuoni diplo
matai. Ambasadoje liks tik ke- 
tujį* tąrų^iitojąi, vadovaujami 
reikalų vedėjo — Charge d’af-

_ Islimo atstovas?^^ Xrthur w pranefirae

22 afganistanteičafš. lakūnais 
mechanikais. ’ 4

KOSYGINAS SERGA

sakoma{ kad ambasados uždą-, 
rymąš/fį tarnautojų sumažini- 
mąš yra tik laikinas, kol praeis 
Įtampa. Ją sukėlė iraniečiai, rug
pjūčio 4 dieną triukšmingai de
monstravę prie Amerikos amba
sados Londone. Jie protestavo 

j prieš 191 iraniečio sulaikymą 
į Washingtone. 60 demonstrantų 
1 už smurtą buvo sulaikyti. Dėl 
sulaikymo prie Britanijos amba
sados Teherane grėsmingai de- 
mc'nstravo tūkstančiai Irano fa
natiku.

Į bet kurią kitą

maršalai sekma- 
kubietį, vežantį

PIRMADIENI VALDŽIOS ATSTOVAI 
PRADĖJO DERYBAS SU KOMITETU

MASKVA, Rusija. — Sovietų j Irane dabar yra apie 250 bri- 
valdžios pareigūnai patvirtino įy, kuriems ambasada teiks kon- 
žinią, kad premjeras Aleksei N. Į sularinę globą. Dėl pablogėjusių 
Kosyginas serga ir negalės pri-1 santykių sulaikyti keturi britų 
imti šį mėnesį atvykstančio Sin- piliečiai. Eskafane sulaikytas 
gapūro premjero Lee Kuan New J anglikonų misijonierius Jean 
Kosyginas yra 76 metų amžiaus. Waddell. Taip pat sulaikytas ir 

kaltinamas šnipinėjimu Londo
no Times korespondentas Tehe- 

I rane Tony Allaway. Nežinia kur 
| yra dingę iš Yazd miesto klini
kos dr. John Coleman ir jo žmo
na Audrey. Spėjama, kad juos 
sulaikė Irano policija.

Irano- parlamentas atmetė Iz
raelio atstovo Eshaq Farah- 
mandpur kredencialus. Parla
mente kalbėję jį kaltino bendra
darbiavimu su tarptautine žydų 
organizacija, taip pat pasiprie
šinimu prieš nuteisimą mirties 
bausme Irano žydo Albert Da- 
nielpur šių metų pradžioje. Kai 
kurie kalbėtojai tvirtino, kad jis 
palaikė ryšius su buvusiu Ira
no šachu.

— New Yorko Telefonų bend
rovės darbininkai baigė vienos J 
dienos streiką. Streikavo 33,000 
darbininkų, reikalaudami algų 
pakėlimo.

Aleksei Kosyginas; pasitai
sęs po ilgos ligos, pataria 
padidinti prekybą su Vokie
tija, nes Kremliui reikalingi 

nauji gaminiai.

— John Hopkins Higienos ins
titutas Baltimorėje atrado vais
tą, vadinamą amoseanate, gy
dantį tropikinę ligą — sraigės 
karštį, šia liga Kinijoje kiekvie
nais metais suserga apie 32 mi
lijonai asmenų, gi visame pa
saulyje apie 250 milijonų as
menų.

NELŽlDž^iH)BIEčIAMS 
GROBTI LĖKTUVŲ

MIAMI, Fla. — Policija tikri
na keleivius, išskrendančius iš 
Floridos aerodromu. Prateita sa
vaitę nepatenkinti kubiečiai pa
grobė keturis JAV lėktuvus (tris 
tą pačią dieną) ir liepė pasukti 
į Kubą, o ne 
valstybe.

Federaliniai 
dienį sulaikė
su savim 2 butelius gazolino, ku
riais norėjo priversti keleivinio 
lėktuvo lakūną nuvežti jį į Kubą. 
Maršalai jį suėmė ir atidavė pro
kurorui.

Nuo sekmadienio maršalai 
pradėjo kruopščiau tikrinti iš
skrendančius keleivius, o vėliau 
į kiekvieną lėktuvą pasodina du 
ar daugiau ginkluotų vyrų. Mar
šalai šaus, jeigu lėktuvą pagrobti 
norintieji kubiečiai rankų neiš
keis, kada jiems taip bus Įsa
kyta daryti.

AMBASADOS TURI BĖDOS 
JERUZALĖJE

JERUZALĖ, Izraelis. — Izrae
lio premjeru: Beginui paskelbus 
Jeruzalę Izraelio sostine, užsie
niečiai perkėlė savo ambasadas 
į tą senąjį miestą. Bet pastaruo
ju laiku arabų valstybės daro 
didelį spaudimą į kai kurias 
valstybes. Arabai .įtikinėja ir 
grasina, kad būtų iškeltos tos 
ambasados. Jeigu valstybės ne
sutiks tai daryti, tai prieš jų am
basadas gali būti panaudotas 
teroras.

Venecuelos ir Urugvajaus am
basadoriai pareiškė, kad jie ren
giasi perkelti savo ambasadą į 
Tel Avivą. ,

Dabartiniu metu Haiti, Domi
ninkonų Respublika, Panama, 
Gvatemala. Salvadoras, Kosta 
Rika, Kolumbija, Ekvadoras, 
Bolivija ir Čilė jau perkėlė savo 
ambasadą j Jeruzalę.

Sirija žada nutraukti santy
kius su tom.s valstybėmis, ku
rios po mėnesio dar neatšauks 
savo ambasadų iš ten.

DANCIGO LENINO LAIVŲ STATYBOS DIRB
TUVĖSE! VISI METĖ DARBĄ

DANCIGAS,. Lenkija. — Pra- darbininkams būtų pakeltas at
eitą sekmadienį Lenkijoje buvo- lyginimas. Jie nori, kad į mėnesį 
sudarytas bendras laivų slaty- kiekvienas darbininkas gautų po 
bos, transporto ir didesnių Len
kijos dirbtuvių darbininkų strei
ko komitetas. Dancigo laivų sta
tybos darbininkai pradėjo mesti 
darbą praeitą ketvirtalienį. Dar
bas buvo mestas planuotai, kad 
nebūtų sugadintos darbo prie
monės. šeštadienį jau nedirbo 
16,000 uosto dirbtuvių darbi
ninkų.

Streikuojantis Dancigas susi
žinojo- su visos Lenkijos trans
porto ir didesnių dirbtuvių dar
bininkais ir sudarytas vienas 
streiko komitetas. Komiteto 
centras yra Dancige, Lenino 
dirbtuvėse. Prieš kara tos dirb
tuvės vadinosi įvairiais vardais, 
bet rusų primesta Lenkijos ko
munistinė valdžia tas dirbtuves 
pavadino Lenino dirbtuvėmis. 
Dabar pirmą kartą komunistų 
valdomame -krašte sustreikavo f 
Lenino dirbtuvės.

Praeitą šeštadieni Giereko vai-
jo moterį suimti ir išvežti į Sau-! nutarė tuojau patenkinti j lenkai moka $1.33 už kilogramą, 
di Arabiją, nes jų vestuvės bu-;^u streikuojančių darbininkų x
vusios nelegalios ir Islamcf like-! le&alavidaus, o dėl kitų reikalų 
jimo pripažintojai toks gyveni
mas esąs nuodėmingas. Hudą, 
išsigandusi, nutarė palikti savo 
vyrą Ispanijoje ir skristi į Dal
ias, kur susitiko su giminėmis 
ir aptarė išeitį.

JAV neturi su Saudi Arabija 
jokios sutarties, pagal kurią tu
rėtų jai grąžinti tokius “nusikal
tėlius”. Mergina buvo- ištekėjusi 
už amerikiečio, kurio jos tėvai 
nenori pripažinti kaip jos tikro 
vyro, remiantis religiniais sume
timais. ,

ARABAI GAUDO SAVO 
MOTERIS

Dallas, TUxas. — Dvidešimt 
šešerių metų amerikietis Tim 
Kreiner vedė 22 metų Hudą al- 
Tassan, Dalias mieste studijuo
jančią Saudi Arabijos pilietę. 
Kai abu iruvažiavo Į Ispaniją, 
kur Tim Kreiner dirbo su Pepsi
Co Foc'd International kompani
ja, Saudi Arabijos agentai norė-

2,000 zlotų daugiau, negu šian
dien gauna.

Streiką pradėjo Dancigo laivų 
statybos darbininkai, bet pirma
dienį jau streikavo 50,000 dir
bančiu lenku.

Streiko- komitetui atisakius 
vykti į Varšuvą, pirmadienio 
rytą komunistų partijos pirma
sis sekretorius Gierekas pasiun
tė į Dancigą premjero pavaduo
toją Tadeušą Pyką. Kartu su juo 
išskrido į Dancigą speciali val
džios komisija streikuojančių 
reikalavimams aptarti ir spręsti. 
Gierekas pareiškė, kad valdžia 
pardavinėsianti mėsą sena kaina. 
Mėsa yra daug brangesnė, negu 
pardavinėjama.

Visą nerimą sukėlė dabartinis 
Lenkijos premjeras Edvardas 
Babiuch, kai paskelbė, kad vy
riausybė kiekvienais metais iš
leidžia $3.3 bilijono dolerių mė
ses gamybai subsidijuoti. Dabar

c panaikinus mėsai gaminti sub
sidijas, ji kainuotų $2. Dancigo 
uosto darbininkai tuojau parei-

McGOVERN SIŪLO VĖL 
PARDUOTI GRŪDUS

kartą 
parei-

tuojau

WASHINGTON, D.C. — Se 
natorius George McGovern, pats 
kandidatavęs prezidento parei
goms, telefonu sveikino prezi
dentą Carierį, gavusį demokratų 
partijos pritarimą dar 
kandidatuoti prezidento 
goms.

Senatorius McGovern
jam pasiūlė vėl pardavinėti ja
vus Sovietų Sąjungai. Jis aiški
no, kad grūdų nepardavimas So
vietų Sąjungai neigiamai atsi
liepia Amerikos farmeriams, 
prekybos laivynui ir bendrai in
dustrijai. Pasak senatoriaus Mc
Govern, prezidentas jam paža
dėjo visą reikalą iš naujo aptar
ti, nors nepažadėjo, kad bus pa
naikintas embargo, uždėtas So
vietams dėl jų karo jėgų įsiver
žimo į Afganistaną.

INDIJOJE KARTOJASI 
RELIGINES KOVOS

Indijoje, Kašmyro provincijo
je, trečiadienį prasidėjo religi
nės kovos tarp mahometonų ir 
Hindu tikybos šalininkų. Maho
metonų minios įvairiuose provin
cijos miestuose puolė policijos 
stotis ir valdiškus pastatus. Iki 
šiol kovose žuvo virš 160 asmenų.

streiko komitetui patarė atvykti.............. ........... ...... ...
į Varšuvą ir tartis su lenkų vai į kalavo didesnių algų, nes jau da- 
džios atstovais. Lenino dirbtuvė-■ bar gana sunku mėsą nusipirktį, 
sc nuolat posėdžiaujantis komi-j nors Gierekas buvo prižadėjęs 

laivų statybos darbininkus aprū
pinti mėsa.

Be mėsos kainų sumažinimo, 
streikuojantieji pastatė kitus 
reikalavimus. Pirmon eilėn jie 
reikalauja, kad būtų pripažintos 
pačių darbininkų unijos, o ne 
valdžios primestos.

Dancige pirmadienį įvyko pir
mi susirėmimai su valdžios pri
mestais darbininkų unijų parei
gūnais. Dancigo- darbininkai 
juos pažįsta ir visus išmetė iš 
dirbtuvių, streiko komitetų ir 
neleidžia jiems pasirodyti susi
rinkimuose.

Antras reikalavimas — išleis
ti iš kalėjimų visus politinius 
kalinius, kurių dabartiniu metu 
vra gana daug.

Darbininkai reikalauja atimti 
iš komunistų narių visas privile
gijas. Jeigu visiems lenkams 
trūksta mėsos, tai nebalima mė
sos duoti komunistams. Jie pri
valo išmokti praleisti dieną be 
mėsos, kaip jas praleidžia kiti 
Lenkijos vyventojai. Dabar pa
sirodė, kad ne tik Rusijos komu
nistai turi specialias privilegijas 
maistui, butams, algoms ir pen
sijoms, bet ir Lenkijos komunis
tai įsigijo tas pačias privilegijas.

1970 metais, kai streikavo 
Dancigo laivų statybos darbi
ninkai, tai reikalavo, kad rusų 
darbininkams nebūtu teikiamos 
geresnės maisto ir atlyginimo są
lygos. Dabar I^enkijos komunis
tai Įsivedė tokias pat privilegi
jas. Jie gauna daugiau maisto, 
didesnius butus, geresnius dra
bužius ir pensijas. Ši privilegija 
bus panaikinta visoje Lenkijoje.

tetas, apsvarstęs reikalą, sekma
dienio rytą pranešė Lenkijos vy
riausybei, kad komiteto nariai 
į Varšuvą nevyks. Jie patarė Gie- 
rekui > be atidėliojimo atsiųstų 
Į Dancigą turinčius teisę derėtis 
lenkų valdžios atstovus ir Lenine 
dirbtuvėse pradėti pasitarimus.

Streiko komitetas formulavo 
16 reikalavimų. Jis nesitenkina 
patenkinimu dviejų reikalavimų, 
o reikalauja, kad būtų priimti 
visi streiko komiteto reikalavi
mai.

Streikas kilo dėl mėsc’s kainų. 
Reikalauja, kad mėsos kainos 
būtų tokios pačios, kokios buvo 
iki šio meto. Be to, reikalauja, 
kad visiems streikuojantiems

Gen. Alexander Haig paten
kintas, kad sąjungininkai 
leido vokiečiams statyti 

karo laivus.

— JAV karinė vadovybė nori 
gauti modemiškų bombonešių. 
Jao skubau, tuo gėriau.



(c
TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ

Kūną, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOI4AVIČIŲS, M, D.

ĮTAMPOS sukelti galvos 
' skausmai, pas vaikus.

Tėvai turi, tvarkytis, tai tada be jokio 
specialaus tvarkymo ims tvarkytis ir 
vaikai. (Gyvenimiškas reiaklavįmas)

Galvos raumenų susitraukimo kai auga normaliai ir pasiekia 
galvoje sukelti skausmai (dėl aukšto mokslo. Tada jie tampa 
įtampos vaikai gauna tokius gal
vos raumenų susitraukimus) pa- 
sitaįko pas. labai mažus vaikus. 
Dažnai tokios galvasopės prasi
deda pas jaunuolius, vos tik pra
dėjusius lankyti mokyklą. Tai 
nėra tik sutapimas. Už tai reikia 
gydytojui surašyti medicinišką 
istoriją apklausinėjant tėvus, ne 
tik vaikus. Dažniausiai randama 
trys negerovės šeimoje, dėl ku
rių vaikui ima galvą skaudėti. 
1) Nenoras lankyti mokyklos 
(school refusal); 2) šeimoje ne
santaika tarp jos narių (intra- 
familiar conflict); 3) Peradugs 
reikalaujantys tėvai (excessive 
parental demands). Matom, kad, 
įtampos sukeltus galvos skaus
mus pas vaikus REIKIA PRA
DĖTI TVARKYTI nuo tėvu tvar
kymo. Kai pakvaišę tėvai gimdo 
vaikus, tai vaikai pradeda nie
kuo' nesiskirti nuo sumenkusių 
asmenybėmis tėvų. Čia pavyzdys 
mums gali būti žydų tėvai, kurie 
yra rabinų nuteikti žmoniškai- 
elgtis, švariai laikytis ir išmin
tingais savais elgesais savų vai
kų asmenybes brandinti. Už tai 
žydukai vienas už kitą nuo pat 
mažumės, džiaugsmingai. lanko 
mokyklas, namuose tėvai meiliai 
vienas su kitu elgiasi ir išmin
tingai reikalauja iš savo vaikų 
reikiamos veiklos. Todėl jų vai-

naudingi ne tik sau, bet ir visai 
žydijai.

Ne žydų vaikai dabar daug 
kur auga laukiniais — kur jie to
kie randasi, langai daužomi, du
rys-teršiamos, rūkoma, narkoti- 
ziiojamasi, ir vise's blogybės pa
pildomos. Toliau bus dar blo
giau, jeigu nieko savų šeimų čia 
Amerikoje pagerinimui nedary
sime. Tada, be abejo, susilauksį- 
me tikros pražūties.

Vaikus su įtampos sukeltais 
galvos skausmais yra daug leng
viau gydyti, negu suaugusius. 
Mat, vaikams galvos skausmus 
sukeliantieji suaugusiųjų, nenor- 

i malumai esti ryškiai susekami 
ir todėl galimi lengviau praša
linti. Taip sakant, psichologiniai 
negerumai-pas vaikus yra pavir
šiuje jų asmenybės, o ne gilu
moje kaip pas suaugusius, turin
čius chroniškus įtampos sukel
tus galvos skausmus. Todėl taip 
negaluojančius vaikus gydytojui 

-jyra lengviau tvarkyti.
- Kai galvos skausmai sudarp 
dalį vaiko nenoro lankyti mo
kyklą, prisieina vaiką gydyti psi
chologiškai ir ištirti jo inteligen
tiškumą (formai intelectual 
testing). Mat$ vaikas gali atlikti 
mokykloje darbus tik pagal tu- 

į runus sugebėjimus. 0 kai tėvai 
iš tokio vaiko' ima reikalauti ge-

“Draugo” dienraštyje 1980 m.

Pr»s Vilniaus katedros, dabar paverstos į meno paveiksių galeriją

'r$»nių pažymių moksle, toks vai- 
kg*. tampą, ligoniu.

Tokiems. vaįUąms grįžimas, 
mokyklon yra hytipai r-ąikalim 
gas. Daugelyje atvejų tai pade
da vaikui susitvarkyti. Tik tėvai 
turi liautis perdaug reikalauti iš 
vaiko. Kuo vaikąs, ilgiau es'.i be 
mokyklos, tuo sunkiau tokio-gal
vos skausmus tvarkyti. Jei teks 
vaikas nori būti gydytojo' gydo
mas, visų pirma jis turi pradėti 
lankyti mokyklą. Toks lankymas 
ra jau gera pradžia gydymo jo 

galvos skausmų.
Tik retais atvejais tokiems vai

kams prisieina ilgai gydytis pas 
psichiatrą. Daugumoje atvejų 
pakanka kelių, vizitų pas gydy
toją, ar psichologą bei mokykloj 
dirbantį patarėją, (school guid
ance counselor). ,

Gydydama? vaiką, privalo 
gydyti ir tėvus

Vaiko chroniški galvos skaus? 
mai, atsiradę dėl įtampos,, daž
nai sėkmingai gydomi, gydant 
kartu ir tėvus, nes tokie skaus
mai dažnąį kyla dėl netvarkos 
tarp vaiko ir tėvų.

Kai vaikas, gyvena šeimoje, 
gali jis dar, neturėti dešimt me
tų, ar būti jau septyniolikame
čiu — gydant jo galvos skaus
mus, įtampos sukeltus, būtinai 
Į tokį gydymą reikia. įjungti jo 
tėvus ir brolius, bei seseris. To
kio vaiko šeima yrą. dąbs, jo tu
rimos sunkenybės, šeima gali 
būti tos sunkenybės priežastis,, 
pasėka, ar. abiejų mišinys. Ne-, 
žiūrint kokius santykius vaikas, 
turi su tėvais būtinai gydytojui; mingį raumenys karštais drėg- 
reikia su- vaiku pasitarti asme- nąis rankšluosčiais (hot packs) , 
niškai. Taip, apklojami ne vien spran-

Nepainirština, ka d daugelyje do raumenys, bet net pakaušio 
šeimų vyrauja nepaveldėtas gal- ir kaktos. Jei kaktos raumenys 
vos skausmas (sick headache), esti skausmingi, tai dažnai to- 
Todėl reikia pažinti visą vaiko kįa priemonė pagelbsti.

Atšildžius karštais apdėji- tikrais. Tada, žinoma, prasidės 
tai gęri gydytojai niekada ne- maįs raumenis. (per kokį pus

valandį, reikia pradėti kaklą su- 
pakalbėję su jo šeimos nariais kioti kairėn, dešinėn ir aplink, 
bei jų negydę. 1 čia daug kam padeda vadinami

, 1 - UWolpo pratimai .itampai praša- Galvos skausmu gydymas I.,. .. * , ... ,- iu ‘Imti. Dar kitas bulas tokiam ;
-; 7 , ---be vaistu ?. I.. ' i • j' • *4 - ^įtampos atpalaidavimui varto

tai- taip vadinami Susekęs kuris veiksmas tave 
l-STROEBELIO pratimai. -atpalaiduoja nuo įtampos (mal-

' Gydytojas klausia paciento,; ’įiausvinar^su"išniki- straiPsni> papildantį tekstą, kas
kas labiausiai .atpalaiduoja jop,. 1 ■ ’.. ., ... -bendrai sudarė virš 30 puslapių.. n • i w „„ ^5^+^ ringu žmogum pasikalbėjimas,'įtampa. Pacientas;; save pažįsta į . ° r. . , J l ■ ■ ■ -----
geriau negu kas kitas. Jis suran- ar las
dn atsitiktinai, kas jam padeda PyP^‘ 

kad padengtas (buffered) aspi
rinas nė kiek daugiau neapsaugo 
už paprastą aspiriną. Kieno čia 
teisybė? Malonėkite, daktare, 
mums paaiškinti.

Atsakymas: Dauguma prieš
fe uždegimą vartojamų vaistų (var- 
į'j tojamų sąnarių negerovėms tvar- 
ej kyti) sukelia žaizdeles skrandyje 
( j ir dvylikpirštėje žarnoje. Pasku

tiniai mediciniškai tyrimai tuo 
/o atlikti pastaruoju

laiku ir pranešti Anaheim mies
te, Kalifornijoje įvykusiame 
virškinimo kanalu ligų žinovų 
susirinkime. Gydytojas iŠ Hous
ton miesto Frank L. Lanza tvir
tina, kad padengtas aspirinas 
(buffered), kuris visokiais var; 
dais vadinamas, nesuteikia jo
kios didesnės apsaugos gleivi
nėms nuo sužalojimo už papras
tą aspiriną. Pastarasis yra pi-’ 
gesnis.

/

mus geras gydytojas, visų pir-.kus. Blogiausia, kad tokiais nie- 
ma, gydo be vaistų. O tas. toks Į kais jie mulkina lengvatikius.

Tai jau didelis jų nusikaltimas 
ir Dievui, ir artimui. Reikalai ge
rės tik tada, kai daugiau žmo
nių asmenybėmis sustiprės ir šių 
dienų mokslu apsišvies. Tada pa
sakoriai griebsis žmoniškos veik
los savam pragyvenimui užtik
rinti, o žmonės nesileis išnaudo
jami, netikrus- dalykus laikant

gydymas yrą štai koks. Pirmiau
sia apklojami sprando skaus-

šeimą, o ne vien tik jį patį. Už

•gydo vaiko galvos skausmus, ne-

,J ; be vaistų y
Įtampos sukeitus galvos skaus- tinas- —

Great 
American 

Dream 
Machine

AUTORIUS AR VERTĖJAS?
J ! kovo mėn. 1 d. 7 psl. buvo at- 

1 spausdintas dr. Sauliaus Gir
niaus pareiškimas, kad jis nėra 
autorius straipsnio “Background 
and Summary’ of P.L Kushner’s 
Book’’ (“Pietryčių Pabaltijo et
ninė praeitis” leidiny).

Jis rašo: “šį straipsnį paruošė 
knygos redaktorius dipl. miški
ninkas Vincas žemaitis, kuris 
paprašė manęs jo paruoštą kny
gos santrauką išversti iš lietuvių 
kalbos į anglų kalbą. Aš tai ir 
padariau, kai ką sutrumpinda- 
mar ir praleisdamas, bet nieko 
savo nepridedamas”...

j Gaila, kai gerb. dr. S. Girnius, 
galbūt, yra primiršęs prieš me
tus jam patekusio straipsnio pa-

■ ruošimo' eigą ir padarė išvadas, 
reikalaujančias platesnio išsiaiš
kinimo. Iš tiesų, kaip šio Kušne- 
rio leidinio techninis redaktorius 
(žr.: psl. 13). esu paruošęs du 
straipsnius: 1-sis pavadintas 
“Pratarmė”, 2-sis — dr. S.G. mi
nimas. straipsnis. Kušnerio vei
kalą skaičiau ne vien aš, bet ir 
kiti jį nuodugniau pažinę ir laikę 
labai svarbiu lietuvių tautai po
litinės reikšmės dokumentu. Kad 
-išvengtume galimų klaidų bei 
apsirikimui pirmą straipsnį (pra
tarmę) paprašiau prof. dr. J, 
Puziną.patikrinti. Jį, man su ne- 

skausmai; įtampos sukelti, retės:^'m^°m I)a^soiri grąžinus, at 
mūsų tarpe.

Įpraskime. reguliariai atsi
palaiduoti nuo įtampos

patikrinti politinių mokslų dr.- 
Domui Micutai. Jis šį tą pataisė 
ir prirašė apie trijų_puslapių 
straipsnio tekto’. Gavęs paprašiau 
gerb. teisės istoriką’ Joną Dai- 
nauską jį nuodugniai patikrinti 
ir pareikšti savo nuomonę. Jis, 
šį tą pataisęs ir išbraukęs keletą 
puslapių, pasakė, kad dabartinia
me stovyje straipsnis vertimui 
netinka ir patarė kreiptis į. spe
cialistą istoriką, kuris jį per
redaguotų, įsijausdamas į, Kųš- 
nerio veikalo dvasią, ir parašytų 
gera anglų kalba. ;

Jo patariamas kreipiausi, ^is
toriką Saulių Girnių, ir jam įtei
kiau straipsnį su pataisomis bei 
priedais ir, jam paprašius, Kuš- 
nerio veikalo originalo kopiją. 
Po kurio, laiko gavau., iš j o_ nau
jai parašytą anglų kalba (ras. 
maš. 21 psL) straipsnį, antrašte 
“Background- and Summary - of 
P. I. Kushner’s Book”.. Net po 
trijų asmenų straipsnio, žymių 
pataisų, išleidimų bei,sutrumpi- ■ 
nimų mano autprystė. lįko. kv.es- 
tijonuotina. Skaičiau,.kadzdr.. S. ’ 
Girnius,- taip puikiai ir kruopš
čiai suredaguotu- bei. ^pąrašytu 
(pagal jį — verstu)č^era anglų

tikras Dievo garbinimas žmoniš
kais elgesiais; tada ir galvos

spausdinau pasirašydamas ini
cialais V.ž.__

Antrąjį straipsnį (ras. maš. 
į 27 psL), neradęs kas sutiktų pa- 
■ rašyti: Kušnerio knygos santrau
ka, numatytą atspausdinti ją iš- 

k*lbon’

ditus į straipsnio-aiitprystę,; Ado 
labiau, kaip, atlikęs didelę, pa
slaugą- lietuvių tautai. Imkime 
realų, pavyzdį: JĄV prezidentui 
svarbesnes politines, kalbas, pa
rašo asmuo su grupe padėjėjų. 
Jas gavęs prezidentas,. daugiau 
mažiau, pataisęs pagal .savmgair 
voseną,. viešai perskaito. Ir čia 
niekas dėl to nekelia abejonių, 
kad tai prezidento, bet ne ją.pa
ruošusių kalba. Taip...buvo nu-

(Nukelta į šeštą puslapį)

. .. ' v .' -pejimas bei kortavimas...), pra- atsinalaiduoti nud įtampos. Kai j., . , ,..;.’ f 1
4 zH/zilr tMI.’iii rl o t'-Ktt i t -/oi i t. Lr «"s c , 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 systcmls 
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~pilIs from. 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

dėk tokiu darbu užsiimti kas- • 
dien, reguliariais laikotarpiais. • 
Gydytojas, sužinojęs kuris veiks- j 
mas pacientą atpalaiduoja, suži-j 
no ir apie to žmogaus charakterį. 
Kiekvienas mes skiriamės, nors 
visi žmonės esame. Taip pat yra 
aišku, kad kiekvieną žmogų vis 
kitoike Įvykiai išveda iš rikiuo
tės — jį sujaudina. Vienam ant 
galyos gali kuolą tašyti, kaip 
žmonės sako, o kitam tik lašas _

■ vandens ant pakaušio jau ner- 
jvus drasko.

Kiekvienas pacientas, turįs 
įtampos, sukeltus galvos skaus
mus (galvos raumenų įsitempi
mo), turi susirasti sau tokią 
veiklą, kuri jį atpalaiduotų nuo 
įtampos, tuo pačiu ir nuo tokios 
priežasties sukeltų galvos skaus- 
,pat priežasties sukeltų galvos 
skausmų. |

Išvada: Mokykimės save pa-i 
žinti: sužinoti kas mums kenkia 
ir kas gydo. Tik tada mes daug 
sveikesni būsime. Daugiau tuo 
reikąlu ir apie minėtus Wolpe ir 
Stroeberio pratimus atsipalaida
vimui nuo įtampos — kitą kartą.

Pasiskaityti: Current Prescrib
ing, September, 1979. 
t * * *

STENKI MĖS-P ASINAUDOT1
* TEISINGU,ATSAKYMU į 
Padengtas aspirinas (buf- 1 

fered) nė kiek geresnis
už paprastąjį

Klausimas: Mudvi susiginči
jom abi draugės, kuris aspirinas 
svęikesnisr. tvirtinu/ ksd.TV

kurie pacientai suseka, kad grei
tas pasivaikščiojimas juos atpa- 
aliduoia nuo įtampos. Kiti, taip 
atsipalaiduoja klausydami muzi
kos. Bus tokių, kurie virdami 
valgius, dirbdami darže-sode, ar.

. žiūrėdami televiziją, atsipalai- 
i duos nuo įsitempimo, čia ir. pri
einame tiesą, kad.malda.ne Die
vui, ne Marijai ar kam. kitam

' reikalinga, o tik pačiam.žmogui. 
įTodėl liaukitės risi iš.maldos di- 
j'delį turgų darę. Dievui mano 
■ malda tiek reikalinga, kiek šu- 
; niui penkta, ko j a. Bet už.tai man 
pačiam malda, kitaip sakant — 

į susikaupimas ir meditacija yra 
i gera priemonė atsipalaidavimui 
I nuoi- įtemptų galvos, raumenų, 
kurie sukelia galvos- skausmą.

I Nusiraminęs žmogus esti la-
. biau panašus savo-darbais. į Die- 
| vui pageidaujamą asmenį. Toks.
i ir artimui lieka naudingesnis. Iš 
i čia esti nauda Dangui ir žemei.
• čia ir vra maldos nauda. Žinoma,
• ne kiekvienas žmogus per mal- 
. dą atsipalaiduos nuo įtampos.
čia kiekvienas savaip save gydo, 

į Jei kurį atpalaiduoja nuo įtam
pos švilpavimas, tai tegul toks 
švilpaudamas žmonėms gerą da
ro ir Dievui tarnauja savais, nau
dingais darbais, nuo . įtampos

j taip pasiliuosavęs. Kitam reikės
Į* ilgos .rožinio maldos, kad apturė- 
į lų |>anašios naudos. Tai vis sa- . 
vitas žmogaus tvarkymasis. Jis 
kiekvienam bus kitoks. Visi jie

Į bus geri, jei tik nekenks arti
mui. -v. .

I’ Ib^eis generacijų generacijos, 
kol žmonės persiims šita tiesa, 
nes dibar daugelio, galvos ryta, 
apglušintos visokiomis* pasako- -skelbitnai/sako,’ jog grynas aspi- ♦ 
mis-pasakėlėmis: "Aš. tau. Die- tinas .yra žalingas — žaizdas su-

i ve, Tėve Mūsų, tu man, Dieva j keliąs. Daug geresnis esąs pa
pūrą grąšių”. 

- (

o

USA
tn place that la made. 

Art of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds, have been helping to make 
J*wy dreams oome true tor year*. 

Now, Bonds mature in less than 
>tx yiar*. That means your dream* 
anooqne true faster than ever before. 

You.can buy, share* in your parti- 
aalar dream by. joining the Payroll 
'avixui* Tian where you work, or th*. 
MnckbMonth’plan wneretyofi benk.

Pcf. know iL,yuuriAni».i

cirii-'.

Fake stock in America,, dengtas (buffered) aspirinas.
Taip ir panašiai tūli pasako- Tuo aš tikiu. Mano draugė yra 

t -1 iį** > ~j?U riai pavertė maldos naudą į nie- 'medicinos studentė. Ji tvirtina,

r

The New-Way Apple? Pieš

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

Amber Apple Pie ' >
package (3 oz.) lemon

flavor gelatin
tablespoons sugar 
cup boiling water 
teaspoon Cinnamon 
teaspoon nutmeg 
cups ice cubes 
container (8 oz.) frozen 

whipped topping, thawed

2 
2/3 
1/4 
1/8 

2

1/2
1

cups coarsely ebeppett 
peeled apples (about

• 2 medium) 
cup chopped pectM . 
baked 9-inch grahaMr 

cracker
pooled l

F <’

until gelatin is. thickened,' about 2 to 3 minutes. Remove sM

Dissolve gelatin and sugar completely In bailing Water, 
stirring 3 minutes. Add spices ahd ice cubeaaarf sta^conetaatly

unmelted ic«. Using wire whip, blend in whipped topping; then 
whip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary/ 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 hours. . 
Garnish with additional apple slices, if desired. ‘ ' “L

Note: Dip apple slices in lemon juice to prevent darkening’ -

2 — Naujienos, Chicago, 8, iii. Tuesday, August 19, 1'980
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ŽLUGIMAS YRA ČIA PAT
(Tęsinys) bės žuvys jurose ir paukščiai 

ore, laukų žvėrys ir šliužai, ku
rie šliaužia ant žemės ir visi 
žmonės, kurie am žemės. Aš 
sušauksiu visą terorą prieš jį. 
Aš neleisiu daugiau tyčiotis iš 
mano vardo, tautos žinos, kad 
Aš esu Viešpats. Kalnai bus ap
versti ir uolos riedės ir kiekvie
na siena sukris ant žemės. Aš 
išvesiu tave ant Izraelio kalnų. 
Tada išmušiu tau lanką iš tavo 
kairės ir strėlės iškris tau iš de
šinės. AŠ PASIŲSIU UGNĮ 
ANT MAGOGO ŽEMĖS ir ant 
ų, kurie saugiai gyvena ir jie 
žinos, kad aš -esu Viešpats.1 Ant 
Izraelio kalnų tu sukrisi su vi
sais savo daliniais. Ant atvirų 
laukų tu krisi, nes Aš taip įsa-. 
kiau.

Izraelis degins paliktus jo gink . 
lūs ir nereikės jam kuro ieško. ■ 
ti per septynius metus. Aš duo- Į 
siu Gogui kapines, gerai žino- reįįja sav0 pusėje turėti 
mą Abarino slėnį^^Kad^ apvalj- persįja Karo eigoje Dardanelų 

sąsiauris lengvai išvedamas iš 
apyvartos. Turkijos kalnai sun
kiai pereinami. Milijonines ar
mijas aprūpinti, turi jas leng-

Pranašas mini, kad Gogo ar-' vai pasiekti. Tam tinka tik Per- 
mijoje bus Togarma hordos iš sija- Be to, užėmę Persijos įlan- 
šiaurės- Pagal Dr. Bauman, tai ką, tą carų ir dabar Sovietų sva- 
Nojaus sūnaus Jafeto ainis. Iš jonę, t retų savo rankose pašau 
Togarma vaikų išaugo centrinė- ■ lio gyvybės arteriją ir galėtų 
■j e Azijoje turkomanų tautelės, diktuoti savo taikos sąlygas.

Pilname Ekzekielio pranašys-

. Jozefus, žydų pirmo šimtme 
iįįo istorikas, rašo apie šias gi
mines. Jis sako, kad anūko Ma- - 
gog giminės gyveno pietiniame 
upės Volgos rajone. Vėliau, 
graikų istorikai Magogo gimines 
pradėjo vadinti skitais. Visi is
torikai pripažįsta, kad barbarų 
skitų giminės sudaro tikrosios 
Rūdijos kamieną. Tai slavų šak
niai Todėl per pranašą tikrą Ru
site vadina Magogo; žeme.

jFlįny, -romietiSi pirmo am- 
šiauš rašytojas, sako, kad bar
barai . skitai, užėmę Hierapolį 
pavadino jį savo protėvio var- 
du-Magog.

Wilhelm Gesėnius, pirmo am- 
ž’aus Hebrajų mokslininkas įro- 

" do, kad Mosoch giminė davė pra
džią Maskvos miestui.
’Vokiečių mokslininkas Dr. 

Kęiį ^ako, kad Bizantijos laikų 
arabų raštai mini, kad prie Vol
gos upės’ gyvenanti ;skitų gimi
nė save vadina'— Rus. Nojaus 
aliuko Magogo ainiai davė šiai 
žmpnijos pabaisai ir vardą — 
Rusija. Toliau pranašas tiksliai 
pasako, iš kokių tautų bus suda- 
rytab Gogo armija ir jos visiškas 
sunaikinimas.; -

— Tirateišų kaip netikėta aūd- 
raVartėsi, kaip debesis q engti 
visą :žemę' saYo daliniais, suda
rytais iš daug tautų. Persija, Eti
jopija ir Put ^Libija) su jais; 
Gbmeris (germanai) su savo da
liniais, ;^Tho garma su savo hor- 
donlis iš šiaurės. Daug dienų tu 
ruošies ir (paskutiniais' metais) 
isesi priėš tautą, kuri išliko nuo 
k^dOj kuri surinkta; iš daug 
taufų ir kiiriė dabar saugiai gy
veną anį Izrąėlio kalnų. Bet tą 
dieną, dieną, kada Gogas pada
rys invaziją į Izraelio žemę, sa- 
ko Viešpats Dievas, Aš didelia- 
riįę; piktumeprisiekiu šitoje: die- 
nųjė bųa' didelis Izraelio žemė- 
j’ėi'drėbejimas. Prieš Mane dre- tus įr keliantis į Afriką, jai bū- į laidota lietuvių motinėlių vaikų?

t..;.. ■' i ; _______________ - j Žinoma, kad bus!
'dsl 2 ____ — _ _ _ Kas yra aišku iš šios prana-

I šystės? Yra aišku, kad kova bus 
• visuotina. Visas teroras bus mes- 
j tas ant Sovietų. Kai sako, kad 
j paukščiai drebės ore, žuvys jū

rose ir žmonės žemėje.,. Baisi 
kova vyks ore, žemėje ir vande
nynuose, o svarbiausia, kad ug
nis bus pasiųsta ant Sovietų. 
Sovietų armijos bus sunaikintos 
atviruose smiltynuose, taktiniais 
atominiais ginklais,’ nes pasaky
ta, kad žydų tauta išliks gyva. 
Jeigu ten naudotų dideles rake-

ti žemę, VISAS IZRAELIS LAI 
EX2)S GOGO ARMIJAS ir tss 
užtruks SEPTYNIUS MĖNE
SIUS. ..

kurios augina avis ir ožkas. Ar- į

visos KD veiklos administraty- atstovas.
š ame suvąžiavime bus pasičb

M bi -fas 

S'/dmsy, 
aust. 
zoo !

'AtSWMOS BELIEVE:
'TUA'T SRTHING f _ 
IM XCY .
JNSURK GOOD, &K7

(HEALTH AMD
PROLONGS '

VINCAS STAUGAITIS

SEKMINIŲ KONFERENCIJA
įspūdžiai ir komentarai iš XIV-sios Lietuvių 

Krikščioniu Demokratų Sąjungos konferencijos

mėnai, taip pat, Togarmą lai- tės tekste yra minima daug ark- 
ko savo tautos protėviu.- . į lių lavonų. Iš kur moderniame

Libija ir Etijopįja bus Sovie-į kare gali atsirasti arkliai? Yra 
tų sąjungininkai. Dabar abi-šios žinoma, kad Sovietai Persijos 
valstybės yra ginkluojamos So- •; pasienyje laiko nemažai kavale- 
vietų ginklais. . ] rijos, nes to pasienio terenui tas

Dar nepraėjo nei metų, kaip tinka. Tos trys divizijos per Per 
Etijopija išvarė Amerikos pata-! siją gali lengvai pasiekti Arti- 
ryjus. Kaip visos galvosūkio rai-. mus Rytus.
dės sukrenta į savo vietą! Tik Į Kai kalba apie Sovietų armi- 
viena raidė yra ne savo vietoj, jų laidojimą, pavergto lietuvio 
tai — Persija.

j Strategai aiškina, kad > Soviet•’ mas. - ••ik- -* ■

tų Sąjungai užimant Artimus Ry j — Ar Abarim slėnyje bus pri-

(Tęsinys)
Su dėmesiu išklausytas redak 

toriaus Petro Maldeikio praneši 
mas apie “Tėvynės Sargą”. Re
daktorius trumpai painformavo, 
kodėl žurnalas, nors dabar ir 
periodinis (tris kartus metuose), 
nespausdina informacinės, saky
kim, dienraštinės medžiagos ir- 
ribojasi aktualiomis, bet “laik
raštinėmis” problemomis. Skun
dėsi, kad mąžta bendradarbių, 
nors visais kitais atžvilgiais pa
dėtis yra pagerėjusi (finansiš
kai, reguliarumas, skaitytojų 
skaičius, etc.). Savo darbą, ži
noma, atsisakė y vertinti. Užtai

širdžiai iškyla skaudus klausi-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

■ • CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
>' ..x' ,

Vjisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
^e jj^nieniską, dėmesį gerai su jomis susipa-

IN
9

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

ŲO0D0LERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati* 

nimo vajaus talką! ___ ENERGY 
WISE

vines gijos, padare pranešimą
apie LKDS sekretarijato veiklą, j ly*a KD^įstoti nariu į ALTą.

Centro komitetas pastarojoje 
kadencijoje, turėjo 21 posėdj ir 
suorganizavo v eną tarybos su
važiavimą Cleveląnde. Darbe nau 
doiamos moderniausios susiži
nojimo priemonės, • nevengiant 
ir dažno telefoninio ryšio. At
gaivinto LKDS Biuletenio iš- 
lė sta penki numeriai. Gaunan
tieji, atrodo, yra patenkinti ir jo 
pasirodymu apskritai ir jo tu
riniu. Biuletenis ir:toliau steng
sis atliepti aktualiuosius reika
lus. Sąjunga auga nariais ir įta
ka. Emigracijos (išeivijos situa
cijoje tai milžiniškas laimėjimas.

VII
LKDS centro komįteto pirm. 

Vlado šoliūno pranešimas buvo 
geras. Jis buvo padalintas į tris 
dalis: kaip mes veikėme, ko 
mes siekėme, kas mes esame. 
Pasak Šoliūno, KD ne silpnėja, 
bet st prėja.. CK suvaidino pa
grindinį vaidmenį VLIKo rinki
muose. Dr. Kazio Bobelio vado
vaujama Valdyba tikriausiai bus 
viena aktyviausių ir darbingiau
sių. CK suvaidino raktinį vaid
menį ir VLIKo tarybos perkeli 
me iš New Yorko į Čikagą- Prie-

1 šintasi ir bus priešinamasi bet 
kokioms pastangoms lietuvių 
kovą nupolitinti. ir padaryti ją.

' dalimi kokios nors . kultūrinės 
T1?*'’!?.*“* i organizacijos. Anot Šoliūno “mes z io iski-1 , ... , . - „r tv

įsteigti du nauji skyriai: Ci-/ 
ceroje ir St. Petersburge. Su-' 
organizuotas LKDS tarybos su-K 
važiavimas. Atgaivintas LKDS^, 
biuletenis. Sureguliuotas “Tėvy-’.’ 
nės Sargo” leidimas. P rminiri-į 
kas čia irgi iškėlė redaktoriaus- 
Maldeikio nuopelnus.

Stiprinta tarptautinė veikla.- 
Šoliūnas iškėlė didelius Adolfo 
Venskaus ir ELTOS redaktorės 
prancūzų kalba bei tarptautinių 
moterų organizacijų veikėjos 
Birutės Venskuvienės nuopel
nus šioje srityje. Tarė, kad pa
laikomi ryšiai su visais sąjun
gos įgaliotiniais. Painformavo, 
kad viso pasaulio KD partijų 
centrams pasiųsta dr. Broniaus 
Kaslo brošiūra “Tre Lithuanian

i > 
I i 
i

konferencijai abi dienas, net ke
lis kartus redaktoriui Maldeikiui | 
rado progos padėkoti už j< 
lų, kūrybingą, giliai pasiauko
jantį darbą.

Pats pirmasis prasmingu žo
džiu P- Maldeikiui dėkojo prezi
diumo pirm. Pranas Razgaitis at
kreipdamas visos konferencijos 
dėmesį į išskirtinai gilią vagą 
ariantį vienmintį.

Nuoširdžios visų padėkos su- j 
silaukė ir Antanas Balčytis, “Tė- i 
vynės Sargo” administratorius, ] 
kuris padarė, kaip paprastai, la
bai kruopštų pranešimą apie 
žurnalo finansinę ir administra
cinę pusę.

nematome reikalo Įnirti VLIKo 
darbus dublikuojančias komisi
jas, nes tai yra tik priedangstis 
eventualiai pakeisti ir pačią 
VLIKo instituciją1’. VLIKas yra 
tikrasis tautos politinių teisių

i

tas; ten nieko neliktų. • Sovietai 
negalės mesti savo bombų, neš 
ten visur bus jos daliniai.

Ar Lietuva išliks gyva ir ar 
jai nebus užverstas kelias išeiti 
į laisvę? žinoma, po Sovietų su- į 

'naikinimo, Lietuva atstatys nu-j , .. . , ». . .v. , i veianae ir ją suaare oe r>.asu-griautą laisves kryžių ir džiaugs • ,. TT ., Tj i • as J1. .... -u°- I laicio dar Henrikas Idzehs, An
tanas ' Tąmulionis, Algimantas 
Pautienis ir Petras Kiibrys-

•Fondų ^ągrin^iįą tikslas yra

Leono XIII Fondo vardu pra
nešimą padarė jo pirm. Algir
das Kasulaitis. Fondas yra au
tonominis LKDS organas, .vei
kiąs jau arti 60 metų. Pastaruo-’ 
sius metus jo valdyba buvo Cle- 
velande ir ją sudarė be Kasu-

viii
Kalbėdamas apie sąjungos šie 

kimus pirm. Šoliūnas visų pir
miausia pareiškė, jog per praė-’ 
jusius šešis metus ieškota prie
monių ir būdų sumažinti polia
rizacijai tarp politinių, visuome
nių ir kultūrinių organizacijų. 
Kalbėjo taip pat apie Steigiamo
jo Seimo 60 metų sukaktį ir 
prez. Aleksandro Stulginskio 10 
metų mirties sukaktį bei iš tų 
sukakčių išplaukiančias gilesnes - 
prasmes-; - , , , ;

Savo pranešimą baigdamas 
Šoliūnas gražiai paminėjo savo 
kolegas centro komitete ir kitus, 
kurie jam talkino praeitų dvie
jų kadencijų metu.’

(Bus daugiau)

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą u.______________ _________1__  $8.00
Dr. A. J.Gussen —DANTYS, j u.-priežiūra, sveikata ir 

grožis.: Kietais viršeliais ...... ................ .......
Minkštais viršeliais, tik . .........  ......

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

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

$4.00
$3.00

$2.00

mu ašarotos lietuvių, akys skai
tys ant-jo naują užrašą. • • ■ •

Žmogaus'.trurąpoje egzistenci
joje, tūkstančius Inętų . į ątęiti , f n
pranašystės yra jam per* sunką j r^nti'iltnkščįonisk'osios .
jas apimti ir tikėti. Još-yra,'Įa&l;&wrHjoš';vi6S<l^^piič socialinėj .. 
kur. bėgant pačios šavę -užtvir- : ir spa&S^-^ityję.eJE^r pasįaruo- j V 
tina; negali jų užginčyti ir turi! sius rngtus fondas yra staįnbio-’ ~ 
šalia jų gyventi. ž -mis sumomis paperyęs PreĮ-.-My-

Ar tiki .Ekzekielio pranašystė- £o]ę> Krupavičiaus ‘ atsiminimų, 
mis jo tautiečiai ir jų vadai? jo monografijos,' ,“Lithuanian 
Taip, jie labai tiki-' Generolas į Christian Dėmbrący in Ltthua- 
Dayan, 1967 m. laimėjęs mūšį su ’ ” 
arabais, žurnalistams pasakė:

Svarbiausios mūsų kautynės 
bus ne su arabais, bet su Sovie
tais. Rašte yra pasakyta, kad 
grįžę namo žydai atstatys’Sale- 
mono šventovę. Ji tik gali būtį 
atstatyta toje pačioje vietoje^.

kūiį bėgant pačios šavę -ūžtvir:

šalia jų gyventi.

ir

emo-

i

•1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, mend ir .mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuoirięt nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir ,V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

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

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

nia” leidybą %ėi ‘^ėvyųės Sar-

Gavus ne’ -pelno organizacijos 
statusą, Tondo vadovybė - dabar 
bus Čikagoje.'! Ctev0n&ikiams 
■padėkota ttž 'šėšių jmetų’-darbą ir 
rūpesti: .teD^an^',^lnf^&Š^eiklai 

__ __ j ._ .__  v . . j finansuotr./ fčTa^i^^^ -jp^ątebė- 
Jeruzolime ant Moria kalno. jTo- tį, kad prieš tai blęyėfen^e de- 

i vynerius metus dirbo s-goŠ ęcent

žemiau esančiomis atkarpomis.

kuris Buy a car no larger or 
■onDowirtji thmyoif

. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą skaitytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST. -? 
CHICAGO, IL 60608 T 7^

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardas 
Adresas _______

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ’________________
Adresas___ :_______ __________________

Sponjoriaus pavardė, vardas ir vietovd .

• PUtinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastangas, praiau 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 ________________ _ _ __________________________

i

tori b* a tom LdMrf

j e vietoje dabar stovi garsi ara-j
bų mečetė—“Dom of the Rock” ro komitetas,' g! dar anksčiau, 
x žurnalistai tuo reikalu pa
klausė garsų žydų istoriką Tzraė 
lį Eldad:

— Jūs turite atsiėmę Moria mokratijos Studijų Klubų Val- 
kalną, ;
šventovę? ■’ * f

— Ji bus atstatyta.
— Bet ką jūs darysite.su da

bar ten stovinčia mečete — Dom 
of the Rock?

— Aš dar nežinau, gal bus že
mės drebėjimas ir ji sugrius.

(Bus daugiau)

šešis metus “Jaunimo žygių” re
dakcija ir ądųiinistracija bei Lie
tuviškosios Krikščioniškosios De

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

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

Atdara šiokiadiemaifl nno . .

ar numatote atstatyti dyba. -Tad (cįeveląndiškiąi kriš- 
° •’ - čidnys demokratai Jau seniai dir

ba- s-ga'f  tva^osė* srityse-ir pa
reigose). < z-. 1
- Pranešimą iš i. VLIKo tarybos 

veiklos , pabarė t s-goš' ątštovas 
joje (kadangi ji dažniausiai ren
kasi1 posėdžiauti' Čikagoje) CK 
yrcėpirm. Ptaųas/Povilastis. Jis 
trumpai painformavo /svarbes
niais .klausimais kurie pastaruo
ju laiku Ipuvo.- taryboje ^vars
tyti.

Kruopščiosios ižd. dr. Aldo
nos Rugienės finansinis praneši
mas buvo pateiktas raštu, labai 
tvarkingai paruoštas ir detaliai 
su tvarkytas.. Daktarė pateikė pa 
grindines finansines pozicijas iš 
kurių matėsi geras s-gos finan
sinis stovis. Gal tik kai ką do
mino ir stebino keturių atskirų 
iždų reikalingumas.

Darbštusis Adomas Viliušis, į 
kurio rankas suplaukia beveik

JOI

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vai vtk.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vatetmink**

TeL 476-2206
•* -A------- L—-■ « f, ■ ■! Pi. i Jii i . L Į ■» įįb
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$ 4-00

. $45.00
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Helsinkio aktai ir brežnevinė 
interpretacija

Br. Kviklys, vienas Draugo redaktorių, atspausdi
no rugpiūčio mėn. 6 dienos ladoje vedamąjį “Maža vil
čių pavergietiems — Madrido konferencijai artėjant”. 
Rašo, kad gudrūs Kremliaus vadovai pakišo neapdai
riems vakariečiams, ypač JAV-bėms, vadinamą Euro
pos saugumo bei bendradarbiavimo konferenciją ir jos 
baigiamąjį aktą, kurį 1975. VIII. 1. pasirašė 35 Euro
pos kraštai, jų tarpe neeuropiniai — JAV-bės su Kana
da. Taigi, pagal jo kviklinę logiką išeitų, kad gudrūs 
kremliniai vadai apgavo negudrius, kaip jis juos vadi- 

. na, neapdairius net 35 valstybių.atstovus, jų tarpe JAV- 
bių ir Kanados, nes jie’visi pasirašė ant baigiamojo hel- 
sinkinio akto, kurį Kremliaus gudrieji jiems pakišo.

■ Gaila, kad Br. Kviklys nesuminėjo tų valstybių vardų, 
kurios į šią konferenciją pasiuntė neapdairiūs atstovus. 
Mat, būt paminėjęs ir Vatikano vardą, kurio atstovas, 
jo žodžiais tariant, buvo ne tik neapdairus, bet dar blo
giau. Jis už savo parašą gavo ir Judošiaus gražius. Taip 
jis rašė Draugo dienrašyty, Helsinkio konferencijai pa
sibaigus. ' ' * ' ’ >

Kviklinė Helsinkio konferensijos nutarimų sam
prata yra brežnevinė, gi JAV-bių vyriausybės interpre
tacija yra kitokia. Maskva laikosi brežnevinės, ją kaip 
matom, palaiko ir šis Draugo redaktorius. Jos laikosi 
ne tik pats, o karts nuo karto, ją prisiminęs, pasklei-' 
džia ir tarp Draugo skaitytojų .

Visiems yra žinoma, kad Draugo dienraštis yra 
frontininkų didelėje įtakoje. Nejaugi ir jie yra šalinin
kai kviklinės interpretacijos? Šis klausimas šiuo metu, 
prieš Madrido konferencijai įvykstant, yra labai svar
bus. Bene frontnininkų žmogus JAV-bių prezidento nu
matytas atstovauti Madrido Pabaltijo kraštus. Bet, ir 
kyla klausimas, kokios interpretacijos jis laikysis, ar 

kviklinės, ateit brežnevinės, ar JAV-bių vyriausybės.- 
Šitoks klausimas kyla todėl, nes iki šiol neteko Drauge 
skaityti pasisakymo ar protesto, kurio nors atsakingo 
frontininko dėl Drauge Br. Kviklio paskelbtos brežne
vinės interpretacijos. Jei R. Česonis laikytųsi kviklinės

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

— Prieš savaitę okupantų žandarai suėmė 
penkis šios apylinkės lietuvius. Turime žinių, kad 
juos suėmė, tamstai patarus... Rytoj turi būti jie 

' visi laisvi! — įsakančiu tonu kreipiasi nepažįsta- 
- masis į Bičkovą.

— Ką?!. .. tamsta drįsti daryti man tokius 
priekaištus?!... Kas tamsta toks esi? — pra
košia per dantis įniršęs kaip žvėris Bičkovas.

— Aš esu vienas tų, kurie pasiryžo naikinti 
kiekvieną Lietuvos priešą, kas jis bebūtų, — šaltu, 
plieniniu balsu atsako visiems baimę keliąs vyras.

— Tai tada ne ten pakliuvai — čia tokių nėra, 
— stengdamasis parodyti drąsą, atkirto Bičkovas.

— Gal pasakysi, p. Bičkovas, kas sudarė są
rašą tų žmonių, kurie buvo suimti neva už slap
to laikraščio leidimą? Kieno parašas po tuo 
skundu?

Bičkovas, išgirdęs suminint laikraščius, taip 
■: rito, jog pradėjo pamažu selinti prie šio .drąsaus 
svečio, lyj, figras, norėdamas griebti savo auką 
už gerklės. •

Aha!... tai ir tu esi vienas iš tų ... — mur
mėjo po savo nosimi pamažu artindamasis

veilsniai turėtų susilaikyti nuo bet kokio jo rentinio. Į 
šį iškeltą klausimą mūsų išeivija turėtų* netrukus su
laukti atsakymo.

Mūsų išeivijos- didelė dauguma laikosi Helsinkio 
aktų JAV-bių interpretacijos ir ją remia. Remia ją ir 
mūsų laisvinimo veiksniai, nors pagal Kviklį, toks rė
mimas būtų pritarimas neapdairiems 35 valstybių at
stovams, o kartu tokiems Amerikos bei Kanados.

Kodėl B, Kviklys yra įsisavinęs Brežnevo Helsin
kio interpretaciją, ir kodėl jis ją per Draugą sklei
džia? Kodėl jis nenri pritarti Amerikos valdžios šių 
nutarimų sampratai, kad tai nėra taikos sutartis, tik 
gairės sambūviui, o daugiausia — ginti žmogaus tei
ses. Kodėl jis nemato, kad ši jo vadinama “sutartis” 
šiandien ypač yra nemaloni Maskvai. Šiandien jau gan 
plačiai kalbama, net ir tų, kurie gerai nusmano politi
ko jo, kad reik labai abejoti, ar iš viso, Maskva drįs Ma
dride dalyvauti. Juk ten tikriausiai bus iškelta Afga
nistano okupacija. O jos iškėlimu įskils Pabaltijo ir ki
tų kraštų okupacija. •

Iš Br. Kviklio minėto vedamojo išplaukia tokia iš
vada, kad Amerika, užuot pasinaudojusi: diplomatiniais 
ėjimais, jų išsižadėtų, o iš karto, trenktų ant Maskvos 
atominę bmbą ir tuo išlaisvintų pavergtuosius. Taip 
galvoti tegali tik tas, kuriam diplomatinės priemonės 
yra bereikšmės ir kuris mano, kad Amerika pati viena 
gali nuspręsti karą, visai nesiskaitydama su savo alian- 
tais, nekreipdama dėmesio į jų politinius sprendimus. 
Visai nesiskaitydama su Europos valstybių, o kartu ir 
pavergtosios Lietuvos likimu atominio karo atveju.

Br. Kviklys, suniekinęs pasirašiusiųjų valstybių 
atstovus, paskelbęs juos neapdairiais, tat, nėra ko ste
bėtis, kad jis laiko dar labiau negudriais lietuvius. Mat, 
jie ne tik neįsavino kviklinės Helsinkio nutarimų inter
pretacijos. Jie ne tik nepuola Amerikos “taip, kaip jis 
Drauge, bet; būdami “neapdairūs”, važinėja po JAV- 
bių lietuvių kolonįjas,^ garbindami'Helsinkio susitari
mą ir ragindami. ‘‘visuomenę-”- - (jis, ją rašo kabutėse) 
remti jo idėjas,’ remti5 ir pritarti JAV-bių departamen
to politikai, ‘ kuri buvo labai pragaištinga Lietuvai ir 
lietuvių tautai. Tat, pagal jo išmanymą išeitų, kad Ame
rika didesnis priešas Lietuvai, negu Maskva. Išvada 
aiški, kad Amerika kalta, nes ji Helsinkin pasuntė “ne
gudrius” politikierius ir. juos, kaip tokius, gudrieii 
kremliniai prikalbėjo nurašyti Lietuvą Maskvai. Tik
rai, Draugas gali pasidžiaugti tokiu palitikos “spe
cialistu”. - - - ~ - : .
! * Taigi’^ kas Tieka’ liefu^Shfe^'darytf, jJSskaičniš 'Tokio 

-politikos “specialit” vedamąjį? Paprastai, Amerikoje 
yra rengiamos demonstracijos. Taigi, lietuviai turėtų 
suruošti prie Baltųjų Rūmų demonstracijas. Ir tai ne trumpai nusakyto principo saki- 
bet kokias, o tokias, kokias pastaruoju laiku Floridoje 
suruošė juodukai, daužydami langus, užkurdami gais
rus, apmėtydami bonkomis bei akmenimis policinin
kus. Arba tokias, kokias suruošė Washingtone Chomei- 
nio šalininkai.. Juk kuo gi turėtų rizikuoti, jei jau esa
me Amerikos neapdairių politikų nurašyti. Bet ir vėl" 
peršasi galvon mintis, gal. Amerikos “neapdairūs” po- 
•litikai Helsinkyje nebūt nurašę Lietuvos, jei jie būt pa
skaitę Drauge spausdinamus kviklinius vedamuosius.- 
Jis juose rašo, kad Maskva, laužo susitarimus. Aišku, 
bus tokių naivių, kurie patikės Br. Kvikliui, kad Ame
rika tikrai to nežino. Tokių naivėlių buvo ir yra. Ame
rika puikiai tai žino, ir dar daugiau, negu Br. Kviklys, 
kad Maskva susitarimų nesilaiko.

prie jo.
Bet vietoje griebti jį, staiga pasisuko ir stvė

rė ant .stalo buvusio telefono ragelį.
— Be reikalo vargsti, p. Bičkovai, — te

lefonas neveikia! — su pašaipa įspėja at
vykėlis.

Ponia Lašinskienė tik riktelėjo: “Ach” ir 
atsilošė safoj apalpus; visi svečiai taip pat prade
da jaudintis.

Spekulevičius, nutaikęs momentą, bando pa
sprukti nepastebėtas į kitą kambarį, bet nekvies
tasis svečias staiga sušunka, stverdamas 
ginklą:

— Niekas nesijudinkit iš savo vietos.
Spekuliavičius su tais žodžiais taip ir pritū

pė ant šalia jo buvusios kėdės. Bašinskas ėmė triū
sti apie savo žmoną, mosuodamas jai nosinaite, o 
Bičkovas, visas išbalęs, atsidaro prisitaikęs savo 
stalčių ir nori sučiupti ten esantį ginklą. Bet tuo 
pačiu momentu jis pamato į jį atsuktą revolverį 
ir išgirsta įspėjimą:

—• Nebandyk, p. Bičkovai, griebtis ginklo. Šį 
kartą aš atėjau tik įspėti tave, todėl būk 
ramesnis.

Bičkovas, pamatęs priešais tave kariško pa
rabelio tūtą, suprato, kad priešintis tikrai nebėra 
prasmės, todėl greit suvaldęs savo pyktį ir baimę, 
stengdamasis kalbėti ko ramiausiai, paklausia:

— Tai ko iš manęs norite?
— Visi suimtieji rytoj turi būti laisvi!—nu

*A4auvos žemės ūkio akademija
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SUSIPAŽINKIME SU PRINCIPŲ 
DEKLARACIJA

P. STRAVINSKAS

. (Tęsinys)

AŠTUNTAS PRINCIPAS

Tautų lygios teisės 
ir apsisprendimas

Dalyvaujančios valstybės aš
tunto principo tekstu pasižada 
gerbti tautų lygias teises ir jų 
apsisprendimą, sutinkamai su 
Jungtinių Tautų Chartos tikslais 
bei principais ir su tarptautine 
teise.

Pasirem|iamoš, tautų. lygybė? 
ir apsisprendimo principu,“ jos 
toliau skelbia, kad visos tautos" 
visuomet turi teisę laisvai, be 
jokio išorinio, kliudymo, kada ir 
-kaip jos nori, nuspręsti savo vi
dinį ir išorinį status ir siekti, 
kaip jos nori, savo politinio, eko-

čiai, laikančiai savo, priespau
doje gausybę tautų, neleisdama 
joms pasinaudoti apsisprendimo 
teise, kuria po Antrojo Pasau
linio Karo pasinaudojo daug kitų 
valstybių kolonizuotų ar kitaip 
valdytų tautų.

DEVINTAS PRINCIPAS
Tautų bendradarbiavimas

Devintuoju principu dalyvau
jančios valstybės pasižada vys
tyti viena su kita, taipgi ir su 
visomis valstybėmis visose sri
tyse bendradarbiavimą, sutinka
mai su Jungtinių Tautų Chartos 
tikslais ir principais. } r '■

Jos sakomi stengsis vystyti'sa
vo bendradarbiavimą ypač Euro- 

; pos Saugumo Jr Bendradarbia-

BROWN PRITARIA NAUJAI 
STRATEGIJAI

WASHINGTON, D.C.—Krašto 
apsaugos sekretorius Harold. S. 
Brown sekmadienį laikraštinin
kams pareiškė, kad jis pritaria 
naujai paruoštai atominei stra
tegijai. Brown dar pažymėjo, 
kad nauja strategija, kuri lei
džia pasirinkti specialius Sovie
tų Sąjungos militarinius įrengi
mus ir industrinius centrus, 
nėra žingsnis į sutikimą su min
timi, kad atominis karas gali 
būti ribotas. ,

Sekretorius Brown žurnalis
tams aiškino, kad, jo nuomone, 
atominio karo niekas nelaimėtų, 
o visi pralaimėtų. Vis vien rei
kia gynybą sustiprinti, kad nie
kas niekad negalėtų galvoti apie 
galimą užpuolimą, nes tada 
.Amerika-atsikirstų pilna jėga.,

UGNIKALNIO PELENAI .. 
NEPAVOJINGI

PORTLAND, Ore. — Ohemi-
nominio, socialinio ir kultūrinio] įruošė siekdamos tarpu- kas. Jagdish C. Laul skaitė pa-
išsi vystymo.

. . .----- o--- -
• Dalyvaujančios valstybės dar j santykių,

kartą patvirtina, kad pagarba ir 
efektingas panaudojimas tautų

savio susipratimo, pasitikėjimo, 
draugiškų ir gerų ' kaimyniškų 

, tarptautinės taikos, 
saugumo ir teisingumo. Tolesni 
šio principo teksto žodžiai yra

lygių teisių Ir apšišprėndimo tūri daugiam > jausminiu -pobūdžio, 
visuotinės reikšmės išsivystymui 
draugiškų santykių tarp jų ir vi
sų valstybių. Paskutiniu šio

mūsų problematikos neliecią, 
todėl jų čia ir neperduosiu. Kri
tinių pastabų irgi nėra.

(Bus daugiau)
nin dalyvaujančios valstybės pa
kelia balsą, pareikšdamos, kad 
būtą pašalintas bet kokios for
mos šio principo grubus pažei
dimas, lyg tie žodžiai būtą tai
kyti specialiai Sovietų Sąjungai, 
šį principą visiškai ignoruojan- pergalę lapkričio rinkimuose.

— Prezidentas Carteris pasiū
lė respublikonų kandidatui Į Bal
tuosius Rūmus Ronald Reaganui 
debatus j>er, televiziją. Jis galvo
ja, kad tie debatai atneš jam

Bet man rodos, kad gerai, jei ji sutartis laužo. Ta
da Lietuvos vardas yra gyvas. Kas būtų tada, jei ji jų 
laikytųsi? Kam būtų reikalingas'Belgradas ar Madri
das? Kas tada kalbėtų apie Pabaltijo valstybių paver
gimą, atseit, ir apie Lietuvos, kas tada siųstų lietuvius 
į minėtas konferencijas?

skamba kariškas įsakymas.
— Hh! jeigu jums reikalinga mano pa

galba, tai galime susitarti,—jau nuolaidžiai atsa
ko Bičkovas.

— Tai sutinki? . ..
— Na, o jeigu sutikčiau, tai ar jūs liautumė

tės mane šmeižę tuose savo ., . laikraščiuose? — 
jau visai prisigerindamas atsako taip pat klausi
mu Bičkovas.

— Laikraštis yra panašus į veidrodį — kiek
vienas ten mato save tokį, koks jis iš tikrųjų yra, 
nuskamba trumpas atsakymas.

— Bet mes gi galime susitarti — aš jums pa
dėsiu, tai, taip sakant, ir jūs manęs nebeskriausi- 
te; ranka ranką mazgoja... — derėjosi truputį at
sigavęs nuo baimės Bičkovas.

— Susitarti mes galime: tu turi tuojau iš
pirkti visas savo paties įskųstas aukas ir nuo šios 
dienos turi mesti tą šlykštų verslą arba mes tave 
priversime, kaip Judą, patį pasikarti, — užsiga
vęs dėl Bičkovo tokio įžūlaus pasiūlymo “bendra
darbiauti”, piktai atkirto vis dar nežinomas at
vykėlis.

Tokio įžeidimo ir dar akivaizdoje jo draugų 
Bičkovo nervai nebegalėje pakeltu Jeigu jo- prie
šas nebūtų turėjęs prie savęs gero ginklo, tai jis, 
tur būt, savo dantimis būtų jį sudraskęs, bet da
bar jis pulti jo negalėjo, nes žinojo, kad nei Ba
šinskas, nei tas bailys Spekuliavičius jam nepa

A. Svilonis

skaitą chemikams ir susidomė
jusiems žmonėms apie ugnikal
nių išmetamus pelenus. Jis dir
ba Pacific Northwest laborato
rijoje Ričhland mieste, kur turi 
progos ~ nuodugniai • - -ištyrinėti 
krintančius pelenus ir įvairių 
rūšių dujas.

Chemikas Laul pranešė, kad 
šiuo metu šv. Elenos ugnikalnio 
išmesti pelenai žmonių sveika
tai nėra pavojingi. Pelenuose 
yra tiktai nuo 1 iki 3 nuošimčio 
silicos, tai plaučiams tai nedaro 
rinito pavojaus, Bet jeigu atei
tyje ar už poros metų tas nuo
šimtis padidėtų; tai tada reikėtų 
imtis priemonių apsisaugoti.

— Bolivijos karinė valdžia pa
kaltino Washington Post laik
raštį už klaidinančias žinias, kad 
valdžios pareigūnai palaiko, ry
šius su narkotikų pirkliais. Pir
miausia šias žinias paskelbė vo
kiečių žurnalas Spiegei.

dės, todėl jis tik sugriežė dantimis ir prašvokštė 
vos girdimu balsu: • . „

— Išeik tu, bandite, arba ar čia pat tuojau ta
ve užmušiu.

— Jeigu mane ir užmuštam, tai ta bausmės 
vistiek neišvengtum, tik tada ji tau būtų daug 
žiauresnė. Mes norėjome dar duoti tau progos 
išpirkti savo kaltes, bet atrodo, kad mūsų pa
stangos jau bereikalingos,—nuskamba atsakymas 
į jo grūmojimą.

Visame kambaryje įsivyravo baisi tyla. Bič
kovas apžvelgia savo svečius; visi sėdi kaip numi
rę, niekas nė nesujuda. Jis kovoja su mintimi: 
pulti, ar ne, taip pertempti buvo jo nervai.

—Tęskite savo puotą toliau! gerkite savo bro
lių ašaras ir kraują!.... — pamažu traukdamasis 
atbulas durų link ir laikydamas ištiesęs ginklą, 
pasako drūsuolis ir budriai sekdamas ne tik Bič
kovą, bet ir visų kitų kiekvieną net ir akies mirk- 
teiėjimą, nori pasišaulinti.

* ♦ ♦
Tuo pačiu laiku sugrįžta iš miesto linksmai 

nusiteikusi Irena. Pamačiusi Ringaudą, ji stačiai 
apstulbsta. Jau buvo betiesianti jam ranką, bet 
pamato, kad jis laiko paruoštą ginklą. Valandėlę 
ji žito į jį tylėdama, paskiau apžvelgia visus sve
čius, norėdama susiorientuoti, kas čia darosi.

(Bus daugiau)
--- —------- ----------------------- ----  — i n
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
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21. Ir; jam sunaikinus visą bedievystę ir visus piktadarius Pa- 
galiau bus įsteigta žemėje taika ir ramybė tarp žmonių. Kuomet 
bus pasiektas šilas laimės ir geros valios stovis, kuris seks po 
sunaikinimo’ visų Dievo ir teisingumo priešų, Kristui karaliaujant 
— pagaliau bus.sunaikinta net pati mirtis (1 Kor. 15:26). Po to 
simboline kalba pranašystėje pasakyta, kad įvairūs laukiniai ir 
naminiai žvėrys gyvens ant žemės taikiai: “Tuomet vilkas gy
vens su avinėliu ir lūšis gulės su ožiuku; ... ir mažas vaikas juos
ganys”.’— Izaijo 11:6.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. N.Y. 1C333 (Iš prof. Ad. Varno Lietu- 
vos kryžių albumo)

laikai^ lietuvių, taute buvusitik iš d
jos istorijoje (išlikusioje rankJ nekultūringa, laukinė) yra kiau-

buvo turėjęs Pretorijus, to pa-‘ 
ties Pretorijaus-tvirtinimu, įro
dinėjęs, kad 'įvairiuose Gru-.

. rai. neteisingą. Geresnis ir kad 
krašto .praeities pažinimas iškėlė 
daug tokių faktų, kurie ypatin
gai teigiamai piešė senąją Lie
tuvos politinę santvarką. Bet 
in grynai kultūrinėje srityje su
sidomėta ypač lietuvių mitolo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS

!
i s

DR. K. G; BALUKAS 
mkUURIJA IR MOTIRU LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6444- S*. PalMki Rd. (Crawford 
Medical Buildinfll T«L LU 5-6444 
Priima, ligonius pagal aositarinw.

Jei neataliepia. skambinti 174-8004

TARIAMASIS LIETUVIŲ SENOVĖS 
RAŠTAS IR JO IEŠKOJIMAS

DR. PA UL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wookhoctoe Community klinikos

VACLOVAS BIRŽIŠKA

ilgus metus buvo Kauno, ir Vilniaus 
fakulteto dekanas. Jis parašė ir- at-

Prof.

Vaclovas Biržiška
universitetu teisiu
spausdino keturių tomų “Lietuvių bibliografiją”, redagavo
“Lietuviškąją enciklopediją”, “Bibliografijos žinias”- ir 

daug rašė iš lietuvių tautom kultūros- istorijos.

RAŠTAS SUDARYTAS IŠ-
MAZGŲ, IR ĮPIOVIMŲ

MEDYJE

Bl MM3

GYDYTOJAS lt, CHIRURGAS 
spgciAlybg AKIŲ- MGO» 

3907 W*rt IttJrd Short

Jau nuo XVI amžiaus pra
džios, nuolat didėjant susidomė 
jimui senovės prūsų praeitimi 
ir jų kultūra, tarp kito ko pra
dėta ieškoti ir savarankiško 
prūsiško ir' lietuviško rašto pė
dsakų. Akstiną tam davė jau

' Daryta išvada, kad jei yra bu
vęs toks raštas, tai turėjusi, bū
ti ir tam tikra tarpusavio kores
pondenciją tarp prūsų, ir gitų, tuvių, patriotizmu, vertė-. Lietu- 
tad ir senovės prūsai turėję- mo vos šviesuomenę, kreipti, ypatin- 
kėti rašyti, ir tuo būdu turėjęs gą dėmesį į; tuos lietuvių tau- 
būti ir savas senovės prūsų j tos gyvenimo- savumus.
rašta. Į ją skyrė iš: kitų, tautų, Dabar

XVI a, pradžioje rašęs savo 
kroniką Simonas Grunau tuo
jau ir pateikė tokio rašto pa
vyzdį pridėtame prie savo rank 

' -t raščio taria-naai"’ likusi'amė''■ le-

nauo kronikos nuorašuose tie 
tariamieji prūsų raštai, vaizduo
jami nevienodai, bet visi jie prL 
meną senąją rusų kirilicą, taigi gija, senąja religija, vidaus gy- 
visai galimas daiktas, kad Gru.- 
nau, tą raštą pats komponuoda
mas, naudojosi kokiu pavyzdžiu 
jam neįskaitomo gudų rašto, pa
rašyto kirilica. Pagaliau, ir pats 
Pretorijus savo “Deliciae” pri
eina išvados, kad senovės prūsų 
kriviai galėję turėti savo spe
cialioj raštą įvairioms slaptoms 
žinioms, žymėti, ir tai dar nuo 
VI a., bet ir jis- buvo linkęs ma
nyti, kad tas raštas buvęs pa
našus į; gudiškąjį, nežinodamas 
to, kad tas.gudiškasis, ar tikriau 
bažnytinis pravoslavų raštas VI- 
a. dar apskritai nebuvo žino
mas.

Prie šio klausimo ilgai, negrįž 
tama, tačiau naujos sąlygos ir 
lietuvių setnovės rašto klausi
mui kelti susidaro Didžiojoje 
Lietuvoje nuo XVIII a. pabai
gos, kada politinės krašto nelai
mės, žiauri: Lietuvos okupacija, 
■trukusi šimtą- dvidešimt metų,, 
’sudarė- palankiu, dirvą, ir- lietu- ‘ 
vių tautiniam-sąjūdžiui atsiras
ti. Vilniaus Universiteto metu 
įsigalėjęs, literatūroje romantiz
mas, drauge su atbundančiu lie-

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

kurie.

OPTOMSTR1STAS

2411W. 71 St T«L 737-5145

Program** »»dai>

“Lietuvos Aidai 
„KAZĖ BRAZDUOK Y T«Dr. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS. IR. 
PROSTATOS. CHIRURGIJA " 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

ostgotų .karaliaus Teodorik.o raš
l tą, rašytą dar. VI a. prūsams su
[ paseka.už jam atsiųstą gintarą, -gendinio prūsų kunigaikščio. Vi-

Ofiso telefonas: 776-2880, 
RazidencijostelaL: 448-5545

DR. VYT. TAURAS j 
OYPYTpJM 1( SUIIUIIOAS

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

Visoa laidos iš WOPA dore, 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
ii WES stones 1110—AM o«u*.

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 6062?

Telef. 778-5374^

ofina iMž. win Mm. fr Barr

■ J - 11 11 ■ - . ■ 11

p , ŠILEIKIS, O. P. \
QWTBQVlDAS-tWyTEZIStkS

F L 0 KID A
DR. G K. BOBELIS

Prostatos, inkstų Ir Šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL. (813) 321-4200

SOPHIE BARCOS
RADIJO 4SIMO8 VALANDOS 

VlM* It WOPA

Lietuyiv kalba: kasdien nuo pu- 
madienio iki penktadienio 4:u0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rak ryto.

Vada|a.. Aldona Daukui

Talr7

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

devuto vėliavos atvaizde.’ Nors 
visa Grunauo kronika buvo su
pinta iš. įvairių pasakų ir. pra
manytų pasakojimų, kuriais tu 
laikų, istorikai, nesirūpindami 
savo inform.ącfijų tikrumu, pa-- 

i gražindavo savo veikalus; nors- 
Grunau, duodamas savo atvaiz
dą, nenurodo nei kur toji vėlia
va išliko, nei kokiu būdų ji 
galėjo būti išsaugota per visą, 
tūkstantį metų (jis ją priskiria 
šeštam amžiui po Kristaus)^ nei 
ugnies, nepaliesta, nei pelių ar 
kandžių nesuėsta; vis dėlto ne 
tik XVI a., bet net ligi XIX a. 
pabaigos — XX a. pradžios į 
tą Grunauo atvaizdą rimtai žiū
rėta. Iš dalies Grunauo medžia
ga pasirėmęs ir žinomasis XVI- 
a. pabaigos Prūsų istorikas.

SENOVĖS RAŠTAS

Motiejaus Pretorijaus. (“De- 
liciae Prusicae” knyga XVI) liu. 
dijimu, buvo, pateikęs panašų 
į Grunauo pavyzdį prūsišką raš 
tą, nes jis buvęs- įsitikinęs, kad- 
dar senais laikais prūsai turėję 
specifinį raštą, nors savo tarpe 
susižmodavo raštu, sudaromu 
iš mazgų ir įpiovimų medyje.-

Vėl Jonas Bretkūnas, Hem 
nenbergerio amžininkas, savo

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKUS

BARBARA STUNGIENĖ
PAGAL TĖVUS URBUTYTĖ

Gyv. Louisville, Ky., anksčiau gyveno Chicago, TIL

M.OVTNG,

fit Įvairi v otrtwnv.
ĄNTĄNĄS-VtttMĄr

ToL 376-14*1 arka 376-5***

PERKRAUSTYMAI 
į MOVING 

Leidimai —. Pilna, apdrmrt* 
ŽBMA.KA1NA

Mirė 1976 m. rugpjūčio 18.dieną.Suburban.ligoninėje, 
Louisville, Kentucky.' Palaidota šv. Kazimiero Lietuvių, 
kapinėse, Chicago, Illinois.

Paliko giliai nuliūdę: vyras, sūnus su šeima, anūkas ir. 
daug kitų giminių. Lietuvoje liko du broliai ir dvi seserys.

Mes- Tavęs, mūsų Brangioji, niekuomet nepamiršime. 
Tu pas mus jau nesugrįši, bet mes pas Tave anksčiau ar 
vėliau ateisime.

Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę —
V.YRAS» SŪNUS- IR JO ŠEIMA 
BEI KITI GLMLNĖ&

venimu. Ir čia, susidūrus su gu
diškosios rašto kultūros įtaka 
Lietuvos gyvenimui; naujai at
budusi tautinė* ambicija vertė 
ieškoti ir savito senovės lietu
vių rašto. Jei Lietuvos ir lietu
vių valdomi ir tvarkomi gudai 
turėjo savo raštą, jei* skandina
vai. turėjo savo runas, jei grai
kai ir romėnai, iš kurių anuo 
metu buvo kildinami; lietuviai, 
ne tik turėjo savo raštą, bet ir 
literatūrą, visą tūkstantį metų 
stebinusią, visą kultūringą pa
saulį ir- likusią gy vą ic tada, ka
da pačios tos tautos seniai jau 
buvo išnykusios, tai lietuviams 
patriotams- atrodė, nepriimtina 
mintis, kad'senieji lietuviai ne- 
kūrę savo, lietuviško rašto. At
rodėt kad jis turėjęs būti, nors 
nei vienoje bibliotekoje, nei vie 
name archyve neišliko jokių to 
rašto pėdsakų. Tų raštų dingi
mą stengtasi išaiškinti karų ir 
gaisrų nelaimėmis, kurios,, su- 
naikindamos ištisus Lietuvos 
plotus, savaime - sunaikinusios, ir 
atskirus senovės lietuvių rašto 
paminklus;

(Bus daugiau)-

tyje susidomėta, sena, bet gyva 
lietuvių tautosaka, praeityje ieš 

Įkota viso, kas galėtų duoti, me- 
jdžiagos senajai lietuvių kultū-

Jrai-pažiniLir.iškelti, ____
{. Su didėliu?’pasitenkinimu 
konstatuota, kad šimtmečiais

I įvairių (bet toli1 gražu ne visų) 
vokiečių, rašytojų skleidžiama

t . mintis, jog savo.gyvenimo, prie-
šaušryje. prieskrikščioniniais statinaičių.

• Naftos statinaitė yra_42 ga
lonų. 46„% .jos perdirbama į.ben-;j 
žiną automobįliaims, 26% į bur.; 
tų-šildymo alyvą, 10% į.indust-.j 

Srinę bei daugiabučių namų šil-, 
įdymo alyvą ir 12% į kitus nau- j 
dingus produktus, imtinai: į; va- 
zeliną ir asf^^TT’" ' '

■ • Aliaskos, vamzdžiais., kiek-
I vieną. dieną Amerikon, atbėga 
Į 1.4 milijono, statinaičių naftos,. ' 
! Jos galėtų atbėgti iki 2 milijonų.'

V j

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika S' Evans
į Laidotuvių Direktoriai

r ’ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Z TeL 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
TeL 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS-DaIMI D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

IM

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■;

It i

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAS

TURiME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 

Asociacijos

jo .žmoną ELENĄ, dukrą RŪTĄ su šeima, gimines, 
in artimuosius, draugus širdingai užjaučia ir kartu 
liūdi’

■ĘŠST 1973-6, 1976-9, 1979- kadencijų 
Sąjungos- Garbės: Teismo teisėjui,.

Ats. Karininkui; Jūrų-Skautininkui,.Dipl. Agronomui

J U R GIU L B A U Bl. I UI 
netikėtai mirus,.

PETKUS
TEVASIRSCNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

LšST- G. Teismų- pirmininkai, — Dip h Teis. 
-- MARIJONAS- ŠNARŠTYS, KAZYS DAUGVY-

. I)AS,^ :ir teisėjąi: LEONARDAS- šULGASj 
AN±._ PETRAUSKAS, KAZYS- RAŽAUSKAS,. 
BALYS GRAŽULIS) JZ. BRIEDIS, ANT. GRI
NIUS, KZ: ŠPAKALSKAS- ir MYKOLAS-. 
ABARIUS.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-100J

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

“Mūsų Sparnų” žurnalo redaktoriui 
inž.,JOKŪBUI KREGŽDEI

• mirus,

jo žmonai Viktorijai ir dukrai Jonei 
Šernienei su šeima bei artimiesiems 
reiškiu gilte užuojautą.

JONAS JOKUBONTS

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA. AVĖ. Tel: YArda 7-H3S -1139

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, I1L 974-4411

A354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

i ū— Naujienos, Chicago. 8, UL Tuesday. August 19, 1980



ŠAUNUS PIKNIKAS
R. Liet. B-r.ės Marquette Par- ( 

ko skyrius rugpiūčio 10 dieną 1 
12 vai. surengė Vyčių salėj Šau-. 
nų pikniką.

Nuvykau anksčiau, nes nogė
jau stebėti valdybos pasirengi- j 
rrą. Pirmininkas Ig. Petrauskas, i 
vykd- vicepirmininkas J. Bag.' 
džius kruopščiai tvarkėsi, kad 
maloniai sutiktų svečius ir visa 
būtų tinkamai parengta. Loteri
ją tvarkė ponia Kaulėlierė.

buvęs. Ig. Serap nas, Repšiąi. 
Sveč ų tarpe — p. Tridienė, AL- 
Tos Centro valdybos pirminin
kas dr. K. Šidlauskas, ALTos 
skyriaus pirm. E. Mikužiūtė, 
Prekybos Rūmų dir. B. Klemka, 
Pensininkų draugijos -valdybos 
nariai — p r m. St. Vanagūnas, 
inž. Karazija, J- Blažys; Sanda- 
~cs redaktorius inž. G. Lazaus
kas, irž- E. Jasiūnas. architektas

1-! Os. Tilius, inž. V. Žemaitis, ra- 
kininkavo keletas ponių, žiūriu, šytejas J. Venclova, lakūnė p lė 
su,.maloniu šypsniu virtuvėje : Liorentaitė, Nau'iėnų reporter s 
šeiprininkauja Jūratė Jasiūn enė 
su ' Įplomis poniomis. Bilietus 
pardavinėjo ponia Serapinienė. 
Prie įėjimo — valdybos narys J. 
Kreivėnas. Bare rengiasi svečius
aptarnauti M. Simokaitis. Ponia 1 kevičius
Fimokaitienė švaistosi apie sta
lus žodžiu, valdybos nariai su 
kviestu personalu kruopščiai pa
sirengė sutikti svečius.

Po 12 vai. rinkosi lėtokai. Bet 
apįe antrą valandą užplūdo sa 
lę:: apsėsti visi parengti stalai, 
net trūko vietų. Stato stalą vie
ną po kito. Salė prigužėjo ma
lonių svečių. Rimta publika. Ei
lės; išsirikiavo prie virtuvės, ba
ro. iKlegesys, kaip bičių avilyje.* 
Nuotaikom geriausios-

Muzikaš K. Venskus, talkinin
kaujant R Kivėnui ir jaunuoliui 
P. Pranckevičiui, groja. Publika 
įsisiūbuoja ir užpildo šokiams 
skijrtą vietą. Sėdį prie stalų ža
vėjomės gražia muzika, ritmin
gais šokiais.

JiJešamės iš virtuvės kugelį, 
dešreles,, vjrtinukus ir kitus 
kepsnius. Kas užsigeria alutį, 
kavą, kas — šį tą stipresnio. Vai- 
šinhmės šviežiu, skaniu maistu.

Prie loterfijos <talo eilės pa
dvigubėjo. E>ip bematant, sta
lai ^patuštėjo. Uešemės jiet ver
tingų dalykėlių.

Dalyvių tarpe K Liet B-nės 
pirm. dr. V. Dargis, tary bos pir
mininkas A. Juškevičius, apy
gardos pirm. St. Dubauek^a su 
uolia mūsų sąjūdžio rėmėja, 
mokytoja, mamyte, v-bos narys 
kan. V. Zakarauskas trumpai te-

A. Pleikys, dir. Dundulis, "Ęaut-
* -t -ikai, Jackevičiai, J. Balerinas, 

dr. K. Dabrila, Kožica su se
sute Joana. Be to, dalyvavo Ci
cero R. Liet. B-nės pirm. Prane

šu še'ffia, Brighton 
Parko R. Liet. B-nės pirminin
kas Pocius su žmona. \ :

Prie vieno stalo užtraukia dai
ną. žiūriu, tarp dainuojančių 
yra savanoris Justinas Žemaitis. 
Jis jau stiebiasi per 80 metų ir 
vis nori būti su savaisiais. 1

6 valandą prasidėjo antroji lo- 7---
terijos dalis. Vadovavo J. Bag- įj* 
džius. Pirmą bilietą ištraukė' dr. 
V. Dargis. Matėsi vertingų fan- 
tų. Tuojau patuštėjo. '

Pamažu publika retėjo. Atvy
ko Naujienų redaktorius M. Gu
delis. Nuėjo prie valdybos stalo.

Reikia manyti, svečių dalis 
šoko ir svečiavosi ligi vėlumos. 
Malonu buvo stebėti vieningos 
minties dalyvius, kurie besąly
giniai remia VLIKą,1 ALTą ir 
net BALFą. Suprantama, palai-! 
ko spaudą ir visas kultūrines, 
patriotines organizacijas, kurios 
kovoja prieš bendradarbiautojus, 
ir pasinešusius į klystkelius- j

Dėkingi valdybai už šaunias vakarių baigė Evangelical slau- 
vaišes, su malonumu dalyviai gių mokyklą. Ji-pakviesta dirbti 
praleido keletą valandų ir skirs- MacNeil ligoninės Chirurginia 
tėsi į namus, vildamiesi, kad me skyriuje, Berwyn, Iii. 
netolimoje ateitv j e suorganizuos' ' .v , . . I — Ponia Bernice Macnūnasiswka i gamta. I x -pr pauyius ; įsnnkta St. Rita auKst. rnoKyk- 

______ ___2_ 1 I°s Motinų klubo vicrp:rmi-
, i ., . \ : ninke.3 Kristaus laiku visame pa

saulyje buvo nuo 200 iki 300 mi
lijonų žmonių.

ąžuolai

AUTORIUS'AR VERTĖJAS?

j (Atkelta iš antro puslapio) 
rhatyta paaiškinti naujai ruąšia-j- 
moje apie Kušnerio leidinį bro-jl

• šiūroje.. *
j B;t štai “Aidai” žurnale*!,

ISiO metų (geg.-birž.) 3 nume-jj 
ryje pasirodė dr. Povilo Reklai-. 
čio ilga Kušnerio. knygos reesn-j 
zija, datuota “1979 metų įiabai-!r
ga”.' čia jis ypač pabrėžtinai iš
keldamas “Drauge” atspaūsdin-į 
tą 1980 m. kovo mėn. 1 d. dr. S.Į 
Sauliaus pareiškimą; visoje savoj 
recenzijoje su aiškia nepaslepia-* 
ma tendeųcija vajrtoja^ rųojiąli- 
ninką kcinproinituojancius — 
vagies, plagiatoriaus, teistnan 
traukiamo kriminalisto ir kitus' 
epitetus. Jis‘ šiam svarbiam iri 
sunkiam darbui įvertinti heras-! 
damas nė vieno' palankaus žo
džio, paverčia knygos ąptorių

■ prof. dr. P. L Kušnerį, alsakin-j 
! gąjį tos knygos redaktorių — 
Sovietų Mokslų Akademijos is-j 
torijos mokslų daktarą S., A.į 
Tokarevą — nemokšomis, pla-! 
glatoriais ir 1.1., taip pat tosl 

; knygos rūpestingą vertėją Ąlek-!
.i.'i-HM .n: K.L1 i. I Sandrą Tenisona, bei visus jdsi vos žemėlapi ar išleista DeVemų •, . , .... . į? . . . .. bendradarbius. Labiausiai jamKultunnio Fpndo, galima įsigyti , ... , ... . , , . . , ,’° . kliūva leidinio techninis redak- .

torius Vincas' žemaitis, kurį jis i

iuš suūdytą įLi^tu- Į

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayejegulariy!

Xpaid iad 
Compounded

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

see us for 

financing 
” AT OUR LOW RATE

WITH REPAYMENT 
TO FITYOUR INCOME

■■■LINSUR.D

Mutual Fedgl 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60601

Fbauet Vlrgtafa 7.774?
Thur.9-8 Sat. 9-1DOUKSs Mon.Tue.Fzl.9-4

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviq ftaternalmė or- 

ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo* 
darbus dir na, >

SLA— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
* apdraudę savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $13.000.

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

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

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai j SLA Centrą:

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

307 W. 30th St.
Tai. (212) 543-2214

V -- - — >

Nemel, žemi — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ESTATE
, Namai, Žami — Pardavlimil 

REAL ESTATE FOR SALE ,

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -

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

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

Chf-t

— Kriauče/iūnų vardo Mon
tessori Vaikų Nameliai šį rudenį 
planuoja pradėti popietines kla
ses 3 dienas savaitėje. Suinte
resuoti prašomi teirautis telefo
nu 239-2179 arba 436-2794.

— Santaros - Šviesos metinis 
suvažiavimas įvyks rugsėjo mėn. 
4-7 dienomis Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich.

— A. Butkutė iš Čikagos piet-

— Kun. dr. Juozas Pronskis, 
ALTos informacijos direkiurius, 
rašo SW News - Herald, kad 
Jungtinės Tautos nutarė, jog' Iz
raelis turi atiduoti arabams už
imtas teritorijas, bet nieko ne
sako prieš kolonialinę imperiją 

. Sovietų Sąjungą. Ta proga jis 
| primena skaitytojams Lietuvos. 
I Latvijos ir Estijos okupacija.i

•.' — Stud. Paulius Mažeika iš 
• Čikagos pietvakarių pakviestas

■ Northern universitetu vadovy
bės supažindinti naujausius stu-

■ dentus su patalpomis ir su tvar- 
ka. Universitetas pradės studi
jas rugpiūčio. 25 dieną.

— Daley kolegija, 7500 So. Pu
laski Rd., pradės rudens semest
rą rugpiūčio 20 dieną.
LINKSMA, ĮDOMI GEGUŽINĖ

*' Lietuvių B-nės (R) Čikagos 
į apygarda rengia šaunią ir links

mą gegužinę, kuri įvyks š. m. 
(rugpjūčio 21 d., sekmadienį, Vy- 

•. čių salėje. Pradžia 12 vai. Bus 
skanių užkandžių, gėrimų, fantų 
šaltinis ir tikrai" puiki p. Venc
kaus muzika. Maloniai kviečia- 

= me visus dalyvauti.
, — Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.)

siunčiant, už|a^yiuijąnšįttQ^a^-
Isu: Devenių Kultūfiriis r on’dąs, . .
P.O. Bo^ lOi82, StHteUbfeS, Xeha pilnu knygos redaktonunn.
l-r oq-.jq ta i-ri Kodėl taip yra? Į recenzentoFL ;$6Afti65c per-:^ .. o , .j. . ,• - v- r - Povilo Rėklaičio pagristus ir nc-siuntuno islajtdoms^padengti. I . . . , .f. . ,} pagrjstus priekaištus, tendenem-

— ĮHoroseop^ or> Astrological t gą kritikę, etc., neužilgo “Ai- 
Tarot Card Readings. Satuiįday! dams’’. bus duotas platesnis pa- 
lljto 5 
sarv

I ! 't nelces-. aiškinimas. .
), 17 N. Vincas žemaitis

kal- 
or; 

5-8393/iPfce^essibisąl |Ssrr t>er i 
neriean. Fedėra tibn/oT■’Astrol-

”barfM« 
925- 
Aniei’icah. 
oners'.*;

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

ŠIMAITIS REALTY
- Notary Public 

Insurance, Income Tax

ARTIMIAUSIOS SPOR
TINĖS VARŽYBOS

1986 m. š.A; Lietuvių Lauko 
Teniso pirmenybės įvyks rugpiū- į 
čio 23-24 d. Chicagoje,-UI. 4 “ |

1980 m. Š. Amerikos Lietuvių J
Golfo pirmenybes vykdo Dętroi-1 
to LŠK Kovas rugpiūčio 30-31 d į 
Detroite, Mich. j

1980 m. š. Amerikos Pabaltie- I 
j čių Lengvosios Atletikos pirme- !

Pasiklausykite šios ypatingos nados. Estų stadidhe, L dora, ^^ybę ęįi 
šiandien 8:45 vai. Ont., netoli Toronto. Vykdo JAmerikoje>

■ PROTINGAŠ:^ i 
PASIRINKI M AŠv ;

Jėzus tarė: “Aš esu kelias, tie
sa ii gyvybė.-Niekas negali ateiti I 
pas levą kitaip, kaip tik „per* 
mane (Jono 14:6}. į nybės įvyks rugsėjo 6 ir 7 d. Ka-

Pasiklausvkite šios vDatiheosIna(1°s Estų stadiobe, L dora.
programos
vak. radijo bangą 1490 AM per 
‘Lietuvos Aidus/”.

šį penktadienį/per Sophie Bar- 
jus radiją, ta pačią banga, išgir
site: “Pasitikėk barometru!”

Parašykite, p a r e ikalaudami 
knygelės “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia”. Prisiusime 
dovanai. . .

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321 :
Oak I awn, Ill. 604.54

• 1632 metais dabartinė Ma
ryland valstija buvo pavesta 
valdyti l^rd'V. Paltoooreh

IMPORTANT NEWS FOB

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets ars 

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

nxiscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
M ARDA N0REIKIEN1

■f -* ž-

2603 W«st 6fth St, Chicago, DL 60621 « T«L WA MTffl 
Didelis pasirlnkiinas gero* rflUea įvairių prektjj.

MAISTAS Ii EUROPOS 8ANDUJŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETi jk GIFT PARCEIS SERVICE 

1501 W. IHh St, Chicago, Bl <0629. — Tel, WA

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

auomoti ar apdrausti savo nuo-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai *r sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS i *

4514 S. Talman Ava. < 
Tol. 227-3559 2

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

Kreiptis: S
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVBĄ P 
523-S775 r f F

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

mento laiptai, porčiai, stogai ’ 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION , 
7152 So. Kedzie Avenue 

; Tel. 776-8505

[.estai.
1980 m. š. Amerikos Pabaltie- 

čių ir Lietuviu smulkaus kalibre 
ir medžioklinių šautuvų šaudy
mo pirmenybes įvyks rugsėjo 
6 d., o pistoletų varžybos — rug
sėjo 13 d., Latvių šaudykloje 

>“Berzainė”, i
J 

netoli Toronto, Ont.a 
1980 m. š. Amerikos Pabaltie | 

čių Lauko Teniso pirmenybes Į 
įvykdo Člevelando LSK Žaiba? ! 
rugsėjo.6 ir 7 d. Clevelande.

■ Dėl smulkesnių informacijų į 
.apie šias visas varžybas sekite • 
‘spaudą ar kreipkitės Į bet kurį ; 
lietuviu sporto klubą, sporto apy- į 
gardą arba į ŠALFAS S-gos Cent- ! 
;ro valdybą šiuo adresu: Algirdas > 
Bielskns, 3000 Hadden Rd., Euc
lid, Ohio 44117. Telefonas (216) 
481-7161. r į

■savybę Chicagoje ar bet į kur 
prašome skambinti 

ar užeiti j mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

i Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tei. 767-0600 
independently owned and -.'•perated

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė® 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
T«l. REnubllc 7-1941

Siuntiniai t Lietuvą ; 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, tĮL 60632. Tel. YA 7-5980

- . .P

HELP WANTED — MALE 
Darbininko Reikia

— Kinijos vadai nutarė nuka
binti Mao Četungo paveikslus 
o dabar svarsto' galimybę jį ap7 
kaltinti' dėl “kultūrinės revo
liucijos”.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daut 
padėti teisininko Prano ŠUL( 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomr 
formomis.

Knyga su fo-momis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chios 
go, ILL. 60608. Kaina 83.00.

DON’T set his 
world on fire

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

perience helpful. Will train 
right applicant

Joe Perillo Pontiac
1111 W. Diversey

528-1111

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
3each apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
nvestacija, prašomi kreiptis įl 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

RENTING IN GENERAL
Nuomos

BRIDGEPORT — 4 room basement 
apartment for rent Heated & hot wa
ter. $135 monthly.

Call after 5 P.M. 839-8597

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

iymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
>208/2 W. 95th St 
Evarg. Park, 111. 
60642, - 424 8654

State Farni Fire and Casualty Company

♦
— ■ ■■ ■ ■ 1 .

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

Advokatai
GINTARAS P. ČEPSNAS

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

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

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

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS 

, A major s .
advancement _

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, August 19, 1980




