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' ALTOS IR BENDRUOMENĖS PIRMI-
L:

SVARSTĖ KETURIS KLAUSIMUS, BET 
SUSITARĖ TIKTAI DĖL VIENO

A. Sukauskas susitiko su ALTos 
vadovais, dalyvavusiais pasita
rime. Pats Kutkus ir ponia Zerr 
nepripažino jokių anksčiau bu
vusių susitarimų, nes nieko 
apie juos jie nežinoję. Dr. Ši
maitis jiems pasiūlė paskaityti 
protokolus ir kan. Balkūno va
dovautos Bendruomenės pa
skelbtus nutarimus, šį kartą 
inž. Gečys į pasitarimus beveik 
nesikišęs, nes matęs, kad eina
ma tuo keliu, kuriuo jis norėtų. 
Gečys dar prašęs įleisti Bend
ruomenę į Pabaltiečių komitetą, 
bet: jam buvo paaiškinta, kad 
teisiniu atžvilgiu tai neįmano
mas dalykas. Tada reikėtų įleis
ti kiekvieną politinę partiją.

Dabar, visi Jauks, ką pasakys 
ALTos vadovybė.

/•y1*” Pranešė Saulius šimoEūnas

DĘTROrrAS, Midi-.—praei
tą šeštadienį Detroite vyko 
Amerikos, Lietuvių Tarybos ir 
Katkaus vadovaujamos JAV. LB i 
.atstovų pasitarimas abiejų or
ganizacijų veiklai suderinti, bet 
nieko iš to susirinkimo neišėjo'.

Amerikos Lietuvių Taryba 
nutarė įpareigoti ALTos pirmi
ninką dr. Kazį Šidlauską vado
vauti ALTos delegacijai pasita
rime su Katkaus vadovaujamos 
JAV Liet B-nės atstovais. AL
Tos pirmininkas buvo pasirin
kęs dr. Vladą Šimaitį ir Teodo
rą' Blinstrubą. Ponas Blinstru- 
bas."dafr negavo gydytojo leidi
mo po* širdies priepuolio vykti,

.pasirinko inž. Grožvydą Lazaus
ką.- Frontininkų vadovaujamą
Katkaus Bendruomenę _pasita- ( pRjyfEgjųjg MINISTERIUS 
rime atstovavo’ pats V. Kutkus, 
inž. Algimantas Gečys ir Bend
ruomenės visuomeninius reika
lus tvarkanti ponia A. Zerr.
: Pasitarimo iniciatorius Kut

kus susirinkusiems, siūlė svars
tyti 14 problemų, liečiančių abi 
organizacijas,-; bet ALTds atsto
vai: sūtiko?:švarstyti tik 4 prob- 
Įėnfas;ILo kitas išbraukė iš. pa
siūlytos dienotvarkės, nes jos 
nieko bendro neturėjo :su dvie
jų organizacijų reikalais. '

■Pirmiausia -gana plačiai buvo 
svarstytas reikalas sudaryti ko
misiją ryšiams aptarti; kad abi 
organizacijos nedirbtų; to paties 
darbo ir .viena, kitai mėtrukdyių; 
Praleista daug laiko šiam klau
simui aptarti, ir priimtas toks 
nutarimas: abiejų organizacijų 
pirmininkai susitiks, karią į me
tus ir pasitars, ką galima būtų 
daryti darbams nedvigubinti.

Antras svarstytas klausimas 
buvo' aukų rinkimas. ALTos . at- 

. stovai siūlė laikytis susitarimo, 
nustatyto Bendruomenės įstei
gimo pradžioje. Vasario mėne
sio aukos turėtų eiti ALTai, iš
laisvinimo kovai vesti. Kutkaus 
atstovai nesutiko grįžti prie pa
daryto sutarimo. Jiems esą pi
nigas labai reikalingas. Be lais
vinimo aukų jie negali apsieiti. 
Taip tvirtino Nainys prieš aš
tuonerius metus, taip yra pasi
ryžęs; elgtis ir Kutkus.

Aptarti dar du klausimai, bet 
nieko nenutarta- Visi priėjo vie
nodos nuomonės, kad aptarti 
klausimai neįsigalios, kol abie
jų organizacijų valdybos nepa-

■ tvirtins susitarimų.
’ Saulius šimoliūnas ir Detroi
to organizacijų atsakingi parei
gūnai A. šimoliūnas, A. Baris ir

KABULAS, Afganistanas. — 
Kovojantiems a f g a n i stanie- 
čiams pavyko suimti, ištardyti, 
nuteisti ir nušauti du komunis
tų primestus -ministerius, pra
neša Kabule .yeikiantiejįŠjUplo- 
mataiV Du komunistų primesti 
ministerial ryžošĘniųvažiuoti už 
miesto įr pasikalbėti, su vietos 
gyventojais. Jie nežinojo, kad 
27 mylių atstumoje nuo Kabulo 
būtų maištininkai.

Maištininkai ministerius tuo
jau suėmė, išklausinėjo, papra- 
šė pasakyti, kas juos ministe- 
riais’paskyrė, tai tada abu buvo 
nuteisti mirti/ Buvo sušaudytas 
pasieiiio' minister® Faiz Mo
hammad ir viešųjų dirbu minis- 
teris . Nazar Mohammad.

Dviejų minister!ų nušovimas 
smarkiai paveikė rusus. Patyrę, 

i kad ininisteriai buvo sušaudyti 
I visai netoli sostinės, jie išvilko 
Sovietų tankus į Kabulo gatves. 
Taip pat paaiškėjo, kad netoli 
Kabulo maištininkai sunaikino 
keturis Sovietų tankus. Nusta
tyta, kad maištininkai jau turi 
prieštankinių pabūklų ir moka 
juos operuoti.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $672.

HAROLD BROWN
Secretary of Dcfeniw

KALENDORĖLIS
Rugsėjo 16: Liucija, Kiprijo

nas, Normąntė, Ringaudas, Ri- 
gimundas. .
L Saulė teka 6:31, leidžiasi 6:58..

Oras vėsesnis, vakare lie.

Sekr. Harold Brown pareiš
kė, jog rusai nieko negali 
pasinaudoti žiniomis apie 
lėktuvus, praskrendančius 
pro rusų radarus. Jiems rei
kės dar dešimt metų vytis 

1 JAV mokslininkus.

KIŠA KALĖJIMAI

Prezidentas Carteris įtikino Ronald Reaganą, kad jam nėra jokio reikalo 
viešai debatuoti su John Andersonu. Jis sutinka persiimti su Reaganu.

IRANO PARLAMENTAS PRADĖJO DE-

MANOMA, KAD PARLAMENTAS TIK PAKARTOS 
CHOMEINIO PRIEŠ SAVAITĘ PAREIKŠTAS SĄLYGAS

TEHERANAS. — Tikrasis Ira- * 
no’valdovas mula Ruhollah Cho 

■Aneini pareiškė, kad nori šalinti 
krizę tarp JAV ir Irano bei ap- 
tartū’.-Sfe-apriboti įkaitų paleidi
mo Sąlygas. Sekmadienį į tai at- , 
si Kepė Irano parlamentas, nu
balsuodamas pradėti antradienį 
debatus . dėl įkaitų paleidimo. 
Parlamento kalbėtojas Hashe-, 
mi Rafsanjani pareiškė, kad po 
antradienį pradėtų diskusijų, 
parlamentas paskelbs savo spren 
dirną. Jis taip pat pasakė, kad 
tai bus atsakymas į JAV 200 
kongreso atstovų laišką dėl įkai
tų paleidimo.

Oficiali Irano žinių agentūra 
PARS pranešė per Teherano ra
diją. kad antrąjį JAV kongreso 
atstovų laišką Irano parlamen
tui sekmadienį įteikė Šveicari
jos ambasados Teherane reikalų 
vedėjas.

Sekant pastarąsias mulos Cho- 
meini kalbas bei pareiškimus, 
amerikiečiai įkaitai būtų paleisti 
šiomis sąlygomis: •

— Atšaldyti Irano valdžios 
apie 8 bikjonus dolerių, esančių 
Amerikos bankuose, užšaldytus 
po ambasados Teherane užėmi
mo 1979 m. lapkričio 4 d.

— Garantuoti, kad JAV nesi- 
kiš į Irano vidaus reikalus.

— Panaikinti visus ieškinius 
dėl įkaitų laikymo ir atšaukti 
bylą Hagos tarptautiniame tri
bunole.

— Grąžinti į Iraną visą miru
sio šacho turtą.

Pastaroji sąlyga nėra galima 
įvykdyti, nes šacho turtas yra 
saugomas Šveicarijos bankų, į 
kuriuos jokios jurisdikcijos ne
turima. *

LENKAI TURĖS NEPRI
KLAUSOMAS UNIJAS

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos premjeras Stanislaw Ka
nia sekmadienį pareiškė, kad 
Lenkijoje, šalia oficialių darbi
ninkų unijų, veiks laisvos ir.ne
priklausomos darbininkų unijos.

Lenkijos vyriausybė ruošia 
unijų įstatymą, kuris garantuos 
streiką laimėjusiems darbinin
kams turėti laisvas ir nepriklau
somas darbininkų unijas, kokių 
norėjo sulaukti lenkai darbinin
kai. Lenkijos vyriausybė nenori 
naujo streiko, todėl ji leis ir to
kias unijas, kokios buvo aptar
tos ir sutartos.

Naujas premjeras S. Kania, 
keturių specialistų lydimas, bu
vo nuskridęs pas Brežnevą in
formuoti jį apie lenkų nuotaikas 
ir partijos vadovybės prižadą 
duoti jiems tvarkyti savo reika
lus pagal Dancige padarytą su
sitarimą. Brežnevas matė, kad 
jis nieko negalįs pakeisti, tai 
tiktai prašė, kad Lenkija pasi
liktu Sovietu bloke.

Oficialus pranešimas taip pat 
skelbia, kad nuų ateinančio sek
madienio katalikų bažnyčios 
mišios bus transliuojamos per 
Lenkijos radijo stcftis. Iki šio 
meto komunistinė valdžia nelei
do bažnyčiai naudoti valstybės 
radijo tinklu.

— Didžioji Britanija ir Vo
kietija sustabdė maisto preky
bą su Iranu, kol nebus išspręs
tas 52 amerikiečių likimas.

— Rusijoj maisto gamyba šią 
vasarą žymiai sumažėjo.

ADANOJE TERORISTAI NUŠOVĖ
TURKŲ KARIUOMENĖS KAPITONĄ ;

DEŠINIŲJŲ TERORISTŲ VADAS PATS ATĖJO \
Į KARINĖS VADOVYBĖS CENTRĄ 7'
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dienį. kairiųjų teroristų grupę | - TYRINĖS PASLAPČIŲ 

------ , . . . IŠDAVIMĄ

Sen. Howard H. Baker Jr." 
(R. — Term.) sekmadienį kal
bėjo ABC — TV “Issue and Ans 
wers” programoje. Jis pareiš
kė, kad anksti rytą ji pakvietė 
pusryčių prez. Carteris į Bal
tuosius rūmus. Jie kalbėjo apie 
paslapčių išnešimą viešumon .iš 
prezidentūros-

Kaip žinoma, pastaruoju me
tu Gynybos dępartamęntas iš
reiškė nepasitenkinimą iš Bal
tųjų rūmų išėjusiomis viešumon 
paslaptimis apie naujojo* lėktu
vo Stealth technologiją, šio’ lėk
tuvo negalima pastebėti radaro- 
įrengimais. Prez. Carteris ąuti- 
kcų kad Senato specialus komi
tetas pravestų apie tai tyrinėji
mą.'

nušovė turkų kariuomenės ka
pitoną, kai pastarasis įsakė 
Adanoje vasiuojančiai kairiųjų 
skstremistų grupei sustoti. Iš 
automobilio buvo paleisti keli 
šūviai £ kapitoną, o teroirstai 
bandė pasprukti. Kariams pavy
ko sužeisti ir suimti du teroris
tus, bet kiti du dingo.

Turkų karinė vadovybė apsu
po visą tą kvartalą, kuriame ga
lėjo slapstytis pabėgę du kraš
tutiniai kairieji ir krečia kiek
vieną namą. Kariams žinomi 
pabėgusių teroristų vardai. .Su
imti tuojau bus atiduoti karo 
teismui. ;7?

Turkijos karinė vadovybė įsa
kė dešiniųjų terdristų vadui 
Alparslap Turkes pasiduoti .ką,-.. 
rinei vadovybei, Jeigu 63 metų 
Turkes nepasiduos -iki sekma
dienio vidurnakčio, jis įstatymu 
bus paskelbtas protekcijos netu
rinčiu žmogumi, policijos atka
rių galės* būti nušautas vietoje. 
Alparslan Turkes vadovavo mu
sulmonų tikybininkų teroristų

■ grupei, įvykdžiusiai visą eilę pa- 
sikėšinidių špries kitas partijas.

Turkų karinė vadovybė rado 
didelius karo medžiagus sandė
lius Ahkards priemiestyje. Su
imti- ginklų saugotojai ir asme
nys, žinojusieji apie slaptą gink
lų sandėlį. Karinė vadovybė, 
bendradarbiaudama su policija, 
suėmė visą eilę teroristų ir jų 
bendradarbių.

Alparslan Turkes, bijodamas 
netekti gyvybės arešto metu, 
sekmadienį nuėjo į karo komen
dantūrą ir pasidavė naujai vy
riausybei. Turkes glaudžiai 
bendradarbiavo su turkų mulo
mis, patekusiais visiškon Irano 
maištininko Chomeinio įtakon. 
Jie sekė Irano maištininko' nu
rodymus ir planavo grobti Tur
kijos vyriausybę visomis jiems 
prieinamomis priemonėmis.

Turkijoje yra buvę Irano val- 
, džios patarėjai, raginusieji su- 

— Kardinolas Vyšinskis ilgai Į 
kalbėjosi su Lešek Wale-a. Jam 
aiškino tarptautinę padėtį.

PABĖGO 250 AERODRO
MŲ TARNAUTOJU

FRANKFURTAS, Vokietija. 
— Visas šimtas Afganistano 
aerodromų tarnautojų sekma
dienį sukvietė vietos ir užsienio 
laikratšininkus, jiems pranešda
mi, kad 250 Afganistano aero- 
drc'mų tarnautojų su savo, šei.- 
momis jau sugebėjo pabėgti 
nuo komunistų kontroliuoj amo 
Afganistano.

Afganistaniečiai informavo 
laikraštininkus, kaip jie paruo
šė planą organizuotai išvykti iš 
Afganistano aerodromų.

Laikraštininkams pranešimą 
padarė lakūnas .Habula Balčiu, 
pasistatęs abu savo vaikus šalia 
savęs. Jis pats- turėjo skristi į 
Londoną, iš ten atvyko į Frank
furtą, o iš ten jis jau turėjo pa
siruošti skristi į Kabulą. Frank
furte jis pareiškė, kad į Kabulą 
jis neskris; jis liks Vokietijoje 
kartu su kitais Afganistano ae
rodromų tarnautojais.

Tarnautojai iki šio meto ty
lėjo, kol jie pajėgė išvežti visus 
lakūnu ir aerodromų tarnau
tojus. Dabar operacija baigta, 
tai visi gali prašnekti.

— Edvardas Gierekas. sveiks
ta, bet jis visai nesirengia va
žiuoti į Maskvą.

jos apylinkėse. Pastaruoju me
tu sproginėjimai vis dažnėja ir 
sužeidžiama vis daugiau žmo
nių. Praeitą sekmadienį pačioje 
Maniloje sprogo galinga bomba, 
kuri užmušė vieną amerikietę 
ir sužeidė 33 asmenis.

Bus tikrinami žmonės, įei
nantieji į valstybės įstaigas, 
vandens centrus, dideles krau
tuves ir elektros bendroves. Pas
kutiniu metu Maniloje padidėjo 
sproginėjimai, kurie kenkia ne 
tik nekaltiems žmonėms, bet ir 
vandentiekiams • bei elektros 
laidams.

Vyriausybė yra pasiryžusi 
bausti nusikaltėlius, jeigu jie 
bus suimti besiruošiant sprog-

MANILOJE KARIAI 
IEŠKO BOMBŲ

MANILA. Filipinai. — Filipi
nų vyriausybė įsakė nuo pirma
dienio krėsti į miestą įvažiuo
jančius ir pačiame mieste važi
nėjančius automobilius ir kito
kius vežimus. Tikrinimo darbą 
turės atlikti Manilo’s policija ir 
kariuomenės daliniai.

Vyriausybė priversta imtis 
tokių apsaugos priemonių, nes 
tai yra vienintelis būdas suma
žinti sproginėjimus sostinėje ir I dinti miesto įrengimus.
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Prezidentui Sadatui nepa
tinka, kad Izraelio premje
ras Beginąs labai blaškosi. 
Kai patyrė, kad Libija Susi
tars su Sirija, tai Beginąs 
jau nori trauktis iš Gazos. 
Jei būtų paklausęs preziden
to Carterio, tai Gazos prob

lema jau seniai būtų 
buvusi išspręsta.

— Naujasis Kinijos premjeras 
Zhao Z '.y an g pareiškė, kad jis 
priešinsis Sovietų Sąjungos ver- 
žimuisi Į globalinį dominavimą.

$

a

daryti perversminę.. .nuotaiką. 
Irano pasienyje buvo paskelbtas 
karo stovis ir sustabdytas bet 
koks susisiekimas su Iranu.

Nežiūrint šių priemonių, tur
kų tikybininkai atidžiai sekė 
Irąno įvykius ir ruošė dirvą per
versmui. Istainbule gana daž
nai vykdavo’ teroro aktai, kėlu- 
sieji nerimą visame krašte.

Turkų karinė vadovybė buvo 
perspėjusi vyriausybę apie artė
jantį pavojų, todėl ir ėmėsi prie
monių pilietiniam karui iš
vengti.

Premjerą Suleyman Demirel 
buvo palikę namų arešte, bet 
vėliau jį suėmė ir išvežė į Galli- 
polį, kur įsteigta stovykla įta
kingiems visuomenės veikėjams. 
Karinė vadovybė ėmėsi šio 
žingsnio, kad įtakingesnieji po
litikai teroristų nebūtų namuo
se užpulti ir nužudyti. Buvo su
imtas ir į tą pačią Gallipoli sto
vyklą išvežtas ir buvęs premje
ras Bulent Ecevit.

Turkijos vyriausybę nušalino 
ir parlamentą paleido Turkijos 
Saugumo taryba, susidedanti iš 
keturių karo vadų, vadovaujan
čių keturioms ginklų rūšinis, 

i Jie iš anksto paruošė karo vadus 
J perversmui ir paruoš kraštą ci- 
’ vilinei administracijai.

Perversmas įvykdytas ha 
kraujo praliejimo, bet kiekvie
nam aišku, kad krašte bus pasi
priešinimas. Turkijos ginkluotas 
pajėgos yra pasiruošusios smar
kiai bausti teroristus. . .

Sekmadienį Saugumo taryba 
nutarė generolą Kenan Evren 
paskirti krašto prezidento pa
reigoms eiti. Visi kiti Saugumo 
tarybos nariai padės prezidentui 
tvarkyti valstybės reikalus.

Perėmus krašto administraci
ją, karinė vadovybė imsis prie
monių Turkijos ekonomijai su- 
tvarkvti.

I
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KATARAKTA
.mažiau

Iiauciojimo ir šute 
laiko mokytis.

GJinkimes i kataraktos reikalus, tada

“The Overnight Wonder 
for constipation. '

Prieš akis apskrities miesto vaiz 
das kitoks negu tėvo ūkio lau
kuose. Kur 'netrukdomai akis

pranyksta tas
viena akimi dvigubas matymas. 

Kataraktos pradžioje maty
mas esti geresnis lėliukėms iš-

pamaldomis bažnyčioje. Mer
gaitės kaip rūto's ir berniukai 
kaip lauko dobilai subanguoja 
rikiuotėje eidami ir grįždami įl ūkio 
pamaldas. Vėliau salėje atatin-' 
karna programa, sveikinimo žo
dis gimnazijos direktoriaus ir 
linkėjimai, semtis mokslo, doro-, 
vės, gražaus elgesio ateities Lie
tuvai. <" 
banguoja dekadomis ar pusšim
čiais, kur vieni ateina kiti išei-

1) įvairios akies ligos (glau 
koma, u Veltas, retinus atsidali 
iiimas...).

sunykimas po atliktos re’tifios 
atąidąlinimo' operacijos.

III) Katarai<ta ir visame kūne' 1) Atopinis dermatitas (nuo

kai apturi kataraktą — Visokio 
amžiaus žmonės gali tokiės ne
gerovės Susilauk ti.'

Akies lęšiukas susideda iš vi-' 
duryje esančio' branduolio, žie
vinio sluoksnio ir pačiame pavir
šiuje esančios kapsulės. Su- 
drumžlėjiinas gali atsirasti bet 
kurioje lęšiuko Vietoje. Todėl' 
katarakta skirstdma į branduo
linę (nuclear), mat, nucleus yra 
branduolys; j žievinę (cortical). 
kapsulinę (capsular): priekyje- 
ar Užpakalyje -lęšiuko kapsulės.

Pagal kiekį lęšittkyje ešatno1 
prisikrėtimo (dpacilies), kata1 
raktos skirstomos į nesubrendu
sias '(itnrrtafture), 'kada lęšiuko 
skaidulos yra dar permatomos;

kata 
svar
(tok- kataratka nutiko

kūno ligos, sužeidime’, laukia. Visai n

15 iki 25 metų amžiaus). . sutinusi katarakta (intumes
2) Prigimtas odos šiurkštų-1 cent): lęšiukas esti sutinęs si 

mas (ichthyosis).
C) Medžiagos apykaitos ■paki

timai (metabolic).
1) Cukraligė.
2) Galactosemia — tuojau po 

gimimo 
cukraus apykaitos sutrikimu pa
sireiškianti.

3) Sumažėjimas kalci j aus 
kraujuje (hypocalcemia), einan 
ti su traukuliais.

D) Nervų pakitimų sukelia
mos kataraktos;

Matom, kad kuo į girią giliau, 
tuo medžių daugiau. Katarakta 
gali atsirasti, kaip dabar čia pa
duota visa eilė priežasčių, ne 
vien nuo senatvės. Ir ne vien 
pensininkui. “Pagal žmogaus am
žių, katarakta skirstoma į pri
gimtą, kūdikystėje atsirandan
ti, jaunystėje ar ipas apaugusius 
pasirodanti-ir, -pagaliau, senat-

giuotu upeliu ir atsimušti į ber
žynėlį. Čia kitaip — namai ir vėl 
namai, gatvių sankryžos ir vaik-

SPEGIALVS VAJUS
SLA narių pageidavimu, Susivienijimas Lietuvių Anierikoje p’ti- 

tęsia dabartinį Specialų vajų naujiems nariams įrašyti. Vajus teoe.yk- 
domas ne tiktai naujų narių verbuoti, bet ir sudaryti -progą esam.emn 
nariams iki 70 mętų'amžiąus savo apdraudas /padidinti. Šio vajaus metu 
įsirašantieji į reguliarias apdraudas (V-l, V-2, V-3 ir V-X) gauna net 
•>°% nuolaidą nuo pirmų metų metinių mokesčių. Šio vajaus imtu na i i 
ir nauji aplikantūi gali Susivienijime apsidrausti iki $5,'000 netikrinę 
sveikatos.

2) Ankstyva akies negerovė 
(oculopathy of prematurity) — 
tada, -katarakta išsivysto vaikui 
sūlaukus trijų metų amžiaus.

’3) Apsinuodijimas (cortisono 
vartojimas visam kūnui ar tik 
vietiniai, skalsės, naft alinas, di- 
nitrophenolas...).

4) Akies užgėrimas:
a) Sutrenkimas akies (pig

mentas priekinėje lęšio kapsu
lėje, užpakalinė pdkapsulinė ka
tarakta) .

b) ^plėšimas akies.
c) Pasilikęs akyje svetimkū

nis (geležis, varis...).
d) Elektromagnetinė radia

cija:'
(T) 'Infrared (rainelės susigė

rimas ir nuo šilimos sudegini
mas lęšiuko, jo kapsulės sužalo
jimas) .

(2) Microwaves (trumpos
bangos) — šilimos sukelti ne-, 
gerumai. ’ ■ \ • - •

(3) lonizacijos radiacija (su
kepanti kataraktą tokios radia
cijos dozė įvairuoja, jaunesni lę
šiukai ešti jautresni pakitimui).

Vakaris buvo paskutinėje gim 
nazijos klasėje. Gerai žinojo, 
kad jį laukia pavasarį į baigia
mieji egzaminai, kurie pėrą'leng 
vi. Bet visą tą “nugalėjus, gavifs 
atestatą dar nereiškia', kad daug 
padaryta, o tik atviras kėlias į 

klases. Visi nudeginti I Almą Mater — universitetą. Jis- 
gryno oro susirenka į neužmiršo tėvelio žodžių, kad 

pradeda naujus mokslo metus j siekiant reikia daug ko 
Į atsižadėti, reikia daug dirbti, 

mokytis, būti klusniam, tvarkin 
gam. Jis taip pat žinojo, kad 
„j gyvenimas nėra lengvas, 

j vaiko mokymas tėvams daug 
kainoj a. Tad jis visada 'grįžda
mas iš miesto parsinešdavo du 
kepalus duonos, nors jam duo
na ir sudžiūdavo, bet jis išyeng- 

Jog /visada gyvenimas davo dažnesnio į' mieštą vaikš-
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(saulėgrąžos kataraikta — sun-} del dar kataraktos esti dalina- 
flower cataract). Į mos ;į pastovias — neprogresuo-

2) Nugaros, semegenų ir snie- j jaučias drumstumo atžvilgiu 
genelių netvarkos sukelta ydin- J (stationary) ir į žengiančias pir

myn -— drumstėjančias (pro
gressive) .

Atsiradus didelio padidinime 
mikroskopams (biomicroscope), 
skirtiems specialiai akies apžiū
rėjimui, gaditi įvairiopi katarak
tos vaizdai. Vienų kataraktų 
drumstumai esti žvynelių pavi
dalo, kitų — karolių, trečių — 
taškelių, ir dar kitokių kito- 
kiausių.

Gydytojui svarbu žinoti se
kančius dalykus: 1) kaip stip
riai katarakta trukdo regėjimą; 
2) ar pagerės regėjimas po ka
taraktos operacijos (taip daž
nai klausia pacientas); 3) ar 
žmogus su katarakta turi viso 
kūno kokią ligą, o jei turi, tai ar 
toji liga sukėlė pas tą žmogų 
katarakta.

akis atidarys ir 
si fesanti

Išvada: Kiekvienam žmogui 
katarakta 
didėja ir įvairius nusiskundi
mus duoda. Todėl nė vienas nė 
manykime, kad kas kaimynui su j navo "Didysis Čfikas

' — tas ir manęs telių muzika 
ne. Klausykim

y dj toj o patarimo. į liudija draskė jaunuystės širdį 
o ne kas kitą lan- j Tik pO daug daug mėtų ’ dabar

.* i, ar šių diėnij jaunimą 
nesuprantam spiegiahtį ne- 

mai — įvairiose lęšiuko vietose sveiKaios, nervų Įtampos, na, ir žinau dėl ko, kai daittubja ar 
drumstumai. .Jie prieš tai jau pinigu. Daugiau apie tai kitą groja "rock and roll”, d jis, ar 
minėti. (kartą. ' galėtų suprasti mūsų džiaugs-

Kuo pasireiškia įgytoji kata-j Pasiskaityti; Geriatrics, Jul- mus ir an,l metM Pomėgius?
rakta? Ryškiausias nusiskundi- igon •
mas tokios kataraktos yra pa- ’ (Bus Augiau) •.
mažu 'apturimas regėjimo suma
žėjimas neskaudant akies ir ne
turint uždegimo joje. Gali gau
tis keistas regėjimas: viena aki
mi žiūrint gali ihiti matytis du 
vaizdai ’(viena akimi dvigubas 
matymas — monocūlar diplo
pia). Tas atsitinka todėl, kad 
lęšfūkyje esą drumstumai sklai
do šviesos spindulius. Daugiau 
ięšiūkfli pradrufnzlėjus ir maty
mui sumenkus

jį gražią 
lietuvišku bn iožųy^^feiąplauke, 
dviem klasėnp?zėmėšnę < gimna
zistę. Ji jam buvo;- kritusi įiakį 
ir praeitais mokslo metąis^ Bet 
tada nebuvo’ laiko . susipažinti 
plačiau su ja. Eidamas - gatve 
galvojo, gal ją sutiks šaligatviu 
pasivaikščiojant, nes tuo klaiku 

, dažnai mokiniai išeidavo lai pa- 
jo branduoly-j s^įkščiotj, tai į biblioteką ar 

skaityldą užsukti. Jos vardas 
buvo Grožilė. Deja, -baigia pe- 

i reiti gatvę, bet jos . nesimato. 
I Vakaris užsuka į biblioteką, pa- 
j siima sau reikalingas knygas ir 
j grįžta atgal. Nejučiomis > Vaka- 
! ris pakelia gimnazistišką - kepu
raitę sakydamas ‘Labas, Onute”. 
! Kur jūsų suolo draugė Grožilė? 
Į “Ar manęs neužtenka?”; atsakė 
Onutė, pridėdama: “žinau, kad 
jums patinka Grožilė”.

Taip kaip šiandien prisimenu, 
koks vakaras ir koks ■ tėviškės

be galo kartoms besikeičiant.
Gražus rugsėjo vakaras. Kur 

tai nuo Nevėžio, Dotnuvėlės ir 
Smilgos santuokų kflo švelnus 
rūkas ir skleidėsi gatvėse. Va
karis po-pamokų slinko šaligat
viu palengva bibliotekos link.

pakitimai, dažnai esti ir akyje 
trūkumai:

A) Visame kūne pakitimai:
1) Nenormalumai besivystan

čio žmogaus motinos įsčiose 
(embryopathies):

a) Motinos susirgimas rubella 
pirmų trijų mėnesių sunkumos 
laike (esti kartu apkartimas kū
dikio ir jo širdies ligos). Taip 
pat kiti virusai: poliomielitas, 
kiauliukė, o taip pat ir sifilis.

b) Motinos vaistų vartojimas, 
radiacija jos.

c) Nenormalumas paveldėji
mo' praduose (chromosomuose: 
Down’o liga) ,..t ,

2) Marfan’o liga (piratų pa
kitimai, lęšiuko pirmyn pasida
vimas ir audinių pakitimas).

3) -Paukščio pavidalo veidas 
(mandigulo-pculofacial dysce- 
phalyj.

4) Retinos pigmento degene
racijai (nutukimas, daugiapirš- 
tiškumas, lyties organų sumen
kimas, kurtumas, netiesus 
vaikščiojimas).

5) Kūno ligos, sukeliančios 
rainelės uždegimą,, kartu ir ka
taraktą.

B) Odos susirgimai:

' Kas apgręš kelius, 
Kuriais mes išėjom, 
Kas sugrąžins jaunystę, 
Kurią mes palikom...

Metai bėga. Laikas savo ver
petais pagauna žmogų ir nusine
ša į praeitį. Išlieka nesunaikina
mi jaunystės kilnūs prisimini
mai. Pasižiūrėjus atgal, visa tai 
atrodo žavinga. Bet kurio laiko 
prisiminimai nusako to laiko 
gyvenimo būdą, o ypač jaunys
tės g.mnazistiŠki laikai atsklei
džia jauno žmogaus vertę, kuri 
yra sukurta to laiko auklėjimo 
mokykloje, šeimoje ar krašto 
kultūros tam tikro lygio, kuris 
ten vyravo.

Pp vasaros atostogų, po karš
tų šienapiūtės, rugiapiūtės die
nų, Lietuvos laukuose talkinin
kaujant tėveliams, atbrenda ru
duo ir moksleiviai grįžta į gim
nazijos 
saulės

nsimės, nes tiesa mums 
ji pasirodys ne taip bai- 

(Medicinlškdš raginimas)
- ' > ■ - - 

sveikam.
A) Prigimti ar paveldėti ne

normalumai akyje (maža akis, 
be rainelės akis...).

B) Įgyti nenormalumai ir vė
liau pasireiškiančios paveldėtos

siplėtus . ir neryškioje, šviesoje. -užsimojimo 
Pacientai ima skųstis turį pa:^atkreipė dėmesį į 
stovius juodus taškus regėjimo 
lauke. Jie nejuda, net akį judi
nant neplauko. Priešingai' esti, 
kai drumstumai esti- ne lęšiu- 
kyje, bet akies skystyje, esan
čiame apie lęšiuką: tokie drums
tumai plauko — tarsi musės re
gėjimo lauke skraidytų.

Jei drumstumai prasideda lę
šiuko viduryje —j 
j e,— tada padidėja lęšiuko spin
dulius laužiahčioji jėga (refrak- 
cija): tada žmogus gali pradėti 
skaityti nenaudodamas akinių.

Kai drumstumai prasideda 
lęšiuko užpakalyje, po' kapsulę, 
regėjimo linija esti paliesta — 
tada regėjimas esti žymiai silp-. 
nesnis ryškioje šviesoje. Tilos 
keistumus regėjime turint kata
raktą naudinga kiekvienam ži
noti — nereikės stegėtis ir gal
vos kvaršinti bei nusiminti.

skysčių dalelėmis savyje; pri
brendusi -(mature) katarakta 
yra tdkia, kai visas lęšiukas da
rosi -nepermatomas. Tik tokia 
katarakta tmka operacijai. Jei 

atsirandanti negerovė,; tokios kataraktos neoperuosi, ji 
gali perdaug pribręsti (hyper- 
maturė): tafda ima sutirpti ne
permatomo lęšiuko skaidulos. 
:Dąr kataratka gali gautis pra
šalinus ka!tkrakta, kai palieka 
lęšiuko kpsulė, išėmus lęšiuką.

Pas kiekvieną žmogų kata-

ga eisena.
E) Raumenų pakitimų pasė

koje sukeliamos kataraktos :
1) Raumenų stangrumo su

menkimas (myotdnic dystro
phy*) , sdlatfkūs 20-30 m. a.

F) Kaulų pakitimų išdavoje 
atsirandančios kataraktos:

1) žandikaulio ir veido kaulų 
sutrikimas (mandibulofacial 
dysostosis).

2) Kaulų uždegimas su odos 
pigmentacija '(osteitis fibrosa).

3) Sutrikimas kaulų galuose 
(stippled epiphysis).

4) Galvos kiaušo pakitimai.
’G) Paveldėjimo praduose 

(ChrorhosomuOse) h'ehorina- 
lumai:

*

1) Prigimtas išprotėjimas — 
Down’o liga ir kitos.

; Arc you uncomfortable with your laxative? Then meet 
the little white plN thev call "The Overnight Wonder’’ Joat 
oėe dt bedtMfce Item's
obm natural rhythm. Overnight. So Tn the momtng. you’re 
back on the bright aide. Comfortably! h’s ’ 
M gocftlreling.

What k "The Overnight Wonder"? '
£nh. That’s rlght^pifte from $ ziSvįjLl* 

Ex-Ca*- tookSor the white box.
U*e only dnrctrd. ^atfjC******-^

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAV1CFJS, M. D.

Katarakta (cataracts) yra bet 
koks drumstumas kristaliniame 
uęšfukyje. Įgytoji katarakta yra 
dažnai pasitaikantis akies su
trikimas. Framingham vietovėje 
(Massachusetts valstijoje) atlik
ti tyrimai tvirtina, kaiti 15 v/< as
menų, sulaukusių tarp 52 ir 85 
mėtų- amžiaus, turi sumažintą 
regą iki 6/9 (20/30) arba dar 
da'ūgraū. Kiekvičhkis metais šia
me krašte padaroma kataraktų 
operacijų (cataract extractions) 
iiuo .300,000 iki 400,000. Apskai- 
aiidjama, kad kiekvienais me
tais, šiame krašte nuo 5 iki 10 mi
lijonų’ žmonių apturi sutrikusį 
regėjimą dėl kataraktos. Tie pa- 
ėien’fai, kurie atsisako katarak
tos opėračijos tada, kada ją dar 
gailina ’operuoti, sudaro antrą 
didžiausią grupę aklų žmonių 
šiktne krašte.

Kataraktos padalinimas į .rū
šis nėra visiškai patenkinamas. 
Daugumą kataraktų galimą pa
dalinti į prigimtas, senatviškas, 
dėl užgavimo atsiradusias, ir? 
antrines — dėl ligos visame kū
ne ar tik akyje apturėtas.

Kataraktos klasifikavimas 
atsižvelgiant -į jos kilmę

J) Akis sveika kitais atžvilgiais, 
ir kūnas sveikas (nėra sistemi
nės ligos). ' !.

A) Beveik visos seiiėtėiškos 
kataraktos.

B) Dauguma kataraktų pas 
suagusius.

C) Dauguma paveldimų ir 
prigiriitų kataraktų.

II) Katarakta kaųĮu su kitais’ 
akies pakilimais, kūnui esant

YPATINGAS JAUNIMO VAJUS
Didžiausia ir seniausia jaunimo organizacija yra Susivienijimas 

•Lietuvių Amerikoje. Juk ketvirtadalis narių yra jaunosios kartos! ’taip 
pat reikia atsiminti, kad Susivienijimą sukūrė jauni aušrininkai. Per savo 
ilgą ir garbingą istoriją Susivienijimas buvo, toji visuomeninių ir kul
tūrinių reikalų mokykla, kuri iš jaunų veikėjų paruošė patyrusius vi
suomenininkus.

Susivienijimas višuomet ėjo iš vieno su kitomis jaunimo org ni- 
zacijomis, joms suteikdamas finansinę bei kitokią paramą, žavėdamasis 
jaūnų lietuvių veikla, kuri reiškiasi per tautinius šokius, dainų šventes, 
jaunimo organizacijų sąskrydžius ir stovyklas, Susivienijimas rimtai 
susirūpino lietuviškam jfttthiin’ui sukurti tvirtą finansinį pagrindą, be 
kurio joks ateities Vefkfrnas nebus įmanomas. \

Vykdant SLA seimo nutarimus, ir pasiteiravus pas aktualus, 
Susivienijimas skelbia VpaJittga JATKTMO VAJlJ. ,

Jaunimo Vajaus šūkis yra: “Investuokime i>ertkidl?ka dolerių avi
žiai, apdrauskime jftbnūolį UŽ $5,006!” Taip, ŠttšiVidftijirtjlis l»tvH:v;ų 
Atnerikoje yra pajėgus ^pasiūlyti lietuviškam jai/nrmti nuo gimi/no «l. - 
h oš iki 25 metų ai džiaus ’fSJJOO terminuotos aipdraudes pchišą 'bi tik $15 
į metus. Be didelhi forimaftimų Susivienijimas savo bm'hj vtfikus, vai- 
kaičias bei kitus hctuVių kilmės jaunuolius *priims į natuis su 

Tjrkuda. ' . .
^TNlMt) HAJI'S ‘ūfiėialiai prasidėjo 1980 m. rugsėjo 1 dtfeną.

Dėl smulkesnių-irtformhcijų prašome kreiptis pas kuopų friiahsų 
rcki-eforins ari>a į SI..X Ontrą šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
■3®7 West 30th Street
NW York, NY 10301 

•Tdėtonas <212) 563-2210

ra savita. Ji saritai kraštas buvo žavus nuo Nevėžio 
slėnio, kur būdavo turgavie
tė, o dabar, ten kampe, gastro- 

ir plokš- 
šū šabarfiausko 

tangų žodžiais ir romantikė me

ilytoji katarakta (acquired 
cataract)

Įgytoji (ne prigimtoji) 
rakta atsiranda dėl šių 
niausiu priežasčių: nuodų 
sinų) 
pakenkus akį .uždegimui atsira- savo akies 
dus akies viduje, ir dėl senatvės., Tik gydytoj 
Biomikroskopu tiriant akį, su- kykime kiekvienos akies nega-! galvoju 
sekama įvairiopi lęšiuko pakiti- Įėję. Tada sutaupysime daug i mes 

įvairiose lęšiuko vietose sveikatos, nervų įtampos, na
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Tautos šventės minėjimas

minėjimas įvyko rugsėjo 7 die-

i

M. ŠILEIKIS

13

kryptimi nukreipti raketas ar
ba pąkęhkti gyventojams klau--

Y 
J 
r

Šiais metais Tautos Šventės! Prelegento kalba buvo neilga, 
gal iš visų kalbų, kalbėtų kituo
se minėjimuose, buvo trumpiau
sia. Vėliau buvo rodomi iš Bos
tono atvežti Romo Šležo Lie
tuvos, vaizdai — pavadinti “Pir
mas Grįžimas”. Prieš rodant vaiz 
dus žiūrovus perspėjo, kad nie
kas nebus aiškinama, vadinasi, 
susidarykite įspūdžius patys. 
Vaizdai: Bažnyčios, pylys ir na
mai jau daug kartų matyti; na
ktiniai klubai, liūdnos merginos, 
ant stalų maistas, gėrimėlių bon 
kos ir privačiuose namuose gru
pės prie vaišių stalų. Vienas ka- 
rekteringas vaizdas: moteris, su 
kūdikiu ant rankos, pila iš bon- 
kos į stiklą gėrimėlį... Susida
riau nuomonę, kad toji moteris Į - 
alkohol.kė, o gal taip ir yra. Sa-. 
Įėję rusų kareivių būrys, ir gir
disi stipri rusiška daina. Kitos 
dainos — lietuviškai ar angliš-j 
kai — daug silpnesnės. Supras-j 
kite kaip norite. Žiemos meto j =-------------------
lauko vaizdai; visur balta. Auto-Į JLOZAS ŠARAPNICKAS 
mobilių, beveik, nesimatė; kur-Į 
riekur,, vienas kitas autobusas. 
Kelyje vienkinkis arklys trau
kia ratų vežimą: neryškus kai
melis — gal kolhozas? Namų sto 
gai papuošti žiogreliais; jie jau 
daug kartu buvo parodyta. Ne- 
meliai atrodo nauji.

Gyvendamas Lietuvoje < 
skersai ir išilgai išvažinėjęs Že
maitiją ir Aukštaitiją bei Suval-_ 
,kiją ir Kleipėdos kraštą, bet to
kių naujutėlių pastatų grupės 
nesu matęs. Vaizdelis, kur ma-

ną sekmadienį. Prasidėjo 8:30 
fądijo bangomis. ALB Radijo 
Klubo pirm, ir redaktorius Ka
sys Gogelis trumpai apibūdino 
Tautos šventės (rugsėjo 8 d.) 
reikšmę. Savo trumpu žodžiu 
priminė abi Lituanistines mo- 
kyklas, prašė joms paramos iri 
rągino tėvus leisti atžalyną į 
mokyklas, kad ilgiau išlaikytu
me išeivijoje lietuvybę. Pre to, 
knietė visus lietuvius šventės 
progą užpilytį bažnyčias ir mi
nėjimo metu salę.
’{Pagrindinis minėjimas įvyko 
Dievo Apvaizdos Parapijos sa
lėje Į2 yąl. Pirmadienį, rugsėjo 
mė£i. 8 dieną, Lietuvių Melodi
jų radijo valanda (vadovaujama 
Algio Zaparacko) taip pat pa
minėjo Tautos šventę. LB pirm. 
NėrimantAs Udrys tarė trumpą 
žodį, o Karolis Balys padekla- 

- mano apie' karžygį Rimgaudą.
Tautos šventei atžymėti pa
maldos prasidėjo 10:30 vai. Die- 
vo Apvaizdos Parapijos bažny
čioje. Organizacijos bažnyčioje 
dalyvavo su vėliavomis. Pamal
dąs atlaikė; ir pritaikintą tai die
nai -’pamokslą pasakė tos .para
pijos klebonas kun.i Viktoras 
Kriščiūnevičius. Bažnyčia buvo 
pilnutėlė maldininkų.

,Pp .pamaldų pagrindinis minė
jimas: įvyko kiek pavėluotai — 
12:15 vai Minėjimą pradėjo 
LB. Detroito Apylinkės valdy
bos pifĮnĮ’-N; Udrys. Pasveikin
damas atsilankiusius, perstatė 
minėjimo pagrindinį kalbėtoją— 
LB vykdomąjį vicepirm. Vacį

įsipareigojimai vertė mane se
gančią dieną vykti į Kanadą, 
negalėjau pilnai išsikalbėti apie 
Įl LL.t. b-nės vedamą kovą’ne 
tik su Lietuvos okupantu — ru
sais, bei ir su jų tarnais — tiltų 
statytojais, kurie siunčia savo 
vaikus į kapsukinį imi vėrei tetą, 
pionierių stovyklas ir iš ten vai
kai .sugrįžta tautiniai sužaloti, 
marksistų ideologijos a šviesti. 
Ir tokiu būdu, ne tik. iš komu- 
listirčo “rojaus” grįžę, vaikai, 
bet ir jų tėvai vengia rodytis 
bet kokioje veikLje pri.š Lietu
vos okupantą. Jiems ALTa ir 
VLIKas nebegeri, nors Sovietai 
d.da didžiausias pastangas šias 
organizacijas sunaikinti, nes jos 
sutartinai dirba už' Lietuvos 
laisvę.

Kanadiečių lietuvių vardu ten
ka tik sveikinti p.p. S. ir L 
Pranskus ir jų idėjos draugus 

į už nepasimetimą kovoje už Lie
tuvos laisvę.

Pabuvęs keletą valandų nuo
širdžių ir vaišingų p.p. Pranskų

nei užsienių, nei vidaus reika
lus sprendžiant. Bet priėmus At
stovų Rūmuose ir Senate 306 
rezoliuciją, tokia kaip ji siūlo
ma, ji taptų kelrodžiu JA Vals
tybių politikoje ir tiek pat spren
džiant gynybos reikalus. Be abe
jo, į ją būtų atsižvelgiama ir su
rašant bei skelbiant naujus įs
tatymus. Gaila tik, kad siūlomo
je rezoliucijoje nei pusės žodžiu 
nenžsimenama komunistų pa
vergti kraštai. Atrodytų, kad jie 
jau yra palikti užrašyje ir nu
rašyti į nuostolius. . ' i

V. Pr.

Waukeganas šeimoje, turėjau vykti pas tetą 
-- - -- Į K. Žebrauskienę poilsio, nes se- 

- ; , . Į j kančią dieną jau reikėjo grįžti
atgal į Kanadą.

Grįždamas į namus, iš tetos 
Uršulės Babelienės gavau dvi 
dideles dėžes lietuviškų knygų.

* Man buvo didelė dovana

savo žodžiais, pastebėjo: “Savo 
tęvų žemę-Lietuvą palikome, bet 
dar nereiškia kad jos neteko- 

— mė^ Taip pat priminė, kad rug- 
sejb* menuo — LB mėnuo ir ska
tino lietuvius vienybės ir rinko 
aukas; Tenka pastebėti, kad au
kų rinkimas per ištisus metus, 
mieli bendruomenininkai, gali 
sugriauti net ir vienybę.
' 4%; - J >»' 

Giminių ir artimųjų aplankymas Tautinių 
šokiu šventės proga Chicagoįe

v i Man buvo didelė dovana, nes
lininkų ir organizacijų gatvėje mano turimas knygynas pratur- 
pardavinėjo įvairias tautines {tės senomis ir naujomis kny- 
juostas, tautinius rūbus, medžio! gomis. ' '
drožinius, paveikslus, knygas! A. Bobelis buvo kilęs 
ir kt. Be to, buvo įvairaus lie- maičių Kalvarijos 
tuviško valgio, degtinės ir 
alaus. Pirmą kartą , mąčiau to- lietuvis ir prie caro valdžios pri- 
kią prekybą šaligatviuose ir klausė knygnešių slaptai grupei, 
prie jų. Lietuviškos publikos Pats buvo knygų mėgėjas ir jas 
buvo gana daug, net iš Kanados skaitė, nors aukštesnio mokslo 
iš kitų valstybių (Mat, buvo 
atvažiavę į” VI Tautinių šokių Ameriką, lankė vakarinius lie- 
šventę).. Tekų • susitikti ir su * tuvių ir anglų kalbų kursus, jsi-. 
VLIKo pirmininku dr. K. Bobe-Įjungė į organizacijas ir būda- 
liu ir trumpai pasikeisti kelio-J mas 90 metų dar sugebėjo eiti 
mis mintimis apie- Kanadcfe SRK-kų kuopos pirmininko pa- 

..............  . -. ręigas. Mirė .sulaukęs 96 metų 
amžiaus..

Belankydamas per visą savai
tę Čikagos lietuvius, kurie buvo

(Tęsinys) .

Dalis 69-tos . gatvės, dabar 
j oficialiai pavadintos Lithuanian 

e211 Plaza Court, yra lietuvių apgy
venta. Jų tarpe yra daug ir 
verslininkų. Buvau užėjęs į 
įvairių prekių parduotuvę “Pa
rama“. Tai dviejų lietuvių-part-1 

J neriu-vedamas verslas ir pavs’z- 
tyti keletas karvių galvų ir ke-!(hns?ai {varkoma3- Ta die*na 
lėtas prieauglių kiaulių. Tai va LitUuanian p]aza Court buvo 
ir kolhozas.

Iš tų keletą dešimčių slaidžiųĮ 
apie Lietuvą neką gali spręsti.] 
Atvežti iš Bastono šias slaidesį 
nemažai kainavo. Mes turime Į atšvęsti truputi iškilmingiau, 
Detroite iš Lietuvos judomų fil
mų, bet anos kaip ir šios propa
gandinės, dėlto, kad negalima 
ka nori fotografuoti.

Šių metų rugsėjo 8-ji sukaktu 
vinė šventė ir nuo Vytauto Di
džiojo 550-j i metai galėjo būt'

uždaryta automobiliams prava
žiuoti. Visa eilė smulkių vers-

su menine, programa, daina ir 
šokiais.

Minėjimas užsibaigė Tautos 
himnu. Publikos neperdaugiau- 
sia, apie du šimtai. Po pamaldų 
daugumas išvažiavo namo.

Ant. Sukauskas

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMSIM
■UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

įgr y ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
rt Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmeniška dėmesį, gerai su j'omis susipa-

iš že- 
parapijos. 

Būdamas jaunas, buvo- karštas

ir nebuvo pasiekęs. Atvykęs į

LB-nės veikla.1'
AUsj.,

Liepos 6 dįenątų Tautinių šo 
kių šventę nuvežė p. E. Pau
lauskienė: Nuvykęs turėjau pro- .. . , v.
gos apžiūrėti “Lithuanian Heri-,?11^ ?4S man° 5™^ -parapijos

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

1 ' Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką! „ s ,

f 2ZJ TT^ra

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset.

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

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

arthritis

CHICAGO, IL 60608 j
.....n O

tage” — lietuviškų dirbinių pa
rodą. Joje buvo galima nusi
pirkti kas patinka.

Teko susitikti visuomenės vei
kėjus — Oną ir Vytautą Jokū
baičius iš Clevelando’. Ten pat 
sutikau visuomenės veikėją, Ci- { 
cero R. Liet. B-nės. pirmininką , 
St. Pranskų, kuris pakvietė ir jį ; 
aplankytu Nors turėjau tą die-,: 
na kitų reikalų; bet žinodamas; . 
kad St. Pranskus.yra garbingas ; 
lietuvis, jo šeimą, visdėlto, ap- 
lankiau.

Nuvykęs su ponais .Paulaus- : 
kais į p.p. S. ir I. Pranskų na
mus, buvome maloniai sutikti - 
ir supažindinti su visa šeima. /

Stasio ir Irenos Pranskų vai
kai puikiai kalba lietuviškai, ir 
visai be jokio akcento. Visa 
Pranskų šeima nuoširdžiai dar
buojasi R. Liet. B-nės eilėse ir, 

.progai pasitaikius, dalyvauja 
visose demonstracijose, kurios 
ruošiamos prieš Lietuvos oku
pantą; - -

Kadangi mano organizaciniai

ir kitus mielus prietelius, jau
čiausi kaip pas savo gimines 
Visi draugiški, nuoširdžiai vai-

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

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL 
Pavardė ir vardas ---------------------------------
Adresas .----------------------------------------------

kuris

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st SL, Chicago, IR

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

Atdara šiokiadieniais nno

Spon*oriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudu ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė Ir vardas ---------------- -—-----------------------------------------
Adresas----------------------------------------------------- —- ----------------

D. KUHLMAN, B.S, Regtetruotai vaistininkai

TeL 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nnkoji

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaitei susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas ------------------------------------------------------------ -
Adresas _------------------ —---------------------------------------------------

gas

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

173t So. Halated St, Chiracs, BL WMJ

SVARBI REZOLIUCIJA
Vašingtone išeinantis biulete

nis “Insider” 1980 m. 7-me nu
meryje praneša, jogei Atstovų 
Rūmuose yra įnešta svarbi re
zoliucija eilės numeriu 306 ir 
kad jos rėmėjais (co-sponsops) 
yra didesnė pusė atstovų -t- net 
227. Rezoliucijos tikslas yra se
kantis:

1) Skatinti ir nukreipti Ame
rikos visuomenės vaĮiį ir ryžtą 
į laisvės ir taikos siekius.

2) Visais atvejais siekti kari-l 
nės persvaros prieš Sovietų Są
jungą.

.3} Sukurti strateginę ir civili
nę apsaugą, kuri .būtų pakanka
mai - pajėgi atominio užpuolimo 
atveju apsaugoti JA Valstybių 
piliečius.

4) Nesudarinėti tokių nusigink 
iav.'mo sutarčių, kurios vienokiu stotį, kurią ji planuoja naudotu 
ar kitokiu atžvilgiu bei atveju Maskvai ginti. Tuo tarpu tiksliai, 
kenktų JA Valstybėms ir sąjun- dar nežinomi josios tikslai, bet: 
gininkams, ir., kurios įstatytų ji gali būti naudojama kita; 
JAV kariniu atžvilgiu į silpnes
nę padėtį.

5) Atkurti pakankamai veik- syti nepageidaujamas užsienio 
lią ir efektyvią slaptosios žiny- 'radijo stotis.
bos tarnybą. " - -

6) Visais nekariniais būdais 
gniuždinti komunizmo grėsmę.

7) Padėti' 'JAV sąjunginin
kams ir kitiems nekomunisti
niams kraštams gintis nuo ko
munizmo ir nuo komunistiniu 
kraštų .užpuolimo. ,

8) Išlaikyti stiprią krašto eko
nomiją ir- apsaugoti užsienyje 
esančius energijos šaltinius, taip 
gi kitas svarbias žaliavas.

Pasak “Insider”, nei vienas

* i
RUSAI STATO NAUJĄ

, .RADARO STOTĮ
WASHINGTON, D.C..— So

vietų valdžia netoli Maskvos 
pradėjo statyti naują radaro

Vierias sostinės specialistas- 
pasakė, jog šios stoties statyba 
nereikia stebėtis., Sovietų val
džia jau seniai turėjo tokią stotį 
turėti, bet vis naudojo seną, dau
geliui dalykų visai netinkamą..

—Zimbabvės Sveikatos minis-; 
teris Herbert Ushewokunze pa
kaltino baltųjų vadovaujamą; 
Andrew Fleming modernią ligo-- 
ninę, kad ji juoduosius pacien-. v • ■ t ’ — ----- i “

šių astuonių punktų pageidavi- tus nešvariai laiko, duoda jiems; 
mas .‘iki šiol nebuvo taikomas blogesnį maistą, o kartais ir ap- 
- muša. Prieš savaitę jis pareiškė,

kad ^operuojant juodąsias mote
ris, jos padaromos nevaisingo- 

.mis. Ligoninės- kalbėtojas pa- 
reiškė, kad premjero Mugabės 
vyriausybė nustos žmonių pasi
tikėjimo, jei jo ministeris, kaip 
koks dramblys, kaltina medici
nos profesiją nežmoniškais kal
tinimais.

šingi ir paslaugūs, jei reikėdavo 
bet kokios pagalbos. Gyvenime 
jau taip yra, kad jei darai kam 
nors gera, tai tuo darai ir pats 
sau gera. Ateityje ir aš, steng-’ 
siuosi visiems padėti, kurie tiek 
daug nuoširdumo man parodė.

Dėkingas esu savo giminėms 
už prisinįinimą gimtadienio pro
ga ir už dovanas.

J. ŠarapnickaS pirkite jav taupymo bonus

13
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NAUJIENŲ 66 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį, š. m. spalio 26 dieną

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St ir S. Western Ave. Chicago, Illinois

i

• DAINOS
' • SVEIKINIMAI

’ i VAKARIENĖ
♦ ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — įėjimas §20.

BANKETĄ RUOŠIA

Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paetan- 
daryti (takos į krašto politiku. 102 psl. Kaina fl-56. Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu 421-6100
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Rengiasi “judinti žemę” sve
timais pečiais

Vakarykščiame Drauge yra L. Valiuko straipsnis 
“Lietuvos pavergimo 40 metų sukakties minėjimas”. Au
torius bando įtikinti skaitytojus, kad birželio 8 ir 9 die
nomis Washingtone vyko labai svarbi konferencija. Ten 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, JAV Liet. Bendruomenė 
ir Kanados Liet. B-nė suorganizavusios specialų komitetą. 
Tai buvo inž. Algimanto Gečio sugalvotas JAV L. Bend
ruomenės žingsnis į politiką. Nainys prieš 8 metus žengė 
žingsnį prie svetimų pinigų, o Gečys dabar bandė patei
sinti tą Bendruomenės žingsnį. -

■ Valiukas žino, kad praeitais ir šiais metais JAV Kon
grese buvo pasakyta turiningų kalbų, liečiančių Lietuvos 
laisvę, o- šiais metais taip pat į “Congressional Record” 
įtraukta daug, svarbių dokumentų.. Buvo ir kalbų, bet, 
anot Valiuko, jos blankios ir “nieko nepasakančios”. Rei- 

■ kia manyti, kad savu laiku jis girdėjęs geresnių kalbų ir 
susipažinęs su geresnėmis rezoliucijomis. • f-r

Valiukas pripažįsta, kad Gečio vadovaujamas dviejų 
dienų “politinis susirinkimas” taip pat neatnešė pagei
daujamų rezultatų. Pirmiausią, į Gečio šauktą susirin
kimą suvažiavo mažas lietuvių skaičius, o atvažiavusieji 
neturėjo didelio svorio. Buvo ir Valstybės departamento 
pareigūnų, bet jų svoris buvęs lengvutis, o jų kalbų gai
dos net nepaminėjo. Jis tvirtina, kad būtų mirtina nuo
dėmė, jeigu lietuviai pasitenkintų vien “vadinama lietu
vių politine konferencija Washingtone”.

Valiukas tvirtina, kad pavieni asmenys didelių žygių 
negali padaryti. “Tai turi atlikti PLB vadovybė ir visi 
jos padaliniai laisvajame pasaulyje. Kokiais žygiais ir 
darbais būtų galima laisviesiems — ypač JAV lietuviams, 
pajudinti žemę?” (Draugas, 1980 m. rugs. 14 d,, 5- psl.)

Jis pataria kontaktuoti žymiausius JAV laikrašti
ninkus ir gauti iš jų po straipsnį, gauti audiencijas pas 
Carterį ir Muskie, su jais sėsti prie stalo ir gauti iš jų 
raštiškus pasižadėjimus; sueiti su Carteriu ir Reaganų, 
rimtai su jais išsikalbėti ir gauti iš abiejų raštiškus pasi
žadėjimus.

Iš savo patirties Valiukas žino, kad labai sunku Kon-

ir 
bet jis yra įsitikinęs, kad ką nors reikia daryti. Valiukas 
daug nesitiki iš Gečio sušauktos konferencijos, bet jis 
yra įsitikinęs, kad PLB, JAV LB ir Kanados LB tikrai 
galėtų ką nors padaryti. Jam ir į galvą neateina mintis, 
kad visos šios jo išvardintos organizacijos rėmė inž. Ge
čio idėją ir organizavo birželio 8 dienos politinę konfe
renciją Washingtone. Jeigu jau visos tos organizacijos 
nepajėgė pravesti didesnės konferencijos Washingtone, 
tai kaip jos gali ką didesnio padaryti Kongrese?

Toliau Valiukas įrodinėja, kad jau minėtieji lietuviš
kieji veiksniai galėtų kiekvienais metais išleisti po vieną 
anglišką knygą. Knygos išleidimas būtų tikras, jei prie 
tų trijų veiksnių prisidėtų dar ALTa ir LF (LF, reiškia, 
Lietuviai Frontininkai. Ne Lietuvių Franto Bičiuliai, bet 
gryni lietuviai frontininkai, tarytum PLB, Katkaus va
dovaujama, nebūtų LF). Valiukas Amerikos lietuvius 
nori įtikinti, kad prie frontininkų grupės pridėjus dar 
visus frontininkus ir prie jų pridėjus ĄLTą, tai tada būtų 
galima kiekvienais metais po vieną knygą išleisti. Gal ir- 
taip, bet kaip čia dabar būtų galima ALTą prijungti prie1 
frontininkų, jeigu frontininkai visofnis pramonėmis 
ALTą griauna?

Bet užmirškime ALTos pagalbą frontininkų knygai 
leisti. Valiukas tiek visokių rezoliuciją “įnešė” į Senatą, 
tiek visokių respublikonų rėmė, kad Kongresas nė vienos 
jo rezoliucijos nepravedė, o jo siūlomus senatorius gyven
tojai visai iš Senato atšaukė. Toks jau yra nelaimingas 
jo likimas. Kur priremia petį, tai nepajudina iš vietos.

Jis yra įsitikinęs, kad dabar metas padaryti tai, apie 
ką frontininkai jau ištisas dešimtmetis kalba. Jie keliais 
atvejais siūlė ALTai sudaryti tokį informacijos biurą, 
kokio lietuviai iki šio meto neturėjo. Frontininkai vieni 
tokio dalyko nenorėjo imtis, todėl jie siūlė šio darbo imtis 
ALTai. Pats Valiukas būtų prirėmęs savo petį prie tokio 
lietuviško informacijos biuro, jeigu ALTa būtų paklojusi 
pinigus. Bet ALTa kažkodėl neskubėjo. Gal tiek pinigų 
neturėjo, o gal nepasitikėjo informaciniais frontininkų- 
gabumais. Kaip ten bebūtų, Valiukas jautė, kad fronti
ninkų informacinio biuro ALTa nefinansuos.

Valiukas žino, koks tas informacinis biuras tūrėtų bū
ti, bet jis nepajėgia tas žinias paruošti. Jis žino faktų, jis 
turi nuovoką apie reikalingus kelti klausimus, bet jis, tris
dešimt metų praleidęs Amerikoje ir baigęs jam reikalin
gas kolegijas, nepajėgė tiek pramokti anglų kalbos, kad 
galėtų įtikinančiai parašyti. Paaiškėjo, kad Valiukas 
steigs ne lietuvišką informacijos biurą, bet jis turės būti 
angliškas. Biurui instrukcijas duos p. L. Valiukas, ži
nias, straipsnius paruoš gabūs angliški žurnalistai, o pi
nigus tokiam biurui turės sudėti lietuviai.

Tame pačiame Drauge, tiktai kitoje to rašinio skil
tyje, p. Valiukas šitaip rašo:

“Metai iš metų kalbama ir rašoma apie būtinybę 
suformuoti ir finansuoti lietuvių informacijos biurą 
(ar tarnybą). PLB, JAV LB ir Kanados LB vadovy
bės turėtų nieko nelaukdamos imtis tam žygiui ini
ciatyvos. Pirma, reikia apčiuopiamos'sumos pinigų. 
Jei JAV ir Kanados lietuviai gali surinkti arti 
200,000 dolerių ar net daugiau - jaunimo kongresams, 
tautinių šokių festivaliams, dainų šventėms ir Chi- 
cagos lietuvių operai, tai pagrindiniam žygiui — Lie
tuvos laisvinimo darbui — galėtumėm ir turėtumėm 
kasmet surinkti apie 200,000 dolerių. Šiuo metu JAV 
LB talkina Lietuvių Religinei šalpai1 vadovaująs kųn. 
K. Pugevičius. Jis galėtų žymiai daugiau atlikti, jei 
sulauktų apčiuopiamesnės piniginės paramos iš PLB,

LOS ANGEL
Vladas Šakalys džiaugsmingai sutiktas, 

ii Šoviety teroro laisvėn atvykęs
Rugsėjo 7 d. VLIKo vicepir- pradėjo dalyvavimu pamaldose
> t”-* i T •i'\4-z-k _  • i  ___ 2 — 5/  •• -i • v| ov. Axaz-iixiiciv petį ctpijvs oaxiiy- 

čioje. Salė:e prabilęs sakėsi jau
dinęs s, kai dalyvavo lietuviš
kose mišiose ir giedojo Lietuvos 
himną. Apie okupuotą Lietuvą ] 
sakė, jog ten laisvės troškimas 
nėra užgesęs ir to troškimo laik
rodžiai eina pirmyn, nėra sus
tabdyti.

“Detente” — tai tik priemonė] 
sovietams parazituoti laisvąjį 
pasaulį. Organizuoto pogrindžio 
ir jo veiklos jaunystėje nebuvo’ 
(V. šakalys dabar 38 metų,) kal
bos apie laisvę tebuvo šeimose 
ir šiaip privačiuose pažįstamų 
pasikalbėjimuose. Dabar Ir jau
nuoliai nuo 14 iki 16 metų ir 
vyresnieji jau dalyvauja pogrin
džio veikloje. Tarp laisvės, tro,-.

CALIFORNIA

mininko Liūto Griniaus atlydė- šv. Kaziniiero parapijos bažny-
tas Vladas šakalys, neseniai iš 
okupuotos Lietuvos nuo kojnu- 
nistų teroro pabėgęs, prabilo į 
losangeliečių publiką. Atvyki
mas netikėtas. Tik telefonais, 
viens kitam perdavė žinią, bet 
Vlado Šakalio dalyvavimas šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
per pamaldąs buvo praneštas ir 
pranešta, kad po mišių parapi
jos salėje publikai kalbės- Tad 
salėje prisirinko daug publikos.

Trumpu žodžiu svečią prista
tė vietos BALFo pirmininkas V. 
Pažiūra ir Liūtas Grinius. Kai 
Vladas šakalys atėjo į sceną, 
publika atsistojusi jį plojimais 
ilgai sveikino. Salėje prie įėjimo 
buvo galima gauti ELTos infor
macijos lapą, kuriame surašyta 
Vlado■ .Šakalio; ‘biografija,, iad 
manau, kol ši korespondencija 
nueis į Naujienas, toji VLIKo 
paskelbta; biografija jau bus 
buvusi; Naujienose, tad jos ne- 
perrašįnėju.

Svečiavimąsi Los Angeles lie
tuvių kolonijoje Vladas Šakalys

jų, jog Lietuvą vėl bus laisva, 
bet tik kalbama ir aiškinamasi, 
kada tas įvyks. Okupuotoje Lie
tuvoje išspausdinama apie 15 
slaptų laikraščių. Jų tiek į lais
vąjį pasaulį nepajėgiam išsiųsti.

Buvo laikas, kad komunistinė 
spauda labai daug rašė apie liė-

JAV LB ir Kanados LB. Su vienų ąr kitu tūkstančiu 
dolerių negalima beveik'pajudėti nė iš vietos.”
Valiukas tvirtina, kad metai iš metų- rašoma apie 

būtinybę įsteigti ir finansuoti lietuvių informacinį biurą, 
bet iki šio meto niekas nieko nepadarė. Apie minėtą biurą 
niekas nieko nerašė,‘išskyrus frontininkus.. Ne viename 
bendrame posėdyje jie kėlė šį klausimą, bet niekas to
kiam planui nepritarė ir darbo nesiėmė. Apie jį kaitėjo 
ir rašė frontininkai ir, ko gero, pats p. Valiukas.

Jeigu Amerikos lietuviai sukelia po $200,000 šokių 
šventėms, jaunimo kongresams ir Toronto dienoms, tai 
jie gali sukelti ir p. Valiuko siūlomam informacijos biu
rui, bet ar jie norės tame biure pasodinti amerikiečius 
žurnalistus Valiuko keliamiems klausimams aiškinti, tai 
tenka suabejoti.

Frontininkai turtingi, jų tarpe yra milijonierių. 
$200,000 jiems nesunku sudėti, bet jeigu jie bandys pra
šinėti savo informacijos biurui reikalingų pinigų, tai lie
tuviai turės rimtai pagalvoti. .

tuvius patriotus partizanus, 
banditais vadintus, bet dabarf 
įei literatūrinėj kūryboj, nei| 
’iaip kasdien nėj spaudoj ši te-J 
■na nebeliečiama, jaunajai kar-į 
aj nebenorima rodyt praeities# 
•etuvių pasipriešinimo.
Reikalavimas panaikinti Sta- j 

lino ir Hitlerio sutartį 
-r

1939 m. H tleris ir Stalinas | 
usitarė: Pabaltijo valstybės ati-£ 
’uo^os Sovietų S-gai. Žinoma, £ 
kad sovietų vergijoje esą 45 pa-į 
baltiečiai (lietuviai, latviai ir| 
?stai) praeitais metais pasirašė ir f 

I Sovietų S-gos valdžiai įteikė | 
’’aštą, reikalavimą ar memoran-j 
durna. kad toji sutartis turi bū-i' 
i paskelbta negaliojančia ir Pa-į 

baltijo valstybėms turi būt su
teikta laisvė. Vienas iš to me
morandumo pasirašytojų yra V. g 
Šakalys. Jis kalbėjo, jog pasira
šyt buvo susitarę 48 asmens, bet 
3 latviai negalėjo' pasirašyman . 
atvykt. ' _>

Prtasidėjo- pasirašiusiųjų tar
dymai. Norima išgaut pasira- .

kio dokumento nepasirašė. O jei 
bent trejetas parašo atsisakytų, 
jau būtų pagrindo sovietiniam 
saugumui skelbti, jog visas me
morandumas yra tik klastotas 
— netikras dokumentas. Per tar 
dymus grasinama, jog visi pasi
rašiusieji, visi pogrindininkai .• 
bus areštuoti.

Jaunimas nesibaimina — vie
toj areštuotų stoja kiti lietuviai. : 
Pasipriešinimo veikloje, arba 
pogrindyje, jau esama tūkstan- 

i-čiu -lietuviu- Lietuvos Bažn. i 
dį^r?Kr^iieas^aŠo ' paprasti žmone- 

l liąi, jų raštai slaptai spąųsdina- 
mi rinkinėliuose.

V. šakalys tardyme
Vladas Šakalys savo gyveni-1 

mo 16 metų praleido Sibire ir \ 
kituose Sovietų Sąjungos kalėj i- | 
muose bei koncentracijos lage
riuose. Šiai metais gegužės 25 d. 
trys sovietiniai saugumiečiai jį 
pradėjo tardyti, klausinėdami, į 
ar tikrai jis pasirašė vadinamąjį 
45-kiu memorandumą. Ar nori 
eit vėl į kalėjimą? Ir daugiau 
įžanginių tardymo klausimų. 
Tardytojas klausė, kas yra tavo 
draugai? Atsakęs V. šakalys, jog 
draugas Brežnevas ir draugas 
Kosyginas yra mano draugai...

Klausta, ar pažįstąs areštuo
tus Terlecką ir kitus. Pradėta 
siūlyti geresnį gyvenimą, sa
kant, jei blogai ekonomiškai gy
venąs, tad'ir priešingoje dabar
tinio gyvenimo veikloje daly
vaująs.

(Bus daugiau)

— Klamath kilties indėnai 
Oregono valstijoje gaus 81 mili
joną dolerių už nusavintą 1960 
metais jų žemę.

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

Bausmę vykdyti reikia skubiai, nes iš viso “pa
sienio” gaunamos žinios rodo, kad Grauzmanas 
ruošia puolimą, o prie to paruošimo daug yra pri
sidėję ir šie, čia stovintieji surištomis rankomis ir 
kojomis, išdavikai. Jų nusikaltimas yra baisus ir 
visiškai aiškus, todėl jie turi gauti atitinkamą 
ir bausmę. Dabar ir Ringaudas jau ėmė nerimau
ti ir norėjo, kad greičiau būtų įvykdyta bausmė, 
nes kiekvieną minutę padėtis vis ėjo rimtyn.

Bet Perkūnas vis negrįžta. Ringaudas žino, 
kad jis studijuoja dabar visas paskutines žinias ir 
ruošia gynimosi planą. Jis taip pat ten būtinai 
reikalingas, o čia vis nepasibaigia ta ištisais me
tais pavirtusi kankynė... Kad tik greičiau...

— Mūsų vienas agentas atlydėjo iš miesto 
kažkokią mergaitę; mums įsakyta nieko nepra
leisti, o ji veržte veržiasi į stovyklą, nežinome kas 
daryti, — uždusęs pasakojo Ringaudui iš miško 
atvykus sargybinis. .

— ko ji nori? — nekantriai riktelia Rin
gaudas.

Būtinai r. ori matyti jus, vade, ir sako, kad 
esą labai skubu, atsako cargybinis.

— Jeigu ją atlydėjo mūsų žmogus, tai žino 
ir kas ji tokia yra. Veskite čia.

Vos tik nuėjus sargybiniui, atbėga iš miško 
Irena ir nieko nepaisydama puola tiesiai prie savo 
tėvo; tik kai šalia Bičkovo stovįs ginkluotas par- vusi tyli Šviesi‘naktis staiga taip sutemo, jog at- 
tizanas sulaiko ją, ji ima dairytis ir pamato, kad 
čia pat stovi ir Ringaudas... Kas laukia jos tėvo, 
ji jau žino.. .

Irenos atvykimas tokiu momentu Ringaudui 
buvo paskutinis piktojo likimo smūgis. Dabar jis 
jau laukė, kad tik greičiau prasidėtų kautynės... 
Kitos išeities jis nebematė... Nubausti Bičkovą 
dabar, Irenos akyse, jam nebeužtektų nei drąsos, 
nei jėgų... 0 jeigu jis juos paleistų, tai toks jo 
pasielgimas būtų lygus paties Bičkovo piktiesiems 
darbams; nes tuo jis išduotų savo draugus, savo 
pareigas ir savo tėvynę. .. To jis niekuomet ne
padarys. ..

— Neverk, dukrele, neverk!... — ramiiią 
Bičkovas Ireną, glostydamas jos plaukus.

— Tu nemirsi? ... — laikydama abiem ran
kom apkabinusi tėvo kaklą ir žiūrėdama, atme
tusi galvą, jam į akis, paplūdusi ašaromis, klau
sia jį Irena.

Vietoj atsakymo Bičkovas tik panarina galvą, 
kuri beveik visiškai nusvyra ant dukters peties.

Nors buvo visai tamsu ir Ringaudas tematė 
jų beveik tik siluetus, ši scena taip jaudino jį, 
jog jis, negalėdamas į juos ilgiau žiūrėti, uždeh|į 
ranka savo akis.

Laužas buvo jau visai išblėsęs, todėl niekas 
negalėjo pastebėti jo susijaudinimo.

Ir pati gamta, tarytum pritardama jų didžia
jai nelaimei, ėmė taip pat nerimauti: iki tol bu-

rodė, kad visa giria nugrimzdo Į patį pragaro 
dugną...

Tolumoje ėmė piktai dundėti rūstus perkūnas, 
o smaili žaibo liežuviai tai vienur, tai kitur ėmė 
varstyti girios pakraščius. Oras pasidarė toks 
tirštas ir tvankus, jog sunkiai begalima buvo al
suoti, tarytum kas būtų staiga pripildęs visą miš
ką nuodingų ar net sprogstamųjų dujų; atrodė, 
kad užtektų mažos kibirkštėlės ir visa giria pa
virstų milžinišku ugnies ir dūmų kalnu.

Į baigiantį išblėsti laužą kažkas įmetė keletą 
žabų; jie įsiliepsnoję silpnai nušvietė nelaimingo 
tėvo ir dar nelaimingesnės dukters išblyškusius 
veidus. Ringaudas pažvelgė į nušvitusį laužą, no
rėdamas sudrausti sargybą, kad tokiu pavojingu 
momentu įkuriama ugnis. Bet vos tik pakėlė savo 
akis, jos tuojau susitiko su Irenos užverktomis 
akimis. ..

— Vargšė mergaitė!... — nejučiomis, tary
tum pačios lūpos visai be jo valios pratarė tyliai.

Irena visa sudrebėjo. Nuo didelio skausmo ji 
buvo beveik be sąmonės. Beeidama į stovyklą, ji 
patyrė, kad jos tėvo niekas nebegali išgelbėti, to
dėl dabar netikėtai ištrūkę iš Ringaudo lūpų užuo
jautos žodžiai ją pažadina kaip iš sunkaus miego/

- paklausia ji tyliai,

— Veskite kalinius atgal į rūsį, — įsako Rin
gaudas sargybai.

Sargybiniai bando vykdyti jo įsakymą, bet 
Irena susmunka, apkabina tėvo Lojas ir neleidžia 
jam eiti. Sargybiniai bando ją atplėšti, bet ji nesi
duoda. Tada Ringaudas paima ją už rankos ir pa- j 
deda jai atsistoti.

— Nežudysite jų?! 
žiūrėdama jam į akis.

Ringaudas nuleidžia galvą ir nieko jai ne- f 
atsako.

— Veskite! — pakartoja jis sargybai savo 
įsakymą.

Suimtieji ir dabar dar nenori eiti, bet sar
gyba jėga nusivaro juos. Irena nori sekti paskui 
tėvą, Ringaudas ją sulaiko.

— Tu liksi Sa, — pareiškia jis jai.
— Paleisk jį — jis išpirks savo kaltes, — ima 

prašyti ji Ringaudą. I
— Jų kaltės neišperkamos, ir jokio pasigai- ! 

Įėjimo jie nėra verti... — tyliai atsako jis.
Miške pasigirsta keli šūviai. Ringaudas susi

rūpina, kodėl taip ilgai negrįžta Perkūnas, jis j 
ima neramiai dairytis, paskiau domiai pasižiūri 
į Ireną.

— Pasakyk, Irena, ar tau visai nežinoma, 
kas ten šaudo? ...

v (Bus daufiiau) v
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
* *

2. Biblijoje patsai Sutverto jas yra patiekęs savo žmonėms savo 
planą arba braižinį, parodantį kelią į pasaulio ramybę-. Jo žodis 
kūo aiškiausiai sako, kad Jėzus yra. visų Dievo patvarkymų Vy
kintojas ir žmonių Laimintojas. Ange.ų giesmė naktyje, kurioje 
iėzus gimė, patvirtina šį faktą, nes jis skelbė, kad jis bus pa
saulio Išganytojas, ir Tas, per kurį geroji Dievo' valia bus ap
reikšta dabar mirštančiai žmonijai. Tuokart angelai taip pat pra
našavo, kad per Jėzų bus įvykinta ramybė visoje žemėje.

0 kas gi yra Jėzus ir kuo jis atsižymėjęs? Kodėl mes likime 
ir tvirtiname, kad jis atitinka visgm, kas reikalaujama iš to, kuris 
galės pasekmingai įsteigti ramybę iš.virkusiame šių dienų pa
saulyje? Nežinome kito geresnio būdo atsakymui į šituos klau
simus, kaip ištirti kai kurias iš daugelio pranašysčių ir Dievo 
Žodžio' pažadų, kalbaničų apie Jėzų ir apie jo sugebėjimą įvykinti 
visus Dievo Tėvo nutarimus. Tai darydami mes patirsime, kad 
pats Dievo planas, liečiąs Jėzų, paaiškės ir pasirodys garbingas 
ir sandermingas. >

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

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildinę) ToL LU 5-6444 
Priima Hgrtfiiws pagal susitarniMk

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*a»dMKter Community klinikos 
- Medicinos direktorius 

t«3t S. Manheim Rd« Wostchoeter, Ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomią k

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt AKIŲ Li&U* 

3907 West IMrd StieM 
Valandos pagal fosnarisi*.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2614 W. 71 St ToL 7J7-5149

“contact tenaea’*
VaL aaai suAtarima; Uždaryta

r—T.T'• “ - —« —-X. --X J

‘t?'*-

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
f INKSTŲ, PŪSLĖS IR .

yH^ŠTATos Chirurgija

. 2656 WEST Wrd STREET
• Valandos: antrad. 1—4 popiet,
■ ^ketVirtad. 5—7 vaL vak-

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Retidencijos teleL: 448’5545

.KAZE BRAZDŽIONYTĖ

Programai

Kasdien nuo pirmadienio iki penk-. 
tadienic 8:30 vaL vakaro.

Viso* laidos Iš W0PA stotie*, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
u W'llb stoties 1110—AM ban**-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOJ VALANDOS

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
■Hiadičnio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukua 

Tai««4 HEmiack 4-M1J 

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60629

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
ginis narių susirinkimas Įvyks trečia-

hD VVT 'T A-TTD A dienį, rugsėjo 17 d., 1 vai. popiet 
■Lrr*. V X A. I Anelės salėie. 4500 So. Tahnan Avė.
-GYDYTOIAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, Nfec. MOTERŲ II»os.
OfteM 2452 WRIT 5Vte FrRMT

" L \ Tol. PR 3-1222

) Anelės salėje, 4500 So. Tahnan Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

_ .__ - , .. . .__u . Utenos Draugiško klubo susirinki-
OFISO VALu pirat. antrač, treoad., mas įvy^j antraaienį, rugsėjo 16 d., 
Ir penkt. 2-4 ir 4-8 vaL vak. fcltsdir-1 6 vai. vak., Joanos salėje, 4258 So- 

Maplewood. Po susirinkimo — vaišės.aūi* M vaL popiet ir Uta IMn 
txsal audtarun*.

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTROfiDAsiPSOTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. ban 

,dašaL SpodaH poEalba SOieeoc.

ifrert 63rd Chicap*. ML MAK
TaMF.Y Ptapaet t-SM4

Calif ornijos senai orius S. 1- 
Hayaka-cvii, žinomas švietimo 
darbuotojas, kartą yra išsita
ręs: “čia yra vienas dalykas, ką 
vyresnio amžiaus žmogus 
mums gali pateikti, tai yra jų 
ilametė patirtis ir išmintis”. 
Tačiau, tai dar neviskas se
natoriaus noras ir esant vyres
niam amžiuje, bet reikia būti 
racionalistu.

ATSAKYMAS VLADUI VALINEVIČIU
Jo Naujienose 1980. VII- 24 

tilpęs straipsnis “J. Girdžiūno 
ekskursijos”, kuriame jis “kri
tikuoja” mane. ’

Patosinė straipsnio antraštė 
parašyta didžiausiomis, kokiomis’ 
tik buvo galima raidėmis, “bet,' 
deja, ji nieko bendro neturi su> 
straipšnio turiniu; ji lyg prikli
juota. Pagal V. Valinėvičiaus 
straipsnio pavadinimą išeitų, 
kad aš minimą ekskursiją orga
nizavau. Atsiminimų pradžioje 
parašiau, kad prie tos ekskursi
jos prisidėjau ir aš... Reiškia, 
buvau tik dalyvis.

Jis rašo apie mano vieną eks
kursiją, bet rašo daugiskaitoj 
“ekskursijos’’ ir kažin kodėl dar 
kabutėse, tur būt, kiekvieną ap
lankytą' 'Vietovę ’ laiko ekskursi
ją ’ ;

Tarsi koreguodamas mano at- 
"i’Dinimus nuo nukrypimų ir 
klaidų, o pats tiek jų privėlė, 
kad visų nepajėgsiu ištaisyti.

‘ Pašaipiai arogantiškame trum 
oar-ė 'straipsny, net vienuolika 
sykių sumini mano pavardę, ttio 
-ia*odydamai, kad pavardę ge- 
~ai žino. Po kiekvienos straips
nio pastraipos neigimai: “Neži
no. nebuvo, nematė, o rašo”.

Iš jo straipsnio patašysiu tik 
keletą citatų, nes visas turinys 
oerstinktas vienas į kitą pana
šiais išsireiškimais ir nėra reika
lo jų Visų kartoti. Jo išsireiški
mą cituoju: “Atrodo, kad J. 
Girdž’ūnas yra tik apie tas vie
tas girdė’ęs, tikrumoje jų nema
tęs”.

Man nesuprantamas jo Įžūlu
mas. Atrodo, kad kas tik yra 
nasauly — viskas skirta V- Va- 
Hrievič ui, o kiti tik nuo jo ma- 
’onės oriklauso. Jis žino ir turi 
žinoti kas kada ir kur buvo iš
vykęs ar iškeliavęs, ir ką matė.

Didžiausią neapykantą iš jo 
susilaukiau dėl žodelio “berods”. 
Pagal io stilių, jeigu toks yra, 
būtu labai tikęs žodelis “roclos”.

Rašydamas apie Fusseno apy
linkės pilį, suabejojau jos pava
dinimu, nes užsirašęs neturėjau, 
todėl parašiau žodel; “berods”,

Gyvenantieji į>rie kalnų žino, 
kad ir vasaros vakarai būna vė- 
=iūs, ir šalti, o važiuodami į ke- 
'Hdnę pasiima šiltesnius drabu
žius, kad nere-kėtų bėgioti taip, 
kaip bėgiojo V. Valinevičius. 

u Tokia kėlibriė šurišta 'ir su nak- 
j vynėmis. nes tenkinomės kur 

nakvynę gavome.
Užvažiavę ant kalno viršųnės 

Zugspitz. nebėgome "tuoj į už
kandinę. Mūšų grtipelė apžiūri- 
nėjo'me įkailniau pastatytą aukš
tą. štambū kryžių, kurio papėdė 

‘buvo apleidėjuSi ir kuri stovėjo 
prieš pat užka'ridinės durų, ku
rioje buvo Vladas Valinevičius, 
bet lfo kryžiaus nepastebėjo.

Rašiau, kad nito kalno nusi
leidome tos pačios dienos pava
kary, o iš V. Valinėvičiaus strai
psnio nesimato, ar jis .jau nuva
žiavo nuo kalno, ar dar ne. Gal 
todėl -jo ir adresas komplikuo- 

. tas, kurį siūlo gauti tik per Nau
jienų administraciją

V. Valinevičius mano žodžius . 
kuris ir užrūstino Vladą Vatine-?, parafrazuoja '-tik jam žinomais 
vičiu. j vietovių išsire šktmais ir įtaigoja

Apie Linderhofo pilį, jo teigi-; man, kad-laikyčiaus jo gražby- 
mu, prii^iau daug, bet dar dbu/ lybių. J
giau -butų galima apie ją prira-* 
syti. Pfljfa ar į>usė požemio ap
rašyta,’-Vadinsiu taip, kaip lanJ

}

Aš rašiau, kad ’Chiemsee eže
ro saloje buvo Versalio pavyz- l __ 

4 -Ztt g. ui- i h- • ■ ‘ gZj- ; n ^ži° karaliaus pilis. Vladas Va- 'į Kymosi įmetu buvo pavadinta/ T.- r ,• . .r Iinevicius rasso: “Toliau dar ido- r
iriiau. Tai kelionė į 'Chiemsee . 
salą, kurioje yra karaliaus sta-; 
tyta pilis. “Labai abejoju jo tei-' 
girnų, kad ežeras ir tame ežere., 
sala vadintųsi tuo pačiu Chie-1 
msee vardu. Iš kur jis žino tos 
salos pavadinimą neparašo. Iki- 
šiol nežinojau, kad -parakai sta- . — - - ■- *■ - •

•lihevičiaus sužinojau, kad jis net 
buvo nuvykęs 'į karaliaus staty-. 
tą pilį. Mes-buvome karaliaus 
■Pilypo viešpatavimo -.metu sta
tyto j -pily. ’Kaip ten bebūtų, jis

Dėl kėdžių galiu pasakyti -tiki 
tiek, kad valdovu nesiruošiau- 
būti, prišsirinkau sau ir būsi-i 
miems tarnams kėdžių, dėl kū-i 
rių taip-sielojasi Vladas Valinė-- 
vičius, o j -stogus nekreipiau dė-J 
mesio, nes nesiruošiau jais lai
pioti. .j

Aš,' rašydamas atsiminimus, i , k - ,.v Tr „. L,- --./*; . , ■. ' i tydavO pihs, tik dabar is V. Va-sąmonmgai praleidau kai kurias 
neret'ksrrrirtgas vietoves ir daik-, 
•tus, j'ų' ifaipe ir ciniškos kasyk-r 
lą. Parašiau, kad apTahkę dar.
vieną -kiią nereikšmingą vietovę
atvykome i Garmischą. Toksi .... ,. • , • . •.v, . - ., T’r ! mate daug kambariu, kuriuosmano'issireiskimas nepatiko V. . , • x v <<T ,. ... . „Jas minėjau, bet juose buvusiuValmevKnui, jis nors ir “buvęs ,' 
bet panorę, apie ją sužinoti. *

Jis rąšo;,.,“Į Berchtesgadens
■brangenybių -apibūdinti nepajė- 
Igė. Nereikia būti pily, visi žino, 

v -s-mį.... , i kad -pilis turi daug kambarių
OTorfes.vsksta pamatyt, d™'I ir brangenybių.
kos kasylrfas, .*Kazm kode!, GaI kad y Valinevičius ne. 
kasyklas.TKns-bk Viena tebuvo.; alėropIia.s išdekoruotos pi 

Čia paminėsiu,’ kaip atrodė j lies fasados, o vistik jie buvo?
j Atrodo, kad mes kalbame ne 
apie tas vietoves ir kelius, o gal 
taip kaip toje Krilovo pasakė-' 
čioj, jis viską matė net ploniau
sius sparnelius, bet dramblio ne
pastebėjo.

Nesuprantama, kaip žmogus 
i gali vaikščioti po Hitlerio būšti- 

švieselių daugiau nieko ir nema nės kambarius ir kalne matyti 
čiau. Pabuvę keletą minučių, 
grįžome atgal., j

Aukščiausias Vokietijoj kai-1 
nas nevadinamas Zugspitz, kaip 
tvirtina V. Valinėvičiaus. Tokiu. 
vardu iš višd Vokietijoj kalno 
nėra, į kurį -buvo įvažiavęs V. 
Valinevičius. Mes buvome įva- 
ževę į Alpių kalnų tąsa, esan-1 
čia Garmischo apylinkėj, tuo 
vardu ir kalnas vadinamas, o 
tik aukščiausia viršūnė Zugspit, 
vadinama.

Į kokį kalną buvo įvažiavęs 
V. Valinevičišus, gal tik jis vie
nas Vėžino, nes į nesamą kalną

druskos kasyklą. Mus susėdus į | 
^plei^tus. štrrūdijusius ir girgž
dančius druską vežiojamus va- 
gdhelhls, fiuyėžė į požemį- Jau 
nebenaudojamoj kasykloj, rado-, 
me SUanūs vandens, o nuo ka-> 
syklos lubų varvėjo rudi van-. 
dens-Įasai.-Prie palydovų mažų

tik angą, o pasišauti būti žino
vu. Apie Hitlerio būstinę nėra 
ko ir vėl rašyti, nes anksčiau 
apie ją parašiau, o V. Valinevi-. 
čius, matyt, tos būstinės nuo- 
trauko neturi, jeigu jos nematė-;

Matyta kalne anga aiškintojo/ 
buvo pavadinta kavinė ir nakti
nis klubas, nes logiškai to pa
ties valdovo dviejų būstinių vie
noje vietoje nepasitaiko. V. Va- 
linevičiaus pavadinimas —arb&. 
nieko nesako. Cituoju: “...Bet 
Hitlerio slėptuvė kuri buvo pa
vadinta Hitler Haus, arba Ad-

(Nukelta J šešta puslapį)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

takų chirurgija.
-5025 CENTRAL AVĖ.

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

■T I ■ ..i ■ -Į. .. 1.1 ■ ■■ ■

* E RK KAUSTYMAI

MOVING
Leidime! — Mina apdravda 

" žIMAKAINA 
tunn'Ai

WA S 40C1

MOVING
’■ XptfrmrtfM »*i4rrou»*y»«a« 

ft eMumy.
ANTANAS VILIMAS

T»L 374-1 M3 374-5994

REINIUS GUDAITIS
Gyv. 10149 So. Wentworth Ave.

Mirė 1980 m. rugsėjo 14 d., sulaukęs 58 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko nuliūdę: sesuo Aldona Žibicnė su šeima ir kiti 
giminės, draugai bei. pažįstami Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Mažcikos-Evans koplyčioje, 6815 So. 
Western Ave., Chicago.

Trečiadienį, rugsėjo 17 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Reiniaus Gudaičio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieku: Sesuo ir giminės.

Laidotuvių direktoriai Jonas G. Evans ir Stasys Evens. 
Tol. 737-8600.

BESSIE VINSKUS
(Pagal pirmą vyrą lIlNXS)

'Garfield Ridge ap^L, 'Chicago, *jjl.
Mirė 1980 m. rugsėjo 1 1 d. vakare. 'Gimusi -Lietuvoje. 

Amerikoje 'išgyveno 70 melų.
lPa l&<> -riuliūdę: vyras Paul, sūnus ‘Peter tanks sū žmona 

Enedina, anūkė Tina Links ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Rimas ibUs ipašarvotas antradienį 2 vai. Ipopiet Petkaus 
Marųūd^c kdptyčidje, Ž5&3 *W. rišt 'Si., Chicago.

k( t Virtatiiėnį, rugsėjo *18 d., h0:36 Vkl. r\fo bus lydima 
[iš ik<»ply*ė?i<f*i j į,idtuVių Tdtitirics 'kapines.

Visi <bįa. Rossie Vinškus giminės, draugai ir pažįstami 
(nuoširdžiai ‘kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
Įpa^kiitihį‘pąfafhavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnus, giminės.
-laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
8307 So. UTUAMCA AVB. Tel; YArd. 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1004

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 71138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Tel Y Arda 7-1911

■ --------- n ------ - m
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APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

3 Progressive Grocer paskelb
tais duomenimis dabar ameri- 
kieč.ai valgo daug sveikesnį mais 

. tą negu prieš du metus* Jie su
valgo 41 procentą daugiau viš

tienos, 36% daugiau salotų ir 
kitų žalumymų, 35% daugiau 
vaisių, 22% daugiau sūrio ir 
21% daugiau žaliu daržovių, o 
išgeria 23 procentais daugiau vai 
šių sulčių. Mažiau suvalgo sal

džių kepiniu bei saldumynų net 
40 procentų, 37% mažiau keptų 
bulvių atraižų bei kitokių už- 

Ąkandžių, 31% mažiau lašinukų, 
.24% mažiau sviesto ir tiek pat 
i užšaldytų pietų, 21% mažiau 
‘konservuotų vaisių ir 1% mažiau 
raumeningos mėsos, gi išgeria 

,275 mažiau įvairių kolų bei va- 
; dinamų minkštų gėrimų, f
j • Virginia Slims Moterų klu- 
•ibo apklausinėjimo duomenimis, 
i dėl meilės išteka 85% moterų ir 
Įveda 82 g vyrų.

G Nustatyta, kad ružavasis 
j greipfrutas turi 12 miligramų 
•vitamino C daugiau už baltąjį, ir 
;apie 50% daugiau vitamino A.

G Prof. John Cawte iš Aus
tralijos tvirtina, kad cukrus su- 
įdaro daugiau sveikatai pavojaus, 
;negu alkoholis ir tabakas.
į e National Safety tarybos ži- 
tniomis 1973 m. nustatyta 55 my- 
2ių greičio riba mašinoms iki šiol 
sutaupė apie 40,000 gyvybių ir 
8.5 bilijonų dolerių vertės gazo
lino. Mirtinos judėjimo nelaimės 
•sumažėjo net 44%.

. • Dr. Margaret Flynn iš Mis
souri universiteto pareiškė, kad 
85% amerikiečių gali neturėti 
jokios baimės dėl cholesterolio 
ir valgyti kiaušinius bei kiaulie
ną. Tik jie turi kasdien mankš
tintis ir nenutukti.

bei žiedais. Jų receptai stebina 
šių dienų medicinos specialistus. 
Tačiau yra ir gana keistų “re
ceptų”. Jų keletą duoda Sanda
ra 16 numeryje:

“Skaudant viduriams, padegin 
davo vištos plunksną ir pelenus 
sumaišytus su vandens šaukštu 
duodavo išgerti. Persigandus 
nuo kaimyno šuns,, kad nekiltų 
votys, duodavo padegintų šuns 
plaukkų. Atsiradus karpoms, 
patrindavo karpas sutrūnijusiu 
kaulu arba ant gražaus kas
pino užmegsdavo tiek mazgelių 
kiek turi karpų, o kaspiną pa
mesdavo ant kelio, jei kas tą 
kaspiną radęs paimdavo, pas tą 
atsirasdavo karpų — gi nuo ta
vęs karpos pranykdavo- Ant 
akies voko užaugus : “miežiui”, 
užtekdavo skaudamą vietą pa
badyti miežio grūdo smaigaliu. 
Įkritus krislui į akį, įdėdavo į 
akį vėžio girnelę, kad ji bevaik
ščiodama po akį krislą išmestų. 
Kai skaudėdavo gerklę ir kosė
davai, tavo kojas dėdavo prie 
avies pilvo.

® Esant geriamo vandens pro 
blemoms, atsirado daugelis ben
drovių, pardavinėjančių vande
nį (H20) įvairaus dy 4žio bonko- \ 
se. Apie šį vandenį r-u minelar' 
linėmis priemaišomis r=>šo Con-' 
sumer Reports žurnalas rugsėjo 
numeryje. Suinteresuotiems ver' 
ta pasiskaityti.

.V. Miškinyėt^-.

Briedžių būrelis Nidoje. 5

aukojo $234. Aukojo: Saulius Anna Putrimas. Dėkui Misevi-' 
Šimoliūnas $75, Vincas Žeber- čių šeimai už nuolatinę paramą 
tavičius aukojo $50 iš A. Rim-j ir už šią auką. . į ,
kaus palikimo ir ponia Nijolė 
Ward $20 rež. Z. Mikšienės at
minimui. Kazys Deveikis paau
kojo $25, o Juozas Širvaitis $11- 
Po $10 aukojo Jonas Mikalavi- 
čius ir Vytautas Kučiūnas. Po 
$5 aukojo: A. ir S. Skorupskai, 
J. ir A. Griniai, Vladas Sirtau
tas, Juozas Kirvelaitis, Vincas 
Rinkevičius ir X. Y. Ponia Ur
šulė Vaitienė paaukojo $3. Dė
kui komitetui už labai sėkmin
gas pastangas. Taip pat labai 
nuoširdžiai dėkojame visiems

’ I aukotojams ir renginio daly
viams. Ypatinga padėka priklau 
so komitetui už du naujus skai
tytojus. ■>. '

— Misevičizį šeima iš Beaver 
Valley Ranch, Lemont, Ill-, pra
tęsė 2 metus Naujienų prenu
meratą, o savo gerus linkėjimus 

į atlydėjo $20 auka. Ponas R. Mi- 
! sevičius turi pramonės įmonę ir 
su žmona Jean mėgsta keliauti.

• Jiems keliaujant, nuosavybę pri 
žiūri p. Misevičienės mamytė, p.

; s Senovėje lietuviai gydė įvai 
rias ligas žolelėmis, šaknelėmis

— Naujienoms Remti Komite
tas Detroite suorganizavo $505.77 
ir juos atsiuntė per iždininką 
Petrą Bliūdžiu. Iš surengtos iš
vykos komitetas turėjo $271.77 
pelno, o Naujienų rėmėjai su-

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

grožis. Kietais viršeliais____________   $4.00
Minkštais viršeliais, tik______ __ ____ $3.00

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

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

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

S—.................

* 1

' STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. ■
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 -

— Standard Fed-. Savings & 
Loan Ass’n. paskyrė $250 premi 
joms meniško plakato temomistemomis 
apylinkės pradinių ir aukštesnių 

mokiniams. Kon-
kurso blankai centri-

6141

Archer Avė.,
skyriuose — 2555 W. 47 St. ir 

Archer Avė. Konkursas: N*mil, žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

REAL ESTATE
Namai, žemė — PardavImiM » 
REAL ESTATE FOR SALKbaigiasi spalio 30 d.

— Horoscopes or Astrological^ 
Tarot Card Readings. Saturday,
11 to 5; no appointment neces-'l

ELINOR JAKŠTO, 17 N.I
STATE St.,Rm. 1717. Mes kai- ' , --,,
bame lietuviškai. 782-3777 or> v PETRAS K-iZANAUSKAS, Prezidentas
925-8392. Professional Member | 2212 W. Cermak Road 
American Federation of Astrol
ogers. (Pr*y

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

(Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JI ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSĮMO K ĖJIMAI 

; ^ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Chicago, m. TeL Virginia 7-7741

Religingas, bet 
pražuvęs

“šitie žmonės garbina mane

— Rožė Mačernienė taip pat
Manja ir Juozas Plačas iš Mar
quette Parko gavo Amerikos pi
lietybę. ' J

į lūpomis, tačiau jų širdis yra toli
— SW News-Herald ketvirta- j nuo manęs atstojusi; o veltui jie 

dienio laidoje išsamiai aprašė garbina mane, mokydami moks- 
Ranold Reagano" susitikimą su . Jus, kurie yra žmonių įsaky-
lietuviais Marquette Parke.
Straipsnis yra pirmame pusla
pyje- ir iliustruotas 3 nuotrau- va]_ va]ę_ 
kom. j svarbios temos iš Dievo žodžio

-L Gertrūda Dargienė, Pitts- j radijo banga 140 AM per “Lie- 
burgh, Pa., yra Tėvynės Myle- 
to:ų Draugijos pirmininkė, inž. 
Aleksandros Chaplikas, Boston, 
Mass., — iždininkas, inž. Graž
vydas Lazauskas — sekretorius.

maP’ (Mato 15:8,9).
Pasiklausykite šiandien 8:45 

. šios taip gyvybiniai

— Sandaros rudens piknikas j tvariai
- i • ET J T T v* -t • • 1 "

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ''

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f 
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.

tuvos Aidus”. -
Penktadienį per gophie Bar

čus radiją išgirsite “Sąžinės su
reguliavimas”. Parašykite parei
kalaudami knygelės “Kaip at
gimti iš naujo?”. Prisiusime;

bus spalio 5 d. Vyčių salėje ir 
sodelyje. Rengėjų komisijos pir
mininkai yra Jonas J. Galminas 
ir Julius R- Kuzas. j

— Jūratė Jasaitytė rugsėjo 13 j 
d. ištekėjo už Antano Budrio. 
Jaunieji buvo palaiminti Nekal
to Prasidėjimo parapijos bažni- 
čioje. A . .

LB St. Pet.ezsburgo Apy- !
•t • i VA,*: . j

24 d. Seminole parke. j
— Lilija ir Jonas paukščiai 

kukliai paminėjo. 40: metųj 'lai
mingo vedybinio gyvenimo su
kaktį.

— New Yorko Tautodailės Ins 
tituto skyrius ruošia tautodai
lės parodą spalio 18 ir 19 d. Kul
tūros židinyje.-

J 2608 West 6fth St, Chicago, HL 60621 « TeL WA MTffJ

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

>501 W. Wth St, Chicago, DI 10629. — TeL WA I-27J7

..■V** .<free .

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

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

ATSAKYMAS VLADUI 
VALINEVIČIUI

(Akelta iš penkto puslapio)
ler Nešt”. Man atrodo, kad vie
tiniai gyventojai tas vietoves ge 
riau žino negu Vladas Valinevi- 
čius. Pagaliau, kaip jam patin
ka, taip jis gali vadinti.

Be neigimų ir priekaištų, dau
giau net ’ nuneigęs nieko nėra, 
nepaaiškina.

Jis rašo: “Negali rašyti, ko ne
matei”; Norėčiau žinoti, kas su 
teikė Vladui Valinevičiui tokia 
galią, kurios neturi ir Amerikos
prezidentas, uždrausti man ra-J 
syti.
Nuotraukos man nereikalingo.' 

nes siūloma prekė pigi- Turiu 
ir aš jų, net ir Hitlerio būstinės, 
kurios Vladas Valinevičius ne
matė.

J. Girdžiūnas

NEIGHBORHOOD
realty group

We'I! help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

momoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 

i Amerikoje, prašome skambinti 
vr užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

TeL 767-0600
Independently owned and operated

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

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
- '4514 S. Talman Ava. 

TeL 927-3559

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

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

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

mento laiptai, porčiaį. stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So* Kedzie Avenue 

TeL 776-8505

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus’. 

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir . Taisymas 
2646 West 6<Hh Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Av^> 
Chicago, IIL 60632. TeL YA TjfįL

SUSIVIENIJIMAS LIETUATU AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalmė ar- 

iancacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuof 
darbus dirba.

t v SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno. Da
nams 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, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai,

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

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijoje. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N«w York, N. Y. 10001 

307 W. 30th $<.
Tol. fili) 543-2111

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegularty!

Cospevadid
Quarterly

OUR SAVINGS _
* CERTIFICATE#

EARN UP TO ’8%

see us for 
financing. 

AT OUR 10W RATS
WITH REPAVMFMT 

TO FIT YOUR INCOME

________________ „JIMBĮ'lNSUR.Dj_____

Mutual Federal 
Savings and Loan j

22X2 WEST CEKMAK ROAD CHICAGO, TTTTWTTC <Mflt ■

Pma Kawueskja PhaOMT Pkonei TTrgbtk 7*7747 

BDUSSt Mon,Ta«,Frl.9-4 Thur.9-8 8*t. Ml

SEBTOiG CHICAGO AND SUBDMS SINCE 1905

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

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

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

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

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra- 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

SAPPHIRE SEA MOTEL
Juno Beach, Florida 33408 

Telefonas (305) 626-2444

F. Zapolia, Agent < 
320S/j W. 95th St 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-1654 V

S;ate Far™ Casualty Company

ir

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

WITH SlttPtlF 
YOU CAN REST EASY
Sieep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep And 
isn t that all you want9 Use 
only as directed

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai Ir Atostogy Vietos

DĖMESIO
Keliaujant į Floridą ir netu

rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 - 59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

— šiaurės Korėjos valdžia pa
žadėjo nutraukti karines sutar
tis su Kinija ir Sovietų Sąjun
ga, jei JAV pasirašytų su ja tai- 
kds sutartį. Ji pasirašytų taikos 
sutartį ir su Pietų Korėja.

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

Advokatą*
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 arha 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, Ui- 60629

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

6 — Naujienos, Chicago, 8, Til. Tuesday, September 16, 1980




