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IRANO PREZIDENTAS BANĮ SADR TVIRTINA 
KAD IRAKO KARINĖ VADOVYBĖ SILPNĖJA

kainai ginklų , atsargų', kuriais 
atmušė irakiečius.

MONDALE DALYVAVO
CHICAGOS PARADE

— Irano pirkliai perka Ame 
rikos lėktuvų dalis įvairiose pa 
šaulio valstybėse.

— Buvęs. Izraelio premjeras 
Rabin pranašauja, kad Artimų
jų Rylų karas ilgai tęsis.

Armėni 
Los An 
ir Pary

■z-.:

turkų 
įstaiga, o 
nukent ėj o 
bendrovės 
prasidėjo 

L vakaro.

Irakas ir Iranas kovoja tarp Eufratd it Tigro žiočių, 
kur yra Choramšaro ir Abadano- uostai. *■

dervos/ kuri gyvulio odoje is- 
saukia vėžį.

IRANUI RŪPI ĮŠALDYTI 
PINIGAI

JAUNI ŽYDAI MUŠĖ 
NEONACIUS

kaip ir kiekvienais metais Ko
lumbo dienos proga, Ghicagoje 
vyko didelis paradas. Amerikie
čiai ir italai 9:30 vai. ryto pra
dėjo rinktis ties Dearborn gatve 
ir kariu Su minia vėliau para
davo centrinėmis miesto gatvė
mis. Eisenai vadovavo Chicagos 
burmistre Jane Byrne ir visa'eilė 
Įtakingų italų. Paradan pakvies
tas dalyvauti ir viceprezidentas 
Walter Mondale, kuris ėjo kar
tu su kitais parinktais garbin
gais pareigūnais.

Iranas yra pasiruošęs grei- 
išleisti prekybos laivus 

Hormuzo sąsiauriu, jeigu laivų 
įgula iraniečiams greičiau pra
neš, kad jie neša ir kam jie pri
klauso, — sako Irano preziden
tas Bani Sadr.

MNĖi'Ą

IRANO PREZIDENTAS 
TURI VILTIES

— Pirmadienį gautomis žinio
mis iš Alžyro, Al Asnam mieste 
’ki šiol rasta 1,500 žuvusių nuo 
žemės drebėjimo ir virš 900 pa
teko į ligonines. JAV pasiuntė 
i Alžyrą 2,000 palapinių, 3,000 
apsiaustų ir 14.000 anklodžių.. Į 
Įvykio vietą išvyko speciali de
legacija.

— Sirijos prezidentas Hafez 
Assad praeitą "trečiadienį Mask 
voje pasirašė draugiškumo ir 
kooperavimo sutartį su Sovietų 
Sąjunga. Parlamente dominuo
janti Baath partija vienbalsiai 
pasiūlė ją ratifikuoti. Tokią pat 
sutartį su Sovietų Sąjunga turi 
Pietų Jemenas.

Chicago, III. — Antradienis,

Amerikoje jau prasidėjo tetervinų medžioklė. Medžiotojai dži; 
giasi, pašovę kelis fazanus.

Praeitais metais Amerikoje 
žuvo 4,850 motociklistų. Taip 
pat nustatyta, kad ne visada 
motociklistų kaltė atneša mirtį. 
Paskelbti duomenys rodo, kad 
74% motociklįstų patenka bė
don, kai susiduria ne su vienu 
automobiliu, bet su keliais ki
tais važiuojančiais. Daugiau ne
laimių atsitinka prie dienos 
šviesos, negu naktį.

— Peace Corps švenčia 20 mė
tų sukaktį. Kadaise jame dirbo 
12,000 savanorių 85 kraštuose. 
Dabar jų yra tik apie 6,000 6Į 
krašte. Jie daugiau dirba, o ma
žiau politikuoja. Peace Corps (ii 
rektorius yra Richard Celeste, 
realistinio idealizmo šalininkas.

IRAKO GINKLUOTOS JĖGOS VYKUSIAI 
PRIEŠINASI PRIE CHORAMŠARO

LfbrafyVI Congress G r.
Periodical Division 
Washington, D. C. 20540

— Ganos valdžia kaltina Sau
di Arabiją, kad ji palaiko parti
zanus, norinčius valdžion gra 
žinti diktatorių Idi Aminą. ..Sa
koma, kad jis dabar gyvena Sau
di Arabijos Jiddah mieste.

— Šeštadienį Salvadore deši
nieji teroristai EI Kongo mieste 
nužudė liberalų kunigą Manual 
Monico, 34 m., ir 13 kitų asme
nų. ‘

trio,

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Jaunų Paryžiaus žydų grupė, 
atvažiavusi į Rambouliet prie
miestį, užsuko į neonacių centrą 
ir gerokai apkūlė tų neonacių 
centro’ pirmininką.

Prieš savaitę Paryžiuje buvo 
išgriauta sena Paryžiaus sinago
ga, kas labai suerzino Paryžiaus 
žydus. Iki šio meto niekas ne
drįsdavo kištis Į žydų sinago
gas, o šį kartą ji buvo išsprog
dinta ir užmušti keturi asme
nys. Praeitą sekmadienį grupė 
jaunų žydų, apsiginklavusi pei
liais ir buožėmis, nuvyko į neo
nacių centrą ir sumušė 44 metų 
amžiaus neonacį Mare Frederik- 
sen. Jam buvo sulaužyta vieną 
ranka, pradurtas kojos raumuo 
ir padarytos kelios- mėlynės. Su- 
HTdsTašiTliliV'crhiigabentas į ligo
ninę, jam suteikta pirmoji pa
galba. Po to jis paleistas iš li
goninės.

Neonacius užpuolė 30 jaunų 
žydų grupė, kuri apdaužė ne tik 
neonacių pirmininką Frederik- 
sen, bet dar ir keturis ten buvu
sius neonacius.

BEIRUTAS, Libanas.— Liba
ną pasiekusios žinios sako, jog 
Iranas yra pasiruošęs išleisti 
Amerikos diplomatus ir amba
sados tarnautojus be jokio teis
mo. Iranas nori, kad JAV nerei
kalautų jokio atlyginimo už 
Amerikos diplomatų laikymą 
Irane beveik ištisus metus.

Be to, Iranas nori, kad JAV 
prezidentas grąžintų Iranui visą 
šacho turtą. Iranas yra įsitiki
nęs, kad šachas paliko didelį 
turią Amerikoje, bet Valstybės 
departamentas n e kontroliuoja 
atvykstančių žmonių turto, ir 
šachas taip pat galėjo savo tur
tą išvežti. Manoma, kad šachas, 
išvykdamas į Panamą, išsivežė 
didelę savo turto dalį. Iranas 
taip pat nofi, kad JAV atšaldytų 
visus Amerikoje įšaldytus Irano 
piliečių dolerius ir kitokias 
vertybes.

Jeigu šitos sąlygos būtų pri
imtos, tai Iranas būtų pasiruošęs 
pradėti pasitarimus su JAV vy
riausybe įkaitams išleisti. Ira
nui dabar labiau rūpi išleisti 
amerikiečius ir gauti galimybę 
pirkti Amerikoje reikalingų lėk
tuvų, laivų, įvairių mašinų ir 
jų atsargines dalis.

Sl&ONAS

: CHORAMŠARAS, Iranas. — 
Irano karo jėgos du kartu-puolė 
Irako pozicijas Chorąmšąro sri
tyje, bet abu kartu Irako kariai 
atmušė iraniečius, padarydami 
jiems didelius nuostolius/ Kovų 
mtu buvo užmušti 48 Irano ka
riai. Irakiečiai neteko’ 8 karių.

Paskutinėmis dienomis ėjo 
gana smarkios kovos visame 
Šat-al-Arab srityje.-Irano kariai, 
daugiausia savanoriai, kelis kar
tus bandė įsiveržti į- Choramsa- 
ro sritį, bet jiems nepavyko. 
Iranui būtų labai svarbu atgau
ti Chorąmšąro uosto'sritį su vi
somis naftos versmėmis.
į Abadano uosto srityje dar te
beina kovos tarp Irako kariuo
menės ir ten įsistiprinusių Ira
no savanorių. Irakiečiai keliais 
atvejais buvo užpuolę įsistipri
nusius iraniečius, bet iš visų po
zicijų dar < aki šios dienos beis-

— Šiaurės Korėja paskelbė de 
šimties paragrafų sąlygas susi
vienijimui su Pietų Korėja. Pir
moji sąlyga yra nuversti P- Ko
rėjos karišką valdžią kurią pa
vadino faš’stine.

— Amerikos diplomatai ko
munistinio jaunimo pačioje 

Teherane buvo 
lapkričio 4 d. 

Netrukus bus metai. «.**.

Spalio 14: Fortunate, Kaliks
tas,’ Lakštuonė, Mindaugas.

- Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:12.
Oras rudeninis, grąžui.

ruošia keršto veiksmus prieš 
turkus. Tiktai tuos keršto veiks
mus ruošia ne pačioje Turkijoje 
arba turkų pavergtoje 
joje, bet New Yc'rke, 
gėlės mieste, Londone 
žiuje.

Šį sekmadienį buvo 
dintos kelios šveicarų transpor
to įstaigos. Paskelbtas armėnų 
pranešimas sako, kad šveicarų 
valdžia žino, kodėl šveicarų 
transporto centrai buvo su
sprogdinti. Manoma, kad šveica
rai atidavė Turkijai keliems ko
vų metu žuvusioms armėnams 
priklausiusias sumas. Manoma, 
kad šitas reikalas bus paskelb
tas netolimoje ateityje.

ALŽYRAS — Oficiali Alžyro 
j žinių agentūras AUS per radijo 
j pranešė, kad penktadienį žemės 
i drebėjimas nusiaubė krašto šiau 
{rė^yąkąrUš.-- Drebėjimo centras 
į.'biivo Al Asnam miestas, kur 

125,000 gyventojų. Jame sugriau 
ta apĮe^O/c namų ir žuvo tūks- 
taųciaf žmonių, daug daugiau, 
negu prieš 26 metus. Tada žuvo 
Ę657 asmenys. Informacijos mi
nisterija pranešė, kad tikslus 
žuvusių skaičius nebus greitai 
nustatytas, kol gelbėjimo gru
pės apžiūrės sugriuvusius na- 

| mus. Richter ioskalė' rodė 7.5. 
j Drebėjimas buvo daug stipres- 
į nis, negu prieš 26 metus.

APS taip pat pranešė, kad dau

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no prezidentas Bahi-dSadr. pirma
dienį pareiškė įsitikinimą, kad 
Irako ginkluotosios jėgos silp
nėja įvairiose pozicijose. ‘ ■ i

, Bani Sadr pastebėjo, kad pir
madienį koveis tebėjo ne tik Cho- 
ramšaro priemiesčiuose, bet ir 
pačiame Abadane. Anksčiau bu
vo paskelbta, kad Choramšaras 
ir Abadanas jau yra irakiečių 
rankose, bet dabar tie patys ira
kiečiai skelbia, kad kovos -dar 
tebeina pačiame mieste ir uos
to srityje. '

Bani Sadr < saycf pranešime 
nieko nesako apie kovų metu 
prarastus tankus.

Irako ąvidcija vykusiai bom
bardavo Irano dalinius, ban
džiusius atsiimti kelias strategi
nes pozicijas Šat al Arab van
denų srityje.

— švedai nustatė, kad praei
tą šeštadienį rusai išsprogdino 
labai galingą bombą Naujosios 
žemės saloje. Sovietų valdžia 
pasižadėjusi nesprogdinti atomo jčiau 
bombų

MARIJUANA SUKELTA 
PLAUČIŲ VĖŽĮ

WASHINGTON, D. C. — Dr. 
Robert DuPont paskelbė Plau- j 
č.’ų Draugijos biuletenyje, kad j 
Amerikoje didžiausias pavojus Į 
kyla dėl rūkymo marijuanos. Ją į 
nuolat vartojant yra sužaloja- • 
mi plaučiai: atsiranda bronhi- ■ 
tas, kosulys, balso pakitimas ir. 
visiškas jo praradimas. Ilgai net ’ 
rukus publika bus įtikinta, kad 
jis sukelia vėžį. Iki šiol vėžio. li
gos sukėlėju buvo laikomas 
vien tabako rūkymas, o nuo 1970 
m. marijuanos gamintojai ir pirk 
liai .buvo įtikinę, kad jos rūky
mas nėra kenksmingas.

Dr. DuPont pareiškė, kad jau 
surinkta pakankamai įrodymų, 
jog marijuanos rūkymas tikrai 
iššaukia vėžio ligą plaučiuose.

nuo nelaimės, kurią vadina ka
tastrofa.

Į įvykio vietą atskubėjo heli
kopteriais medicinos personalas. 
Mebilizuota armija ir civilinės 
gynybos grupės gelbėti sužeis
tus ir griuvėsių ir teikti jiems

damas sultanatą ir mulų įtaką 
į turkų gyvenimą. Jis sudarė ga
lingą jėgą ir pradėjo vyti lau
kan ne tik graikus, bet jis likvi 
davo ir armėnus bei kurdus. Ko
vų metu buvo išžudytas didelis 
armėnų skaičius, sunaikinta jų 
respublika. Armėnai buvo bejė
giai kovoti prieš gerai organi 
zuotą turkų kariuomenę. Labai 
maža armėnų dalis pasiekė už 
sienius. Vieni pabėgo Graikijon, 
kiti siekė toliau į Vakarus. Jie Į JAV ambasadų 
pasiekė Prancūziją, Angliją, c i užpulti 1979 r 
vėliau dalis armėnų pasiekė i: 
Ameriką. Turkai išžudė armė 
nūs kovotojus, o išbėgo pirkliai, 
prekybininkai. Prancūzijon, An- 
glijon ir Amerikon pabėgusieji 
armėnai dažniausiai vertėsi kili 
inų prekyba. Vyresnieji apmo
kė jaunimą, kaip nerti kilimus 
ir juos pardavinėti. Kiti buvo 
apmokyti verstis aukso ir jo 
dirbinių prekyba.

Nuo 1918 metų armėnai ker
šijo turkams už nepaprastai 
žiaurias represijas prieš armė
nus. Kiekvienais metais armėnai 
rašydavo apie turkų suruoštas 
žudynes prieš Armėnijos res
publiką, prieš atsakingus parei
gūnus ir tikybininkus bei nepri
klausomos Armėnijos šalinin
kus. Kiekivehais metais armėnai

re;kiamą pagelbą^ Sužeistieji ve
žami į Alžyro ir Orano ligonines.

■Taip pat nuo žemės drebėji
mo nukentėjo- Ain Defla, Beni 
Haoua, 51 Abdia ir Sendjaf mies 
tai, kuriuose sugriauta apie 10 
namų, ypač didesnių. Drebėji
mas buvo jaučiamas Alžyro 
mieste, Onane ir kituose mies
tuose, bet žymesnių nuostolių 
nepadarė, tiš išgąsdino gyvento
jus. - :

Tikrumoje buvo 4 žemės dre
bėjimai. Pirmasis buvo stipriau
sias, o po dviejų valandų įvyko 
antras, 6.5 stiprumo, gi kiti du 
buvo silpni.

ATŠAUKĖ VIZAS KETU
RIEMS NEONACIAMS i I

WASWGT0N, D.C.^ Vals- i 
tybės;|sdepkrtenięntas įsišaukė^ 
keturiems hedhacįams,- įvažf^; 
vužiems į Ąrneriką,1įįvažiavimo ! 
vizas£ Paaiškeji), kad^Amerikon; 
įvažiavimo'vizos buvo naudoja-! 
mos ne tiems' -tikslams, kurie 
buvo turima galvoję vizų davi
mo metu. ,■ - I

Paaiškėjo', kad keturi. Belgi- į 
jos piliečiai,, priklausą neonacių 
grupęi,: atvykę' į,.Ameriką, daly- 
vavotviešarae susirinkime, ku
riame diskutuota JAV vidaus 
politika ir keturi neonaciai ten 
vedę agitaciją prieš juodžius. 
Juodžiai protestavo, reikalauda-! gelis kelių yra išardyti, tiltai 
mi neonacius išvaryti iš Ameri- J sugriauti. Daugelis provincijos 
kos. Neonaciai atsisakė duoti šeimų, pabėgusių iš sugriautų 
skundą teismui ir gintis, išven-'namu, laukia. pageltos- prie ke- 
gimui galimos bylos jie sutiko t liu. Prezidentas Bendjedid Cha- 
su Valstybės departamento nuo- dli paskelbė visai tautai septy- 
sprendžiu atšaukti jų vizas., nių dienų gedulą. Jis rag’na gy- 
Duodant vizas, neo’naciams buvo ventojus aukoti kraują ir teikti 
pasakyta, kad jie negali kištis ’ kitokią pagelbą nukentejusiems 
į JAV vidaus politiką
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AMERIKOJE ŽŪSTA 
DAUG MOTOCIKLISTŲ

WASHINGTON. — Transpor
to departamento paskelbti duo
menys rodo, kad Amerikoje žy
miai padidėjo kelionėje žuvusių 
motociklistų skaičius. Pastebė
ta, kad žūsta daugiau motocik
listų tose valstijose, kur jiems 
nereikalaujama būtinai dėvėti 
šalmo ir kur leidžiama kiek 
greičiau važiuoti.

KERŠIJA TURKAMS UŽ ARMĖNŲ 
IR KURDŲ ŽUDYNES 1918 METAIS

MANOMA, KAD ŠVEICARŲ BANKAI NUTARĖ 
ATIDUOTI TURKAMS PADĖTAS ATSARGAS

NEW YORK, N.Y. — Sekma
dienio popietį sprogo galingos 
bombos prie Jungtinių Tautų, 
Londone išsprogdinta 
aviacij os bendrovės 
Paryžiuje smarkiai 
šveicarų transporto 
įstaiga. Sprogimai 
maždaug apie 4 va 
Pirmas didysis sprogimas įvyko 
New Yorke, ■ Jungtinių Tautų 
aikštėje, o netrukus buvo iš
sprogdintas turkų aviacijos 
centras Los Angeles mieste.

Iki šio meto policija sprogdi
nimo kaltininkų dar nėpagavo, 
bet New Yorko, Londono ir Los 
Angeles sprogdinimų organiza
toriai telefonais pranešė spau
dos atstovams, kad pasikėsini
mai prieš dabartinės turkų vy
riausybės įstaigas buvo suruošti 
veikiančio armėnų karo dalinio, 
už armėnų ir kurdų mažumoms 
padarytas- skriaudas .terkų_te£U., 
torijbje. Ypatingai' žiaurios ar
mėnų ir kurdų žudynės vyko 
turkų teritorijoje.

Turkiją valdžiusieji mulos, 
pralaimėję kovas su užsienie
čiais, prącįėjo naikinti Turkijoje 
likusias mažumas. Turkų kariai, 
pralaimėję karą 1918 metais, tu
rėjo pasiduoti sąjungininkams, 
dalį Turkijos turėjo uiimti Ru
sija, bet, prasidėjus suirutei, 
Turkija liko be sultanato ir be 
valstybinės jėgos.

Ilgus metus turkų prispausti 
armėnai ir kurdai pradėjo siekti 
nepriklausomybės. Buvo suda
lyta Armėnijos ir Kurdistane 
respublikos, siekusios atsikratyti 
Turkijos mulų ir prievartos. Tuc’ 
laiku i Turkijoje pradėjo kilti 
jaunas karys Mustafa Kemal, 
kuris "pradėjo planuoti įsteigti

’’’©y
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D

VEGETARIŠKAS MAISTAS

MŪSŲ SPAUDOJE
AMERIKIEČIO ŽURNALISTO ĮSPŪDŽIAI SOV. SĄJUNGOJE

prisilaikyti { baltymas keptinas.

Komunizmo idealai

merica

and H, was increased to 6l/2%.
Illis 6^% rate will apply to 

new Bonds and to all outstanding

Complete Sears-
Diet. Bontom

. Amerikietis George Feifer, 
studijavęs Maskvoje, bet 1971 
metais išvarytas iš Sov. Sąjun
gos už straipsnį ‘The Sunday 
Times” dienraštyje, gavo leidi-

biame reikale.
Medicinoje yra visokių rasi

nių. Vieni gydytojai, fabrikanto 
apmokami, parašo, kad tabakas

getarai praleis daug laiko įvai
rius valgius gamindamiesi; bus 
kviečių ir kitokių javų grūdus 
daiginančiųjų ir juos tada val- 
gančiųjų.

that have not reached original 
mataity of 5 years, the 
improved yield will be received 
as a bonus when the Bonds 
mature. For older Bonds and 
Notes, and for Series H Bonds, 
the increase takes effect with 
their next semiannual interest 
period, beginning on 
or after June 1,197ft Talc

So you see, ctm

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds: _

lūs. O vartodami gausiai kai- 
ciaus turintį maistą, mes bėgsi
me už akių kaulų suminkštė 
jimui.

didžiausios pabaisos.
Pasiskaityti: Herman Tarnow 

er, M.D.: The 
dale Medical 
Books.

Bonds are getting better all the 
time. This new 6H% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.

■ Vkr į Bonds are a better 
buy than ever before.

Klausimas: Kaip čia dabar 
munis elgtis — kieno' klausyti: 
stude^ as medikas Naujienose 
pranešė gydytojų nuomonę apie 
cholesterolį: jis žmogui nežalin
gas. O šiame skyriuje tamsta 
rašai, kad jis priskretina krau
jagysles. Tas studentas tvirtina, 
kad cholesterolis yra kūnui rei
kalingas. Prašau išsklaidyti ma
no abejones ir. maau, daugelio 
kitų. Ačiū.

Atsakymas: Negerk iš avies 
pėdelės — pavirsi į avį: taip pa

taria žmonėms elgtis lietuviškos 
pasakos, šiame‘skyriuje paduo
damos mediciniškos žinios, pažy
mint jų šaltinius. Tamstos mi
nimas studentas nepasirašė ir 
savoms žinioms šaltinių nepa
davė: toks mediciniškas rašy
mas prilygsta mediciniškai pa
sakėlei. Ji suklaidino skaityto- paaiškinimo gana.

bet bus dar blogiau. Rusai ne
tiki savo valdžios statistika, nes 
mato, kad pragyvenimas nuolat 
blogėja. Valdžios krautuvių di
rektorius prašė Feiferį parduoti 
vakarietiškas kelnes.

Net išsikėlusiems iš privačių 
prastų butų į naujus gyventi ten
ka baimintis dėl kylančių mai
tinimosi sunkumų. Maisto trū
kumas yra jaučiamas visų gy
ventojų. Tam rusai yrą-. labai 
jautrūs, nes yra pažinębado są
lygas. Ulianovsk e-,.J. gimtajame 
Lenino mieste, dešreles gali gau-

Vegetariškas maistas remiasi 
mjtimu daržovėmis, vaisiais, kai 
kuriais pieno gaminiais, riešu
tais ir ribotai valgant javus. Visi 
žinom, kad yra įvairių rūšių ve
getaru, panašiai kaip yra daug 
įvairių rūšių tikinčiųjų. Vieni 
vegetarai valgo tik nemėsiškus 
valgius, kiti prie tokių nėmėsiš- 
kų valgių prideda dar kiaušinius 
ir pieno gaminius- Būna ir tokių 
vegetarų, kurie valgo arba tik 
kiaušinius, arba tik pieno gami- 
nus — niekada abiejų. Taip ir 
gyvena visokiame išmisliojime, 
save menkos mitybos tvariniais 
pavertę, tūli vegetarai. Daugelis 
vegetarų valgo pyragaičius, py
ragus, šokoladą ir kitokius sal
dumynus. Tok’e vegetarai labai 
kenkia savo sveikatai, nes visi

viškės žiburių” 38 nr. yra at
spausdinti jo įspūdžiai. Primigu
sia rašoma apie girtavimą:

“Per paskutinius dešimtį me- 
j tų alkoholiniai gėralai pabran- 
i ginti 2-3 kartus, bet pagal sta

tistikos duomenis jų yra suvar
tojama 1/3 daugiau, Q>vyno —I 
net 50% daugiau. ’Draugai pa
tvirtino, kad namuose gamintų ti tik,sergantys vaikai pagal raš- 
svaigalų suvartoja dar kita tiek. tą. Ten yra šiek tiek geriau, nes 

j’ Alkoholinių gėralų parduodama ^leidžiama atvykti užsieniečiams. 
* už 1/3 viso maisto parduodamų

gamintus. Jokiu būdu nenaudo- 
tinos įvairiausios sintetinės me
džiagos.

Dėk ant tokios odos sekančius 
kompresus: vėsius, ne šiltus, 
arba eik tokion vonion. Vonion 
pirma įdėk porą saujų krakmo
lo (corn starch, arba bulvių). 
Vėsius kompresus dėk iš pie
nu persunktų drobinių ar mėd- . 
vilninių gabalų. Galima kom
presus dėti iš pieno miltelių, ku- . 
kurūzų krakmolo, valgomosios 
(kepamosios sodos: baking so
da), arba kombinuojant abu:J 
kukurūzų krakmolą pusiau sul 
minėta soda. Tokius kompresus 
keisk, jiems išdžiūvus. Kartok 
iki oda pasitaisys.

Geriausias odos gydymas 
— jos negydymas

Klausimas: Mielas Daktare, 
kaip man tvarkytis su mano 
jautria oda — ji nuo žolių (jas 
darže ravint) parausta, niežti. 
Nepadeda iš vaistinės gauti vi
sokie tepalai. 0 kai uždėjau an
tibiotikų turint; kremą, mano

— kad cholesterolio perviršis 
yra naudingas, nereikia vengti 
riebalų. Tai kitokkfe rūšies fab
rikanto apmokamo gydytoja 
darbas. Tokiems žmonėms ne
svarbu, ar tu jaunas sirgsi-mirsi, 
ąr sveikas ilgai-laimingai gy
vensi.

Kalba eina ne apie choleste
rolį kaipo tokį, bet apie jo per
viršį žmogaus kraujuje. Atšau
kė medicinišką netiesą, anų gy
dytojų paskelbtą apie choleste
rolio nekenksmingumą, geriau
sio šiame krašte universiteto 
(John Hopkins) profesorius Si
meon Margolis, MJ)^ medici
niškoje spaudoje (Internal Med
icine News, August 15, 1980). 
Dabar tamsta rinkitės: ar stu-. 
dentišką ligą, ar profesorišką 
gydymą. Išmintingam šitokid

kankamais kiekia's. Kiaušinio 
mažai alie-

Vegetcriškas maistas turi būti atsakan 
tis, kitaip lengvai gali būti alinamas kū 
nas maisto nepakankamumu.

j ria eilėse, kad galėtų ką nors iš 
: naisto nupirkti dirbantiesiems. 
! Pieno riebumas yra sumažintas 
'iš iki 2.2%. Ir W labai 
i sunku gauti. Dešros, kurių sun
ku gauti, yra visko primaišytos, 
los nepasotina alkanos masės, 
o tik supykina. Net ir košės, 
kuri sudaro pagrindinį rusų 
maistą (su kopūstų sriuba), ne- 
visada gali gauti.

Senas inžinierius, kuris pri
ėmė Feiferį, kasdien nešasi-kup
inę į darbą, kad galėtu ariimęs- 
lėse krautuvėse, jei. ten būtų 
atvežta, ką nors nusipirkti. Pląu- 
sj-klos vadovas, pas kurį Feife- 
ris prieš 10 melų mokėsi plank.- 
ti, kiekvieną dieną namie už
imtas telefoniniais )>asikąlbėji- 
mais. Skambina jam krautuvių 
ar įmonių direktoriai bei kiti, 
prašydami priimti) vaikus plau
kiojimui. Vž tai jis gauna švie
žios žuvies, mėsos it kitą prrfdų.

(Nukelta

Kitur yra blogiau, žymiai blo
giau, negu buvo 1971 metais;^

Grįžusieji iš Gorkio keleiviai 
sakė, kad ten nėra sviesto, mė- 

vaisių ir miltų. Kuibyševe 
darbininkai laukė visą dieną ei- 

ius|lėje, kai sužinojo, kad į krautu
vę atvežė vištienos. Praėjusį va
sarį net Maskvos “Pravdą” rašė, 

j kad kartais sostinės krautuvėse 
! trūksta mėsos, sūrio', druskos, 

valgomosios alyvos ir miltu. 
Krašte, kur neskelbiamos lėktu
vų nelaimės ir maisto trūkumai, 
tokia “Pravdos” žinia pasako 
daugiau, negu tik parašyti žo
džiai. Kai kuriuose rajonuose 
(Sibire) yra įvestos maisto kor
telės. Feiferis matė 2 kg mėsos 
nepanaudotą kortelę, nes nebuvo 
ko pirkti.

Feiferis nuvažiavo į ūkininkų 
turgų Maskvoje, o po to į Kom
jaunimo aikštę, kur trijose ge
ležinkelių stotyse atvežami mais 
to gaminiai Maskvai. Eilėse lau
kiantys gyventojai jąm sakė, 
kad per 30 mylių nuo Maskvos 
nėra net mėsos gaminių dėžu
tėse, o apie šviežią mėsą niekas 
nekalbą. Net šviežios žuvys din-

iieres some great news ior 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United

tarą paaiškinti, kodėl gydytojai 
pensininkams pataria naudoti 
daug pieno. Juk kalkėmis (cal
cium) pienas yra gausus, o kal
kės priskretina gyslas ir žmogus 
dėl to gauna strokus ir širdies 
atakas. Tai kur čia teisybė? Dė
koju iš ankstd.

Atsakymas: Visai ne taip de
dasi žmogaus kūne, kaip tamsta 
rašai. Kraujagyslių (arterijų) 
darbas perleisti kraują į visas 
kūno dalis. Kai kraujas esti per- 
riebus (cholesteroliu ar trigiyce- 
ridais), riebalai nusėda vidinėje 
kraujagyslės sienelėje ir taip 
snriaurina arterijos spindį, kad 
ima permažai kraujo pritekėti | 
į visus organus (ypač širdies 
raumenis, smegenis, inkstus). 
Iš čia ir ima atsirasti visi žmo
gui vargai.

Kalkės (kalcius) aa niekuo 
dėtos. Priešingai, pakankamai 
jo kiekis kraujuje marina rie
balų perteklių kraujuje. Tųomi 
jis saugoja žmogaus arterijas 
nuo priskretimo. Žmogaus skle
rozė didėja dėl kalciaus suma
žėjimo kraujuje. Mat, tada kal
cius esti imamas iš kaulų; žino
ma, tada kaulai imą mįnkštėti. 
Tokiam minkštakauliui pensi
ninkui, ypač pensininkei pakan
ka išgriūti ant Ifeli'mo kambary
je ir sulaužyti'kojos kaulą ar 
kaulus. Dažnai : pensininkai ir 
įniršta po tokio kaulų susilaužy- 
mo (dėl ju suminkštėjimo).

Kraujagyslių priskretimą rie
balais nevadinkime jų kalkėji
mu (kalkėmis-kalciumi užsikim
šimu). Tai klaidinantis žmogų 
išsireiškimas. A r t eriosklerozė 
yrą, pergaųsaus kraujuje rieba
lų buvimo iššauktą, o ne kalkių 
gausos pasėka.

Priešingai reikia elgtis: žinor 
kimė, kad pakankamas kalciaus 
kiekis kraujuje saugo mus nuo 
sklerozės. Kiekvienas pensinin
kas atgimkime tokiai tiesai ir 
nustokime bijoti kalciaus. Prie
šingai, dabar kiekvienas lietu- O 7
vis imkime gausiai naudoti kal
ciaus turintį maistą. Kalciumi 
turtingas maistas yra pienas, 
varškė, baltas sūris, yogurtas. 
rūgusis pienas, žuvjs (sanlinkų 
minkštus kaulus gali valgyti). 
iš daržovių: collard ir ropių la
pai (turnip green?). Šias daržo
ves galima naudoti su salotais.

Neriebaus (1-2%) pieno per 
parą mažiausia išgertina po vie
ną kvortą (litrą). Taip pat labai 
gerai valgyti lietuvių mėgstamą 
rūgusį pieną ir pasukas. Nerei
kės pirkti iš vaisinės kaulų mil
tų (liohe meal), calcium car
bonate ar dolomite, jei gausiai 
valgysime virš minėtą (kalciu
mi gausų) maistą.

Tik visi tie, visos tos 
(joms daugiausia m inkš
tėją po sustojimo' regtdų), kurių 
tau suminkštėjo, fcaulii, tegul 
minta virš minėta ritaishi ir tp- 
pil priiminėja (pasai receptą) 
gautus vaistus: kalemtts ir hor
monų mišinį. Toks mJšišys yra 
tablečių pavidMė ir vndirrasi 
OS-CAI.AtONK .m savus g)- 
dylojus kiekvienas gali apturėti 
uos vaistus ir imti py parą po 
tris tabletes.

Jalia minėto maisto, reikia 
i^tyvumo - jndėjlkM - ❖aikščin- 
ji|io; šis vaisias yra geni keta i

katilų snmiukštėjimu. So<^-( 
b<pe irgi galima gauti hios vais- 
<US. Nnstdkimv visi dejuoti ajiie 
strėnų - skausmus, prade k irti c 
tinkamai gydytt iiinkštus kau-

Feiferio mokslo draugas Alek, 
kilęs iš kaimo, buvęs idealistas 

.komunistas, tikėjęs socializmo 
pažanga. Dabar, apsirengęs nau
jausios mados vakarietišku kos
tiumu, pasiekęs savo karjerą, I 
bet jau juokų nepasakoja. Jis i 
susirūpinęs Rusijos ateitimi,, 
moralės žlugimu? Jis žino, kad 
žmonės nekovoja su ko'munistų 
idealais, bet juokiasi iš jų. Visi 
jieško tik galimų malonumų 
sau, pasikeitimų prekėmis, o vi-, 
sa kita atidėlioja. Jie mielai kal
ba apie meną, meilę, svajones...

Visur jaučiamas naujas daly
kas— nepasitienkinimas, pyktis, 
kad negali pakilti aukščiau te 
įprastai žemo rusiško gyvenime 
lygio. Vyriausi valdžios vadova j 
giriasi, kad Rusijoje nėra inflia- į 
cijos, nes tai yra tik kapitalistų J 
liga. Tai ciniškas melas. Perna į 
restoranų valgiai pabrango 50% | 
taip pat odos diriimiai, kilimą 1 
ir daug kitų prekių, šimtu nuo 1 
šimčiu pabrango benzinas da 
1978 m., o 300% —- kava 197f 
metais. Darbininkų bei tarhau 
tojų atlyginimai yra beveik tie 
patys, kaip ir prieš 10 metą.

Prekių ir maisto trūknmii

1979 m. gruodžio mėn. Brež 
nevas pripažino, kad žmonėš 
kartais negali nusipirkti dan 
lims valyti priemonių, adatų ii. 
siūlų. Jis galėjo išvardinti dai 
šimtus krautuvėse nerandamų į 
reikalingiuasių dalykų, bet kar
tais geriau prisipažinti priė ke 
lių trūkumų, negu juos paga
minti, kad atslūgtų visuotini 
nepasitenkinimas. Krašto gamy
ba yra kintanti. ' 'I

Rusai kalba, kad dabar bloga,

jau naudojant;
8) Gausiai valgytina įvairiau

siu vaisiu. Tik avokado neval- 
gytinas.

Kiekvienas pagal savo skonį 
ir pomėgį pasirenka valgius ir 
juos gamina ir valgo. Vieni ve-

vegetaras sunaudotų pakanka
mai baltymų, vaisių-daržovių ir 
negausiai riebalų. Mat, riebalų 
reikia žmogui, nes juose esti iš
tirpę vitaminai A, D ir E. Tai 
būtinos mūsų sveikatai užlaikyti 
medžiagos.

Išvada: Nenukrypkime į mi
tybos klystkelius nė vienas lie
tuvis. Be mėsos gali žmogus ap
sieiti, tik reikia išmintingojtf. 
kuris pajėgtų sveikai maitintis, 
visai mėsos nevartojant. Aišku,

(Mediciniška tiesa)
1) Negerk jokių svaiginančių 

gėrimų;
2) Tarp valgių valgyk tik mor

kas ir salierius; jų kiek nori ir 
kada nori gali valgyti.

3) Salotus paruošk be riebalų 
(be aliejų, majonezo, ir be kitų 
riebių padažų), naudodamas le
meno sunką ar actą (vinegar);

4) Daržoves valgyk be sviesto 
ir be margarino ar kitokio rie
balo;

5) Niekada nepersi valgyk — 
neperkimšk skrandžio;

6) Gerk citrinines vaisių sun
kas (apelsinų, graipfruktų);

7) Valgyk pakankamai balty
mų: sojos pupelių ir kitokių pu- 
pų-pupelių bei žirnių. Liesaus 
pieno, tokio sūrio, tokios varš-

| kės; rūgusio pieno gausiai nau-
saldž u patiekalų turime vengti dotina. Javainių (cereals) ir juo- kad tabako reikia vengti kaip 
taip, ka^p šėtonas vengia kry- dos-rupios duonos naudotina pa 
žiaus. Visi vegetarai turėtų gal 
vos nepamesti ir 
sveikos galvosenos jiems dik
tuojamo valgymo.

štai pagrindai, kuriais turi 
remtis vegetaro maitinimasis:

Vegetariškos mitybos 
pagrindai

gydytojo pagalbos. Malonėkit 
patarti, kaip tvarkylis su niež- 
tiBČia, uždegta oda — toks jos 
sunegalavimas dažnam pasitai-j aplankyti Sov. Rusiją 
ko. Visi būsime dėkingi.

Atsakymas: Odos įšijautrini- 
mą-alergiją geriausiai visai ne
tepti išrekiamuotais vaistais. Iš 
viso reklamose peršamų vaistų 
visa vedime. Nė Utenas lietuvis 
neturėtų jų vartoti.

Žinoma, pirmiausia dėvėkime 
pirštines, ravėdami daržus bei 
buvodami ten, nes kitaip gali
me įsijautrinti odą.

Chemikalais ar žolėmis įjaut
rintą odą geriausiai taip tvar- į gaminių sumos. Alkoholio var- 
kyti: ’ į tojimo kilimas Sov. Sąjungoje

Dėvėk kūno ir lovos baltinius,} yra staigiausias visame pasau- 
tik iš grynos medvilnės (cotton) j lyje — ne tik vyrų, bet net mo’[sos 

terų ir vaikų eilėse. Dažnai ga-Į 
Įima pamatyti dvylikameč 
girtus gatvėse. Normalu, kad su 
gėralais susieti nelaimingi ątsi-Į 
tikimai. Girtavimas yra kai[ 
epidemija, ypač pramonės cent 
ruošė.

Kai studentas medikas 
sirgdina, o profe

sorius aydo

Kalcius — geras pensi- 
n’nko draugas

Klausimas: Prašau Gerb. Dak

Naujienos, Chicago 8, III., Tuesday, October 14, 1980
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Įsteigtas lietuviu amerikiečiy informacijos centras

Šileikis Potvynio madona

L’etuvių informacija ameri
kiečių spaudai, radijui, televizi
jai yra labai silpna. Jie retai 
spausdina užsienio l’etuvių pa
teiktas žinias. Kaž n ar kada yra 
pasinaudoję ELTOs biuleteniais, 
spausdinamais anglų kalba.

Lietuviai, gyvenantieji Kali- 
fomuoje, nutarė sudaryti mums 
naudingos informacijos centrą, 
iš tenai paspausti amerikiečių 
spaudą ir kt, prašant, įtaigo- 
jaht spausdinti žinias apie lietu
vių darbus, nuve:kimus šiapus 
ar anapus vandenyno.
/Tokio vieneto antrasis susu 

rinkimas įvyko 1980 spal:o mėn. 
7 'd. vakare, Tautinių namų sa
lėje, Los Angeles,, Calif. Pirmi
ninkavo steigiamajame susirin
kime -’p'rmininku išrinktas, tre
čios kartos jaunas lietuvis, An
tanas Mažeika, vienas iš suma
nytojų.; Sekretoriavo Danutė 
Barauskaitė. Dalyvavo 15 asme-' 
nu. daugumoje jaunimas.

Sudarytos trys komisijos: se
kretoriatas, finansų ir redakci
nis. '> Viso vieneto p;rmihinkas 
Aut. Mažeika. Darbas pradeda
mas jau dabari Renkama me
džiaga apie rusų-komunistų nu
sikaltimus' lietuviams okupuof- 
tpją Lietuvoje ir; visais kitais 
klausimais, galinčiais turėti rei
kšmės ar įdomumo amerikiečių 
visuomenėje- Bus bendraujama 
su:panašios .paskirties lietuvių 
informacijos centru New York, 
N. Y. Palaikomi draugiški ryšiai 
su visomis,: lietuviškomis orga
nizacijomis/ Norima sudaryti 
veiklai : pinigų , (finansų komisi
jai sutiko pirmininkauti p. Ado 
menas,. veiklus Santa . Monica, 
Calif, lietuvis prekybininkas), 
turėti telefonus, .kur.; paskambi
nus iš juostelės būtų duodamos 
pagrindinės paskutinės informa
cijos apie lietuviiį veiklą. Nori
ma turėti lietuvių ir anglų kal
bomis linijas, juostas.

? Visi prašomi siųsti turimas in
formacijas: Lithuanian Ameri
can Informacition Center, p. O-

Box 29650, Los Angeles, Calif. 
90029.

Veiklus lietuvis Matulaitis lei
do naudotis jo įstaiga (kur gali 
dirbti trys žmonės), davė kar
totekai ir kitkam spintą.

Dirbantieji jokio atlyginimo 
negaus. Kiekvienai minėtai Ko
misijai pasisiūlė žmonės, dau
gumoje jaunimas.

Spal’o 15 d. 10 vai. ryto ame-, 
rikieefų Press Club, patalpose, 
600 N. Vermont, Los Angeles, 
Calif., kalbės amerikiečių res
publikonų atskraidytas Simas 
Kudirka. Jis parems Ronald Re
agan kandidatūrą į JAV-ių pre
zidentus. Dalyvaus^ respubliko
nų kandidatas į JAV senatą Mr.----------- - t —
Ganna. Bus "kitų žymių amenkie ! 
čių, spaudos atstovų. Netrukus 
po tos Simas Kudirka vyks ir 
kalbės garsiame UCLA univer
sitete. i

Lietuvių Amerikiečių Infor- j 
macijos Centras šiems sumany-J 
mams talkins. Jau pradeda reng | 
tis Vasario 16 d. minėjimui. No-! 
įima per amerikiečių radijo sto
tis paleisti įkalbėtas juostas lie
tuvių tautos reikalais. Jau yra 
radijo stočių tokių juostų pa
geidaujančiu, bet prašo jas įtek 
ti apie du mėnesiu iš anksto, kad 
jie galėtų pasiklausyti ir įtrauk 
ti į programas. Būsimam Vasa
rio 16 d. minėjimui manoma gau 
ti bent dviejų amerikiečių lai- 

; kraščių vedamuosius, įskaitant 
f “Los Angeles Times”. Yra ir ki
tų gyvenimiškų sumanymų ir 
jiems stropiai ruošiamasi.

Radijo klubas buvo įsteigtas 
1943 m. przd'icje ir tuoj suor
ganizuotas choras, kuris ruošė' 
koncertus, dalyvaudavo radijo 

‘ programose ir DletrJ.to Lietuvių 
Organizacij u Centro ruoš muo- 
S2 Vasario 16-osios iškilminguo
se minėjimuose. Klubas ir dabar 
aktyviai veikia DLO.C valdyboje 
ir glaudžiai bendradarbiauja.

i Klubo veikla yra d.taliai at- 
, žymėta 35 metų veiklos sukak
tuviniame leidinyje.'

Meninę dalį atlikę Detroite 
Margaičių choras, vadovaujant 
muzikui Si. Sližiui; klarnetu pa
lydėjo Alma Matvekaitė; choru 
pranešėja — Asla Jurgutytė. 
Padainavo: Per šilelį jojau 
(liaudies daina, harmonizuota 
muz. St. Sližio) Tėviškės rytas 
(V. Telksnio), Lino žiedas (J. 
Švedo), Dainavos tango (kom
pozicija Si. Sližio), Saulėlydis 
tėviškėje (B. Garbulskio) ir bi- 
sui — Nurimk sesut. Visos dai
nos labai graižai nuskambėjo, 
o publika šiltai paplojo.

Klubo pirmininkas K. Gogelis 
j padėkojo muzikui St. Sližiui ir 

■Į prisegė jam gėlę. Visos daini- 
.ninkės taip pat gavo po gėlę.

Choristės dėvėjo tautiniais rii-

KAI SPROGO ŠV. ELENOS KALNAS

Čiurlionio ansamblio koncertas Detroite
Radijo Klubas ir.35 mėtai. Jubi- j ^a’s> todėl labai įspūdingai at- 
.. . ----- - ‘rodė.
darė to klubo dąbartinis pirmi-J Minėj imas, payykojlabai gerai;

Visiems lietuviams gerai žino
mas Čiurlionio ansamblis, susi
dedąs iš dainininkių, kankli-

šiol nematyta ir negirdėta pro- 
gramą. Koncertas įvyks snalio 
mėn. 25 d. 7 vai. vakaro Mercy 
kolegijos McAuley auditorijoje, 
toje pačioje salėje, kur anksčiau 
būdavo ruošiami Vasario 16 
minėjimai — W. Outer Dr. prie 

Į Southfield greitkelio. Sekančią 
Sekantis Lithuanian American Į dieną (sekmadienį) koncertuos 

Information Center susirinki-5 Antano parapijos bažnyčioje 
mas įvyks spalio 22 d. Los An-j per gv. Mišias.
gėlės, Calif. Tautiniuose namuo- j Detroitiečiai, neapviltom čiur- 

j; visi keliai teveda į 
auditoriją ir į bažnyčią.

Rengėjai — St. Butkaus šau
lių kuopa ir Šv. Antano parapi
jos

J

i- liejaus iškilmingą minėjimą ati- j 
—„ --------—..„„.to- darė to klubo dąbartinis pirmi-J .- -- ; ■,
ninkiii ir šokėjų, atliks dar lig ninkas ir programų redaktorius! dalyvavo apie 150 žmonių. X- • w _ - - _ - _ W W't 1 T ZS ▼ TT T l/T £ M sKazys Gogelis, pasveikino atsi-’j ; — kavutė ir py-

1 n n 1 , , _ — w XX . r, ... .to —4- « 4- A D a •lankiusius svečius, pristatė Ra-;raSaĮ- Kas norėjo, galėjo nura- 
dijo klubo' steigėją poetę Mariją niinti ir alkį. Prie užkandžių sta- 

_ Centro Posmavo E. Garliąuskienė,
pirmininką dr.'Algį'Barauską. R’ Garliauskaitė, S. Gogęlienė,
Sims ir Organizacijų

Danutė Petrauskienė ir J. Mar- 
šalkovičienė. Ant. Sukauskas 

* * *
LB Krašto valdybos pirmi

ninko veikla Detroite

Keistai atrodo, kaip toks auto-

se, 8 vai. vakaro. Norintieji tai- jlioniečiu %
kinti prašomi dalyvauti.

— a g —

ATŠVENTĖ VEDYBŲ 35 M.
Žinomi visuomenininkai Juo

zas ir Elena Pažėrai spalio 4 d. 
šventė savo gražaus vedybinio 
gyvenimo 35 metų. Šauniose vai

5

taryba.
* » «

ALB Radijo klubo
35 meti] jubiliejus

Jubiliejus, kuris įvyko spalio 
dieną Lietuvių namuose, jau

| praeityje. Atsidarius scenai, ma- 
j tesi plakatas su užrašu — ALBGERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

. UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
fe ' CIAMOS TREČDALĮ METŲ!

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

IDS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UZ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
ninio vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

šėse, pokalbiuose dalyvavo ke
lios dešimtys kviestų asmenų. 
Jų duktė su vyru Juozu, prie 
sveikinimo ir padėkos įteikė 
dail. Jo Juodžio tapytą paveiks 
lą “Saulėtoj Dzūkijoj”. Dail. 
Juodžio paroda neseniai buvo 
Los Angeles, iš kur nupirko. 
Kaip dailininkas pasakė per liet, 
radiją, buvo parduota vienuo
lika jo originalių paveikslų. Vie

JU — Vyti nupirko pramoni
ninkas Gasparas Kazlauskas ir 
padovanojo parapijos klebonui 
prelatui Kilčingiui. Manoma, 
klebonas pakabins bažnyčioje.

Padėkos kalboje Juozas Pa
žėra visiems gražiai padėkojo ir 
kiek papasakojo iš savo gyve- Radijo klubo steigėjus: H. A.

Tolimesnei programai vadovau
ti pakvietė radijo programų re
daktorių ir pranešėją Stasį Gar- 
liauską. Atsistojimu buvo pa
gerbti klubo mirusieji ir garbės 
svečiai. Trumpai paskaitė iš M. Į __ ___  ___ __ _
Sims eilėraščių knygos posmelį, j ritėtas užsiiminėja negarbingu 
Po to buvo pakviestas tarti žodį veikimu. Prieš porą metų dali- 
Detroito' Lietuviu Organizacijų no prieš Naujienas, propagandos 
Centro pirmininkas dr. A. Ba- brošiūras, f ‘ 
raųskas .ir šių organizacijų at- noms.paremti Išvykote, atakuoja 
stovai: Žurnalistu S-gos Detroi- korespondentas; kam jie skelbia 
to skyriaus pirm. Balys Gražu- spaudoje Naujienų renginį; Ata- 
lis, Tautinės S-gos skyr. pirm.[kuoja ir tuos, kurie tižsiprenu- 
Jonas Švoba, Liet. Melodijų ra-imeravo Naujienas, o dar kitus 
dijo vadovas Algis Zaparackas 
ir Liet. Namų draugijos bei Da
riaus-Girėno klubo pirm. Eduar
das Milkus.

Buvo išvardinta visa eilė or
ganizacijų atstovų ir pasidarba
vusių per 35 metus. Jų eilę su
darė; Kultūros klubo pirm. A. 
Musteikis, švyturio Jūrų šauliu - . ” I
kuopos viėepirm. B. Valiukėnas, 
Vilniaus Krašto s-gos atstovė E. 
Bulotienė, St. Butkaus šaulių 
kuopos pirm. V. Tamošinūas, 
Susivienijimo 200 kp. pirm. A. 
Aukauskas, BALFo 76 sk. atst. 
V. Staškus, Knygynėlio vadovas 
V. čižauskas ir Windsoro šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. D. Lengvinas. Kartu buvo 
perskaitytas ir LB Krašto v-bos 
pirmininko V. Kutkaus sveiki
nimas. Programos vadovas. St. 
Garliauskas publikai pristatė

Gegužės 13 d. sekmadienio pėdų aukštumoje slinko iki New 
rytas buvo ramus. Staiga įvyko Yorko ir toliau į jūrą. i
katastrofiškas sprogimas, 2.500 
kartų stipresnis, negu numesto
ji atom’nė bomba ant Hirošimos 
miesto. Sprogimas buvo girdi 
mas pietų-vakarų Washingtono 
valstijoje ir šiaurės vakarų Ore
gone.

Šv. Elenos kalnas, esąs 45 my
lios į šiaurės rytus’ nuo Port
land-Vancouver srities, staiga 
sprogo. Kalbos apie ŠV. Elenos 
kalno neramumą prasidėjo be
veik prieš mėnesį .la’ko. kai 
mokslininkai pradėjo tikrinti 
žemės drebėjimus po kalnais. Šie 
drebėjimai buvo aiškus ženk- 
’as — įspėjimas, kas atsitiko ko
vo 27 d. ir pasikartojo gegužės 
mėnesį.

Pirmieji ugnikalnio veikimo 
ženklai buvo pastebėti kovo 27 
d. Tada veržėsi mažesnis garo 
srautas ir kartojosi kasdien.

Šv. Elenos kalnas buvo 9,677 
pėdų aukštumo’ i.- teikė didingą 
vaizdą tiems, kurie žiūrėdavo į 
sniego padengtą viršutę ir. į pa
šonėse žaliuojančius miškus bei 
gražius ežerus. Po gegužės 18 
dienos visa tai dingo. Apie’ ge
gužės 10 d. geologai pastebėjo, 
kad šiauriniame kalno šone da
rėsi iškilimas . Iškilimas kasdien 
padidėdavo 6-mis pėdomis, o 
aštuoniom dienom vėliau, kal
nas viską nusiaubė, kas tik bu
vo arčiau; Sprogimas buvo gir
damas net 200 mylių atstu.

Tonos dūmų ir pelenų pakilo 
aukštai į orą, kurie vėliau nus
linko žemyn ir susidarė storas 
sluoksnis, daugiau, kaip 6 inčiai 
storumo.. Vėjas juos pūtė rytų 
pusėn. Pelenai slinko taip toli 
į rytus, pav., Montaną, o 40,000.

Dabar, po Naujie-

atakuoja, kam jie jas skaito ir 
aukoj a-remia.

Gerbiamam LB Krašto valdy
bos pirmininkui patarčiau dau
giau -kreipti dėmėsi j lituanisti
nes -mokyklas Ję- kultūrinę veik
lą.. Propagandinį laiką prieš 
Naujienas geriau skirkite pasi
kalbėjimui su mokytojais, mo
kinių tėvais Ųvargo' mdkykla to 

;reikalauja iš LB Krašto valdy
bos pirmininko. Stebėtojas

Kvėpavimas pasidarė labai sun 
kus. ypatingai tiems, kurie tu
rėjo kvėpavimo sunkumų. Ma- 
fėri ant žemės gulinreji gyvu
liai. Jų plaučiai buvo pilni smul 
kiujų pelenų. Auto mašinos sus
tojo veikusios, kai pelenais už
sikimšo filtrai. Erzino ak:s, no
sis ir anskritai. gyvenimas pa
sidarė labai liūdnas po kalno 
snrogimo. Miestai rytiniame Wa 
chingtono steite sniego plūgais 
stumdė pelenus nuo kelių ir gat 
viu. Namu savininkai buvo ver-, 
čiami tuoj nuvalyti šaligatvius 
ir stogus, kad besidauginą pe
lenai per storai juos nepadeng
tų. Viši javų laukai rytinėje sri
tyje buvo apdengti pelenais.

DDELI NUOSTOLIAI
Šv. Elenos kalno išsiveržimas 

pakeliui viską sunaikino. Arti 
prie kalno sunaikinimas buvo 
tiės’og neit’kėtinas. Sprogimas ; 
sulygino su žeme 55 mylių plote 
daug miško ir kitokios augalijos. 
Intensyvus karštis visiškai iš
degino, žaliuojančią augaliją. Iš; 
lėktuvo buvo galima matyti vi-; 
sas terenas nuklotas,, tarytum, 
smulkių- degtukų plotas, sugriu
vusio miško. Arti Spirit ežero, 
kur buvo kristalu spindintis van 
duo, didingojo kalno papėdėje, 
ežeras užverstas rąstais ir pur
vu. Kalnų upeliai, tokie, ka’p 
Toutlę ir Colwitz upės, ir kiti, 
net įskaitant Culimbia upę, bu
vo užkimštos laužo, sumesto7 
nuo kalno.

Daug laužo srovė nunešė 9 
mylias iki Columbia upės, kad. 
net laivai negalėjo pajudėsi. Su 
armijos inžinierių pagalba, Port 
of Portland ir .Port of Vancou
ver pradėjo dirbti dieną ir nak
tį, kad būtų galima kanalais ati
daryki judėjimą. 22 milijonų ku
binių jardų laužūi pašalinti, tei
kėjo net 10-ties drenažo mašinų 
pagalbos. Darbas kainavo 44 mi 
Ii j onus dolerių.

M. Šileikis 
į. (Bus daugiau)KVIEČIAME Į NAUJIENŲID)

NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTISekmadieni, š. m. spalio 26 diena
NAUJIENOS fj jj
1739 S. HALSTED ST. jTT 1
CHICAGO, IL 60608 ,

- i

9 Q anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede____dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------- - ------------ -
Adresas -- --------------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________ , kuris
yra naujas skaitytojas. Priede ---------- dd.
Pavardė ir vardas ----------------------------------------------------- ------------
Adresas —---------------------------------------------------------------------------- _

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė 

mo. Kapturauską, S. Dauvan, M.
Visi jiems sugiedojo “Ilgiau- Sims, J. Ambrose, H. Raubi ir 

siu metu”. 
ir **

Sv. V. Markūzą.

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

« RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE XAY SAL-
DUMYNAI • KOSMETIKOS BJaizV.OhNYS

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai vakaro. c 

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota, vaistininkas

TeL 476-2206

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą h
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus__ _ dol.
Pavardė ir vardas ----------——-------------------------------------------------
Adresas —---------------------------------------------------------------------------

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

• DAINOS
’ -... ; ' • SVEIKINIMAI

» VAKARIENE
• ŠOKIAI » .

Pradžia 5 vai. popiet — įėjimas $20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 — Naujienos, Chicago, 8, m Tuesday, October j4,*i980*^•
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Laivai pajūryje

$40.00

VISI LIETUVIAI

(Bus daugiau)

valetų ir sudaryti sąlygas katalikiškai kultūrai ir bendrai 
katalikiško gyvenimo būdui pasireikšti viešumoje. Vys-

$48.00
$26.00

kilo iki aukščiausių pakopų. Popiežiaus jono Pauliaus H 
atsilankymas Lenkijoje sutraukė miKjesines minias ti
kinčiųjų, tuo pačiu buvo pademonstruota lenkų Bažny
čios galybė ir jos visuotinė įtaka tautoje.

Kitose JAV vietose: 
metams - _ '

rnšalę. Smogi 
'a pamažu ar

Vokiečiams okupavus Lenkiją, visi lenkai vieningai 
stojo į, rezistencinę kovą-prieš' naciųpradėtątautos geno
cidą, atmetę į šalį ideologinius’ar partinius prieštaravi
mus. Atėjus RaudPnajai ’armijai, prasidėjo Stalino staty
tinio maršalo K. Rokosovskio visuotinis teroras, kurio 
metu į kalėjimą pakliuvo kardinolas St. Wyszynskis ir 
Wladyslaw Gomulka.

Per pirmąjį lenkų pakeltą protesto maištą 1956 me
tais abu priešingų stovyklų vadai buvo išleisti iš kalė
jimų ir abu, vienas antrąrparemdami, siekė galimai dau
giau atsipalaiduoti nuo tiesioginės Maskvos kontrolės. 
Abu siekė, nors skirtingais keliais, pilną atplėštų nuo Vo
kietijos žemių įteisinimą. ■

Pagaliau, .prasidėjus Gdansko streikams, kardinolas 
Wyszynski atskubėjo į pagalbą Edvardui Gierekui. Abu 
kreipdamiesi į lenkų darbininkus tais pačiais argumentais; 
streikuojančius gąsdindami galima Sovietų karine inter
vencija, kvietė darbininkus nutraukti streiką ir grįžti 
į darbovietes.

Darbininkams laimėjus streiką, kardinolas St. Wy
szynski asmeniškai pakvietė streiko komiteto pirmininką 
Lech Walesą atvykti čenstachavon, į jo privačią koply
čią, kurioje jam vienam atlaikė mišias ir padalino komu
niją, tuo būdu moraliai paremdamas darbininkų laimėji
mus. Šis savotiškas Lenkijos paradoksas tuo labiau stebė
tinas, nes Lenkijos katalikų Bažnyčia skaitoma viena iš 
konservatyviškiausių Europoje, persunkta religiniu fana
tizmu ir šovinizmu, įgavusi “Polskos wiaros” vardą.

Kaip retai kurioje kitoje katalikiškoje tautoje, Baž
nyčia buvo suaugusi su lenkų tauta, nes tik dėka jos pas-

— U.S.,Steel korporacijos pir
mininkas. David Roderick pra
našauja, kad 1981 metais plie
no gamyba pakils iki 92 milijo
nų tolių, nes pakilo plieno parei
kalavimas ir sumažėjo impor
tas. šiais metais plieno gamyba 
sieks tik 81 milijono tonų.

mo. Tačiau netikėtas Gdansko streiko išsiplėtimas po visą 
kraštą užklupo abi stovyklas nepasiruošusias.

Vakarų demokratijų spaudoje jau nuo Sfeniau buvo 
svarstomi vykstantieji priešingumai tarp abiejų politinių 
ir idėjinių stovyklų^ bet, bent kairiųjų spaudoje,- kardi
nolo St. Wyszynskio užimta pozicija nerado pritarimo. 
Žinodami primo Wyszynskio neigiamą nusistatymą ne 
vien prieš komunizmą, bet ir prieš socializmą bei prieš 
Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės, kuri privalėtų veikti 
pagal Bažnyčios nurodymus, priėjo išvados, kad kardi
nolo Wyszynskio vadovaujamos stovyklos laimėjimas 
atneštų Lenkijai gen. Franko tipo diktatūrą.

Toks Lenkijos išsilaisvinimas iš komunizmo būtų ne
priimtinas Vakarų Europos demokratijoms, pergyvenu
sioms baisų nacių, fašizmo ir jų talkininkų teroro Siaubą. 
Jeigu Vakarų demokratijos griežtai atsisakė priimti, ne- 
žiūrint Amerikos spaudimo, diktatūrinės Ispanijos ar 
Portugalijos į Bendrąją Rinką ar NATO gynybos bend
ruomenę, tai ta pačia logika sekant, negali remti panašių 
diktatūrų atkūrimo Rytų Europoje.

Dabartiniai Lenkijos įvykiai susilaukė Vak. Euro
poje, mažiau Amerikoje, didelio susidomėjimo, moralinės 
paramos ir drauge drausmingo santūrumo, tikslu padėti 
lenkų darbininkams laimėti kovą, nes buvo paruošta ir 
organizuota disidentų, aiškiai pasisakiusių už, Vakarų de
mokratijų laisvės kad ir socialistinėje santvarkoje.

Kardinolas Wyszynski geriau patarnautų savo tau-

PlfeKiTŽ »aV ;Au*»ym6 Sonus

Lenkijos-Lietuvos valstybės išlaikymas. Po padalinimų 
lenkų Bažnyčia atkakliai gynė lenkybės pozicijas ir net 
įstengė toliau plėsti lenkybę buvusiose RzeetpospoBtos 
žemėse.

Užsieniuose: 
metams _

pusei metu

kančią, bet pasitaiko ir protes
tuojančią, kad šis menas para
pijos kieme pardavinėjamas.

Taip kaip paminėtos ponicfs 
teikėsi populiarinti savo balsą ir 
Gorbulskio kūrybą, taip ir E. 
Jarašūnas, kvartetą ir kitokiu 
dainos vienetą dalyvis, gali

Bet koks jų buvo nustebimas, kai ant jo lūpų 
pastebėjo lengvą šypseną; jie negalėjo patikėtį 
savo akims — tokio stebuklo niekas iš jų dar ne
buvo matęs. Smogikui tada vaidenosi šimtas 
tūkstančių...

Pranas stovėjo atokiau nuo visų, kitame ka
meros gale. Kad jo už tai nepradėtų mušti, pa
mažu h* jis prieina prie kitų; jis atsistoja dešinėj 
pusėj. Smogikas staiga sutraukia savo antakius ir 
primerkia akis — priešais jį jau... milijonas. .. Jis 
papurto savo galvą ir ima tankiai mirksėti.

Pagaliau jis ima pamažu selinti prie kalinių, 
tarytum taikydamas nutverti visą tą milžinišką 
skaičių^ Jo akyse maišosi džiaugsmas ir baimė. 
Bet, vos tik pažengęs porą žingsnių, įsitikima, kad 
priešais jį stovi nė milijonas, o būrelis nuskuru- 
rių, mažai į Žmones bepanaštų būtybių... todėl jį 
pagauna didžiausias piktumas ir apmaudas. Stai
ga jis prisimena, kad dėl visų jo nepasisekimų 
kalti tik šie niekam neverti padarai; dėl jų kvailo 
užsispyrimo jis turi patirti tiek vargo, Ko geYo, 
dėl jų jis dar gali ir visai netekti savo seniai už
tarnauto atlyginimo.

Ši biauri mintis jį taip įsiutino, jog norėjo 
•griebti ginklą ir tuojau čia pat vietoje visus iš
šaudyti, bet greit prisimena, kad tada tikrai jau 
turėtų atsisveikinti su savo šimtu tūkstančių, neš 
atlyginimas tebus išmokamas tik pristačius Rin-

tūkstančių... Būdamas gerokai išgėręs, jis ėmė 
galvoti, kaip nudžiugs jo žmona, guvus! seniai jo 
pažadėtą laišką su perlaida ir kaip jis šį nepa
prastą kapitalą sunaudos. Jis mėgsta išgerti, bet 
negalima sunkiai uždirbtus pinigtfe pragerti vi
sus. .. Anksčiau jis taip nebūtų galvojęs, nes jam, 
kaip ir kiekvienam kitam, už narsumą buvo pa
žadėtas dvaras rytų erdvėje, bet dabar reikia būti 
atsargesniam; fieš karas ima krypti į blogąją pusę, 
kas gali žinoti, kuo čia baigsis tai visa velniava,' 
todėl tenka apsirūpinti pačiam.

Iš patyrimo kaliniai žinojo, kad mažiausia 
smūgių gauna tas, kuris drąsiai atsakinėja į klau-

$45.00
$24.00
$ 5.00

$22.00
$15.00
$ 4.00

bei pateisinamas nepriklauso
mos Lietuvos ‘reprezentavimas’.

Pabaigai linksmesnis nuoty
kis. Kai vienas Naujieną skai
tytojas padarė pastabą, jog 
klaidingai rašiau Gorbulskio pa
vardę, atsakiau: lietuvią žody
ne nėra žodžio, prasidedančio ir 
įpusėto raidėmis “Gorb”, los- 
angelieėią to “garbaus” Svečio* 
pavardė daugelio sulietuvintai 
tariama “Garbulskis”, kaip kad 
ir okup: Lietuvoje kalbos moks
lo vyrai, “didžiojo brolio” lie
piami, amerikieėią, anglą, vo
kiečiu ir kitą tžtitą miestą pa
vadinimus ir pavardes liėtuvi- 
na — rašo, ne kaip kitą rašoma, 
bet kaip' nugirsta.

(Pabaiga)

Kanadoje: 
metams - 
pusei metų __
vienam mėnesiui

dvasiškijai, kad nesiveržtų į politiką, nes jai skirta iš
saugoti moralę ir dvasinį gyvenimą. Bažnyčios įsikišimas 
į politiką niekur neišsprendė degančių socialinių ar eko
nominių problemų, kurių neišspręs ir kardinolo Wyszyn
skio vadovaujama lenkų Bažnyčia. Turėtų paklusti Kris
taus prisakymui: atiduokite Dievui kas Dievo ir cieso
riui — kas ciesoriaus.

Priešingu atveju, kardinolo Wyszynskicr aktyvus da
lyvavimas politikoje, detentės politikos sąlygose, gali su
teikti komunistinei valdžiai ir Maskvai pagrindą, kad vi
sas disidentinis judėjimas vyksta reakcingų, antisocialis- 
tinių, antidemokratinių jėgų priedangoje, kuri lengviau 
sutriuškintų. '• V. K.

gaudą gyvą. Dėl šios kvailos sąlygos jis dar labiau 
širdo. Iki šiol jis buvo įpratęs greit susidoroti ne 
tik su tokiais, kurie išdrįsdavo nepaklausyti nors 
vieno jo žodžio, bet ir tokius, kurių veidas jam 
nepatikdavo, pasiųsdavo į aną pasaulį, nė akimi 
nemirktelėjęs, o dabar jis turi terliotis str kaž
kokiais banditais net ištisas savaites Atėjo paga
liau laikas baigti šią komediją. Jeigu jie bandys 
dar išsisukinėti, tai jis išvarvins jiems po Vieną 
lašą visą kraują.

— Na? ... Ilgai dar tylėsite? ... — pagaliau 
sudreba lyg nua griaustinio visais pelėsiais persi
sunkęs kameros oras, rrue storo jtr balso.

Ir vėl jokio atsakymo.
Smogiko veidas staiga baisiai persikreipia, o 

girtos akys pradeda greit bėgioti nuo vieno kaff-

pusel metų____
trims menesiams
vienam mėnesiui

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

smogikui jis 
greit pavirto į skaitmenį “1”, o visi kiti, stovin
tieji į dešinę nuo jo, pasidarė nikiais. .. Gobšu
mas ir degtinė privedė jį prie haluCinacijos; prie

buti pirmoji jo auka.
Kaliniai stovi visi eilėje kai 

kas, vis frėrnę’š į juos akis, prac 
tlntis prie jų. Priėjęs sustoja ir žiūri savo pftrSii- 
donavusiomis nuo degtinės ir nuo piktumo aki
mis, norėdamas atspėti,' kuris čia galėtų būti tas 
užkerėtasis banditas, ir kuris bekankinamas grei
čiau galėtų j išduoti. Taip jis pf^jo pamažu pro 
visus, žiūrėdamas kiekvienam tiesiai į akis ir ne
pratardamas nė vieno žodžio.

As of January 1,1980 
Subscription RatM:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
tix months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

Smogikas stovi prie durų ir laukia atsakymo. Ka
liniai taip pat stovi nejudėdami, visai abejingi, 
lyg tas klausimas ne jiems būtų taikomas. Tokia 
tyla tęsiasi gana ilgokai, kol smogikas nebeištve
ria įsiutęs ir ima šaukti:

— Susimokėt, prakeiktieji!... Norite, kad 
trūktų mano kantrybė! Na, gerai.

Jis sugriežia dantimis ir pasiruošia pradėti 
kalinių kankinimą, bet prisiminęs, kad tuo būdu 
vargu ar ką laimės, susilaiko.

Stovinčių kalinių grupė atrodė lyg išblukęs 
paveikslas, kuriame dailininkas $av» Uptuku no
rėjo pavaizduoti tokį momentą, kai žmogus stovi 
tarp gyvenimo ir mirties. Visi šie žmonės atro
dė jau be gyvybės ženklo, tačiau jie tebebuvo dar 
gyvi. Fonas ir rėmai sudarė pilną harmoniją su 
tais buvusių žmonių šešėliais; jie papildė vienas 
kitą. lai buvo puikus meno kūrinys, kokį tegali 

tik genijus. į jį pažvelgus turėjo sudre
bėti kiekviero žiūrovo širdis.

Bet Mncgi/as to visko nematė; prieš jo akis 
tebuvo tik kažkc ;ie padarai, kurie išdrįso pasi 
priešinti Dievo išrinktoe tautės norams, ir sieki

Nuo sausio pirmos dienos 
Dionrašiio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______
pusei metų ____
trims mėnesiam!! 
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

Atgarsiai po B. Gorbulskio viešėsimo 
(Tęsinys)

nas, bet įvesdindamas jį į neo- 
lituanų pikniką ne tik negerbė 
sodybos savininką, bet ir neo- 
lituaną organizacijai, padarė ža
los. Tuo labiau, kad pikniko 
publikai pristatydamas garbės 
bei. iš toliau esančius svečius, 
paminėjęs Dirvds redaktorią ir 
gen. Lietuvos garbės konsulą, 
tuoj šnekėjo apie kompozitorių 
Benjaminą GorbuTskį ir tik po 
to prabilo apie iš sovietinės ver
gijos pabėgusį V. šakalį.

Ir sutapo taip, dar Gorbulskio 
viešnagės kaltos tfeapnmo, o 
rugsėjo 21 d. viena amerikiečiu 
žinią stotis per dieną daug kar
tą kartojo, jog Vilniuje sovieti
nio teismo nubausti lietuviai di
sidentai — Terleckas ir Sas
nauskas. Ten yra žmonią, kurie, 
nesibaimindami Sibiro kančią, 
drįsta atvirai okupantui tiesą 
pasakyti, o čia laisvėje gyve
nantieji ir nuo komunizmo pa
bėgę kai kurie lietuviai jau lai
žosi apie komunistą atsiustus 
patikėtinius ir skelbia net pat
riotinės organizacijos garbės 
svečiais.

Cave ne cadas consule! (kon
sule, saugokis nenukristi) Tegul 
konsulai ir nėra diplomatai, o 
tik, kaip sakoma, diplomatiniu 
vandeniu pašlakstyti; bet vaiši- 
nimasis su okupanto" patikėti
niu iš vieno to paties puodo ne- 
kiekvienam ir čia suprantamas

Abu Gudauskai 
iki šiol nėra pasireiškę vadina
mąją “kultūrinių rysią” su iš 
okup. Lietuvais atsiųstais žmo
nėmis palaikymu, tad, nenuosta
bu, jog jiems skaudus šis Gor
bulskio svečiavimasis, o aš iš 
savo pusės apgailestauju ir atsi
prašau, kad aną korešponden- mėgti tą kompbzitorią ir jo dai 
ei ją rašiau, neišsiaiškinęs, kieno" 
svečiu Gorijulskis buvo, kas pa
kvietė ?

Honorarai ir kita parama
Yra -žinoma, kad ekskursantai 

ar moksle pašito*bulinti atsiųsti 
asmenys ? išleidžiami su labai 
menka užsienio valiutos suma. 
Tad yra klausimas, kaip Benja
minas Gorbulskis gali mėnesių 
mėnesius svetur pragyventi?

Vienas Ibšangelietis kalbino jį 
ir apie pinigus. Pasisakęs Gor- 
bulskis, jog užsienyje gyvenda
mas iš sovietinės valdžios algos 
negaunąs, negaunąs nė veterano 
pašalpos, kaip buvęs “tėvynės 
didžiojo karo” karys. Pragyve
nąs čia iš išeivių gaunamais ho
norarais už kompozicijas, na, 
ir svečio vaišėmis..

Su Gorbulskio viešėjimu pra
turtėjo ir knygą "pardavėjo sta
las parapijos kieme trimis Gor
bulskio muzikos plokštelėmis. 
Vienoj jo kūrybos, dainos Sovie- 
tijoj paskelbtos čia naujai per- 
rekord notos. Kitoje Gorbulskio 
kūrybą lietuviškai dainuoja ru
su kilmės Raisa Ūrbanienė, d" 
trecioj plokštelėj — Stasės Kli- 
maitės (Pautienienės) balsas. 

Sukinėdavosi kompozitorius 
apie pardavėjo stalą, pakilno
davo plokšteles ir ne kartą ap
link stovintieji galėjo nugirsti 
jo klausimą — kiek parduota? 
Yra lietuviu, tas plokšteles per-

mams, kurie išdrįso nepasiduoti didžiojo vado gimus ir visuomet žiūri budeliui tiesiai į akis, to- 
valiair kurie pagaliau turi tiek drąsos neklausyti dėl ir dabar visi žiūrėjo smogikui tiesiai į veidą, 
jo, vado valios vykdytojo, Įsakymų.

Taip jis buvo mokomas galvoti, kai buvo ruo
šiamas tokioms atsakingoms pareigoms. Bet jis 
tebuvo tik mažas plėšikas, todėl tokios aukštos 
idėjos buvo jam nesuprantamos ir nereikalingos. 
Smogiko milinė ir priesaika jam tiek tebuvo rei
kalingos, kad galėtų teisėtai papTėšikauti. Todėl 
ir dabar jo akyse ėmė mirguliuoti tik skaičiai. 
Kaip tyčia šeši kaliniai stovėjo išsirikiavę pačia
me kameros viduryje. Ringaudas stovėjo iš kai
rės ir buvo už kitus aukštesnis

^Netikstos žinios apie Milašių
CHICAGO, Ill. ' — 'Švedijoje 

litęrąfūfoę Nobelio premija; bu
vo paskirta lenkui Česlovui Mr- 
lašiui, tuo tarpu penktadienį, vį 
šą diėną Cfiičagos radijas kal
bėjo apie lietuviui poetui sūteik- 
tą" Nobelio prėmiją. B’uVo Paša- 
Jojama;* kad pfenifją ^tiiniėjo 
Česlovo sūrius, irgi Česlovas, 
kuris rašęs lietuviškai, supykęs 
ant ėvo, kuris tik lenkiškai ir 
prancūziškai rašąs: Pėnktadiė- 
nio vakare išaiškinta maišatis 
ir nustatyta, kad Česlovas Milosz 
visą savo gyvenimą rašė lenkiš
kai, yra lenkas, gimęs senoje lie
tuvių sostinėje Lt Vilifiuje.

‘ Č. Milosz gyvena Kalifornijo
je, ten profesoriauja. Prieš 10 
metą priėmęs JAV pilietybę.

Lenkijos įvykių prieštaravimai
Lenkija išsiskiria iš visos Rytų Europos išskirtina 

politine padėtimi. Joje pasireiškia dvi politinės stovyklos 
— Lenkijos suvienyta darbininkų partija, vadovaujama 
komunistų, ir Lenkijos R. Katalikų Bažnyčia, vadovau
jama primo kard. Stepono Wyszynskio, abi pretenduo
jančios į visos lenkų tautos dominavimą.

Nors šios abi politinės jėgos veda tarpusavyje atkak
lią kovą už galutinį savo siekių laimėjimą, bet tuo pačiu 
laiku dažnai bendradarbiauja, ginant Lenkijos gyvybi
nius interesus.

3-jų dalių ROMANAS 
(Tęsinys)
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

8967 WMt 103rd Street 
Valanda* pigu gnffltrrtmą

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
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ANTANAI VILIMAS 
tel. 874-1MI erke 33*64994

“Lietuvos Aidai’ 
-KAZĖ BRAZDŽIONYTa

— Tarp 125,000 kubiečių, at
vykusių’ Amerikon Laisvės flo- 
tila, apie 10% arba apie 12,000 
yra Castro atsiųstų. Jie yra lai
komi valdžios kalėjimuose.

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

Vlaoe laidos iš WOPA. etotiee. 
banga 1490 AM-

St. Petersburg, Fla-, 12:30 vaL p.p. 
iš WT1S stoties 1110—AM omu-

2646 W. 71»t Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ŠeAdra praktika, apec. MOTIRŲ lljc- 
OOcm 2652 WEST J9ti SYR31T 

TM.Pt s-ms
OFISO VALu pim- antrai, trečlad. 
Ir penkt. 2-4 ir S-S vaL vak. iUtadiė- 
Biiii 2-4 vaL popiet ir Mts lašo

raoM comttimhon 
WITHOUT 

MSMS OR CRAMPS

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

JL HUNAS 
TW. WA S-MMJ

POSAKIAI
Walter Lippman: 

vienodai galvoja, Icn 
daug negalvoja.

Zsa Zsa Gabor: Aš 
šeimininkė

apleidžiu vyrą 
narna.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

P. ŠILEIKIS, O. P.
OgTHOPKDAJt^RnTKZLSTAS 

s Aparatai - Protezai. Ifed. ban- 
E dažai. SpaeiaU pagalba IOImm, 
k (Arch Supports) ir t t

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos tolei.: 448-5545

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAN1CA AVĖ.

SOPHIE BARČUS
RADIJO SEIMO* VALANDOS
Visi *ro*raraee ii WOF«, 

1499 ktL Ą. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 4:UC 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rąL ryto.

Vedėja Aldona Daukm

Tele*j HRmioca 4-14U

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, I’LL. 6062?

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubbe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4418

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139

(Tęsinys)
— Tamsta nesate reikalingas 

nei prašyti, nei net priminti man 
šio reikalo. Laikau pareiga sa
vo skaitytojų atžvilgiu juos pa
informuoti apie tai, ką esu čia 
matęs ir girdėjęs, — nuramina 
jį Lemain. — Tik gaila, kad 
maža teturėsiu laiko viską pa
matyti. ..

— šiandien šeštadienis. Ma
nau, tamsta rytoj būsi laisvas, 
posėdžiai nenumatomi?...

Lemain pritariamai linkterėjo 
j galva.

— Leisi man tamsta, ponas 
j Lemain, aš ryt užvažiuosiu pas 
j jus. Parodysiu tamstai, ką mūsų 

vyriausybė sukūrė žmonių la
bui, — pasiūlė Jurosevas. — Pa
rodysiu kolektyvinius ūkius, 
įrengtas ten seneliams prieglau
das, vaikų darželius, mokyklas; 
ligonines... Parodysiu poilsio 
parkus...

— Būsiu tamstai dėkingas/>-r 
nulėnkė galvą Lemain. — Mū
sų kaityto jų vardu tariu tamstai 
— ačiū!..

— Nepamanyk, kad rodysiu, 
kas pavyzdingai įrengta tik prieš 
užsieniečius pasigirti, jų akims 
muilinti, kaip žmeižia mus kapi
talistinė Amerikos spauda, — 
stengiasi perspėti jį Jurosevas. 
—Visa ką pamatysime rytoj, yra 
vienodai įrengta visoje mūsų 
socialistinėje tėvynėje... Ne be 
to, savaime suprantama, kad 
vienur kitur nebūtu kiek blo-

mir.ė rugsėjo mėn. 29 dieną.
Palaidotas Šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Reiškiame didelę padėką Vyt. D. šaulių rinktinei už gar
bės sargybą koplyčioje ir už tartą žodį.

Dėkojame ponui J. Mackoniui už Šaulių Sąjungos vardu 
atsisveikinimą koplyčioje.

Dėkojame Lietuvių Pensininkų draugijai ir p. St. Vana- 
gūnui už tartą žodį.

Dėkojame p. Ignui Serapinui už R. Lietuvių Bendruo
menės ir Dainininkų būrelio vardu pasakytą atsisveikinimą.

Dėkojame St. Dubauskui už R. Liet. Bendrcomenės Ci
cero apygardos ir apylinkės vardu atsisveikinimą koplyčioje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems velionį lankiusiems koply
čioje, už šv. Mišių aukas, už gėles, už užuojautas raštu, 
žodžiu ir spaudoje bei lietuvių kalba radijo valandėlėse.

Dėkojame kun. Ant. Markūnui už maldas koplyčioje.
Didelė padėka sės. kazimierietėms, sės. Emmanuelei ir 

sės. Margarilai-Marijai už apsilankymą koplyčioje ir maldas. 
Dėkojame šv. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui A. 

Zakarauskui už gedulingas mišias bažnyčioje ir už pamokslą.
Nuoširdus ačiū sol. Algirdui Bražiiri už giesmes bažny

čioje.
Dėkojame p. VJ. IšganaičūiL Vyt. D. Šaulių rinktinės va

dui, už Lietuvos tautinės vėliavcis įteikimą.
Dėkojame šauliams -už karsto nešimą ir apeigas kapinėje.

. NūošiFdi padėką kun. J. Juozcvičiui -už palydėjimą į 
kapines. , ‘.

Ypatinga padėką visiems giminėms, mieliems draugams, 
velionio pažįstamiems, kurie mus paguodė ir suteikė stipry
bės šią sunkią valandą.

Reiškiame padėką laidotuvių direktoriams broliams 
Evans Už tftaloYių, rūpestingą patarnavimų.

NuGŠ.rtius ačiū visiems.
Lieka nuliūdę-
žmona JULIJA VENCK1ENR, 
dukra JANINA KEBURIENR su šeima 
ir visi giminės Amerikoje 
bei Lietuvoje.

GT'au. mirtas Konstantinai, tegul būna lengva Ši svetima 
žemelė. Mes anksčiau ar vėliau pas Tave ateisime.

Kur visi; 
nei vienas i

esu puiki 
Kiekvieną kartą, 

aš pasi-

ftigutol.
STB (H. WRE«R>
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tą Jungtinių Valstybių rašeivos. 
Jie mėgsta girtis, didžiuojasi 
laisve, lygybe ir yra įsitikinę, 
kad niekur nėra nieko geresnio, 
kaip ten, pas juos. O iš tikrųjų 
tai yra didžiausio nacizmo pik
čiausia to žodžio prasme ir ne
lygybės kraštas. Ten anglosaksų 
kilmės gyventojai mano, kad tik 
jie esą pilnaverčiai žmonės, to
dėl tik jie tnrį teisę valdyti 
kraštą ir viešpatauti, o kiti — 
tai tik juodam darbui gyvuliai. 
Germanų kilmės gyventojai, ku
rių ten gana daug — norvegai, •' 
švedai, danai — su didžiausia 
panieka žiūri į tuos, kurie nėra 
jų rasės, ir su didžiausia neapy
kanta į anglosaksus, kad pasta
rieji nenori jų pripažinti lygia- > 
verčiais sau... Niekur nėra to- ’ 
kio aštraus pasiskirstymo į luo
mus, tokio aklo atsiribojimo vie- 
no luomo nuo kito ir, dar labiau, Į 
nuo visų gyventojų masės, kaip; 
ten. Suprantama, kad luominis! 
susiskirstymas ten paremtas tik i 
doleriu. Kurie turi . susikrovę ; 
milijonus, nenori nieko bendro 
turėti su visais, kurie milijonų 
dar neturi. Kurie turi šimtus 
tūkstančių, nenori nieko bendro , 
turėti su tais, kurie tų šimtų j 
tūkstančiu neturi. Ten kiekvie
nas su didžiausia panieka žiūri 
į visus, mažiau už jį pasiturin
čius, ir su didžiausia neapykan 
ta ir pavydu Į tuos, kurie turi 
daugiau, negu jis, ir į savo tar
pą jo neįsileidžia...

— O Kur, kokiame,krašte vra : 
kitaip?.. — į jo žodžius atsilie-. 
pė Lemain. — Kad Amerikos: 
turtuoliai yra juokingi snobai,: 
mėgstą pamėgdžioti senosios 
Europos, ypač anglų aristokra
tus. seniai visi žino. Bet gi tas 
jų snobizmas niekam nekenkia, i 
nieko nevaržo. Ten juk kiekvie- Į 
nas gali apie save ir kitus ne 
tik manyti, bet ir kalbėti, ką no- j 
ri.. . O juk yra demokratiškų 
kraštų, kur ne tik kalbėti, bet 
net galvoti savarankiškai nedrįs 
ta. — pabrėždamas žodį “demo
kratiškų”, baigė savo pastabą 
Lemain-

(Bus daugiau)

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«sMiect»r Conmunify Mini ir 
AtedldiKM diraktorius

L9U S. ManMa R<, WectctoMtor, IL.
BALANDOS: 3 9 darbo dieoiMida ir 

kas antrą iečtadieni 8—3 v«L 
T»L: 562-2727 arba 562-272Ė

OPTOMETR1STAS
KALBA UETUVISKAI 

2618 W. 71 St. TM. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko ij

“contact lenaes” 
VaL g0d susitarimą, uždaryta treČ.

giau, bet kitur net geriau... 
Priklauso nuo aplinkybių, nuo 
pačių darbo žmonių pastangų..

— Turiu perspėti, kad kritiš
kai vertinsiu. — pareiškia Le
main. — Būsiu objektyvus, bet 
negailestingas kritikas ir beša
liškas teisėjas... :

— Visai nereikalaujam. kad; 
tamsta mus vien tik girtute. O, 
ne! Mes tik objektyvaus įverti
nimo norime. Tikimės kad tams 
ta savo plunksna ir autoritetu 
padėsi mums apsiginti nuo Ame-1 
rikos rašeivų šmeižtų... Jie ne
apkenčia mūsų, jiems nepatin
ka mūsų demokratiška santvar
ka. Mes jiems — kaip iešmas' 
gerklėje...

— Jūsų nuomonė man — tikra 
naujiena, — nusišypsojo Le- 
mains- — Neteko girdėti, kad 
Jungtinių Valstybių visuomenė; 
būtų nedraugišką^ nuteikusi sa
vo sąjungininkų atžvilgiu. Jūsų 
tautą gal net per daug vertina. 
Tiesa, diplomatiniuose santy
kiuose yra nesusipratimų ir. ne
pasitenkinimo, bet čia daugiau 
kalti jūsų diplomatai...

— Nekalbėsime' apie diplo
matus, — abiem rankom sumo
savo jurosevas.piplomatiniai 
santykiai — ne ririūšų sritis... 
Mes kultūrininkė!, Tr tik kul
tūros re'kalai mums- rūpi.

Lyg susijaudinimo , pagautas, 
išmovė vienu patraukimu visų 
konjako taurelę ir pamojo ran-j 
ka padavėjui, kuris priėjęs pri
pildė visų trijų puodukus karš
tos kavos.

Lemain šriubčiodamas žiūrėjo 
į Juroseyą, nesuprasdamas, ko 
jis staiga ėmė karščiuotis.

— Tamsta, ponas Lemain, gal 
man nepatikėsi, kad tai labiau
siai nacistinis kraštas, — pra
deda vėl Jurosevas, ‘ padavėjui 
pasitraukus. — Hitlerio Vokie
tija palyginti su -jungtinėmis 
Valstybėmis — tai nekaltasis

— A’Šai, nepatikėsiu, — nusi
juokė Lemain. — Mes, vakarie
čiai, pripratę matyti, kad Jung
tinių Valstybių santvarka—gry
niausio demokratizmo pavyzdys.

— Tamsta buvote Amerikoje. Į 
gyvenote ten? — įsikišo Leont
jevas.

— Nebuvau, negyvenau, bet 
esu daug skaitęs, girdėjęs.. -

— O aš ilgus metas ten gyve
nau, ir pasakys'u tamstai: rieti-i ka 
kėkite, ką rašo apfė savo kraš- lieku sau jo

bus pasiektas šitas laimės ir geros valios stovis, kuris seks po 
sunaikinimo' visų Dievo ir teisingumo priešų, Kristui karaliaujant 

pagaliau bus sunaikinta nėt 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.



al. vak. ( KAIP ATGIMTI IŠ NAUJO

Kun. Adolfo Stasio išleistu-

ru.csia

SUSIMAIŠĖ

KARDAS

AIRLINES

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

$4.00
$3.00

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

■''Pairi aari 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Namų 
šaukia

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

(Atkelta iš. 2 pal.)

Planavimas

CHICAGO, ILLINOIS 60601

P!m: Vbgiala 7-774T
Thur,9-3 Sat. 9-X

A. T V E R A S
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tol. REpubUc 7-1941

— Lietuvos vėliava yra pas
tatyta reprezentaciniuose rūmuo 
se “Florida House”, Washingto
ne, D. C., Viktorijos Jacobson 
rūpesčiu ir lėšomis bei St. Pe
tersburg© vyčių organizuotumo 
dėka. Rugsėjo 6 d. simpoziume 
dalyvavo per 100 asmenų. Rug
sėjo 7 d. kun. Gasiūnas pašven-

Major airlines are ndvy hiring 
for the following opportunities:

FLIGHT ATTENDANTS 
RAMP & BAGGAGE 

PERSONNEL 
, TICKET AGENTS 

RESERVATIONS AGENTS 
CLERICAL POSITIONS 
CUSTOMER SERVICE 

FOODSERVICE

Notary Public
Insurance, Income Tax

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

have a public relations person
ality, be willing to travel if 
required, and be in good health. 
For further information on how 
to immediately apply directly 
with these major airlines contU 
panies, write to:

6812 So. Washtenaw Avenue
A. P-kas

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, , 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę • Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar. užeiti į mūsų įstaigų.'

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Męs priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai, 
r

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

reikšmės žodžius, kaip teisingu
mas, tobulumas, darbo naudin

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

HELP WANTED — MALE-FEMALl 
Reiki* Darbininko ir Darbininkių

Narnai, lemi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SAL*

see us for 
JtKt financing 

AT OUR LOW RATS

ELECTROS JRENGiMAl, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. *27-3559

M. i 1 M X Ų S 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitoki blankai.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

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

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

Tel 776-5162 arba 776-5163 
264S West 63rd Street 

Chicago, DI. 60623

nebuvo. Tada “planas 
įvykdytas...

Juodoji rinka

— Sf. Petersburgo Jūrų šau
liu; kuopa “Palanga” ruošia pik
niką spalio 17 d. 11 vai.’ryto Se
minole parko 9-me paviljone. 
Bus karšti pietūs, loterija, šo
kių • muzika ir scenos veikalas 
apie pirmąją bolševikų okupaci
ją Lietuvoje. Kuopos pirminin
ku yra Jonas Kalpokas.

— LSST Romo Kalantos kvo- 
pa rengia Lietuvos kariuomenės 
minėjimą St. Petersburgo Lie
tuvių klubo salėje lapkričio mėn. 
20 d- 6 vai. vakaro.

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

Kreiptis:
A. L A U R A I T 1 S 

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

TRAVELEX, INC. 
ATTEN: Airlines Apllica- 

tion Information 
3865 South Wasatch 

Blvd., Suit 101 
Salt Lake City, Utah 84109

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Please indicate briefly your 
background, what airlines posi
tion (s) you are interested in ap
plying for and enclose a stamp
ed, self-addressed envelop sd 
that you may receive further 
information as to what steps 
to take so that possible inter
views might be arranged by 
these airlines. All major air
lines companies are EQUAL 
OPPORTUNITY EMPLOYERS.

DAŽYMAS IR REMODE- 
Ll AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu 
Iš lauko ir vidaus. 

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularfyl

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

Dr. A. J. Gussen
grožis.

Kardas yra rytų tautų išradi
mas. Jį žinojo jau persai. Pir
majame ir antrajame amžiuje 
po Kristaus šis ginklas per da- 
kus pateko ir pas romėnus.

Germanams kardas buvo ži- 
no'inas apie IV amžių.

Ankstyvaisiais v i d uramžiais 
kardas tebuvo vartojamas Azi
jos ir Rytų Europos tautų. Kry
žiaus karų pradžioje jis jau bu
vo .vienur kitur vartojamas, bet 
riteriai juo nesinaudojo.

BmTnsghborhood^® 
realty gtoup

U.S.A? . 1-—K
Well help you make the right move.

Keliaujant į Florida ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 -59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

spalio mėn. 17 d
Valdyba kviečia visus narius 
dalyvauti ir atsivesti naujų 
kandidatų bei svečių, šiame su
sirinkime bus švarstemi svarbūs 
apylinkei reikalai ir bus aptar
tas rudens baliaus reikalas, ku
ris turi- įvykti spalio 25 dieną. 
Po susirinkimo bus vaišės. Susi-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
•B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IRSfMOK ĖJIMAIS. »

VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

— Antanas Kuras iš Marquet
te Parko, atsilygindamas už lai
mėjimu lapelius, kartu su gerais 
linkę :’mais atsiuntė $10 auką. 
Dėkui.

RADIJO VALANDĖLĖS 
PABENDRAVIMAS

Radijo valandėlė “Lietuvos 
Aidai” š.m. spalio mėn. 22 d. 
6-vai .vak. Lietuvių klube ren
gia Kristijono Konelaičio minė
jimą — koncertą. Programoje: 
Marijo’s Pėteraitienės paskaita, 
aktorius Henrikas Kačinskas ir 
solistė Ona Zubavičienė. Po mi
nėjimo mažojoje salėje bus So
fijos Kačinskienės mezginių pa
roda. Be to, bus pabendravimas 
prie kavutės. Bilietai gaunami 
pas platintojus ir prie įėjimo, 
kaina $3.50.

atsakytų, kad tai nebus socia
lizmo įgyvendinimas ar vieša 
nuosavybė, bet apgaulė, sukčia
vimas. Visi gyvenimo keliai — 
dvasiniai, moraliniai, ekonomi
niai ir socialiniai yra sukrėsti 
to betikslio, baisaus nuobodumo. 
Rusai yra jausmingi, religingi 
jr patvarūs tikėti į. ką nors aukš
tesnio už save. Viskas yra taip

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

mento laiptai, porčiai, stogai'
- ir visa kita. f- 

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K sritie Ąvenu* 

Tel. 776-8505

Paryžiuje naktinio klubo tar
nautojas, iššaukęs taksi, susodi
no mašinon tris nusigėrusius 
svečius.

— žiūrėk, — aiškina šoferiui, 
— štai šitą nuvešk į Wagram 
avenue, kitą į Beaumarchais 
bulvarą, o šį štai apsisprendu- 
sį, dručkį, į Rue de Serves.

Šoferis nuvažiavo, bet po ke
lių minučių susirūpinęs grįžo.

— Kas nutiko, ko grįžai? — 
klausia durininkas.

— B'esiglamonėdami jie susi
maišė ir aš dabar jau nebeži
nau, kurį kur nuvežti. Juos rei
kia vėl iš naujo “surūšiuoti”, — 
paaiškino šoferis.

Lietuvių Tauragės klubo
Dainavo Margarita Mom- metinis banketas įvyks š.m. spa- 

kienė. Ponia O. Zailskienė, tai- lio 25 d. 7 vai. vak. šaulių na- 
sydama klaidą, praneša, ■ kad muose, 2417 W. 43rd St. šalta 
Cicero BALFo šventėje gjedo- ir šilta vakarienė. $10 asmeniui, 
jusi Margarita Momkienė, jo ne šokiams gros E. .Knoll orkestras, 
paminėta giesmininkė, kuri to- Rezervacijoms kreiptis šio tele- 
je šventėje visai nebuvo pasiro- fono: 476-8417.f ■: •-
džiusi

— Dėkui Petrui Beleckui iš 
Brossard, Que., už paramą pai
mant laimėjimu korteles ir už 
ta proga atsiunčiant $5 auką.

— Povilas ir Ann Marle Nau
jokas iš Marquette Parko dvigu
bai parėmė Naujienas, atsiskai
tydami už laimėjimus ir prisiųs- 
dami $10 auką. Po du dolerius 
aukų atsiuntė: K. Riškus iš Bur- 
ban^ III., ir P. Judickas iš Hot 
Springs, Ark. Dėkui visiems.

■ jį?': i “
—(Ana Schwager - Vėlienė. 

Brookfield.. I1L atrašė tokį laiš
ką: “S’unčiu Jums $10 už laimė
jimus. Linkiu, kad viskas gerai 
pasisektų, kad skaitytojai išpirk
tų v'sus bilietus, o banketan at
silankytų daug rėmėjų. Lai gy
vuoja Naujienos. Malonu prisi
minti, kad mūsų vyriausia am
žiumi skaitytoja ponia Schwa
ger-Vėlienė kadaise laimėjo pir
mą premiją ir ją -ištraukė Nor
mali Burąteinas, premijos me
cenatas.

Individuals interested in apply
ing with these airlines compa
nies must be career oriented, *6 — Naujienos, Chicago, 8, TH. Tuesday, October 14, 1980

Namai, 2am4 — Pardavlnwi 
REAL ESTATE FOR SALE

Pernai “Pravda” atidengė pa
slaptį, kad to fabriko nė pamatų 

buvo

Buvo manctaią, kad centrinis I 
gamybos planavimas pakels eko
nomiją, bet 'išėjo atvirkščiai; 
Kalnai geležies ir plieno išeik- j 
vojamį nenaudingai, kad būtų 
išpildytos plano normos. Tušti 
geležinkelio vagonai siunčiami 
į tolimus; miestus; kai ten' pat 
pūna vaisiai ar1 javai, nes . nėra 
vagonų pervežimui.^ Taip išpil-j 
domas vagonų kelionės planas. 
Kai Feiferis lankėsi, traukinys1 
su trimis garvežiais buvo sku-j 
biai išsiųstas iš Kišeniovo į Ode
są (120 mylių) ir dinge) kelyje. ; 
Jame buvo Vakaruose pirktas 
brangus skirstymo aparatas Le-. 
nJfrigrado fabrikui, bet niekas 
nenorėjo jo ten įrengti, kad ne-, 
pakeltų gamybinių normų. Le
ningrado komunistų partijos' še
fai apdovanojo vienas kitą me
daliais ir premijomis už naujai 
įrengtą, traktorių dalių jr taisy
mo fabriką, kurio labai reiKejo.

— Zarasiškių klubo jubilieji
nis banketas ir koncertas įvyks 

vių bankete meninę programą' spalio 18 d., šeštadienį, šaulių 
išpildys plačiai žinomi solistai salėje. Programoje dalyvauja 
Margareta ir Vaclovai Monikai Racine Moterų choras. Bilietus 
ir muz. Aloyzas Jurgutis. Ban-į reikia užsisakyti iš anksto. $10 
ketas įvyks spalio 18 d. 7:30 v.v. I f&mjrnnf f 5 j ’■ 
Tautiniuose namuose, 6433. So. ’ 
Kedzie Ave., Chicago. Į banketą 
bilietus galima užsisakyti krei
piantis į ALT raštinę, 2606 W. 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, tel. 
(312) 778-6900, arba į K. Rad
vilą, tel. (312) 737-5436. Lietu
vių visuomenė maloniai kvie
čiama dalyvauti. Auka 12.50 ’dol. 
asmeniui. Išleistuves 
ALT valdyba.

— Marquette Parko 
Savininkų organizacija 
visuotinį narių susirinkimą š.m.

222 WEST CERMAK ROAD

hm XAxxxinxAS, Proideai

BJVRSi Xcn.Tue.Frl.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

grindžio prekyba. Dabartinio 
gyvenimo sąlygose net žodis 
“pirkti” retai yra girdimas. Jį 
pakeičia žodis “dostat” — gauti, 
įsigyti, nes beveik viskam “gau
ti” reikia duoti kyšį, pasikeisti 
kifa preke, duoti privilegiją, o 

Jėzus tarė: “Iš tikrųjų, iš tik- kartais reikia instinkto ar pa- 
ryjŲ> sakau tau, jei kas neat-; tyrimo...
gims iš naujo, tas negalės ma- j Jei paklaustumėt 10,000 žmo- 
-yti Dievo karalystės.” Jono 3:3. j nių apie ekonominę ateitį, jie 

šioje, specialioje radijo pro
gramoje paaiškiname su ponios 
J. Žygienės asmeniška patirtimi, 
kas yra tas Naujasis Atgimimas. 
Maloniai kviečiame pasiklausy
ti šių, visiems mums taip svar
bių Dievo žodžių, kurie galimi 
patirtį praktiškame gyvenime 
kiekvienam asmeniškai. “Gero
sios Naujienos Lietuviams” pro
gramos pradžia: šiandien 8:45? pasikeitę, kad tik žmonės su ge- 
val. vakare, radijo banga 1490 ra atmintimi prisimena tikros 
per “Lietuvos Aidus”.

šį penktadienį per Sophie Bar 
cus radijo programą 4:23 vai.{gumas, sąžiningumas 
popiet išgirsite — “Ko jiems i 
trūko?” ■

Parašykite pareikalaudami 
knygelės: “Kaip atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries i 
•.< z P.O. Box 321 ?
-7 ' Oak' Lavvm, ’Ill. 60454 \

— DĖMESIO! Perkant nuo
savybę Floridoje, diplomuota 
teisininkė mielai 'ir sąžiningai 
sutvarkys jūsų pirkimo bei par
davimo dokumentus:

Nijolė Grybauskaitė
' 5200 Central

St. Petersburg, FL-33707
Tel. (813) 323-0444

V ‘ 1 - 4 ■ ‘

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

— Uršulė Petkūnienė, gyv. 
Toronte, nesenai sulaukė šim
tąjį gimtadienį. Ji yra guvi ir 
judri. — —v-A -

— Michalina V. Menkutė iš
Brighton Parko baigė žurnaFs- 
tiką bakalauro laipsniu Nort
hern Illinois universitete, De
Kalb, III. . ■ v ,

— Kompoz. Alįonšo'"Mtyiids-
kio vadovaujamas Č'tįtdjęnip an
samblis koncertuos Etetroitė; spa 
lio 25 d. 7 vaL vak. Mercy, ko
legijoje. Ruošia St.’Butkaus 
šaulių kuopa ir Šv. Antano ęara 
pijos taryba. Spalio "27 d. 10:30 rinkimas bus parapijos salėje, 
vai.- ryto ansamblis girdęs lietu 
viskas mišias parapijoš^bažny- 
čioje. ,

F. Z*po’<i», Aęenl - 
nogi/j w. 95th St 
Everg. P»rk, UI. 
40642, - 424-U54 v

į FLORIDA. REAL ESTATE t
NAMŲ PIRKIMO REIKALUOSE ‘ |

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE APY- | 
| LINKĖSE (netoli St. Petersburg Piliečių klubo)

Prašau kreiptis: $
LIUCIJA VAIČAITIENĖ |

£ Realtor - Associate . t
RODGERS & CUMMINGS, INČ. " |

| dieną (813) 581-9411; vakare (813) 585-2738 |

Nusistatymas prieš nerusus 
yra labai ryškus. Kiekvieną ne ■ 
rusą jie laiko priešu motinai Ru- j 
sijai. Sovietų mažumos nuo va
karų — lietuviai, o rytuose — 
kalmukai ir visa eilė kitų dabar 
dažniau protestuoja prieš rusų 
imperiją, negu seniau. Rusai il
gisi’ stalinizmo (kaip vadovavi
mo), nors vyresnieji prisimena 
jo žudymus. Taip pat didėja ne- * 
pasitenkinimas komunistų par- j 
tijos vadovavimu.”

Straipsnyje, kurį paruošė M., 
dar rašoma apie,, korupciją par
tijoje ir apie propagandą.

K. Petrokaitis

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PiRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

tino vėliavą Šiluvos koplyčioje. 
Kūmais buvo prel. J. Balkūnas 
ir E. Grušienė. Prel. Balkūnas 
-■akė pamokslą, gi pamaldose da
lyvavo per 200 asmenų. Rūgšč
io 8 d., vėliavą pastatant “Flo
rida House”, kalbėjo V. Jacob
son. dr. K Bobel s. prel. J. Bal
kūnas ir vietos vyčių pirm. Mi- 
gonytė. Iš mūsų kolom jos čia 
dalyvavo kun. Gas’ūnas. E. Gru 
š'enė. S. Grušas, G. Jasinskienė 
ir J. Bobelis.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Kaip Alek, buvęs idealistas,', 
taip ir visi kiti pirmiausia rūpi-J 
nisi savo reikalais. Iš fabrikų at 
siųstų prekių tik maža dalis pa
tenka į krautuvių lentynas, ir 
jas gauna jau sutarti klientai. 
Visos ♦ kitos prekės parduoda

mos spekuliacinėmis kainomis A , _ _____________
ar mainais. Taip susidaro po- f MUTUAL FE D E R AL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

INSURED

HOMEOWNERS POLICY

State FarT Fire and Casualty Company

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

SIUNTIMAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE
W. IHk St, CMcaro, HL — TeL WA »‘»7>7 

V. VALANTINA8




