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PABALTIECIAI PRIEŠ OKUPANTO 
RĖMIMĄ

Jungtinis Pabaltiečių Komite
tas Washingtone pasiuntė pre
zidentui Reaganui raštą, pažy
mint, kad grūdų eksporto sulai
kymas į Sovietų Sąjunga yra 
tikslus, ypač sulaikytinas par
davimas tų . dalykų, kuriuos 
Maskva gali panaudoti savo mi- 
htariniams tikslams. Draudimo 
nuėmimas galėtų būti neigia
mas signalas Rytų Europis kri
zės'akivaizdoje.

: Po' šiuo raštu, kaip Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovas, pasi
rašė ir proC dr. J. Genys.
.’,1 * *

UŽUOJAUTA ESTAMS

Amerikos Estų Tarybos pir
mininkui J. Simonsonui pasiun
tė dr. K. Šidlauskas užuojautos 
raštą dėl' okupantų numarinto: 
chemijos profesoriaus J u r i 
Kukk, 40 metų amžiaus. Jis mi
rė kovo 27 dieną lagery netoli 
Murmansko, apie 2(H) mylių į 
šiaurę nuo arktikos ribo's.

Okupantai jį sausio mėnesį 
buvo- nuteisę dvejiems metams 
kalėjimo už tariamą antisovieli-, 
nę agitaciją, tikrumoje gi už es
tų tautos laisvės gymimą. Netei
singai kalinamas Ą.prof. Kukk 
paskelbė bado j 'streiką ir jo 
griežtai laikėsi, ■ ■ V

ST AMBT P ARAMĄ
VINIMO RĘKĄ^ttS f ■

ALTo vykdomu Lietuvos lais
vinimo 'darbusY^arėmė: Pranas 
Sekmokas, testamentu -palikda
mas 10,000 dolerių. . U ■ . :

A.a. Pranas- Sekmokas buvo 
gimęs ir augęs Kauno apylin
kėse? Dėl lėšų što'kos negalėjo 
eiti mokslo, ypač kad turėjo,pa- 
dėti jaunesniam broliui <4t ki
tiems šeimąs nariams. Norėda
mas tarnauti kavalerijoje, įstojo 
savanoriu ir buvo, paskirtas į 
ulonų pulką. Labai gerais pažy
miais baigęs mokomąjį eskad
roną, iš karto buvo pakeltas į 
jaunesniojo puskarininkio laips
nį, o‘ į atsargą išėjo vachmistro 
laipsniu. Gavo tarnybą teisingu
mo ministerijoje. Netrukus tapo 
šaulių būrio vadu.
-Artėjant antrai Sovietų oku

pacijai, pasitraukęs į Vakarus, 
apsigyveno Pranęūzijije, vėliau 
— Belgijoje, čia dirbdamas sun
kų fizinį darbą fabrike.

Buvo išrinktas Liet. Bendrub- 
• menės Liežo apylinkės, o paskui 

ir Centro, valdybos pirmininku. 
Persikėlęs į JAV, apsigyveno 
Chicagoje, Bridgeporte, rasda

mas darbą fabrike. Buvo taupus 
ir kurį laiką turėjo' įsigijęs kelis 
namus. Pergyveno tris sunkias 
operacijas. Ir sunkiai sirgdamas, 
aukomis net po tūkstantinę, rė
mė ALTą, Vasario 16 gimnaziją. 
Prieš 
Ireną 
mirė) 
skirti
VLIKui, ką našlė, pildydama Jo 
valią, įrašė ir į savo testamentą. 

(ALTo Informacija)

mirtį įpareigojo žmoną 
(kuri ne taip seniai irgi 
iš turimų santaupų pa

po 10,000 dolerių. ALTui,

FLORIDOJE ĮSMUKO 
GILI DUOBĖ

WINTER PARK, Fla. — šioje 
srityje praeitą sekniačdienj 
įsmuko gili duobė, nugramzdin
dama vieną namą ir nunešdama 
keturių namų užpakalinius , por- 
čius. Pradžioje duobė buvo 
45-60 pėdų pločid, o dabar ji sie
kia 600 pėdų plotį. Duobė yra 
165 pėdų gylio.

. Duobė.prade jo smilkti penk
tadienio vakarą. Ji prasidėjo 
ties maudymosi baseinu'ir šalia 
buvusio mašinoms pastatyti kie
mo. Penktadienį paryčiu žemė 
smuko . gilyn taip greitai, kad

‘ft

Chicagos Lietuvhj Tarybos konferencijas, įvykusios 1981 m. gegužės 3 dieną Chica- 
goje* .Lietuvių Tautiniuose namuose, tundras vaizdas. Konferenciją sukvietė buvusi 

ČLT pirminink'l^u phrosįne Mikužiūtė.

IŠTEISINTI PONTIAC KALĖJIMO 
ALAIŠTININKAI IR ŽMOGŽUDŽL4I

MH-UONUS DOLERIŲ 

mąją kalbą, įjūry ją nutraukė, 
paskelbdamas 5 minučių per
trauką. Gynimo' advokatai kiek

EYLA KAINAVO TRIS 

' CHICAGO, Illinois. — šešta
dienį Cook County Kriminali
niame teisme- baigėsi 10 Pon-
tiac kalėjimo kalinių byla. Jie 1 viena ..proga .priminė jury teis- 
buyoTtaitmahĮi. 1978 m_ riaušių/mūį ąrnerikj^tb'ą Jfeisėj7.pringi-
sukėlimu šiame didžiausio sau
gumo kalėjime, trijų sargų nu 
žudymu ir dviejų sužalojimu, 
tikslu nužudyti. Byla tęsėsi 35 
dienas, buvo apklausti 40 liuiil- 
ninką^.-įfl kalinamųjų gynė 12 
.adyjški<ų%įįylinė  j imąsis v a Is tyj

dolerių. Jury teismas iš šešių 
motęą^ir šešių vyrų po virš 
i x^TSiidu pasitarimo atmetė vi
sų^ kaltinimus ir paskelbė visus 
išteisintais dėl įrc'dymų stdkos.

Livingston Apskrities proku-

sias į'aiitoniįi^įhas* x, . . k ^f kamavD^arti trrju milijonų-
duobe i^sidai^ęg^snę^v ' 
ko daug' žemės į gylį ir nunešė 
vieną-,nąnii^...į§ekm^įeriį ir.-vėl- 
žemsprą^^^ risti?. į- j^Šgsivėru- 
sią bedugnę^ ir rieše gih’ri^yiška,- 
kas ten įjasitaikė;

--'■-ši ■ ,
Manorfla;7kaĮn žemė,"pradedą, 

smukti, • kąi 'apačioje'? esantis’ 
vanduo_jšgraužia' apatinius 'že
mės Ji'iddiiš iįĮ■’nepajėgia atlai
kyti storio. .-'?•■ u -i?'' ”

■ * : -W"

Balandžio .28 dieną panašiai 
žemė įsmuko Cypress Parke. 
Ten keli medžiai suvirto į skyle. I 
Juos užvertė smunkantieji že-. rydami aiškias pastangas su- 
mės sluoksniai. Žemė prarijo du Į kompromituoti. Jury taip pat 
atitomibilius ir kelis vaisme- elgėsi pfovokalyviai. Sakant ad 
džius. .■ ; - vokatui Thomui Breen baigia-

pus: laikyti nekaltu, kol kaltė 
neįrodyta ir tai turi būt; pada
ryta, kad nekiltų jokių abe- 
iojimu. t

Teismui pirmininkavo Krimi
nalinio, teismo teisėjas Benja
min K. Miller, šiai bylai jis bu
vo- paskirtas prieš du metus. Jis 
saugojo 
žinoma, 
Pontiac 
maišto, 
tojai: Stanley Cole, Robert Coh- 
kle ir William Thomas. Prižiū

apkaltintu teises. Kaip 
1978 m. liepos 22 dieną 
kalėjime, laike kalinių 
buvo nužudyti prižiūrė-

roras C. David Vogei pasamdė rėtojai Danny Dili ir Dale Walk 
advokatus Algį F. Baliūną ir er buvo pakartotinai subadyti 

i peiliais ir buvo laikomi mirų 
siais,* bet. pagijo.. Jie buvo pa
grindiniai liudininkai. .

Sensacingai pasibaigusi byla 
didžiai sujaudino Pontiač kalė- 

• jimo tarnautojus. Jie jaučiasi 
nesaugiai. Sargybinis Richard 
Weber pareiškė, kad sargo gy 
vybė nereiškia nieko. Jis jautė, 
kad taip bus, kai byla buvo nu
kelta svarstyti į Cook apskritį. 
Jei jie dabar buvo’ išteisinti, kas 
bus sekantį kartą?

Thomą M. Brec-n specialiais 
kaltintojais, a t- s t o vaujančiais 
valstiją. Jie elgėsi gana švelniai, 
tuo tarpu gynimo advokatai 
Įžeidinėjo valstybės liudininkus, 
vadindami juos melagiais ir da- 

aiškias pastangas su-

GINKLUOTI NARKOTIKŲ 
PIRKLIAI IR PLATINTOJAI

Narkotiku pirkliai, importe- 
riai ir smulkūs pardavėjai turi 
ginklų arsenalus. Alkoholio, Ta
bako ir Ginklų biuras balandžio 
mėn. iki dabar konfiskavo virš 
1,700 ginklų, 4.700 svarų sprog
menų, 70 bombų ir virš,100,000 
šovimų. Keturių savaičių, laiko 
tarpyje konfiskuota 1,450 dus
lintuvu.

Agentūra pažymi, kad 1,500 
tarnautojų yra permažai, tačiau 
paskutiniu melu sėkmingai at 
likta šie veiksmai:.

~ Balandžio 27 d. prie Nem 
Orleano areštuota 10 asmerifr su 
ginklų kroviniu greitlaivyje^

~ Ho'ustone areštuoti trys as
menys, pardavinėja ginklams 
duslintuvus;

— Likviduota Floridos ir Geor- 
gijos grupė. Konfiskuotas lėktų 
vas, 29 kulkosvaidžiai, 620 dus
lintuvų ir .2,700 svarų sprog 
menų; '
.. Aręštuofą‘11) asigenų grupė, 
pardavinėjami ginklus New 
Yorko gatvėse.. Konfiskuota 129 
ginklai ir 20 duslintuvų.

- Union,_^T.J„ kpnf^kyptą ĮQ0 
ginklų ir 100,000 šovinių.

t

PREMJ. BEGINĄS LABAI 
SMARKIAI ŠŪKAUJA

DIDŽIOJI SPAUDA IR RADIJAS 
SĖJA NUSIMINIMO NUOTAIKAS 
EUROPOS IR AMERIKOS SPAUDA SĖJA BIAURIĄ 

PROPAGANDĄ PRIEŠ F. MITTERRANDĄ

PARYŽIUS, Prancūzija.— So- = 
cialistų demokratų partijos kan- į 
didalas prezidento pareigoms —• ' — Billy’ Carter pareiškė ko- 
Francois Mitterrand laimėjo , responds ntajns, kad jam patin- 
prezidento rinikmus. Dar ne visi J ka prez. Reagano? ekonominės 

programos, bet atsisakė pasa
kyti, už ką jis balsavo.

balsai suskaičiuoti, bet jau ži
noma, kad Mitterrandas gavo 
52.1% visu suskaičiuotu balsu, 
o konservatorių atstovas Valery 
Giscard gavo tiktai 47.9%. Lie 
ka suskaityti tik 2% paduotų 
balsų. Tie 2 nuošimčiai balsuo
tojų rinkimų rezultatų nepakeis.

Sekmadienio vakare Prancū
zija jau žinojo, kad prezidentu 
išrinktas 64 metų amžiaus E., 
Mitterrand. Devintą valandą va
karo Paryžiuje, Bastilijos aikš
tėje; susirinko tūkstantinė mi 
nia ir džiaugėsi, kad rinkimus 
laimėjo socialistai demokratai. 
Vakare pats prezidentas Valery 
Giscard pripažino', kad jis rin-

— Valstybės sekretorius Alek
sandras Haig Jr. atsisakė United 
Technologies korporacijos pre
zidento vietos ir $1.6 milijono 
metinių pajamų. Dabar jis gau
na $69,630.

■— Capitol oro linija pradėš 
skridimus iš O’Hare aerodromo 
į Los Angeles birželio 18 dieną. 
Sekančią dieną pradės skridi
mus į New Yorką.

— Belfaste antras airis tebe- 
badauja 57 dienas. Matomai, jis 

kimus pralaimėjo, dar palaukė 'nori pagarsėti kaip B. Sands, 
porą valandų ir tada pasiuntė 
laimėtoj ui' M it terran d s v.i k i n i - ’ 
mo telegramą.

Prez,' Giscard pastebėjo, kad
•• ’ ... v i-v. .* 1 I K'-** •»**
jis yra pasiruosęs dešimties dar ■ ,nen( 
bo dienų laikotarpyje perduot; j 
laimėtojui prezidentūrą. Perda 
rimo ceremonijas atlieka parla 
mentę?;, isu^aryta speciali komį 
sija- ?'•'.? Ą.:

Nacijai išrinktas prezidentas, 
dar^nėšpėjo padaryti jokio ofi 
ciaT^i.sfĄpąręiškirno, o komunis 
lai- Bastifijos aikštėje džiaugs 
mingąi sutiko ‘"Mitterrando pa 
si^įvmą? pakviesti juos į kabi 
nefi£?,Jie' sų tuo' sutinką ir bepd, 
radarbiau.šia su Mitterrandu.

Mitterrandas niekam jokit 
pareiškimo nebuvo padaręs iri 
komuųsitų į kabinetą nesirengė 
kyięštf. Prancūzijoje komųuĮsta 
yęįk;^ prarado savo šalininkus 
Jid^sfekė padaryti perversmą ir 
pagrobti Prancūzijos vyriausy 
bę, bet jiems nepavyko. Kad: 
pas.iabigė Antrasis pasaulini; 
karas, gen. Eisenhow<ris su ka 
riais įžengė į šiaurės ir pietį 
Prancūziją ir įsakė partizanam; 
atiduoti ginklus. Likę be ginklų 
jie mažai ką galėjo padaryti. Ji< 
bandė dar įsistiprinti keliose 
profesinėse sąjungose, bet ir tei 
pralaimėt % Jie turi Maskvos 
apmc'kaf.ą spaudą ir grupę agi
tatorių. ? *f

Milterrandes tada pareiškė, 
kad ji- turės paleisti dabartinį 

j parlamentą ir pravesti parla- 
to rinkimus. Prezidentas 

ri dirbti su parlamentu, bet 
I jis negalės dirbti su dabartinių 

Qarlamentir, kurio dauguma yra 
Charles de Ga'iiUe šalininkai.;

Rinkiminės kampanijos metu 
Mitterrandas jokių susitarimų 
su komunistais neturėjo, , .bet 
Valery Giscard šalinirikąi gąsdi
no balsuotojus, kad komunistai 
bus pakviesti prie' valdžios, įei- 

I ?u Mitterrandas laimės. Jis- rin
kimus laimėjo, tai dabar - tie 
patys žmonės skelbia, kad Mit- 
jerrandas pakvies kc'muni-stUs į 
’kobinėta.

Tuojau po rinkimų Prancū- 
:ijos.. frankas „taip, pat. nukrito. 
Naujai išrinktas prezidentas rin
kiminės kampanijas metu aiški- 
io prancūzams, kad Charles de 
Gaulle šalininkai nuvertino 
franką. Jie iškeitė dolerines ban
kų atsargas j auksą, o vėliau 
ruksą naudojo valstybės sko- 
onis apmokėti. Mitterrand yra 
‘konomistas, jis imsis priemo
lių ūkiui atsatyti ir frankui su
stiprinti.

MitLrrando [riešai užmiršta, 
ad Vokietijos socialistai apgynė 

3erlyną nuo sukomunistėiimo 
r vykusiai gynė Vakarų Vokie- 
iją. Suomijos, Švedijos ir Nor* 
egijos socialistai pastojo kelią 

'ioinunizmui. Mitterrandas yra 
lemokrafas. Jis visomis jėgomis 
•ins deniokiatine santvarką, pi

liečių teises.

JERUZALĖ, Izraelis. — Iz 
raelio premjeras Beginąs pasku
tinėmis dienom's labai smarkiai 
šūkauja.

— Jeigu JAV atstovas Habib 
neįtikins Sirijos prezid nto iš 
vežti priešlėktuvines raketas iš 
Libano, tai Izraelis pasiųs lėk
tuvus ir jas išnaikins, — sekma 
dienį pareiškė premjeras Mena- į 
chem Beginąs. ■ ■ kad Amerika, neleis arabam-

sunaikinti Ižfaelid. David slo 
vykioje Beginąs pasižadėjo ati 
duoti Jordanui- jam priklausan 
čias žemes.
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Gegužės 12: Akilėjus, Pan- 
kracijus, Mirta, Vinkšna, Dilgi
nąs, Rikselis.

- Saulė teka 5:34, leidžiasi

; Oras * ne toks šaltas,- debe
suotas. * i* • S ’C '*

Jericho

Af Korak

SOCIALDEMOKRATAI
PRALAIMĖJO BERLYNĄ

BERLYNAS, .Vokietija. — So
cialdemokratų partijos atstovai 
26 metus buvo Berlyno merai. 
Gyventojai jais pasitikėjo, už 
juos balsavo, neįzjiė mokėjo vy
kusiai gintis nuo komunistų, 
bandančių įsistiprinti Vakarų 
Berlyne.

Praeitą sekmadienį socialde
mokratų kandidatas pralaimėjo, 
rinkimus. Berlyno meru išrink 
tas krikščionių demokratų kan
didatas Fichard von Weizsaec
ker. Laikinai miesto burmistro 
pareigas ėjo Hans Jochen Vo
gei. Socialdemokratai nekreipė 
didelio dėmesio j miesto savival 
dybę. Jie manė, kad meras Vo
gei bus išrinktas. Jam pavykti lybes į karą, kuriam Izraelis 
į partiją sutraukti visokio plau
ko darbininkų ir inteligentijos Amerikos pagalbos, 
grupes, bet šį kartą socialdemo 
kratai pralaimėjo rinkimus.
. Tuo pArtu metu buvo išrinkta 
133‘narių miesto taryba. Krikš- 
čionys Jtrnokratal į miesto ta-

Praeitą savaitę Beginąs labai ' s 
žiauriai užpuolė Vak. Vokietijos 
kanclerį Helmut Schmidta. Die
ną prieš tai jis nuvyko į Izraelio 
koloniją Jordano- žemėje ir pa
reiškė, kad .izraelitai jš ten ne 
pasitrauks. Artėja rinkimai, tai 
jis rodo labai daug drąsos. Juo 
jis tikisi į save patraukti balsuo
tojus.

Amerikoje Izraelio šalininkai 
dabar susirūpinę, nes toks prem
jero elgesys gali įvelti kitas vals-

Begtnas parenkalavo išvežti Sovietų raketas iš Zahlės 
apylinkės,.' nes kitaip Izraelis ja’s sunaikint T?raHis 
r;-^ėšžreagia trauktis iš Golan aukštumų.

nėra pasiruošęs, o vėliau prašys 
nes ; žino,

ryhą pravedė 60 žmonių, social
demokratai — tiktai 49. mažes
nės partijos pasidalino kitas 
vietas. ~ . •,

Dr. Vytautas P. Dargi* stako kalbą Chicagos Lietuvių Tary
bos konferencijoj*. (Martyno Nagio nuotrauka)
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I va. Tik tada geras mediciniškas

I Antras žingsnis kovoje su 
1 skleroze — tai prigimties geri
nimas. Tėvai turi sveiki būdami 
! pradėti naują gyvybę. Ji gali 
I būti sužalojama, tėvams esaht 
j nesveikatoje. Sakysim, girti tė-1 
Į vai pradeda naują gyvybę. Jei- 
! ji nežūsta, lai tokio pradėjimo

PACIENTAS NEPILDO GYDYTOJO
ATITDnnXZHflT ~ 1ydas yra daug sunkiau nu«alėti-NUruDiMU f Trecias žingsnis kovojant su

skleroze yra visų turimų ligų 
atsikratymas. Yra kai kurios ne
gerovės, kurios skatina sklero
zę: cukraligė, poniška liga — 
podagra (gout), kraujo suriebė- 
jimas, n u t u kimas, pakeltas 
kraujospūdis, perdidelis jautru
mas.

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

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

Ivciriausios priežastys įtakoja paciento ne
klusnumą gydytojo nurodymams; su jomis 
susipažinkime, tada būsime pajėgesni pa
klusti gydytojo patarimams.

(Mediciniškas raginimas)
neatgauna. Jį operavęs daktaras 
rankas nusiplauna ir sako: fcAš 
tik širdimi rūpinuos: eik tu pas 
kitą gydytoja dėl kitokių nusi
skundimų”.

Tas lietuvis visai nekovojo
tvarkingą asmenybę, gerą Į su skleroze. Ji vystėsi visame 

Tas; kūne. Jis nutuko, jis svaiginosi,

Išnuntingas Indijos milijonie
rius pataria savo sūnui: gerai J 
kad yra perkamų daiktų. Gerai, : 
kad turi pinigų jiems nusipirkti. | 
Bet svarbiausias dalykas yra j 
nusipirkti nenuperkamą dalyką:! 
sa va 
būdą, žmoniškus jausmus, 
sūnus tikrai 
nenuperkamą dalyką.

Ketvirtas darbas, atliktinas 
kovojant su skleroze, tai atsi
kratymas nesveikų valgymo ir 
gėrimo įpročių. Vengiant svai
galų, rūkalų ir persivalgymo, 
reikia maitintis tikrai lietuvil- 
ku maistu: vaisiais, daržovė-

įsigijo - nusipirko*; trankėsi, daužėsi po pakampius. | mis, juoda duona, stambiai mal-i 
Jis dabar | Ir štai tokio jo neklusnumo pa- tais javainiais (cereals), pupe- 

dirba gydytojo darbą (Look a p-1 sekos: jis orą gaudo kaip žuvis lėmis, pupomis, žirniais, kiauši- 
nežiūrint, nio baltymais ir neriebiais pie-vra žino-skrities ligoninėje ir 

mas ne tik kaip geras vidaus Ii- j 
gų specialistas, bet ir labai žmo- 
niškas-draugiškas - geros as
menybės savininkas. Jis, milijo-; 
nierjaus sūnus, nekvailiojo su 
pirkiniais, kaip daugelis elgiasi, 
bei pildė išmintingo tėvo pala 
rimą: įsigijo už pinigus lut mi- ; 
lijonais nenuperkamą gėrį: su
brendusio žmogaus asmenvbe. . 
kuri jam talkina kuo geriausiu ’ 
būdu padėti labiausiai pagalbos 
reikalingiems, įvairiomis ligo
mis negaluojantiems.

šis skyrius pakartotinai jau 
nuo seno primena minėto Indi
jos milijonieriaus išmintį: ragi
na kiekvieną stiprėti sava asme- j 
nybe. l ik tada medicina pajėgs 
taip sutvirtėjusiam talkinti įvai
riose ligose. Be asmenybės susi- 

' 4 G. C

tvarkymo nėra ir negali būti ge
ros sveikatos. 

■ ' !

Štai, lietuvis apturi širdies j 
operaciją; dvi gyslos pakeičia
mos. Jos užanka. Tada jas ir dar i kaip ir su kiekviena kita liga, 
tris pakeičia, antra operacija j yra žmogaus susitvarkymas sa- 
padaroma. Po tos antros ligo- ; vais nusiteikimais. Jis turi tapti 
nis labai blogai jaučiasi, kvapo į gera, Evangelijoje minima, dir-

išimta iš vandens,
kad padarytos dvi širdies ope-j no gaminiais: varške, sūriu, rū-I 
racijos. Negerai, kad gydytojai Į gusiu pienu bei pasukomis. Vie-į 
duoda netikrą užtikrinimą: vienytoje riebalų, vartoti augalui 
ojieracija, širdin naujas gyslas ! alyvą. / j
vietoje senų įstatau t. sklerozės j Penktas atliktinas darbas, va-J 
nesulaiko. Ji plinta viso kūno raut lauk sklerozę, yra nuolati- 
arterijose: smegenyse, plaučiuo
se,. inkstuose, kojose ir 
galuose. Reikia.
J]aeracijos, dar ir pilnos kovos 
su visame kūne plintančia skle
roze Apie tokią kovą jau pakar
totinai čia buvo užsiminta. Į 
Trumpai vėl paminėsime.

Kova su skleroze

I 
nis naudingas užsiėmimas, su iš- j 

r kituose j mintingais žmonėmis bendravi- 
šalia būtinos j mas ir vien gero kitam linkėji

mas tiek žodžiais^ tiek darbais.

Menkos asmenybės žmogus 
kenčia be reikalo

GrafikaVytautas Ignas

JUOZAS ŽEMAITIS

TAUPYTOJŲ DĖMESIUI
Visi taupytojai, kurie turitej mėnesių terminas, prvy^- > *1 

o a a Įąndžin mėn. 2-rą d k nr TAI-
MAN bankas iškrėtė ieg re 
suprantamų išdaigų. Keletas ma 
no pažįstamų, gavę % už balan
džio mėnesį, buvo gerokai nus
tebę. Minėtam terminui suėjus, 
7-nių dienų laikotarpį jie savo 
Certificate pratęsė vėl 6-šių mė
nesių terminui ir, žinoma, jau 
aukštesniais %, bet kai gavo po 
to pakeitimo mėnesinius % če
kius, tai tie čekiai buvo mažesni 
už bet kurį praeitų mėnesių če
kį. Vienas taupytojas, kuris po 
balandžio mėnesio 2-tros dienos 
termino 7-nių dienų laikotarpy 
savo sąskaitą pratęsė ne tik nau 
jiems 6-šiems mėnesiams, bet 
dar ir gerokai padidino, mėnesi
nį % čekį gavo tik 
su cent^is-

SAVINGS & LOAN ASSOCIA-1 
! TION 6-šių mėnesių CERTIFI

CATE taupymo sąskaitas, už ku
riose laikomus pinigus nuošim
čiai mokami kas mėnesis arba 
kas trys mėnesiai (tai priklauso 
nuo susitarimo), suėjus 6-šių 
mėnesių terminui, ir norint tą 
terminą vėl pratęsti dar 6-šiems 
mėnesiams, būkite labai atsar
gūs.

Kaip jau seniau esu rašęs, to
kiam terminui suėjus, taupyto
jas turi 7-nių dienų laikotarpį, 
per kurį jis gali daryti su savo

■ pinigais ką tik jis nori: pratęs- 
I ti Certificate dar 6-šiems mėne- 
, siams, uždaryti tą sąskaitą, ją 
Į padidinti arba sumažinti (nepa

lietus pirminio 10.000 dolerių 
įnašo), ir užtai nei jo nuošim
čiai, nei kapitalas nenukentės.

Beto, taupytojas po 7-nių die
nų laikotarpio dar turi trijų 
dienų apsisvarstymo periodą, 
kurį jis turi teisės daryti su sa
vo pinigais tas pačias operacijas, 

! kokios yra galimos per 7-nių 
Į dienų laikotarpį. Deja, pasek- 
į moc Ai a ian Vsiic clrirt irt ernemes čia jau bus skirtingos. Reiš

kia, jei taupytojas per šių 3-jų 
dienų laikotarpį mėgins savo 
pinigų dalį iš sąskaitos išimti, 
tai už išimtuosius pinigus, pra- 

i dedant aštuntąja nuo 6-šių mė- 
1 nešiu termino suėjimo diena, Ii- 
; gi pinigų išėmimo dienos, už iš

imtus pinigus nuošimčių negaus. 
Likusieji sąskaitoje pinigai ir 

j tuo laiku mokami-už juos nuo- 
i šimčiai nenukentės.

47 dolerius

Šiai pavyzdys, kaip menkos 
j asmenybės žmogui net geriausių 
į gydytojų pagalba esti neįmano- 

Kova su skleroze yra sunki Į ma. Atsitiko, kad Cook Apskri-l 
ir ji turi tęstis visą žmogaus 
gyvenimą. Taip kovoti pajėgia 
lik subrendusio žmogaus asme-

lies ligoninėn pateko' jaunas, 
gerai nuaugęs, veidą apsiželdi- 
nęs juodukas. Jis turėjo dvylik-

‘■ Lnaujino. Tokiam menkos asine- nedaugiau vienos tabletės ■ per j 
| nybės savininkui nė Dangus ne- dieną. Kitus visokius skausmą} 
I gali talkinti, jau nekalbant apie raminančius vaistus mėginau — 
net geriausius gydytojus.

Arną štai dar kitas pusamžio
nvbe turintysis mūsiškis ir ne pirštėje žarnoje žaizda —‘dide- sulaukęs menkę^asmeųybės sa-

tas taupy- 
turėjo pini- 
mėnesio 2-

naujus 
jais dirbančios 
nepajėgė gerai

tik vienas toks 
dar būtų tikTai ką aš čia paminėjau, aš 

manau, kad visiems 6-šių mė
nesių Certificate savininkams 
jau yra žinomi; čia priminiau 
tik tarp kit ko. Po šiuo pavadi
nimu TAUPYTOJŲ DĖMESIUI! 
slepiasi visai kas kita.

Už Certificate sąskaitas mo
kami nuošimčiai keičiami kas

Pasiteiravęs kiek 
tojas savo sąskaitoj 
gų prieš balandžio 
trą dieną, kokią suma jis tą sąs
kaitą padidino ir kurią dieną tą 
operaciją atliko (reiškia, ar ne- 
pažaidė 7-nių dienų teisinį lai
kotarpį), apskaičiavau, kad jam 
nedamokėta apie 200 dolerių. 
Nusivežus jį į banką ir sugaišus 
daugiau pusantros valandos, klai 
da buvo sutvarkyta: taupytojui 
ten pat buvo išmokėta mano aps 
kaičiuota suma. Į klausimą, kaip 
tai galėjo atsitikti, buvo gautas 
atsakymas, kad įvedus 
kompiuterius, 
merginos dar 
juos operuoti.

Jei tai būtų 
atsitikimas, tar
smulkmena. Deja, tąiubuvo ne 
pirmas ir ne pągkutmis atsitiki
mas su . tais - TALMAN banko 
Certificate, kurių: terminas bai
gėsi š. m. balandžio mėnesio ,2- 
rą dieną. Patikrinus keletos to
kių taupytojų už balandžio mė- 
nesi išmokėtus %, teko juos nu- 

Į savaitė; jie didėja arba mažėja, f siųsti į banką, kur .visiems buvo 
j Ligi šių metų balandžio mėne

sio tie buvo keičiami kas kiek 
vienas ketvirtadienis. Ši proce
dūra dabar atkelia į kiekvieną 
antradienį. Tie pasikeitimai 
visai neliečia tų certifikeitinių 
sąskaitų, kurioms terminas dar 
nėra suėjęs tai yra, per visą 
6-šių mėnesių laikotarpį.

Reikia nepaminėti, kad už 
6-šių mėnesių Certificate iš
mokami arba įrašomi į Certifi
cate savininko paprastą taupy
mo sąskaitą (žinoma, jei jis tą 
sąskaitą ten turi) tik kalendori
nio mėnesio pabaigoje. Viduryj 
mėnesio tokios operacijos neda
romos. '

Tų Savings & Loan Associa
tion Chicagoje yra gana daug. 
Pati didžiausia, bene, bus TAL- 
MIAN HOME FEDERAL SA
VINGS & LOAN ASSOCIAtion. 
Tai didelio mažtabo financinių 
operacijų bankas. Ne vienas lie
tuvis ten savo taupmenas sune
šęs. Paskutiniais laikais labai iš
bujojo taip ' vadinamas 6-šių 
mėnesių Certificate * taupymas. 
Šios rūšies sąskaitoje taupymas 
yra tuo patogus, kad surištas su 
taupytojo pasižadėjimu tas su
taupąs nejudinti tik trumpą lai-! 
ką, ir gaunamas ne mažas ’ 
Deja, gal kiek sunkiau su tokios 
sąskaitos atidarymu, peš, kaip 
žinome, jai pradėti reikia ne ma
žiau 10,000 dolerių. Ji, kaip ir 
visokios kitokių rūšių taupymo 
sąskaitos. Federalinės vyriausy-. 
bės yra apdrausta ligi 100,000 
dolerių.

Šių mętų balandžio mėnesio 
pradžioj, tiems Certificate tau-| 
pytojams, kuriems ąuėje 6-šiųi

nieko nepadėjo. Tik pereodon 
padeda. Be to, imu Inderal tris j 
kartus į dieną po 60 mg. Nuo> 
kraujo spaudimo, imu Dyazide. Į 
Šiuo laiku kraujas 130/94.

Einu pas daktarus. Tikrina į 
kraują, nieko blogo neranda, j 
Dėl visko kentėčiau, bet dabar 
kokie du mėnesiai kaip neturiu 
lygsvaros. Kai einu, nesusival-; 
dau, atsidužtu tai į žmogų, tai 

:i siena. Nėra kad nustočiau są- 
į monės.

Gal, Gerbiamas Daktare, duTj 
tumėt patarimą, iš ko tas yra? 
Ar pagydoma? Ačiū. Esu skai
tytoja Naujienų ir Draugo.

Atsakymas: Du dalykus tvar
kytis turi, jei nori sveikesnė 
jaustis. 1) Po tiek daugelio ope
racijų atsirado viduriuose su
augimai. Jie sukelia minėtus 
negerumus. Laikyk vidurius 
normalius, ne kietus, geriau į 
skystesne pusę. Tik tai atlik be 
liuosuo jaučių vaisių. Valgyk 
rupią duoną, pilnų grūdų javai
nius, vaisius, daržoves ir daug 
skysčių naudok. Naudingų, ži
noma. Pupelės, žirniai, pupos 
didina žarnų turinį. Nesivaržyk 
vidurių. Tam tikrą negerumą 
turi pakęsti ir jokių vaistų nuo 
skausmo nenaudok.

2) Nustok imti PERCODAN. 
Tai narkotikas. Įprasti gali, ta
da tikrai bus vargas. Mat, kaip 
morfinui įpratimas, taip ir tam 
narkotikui, yra labai negeras. 
Dėkok tam vaistui, kad eidama 
nesusivaldai ir atsidauži į sieną 
ar žmogų. Jis taip neigiamai4 
veikia. Palys to narkotiko ga
mintojai gydytojams skirtoje" 
knygoje mini, kad PERCODA^f, 
tarp kitų negerumų, sukelia; 
LIGHT IIEADEDNESS, DIZZI
NESS, SEDATION, NAUSEA! 
and VOMITING. $ėkmės!

vininkas ateina" 'ligoninėn, jau 
tris savaites negalįs nuryti tirs- 

ge_; to maisto. Ištyrus specialiu prie- 
, randamas stemplėje vė- 

. Žmogus nuo dešimt metų 
savo amžiaus rūkė tabaką. Jis 
neklausė gydytojo patarimų 
mesti rūkius. Dabartinė medici
na riša rūkymą su stemplės vė
žiu. Tėvai netvarko savų vaikų. 
Jie elgiasi, kaip jiems patinka. 
O viena iš trijų tėvams būtinų 
pareigų vaikus auklėjant yra 
REIKIAMAS VAIKO ELGESIŲ 
KONTROLIAVIMAS.

. 1 t

Kitaip, joks patari- j lę, kraujuojančią. Specialus gy
dyt oj ų ir ga ii. seserų būrys ėmė- į j 
si ji naudojant net .
riausius, naujausius, brangiau- j taisu, 
sius vaistus (prostaglandins). J žys. 
Jis pagijo. Bet pradėjo namuose, 
gerti svaigalus po devynis stik
lelius į dieną. Ir žaizda vėl atsi-

m ūsiškis.
mas nepadeda nesubrendėliui. 
Jis jo nepildo. Taigi, pirmas 
žingsnis kovoje su skleroze,

You can’t afford to be wrong. 
Because if you're in charge d 
the family budget, you're 
snaking decisions about the 
future, too.

And that's where Ų.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex-a 
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman Nvho really known 
a good bargain.

rr-rtunty of 5 ye*ri the fcrstyw 
B^nck <rr r-oewwi / Irwt, or dr*

oniil r*^*r-pt»c»K

inj^m erica.
Jow the Piynil Sakioj

Išvada: Dieve/kaip daug žmo
nės kenčia visai ne dėl savo kal
tės. Bet dėl neklusnumo gydy
tojo patarimams kentėti yra 
nelietuviškas, nekrikščioniškas 
elgesys. Todėl nuo šiandien sten
kimės savus nusiteikimus taip 
tvarkyti, kad būtume pajėgūs 
pildyti gydytojo patarimus visu 
.100%.

Pasiskaityti: Įnt. Med. News, 
Vol. 1 I. No. 1, Feb. 15, 1981.

* ♦ *

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Kenčia be reikalo ir 
pagalbos* negauna

Klausimas: Gerbiamas Dakta
re, kad tu dėl visų esi tiek pasi- 

j šventes — tikiu, kad ir man pa- 
’ dėsi, man būsite geras.

Esu 61 metų molėms ir jau 
nedirbu 10 mėtų, kolektuoju 
disability, nes turiu blogą širdį, 
l.y., venų susiaurėjimą (Venos 

rėja, tik arterijos, — J.
) ir, be lo, tupėjau daug 0|>e- 

Gimda išimta, tulžis iš
imta (turėtų būti tulžies pūslė, 

; nes tulžis niekada neršsiima, — 
j Ad.), apendikas išimtas (ak- 
j joji žarna, JvA<dJ) ’r su nu
gara turiu bėdos. Nežinau, ar iš 

. visokių operaciją viduriuose tu
nus skausmus. Ne vienoje vie-

i toje, lai vienur. 4tai kitur. Tuos . 
skausmus n u ramiu U imu perco- j 

i doną (tas vaistas vadinasi PEtV į 
f CODAN.

tris metus tą vaistą imu. Pir
miau
tęs į dieną. Dabar kenčiu, imu

trūkumai išmokėti. Koki įvy
kiai vyko su tais Certificate tau- 
pytojais, kurių terminas suėjo 
kitomis balandžio mėnesio die
nomis, neteko susidurti. O su 
mano asmeniška Checking Ac
count, ir tame pačiame banke, 
aš turėjau taip pat nesusiprati
mų. Gavęs šios sąskaitos mano 
padarytų operacijų mėnesinį 
apyskaitą, radau kažkokių už 
patarnavimą nurašymų, kurių 
bankas neturėjo teisės padaryti- 
Vėl teko vykti į banką ir ten 
jiems išaiškinti, kad jie mane 
“apstatė”. Po ilgoko pasikalbė
jimo, klaida buvo atitaisyta ir 
nurašymai buvo grąžinti į ma
no sąskaitą.

šiuo kart nieko negaliu pasa
kyti kaip vyksta 'su tomis Cer
tificate sąskaitomis ’ kitose Sa
vings & Loan Association, nes 
šiuo reikalu nieks į mane nesi- 
kreipe. bet kai užsukęs į keletą 
jų pasiteiravau, tai gavau tik 
vieną ir tą pat atsakymą: “Pas 
mus jokių nesusipratimų ir bet 
kokių nusiskundimu visai nebu
vo".

Kaip 
siems 
pinigų 
būti gana atidiems, tuos termi
nus pakartojant.

ten bebūtų, visdėlto vi- 
terminuotose sąskaitose 
taupytojams patartina

• Kas yra demokratija? De
mokratija yra, kai tu gali sa
kyti ką nori ir turi daryti ką 
tau įsako. (Gerald Barry)

MEET THE CHALLENGE!

Vėžio prišaukejci
Klausimas: Prašau paaiškinti, 

kokių dalykų reikia saugotis, 
kad vėžio negautum skrandyje. 
Ačiū iš anksto.

Atsakymas: Vėžys skrandyje 
linkęs atsirasti sekančiais atve
jais: 1) skrandyje žaizda; 2) ne-

J. Ad.). Jau apie j buvimas skrandžio rūgšties 
’ (achlorhydria); 3) blogoji ma

inydavau po 2 ar 3 tablo žakraujy*lė (pernftioiis anemia), 
I) apturėta skrandžio išpiovimo

operacija; 5) virš ^0 metų am-; 
pus; 6) šeimoje vėžiai; 7) mais
tas: mažina galiųąyte vėžiui at-i 
siraMi kukurūzai (Amerikoje 
mažėja skrandžio vėžiai). Plie- 
noiai dūmuose, smaloje, rūkyto
je mėsoje, didina galimybę vė
žiui atsirasti;Aplinka. Kail 
kurie angliakasiai dažniau ser i 
ga skrandžio vėžiu. Trąšos, So
dium Nitrate, didina galimybę 
vėžiui atsirasti skrandyje.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

2 — Naujienos, Clricago. 8. 1)1 v. Mav 12. lf-81



STASYS JVŠKĖNAS

LIETUVIŲ FONDO NARIU 
t SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys)

Užbaigai: maloniausia mano 
pranešimo dalis, tai kad nepra
šome nieko iš lietuvių visuome
nės, bet jai duodame. Davėm 
arti 800 060, ir jūsų investuotas > 
kapitalas tebėra nepaliestas, jis 
dirbs ateičiai. Čia ir yra šio su
važiavimo šiltas jausmas. Kapi
talas nepajudinamas, kaip tas 
Puntuko akmuo. Dirbkime to 
liau, kad tą kapitalą išaugintu
me į laikinai naikinamą Gibral
taro uolą’’.

LF Meno puoselėjimo komisi
jos vardu kalbėjo dr. G. Batu
kas “Remiantis LF MPK ir Ma
dame Adelheit Armhold Žviro
nas 1980. X.27 sutartimi LF už 
dail- Prano Domšaičio meno kū
rinius yra sumokėjęs $2.3,246.23. 
ši suma yra paskola LF MPK- ■ 
jai”. Tuo klausimu ilgokai kal
bėjo Draugo kultūrinio priedo 
redaktorius K. Bradūnas, kuris 
smulkiau supažindino su Prano 
Domšaičio kūriniais ir pačiu 
dailininku. Pranas Domšaitis gi 
męs ir augęs Mažojoje Lietuvo
je — Rytprūsiuose. Anksčiau 
po savo kūriniais pasirašydavo 
Franz Domscheit. Vėliau priė
mė Lietuvos pilietybę. Gavo Lie 
tuvos pasą ir. pasirašydavo Pra
nas Domšaitis. Hitleriui įsakius, 
jo kūriniams nebuvo leista Vo
kietijoje • pasirodyti. Išvyko į 
Čietų Afriką. Jam mirus jo žmo 
na, olandų kilmės žinoma; solis
tė, antrukart ištekėjo.už Žviro
no. Kūriniai vertingi ir LF duo
dama Meno Komisijai paskolą 
atliko gerą darbą.
\ Dr. A. Razma ir adv. P. Žum- 
bakis kalbėjo Lietuvių Unijos 
Kredito steigimo reikalu. Tai 
būtų lyg ir lietuviškas bankelis, 
j A.; Bagdonas pranešė, kad. dar 
šiemet pasirodys LF vardynas, 
kuris bus paskirstytas į 3 dalis: 
įF kūrimasis, jo reikalingumas 
Ų? vardynas.
įj Pranešimuose ir diskusijose J. 
Skeivys paklausė kodėl LF Pel- 
no skirstymo komisijose dalyvau 
ja tik L. Bendruomenės atsto
vai? Turėtų į šią komisiją įeiti

bent pagrindinių orgąpizacijų< 
AI.To, VLIKo ir BALFo atsto
vai. d r. A. Razma atsąkė, kad 
Teigiant LF prie jo organizavi
mo prisidėjo tik Bendruomenė 
ir tuo pačiu ji išsiderėjo, kad 
prie pelno skistymo komisijos 
pusė jos narių dalyvautų. Iš 
ALTo dalyvauja jo vicepirmi
ninkas dr. J. Valaitis. Norint,1 
kad dalyvautų ir kitų organiza
cijų atstovai, reikia keisti LF 
įstatus-

Z. Juškevičienė klausė, kokiu 
pagrindu paskyrė LF dailinin
kui Vizgirdai $1000 premiją? dr. 
K. Ambrozaitis atsakė, kad pre
mija skirta L. Meno Komisijai 
ar Draugijai. Į Jury komisijos, 
sprendimus nesikiša. Tuo reika-’ 
lu reikė ų kalbėti su Jury ko-I 
m i-

br. Moiusienė, tarp kitų klau-Į 
simų, paklausė kodėl nebuvo 
paskirta lėšų kompozitoriui Gal ! 
deliui Pulitzer premijai gauti?, 
dr. K. Ambrozaitis atsakė, kad: 
šiuo klausimu nebuvo laiko! 
spręsti. Pervėlai LF buvo pain
formuotas. A. Repšienė prašė 
išvardyti spaudą, kurios LF ne
remia. Pilno atsakymo nesulau-j 
kė. Buvo ir dar mažiau reikš-1 
mingų klausimų. j

i
LF Tan’bos 13 nariu darinkk 

mas. Pasiūlyta: dr. K. Ambro
zaitis, P. Kilius, V. Naudžius. 
M. Remienė, J. Vaznelis, kun. 
J. Prunskis, B. Vindašienė, O. 
MasiLonienė ir dr. A. Glaveckas

Į Kontrolės Komisiją: A. Šan- 
taras, dr. Paliokas, dr. V. Tau-į 
ras ir Dočkus. j Jonas

Daroma pietų pertrauka. Po] __
pietų pertraukos Milda Lenkausj 
kienė sveikino suvažiavusius LFį^^^ 
narius Ohio ir Kalifornijos LF 1 
narių vardu. - r

Vytautas Kutkus sveikino 
Detroito LF narių vardu ir pra
nešė, kad Detroito lietuviai LF 
yra suaukoję $84.000.

Iškilus Lietuvių katedros klau
simui dr. G. Balukas pastebėjo/ 
kad LF šios katedros steigimui 
paskyrė $50,000 per du melus.

A. Marčiulicn Keturi Evangelistai

Lietuves Statutas galiojo di- kų mūsų kariškų nuostatų len- 
džiuliucse plotuose nuo Čemybo1 kiškus vertimus.
vo, Kievo, Besarabijos pasienio, i Spausdintam pavidale Lietu- 
Lietuvos Brastos, Mažosios Lie- vos Statutas originalo kalba pa- 
tuvos, ir Kuršių kunigaikštystės.
Okupantas — grobikas, nors da
rė pastangas, bet nesugebėjo 
duotį ko. geresnio, o blogesnio — 
nedrįso. Lenkai, sverič ą dabar 
1000 metų sukakai nuo krikšto 
prįėmimo, gana anksti, nes 1347 
m., jau buvo susiradę t.v. Visli- 
cos statutą; bet jis buvo labai 
netobulas, nesisteminis: tiesiog 
paprastas chronologinis teisės 
normų rink’nys- Po to lenkai, 
nežiūrint poros rimtų bandymų, 
nesugebėjo sukedifikuoti sayo 
įstatymų net iki nepriklausomy
bės pirmo praradimo Kiti mū
sų. pietų-rytų, kaimynai. Didžio 
s os Kievo kunigaikštystės maž
iausiai, jau X amž. turėjo, kad ir

! trumpoką, kung. Vladimiro Šven 
I tojo duo'ą teisyną vardu ‘*Rus- 
} kaja Pravda”. (Ne rusiška, mas- 
i kvinė. bet Kievo Rusės, vėliau 
į Ukrainos). Didžrusiu sudaryta 
I Didžioji Maskvos Kun-tė savo

sirodė Vilniuje tik trečioje re
dakcijoje 1588 metais- Greit 
priartės pagrindinės statuto t. 
y. antrosios redakcijos ar tie
siog Antrojo Lietuvos Statuto 
įsigaliojimo 400 metų sukaktu
vės. Tas mane ir paskatino duo
ti KARIUI keletą rašinių suriš
tų su šiuo mūsų valstybės žy
miu kultūriniu kūriniu.

GYRIUS KARALIAUS IR DI
DŽIOJO LIETUVOS KUNI

GAIKŠČIO ŽYGIMANTO

F. Kaunas pranešė, kad pagal 
paduotus balsus į tarybą išrinkti 
šie asmenys: K Ambrozaitis, P. 
Kilius, V. Naudžius, M. Reinie
nė, J. Vaznelis ir A. Glaveckas. 
Kandidatais: J. Prunskis ir B. 
Vindašienė.

Į Kontrolės Komisiją: A. šan- 
taras, V. Tauras ir Dočkus- Kan 
didatu dr. Paliokas.

Suvažiavime dalyvavo 118 LF 
narių. Tolimesnėje suvažiavimo 

į Kaunas ir Milda Lenkauskienė, eigoje negalėjau dalyvauti.

klausimas dar nėra galutinai iš
spręstas.

Klausimuose ir sumanymuose 
Z. Juškevičienė pasakė, kad LF 
remia visų pakraipų, partijų ir 
ideologijų asmenys. Skirstant 
spaudai pašalpas neturi būti iš
jungtos Naujienos. Pirminin
kaujantis prašė r tai atkreipti 
dėmesį.

Balsų skaičiavimo komisija:
> Kučėnas, Ferdinandas}

KATRAS YRA. DIDESNIS
LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS ŽYGIMANTAS AR LEN

KIJOS KARALIUS KAZIMIERAS DIDYSIS?
S. DIRMANTAS

Toki klausimą sprendžia bene 
ankstybiausia ■ (1529 m.) lietuvio 
rašyta ir atspausdinta panegyri-

Dr. K. Ambrozaitis sakė, kad šisįka. Seniau (kaip ir dabar!) bu- 
- j vo madoje prakalbomis ir net ir

' ' raštu girti didikus. Tik dabar
|ne’ tų didžponių, nei milžinų, 

*^3 nei vadų netekome: vienus pa-
nusmukdėm, kiti vėl patys 

£^3nusivainikavo. Didžiūnams po-

šie įstatymai (Jis davė Lietu
vai garsųjį įstatymų rinkinį ar 
kodeksą, vardu Lietuvos Sta- 
tūtas.) yra duoti Diddžiajai Lie
tuvos Kunigaikštijai šviesiojo ir 
skaisčiojo Kunigaikščio Didžio
jo Žygimanto, Lenkų Karaliaus, 
Didžiojo Kunigaikščio Lietuvių, 
Rusu, Prūsu, Žemaičiu, Mozū- 
rų ir kitų... Pono ir Paveldėto
jo.

Jei lenkų ponai praminė savo 
karalių Kazimiera DIDŽIUOJU v c
dėl tos priežasties, kad jis pas
tatė Lenkijoje keletą mūrinių 
miestų ir pilių, tai juo labiau 
yra žymesni darbai karaliaus Žy 
gimanto, kuris pralenkė Didįjį 
Kazimierą ne tiktai statyboje, 
bet ir kitokiais didžiausiais ir 
garsiausiais žygdarbiais.

v ir tai visų pirma ' valstybės 
gynime, nesigailėdamas'- darbo 
ir savo augštojo proto. Nes:

Pirmiausiai, žmonėmis ir tur- 
tais galingą- priešą, Didįjį Mašk- 
vinį kunigaikštį ties Orša su
triuškino (1514.9.8 pirmasis ofi
cialusis DLK hetmana’s. kung. 
Konstantinas Ostrogiškis, turė
damas 30,000 lietuvių, sumušė 
80,000 maskviečių;; jų 30,000 pa
guldęs, o vadą su pusantro tūks
tančio bajorų ir daugybe karių 

kiškus, t. v. krilica.; Iš jų vėliau paėmė1 nelaisvėn.), kur iš mas- 
'atsirado rusiškoji graždanka, ku koliškos pusės aštuoniasdešimts 
rią mums’bruko nuo Muravjovo 1 tūkstančių negyvu■ liko -lauke 
laikų. Šioji bažnytinė kalba ta-J gulėti ir visa Jo taryba ir šta- 
po oficialia ir Lietuvos ir Kievo bas pateko nelaisvėn.
didžiųjų kunigaikštysčių rasti- Taipogi trejetą kartų savo 
niu vidaus reikalams kalba. Len kariais * smarkiai nugalėjo toto- i v. *kiškoji XVI amžiuje dar nebuvo J rius, žiaurius kovotojus: pirmiau 
išsivysčiusi, nusistovėjusi ir ofi- s;a, — ties Klecku, (15 totorių 
daliems raštams mažai tetiko: kilmės lietuvių kariuomenės va- 
patys lenkai plačiai naudojo ki- das Glinskis* vadovaudamas lie
tą * bažnytinę kalbą — lotynų.

Tekstas duodamas originalo 
kalba, mūsų raidėmis, ir laisvam 
vertime. Įdomumui patenkinti

teisyno susilaukė žymiai vėliau 
negu Lietuva: tik 1649 metais 
caras* paskelbė “Sobomoje Ulo- 
ženije Caria Aleksiėja Michai
lo viča\ Jis pasižymėjo azijatiš
ku žiaurumu: už rūkymą tabo
kos buvo piaustomos nosys!

, Žemiau duodamas pagyrimas 
buvo kaip ir-kokia dedikacija 
ar įžanga į Lietuvos Statutą. 
Panegyrika, kaip ir pats statu
tas, buvo parašyti- per Kievą 
Vilniun- užklydusią,, sena slaviš
ka, bulgaru kilmės, bažnytine 
kalba. Pietų slavai buvo laimin
gesni negu mes: jų misijonieriai, 
šventieji ir apaštalams lygūs Ki
rilas ir Metodijus,-patys buvo 
išmokę slavų kalbą-ir davė pra
džią slaviškai rašliavai. Rašme
nys buvo naudojami savotiški, 
kiek panašūs į senuosius grai-

nams pagirti buvo rašomos pa- 
negyrikos. Jos "sudaro savotišką 
literatūros žanrą. Viena jų duo
dama žemiau. Šiuo gyrių pager
biamas Lietuvos valdovas, su
teiks valstybei gana tobulą įs
tatymų rinkinį, t. v. kodeksą, 
kuris įėjo gyveniman ir istori
jon Lietuvos Statuto vardu. Net
valstybei žlugus, iki 1840 metų duodu pačiam gale kiek tų lai-
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SULFODE^E DOG SKIN MEDICATION

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIF.NĖ

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2787
M' Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. /
t- ’ tt MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ R

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

4 1GFISTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininko

TeL 476-2206

404 puslapių. aina $8, Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

nių metu.) kur paguldė dvide
šimt tūkstančių totorių. Antrą 
kartą ties Lopušnia (Jau ir ta
da buvo palinkimas didinti skai
čių kritusių priešų, ypač nekrikš 
tų — totorių,) kur kautynėse 
krito dvidešimts penki tūkstan
čiai priešų. Ir trečią kartą net už 
10 mylių už Kievo (Čia panegy- 
rikos autorius sumišo (o gal 
tyčiomis?) Algirdo ir Vytauto 
žygius iki Mėlynų :ų (Pietų Bu- 
go), Geltonųjų (Iguleco-Dnie
pro intakų) vandenų ir Juodų
jų Jūrų paminėdamas,) smar
kiai sumušė keturias dešimtis 
tūkstančių totorių, kurie, buvo 
atėję į Jo Mylistos valstybę 
bjauriu, šaltu kariauti netinka
mu metu laiku.

(Bus daugiau)

sekančiai: Nauj ienoms

East Chicago, Ind.
R. Liet. B-nės East Chicago 

apylinkės valdyba 1980 metais, 
bendrai sudėjus nario mokesčius 
ir gegužinės pelną, iš viso gavo 
$1,022. Pagal įstatus, R. LB-nės 
aukštesnėms- institucijoms pa
skirta $94.20. Valdyba paskyrė 
aukas
$125, Cicero Lituanistinei mo
kyklai $100; po $50 —J. Krei
vėno knygai išleisti, a.a. dr. Z. 
Danilevičiaus paskaitai išleisti, 
laikraščiui Sandara, ALTo vie
tiniam skyriui; religiniams rei- 

.kalams —• $40; BALFui— $25;
užuojautoms spaudoje -— $28.50.

Valdyba prašo visus narius ir 
prijaučiančius gausiai dalyvauti 
metiniame Susirinkime gegužės 
17 dieną 2 vai. popiet K. ir J.,; 
Čiūrinskų rezidencijoje. Po su
sirinkimo — kavutė. Valdyba

—Prez. Reaganaš labai paten
kintas sekretoriaus diplomatine 
misija Romoje. .Visos šiaurės 
Atlanto Sąjungos valstybės pri
ėmė Valstybės sekretoriaus A. 
Haig pasiūlymus.

— Prancūzijos prezidentas V. 
sek
tojo, 
dau-

Giscard labai susirūpinęs 
madienio rinkimais. Jis 
kad Mitterrand negautų 
gumos balsų.

tuviams bajorams ir. samdytai,. 
DLK Aleksandro ir Lietuvos 
samdytiems lengviems raite
liams (t. y. racai ar serbų raite
liai). Čia daugiau nuopelnas Ka
zimiero pirmtakūrio, brolio Alek 
Sandro, mirusio Klecko kauty-

— Prez. Reaganaš neparduos 
ginklų Gvatemalai^ bet duos 
ginklus kitoms valstybėms ap
saugas reikalams..; i - •

— Aš nesuprantu,' kodėl tavo 
žmona tokia pavydulinga tavo 
sekretorės atžvilgiu.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
® LITERATŪRA, lietuvii; literatūros, meno ir mokslo 

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

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinru šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

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

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

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

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pal. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Hals ted St, Chicago, 
IL 80608. Užsakant paštu, pridėti dolerj perrfuntimo tilaMnm*,

3 —* Naujitnos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, May 12, 1981
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Prancūzijoj prezidento rinkimus. laimėjo Francois 
Mitterrand, Prancūzijos socialdemokratų atstovas. Prieš 
dvi savaites Mitterrand stovėjo antroje vietoje, tuo tarpu 
praeitą sekmadienį jis gavo daugiau balsų negu dabarti
nis prezidentas Valery Giscard d’Estaing.

Prancūzijos prezidentas Giscard tvirtino, kad jis gau
siąs balsuotojų daugumą. Jis pirmuose rinkimuose lai
mėjo 42'7 visų balsų. Paryžiaus meras Chirac prižadėjo 
balsuot1’ už prezidentą Giscard, nes jis buvęs artimiau
sias konservatorių partijai, bet tas nepadėjo. Vietoj 57% 
balsų, kaip jis tikėjosi, prezidentas Giscard tesurinko 
tiktai ,4Ę'7 balsų.

Paryžiaus meras pareiškė, kad jis balsuosiąs už pre
zidentą, nors jis pats buvo sudaręs atstovų konservatorių 
partijos sąrašą ir rinkiminės kampanijos metu aštriai 
kritikavo prezidentą Giscard. JĮ kaltino stiprios valios ir 
principų stoka. Giscard prezidentavimo metu nusilpo 
prancūzų frankas. Iš Amerikos reikalavo mokėti auksu, 
ne doleriais. Tuo tarpu dabar liko be dolerių ir be aukso. 
Bandė siekti savarankiškos užsienio politikos, bet nepa
jėgė. Jis buvo priverstas atmesti Sovietų sąlygas, o pats 
savo pajėgumo neturėjo. Išsprogdino atomo bombą, su
kišo Į šį ginklą labai daug pinigų, bet nepajėgė pagaminti 
savo atomo apsaugos. Baigė statyti milžinišką lėktuvą, 
praskrendanti Atlantą per pusketvirtos valandos, bet tas 
lėktuvas valstybei neša nuostolius. Prancūzijoj yra dide
lis nedarbas, o iždas — ištuštintas. Paryžiaus burmist
ras, žinodamas tikrą padėtį, nors asmeniškai pasisakė už 
prezidentą, bet patarė gyventojams rimtai pagalvoti, o 
tiktai tada atiduoti balsą už pasirinktą kandidatą. Rin
kimų daviniai rodo, kad Giscard gavo tik 48' '< balsų.

Socialistų demokratų kandidatas Mitterrand gavo 
52' <. Už jį prižadėjo balsuoti komunistai, prastai pasi
rodę pirminiuose rinkimuose. Pats Mitterand komunistų 
balsų neprašė, bet jie, gavę nedidelį balsų skaičių, patys 
viešai pareiškė, kad jie balsuosią už socialistą Mitter- 
randą. Mitterrando priešai, pralaimėję rinkimus, sekma
dienio vakarą paleido gandą, kad Mitterrandas į savo ka
binetą priims komunistus. Patys komunistai tuojau pa
reiškė, kad jie mielu noru įeitų į kabinetą.

TITIAN AS, Renesanso tapytojas FLORA

Rinkimus laimėjęs Mitterrandas dar neturėjo progos 
su kitų partijų atstovais pasitarti ir jokio oficialaus pa
reiškimo nepadarė. Pirmi jo žodžiai buvo: Komunistų 
i kabinetą nekviečiau, nes nematau jokio reikalo juos 
kviesti... Noriu sudaryti stiprų koalicinį kabinetą, kacį 
galėtume imtis žingsnių sustiprinti Prancūziją, sustip
rinti finansus, panaikinti nedarbą, o svarbiausia, noriu 
siekti glaudesnių santykių su dabartiniu JAV prezi
dentu. ..

Šitas paskutinis Mitterrando sakinys Prancūzijai la
bai svarbus. Generolas Charles de Gaullė, dar nesuspėjęs 
sustiprinti krašto, labai norėjo atsikratyti Amerikos. Jis 
norėjo tapti nepriklausomu ir visam pasauliui parodyti, 
kad gali gyventi be Amerikos. Gen. Charles de Gaulle 
pats norėjo tartis su Sovietų Sąjunga, leido milijonus 
atomo bombai; už dolerius liepė auksu mokėti, liepė iš 
Prancūzijos išvežti net karo medžiagų atsargas, o vėliau 
liko su tuščiu iždu ir be stipriausio draugo.

Mirus Charles de Gaulle ir jo politikos šalininkui G. 
Pompidou, prezidentu buvo išrinktas Valery Giscard. Jis 
skelbė, kad laikysis gen. de Gaulle nustatytos politikos, 
bet greitai įsitikino, kad šių dienų pasaulyje net ir Pran
cūzija negali būti savarankiška, šiandien aiškėja, kad 
Vakarų Europa gali būti savarankiška tiktai tuo atveju, 
jeigu JAV paims ją savo globon, garantuos apsaugą. 
JAV nesikiša i kitų valstybių vidaus reikalus, bet teikia 
mažesnei valstybei reikalingą globą, taikosi, kad gynybos 
reikaluose bendradarbiautų.

Prez. Giscard nebuvo priešingas bendradarbiavimui 
su JAV, bet taip pat norėjo parodyti savo savarankišku
mą. Kada Brežnevas pradėjo kviesti Vakarų Europos 
valstybes, norėdamas jas atskirti nuo Šiaurės Atlantos 
Sąjungos, tai Giscard buvo pasiryžęs elgtis savarankiš
kai. Jis susitiko su Sovietų pareigūnais, bet neturėjo 
drąsos parodyti savo galios. Prez. Carteris pasirinko 
V. Vokietijos kanclerį Helmut Schmidt tartis su Brež
nevu. Prezidentas ragino kanclerį vykti į Maskvą ir tar-

(tęsinys)Amerika įstojo į II Pasaulinį karą su tikslu parblokšti nacizmą ir fašizmą su visais jų sąjungininkais, kvislingais ir kolo- borantais, ir atstatyti demokratines santvarkas. Amerikos kariuomenė su savo sąjungininkais, išvaduodama pavergtas nacizmo ar fas zmo valstybes, ne- atstatė ton buvusių antidemo- krafinių vyriausybių, nors ir ginklu pasipriešinusių okupan-; tams, bet visur įtvirtino demokratines santvarkas.Tas pats principas būtų pri-j taikintas Lietuvai, jei Amerikos' karu o'r erė būtų pasiekusi Pa-j ballijį. Pirrron e'lėn, ka p vi-’ so>e Vakaru Europoje, būtų pari traukti atsakomybėn nacių kvis lindai ir koloborantai, nušalinti visi buvusios diktatūros valsty- brmai ir poLtiniai organai ir jų vieton atkuria demokratinė Lietuva.Amerika, kaip ir bendrai Vakarų Europos demokratijos, nemano teisintis prieš bet kurios tautos diktatūrininkus dėl savo padarytų klaidų, vedamos pasaulinės politikos ar visais kitais klausimais- Veidmainingas Ameęikps piliečio teisių panau-. Jojimas buvusios Lietuvos diktatūros pateisinimui, o tuo labiau jos atstatymui, kad ir ki-. toje formoje, yra priešingas Amerikos principams ir jos vedamajam pasaulinei politikai.Atmetus ištikimybę Amerikai, atsisakius nuo demokratijos prin eipų, • nuo demokratinės Lietu- j

vos atstatymo, tai kas tuomet belieka? Pasitenkina Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos praei-j ries garbinimu, liaudies daino- m s ir šokiais, rūtų darželiais, smuikeliais ir panašiomis vertybėmis, del kurių gyvena ir mirs rii lietuvis. Bet dėl tokių vertybių tikrai Vakarų demokratijos neskelbs karo Sovietams ar bent darys kokius rimtesnius žygius.Jei lietuvių tautai yra nepri- ;mtini laisvo žmogaus principai, kurie sudaro vakarietiškos demokratijos esmę, tuomet nėra ko lietuviškiems veiksniams vamtyti Baltųjų Rūmu ar Vals- ‘■ybės depariarrento durų, kaip Į ir bendrai kreiptis į Vakarų Eu-į demokratines vyriausybės. Pamokyta žiaurios praei- i t'es, ats kūrusi demokratinė Vakarų Europa griežtai atsisakė ori mti į Bendrosios rinkos ir Nato narius išlikusias diktatūrines Ispanijos, Portugalijos ir Graikijos valstybes. Tas pats nu sistatymas yra taikomas Rytų Europos diktatūriniams pretendentams, kurie norėtų atstatyti savo buvusias diktatūras, pašalinus komunistų viešpatavimą. Tokiems planams Rytų Europos egziliniai veiksniai nerado ir negras pritarimo. Teliktų jiems paieškoti atramos savo siekiams likusiame laisvajame pasaulyje . diktatūrinių valstybių, tarpe,, kurių yra apstu Pietų-Amerikoje. Azijoje ir Afrikoje, bet visa nelaimė jos yra bejėgės ir bebalsės pasaulinėje arenoje.Verta šioje vietoje prisiminti i Povilą Višinskį, įkūrusi dar ca-’
tis, bet tuo pačiu metu jis patarė kancleriui kaip jis turi su 
Brežnevu kalbėtis ir ką jam pasakyti. Brežnevas kvietė 
kancleri tartis apie naujos prekybos sutarties pasirašy
mą, tuo tarpu kancleris, išdėstęs vokiečių pažiūras į So
vietų įsiveržimą i Afganistaną, į pasiūlytą sutarti visai 
nežiūrėjo.

Naujai išrinktas Prancūzijos prezidentas Mitterran- 
clas pareiškė, kad jis savo suverenumą naudos bendra
darbiauti su Amerika, kuri i suverenios valstybės reika
lus nesikiša. Tai bus didelis sustiprinimas visai Europai. 
Prancūzija liks suvereninė valstybė, bet tuo pačiu metu 
ji priims ir Amerikos globą tam suverenumui ginti. Mit
terrand nori, kad JAV savo ekonomine parama padėtų 
Prancūzijai sustiprėti. Jis stengsis atgauti Amerikos tu
ristus, kiekvienus metus atvežančius milijonus dolerių. Jis 
bandys Amerikoje įsigyti visas modernias priemones, ku
rios reikalingos ne tik moderniai aviacijai, bet ir visoms 
didesnėms pramonės šalims.

Prezidentas Giscard dar dvi savaites turės valstybės 
valdymą. Išrinktasis prezidentas Mitterrandas, žurna
listų paklaustas, kokio žingsnio pirmiausia imsis, atsakė, 
kad pirmiausia jis pasitars su partijų vadais, o vėliau 
imsis priemonių nedarbui sumažinti ir frankui sustiprinti.

rimais laikais Lietuvos demokratų partiją ir paskelbęs obal- sį “už neprigulmingą Lietuvą, atsikračiusią nuo savų ir sveti- I mų despotų1’. Mestas Višinskio □balsis už demokratinės Lietuvos atkūrimą cariniais laikais i yra šimteriopai svaresnis mūsų I amžiuje, kovojant prietš totalitarinį despotizmą.Šioje idėjinėje plotmėje susi- ■ kerta ALTo ir Lietuvių Bendruomenės Lietuvos laisvinimo orincipai ir metodai. Kuomet ALTas visą laiką stengėsi palaikyti gerus santykius su .Amerikos valdžios organais, tai Lietuvių Bendruomenė laikėsi priešiško nusistatymo Amer kai, pavadinę savo laikyseną “lojalia opezija”. tarytum jiems tokia teisė priklauso. Jeigu bendruo- menininkai mano turį teisę amži nai kritikuoti, daryti priekaištu* ir skelbti šmeižtus Amerikos adresu, tai turėtu užsiregistruo- ri kaip “foreign agency” ir tuo titulu veikti-Kitu atveju bendruomeninkai nusikalsta savo Amerikos piliečio priesaikai, nes šio krašto pilietis negali statyti savo kilmės krašto interesų aukščiau Amerikos. bet savo veiklą privalo derinti su Amerikos idelais, jos vedama pasauline politika ir net su jos diplomatinias posūkiais. Tik tokiose ribose veikiant galima ką nors teigiamo pasiekti, ką įrodė ALTo metų bėgyje atsiekti laimėjimai.Dr. Šidlauskas teisingai atsikirto prieš Bendruomenės pąsi- xSovima mokyti ALTta demokra- tijos, nors patys yra atvykę iš krašto, kuriame demokratinės - laisves ir' teisės buvo paneigtos savajai tautai- .Girdij jie remiasi f tiesioginiais ir slaptais visų rinkimais, kad ALTas yra sudarytas iš įvairių organizacijų fede- raliniais pagrindais. Į šį klausimą dr. K. Šidlauskas davė'rimtą atsakymą. Kalbant apie rinkimus, reikia neužmiršti, kad Josifas Stalinas ir ne vienas diktatorių irgi buvo renkami ir perrenkami slaptu ir tiesioginiu balsavimu. (Bus daugiau)
Amerikos valdžios Įstaigas labai dažnai apvagia, bei labai retai vagiliai traukiami atsakomybėn.— Libijos valdžia pareiškė, kad ji neorganizuoja teroristų ir neplanuoja užpuolimų. Cha- dafi nustebęs, kad JAV įsakė Libijos diplomatams išsikraustyti.— Lenkijoje valdžia užregistravo antisemitinę organizaciją, pavadintą “Zalgirie’’. Ji jau turi 100,000 narių.
PIRMTE JAV TAUPYM^ BONU)

JUOZAS KARIBUTASSALŲ LABIRINTE(Tęsinys)
Savotiškai Įdomu ir gražu. Tai ne kasdieniš

ka, bet kad tas karštis žmogų kankina. Randame 
tąją patalpą pilną turistų, jau anksčiau atvežtų. 
Tranki muzika, tautiniai puslaukinių šokiai, o visi 
geria ir geria. Biznis eina kaip iš pypkės, čia 
tirpsta alus, kvasai ir kitokie nealkoholiniai gė
rimai. Šoka vyrai, šoka moterys ir nei palyginti 
į tuos kadaise havajiečių šokius. Grubūs, pilni 
riksmo ir triukšmo. Jiems plojimais ir riksmais 
pritaria išgėrę turistai. Taigi, tikras laukišku- 
mas.

Bandau ir aš, kaip ir kiti, Įbristi Į jūrą. Taip 
gerai būtų, bet kad saulės karščio negalima per
nešti. Negi su lietsargiu vandenyje braidžiosi. 
Bėgam vėl atgal po pastoge.

Artinasi užkandžių laikas. Visus per garsia
kalbį sušaukia ir demonstruoja pajūrio smė
lyje mėsos kepimą. Paima plastiką, patiesia ant 
smėlio; po to padeda mėsą ir vėl plastiką. Tada 
vėl palmių šakas. Kai visą jau sukrauna, tada api
pila smėliu ir po poros valandų visi bėgam žiū-

. o kiti fotografuoja. Atidengia, ir mėsa iš- 
. . pL;:. nenoiite tikėti, šaukia juodas vy
ras.— tai prašom paragauti”. Visi valgom ir tik
ri — kep.-lio skonis. Taip pat ir kukurū- 
i.' iškepa Tai o^nt karštis. Tai dabar žinau, ko

dėl per dieną pliažas tuščias.
Pavakare pakilo audra. Vargais negalais mus 

sukrovė i laivą, nes bangos mėto mažą laivelį ir 
nesiduoda priartėti prie laivo krašto. Daug klyks
mo ir juoko.

Vėl atgal. Niaukiasi. Audros artėja. Ant kal
nų jau matosi krituliai. Lietsargius turi visi, nes 
čia kitaip nėra. Jei Jie ne nuo lietaus, tai nuo 
saulės bus reikalingi. Visada neškis lietsargį.

Vėl belangis ir abejotino švarumo autobusas 
išvežioja turistus. Vėl pakelėse sutikti vietiniai, 
kurių labai daug indų kilmės, moja mums pra
važiuojantiems. Guli karvės pakelėse ir atrajoja. 
Jos tingios, prisiriję, ir ilsisi. Gražūs arkliai, o 
kumeliukai laksto ir šokinėja, žodžiu, visas gam
tos grožis su gyvulių prieaugliu. Tik kiaulių nie
kur nematyti. Gal čia ansieina be kiaulienos?

Viešbutis, ir šoku lauk iš autobuso. Nusp in
džiu daugiau jokių “turų” neimti, nes vis vien 
nieko nepamatysiu; visur tie patys gyvuliai, na
mukai be langų ir skurdas neaprašomas. 0 dar 
po ciklono, visur stambiausi medžiai išvartyti, ke
liai užgriauti, telefonų stulpai išversti. Sako, kad 
žuvo nemažai žmonių. Kuriame ruože juos pa
gavo, nešė Į vandenį ir žuvo. Taip pat daug žuvo 
gyvulių Nuostolių salai padaryta nemažai. Dir
ba vyrai ir valo k< liūs. Dirba karštyje sunkiai 
ir daug.

Darbui naudoja dar labai primityviškus kir
vius ir kitus Įrankius. Kirviai labai skirtingi nuo 

i mūsiškių. Jie atrodo “kaip mėsininkų. Griovius 
'kasa dar paprastais šiūpeliais — lopetomis. Sta
tyba vykdoma irgi be modernių mašinų, žodžiu, 
saloje vyrauja primityviškumas.

Rytojaus dieną pagalvojau pamatyti jų mies
tą Nandi, tad per laukus ir pievas einu kelio link, 

Į kur -sustoja autobusai. Gražu ir primena kaimo 
(gyvenimą. Laukia žmonių pulkai ir aš stoju jų 
:tarpan. Atlekia nešvarus autobusas, kaip ir patys 
I keleiviai. Nors indės su baltomis medžiagomis ap
sivyniojusios. Švarumas abejotinas. Važiuojame 
laukais. Vieni išlipa, kiti Įlipa. Kai kur pakelėse 
yra ir krautuvėlė, arba gazolino stotis. Pilni lau
kai cukrinių nendrių. Ląukuose daug vandens ir 
drėgmės. Eina čia ir geležinkelis, jei galima būtų 

Ijį taip pavadinti. Platumas gal penkios pėdos, o 
traukinėlis taip, kaip Disney Land vaikams ve
žioti.

Pagaliau ir miestas. Lipame ir su nuostaba 
žengiame pirmus žingsnius per Nandį. Viena gal 
penkių blokų gatvė, kur visas miesto gyvenimas 

į pulsuoja, čia ir krautuvės, ir mažos valgyklėlės; 
’medvilnės gaminiai, medžio drožiniai, smulkme- 
j nos. Mažos krautuvėlės čia vyrauja. Maisto krau
tuvės pasigailėtinos. Nieko jose beveik nėra. Pie
nas, dvejopa duona, keletas kanuotų dalykėlių ir 
biskvitai, daržovės ir vaisiai labai brangūs ir tų 
nėra. O jei kiek yra, tai susenę.

Eina gatve turistai, o pardavėjai tarpduryse 
‘šaukia ir pirkti siūlo. Nedaug čia yra ko pirktis, 

nedaug kas ir perka. Tai ir kurorto miestas, ku
riame nėra nei padoraus restorano, kad galėtum 
užvalgyti. Ir suprask, tu žmogau, kodėl čia turis
tai važiuoja. Gal tik iš labai šaltų kraštų? Nes čia 
karščio tikrai labai daug, štai dabar irgi esu mies
te, bet tik su maudymosi kostiumu. Čia dėl to nie
kas nesistebi.

Vakaras prie oasėino. Turistų viešbutyje la
bai mažai. Teko sutikti iš Anglijos, bet daugiau
sia iš N. Zelandijos. Viešbutis gražus: krautuvės, 
kur viskas per pusę brangiau, baras, restoranas, 
kuris visada tuščias, nes pietūs 45 dol. Bendrai— 
daugiau tarnautojų negu svečių.

Rytojaus dieną važiuoju jau į kitą miestą, 
vardu Lautoka. Sako, kad jis randasi už 20 ki
lometrų. Bet reikia pamatyti kaip gi ten atrodą 
Pagaliau ir nėra kas veikti. Važiuoju.

Pi-avažiuojama aplinka tokia pat, arba labai 
panaši. Kai iš autobuso išlipau, nustebino kaimie
tiškas turgus. Ko ten nėra; gal nešvaros tai dau
giausia. Maišai neaiškių daržovių. Stalai apkrau
ti visokiomis pupelėmis, sudžiuvusiais riešutais, 
žodžiu, visko, ir kartu nieko.

(Bus daugiau)
PArTsKAirYlTi^^
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"fe
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Teh 226-1344Motinos Dienai
Laidotuvių Direktoriai
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištų knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

OK. P41TL V, DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicinos direktoriui 

K Manfceiin RC, Westvberrer, II 
VALANDOS: 3—6 dxrbo dienomis ū 

ko <nxr< iešudiem 8—3 m. 
Tel.i 562-2727 irW 562-272*

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

llKrina axis. Pritaiso a Kimus 
ir "contact lenses”.
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irt&aiV, PUbLčb IX 
PROSTATOS CHiKUKG.JA 
2too WhbT tord STKhET

Volanuos; anirau. 1—<± popiet, 
Ke v virtau, o—7 vai. vak. 
Ofiso telefonas; 7/6-2&8U, 

Rezidencijos teiti.; 448-554Č-

JI į
X
.<

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200
'■%

Aukštojoje Bavarijoje, Traun- šteino mieste esančiame liepų sodelyje sėdžiu ant suolo prie tako pačiame liepų žydėjime. Sklinda liepų žiedų kvapas — toks gardus, kad tiesiog svaigina. Oras toks malonus ir ramus, kad net girdėti atsiskiriančių nuo šakelių lapų ir žiedų pykš- telėjiinai. Oro kvapas, žolynėlių ir gėlių gražumas kutena jausmus. Gėriuosi grožiu ir galvoju, kad būtų liek gėrio ir tiesos, kiek grožio, tai žemiškąjį gyvenimą galėtume pavadinu dangiška tobulybe. Taigi, reikėtų tik panaikinti piktą ir būtumei laimingi. Bet kaip?Nerasdamas a-tsakymo, imu į rankas raudonu viršeliu knygą, skirtą pasiskaityti būsimiems pedagogams. Atsiverčiu ir metu žvilgsnį į patį pirmąjį apsakymėlį — “Gyveninio paveikslas”.Skaitau: “Vėsiame pavėsyje ’ po žydinčiomis liepomis sėdėjo išauklėta, nekalta jaunuolė. Ji i kairėje rankoje laikė gražią auk- suota atbraila su raudonu kaspinu knygą ir dešinėje išsisklei- . dusį rožės pumpurą. Paukščių 1 giesmės pripildė savo malonia i muzika sodus ir laukus, ir sklido liepų žiedų saldus kvapas. Jau- ’ nuolės veidas buvo skaistus, nes jos širdis buvo švari ir siela be nuidėmės. Dėl to ji nesuprato kai kurių knygoje rastų sakinių: “Žmogaus gyvenimas yra varginga kelionė”. Motina jai paaiškino: “Miela dukra! Mylėk tiesą, gėrį, grožį ir žmones, saugokis blogio, tada tavo gyvenimas bus maloni kelionė, kuri tau kiekvieną dieną naują
7
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PfcKKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įva iri y atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiLA.M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

®. "Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p P- 
iš WHS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

džiaugsmą pasiūlys”.Perskaitęs šį gyvenimo vaiz-i eiSKaiięs gj\eiuuiu vctiz.- delį radau, kaip galima nugalėti piktą: tai nesunaikinamas ginklas yra motinos meilė savo vaikui. Motina savo nuoširdžiais j patarimais grindžia vaikui kelią 1 j tiesą, gėrį ir grožį.Lietuvaite, ar esi tokia laiminga, kaip tame vaizdelyje aprašyta jaunuolė? Molinos idealas, tai turėti tokią dukrą, kaip anoji jaunuolė. O tavo idealas — klausyti motinos, didžiuotis, kad gimei lietuvaite, gerbti kas kilnu ir mylėti savo tėvų žemę — Lietuvą. VI. Valinevičius
Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases zives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused hy inflammation. 
The name: Preparation HK No 
prescription is needed Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use'only as directed.
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l’ATS SKAITYK IR DAP KL f 
HIS PARAGINK SKAITYTI |j 
DIENRAŠTĮ “N AUJIENOS” * *

Maskolių invazija ir Vilniaus 
apiplėšimas 1655 metaisBolševikai savo invazijos į Lietuvą penkiolikos metų sukak: t i jungė su trijų šimtų metų sukaktim, kai Maskva pirmą kar •ą giliai įsibrovė į Lietuvą, užimdama Vilnių, Kauną ir Gardiną. Abiem tom sukaktim dedama “lietuvių tautos išlaisvi-j nimo” etiketė. Kad išlaisvinimu1 čia vadinamas lietuvių tautos pavergimas ir žudymas, nereikia nė aiškinti. Tačiau bolševikai ne be prasmės pabrėžia pirmąją Maskvos invaziją į Lietuvą. Ji labai gyvai primena dabai tį su visu bolševikiniu teroru, ji taip pat atskleidžia Maskvos siekimą prisijungti Lietuvą. Nuostabiai tiksliai sutampa :aro Aleksiejaus dekretas, kuriuo jisai Lietuvą paskelbė savo valstybės dalimi, — su 1940- a s metais padarytu bolševikų paskelbimu, kad Lietuva įjungiama į Sovietų Sąjungą. Su- 'ampa taip pat ir žiaurios priemonės, kurių tam tikslui griebtasi- Kas įvyko prieš penkiolika metų, daug kas gerai prisimena ir žino tikrus faktus, ku-: rašyti. Mat, duos bolševikai sąmoningai iškraipo. Bet kas dėjosi prieš tris priešo neliestas. Maskoliam akys ’imtus,metu, yra nuėję užmirštim Pasiklausykime, kaip anoreto liudijimai vaizduoja pir- pė iš did kų rūmų išlupti mar- mą;į maskolių siautėjimą Lietuvoje, ir kaip rusai metraštininkai rašė apie Lietuvos pavergimą, o ne išlaisvimma.“Rugpiūčio pradžioje, 1655- tais metais, — skaitome ano meto raštuose. — trijų šimtų tūkstančių vyrų Maskvos kariuomenė artėjo prie Vilniaus. Miestą apėmė siaubas, nes žmonėms jau buvo žinoma, kaip maskoliai ir kazokai plėšė ir žudė gyvenimus oakeliui- Iš Vilniaus sku- b'ai buvo išvežtas šventojo Ka- rmiero karstas, ir paslėptas Auš os Vartų D’evo Motinos paveikslas. Vilniaus gyventojai, :ur e nesuskubo išbėgti, užsida- ė namuose ir rūsiuose, kiti su- 'ėgo į bažnyčias, užsitvėrė siau- *o>e gafvė~e. Jie buvo pasiryžę ryvi neoasiauoti.“Rugpjūčio aštuntą dieną prie į 'as apsiautė miestą, kazokai pra- Į lė o laužtis per užtvaras, pasi- į ieio nekal u žmonių kraujas.

Maskoliai veržėsi į namus, į di- > chkų rūmus, į vienuolynus ir i bažnyčias, tempė iš jų žmones • t lavonais nuklojo gatves. Ma- i aoma, kad per viena dieną bu- { vo išskersta dvidešimt penki į tūkstančiai žmonių.“Rytojaus dieną į Vilnių įjojo caras Aleksiejus, iškilmingai lydimas ir pasitiktas siautėjusių i kazokų klyksmo. Jis įsakė nuva- j lyti gatves ir lavonus sumesti į į namų rūsius, bet apieškoti baž- j nyčias ir kapines, ir jeigu ten j rastų palaidotus Lietuvoje pri- Į glaustus bėglius iš MaskolijosJ išvilkti juos iš kapų ir ištaškyti i keturis vėjus. Bažnyčios ir vienuolynai,' buvo žvėriškai iš- griosti, karstai išvartalioti, altoriai išniekinti ir išdaužyti. Buvo nuplėšti variniai stogai nuo namų, surinkti bažnyčių varpai, indai, taurės ir kas tik buvo brangesnio. Pats caras iš Radvilų rūmų pasiėmė septynias bran 'gias taures. Sugrobta buvo tiek sidabro, aukso, brangakmenių ir pinigų, kad negalima to nė ap •Vilnius buvo tur-! tingas miestas ir niekada jokio

nėjamus daiktus, kurių ten nie-. kada nėra buvę.‘"Kazokai Vilniuje siautėjio tris paras: darė, ką tik norėjo. Paskui kilo dar baisus gaisras, kuris truko septyniolika dienų. Vii niaus miestas buvo taip sunaikin tas, kad pats caras Aleksiejus neturėjo kur prisiglausti ir reikėjo jam statyti už miesto palapinę. Kitais metais prisidėjo dar badas ir ligos. Labai daug žmonių išmirė per tuos šešeris me- ^us. kol maskoLąi buvo atmušti ir išvyti”.Tai anų laikų liudijimas apie maskolių siautėjimą Lietuvoje. Dabar bolševikai tą savo protėviu siautėjimą vadina Lietuvos “ šląisvinimu”, gretindami su to k;u pat savo darbu — grobimu ir žudymu. Sugretinkime dar ir Lietuvos prijungimą prie Mas- kolijos. /V:enoje Maskvos kronikoje 1655-tais metais rašoma: “Caras užė^ė Vilniaus miestą ir rugsėjo trečia pradėjo save tituluoti didžiuoju Lietuvos ir Rusijos kunigaikščiu. Savo pasiuntinį Licharevą pasiuntė pas Lietuvos hetmaną Radvilą ir Gosievskį, kad jie pasiduotų, bet tie atsisakė. .. Gruodžio mėnesį, ginklu paėmęs šešiasdešimt aštuonis Lietuvos miestus, grįžo Maskvon ii čia paskelbė, kad Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė amžinai pajungiama jo valdžiai, kurią lietuviai priėmė su paklusnumu (“čelobitju”). “Ar ne tai skelbia ir bolševikai?Tačiau caras Aleksiejus buvo atmuštas iš Lietuvos. Ji jam ne- pasidavė. Ateis laikas, kad ir, raudonųjų maskolių darbai istorijoj bus su pasibaisėjimu aprašomi, kaip maskolių siautėjimas Vilniuje prieš tris šimtus metu. (Iš “Amerikos Belso:
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Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIM
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Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KNOWYOUR HEART

HELP ¥OUR HEART FUND 
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raibo, matant tą, ko anksčiau niekada neregėjo. Caras palie-murines grindis, sienas, paimti baldus ir visa tai išgabenti Maskvon. Vėliau galima buvo matyti Maskvos turguje pardavi-
Pranešame, kad po ilgos ir sunkios ligos St. Joseph’s ligoninėje mirė mūsų visų mylima mamytė
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AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Naujienos, Chicago, <S. 111. Tuesday, May 12. 1981
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BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL

Gjveno Chicagoje. 18-pjc apylinkėjeMirė 1981 m. gegužės 9 d. 3 vai. popiet St. Joseph Hospital, sulaukusi 58 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.Amerikoje išgyveno 35 metus.Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas, dukterys — Birutė, Re
gina, Kristina ir Vanda.Priklausė Uetuvos Dukterų Draugijai.Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet. Gordon Funeral Home, 1729 S. Halsted St., Chicago.Ketvirtadienį, gegužės 1 I d., 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios j Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama. Lietuvių Tautinėse kapinėse.Visi a.a. Marijos Smilgis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskui ni patarnavimą ir atsisveikinimą.Nuliūdę lieka; sūnus ir dukterys.laidotuvių d’rcktcrius Charles Slasukaitis. TeL 22 >1311.
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