
Nr. 103

I

p-

4

J? V

8031 ••FEJa-5-

I
4 r 

t

NEVYKĘS BANKO PAGROBIMAS APRAMINO ISPA
NIJOS CIVILINĘ GVARDIJĄ IR GENEROLUS

SAVIŽUDYSTĖS IR ŽUDYNĖS 
ŠIAURĖS AIRIJOJE

31

Library ui corgrots
Periodical Division
Washington, D. (

The First arji Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
FubUsbcd by The Lnhuaoian New* buoushhi* Co^ Ine.

1739 So. Halsted Street, Chicago, I1L 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••e 
Over One Million Lithuanian 

In The United States

VOL. LXVIII Price 25c Chicago, Ill. .— Trečiadienis, May 27, 1981

i--Ii
i

i ■ I

1*

■■

I

1*

MASINĖS GRUZINU DEMONSTRA- 
‘ GIJOS PRIEŠ RUSINIMĄ

SAVAITGALIS APRAMINO EUROPOS 
MAIŠTAUJANČIUS ELEMENTUS

Agence France Presse balan
džio 4 d. ir Le Monde (balandžio 
6 d.) žinic’mis, Gruzijos sostinė
je Tbilisyje įvyko dvi demonst
racijos prieš “suintensyvintą ru
sinimą”. Kovo 23 d. apie tūks
tantis studentų žygiavo gatvė
mis, protestuodami prieš popu
liaraus gruzinų literatūros pro
fesoriaus Akaki Bachradzės pa
šalinimą iš Tbilisio universiteto.

Po savaitės nemažesnė minia 
demonstravo prie pastato, kuria
me vyko' Gruzijos rašytojų są
jungos kongresas; daugelyje pla
katų buvo reiškiamas susirūpi
nimas gruzinų kalbos ateitimi. 
Demonstracijos pasiekė vieno 
tikslo: Bachradzė vėl buvo pri
imtas į. universitetą. Gruzijos 
kompartijos pirmasis’ sekreto-, 
rius Ševardnadzė priėmė de
monstrantų delegaciją ir paža
dėjo vėl susitikti; su jais toli
mesnėms diskusijoms.

'uždavinys rašytojams
■ ĮSIJUNGTI ĮTLONTRA-

PROPAGANDĄ ’

Kovo 23 d. Vilniuje įvykusia
me Rašytojų Sąjungos valdybos 
plenume ir atvirame partiniame 
susirinkime,. LKP. CK.L,atstovas 
S. Renčys perdavė?: literatams 
kom parti j os pageidavięti^: Vs tip 
rėjant socialistinės ir^brfržuązi- 
nės ideologijos : kphfętM taci j a i, 
Visai rašytojų organizacijai, jos 
valdybai reikėtų aktyviau įsi
jungti į kentrapropagandinį

darbą” (Literatūra ir Menas, 
1981 m. balandžio 4 d.).

Literatūrinės spaudos, kitų 
masinės komunikacijos priemo
nių aktualus uždavinys esąs 
suvienodinti meninius reikala
vimus, vengti skonių ir kriteri
jų maišaties, tendencingumo, 
kartu toleiuojint skirtingas sti
listines kryptis”.

Rašytojas M. Karčiauskas ap
gailestavo, kad “neretai litera
tūros kokybės rodikliu laikomos 
lakoniškos būties formulės, 
chaoso paslaptys, vadinamosios 
išskirtinesnės akimirkos ir pa
našūs dalykai”. A. Baltrūnas 
priminė kompartijos iškeltą pa
grindinį uždavinį Rašytojų Są
jungai — ryžtingai kovoti su 
“beidėjiškumu, pasaulėžiūros, ne
apibrėžtumu”.

« :?c *

ZIMANO RŪPESTIS: “NACIO
NALIZMO ATGYVENOS”

Komunisto (1980, n r. 12) vyr. 
redaktoriui Gr Zimanui ramybę 
drumsčia “buržuazinio naciona
lizmo” atgyvenos. Jis perspėja, 
kad “nacio'nalistų” bei “religi- 
ninkų” pastangos “pasikinkyti 
ilgai gyvavusias tradicijas, na- 
cionaFnius<’;jatLsirius, p^įiptiz^ 
mą, ypač religitį^ąnati^tli^ 
ja, ne. visuomet, .’^[a tuščios”. 
Nacionalistinės--'atgyvenos, ėsą, 
“siekia' f^^tąikyti ’priėĄsociąlis- 
tinės visuomėnės-Jozungųį.^gyve- 
nimo būdo£ paslėpti nuodingą 
geluonį”, ė- t*-? : (Elta)

KOLUMBIJOS KAIRIEJI TERORISTAI 
NUŽUDĖ EKVADORO PREZIDENTĄ

LĖKTUVO AVARIJOJE ŽUVO PREZIDENTO 
ŽMONĄ-4R SEPTA’NI ASMENYS

QUITO, Ekvadoras. Sek
madienį Ekvadoro, pasienyje, 
prie Guanchanama miestelio 
Celica kalnuose, užsidegė ir su
dužo prezidento dviinotoris 
Beechcraft lėktuvas. Juo skridd vardu, buvo pavesta atkeršyti už 
prezidentas Jaime Roldos-, jo j sąjūdžio narių areštavimą ir jų 
žmona Marta, krašto apsaugos 
ministeris Marco Subla ir dar še
ši asmenys. Visi keleiviai ir įgu
los nariai žuvo. Jų lavonai už
dengtuose karstuose atvežti į 
sostinę ir pašarvoti Tautos rū
muose. Antradienį prezidentas 
Roldos ir jo žmona palaidoti 
gimtajame Guayaquil mieste.

Kaltininkais laikomi Kolumbi
jos Balandžio; 19-osios sąjūdžio 
teroristai, žinią patvirtino Bego
tos dienraštis EI Tiempo. Pir
madienį du nežinomi asmenys 
telefonavo redakcijai ir prane
šė, kad lėktuvą sugadino to są- 
jūdžid nariai, veikią Ekvadore.

Esą, du vyrai iš savižudžių gru
pės sugadino prezidento lėktu
vą, kad jis pakiltų, erdvėje užsi
degtų ir.sudužtų. Misija pavyko. 
Ekvadoro grupei, žinomai M-19

Berlyno Aleksandro aikštė, esanti visai netoli Zoologijos sodo. 
Vokiečiai yra pasiryžę ginti savo teises Vc'kietijos sostinėje.

—------------------------ ,------- -—r —-------- --------------- -

' • ŽŪ vo lakUnaš<estutis^
PETRAUSKAS

Praeitą , sekmadieni, (Ievužės 
valstijoje, nuo- 

vari joje žuvo pasi
žymėjęs lietuvių lakūnas Kęs
tutis Petrauskas.

B^tvo gimęs 1942 m. IJetuvo-r
je./Iš Kolumbijos 1956 metais i rinktinėje, 
su tėvais persikėlė gyventi į 
JAV.

Po karinės prievolės atlikimo, 
1968 metais gavo komercinio 
lakūno licenciją, o dar vėliau — 
daugmotorinio lėktuvo pilc-to ir 
skraidymo instruktoriaus teises.

Turėjo nuosavą dvimotorinį,

i

Commander tipo lėktuvą ir bu
vo išskraidęs apie 7,090 valan
dų ore.

: Pragyvenimą pelnėsi grynai iš 
lakūno profesijos. Aktyviai reiš
kėsi Vytauto Didžiojo šaulių

, Kūnas pašarvotas Chicagoje, 
Gaidas -
4330 So. California Ave.

Apie a.a. Kęstutį Petrauską 
plačiai buvo rašyta Naujienose 
1975 m. kovo 8 ir 12 dienų nu
meriuose.

Daimid šermeninėje,

E. J.

KANCLERIS SCHMIDT PATENKINTAS
PASITARIMAIS WASHINGTONE
SESTOJO PARYŽIUJE PASITARTI SU NAUJU 
PRANCŪZIJOS PREZIDENTU MITTERRAND

LIBANE ŽMONĖS
RUSŲ NEMATĖ

DEIR ZEINHUN, Libanas. — 
Sirijoje gali būti Sovietų karių, 
bet kiek tai liečia šiaurės Libano 
Bekaa slėnį, tai gy’ventojąį^fu 
sū nematė,— praneša' Associated 
Press. • . , _ ' ' --.i

Į Bekaa pašlaites yra atvež
tos Rusijoje gamintos priešlėk- 

j lovinės raketos, bet. rusų, šiau
rės Libane nesimatė. Šios pa
trankos pirmadienį numušė dar 
vieną Izraelio šnipavimb mažes
nį lėktuvą, kuris be piloto foto
grafavo ; visus šiaurės Libano 
pakraščius.

Sirija oficialiai tvirtina, kad 
dabartiniu metu Libane ji laiko 
22,000 savo karių tvarkai ir tai
kai palaikyti, Sirija kalba apie 
galimą taiką Libane, bet ji pa
brėžia, kad į taikos pasitarimus 
privalo būti pakviesta ir Sirija. 
Re Sirijos, Libane taikos nebus.

PARYŽIUS, Praneūzija. — Il
gas Amerikos Kapų puošimo sa
vaitgalis gerokai apramino' visą 
Vakarų ir Rytų Europą. Prancū 
zų valdžios perdavimas daugiau 
šia balsų gavusiam Francois 
Mitterrandui grąžino visai Pran
cūzijai reikalingą lygsvarą. Visi 

įsitikino, kad naujas preziden
tas nebuvo ir nėra komunistas. 
F. Mitterrandas yra pasiruošęs' 
bendradarbiauti su demokrati
nėmis Europos valstybėmis, jei 
gu komunistai bandytų veržtis 
į Vakarų Europą.

Prezidentas Mitterrand atidė 
jo j šalį visus kitus valstybės rei
kalus ir ilgas valandas tarėsi su 
Vokietijos kancleriu apie bendrą 
pasipriešinimą komunistų inva
zijai, jei rusai bandytų pavergti 
Vakarų Eurc'pa.

Labai smarkus smūgis kirftas 
gen. Franco šalininkų likučiams {sužeistų, nebuvo. Padegtas negy- 
Ispanijoje. Keli civilinės gvar
dijos 4r kariuomenės vadai *pa 
vartojo gangsteriiį metodus su 
imtiems keturiems generolam., 
išlaisvinti.

ĄA.Maištiuirikams pavyko'neimti 
Baręelopos banką, bet jiems ne
pavykę* išlaisvinti kalėjime lai
komų ir’ teismo laukiančių ketu 
rių Ispanijos generolų. Jie pla 
navo ’užpulti karo kalėjimą ir 
išlaisvinti tuos generolus, bet, 
nieko iŠ to nebūtų išėjęs, nes ka
lėjimą -saugojo nepaperkamos ’ mus 
•sargybos. Dabar teisme turės ’ pavartotos 
aiškintis ir civilinės gvardijos 
kariai, pavartoję gangsterių me 
todus suimtiesiems išlaisvinti.

Turkai fanatikai pagrobė tur
kų lėktuvą, nuvedė jį Bulgari 
jon ir pareikalavo paleisti 70 su 
imtu turku musulmonu. Turkų *■ - * I
valdžia atsisakė paleisti bent nuolaidomis užkrėstų vokiečių 
vieną. Ji pranešė, kad baus lėk- politikų skaičius yra žymiai ma- 
tuvo gro'bikus. Jei jie bandytų > žesnis, negu atrodė.

BELFASTAS. — Pirmadienį 
buvo laidojamas 24 metų Pat- 
risk O’Haras, mires nuo savano
riško bado ketvirtasis IRA kali
nys Mažę kalėjime. Laidotuvėse 
dalyvavo tūkstančiai katalikų, 
garbės sargyboje buvo dėvj vei
do kaukes IRA partizanai. Pas
kui karstą ėjo mirusio brolis 
Tdny, paleistas iš Maze kalėji
mo. Vienas IRA partizanas mi
rusiam pažadėjo tęsti kovą iki 
percales.

Po laidotuvių įvairiose vietose 
prasidėjo neramumai. London
derry mieste apie 200 jaunuolių 
mėtė į kareivius ir policiją Mo
lotovo kokteilius, plytas, akme
nis ir spro'gmenis, bet sunkiai

vedamas namas. Iš pravažiuo
jančios mašinos buvo apšaudyti 
kareiviai ir policininkai.

Londonderry priemiestyje bu
vo apšaudytas protestantų mili
cijos patrulis, žuvo vienas mili
cijos narys ir trys, sužeisti.

•— Antradienį aukso uncija 
kainavo $463.

žudyti keleivius, tai turkų val
džia šaudytų kalėjimuose laiko-

turkus fanatikus. Turkų 
priemonės paveikė 

maištaujančius fanatikus.
Vokietijos kancleris Helmut 

Schmidt, išsikalbėjęs ir susita
ręs su prez. Ronald Reaganu, 
taip pat grįžo Vokietijon žymiai 
stipresnėje pozicijoje, negu bu
vo išvažiavęs. Paaiškėjo, kad

KALENDORĖLIS

Gegužės 27: Brundnas, Sauly
tė, Saulė, Augmantas, Viksvis.

Saulė teka, 5:2L leidžiasi 8:15.

Oras šiltesnis, lynos.

atidavimą Kolumbijos valdžiai. 
Prieš keletą savaičių tas pat Ba
landžio 19-osios srjūdis Kolum
bijoje pagrobė ir nužudė ameri
kietį Chester A. Bitterman, ver 
tusj šv. Raštą į indėnų kalbą.

Prezidentas Jaime Roldos bu
vo išrinktas 1979-aisiais penke- 
riems metams. Jis buvo vidurio 
linijos, išrinktas po 9 metų dik
tatūrinio režimo. Kraštą valdo 
viceprezidentas Osvaldo Hurta
do. Jis paskelbė 8 dienų gedulą. 
Prez. Reaganas pasiuntė užuo
jautos telegramą. Joje sakoma: 
“Amerikeičių tauta ir aš esame 
didžiai nustebę ir sujaudinti, su
žinoję apie tragiškas mirtis".

WASHINGTON, D.C. — Vo
kietijos kancleris turėjo išskris
ti penktadienį, bet pokalbiai už
sitęsė taip ilgai, kad jis namo iš
skrido tiktai šeštadienį. Su pre
zidentu jis turėjo praleisti tiktai 
kelias valandas, bet paaiškėjo, 
kad jis tarėsi du kartu ir žymiai 
didesnį valandų skaičių.

Kancleris labai ; patenkintas 
pasitarimais Washingtone. Jie

Ame-jau susitarė dėl vieningos 
rikos ir Vokietijos politikos So
vietų Sąjungos atžvilgiu. Kol 
Sovietų vyriausybė grobs ir ruoT 
šis grobti kaimynines valstybes,

— American Mo'tors korpora 
cijos pirmininkas Gerald C. Me
yers pareiškė, kad automobiliu 
gamintojai pakenkė šiai pramo
nės šakai, gamindami daug ben-

ITALIJOS KABINETAS 
ATSISTATYDINO

ROMA. — Italijos vyriausybė, 
vaddvaujama krikščionio demo
krato Arnoldo Farlani, pirma
dienio vakarą atsistatydino. Far
lani pareiškė, kad jis pats nėra 
įsivėlęs į jokį finansinį skandalą, 
bet bus patogiau, jei visas kabi
netas atsistatydins.

Premjeras nutarė atsistatydin
ti, nes trys jo kabineto nariai 
priklausė prie slaptos masonų 
lašės, kuri nelegaliai vertėsi i ta
il; liutos gabenimu į užsienį.

Arnoldo Farlani būtų nennrč 
>ęs pasitraukti, bet nemaloni ir 
sudėtinga byla turėtų būti nag- 

' rinėjama be jo.

Kukiu būdu tie ministerial ga
lėjo įsivelti į masonų kombina
cijas. tuo tarpu nieko neskelbia
ma. Paaiškėjo, kad jie vedė 
transakcijas su amerikiečiu Mi
chele Sindona.1 Blogiausia, kad 
tas Silikoną padėtas už grotų 
25-riems metams.'

tai reikia ginkluotis ii vieningai zjno vartojančias mašinas, 
pastoti kelią galimai Sovietų in
vazijai į Vakarų Europą. Nutar- i 
ta sustiprinti atomo ginklų ga
mybą. nes rusai susivaldys tik
tai prieš didesnę jėgą.

Schmidtui nepavyko susitarti 
dėl prekybos. Atrddo, kad Ame
rikoje didelės įtakos turi darbi
ninkų unijos, kurios pakelia al
gas ir brangina gamybą. JAV 
vyriausybė rengiasi grįžti prie 
protekcionizmo, kuris yra atgy
venęs ir -‘eičiai nebetinka.

Kancleris patenkintas, kad 
jam pavyko įtikinti prezidentą 
galimai greičiau šaukti valstybių 
galvų pasitarimą prekybos rei
kalams sutvarkyti. Liepos mė 
nesj, kreičiausiai pabaigoj, Kana
doje, Ottawa mieste, bus sušauk
tas valstybių galvų pasitarimas 
prekybos reikalams suderinti.

— Pulk. F.miiio Larza buvo 
išvedęs gatvėn Cochabamlios 
gamizmią. reikalaudamas, kad 
Bolivijoje būtų sugrąžinta de
mokratinė tvarka. Pulkas grjžtf 
j kareivines, o pulk. Larza pasi 
davė karo vadovybei.

— Rolivijos pulkininką Larza 
j leis karo t: ismas. Jis reikalavo, 
• kad prezidentės pareigoms būtų 
grąžinta jo pusseserė Lidija 
Gutiler.

Prancūzijos santykius. Kancleris 
pareiškė, kad jis labai lengvai 
susitardavo su prezidentu Vale-^ 
ry Giscard, bet jis pareiškė įsi
tikinimą, kad su prezidentu F.

____ _ Mitterrand jam turėtų būti 
'"Kancleri* nutarė sustoti Pary-| lengviau susitarti, nes abu yra 
žiuja ft aptarti Vokietijos ir socialistai ir demokratai.

YUGOSLAVIA

ALBAN

BULGARIA

HUNGARY
RUMANIA

GREEC

Rusai sutraukė karo jėgas Rumunijos, Bulgarijos, 
Vengrijos pasienin, bet turkai sumušė viduj lėktuvo 
buvusius maištininkus, juos apkūlė, atėmė ginklus, 

diržais surišo, paguldė ir pašaukė policiją.
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ŽMONA ČIA NEKALTA

STENKIMĖS GERU PATA 
RIMU PASINAUDOTI

Change the oil and i 
filters evary 3,000 to ‘ 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas Jo sumanytai operai Jūratė

— 80 metų Claude Pepper 
yra Atstovų Rūmų Senstančiųjų 
komiteto pirmininkas. Jis iš pa
tyrimo žino, kad seni žmonės 
nenori mesti darbo.

— Vokietijds kancleris Hel
mut Schmidt ketvirtadienio po
sėdžiuose su prez. Reagan u ra
gino pradėti derybas su Sovietų 
Sąjunga dėl atominių ginklų ap
ribojimo. ,

Take^O 
. stock ; inĄmenca.

Join thePlQTQil S»iaį> PU*-

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

laikosi prie žmogaus. Kai kurie raminantieji vaistai trukdo veiklai kitų su receptu gaunamų vaistų. Beveik visi raminantieji ir miegui sukelti skiriami vaistai šalina iš -kūno vitaminus ir mineralus.

Atsakymas: Džiaukis, kad gerą daktarą turi, kuris reikiamai pataria: visiems labai gerai pavyksta klubo susinešiojusią galvutę pakeisti dirbtina. Tai geriausias būdas tokios ligos gydymo. Nebijok, visi senesni žmonės, tokios negerovės susilaukę, apturi didelį palengvinimą po tokios operacijos. Būtinai duokis operuojama.

(Tęsinys)Lietuvos laivyno vėliava turėjo geltoną juostą ir vidury raudoną skydą su auksiniu Vyčio kryžiumi, tuo metu kai guisas (vėliavėlė) buvo raudonas su Gedimino dinastijos baltais stulpais. Uniformos mos ir laipsnių ženklai atitiko' komandoriaus Valstybės prezi-i dentas turėjo savą vėliavą, taip) pat krašto apsaugos ministeris.i kariuomenės vadas, krantų ap-| sauga (kuri faktiškai neegzista-1 vo), kaip ir “aukštesnieji laivy-| no vadai”. Tarnybos laikas karininkams karo laivyne buvo 20 metų, puskarininkiams 4 metai ir eiliniams 18 mėnesių. Kiekvienais metais buvo šaukiama apie 50 vyru tarnybai laivyne. 1939 metais laivynas turėjo 7 aktyvios tarnybos karininkus, 12 aktyvios tarnybos puskarininkių ir apie 60 eilinių. Senesnieji karininkai, kurie anksčiau tarnavo caro karo laivyne (Kaš- kelis, Darginavičius) tuo metu jau buvo atsargoje.GINKLAVIMO PLANAI

miegojimo pobūdžio. Nemiga taipgi gali būti simptomas vidutinės bei sunkios protinės ligos. Tik retais atvejais nemiga gaunasi dėl nesusekto kvėpavimo' apsunkinimo bei dėl nenormalumų centrinėje nervų sistemoje.Išvada: švieskimės nemigos pagrinduose, tada mes pajėgsime sėkmingiau su ja kovoti ir tada 1 jausimės pasidavę išnaudojimui įvairiausių prekybininkų. Daugiau apie tai kitą kartą.
Pasiskaityti; Soma, Sept.-OcL 

1980.

Atvežė į ligoninę galva sudaužyta vyrą. Užpildydama formalumus, slaugė be kitų klausimų paklausė:— Tamsta vedęs?— čia ne tai, čia automobilio katastrofa, — paaiškino vyras.

me recepte, išeina, kad gydytojai neprisilaiko' kliniškų tyrimų išdavų! prirašo neveiklius vais-
Geriausias yra tas gydytojas, kuris užbėga ligai už akių. Blogiausią žmonėms patarnavimą atliko vaistų gamyklos, įpiršda- mos nemiegantiems piliulę dėl užmigimo'. Taip besielgdamos i kia daugenopai neigiamai tos gamyklos suardė apsaugomąsias priemones nuo nemigos šio krašto sveikata besirūpinau

Miegui piliulės sukelia 
įpratimą į jasMiegui piliulės nėra nekaltas vaistas. Jos veda į įpratimą joms. Gali greitai gautis emocinė bei psichologinė adikcija joms. Tada vis daugiau ir daugiau tokių piliulių reikia priiminėti, norint apturėti lygiai tokias pasėkas, kai tik pradėjus jas vartoti buvo dozuojama. 0 kai chroniškai-nuola'td's varto- jąs miegui tabletes nustoja jas vartoti, jis gauna dar didesnę nemigą, negu ją turėjo prieš tokių tablečių vartojimą (rebound insomnia).Miegui tabletės gali nužudyti žmogų. 1978 metais dvigubai daugiau žmonių žuvo nuo miego tablečių negu nuo herojino. Miegui tabletės aptemdo’ sprendimui pajėgumą ir sutrukdo orientavimąsi,-laike. Tada atsitiktinai per naktį paimama mirtina tokių piliulių dozė. Atsimin- tina, kad kombinuojant alkoholį su miego piliulėmis, net normali jų dozė gali būti alkoholikui mirtina.
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Kas yra nemiga (insomnia)?Jei kuris nemiegojo naktį: vartėsi, tampėsi lovdje, o po to visa dieną buvo pasilpęs ir nesiorien- tuojantis kaip . reikiant, toks supras, kodėl tiek daug žmonių griebiasi dirbtinų priemonių nemigai prašalinti. Nemiga net vienai nakčiai yra labai nemaloni. O kai nemiga eina naktis po nakties, padėtis darosi labai kankinanti. Stoka atsipalaidavimo, atgaivinančio miego gali baigtis išsekimu, susijaudinimu, sumažėjimu ligonis atsparume ir protavimo pasilpimu.Vienok negalėjimas natūraliai^ užmigti (insomnia) nėra pati savaime liga. Nemiga (insomnia) yra tik simptomas, žmogus turi turėti kokią negalę, kuri pasireiškia nemiga. Daugybė negerovių gali Sukelti nemigą, įskaitant kokį nors susirgimą, įtampą ar gyvenimo pakaitą.Nemiga yra 15bai dažna negerovė. Apie 50 nfilijonų šio kraš to gyventojų negaluoja nemiga. Priedui prie to. beveik kiekvienas žmogus kartkartėmis negali užmigti, ar užmigęs — saldžiai išmiegoti. Tokiais atvejais negerovė esti menka ir ji savaime susitvarko, jei žmogus per daug nesijaudina dėl tokio stovio.
Nemiga dažniau kamuoja mo

teris negu vyruk Nemigos tvar
kymo žinovai tvirtina, kad 15% 
moterų, sulaukusi} virš 30 me
tų amžiaus, negaluoja nemiga 
bei panašiais negerumais. Gi tik 
pusė to vyrų panašiai negaluoja.

Vrena nemigos forma pasireiš
kia pas gyveniuM permainos su* 
laukusias moteriškes: jos gali 
pradžioje užmigti, bet po keleto 
valandų prabunda ir toliau ne* 
užmiega.

Nemiga dažnai yra ženklas, 
kad žmogus turi depresiją (yra 
mnuminęs) bei yra baimingas. 
Dauguma emocinių negerovių 
eina su neužmigimu bei pakaita

Hitlerio valdžios perėmimas Vokietijoje, žinoma, turėjo tas pasekmes, kad priešingumai Klaipėdos krašte paaštrėjo. Pavyzdžiui, 1938 metų vasarą Klaipėdos uoste įvyko didelių susidūrimų, kai birželio 4 dieną vokiečių kurortinis laivas “Tannenberg” ir birželio 21 dieną “Preussen” padarė uostui trumpą vizitą. Susidūrimai tarp vokiečių — klaipėdiečių ir Lietuvos policijos pasibaigė tuo, kad

Prieš porą metų šio krašto Senatas, sveika tosskirtas jo padaliny nėjo gydytojus, taip pal ir raminančių vaistų vartotojus bei buvusius tokių vaistų ėmėjus. Norėta sužinoti apie sveikatą ar-

Dar to negana: daugelis vaistų veiklos žinovų tvirtina, kad kiekvienas labai išreklamuotas ir be recepto iš vaistinės perkamas vaistas (įskaitant ir miegui sukelti tabletes) yra bevertis. Planai išvystyti Lietuvos karinį laivyną niekuomet nepasiekė konkrečios formos, pirmiausia, dėl pinigų stokos ir dėl to, kad lietuvių situacija Klaipėdoje pašilių neaiški. Kaip ten bebūtų, bet* b>uvo suplanuota įsigyti iki6 povandeninių laivų ir keletą motorinių torpedinių laivų, taip pat pastatyti keletą pakrančių baterijų (savo laiku Italijos mar salas Badoglio kalbėjo apie tai su Labanauskų viename iš Italijos laivų, atrodo tam, kad užtikrinti sau galimą užsakymą). Laivai turėjo būti statomi Italijoje. Iki 1940 metų neturėta jokių minų, kaip ir bet kokios jūrų aviacijos.Išlaidos laivyną išlaikyti buvo vedamos pagal bendrą kariuomenės biudžetą. Kariuomenės biudžetas 1937 metais siekė 81 mibjoną litų (iš bendro 299 milijonų’litų biudžeto), iš kurių7 milijonai buvo skiriami aviacijai.1938 metas “Šaulų Sąjunga” nupirko Rygoje motorinę jachtą jaunų jūrų skautų lavinimui. Laivas buvo pavadintas “Šaulys” ir galėjo pakelti 14 vyru. 1939 metais tas laivas, kapitono Labanausko vedamas, plaukė per Ventspilį, Liepoją ir Gotlandą i šventosios uosta.

You can't afford to be wronf< 
Because if you’re in charge ot 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future, too.

And that's where Ų.S. 
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Žinoma, senesni žmonės nenori operacijos, prašo, vaistų. Nuolaidus gydytojas prirašo tai Indocin, tai Motrin. Jie tokioje ligoje nieko nepadeda. Jų nereikia vartoti. Geriausia, visai neduoti vaistų tokiems ligoniams, kai būtinai reikia jų klubikaulio galvutę pakeisti nauja — plastikine operacijos būdu. Taip neduodant vaistų, ligonis esti pri verčiamais operuotis, nors jis pir miau visai atsisakydavęs, v C-Suprantama, kad reikia visiems kitiems,, dar tokios ligos neturintiems ir ta liga negaluojantiems. žmoniškai maitintis: kaulus ir visą kūną stiprinti sveiku maistu: baltymais, vaisiais, daržovėmis. Reikia šiltai rėdytis ir susirgusias kūno dalis kaip pakenčiama vandenyje šildyti. Pirtyje toks gydymasis geriausiai atliekamas. Žinoma, fizinė terapija ligoninėse irgi apturima, bet kuris gali ilgesnį laiką tokiu gėriu naudotis dėl jo 
brangumo?Tamsta būtinai dar šį mėnesį pasiduok operacijai, kaip tamsios gydytojas pataria, o visi kiti, dar sveiki, saugokimės lokio kaulo sunykimd: valgykime normaliai ir judėkime gausiai.

Srldaus miego stoka nuo kartais pasitaikančio 
vertymosi naktį lovoj iki visiško neužmigimo yra 
aukso kasyklos vaistu gamykloms ir prekybinin
kams bei gydytojams. Laimė, kad žmonės ima 
atsikvošėti tiesai: vaistai nėra priemonė prieš ne- 

(Mediciniška tiesa) danėius reiškinius vartojant 
įtampos atsipalaidavimui vaistus ir miegui tabletes. Išsiaiškinta, kod minėti miegui sukelti ir nerimui prašalinti vaistai vei-

13 žmonių buvo sužeis a ir apie 30 suimta. Apsilankan* gi “Hrn- sestadt Danzig”, brže’ o ?8 c’ieną, nažiūrint abie’ųą>ūCų 't augumo priemonių, policija n' tojo ginklą ir rezuPate 27 žmonės buvo sužeisti, jų tarpe 13 policininkų. Ledo laužytojas mėgino vandenili atšaldyti įsisiūbavusias aistras, tačiau, be pasekmių.Nežiūrint tų incidentų, spalio10 dieną karo stovis Klaipėdos krašte, kuris ten veikė visus 12 metų, buvo panaikintas. Tačiau jau buvo per vėlu išvengti Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos. Atsižvelgdama į Hit lerio užsienių politikoje pasisekimus, Lietuvos vyriausybė buvo priversta ieškoti susitarimo su Berlynu. 1938 metų gruodžio11 dienos rinkimuose, dalyvaujant 96,8% rinkikų, Klaipėdos krašto vokiečių sąrašas surinko 87% visų balsų, kas netiesioginiai ir buvo gyventojų balsavimas už krašto prijungimą prie Vokietijos.Kai Vakarų valstybės pareiškė, kad Klaipėdos krašto prijungimas prie Vokietijos neturi didelės reikšmės, nėra stebėtina, kad 1939 metais kovo 20 dieną vokiečių užsienių reikalų mi- nisteris Ribben tropas galėjo įteikti Lietuvos užsienių reikalų min isterini Urbšiui ultimatumą. Jau kovo 22 dieną Lietuvos kariuomenė paliko Klaipėdos kraš tą ir kovo 23 dieną, Berlyne, Lietuvos užsienių reikalų minis- teris Urbšys pasirašė valstybinę sutartį, kuria Klaipėdos kraštas nuo kovo 22 dienos, grąžinamas Vokietijai.(Bus daugiau)

atima apetitą, sukelia nusiminimą — depresiją, žmogus apturi sumišimą ir artinasi prie įpratimo į tuos vaistus (adikcijos), ima visai nesiorientuoti, atmin- Į lis sustipsią ir atsiranda nemiga. Kokia nelaimė: juk tos tabletės yra imamos miegui sukelti { Nežiūrint to, neklausoma perspėjimo, kad miegui skirti vaistai yra neveiklūs ir pavojingi — i, tiek be recepto (over-the-counter) tų miegui sukelti skirtų vaistų preky1 ba klestėte klesti. Žmonės, kuriems sunku užmigti, 1979 metais neveiklioms miegui sukelti .abletėms išleido 175 milijonus dolerių. Tokios išlaidos 1980 m. artinosi iki 200 milijonų dolerių.
Miegui tabletės ir ragi
nantieji vaistai ne vien 

pinigą kaštuojaRaminantieji vaistai kaštuoja daugiau negu pinigai. Jie dažnai sukelia pašalinius reiškinius (mini-withdrawal). Tada žmogus apturi nepatogumų ir baisių sapnų. Tuos negerumus žmonės klaidingai priskaito nemigai. Kai kurie miegui sukelti vaistai palieka ilgėliau kūne: jie tada trukdo mašiną vairuoti ir kitus dėmesio sukaupimo reika-

Klubikaulį skauda, vais
tai nepadeda, bijo i 

operacijosKlausimas: Gerb. Daktare, prašau patarti, kas man daryti.; Skauda kairį klubo sąnarį taip, j kad vos paeinu. Imu Motrin — nepadeda. Ėmiau Indocin — nieko negelbėjo. Mano gydytojas. pataria operaciją. — bijau jos. Ačiū iš anksto.
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reikalams japklausi-, dviejų savaičių. Nežiūrint to,11979 metais gydytojai prirašė■ 33 milijonus receptų miegui su-i kelti tabletėms — vidutiniai laujančius darbus atlikti; nettrisdešimčiai tų tablečių viena- sekančią dieną tokie negerumai
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SAVINGS... 
the best way to saveregularty!

of Health) tarnautojas dr., Charles Krauthammer tvirtina, iI kad per daug žmonių kovoja su nemiga tabletėmis, kurios ilgainiui gali atnešti žalos. Be to’, jų i veikimas yra abejotinas.Žinoma, ne vien vaisių gamyklos šiame reikale yra kaltos. Gydytojai, kurie be reikalo prirašo žmogui miego tabletes, irgi nusikalsta. Negerai elgiasi ir vai- , džios įstaigos, kurios daugiau rūpinasi vitaminų tvarkymu negu sukontroliavimu pavojingų miego tablečių. Pagaliau, ir ne- miegalis pacientas yra irgi atsakingas, nes jis rimtą sunkenybę nori tvarkyti lengvu būdu: piliulės nurijimu einant gulti. • Taip ir klesti didelė prekyba miego piliulėmis visų nemiegančiųjų nenaudai.
iRamumui skirti vaistai veikia priešingai

ir neramumui prašalinti, o jos sukelia nemigą ir neramumą.Tą tiesą patvirtina ir Johnjvisvien su receptu Hopkins ligoninės psichiatras j z------"gyd. Nelson Hendkins. Jis tvir-i tina, kad raminantieji vaistai (kaip toks Valium) trukdo veiklą smegenyse esamo ehemi- kalo SEROTONIN, kuris veikia prieš nusiminimą — ir tuo būdu padeda žmogui normaliai užmigti. Tuo būdu tie raminantieji (sedatives) vaistai gali padidinti nusiminimą ir nemigą. Tas pats negerumas gaunasi ir su visomis miegui sukelti skirtomis tabletėmis: po kelių dienų jos neveikia, šio krašto vaistų pervar toj iniui aiškinti skirtaįstaiga (National Institute of Drug Abuse (NIDA) pasisako, kad beveik visos' miegui sukelti tabletės tampa neveikliomis už savaičių metais gydytoj
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ALGIRDAS BUDRECKIS ~

ŽELIGOVS KI ADA, 1920 M
(Tesinys)Jau atstumtas nuo Širvintų, Želigovskis pasiryžo dar kartą mėginti laimės ir atpirkti suterš tą kario garbę ties Giedraičia’s- Įvyko susirėmimas. Ne visi devyni lietuvių pėstininkų pulkai Giedraičių kautynėse dalyvavo- Kaikure dar užtruko Širvintuo- se, Malėtuose, Želvoje, Ukmergėje, nes visu tuo plotu ėjo ko vos su Želigovskio kariuomenės dalimis. Ir Giedraičių kautynės nebe viena diena buvo atliktos. Giedraičiai ėjo iš rankų į rankas. Antrasis Algirdo pulkas jau porą dienų prieš tai buvo išvaręs lenkus iš Giedraičių. Ect len kai, gavę stambios paspirties, atsigriebė^ ir negausingą, lituvių pulką atgal iš Gidraičių išstūmė. Pulko vadas majoras Pet- ruitis pamatė, kad grėsė didelis pavojus, nes lenkų pajėgos plau kte plaukė į Giedraičių apylinkes, ir šaukėsi pagalbos.Generolas Žukauskas įsakė toliau esantiems lietuvių daliniams žygiuoti Giedraičių link tokiu manevru, kad galėtų priešą pulti iš šonų ir užnugario. Žygiuota nakčia ir anksti lapkričio 21 d. (7 vai.) ryžtingai pulta iš visų šonų. Majoro Pet ruičio vedamas algirdėnų pulkas zir vėl išstūmė lenkus rš Giedraičių.Dabir'.lietuviai šaudė lenkus is dviejų šonų. Vienur kitur subraškėjo kulkosvaidžiai. Atrodė lenkams bus riesta. Bet jie dar nenusileido. Kampu savo frondą susirikiavę, sustiprinę jį pirmiau : pabėgusiais raitininkais, kurių dalį pavyko sulaikyti, len kai iš naujo puolė lietuvius. Vėl šmarki kova. Iš tolo pasirodė dar vienas lenkų raitininkų pulkas, taip vadinamoji “Tatarska jaz- dą”, skubotai atvykusi saviškiams į pagalbą.Bet. ir.lietuviai paspirties susilaukė. Atvyko Butegeidžio pul. kas. Ištroškę kovos, butegeidiečiai atkalkliai šoko atakon. Bet kokiam įtemptam susirėmime ryžtingas, naujai pasirodžiusios jėgos puolimas visuomet nulemia mūšio likimą. Butegeidžio pulko puolimas buvo daugiau ne ,gu ryžtingas. Tai šaudydami, tai durtuvais durdami, butegei- diečiai bematant atkirto į kamšą įsivėlusį lenkų raitininkų pulką, kurio 250 karių veikiai pasidavė. Lenkų eilėse kilo netvarka. Pradėjo siūbuoti, krikti, ir kaikurios jų dalys pasileido bėgti. Panika užsikrėtė ir kitos dar bekovojančios dalys.į Lietuvių raitininkai puolė ne frontą, pro kurį būtų ir sunku

prasiveržti, bet pasuko klek dešinėn, lenkams kelią atkirsti. Lenkų vadas iš tolo juos pamatė ir suprato, kad dabar jau viskas baigta. Jau ties Širvintais jis buvo išbandęs lietuvių raite- 1 ų ataką. Antrukart ją išbandyti kaipo kariui, jam reikėjo, bet kaip vadui — tai jau kitas dalykas. Želigovskis turbūt pamanė, kad jo asmuo lenkų garbei ■ dar teLereikalingas- ir skubiai įsėdęs į automobilį nuvažiavo V.lniaus link. I-cnku raitininkui, 1C. *kurie galėjo pasprukti, nujojo paskui savo vadą. Generolas Ea ranovskis alkanas pabėgo. Jo neliesti pietūs teko lietuvių štabui. j Sutriušk'nta lenku kariuome-’
*■ inė jau nebe-bandė trečiu kartu j su lietuviais susiremti, ji pasku-! bom traukėsi visu frontu. Pra- Į sidėjo lenktynės. Letnkai bėgo j tiesiog, lietuviai vijosi užuolan- : ka. Lenkai nesigailėjo arkliams į pentinų, ir dauguma jų susku-! bo pasprukti. Bet paskutinės ei-! lės susidūrė su lietuviais. Kas? išliko gyvas, pakliuvo nelais-! vėn. Taip visai lenku kariuomenei buvo suduota skaudus smūgis.1920 m. lapkričio 21 d. vaka- J re, lenkams pasitraukus anapus į Širvintų ir Giedraičių, lietuvių! kariai džiaugėsi kova laimėje. Džiaugėsi ir gen. Žukauskas ap- j gynęs su jo vadovaujamais lie-. tuvių kariais Lietuvą nuo didžiausio pavojaus.Lietuvių kariuomenė galėjo net be didesnių kautynių atsi-į imti Vilnių ir galutinai likvi-į duoti Želigovskiadą- Lenkai vis'] bėgo atgal, nebeturėdami vilties ‘ Vilnių išlaikyti. Varšuva puolėsi] prie Santarvės: gelbėkite nuo į

W;

K. Augius (Iliustracija)
g'ntis nuo grobikų net atsišaukimais.Kodėl Tautų Sąjungos kontrolės komisija — ar tiksliau Prancūzija, nes prancūzai vadovavo tai komisijai —- buvo linkusi į lenkų pusę? Iš dalies, eėl to kad Prancūzija norėjo būti j tikra, kad kilus naujam karu.' su Vokietija, būtų rytų sąjungininkas, kuris paspaustų vokiečius. Anksčiau tas vaidmuo teko rusams. Bet dabar Rusija subo’.Še- vikėjo — buvo priešinga pran- cūcu interesams. Rytuose kilo nauja, dar katalikiška ir prancūzams palanki, valstybė — Len: kija. Jei prancūzai paremtų Len kiją, ji taptų jų ištikima vasale, štai, prancūzai norėjo praplėsti savo naujos sąjungininkės ribas ir padaryti ją pirmos eilės _ . ’j galybe, štai kodėl prancūzai re-?i mė, nors ir netiesiogiai, lenkųL Į pretenzijas į Vilnių. Be to, len-žiaurių mušeikų. Lietuviai bor- j Į-a; skaitė Lietuvą Vokietijos paševikų talkininkai: Reikia juos, sustabdyti.Lapkričio 23 d. Paderevskiš, pasikalbėjime su Paryžiaus laik raštininkais, neigė kaltinimą, kad lenkai pagelbsti Želigovskiui. Tačiau, iki gruodžio 1 d. Želigovskio kariuomenė Vilniaus; krašte buvo sustiprinta iki 50,-: 000 kareivių.Kada lietuvių kariuomenės pradėjo Želigovski mušti — pik- Chardigny vadovaujama Tautų Sąjungos kontrolės komisija pra x bllo. Kovose su Želigovskiu įsa-1 koma laikytis defenzyvos. Kada anksčiau Želigovskio lėktuvai Ukmergėje mėtė bombas į minią — buvo tylu. Kada lietuvių pradėjo mėtyti atsišaukimus Vii niuje — Tautų Sąjungos kontrolės komisija draudė lietuviams

kalike, nes lietuviai jieškojo pagalbos iš vokiečių prieš lenkus.Savo specialiame traukiny*-. Kaune, Tautų Sąjungos kontrolės komisija lapkričio 29 d. nustatė 12 mylių pločio neutralią juostą per Lietuvos žemių vidu- : rį, palikdama Vilniaus ir Sei- ■ nų kraštus lenkams prievartau-

lengvinti lenkų kariuomenei atsitraukti iš Vilniaus ir įvykdyti Suvalkų sutartį. Lapkričio 30 d. Lietuvos vyriausybė Kaune pasirašė protokolą, baigiąntį katrą. Pik. Chardigny tuosy rezultatus telegrafavo Tautų Sąjungos pirmininkui Leonui Bourgeois, kuris gavo'lą žinią gruodžio 1 d. Karo paliaubos įsigaliojo lapkričio-'30 dieną 12 vaiTautų Sąjungai spaudžiant, 1-920 m. gruodžio 1 d. 24 vai. naktį .sustabdoma ^triūsiai. Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pranešimas: “1920.12.2 d. fronte ramų.”. ;■: ' Gruodžio 4'd. lietuvių vyriausybė nesutiko spręsti Vilniaus klaūsįpjd plebiscitu, ries Lenki-, ja spalio 7 d. pripažino Vilnių Lietuvai.' Lietuvių demarkacijos :• linija buvo-nustatyta nuo Vievio, palei Širvintus ir Giėafai- čiųs, per Dubingius, į Joniškį. Žęlįgpyskio linija, kuri buvo 6- 10 kilometrų į,rytus nuo lietuvių, ėjo-nuo. Dūkšto iki Varėnos. Gruodžio 6 d. prasidėjo-'belaisvių pasikeitimas.Nors formąįus lietuvių — lenkų karas buvo sustabdytas, pasienio susirėmimai įvykdavo net iki 1938 .metų. Taip' pat karo paliaubos nepanaikino lietuvių-len kų abipusinės neapykantos. ViĮ jiijis liko lenkų rankose,- ir todėl Lenkija negalėjo įkalbėti.lie

Praeito rugpiūč:o mėn. darbi- ; ninku streikai Lenki joję šiek 1 tiek pralaužė valstybinio kopnu- I nizmo varžtus ir lenkas darbj- | ninkas lapo laisvesniu negu bii- vo praeityje. Tačiau laisvėjimo I kd,a dar tik prasidėjo ir nežinia ar ji išsilaikys' prieš rusų spaudimus. Taip pat nežinia ar ; ji prašilai, š į kitus Sovietų im- ‘ perijes kraštus ir į pačią Sovie- (tiją. Ar popiežiaus atentatinin- Į kas kartais nedirbo, rus&ms? žo- : džiu, įtampa tarp laisvės ir ne- j laisvės Lenkijoje tebėra dar labai aštri. Užsienio patriotai len- I kai remia išsilaisvinimo pastan- j gas ir toleruoja režimą tik tiek, i kiek jis yra naudingas lenko kelyje į laisvę. ;Kai praeitą rudenį Lietuvoje gimęs lenkas poetas Czeslaw Milosz gavo Nobelio' literatūros premiją, mes lietuviai džiaugėmės tuo įvykiu ne tiek, kad Milosz gimė Lietuvoje (nes daug garsių svetimtaučių gimė Lietuvoje), bet daugiau todėl, kad jis yra rašytojas egzilas iš Pavergtų Tautų, kėlė pasaulyje pavergtųjų balsą, vodoVavo egzilų rašytoju PEN klubui.Beje, Miiosz knygos buvo uždraustos Lenkijoje ir tik po Nobelio premijos buvo leistos ten spausdinti. Lenkai darbininkai iškalė jo poeziją paminkle pagerbti žuvusius darbininkus 1970 . metų streikų žudynėse.Lenkų komunistinis režimas gudrus kaip lapė. Kurį laiką oficialioji spauda tylėjo apie Czeslaw Milosz/'Lenkijos propagandinis žurnalas Poland š.m. kovė numeryje. įdėjo Milosz foto- grafiją/ikuri buvo padarj-ta jo brolio, gyvenančio Lenkijoje, o balandžio numeryje redaktorius . Ryszard Wžšita vedamajame pasakė, jog praeitas karas padalino lenkų; literatūrą į vietinę ir emigrahtū (ne egzilų, kaip kad mes save vadiname) ir tai vedė

į įvairius nesusipratimus. Wasi- ta nenurodė priežasties dėl to pasidalinimo. Ne karas tai padarė, nes prancūzų ir kitų vakariečių literatūros nesuskilo, bet sovietinė okupacija, nud kurios pabėgo laisvės ištroškę lenkų rašytojai, jų tarpe ir Czeslaw Milosz. Wasita toliau kalba apie reikalą sulikviduoti skirtumą tarp tų dviejų literatūrų ir prikiša tariamam išeiviui rašytojui pyktį prieš Lenkiją, kad jis neigia garsų Lenkijos rašytoją, kuris ką tik buvo miręsl Wasita pasidžiaugia, jog Czeslaw Milosz yra trečias ] literatūroje.Lenkijos(1980 m. gruodžio mėn.) atspausdino faksimilę Czeslaw Milosz ranka parašyto poezijos leidinio Swiat, kurį autorius B. B. Kozka slapyvardžiu išleido Varšuvoje 1943 metais, kai Lenkija dar buvo vokiečių okupuota. Pridėtas ir kritiškas įvertinimas Milosz pastangų kovoje prieš .vokiečius. Tai'sujaudino-ir patį autorių, nes jis'atvežė to leidinio fotokopiją į University of Michigan kaip savo dovaną už garbės daktaro laipsnį ir savo poezijos lenkiško rinkinio išleidimą’. Žurnalas Poeziją, neįdėjo lenkų pa-, .minklo nuotraukos ir .taip pat nieko nepasakė apie'.Milosz 30 metų'egzilo kovą prieš Sovietus ir' jų išnaudojimą pavęrgtęs minties.

nuneigti nelaisvo žmogaus literatūrą kaip tik propagandą, b:t lenkų režimas tai nedaro. Aišku, kad dabar Lenkijoje yra laisvėjimas, bet jis vyksta dar- ' bininkijoje, bet ne valdininkijoje, ypač aukštesnėje. Milosz, dėl savo lietuviško' gimimo ir savo praleistų jaunystės metų Vilniuje, turi artimus ryšius su lietuviais ir jam turi būti žinoma, kad Lietuvoje dar nėra jokio laisvėjimo ženklo. Tas pats pasakytina ir apie kitus pavergtus kraštus. Egzilų PEN klubo narys Milosz turėtų būti budresnis ir protingesnis, kai jis susiduria su sovietiška propaganda. Mes tikime, jog tas New York Times pasikalbėjimas buvo klai-
VjZ#<UAUYV a’IUVO/j .lenkas nobelistas din«as- Juk vis^ pavergtu tautų

žurnalas kovotojų uždavinys lieka tas pats nepasitenkinti laisvės trupiniais, bet iškovoti pilną laisvę. Kodėl. Vilniaus universitetas, kurio teisės . fakultetą baigė Czeslaw Milosz, nekviečia savo absolvento garbės doktoratui ir paskaitai? Anot priežodžio, viena kregždė dar nėra pavasaris.
Juozas Nendriūnas

Aleron viešbutis Pragoję didžiuojasi, kad janie galima užsakyti ir gauti bet kokią egzotiškiausią natiekrhenę.Tokį pasididžiavimą išgirdęs vienas užsienietis turistas užsisakė pietums bęfstroganovą (boeuf Stroganoff) iš kupranugario’ ausų. Kelneris prižadėjo ir užsakymą priėmė.; ū...-sVakarop grįždamas pietų svečias užsienietis prie viešbučio restorano pamalė bestovintį kupranugarį be ausų, bet., kai įėjęs į restoraną atsisėdo savo užsakytų pietų valgyti, prie :jo atskubėjo' kelneris ir pats maitre d’hotel pareiškė; “Deja, negalėjome ponui pateikti užsakyto Tai kodėl? nusteboturistas.” “Pats gi mačiau kupranugarį be ausų”. ■“Kupranugarį tai gavbm, bet negalime gauti svogūnų...” , jie atsakė.
s Lietuvos vyriausybė, pasitikėdama Tautų Sąjungos bešališkumu ir teisingumu, ir tą pasiūly- tuvių _• sudaryti bendrą Pabalti- mą, priėmė pabrėždama, kad ta- jo froirfą, kuris galėtų sustabdytai ji daranti, tenorėdama pa- ti bolševikų bei vokiečių įsiver-

žimą į Vidurinę'<bei Rytų Europą. Želigovskio'į; smurtas ir Tautų Sąjungos sprendimas tuo klausimu paskui padrąsino japonus užimti Mandžiūriją, ir italus užpulti Etiopiją, žodžiu, Že- ligovskiada parodė diktatoriams, kad agresija apsimoka.PABAIGA

Teko nustebti New Y’ork Times paskelbtu trumpu pasikalbėjimu su Czeslaw Milosz '(1981 m. gegužės mėn. 13 d.), kuriame ^rašytojas sako, jog Lenki j oje >. • “yra visiškai nauj a situacija po 1980 m. rugpiūčio' mėnesio, ypač dėl leidimo lais- ;vės”. Kitą mėnesį jis vyks Len- menįu 'kijon po 30 rrietų egzilės priimti ‘ garbės doktoratą iš Lublino -katalikiško universiteto ir skaityti savo eilėraščius Varšuvos PEN klube. Jis sako: “Aš tikiu priši- dėti prie likvidavimo lenkų literatūros padalinimo į emigrantų ir neemigrantų, nes mūsų literatūra yra viena bet kur ji yra rašome”.Kodėl atkartoti lenku komunistinio režimo pastabas kaip puošė, didvyriai ant laurų,, stu- kokią tiesą? Laisvo ir nelaisvo dentai miega pamokose, kolchcf- žmbgaus literatūros yra ne vie-' zininkai susirinkimuose, priešas na ir tas pats. Beje, Milosz gali nemiega, o partija budi.

—Netrukus Lenkijoje nustos dirbę lovas. •• > .— Kodėl? '— Nes mirusieji miega''ka-
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> LITERATŪRA,- lietuvių literatūros, meno ir- • mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingų 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. 
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• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

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

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

• KA LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina J2.

Knygos gaunamo* Naujienoje, 1736 So. Halsted St., Chicago, 
(L 60608. Užsakant paštu, pridėt! doterf pentfunSmo HJaidoms.
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Mitterrand padės stabilizuoti 
Vakarų Europą

Kancleris Helmut Schmidt, grįždamas iš Amerikos, 
buvo pasiryžęs sustoti Paryžiuje porą valandų ir pasi
keisti mintimis su naujai prisaikdintu Prancūzijos prezi-; 
dentu Francois Mitterrands bet buvo priverstas praleisti 
visą dieną. Kancleris porą kartų pareiškė spaudai, kad 
jis labai gražiai sutardavęs su buvusiu Prancūzijos prezi
dentu Valery Gisvard, bet. nebuvo tikras ar jam pavyks 
susitarti su nauju prezidentu. Visi valstybės vyrai turi 
tikslesnes informacijas apie kiekvienos valstybės vidaus 
ir užsienio reikalus, bet paskutines žinias kiekvieną rytą 
jie ima iš laikraščių ir žinių agentūrų, nes laikraščiai 
labaF ctažnai duoda naujesųeą žinias’' negu diplomatai.

maskvinės sistemos šalininkus.
Bet prancūzai taip nepasielgė. Prancūzijos socialis

tai yra principo žmonės. Jie buvo priešingi komunistams, 
nes komunistai nepripažįsta demokratinės sistemos. Ru
sijos gyventojai neturi teisės pasirinkti kandidatu komu
nisto ar socialisto. Jie gali pasirinkti tiktai tokį komunis
tą, kokį Sovietų valdžia parenka ir balsuotojui pakiš; 
Jie negali pasirinkti geresnio ar blogesnio komunisto. Ji 
gali tiktai patvirtinti (ne pasirinkti) tokį kandidatą, kui 
valdžia jiems pakiša.

Prezidentas Mitterrand, sudarydamas naują minis-' 
terių kabinetą, sudarė tokį, kuriame nebuvo nė vieno ko-: 
munisto. Nežiūrint visų Mitterrando priešų pranašimų,j 
naujas prezidentas pareiškė, kad naujame kabinete ne-' 
bus nė vieno komunisto. Visi Mitterrand šmeižikai apsi
riko. Jis neprižadėjo bendradarbiauti su užsienio raišty-, 
bių agentais, naujame kabinete prezidentas neturi nė 
vieno komunisto.

Paaiškėjo, kad Vokietijos kancleris galės glaudžiau' 
bendradarbiauti su nauju Prancūzijos prezidentu, negu 
jis bendradarbiavo su Valery Giscard. Kancleris papasa
kojo Mitterrandui apie poziciją Sovietų Sąjungos atžvil- ’ 
giu, o naujas prezidentas pareiškė, kad jis norįs bendra-1 ; 
darbiauti su Amerika Sovietų Sąjungos klausimu. Mit-, S 
terrandas derins Prancūzijos karo jėgas su Šiaurės At-į r ig 
lanto valstybėmis, o jeigu rasai bandytų veržtis į Va
karų Europą, tai Prancūzija priešinsis visomis jėgomis.

Nuginkluoti Ispanijos ekstremistai
Praeitą šeštadieni sukilo buvusių karių ir civilinės 

gvardijos pareigūnų grupė, Įsistiprino didesniame Bar-j 
celonos banke, paėmė nelaisvėn virš 90 Įkaitų ir pareika- ’ 
lavo išleisti Į Argentiną keturis Ispanijos generolus, nuo I 
kovo mėnesio laikomus karo kalėjime ir laukiančius teis-

Inz. Mikalojus Ivanauskas Liepsnos tapyba'

mo. Maištininkai-buvo pasiruošę kartu su suimtais karo 
vadais išskristi iš dabartinės Ispanijos.

Bet jiems nepasisekė. Specialiai paruošta Barcelonos 
policija apsupo banką, pranešė, kad viduje esantieji ap- ■

Prof. Mykolas Roemeris
VILNIUS IR TARPTAUTINĖ TEISĖ(Tęsinys)Rygos 1921 m. sutartis tarp Sovietų ir lenkų lenkams jokio titulo į Vilniaus kraštą nesutei

vietų teritorijos (Sovietų Gudijos) . Tokiu būdu i-r Rygos sutartis jokių titulų į Vilniaus kraštą lenkams nėra suteikusi.

stnės galios. Nėra jokio tarptau* t nes teisės nuostato, kuris vers tų suvereninę valstybę gerbti vienašališkus svetimos valstybės aktus, disponuojančius ir aneksuo*arčius valstybės terito- rijos dalį, jei pati suvereninė valstybė nėra pareiškusi sutikimo šitokiai savo teritorijos dalies aneksijai. Tokio sutikimo Lietuva niekuomet nėra pareiškusiLieka dar vienas aktas — Am basadorių Konferencijos 1923 III.l nutarimas, nustatęs “valstybinę sieną” tarp Lenkijos ir Lietuves, šiuo nutarimu Vilniaus kraštas \Vųju paliekamas :ervu valstybės pusėje- Tačiau Ambasadorių Konferencija ne- ture o tarptautinės feisinės kom Decenci es š’tok’am sprendimui padaryti. Ambasadorių Konferencija buvo Didįjį karą laimė- uciu Didžiųjų Santarvės Vals- tyb’ų (Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos) organas Versalio Sutarties dispozicijoms įgyvendinti. Siam savo nutarimui ji rėmėsi Versalio sutarties 87 paragrafu. Tačiau Lietuva Versalio sutartyje nedalyvavo ir nebuvo šia sutarsimi tvarkoma nei jos pripažinta. Tad Versalio sutarties vykdymo tvarka suvereninės Lietuvos valstybės sienos negalėjo būti be aiškaus Lietuvos sutikimo nustatytos, ir joks Versalio sutarties įkurtas organas neturėjolokio imperiumo Lietuvai, teisiš kai pajėgiančio disponuoti jos teritorija. Tiesa, viena kita Lietuvos vyriausybė buvo siūliusi Ambasadorių Konferencijai ,im-
Kancleris, ketūidąs dienas praleidęs Washingtone, 

grįžo namo su naujausiomis žiniomis apie prezidento R. 
Reągano poziciją Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Kiekvie
nam europiečiui santykiai su Sovietų Sąjunga yra gyvy
bės ar mirties klausimas. Komunistus geriau pažįstan- 

. tieji žino, kad iš jų negalima laukti jokios tolerancijos. 
Jie pakalba ir net prižada, kol pajėgia įsistiprinti bet ku
rioje valstybėje.. Politikai tai supranta ir jokių iliuzijų 
nebeturi. Lietuviai politikai komunistus pažįsta, joks rim
tesnis lieteuvis politikas su komunistais nevedė jokių pa
sitarimų. Iš šimto lietuvių politikų atsirado tiktai vienas, 
patikėjęs komunistų pažadais. Ar jį prižadėjo paskirti 
gubernatoriaus pareigoms, ar vyriausiuoju patarėju, 
šiandien nežinome. Nekreipdamas dėmesio į geriausių 
draugų patarimus nevažiuoti, jis vis dėlto grįžo, rizikuo
damas savo darbu ir gyvybe. Grįžo ir apsiriko. Parvažia
vusio į Kauną namo neleido. Jis buvo sulaikytas, ilgai 
tardytas, išvežtas Į Kaukazą, o vėliau nužudytas.

Buvęs Prancūzijos prezidentas rinkiminės kampani
jos Įkarštyje pareiškė, kad F. Mitterrand pakvies komu
nistus į kabinetą, jeigu bus išrinktas prezidentu. Šitas 
politinės kampanijos melas buvusiam prezidentui nepa
dėjo. Gyventojai žino, kad Mitterrand nėra komunistas. 
Jeigu prancūzai būtų norėję, tai jie būtų galėję balsuoti 
už komunistus. Juk buvo laisvas ir legalus komunistų 
partijos sąrašas. Jiems nereikėjo balsuoti už socialistus, 
kad laimėtų komunistai. Jie galėjo tiesiai balsuoti už

supti ir kad jie privalės padėti ginklus ir pasiduoti poli
cijai. Tuo pačiu metu buvo nutrauktas visas banko susi
siekimas. Tuo tarpu maištininkai paėmė nelaisvėn dar 
keletą moterų ir vaikų, įžengusių į banką. Visi jie buvo 
laikomi įkaitais.

Maištininkai pranešė, kad jie pradės šaudyti įkaitus, 
vieną po valandą, jeigu neišleis keturių generolų į Ar
gentiną. Bet policija jiems pranešė, kad joks sukilėlis 
nebus išleistas iš Ispanijos, o įkaitus žudantieji kariai ir 
civilinės gvardijos nariai bus griežtai baudžiami už be
ginklių žudymą. Sekmadienio vakare banke easntieji ge
rokai nusiminė. Jie pakeitė reikalavimus. Jie įsitikino, 
kad vyriausybė teisiamų generolų neišleis, o jiems teks 
eiti į teismą. Pradžioje buvo pasakojama, kad banką už
valdė 24 civilinės gvardijos kariai, bet vėliau jų skaičius 
žymiai pradėjo mažėti. Maištininkai sutiko išleisti iš 
banko moteris ir vaikus. Dalis maištininkų, persirengę ci
viliniais drabužiais, taip pat bandė išsprukti, bet visi 
pateko Į stropios policijos rankas.

Vėlų sekmadienį policija įsiveržė Į banką, vieną maiš
tininką nušovė, o kitus paėmė nelaisvėn. Ta dalis civili
nės gvardijos karių, kurie buvo persirengę civiliniais dra
bužiais, bandė pabėgti, bet visi buvo sulaikyti. Maišto 
vadas nušautas, o kiti nuvesti kalėjiman ir atiduoti 
teismui.

kė ir suteikti negalėjo: į šį kraštą Sovietai jau iš viso jokio suverenumo neturėjo, nes jo buvo išsižadėję Maskvos 1920 m. sutartimi su lietuviais, tad ir nebūtų galėję jo teisiškai perleisti lenkams- Pagaliau pats Rygos sutarties tekstas aiškiai ir kategoriškai liudija, jog Sovietai jų išsižadėtos Lietuvos naudai teritorijos ir nemanė antrą kartą perleisti lenkams. Rygos sutartimi šioje srity lenkams buvo perleista tiktai teritorijos juosta į rytus nuo lietuviškojo Vilniaus krašto, sudarant sui generis “koridorių” nuo Nemuno iki latvių sienos, skiriantį Lietuvos rytus (Vilniaus kraštą) nuo Sū-

Lenkų įkurtos “Vidurinės Lie tuvos” Lietuva niekuomet nėra pripažinusi. Ji taip pat nėra pripažinusi vienašališkai ■ lenkų inscenizuotos ir vienašališkai pas kelbtos “Vidurinės Lietuvos” aneksijos į Lenkijos valstybę. Lenkų vienašališki valstybiniai aktai jokios teisinės galios nepriklausomai Lietuvos valstybei neturėjo. ' Lietuvos valstybine teritorija jie teisiškai disponuoti negalėjo ir todėl Lietuvos suvereninių teisių iš viso pakeisti ar panaikinti nepajėgė. Lietuvos suverenumo atžvilgiu šie vienašališki “Vidurinės Lietuvos” arba Lenkijos valstybiniai aktai tebėra tiktai faktai be jokios tei-

Ispanijos socialdemokratai, pati didžiausioji opozi- grąžinti diktatūrinę tvarką.

cine partija, reikalavo, kad antradienį premjeras Calvo 
Sotelo panaikintų parlamentą ir viešai išaiškintų, kas iš 
tikrųjų dėjosi Barcelonos banke.

Be to, socialistai pasiūlys premjerui sudaryti plačią 
demokratinę koalicinę vyriausybę, kuri baigtų maištau
jančių generolų ir civilinės gvardijos keliamus neramu
mus. Ispanijos tankų batalionai ir aviacija remia karalių 
ir demokratinę vyriausybę. Jie priešinsis pastangoms

tis iniciatyvos sutvarkyti jos šie ną su lenkais, tačiau kategoriškai rezervuodama savo teises. Ambasadorių Konferencijos, nutarimas, padarytas be Lietuvos žinios ir be jokio kontakto su Lietuva, išėjęs iš šio Lietuvos pareikšto rezervo ribų, neturėjo jokio teisinio titulo. Lietuvai jisai ir lieka neprivalomas, teisiškai jos teisių nekeičiąs. Lietuva prieš jį pareiškė protestą ir jo nepripažino-(Bus daugiau)— Robotų pramonė kiekvienais metais padidėja 30 nuošimčių. Apskaičiuota, kad 1990 metais jų gamybai bus išleista trys bilijonai dolerių. Jie pakelia produkciją iki 90 nuošimčių.— Apie 40 Azijos kraštų kilmės specialiai apmokytų kareivių buvo slatpai nuvykę į Laosą ir ištyrė, kad ten amerikiečių belaisvių nėra.— Žemės ūkio mašinų pardavimas š.m. sausio mėnesį pakilo 8 nuošimčiais.
LIETUVOS RYTŲ IR PIETŲ 

SIENOS
Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA

(Tęsinys)

Jeigu tautinė Lietuvos valstybė dėl galimos 
bendros tarptautinės pokarinės padėties dėl sa
vo mažumo nerastų pritarimo ir paramos, mums 
tektų siekti jungtinės lietuvių-gudų, o gal net lie- 
tuvių-gudų-latvių jungtinės valstybės. Tačiau ir 
šitokioje jungtinėje valstybėje Lietuva turėtų tu
rėti aiškiai apibrėžtus plotus, kuriuose lietuvių 
tauta galėtų savarankiškai pasireikšti. Mūsų siū
lomos Lietuvai sienos, mūsų nuomone, turi likti 
abiem atvejams: ir tautinei Lietuvos valstybei, ii' 
jungtinėje valstybėje tautiniam lietuvių savaran
kiškumui.

LIETUVIŠKOJI ERDVĖ
Toliau mums tenka ieškoti ir nustatyti, kur 

iš tikro yra plotų, į kuriuos pretenduojame, ribos. 
Jas nustačius, turėtume teoretines Lietuvos vals
tybės sienas, kurios, jas pravedant, žinoma, rei
kalautų tam tikrų pataisų, išeinančių iš gamti
nių, ūkinių ar politinių sąlygų.

h . ’egi nustatinėdami Lietuvos sienas, mes 
š'andi-'n nogclime pilnai pasinaudoti gyvaisiais 
ženklais: g'yver‘,njų apsisprendimu arba jų kalba, 
ai neišvengiamai mums tenka pasiremti praeiti-

Lioiiuis .uvij\as tuivtų būti s\aibiausia- 

sis argumentas Lietuvos sienas nustatant, kadan
gi tik istorija atskleidžia visa tai, kas vyko su 
lietuvių tauta amžių eigoje. Kitas svarbus argu
mentas — mūsų pačių norai ir užsimojimai — 
turėtų būti tik antroje eilėje. Tik išsiaiškinę mū
sų tikrąsias pretenzijas, turėtume tarti, norime 
viso to, ar ne, sugebėsime tai aprėpti, ar nesuge
bėsime. Viso to, kas mums pasirodytų per daug, 
galūne ir nereikalauti. Apskritai, turime pabrėž
ti, kad siekdami didesnės Lietuvos valstybės, negu 
kad ji buvo iki 1939 m., arba negu ji buvo nusta
tyta 1920 m. sutartyje, mes anaiptol nemanome 
kėsintis į svetimas žemes. Tačiau dėl aiškumo iš 
anksto galime konstatuoti, kad iškils daug klau
simų, dėl kurių mūsų ir mūsų kaimynų nuomonės 
bus labai skirtingos. Pavyzdžiui, gudai kalba apie 
Vakarų Gudiją. Tačiau iš tikro tokias Vakarų Gu
dijos, kaip jie aiškina, visai nėra. Tos vadinamo
sios “Vakarų Gūdi jas” sritys — tikrumoje tai 
Lietuvos sritys. Ir jei mes siektume, jas įjungti 
į Lietuvos valstybę, tai mūsų pratenzijos būtų vi
sai pagrįstos. Reikalaudami tik dalies jų, mes ne 

. tik nesibrauname į Gudiją, bet Gudija dar lieka 
| mums skolinga.

Gal kai kam šitie mūsų teigimai ir sunkiai 
suvokiami, tačiau dėl to jie nenustoja savo Į^a- 
grindo. Santykiuose su gudais mes turime juos 
įtikinti, kad, siekdami didesnės Lietuvos, mes jų 
ne tik neskriaudžiame, bet net ne viską atsiima
me, kas mums teisėtai priklausytų, šitokia teze 

[turėtų būti grindžiami mūsų su gudais ateities 

santykiai. Vistiek, ar tautinė,ar jungtinė Lietu
vos valstybė būtų, gudai gera valia turėtų mums 
mūsų sienų pretenzijas pripažinti.

1920 METŲ SIENA
Per 20 nepriklausomojo gyvenimo metų ves

dami gana atkaklią kovą su Lenkija dėl Vilniaus, 
mes kartu kovojome ir už 1920 metų Maskvos su
tarties Lietuvą. Tuo būdu toji kova plačiausioms 

i mūsų masėms įtikino, kad 1920 metų sutarties 
siena yra tikroji Lietuvos žemių siena rytuose ir 

Įpietuose. Tačiau kaip tautinės valstybės siena, 
‘kaip Lietuvos žemių siena 1920 m. siena neturi bent 
kiek gilesnio pagrindo. Jeigu ji eitų lietuvių kal
bos arba už lietuvių tautą apsisprendusių gyven
tojų plotų ribomis, jau ji būtų suprantama. Jei ji 
būtų kaip nors gamtos nužymėta, jei ji bent iš da
lies sutaptų su bet kuria praeities įvykių užbrėžta 

(linija — taip pat ji būtų suprantama. Bet iš tikrų- 
t jų ji tokių ypatybių neturi. Ji paprastai kerta že- 
!mės plotus, kuriuose tiek vienoje, tiek ir antroje 
^pusėje gyvena tokie pat gyventojai. Nors teigia
ma, kad, projektuojant 1920 m. sieną, ji buvusi 
pilnai apgalvota, tačiau į ją arčiau pasižiūrėjus, 
matoma, kad ji išvesta buvusių Rusijos apskri
čių ribomis, apkarpius tik vieną kitą neparankų 
išsikišimą. Nesugebėta net pataisyti Breslaujos 
‘apendicito’. Ir jis paliktas toks, kokį sudarė buvu
sių Zarasų ir Dysnos apskričių ribos. Matyt, buvo 
pasinaudota 1897 m. rusų gyventojų surašymo 
duomenimis, pagal kuriuos lietuviškai kalbančių 

nebūta nei Dysnos, nei Vileikos, nei Slonimo ap
skrityse. 0 jiems kaimyninėse apskrityse: Zara
sų, Švenčionių, Ašmenos bei Lydos kalbinių lietu
vių tam tikras kiekis nurodytas. Be to, pastarųjų 
keturių apskričių gyventojų daugumą, pagal tą 
statistiką, sudarė katalikai, o pirmųjų 3 apskričių 
— pravoslavai. Taigi, projektuojant 1920 m. sie- 

' na,matyt, buvo panaudoti kalbiniai ir religiniai 
motyvai. Betgi, nei vienas, nei antras nebuvo nuo
dugniau ištirtas. Kalbinė siena, daugumoje vietų 
eina žymiai arčiau kaip 1920 m. siena, o religinė 
toliau. Taip sakant, pasirinktas savotiškas vidur
kis, kurio tačiau negalima paremti jokiu rimtes- 
Iniu argumentu. Jos gynėjai tvirtina, kad 1920 m. 
siena yra jau tiek ištęsta, kiek tik buvo galima. 
Esą, 14 projektuojant buvo stengtasi surinkti 
visas lietuviškai kalbančias salas ir saleles į Lie
tuvos valstybę. Toliau ją nukelti į rytus ir pietus 
nebuvę argumentų. Ir todėl reikia laikyti, kad 
1920 m. siena jau yra maksimalinė Lietuvos rytų 
ir pietų siena. Su tuo mes sutinkame. Pagal tokį 
principą vedant Lietuvos sienas, nedaug kas dau
giau buvo-galima gautu Tačiau mes neigiame pa- 

(tį tokį principą. Visų pirma vedant Lietuvos sie
nnas pagal tą principą, dideli Lietuvos žemių plotai 
lieka anapus sienos. Antra, mes netenkame argu- 

jmentų ginčuose su gudais, kurie netgi pretenduo
ja į didelius žemių plotus šiapus 1920 m. sienos.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įnštą kųygą apie šventąjį Rasią. 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 60G32

T*L: 562-2727 «rba 562-272?

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

it

IR PAUL V DARGIA 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Community klinikas 
Mediciną direktoriui

i. Manheim R< IL
VALANDOS: 3—d darbo dienomis

Lietuviy Žagarės klubo pusmetinis 
nariu sus.rinkimas įvyks sekmad eni, 
gegužės 31 d., 1 vai. popiet Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir bus p oga 
užsimokėti nano duokles, kad nei k- 
tumėt suspenduoti. Po šio susirinki
mo prasidės 3 mėn. klubo atostog . 
Reikalui esant, kreipkitės į valdybą 
— pirm. Paul Masilioms, tel. 585-5611. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

dieną. Dabartm ai Rusijos valdo- • 
ai, kurie dreb’no pasaulį prieš 

1 ar 3 metus kurių pozicijos, ta
čiau yra suk ės to o jų krašto 
-rriškos būklės, nepasitrauks iš 
ca’cz.os vie‘ų be kovus- J:e 
jaukiausia žydai ir kitokios 
saul:o padugnės...”

yra 
pa-

‘ r

ailXlTI’V |( H TV

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —
JANKIŲ IŠRADIMAMS 

nIra GALONeužilgo, ateinančių kelių mėnesių laikotarpyje, Amerikoje pasirodys net keli nauji technologiniai išradimai. Tai bus:
• Magnetinis stiklas. Naujasis g4mmys bus stiprus kaip plienas ir lankstus kaip metalas, nerūdijantis elektros laidininkas ir pigesnis už geležį. Numatoma, gamyboje jis tiks plačiam vartojimui: kaip elektros motorams, taip ir skutimosi peiliukams.• Cheminio kuro-celių generatorius. Įdėtas į natūralias dujas gamina elektrą, vandenį ir šilumą. Vienetas parankus, nes mažas, kilnojamas ir nedaro taršos.• Stiklo karoliukai. Smulkūs grūdeliai su poromis (skylutėmis), kurios užpildomos enzy- mais. Jei per juos pilsi atmatas — pieno išrūgas, tai vykstantis biologinis procesas gamina cukrų ir proteinus (baltymines medžiagas). Tuo būdu, iš indo jau gausi skanėstus (saldumynus), tinkamus užkandžiams.

1729 South Halsted Street, Chicago

Teh 226-1344 f

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

BRITŲ DIPLOMATAI APIE PILSUDSKĮi junga. •. Jo avamiūrinis žygis i į Ukrainą parodė, kad jis yra v lošikas ir pirnias pasisekimas iš-. Iki tam t'kro taško jis protauja gerai ir logiškai, tačiau, po to, atrodo, sugebėjimo svarstyti ir spręsti - jam pritrūksta.. . Toks yra žmo gus, .kuris, kaip atrodo, dar kurį laiką valdys šios tautos likimą. Jis yra domaus patyrinėti, tai, bevek, dvidešimtojo amžiaus anachronizmas”.Rumboldui išvykus iš Varšuvos, britus liko atstovauti charge d’affaires, Sir Percy Loraine. Ir jis buvo labai nepatenkintas Pilsudskio ir jo karinio rato įtaka į Lenkijos politiką ir civili ", 7 ~... I nę valdžia. Po savo pasikalbėji-daugiau jo asmeniškų ambicijų r _ v TTV . ? .
. y. I mo su Lenkų užsienio Reik, ministru Sapieha, jis užrašė: “Mar šalo Pilsudskio pagrindinė silpnybė yra jo įsitikinimas, kad jis yra pirmos rūšies karinis genijus: jis visiškai noriai priima• kaltinimus dėl politinių klaidų ’ ir net prisipažįsta, tačiau, nors ir mažiausia kritika jo karinių žygių ir reikalų būna karčiai atmetama ir tokiam kritikui maršalas pasidaro amžinu priešu. •. (Sapieha) pridėjo dar, kad yra labai sunku įtikinti marš. Pil- i sudskį apie ekonominės ir finansinės būklės nepaprastą rimtumą, kadangi maršalas yra tikras, kad, galų gale, viskas' baigsis garai.”1922 m. gruodžio 14 d. Pilsudskį pasitraukė iš valdžios ir iš kariuomenės. Ta proga, britų karinis attache, pik. Itn. Clayto- nas užklausė Pilsudskį apie Sov. Rusiją. Pilsudskis atsakęs taip: “Padėtis Rusijoje, galima sakyti, yra kritiška ir blogėja kas

(Tęsinys >Tač;au, jau po 4 dienų, 1920 m. rugsėjo 4 d., Rumboldas išsiuntė pranešimą: “1_____  ______nuomonė yra, kad kol maršalas Pilsudskis bus valstybes galva, Lenkija vis bus įsivėlusi į neramų ir kreivą politikos ke- > lią... Iš prigimties yra intrigan- | tas; tuo pačiu metu jo asmeninė tuštybė daro jį pavydų kitiems sėkmingiems lenkų generolams.”Tokia savo nuomone Rumbol-. " 1 das nepakeitė iki pabaigos, kol buvo Varšuvoje .1920 m. rugsėjo 15 d. jis rašė: “Maršalas Pilsudskis ir toliau pasilieka poli-

,/r , . , i mušė jį iš lygsvaros.Mano tvirta .
, East Chicagos ir apylinkės R. | Lietuvių Bendruomenės visuo, ! tinis narių susirinkimas įvyko ; 1981. V. 17 J. K. Čiurinskų sody- ; boj.i Susirinkimų pradėjo valdybos pirmininkas K. Giurinskas ir patiekė susirinkimui darbotvarkę. Susirinkimas darbotvarkę priėmė be pataisymų, tik vietoj siūlomo prezidiumo, įgaliojo valdybos pirmininką susirinkimui pir, tinėje scenoje vyriausia figūra, j mininkauti. . Politika ir toliau tebevedama ,Valdybos pirmininkas K. Čiu-, Uaugxau jv ’• rinskas savo pranešime apibūdi- j :r įnįeresų. Šiuo atžvilgiu, taip' ■ no metinę valdybos Veiklą, jos vargus, rūpesčius ir paminėjo, kad ypatingai daug triūso reikėjo įdėti ruošiant subuvimą-1 reį sumenkinti gen. Weygando pikniką, kuris davė nemažą pel- > nuooelnus. Pakeitimai padaryti n4- j karinėje vadovybėje yra priski- iValdybos sekretorė Jasienė’ riarr>i marš. pisudskiui, -kuris ■ perskaitė praeito susirinkimo ' porj aDįjnk Save turėti jam pri- protokolą, kurį susirinkimas Į fgrjar/įjus žmones ir priklausan- priėmė be pastabų ir pataisy-j v- t ’ — • • •mu- VKasos stovį pranešė kasininkas Kaltūnas. Iš jo pranešimo paaiškėjo, kurį patvirtino ir re-vizijos komisija, kad valdyba j per metus turėjo 1022.00 dol. ] pajamų, Įskaitant ir narių mokestį. Kasos knygą, pajamų ir išlaidų dokumentų tvarkingumai patvirtino revizijos komisijos I

Į

Or. uEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos teisi.: 448-5545 vadinama, “Belvederio” karinė □arti* a vaidina svarbų vaidmenį. Visuomenės akyse yra bandoma

i1• Pluoštas FP. Neorganinis, keramikos pluoštas stangrus ir kietas kaip plienas, bet trečdaliu lengvesnis. Su metalu sulydytas, automobilių motorus daro stipresnius ir lengvesnius. Numatoma, pakeis importuojamus metalus, kurie reikalingi lydiniuose stangrumui ir tvirtumui priduoti. Ant Vaitėnas

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL S27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

J

PĖRKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA Priimam Master Charge 

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

MOVING 
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,.
„ 1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirms- 
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

*159 So. MAPLEWOOD AVE.
' CHICAGO, IL 60629

j® “Lietuvos Aidai” 
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

/

čius Lenku Karinei Organizacini — POW, nors jų sugebėjimai nevisada pateisina suteikiamus jiems paskyrimus... Aš jau senai galvoju, kad kai Lenkija padarys taiką su Rusija, tai marš. Pilsudskis, būdamas nuotykių ieškotojas, nesugebės pasišvęsti nuobodesniam atstatymo uždaviniui ir vidaus reikalų tvarkymui’’. ..Paskutiniame savo raporte, 1920 rm lapkr- 7 d., Rumboldas ašė: “Padėtis Lenkijoje dar dau riau komplikuojasi dėl dviejų dalyku: a) dėl svaraus ir nepageidaujamo vaidmens, kurį vaidina valstybės galva ir b), dėl stabdomosios įtakos seimo, kurį daugumoje sudaro nemokšos... Marš. P Isudskis nėra didelis žmo tačiau žymus, su kuriuo - tenka skaitytis, žinant jo įtaką šiame krašte ir tuo pačiu, Europos Artimuose Rytuose. Jo visas gyvenimas pdnas nuotykių ir konspiracijos nuteikia jį dirbti vartojant pogrindžio metodus, :ei savo tikslo jis negali pasiekti atviru ir tiesiu būdu. Jis yra 'magus kur s žiro ko nori, tašiau, kuris su nieku nesitaria. T s turi savo asmenišką ir slapių žinių sistemą. Jo ambicijos virsti pavojingos ir mano "kimis, jis yra šios Europos dalies neramusis elementas. Jis ne supranta Vakarų galvosenos ir, aš įtariu, j s mažai tiki į tokias 
PiRKiTc jav r t jpymo BONiF organizacijas kaip Tautų Są-

Bendruomenės pasižymi na-Į rių gausumu: ji turi 63 narius Susirinkimas įvertino valdybos triūsą ir paprašė v';sos valdybos ir revizijos komisijos pasilikt dar vienai kadencijai. Valdyba ir Revizijos komisija sutiko vadovauti dar v ėneriems metams.Darbsščioji valdyba iš kasos nepašikštėjo lietuv;škiems reikalams ir paskyrė: spaudai, mokyklai. Balfui, Jono Kreivėno, jo pergyventas Sibire kančias, knygai šleisti ir religros reikalams. Apie lėšų paskirstymą jau buvo skelbta 1981. V. 12 Nau jienose.Prieita prie klausimų ir sumanymų. Be k tų svarstymų, buvo nutarta šįmet suruošti ir subuvimą J. K. Čiurrinskų sodyboj; laiką nustatys valdyba.Užbaigus susirinkimą, malon1* šeimininkė J. čiunnsk;enė svečius vaišino užkandžiais ir kavute. T. G

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

3

1

t
3

PATS SKAITYK IK DAR KI< i 
TUS PARAGINK SKAITYTI i 4 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” J

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1NI

Aikštės automobiliams pastatyti
4

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KNOWYOUR HEART

&

t

*354 So. HALSTED STREET feL lAro* 7-1911
I

i

Tel.: LAfayette 3-3572

TeL: YArds 7-1138 -1131 I

!

į

K

1 J
TeL: YArdi 7-3401

X ■ag-

Naujienos, Clucago, 8, I1L Wednesday, May 27, 1981

r ri
I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I 
< I 9 f
I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubUc 7*1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo« Hill*, HL >74*4411

BUTKUS - YAS ATTIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

1 '

HEtPKOŲRHEAR! FUND

KĘSTUTIS PETRAUSKAS

Brighton Parko apylinkėje, ChicagojeŽuvo lėktuvo nelaimėje 1981 m. gegužės 21 d. 6 vai. vak., sulaukęs 39 melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ariogalos mieste.Amerikoje išgyveno 23 metus. 'Paliko nuliūdę: tėvas Juozas, motina Salomėja (pagal tėvus Tašinskas) ir daug kitų giminių Amerikoj ir Lietuvoj.Priklausė Šaulių rinktinei, ARŲ’skyriui.Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, 2 vai. popiet, Eudei- kio koplyčioje, 4330 S. California Ave.Penktadienį, gegužės 29 d., 9 vai. ryto bus lydimas iŠ koplyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčia, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.Visi a.a. Kęstučio Petrausko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka: t
Tėvas, motina ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai: Dovydas Gaidas ir Gcraldas 
Daimid. Tel. 523-0110.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TURIM B.

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVĖ.



LIETUVOS VYČIU SUSIRINKIMAS
Marquette Parko 112-oji kuo-, (laktorius, kų vėliau bandė ati- 

pi gegužės 19 dieną 8 vai. para ' taisyti.
Vis dėlto mūsų katalikų spau

da turčių rodyti daugiau pagar
bos ir būti objektyvi mūsų vei
kė »u atžvilgiu.

Lietuvos Vyčiai rengia 
tradicinį pikniką liepos 1 
Vyčių salėje.

Dalino nariams loterijų
tus, aplinkrašius apie 68-ąjį Vy- 

! čių kongresą rugpjūčio 19-23 
I dienomis Scranton, Pensilvani- 
[ j°je-

Pikniko bei kongreso reikalais 
Ibėjo Ir. Šankus, V. Sumaška

pijus salėje turėjo susirinkimų. 
Pirm. Zakarka pasveikino gau : 
šiai susirinkusius dalyvius ir 
paprašė dvasios vadą kan. V. j 
Zakarauską sukalbėti mahlą. I 
Valdyba ir kiti pareigūnai pada- Į 
rė pranešimus iš savo veiklos.

Kan. V. Zakarauskas sa liū
desiu kalbėjo apie pasikėsinimą : 
į prezidentą R. Reaganą, popie
žių Joną Paulių II ir daugelį ki
tų. Priminė, kad kritusi žmonių 
moralė. Pavyzdžiui, mokyklose 
nemoka tikybos, menkavertis 
auklėjimas. Prašė melsti Aukš
čiausiąjį, kad duotų kilnios sic 
los dvasiškių, kurie perauklėtų 
visuoumenę.

Gegužės mėnesio Vytis įsidė 
jo dr. L. Seibucio nuotrauką ir 
mini, kad jis buvęs ok. Lietuvoj, j kunigystės proga 
Tuo tarpu, kai mirė vienas žy
miausių katalikų veikėjų dr. 
Z. Danilevičius, Vyčių narys, tai 
apie jį nė žodelio'. Be to, dr. Da
nilevičius buvęs medicinos žur
nalo redaktorius, nors Draugas 
suminėjo, kad tik biuletenio rc-

savo 
di lig

bllie-

1

a

“Amerikos gotikaGiant Wood

&

4

A. l:akaln‘škis, studijuojąs 
nrd-cina, panoro pasidalinti ži- 

. nomis su susirinkimo dalyviais. 
Buvo ir paklausimų.

Kan. V. Zakarauskui, 50 metų 
vyčiai sugie

dojo “ilgiausių metų”. Kanau
ninkas dėkojo'. i

Susirinkimas baigtas malda. 
Prasidėjo vaišės su pyragėliais 
ir kavute. Iš viso buvo apie 40 
asmenų. Dėk 
10 vai. vakaro.

skirstėmės

... .. . UHIMIHW rtimiiniite JĮII 
pju*-* timiii imi atriji m him iunr- *

Naudingi patarimai ir jdbpiūs dalykai Į
g Praeitos vasaros nepalan

kus oras pakenkė žemės riešu
tu derliui, kuris buvo 10U ma- 
žesnis, todėl kainos smarkiai 
pakilo. Riešutų sviesto mėgė
jai gali išbandyti netikrąjį^ pa
gamintai iŠ sojos pupelių alie
jaus ir kvfetinių sėlenų bei ge
malų. šėimininkės jo nemėgs
ta dėl jząlsvos spalvos, bet jį 
noriai Ivartbja kepėjai savo 
produktams. Manoma, kad šie
met bus geras žemės riešutų 
derlias. Jau dabar dirbtinio 
riešutų sviesto gamintojai ma
žina jo produkciją.

i > Vaistų ir Maisto adminis
tracijoje buvo kilęs sumany
mas ant dekanės etikečių ra
šyti įspėjimą nėščioms mote
rims, kad degtinės gėrimas ken
kia gemalui. Tačiau nesusitar
ta dėl teksto, nes gėrimas ken
kia visiems ne tik kūdikiams 
esantiems motinų įsčiuose. Le
miamos įtakos turėjo Iždo ii' 
Sveikatos departamentų reko
mendacijos,

4

> 1970 n\ Amerikoje buvo

rodą dar galima pamatyti iki 
šio šeštadienio Čiurlionio Gale
rijoje, Ine., 4038 Archer Avenue 
(greta Midland Savings). Wahi-1 
lis išstatė 10 akvarelių, o J. Ma-. 
čėnas — 21 aliejinės tapybos 
darbus. Lietuviškų motyvų gali
ma įsigyti prieinamomis kaino
mis. Įėjimas laisvas.

— Šakių apskrities klubo pik- ( 
nikas įvykš gegužės mėn. 31 d. I 

. L’etuvos Vyčių salėje ir sddeĮy. • 
! Pradžia 1 vai. popiet. Gros Ewal- (- 
! do Knoll orkestras.

M«mal, Ž»ma — p*rd»vlmvl 
JtEAL ESTATE FOR SALM

_ N«m«l, Ittni — P«rd«vJ®<0 
XEAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

1 . .į — Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
nos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psL. kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

— Bu v. Lietuvos Valstybinės 
; Operos solistės Izabelės Mote- 
kaitienės Dainavimo Studijos 
tradicinis koncertas įvyks š.m. 
gegužės 31 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet, Jaunimo Centro didžio
joj salėj. Akompanuos Manigir- 
das Motekaitis. Po programos — 

H xs. Visi maloniai kviečia- 
(Pr.)

VERTINGIAUSIA 
- lietuvių dailininko C 

meno kūrinys 
! GALERIJA/ Ine. 4030 Archer 
Ave., Chicago, Ill. Telefonas— 

ctinAnrli-in Midland Savings darbo valan- 
1 domis 254-1470, kitu laiku — 

14^1.6155. (Pr.)

PETRAS KAZAN AL'SKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
■S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

I

&

4

S
1

Šmulkštys, St. Rita aukšt. mo
kyklos garbės mokiniai, pakvies
ti Į Nacionalinę Garbės mokinių ( 
draugiją. Mokykloje garbės ino-{^2'u^- 
kinių sąrašuose yra David šaka-1 m1, 
Ivs ir Darius Matonis. __

natas neskuba keisti septynių 
metų įstatymo. Daugelis remia 
55 mylių į vai. greičio ribą, nes 
tai taupo benziną ir apsaugoja 
daugelį nuo mirties.

® Kelionė traukiniu yra pi
giausia. Apskaičiuota, kad iš Či
kagos į Orlando' ir atgal yra apie 

j 2,300 mylių. Keturių asmenų šei- 
• mai kelionė traukiniu kainuoja 
i $632, privačia mašina $650, au
tobusu $691, lėktuvu $860. I 
kainą įskaityta maistas ir nak- 

j vyne.
® Sardinkų gamyboje alyva 

j yra brangiausias produktas. To- 
j dėl neveltui sakoma, kad sugul- 
’ dyta taip glaudžiai, kaip sardin- 

’ kos....

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildu- 
rwv mi vienetai. Didelis garažas. Mar

quette Parko centre. $75,000.
4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2.

12 nuošimčių
tarp jų žymių ;
ti ninku.
Pablo
lin buvo kairiarankiai. Lietuvo-'
je sakydavo, kad tai įpratimas-Į T R U Ff F M I 
ir vaikus nuo pat mažens moky- ‘ ■■—■r

davo naudoti dešine Tankute. wV *-1 1

Californijos universiteto tyrinę-!
ja dr Jeanine Herpon/virtiną,! — Juozas Rudis iš Marquette 
kad tai yra dėl smegenų sužalo- Parko, Lietuvos vyčių ir kitų or- 
•;— i---- .•—'ganizacijų narys, gavo Parkų

i distrikto nusipelniusių pensinin- 
! kų pažymėjimą 4-je apylinkėje.

’ Pažymėjimą įteiks miesto merė

3 kairiarankių 
asmenų-ir spur- 

Leonardo da Vinci, • 
Picasso ir Chnrlis Chap-] i •

M. Miškinyte

jimo gimdymo’ nietti^arįkudiky: 
tėję.

© Cornell Distribution Co
Seven Research Park. Ilhasca, Jane Byrne Conrad Hilton vieš- 
NY 14850, išleido 8 psl. brošiū- būtyje šį ketvirtadienį.
rą Homemade Wine. Brošiūroje
nurodoma, kaip pasigaminti vy-1 Geraldas Patejūnas iš Bo
na iš vynuogių. Kaina 50 centų. «an aukšt. mokyklos.paskelbtas 

National Merit konkursinės sti- 
© Keičiantis orui, suskirsta lū- pendijos finalistu.

pos. Patariama naudoti lūpoms.
žvakele — Chop stiek. Pirma’ — Ponia DdIa Zūnas savo 
ištepti lūpas žvakele, o paskiau s^iIsneH Balzeko Lietuvių Kul- 
dėti lūpų dažus. Jtūros muziejaus biuletenyje už-

i baigia populiariu pasikalbėjimu 
Respublikonų partija savo lietuviškai.

platformoje žadėjo panaikinti
55 mylių greičio ribą greitkeliuo
se, tačiau Baltieji Rūmai ir res-t 
publikonų kontroliuojamas se- j

— David Dausinas ir Linas

They call it
“The Overnight WondeV 

« for constipation.
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder.” Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’r^ 
Kack on the bright side. Comfortably! It’s 
.? good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax* Pills. That s right— pills from 

Lax. Look for the white box. »
Use only as directed.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais .... .................-___

Minkštais viršeliais, tik_______ _______

Dr. A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

— Lisa čiapetta ir Vida Po- V ANA _ ------------------------- - x
ciūtė, Jaunučio Puodžiūno bale- j nlen0 kūrinys ČIL RLIONK) j 50 pėdų sklypas. Brighton Parke, 

to studijos mokinės, apdovano
tos šiemetine Balzeko muziejaus 
Moterų skyriaus 
Stipendijų komisijos pirminin
kės yra ponios — Janina Marks; 
ir Vilhelmina Lapas.

— Kan. Vaclovo Zakarausko 
50 metų kunigystės sukaktį pa
minėjo Southwest News-Herald: 
nuotrauka ir aprašymu. Lietu-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
» PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė. 
Tel. 927-3559

$69,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Taz
ASTROLOGIJA IR KORTŲ 

SKAITYMAS

Norėdami susitikti su manimi, 
turite telefonuoti 523-3685 ir

viai sukaktį minės gegužes 31 d. susitarti.
i

— Birutės Kemežaitės poezi-i 
jos knygai leisti sudarytas ko-: 
mitetas, į kurį įeina Z. Juške-j 
vičienė — pirm.. J. Jokubka — 
sekr., J. Kavaliauskas — iždin., 
nariai — S. Petersonienė, K. 
Radvila, dr. J. Briedis, dr. J. Ki-1 
žys, J. Tijūnas, S. šmaižienė, J.’vių Bendruomenė gegužės 24 d. 
Bagdžius, J. Vaičiūnas ir G. j Vyčių salėje surengė šaunią ge-| 
Kulikauskienė. Yra atidaryta irjgužine. Pradėjo’ rinktis 12 vai. Į 
sąskaita Midland Savings and* Apie 3 vai. jau bemaž visi stalai J 
Loan Association. Knyga vadin
sis “Nebijok žaibų, nei vėtrų”.

— Illinois-Indiana apygardos 
vyčiai liepos 4 d. ruošia gegu-1 
žinę Vyčių salėje ir sodelyje.! 
Bus skanaus maisto’, gros euro
pietiška šokių muzika, bus labai 
•daug laimėjimų: televizijos apa-

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A- LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

i Vakarus nuo California) V
1 e 2 butų mūrinis namas, naujas 
Į stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
j diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

GR AŽI AI P A VYKUSI j cuette Parke. Sena kaina $52,000 
GEGUŽINĖ

Marquette Parko Reg. Lietu-
9 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.Į

j Brighton Parke. $57,700.

1 į g Statybai gražus sklypas 
buvo apsėsti ir svečiai vaišinosi ^Iarquette Parke.
— kas koldūnais, kas kugeliu, 
pyragėliais, kavute. Supranta
ma. aplankė ir barą, kuriame, j 
mačiau, šeimininkavo M. Simo- 
kaitis. Be jo dar buvo pora 
bendradarbių.

VALDIS REALTY 
264-1 W. 69lh St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

nu
merį automatiniame aparate.

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita,

FETING’S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

Laikrodžiai ir hrangenybėi
Pardavimas ir Taisymas

W«st S9fh Stroot
T«l. REoublte 7-1941

Virtuvėje šeimininkavo ponia ’ Prašom palikti savo telefono 
ratas, piniginės dovanos ir kt. *J- Jasiūnienė ir kitos ponios.
° ” ’ ’ " ’ • J i Prie įėjimo buvo valdybos na

rys V. Kožrca ir ponia Mickevi-
i čienė. Bilietas — tik vienas dc-1

. Ponia prisegė tautinių j 
spalvų ženkleli.

Virtuvės maistą pardavinėjo 
ponia J. Mikalauskienė. įir

Vaišių šeimininkai — valdy
bos pirm. Ig. Petrauskas ir vyk- J 
domasis vicepirm. J. Bagdžius.;

Orkestras pono Kivėno.
Smulkiai loterijai vadovavo 

ponia Kačinskienė su talkinin
kėmis. Stalas apgultas.

Apie 6 vai. didžiajai loterijai 
vadovavo J. Bagdžius, p. Ado
maitis ir viena ponia.

Svečių tarpe mačiau 
pirm. dr. K. Šidlauską, inž. E. 
Jašiūnų, architektą p. Tilių, Pen
sininkų s-gos pirm. S. Vanagū- 
nų, agr. A. Kurą; iš WilloXv 
Springs atvyko J. Balčiūnas, iš ; 
Chicago Heights ponai Čiurins-! 
kai, kurie mus pernai puikiai! 
vaišino surengtoje gegužinėje.

Dėkingi valdybai ir talkinin
kams, 6:30 vai., po loterijos, į 
pradėjome po truputį skirstytis.

Mėgėjai šokti, šoko ligi vėlu
mos.

Stambiausi fantų aukotojai: 
dr. J. Danilevičienė, A. Katilie
nė, agr. A. Kuras. K. Paulius

Salės durys bus atidarytos 12-tų 
valandą.

— Dailininku Ed Walaicio iri ierįs
Iniwn J nil 6c rlnrhn I i_Juozo Mačėno dailės darbų pa-

Your doifs constant scrntchirigcan lead to 
Serious skin problems, needless suffering and 
expense, (let Veterinarian-tested

sores, cuts, hot sprits and eczema. It destroys i / 
special dee that home nmicdies can't } \
kill Get >i ! \h;.America’s No. 1 dogskin i
medical ion.

Reac are ’o ;oa d Z COX'BE t

SULFOOE?^ dX DOG SKIN MEDICATION ALTc?.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

ginkacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūriniui darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo® 
darbus dirbau

SLA — išmokėle daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleri! 
apdraudu savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos suma temoka tik S3.00 metams.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums

^LA — vaikus
11,000

SLA — kuopų
1 ūavo
nuelai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite krelptb ir tfeaUl 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. JOth St.
T*L 011) MS-ttl*

VAIKO LIEŽUVIS

PARDUODU Už $S0,000 
STATYBAI KOMERCINĮ- 

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9«/s” prie 6900 W. 87th St.

>-0’’ prie S. New England 
Avenue.

Skambinti Savininkui: 
6900 W. 87th St., Burbank, 111. 

598-8445

-------- ---- —------------------------ ,

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenut, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
i

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalyke!

8

I T & F SEWERAGE & PLUMB- 
į ING. Rod any drain line for $25. 

If not open, no charge. We install 
flood controls, pumps and valves. 
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

MAMA: “Vaikeli, turiu tau: 
pasakyti, kad tu elgiesi kaip 
koks paršelis, net baisu!”

Vaikelis tyli.
“Tu gi žinai, kas paršelis yra?” j 
Vaikelis: “Žinau. Kiaulės vai

kas”.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

M. i I M K U 5

Notary Public
INCOME TAX SERYIC1
S. Maplewood. Tai. 254-745« 
pat darcml vertimai, giminių

iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai.

.... .----------- _ _ .... M_____■IIL-T

4259

I fir.i

F. Zjpolu, Agent > ■—>
W. 95th St 

Ev<rtg. Park, UI. 
€0642, - 424-S654

Organize car pools to 
save gasoline.
Don't be a Bom Los tri

6 Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, May 27, 1981

Advokatai įį
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryta 
tki 6 vai. vak. SeXidienj nuo 

9 v<L ryto iki 12 vaL <L 
Ir parai susitarimu.

TfZ 776-5162 arba 77G-5161
2649 West 63rd Street 

Chicago, Bl- 6062f 1

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. G9th St.
Darbo vai.: nuo 9 rjto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000




