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ESTŲ PATRIOTO NUMARINIMAS 
SUKĖLĖ PROTESTŲ BANGĄ

Nauja informacija apie estų 
patriotinio veikėjo Jurio Kukko

nal) paskelbtą apeliaciją jau pa
sirašė Simone de Beauvoir, Ray-

mirties aplinkybes rodo, kad jis mond Aron, Jean Francois Re-Į
buvo sovietų numarintas. Jo 
žmona Silvi, gyvenanti Tartu 
mieste, kovo 27 d. gavo iš sau
gumo lakonišką telegramą, pra
nešančią, kad jos' vyras bus pa- 
nešančią, kad jos vyras bus pa- 
400 km. į rytus nuo Leningrado. 
Estų informacinės tarnybos Stok 
holme vedėjas Ants Kippar pa-1 
reiškė, jog Kukk, kuris praėju-l 
šių metų lapkričio 28 d. pradė
jo bado streiką, buvo neteisėtai 
perkeltas į lagerį Murmansko 
srityje. Prieš tai- jį labai -išvar- 
igino pareigūnų mėginimai pa
laužti jo valią aršiais “psichiat
riniais apžiūrėjimais”. Kukk jau 
buvo labai silpnas jo teismo 
Taline metu, šių metų sausio 
mėnesį. Jis tęsė savo bado strei 
ką iki paskutiniosios akimirkos, 
bet kalėjimo gydytojai atsisakė 
maitinti jį prievarta.

Amerikos estų . organizacijos 
balandžio pradzipje^krehfeil 
JAV valstybės sekretorių Hai- 
gą, prašydamos, kad jis padėtų 
sužinoti, kaip Kukk mirė. Estų- 
amerikiečių tarybos pirmininkas 
Juhan Simonson pabrėžė, kad 
sovietai neleidžia Kukko ■ šeimai r" - v •. : į- .
atsivežti jo lavono atgal-į Esti
ją. Savo laiške SimonŠonųŲ kon 
gresinės Helsinkio koin^įjos pir 
mininkas Dante B. FąsctlErašo, 
kad komisijos gautomis žiniomis, 
sovietų valdžią, nutarė Kųkką 
perkelti į Rusiją, neš. Estijos la
geryje su juo buvo “per švel
niai” elgiamasi. Jis buvo' veža
mas’į naują stovyklą su papras
tais nusikaltėliais. Net jei. sovie
tai ir > nebūtų pląnavę ąr norė/ę 
Kukko mirties, rašo Fascell, jie 
tebėra už ją atsakingi. 5 •

Didžiausio atgarsi o-Kukko nu
marinimas. • susilaukę Prancūzi
joje. Grupė žymių prancūzų mo
kslininkų ragina boikotuoti So
vietų Sąjungą. Prancūzų daly
viai pasitraukė iš gegužės mėne
sį Maskvoje turėjusio įvykti ko- 
lokvijumo elektro-chemijos klau 
simais. Prancūzų mokslininkų 
komitetas balandžio pradžioje 
paskelbė pareiškimą, kad Kukk 
buvo nužudytas už savo nuomo
nes, nes sovietų pareigūnai ži
lojo, kad jis, išsekęs po bado 
streiko, neištvers lageryje.

Prancūzų mokslininkai išreiš
kė susirūpinimą, kad panašus li
kimas laukia estų zoologą Mart 
Niklusą, kuris buvo nuteistas 
10-isri metų ypatingo režimo la- 

" gėryje ir 5-iems metams vidinės 
tremties. Jis taip pat tęsia praė
jusių metų rugpjūčio mėn. pra
dėtą bado strtiką ir jo sveikata 
labai silpna. Tarptautinės Am
nestijos (Amnesty Intematio-

vėl-ir daugelis kitų žymių pran-; 
' cūzų intelektualų.

Juri Kukk išstojo iš kompar
tijos 1978'm. Jis pasirašė pareiš
kimą, raginantį boikotuoti Mas
kvos olimpines įžaidynes ir laiš
ką Juliaus Sasnausko reikalu. 
Mart Nikius keletą -kartų lankė
si Lietuvoje ir aprašė savo įspū- Į 
džius, kurie buvo išspausdinti j 
pogrindinės Vyties 5-me nr. Jis Į 
yra vienas 45-ių baltiečių, pasi- j 
rašiusių 1979 m. memorandumą! 
apie Stalino-Hitlerio paktą.

. / ELTA

DIDĖJA NERAMUMAI 
BRITANIJOJE

LIVERPOOL. — Penktadienį 
prasidėję -neramumai Liverpool 
uostamiestyje nesumažėjo, bet 
padidėjo. Ik pirmadienio vakaro 
249 policijos tarnautojai buvo’

Prezidentas Reaganas ir Respublikonų partijos vadovybė iš anksto planuoja išrinkti 
respublikonus. Jie yra paruošę planus, išstumti Atstovų Rūmų pirmininką Thomas 

O’Neill. Ateitis parody s, kaip jiems pavyks. *'•'" ' "

sūžSštj,' Neramumai prasidėjo' " " 2 
penktadieių; peticijai atvykus į - : 
Toxteth kvartalą areštuoti jau
na negrą, mėtantį? akmenis ir . , . , c . . e ./ . ,. ~ e .. ................... landų pries Sovietu Sąjungosplytgalius i pravažiuojančias ... .r . . . . . v. užsienio reikalu mmisteno And-masmas. Areštui pasipnesino i . . \ , ._ , . . ! rei A. Gromykos atvvzimą ijauni negrai, mėtydami i pohci-! TT , .. , .. ' .. s?J? . ■ Vapsaya;^-'Lenkijos premjeras.
j°s aruM|ski kefts
kitokius -daiktus. .Tuoj r • , v. ,.... 7- -Apr’^afaka .naujoms krašto ekonomi-sidejd.-plesimar'is-TĄrautųvių;-ir r ' ’
padegimai, jų tarpe ^^tinės’par-- 
duotūyėsĮ/ -i'-"t-p • .

Toxteth i®jonas yra. neturim- kabinete, vietoje 31, bus tik 28 
giausias. Jafee. daugiausia'gyve- asmenys, Atleisti astuoni miniš- 
na juodieji’imigrantai/iš- Indijos ’ teriai, keturi patys atsistatydino', 
ir Pakistani Net 47 iruošimčiai 
galinčių dirbti nebedirba. Sek- 
madienėį' ■neramumai, buvo ap
rimę, ;bęt sekmadienio-ir pirma-1 
dienio 'naktį vėl' -prasidėjo. Iš 
Manchesterio ir apylinkės mies
tų gauta policijos parama.

— Britų užsienio reikalų mi- , 
nisteris Bendrosios rinkos vals
tybių vardu pasiūlė Sovietų Są-j 
jungai pasitraukti iš Afganista- • 
no. Sovietų spaudos agentūra, 
Tass atmetė europiečių pasiū- i 
Ivma. ' I

— Penktadienį trys plėšikai 
apiplėšė brangenybių krautuvi
ninką Londone ir pagrobė prekių 
už 1.88 mil. dolerių.

KALENDORĖLIS

Liepos 7: Kirilas ir Metodijus, 
Orė, Surmantas.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:27.
Oras šiltas, debesuota*.

Prez. Ronald Reagan įtikino 
Australijos premjerą Mal
colm Fraser, kad visų pirma 
reikia sutvarkyti ūkio reika
lus ir pastoti kelią valstybi- 

g j.

IŠĖJO TURKŲ RINK0N APSIPIRKTI, 
VĖLIAU UŽSUKO Į JAV KONSULATĄ

ŠOKĖJAI GALINAI CHURSINAI KONSULATAS 
PRIPAŽINO PABĖGĖLĖS TEISES

ISTAMBULAS, Turkija — Eu- 1 
ropon ir Amerikon Sovietų val
džia paskutiniu metu šokėjų ir 
dainininkų neišleidžia, bet nu
tarė pabandyti ir turkams paro
dyti, kokie geri yra B’olšoi teatro 
šokėjai ir šokėjos.

Praeitu savaitę atvyko į Is- 
tambulą, vieną didžiausių ir se
niausių Turkijos niiestų, Bolšoi 
teatro šdkėjų grupė. Nieko ko
munistai Turkijoje taip nesau
gojo, kaip Turkijoj nuvykusius 
iškilius Bolšoi teatro šokėjus. 
Nė vienas šokėjas solistas nega
lėjo. atsiskirti nuo bendros gru
pės arba kitur išeiti iš stropiai 
saugojamo’ viešbučio.

Buvo saugoma ir 26 metų am
žiaus -šokėja Galina Chursina. 
Ji yra gera šokėja, bet ji dar. 
nėra šokėja solistė, užtat Istam- 
bule ji nebuvo sargų apsupta.

Praeitą šeštadienį po šokių se-_ 
sijos ji išėjo pIstambulo rinką- 
apsipiBtWj* Palyginus^A Tiirlčij^ 
yra atsilikusi nuo’ Sovietų ‘Są
jungos, bet Turkijon išleisti ru
sai tuojau turkų rinkoje randa 
tokių gaminių, • kurių negali 
rasti Sovietų rinkose.

-Istambulb rinkoje šolčėją Ga- 
linat/Cįiiiršma .“pasimetė?-' ir na- 
aiškiufe-Jjūdu pateko į Istambule 
esanŲįt Amerikos konsulatą. Ji 
konsului pasakojo, kas ji/lokia 
yra^kaip jai sunku išvažiuoti iš 
Sovijėtu Sąjungos ir kaip Sovie
tų valdžią, išnaudoja šokėjus. 
Ji dar pridėjo, kad dvasinis gy
venimas komunistinėje santvar 
koje yra dar sunkesnis. Ji pa
prašė konsulą duoti jai tremti 
nės teises.' Anksčiau su tekiais 
bėgliais JAV konsulas neturėda
vo jokių reikalų. Bet šį kartą jis 
paprašė šokėją palaukti konsu
late,-o pats susižinojo su JAV 
ambasada Ankaroje (Turkijos i eilė kitų šokėjų. Visi jie dirba 
sostinėje) ir už pusvalandžio Amerikos teatruose. Jie nesiren- 
pripažino šokėjai tas teises. gia grįžti Sovietu Sąjungon.

I
M. BEGINĄS SUDARYS 

NAUJĄ KOALICIJĄ

TEL A VIA7 AS, Izraelis. — Me
nachem Beginąs paskelbė, kad 
jis sudarys naują koalicinę vy
riausybę, nes jam pavyko susi
tarti su keliais tikybinių grupių 
atstovais. Galutini rinkimų davi
niai rodo, kad Begino vadovau
jama Likud partija pravedė 48 
atstovus, o' darbiečių partija — 
47 atstovus.

Izraelio parlamentas turi 120 
atstovų. Beginąs turi turėti ma
žiausiai 61 atstovą, kad turėtų 
vieno balso daugumą parlamen
te. Izraelio religinė partija turi 
6 balsus, žydai orjodoksai — 4 
atstovus, Tami grupė, atskilusi 
nuo religinės partijos, turi tris 
atstovus, o Mošės Dajano parti
ja gavo 2 atstovus.

BANĮ SADR PATARIA 
KOVOTI

BEIRUTAS, Libanas. — 
Kurdistano atęjjųančios- žinioj

! ko, kad Bani Sadr, buvęs Irano 
* prezidentas, patarė Irano gyven
tojams vesti žūtbūtinę kovą. 
Jis tvirtina; kad mulą Chomeini 

Visi ženklai rodo, kad Sovietai i nežino, kas. iš tikrųjų krašte 
prieš lenkų kompartijos'sūvažia-į darosi.
vimą nutarė veikti-diplomatiš-1 _ . •’ . . , ,, . , , ..... . Bani iaar, patyręs, kad-.rsla-kai, nenaudodami jėgos nei gra- .. . C/. . * r» j . - .1 mo smogikai pradėjo areštuotismimu. Raudonosios armijos:- . . *-• -. , p-,, ... ... . geriausius prezi.dento bendradar.-daliniai vra atšaukti giliau 1 .. . f j-. .j „ v.. T, , bins, birželio 10 diena dingo is krašto vidų, račiau Karpatų ra- J 
jone pastebėtas kariuomenės da- j 
linių judėjimas. Neoficialiomis ■- 
žiniomis, ten pašaukti kariuo
menės atsarginiai.

LENKIJA ĮVYKDĖ K0NTRAREF0R-
MAS PRIEŠ GROMYKOS ATVYKIMĄ 

'OS TRYS MINISTERIJĄ ATLEISTI 
AŠTUONI MINISTERIAI

VARŠUVA. — Tik keletą va- daugumoje yra .ilgamečiai,parti-, 
> jos funkcionięriai.

nėms'reformoms. Taip pat jis 
peskėffiė dideles pakaitas' vyriau
sybėje.. Visu pirma ministerių

paskirti šeši nauji.

Tarp naujai paskirtų yra ge
nerolas Czeslaw Piotrowski, pa
skirtas vadovauti kasyklų dar
bams. Lenkijoj praeitais metais 
akmens anglies produkcija žy
miai sumažėjo, nes angliakasiai 

I nuo praeitų metų dirba tik pen- 
' kias dienas savaitėje. Jie akty- 
į viai prisidėjo prie Solidarumo 

unijos įsteigimo, dažnai nu
traukiami darbus. Premjero Ja- 
ruzelskio ekonomijos planuoto- 

j jai yra numatę dalį pramonės 
į darbininkų pervesti į žemės ūkį 

bei jo produktų paruošimą var- 
, totojams.

Lenkijos žinių agentūros PAP 
i pranešimu, 71 metų Gromyka 
Varšuvon atvyko 5-val. popiet, 
kompartijos sekreto'riaus Sta
nislovo Kanios kvietiniu. Jis su 
juo pirmiausia susitiko. PAP 
pranešė, kad jie svarstė klausi
mus, kaip geriau patarnauti par
tijai ir valstybei. Yra žinoma, 
kad Gromyka yra Vakarų politi
kos žinovas. Jo nuomonė nebuvo' 
kritikuojama kompartijos centro 
komitete ir politbiure, kuriems 
Gromyka kalbėjo šeštadienį, bet 
vizito tikslų nepasakė. Tačiau 
be pasakymo yra aišku, kad So
vietų Sąjunga neleis Lenkijos 

I kompartijai nukrypti nuo Mask
vos linijos. .

Ypatingai svarbiu dalyku lai
koma, kad liepos 14 d. Varšu
voje įvyks lenkų kompartijos su- 
važiavimasi - j kurį suvažiuos 
apie 2,000 partiečių. Apie pūsė 
jų priklauso partijos valdomai 
unijai, d apie penktadalis yra 
Solidarumo unijos nariai. Visi

prezidentūros. Jis spėjo laiku iš
vykti, nes-birželio 12 dieną pre
zidentūrą ir privačius Bani Sadr 
namus apsupo policija.

I Bani Sadr glaudžiai bendra- 
SOV. SĄJUNGA NESIRENGIA j darbiavo mu!a Chomeini, bet 

OKUPUOTI LENKIJOS” Pam nepa lko’ ^barimis Is-
i lamo parlamentas buvo netvar- 

VARŠUVA (UPI). — Sekma-! kingai išrinktas. Jis norėjo su- 
dienį Sovietų Sąjungos užsienio j daryti rinkiminį sąrašą, bet pats 
reikalų ministeris Andrei Gro-1 Chomeini patarė jam šio klausi- 
myka baigė dviejų dienų pasi- ■ ino nekelti, nes tuo prezidentas 
kalbėjimus su kompartijos ir tik sukels daugiau nesantaikos, 
vyriausybės aukščiausiais parci į Nuo to laiko parlamentas prade 
gūnais. Išleistas bendras komu-1 jo vei’ki prieš prezidentą, 
riikatas, kurį paskelbė Varšuvoj 
PAP agentūra, o Maskvoj Tass. 
Jame sakoma, kad Vakarai, | 
skleisdami gandus apie Lenkijos ]
Ctupaciją, sukelia nerimą fiy-1 'kali sĄielų valdžil
ventoių tarpe. Sovietai Lenkijos» . r. * . ,, . z ,. į siunčia savo tarnautojus, kurieneokupuos. Taip pat pakaltina-; t . . . ... vA , lv. stengiasi prieiti prie žmonių,ma dabartinė Amerikos valdžiai .. .v i x , , i dirbančiu prie nauiu karo lėk-uz skleidimą gandu, kad komu- L . ; . > .. - . .. < 11 . 1 J tuvu statybos, ipac jie rūpinasi
mefinn cialoma cncbiln ir» Iznri » *

gauti informacijos apie lėktuvus, 
pajėgiančius apgauti radaro sto
tis. Amerikiečiai tais lėktuvais 
galės pasiekti priešo pozicijas, 
bet radaras nepasakys, kur at- 
skrendantis lėktuvas yra.

Britų radaras padėjo laku 
nams naikinti atskridusius vo 
kiečių lėktuvus, nes jie visą laiką 
žinojo, kur priešo lėktuvai buvd.

i Radaras padėjo britams apginti 
| Angliją nuo vokiečių lakūnų. 

NEW YORK, N.Y. — Dalai ’ Dabar rusai nori išvogti svarbią 
Lama norėtų grįžti į Tibetą, bet' amerikiečių naujovę, bet karo 
krašte turi būti kitokia nuotai-, vadovybė ir FBI ėmėsi priemo
ka. Dalai Lama prisipažino, kad nių apsisaugoti nuo Sovietų 
jis vedė pasitarimus su Kinijos' šnipų.
atstovais, kurie kalbino Dalai —------- --------
Lamą grįžti. Dalai Lama važiuos
tiktai tada, kada ten bus taikos palestiniečiais, bet iki šio meto 
sąlygų ir taikos nuotaikų. Toli-1 nesusitarė, kai galėtų pasiūlyti 
mesni pasitarimai su Kinijos Beginui padėti pagrindą Arti- 
atstovau bu» tęsiami. mųjų Ryty taikai.

BANDO PAVOGTI 
KARO PASLAPTIS

WASHINGTON, D.C. — FBI

—J’ -Pirma <fienj' aukso ūucij a 
kainavo $403.

Amerikos konsulas tuojau in
formavo turkų vyriausybę apie 
šokėjos Chursinos pareiškimus, 
o turkų valdžia tųojail prižadėjo 
•respektuoti"t JAVA konsulo- nuta
rimą duoti šokėjai bėglės'teises.

Iš-Sovietų Sąjungos jau pabė
go nė vienas šokėjas. Ir dabar 
dar labai komentuojamas ir šo
kėjo Michail Baryšnikovo atsi
sakymas grįžti į Tarybų Sąjun
gą. Jis tada su Kirovo teatro šo
kėjais pasirodė Kanadoje. Da
bartiniu metu Baryšnikovas yra 
Amerikos Baleto tęatro iš New 
Yorko . direktorius. Iš Sovietų 
Sąjungos pabėgo Rudolfas Nure- 
jevas, Natalia Makarova, Vilniu
je gimęs Valery Panovas, jo 
žmona Galina Ragožina ir visa

rūstinę sistema suskilo ir kad 
tas skilimas pakeis jėgų balansą 
Europoje ir pasaulyje. Lenkija 
griežtai atmeta šias prielaidas ir 
tęs, tolimesnius ryšius su komu
nistine bendruomene. Gąsdinda
mi Raudonosids armijos inter
vencija jie siekia savo tikslų, 
pažymi komunikatas.

DALAI LAMA NORĖTŲ 
GRįžTI Į TIBETĄ

JAV veda pasitarimus su

AND

YUGOSLAVIA

GREECE:

-> ( RUMANIA'
HUNGARY

Maskvos Bolšoi teatro šokėjai šoko Istambulo' teatre 
ir paliko labai gerą įspūdį, bet vėliau daugiau komen
tarų sukėlė šokėjos Galinos Chursinos atsisakymas 

grjžti į Maskvą kartu *u kitais baleto nariais.



MOTERIŠKIŲ GYVENIMO PER-

Nykimas raumenų, kaulų

LIETUVIŲ HUMORISTAI 
IR JU KŪRINIAI

Godunovas ir Makarova, geriausieji rusų šokėjai, atsisakę grįžti į Sovietų Sąjungą, da
bar šoka Amerikos teatruose.

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

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

Susipažinkime su naujausiomis moksliškomis 
žiniomis moteriškių gyvenimo permaino (kli
makso) reikale, tada bus lengviau tvarkytis 
su to laikotarpio negerumais.

(Mediciniškas raginimas) 
išvalymas sutvarko minėtai ne
normalų kraujavimą. Dar reikia 
žinoti, kad gyvenimo permainos 
sulaukusios moteriškės stokoja ! 
ne vieno moteriško horinono 
(estrogeno), bet ir antro (pro
gesterone). l odei abu hormonai [ 
naudojami tvarkant minėtus to * 
laikotarpio regulų nesklandu- į 
mus. !

Kai smunka kiaušdėčių (dva- j 
rų) veikla, atsiranda ne tik abie- ! 
jų moteriškų hormonų sumažė- į 
jimas, bet ir judviejų lygsvaros j 
stoka. Tuo metu esti estrogeno j 
gausiau negu progesterono. Tas j 
tų hormonų nesusibalansavimas j 
veda prie tame laikotarpyje pa- į 
si taikančių negerumų: prie pries į 
mėnesines atsirandančios įtam- į 
po's (tension) ir prie krūtų už-j 
degimo (cystic mastitis). Gydy-j 
tojai tvarko ir tuos negerumus

Kokiame moteriškės amžiuje 
gyvenimo permaina 

pasireiškia

I pat ir antinkstinėse liaukose1 
(adrenals) esti gaminama labai 
mažas (o kartais ir beveik nie
ko) tam tikros rūšies estrogeno, 
vadinamo ESTRADIOL. Tos rū- 

• sies estrogenas esti gausiai ga- 
I minamas pas jaunas — dar mė
nesinėmis sergančias moteriš
kes. Kartais, vietoje estradiolio, 
esti gaminamas dar kitos rūšies 
estrogenas, vadinamas ESTRO
NE. Manoma, kad pagausėjęs 
kiekis hormono Estrone gyveni
mo permainos sulaukusioms mo
teriškėms padidina galimybę su- s 
šliaukti vėžio krūtyje, o taip pat 
ir vidinėje gimdos sienelėje. 
Daug rečiau vėžys tose vietose 
apsilanko pas tas moteriškes, 
kurioms, dar nesulaukus gyve-

1‘ ninio permainos, esti dirbtinai 
ta permaina padaroma — abi 

. Buvo manoma, kad dirbtina per- 
( maina sukelia daugiau negero

vių moteriškei. Dabar žinoma, 
kad tik mažai moteriškių susi
laukia rimtų negerumų, dirbti
nai jdm^ priartinus gyvenimo 
permainą. Tikrumoje, tokių sun
kių stovių susilaukia maždaug 
vienodas skaičius moteriškių po 
kiaušdėtes (o’varus) joms išope
ravus.

Laike gyvnimo permainos 
klimakso (nėopause — khmax) 
ir laike kelių metų prieš tai 
(premenopausal) kiaus dėčių 
(ovarų) veikla ima mažėti pa
laipsniui, o kartais ji mažėja ne
reguliariai. Tas palaipsniui bei 
nereguliariai pasiraiškiąs minė
tos veiklos mažėjimas sukelia 
mėnesinių (regulų) neregulia
rumus. Moteriškių gyveninio 
permainos metu pasireiškią re
gulų nereguliarumai esti skir
tingi nuo jų nereguliarumų, pa
sireiškiančių ankstyvoje jaunys
tėje, kada regulos tik prasideda.

Pas kai kurias moteriškes nor
malių mėnesinių sustojimas esti 
staigus ir nekomplikuotas. Vie
nok lažnai pasitaiko’ vienoms jų 
mažos mėnesinės — nedaug 
k r a u j uojančios (oligomenor
rhea), kitoms priešingai: jos 
esti gausios ir ilgos. Tada gini- 
dos vidinis sluoksnis (endo
metrium) pagausėja celėmis bei 
tų celių padidėjimu (prolifera
tive ir hyperplastic).

Gydytojai tvarko tokius nege
rumus. Reikia moteriškėms ži
noti, kad tokių nereguliarumų 
atvejais patartina leistis pagyve
nusioms moteriškėms išvalyti 
gimdą (diagnostic curettage). 
Mat, reikia nustatyti, ar gimdos 
vidiniame sluoksnyje (endomet
rium) nėra prasidėjęs vėžys. Ir 
tik neradus vėžio, reikia mote
riškais hormonais gydyti nenor
malų to laiko’tarpio mėnesinini 
kraujavimą.

Daugelyje atvejų vien gimdos

j vos
“Gyvenimo permaina.^ (meno-! sulaukus, bei dagyvenus net iki 
pause) atsiranda tada, kai visai) v’r^ ^0 metu.
ir galutinai (visam laikui) liau- i Kartais labai anksti mėnesinės 
naši regulos (mėnesinės). Pa-1 visam laikui sustoja (precocious 
prastai, reikia leisti praeiti pusei menopause) — net vos 20-30 me- 
metu ar metams be mėnesinių plaukusioms.
laikotarpiui, idant galėtum nu-! Žinotina, kad per paskutinį 
statyti, kad tikrai tai moteriškei ■ pusšimtį metų natūralus gyveni- 
prasidėjo gyvenimo permaina, j nio' permainos laikotarpis atei- 
Vidutinis moteriškės amžius, j na vis vyresnio amžiaus mote- 
kada minėtoji gyvenimo perinai-į riškėms. Dabartinės motinos 
na ateina, yra 49-50 metai. Yra' prisimena, kad joms (pradžioje 
normalus nukrypimas nuo tokio ’.šio šimtmečio) regulos baigėsi 
amžiaus. Tas laikotarpis gali 3-4 metais anksčiau, negu da- 
normaliai prasidėti moteriškei barlinėms —modernių daikų —

For the woman 
fs at the heart of

#■.
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Bonds come in. Buy 
rough your bank. Or 

ige your husband to 
up for the Payroll Sav- ’ 
Plan where he works.

virš keturiasdešimt metų jų dukroms bei dukraitėms.
Toks pakitimas atsirado dėl ge
resnės dabartinių moteriškių 
sveikatos ir dėl pagerėjusių gy
venimo sąlygų.

Moteriškių gy venimo per
mainos fiziologija

Moteriškės vėisimosi organų 
veiklos mažėjimo ir visiško jos 
sustojimo centras yra kiauš- 
dėtys (ovarai). Kada ima ma
žėti mo'teriško horinono Proges
terono kiekis (jis tvarko kiau
šinėlių gamybą), tada nustoja 
gamintis pradiniai kiaušinėliai, 
darosi jų brendimas neregulia
rus ir vis retėjantis ir pagaliau 
visai paliauna kiaušinėliai su
bręsti (nesti ovuliacijos).

> Yra kitas moteriškas hormo
nas — daugeliui moteriškių ge
rai žinomas, tai estrogenas. Jis 
parengia dirvą apvaisinto kiau
šinėlio apsigyvenimui (implan
tacijai) giindds vidujiniame 
sluoksnyje (endometriume). Kai 
kiaušinėlių gamyba sustoja, ta
da ir šito hormono — estrogeno 
sumažėja, nes nereikia ruošti 
vietos apvaisintam kiaušinėliui 
gimdos vidiniame sluoksnyje. 
Kokia nuostabi tvarka yra visa
me žmc'guje, ypač jo vėisimosi 
pagrinduose! baik mes nesujau- 
Kiine tos tvarkos.

Moteriškės šlapimas tiriamas 
susekimui moterišku hormonu 
kiekio jos kūne! Tais tyrimais 
susekta, kad nuo 50 iki 75 nuoš. 
moteriškių kiaušdėtys (ovarai) 
dar kelis metus mėnesinėms su
stojus gamina mažus kiekius 
moteriško' hormono estrogeno. 
Vėliau kiaušdėčių (ovarų) dar
bą perima virš inkstų besiran- 
daniėos liaukutės (antinkstinės 
liaukos adrenals). Tąip tos 
liaukos ir gamina estrogeno ma
žus kiekius dar per kokius 10-15 
metų po mėnesinių sustdjimo.

Tie maži moteriško hornio’no- 
cstrogeno kiekiai nepajėgia ruoš
ti vieną apxaisintam kiaušinė
liui gimdos vidinėje sienelėje 
(nes nėra reikalo: nėra kiauši
nėlio) : nesti jaudinama gimdos 
vidinė sienelė (endometrium). 
Maži estrogeno kiekiai tarnauja 
gyvenimo pėrmf "nos sulaukusio^ 
moteriškės kūno veiklai — fizio-į, 
fogijaL -.• ' ' ’ *

Tame moteriškės amžiaus lai
kotarpyje pasitaiko nenormalu
mų su jos ovaruose estrogeno 
gamyba. Tais atvejais kiaušdėčių 
(dvarų) firvinis sluoksnis ima 
gausėti ir pradeda gaminti di-

Ton cant afford. to be wrong. 
Because if you’re in charge ct 
the family budget, you’re 

future, too.
And that’s where U-S-_ 

Savings 
them th 
encoura; 
sign up' 
ings Plan where he worKs.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
familv.
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the woman who really known 
a good bargain.
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Ateities tiltas

dėsnį kiekį estrogeno. Tada to
kia moteriškė gali imti iš gim
dos kraujuoti. Gydytojas tvarko 
tokį stovį.

Žinotina, kad moteriškės lyties 
organai (ovarai) gamina mote
rišką hormoną (estrogeną) bū-

i

Yra sakoma ir moksliškai įro
dyta, kad juokas yra reikalingas 
ir net sveika žmogui. Be būdų 
pasilinksminti ir pasidžiaugti pa
saulio turtais, gyvenimas atro
dytų labai niūrus. Žmonės pasi
jaustu labai beviltiškai, negalė
dami bent minutei užsimiršti 
savo problemas. Tad lietuvių, 
kaip ir kitų tautų literatūroje, 
galime rasti komiškų, humoristi
nės nuotaikos kūrinių. Tik gaila, 
kad jų turime nedaug. Lietuvių

darni įtakoje galvos smegenų humoristu yra mažai, nes mū- 
dugne esamos vidaus sekrecijos 
liaukos, vadinamos pituitarine 
liauka (pituitary gland). Pasta
roji gamina savitą hormoną, va
dinamą GONADOTROPIN?

Sumažėjus estrogeno kiekiui, 
ima gausėti minėtos pituitarinės 
liaukos gaminamas hormonas — 
gonadotropinas moteriškės krau- 
juje. Jis esti šalinamas lauk su 
šlapimu. Tas hormonas lengvai 
susekamas šlapime. Tiriamas pa
ros šlapimas. To hormono pa
gausėjimas rodo tikrą moteriš
kės gyvenimo permainą — est
rogeno sumažėjimą.

Dirbtina moteriškės 
gyvenimo permaina

Jau žmdme, kad natūrali gy
venimo permaina pas moteriškę 
atsiranda nustojus veikti jos 
kiaušdėtėms (ovarams). Tas at
sitinka, jai sulaukus tam tikro 
amžiaus. Gi, dirbtina gyvenimo 
permaina atsiranda tada, kai 
chirurgas išoperuoja moteriškės 
kiaušdėtes (ovarus), ar kai ra
diacijos būdu kiaušdėtes esc. 
naikinamos. Tas esti sergant vė
žiu toje srityje (radiation castra- 
iio'n).

Jokio esminio skirtumo ta 
dirbtina moteriškės gyvenimo 
permaina neturi nuo jau minė
tos natūralios. Tiek fiziologija, 
tiek simptomai, o taip pat ir gy
dymas esti vienodi.

Žinoma, chirurgiškai suteikia
ma gyvenimo' permaina esti 
staigi. Moteriškė neturi laiko 
prisitaikyti tokiai — staigiai hor
monų lygsvaros permainai. Mat, 
jos hormonų lygsvara esti stai
ga pakeičiama. Todėl tokia mo
teriškė gali labiau kentėti dėl 
hormonų staigaus pasikeitimo, 
palyginus su ta moteriške, pas 
kurią natūraliai ateina estrogeno 
sumažėjimas. Bet taip atrodo tik 
teoretiškai.

Tik praeityje buvo per daug 
kreipiama dėmesio j dirbtiną 
moteriškės gyvenimo permainą, 
dirbtino ir po natūralaus- gyve
nimo permainos atėjimo.

myse atsipindi gan liūdna nuo
taika. .Tai pastebima dainose, ei
lėraščiuose ir kūriniuose. Tam 
yra dvi priežastys. Pirmoji — 
varginga Lietuvos istorija. Žmo
nės, išvarginti karų, bado, maro, 
baudžiavos, okupacijų nėra leng 
vabūdiški, nelinkę tuštiems juo- 
kyams. Antroji—Lietuvos gam
ta. Ramios ir lėtos upės, tamsios 
girios ir pelkės, gilūs ežerai, be
sitęsiančios lygumos.

Džiaugėmės turėję humaristus 
Pulgį Andriušį irAJoyžą Baroną. 
Dar gyvą savo tarpe turime An
taną Gustaitį. Šie rašytojai kūrė 
per tris lietuvių išeivijos fazes. 
Pirmoji fazė, tai stovyklinis gy-' 
venimas pokario metais. Lietu
viai gyveno nepatogiai, susigrū
dę pabėgėlių stovyklose. Ateitis 
nežinoma- Karui pasibaigus, Lie 
jtuva (pasiliko priešo užgrobta. 
Kilo klausimas, kur galutinai 
gyvens pagėgėliai? Kur emi
gruos? Pilnus neikrumo, įtemp 
tus žmones iš desperacijos išgel
bėjo humoras, kuris ragino juok 
lis ašaras.

Antrasis išeivijos periodas —

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

Vėžio galimybė

Atydūs tyrimai sutiki 
kiaušdėtyse (ovaruose), o

kad 
taip

Sustojus 
veiklai, sumažėja ir antrnkstinių 
liaukų (adrenals) gaminamo 
hormono ANDROGENO kiekis. 
Sumažėjus androgenui, o nor
maliai prašalinant hormoną 
CORTICOSTEROID (tai kitas 
tų liaukų gaminamas hormo
nas), esti padidinamas baltymų 
nykimas kūne (protein catabo
lism). Tas pats baltymų nyki
mas greičiausiai yra gaunamas 
ir sumažėjus moteriškam hor
monui estrogenui. Tada labiau
siai nukenčia kaulai, raumenys 
ir oda. Moteriškei raumenys pa
drimba, oda plonėja-raukšlėjasi, 
plonėja plaukai ir nagai ir minkš
tėja kaulai — gaunasi osteo
porozė. Bet apie tai kitą kartą.

Išvada: Gilinkimės į gyvenimo 
permainą sukeliančius pagrindus 
bei tos permainas suteiktas ne
geroves. Tada nusiteiksime rim
čiau gydytis — geriau paklusime 
gydytojo nurodymams Dabar 
net 85 sergančiųjų neklauso gy
dytojo nurodymų ir dėl to neap- 
tun reikiamos pagalbos.

Pasiskaityti: Thomas H. Green, 
Jr., M.D., Gynecology. Little 
Brown and Co. Boston.

ių -(ovarų)

atvykimas į svetimas šalis, ku
riose žmonėms reikėjo priprasti 
prie naujų papročių, prie sveti
mos kalbos ir net skirtingos gam 
tos. Pulgis Andriušis rašė apie 
Australijos lietuvių vargus, o 
Antanas Gustaitis — Amerikos.

r
Mes dabar es^niė’ paskutinėje 

fazėje. Nogėdami visiškai prisi
taikyti prie amerikiečių, dažnai 
žmonės užmiršta sav<ą$ pareigas 
lietuvių tautaLv^^^įmoriętai 
mums ir primena išlaikyti lietu
vybę, lankyti lituanistines mo
kyklas, priklausyti organizaci
joms bei ansambliams. Humo
ristai stengiasi išgelbėti jaunimą 
ir vyresniąją kartą iš šių krizių. 
Per iškraipytus ir perdėtus juo
kus stebime tikrą tiesą.
Ramona Steponavičiūtė, VII kl.

(Iš “Ateities tilto"')

KINŲ IMPERATORIŲ 
SVEIKATOS PASLAPTIS

Kinų imperatorius laikydavo 
keturis gydytojus, kuriems kas 
savaitė mokėdavo' atlyginimą. 
Tačiau, kai imperatorius susirg
davo, gydytojai atlyginimo ne
begaudavo. Atlyginimas vėl bū
davo mokamas, tiktai pasveikus 
imperatoriui. Pasakojama, kad 
imperatoriai labai retai, tesirg- 
davo. g

Kodėl bitės monarkistės?

Vienas kolchozininkas klau
sia kito:

—Dėl ko bitės turi karalienes, 
o ne aukščiausios tarybos pirmi
ninkus ?

Paaiškino kitas: — Bq' žino, 
kad neturėtu medaus.

e Alus be putos, duona be 
plutos, graži panelė be vainiko.

(Marios, žemė, saulė)
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Žurnalisto V. Kasniūno paskaita 
ALTo minėjime

Chicagos Lietuvių Taryba š,. 
m. birželio 14 dieną surengė Bai 
siojo Birželio trėmimų minėji
mą.

Minėjimas pradedamas, prieš 
pamaldas V. D. rinktinės šau
liams pakeliant vėliavas, šv. M. 
Mergelės gimimo parapijos kle
bonas Antanas Zakarauskas at
našavo iškilmingas miš:as ir pa
sakė tai dienai pritaikytą pa- Į 
mokslą.

Po pamaldų parapijos salėjo 
įvyko minėjimas. Pradėjo Chi
cagos skyriaus pirmininkas, pak 
viesdamas gen. konsulę J. Dauž- 
vardienę tarti žodį. Pagrindinis 
kalbėtojas buvo visuomenės vei
kėjas, žur. Vytautas Kasiūnas. 
Štai keletas prelegento minčių:

Mes renkamės į sales paminė
ti to baisiojo Birželio įvykius,

kad kai kam ta tautos kančia, 
lyg voratinklio siūlais apsinai's- 
tė. Jų ne daug, bet minėjimuo
se jų jau nebematome. Daug 
kas nori aplankyti tėvų žemę,

važiuoja ten praleisti penkias 
nelaisvės dienas.

Bet yra ir privilegijuotų lan
kytojų, kuriuos pasitinka parti
jos atstovai. Jiems neskaičiuo
jamos dienos, gali laisvai judėti,1 
keliauti. Yra ir tok’u, kuriems ‘ i
okupantas apmoka ir kelionės iš 
laidas. Juk velnias už sielą ga- į 
Ii ir auksu apmokėti. Okupanto 
laikraščiuose jų nuotraukos su 
šypsena veiduose ir pareiškimais ■ 
“Koks gražus komunistinis pa
saulis”. Jie ir vaikus siunčia į] 
okupanto universitetus. Vietos j 
lietuviai stebisi, kaip gali žmc-į

•■'Or
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.Dotnuvos Žemes ūkio akaaemlja
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priimti į laivo ligoninę, 154 die
nos išbūtos kelionėje, 953 kito
kie patarnavimai.

Tuojau bus atidarytas pirma
sis apylinkėje kraujo bankas, 
kuris turės moderniausią apara
tūrą.

.B

GYDYTOJAS DŽIUNGLĖSE

kad tos baisios lietuvių tautos I nes iš laisvo krašto, vykti studi- 
kančios jungtų mus didelei ko- jom į komunistini universitetą.
vai už Lietuvos laisvę. Būdami 
vieningi, galėsime pareikšti ga- niais”. 
lingą balsą, kaip tas Geležinis 
Vilkas, kurį turi išgirsti kaimy
nai, rašyti laikraščiuose ir oro. 
bangomis apie mūsų tautos ne
laimę.

Kai mes renkamės minėti bai
siojo birželio įvykius, tai ten jė
ga varo minėti pergalės ar iš
laisvinimo šventę. Pernai minė
jo ?40 metų nuo Lietuvos išlais
vinimo, šiemet didžiojo karo per 
galės šventę. -
I Prieš akis jis turi eilę oku
panto spaudos r leidimų. Oku
pantas, birželio trėmimo dienas 
dori temdyti savo keliu ruošda
mas išlaisvinimo ar didžiojo ka
ro pergalės- šventę. Tiesoje ra
šoma: sJau 36 mėtai praėjo nuo 
1945 metų pergalės pavasario. 
Jau išaugo nauja pokario karta, 
jau apvainikuota Lenino aureo
lėmis. Mes į šią kartą rikiuojame 
R. Kalantą, Petkų. Sadūnąiv-

Tokius jie vadina “minkštakū
i
Į

tarpe atsi-!

T ■ —*  “ v- —--------------------------- . V- •

ir kitu's,:rOkupahtas' iš • pamink- [ ' 
lų išpapojo' žodžius “čia-mūsų n<
Žęmė’L \-Per- amžius budėję, lais 
yę^laiinėjbm” ir kitūš. Bet ne
pajėgė iškapoti iš žmonių šir
džių. Pogrindžio spaudoje rašo
ma: “Lietuvos laisvės idėja mū
šų protuose”.
X Minint pergalės šventę, spau
doje pasirodė gražus sakinys: 
“Didelis buvo kovotojų noras 
gyventi, bet: dar didesnis noras 
buvo gyventi laisvėje”. Deja, tai 
tik šūkis spaudoje. Praktiškai 
laisvė liko tik žodžiuose, o ver
govė gyvenime. Komunistų ka
lėjimuose ir koncentracijos la
geriuose žuvo apie pusę milijo
no lietuvių, kurie troško gyven
ti laisvėje, o turėjo mirti komu
nistų paruoštame Sibiro praga
re.
j Su gailesčiu tenka pripažinti,

I

Tokių lankytojų 
randa ir didvyrių kabutėse. Vie-j 
nas dailininkas; gražią barzdelę; 
pakratęs, dėkoja komunistų’par 
tijai. Kankinių kaulai galėjo ap
siversti, kad pamanytų kokie 
“minkštakūniai” atvyksta iš lais j 
vės krašto. Tokių mūsų tarpe j 
turime ir daugiau.

Viename mėnrašyje, 
mėnesį tilpo straipsnis “Rusofi-' 
Ii ja, išeivijos liga”. Tas akade
mikas stengiasi įtikinti, kad jei 
mes kalbame apie Lietuvos rusi
fikacija, tai įsikalbame sau ligą. 
.Matome, kad išeivijoj apie Lie.- 
tuvos kolonizaciją ir vaikų rusi-į 
nimą jau rašoma labai švelniai 
kalba. O naujausiame “Aušros” | 
numeryje straipsnis: - T -
tuvą rusinti”. Okupantas nori,- 
nuo pradžios mokyklos vaikus i vijos CP8AL šaųkiniu^ši stote- 
pradėti mokyti rusų kalbos.

1 Lietuvių- tauta, nors .ir. kanki
nama, ir žudoma, bet tikra savo 
prisikėlimu. Ji nėra susitaikiu
si sū vergija', bet priešinasi ir 
priešinasi iki Lietuva atgaus 
laisvę. Taip, pavergtieji lietuviai 
laukia iš mūsų ištiestos rankosi 
Tad ir tieskime jiems ranką; 
bet ne pavergėjui.

Kalba, kelis kartus buvo per
traukta ilgais plojimais. .

1 Po paskaitos studentės Indra 
ir Gailė Antanaitytės atliko me
ninę programą. Publika buvo 
dėkinga už puikiai ir prasmin
gai surenta minėjimą. 
IGNAS PETRAUSKAS

nę Amazonės džiuglėse, apie pro 
kiemas ir sunkumus, kuriuos jis 
ir jo personalas sutinka šiame 
tropiniame kl'mate. Ypač daug 
pastangų ir sunkaus darbo pa
reikalauja dažnai epidemiškai

Radijas tapo mums toks jau 
įprastas dalykas, kad šiandien 
n'ekas nesistebi, jei eterio ban
gomis be pertaukos vyksta ry
šiai tarp tolimiausių pasaulio 
kampelių.

Tarptautiniais susitarimais ra’ siaučiami maliarija- 
dijo spektras yra padalytas tarp 
visų pasaulio šalių. Didžiausi šio 
spektro ruožai atitenka įvairių 
valstybių komercinėms stotims, 
tačiau keletas nedidelių ruožų ’ 
yra paskirti radijo mėgėjams. O 
tokių leidimus turinčių radijo 
mėgėjų šiuo laiku pasaulyje yra 
apie milijonas. Tai šie eterio 
entuziastai su savo stotelėmis 
dienomis ir naktimis palaiko ry
šius su po visą žemės rutulį iš
simėčiusiais draugais. Yra nema 
ža ir mėgėjų-stębėtoįų/ kurie 
tik imtuvais sekaiętėrįiU- :

Jei kas rimčiaįi. stebėtų etjerį 
radijo mėgėjų rtęžųpse/negalė- 

Gana Lie-Į -tų nepastebėti racfijfi1 mėgėjiš-
i/j kos stotelės, dirbančios., iš Boli-,'-55 nx amžiaus, visą savo ęnergi 
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prieš!

i

e Viena bėda pakenčiama, 
dvi trys tai iš namų varo.

© Pučiasi kaip penkių pilių 
valdovas.

1 lė eteryje pradeda veikti beveik 
be išimties 20 vhl. GMT laiku 
21.170 MHz dažnkimu. Operato
rius dirba keliomis kalbomis^, bet 
dažniausiai naudoja wkreeiu 
kalbą. Tuojau pastebima, kad ja 
signalo jau laukia stotelės Euro
poje, ypač V. Vokietijoje ir Aus

I trii^je-
j Tarp šios stotelės ir jos kores- 
? pondentų Europoje pastebima ir 
Į radijo mėgėjams neįprasta po

kalbio tematika. Užmezgęs ryšį 
su kuriuo nors Europos operato
rium, CP8AL po įprasto pasis
veikinimo beveik be išimties nu 
krypsta į medicinos reikalus. 

.Stebėtojas pradeda suprasti, kad 
CP8 AL stolelės operatorius yra 
gydytojas ir kalbasi su savo pro 
fesijos kolegomis. Dažnai jfs nuo 
širdžių, raminančiai skambančiu 
balsu pasakoja apie savo ligom-

gas. Dr Aleksandras yra pasku
tinis narys vienos turtingiausių 
Lietuvos šeimų, kuri buvo de- 
portuo a į Sibirą. Dr. Albertui 
jis padėjo, diibdamas jo ligoni
nėje asistentu. Gydytojo Alek
sandro rankose numirė Albert 
Schweitzer sesuo ir artėjant rnir 
c ai buvo io guodžiama. Dr. Al- »• o
bert buvo garsiosios Lambarene 
ligoninės raupsuotiesiems stei
gėjas. Jis buvo įšvent'ntas kuni
gu ka 
m. atvyko čia.

.Iš Pac
bančių Napakuri kalbos tarme, 
jam pavyko suburti 150 žmonių 
grupę, kurią jis švietė, maitine bai sunku, — girdžiu 

civilizacija- ausiniuose švelnų ir ramų gyd.
Mokė juos vairuoti mašinas, sun Aleksandro balsą, 
kvežimius, traktorius ir laive
lius. Gydytojas juos kasdien lan 
kė. nuvykdamas dviračiu.

Karui prasidėjus, Aleksandras 
buvo Austrijoj, todėl išvengė 
savo šeimos likimo deporta
cijos į Sibirą.

Per metus jis išleidžia 300
tūkstančių medikamentams, 100 į nai aukštas... Kad tik sveikata 
tūkstančių tenka laivui — ligo-

Kartas nuo karto susitinku su 
gyd. Aleksandru eteryje. Jis 
mėgsta pasikalbėti (kaip jis sa
ko) “mums taip miela ir bran*

nstitute 1960. 1962, gia lietuvių kalba”. Jis pasidali
ja su manimi savo rūpesčiais, 

Novos indėnų, kai-: problemomis ar nesėkme savo 
darbuose.

— Pradžioje buvo sunku, la- 
imtuvo

ir supažindino su
atskridusį 

eteriu iš Amazonės džiunglių.— 
Jei prireikė kad ir mažiausios 
detalės — sraigto ar vinies, rei
kėjo važiuoti net kelis šimtus 
kilometrų parsivežti. Dabar jau 
kitaip. Daug kas nuveikta. Bet 
dar daug, darbo laukia. Nauja- 
girnių mirtingumas pasibaisėti*

Negalima nepastebėti, kad šio 
gydytojo pacientai yra vietiniai 
beturčiai čiabuviai ir dar džiun

glėse gyvenantieji indėnai.
Kas gi yra šis gydytojas ir 

kaip jis, palikęs civilizuotus Va
karus, atsidūrė Amazonės džiun 
glėse? Į šiuos klausimus gal ge
riausiai atsakys vieno P. Ame
rikos laikraščio straipsnis, ku
riame rašoma, kad jie turi tik 
vieną ligoninę, kurią suplanavo 

4r įsteigėvmėdflčas'* -■misionierius 
Ferdinandas Aleksandras 
doraitis, čia atsiųstas 1962 m. su 
5000 kg medikamentų. Gimęs 
Lietuvoje,, gydytojas misionie
rius . Aleksandras Bendoraitiš,

ją skiria Bom Pastor ligoninei 
•ir Medicinos socialiniam centrui 
■ir teikia pagalbą į jį besikrei
piantiems indėnams. ,

Prie Guapore upės įsteigęs Sa 
goraha- agrikultūrinę koloniją, 
jis bandė naują metodaT pagel
bėti vietiniams indėnams ir varg 
šams.
’Pirmoji jo- misija buvo teikti 

pagalbą raupsuotiesiems Afriko
je. Dabar jis. keliauja Amazone, 
bandydamas perkelti čiabuvius 
į geresnes vietas, pakelti ių gy
venimo lygi. Jam darbuotis pa
deda septynių kalbų mokėjimas.

. Kadangi ligoniai dažnai per
pildo jo ligoninę, gydytojas Ale 
ksandras rūpinasi, kad ligoninės 
ir socialinio centro organizacija 
būtų efektyvi. Kai indėnas krei
piasi į jį, prašydamas pagalbos, 
gydytojas daro visa, kad pagal
ba būtų suteikta.

linga 11,5 milijonų. Pinigus .jam 
suaukojo draugai Europoje ir 
JAV-bėse, kurie išgirdę apie jo

ti.
Gydytojas Aleksandras tik 35 

procentus pajamų gauna iš vals

San Joaquin, Bolivijoje, siau
čiant epidemijai, 'kai mirė dau
giau ka p 860 žmonių, misionie
rius Bendorait;s padėjo išgelbė
ti šimtus žmonių gyvybių. Vy
riausybė, pripažindama ;o dar
bą, suteikė jam Captain of Cor
vette laipsnį ir davė Naval Or
der of Merit. Praeitais metais! nine!. 1978 m. jam buvo reika- 
rugpiūčio -7 d. jis buvo pakeltas 
į Captain of Frigate. Už indė
nams teikiamą pagalbą jis buvo 
apdovanotas Marechai Rondon darbus, negali atsisakyti auko- 
medaliu. Už darbą tarp Guajara 
Mirim gyventojų jam buvo su
teikta Guaj aram i ra. garbės pilie
tybė. 1978 m. gruodžio 19 d. Na- tybės. todėl pradėjo rinkti au- 
cionalinė armija ji apdovanojo kas. Jau 15 metų, kai aukos plau 
“Pacificadoro” medaliu. Brazilų 1 kia iš viso pasaulio. Jis dar vis 
istorijos akademija San Paule, keliauja po Europą ir Š. Ameri- 
apdovanojo jį Medai Marechaljką, rūpindamasis aukų• rinkimu.

Jo Lancha ligoninė (ligoninėr Deodoro-Da Fonseca; praeito 
mėnesio 26 jim buvo suteik- laive) išplaukia iš Cabixi upės, 

'tas garbės ’titulas — Titular

.tojas Aleksandras gavo The Or| apie 700 žmonių (laivas yra tik 

.-der of Merit ofįįmprensa ir Rio? 22 m ilgio). Jame yra moderni 
de Janeiro valstijoje, Imperensa medicinos ir 
sąjungos buvo pakeltas į Grand ratūra, 
Master.

ir kelionė paprastai trunka apie 
Member of the/Academy. Gydy- 22 dienas. Laivas aptarnauja

odontologijos apa
rdytoj o kabinetaas, 

lobaratorija analizėms ir 3 lo
vos. Tos 2180 km nusitęsiančios 
kelionės metu dešimtys sunkiai 
sergančių ligonių nugabenami -į 
artimiausias miestų ligonines.

1978 m. ligoninė atliko tokius 
darbus: 21,860 konsultacijų, 15,- 

j 227 laboratorinių analizių, 4,227

Bon Pastor ligoninėje gavo 
klaės A klasifikaciją. Tokių ligo 
ninių Rondonia yra tik dvi, vie
na 5-toj BEC, Porto Velho. Tai 
viena svarbiausių ligoninių Amą 
zonė j e.

Jis taip pat Įsteigė radiją švie-1 dantųgydy"a'7 539~elektrini'ai
timo reikalams, kuris perduoda] 
geriausias programas visoje apy} 
linkėję. Sagrana įsteigė plytinėj 
kurioje pirmą kartą čia panau
dotos modernios mašinos.

Radijo mėgėjų diapozonuose 
jis kiekvieną dieną kalbasi su 
savo draugais Brazilijoje ir už
sieniuose. Kai ligoninė 
(ligoninė laive), plaukia 
re ir Guapore upėmis, ; 
jas Aleksandras palaiko 
laivu radijo ryšius.

Dr. F. A Bendoraitiš buvo 
Albert Schweitzer artimas drau

Lancha 
Mamo-

su šiuo

A t
A t

MARU A NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ~ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737

gPBllIO^

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

« ROfESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nno

TeL 476-2206

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

it KR

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

gydymai, 1,879 Rentgeno perš
vietimai, 9,418 greitosios pagal
bos pasitamavimai, 153 ligoniai' 
nuvežti ambulatorijos mašina, 
5,183 praėmimai į ligoninę/430 
operacijos.

Medicinos laivo darbo resulta- 
tai: 11 mėnesiniu kelionių, 3,482 
dantų gydymai, 6,267 vizitai. ’ 
1,887 įšvirkštimai, 42 ligoniai

nesušlubuotų. O viengungis esu-

Prieš keletą savaičių gyd. 
Aleksandras lankėsi Europoje. 
Daugiausia važinėjo po V. Vo< 
kietiją ir Austriją. Bremeno; ra* 
dijas veda jam skirtą programą 
“Doktor im Urwald”, kuri trans 
liuojama kiekvieną sekmadienį.

— Bremeno stotyje buvau la* 
bai sujaudintas nuoširdžiu suti- 

' kimu, — pasakoja gyd. Aleksan
dras. ,— Didelė minia žmonių 
jau laukė manęs su gėlėmis. 
Be šių malonių geraširdžių žmo 
nių negalėčiau 'tęsti savo darbo.

Jis ten buvo pakviestas daly
vauti savo “Doktor'im Urwald'* 
radijo programoje.

Ryšį baigiame. Nuoširdžiai 
atsisveikiname.’ Gyd. • Aleksan
dras nuskuba “dar padirbėti li
goninėje”. Aš išjungiu stotelės 
aparatūrą ir susimąstau. Krūti
nę užlieja pagarba ir pasididžia
vimas šiuo maloniu tautiečiu, ku 
riš, atsižadėjęs civilizacijos tei
kiamų patogumų -ir malonumų, 
savo nemažus gabumus, darbą, 
net savo gyvenimą aukojo ir au
koja alkaniems vargšams', ir li
goniams tolimose džiunglėse.

Prisimenu, kartą dr. Aleksam 
- dras sakė: ■

— Mūsų šeimą išvežė į Sibi
rą, tai likau 'Vienas kaip pirštas 
pasaulyje, todėl, ir misionieriu
mi būti nėra taip sunku.

šiandien, kai ir žmogiškosios 
vertybės vis dažniau -bandomos

(Nukelta. Į šeštą puslapį)NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
8 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 

^Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
g į M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 

kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik. $3.

© DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
Hnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 

£ šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

c VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 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 vertimai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

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

e JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraJ- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1736 So. Halsted St., Chicago, 
IE 80608. Užsakant jMitu, pridėti doferj pertl’KBŪmo maMnmą

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, July 7. 1981
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Minėjome 205-ąją nepriklauso
mybės sukakti

Rodos, neseniai minėjome Jungtinių Amerikos Vals
tybių nepriklausomybės 200 metų sukaktį, o šeštadienį 
jau paminėjome 205-ąją sukaktį.

Amerikos lietuviai, gavę prieglaudą šioje galingoje 
valstybėje, įsijungė į šio krašto tokią svarbią sukaktį ir 
suruošė didelį minėjimą didžiausiuose rūmuose Michigan 
ežero pakraštyje. Diena pasitaikė lietinga, susisiekimas 
buv^ sunkus, bet milžiniškoji salė buvo pilna, kalbos tu
riningos, muzika žavi. Visi dar ir šiandien prisimename 
Antano Kazakaičio taip realiai ir gyvai parašytą kores
pondenciją, iš kurios gali pasimokyti kiekvienas rašyti 
pradedantis reporteris.

Šiuo kartu mums svarbu prisiminti prieš penkerius 
metus buvusias čikagiečių nuotaikas. Amerikos nepri
klausomybės paskelbimo sukakties minėjimas buvo nau
jas dalykas. Amerikos lietuviai minėjo JAV nepriklau
somybės sukaktį ir anksčiau, bet paskutinius keturis de
šimtmečius dažniau minėdavo Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį, bet nedėjo tekio didelio pasišventimo į Ame
rikos nepriklausomybės minėjimus. Rusai, susitarę su 
naciais, atėmė nepriklausomybę Lietuvai, todėl visi ir 
kreipdavo ypatingą dėmesį į Lietuvos nepriklausomybės 
netekimą.

Amerika savo nepriklausomybės minėjimą minėjo 
jau dušimtąjį kartą, todėl Chicagos lietuvių organizaci
jos nutarė gražiai paminėti ir JAV nepriklausomybę. 
Lietuviai nusisamdę pačią brangiausią ir didžiausią salę, 
gavo miesto simfoninį orkestrą ir paminėjo lietuvio kū
rinį. Lietuviai ryžosi ir padarė. Didžioji Amerikos spau
da įvertino tą renginį, labai šiltai apie lietuvius atsiliepė. 
Nė-viena kita etninė grupė nepajėgė padaryti to, ką pa
darė lietuviai. Amerikoje yra daugiau lenkų, italų, uk
rainiečių, bet nė viena tautinė grupė nesuprato Amerikos 
nepriklausomybės reikšmės ir nepajėgė tokios šventės su
ruošti. Kiekvienas lietuvis dar ir šiandien didžiuojasi, kad 
lietuviai d rišo ir pajėgė taip šauniai paminėti Amerikos 
200 metų sukaktį.

Minėta sukaktis buvo gražiai suruošta, bet mažai kas

TITIANAS, Renesanso tapytojas “FLORA”

prisimena, kiek lietuviai turėjo įdėti pasiryžimo, drąsos 
ir pasišventimo tai sukakčiai paminėti. Kam teko tą 
šventę ruošti, tai žino, kad buvo labai daug žmonių, kurie 
buvo priešingi tos amerikiečių sukakties ruošimui. Jeigu 
būtų koją lietuviams pakišę lenkai, ukrainiečiai ar vokie
čiai, tai galėtume, sakyti, kad tai daro iš pavydo. Liūd
niausia, kad ruošėjams didžiausias kliūtis darė patys 
lietuviai. Jiems atrodė, kad tekias šventes gali ruošti tik
tai po karo atvažiavusieji nauji lietuvių vadai. Jie ne
parodė reikalingos išminties pačioje Lietuvoje krašto rei
kalams vadovauti, bet jie užsispyrė lietuviams nurodyti, 
kad tiktai jie gali vadovauti. Jeigu kas drįso be jų inicia
tyvos imtis amerikiečų sukakties paminėjimo, tai reikia 
priešintis.

Lietuvos reikalų nesuprantantieji jiems perdavė lie
tuvių katalikų įsteigtą spaudą, tai jie nutarė lietuvių ruo
šiamos sukakties minėjime visai negarsinti. Jie neturėjo 
teisės panašiai elgtis, bet jie nedėjo net apmokamų garsini 
mų. Jeigu minėjimą ruošusieji lietuviai laiku būtų nuėję 
į teismą ir pasiskundę, kad marijonų leidžiamas laikraš
tis atsisakė dėti garsisimus apie 200 metų sukakties mi
nėjimą, tai teisėjas būtų turėjęs atsilikėliams pasakyti, 
kad jie gali neruošti minėjimo, jeigu jiems tams minėji
mas nesvarbus, bet jie neturi teisės neskelbti.

Savo spaudoje minėto minėjimo jie neskelbė, ragino 
artimuosius į minėjimą neiti, per radiją nepaminėjo, o 
vis dėlto prisirinko pilna didžioji salė. Buvo pasakytos 
turiningos kalbos, pagiedotos gražios giesmės ir pami
nėta svarbi sukaktis. Minėjimo kenkėjai nepažino lietu
viško charakterio. Jeigu lietuviui pataria neiti į ameri
kiečių sukakties minėjimą, tai lietuvis būtinai nueis pa
žiūrėti, kas ten daroma. Ir norėjo patirti, kuriais sume
timais draudė minėjiman eiti. Kada išaiškino, kad tai 
buvo paprastas pavydas ir naujai atvažiavusios grupės 
noras nebendrauti su senais Amerikos lietuviais, tai tas

' draudimas nieko nereiškė.

KANCLERIO SCHMIDTO RŪPESČIAI
VAK VCKTFTIJOS FVAN- ir chcm;nius pinklus bei

GFTIFI ^FND^IJA PADEDA bendrai yra keleriopai stipriau 
RUSIJOS INPEFIAUZMUI —sH rklavusi už NATO priklau

To1 ą tenka dąryti iš
šios Hendiiįcę suvažjavijre. įvy- 
kusiarre merelį Ham
Kurpe, svarstytu kiaus Nors 
pro^rameįe buvo prirašyta ir 
daugybė kitų calykų, bet, re 
mimtis pranfš;mais per radiją 
ir soaudą, s ipriausiąi buvo ap
sistoja prie programos punkto 

tarkos užrikr nimą be\ tiks
liau parūkius, saugumą. Čia pir
miausia buvo >škeiti klausimai 
r uri<? in kla višo. vimo.
VATO 1979 m nutarimų ir ki
ti. šituos dalykus kėlė ypač 
taip vadinamo Taikos Sąjūdžio 
ir kitų grup ų dalyvrii, sąmonm 
gai ar nesąmoningai padedan-1 
tieji Maskvai siekti savo impe-; 
riaJistiniu užs'mo’imų- Pagal 
juos, tą ka tegalima tik nusi
ginklavus. Be to. Maskva neke 
tinarri pulti vakaru. Todėl ne
dali ’’r kalbų būti apie apsigink- 
lay’mą. apie NATO 1979 m. nu
tarimu Įvykdymą ir kt. Pag?, 
liau reikalingą ir priešą mylėti, 
apie ką kalbama ir kalno pa
moksle.

Diskusijose apie šituos ir kai- 
kuriuos kitus klausimus kalbėjo 
bei atsakinėjo kancleris Schmidt 
:r krašto apsaugos ministeris 
Apel. Pagal juos, yra nerealu 
bei priešinga tikrovei reikalauti 
taikos nus^kinklavus. Taikingo
mis priemonėmis ji nėra pasiek- 
tina ir išlaikytina. Apsiginti ne
pajėgiantieji sulauks Afganista
no rkimo. Kas liečia raketas, tai 
bolševikinė Rusija, jau prieš ke
letą metų modernizavo savo, kai 
JAV tepagamins jas dar tik už 
trijų metų. Todėl protestai prieš 
jas yra perankstyvūs bei pe- 
rankscyva ir baimė prieš pasta
bias. Antra. Ne JAV, bet Mas
kva yra išvysčiusi bakteriologi-

tieji galėjo čia vadovautis nuo- 
tpikorpis, o ne protu, kas, pa
prastai kaikada nėra išvengiama

~r»rč*as valstybes >r vis pinkluo- 
iasi. nors ir gerai žino, kad nie-

nepuls jos. Jei jau Maskva 
būtų taikinra, tai kuriems ga
lams ji laiko savo raketas, pa
bengtas puolimui vak. Vokieti
jos ir k’tų Europos kraštų

An "ra. Vienašališkas nusigin
klavimas tebūtų vien paskatini
mu imperialistinei Maskvai pui
ri Je Hitleris nepuolęs Šveica
rijos. tai vien todėl, kad ji buvo

apsiginklavusi. Jei Mask
va vma :au parinkusi taikinius ir 
krkn i juos surik uotas raketas 
t?i negi vakariečiai turi nusi- 
^mkluoti? Priešingai- Tik jų tin 
karnai apsi^irklav mas gali ga 
rrruuo^ taika, laisvę ir teisingu
mą prieš svetimos iė^os hege 
~onija. Gi ginais prieš svetimą 

nenr\eštarauja ir kr’kščio- 
^vbei. šiaip ir Bonna esanti už 
n? si tarimus Maskvos su Vašing
tonu apie nusiginklavimą bei 
ginklavimąsi.

Priešai dabartinės Bonos lai
kysenos minėtuose reikaluose 
kanclerį ir minister: salėse suti
ko bei trukdė jų kalbas šauks
mais, pravardžiavimais, švilpi
mu. metimu į juos kiaušiniais ir 
panašiai. Jpat visa tai jie buvo 
nukreippę į ministerį. O kai jis 
pasakė, kad Maskva yra pavojin 
?a taikai ir todėl ji nėra mašy 
tina su Vatikanu, tai būrys mer
ginu, apsirengusių lavoniniais 
marškiniais, nusigrimavusios miT, 
rusių kaukuolėmis, /šaukė- , apie 

.taiką be ginklų. Be to, policijos 
neprileisti prie ministerio jau
nuoliai buvo sukėlę muštynes, 
gi suvažiavime dalyvavę kariai 
buvo apšaukti žudikais. Žinoma, 
šios rūšies dalyviai čia buvo 
mažumoje. Bet jie gerai žino-, 
j e, ko siekė. Tik jiems pritarian

Minėjimo rengėjai žinojo, kad amerikiečiai, minėda
mi savo 200 metų sukaktį, taip pat pasisakė ir už Lietu
vos nepriklausomybę. Jie žinojo, kad lietuvių tautą yra 
nedidelė. Jiems buvo aišku, kad du galingieji kaimynai 
atėmė Lietuvai nepriklausomybę, todėl Amerika nepri
pažino sepriklausomybės panaikinimo ir Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Amerikiečiai yra vieninteliai, 
kurie pasmerkė Lietuvos okupaciją, nepripažino Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjungą .ir kelis kartus, tarptau
tinėse konferencijose užtarė lietuvių teises.

Bet svarbiausia, šiandien tai lietuvių grupei gėda 
prisipažinti, kad jie bandė pakenkti JAV neprklausomy- 
bės paminėjimui, bet inžinierius Algimantas Gečys su
galvojo naują planą. Jis nutarė pakenkti VLIKui. Jis dub- 
likuoja VLIKo ir ALTo vedamą darbą. Reikia manyti, 
kad už kelių metų visiems Gečio pasekėjams bus tokią 
pati gėda, kokia šiandien yra Amerikos nepriklausomy
bės minėjimo ardytojams. Jie nenorės prie, ardomojo 
darbo prisipažinti.

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMOSĄJŪDIS v
(Tęsinys)

Ir tik vėliau demokratai gavo patirti, kad kiek
vienai politinei partijai jos veiklos pagrindą duo
da atstovaujamos klasės materialinių jos reikalų 
gynimas.

Demokratų “seimas” ir šį kartą nesigilino į 
konkretesnį siekiamo politinio idealo turinį, nc- 
pabrėždamas savotišku suformulavimu laisvosios 
Lietuvos demokratinį pobūdį bei kovos dėsnį jai 
iškovoti. Partinio formavimosi procese buvo pa
žengta kiek pirmyn.

SOCIALISTINIO 3ĄJŪDŽIO 
LIETUVOJE IšVAKARCS

Lietuvos bajorija brangiai sumokėjo už 1863 
metų sukilimą. Reta šeima neminėjo žuvusiųjų

laisvinti iš po sunkios carų letenos ir atgauti Len
kijai, kartu ir Lietuvai, politinę nepriklausomy
bę. Sukilimo “dešinieji” dalyviai nepriklausomy
bę siejo su viltimi kartu atgauti praeities privile- 

! gijas ir vadovavimą atkuršimai valstybei. Suki
limo “kairieji” dalyviai priešaky su Kostu Kąli- 
novskiu, 1864 metų kovo 10 (23) dieną pakartu, 
Lukiškių aikštėje Vilniuje, siekė panaikinti bau

džiavą, patikrinti išlaisvintai liaudžiai — lietu
viams ir gudams — pilietnes. kultūrnes ir poli
tines laisves.

Sukilimui sužlugus, žlugo ne tik idealai, bet 
ir pasitikėjimas savimi; dingo viltis bet kada po
litiškai išsilaisvinti. Net “kairiesiems” liko kar- 

, tėlis, kad jų siekimus, nors ir iš prievartos, reali
zavo priešas, panaikindamas baudžiavą. Realiza
vo pats Muravjovas Korikas. Priešakin nedrąsiai

• pradėjo prasistumti tie. kurie neturėjo drąsos sū-
• kilime dalyvauti. — pats egoistiškiausias gaiva- 
! las, dvasios šliužai, pasalūnai, karjeristai. Pra
slinkus 35 metams, jie jau tiek gerai jautėsi, kad, 
nesibijodami žuvusiųjų šešėlio, 1898 metų lapkri-

mintis, kad likimas teisingai atsilygino privilegi
juotam luomui už tai, kad vergė ir išnaudojo liau
dį, kad nuo jos nutolo ir virto jai priešu.

Tokių nuotaikų aplinkoje augo ir bajoriškas 
j Lietuvos jaunimas. Sukilimo metais vaikai buvę, 
I pradedant devynioliktojo šimtmečio 80-sius me
tus, jau buvo jaunuoliai, sukilėlių palikuonys, luo
mo viltis, turėję vadovauti Lietuvos gyvenimui, 

■ nes tik jie galėjo įgyti mokslą, kartu paveldėda
mi tėvų privilegijuotosios padėties likučius. Lie
tuviškoji inteliegntija iš ūkininkų buvo dar sun
kiai įžiūrimas dydis.

Tų metų bajoriškas Lietuvos jaunimas augš- 
. tuosius mokslus ėjo tik iš dalies užsieniuose; dau
gumas — Rusijos universitetuose ir dąugiausia 
Peterburge. Mokslus baigusiųjų tik nedaugelis 
pasilikdavo Rusijoje, neperdaug kas skubėjo Var
šuvon ir daugumas grįždavo namo, apsigyvenda- 

. mi Vilniuj, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje kaip 
laisvųjų profesijų žmonės, arba ūkininkaudami 

1 tėvų dvaruose. Universitetuose susidurdavo su ru- 
’ sų revoliuciniu jaunimu, dažniausiai su “narodo-

mūšiuose, nuteistų mirtį, ištremtų Sibiran ar pa- (čio 8 (11) dieną pašventinant Vilniuje paminklą 
sitraukusių užsienin. Jei šeimoj nukentėjusių ne- Muravjovui Korikui, dalyvavo iškilmėse jų luomo
buvo, tai buvo nukentėjusių giminių ar artimų 
pažįstamų. Iš bajorijos tarpo į>UY° išimtas pats 

^o.iausias gaivalas, turėję^“pent kokių idea- 
it; ir ii'.t kcj save aukoti jiems siekti. Tarpe liku
siųjų, dar gy- -usių visuomeninio reikalo pajau
timu. beliko laic tuvių nuotaika.

Suknimas u ikyrė politini ^Uslą, — ižsi-

į budelio atminimui pagerbti. Tos šlykščios šliužų 
saujelės priešakyje stovėjo “realistai”, bandę lai- 

! mėti savo interesų patenkinimą ne per kovą, bet 
(bučiuodami priešo Į juos atsuktą užpakalį.

Kas liko tuomet daryti liūdėjusiems pralai- 
| mėto sukilimo, netektų artimųjų — Sibire žuvu
siųjų kultas. Tą pasyvų jausmą ne vienam lydėj )

volcais”, siekusiais likviduoti monarchijos Rusi
joje per liaudies sukilimą ir turėjusiais savo už
davinį “eiti į liaudį”. To rusiško jaunimo tarpe 
taip pat dominavo rusų bajorų vaikai, kartais ir 
aristokratai. Nebuvo sunku susiprasti, kartais ir 
iš vieno eiti. Tuometinėje Rusijoje vyravusi revo
liucinė organizacija “Narodnaja Volia” rinko sau 
adeptus ir iš Lietuvos jaunimo tarpo.

I tuos pačius Rusijos universitetus ėjo ži

tokiuose ir panašiuose masinėse 
subuvimuose.

• i-

Suvažrivime dalyvavo virš 
širnio tūkstančių ir visokio am
žiaus, išsilavinimo, užsiėmimo ir 
oolitinio nusiteikimo žmonių, ne 
iri*kiriant net komunistų. Be 
-'iivųjų, maišėsi ir užsieniečių 
ir, žinoma, pirmoje eilėje komu
nistinio nusiteikimo.

iAJ .i- ♦.

Priešpaskutinę suvažiavimo 
d^eną įvyko demonstracija prieš 
laikymą JAV atominių raketų 
v*ik. Vokietijos teritorijoje bei, 
tikriau pasakius, prieš savo 
kraštą ir JAV, kurias nuo seno 
Maskva laiko savo priešu nume
ris p;rrras. Demonstracija buvo 
didelė. Neva vien jaunimo jo
je dalyvavo apįe keliasdešimt 
tūkstančių. Ją surengė Vokieti
jos komunistų partija, minėta 
Taikos Sąjunga, Jaunieji socia- 
h’stai. Krikščionys nusiginklavi
mui ir kiti.

Taigi, patikėtina minėtiems 
šaltiniams, jog šių metų vak. 
Vokietijos evangelikų Bendrijos 
suvažiavime ir sale jo stipriau
siai buvo išsikišę valstybės po
litiniai reikalai, bet ne religiniai, 
nors, atrodo, čia pastarieji tu
rėjo pirmauti. Taip bene turėjo 
būti ypač dabar, kada išstojimai 
iš Bendrijos yra didoki bei kada, 
kiek tenka nugirsti, lankymas 
pamaldų yra mažas bei vis ma
žėja. Be to, taikos, nusiginkla- 
,vėno\ apsiginklavimo, NATO 
•1979 m. nutarimų ir kiti panašūs 
klausimai yra keltini pirmiausia 
Maskvoje’, bei prieš Maskvą, o 
ne laisvuose1 kraštuose ar prieš 
juos, kurie tvarkosi demokratiš
kai ir neturi imperialistinių už
simojimų. Maskva drumstė ir te- 
bedrumsčia taika, nors ji nuo 
Lenino laikų nebuvo ir nėra tei-
singa. Tik Maskva yra ir iki au
sų apsiginklavusi bei vis gink
luojasi. Bet suvažiavime daly
vavę pacifistai tekalbėjo vien 
prieš vak. Vok’etiją ir JAV, ką 
ir Maskva daro.

M/ 
7-* *4*

Nieko gero nelauktina ir iš 
pasitarimų tarp Maskvos ir Va
šingtono. kas irgi buvo suvažia
vime iškelta. Kalbėtis su Mas
kva bei derėtis su ja yra vien 
liūliavimas savęs ir kitų bei pra
ilginimas dabartinės padėties, 
bet ne tikros taikos sukūrimas, 
jos Įgyvendinimas ir išlaikymas. 
Kremliaus yalddovai niekad ne 
silaikė susitarimų bei kitaip duo 
tų savo žodžių, nesilaiko dabar 
ir nesilaikys ir toliau, jei jie ko
kiu nors būdu netarnaus jų šie. 
kiamam pavergimui ir likusio

(Nukelta j •> psv

< nios iš Vakarų, kad ten revoliucinę ateities idėją 
I skelbia socializmas, pagrįstas Karolio Markso ir 
(Fridricho Engelso moksliniais darbais ir jų su- 
} kurta visuomenės evoliucijos teorija. Beveik vie
nintelė Vakaruose revoliucinė jėga — darbinin
kai, visų pirma besivystančios kapitalistinės pra
monės darbininkai.

j Rusijos užtroškusiame ore socializmo idėjos 
lengvai pagaudavo akademinį jaunimą — tiek ru
sus, tiek ir iš Lietuvos, — kad ir nevienodai jį 
paveikdamps. Ypač jaupimą iš Lietuvos. Mažoji 

; jo dalis, atrodo, netekusi vilties ko nors pasiekti 
separatine veikla, matė reikiant savo politinius ir 
socialinius uždavinius sutapdinti su rusų revoliu
cionierių uždąvjniais. Jie įsiliedavo į rusų orga- 

1 nizacijas ir jose veikdavo. Lietuva tam sąjūdžiui 
davė dvi ryškias asmenybes: Igną Hrinevickį ir 
Juozą lAikoševičių, — abudu socialistinio nusista- 

I tymo revoliucionieriai teroristai.
Studentų iš Lietuvos didžioji dalis, savo vi- 

1 suomeninei veiklai stačiusi pirmiausia politinį už- 
davinį, jį siejo su bendra Lenkijos-Lietuvos atei-
timi, siekdami nepriklausomybės. Tai studentų 
grupei socializmas buvo neišvengiamas ideologi
nis priedas: kovą su carizmu galėjo laimėti tik 
masinis sukilimas prieš režimą; liaudies masėje 
nis priedas.

(Bus daugiau)
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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

Atkelta iš 4 psi.

metais Šančiuose pastatyta aukšt. mokykla

Laidotuvių DirektoriaiVLIKO TARYBOS POSĖDI;r

L:e uvos Sienų komisijo: pa-

po 
die

KANCLERIO SCHMIDTO 
RŪPESČIAI

V DARG1S 
avt>VTGJA$ 10 CHIRUGGAS 

Community klinikas

I Rd_. WoctcbeHwr, IL
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis It 

Vm antra Mtn dieni 8—3 vkl.

įL

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

•X.

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Rezidencijos tolaf.: 448-5545

FLORIDA

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, Pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

laisvo pasaul’o. Todėl laisvieji 
vakarai pirmiausia turėtų siekti 
tikros bei teisingos taikos pasau
lyje, o ne vien dabartinės palai
kymo. Tikroji bei teisinga taika 
tegalima tik grąžinus laisvę 
Maskvos pavergtoms ir jos he
gemonijoje laikomoms tautoms 
pačioms spręsti savo reikalus, 
duoti laisvę jos siekiančioms ir 
t. t. ir t. t-. Bet kaip tyčia apie 
v;sa tai ir šitame suvažiavime 
nei žodelio, nors, atrodo, tokie 
dalykai tikrai neprieštarauja 
krikščionybei. Negi suvažiavi
mo rengėjai bei jo dalyviai neži- 

. nojo bei dar nežino, kad prie 
j dabartinės taikos visoje bolševi

kinės Rusijos imperijoje ne vien 
naikinama religija, persekiojami 
tikintieji, naikinamos bei mari
namos nerusiškos tautos ir da
romi kiti nežmoniškumai paverg 
tiesiems? Jei Afganistaną kanc
leris ir paminėjo, tai bene vien 
todėl, kad šis kraštas yra Mas
kvos naujausios agresijos auka 
ir kad jis buvo paimtas pavyz
džiu pademonstravimui likimo 
neapsigiklavusiems. Apie nuo se

< niau Maskvos pavergtus kraštus 
• ir jis nutylėjo.

RIMTA PRIEŽASTIS

iPERKRAUSTYMA1

5
Vpiv, Vairi

ninkas Liūtą:

know Your heart

s
, 7

— Ar jau perskaitei knygą, 
kurią tau vardo dieną dovano- 
jau?

— Kodėl?
— Nešvariomis rankomis lies

ti knygų mama neleidžia.

5į.?~

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

SOPHIE BARČUS

B

r&L t Arą* 2-1 f n

TeL: OLympic 2-1003 t

A
TeL: LAfayette 3-3572

JKAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

2

1/2

1/4
8/4

TeL: YArK» 7-3401

MM
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AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

i

medium-size yams or 
sweet potatoes 

pound cooked ham, 
cut into 1/2-mch 
cubes

cup diagonally sliced

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Chicago, minors 60629 
Telef. 778-5374

Apdraustas perkraustymaj 
is įvairiu atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, IL 60629

cup sour cream 
tablespoons milk 
teaspoons Dijon4tyla 

mustard
teaspoon salt

Dissolve sM drink mix and 
sugar »n wa*dr fv>ur 
piešte ce-cute frays dr 
smaH paper cups Freeze 
unW almost Hr-n Insert 
wooden ^bek or spoon nto 
each Freeze until krm. 
Makes about 20.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vaL 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
Frozen Suckers

1 envelope KOOL-AID ® 
Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/3 cup sugar 
1 quart water

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Talei.: HEmlock 4-2413

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublk 7-1211
11628 SOUTH WEST HIGHWAY, Paloe HHU, HL >74-4411

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sa. CALIFORNIA AVE.

PATS SKAITYK IR DAP KI
TUS PARAGINK SKAITYTI į 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” j

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60o50 
TeL: 652-5245

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wisa 
and appetizing main dishes that come in small quantities — and 
require a minimum of fuss.

Hearty Ham Yam Salad is a delicious solution. It’t easy to 
prepare and economical, too. And there's no waste involved 
since it serves only a pair. Make this tangy creation ahead of 
time tn a handy Tupperware Seal-N-Serve® . Serve the salad in 
the same convenient and colorful container for an attractive 
presentation. And, if you're dining alone, the salad can be 
stored in the same bowl m the refrigerator until its next menu 
appearance within a few days.

Ham Yam Salad
1/3

2
1 1/2

j® “Lietuvos Aidai” 
KAZĖ 'BRAZDŽIONYTt 

Pro^nnxK v ėdė j e GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1131

celery Lettuce leaves
In a medium saucepan, cook yams In boiling salted water to 

cover for 20 minutes or until tender. Cool. Peel yanu, cut into ’ 
1/2-inch cubes. In a rmedium bowl, combine yams, ham and 
celery. Refrigerate until well chilled. Combine aour cream* 
milk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Powr 
oyer ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leave*.
Yield: 2 serving* , „ . _ — /

BUTKUS - VASA1TIS
1446 Ave^ Cicero, UL

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Kool-Aid:..On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

PHILLIPS - LABANAUSKAS 
8307 So. LTTUANICA AVE.

i I j
/
I i

Vyrausio Lietuvos- Išlaisvini
mo Komite o Tarybos posėdis 
įvyko gegužės 30 d. Čikagoj ev 
Amerikos Lietuvių Tarybos pa
talpose- Tarybos posėdžiui pir
mininkavo Juozas Skorubskas, 
Lietuvos Socialdemokratu Par- v 
tijos atstovas ir sekretoriavo Jo
nas Jurkūnas, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos atstovas. Ša 
Ha nuolatiniu tarvba sudarau- v W 
čių atstovų posėdyje dalyvavo
kaip svečias Amerkos Lietuvių, pažiūra. Užsiminė ir apie Tau- 
Tarybos pirmininkas dr. Kazys J tos Fondo .suvažiavimą. Primi- 
šidlauskas ir Vliko Valdybos nė, kad antro- metai iš eilės Tau 

tos Fondo pajamos yra’ rekordi
nės. 1980 metų išlaidos prašoko

Lietuvoje. Valdybos pirminin- j 
kas dr. K- Bobelis prruoš atsi- j 
šaukimą Birželio įvykių 40 me-! 
tu sukakties minėjimų reikalu.! 
Vliko valdyba seka naujos JAV 
valdžios darbus ir veiksmus. 
Ypatingai stebi žmogaus teisių 
klausimą, nes jau dabar matosi 
naujos administracijos skirtinga

daug neišleista, jei nebūtų rei
kėję vykti į Madrido, konferen
ciją. Procentaliai JAV gyveną 
betuviai mažiau prisideda prie 
Tautos Fondo aukų sutelkimo. 
Tautos Fondo valdyba pralpėsta 
su teise koptuoti daugiau narių. 
Tautos Fondo taryba nutarė pa-

Į tas- Sekantis Vliko valdybos 
‘ sėdis numatytas birželio 6-7 

ka:p pagerinti veiklą prieš oku- f norois. 
pantą. Anglų kalba išleista dr.
J. Pajaujo knyga apie genocidą ruoštą rezoliucijos tekstą Mažo

sios L-etuvos sienų klausimu 
perskaitė sekretorius A. Regis. 
Priimtas rezoliucijos tekste pa
reiškimas: Vliko Taryba remiasi 
1949 m. vasario mėn. 2 d. Vliko 
memorandumu didžiosioms val
dybėms nurodančiu, kad Mažo- ; 
ji Lietuva nuo priešistorinių lai- f 
kų lietuvių apgyventa turi būti * 
Lietuvos valstybės ribose.

Vliko Taryba, susidurdama su • 
techniškais veiklos trūkumais 
nutarė įsteigti Tarybos adminis- 
tracinį postą Einamuohse reika- Į 
luose iš pasiūlymų buvo priim-- 
tas nutarimas, kad Tarybos pir- S 
mininkas yra moraliai įpareigo
jamas surasti prelegentą arba 
pats turi paruošti pusės valandos 
paskaitą svarbiais Lietuvos lais
vinimo klausimais ar pasisakyti; | 
bendrai dėl tarptautinių įvykių. Į t 

Darbingas posėdis užsitęsė ii-. Į 
gokai. Tarybos narius posėdžio-i 
pertraukos metu pavaišinoi Lie- | 
tuvių Socialdemokratų Partija. |

(Iš LKD biuleteno)

Šidlauskas ir Vliko 
vicepirmininkas Liūtas Grinius.

Posėdį atidarė pirmininkas
Skorubskas paaiškindamas, kadi pajamas trijų tūkstančių dolerių 
posėdžio vieta buvo pakeistai suma. Pereitais metais būtų tiek 
Lietuvių Operai prašant, nes 
šiai nepavyko rasti tinkamos vie 
tos šios dienos numatytai repti
lijai. Po darbotvarkės priėmimo i 
buvo perskaitytas praeito tary
bos posėdžio protokolas. Stasio j 
Žcdeik-o, Lietuvos Ūkininkų Parį 
tijes atstovo, parašytas protoko-į
:as tuvo gana ilgas, bet išsamus j gyvinti savo veiklą ir savo po. 
:r buvo priimtas be pataisų. To-į sėdžius šauks kas du mėnesius, 
licu sekė Tarybos pirmininko j Vicepirmininkas L. Grinius 
Skorubsko pranešimas. Pirmi- į :škėlė lietuviškojo spaudoje ran 
ninl:as painformavo, kad savo; damą nepalankų ir kartais net 
kišene:jos metu, lankydamasis 
Washingtone, aplankė valdybos 
rc/'me ir turėjo neformalų pa- 
sbarimą su keiais valdybos na
riais ir visuomenės veikėjais.
Rasi 
būcžiD ir jokių nutarimų nepa-

f

melagingą atsiliepimą apie Vil
ką. Jis pats asmeniškai yra at
sakęs “Tėviškės Žiburiams” už 
jų laikraštyje tilpusią netikslin
gą informaciją apie Vliką. Tuo

•arimas buvo privalaus po- pačiu reikalu skatino Tarybos 
atstovus ateiti į pagalbą, rea
guoti — rašyti į spaudą. Vasaros 

'Os pranešimą pa_ | atosto.gų metu Vliko raštinėje 
ūmasis vicepirmi-l reikalmgas 
Grinius. Jis pa- 

valdybos raštinė 
kukli, bet ka< nuo įsikūrimo ji 
pasipildė lentynų skaičiumi, raš 
tus dauginančia mašina, magne- , 
of on u ir kinais techniškais pa

gerinimais. Toliau pranešė, kad 
valdyba ruošia keturis memo-! 
randumus: Molotovo — Ribent
ropo sutarmo neteisiškumo rei
kalu. Pabaltijo valstybių kali
niu klausimu (lietuviai ne So
vietų Sąjungos piliečiai, žmo
gaus 'eisiu klausimais ir Madri
do konferencijos reikalais. Gau
tas iš Australijos ministėrio pir 
n-minko apsakymas į ankstesni 
memorandumą su patarimais

intemas — jaunas 
studentas, prašė pagelbėti su
rasti tinkamą kandidatą..Valdy
ba jau gavo iš Politinės ir tei
sių komisijos paruoštą naujo sta 
tuto tekstą, kuris bus išsiuntinė. 
tas Tarybą sudarančių grupių
pirmininkas, kad būtų apsvarsty lijonus dolerių.

CHICAGAI REIKĖS
DAR S90 MILIJONŲ

CHICAGO, Ill. — Ateinančių f 
metų biudžetui Chicagos miesto ; 
transporto išlaidoms padengti 
reikės dar 90 milijonų dolerių, 
jeigu CTA teks Chicagai aptar
nauti.

Praeitą šeštadieni Illinois gu
bernatorius James Thompson 
aiškiai pasakė, kad jis Chicagai 
neturįs pinigų. Jis patarė Chica- 
gai pačiai rūpintis savo trans- 
po'rto priemonėmis

Jeigu ir toliau taip eis, tai : 
1983 metais prie Chicagos biu
džeto reikės pridėti dar 152 mi-

Ham Yam Salad Solves
The Cooking-For-Two Dilemma

O®

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeikai Evans

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

l

SENIAUSIA. IB DIDilAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Chieagot

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

P. J. RIDIKAS
3354 bo. HAjUSTED STREET



DABARTINIAI ĮVYKIAI LENKIJOJE ( 
■vo Jono Pauliaus II asmeny- 

Le. kų vienybė buvo pade-, 
vi .'i uola kard. Višinskio IS-i 
;uvt e. Kardinolas buvo palai 
‘as Pergales aikštėje, .daly-j 
u'ant šimto tūkstantiniai mi- 
.i :r lenkų komunistų partijos?

LKDS Centro Komitetas bir-’ 
žclio 5 d. buvo surengęs polili-j 
nę vakaronę- Kalbėjo Amgr.ko j 
lenkų veikėjas Roman Pucm -' 
ki, buvęs 14 metų J/iV kongn^-i 
manas, šiuo metu Čikagos mic- i 
to aldermanas ir Amerikos Len 
kų Kongreso pirmininkas. Ro
man Pucinski, būdamas kongre 
so komisijos pirmininkas, ninta-i 
tė Katyno žudvniu kaltieir su: i 
Jo šeima turi radio stotį, kuri ■ 
yra palanki lietuviams ir dažnai i 
informuoja apie pade į Lietuvo-Į

į ir
s pade

Kalbėtojas patiekė išsamia da
bartinių įvykių Lenkijoje nali- 
zę, - Asmeniškai jis yra pažįsta
mas su šventu Tėvu, taip pat su 
antisovietinės Solidarumo uni
jos veikėjais, ypač su jos pirmi 
ninku. L. Walensa.

Aldermano nuomone, sovietai* 
turi perdaug bėdų, kad šiuo me-j 
tu rizikuotų su invazija į Len
kiją. Invazijos atveju lenkai pa
sipriešintų. Netiesa, kad lenkų 
armijos karininkai esą rusai.

Solidarumo unijos atsiradimas 
yra pasėka visos eilės įvykių: 
lenkų tautos nepritarimas komu 
nizmui, tautos religingumas, 
kard. Višinskio tvirta laikysena, 
kard. Woytilos išrinkimas popie 
žium. Kard. Višinskiu! mirus, 
rusai, paskaitininko nuomone, 
būtų drįsę susitvarkyti su Len
kija, bet susilaikė, kad lenkai 
turi savo tautos gynėją Švento

ii rinkas Roman Pucins 
savo politinį subrendi- 

■bėrinai gerą tarptauti- 
es supratimą. Savo pui 
a ir t ktu patraukė su

sirinkusių dėmesį. Paskaitinin
kas išsamiai atsakinėjo į gau- 
rius p.-.klausimus ir pasiliko il- 
e/ .-ri laiką asmeniškam pokrl-

VIRTIS LAGERIUOSE IR
TREMTYJE — VERTA DĖME

SIO KNYGA

piknikas įvyks liepos 26 d- vie
nuolyno sodyboje, Putnam,; 

Conn. ,

1 — Ernest J. Lefevsr pakvies-' 
tas Valstybės departamento pa- ■ 
tarėju teroro klausiniais. Sena- 
to komitetus jd nepatvirtino, 
žmogaus teisių patarėju. Namai, 2wni — P«rdarim« 

KKAL ESTAT2 FOR SALK
Namai, Žam4 — Pardavimvi 
KKAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS, 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Tel. 847-7747 )

GYDYTOJAS DŽIUNGLĖSE
Atkelta iš 3 ps'i.

matuoti šaltu materializmo mas
tu, gyd. Aleksandro auka įgy
ja dar kilnesnę prasmę. Tegul 

ga
ri ar

Aukščiausiasis laimina šio 
baus ir nuoširdaus tautiečio 
bus dar daug daug metų.

Norintieji susisiekti su kun. 
dr. F. A. Bendoraičiu, gali kreip 
tis šiuo adresu Amateur Radio 
Station G4BYW, 4 Glene agles 
Way, Fixby Park, Huddersfield 
HD 2NH. J. Lekesys
\ (Iš Eur. Lietuvio)

Birželio mėn. 6 d. pasirodė 
nauji; knyga. Autorius — Sibiro 
kankinys Jonas Kreivėnas, išlei
do redakcinė komisija, spausdi
no M. Morkūno spaustuvė Čika
goje. Knygos sutikimas įvyko 
Tautiniuose Namuose Čikagoje. 
Iškilmėm vadovavo LKDS Cen 
tro Komiteto narė-žumalistė Ra
munė Tričytė, o knygą apibudi
no vicepirmininkas Pranas Povi 
laitis. Tai tikrai vertingų auto
riaus atsiminimų pynė apie pir
mą Lietuvos okupaciją, sovietų 
Įsitvirtinimą krašte, suėmimus, 
kardymus, trėmimus, autoriaus 

’’šgyvenimus Sibiro sunkių dar
bų stovykloje, tremtyje Kaza
chstane ir pokarinėje sovietų 
ck- • puotoj e Lietuvoj e.

Knyga pasirodė birželio mė
nesį, kada išeiviai prisimena 40 
metų sukaktį nuo prasidėjusių 
masinių lietuvių trėmimų. Ši kny 
ga kaip tik kalba apie mūsų 
broliu Sibiro kankiniu likimą ir 
turėtų būti perskaityta kiekvie
no lietuvio išeivio. Tai ne nove
lė, bet tikrai sunkiai įsivaizduos 
jami 
mai.

nekalto žmogaus išgyveni-

(Iš LKD biuletenio)

ANTANINA REPŠIENĖ - TAUTOS 
FONDO ĮGALIOTINĖ

To Whom It May Concern
This is to certify that Mrs. 

ANTANINA REPŠYS residing j 
at 1016 Linden Avenue, Bell- j 
wood, Illinois, 60104 is fully au-! 
thorized to represent Lithuanian j 
National Foundation, Inc, inj 
Bellwood and enwirons.

PAŽYMINE,
kad p. Antanina REPŠIENE! 

gyvenanti 1016 Linden Avenue, j 
Bellwood, Illinois, yra • įgalio- j 
ta atstovauti Tautos Fondą, įs-l 
kaitant išduodant ir pinigams i 
pakvitavimus, Bellwood, Ill-, ir j 
plačiose apylinkėse, kur ji ga
lės pasiekti aukotojus.

iuozas Giedraitis į 
tPresident

Executive committee 
Marija Noreikienė

Secretary

Lithuanian National Founda
tion (Tautos Fondas — Laisvės 
Iždas) laike 3(26) 81 — 7/1/81 
aukojo sekančiai:

1. Antanina ir Albinas Repšiai
— Bellwood, II ....... — S600.00

2.
IL

3.
4.

Juozas Bagdžius Chicago. 1

— Važiavimas Chicagos auto
busu pakeltas iki 90 centų, o per
sėdimas kainuoja dar 10 centų.; binskai Chicago, H ....

Balys Dundulis ....
Justinas ir Marija

Pinigai pasiųsti Tautos Fon
dui.

Antanina Repšienė
T. F. Įgaliotinė i

NEPASIDUOKITE
J PAKLYDIMUI

Jėzus Kristus pasakė: “Aš esą 
kelias, tiesa ir gyvybė. Niekas 
negali ateiti pas Tėvą kitaip, 
kaip tik per mane” (Jono 14:6);

Kviečiame visus pasiklausyti 
šios mums visiems taip svarbios 
temes šiandien 8:45 vai. vak. ra
dijo banga 1450 AM per ‘’Lietu
vos Aidus”.

j Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
per Sophie Barčus radiją išgir
site “Kodėl?”

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti 
naujo”. Prisiusime dovanai.

! Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries 
P.O. Box 321 ’
Oak Lawn, Ill. 60451

iš

i

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus savo patalpose įrengė 
Vaikams muziejų. Be nuolatinių 
eksponatų, vaikai galės išstatyti 
savo kūrybą. Oficialus atidary
mas įvyks liepos 17 čL 5-8 vai. 
vak. Nuo liepos 4 d. Žymiųjų 
lietuvių kambaryje galima ap
žiūrėti a. a. Povilo Kesiūno dar-Į 
bus, kuriuos muziejui dovano-'
JO Lijana Kesiūnaite. OficMus T&F gEyvERAGE & PLUMB 
vai"™" P°S ’jING. Rod any drain line for $25.

’ K .Pot open, no charge. We install 1 stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
flood controls, pumps and valves. 1 .... . <«■

We install complete bathrooms 
and basements.

523-1962

MiSCfeLLANfcOUi 
Įvairūs Dalykai

SEWER AND 
PLUMBING 

S
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.
S

CALL 656-8387

BUTŲ NUOMAVIMAS
KJLMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

yisę R0ŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
I

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

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

s 4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

i

l

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av*.
Tel. 927-3559

k/

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63id Street
Tek 436-7878 arba 839-5568 L

—■ 11 1 .. ........................"I
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tildai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVS, 

Tel. 523-8775

— Vokietijos Jaunimo Sąjun
ga ruošia Europos lietuvių jau- ! 
nimo stovyklą liepos 26-rugpiū- 
čio 2 d. Vasario 16 gimnazijos 
patalpose. !'

— A. L. Kataliku Susivieniji
mo seimas įvyks liepos 12-14 d. , 
Marriott viešbutyje,

DON’T READ THIS!’

a 2 butų mūrinis namas, naujas

i diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

t GENERAL REMODELING
» • Alumin. langai, durys, medžio 
i apmušimai. • Staliaus darbai, ce- 
j mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FET1NGIS CONSTRUCT1GH 

7132 So. Kidzis Avenue 
Tel. 776-85C5t

Rochester,
i

SLA ekskursija - kelionė i Karibų Jūra
■ Susivienijimas Lietuviu Ame-1 

rikoje pirmą karią organizuoja 
kelionę j KARIBŲ JŪRĄ laivu 
‘■CARNIVALE” nuo šių metų j 
lapkričio 8 iki 15 dienos (viena 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAN JUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuo'ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
j Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys. skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini-' 
mai laive.

5. St. Staniškis
6. Oswald R. Thiel

n .......  :...:
7. Anelė ir Kazys

Bus progos pailsėti saulėje, Melrose Park, IL .... 
užmegzti naujų pažinčių, apian-* 8. Aldona ir Vincas 
kyti dar nematytas salas, ke-* Chicago, 11..................
liauti su linksma lietuviu gru 
pe. 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas.

9. Steve Rudokas
Svarbu, kad neatidėliotu- II..................................

Čikagoje 
žurnalistas

Pasinaudokite šia proga įdo
miai ir linksmai praleisti atosto
gas, pasidžiaugti JURA ir tropi
nės saulės šiluma.

Dėl informacijos ir registraci
jos prašome iki liepos 25 dienos 
kreiptis j:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60613
Tel. (312) 238-9787

SIJSTVIEN HIM A S T JETU- 
VIŲ AMERIKOJE

Genovaitė Meiliūnienė 
SLA sekretorė

$100.00 
$100.00 

Palu- 
$100.00 
$100.60

Burbank, 
$100.00 

Tautkus 
.... $100.00 
Kačinskas 
.. $100.00

Chicago, 
— S50.00

10. Justinas Šidlauskas Chicago"
Ill.................................. — $50.00

11. Dr. Bronė ir Viktoras Me
tusiai Cicero, II.............. $50.00

Liudvika Dubauskicnė Cice- 
II............................ $50.00

Br. Miliauskas Chicago, II- 
............................  ^$20.00- 

Inž. Domas Adomaitis Chi- 
. $20.00 
$1.550.00

Be to, A. A. Dr. Danilevičiaus 
įamžinimui:

1. Delfiną ir Jonas Tričiai Chi
cago, II.............................$ 50.00

2. Antanina ir Albinas Rep-'
šiai Bellwood, 11.......... — $100-00

Viso 1,700-00 — Putnamo seselių tradicinis
u

12.
ro,
13.

14.
cago. Ill.O "

— Praeitą savaitę 
mirė rašytoj as ir 
Adomas Vilainis-šidlauskas. Ve
lionis buvo gimęs 1905 m. Lau
kuvoje, kurį laiką leido ir re
dagavo humoro žurnalą Pelėda.

..—Pennsylvanijos Lietuvm Die
na įvyks rugpiūčio 16 Lakewood 
Parke, Barnesville, Pa. Ruoša 
rūpinasi lietuvos vyčių 110 kuo
pa. Iš daugelio lietuviškų apy
linkių- organizuojamos ekskursi
jos.

— New Yorko lituanistinę 
jkyklą baigė: Auksė Jankauskai
tė, Audrė Lukoševičiūtė, Daina 
Penikaitė, Daina Senkutė, Algis
Lukoševičius ir Henrikas Sa- j 
tinskas.

unless you want the finest in pro
fessional carpet cleaning, for your 

home or office.
Clip this ad for a 30% discount.

Special rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-7800
PRESTIGE HOME SERVICE

i

i

S 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Dengiame ir taisome visnrū-

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

•IGELA-ti
5 6557 S. talm'cjn Avenoe 

Chicago, IL 6O629

ROOMMATE 
FINDING SERVICE ; 

Cut Your Rent Cost In Half! i 
All Ages, Tastes, Backgrounds, j i 

Occupations.
Ref. Checked. Loop.

624 S. Michigan Ave. Suite 602 
Ph. 461-0774 |

Į!

VALDIS REALTY
2644 W. 69lh St.

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

Prašom palikti savo telefono 
merį automatiniame aparate.

nu-

I BUS SERVICE
įFor following correctional cen
ters: Grabam Center, Hillsboro. 
Ill., 488-1527 or 928-9024; Vien
na Center, 373-8241 or 928-9024.

Smitty's Bus Service

— Vasario 16 gimnaziją šie
met baigė Jonas Gyžė, Vilius 

-Grigužis ir Robertas Šneideris.' 
Abiturientų klasės auklėtoja bu-( 
vo R. Guzmerienė.

COMBINATION
SCRUB AND STEAM 

First room S25 Any room after SI5. 
You may find cheaper but 

ar they professional?
Call 520-0840

THE PROFESSIONALS

HELP WANTED — MALI
Darbinlnkv Reikia

BODY SHOPS needs Clean-Up 
Man with basic knowledge of 
mechanics. Must have driver’s 
license. Steady.

Apply in person: 
3518-24 W. 63rd St.

HFLP WANTED
Darbininkiy reiki*

FEMALE

NURSE’S AIDE

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimaa ir Taisymą?
2645 West S'hh Strsef
Tol. REpubilc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

,p. NEDAS, 4059 Archer Avenu>, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

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 — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

18.00

$3.00

$2.00

173J So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 6060$

SUSIVIENIJLMAS LIETUA’TIJ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaUnė <xr- 

^xnEacljaL, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba,

SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
ipdraudu s®vo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančitm 
inkštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
tpdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 

mielai pagelbės I SLA įsirašyti

AA Gas Equipment 
Heating Serv.

i Air Conditionnig - Refrigeration - 
Sheet Metal - Boilers Installa

tion and Repairs
24 Hour Emergency Service 
Licensed - Bonded - Insured 
721-9555 625 E. 103 St

_. _ .......... _

Reliable, live-in, to care for nc’n- 
ambulatory stroke patient. Non
demanding situation. Room, 

board and $125 per month.
Call 743-1015 evenings.

M. i I M 5 U J
Motery Fvblls

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. T«l. 254-745S 
Taip pat daromi vertimai, gimlnly 
Iškviatknal, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

5 I

HOMEOWNERS POLICY

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

F. Lapeli*, Aperrt 
3208*4 W. 95th St

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

NURSES ASSISTANT, HOME 
HEALTH AIDES, Flexible Part-time 
hours. Days only Mon-Fri. 1 year hos
pital or nursing home experience. 
Must have proof of completion of 
state approved program. Must have 
dependable car. Excellent benefits, 
including travel allowance. Excellent 
salary. — Call for an appointment 
9 to 4, South Suburban Home Health 
Service, 447-6226.

40642. - 424-8554 V
State and Cawtty Company/1

^LA — riilras 
>1,000

SLA —kuopų
1 MVO

SLA įsirašytu

Galite kreiptis Ir

LITHUANIAN

tieaUl 1 SLA Centra:

ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. ». 
T«L antį

Marquette Parke prie 65-tos 
ir Washtenaw. Tik suaugu
siems išnuomojamas didelis, 
apšildomas 5 kambarių butas.

Skambinti 636-9632

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

LOANS & MORTGAGES 
Paskolos ir hipotekos

MOBILE MECHANIC 
_ SPECIALIST 

Full Automobile Repair 
Parts and Labor Guaranteed. 

Done at Your Location 
24 Hour Phone 

272-6.300

%

FUNDS AVAILABLE. S5.000 and up. 
For 1st and 2nd mortgages on Single 
& Multi-Family Homes. Shopping Cen 
ters, Apartments, Fanns, Churches. 
Construction. Commercial. Industrial, 
and many others. Compatible interest 
rates. J. Wright, P. O. Box 4959, 

Chicago, IL 60680.
(314) 264-4153

FURRIER 
FINISHER

W/good seamstress experience.
Oak Lawn Salon.

422-4092

AdVO«AtAl

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
; iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

» vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal sumtarima.

TU. 776-5162 arba 775-5161
2649 Wert 63rd Street

Chicago, IU. 6062t “

■6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, July 7, 1981




