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niečiu paleistais šūviais i Izraeli į r ‘ ... , &■f i- v * t- v. į Iraną, o grįžta tuscias.paskelbtų paliaubų metu. Jis ži
no, kad tokia taktika taikos ne
atneš. Kancleris Kreisky - savo

tos lazdos nepajus, tai vėliau bus 
dar sunkiau susivaldyti.

Arafatas pasipiktino palesti-

karo medžiagos. Galimas daik
tas, kad tos medžiagos ir nebuvo, 
nes lėktuvas medžiagą veža į

RUSAI NUMUŠĖ ARGENTINOSSUNKAUS TRANSPORTO LĖKTUVĄ v
ŽINIA PANEIGTA, BET KIPRAS PRANEŠA, KAD ARGEN

TINOS JLĖKTUVAS SKRIDO KETURIS KARTUS

v •' _ _ . j U.Z.ld.iZLo pdl Cld. \ llli U.. <Jlb Ietį LB 11111"
ruožtu tame W>;|k Iram [r Izraf.Ro Ja
ne JAV turi vaidinti didesnę rolę j 
ir parodyti, kaip reikia siekti 
taikos.
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. NEPASTOVI TAIKA TARP IZRAELIO IR PALESTINIEČIŲ PARTIZANŲ
FLO VADAS SUDRAUDĖ NESILAIKANČIAS 

PALIAUBŲ GRUPES

: Pirmadienį buvo' ketvirtoji pa
liaubų diena tarp Izraelio ir pa
lestiniečių partizanų Libane, ta
čiau tris pirmąsias dienas , paski
ros PLO grupės bei joms gimi
ningi daliniai apšaudė Izraelio 
miestelius pasienyje. Nors sek
madienį Izraelio pasienis nębūvo 
pažeistas, tačiau prasidėjo kovos 
tarp krikščionių falangos dalinių 
ir paskirų ,palestiniečių grupių. 
Ypač aktyviai visose atako'se pa
sireiškė Populiariu Frontas, re
miamas ir apginkluotas Libijos. 
Tai neskaitlingas, bet labai gerai 
ginkluotas ir kov.ose 'drausmin
gas vienetas.. PLO vadas Yasir 
Arafatas, kalbėdamas' per ABC 
teleyiziją “Klausimai ir atsaky
mai” programoje, kvietė JAV pa
reigūnus oficialiai; susitikti su 
PLQ atstovais. Paliaubas nelie
čia Ga?os srities ir Jordaiį^ pa- 

.^ -tgjip' bėi Golano ąųkŠtunuĮ, nes
šios sritys yra Izraelio okupuo
tos. Jis kvietė visus PLO grupes 
paklusti paliaubų sąlygo’ms.'

Sekmadienį.pasienio incidentų 
nebuvo. Nepaklusniosios PLO 
grupės pareiškė, kadTzr^elis pir
masis .„prasižengė įaiiauboms, 
pasiųsdamas žvalgybos- lėittuvus 
virš Libano teritorij^i^Jgįpat 
pareikšta,- kad <pali^^josiSeĮie- 
čia kovų su majtiro Saad; Had
dad ^vadovaujamais - krikščionių' 
f alangistais;^užėmusiais-80;
lių ruožą tarp Viduržernip' jūrč^ 
ir Mount Hermon aukštumu. ;-

. Izraelio premjera^ Beginąs 
pareiškė, kad jo kraštas išpildė 
sąlygas. Laikas. Amerikai išdil
dyti savo sutartis bei pažadus.

. . * : . M s

LIŪTYS NUSIAUBĖ. AME
RIKOS VIDUR,VAKARIUS

Sekmadienį Nebraskos ir Geor- 
gijos valstijų srityje praėjo liū
tys su perkūnija ir audromis. 
Missouri, Illinois ir Texas vals
tijose paskelbtas didelis, užse- 
miantis lietus su audra. Tačiau 
daugiausia lietaus buvo Indianos 
valstijoje. South Bend apylinkė
je vanduo nugriovė du tiltus. 
Ten per 10 minučių iškritd colis 
lietaus. Elkhart, Ind., mieste 
prigėrė vyras, norėdamas išgel
bėti šaldytuvą. Taip pat prigėrė 
gaisrininkas, norėdamas jam pa
gelbėti. -

r , , . - t

Imperial, Nebraska, apylinkėj 
krito karvelio kiaušinio dydžio 
ledai ir pūtė vėjas 45 mylių grei
čiu. Indiana, Pa., vėjas nupūtė 
viešbučio stogą. Evakuota 40 as
menų, bet sunkių sužeidimų ne
buvo.

PREZIDENTIENĖS DIPLO
MATIJA ANGLIJOJE

W1NDSQRAS (AP). — Spau
da skelbė, kad JAV prezidento 
žmona Nancy Reagan, sutikusi 
Anglijos karalienę Elzbietą, ne
nusilenks, bet paduos ranką pa
sisveikinimui. Visti pasaulio Į 
spauda su dideliu dėmesiu sekė j 
j” susitikimą.' . ♦ ; * 

Pagaliau sekmadienį Windsor© j 
parke jos susitiko pažiūrėti prin-1 
co Charlio polo rungtynių. Visų j 
nustebimui, pirmoji Amerikos • 
leidi Nancy Reagan rado aukso 
vidurį: ji padavė karalienei Elz
bietai ranką, o paduodama ran
ka — nusilenkė.

ATIMA DUONĄ, BET
• STATO KARO LAIVUS

Anglija.‘-T S-o- 
vietų valdžia" a'tima darbinin
kams, suvalstybintiems soveho- 
zams ir buvusių ūkininkų kol
chozams duoną ir riebalus, bet 
stato karo 'laivus, kad , galėtų

Rytužį: yiėth^mo
Indijos vahdenyi^PersijoŠ'WĮ» 
koje, Ą^įį^mio'jW^oje, Balti
jos , ^Indertfee.

vertė staty^jVh^^..Sydžio.dai- 
vus Sovietiglaivy-ifu^pieko' arba 
labai mažai*-.jiems šnekėdami, 
kol jie sukilo ir atsisakė dirbti.

Sovietu-admirolas Sergėi'Gorš- 
kov Ęriiydoj parašė ilgą straips
nį, kariame kaĮR&a JAV laivy
ną, turintį-‘agresing^likslų In
dijos ir Pacifiko vandenyne. Jis 
kaltina ;-amerikiečius ir bando 
įrodyti, kad jie neturi teisės kal
bėti apie įsiveržimą ir beginklių 
žmo'nių žudyrhąr Afganistane.

— Varšuvoje bus pastatytas 
paminklas kardinolo' Stepono Vi
šinskio atminimui. Sudarytas 
specialus komitetas, kurio pir
mininkas išrinktas Varšuvos 
universiteto rektorius Samsono- 
wicz.

Helmut Schmidt

1 KALENDORĖLIS

Liepos 28: Viktoras, Nazari- 
jus, Tolminė, Gintautas.

Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:13.
Oras debesuotas, lis.

Kancleris Schmidt, grįžęs iš 
Kanados konferencijos, pra
nešė, jog Vokietijos valdžia 
turės apkarpyti valstybės iš
laidas. Amerika ir Prancū
zija imahi' priemonių ūkio 
reikalams aptvarkyti, turės 

susispausti ir vokiečiai.

Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, July 28, 1981
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

Prezidentas R; Reaganas, snvaitgalyje'vaišifcęs demo
kratų partijos vadus, pirmadienį tarėsi su įvairiais 
biznieriais ir vėliau pasakė kalbą apie valstybės » 

kesčius, kurie paliečia visus krašto gyventojus..fALN TERORISTŲ ORGANIZACIJOS- VADAS PRIPAŽINTAS KALTU
Uį -HS SAKĖ, KAD PUERTO RIKO SALOJE '

BUS ĮVESTAS KOMUNIZMAS

CHICAGO, Illinois. — Pęnk-Jis užtikrino, kad Puerto
saloje bus komunistinė sistema.

Riko

AMERIKA TURI PARO
DYTI GALIĄ

KOELNAS, Vokietija.— Aust
rijos kancleris Bruno Kreisky, 
kalbėdamas apie įtemptus san
tykius, pareiškė, kad JAV turi į 
narodyti savo galią Artimuose! 
Rytuose.

Jis tvirtina, kad Libano padė
tis nenormali. Izraelis ir pales
tiniečiai gali šaudyti vieni į ki
tus ir niekad nesustoti. Visa tai 
gal privesti prie karo ir labai 
rimto konflikto. Jeigu viena ir 
kita pusė pamatys, kad čia yra i 
galingesnė lazda/ tai susivaldys! 
ir pradės rimtai tartis, bet jeigu į \ į junaų ^uunaiumumu., • • ... , kad lėktuve-nerasta jokios JAV n.; i.-mtos lazdos nepajus, tai vėliau bus , ~ , .. Ųk1 S1° meto IBI netuu jokių

LONDONAS, Anglija. — Di- 
i dysis Argentinos transporto’ lėk- 
į tuvas, iš Izraelio per Kipro salą 
j vežąs į Teheraną Iranui labai rei- 
‘ kalingas tankų dalis, nuklydo į 
Sovietų erdvę ir dviejų rusų lėk
tuvų buvo numuštas ir nukrito 
Sovietų teritorijoje.

Lėktuvas buvo numuštas lie- 
ipos 18 dieną. Buvo paskelbta,

NEBUVO SUOKALBIO PRE
ZIDENTUI NUŠAUTI

WASHINGTON, D.C. — FBI 
atstovas Roger Young pareiškė, 
kad jie neturi: jokio įrodymo 
apie suokalbį prezidentui Reą- 
ganui nušauti. Jie žino, kad John 
W. Hinckley į prezidentą šovė 

, vienas, be jokių suokalbininkų.

PASKIRTAS JAV PROKURO
RAS ŠIAURĖS ILLINOJUJE.

Žinią paskelbė šveicaras A. 
Jenni, kuris verčiasi karo me
džiagos pardavimu. Jis tarpiniu-

1S 
išaiškinęs, kad Tranui būtinai rei
kalingos dalys Amerikos tan
kams valdyti. 1979 metais lap
kričio'4 dieną, kai Ghomeini sa
lininkai įsiveržė JAV. ambasa
dą, suėmė visus tarnautojus ii

duomenų, kurie galėtų nurodyti 
ryšius su kitais suo'kalbiininkais.

V

Pasikėsintojas Hinckley buvo 
suimtas nusikaltimo vietoje ir 
tuojau buvo išvežtas į North Ca
rolina, j Batner psichiartinę li
goninę. Ten patyrę gydytojai 
psichiatrai apklausinėje Hinck
ley, norint patirti, ar jis nebuvo 
Ligotais. Psichiatrai priėjo įsitiki
nimo,. kad Hinckley yra pakan
kamai sveikas ir gali būti teisia
mas. Jis žinojo, ką jis darė.

Dan K. Webb; pagaliau patvir- pagrobė visus ambasadoje buvu 
tintas JAV prokuroru šiaurės sius dokumentus, prez. CarterLsius dokumentus, prez. CarterL
Illinois distrikte. Pagal tradici- tuojau įsakė įšaldyti Irano pini

tadienį. Cook apskrities federali-- 
nis Jury teismas, po keturių die
nų proceso ir 5 vai. 20 min. pasi
tarimo, pripažino FALN puęrto- 
rikiečių teroristų organizacijos 
vadą Oscar Ltipez Rivą kaltu vi
sais septyniais paragrafais, ku
riais jis buvo kaltinamas. Jury 
leismą sudarė šešios moterys ir 
šeši vyrai. JAV'Distrikfo teisėjas 
Thomas R. McMillen paskirs 
bausmę.; vėliau, nepaskelbtu 
laiku • ‘ ; -

Tarp riiveros nusikaitimų yra 
šie: konspiracija, ginkluoti plė
šimai, vogtų daiktų transporta- 
cija per sieną, 28 bombų padėji
mai ir automobilio vagystė. Pa
grindiniu liudininku buvo FALN 
organizacijoš narys Alfredo Men
dez, nuteistas kartu su Evansto- 
no vienuolika ir gavęs 75 metus 
kalėjimo. Būdamas Pontiac ka
lėjime, jis nutarė kooperuoti šu 
policija ir'sii teismais. Kai Glen
view policiją Ltipez Riverą ge
gužės mėn. sulaikė už eismo tai
syklių nesilaikymą, tai jis jau 
buvo paieškomų asmenų sąraše. 
Be to, jis važiavo vogta mašina. 
Iki teismo buvo laikomas kalėji
me be užstato.

Non? nė vieno nusikaltimo Lti- 
p:z Rivera nepaneigė, tačiau 
Mcndezą jis vadino išdaviku ir 
melagiu. Jis sakė, kad sąmokslą 
prieš jį padarė Slaptoji policija 
ir Mendez. Teisėjas McMillen 
dėkojo Jury teismui už kantry
bę ir pareiškė pasigėrėjimą teis 
mo procedūra ir demokratine 
sistema. Tačiau Lopcz Bivera 
savo baigiamajame žodyje pa
reiškė, kad JAV nori’panaikinti 
tautybę bei papročius“-ir siekia 
padaryti kapitalizmo - vergais, mis' ginti Vak. Europos laisvę.

. POPIEŽIUS PATARĖ 
SIEKTI TAIKOS

ROMA, Italija. — Popiežius 
Jonas Paulius II patarė visiems 
tikintiesiems siekti taikos, nes 
tai esąs vienintelis būdas ger
būviui siekti. Jam labiausiai rū
pi taika Libane. Jam atrodo, 
kad Libane jau seniai turėtų 
būti atstatyta taika, o ten vis 
dėlto dar eina kruvinos žudynės. 
Libano' gyventojai daug nuken
tėjo nuo pilietinio karo, jie ken
čia ir šiandien. Popiežius bijo,

gus JAV taupymo įstaigose ii 
senatorius Charles H. Percy, SęM Sustabdė ;karo medžiagą siun 
nato "užsienio santykių konūtęį;’o timų. į Traną. Teherand/vyriau 
pirmininkas. Paskyrimas ųzšitę- • gvaldžiusi kariiiomenės 
šė, Senato' korųlfetui nepatvirtL Į dalinius, iri karetsmedžiagos sati
nus Ernesto F: Lėfever Va'lsty- j dėlius,; rado šacho nupirktų tan- 
bės departamento sekretoriaus kq-, bėt nerado tankams" re'įfcąlin 
pavaduotoju žmogaus'• teisių-rei- gų^rtsąi^inių dalių.

JKwnbiiiis- perversmo d enomi 
tankai buvo maištininkams laba 
ręikalingi, bet jie pastebėjo, kai’ 
netiSj pakankamai atsarginii 

.dalių. Dar labiau tos dalys pasi
darė reikalingos, kai prasidėję 
kovos tarp iraniečių ir irakiečių

ją jp prezidentui rekomendavo

— 1980 m. JAV-se atomo 
energija varomas jėgainės turė
jo 3,804 incidentus, kilusius dėl 
žmonių priežiūros stokos; ar dėl 
netikslių mašinų dalių;

kalarhk,'- dalykas buvo suvė
luotas. .; ■ s' ■

D. K. Webb yrjfc'gabus kaltin
tojas." Iš 35. Jury teismo bylų, 34 
katlinamjejj buvo nuteisti.

— Bulgarijoj mirė I-ojo komu-

universitetą ir 
daktarės laipsnį. Bulgarų nuo
mone, tėvui mirus, ji bus Bulga-

i rijos valdovė. Jos vyras Ivan 
kad paskelbtos paliaubos ir vėl Slavkov vadovauja Bulgarijos
gali išsivystyti į kruviną karą, i televizijai.

- Atlantos žudikas ga- 
lėjo nužudyti 14 , z

ATLANTA, Ga. — Atlantos 
mieste suimtas ir tardomas foto
grafas, Wayne B- William galėjo 
nužudyti net 14 jaunų žmonių.

FBI tyrinėjimai turi jau in
kriminuojančios medžiagos, kuri 
teisme galėtų būti įrodymas, 
kad suimtasis turi žintiti apie 14 
žmonių nužudymą. Būdingiausia 
tai, .kad suėmus W. Williams, 
žudynės toje;.apylinkėje . pasi
baigė. , . / ,

— CIA' viršininkas W. Casey 
norėtų piačį^u^sasiaiškinti, jeigu 
Senato komitetas^ jį pakviestų 
į posėdį. / .

— Kanadoje prez. Reaganas 
pasveikino ‘prez. .Mitterrandą už 
greitas prierhefnes reformoms 
įvesti. Krašte privalo būti ramy
bė, jei. norima bendromis jėgo-

• V*. .. •'•WT J T>_______

nistų partijos sekretoriaus živ-j Žymiai mažesnis ir silpniau gink 
kovo duktė Liudmila, 39 metų.! luotas! Irakas pajėgė užimti ta: 
Ji buvo įtakinga bulgarų poli t-i sritis, * kurias gerai ginkluotas 
biuro ir centro komiteto narė, Į^aČhas atėmė iš Irano. Ghomeini 
kultūros ir švietimo reikalų tvar- karo jėgos kelis kartus bandė iš 
kytoja. Velionė baigė Oksfordo mušti irakiečius, bet nepajėgė.

gavo istorijos nes neturi kovai tinkamų tankų 
— jiems trūksta dalių.

Kipro civilinė aviacija prane 
šė, kad Argentinos lėktuvai jau 
keturis kartus skrido iš Izraelii 
ir sustojo' Larnakoje. Kiekvien? 
kartą jis vežė į Teheraną Irano 
karo jėgoms reikalingų mašinų 
dalių. Liepos 18 dieną lėktuvas.

— Pirmadienį aukso 
kainavo 8407.75.

uncija

deludes iš Teherano, nuklydo 
nuomavo kebo ir įskrido į So
vietų ęrdtfe. - Vienas pranešimas 
sakė, kad du Sovietų karo lėktu
vai pakilo ir privertė ^.rgentinos 
lėktuvą nusileisti Sdviėfų terito
rijoje. Kitas pranešimas sako, 
kad Argentinos lėktuvas susidū
rė su Sovietų lėktuvu ir abudu 
ėktuvai nukrito Sovietų Armė
nijos teritorijoje.

Liepos 18 d. paskelbtas prane
šimas sakė, kad . Argentinos lėk
tuvą valdė šveicaro Jenni bend
radarbis britas Stuart Allen Mc
Cafferty ir 3 argentiniečiai. Tur
kų radarai matė artėjančius So
vietų karo lėktuvus, o vėliau pa
stebėjo besileidžiantį argentinie- 
žių transporto lėktuvą.

Niekas neabejoja, kad Irano 
valdžia, nušovusi kelis Irano 
□irklius žydus, labai aštriai kri
tikavusi Izraelį, visvien užsakė 
įvarios karo medžiagos iš Izrae
lio už $27 milijonus.

prie Dariaus-Girėno paminklo Marquette Parke lieposAmerikos Legiono Postas 271
19 dieną. Prie vainiko stovi dabartmia posto kcfrnandieriiK Brucc Nebericza, o kairėje 
pusėje stovi buvęs komandierius John Paukštis. Dėžinėje stovi .lot.rij vieue o \adovybė.

(Martyno Nagio nuotrauka)
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

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

NEGYDYMO MOTERIŠKAIS HOR
MONAIS ATVEJAI (4)

Ne visada galima gydyti net geriausiais 
vaistais žmogų; taip esti ir su moteriškais 
hormonais, todėl susipažinkime su tų hor
monų negydymo atvejais (kontraindikaci
jomis). (Mediciniškas raginimas)

Yra dešimt svarbiausių mote- I jau silpną širdį; 10) Pagaliau 
riškais honnonais (estrogenais) 
negydymo atvejų (kontraindika
cijų). 1) Negydytina ta mote
riškė moteriškais romonais jos 
gyvenimo permainos negerovių, 
kuri turi gerybinius auglius (fib- 
roidus) gimdos sienelėje. Mat, 
moteriški hormonai gali paska
tinti nepageidaujamą tų fibroi- 
dų augimą; 2) Moteriškų hor
monų sukeltas pakartotinis — 
nenormalus kraujavimas iš gim
dos; 3) Pažengęs, .chroniškas 
pūslinis (cystic) krūties uždegi
mas (mastitis). Tokį krūtų už
degimą, moteriški hdrmonai pa
prastai padidina; 4) Praeityje 
turėtas venų uždegimas (throm 
bophlebitis) bei venų užsikimši 
mas krešuliu (thromboembol
ism); 5) širdies ir smegenų 
kraujagyslių liga; 6) Moteriškės 
turėjimas širdies atakos prišau- 
kėjų (rūkymas, girtavimas, ner
vinimasis, riebus kraujas, užsi
sėdėjimas, pakertas kraujospū
dis...); 7) šeimoje turėta šir
dies kraujagyslių liga; 8) Gydy
tas krūties ar gimdos vidinės sie
nelės (endometrium) vėžys; 9) 
Turint širdies ir inkstų negero
ves, vengtina moteriškų hormo
nų, nes jie sulaiko kūne vandenį 
ir valgomąją druską, o toks su
laikymas gali susilpninti ir taip

Vyčių šokėjaižinotina, kad ilgai moteriškais 
hormonais gydantis, kai kurioms 
moteriškėms išsivysto atkaklus, 
gydymui nepasiduodantis, pa
cientę labai varginantis jos 
makšties (vagina) grybelinis 
(candida albicans), baltos spal
vos uždegimas. Jis praeina tik 
nutraukus moterišku hormonu 
priiminėjimą visam laikui. Mat, 
tada makšties sienelės celėse 
pagausėja cukrinės medžiagos 
(glycogen) jomis minta mi
nėti baltos spalvos, uždegimą 
sukelią mielių pavidalo grybe
liai. Panašiai atsitinka kartais 
nėštumo metu ir sergant cukra
lige, o
Neįrodyta, kad moteriški hor

monai sukelia vėžį

Mediciniškais stebėjimais dar 
net iki dabar NEĮRODYTA, kad 
ilgalaikis vartojimas moteriškų 
hormonų veiktų vėžį sukelian
čiai. Vienok yra netiesioginiu da
vinių, skatinančių būtį atsar
giems su moteriškais hormonais. 
Toks atsargumas vra būtinas 
turint reikalo su tokia moteriš
ke, kurios šeimoje yra buvę daž
nų vėžiu susirgimų. Ypač vėžių 
buvus krūtyse ir moteriškuose 
organuose (pelvic organs) rei
kia gydytojui būti atsargiam su

ir per ilgesni laiką, stokojant 
moteriškų hormonų.

Kai dėl staigaus moteriškų 
hormonų trūkumo moteriškė 
apturi didelius negerumus: gau
sius šilimos pylimu* ir g??’sų 
prakaitavimą, taip pat tokioms 
moteriškėms gaunasi makšties 
sienelių suplonėjimas (atrophic 
vaginitis).

Tais atvejais moteriškų hor
monų (estrogenų) dozė turi būti 
duodama nedidesnė už reikiamą 
prašalinimui minėtų negerovių. 
Taip pat tie hormonai turi būti 
duodami su pertraukomis (tris 
savaites imti kasdien po vieną 
tabletę, vieną savaitę praleisti — 
neimti, tada vėl tas pats). To
kios pertraukos reikalingos iš
vengti moteriškų hormonų su
kelto gimdos kraujavimo, o taip 
pat ir kitos tų hormonų pašali
nės veiklos, kaip krūtyse jau
čiamo nepatogumo, jose pūslėto 
uždegimo bei gausaus kūne van
dens susilaikymo. Tokie nege
rumai atsiranda vartojant mo
teriškus hormonus be pertrau
kos ir per ilgesni laiką.

Taip tais hormonais gydant 
per šešis (6) ar dvylika (12) 
mėnesių, tų hormonų dozė su
mažinama, o po vienų antrų me
tų toks moteriškais hormonais 
gydymas visai nutraukiamas.

Nepamirština, kad naudojant 
mot. hormonus nedidelėmis do
zėmis ir neperilgai jais gydantis 
sužadinamas antinkstinės liau
kos (adrenals) pagaminimas 
moteriškų hormonų. Tos virš 
>nkstų besirandančius nedidelės 
liaukutės normaliai gamina mo
teriškuosius hormonus, tik ne 
tokiame kiekyje, kiek jų paga
mina normaliu laiku kiaušdėtys 
(ovarai — ovaries). Čia ir yra 
šuo pakastas: moteriškėms arti
nantis prie gyvenimo permainos, 
mažėja moteriškų hormonų ga
myba kiaušdetyse, bet ne visos 
moteriškės jaučia gyvenimo per
mainos negerumus (šilimos py
limą, prakaitavimą, nervinimą- 
si..., nes antinkstinės liaukos 
(adrenals) pavaduoja senstan
čias kiaušdėtes, todėl dažnos 

i moteriškės nesusilaukia gyveni
mo permainos negerumų.

taria gydyti tais hormonais tik 
tą mažą skaičių moteriškių, ku
rioms tie hormonai būtinai rei
kalingi — ir gydyti taip tik vie
nus antrus metus.

tokio pagrindo gali toje sienelė
je išsivystyti vėžys (endometrial 
carcinoma).

Visais moteriškų hormonų (es
trogenų) gydymo atvejais reikia 
pacientę apžiūrėti mediciniškai 
reguliariais laikotarpiais. Taip 
pat tada reikia celių tyrimą (cy
tologic smear) atlikti. Moteriš
kei žinotina, kad ji tuojau pra
neštų gydytojui bet kokį nenor
malų kraujavimą.

Kas darytina, kai reikia imti 
moteriškus hormonus, o mo- 

; teriskė negali jų priiminėti
Pasitaikys tokių moteriškių, 

kurios priklausys vienai ar ke
lioms virš minėtoms hormonų 
nenaudojimer grupėms, kurioms 
nepatartina priiminėti moteriš
kus hormonus (contraindicat
ed), o jos, gyvenimo permainos 
sulaukusios, turi sunkius reiški- 

j nius: karščio pylimus, šilimos 
Taigi, moteriškės metai ir nuo- Į mušimus, širdies pulso neregu- 

latinis, ilgas moteriškų hormo-j darumus, jautrumus ir galvoje 
nų (estrogenų) naudojimas gali| skausmus. Negalinčiomis mote- 
sukelti vidinės gimdos sienelės riškų hormonų imti tokių nege- 
(endometrium) padidėjimą (ty- roviu palengvinimui, jos gaL 
picai adenomatous hyperplasia gražiai sau palengvinti tokias 
of endometrium). Pagaliau, ant 1 negeroves (lygiai taip, kaip ii 

i SU moteriškais hormonais), pri 
imdamos vaistą (kombinuotą iš 
trijų vaistų, tik ne hormonų), 
vadinamą LELLERGAL. Imt. 
šias tabletes reikia. du kartus 
per dieną po vieną tabletę. Taip

* pat galima vartoti iš beladonos
pagamintą vaistą BELLAFOL1- 
NE. žinoma, tuos vaistus prisi
eina vartoti su gydytojo žinia.

Išvada: Gilinkimės į moteriš- 
j kės gyvenimo’ permainos sunku

mus. Tada išmintingiau pajėg
sime pildyti gydytojo nurody- 

: mus. Žinoma, tada apturėsime 
daugiausia naudos. Daugiau apie 
cai kitą kartą.

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

prirašymu moteriškų hormonų. i 
Žinoma, su amžiumi dažnėja vė
žiu susirgimai.

Taip pat atsargiau moteriškus 
hormonus turi vartoti tos mote
riškės, kurios gyveninio permai
nos sulaukė vėlai ir turėjo pra
ilgintą ir nereguliarų kraujavi
mą. Tokios gali greičiau vėžio su
silaukti gimdos vidinėje siene
lėje (endometrium).

Susekta, kad dažniau kartais 
krūtyje vėžio susilaukia natūra
liai gyvenimo permainos susi
laukusios moteriškės, palyginus: 
su * dirbtinai tokios permainos 
sulaukusiomis. Pastarąsias chi
rurgai išoperuoja — jos gimdas 
(hysterectomy) ir abiejų pusių 
kiaušdėtes (ovarus) prašalina. 
Tada mažiau lieka kūne mote
riškų hormosų, palyginus su 
natūraliai gyvenimo permainos 
sulaukusiomis.

Vienok, yra ir antra medalio 
pusė: yra gydytojų, kurie mano’, 
kad gyvenimo permaina (meno
pause) yra tikrai liguistas vyks-į 
mas moteriškės kūne, ir dėl to j 
visos moteriškės turi būti gydo-į 
mos — joms turi būti atstato-- 
mas kiaušdėčių (ovarų — ova-J 
ries) hormonų trūkumas (defi
ciency of ovarian steroid hor
mones). Mat, gyvenimo per-t 
mainos sulaukusių moteriškių Į 
kiaušdėčių veikla (moteriškų 
hormonų gamyba) mažėja ir 
atsiranda tų hormonų stoka. To
kia moteriškų hormonų stokai 
veda prie kūne atsirandančių I 
gausių nykimų (degenerative! 
changes), kartu gausėja palinki-j 
mas širdies kraujagyslių, kaulų 
ir sąnarių negerovėms. Kartu 
moteriškė pradeda nereikiamai 
liguistai ir pagreitintai senti kū- J 
nu, protu ir psichologiškai.

Todėl šitokio galvojimo prisi
laiką gydytojai pataria kiaušdė- J 
čių (ovarų) hormonais gydyti 
gyvenimo permainos sulauku
sias moteriškes per visą jų am
žių. Šitoks gydytojų nusiteiki
mas turi savo pagrindą. Vienok, 
šitokio nusiteikimo visuotinis! 
priimtinumas šiandien dar yra I 
nepilnas ir ginčytinas — kontro-l 
veršinis.

GYDYTOJA BIRUTĖ L PUMPUTIENĖ

Dr. Birutė L. Pumputienė
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STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Antra moterišku 
hormonų varto

jimo pusė
Klausimas: Kaip yra ten su 

tais daktarais: vienas pataria 
moteriškei gydytis moteriškais 
hormonais klimakso sukeltus 
didelius karščius, kitas — rėkte 
rėkia, įsakydamas tokių hormo
nų nevartoti, toks dargi vėžiu 
susirgimu gąsdiną.

Malonėkit, Gerb. Daktare, pla
čiau tuo prieštaraujančiu reika
lu pasisakyti ir mums įvarytas 
baimes išsklaidyti. Be lų nelai
mingų karščių ir be vėžio būda
mos. liksime Tamstai visada dė
kingos. ,

Atsakymas: Yra gydytojų (jie 
sudaro didelę grupę), nusiteiku
sių teigiamai gydymui moteriš
kais hormefriais gyvenimo per
mainos sulaukusias moteriške^ 
Antra vertus, dauguma moterų4 
ligų gydytojų (ginekologų) yra Į 
nusiteikę laikyti moteriškės gy
venimo permainą (menopause) 
normaliu, fiziologiniu įvykiu. 
Jie mano, kad mdtarisk^is hor
monais (estrogenais) nereikia 
jų gydyti be atodairos. Jie pa

Mat, yra tikras dalykas, kad 
moteriški hormonai (estroge
nai) visai nepataiso neišvengia
mo - normalaus odos ir plaukų 
senėjimo, svorio kūne paskirs
tymo, krūtų, sąnarių ir raume
nų tono, lytinio patraukimo ir 
panašių dalykų.

Moteriški hormonai, priešin
gai kas kurių moteriškių nusitei
kimams, nepalaiko moteriškės 
amžinos jaunystės, taip pat mo
teriški hormonai nepataiso tuo 
laiku (menopause) apturimų 
psichologinių ir socialinių bei 
ekonominių negerumų.

Išeina ,kad reikia kreipti dė 
mesį į kiekvienos tokio amžiaus 
sulaukusios moteriškės negeru
mų didumus. Reikia individuali
zuoti gydymą moteriškais hor
monais. Reikia skirti dvejopus 
pakitimus: staiga atsiradusius

Veikli visuomeninio darbo da- 
{lyvė Birutė L. Pumputienė, tris 
metus uoliai lankiusi medicinos 
mokyklą, baigė mokslus, išlaikė 
egzaminus ir gavo gydytojos 
(M.D.) laipsni. Žinia daugeli nu 
stebino, nes niekas nemanė, kad 
ji taip greitai ir gerai būtų bai 
gusi studijas.

Elektros inžinierius vyras 
Klaudijus ir “dėdės” Skripkos, 
Vladas ir Kazys, nutarė sukvies
ti artimuosius, pranešti gerą ži
nią ir visiems kartu pasidžiaugti 
jaunos Pumputienės darbštumu 
ir energija. Ji lankė universite
tą, nenutraukdama savo darbo 
/vairiose organizacijose ir lanky
dama ligonius. Ji rasdavo laiko 
nuolat aplankyti sunkiai ser
gančią M. Smilgiene, teikdama 
jai pagalbą.

KNOW YOUR HEART

e IJBJk

et e

Skripkos pramoko statybininkų 
amato, sunkiai dirbo, o kai pa
matė, kad ir lietuviai gaR teisin 
gai neatsilyginti, pramdko dan 
goraižių statylios ir patys kėlė 
dangoraižių plieninius balkius, 
juos prisukinėjo, kitiems rodė ir 
taupė centus bei dolerius. O kai 
susitaupė, tai nusipirko 7 akrų 
famią netoli Lockporto. Ten 
buvo didėlis sodas, gražus miš 
ko medžiai ir puikios pievos.

Skripkos farmą nusipirko, ne-

advokatams sumokėjo su kau
pu, medžius nugenėjo, kelius pa
taisė, pievas traktoriais nukapo
jo ir sudarė geriausią poilsio 
vietą dirbti pasiryžusiems ir 
Lietuvos laisvės siekiantiems ir 
darbo nebijantiems lietuviams 
tremtiniams.

Pasidžiaugti Birutės L. Pum

putienės pasiryžimu mokytis, 
josios vyro pasitikėjimu siekti 
aukštesnio laipsnio, atvyko apie 
pusantro šimto 'Pumpučių ir 
Skripkų lietuvių bei amerikie
čių draugų. Jiems buvo paruošta 
įvairaus maisto, Skripkų spaus
to vyno, napoleonų, baumku- 
chenų, kavos, pieno ir įvairių 
prieskonių.

Atvyko daug gydytojos Pum
putienės draugų. Buvo studentų, 
mokslus baigusių ir pensijon iš
ėjusių vyrų ir moterų. Buvo E 
Rogers, Naujienų administrato
rė Kristina Austin, dr. Vladas 
Simaitis, Prudencija Bičkienė, 
Jonas Merzvinskas, J. Ripkis su 
žmona, Virpša, Maskvylis, Biru
lė Smilgytė, Algirdas Brazis su 
žmona.
žmona, Vyto Uznys su žm< na ir 
dukra, Vladas Kybartas su žmo
na, Stasys RipsKiS su ži tona. 
Vyčių choro vad. Faustas Stro- 
lia su žmona. Naujienų redakto
rius M. Gudelis. dr. Birutės mo
tina Emilija Paskauskhmė Šeimi
ninkavo’. brolis dr 
kauskas su žmona 
daug kitų svečių.

Skripkai kiauše : 
dėjo, kad vakare j 
taus. Jie ištiesė didžiu’ius audi
nius, kurie apsaugojo nuo perkū
nijos ir smarkaus lietaus.

Lietus ir perkūnija sujudi 
stalus ir svečius, bot nzišvaikė. 
Vyčiai pagerbė jauną gydytoją 
puikia’ paruošiu pažyinej m u sa 
graliai rėžta ir piešta vytimi ir 
drr prasmingesnių į. aš '.

tįsiejiLietaus metu 
dainavo ‘‘Lietuva 
svarevk. an tola"

is P.š- 
:a s bei

gali b if lie-

se mane
i pu.> lan;•
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Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
1981 m. visuotinis suvažiavimas

(Tęsinys) §v. Petras išleido jį suredaguo-

SUVAŽIAVIMAS IŠSAKO SA
VO NEPASITENKINIMĄ

CENTRO VALDYBAI IH NAU
JAJAM REDAKTORIUI

J. VILČINSKUI

Po pranešimų štai atsistoja 
Rcčdalės DBLS skyriaus pirmi 
rinkas ir atstovas D; Banaitis. 
Savo kalbą jis pradėjo sakyda
mas, kad DELS Centro valdy
bos pirmininkas Z. Juras nesitei
kė atskleisti visa ko. Jis nepa
minėjo, kodėl redaktorius (Ba
rėnas) paliko laikraštį. Mieli po
nai atstovai, sakė, tas žmogus 
yra visą gyvenimą čia dirbęs 
lietuvybei Sąjungos vardu. Ko
dėl-j is taip darė? Ar todėl, kad 
buvo Maskvos tarnas ir skaldy
tojas? Antras dalykas, mes, su 
važiavimas, esame aukščiausias 
organas. Mūsų nutarimu prie 
“Europos Lietuvio” antraštės 
buvo spausdinamas žemėlapis. O 
dabar štai ėmė ir pakeitė, nė su
važiavimo nelaukė. Centro val
dyba, jeigu jūs esate tokie, tai 
paprašyčiau atsistatydinti, heno- 
.riu dirbti su jumis. Jei patys 
nesusiprasite atsistatydinti tai 
siūlyčiau pareikšti nepasintikė- 
jimą. D. Banaitis sėdasi į kėdę. 
Po jo pakilo Manchesterio ats
tovas V. Kupstys. Jis pareiškė, 
kad ‘pritariąs Banaičio žodžiams. 
Banaitis teisingas dėl Barėno. O 
dėl žemėlapio prie “Europos 
lietuvio antraštės, tai, sako, atė
jo redakcinė kolegija ir nieko 
nesiklaususi savo tvarką pada
re. (Dr. • S. Kuzminskas bene 3 
xpetus įrodinėjo suvažiavimams 
to žemėlapio idėją, o J. Vilčins
kas, perėmęs redagavimą, pats 
vienas panaikino, demokratišką 
1978 m. (1980. vėl pakartotas) 
suvažiavimo nutarimą,, iš pat pir 
mos '
ropos Lietuvio” antraštę, pats 
^galvbdąriias mauj ą “Letuvos 
Seliava”); ' '
$Dar žodžio paprašo D. Banai
tis ir sako, kad Barėnas “Euro
pos Lietuvyje”, neprasilenkė su 
tiesa dėl federalistų. Jūs ten 
ponai Vilčinskai, Juras, Tamo
šiūnas prezidentais tituluojatės 
pas federalistus, o kodėl jūs čia 
tokie kuklūs? Dar ne viskas. 
Štai čia prašau pažiūrėti, p. Vil
činskai, tamsta parašei (“E. L” 
Nr. 10), kad federalistų žurna
las ^‘European Press**^daugiau* 
nebeišeina, nes 1979 m. jo re
daktorius mirė. O, štai, tamsta 
1980 m. Winter (žiemos) nume
ris. Ir jis parodė suvažiavimui 
tą jau mirusio lenko federalist© 
1980 m. suredaguotą žurnalą. D. 
Banaitis net pajuokavo. Sako, ar

Buvęs ilgametis Centro valdy
bos narys ir Lietuvių Namų 
sekr. A. Pranskūnas pareiškė, 
kad jei Barėnas parašė apie fe
deralistus ir pareiškė sąvo nuo
monę, tai nėra joks nusikalti
mas. Jis nėra prasilenkęs su tie
sa. Jeigu kam nors buvo pate
kęs į rankas federalistų žurnalo 
“European Press” numeris, tai 
tas negalėjo nepastebėti net 3 
DBLS Centro veikėjų pavar
džių: Vilčinsko, Juro ir Tamo
šiūno. Sakykime, kad reikėjo iš
siaiškinti, bet vis dėlto Jurui 
nereikėjo rašyti į “Akiračius” 
ir negražiai apkaltinti Barėną. į 
kad jis ardo visuomenę, ir dar į

Sgf ■

1923 metais Šančiuose pastatyta aukšt. mokykla

J. Vilčinsko kalba buvo trum- 
_ oa. Jis siūlė paskaityti Varkalos 

kaltinti net visos Sąjungos var- j straipsnį, kuriame jis rašo, kad 
du- Kas jums, Centro valdybos Lietuvos Ministers B. K. Balu- 

is prieš 30 metų sakęs, jog rei-
du- Kas jums, Centro valdybos -• ■ ZZ Z 1
oonai, davė mandatą taip pada- y -------
ryti? Jeigu Centro valdyba ii ] būti savo krašto ambasado- 
atstovai, visas suvažiavimas gal Į pįaįs jp reikia dalyvauti cu ' 
votų, kad Barėnas ardo vienybę! ir visi;r (čia j Vilčinskas 
ir yra Maskvos tarnas, tai prie Į 
jo pavardės pridėkite ir Prans-;
kūno pavardę. O kad neįklimp- 
tumėm į didesnį dumblyną, tai 
siūlyčiau rezoliuciją. Čia jis iš
sitraukė iš kišenės lapelį ir pas
kaitė savo siūlomą rezoliuciją, 
kuri buvo priimta rytojaus die-1 
ną. O Centro valdyba, dar sakė i j
A. Pranskūnas, -visi tikėkimės, 
turės pakankamai pilietinės drą
sos ir atitinkamai pasielgs dėl 
Barėno. \ -

DRLS pirm. Z. Juras po to ši
taip pasakė: “Iš tikrųjų istorija 
iš naujo!

i su visais 
j “už

miršo” savo tvirtinimus, rašytus 
prieš 30 metų prof. S. Kairiui 
dėl federalistų, kur sakė, kad

tinybė yra lietuvius perspėjusi. 
Taip pat jis užmiršo ir prof. S. 
Kairio atsakymą. “Europos Lie
tuvis 1981 m. Nr. 9.)

Dr. S. Kuzminskas sakė, kad 
galima parodyti silpnybių ir pa
daryti klaidų. Ir jūs suklydote, 
pone Vilčinskai, ir visa valdyba 
suklydo. Jūs sakote,: kad nuolat 
informavote, poną .Vieniškai. Aš 
nepraleidau nė vĮenod šuvažiavi-

36 kilometrai;
niai buvęs Rūdi

ninkų girios durpynų ežeras Pa- 
P s.

- 7®
Seniau kiekvieną rudenį upe 

kildavo neršii gausūs lašišų ir 
šlakių būriai, o pavasariais — 
skersnukių ir žiobrių pulkai. 
Šaltvandenė, srauni, beveik ne
užšąlanti Vokė buvo puiki natū
rali neršykla žuvims dedančioms 
ikrus į žvyrą.

Be žuvų svečių, sraunumose 
ir slenksčiuose pastoviai šeimi
ninkavo kaimenės upėtakių ir 
kiršiu.

Vokės ii4?! Todėl ne be reikalo kasmet ru
denį ir pavasarį Vokės žemupio 
atkarpa skelbiama “tabu” mes-

"ant durpių drumzlėms, jų tiek 
praretėjo, kad šiandien sunku 

jie vienas.vixtnti, ar besuras 
kitą norėdami neršti.

Mel oracijos darbai 
<e:ne baigiasi. Jeigu 
Vokėje sugautą kiišlį paleistu-1 no 
ne atgal, sies žuvys gal ir šu
nakių geresnių laikų.

Khcs žuvys Vokėje šiandien 
/m šios: margė, gružlys, stre- 
:atys. kuoja, raudė, meknė, ša
kalas, lydeka, vėgėlė. Nors ir 
keista — pasitaiko ungurių. Ma
žiausiai nuo visų permainų nu- j" 
kentėjo šajalai. Jų galima pagau 
i visuose upės ruožuose, ir ne
blogu. ypač naudojant masalu 
vingilį. Peržiūrėkime visus upės 
nežus abiejų pagrindinių meš
keriotoju tipų akimis-

Sėdinėtojams — tinkamiausias 
uožas yra upės aukštupys apie 
Juodąją Vokę. Čia upė ramios 
tėkmės, gana gali. Nors vietomis 
buvo sureguliuota, bet jau atku
to. Yra senvagių. Čia duona, grū 
dais ar i 
nesmulkių kuojų, gyva žuvele— 
lydekų, ypač tarp ežero ir til
to. Patys stambiausieji šapalai 
:r retos, bet didelės meknės — 
taip pat čia.

Beginėtojams — muselinin
kams — sraunesnis ruožas (vr

Nauja menininke
Leitenanto VZ ir jo žmones A. 

Sederavičių duktė Margarita 
Hathaway šiais metais baigė

keriotojams.
Įdomiausias hidrotechnikos sta i 

tinys iškilo jau po pirmojo pa- i 
saulinio karo. Merkio upė ties 
Žagarine buvo pertverta ir ke 
liu kilometrų kanalu suleista į J 
Papio ežerą. Taigi, Voke dabar ! 
teka Merkio vanduo, ir ją būtų 1 H 
galima vadinti Merkiu. Upė pa-; įurupįs jr žemupys)/Pradedan-

Vokės ba- 
kiekvieną. Bellevue College, Nebraska, me- 

) mokslus bakalauro laipsniu 
(Bachelor of Fine Arts).

Ji gimė su dideliais meniniais 
gabumais ir jau seniai buvo nu
sprendusi tapti menininke. Ta
čiau, jos gyvenimas buvo taip 
susiklostęs, kad pačioje jaunys
tėje to’ negalėjo padaryti. Mo
kintis, kaip sakoma, niekuomet 
nepęrvėlu. Ji tą gerai žinojo ir, 
būdama dviejų mažų vaikų mo
tina, motinos ir savo tarnaujan
čio vyro padedama, pasinėrė į 
meno mokslo studijas.

Ji labai darbšti, energinga, 
gabi ir sumani, tc’dėl jai tas 
mokslas visą laiką labai gerai 
sekėsi, nežiūrint, kad pati turė
jo atlikti visus namų ruošos ir 
kitus darbus. Ji yra ryškus pa
vyzdys, kaip reikia neatlaidžiai 

? siekti užsibrėžto tikslo, nežiū- 
apsiuva galima sugauti I tenka nugalėti įvai-

ilgėjo apie 7 kilometrus ir pasi- j ^erns muselininkams g^ra tre- 
į darė maždaug tokio vandenin- j niructė (ypač žiogų sezono me_ 
I gurno, kaip Apasčia, Jetra, Lla j tu) — atvažiavus Trakų plentu 

ar Muuva. Neroli Kauno plento Mūrinės Vokės, leistis žemvn

riausias kliūtis.

Linkime jai geriausios sėkmės 
ir sukurti daug vertingų kūri
nių, ypač iš mūsų tautos gyve- 

{irimo! ■ - P. K.

! Banaitis tokį kvailą?
įžeidimą padarė. Aš buvau Ba-įmo Per metus^ be vieno’, bet 
rėną prikalbėjęs redaguoti, spau j nefiirdėjau jokio ę.'polmnio pra
dinio jam nedariau, nei trukdy- j nešimo apie federalistų veiki: 
mo. Jis turėjo laisvas rankas. Aš j Neginkite jų,i nes nieko ne
myliu Barėną. Aš su juo kai-1 gedėjome. Neginkite tų federa- 
buos. O aš nedalyvaučiau nie-1 
kada prolenkiškoje veikloje. Kai 
mažas buvau,~pats dainavau: sė
di lenkas ant kalniuko, žiba akys 
kaip velniuko”.

Lietuvių N. B-vės pirm. J. Al
kis sako, kad kaltina mus visus; 
(?) dalyvavus: federalistuose-• 
30 metų mes ten esame ir daly
vavome. Labai skaudus kaltini-! 
mas. Aš myliu Barėną kaip sa- ‘ Mes gi kalbam

listų, mes matėme jų spaudą. 
Bet jau čia kyla jausminiai pasi
sakymai, niekas nenori prisipa-1 
žinti, kad niekad;. ..neinformava ■ 
apie jų veiklą. O įdžbaTs%afykąs 
išėjo į viešumą, ir Juro laiškas^ 
padarė bombos sprogimą. Ponas 
Jurai, laiškas gali turėti 200 įvai 
rių variantų, o tamstos laiškas 
“Akiračiuose” yra paskutinis- 

_________________ ________________ ___________ ~ o* ' 1 aP"’e Barėną, 
vo tėvą. DBLS dalyvauja labai Į taip. Barėnas yra lietuvių ra- 
seniai tenai. Atrodo, kad Centro^ 
valdyba padarė nepaprastą klai
dą. Kodėl Pranskūnas tylėjo 
apie federalistus? šitie dalykai 
pakenks reikalams. Mes infor- 
rhavome apie juos kas metai.
- A. Pranskūnas jam atsako, 
kad kai jis buvęs Centro v-boje, 
tuo metu pirmininku buvęs Vil
činskas, kuris niekada nekalbė
jo apie federalistus. Barėno 
straipsnis buvo Pranskūnui stai
gmena.

Tačiau laikai keitėsi, Keitėsi 
ir Vokė. Pirmiausia žmogus srau 
niose vietose perkirto upe už
tvankomis, tuo pačiu uždarda
mos kelią žuvims svečiams. Išsi
liejo Baltosios Vokės, Mūrinės 
Vokės ir Kauno Vokės tvenki
niai. Fenomenalia atmintimi pa
sižyminčios lašišos dar ir dabar 
negali pamiršti “senųjų gerųjų” 
laikų.-Vėlų rudenį (deja, jau ne 
kiekvieną) jas matome beviltiš
kai mėginančias peršokti Kauno 

'JVokės užtvanką. Pavasariais ties 
užtvankomis susirenka žiobriai.

upėje buvo sudaryta papildoma 
patvanka, kad vanduo savitaka 
galėtų bėgti'iš pradžių (iki plen-
to) žemės pylime Įrengta vaga, j

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, EL 60629 -* TeL 925-2787 i.
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. į

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ \

t

\ Cosmos Parcels Express Corp.
S MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
J 2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

šytojas, kultūros kūrėjas, mes 
didesnio čia neturime. Juo di
džiuojasi visa literatūra. Jis bu
vo vienintelis žmogus, kuris1 
stūmė kultūros vagą labai sun
kiomis sąlygomis. O jūs paskai
tykite tą “Akiračių” laišką At
sitiko nelaimė, ponai, tas dide
lis žmogus apšauktas lietuvių 
skaldytoju. Jūs suskaldėte visuo-i sėdo, 
menę, ponas Vilčinskai, su tais)

savo federalistais, jūs jį išstū 
mėtė, ir jis išėjo : 
sakė S. Kuzminskas, 
sistatydinimo laiške 
kaip didelis kultūros 
Jis buvo pasipiktinęs, i 
suprantu. Rezoliucijoje turi būti 
išreikšta mūsų padėka Barėnui 
už visus jo darbus. Gerbiamas 
suvažiavime, būtinai sutikime 
su rezoliucija tam didžiam rašy
tojui ir kultūros darbuotojui. 
Taip pasakęs, stiprių plojimų 
lydimas, dr. S. Kuzminskas atsi v

su piktumu, 
Ir savo at- 

atsakė, 
žmogus, 

aš jį

(Bus daugiau)

Atdara šiokiadieniais nuo

X BCrXSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • F ANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

JA Y DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St, Chicago, HL
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- EITES nepaiso saulės
IR ‘ŽVAIGŽDŽIŲ

Tamsioj dėžėj iš New. ,‘Yorko 
i Paryžių lėktuvu buvo atgaben
tas bičių spiečius. Bityne joms 
buvo paruoštos vaišės — sirupo 
dubenėliai. Jie būdavo įstatomi 
kiekvieną vakarą tuo pačiu lai
ku. Bitės laikrodžio tikslumu 
skrisdavo vakarieniauti.

Kartą po tokios eilinės -Maka
rienės” bitės tuo pačiu keliu bu
vo grąžintos į New Yorką. Ten 
jos buvo įkurdintos., panašiose 
sąlygose. Perskfidimas truko 19 
vadandų, laiko skirtumas suda
rė 6 valandas.' Taigi bitės pate
ko į New Yorką dar toli gražu 
prieš kitos dienos ‘-vakarienę”. 
Bet prie sirupo dubenėlių jos 
atskrido pagal Paryžiaus laiką.

Vadinasi, bitės” " “pralenkia” 
laiką, ignoruodamos tokius įpras 
tus orientyrus, kaip saulė ir 
žvaigždės. Gal būt, jos vadovau
jasi periodišku kokiu nors kos
minių spindulių poveikiu, kuris 
per “paslaptingus jų organizmo 
agentus” informuoja, kad ^jau 
metas vaišintis. (M. ir G.)

iki Mūrinės Vokės, leistis žemyn 
iki ak vaduko (apie 5 km). Čia 
gana gausu nedidelių šapalų ir 
strepečių, o žvejų — nedaug.

Bėginėtojams,— spiningistams 
— Vokė jau ne rojus, .kaip kad 
buvo kadaise. Galima tikėtis 
(paliekant blizgių žagarruose) 
daugiau lydekų tarp Papio eže
ro ir J. Vokės tilto. Galima mė
ginti, gavus laivelį, tvenkiniuo
se. Iš jų bene perspektyviausias, 
daugiau apžėlęs B. Vokės tven
kinys. Septynių kilogramų lydį 

‘‘ spiningistas ir 
daug kanalų ' Grigiškių tvenkinyje, į kurį vi- 

J si jau buvo numoję ranka.
į Prieš keletą metų, pratrukus 
! Baltosios Vokės tvenkiniams, 

i upę išbėgo nemaža sidabrinių 
karosų. Po vieną kitą kibirą ne
bereikalingų karosiukų kasmet 
paleidžia ir Trakų Vokės žuvi-. 
ninkai. Karosai nusileido į dum- 

.blingą M. Vokės tvenkinį, įkūrė 
ten gana stiprią koloniją, iš ku
rios birželio pradžioje kyla upe 
dairytis nerštaviečių. Aptikus jų 
taką ar poilsiavimo vietą šalia 
srovės, galima patraukti puski-

b toliau — gelžbetoniniu akva-1 
duku. Visa šita<inžinerinė išmo
nė buvo skirtą^Grigiškių popie
riaus fabrikuirZįDabar šis bene 
vienintelis Lietuvoje akvadukas 
jau nebenaudojamas pagal pa
skirtį, Atrasti kjti sprendimai-

Po paskutiniojo karo žmogus 
ištiesė ranką į- Vokės senslėnio 
durpynus. Šitą žuvys irgi paju
to. Teko šiek tiek nuleisti Papio ? Pernai ištraukė 
ežero lygį, prikasti (’ 
durpyne. Vėliau prisidėjo ir me 
lioratoriai (kad ir netiesiogiai). 
Kasdami Vokės intakus, jie ap- 
mažino nerštavietes.

Su upėtakiais baigta, išskyrus 
žemupio atkarpą nuo Neries iki 
pirmos užtvankos. Čia jų dar ve 
getuoja vienas kitas. Kiršlius iš 
geriausiu vietų tarp Mūrinės ir 
FZauno Vokiu išgujo kartono fa
brikėlis savo atliekomis. Vis dėl-, 
to ruože tarp Mūrinės ir Balto
sios Vokiu iki šiai dienai jų bū
davo. Pulkelis laikėsi ir aukš
čiau Pagirių tilto. Pieš dešimtį j 
metų kiršlys dar nebuvo reteny
bė, bet metai po metų, plau-

lograminių: žuvų.
(Iš Mūsų Gamtos) 

Juozas Savickas

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• 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 |2.

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

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

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne

. . Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
I i riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
£ Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

O SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina £2

Knygom gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Smo UūaMnTns.IE 60608. Užsskmt ptRa, pridėti doferf
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Mykolas Dranga siūlo operai 
kviesti Vilniaus solistus

Pasirodo, kad Mykolas Drunga rašo vedamuosius ne 
tik Draugui, bet jis rašinėja ir Brooklyno “Vienybei”. 
Žinoma, tuo stebėtis nėra kuo. Bet stebėtis reikia tuo, 
kad jo rašiniai yra pilni kontroversijų, o kartais ir labai 
aiškiai prasikiša įtaigojimas bendradarbiauti su oku
panto samdiniais. Antai, šių metų liepos mėn. 4 dienos 
“Vienybės” laidoje, jis parašė vedamąjį “Atošvaistės ir 
šešėliai”. Rašinys skirtas paminėti apie Chicagoje pasi
sekusią Ponchiello “Lietuviai” operą. Rašo, kad jis spek
takliuose matęs, kai “juodas katinas perbėgo kelią”. Tas 
“juodas katinas” buvo baisus karštis ir drėgnumas, kas 
privertė maestro Alvydą Vasaitį nusiimti fraką ir diri
guoti kelnėse.

Taip pat jis girdėjo, kaip žmonės nesigailėjo “man
dagių” žodžių “siostroms”, esą, jos per skūpios Įsigyti 
salės vėdinimui priemonių. Bet jis jas pateisina, kadangi 
vasarą mokykla neveikia, tai ir vėsinti jos nereikia. 
Man rodos, kam aiškinti tą, kas visiems aišku. Ar ne
būtų “Vienybės” ir kitiems skaitytojams daug Įdomiau, 
jei jis savo rašinyje būtų paaiškinęs, kas vertė operos 
vadovybę šią operą nukelti iš balandžio Į birželio mėnesi? 
Juk neatrodo, kad operos vadovybė išnuomojo salę tik 
dėl to. kad birželio mėnesi jos nuoma būtų pigesnė.

Užuot išaiškinęs šią priežastį, jis daro seselėms prie
kaištą, būk ir jos pasinaudojo galiojančiu amerikietišku 
kapitalizmu: jei kaina patinka — imk, jei ne — eik kitur. 
Ir dar priduria: o ką seselės su pinigais veiks, tai kitas 
klausimas ir kita tema. Jis jas moko, kaip galėtų pasi
mokyti iš Milano Scalos teatro vėdinti salę. Man rodos, 
kiek yra žinoma, kad, vasarai atėjus, paprastai teatralai 
ir teatrai atostogauja. Sakysim, kad ir Romoje vasaros 
metu operų pastatymai vyksta atvirame ore. Nenoriu 
ginčytis, o gal Mykolas Drunga ir vasaros metu Scalos 
teatre sėdėjo ir neprakaitavo, Įsižiūrėjo kaip ten scena 
vėsinama.

Bet visa tai, jo manymu, dar nedidelis rūpestis, nes 
yra dar svarbesnių. Būtent, dėl mūsų operos “lietuviš
kos” ateities. Mat, reikia angažuoti svarbioms partijoms

svetimtaučius. Jau šiais metais teko pasamdyti net du. 
Jų tarsena neverta medalio. O praeitais metais toks buvo 
iškviestas iŠ New Yorko ir “Pajacai” dainavo itališkai.

Pareiškęs šitokį susirūpinimą operos ateitimi, jis 
daro jos vadovybei užuominą, ar ji nepagalvotų pasi
kviesti iš Lietuvos (jis nerašo iš okupuotos, nei net iš da
bartinės Lietuvos). Ten tokių, jo manymu, šimtaprocen
tinių profesionalų nestinga. Kodėl nepasinaudoti ir tuo 
aruodu? Bet jis jau iš anksto žino, kad daug kas pasa
kys: Maskva tam neduos leidimo. Tai vistiek verta ope
ros vadovybei bandyti, nes jei, kaip jis rašo, iš Lietuvos 
solistai “negalės” atvykti, vistiek bus geriau, kadangi 
tada žinos, kad okupantas neleido, o ne dėl to, kad mes 
net neprašėme, nekvietėme savo brolių Į talką.

Tokiu tai “patriotišku” motyvu Mykolas Drunga ry
žosi plauti smegenis lietuviškos operos vadovybei. Ir tuo 
jos tarpan Įnešti erzelį, suardyti vadovybės vieningumą, 
nes sunku patikėti, kad vadovybė šiuo reikalu būtų vie
ningos minties.

Man rodos, Mykolas Drunga be reikalo kelia abejo
nę, kad Maskva neduos leidimo solistams atvykti, lokį 
leidimą tikriausiai išrūpins “Rodinos” draugija, ir tai 
ne tik pavieniam solistui, bet ir visam operos sąstatui: 
solistams, balerinoms, akompaniatoriams ir dirigentams. 
O su jais — ir šimtus jų palydovų politrukų. Aišku, kad 
dėl to lietuviškos operos vadovybei nereiktų išleisti nei 
vieno dolerio, viskas būtų veltui. t.

Nejaugi Mykolas Drunga dar nežino, kad ten kiek
vienas daugiau ar .mažiau pasižymėjęs teatralas, net te
atro sargas, yra komunistų partijos narys ir propagan-, 
dos komisariato tarnautojas. Teatras ten tarnauja ko
munizmo propagandai. Žinoma, atvykę tokie solistai 
atliktų propagandą, kokios iki šiol okupantui dar pa
daryti nepavyko net neperseniausiai atsiųstais dauno- 
rais, noreikomis ir garbulskiais bei kitais. Jie parodytų, 
kaip žydi menas “išlaisvintoje” Lietuvoje.

Kodėl Mykolas Drunga, sočiai pavalgęs, nepagalvojo, 
■ kaip Į toki pakvietimą reaguotų mūsų LKBKronikų ra
šytojai, mūsų rezistentai; kaip reaguotų tie, kurie šian
dien yra kankinami žiauriais, naktiniais tardymais, ka
linami kalėjimuose bei' Sibiro gulaguose? 0 išeivija, 
užuot kovojusi dėl pavergtos tautos laisvės, Įsigeidė oku
panto melsti, kad jai atsiųstų solistų, kurie ją arijomis 
linksmintų.

Man rodos, kad Mykolas Drunga šiuo pasiūlymu 
operos vadovybei, pasitarnauja ne operai, bet “Rodinos” 
draugijai, kuri siekia sustiprinti kultūrinius ryšius su 
išeivija, kad tuo sužlugdytų jos rezistenciją prieš oku
pantą arba bent ją gerokai atvėsintų.

Paskaičius šią Mykolo Drungos užuominą operos va
dovybei, jauti širdyje nusivylimą jaunąja karta. Išeivija 
laukia iš jaunimo tarpo vadovų laisvinimo kovai, kurie 
suburtų jaunąją kartą. Deja, iki šiol mes jų nesulaukėme. 
Tokių vadų dar neparuošė mūsų organizacijos nei Jau
nimo centrai, nei, pagaliau, vasaros stovyklos. Sakysim, 
kad ir toks Mykolas Drunga, kuris turėtų šaukte šaukti 
savo kartos jaunimą Į vieną bendrą frontą prieš okupan
tą, tai priešingai, jis savo rašinyje ne tik nerašo, kad 
Lietuva okupuota, bet Įtaigoja operos vadovybę kviesti 
iš okupuotos Lietuvos solistus. Man rodos, kad lyg ir pasi
tyčiojimas iš tų, kurie kenčia vergiją.

Šia proga taip pat reikia pastebėti, kad toks Mykolo 
Drungos Įtaigojimas nėra naujas. Savo laiku buvo siū
loma parsigabenti vadovėlių iš okupuotos Lietuvos litua
nistinėms mokykloms. Tik kilus patriotinės visuomenės

Ramunė Tričytė Pavergtų Tautų Savaitės minėjime 
Chicagoje perskaitė proklamacijas ir padėjo 

pravesti minėjimo tvarką.

A. PLEšKYS

PAVERGTŲ TAUTŲ DEMONSTRACIJA
•Tęsinys)

O ką ’darė Lietuvių Bendruo
menės vadovai? Ne tik neįspėjo 
lietuvių visuomenės ir sayo, na
rių, kad- 1980 metais nevyktų į 
okupuota Lietuvą, nes tais me
tais okupantas su aižiausiomis 
iškilmėmis šventė Lietuvos oku
pacijos 40 metų- sukaktuves, bet 
dargi nepaklausė nei JAV pre
zidento J. Carter, nei Lietuvos 
diplomatinės tarnybos, nei VLL 
Ko prašymų tais 1980 metais ne
silankyti Okupuotoje Lietuvoje. 
Bet tyčia pritardami Lietuvos 
okupacijai, okupanto “Tėviškės” 
draugios kvietimu ar ų apmo
kamomis kelionės išlaidomis, pa
siuntė savo dukras į Vilnių, kad

kartu su okupantu atšvęstų 40 
metų Lietuvos pavergimo su
kaktį. O LB ryšininko ;ir įgalio
tinio Washingtone žmona1/ labai 
linksmai ir entuziastingai, su

• okupanto “Tėviškės” daugijos 
atstovais šoko Lietuvos nepri
klausomybės laidotuvių sukak
ties minėjimo maršą, (Žiūr. 
“Gimtąjį kraštą” 1980. 5.2. ir 
1980. 7. 3). Nuo jų neatsiliko ir 
viena chicagiškė šaulė.

Kur tautinis partijotizmas. 
kur pavergtos' tėvynės meilė, 
kur tautinė savigarba ir kur ryž 
tas kovoti už Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymą ir pavergtos 
lietuvių tautos laisvę?

Pabaigoje' p-lė Ramunė Tričy-

pasipriešinimo balsams, atsisakyta. Pagaliau, okupantas 
puikiai žino, kad jei lietuviškos operos vadovybė bandyti 
parsikviesti solistus iš okupuotos Lietuvos, tai būtų su
keltas didelis išeivijos tarpe erzelis, kuris dar daugiau 
pagilintų vienybės ardymą. Patyrimo turime, kas vykc 
Chicagoje, kai okupantas siuntė Daunorą Jaunimo Cent
re, Chicagoje, suruošti koncertą. Tik Chicagos sąmonin
gos visuomenės dėka Jaunimo Centras buvo išgelbėtas, 
nes kitaip jau iki šiol jis būtų buvęs paverstas okupanto 
propagandos centru ir koncertais bei filmų rodymu išei
vijos rezistencija būtų sužlugdyta.

A. Svilonis

tė perskaitė Pavergtų Tautų Ko
miteto parengtą rezoliuciją, ku
rią daugiatautė susirinkusi mi
nia entuziastingu plojimu priė
mė.

Demonstracijų pabaigai mal
dą sukalbėjo kun. J. Savukynas 
o uždaroma^ žodį pasakė P. T. 
K. pirm. I. Bergmanis.

UŽBAIGIAMOSIOS 
PASTABOS

P. T. K- pirm. I. Bergmanis 
paklausęs lietuvių demonstraci
jos vadovų, kodėl neatvykęs 
V. šakšalys, nors is buvęs pak
viestas. Taip pat girdėjau lietu
vius v:enas kitą klausinėjant, — 
kur Šakalys? Jo nesimato”. Ne, 

Vlado šakalio nebuvo. Į paverg
tuosius ir juos atstovaujančius 
jis nekalbėjo. Nepastebėjau es
tradoje ar prie jos, nė Amerikos 
Balso (Voice of America) lietu
vio korespondento, kuris gyve
na Chicagoje. Taip pat nepaste
bėjau nė aukštųjų Lietuvos Ben 
druomenės vadovų, kurie gyve
na prie pat Chicagos Lemonte, o 
taip pat ir Lietuvių Šaulių S- 
gos vadovų gyvenančių pačioje 
Chicagoje. Juk demonstracija 
už pavergtas tautas, kartu yra 
demonstracija ir už Lietuvos 

"nepriklausomybę ir lietuvių tau
tos laisvę. Ar jie iš Lietuvos lais
vinimo darbo jau išsijungė? Ar 
Jiems lietuvių tautos laisvė ir 
Lietuvos nepriklausomybė jau 
neberūpi? Su dideliu širdies 
skausmu visa tai tenka apgailė
ti. Manau, kad kiekvieno patri- 
ioto lietuvio širdyje vėl atsivėrė 
gili skausmo žaizda, dėl kai ku- 
T,ių tėvynainių pasimetimo, pa
bėgimo — dezertyravimo iš ko
vos lauko ir perėjimu pataikau- 
i ir bėndradarbiauti su okupan

tu.- , ... . ,r
Teko demostrantų minioje, lie

tuvių tarpe nugirsti ir su kuo 
tik nekalbėjau, visi buvo labai 
oatenkinti ir džiaugėsi žurnalis
tikos studentės Ramūnės Tričy- 
tės pasišventimu Lietuvos laisvi
nimo darbui, jos lietuviška, išdi
džia, bet kartu ir paprasta, pat
rauklia nesivaržančia laikysena- 
si, elgsena estradoje, ne vienas 
žavėjosi. Ji buvo pasipuošusi lie
tuvių tautiniais puošniais rūbais, 
kalbėjo, skaitė deklaracijas ir 
rezoliucijas švaria be akcento 
anglų kalba. Studentė Ramunė 
Tričytė su malonumu taip pat 
dalyvauja ir Lietuvių rengiamo
se šventėse ir- pobūviuose, ir 
praveda programas, tai pat, šva
ria, gražia, be akcento lietuvių 
<alba. Ne vienas jai pranašauja 
ne eilinės žurnalistės karjerą. Ne 
vieną, bet priekaišto, su pasigė
rėjimu esu skaitęs jos straipsni 
“Naujienų” dienraštyje. Už jos 
lietuviškumą, už jos lietuvišką 
patriotizmą, už inteligentišką

(Nukelta j ū ps.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGDIIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinvs)

Kadangi be to mūsų ideologiniai pagrindai da- 
kadangi bet kuris lietuvių liaudies sąjūdis 

juo greičiau virs klasiniu, juo artimesni bus jo 
santykiai su socialistiniu lenkų sąjūdžiu;

kadangi be to mūsų ideologiniai pagrindai da
ro negalimas bet kurias užgrobimo tendencijas, 
suvažiavimas pripažįsta lietuviškoms grupėms jų 
organizacinį savarankiškumą, tokioms būtent, ku
rios savo agitacijoj vartoja išimtinai lietuvių kal
bą, ir paveda Darbininkų Centro Komitetui, kad 
jis siektų megzti su jomis glaudesnius santykius, 
pagrįstus abipusės pagalbos tiekimu. Supranta
ma —pabrėžia rezoliucija— kad tas taikoma toms 
grupėms, kurios savo veikloj nežarsto neapykan
tos lenkų tautai, tiek naudingos caro užgrobia
miems tikslams.” (PPS w ostatnich pięcu latach).

Labai būdinga PPS rezoliucija. Ketvirtasis 
PPS suvažiavimas, patvirtindamas pirmųjų nu
sistatymą Lietuvos atveju, dar labiau paryškino 
nartijos nusistatymą politiškai laimėti Lietuvą 
ousmic.4 T mkijai. Pakartotinas suvažiavimo pasi
sakymas. a.' 1 PPS užgrobimo tendencijos yra 
svetimos ir ki rtu jos pretenzija vienai pačiai 
dirbti lenkiškai kalbančių Lietuvos darbininkų

tarpe, “gilinti” jų politinę sąmonę PPS politinių 
j siekimų prasme, buvo ne kas kita, kaip, dabarties 
sąvokomis kalbant, ruošimas PPS .penktosios ko
lonos Lietuvai, kad tinkamu momentu lemtų jos 
pelitinę ateitį.

PPS suvažiavimas nesivaržė motyvais. Kur 
jam reikėjo, rėmėsi tautos interesais arba apelia
vo į istorines tradicijas; kur kitur į Lietuvą ir 

^Lenkiją vienijančių veiksnių eilę įrikiavo ekono- 
i minių sąlygų vienodumo motyvą, nors tas moty- 
(vas davėsi tik už plaukų pritraukiamas. Dėl jau
nutės Lietuvių Socialdemokratų partijos suvažia
vimo rezoliucija buvo mirties sprendimas už akių, 
dargi nemandagia forma: suvažiavimas žinojo, 

i kaip nauja partija vadinasi, ir vis tik ją titulavo 
senoviškai.

Apskritai reikia pasakyti, kad ypač ketvir
tojo PPS suvažiavimo nutarimai LSDP ir Lietu
vos reikalu yra pasigailėtini. Esu linkęs manyti, 
kad PPS nusistatymui Lietuvos atveju darė di
delės įtakos partijos nariai iš Lietuvos, jų tarpe 
Juozas Pilsudskis. Jau antrame suvažiavime Vil
niuje, kuriame dalyvavo Varšuvos, Peterburgo ir 
Vilniaus jaunimo atstovai, į partijos Centro Ko
mitetą buvo išrinktas ir J. Pilsudskis. Kiek vėliau 
J. Pilsudskis sau patikrino partijos centre Lietu
vos mandatą ir buvo laikomas Lietuvos atstovu. 
J. Pilsudskis tai sąmoningai siekė: jis savaip my
lėjo Lietuvą, ypač mylėjo Vilnių, ir Lietuvos at
stovo titulas garantavo jam teisę pirmuoju kal
bėti Lietuvos reikalais. Apie J. Pilsudskį parti

joje grupavosi ir kiti “litvinai”, vienodai su juo 
galvoję Lietuvą lietusiais klausimais. Nepalau
žiamos energijos ir plačių užsimojimų žmogus, 
kietai užsispyręs savo pažiūromis, ryžtingas ir 
drąsus, geras organizatorius ir Įgimtas diktato
rius, Juozas Pilsudskis buvo tuomet daug kam 
partijoj neginčijamas autoritetas. Bet Juozo Pil
sudskio sieloje greta su socialistu tebegyveno 
Lietuvos bajoras, laikinai už socialisto pasislėpęs. 
Jame buvo ne tik gyvos istorinės mūsų bajorijos 
tradicijos, bet tebebuvo gyva nesuvaldomos šlėk
tos siela, greita viską savaip daryti. Drįstu ma
nyti, kad ir jo mūsų liaudies traktavime, net iš jos 
išėjusių mūsų tautinio sąjūdžio pionierių verti
nime buvo kai kas bajoriško. Tas tautinis lietuvių 
sąjūdis, kurio veikėjų pagalba jam ne kartą teko 
pasinaudoti, žargstant carų imperijos sieną, buvo 

' jam ir simpatingas, ir kartu įtartinas, — įtartinas 
savo tautiniu ir politiniu separavimosi nuo Len
kijos. Kada Lietuvos bajorų tarpe vis dažniau 
pradėta kalbėti apie “litvomaniją” ir jos pavojus, 
tie spėjamiej'i pavojai jaudino ir Juozą Pilsudskį. 
Galima beveik iš tikro sakyti, kad rezoliucija 
Lietuvos klausimu buvo suvažiavimui Juozo Pil
sudskio paruošta ar bent tiksliai formulavo jo tuo 
klausimu nusistatymą. Kitaip būtų nesupranta
mas tas opus atsargumas, kuris rezoliucijoje reiš
kiamas dėl “neapykantos žarstymo prieš lenkų 
tautą”. Nei tuometiniai varpininkai, nei ypač 
elesdiečiai neapykantos prieš lenkų tautą tikrai 
nežarstė, ir apie žarstymą tegalima buvo išgirsti, 

kalbant musų bajorijai po Lietuvos dvarus.
Domaševičius su Moravskiu buvo Juozui Pil

sudskiui daugiau kaip keisti žmonės, — jie jam 
buvo beveik “zdraicos” (išgamos), kuriems buvo 
maža pikto žodžio. Net sueidamas su mūsų var
pininkais, Juozas Pilsudskis juos įspėjo, kad “su 
tais avantiūrininkais jie vengtų bendrauti”.

SANTYKIAI VIS BLOGĖJO
Tuo tarpu gyvenimas ėjo savo keliu, atrodo, 

nelabai paisydamas PPS suvažiavimuose priima
mų rezoliucijų. LSDP stiprėjo. Kaip tik 1897 me
tais jos buvo Vilniuje suorganizuoti ir vadovauti 
pirmieji didesni Vilniaus darbininkų streikai, ir 
darbininkai laimėjo. PPS žmonės Vilniuje šitoj, 
vis stiprėjusioj ekonominėj darbininkų kovoj te
buvo įvykių stebėtojai. LSDP plėtė savo santy
kius su darbininkais Vilniuje, pradėjo dirbti Kau
ne, siekė Smurgainius, Šiaulius ir Panevėžį. LS
DP atsišaukimai dažnėjo, ir juose vis dažniau 
buvo darbininkams primenama, kad jų interesas 
yra Lietuvą politiškai išlaisvinti.

Kaip tuomet dėstėsi elesdiečių santykiai su 
PPS žmonėmis vietoje ir apskritai, apie tai A. 
Moravskis aukščiau minėtame straipsny taip 
rašo: r : . e

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji j 
j 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 j:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632
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ovnwQjAs *8 chirurgas 
Ce^muntty klifdkec 

MzvJlrlnuw di lectori
k Rd H.

r ALANUOS: S—t darbo dienomijr <r 
kiu <ntn toktadienj 8—3 vQ.
Tel.t Stt-2727 irb* 542-27^

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS

GYDYTOJA BIRUTĖ 
L. PUMPUTIENĖ

(Atkelta iš 2 psl.}
barė”, “Kai aš turėjau kaime 
mirgelę” ir daugelį kitų dainų. 
Du muzikai padėjo ne tik dai- . 
nuoti, bet ir pašokti.

Svečiai namo išvažinėjo tiktai 
orui prasiblaivins ir lietui susto
jus. Suvažiavusieji ilgai prisi
mins Pumpučius ir Skripkus.

Reporteris

PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMOSTRACIJA 

(Atkelta iš 4 psl.) !

išauklėjimą, už išmokymą gra- J

nad.); sūnus Juozas — Anglijo-

Ilj Jurg:s Ru‘kau$kas, našlys, j
"1 m. mirė 21. 3. 31, Brazilijoje-
Liko sūnūs: Vacius ir Akino — 1 
Nelson su šeimomis, duktė An- I 
tonia. j ■ -

f Vytautas Draugelis, vyriau- 1 
sias dr. Eliziejus Draugelio sū- ,1 
nūs. mirė 24. 3. 81. Brazilijoje.

v Adolfas Šerėnas mirė Bra- | 
ziljioie 2. 3. 81. Liko žmonas j '
Anelė.

T Benjiiminas Kristalevičius, 
rimes Argentinoje prieš 44 me- 
ms. po ilgesnės ligos mirė 20. 4.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, rŪSLĖS IR

* PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rszidenciioe trteL: 448-5545

žios lietuvių kalbos, nevien lie- j 
j tuviškai taisyklingai, be akcen-1 
to kalbėti bet ir taisyklingai ra- . 
šyti, garbė tenka jos tėveliams ■ 
poniai Delfinai Tričienei ir dai-' 
lininkui Jonui Tričiui, bet taip . 
pat ir pačiai p-lei Ramunei už . 
jos įdėtas pastangas ir ryžtą. I 
Linkiu p-lei Ramunei Tričytei ir ! 
toliau nenuilstamai tęsti lietu
višką veiklą, gilinti lietuviu kal
bos žinias ir tobulėti žurnalisti-

, kos srityje- Ir pabaigai dar pri- 
; minsiu.

(R) LB Market Parko apylin
kės valdybos lėšomis, vicepirm. • 
J. Bagdžius tos apylinkės, de-

• monstracijoje dalyvavusius na- , 
i rius, troškuliui nuraminti, ap- 
■ dalino “minkštaisiais” gėrimais, i

A. Pleškys į

MŪSŲ MIRUSIEJI
(Tęsinys)

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200
ž

— Vak. Vokietijos valdančioji 
socialdemokratų partija išmetė 
savo kairiojo sparno narį, bun- 
destago atstovą iš Duesseldorfo 
Kari Heinz Hanseną, kuris daž
nai -išeidavo prieš kanclerio Hel
mut Schmidto politiką.

PERK KAUSTYMAI

SOPHIE BAUCUS

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

T

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344 a j
i

31 Munro mieste. Palaidotas Oli------ -—- - - ■ ■ -------——----------
vos kapinėse. Liko žmona Lilia
na Kazakevičiūtė, sūnūs Sergio 
> Emerio, duktė Silvia, tėvai, 
uošviai ir kiti gaminės, kurie 
skaudžiai pergyveno pačiame pa 
iėgume mirusio šeimos nario- 
Mūsų laikraščio draugams, dėl 
skaudžios nelaimės reiškiame 
nuoš’rcižia užuojautą. %

7 Jucz^s Linartavičius. trakiš
kis 70 m., sugrįžęs iš po vasa
rojimo Marde Ajo, nuo širdies 
smūgio mirė savo name S. Mar
tin mieste 11. 4. 81. Palaidotas 
San Martin kapinėse. Liko žmo
na Elena ir sūnus Jose su šeima.

(Iš Arg. Liet. Balso)

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

ILGAAMŽIAI LIETUVIAI

Lietuvoje šiuo metu esą 600 
šimtamečių gyventojų, — savo 
balandžio 30 d. laidoje rašo The 
Glasgow Herald. Vidutinis Lie
tuvos gyventojų amžiaus laukti- j 
numas šiuo metu siekia 72 m., kai 
tuo tarpu visoje Sovietų Sąjųn- į 
"o’e toks lauktinumas tesiekia į' 
70 m.

Laikraštis, be to, nurodo, kad ; 
šiuo metu Lietuvoje vienam gy- į 
dytojui tenka 480 gyventojų ir s 
kad L’etuvos gyventojų paja
mos nuo 1950 m. net padvigu
bėjo.

The Glasgow Herald nenurodo : 
savo informacijų šaltinio, kuris,; 
greičiausia, yra sovietinis, (rj į

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE ;
Tel 327-1741 —1742

ma.
y Aleksandras Kalninis, stai

ga mirė 13. 4. 81 Kordobos mies
te. Palaidotas San Jeronimo ka
sinėse. Liko žmona Monika Su- 
dukaitė. sūnūs Jose Alejandro, 
Aldo Daniel, Juan Jose, duktė 
Monica. Brolis Jn. Kalainis ir

y Brcnė Mačekutė Aliukienė, 
rokfškietė. 72 m., po ilgesnės li
gos mirė 12. 4. 81, Buenos Ai- 

/ i res mieste. Patido^a Flores kapi- 
! nėse- Liko vyras Teofilius Aliu- 
. kas. brolis Lionginas su šeima,
• 2 seserys Lietuvoje, su kurio- 
I ^is velionė palaikė ūtmprius ry- 
Į sius. Draugai ir kaimynai apgai 
hestauia ge^os lietuvės kaimyn. 
I ne^eki^ą, pareikšdami užuojau- 
: tą vyrui.

7 Do 'o ea Kazei Kazlauskai- 
' 'ė kam praneša, žurnalas Mary- 
: k no- vra viena iš 4 vienuoliu de- 
j <niuju gaivalų nužudyta EI Sal-
• vado e. Ji gimusi Amerikos lie- 
tuv’u šeimoje 1939 m. Į seselių 
oriLūieč'u vienuolyną įstojo 1960 
metais. Dirbo Papagos indėnų 
mzerva^e A 'izonoie, paskui mo
kyte a vo Švč. širdies akademi
jom ir Be-umont mergaičių mo- 
kvMoie C’evelande. Plačiai reiš 
kės1’ ekuneminiame ir tarp rasi-

• nia’^e są’udyje. 1974 m. su ki- 
fom aštuoniom vienuolėm išvy
ko į PI Salvadorą ir ten dirbę

į vienoj parap’ oį. Prasidėjus ei- 
Į viliniam karu' daug laiko skrrė 

globodama V įnamius, daugiau
sia moteris ir vaikus, ieškodama 

f iiems saugesnės vietos. Apie ta 
, klasta kuriame užbaigė save 
. ^vverima. atsiliepdavo kaip apie 
kančios šalį.

T Jonas Levanav’čius, rokiš
kėnas, 73 m. mirė 24. 3. 81. Pa 
laidotas Lanus. Liko žmona Mo- 
n;ka Mačiūlaitė, sūnūs: Vytas 
i’- Eugenijus su žmonomis, bro- 
!;s A^xan?s su šeima.

į 7 Veronika Kulekevičtū'ė Rnz 
i mislauskienė, trak’etė, 70 m. mi- 

rė 7. 4. 81, V. Als. mieste Pa
laidota Lanus kapinėse. Liko vy- 

Ienas ir sūnus Jorge su šei-

Apdraustas perkraustynus 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 37M996

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tadienio 8:30 vaL vakaro-

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 IciL A. M,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00^1:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėįa — Aldona Daukus 
Talat: HEmloclc 4-2413

JEAN VANCE ir GEORGE SORtNl

1 Aikštės automobiliams pastatyti

ENERGY 
WISE

Organize car pool* t® 
save gasoline.
Doni be a Bom LeeeK

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIEJOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai if laidojimo direktoriai:

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street i

Chicago, Illinocs 60629 
Tetet 778-5374

Kool-AidL.On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers

PATS SKAITYK JR DAP K> 
TUS PARAGINK SKAITYTI i 
DIENRAŠTI •NAUJreNOS" ;

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

2/3 cup sugar
1 quart water

Dissolve sot dhnk mix and 
Sagarin water Pournte 
piasfk: »ce-Čube trays or 
small paper cups FFeere 
untH almost firm Insert 
wooden st»ck or spoon mto 
each Freeze until firm. 
Makes about 20.

mečiu skaitvto^u še:mai reiškia- 
me nuoširdžią užuojautą.

f Antanas Migelinskas mirė 
Urugvavuje.

t Juozas Cirbulėnas mirė 25. 
3. 81, Kordobos mieste, Argen- 
^no’e. Palaidotas San Jeronimo 
kapinėje. Liko sūnūs: Jose, 
Tu?n. Antonio su šeimomis ir 
vaikaičiai.

f Marija Janciūk;enė, 76 m. 
mirė ?. 8. 80 m. Buenos Aires 
mieste. Liko 4 dukterys ir sūnus 
su šeimomis.

y Emilija Petfbnytė Mmkevi- 
čienė .kupiškietė, 94 m. mirė 8. 
3, 81, Urdinarain mieste, Ar
gentinoje. Liko 3 dukterys. 4 
nūnūs 10 anūkų ir proanūkų. 

Tlgamečių ALB skaitytojų šei
mai reiškiame. kuo nuoširdžiau- 
ia i’J-^ojautą.

y Jurgis Osvaldas, tauragiškis 
31 m. mirė V. Vokieijoje. Liko 
lukterys: Lena Fišerienė (V. 
Vok), ir Ono Paurienė (Ka~

■ Kalifornijos gubernatorius į 
E. Brown kreipėsi į Aukščiau- 
siąjį teismą, nes šešios pietinės i 
valstijos — Alabama, Georgia, t 
Kentucky, Louisiana, Florida ir j 
Texas uždraudė įvežti vaisius iš j 
Kalifornijos. Kaltė metama vai- I 
siu Med muselei, tačiau Kalifor- 
nija Įtaria, kad lai konkurenci
jos baimė.

— Hose Kennedy šventė 91-ąjį 
gimtadienį. Ji turi 29 anūkus ir 
keturis proanūkus, tačiau kas
dien išklauso Mišias ir dažnai 
maudosi jūrdje.

It’s Easy..
EVAPORATED

MILK------------

Oh Boy, Homemade Ice Cream?
Just listen to the *oohs* and *aahsw and “oh hurry" ^ben 

the decision is made that the ice eream is ready, and the dasher 
is pulled free of the freezer container! Luscious, and deserving 
of a finger dipped in for a quick tasting, homemade ice cream 
evokes only the happiest of feelings. And when that tee cream 
is flavored and blushed with bananas and plump strawberries, so 
much the better. The wonderfully smooth consistency cornea 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the all 
important ingredient that's always ready for an at-home ice 
cream making party. '

Strawberry-Banana Ice Cream
5 eggs 1 quart strawbernek
2 cups sugar cleaned and sliced
3 tall cans (5 cups) Pei 3 bananas, mashed

Evaporated Milk (about 1 cup mashed)
1. Beat eggs weH. Add sugar and beat until light yellow 

in color.
2. Stir hi evaporated mt?k.
3. Mash together strawberries and bananas. Mix mto evap

orated milk mixture.
4. Pour into ice cream freezer container and churn and freest 

ecenrding to manufacturer's directions.Makes about 4 quarna,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AiR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS Ht SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1 fa j 1410 So. 50th Ave^ Cicero
* W Trie!. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
L- I >fS AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

<5

1354 bo. HALSTED STREET Tex. lAxcu 7'1111

AM6ULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VJSOSE MIESTO 
DALYSE.

*
J

BUTKUS - VASAITIS
1446 bo. 5>uth Avė*, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

Chicago*

Lietuviu

Lxidotu vių 

Direktorių 

Afocladjof

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sa CALIFORNIA A VE. Tel: LAIlyell. 3-3571
■ ---------- . —    _■ .

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArd. 7-1133-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tb STKErfr REpubEc 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HID*, HL >74-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd> 7-3401

2 — Naujienas, Chicago, 8, DI. Tuesday, July 28, 1981



PENSININKU IŠVYKA
IJetuvių Pensininkų Sąjungos 

v tidy! a jau kelinti meta: iš eilės 
ruošia savo nariams įdomius ir 
naudingus susirinkimus. Esti pa
prastų ir didesnių, su vaišėmis, į 
į kuriuos prisirenka virš 27MI na
rių pasiklausyti naudingų žinių ’ 
pensininkams.

Taip pat yra įėję į tradiciji 
ruošti kas metai bent po keletą 
išvykų autobusais i gamta. Per-J 
nai turėta net astuonios išvykos, 
gal įdomesnės buvo į daktaro! 
Juozo ir žmones Briedžių r zi-1 
denciją Lemonte ir į p.p.p K. ir

■ VI. Skripkų sodybą.
Praeity tokias išvykas ergani 

zuodavo ir joms vadovaudavo { 
A.A. Kazys Karazija, o šiemet ■ 
išvykas organizuoja išvykų va
dovas Stasys Dagys ir K. Balčiū
nas, talkininkaujant ir valdybai. 
Šiemet jau turėta 3-čia pensi-! 
ninku išvyka. Paskutinioji įvyko 
liepos 22 d. į architektūros inži
nieriaus Kazimiero ir žmonos 
Pdcių rezidenciją, taip vadina
ma “Mažasis Ąžuolynas”, nes jų 
rezidencija apaugusi ąžuoliais ir 
kitokiais medžiais pusšešies ak- 
yofc bruože.

Virš minėtą diena autobusas, 
prisipildęs lietuviais pensinin
kais, apie 10 vai. ryto nuo Gage ’ 
Pairko Fieldhouse pradėjo kelio • • 
nei į Beverly Shores, Ind., į po- Į 
nų Pocių “dvarą”, pasidžiaugti i tarė p. 
gamtos aplinka ir pasigėrėti pla-f jau 
čiuoju Michigan ežeru. Visi link 
mai nusiteikę, ponios, tartum b 
teles, pasikrovusios 
maisto, o vyrai apsišarvavę gai- i 
Vižančių skystymėliu, buvo pasi-• d 
ruošė vienas kitą pavaišinti.

Kelionė užtruko viena valan-

t ;iu.
p:

jau radome “dvaro” 
.šią: stalai ir kėdės 
m u z i k o s maršai

ikai mus su nuosinlu- 
i ir sveikinomės ir bu- 
kaip broliai ir sesės

' jo kėslus, kaip jie sąmoningai I 
mirties lageriuose naikina lietu
vius ir kt. Mūsų pareiga į-igyti 
šią knygą — padėti sumažinti 
knvgos išleidimo išlaidas ir tuo 
parūdysime, kad mes nepamirš
tame Sibiro’ kankinių.

Nebūtų gyvenime tiek daug 
\ kančių, jeigu nebūtų pasaulyje 
blogų žmonių.

ukšErėję ir pasigėrėję 
j j gamta, pradėjome ap- 
s'alus atsivežtomis gėry- 
o s imminkai, susirūpinę, 
ukv'enas turėtų kur pato-J 
įsėsti, vis dar nešiojo sta- 
kėdes. Pradėjome uzkan- 
ir įspūdžiais dalytis, 
gražios muzikos ir nuo- ’ 

! didžiu kalbų, ponas inžinierius 
'ir žmona Elenutė gausiai vaiši-! 
no mus atvykusius kavute ir ki-I 
tais trangiais gėrimais. Ir taip 
linksmai besivalšinanV pcnąinin-l 
kus - I
kų kaimynai, jų tarpu' žymusis 1 kentėti ir Sibiro plotus savo kau- 
dailiojo žodžio žurnalistas p. Vy- j lais nubarstyti. Juk jie niekam 
tautas Kąsni" 
žmona, Juozas Česna ir kiti.

Laikas bėgo
vakarų link ir jau laikas rucš-1 me ir nesiklaupė prieš Lietuvos 
tis į namus. Pensininkai dar vis * p^’/ergėją ant kelių.
vaišmosi ir atrodė be noro pa-1 Visos lietuvių kančios, žiau- 
likti giažųjį gamtos kampelį, j rĮausį jų kankinimai, lietuvių 
ponų Pocių rezidenciją, bet apie I naikinimas tik parodo, koks su- 
.) valandą jau pasiruošėm vykti; žvėrėjęs yra Lietuvos pavergė- 
-• Chicagą. jjas Paskaitykit Jc’no Kreivėno

Po atsisveikinimo žc’džio, kurį knygą “Mirties Lageriuose ir 
. Kazimieras- Pocius, j Tremtyje” — patikėsit mano žo- 

keliavome į namučius suodžiais. Tikrai sunku tikėti, kad 
muzika ir daina, visi patenkinti. šiais kultūringais laikais dar bū- 
šeimininko duotu pakvietimu; lŲ tautų, kurios žiauresnės už 

gardaus f dar kartą apsilankyti. į žvėris — pavergia mažas tautas
viltį, kad ateityje! ir jų nekaltus žmones tremia iš 

I jų’gimtųjų namų — apkaltina 
i' juos nepadarytais nusikaltimais.
Atrodo, žemė turėtų sudrebėti 
dėl tokios daromos neteisybės — 
nusikaltėliai teisia nekaltus žmo- 

{ nes, o’ tai daro Lietuvos paver
gėjas — paskaitykit Jono Krei- 
Į vėno knygą — įsitikinsit, kiek 
į komunistų sukurtame rojuje 
vertinamas žmogus. Ten visokie 
išsigimėliai, sadistai paskiriami 
viršininkais — darbinnkų varo- 

j vas, kurie nekaltą auką, atga- 
į bentą prievarta į Sibiro mirties 
j lagerius, spardo ,daužo, kanki- 

• i -i i N • 1 • - 3 ‘ \ x ” Ina, badu marina ir pagaliau mi-po tiek parėjusio laixo. kad ir gwemmu vaizdas vra baisus, su- . .v - •S* - i.-" 3 • i • ‘ i . tusi išmeta i taigas. - į krečiantis kiekvieną skaitytoją, ' 
ir verčia susimąstyti, kodėl lie-

A. TAMULYNAS
K

Phsvarscyk ancela tykiai plūkiodama ...

— Simas Kudirka kalbėjo apie 
Žmogaus teises pavergtoje Lie
tuvoje ir kituose Sovietų oku
puotuose kraštuose Queens ko
legijos, Flushing, N. Y., Young 
Americans for Freedom na
riams ir siunteresuotiems.

slankyti atvyko šeinįinin-* tuviai turi tiek daug nekaltai lageriuose. Skaitykit J. Kreivėno
•_____ x “tV-v___  • i u™ norocvta Irnvcta tai na tvirtina

iūnas, p. Brazis su, n.nusikalto, o tik ramiai savo 
gimtajame krašte gyveno, rnylė- 

saulutė krypo jo savo tėvų, savo protėvių že-

— Dail. Jonės Karužaitės me
no darbų paroda bus iki rugsė
jo 11 d. Mount Greenwood bib
liotekos patalpose, 10961 So. 
Kedzie Avė. Išstatyti 22 darbai.

— Šu. Kryžiaus ligoninė pra
nešė naujus skyrių pareigūnus. 
Tarp kitų, Dr. Konstantinas G. 
Balukas išrinktas Ginekologijos 
skyriaus pirmininkų Dr. Algi-

Visi turime
ir kartą ten pasimatysime.

Juozas Skeivys

V

Ši knyga “Mirties Lageriuose | Todėl ir šios knygos autorius
• I * o .

ir Tremtyje” yra parašyta žmo- Jonas Kreivėnas, i 
gaus, kuris perėjo 
pragaro kančias. Visi įvykia 
f ak ta i, pergyveni m a i s u r ašy 
knygoj, kurie įvyko daugia
kaip prieš trisdešimt metų. O ! da. O vis dėlto tų kančių — per-

J . i
ašyta žmo- Jonas Kreivėnas; rašydamas šią! 
visas rusų knygą, vadovavosi ne jausmais,

bet protu ir visus tuos šavdįper- 
gyvenimus, vargus, kančias, gan Į 
apgalvotai realiai mums peniuo-

parašytą knygą, tai patvirtina 
pavyzdžiais. Jis gyveno ten, kur 
duona buvo brangesnė už auksą, 
kur žmogus girdėjo jo adresu 
tik bjauriausius keiksmažodžius 
ir paniekinimus, kur žmogus 
yra nužmogintas’— iš jo yra at
imtos visos teisės. Gali sirgti, 
gali mirti — nieks jų nepagai
lės, neužtars, kad ir mirdamas, 
išbadėjęs, vos kojas pavilkda- Į mantas B. Gleveckas — Akių 
mas, bet turi atlikti jam užkrau
tą darbo’ normą. Neatliko nusta
tytos darbo normos — sumažina 
maisto davinį ir tokiu būdu sku
ba nusikratyti nusilpusiais darbo 
vergais, kad galėtų jo vieton at
vežti kitus. Tai daroma sąmo
ningai: vos tik dalis darbo ver
gų išmiršta, tuoj atveža kitus 
ir taip naikina komunistų parti
jai nepritariančius ir sunaikinę 
milijonus nekaltų žmonių girasi, 
kad Rusijoj nėra bedarbių.

Tokių knygų, kaip “Mirties 
Lageriuose ir Tremtyje”, kad ir 
būtų išleista dar daugiau — ne
būtų jų per daug. Teišgirsta, te
pamato pasaulis, kokias kančias 
Lietuvos pavergėjas atnešė mū
sų tautai ir kaip nežmoniškai el
giasi su pavergtų tautų žmonė-.

sunkiausi pergyvenimai, kančios 
atrodo kiekvienam švelnesnės. Kur teisė, kur teisingumas, kur 

dingęs žmoniškas jausmas?
Nevarginkit savęs klausimu, 

kur yra pragaras. Jeigu jis iš 
tikrųjų yra, tai jis yra komunis
tų sukurtame rojuje — mirties

, N*m4l, Ž*m4 — Pardavlinut 
REAL ESTATE FOR LA Li

Kamal, — Perdavlir* 
REAL ESTATS FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

>•

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

■ JTSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 3

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas.
$51,500.

; skyriaus vicepirmininku, ir Dr- 
Teodoras G. Drugas — Chirurgi
nio skyriaus vicepirmininku. Dr. 
Albina Prauskis išrinkta Medi
cinos štabo sekretore.

— Kunigų Vienybės Seimas j 
bus rugpjūčio 19 ir 20 d. Scran-1 
ton, Pa. Rugpiūčio 20-23 d. ten 
įvyks Lietuvos Vyčių 68-tas sei
mas. Seimo ruošimu ir globa 
rūpinasi Serant.ono, Pittstono ir 
Forest City Vyčių kuopos. Či- ] 
kagoje informacijas teikia Vyčių I 
veikėja Irena Sankutė. !1

— Juozas Masilionis, Chicagos j 
aukšt. mokyklos direktorius, re- į 
gistruoja dalyvius į Mokytojų 
studijų stovyklą.

— Pasaulio lietuviu Dainų . 
Šventė įvyks 1983 metų vasarą 

mis: kalėjimuose, psichiatrinėse.; Chicago’je. Tuo laiku ruošiamas1 1 
ligoninėse, darbo vergų stovyk
lose sąmoningai naikina lietu ' 
vius, kad Lietuva liktų be lietu-, 
vių, o jos žemėje gyventų bur
liokai.

Autorius Jonas Kreivėnas, iš-{Tabor Farmoje, Sodus, Mich.

Pasaulio Lietuvių Dienos. Jų pir
mininku išrinktas Dr. Antanas 
Razma.

leisdamas šią knygą, atliko di
delį ir kartu naudingą darbą —' 
atskleisdamas Lietuvos pavergė-

18.00

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

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 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arha 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$3.00

$2.00

173J So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 69608

62-ros ir Artesian 4 butu mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų S16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

ŠLMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai
> 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
uette Parke. Sena kaina $52,000

g 4 butų mūrinis, apie §9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

12 sklypai. 2 garažai.
— Santaros — šviesos 5uva- Brighton Parke. §57,700.

žiavimas įvyks rugsėjo 10-13 d. ------ —

PRAILGINTO GYVENIMO 
STEBUKLAS

I

a Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

ELEKTROS{RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.; r.
Tol. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

JL LAURAITIS „ 
4645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

j GENERAL REMODELING v 
: • Alumin, langai, durys, medžio 

■ apmušimai. • Staliaus darbai, ce- 
1 mento laiptai, porčiai, stogai 
!ir visa kita i

FcTINGiS CONSTRUCTION 
7152 Sc. Kidzie Avenue 

Tel. 776-85C5

ši V stogus. -Už;darbą garaar-j 
tubjamėar'ėsainė apdrausti.■*

1 .„i arvypKs*KtetA' r.
i ' 6557 S. Talman Avenue- 

c; Chicago, 1:60622 %
434-?655.gr737įT71^

For constipation 
you’ll call it

The Overnight Wonder”
Ever feel uncomfortable with your laxative?

Then its time you tried the gentle medicine they 
call “The Overnight Wonder."

It s today's Ex-Lax- and it relieves’the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural rhythm. Try it tonight. You'll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is "The Overnight 
Wonder.”
Take only as directed

“Jėzus Kristus vakar ir šian
dien, tas pats ir per amžius” 
(Hebrajams 13:8).

Maloniai kviečiame visus pa
sus pasiklausyti apie prailginto 
gyvenimo s'.e ir.k1? š:ar.dien 8:45 
vai. vak. radijo baru-a 1 159 AM 
per "Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. po pietų

site “Iškeltas iš gilumos”.
Prašome parašyti, pareikalau

dami knygelės “Mirtie, kur ta
vo geluonis?” Prisiusime dova
nai. Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321,
Oak Lawn, Ill. 60451

LIUCIJA”

I

VALDIS REALTY 
2644 W. 6Sth St 

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

Pardavimas ir Taisymas 
2544 West B?th Strsoi 
Tai. REpublk 7-1941

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra geniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternallnė or- 

CiniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA —atlieka kultūrinius darbui, gelbsti tr kitiems, kurte tnci 
darbus dirba.

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolertt 
ipdraudų savo nariams.

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai rali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
ILOOO apdraudof temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų Vyra ribose lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjui jie Jnrna 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Gillt« krtlptti Ir Bs«Ul i SLA Centru
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

U7 W. »tk ».
T*L (111) M3-1HI

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MlSCELLAN&OUi 
įvairūs Dalyktl

4

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenu«, 

Chicago, III. 60632. TeU YA 7-5980

SEWER AND 
PLUMBING 

e
ANY RODDING AND 

DRAINING— $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

F • fct ŠIMKUS
Notary Public

INCOME FAX SERVICE
4259 S. Applewood. Tel. 254-7453 ♦ 
Trip pat daromi vertimai, giminiu I 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra* { 

žymei ir kitoki blanką L j

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija’’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
/ Gaunama “Naujienose” ir pas 
>. autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

— Illinois gubernatoriaus J. 
Thompson pdpuliarumas ma
žėja, nutarė viešosios nuomonės 
sekimo įstaiga.

— Izraelis surinko dykumoje 
daug egiptiečių paliktų ginklų. 
Sakoma, kad daug tų ginklų Iz
raelis vėliau perdavė Afganista
no kovotojams.

T & F SEWERAGE & PLŪMB- 
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
W’e install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

HOMEOWNERS POLICY.
F. Zspoliv A»ent 
320SVį w. 95rti st 
Evaro. Park, HI. 
KAt-Z, - 424-W54 t

Stele fawn hre and CascaHy^ CompanyM

MEET THE CHALLENGE!
ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 
2458 W. 69th SL 

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Tdefonuoti 778-8000

— Cabrini - Green gyventojai] ■ 
pripažįsta, kad dabar šioje vie-’ 
toje jau saugiau gyventi.

SERVE WITH PRIDE IN 
' THE NATIONAL GUARD

Advokatai . « 
GINTARAS P. CEPtNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryU 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

9 vai ryto Iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161 
Z64S West 63rd Strwst 

Chlcaro, m. 60621

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, July 28, 1981




