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t BALTŲ GENOCIDO PAMINĖJIMAS
I ... . JAV KONGRESE

" Birželio 11 hieną JAV Atstovų Resolution 21. Identišką rezoliu- 
Rūmuose •visa eilė Kongreso na
rių pasakė kalbas Tyšium su de
portacijomis, kurias atliko Sov.
Sąjunga 1941.. m.. Birželi© 14-21 
dienomis iš Baltijos kraštų. Ta 
proga buvo pasmerktas Moloto- 
vo-Ribbentropo paktas ir Balti
jos • valstybių okupacija, Sovie
tų, įvykdyta 1940 metais. Pras
mingas ir gerai dokumentuotas 
kalbas pasakė Dougherty (Pen
na.), Dormąn (Calif.), Annunzio 
(Ill.), Derwinski (IH.), Fenwick; 
(N.JĄ, Fascėll (Fla.)' ir kiti. Iš 
viso tą'dieną kalbėjo tuo klausi-, 
iriu 2 kongresmanai. Jų' kalbąs 
atspausdino Congressional Re
cord, No. 88, June 11, psi. H2896- 
2906, Iki birželio 16 d. Iš'.viso 
tuo klausimu pasisakė ir padarė 
pareiškimus 48 kongresmanai ir 
senatoriai. Kalbose daugiausia 
buvo- minima Lietuva. J----

Po kalbų Atstovų Rūmudse 
Jungtinio Baltijos Komiteto 
(joint Baltic ConyriįLtęfc) inicia
tyva, birželio 11 d. buvo suruoš- 

"bis-Kapįtčfliu je priėriiima^^T-pfe- 
tūs; kuriame dalyvavo Valstybės 
departamento- atstovai, Baltijos 
kraštų diplomatai, per; 30 kon- 
įjresmanų ir senatorių ir apie 150 
pabaltiečių. Tame priėmime bu
vo . įteiktas’?-- :.įĘręedom 
Awąrd”j'K^ngreSo i&iųąiųs, ku
rie pažžymėjS .Baltijos 'yalšjybių 
laisvės gyniinuy' ^

'T -
NAUJA REZ0L&IJA
baltuoš Valstybių j

; < Y RHKALU - -.-- ' ?

Senatorius :Thurmond (S; C;) 
birželio 10 d. pasiūlė Kongresui 
priimti naują rezoUuciją dėl Bal
tijos valstybių išlaisvinimo. 
Tekstą atspausdino Congressio
nal Record, No. 87, June l^^sl. 
S6025. Baltijos, valstybių . suve
renumui atstatyti. siūlonia pasi
naudoti Jungtinių Tautų organi
zacija. Kol Baltijos valstybės vėl 
taps nepriklausomos, JAV-bės 
per savo Information Agency ir 
kitas tarnybas, per specialias 
radijo’ programas ir spaudos lei
dinius, turėtų daryti viską, kas 
atkreiptų kitų tautų dėmesį į 
Baltijos valstybių būklę ir reika
lą grąžinti joms laisvo apsispren
dimo teisę. Jokiose tarptautinėse 
konferencijose JAV neturi pri
pažinti Sovietų Sąjungos netei
sėto Baltijds valstybių prisijun
gimo. Visuose žemėlapiuose Lie
tuva, Latvija ir Estija turi būti 
pažymėtos kaip savarankiškos 
valstybės ir pridėtas paaiškini
mas, kad militarinė okupacija ir 
priverstinė inkorporacija niekad 
nebuvo JAV pripažinta.

Tai būtų Senate Concurrent

ciją 116 tas pats senatorius 
Thurmond buvo, anksčiau pasiū
lęs 96-ajam Kongresui, tačiau ji 
tada nepraėjo.; (E):

ČIKAGA PARDUOS 
PIGIAI SKLYPUS

Merė Jane . Byme pareiškė, 
kad miestas parduok sklypus 
vietos gyventojams bei statybos 
kontraktoriams iš varžytinių, ku
rių pfadihė'šūma yra vienas do
leris. Sklype bus galima įrengti 
darželius, patio, apsėti kultivuo
jama žole. Esamus pastatus rei-! 
kia nugriauti laike 5 metų. Prą- j 
džlOjė bus parduota' 300 sklypų j 
Lawndale, Englewood, Garfield! 
ir Woodlawn apylinkėse. Suinte-1 
resuoti sklypų tiesioginiai kai-j 
mynai paduoda pasiūlymus Fi
nansų departamentui iki rugsėjo 
25 dienosi

NUTARĖ LAIKRAŠČIO
LAIKINAI NEUŽDARYTI

delfijoje 134 metus ėjot Philadel- 
pria..Bulletin angliškas laikraš
tis, bet paskutiniais 2 metais jis 
leidėjams atnešė $23 milijonus 
nuostolio. Savininkai nutarė už- 
darytiAdįėrirsSštj. rugpiūči&jTB d.,

Amerikos aviacijos“ vadovybė neutrono bombas galėtų greitu laiku : 
' nuvežti j Europos ko vos.'ja ūką ir sustabdytų Sovietų tankus! " •

KANADOS ORO KONTROLIERIAI 
NEAPTARNAUS JAV LĖKTUVŲ

NORI APSAUGOTI KANADOS ERDVĘ NUO NELAIMIŲ

OTAVA (UPI). — Kanadtfs , -

ELAIKYMAS
DETROITAS (UPI).- — Hertz 

i mašinų nuomavimo bendrovė 
; savo studijoje tvirtina, kad 1980 

’*Ki metais amerikiečiai mašinų pir-

IRANAS LEIDO PRANCŪ
ZAMS IŠSKRISTI 

t . ' —7- . ’ ■ ■’ -

. TEHERANAS. Irano vy-

NELAIKYS ANGLIJOJ, VOKIETIJOJ
SOVIETŲ VALDŽIA IMSIS PRIEMONIŲ 
GALINGESNIEMS GINKLAMS GAMINTI

WASHINGTON, D.C. Pre
zidentas R. Reaganas paskelbė, 
kad JAV imasi priemonių neut
rono bombai gaminti. Iki šio me
to jos neturėjd priemonių pigiai 
ir galingai neutrono bombai ga
minti, bet šiandien JAV turi 

l tam reikalingas medžiagas ir 
1 imasi josios gamybos gynybos 
reikalams.

Prez. Reaganas ir sekr. Haig) 
rusams priminė, kad teroro tak- 

• tika niekur nenueis. Teroras bu
vo taikomas ne tik Europoje, 
bet ir Artimuose Rytuose, Pietų 

i Azijoje, o dabar ir Vidurio bei 
Pietų Amerikoje. Sovietų valdžia 
iš viso jau nekreipia dėmesio’ į 
tero'ro taktika Pietų ir Vidurio * >. .

! Amerikoje, bet veža ginklus ir 
toliau, šį pusmetį Sovietų val
džia atsiuntė daugiau ginklų į 
Kubą It permetė juos į Vidurio

KARO VADAI NORI 
NEUTRONO BOMBOS

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikos karo vadovybė spaudė pre
zidentą Reaganą, kad jis galimai 
greičiau pradėtų neutrono bom
bos gamybą. Iki šio meto JAV 
neturėjo pakankamai ginklų So
vietų tero'ro taktikai sustabdyti 
Amerikoje. Neutrono bomba su
stabdytų nuolatinį Sovietų gink
lų ir karo medžiagos siuntimą 
j Centro' Ameriką.

Reikia turėti galvoje, kad Va
karų Voki b jos rytiniame pasie
nyje yra 200,000 Amerikos ka
rių. Juos iš kelių pusių gali ap
šaudyti atomo bombomis Sovie
tų kariai. Amerikiečiams tektų 
gintis nuo gerai ginkluotų Sovie
tų Sąjungos, Rytų Vokietijos ir 
kitų Varšuvos Pakto valstybių 
karo jėgų. Dabartiniu metu Vo
kietijoje neutrono bdmbų nėra, 

> bet jeigu rusai -naudotų- atomo 
bombas prieš amerikiečius, tai 
neptūno bomba galėtų nuo jų 
gintis.

riaųsybė sekmadienį leido pran- Amerikos valstybes žymiai di- 
ėūzams išskristi iš Irano. Jie bu- dėsniais-.kiekiais, negu vežė iki 
vo pasiruošę įčskristi .praeitą sa- L_____ ______ '
vaitę^Buyd atskridęs prancūzų įįusi karo veiksmams, bet ji rtia- 
lėktuvas, bet Irano vyriausybė no> neutrono'.bomba būtų

šio meto.,Amerika.nėra pasinio-
gijos h'anų vadovybė sekmadie
nį pranešė, kad nuo pirmadienio
8 vai. ryto JAV lėktuvai Kana-j 
dos aerc'dromuose nebus aptar-j 
naujami. Bus aptarnaujami tik!

. įC. .• I COLIO LAII1V1 L1XLWICL1 LlIUOll^LĄ 1J1L ~

galimų nelaimiu Wmui_ .p ju operavimui■ išleido 
WW-1- Dpęgijos pirnnninkaal hiĮijonus dolerilJ

Nežiūrint, kad važinėjimas aų- 
tomobiliais žymiai sumažėjo, ta
čiau nuo 1979 m išlaidos pakilo 
16.5% arba $85 bilijonais. Dau
giausia kainos pakilo ’ dėl benzi-

--Wrnauf^ti^W'ir ii^f^-iW^o^rtsori pareiškė, kad tuo;zins.
dirbtUuž mąžešnės’iS^as. ,A; -~-

... v * A -
EaįkĘ^j^ė'į^ astųoĘįndš <fet- 

binirilcų uhĮjbšįiyįU^. kuriu pri
klauso' aigų^um^jirpias.’įVięna 
unija' sutiko- šuihaBĮtthritgąs-. o 
kitoš 'septyęios' sutinką-derėtis 
su leidėjais.' Jeigu susitari khd 
unijos nerfe&bląus naujo- darbo 
kontrąkto "ir,‘sutiks dirbti kaip 
anksčiau, tai "savininkai bandys 
dar laikraštį išleisti ir"po rugpiū
čio' 16 dienos, bet jeigu darbi
ninkai reikalaus naujo darbo 
kontrakto, tai Philadelphia ‘Bul
letin nepajėgs išsilaikyti ir užsi
darys, kaip užsidarė Washing
ton Star

įsakė prancūzų lėktuvui išskris
ti namo. Irano valdžia norėjo 
patikrinti, ar išskristi besiruošią' rono bombą; prėzi^Čarterjo ad 
prancūzai nebuvo skolingi irk* L^įnistraci-jos laika.isT T*^skirias 
niečiams. _^-7<;T’'nj&yato^^bo'mbos tuo, kad nu

Buvo padarytas skubus patik- gyvybę, įįj nesunai
rinimąs ir sekmadienį Irano vy- 'kina ’ įąštatų, 
riaųsybė sutiko-prancūzus išleis- įrankių. Atomo bomba viską šil
ti. Pirmadienį iš Teherano,.Mer- deginaę’tųo tarpu neutronqf'bom- 
rabade’ aerodromo išskrido 65 ba'^tibia. tiktai gyvybe žmonėms 
prancūzai Irano keleiviniu lėk-Į ir. Ato'mo'dujos plintr
tuvu, o trečiadienį išskris liku-jj visas puses, neutrono dujos 
šieji-50. , įkrenta tiktai žemyn. Neutrone

Praeitą sekmadienį buvo su- h bombos tiko'ir tinka tankų ma- 
šaudyti 45 Islamo respublikos sems sustabdyti, 
priešai, o pirmadienį sušaudyti 1 ■ ; .
i . • v v r - i‘ <4'71 n i o nlsmiof D3-dar 19 iraniečių, praneša cfician 

žinių agentūra Pars.

geriausias gynybos, ginklas-.
Amerikiečiaįrpasigąrnino neut-

BUS MATOMAS 
METEORAS

:■ NEW YORKAS (AP). '— Šią 
savaitę pro žemę praskris; Per- 
seid meteoras, naktimis mato
mas padangėse be jc'kių stebėji
mo priemonių. Jo atlaužos suda
rys meteoro, “lietų”.-Jis pasieks 
almosferą 80 mylių aukštyje ir 
sudegs nuo oro trinties. Tačiau 
didesnių meteo'ro atlaužų gaba
lai pasiekia žemę. Geriausiai me
teorą bei jo atlaužas stebėti nusi
leidus mėnuliui.

namų; z vežimų;.veiksmu norima apsaugoti Ka-! 
dos j^dvę 'nuo nelaimių, kurias Į 
sudaro savamoksliai JAV kon- • —t . - - - - - - i
trpjieriai, duodami netikslius; 
nurodymus pilotams. į

Draugija savo pranešime rsšo,j no pabrangimo. Pernai kiekvie- 
kad dėl JAV kontrolierių nųro- _ nas automobilis pareikalavo de- 
dymų prie Kanados pasienio įvy-į ga^9 $2,631. 
ko 32 incidentai, gi Kanados' 
erdvėje buvo devyni incidentai, 
kurie galėji tapti nelaimėmis,’ 
jei Kanado's oro judėjimo kon-!
trolieriai nebūtų davę reikiamų' rėjo speci2ii^ keturių valandų 
nurodymų bei pakoiegasimų. prOgramą per televizijos 9-tą ka- 
Kritiški incidentai įvyko P1‘e nalą. Programoje dalyvavo žino- 
Vanku\erio,. Britų Kolumbijos,. čikagiečiai: George Dunne, 
Vinipego, .Manitobos, Frederic- ■ Healey, Irv Kupcinet ir
tono, New BrusyickO, Kenoros <r > Prc’gramos pradžioje buvo
Toronto. Visi lėktuvai buvo iš- j merg Jane Byrne. Taip pat daly- 
leisti nepatyrusių JAV kontrole-Į vavo įrgar?us dainininkas Bobby 
rių. Tik dėka Kanados kontro- ^Vinton be- tautinių šokių grupė, 
lieriu išvengta nelaimių. t , . _ , ,Solidarumo bei Lenkijos eko-
, , .. . . . ... , . nominei paramai paaukota virškcntrohenai vienam lėktuvui ■ J. , x- milijono dolerių. Teletoną suor- nurode skridimo vietą per Mt., / . r . ,, ..... ... ' gamzavo Amerikos Lenkų kon-BaKer virsukalnj, o kitam — per; .
raketų šaudymo poligoną, išnuo- J SrcSas* 
motą amerikiečių priešlėktuvi-!
nės apsaugos. Prie Vinipego, • 
Toronto', Fredericton© ir Keno j 
ros JAV lėktuvams buvo nuro-Į 
dyti skridimo takai, kuriuose eitų metų gruodžio paskutinę 
galėjo įvykti susidūrimai. ’ j dieną JAV kalėjimuose buvo 714

Pirmadienį 4 Montrealio aero-, kalinių, kuriems grėsė mirties 
dromai nebuvtf priimti JAV lėk-j bausmė. 1980 metų pabaigoje 
tuvai, skridę iš New Yorko. • JAV-se mirtininkų buvo! 143 
O’Hare aeridromebuvo sulaikyti! daugiau, negu ankstyvesniais 
į ten skrendą lėktuvai. Kanados metais.
ir JAV komisija yra pasiryžusi j Floridoje buvo 153 žmonės, 
štirtus visus pranešime minimus: nuteisti mirti; Georgia valstijoje 
incidentus. Tuo tarpu rasta, kad buvo 138, Texas valstijoje buvo 

..daugelis incidentų yra netikri.ISD.Mirtiesbausmėskiriamanu- 
Tačiau streikuoją Amerikos kon-! sikaltėliams, kai jie nužudo 
trolieriai susilaukė didžiausios žmogų. Yra valstijų, kuriose 
paramos iš užsienio kontrolierių. * mirties bausmė panaikinta, bet 

--------- *' visdje eilėje valstybių ji nepa-
— Vakarų Europos 4r Rusi- naikinta. Pietų valstijose yra 

jos agentai gaudei dolerius, nes 78% visų nuteistųjų mirti. Iš 
šiuo laiku doleris yra pastovės-. penkių nuteistųjų mirti, du yra 
nri negu auksas. juodžiai, i

jj ČIKAGOS LENKAI SURINKO 
MILIJONĄ DOLERIŲ

Sekmadienio vakare lenkai tu-

—Dolerį sustiprino Saudi Ara
bijos nutarimas nemažinti gami-

‘namo naftos kiekio. Kitds Persi
jos įlankos valstybės negali kelti Į Vankuverio apylinkėje JAV | 
naftos kainų.

DAUGELIUI GRESIA
MIRTIES BAUSMĖ

WASHINGTON, D.C. — Pra-

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 11: Klara, Laimu
tė, Nelda, Jauskaldis, Eirimas.

Saulė teka 5:54, leidžiasi 8:02.
Oras šiltas, debesuotas, gali 

lyti, i

Anwar Sadalas, Egipto pre
zidentas, su žmona sekma
dienį praleido Georgia vals
tijoje, Plains kaime, pas bu
vusį prez. Carterį. Sadatas 
pareiškė, kad prez. Carteris 
turėjd drąsos’siekti taikos 

tarp Egipto ir. Izraelio, ;

Pradžioje buvo planuota pa
gaminti neutrono’ bombas Vaka
rų Vokietijai ginti. Jeigu Sovie 
tų taniai būtų besiveržę į Vaka 
rusj'^t.su neutrono bomba būtų 
juos sustabdžiusi, atimdama gy
vybę tankus vedantiems kariams

PO FESTIVALIO 
LIKO TARŠA

Sekmadienį pasibaigęs 12
nų užtrukęs Chicagos festivalis b'et ‘nesunaikindama pačių tan 
Navy Pier patalpose bei aplin-* 
koje. Jį aplankė 834,000 asme
nų. Tačiau aplinkos švarumo 
priežiūros organizacijds tvirtina.
kad Navy Pier aplinkoje Michi
gan© ežero vanduo yra užterš-. 
tas, Cook apskrities prokuroras 
įsakė ištirti priežastis, kad jos 
nepasikartotų.

die-

kų. Neutrono bombos srityje 
gyvybės būtų netekę buvusieji 
gyventojai — visi gyvi žmonės, 
galvijai ir kt. Dėl to kilo protestų 
ir prez. Carteris sustabdė neut-

— Sarah Churchill, buvusio. I 
Britanijos premjero duktė, ir; 
Los Angeles meno galerijos savi- j 
ninkas pakaltinti netikrų Ameri
kos indėnų meno darbų pardavi-! 
nėjimu. Iš jų per teismą reika- Į 
laujama $11,872 už tam tikslui 
panaudosimą knygos iliustra
cijų.

— Belfaste užmušti du gyven
tojai, kai kilo demonstracijos 
po devinto IRA kalinio badavimo 
mirties Maze kalėjime.

— Vokietijos ir Šveicarijos 
bankai metė rinkon didoką kfe- 
kj aukso. . iViMllK

Apie mirtininkus Amerikoj be
buvo tikslių žinių, bet nuo 1978 
metų Teisingumo departamente 
įvestos tikslios štktištinia Žinios.1

Buvęs prez Jimmy Carteris 
sekmadienį paraškė, kad Iz
raelis privalo duoti savival
dybės teises Izraelio okupuo
toje Jordano srityje gyve
nantiems palestiniečiams. Jis 
tai pareiškė Egipto preziden
tui Anwarui Sadatui, o vė
liau savo nuomonę pakarto
jo pėr radiju ir Ui ė vii i ją.

rcąioi,.jx^nbos gamybą. Norėta 
sandėliuoti bombą pačioje Vo
kietijoje, Anglijoje ir kituose 
Vakarų Europos centruose.

Prez. Reaganas, įsakydamas 
pradėti neutrono bombos gamy
bą Amerikos gynybos reika
lams, šiaurės Atlanto Sąjungos 
nariams nieko nepaminėjo'. Jeigu 
prezidentas būtų ruošęsis duoti 
šiaurės Atlanto Sąjungos valsty
bėms, tai jis būtų turėjęs Vaka
rų Europos valstybes informuoti 
ir jų atsiklausti, bet jis neutrono 
bombas pradėjęs gaminti tiktai 
savisaugos tikslams. Bomba ne
bus vežama į Angliją, Vakarų 
Vokietiją, Belgiją ar kurias kitas 
Europos valstybes. Bombos bus 
gaminamos ir laikomos Ameri
koje. Amerikos karo vadovybė 
yra pasiruošusi ginti Ameriką 
nuo valstybinio teroro. Reikia 

, turėti galvoje, kad rusai pradėjo 
siųsti Kubon fregatas ir pranešė, 
kad siųs dar didesnius karo lai
vus į Kubą.

Brežnevas, patyręs apie prez. 
Reagano nutarimą gaminti neut
rono' bombas, pareiškė, kad ir 
Sovietų Sąjunga imsis priemonių 
didesnei apsaugai. Sovietų agen
tūra “Tass” tvirtino, kad prezi
dento Reagano nutarimas ga
minti neutrono bombą yra “ne
žmoniškas”, “barbariškas” ir 
“kanibalistinis”, bet neužsimena 
apie valstybinį tėrorą.

t.su


TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

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

MAKŠTYJE PASITAIKĄ 
NEGERUMAI (6'

Gyvenimo permainos sulaukusiai moteriškei 
atsiranda negerumai jos lyties organuose, 
ypač makštyje (vaginoje): su jais reikia 
mokoviškai tvarkytis.

(Šių dienų mediciniškas reikalavimas)
Moteriškės vienas lyties orga

nų yra makštis (vagina). Sumik 
meniškos žinios apie makšties 
odos celių chemiją ir ypatingą 
fiziologiją yra negausios. Svar
bu nepamiršti, kad makštis yra 
odos tęsinys, bet makšties oda 
(gleivinė) yra skirtinga nuo li
kusios kūno odos. Sekančios trys 
svarbiausios savybės skiria 
makšties odą nuo visame kūne 
likusios odos.

1) Makšties oda ir jos poodi
niai audiniai yra gausūs krauja
gyslėmis. Joms gausiai prisipil- 
dant kraujo, makštis tampa da
liniu erekeiniu (lytinio susijau- 
dinamumo) organu.

2) Makšties sienelės yra labai 
gausiai aprūpintos nervais. Jie 
yra trejopi: a) jutimo (sensori
niai), b) judesių (motoriniai), 
ir c) nuo moteriškės valios ne
priklausantieji — automatiški 
(automatic).

Suprantama, kad jutimo nėr-' 
vų gausumas makšties sienelėje 
išaiškina, kodėl niežėjimas yra 
ryškus nusiskundimas beveik vi
sose makšties ligose. Dar dau
giau, net nesant makštiyje vie
tinės organinės ligos," .stiprus 
makšties odos niežulys gali gau
tis negaluojant psichine negero
ve, paveikiančia kūną (psicho
somatinė netvarka), o taip pat 
sergant kai kuriomis medžiagos 
apykaitos (metabolic) ligomis, 
paliečiančiomis odą (sakysim,

90 
vė- 

Jis gydytojų vadinamas 
CARCINOMA.

■ manos

Nežiūrint tokių gerų makšties 
vėžio savybių, tas makšties vė-

makšties vėžiu. Jos, mat, gėdi-

cukralige).
3) Lymfiniais indais makštis 

yra gausiau aprūpinta už visas

kitas kūno vielas. Tie indai yra 
makštyje, besirišą vienas su ki
lu. Už tai makšties ligo’s, ypač 
vėžys joje, plečiasi limfiniais in
dais labai būdingai po makštį.

Makštyje vėžys dažnai 
pražiūrimas

Iš visų makšties vėžių nuo 
iki 95% sudaro jos sienelės 
žys.
EPIDERMOID
Tos rūšies makšties vėžys suda
ro 5% visų moteriškės organuo- j žys iki dabar blogiausiai sekasi 
se atsirandančių vėžių. ! gydyti — blogiau negu kitose

Šis makšties vėžys pasitaiko į vieto’se atsiradusių vėžių gydy- 
pensininkėms, gyvenimo’ permai- j mas. Ir štai dėl ko: moteriškės 
nos sulaukusioms, ypač gausiai Į visada pavėluotai prašosi medi- 
randamas pas 60-70 metų am- ciniškos pagalbos, sirgdamos 
žiaus sulaukusias.

VISOMS MOTERIŠKĖMS A T- nas: girdi, kaip jos rodys gydy- 
SIMINTINA, kad minėtas makš-i tojui toje vietbje negerovę. To
ries vėžys yra odos vėžys, todėl dėl jos pačios ima gydytis, tikė
lis. kaip ir visi kiti odos vėžiai, damos pasveikti. Tai neleistinas 
turėtų būti labiausiai pagydo- moteriškių elgesys. Jis turi keis- 
mas, palyginant su visais kitais j tis tuojau, nuo dabar, 
kitose vietose atsirandančiais I 
vėžiais. Tas makšties vėžys esti 
matomas ir apčiuopiamas išorė
je. Jis anksti sukelia negerumus. 
Po negana, to vėžio pranokėjai 
— gleivinės — odos pakitimai 
piūeš vėžiui atsirandant (local 
precursosrs) lengvai susekami. 
Dar gerai, kad toks vėžys lėtai 
auga ir lėtai savo vaikus j ap
linką skleidžia (metastazuojas). 
Dar naudinga žinoti, kad tokio 
vėžio gydymas yra labai sėkmirt 
gas net tuo atveju, kai jau vėžio 
vaikai (metastazai) esti pasklidę 
po limfinius indus.

Nelaimė, kad ir tūli gydytojai 
čia prideda savo pragaištingą 

I trigrašį — jie mėgina vėžį pra- 
j džioje gydyti kaip uždegimą. 
! Dar kita nelaime pasitaiko: per- 
mažai išplaunama nedidelis 
makšties vėžys — jis ima augti 

! toliau. Dar ir kitaip nusikalsti 
i pasitaiko gydytojams: jie kar
tais neįvertina svarbaus, specia
laus makšties vėžio gydymo, kai 
tas vėžys esti išsiplėtęs po 
finius indus.

Moteriškės, atbuskite 
reikiamai veiklai

lim-

Fbr the woman 
who’s at the heart of 
her family’s finances.

Because if you’re in charge of 
the family Budget, you’re 
making decisions about th* i 
future, too.

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

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

UA. Savings Bonds. For 
the woman who really know* 
a good bargain. į

Tvwterity of 5 yean (4J4^5 the first year).- 
Pondt are replaced if or

t Sww ran he udwt? at TW3T

-

inĄmencsu 
Jūa LaePvmU Saragt Fm-

Už tai visos moteriškės nuo 
šios dienos kreipkitės pas gydy
toją visais tais atvejais, kai pa
stebėsi! makštyje gūželį, kai 
jdje gausis žaizdelė, kai iš makš
ties ims sunktis mėsos paplo- 
voms panašus skystis bei krau
jas. . .

Jau nuėjo užmarštin netinka
mo elgesio — gėdinimosi visai nelė yra neatspari uždegimui — j h-ršdešimt naktų 
negėdingų dalykų. Mat, lyties). tada; uždegimas gali Įsimesti j f

pogleivinĮ sluoksnį.. Tada gau
nasi gleivinės suerzinimas, " 
tokia ima lengvai kraujuoti leng
viausiai ją užgavus, o' kartais net

nas šlapinimasis, veržimas šia- nūs) makšties sienelių supioni- 
pintis (urgency) ir netikras šla
pimą nesulaikymas (pseudoin
continence). Neretai gaunas pil
vo apatinėje dalyje sunkiai nu
sakomas negerumo jausmas 
(vague lower abdominal 
comfort). »

Gydymas atrofinio 
vaginito

Kai kitos makšties susirgimo 
priežastys išjungiamos, lieka dėl 
hormonų stokos atsiradęs makš
tyje negerumas, jos sienelių su
plonėjimas su minėto’mis pasė
komis. Tokia negerovė labai ge- 

’ rai pasiduoda gydymui moteriš
kais hormonais (estrogenais). 
Jais gydoma moteriškė vietiniai 
ir sisteminiai (per burną, arba 
injekcijomis).

VIETINIS VAGINITO GYDY- 
į MAS. 1) Dienestrol cream: kar- 
j tą nakčiai makštis ištepama per 
’ septynias arba keturioliką nak- 
Į tų. Tada kartą kas antra naktis 
' per keturioliką naktų. Reikia 
pirkti didelę tūbą su aplikato
riumi. , I

2) PREMAPJN (0.625 mg. 
grame) vainal cream (su ar be

dis-

jimo gydymas:
1) CHLOROTRIANISENE 

(TACE) nso 12 iki 24 mg.), vie
na arba dvi kapsulės kasnakt 
per 30 ar 60 naktų.

nimo permainos sulaukusias mo
teriškes, bet ir pas tokias, kurios hydrocortisonu vienas mili- 
po švitinimo radio spinduliais gramas game): vienas ar du 
bei po chirurginės kastracijos! gramai to kremo’ kas naktį per 
neteko moteriškų hormonų. Ta-! trisdešimt naktų (pirkti didelę 
da visi gleivinės sluoksniai pra- tūbą su aplikatoriumi). 
nyksta, išskyrls tik vieną baza- 
linių celių sluoksųį.

Taip suplonėjusi makšties šie- q mg_ žvakutės kas naktį per

3) DIETHYLSTILBESTROL 
suppositories: 0.1 arba 0.5, arba

negėdingų dalykų. Mat, lyties 
organai žmogui Tvėrėjo suteikti 
tvarkingam jų naudojimui. Mat, 
taip reikia elgtis su visais kūno 
organais — jokia čia gėda.

Tik visi gėdinkimės netvarkin
gos su bet kuriuo organu veik
ios: gėdinkimės plaučių rūkymo 
tabaku, gėdinkimės skrandžio 
degtinėje skandinimo, gėdinki
mės plakimo artimo savu palai
du liežuviu, na, ir palaido lyties 
organų naudojimd. Tvarkinga 
veikla IjAies organų srityje yra 
palaima, ėJ’teikta žmogui paties 
Tvėrėjo.

Todėl visos moteriškės nuo 
dabar liaukitės pačios save gy
dyti nuo visokių ligų, Įskaitant 
ir bet kurias makšties negero
ves, joje vėžį ir dėl gyvenimo 
permainos apturimą makšties { 
sienelių apnykimą (atrophic 
gini tis).

Makšties sienelių 
suplonėjimas

Pas gyvenimo permainos 
laukusią moteriškę dėl moteriš
ku hormonu stokds atsiranda 
sumenkimas (s ų p 1 o nėjimas) 
makšties ir išorinio šlapimo la
tako (urethra) sienelių. Toks

Žinoma, naudojamas su gero- 
.mis pasėkomis tik vienas iš tų 

JJ vaistų. Jie visi gerai veikia.

SISTENUNIS (PER BURNĄ

2) PREMARIN: 1.25 mg. tab
letės kas naktį, per trisdešimt 
naktų.

Minėtų komplikacijų 
gydymas

Su makšties gleivinės suplo
nėjimu (atrophic vaginitis) kli- 
makso sulaukusios moteriškės 
apturi komplikacijas. Viena jų 
yra šlapimo pūslės ir išorinio’ 
šlapimo latako (urethra) užde
gimas: be bakterijų dalyvavimo 
apturimas cystitas ir uretritas. 
Gaunas tada dažnas šlapinima
sis, veržimas šlapintis ir šlapi
mo nesulaikymas. Tokios nege
rovės gydomos virš minėtais 
moteriškais hormonais ir išori
nio šlapimo latako (uretros) 
praplėtimu. Gydytojas savo ka
binete tokį praplėtimą gali atlik
ti, pirm apmarinęs gleivinę spe
cialiu vaistu (Nupercaine).

Kita komplikacija, atsirandan
ti dėl gleivinės suplonėjimo — 
susitraukimo, tai išoTinio šlapi
mo latako vidinės sienelės da
lies išvarža. Ji gražiai susitvarko 
gydant virš minėtais būdais mo
teriškais rormonais. Tik kartais 
prisieina dideles išvaržas chirur- 
giškai tvarkyti.
1 Išvada: Švieskimės savų ne
gerovių reikaluose. Tada sėk
mingiau leisimės g y d y tojui 
mums teikti sėkmingesnę pagal
bą. Daugiau apie tai kitą kartą.

Pasiskaityti: Thomas H. Green, 
Jr4Gynecolc’gy. Little 
Brown and Co., BostopL

(Tęsinys)

Azijatiškas mauras, prisiden-

Kartu su suplonėjusia makš
ties gleivine, ima raukšlėtis ap
linkiniai minkštieji audimai. 
Kartu ima menkti - plonėti-atro-1 
fuotis išoriniai lyties organai, j
Seniau toks lyties organų men--.gęs avinėlio kailiu, atliko savo 
kėjimas buvo vadinamas senili- 
niu — dėl senatvės atsiradusiu 
(senile vaginitis). Dabar to'ks 
gleivinės menkėjimas vadina
mas atrofiniu makšties uždegi
mu (atrophic vaginitis). Jis gau
nasi dėl moteriškų hormonų 
stokos.

Gaunasi makšties ir išorinių j tas buvo pilamas tik ant Lais- 
I vės kovų muziejaus komiteto pir 

mas, o kartais ir niežulys. Prisi- mininko? Valdybos ar komiteto 
deda antriniai negerumai: iš pirmininkas yra tik narių nuta- 
makšties einančios išskiros (dis- rimu-sprondimų vykdytojas, 
charge) ir kraujavimas. • Prisi
mintina, kad gyvenimo permai
nos sulaukus ir gavus iš makš
ties kraujavimą, reikia ligoninė
je specialiu instrumentu išvalyti 
gimdos vidų (curettage) mat,

___ v______ , _____ _______ ’reikia nustatyti, ar nėra vėžio totų juodinęs ir teršęs Laisvės 
šieneliu sumenkimas reikalauja gimdos vidiniame sluoksnyje1 kovų muziejaus komiteto na- 
gydymo moteriškais hormonais, (endometrium). Atsiranda kitas 'rius. Laisvės kovų muziejaus ve- 
Minėtas makšties sienelių suplo- antrinis negerumas: šlapimo pūs- dejas Viktoras Diminskas nepa- 
nėjimas gaunasi ne tik pas gyve- lės sujaudinimas ir dėl to daž- kluso Laisvės kovu muziejaus

uždavinį. Bet ar tokia veikla 
derinasi su išeivių ramovėnų 
garbe, su subrendusio žmogaus 
elgesiu?

Laisvės kovų muziejaus komi
teto narių nutarimai-sprendimai 
buvo daromi balsų dauguma. 
Tai kodėl visas pamazgų sriau-

S i braunasi ilgias nes ir išoriniu j 
va- / lyties organų degimas bei skaus- j

su-

KADIIETIS IR GYVATE

Kaimietis su gyvate draugavo.
Gyvatė, kaip žinoma, yra protinga
Ir kaimieti tą ji imponavo.
Tik su ja jis jautėsi laimingas.
Visi jo giminės, pažįstami, draugai
Jo nelankydavo visai.
—“Sakykit, susimildami”, kaimietis tas dejavo, 
“Koks mano žodis jus užgavo?
Kodėl pas mane niekad neužeinat?
Juk mudviem su žmona jūs apeinat.
Ar žmona vaišinti gal nemoka?
O gal mūsų draugystei ko nors stoka?” 
—“Ne”, kaimynas tarė, “kalbant atvirai, 
Niekados tu mūs’ neužgavai
Ir negali būt kalbos,
Kad tavo vaišingumui nėra ribos.
Mes aplankytume tav« dažnai
Ir pasivaišintume mielai,
Nes tokio svetingumo negalime kitur surasti.
Bet koks mums malonumas, turi suprasti, 
Sėdėt pas tave ir šnairuot į šalį
Su baime, kad tavo draugas įgelti gali”. ,

Jei nori būt kitiems tu pagarbus, 
Rinkis rūpestingai savo artimus draugus.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 pel., kaina $3.) 
gaunamos Naujienose.

Laisvėo kovų muziejaus ko
miteto nariai prašė Laisvės kovu 
muziejaus vedėją Viktorą Di- 
minską, kad jis atšauktų paleis
tus, paskelbtus neobjektyvioje 
spaudoje šmeižtus, netiesą, nus-

komiteto narių prašymui. Tuo
met Laisvės kovų muziejaus ko
miteto nariai savo posėdyje nu
tarė Laisvės kovų muziejaus ve
dėjui Viktorui Diminskui iškel- 

; ti byla LKVS. “RAMOVĖ” GAR 
BĖS TEISME- Laisvės kovų fnu 
ziejaus komiteto nariai, 1980 m. 
sausio mėn. 8 d., iškėlė bylą. 
Laisvės kovu muziejaus vedėjui 
Viktorui Diminskui LKVS. “RA
MOVĖ” GARBĖS TEISME 
Kaltinimai taip motyvuojami:

1) Už išnešimą į neobjektyvią 
spaudą iškraipytų, netikrų vi
daus ramovėnų veiklos reikalų, 
tikslu neigiamai nuteikti lietu
vių visuomenę prieš Laisvės ko
vų muziejaus komiteto narius ir 
prieš visą LKVS. “RAMOVĖ”.

2) Už sauvaliavimą, sąmonin
gą,. apgalvotą aukštesnės institu
cijos autoriteto griovimą, jos 
nuvertinimą, juodinimą ir šmei
žimą; - .

3) Už Cnicagos skyriaus ra
movėnų tarpe nesantaikos, erze
lio, neapykantos kėlimą.

4) Už LKVS. “RAMOVĖ” sta
tuto drausmės nuostatų 77 para
grafo pažeidimą ir Laisvės kovų 
muziejaus nuostatų laužymą.

5) Už savo teisių ir veiklos 
kompetencijos ribų sąmoningą 
peržengimą.

P. S. Apie šį nemalonų įvykį 
Laisvės kovų muziejuje, tą pa
čią dieną telefonu pranešiau 
LKVS. “RAMOVĖ“ Centro Vai 
dybos pirmininkui Antanui Jo
naičiui ir prašiau jo intervenci
jos tuojau pravesti šio įvykio 
kvotą.

Centro Valdybos pirmininkas 
Antanas Jonaitis pažadėjo pra
vesti kvotą ir šį įvykti išaiškin
ti. Po keliu dienu savo telefoni
nį pranešimą patvirtinau rasai.

Bet iki šio laiko nei v en^s 
Laisvės kovų muziejaus komite
to narys nebuvo apKlauscas. jei 
Centro Valdybos pareigūnai dėl 
šio įvykio būtų pravėrę kvotą, 
tai nereikėtų bastytis viešoje 
spaudoje ir ieškoti te si-ip* o 
LKVS. “RAMOVĖ” Garbes 
Teisme.

Andrius J' skevici- 
Buv. Lais. kovu Mt=z. E mi’.

fe

— Senato užsi-»io kT’tj'o 
pirmininkas s:n. Gharies Percy 
pranešė, kad Kalifo* r-.cs s na- 
torius S. I. Hayakawa kdbėjo 
apie rusų kalėjime laikiną Vy
tautą Skuo<Iį.

Kool-Aid...On A Stiek
** * Frozen’Suckers

1 MWtlopt KOOt-AJD® Dissolve soft drink mix and
Unsweetened Soft Drink Mix,, sugar in water Pour mte 

I any flaw p <
2/3 sugar rfe* • srna,! paper cups Freeze 36 * britii almost f irm. Insert
* 2 woexfen stek or spoon info

JKf ' each. Freeze unffl firm.
Makes about 20.
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HAMILTONAS, ONT., KANADA
SLA 72-osios kuopos veikla

kuopos ruošiamas gegužines ir 
jas darbais ir medžiaginiai pa
remia. -

Šiais metais SLA 72-osios kuo-1 
pos gegužinė buvo suruošta su 
programa, gera J. Adomaičio (iš 
Toronto) muzika, lietuviškų .val
gių bufetu. Svečiai buvo gar
džiais valgiais aprūpinti ir prie 
geros muzikos medžių pavėsye, 
geroje nuotaikoje, gryname ere , 
turėjo progos smagiai praleisti 
laiką. Sodybos savininkas — sa- 
vanoris-kūrėjas A. Padolskis, ku
ris per keliolika metų palankio
mis sąlygomis užleidžia savo so
dybą SLA 72-osios kuopc’s gegu
žinėms, irgi buvo patenkintas 
svečių gausumu ir SLA dirbamu 
darbu.

. SLA 72-osio’s kuopos ruošta 
gegužinė š.m. liepos mėn. 19 d. 
A. Padolskio sodyboje, Paris, 
Ont., buvo sėkminga. Rengėjai 
buvo susirūpinę, nes dieną prieš 
gegužinę stipriai lijo ir oro pra
nešėjas skelbė lietingą dieną ir 
per SLA gegužinę. Valgiai pa
ruošti, prc'grama užprašyta, mu
zika pasamdyta, o sodyboje sa
lės nėra, leidimas iš valdžios pa
imtas ir neįmanoma atšaukti.

; Liepos 19 d. iš ryto truputį 
palijo ir oras ėmė giedrėti ir 
visą dieną oras buvo gražus. 
Tačiau po' gegužinės sekančią 
dieną irgi visą laiką stipriai lijo.

Svečių į a.a. vysk. Vincento 
Borisevičiaus vardo įamžinimo 
iškilmes suvažiavo gausiai iš 
Toronto, St. Catharines, Bront- 
fordo, Hamiltono, Paris ir kitur. 
Pavienių svečių iš JAV buvo: 
M. Petrauskienė iš Santa Moni
ca, Calif., ir N. Navickienė iš 
Floridos.

Prie gegužinės pasisekimo 
daug prisidėjo parinkimas dide
lio patrioto lietuvio vyskupo’ V. 
Borisevičiaus, Lietuvos okupante 
Žiauriai kankinto ir nužudyto. Jc 
vardas turėjo būti įamžintas 
Kanadc's Lietuvių Fonde. Kana
dos paštui sustreikavus, pasku
tinėmis dienomis nebuvo gali
ma išplatinti reikalingos infor 
macijoš. Prie gegužinės pasise- 
kiriid: -taip ■ pat daug. prisidėjo 
prelatas -'dr. J; Tadarauskas iš 
Hamiltono, kuris tą dieną už ve- 
llonį atlaikė Mišias, pasakė pat
riotinį pamokslą ir ragino para
pijoms vykti į SLA gegužinę.
5 Į gegužinę autobusu.atvažiavo 
Hamiltono lietuvių pensininkų 
l|iubo choras, vadovaujamas Alf. 
Juozapavičiaus, kuris atliko gra
žią programą. Jie grojo ir dai
navo. Programą pradėjo Br. Mi
lašiui. grojant armonika. Fo to 
padainavote Saulntė'' iėsileido, 
Vakaro dainą, Stoviu aš parimus, 
^ž jūrų itiaręlių, Valid žalia-lan- 
k^lė, Toli mano mergužėlė, Mo
lio uzbonas, Vasaros naktyj Bą- 
^vykas, Brangiausia žemė. Be 
t|), tarp dainų, choro muzikantai 
pagrojo keletą dalykų. Po pro
gramos svečiai choristams stip
riai plojo. Programai pasibaigus 
choristai ir svečiai sugiedojo 
Tautos himną.

■ A.a. vyskupo' V. Borisevičiaus 
vardo. įamžinimo apeigas atliko 
SLA 72-osios kuopos pirminin
kas J. šarapnickas. Be to, SLA 
236 kuopos narys St. Jokūbaitis 
iš Torch to pasakė patriotinę kal- 
bĄ- Už tai svečiai, kalbant, kelis 
kartus plojo. St. Jokūbaitis su 
žmona ir . draugais iš Toronto 
dažnai atvyksta į SLA 72-osios

Į
Velionis vysk. V. Borisevičius Į 

buvo 19-17 m. sausio mėn. Lietu- j 
vos okupanto nužudytas. Sovie
tai sušaudė be jokios vyskupo 
kaltės, o vien dėl to, kad jis bu
vo patriotas lietuvis dvasiškis, j 
Niekas nežino, kur velio'nio pa-Į 
laikai randami. Spėjama, kad ve- į 
jionis buvo išvežtas Į Sovietų Są-> 
jungą ir ten sušaudytas, kad lie
tuviai nežinotų jo kapo ir ne
puoštų gėlėmis. Šį taurų patriotą 
lietuvį dvasiškį SLA 72-oji kuo-' 
pa pagerbė ir kaipo' kankinį įam
žino jo vardą į Kanados Lietuvių 
Fondą ir įrikiavo i Lietuvos lais
vės kovotojų didvyrių eiles.

Šis renginys — gegužinė turė
jo virš $500 išlaidų, bet dėka ge
radarių lietuvių, kurie tam kil
niam tikslui įteikė aukų ir lai
mikiams fantų, kuopa turėjo ir; 
pelno ir iš gauto pelno —pagal.

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

J. KARIBUTAS

' LAIŠKAS IŠ EUROPOS
(JUGOSLAVIJA PO TITO)

Kai Alenai varginami karš- žiau už Les Angeles oro tarša 
čiu, net naktimis neleido mie
goti, o turistai slampinėjo lyg šia- 

j pi viščiukai, išvarginti siekian- 
Ičicsjki 40° Celsijaus4 temperatū

ros, aš užsimaniau nuo tų karš
čių pabėgti į Jugoslaviją.

Buvo birželio 18 dienos pava- 
] karys. Nežiūrint, kad taxi strei- 
kuoja, čia patogūs autobusai nu
veža į aerodromą, sakyčiau, už 

i centus. Taigi, pusantro š nito 
dolerių bilietas ir pusantros va
landos skridimas. Visiškai išsi- 
bąlansuo'ja. Viza? Taip, ji relka-

pasižymėję. Sakyčiau, kad jie 
netrukus, gali pralenkti mūsų 
didmiesčius.-Na, bet ne apie tai 
dabar. Mano didelis smalsumas, 
kaip dabar tvarkosi Jugoslavija 
po Tito mirties? Juk ne veltui 
Amerika tiek pinigo sukišo Ju
goslavijos šalpai. Neliečiant po
litikos, tik pusiau juokais, ko
munistinės Jugoslavijos sistema 
gaspadoriaus Tito kitaip tvarko
ma ir už tai ją reikėjo šelpti.

BELGRADE

KąLlęktuyp jątąi.pąsiekė..Ju-

gausiu. Net man b
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reikšta vieša padėka Kanados 
lietuviškoje spaudoje; Be-tp,. yra 
paskelbta ir laimingųjų bilietų 
numeriai.

Hamiltono SLA 72-osios kuo
pos įnašas į Kanado's Lietuvių 
Fondą jau pasiekė 1,100 (tūks-. 
tantis ir šimtas) dolerių. Kitiems i 
lietuviškiems reikalams paauko-J 
ta žymiai daugiau. Be abejo, tas 
atsiekiama dėka valdybos ir na
rių darnaus sugyvenimo ir visų 
SLA narių ir nenarių lietuvių 
nuoširdžios paramos.

Kiekvieno lietuvio, gyvenančio 
laisvame pasaulyje, yra pareiga 
pagal išgales ir sugebėjimą pri
sidėti prie Lietuvos laisvės ko
vos ir griauti žiaurią Sovietų inl 
periją. SLA 72-oji kuopa jau pa
gerbė visą eilę Lietuvos okupan
to nužudytų ir kalinamų geriau
siu Lietuvos sūnų h* dukru. Ta 4r .

mentais. | . t|

Bilietas Belgradas — Dūferefv^ 
ninkas. Ten ir at^rįy&il'džįj^'^į 
mu, kad bent laikinai' nubj ttį 
kankinančių karščių pasišalinsiu, 
tarpe kitų mišraus amžiaus, 
tautybės ir luomo keleivių, per 
Atėnų priemiesčius, kur leoand- 
.ros žiedais puošia pakeles, muš 
autobusas dangina į aerodromą. 
Vėsintuvų nėra, už tai „visi lan
gai atdari ir skersvėjis laksto sų 
dulkėmis, maišydamas užterštą 
nuo fabrikų orą. Gal kam ir keis
ta, bet Atėnai yra nieku-nema-

darbą yra užsimojusi tęsti ir to
liau, nes pavergtas. lietuvis, lie
tuvė šaukiasi laisvo pasaulio lie
tuvių pagalbos— Gelbėkite, gel
bėkite! J. šarapnickas

Nebekartokime svetimybių
Visos tautos turi ir brangina 

savo kalbą, kurią pirmiausia iš
moksta iš. savo tėvų, o vėliau 
mokyklose išmoksta gramatiką 
ir kitką. Ir iš spaudos kalbą ga
lima išmokti, jei ji yra taisyk
lingai parašyta ir be svetimybių. 
Šiame krašte ir kitur išeivijoje 
mūsų jaunimo mažo’ji dalis lan
ko lietuvių mokyklas, kur jie 
taip kalbą išmoksta, kaip ją gir
di, arba kaip ji parašyta spau
doj a, ypač laikraščiuose. Daž
nokai kai kuriuose mūsų laik
raščiuose randame nemalonių 
svetimybių. Pavyzdžiui: 1) iš 
krito daug sniego, iškrito’ daug 
lietaus (1980 m. Naujienų Nr. 
218 ir 250 bei jų 1931 m. Nr. 
119). Tokie žodžiai, manau, yra 
paimti iš rusų kalbos, nes joje 
sniegas ir lietus “krinta”.

Gerais laikais visi lietuviai sa
kydavo “daug prilijo arba daug 
prisnigo”.

2) Mūsų grynoje kalboje mo
terys išteka, c spaudoje parašo
ma, kad jos veda vyrą (1979 m. 
Naujienų Nr. 274); garsi artistė 
Merle Oberon vėliau vedė filmų 
direktorių Lucien Ballard ir 
Alexander Korda. Kad moterys 
veda vyrą yra gal tik vokiečių ir 
anglų kalbose; lietuviai neturėtų 
taip pamėgdžioti, nes tas mūsų

Mūsų laikraščiai turėtų r.ebe- 
spausdinti svetimybių.

P. Ku—s
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tas arba kitas objektas kainave. 
Dabar gi tas žmogus negali susi
kalbėti, o jo’ daiktus vieną jo ki
to kilnodami jdausinėja kainų. 
Sunkiai jis praėjo per kontrolę, 
bet atrodo, jam bus sunkiau kai 
atsiras savo gimtinėje.

Aerodromas gana toli laukuo
se. Naujas, kuklus ir nedidukas. 
Visur labai švaru,- tvarkinga. 
Keleivių labai daug. Toje mai
šatyje pasigaunu taxi, ir, nei ne- 
pasiteiravęs kainos, važiuoju' į 
Belgradą. Pravažiuojant kaip j kalba leršia ir jaunuoliai iš to 
užmatai ant kiekvieno elektros,klaidingai mokinasi.

kųią£ buvo
^■^^ui^ięsjyjenaš(

yų naSėų;
^Ibė.ti niekaj^TB^s^^ZT^^ai^ 
n^rėjhū'uš'. joAlŽūgiąii patirtį, b 

gabiausiais kaip-rmebijo ą tokip 
fe^^^s^^Įe^^aktiūti.

stulpo kabo po tris vėliavas. Ve
žikas juo'kiasi iš mano nustebi
mo ir man aiškina: Matai, sako 
jis, du stulpai skirti mūsų tau
tinėms vėliavoms (jos kabo ant 

^kiekvieno stulpo po tris), o tik 
stulpas mūsų nepaken< 

. komunizmui pagarsinti.
? —Kaipkj^.hnepakenčiamam” ? 

mūsų žmonių 
mums būtų leis

ta, ^atvirai'■ pasisakyti ,tai liktų 
'įtik-valdančioji klasė 
Ą/ri-'Esū dar tik pakeliui Į jūsų 
sostinę /Belgradą. Nieko negalė
čiau pasakyti, bet kiek iš spau
dos ir pamojimų žinau, lai jūsų j 
kraštas'; prie Tito, gyveno' 
Icūr kas'-'ieriau negu kiti komu- Kiekvienas 
Rištiniai kraštai. '■ ’

— Taip, prie Tito. Dabar po 
Tito mirties Jugoslavija' gyvenk 
netikrume! periodą. Niekas nepa
sitiki ateitimi ir nežino kas'bus 
toliau. . i. /

— Kokia pas jus graži laukų 
žaluma.

Mūsų kalboje kartais girdime 
ir laikraščiuose skaitome “dide
lis ačiū”, kuri svetimybė pažo- 
džiu yra išversta iš rusų kalbos.

Be to, mes turėtume savo lie-, 
tuviškas mokyklas vadinti ne 
“lituanistinėmis mok yklomis”, 
bet grynai savo kalbos žodžiais.

jjasirubsęs gyvenimui;'
Kontrolė. Visus pargrįžtančius 

arba; pravažiuojančius gerokai 
pakrato. Kas kitą su; ajnerikid- 
čiais turistais. Užtenka tik paso. 
It. tiesa, kas buvo sakytą, man 
vizą uniformuotas kareivis per 
dešimt minučių atnešė ir priedui 
— dar gerų atostogų palinkėję!. 
Tik mano -nustfeŠimui, bežiūrint, 
kad. tas minėtas' iranietis -va
žiuoja tik tranzitu, jį taip išpur
tė - iškratė, kad pyktis ėmė žiū
rint, ir tik nepasakiau tarnauto
jui, kad visose valstybėse, kur 
man beteko važiuoti (jei tiranzi4 
tu), niekas neturi teisės lagami
nų versti arba klausinėti, kiek netoli plento koks didesnis pa-

statas, kuriame prekyba, gazoli
no stotis pravažiuojantiems. Kiek 
arčiau miesto pravažiavus, pra
sideda naujos statybos rajonas. 
Ne tokios;- kokios ' teko matyti 
Vilniuje. .Čia ne tik iš tolo na- 

Į mai gražūs, bet ir iš arti- matysi 
• — viskas atlikta pasigėrėtinai. 

; namas .turi savu sti- 
. i lių ir pagražinimus. Tai butai 
' I gyventojams; Aplinka graži, 

daug medžių ir žalumos, nors 
pievučių, kaip atrodo, niekas ne
apžiūri. Sako, paprastai, jie nu
šienauja.

štai jau ir Belgradas. Nežiū
rint, kad lietus įsismagino, bet

v. . nuKreipiau kalbą, žmonių pilnos gatvės. Visi sku- 
nes nežinojau jo, tikslų. Dairausi ba, vjsį susirūpinę ir vis ką nors
per pravažiuojančius laukus, ,o : 
lietus jau ima krapnoti, šlapios 
vėliavos nebeplevėsuoja vėjuje, 
o tingiai svyruoja. Jos, mari at
rodo, kvailos propagandos pigus 
mostas. Aplinkui ūkiai, arba

nešasi.
(Bus daugiau)

jJHJk

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

parašė 700 puslapių knygų, 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.
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LIETUVOS GENERALINE 
KONSULE J. DAUŽVARDIE- 
NE dalyvavo Luksenburgo Gen. 
Konsulo ir ponies Colling suruoš 
tame Luksemburgo tautinės 
švetės priėmime. Į priėmimą bu
vo pakviesta ir dalyvavo Lietu
vos Vyčių veikėja Irena K. Sen
kutė.

Nepraslinkus trims savaitėms 
po priėmimo, gen. konsulei ir p- 
lei Sankutei teko liūdna pareiga 
dalyvauti p. Mary Colling šer
menyse ir atsisveikinime. Ji mi- 
-ė ištikta širdies smūgio, besiruo 
šiant kelionei į Luksenburgą. 
Ponai Colling, artimi Daužvar- 
džių draugai, yra dalyvavę Lie
tuvos Vyčių banketuose ir kituo 
se lietuviškuose renginiuose.

Čikagos arkivyskupas kardino
las Cody atsiuntė generalinei 
konsulei J. Daužvardienei asme
nišką padėkos laišką už jos pa
reikštą užuojautą po pasikėsini
mo ant Šv. Tėvo Jono Pauliaus 
II gyvybės! Kardinolas prie laiš
ko pridėjo Šv. Tėvo jo paties 
autografuotą paveikslėlį.

Tenka stebėtis įdomiomis ma
no titulo variacijomis ir iškrai
pymais adresuotuose man laiš
kuose, spaudos pranešimuose 
bei reportažuose, spausdintose 
programose, ir k- Patikslinimui, 
prašau gerbiamųjų skaitytojų 
atkreipti dėmesį Į tai, kas seka:

Oficialus mano; titulas yra, 
angliškai-Consul General of Lit
huania. Lietuviškai: Lietuvos 
Generalinė Konsule.

Konsulato įstaigos oficialūs 
payadinįmai yra: angliškai — 
Contulate General of Lithuania. 
Lietuviškai — Lietuvos Genera
linis Konsulatas.

Reiškiu padėką už dėmesį.
,- Juzė Daužvardienė 

Lietuvos Generalinė Konsule

DENTURE WEARERS
, Ą major- 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

• 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. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

O 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 knygt

• LLeT'U V Iš KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų-vertiniai Į vokiečių kalbą; Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES 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.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n» 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienoje, 1758 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant paštu, pridėd <5oter| psnJiaflmo IšlaldomA,
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Pinigui reikia stipti palto Maut) 

jrdenu kartu su. atsakymu

Svarbu pažymėti, kad PLB ir JAV LB vadovybių 
pritarimą visam sumanymui anksčiau yra patvirtinu: 
Leonardas Valiukas, Pasaulio Lietuvyje, R. K. Vidžiū- 
nienė Draugo vedamajame ir V. Matis Tėviškės Žibu- 
buriuose, bet minėtos vadovybės, bent iki šiol, nepareiškė 
viešai savo nusistatymo. Kodėl, jei kaliforniečiai yra 
suradę naujus kelius į Lietuvos laisvę? čia iškyla du 
klausimai.

Jei iš tikrųjų mūsų veiksnių atliekamas laisvinimo 
darbas yra firmos Įvertintas “labai neigiamai”, tai ar 
Į ŠĮ vertinimą Įeina tolygiai PLB ir JAV LB “Visuome
ninių reikalų tarybos” ? Remiant Baltic American Free
dom League, PLB ir JAV LB vadovybės pirma turėtų 
prisipažinti prie savo iki šiol vestos^ politinės veiklos 
bankroto, nes kitaip nebūtų reikalo samdyti amerikie
čių firmos. Kam tuomet iš viso reikėjo Lietuvių Bendruo

Restauruota Traku pilis

pripažinimo. Čia jau kiniečiai tu
rėtų reikalauti grąžinti pinigus, 
paimtus už melagingą darbą.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus lekmadiemua. 
orio 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

Pasakyta aiškiai ir tvirtai
Praeitoje Naujienų laidoje, pirmame puslapyje, tilpo 

VLIKo pareiškimas, kuriame aiškiai ir tvirtai pasisako
ma prieš mėginimą Lietuvos laisvės reikalus perleisti 
pasamdytai privačiai amerikiečių firmai. Trečiame pa
reiškimo punkte principiniai išdėstytas ne vien VLIKo, 
bet ir Bendrai lietuvių tautos nusistatymas: ‘‘Lietuvių 
laisvės reikalų ir Lietuvos atstatymo byla yra ir toliau 
turi būti vykdoma bei atstovaujama visame pasaulyje 
lietuviškų veiksnių”,

Už toki pareiškimą, VLIKui priklauso išeivijos pa
dėka, nes atmetė beprincipini kaliforniečių sumanymą, 
kuriuo lietuvių išeivija yra degraduojama iki lėšų rin
kėjų rolės pasamdytai firmai. Tokie sumanymai galėjo 
kilti tik technokratų ir biurokratų smegenyse, praradusių 
realų istorinės realybės supratimą.

Bent iš savo tautos istorijos žinome, kad tautinio 
atgimimo sąjūdžiai, iš kurių vėliau susiformavo politinės 
partijos kovai už nepriklausomybės atstatymą- išaugo iš 
tautos gelmių, iš kur sėmė dvasines ir fizines jėgas. Pa
vertus Lietuvos laisvinimą pasamdytos firmos, reikalu ir 
suvedus laisvės kovos galimumus Į kompiuterių apskai
čiavimus, greitai išsektų gyvoji tautos jėga ir asmeninė 
lietuvių dedikacija laisvės kovai.

Naujas pasamdytai firmai remti junginys yra pasi
vadinęs Baltic American Freedom League, prie kurios 
be lietuvių yra prisidėję keli latviai ir estai. Pagal J. V. 
Raini pasamdytos firmos uždavinys būtų:

“Hannaford firmos paruoštas Pabaltijo kraštų 
laisvinimo darbo planas yra detalus, apimąs visas to 
žygio sritis. Iki šiol atliktas ar atliekamas tų kraštų 
(Pabaltijo) laisvinimo darbas yra tos firmos Įvertin
tas labai neigiamai. JAV vyriausybės visame tame 
žygyje beveik nejudėjo (turėtų būti — nepaveikė. 
VK), nes patys pabaltiečiai nebuvo ir nėra iki šiol 
išvystę pakankamo spaudimo, nėra išėję su konkre
čiais planais ir neturi tam darbui pajėgių darbuotojų.

Iki šiol šiam naujam užsimojimui pilną pritari
mą yra davusi PLB vadovybė ir JAV LB vadovybė.”

(Draugas, 81.VII.18)

menei brautis Į politiką, jei nieko kito- nesugebėjo, kaip 
pamėgdžioti ALTo ir VLIKo veiklos metodus ir varstyti 
tas pačias Baltųjų Rūmų ir Valstybės departamento 
duris? *'• ' * .1

Keistu sutapimu, L. Valiukas irgi .“labai neigiamai” 
pasisako, ne apie visus mūsų veiksnius, bet išskirtinai 
apie PLB “Visuomeninių reikalų komisiją”:

“Turime PLB politinę komisiją, iki šiol ji dar 
nėra pakėlusi savo sparnų. Ją reikia perkratyti ir pa
pildyti asmenimis, kurie tam darbui turi daugiau 
patirties ir užsidegimo. Toje komisijoje reikia vizi
jos asmenų, turinčių naujus planus bei užsimojimus 
ir pasišovusių juos realizuoti’”

(Pasaulio Lietuvis, 1981 m. balandžio mėn.)
Priedui, L. Valiuko kritika pilnai sutampa su Nau

jienų skiltyse tilpusiais straipsniais, kuriuose buvo apta
riami tariami dideli PLB ir JAV LB laimėjimai Lietu
vos laisvės byloje. Išvadoje, jei abiejų Bendruomenių va
dovybės tikrai yra nepajėgios ką nors naujo sugalvoti, 
tai turi stvertis už kaliforniečių surastos stebuklingos 
firmos, kuri tariamai-yra suradusi tikrąjį kelią Į. Lie
tuvos išlaisvinimą.-Tuomet reikėtų likviduoti savo Įkur
tas visuomenines “tarybas” ir -“komisijas” ir surinktus 
laisvinimo tikslams pinigus perlesti Baltic American 
Freedom League. Atkristų dideli rūpesčiai ir vargai, o 
pati Lietuvių Bendruomenė galėtų pasišvęsti vien kultū
riniams, lietuvybės ir labdaros darbams.

Kitas klausimas liestų firmos paruoštą “stebuklin
gą” planą. Visi rašusieji ta tema bei išklausę firmos at
stovų pranešimų, buvo tiesiog sužavėti:.ir apstulbę nuo 
ekspertų padarytų pasaulinės politikos analizės ir pa
tiektų veikimo gairių, bet apie tai buvo rašoma užuomi
nomis ir bendrybėmis. Jei tokie minėtos firmos analizės 
ir planai yra jau paruošti bei nurodytos mūsų veiksnių 
veikimo klaidos ar jų nesiorientavimas besikeičiančioje 
pasaulinėje politikoje, tai kam tuomet laikyti tiesą ir 
šviesą po dubeniu?

Ar mūsų naujas technokratijos elitas mano, kad lie
tuviškoji išeivija yra “tamsi minia”, kuri iki šiol buvo 
vadovaujama, iš savo tarpo kilusių, tokių pat “tamsių” 
vadovų”, negali suprasti ką profesionalai yra paruošę? 
Ai’ pagal elito nusistatymą “tamsiai liaudžiai” paliekama 
tik teisė sumesti tūkstantines ir šimtines (mažiau būtų 
nepatriotiška), o jie jau žinos kam ir kiek reikės sumokėti 
už “stebuklingus” Lietuvos išlaisvinimui planus.

Neapgaudinėkime savęs “stebuklingais” planais, nes 
politika yra galimybių menas, kurios, susidarius lygsva
rai tarp Rytų ir Vakarų pasaulio, Lietuvos laisvinimo 
bare yra labai ribotos. Pakitėjus staiga Įvykių eigai, gali 
Įvykti staigūs posūkiai pasaulinėje politikoje, kurie su

tariamojo Sovietų atstovo Lietuvai N. Pozdnia- 
'kovo, vadinasi — svetimos valstybės valdžios or
ganų; “šitokia vyriausybė” tarsi gavusi titulą 
veikti per Respublikos prezidentą, tačiau jau nebe 
iš jo, o iš svetimos valstybės valdžios. Jei tokiu 
būdu pažvelgsime Į dalyko esmę, tai negalėsime 

' laikyti tai, kas Įvyko, atitinkantį tą? ką veikusi 
(konstitucija turėjo galvoje dėl Lietuvos Respub
likos vyriausybės sudarymo.

Žinoma, tokiose aplinkybėse kitaip ir būti ne
galėjo. Birželio mėnesio sukrėtimas, kuris šį Vy
riausybės pakeitimą paveikė, buvo tiek stiprus, 
kad jie iš karto padarė tikrą peversmą socialinių 
jėgų santykiavime, nuslopinęs tuos socialinius 

.veiksnius, kuriais rėmėsi Lietuvos valdžia, ir iš-

PETER HANNAFORD ROMAN
TIŠKA POLITIKA

Peter Dor Hannaford, gimęs 
1932 metais Kalifornijoje, ten 
pat baigęs humanitarinius moks
lus, dirbęs ir vėliau vadovavęs 
reklaminei agentūrai su pertrau
ka panašiame darbe pas guber
natorių Ronald Reagan, vėl su
grįžęs į reklaminį privatų biznį, 
buvo pasamdytas Los Angeles 
pabaltiečių komiteto atstovauti 
Baltijos valstybių laisvės reikalą 
Washingtone. Jis pabaltiečiams 
prižadėjo, kad Baltijos valstybių 
laisvės puoselėjimas smarkiai 
pagyvės Washingtone, kaip kad 
jam pasisekė padėti išrinkti 
JAV prezidentą Ronald Reagan, 
žinoma, už tas pastangas reikės 
sumokėti Šimtus-tūkstančių do
lerių.
-Iš tikrųjų, : Peter Hannaford 

politinė agentūra (lobby) Dea
ver and Hannaford Incorporat
ed, praeitais metais turėjo ne 
vien tik klientą kandi data i JAV 
prezidentus Ronald Reagan, ne 
vien tik Gvatemalos biznierius, 
bet ir Kinijos respubliką. Kai 
praeitais metais Billy Carter 
buvo priverstas užsiregistruoti 
kaip svetimos valstybės Libijos 
agentas, tai Peter Hannaford 
suskubo savanoriškai užsiregist
ruoti kaip Kinijos respublikos 
agentas. Ar Los Angeles pabal- 
tiečių komitetas, turi teisę sam
dyti Peter Hannaford Baltijo's 
valstybių agentu?.Aišku, kad ne! 
Tokią teisę teturėtų tik tų vals
tybių atstovai Washingtone. Da- 
Iciskinje, kad Peter Hannaford 
teatstovauja tik losangeliečius.

Kai prezidentas Jimmy Carter.

vienapusiškai nutraukė diploma
tinius ryšius ir panaikino sutar
tis su Kinijos respublika ir te- 
pripažino Raudonąją Kiniją, tai 
kandidatas Ro'nald Reagan šau
kė, jog tai yra nusikaltimas ir, 
jei jis bus išrinktas JAV prezi
dentu, jis diplomatiškai pripa
žins abi Kini j as. Jau septyni 
mėnesiai, kai Ronald Reagan yra 
JAV prezidentas; Michael K. 
Deaver, buvęs Hąnnafordo part
neris, yra Reagano štabo vice
direktorius ir prezidentinis asis
tentas; o JAV pripažįsta tik ko
munistinę Kiniją. Kinijos res
publikos propagandinis mėnesi
nis leidinys, Free China Review, 
sausio’ mėnesį sveikino laisvos 
Kinijos draugą Reaganą, ,o lie
pos mėnesį -peikia* JAV. Vals'ty-- 
bės sekretorių Alexander Haig 
už prezidento Reagan ir jo asis
tento Deaver palenkimą į pro
komunistinės Kinijos pusę.

žodžiu, neverti yra priešrinki
miniai pažadai. Amerika veda 
jėgos politiką. Jei vienas iš ke
turių žmonių pasaulyje yra ki
nietis, tai Amerikos užsienio po
litikos išminčiams atrodo svar
biau patenkinti komunistinės 
Kinijos reikalavimus prieš mažą 
Kinijos respubliką. Jei Kinijos 
respublika patikėjo Reagano rin
kimine retorika ir mokėjo dide
lius pinigus Deaver ir Hanna
ford firmai, tai ji labai klydo, 
nes pinigai buvo bereikalingai 
išmesti. Jau net sausio mėnesį 
Deaver ir Hannaford pranešė 
spaudai, kad jie niekuomet ne
rėmė dviejų Kinijų diplomatinio

darytų naujus galimumus laisvinimo byloje, bet tai nieko 
bendro neturės su jokiais “stebuklingais” planais ar 
ekspertais.

Baigiant tenka dar kartą atžymėti VLIKo Įneštą 
tvirtą ir aiškų žodį, kuriuo galimai paseks kiti veiksniai, 
kai reikia viešai pasisakyti opiais klausimais.

V. K.

Teisinė konstitucija yra išvestinė iš sociali- 
■ Įsigalėjęs socialinėje tikrenybėje, tai senoji tei
sinė konstitucija savo buvusios funkcijos, kuriai 
ji buvo skiriama, prieš pasikeitusią socialinę tik
renybę atlikti nepajėgs; naujų valdančių veiks
nių rankose ji bus naudojama naujiems tikslams 
ir, reikalui esant, interpretuojama kitaip, negu 
kad praeityje buvo sumanyta; o jeigu jos nuosta
tai bus tam netikę, tai iki naujajai racionalizuo
tai pozityvinei kristalizacijai ji bus palaidais 

»nės. Jei žymus sukrėtimas bus Įvykęs, jei jis bus 
ad hoc konstituciniais precedentais keičiama. Tai 
socialinis Įstatymas, sekąs iš pačios socialinės bet 
kurios teisės ir ypač jautriosios konstitucinės tei
sės esmės, čia gi Lietuvoje Įvykęs perversmas per-

' kėlęs į valstybės vadovavimą naujus veiksnius, Ikclc Politin« Sabą į svetimos valstybės valdančių

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1940-1941 m.

(Tęsinys)

Giliau Įsižiūrėjus Į vyriausybės pakeitimą, 
tenka visai rimtai paabejoti šių aktų konstitu- 
cingumu. Iš tikrųjų, 1938 metų konstitucija nu
mato nepriklausomą ir suvereninę Lietuvos vals
tybę (1 paragrafas), šios nepriklausomos suvere
ninė valstybės priešakyje yra Respublikos prezi
dentas (S3, 2 skirsnis), jis vienas, niekam neatsa- 
komingas už savo galios veiksmus (S73), vadi
nasi — veikia motu proprio, savo iniciatyva, nie
kieno neverčiamas į šitoksai galingas prezidentas 
vadovauja nepriklausomai suvereninei valstybei
(§3, 3 skirsnis); šitoksai Respublikos prezidentas pasiremiančius svetimąja jėga, 
skiria ministerį pirmininką ir jo pristatytus ki
tus ministerius (74 ir 97 paragrafai).

Mūsų žiūrimu atveju valstybė jau buvo pa
tekusi Į svetimos valstybės karinę ir politinę dis
poziciją, ji jau dėl militarinės okupacijos nebuvo 
nei nepriklausoma, nei suvereninė; einąs Res
publikos prezidento pareigas A. Merkys iš tikrųjų 
valstybei nevadovavo, nes jai ir jos aktams vado- 

Maskvos atsiųstas užsienio reikalų liau
dies vieeko.nisaras Dekanozovas; naujos vyriau
sybės sąstatas buvo parinktas ne einančio Res
publikos prezidc.’to pareigas ir jo automatiškai 
pasirinkto premjero, bet paties Dekanozovo pa-

1940 metų birželio mėn. Įvykiai sudarė tikrą 
konstitucinį perversmą. Tai buvo perversmas, 
nukreiptas Į komunistinę “proletariato diktatū
ros” revoliuciją. Savaime suprantama, kad šio 
Įvykusio ir iš šalies svetimomis jėgomis reformuo
jamo perversmo kryptis turėjo orientuoti Lietuvą 
į Sovietų Sąjungą ir tai tiek valdžios “pertvar
kymu”, tiek pačios valstybės būklės atžvilgiu. So
vietiškai - politiniai sukrėtimai, keičią socialinių 
jėgų santykiavimo Įstatus, ir politiniai pervers
mai visuomet turi savo logiką, kuri paveikia tei
sinį status.

Galų gale, Hannaford pažadas, 
kad jis už pinigus pajudins Bal
tijos valstybių laisvės reikalus 
yra romantiška politika. Ameri
kos užsienio politikos išminčiai 
mielu noru atsikratytų Baltijos 
valstybių atstovais, jei jie už tai 
ką nors konkretaus gautų iš ru
sų. Idealistiškai nusiteikęs JAV 
prezidentas Ford turėjo specia
liai išsikviesti politikuojantį 
Valstybės sekretorių Kissinger, 
kad pastarasis išgirstų JAV nu
sistatymą nepripažinti Baltijos 
valstybių Sovietų okupacijos.

Visa mūsų pabaltiečių politinė 
veikla yra idealistinė ir apeliuo
janti į pasaulio sąžinę, ypač į 
JAV Kongresą. JAV Kongresas 
mums priėmė vienbalses drąsi
nančias rezoliucijas. Buvęs kon- 
gresmanas, JAV prezidentas G. 

. F ordas ■ i mums buvo specialiai 
paslaugūs. Gi Valstybės departa
mentui mes neegzistuojame. Ta
čiau ten daug ko nėra, kas tū
rėtų būti.

Mūsų uždavinys yra ir toliau 
tęsti savo idealistinę kovą, o'rga- 
sizuojant Vasario 16 dienos mi
nėjimus ir rašant JAV Kongre
sui savo rezoliucijas, šis idealiz
mas yra kartu ir realus, nes Ry
tų Europoje vyksta tautinis išsi
laisvinimas. Jau net dabar Vals
tybės departamentas pradeda 
atsimerkti prieš Įvykius Rytų 
Europoje. Mums yra reikalingi 
tikri idealistiniai draugai JAV 
Kongrese ir prezidentūroje. Ta
čiau agentai mums nereikalingi. 
Mes turime brandinti savo pačių 
laisvės kovotojus, o ne mokėti
agentams, kurie taip negarbin
gai pasielgė su Kinijos respub'.i- 
dė savo vaikiškumą, lengvabū
diškai patikėdami klaidingais 
agentais. Mes patys turime siek
ti mums patieniš. priklausomų 
tikslu — budėti Lietuvės lais- V

vės kovoje.
ka. Iš viso, losangeliečiai teparo-

Juozas Nendriūnas

Sovietų ekspozitūra, jie patys buvo marionetėmis 
Sovietų rankose. Tačiau jie patys iš karto to ge
rai nesuprato. Naiviai pasitikėdami Sovietais, jie 
manė galėsią Lietuvos valstybę, atpalaiduotą nuo 
“plutokratinių” reakcinių “Smetonos tautininkų” 
režimo, kuriančio lietuviškąją buržuaziją ir no
rinčio ją išlaikyti, išgelbėti, pasukant jos plėti
mosi liniją demokratijos ir liaudiškumo kryptimi. 
Šie nauji priešakiniai žmonės savo politinėje 
ideologijoje buvo gana nuoširdūs šabloniniai “de
mokratai”, dargi liberalinės demokratijos kon
cepcijos. Tai buvo žmonės, pasitikį stambiomis 
frazėmis bei šūkiais, tikę kaip tik šiam pereina
majam laikui. Sovietų siekimams pakenkti jie ne
galėjo, nes jokios tvirtas ir aiškios kūrybinės pro- 

jgrames jie neturėjo. Jokių naujų jėgų, kurios 
i vėliau būtų reikėję Sovietams šalinti bei griauti,. socialinių jėgų rankas. Ir Lietuvos valstybės kons-

) titucija drauge su pačia valstybe tebuvo jau tik- I jje suburti nepajėgė, bet už tai uoliai griovė praei
tai spekuliatyvinis žaislas tose rankose šių sveti- ties liekanas ir ruošė Įvairiausių vidaus fermentų 
mų veiksnių tikslams. Kiek jos raida šiems tiks- nuotaikas. Už jų pečių ėmė burtis ir veikti komu- 
lams tiko, tiek ji galėjo būti nenormuojama, tačiau nistų jėgos, kurių nusistatymas ir siekimai buvo 

t tikslūs ir aiškūs, inspiruojami nuolat iš Maskvos. 
Tačiau iš karto naujoji “Liaudies vyriausy- Į Pamažu šios komunistų jėgos Įsibrovė į patį Liau- 

bė” jai Sovietų skirtos funkcijos lyg ir nesuprato. . dies vyriausybes sąstatą. Vyriausybės priešakyje 
Šios “vyriausybės” priešakiniai žmonės — žurna- I stojo gabus ir ryžtingas jau nuo 1934 metų komu- 
listas J. Paleckis ir žymus rašytojas bei profeso- nistas ministeris M. Gedvilas.
rius Vincas Krėvė-Mickevičius, kad ir Sovietų 
simpatikai, komunistais nebuvo (J. Paleckis bent 
iki tol ir tuo laiku). Tai nebuvo prityrę valstybės 
vyrai ir politikai. Jų “Liaudies vyriausybė” buvo

tatai reikšmės ir svarbos neturėjo.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, Ill., Tuesday, August 11, 1981
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Teh 226-1344

Mažeikai Evans
TEL. 233-5893

A. ZLJLS

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

FLORIDA MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ofiso telefonas: 776-2880, 
iUziciencilos Hiefu 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—i popiet,

Zarasiskiy klubo gegužinė įvyks 
rugpiūčio 16 d., sekmadienį, Vyčių 
saxeje ir sodelyje, 24Š5 W. 47th Si. 
Praūžia 12 vai. Bus gausu famų lai- 
mejunui. Gros muzika šokiams. Šei
mininkes paruoš skanių uŽKandžių, 
bus ir saito gėrimo. Visi kviečiami 
praleisti d*eną su zarasiškiais.

Rengėjai

DR. FRANK PLECKAS
OPTGMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71$t St. Tel. 737-5149

Tikrina skis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

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

OP P4TTL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AUdldnM dliwkfodui

BALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

I

I I
-
I
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SUSIRINKIME

KASDIEN PO LEDKALNĮ

Tarptautinė ledkalnių stebėsi
mo tarnyba buvo sukurta 1914 
metais, žuvus okeaniniam laine
riui “Titanikui”. Dabar šioje 

t tarnyboje dalyvauja 14 šalių, 
jai priklauso ištisus metus dir
bantieji lėktuvai ir laivai- La
biausiai įtemptas tarnybos lai
kas — nuo vasario iki rugsėjo. 

’ Per metus apie 370 ledkalnių 
I perkerta Šiaurės platumos 48 

Dr. LEONAS SRIBITTTS paralelę ir sudaro pavoju laivy-

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

lakų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

•bai. Kai kurie ledkalniai yra 
160 m ilgio ir 70 m aukščio; vir
šum vandens paviršiaus iškyla 
tik septintadalis ledo kalno. Per 
metus nuo Arktikos apdangalo 
atskyla apie 26 tūkst. ledkalnių, 
kurie dreifuoja į vandenyną. 
Kiekvienas ledkalnis, perkirtęs 
48 paralelę, nuolat stebimas, 
apie jo “maršrutą” pranešama 
visiems Šiaurės Atlantu plau
kiantiems laivams.

Aptikti ledkalniai bombarduo
jami įš lėktuvų. Kalbama apie 
tai, kad ateityje ledo kalnai bus 

■ sprogdinami “švariomis” atomi- 
’ / nėmis bombomis, nes kartais

ledkalniui sunaikinti reikia dau- 
giau kaip 15 paprastų bombų.

(Iš Mokslo ir Gyvenimo)

PERKRAUSTYMA1

SOPHIE BARČUS

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėįe

• 1938 m. balandžio mėn. lai- 
■ vo “Maistas” I-sis šturmanas E.

Sliesoraitis ir laivo “Marijam
polė’’ I-sis šturmanas B. Mon
kevičius, kaip išplaukioję reikia
mą stažą I-siais šturmanais, ga
vo artimosios laivininkystės ka- 

* pitonų laipsnį. Abudu kapitonai 
jūrininkystės mokslus buvo bai
gę Suomijoje. Vėliau įvairiais 
laivais plaukiojo II ir I šturma
nais.

SENIAI ŽINOMI, BET NEPASENĘ
Nesijaudinkite! Čia kalbama 

ne apie žmones, bet tik apie kai 
kuriuos seniai žinomus uždavi
nius. .. Tie uždaviniai reikalauja 
minimaliųjų žinių iš aritmeti- 
ko's, o taip pat šiek tiek sveiko 
proto ir logiško galvojimo.

1) Knygų lentynoje stovi trys 
lo paites didelio veikalo tomai, 
kaip paprastai iš kairės į dešinę 
pirmasis, antrasis ir trečiasis. 
Kiekvienas tdmas turi po 300 la
pų (ne puslapių!)-, o į viršelius 
nekreipkime dėmesio. Knygas 
graužiąs kirminas pragraužė la- . 
pus, pradėjęs graužti pirmuoju 
pirmojo tomo lapu ir sustojęs 
ties paskutiniuoju trečiojo tomo’ , 
lapu.

Kiek iš viso lapų pragraužė 
kirminas?

2) Plyta sveria vieną kilogra
mą ir dar tiek, kiek sveria jos 
pusė. Kiek kilogramų sveria! 
plyta?

3) Prancūzų garsus matema
tikas Edouard Lucas (tark 
Eduar Liuką) visada turėjo už
davinių, kuriais nustebindavo 
kitus matematikus ir, ne tik nu
stebindavo, bet ir dažnai pri
versdavo' apstulbti!

Jei neklystu, maždaug apie 
1905 metus Paryžiuje vyko 
tarptautinis matematikų suvažia
vimas. Atsisveikinimo pietų me
tu E. Lucas pasisiūlė pateikti 
susirinkusiems tik du uždavi
nius ta sąlyga kad po trijų mi
nučių būtų į j jos < 
mai.

Pirmasis tų uždavinių buve 
šitoks: “Ponai”, pasakė E. Lucas, 
“jiims visiems, turbūt, žinoma, 
kad laivų kompanijos (Neatsi-' 
menu jos pavadinimo’! — A.Z.) j 
N laivas kasdien išplaukia ly
giai 12 vai. (vidurdienį) iš Le 
Havre uosto ir lygiai po 7 parų

pasiekia New Yorko uostą. Taip 
pat kasdien iš New Yorko uosto 
išplaukia lygiai 12 vai. (vidur-1 
dietų) tos pačios kompanijos N ’ 
laivas į Le Havre uostą. Jei susi- Į 
tarsime, kad 12 valanda yra ta 1 
pati abiejuose uostuose, t.y. ne- Į 
kreipiama dėmesio į meridianus, 
tai kiek savo kompanijos laivų į 
sutiks laivas, išplaukęs šiandien 
iš Le Havre uosto?”

Vieni atsakė “septynis”, kiti... 
tylėjo. Na, iš tikro', kiek gi?.

Antrasis uždavinys, turbūt, 
yra plačiau žinomas: Nuo vam 
dens paviršiaus šulinyje iki ren
tinio viršaus, yra 21 metras. 
Sraigė ėmė šliaužti nuo pat van
dens paviršiaus į viršų lygiai 
6 vai., ryto ir iki 6 vai. vakaro 
nušliaužė 5 metrus. Pavargus, ji 
per naktį, t.y. nuo .6 vai. vakaro 
iki 6 vai. ryto, nusileido žemyn 
per. 3 metrus. Po kelių parų srai
gė pasieks ręntinid viršų, jei ji 
kasdien nuo 6 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro nušliauždavo 5 metrus t 
į viršų, o paskui nuo 6 vai. va
karo iki 6 vai. sekančio ryto nu
smukdavo per 3.metrus žemyn? 
Na, suvažiavimo dąlyviai:— visi 
žinomi matematikai — ir į šį už
davinį nesugebėjo . greitai atsa
kyti?/,

4) žinomas vokiečių matema
tikas Litzmann kartą pasiūlė: 
savo kolegoms išspręsti šitokį 
uždavinį: Turime indą A su rau-' 
donojo. vyno litru ir indą B — ,

telį raudonojo vyno ir įpilame į 
ndą B. Sumaišę indo B baltąjį 
vyną su šaukšteliu įpilto raudo- 

i nojo vyno, pasentiiame šaukštelį 
mišinio ir įpilame į indą A. Ku
riame inde-kurio vyno’ koncent
racija bus stipresnė: baltojo in
de A, ar raudonojo inde B?

5} Tarp miestų A ir B atstu
mas lygus šimtui kilometrų.! 
Tuo pat laiku iŠ miesto A ir B 
išvažiuoja du automobiliai: iš A 
į B ir iš B' į A. Abu jie važiuoja 
50 kilometrų greičiu per valan
dą. Kartu su automobiliu iš 
miesto A išskrenda kregždė ir 

I skranda link miesto B vieno šim
to kilometrų greičiu per valandą. 
Skrisdama ji sutinka automobilį 
iš miesto B ir tuojau pat ima tuo’ 
pačiu vieno šimto kilometrų 
greičiu skristi kryptimi į A. Ji 
sutinka automobilį iš A ir apsi
sukus skrenda link miesto B, su
tinka automobilį iš B, vėl apsi
suka, skrenda link A, sutinka 
automobilį iš A, apsisuka ir vėl 
skrenda kryptimi į B ir t.t.

Įvyko' taip, kad abu automo
biliai susidūrė ir užmušė kregždę. 
,Kiek kilometrų spėjo iki savo 
mirties nuskristi kregždė?

6) Vienos didelės įstaigos di
rektorius gyvena savo dvare, o 
į įstaigą mieste važinėja auto-1 
mobiliu iki geležinkelio stoties, 

j iš ten traukiniu iki miesto’ — j 
mat, nuo dvaro iki miesto ne- 

i buvo plento. Baigęs darbą direk
torius važiuoja traukiniu iki mi- '■ 
nėtos geležinkelio stoties, į ku- i 
rią atvyksta lygiai 6 vai. vakaro, i 
Direktoriaus mašinos vairuoto- J' 
jas tiek buvo ištreniruotas, kad 
į stotį atvykdavo lygiai 6 vai. 
vakarą.

Vieną dieną įvyko taip, kad 
traukinys pasiankstino ir atvyko 
į stotį viena valanda anksčiau, 
t.y. lygiai 5 vai. po pietų.

Direktorius, žinodamas, kad jo ; 
automobilis atvyks tik 6 vai. va
karą, nutarė ne laukti, o eiti pės
čias ir pasitikti savo mašiną. 
Taip ir įvyko.

Grįžęs namo direktorius, pa
žiūrėjęs į laikrodį, pamatė, kad 
jis parvyko 20 minučių anksčiau, 
negu paprastai.

Jei leisime, kad sąlygos, kaip, 
paprastai šitokiais atvejais, bu- ■ 
vo idealios, t.y., pavyzdžiui, kad : 

^vairuotojas kasdien važiavo vie-? 
nodu greičiu, kad mašinos pasu
kimas plente ir direktoriaus įli
pimas į mašiną nesutrukdė vai-

(Nukelta į šešti puslapį.

Laidotuvių Direktoriai

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

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 8274 741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA A VENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

1 P° mi‘| su baltojo vyno litru. Iš indo A 
duoti atsaky- Į_________ _________ ’

i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

*159 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 WOPA, 

1490 kiL AM.

Lltfvvip 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 
TalaL: HEmlock 4-2413

• Jeigu trokšti garbės, nebi
jok darbo ir vargo. (Vinči)

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI į 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” Į

A . .... I

P- ■ ------------------Sylvi. K.Low., N.H.F.L^

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashion* 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The ’Great Reom’ Latest Trend In Interiors

Kasdien nun pirmadienio iki penk- 
tsdienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, IRmots 69629 
Telef. 778-5374

VANCE FUNERAL HOME

Tek I Artu 7-1111

JEAN VANCE ir GEORGE SORIM
TeL: OLympic 2-1003

Aikštės automobiliams pastatyti

"I

TeL: YArdi 7-3481

Naujienos, Chicago, 8, III Tuesday, August 11, 10RT

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

the ivin< and dining 
through the use of the 

elegant brick-pattern 
covering. It is GAF’s

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL; LAfayetU 3-3571

For constipation 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder”
Ever fed 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 re stole the body’s 
own natural rhythm. Try it tonight You li like the 
way you feel in the morning?

chocolated or pills. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder”
Take onfyas directed

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWKZ2

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, PbIor Hill*, DL >74-4411

BUTKUS - VASAITIS
144 b bo. 50th Ave, Cicero, Ill.

GEORGE F. RUDMLNAS
8319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YAxds 7*1138 -1134

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

Telef. 476-2345

Chicagoi

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMEMNĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

P. J. RIDIKAS
4454 &o. ilALSTED STREET

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the twostery 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as ail-one-level living was 
embraced by new famflics 
coping with the post-watbaby 
boom. "

Now as vfe enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” whkzi in
corporates living, dining and

food preparation activities in
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
witft 
areas 
gflrthe 
floor 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern in 
WhiH.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wa.i 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main
tenance. The Qui»t-Cor foam 
int exlay er provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12* widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVĖ.



'■■■■ ■"* ■ nepasiduokite.” Dėkui už laišką
I TSUM PAS |, Ir už auką. |

■ - i ■ ■■■ t — 7r & eonara Letgeber
X j praneša, kad jų Crosby’s Blue- ‘

berry Acres mėlynių soduose,’
— Dėktri Steve Ivamnukm tš 2Q^ w 10yQ N Laporte> Ind , 

Marqu<" c Paiko už ankstyvą»daįar geriausias sezonas, 
pi enumerates pi a ęsiirą x už ia įur:s tę3;s iki rugsėjo mėnesio, 
p.oga atsiųstą $10 ^uką. Kviečia atvykti n\ nebrangiai

— Ra-a ir Petras Sakas, Glen 
dale, Cal, kartu su metine pre- j 
numenita atsiuntė $10 auką. Dė
kui už ją ir už nuolatinę pa
rama. Į

— St. Gedgaudas, Kenosha, 
Wis., suprasdamas Naujienų blo-t 
pą finansinę padėti, specialiu’

pris:rmkti uogų.

Lietuvių Tauragės klubas • 
rugpjūčio ]t\ <(., sekmadienį, ruo- j 
šia gegužinę šaulių namuose, . 
2117 W. 13rd St. Verks virtuvė, 
baras, laimėjimai, šokiams gros j 
E. Knoll orkestras. Pradžia ’ 
12 valanda, v

Mantl, Ž«m4 — Pardavimui . _ Namai, tam* — Pardavimai 
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALĖ Į

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

laišku atsiuntė $15 auką kartu: 
su gerais linkėjimais. Dėkui. ;

— Joseph Daržininkas iš Det
roito tarp kita taip rašo: “Prie 
prenumeratos pridedu penkinę, j 
kad tik Naujienos gyvuotų, lin-; 
kėdamas visiems Jums stiprios 
sveikatos, nes tai didžiausias, 
turtas. Daugiau tuo laiku neiš- į 
galiu, nes esu 93 metų ir silp-’ 
nos sveikatos, tai dažnai reikia j 
pirkti vaistų’’. Dėkui už laišką-j 
ir už auką.

— Dėkui Agutei ir Petrui Ga-’ 
llnauskams iš Marquette Parko, 
už ’ reikalo supratimą ir už at
siųstą $10 auką specialiu laišku.!

— Ida ir Jonas Valauskai, St. J 
Petersburg, Fla., visuomenės ’ se 
veikėjai ir BALFo darbuotojai, 
savo metinę prenumeratą atly 
dė’o su gerais linkėjimais ir si 
$10 auka. Dėkui.

Išvažiuojame Seniai žinomi, bet nepasenę

Rugpiūčio mėn. 16 di^^Ęast: ruotojo 
Chicagos R.L.B. skyrjus ręhgia statyti, 
iškylą erdvioje ponų^Hiriijskų I 
sodyboje, 11233 West 80th; Ct. 
St. John apylinkėje, Inęlįaria. Iš 
Chicagos ruošiama ekskursija | 
dviem autobusais.- Jš Cicero 
(15lh ir 49th CourlŲautobusas 
išvažiuoja 10 vai. Su^hiSn.:’Pa
keliui sustos Brightort-; Parke

• piie 44-‘os ir California IĮ vai. { apsispręsti, ir jis sugalvojo suk
is Marquette Paiko autobusas] [a būda nariam audriausiam 
išvažiuos 11 vai. 30 min. nuo Į

‘ Į 69t-os ir Washtenaw.
Kelionė $3 asmeniui. Aulobu- 

vietos ribotos. Prašome re-
struotis: Ciceroje tel. 863T)492į

! ir 863-5135,
■523-0148 ir Marquette 
925-1089 ir 434-3713.

(Atkelta iš 5-to puslapio)

ir t.t., pamėginkite nu- 
kiek laiko direktorius 

žygiavo pėsčias.
7) Užsienio reikalų ministras 

turi tris kandidutus pasiuntinio 
vietai vienoje svetimoje valsty- 
i^jIe;,.Lafjai svarbu yra, kad visi 
trys kandidatai labai išsilavinę, 
labai gudrūs, moka po keletą 
svetimų kalbų. Ministrui sunku

paskiras numeris 50 centą. Ad
ministratorė v.s. Malvina Joni
kienė, 6346 So. Washtenaw; Ave., 
Chicago, IL 60629.

ATEINA IZRAELIO 
IR PAGONIŲ TEISMAS

“Kai Jis —Kristus— bus at-

it

BUTŲ NUOMAVIMAS 
i MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f| 

X BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE < VTJ

S529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 '

Brighton Parke j 
Parke j

— Ponia Marija Mason, Yu
caipa, Cal., prie ankstyvai pra
tęsiamos prenumeratos pridėjo 
$5 auką. Dėkui.

— Ponia Valentina Sandau iš j 
Brighton Parko prie prenume- j 
vatos pridėjo S6 auką. Dėkui už Į 
ją ir už ankstyvą prenumera
tos pratęsimą.

— Ponia A. Utakis,
Texas, atsiųsdama prenumeratą 
ir $5 auką, tarp kita taip rašo: 
Gerbiu Jus visus, dirbančius ir 
rašančius, už tokią gerą laiky
seną su nedraugais ir su prie-! 
šais, okupavusiais mūsų tėvynę, • 
o kai kurie šelmiai nori su jais 
bendradarbiauti. Laikykitės ir

Houston. I

“LIUCIJA”
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.'
-------------  Į: ' 

© Viskas, kas. yra gražu, mirš
ta su žmogumi, bet ne su me-į 
nu.---------------------------(Vinči)

pifcJGTE jav taupymo bonus

PASSBOOK
Ei'>3 <LAl^FC*9 

the tsst way to savereguhrfy!

ss® us for 
financing

* AT OUR 10W RATS

^o^iT^vouR.imco.niĮre

tą būdą pačiam gudriausiam 
kandidatui rasti.

Pasikvietęs visus tris, jis pa
rėdė jiems tris baltus ir du juo
dus kaspinėlius. Kiekvienam 
kandidatui jis prisegė prie nu- 

j garos po vieną iš tų penkių kas
pinėlių. Aišku, tai buvo padary
ta taip, kad nė vienas nematė nei 
kasipnėlių, prisegtų kitiems, nei 
jam pačiam. Po to visi trys buvo 
nuvesti į kambarį, kuriame ne
buvo nei langų, nei veidrodžių.

Kandidatu pavadinkime A. B 
ir C. Kiekvienas iš jų mato kas- 

į pinėlius, ^prisegtus kitiem dviem 
j prie nugarų, bet nemato kaspi

nėlio, prisegto jam pačiam. Mi
nistras- jiems pasakė, kad į pa
siuntinio' vietą bus paskirtas tas, 
kuris pirmas atspės savo kaspi
nėlio spalvą. : į ‘

Sprendimas. Kandidatas A pa
matė, kad B ir C turi baltus kas
pinėlius. A galvoja ši taip:, jei aš 
įturiu juodą kaspiną, tai, pavyz
džiui, B mato kandidato C baltą, 
p mano — juodą. Bet tada B ] 
■galvoja šitaip: jeigu aš turėčiau' 
juodą, tai C būtų iš karto aišku,- 
kad jis, C, turi .baltą..— juk jis 
;mato 2 juodus. Tad A daro iš- 
>vadą: aš turiu taip pat baltą 
ikaspinėlj! Tuo būdu A laimi. Ži- 
DOrcą.. visa tai galima būtų pa
sakyti ir apie B ir G — tad klau

psimas tik, kas greičiau susi
gaudę. ..

1

ard 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 3%

■ Vi h
222 WEST CSRMAK ROAD

BOOTS: Kon.Tue.Fzi.9-4

CHICAGO. ILLINOIS 63SC3

Foots: VfrgfcJa 7-7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

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 ček| arba 

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

$8.00

$3.00

$2.00

** V KJj

1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

(Bus daugiau)

• 1918 m. gruodžio 2 d. Ap
saugos Taryba sukvietė karinin
kus pasvarstyti karinių laipsnių 
įvedimo klausimo. Bet tada bu
vo nuspręsta, kad laipsniai ne
reikalingi. Turi būti tik vadai, 
karimų dalykų specialistai ir 
pan. Laipsnių sistema buvo Įves., 
ta 1919 m. pabaigoje.

• Apsiniaukusiame ore, 
lietus lyja, objektai aiškiau 
tomi, negu saulėtame ore.

kai
ma-

Skaitytoja Balsai;
£

Gerbiamieji!

Paskaitęs laikrašty apie Jūsų
bėdas, noriu ir aš padėti. Man ėjęs, kai bus atėjęs žemės teisti, 
Naujienos labai patinka, nes lai
kosi bešališkumo ir visus lygiai 
vertina. Kai kas to nesupranta.

Aš gyvenu tik iš mažos S.S. 
pašalpos, bet vis tiek nutariau 
paskirti vienos dienos pajamas.

Su aukšta pagarba ir gerais 
linkėjimais, kad Naujienos išsi
laikytų,

St. Gedgaudas, 
Kenosha, Wis.

Laiškai Naujienoms
Gerb. Naujienų Administracijai, 

Perskaičiau laikraštyje, kad 
vėl Jus užgulė finansinės bėdds. 
Žinoma, sunku laikraščiui vers
tis šiose infliacinio gyvenimo 
aplinkybėse. Paštas nuolatos ke
lia mokesčius už pasiuntimą 
laikraščių ir kitos koresponden
cijos, tačiau jo patarnavimas yra 
tikrai katastrofiškai subliuškęs. 
Prisimenu 1950 ir dar vėlesnius 
metus, kuomet pašto pristaty
mas buvo labai tikslus ir punk
tualus. Kas kaltas? Turbūt paš
to tarnybon sukištas netinkamas 
personalas. NAUJIENOS mus 
pasiekia kartais trys numeriai, 
iš karto ir būna dienų, kai turi
me apsieiti be laikraščio.

Linkiu 
sunkumus nugalėti ir eiti tiesos- 
keliu. Visokie pasimetėliai be- 
klaidžioją po visus lietuviško gy
venimo klystkelius ir jie NAU-, 
JIENŲ tiesos žiburio kviečiami: 
sugrįš į naudingą Lietuvos lais-: 
vinimo darbą, kuriam vadovau
ja ALTas ir VLIKas.

Šu geriausiais linkėjimais, 
Jūsų —

Anna Lenortas <- 
Glenn, Mich.

Jis teis pasaulį teisingai ir tau
tas su savo tiesa” (psalmė 96: , 
13):

Išgirsite šią įdomią programą !’> 
šiandien 8 vai. 45 min. vak., ra
dijo banga 1450 AM, per “Lietu
vos Aidus”.

Seminarą visiems tikintiesiems 
“Kaip augti dvasiniai” pradėsi
me rugpjūčio mėn. 26 d., trečia
dienį, tuoj po maldvakarių. Pra
džia — 7 vai. vakaro.

Dėl informacijos kreiptis tele
fonu 735-4048.

Rašykite laiškutį, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321,
Oak Lawn, Ill. 60454€

73-čio$ 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.

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

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878

___________ 1i
e DLK Algirdo laikais Aly-« 

tų;e buvo medinė pilis (metras-J 
čiuose vadinama Ali ten vardu), 
kurią vėliau kryžuočiai sudegi
no. Vytauto su Jogaila nesan
taikos laikais vieno žygio metu 
Alytuje įvyko vokiečių ir ang
lų riterių kruvinas susirėmimas, i
Kryžuočiams vadovavo maršalas • 4 mūrinis, apie $9,000 

Prasidėjus nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai, 

j Brighton Parke.. $57,700. 
r ____ -—

dorfąs. Tada anglų lordas Per- 9 Statybai gražus ;sklypas 
Marquette. Parke.

a 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

Engelhardas Rabe.
žygiui iš Alytaus į Lydą, šv-

NAUJIENOMS visus JurSio vėliavą paėmė nešti vo-
; kiečių riteris Ruprechtas Seken

ey, Northumberlando kunigaikš
čio sūnus, pareikalavo, kad vė
liavą neštų jo riteriai. Vokie
čiai nedavė, .ir ryšium su tuo 
tarp jų įvyko kruvinas susirė-
mimas. KaTp,aiškėja, Alytaus že
mė yra aplaistyta ne tik vokie
čių, bet ir anglų krauju. 1

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avo."
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMJL VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiaine ir taisome visų, irūh 
šių Stogus. Uz darbą garan- 
' tuo jame ir esame apdrausti. ’
4 jARVYDAS KIELA,. .-■ | 
■. -6557^51: Jalmah Avenue 
ųl j. Chicago; IL 60629 
434-965Š;«r 737^17171

.. • •.. į. N • v , ;

Pardavimas tr Taisymas 
25^6 Watt S«Hh Street 
Tai. fcEpubHc 7-1941

i - - . ■ < - •

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus į

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, HI. 60632. Tol. YA 7-5980

Atsiusta paminėti
• SKAUTŲ AIDAS, birželio 

ir liepos nr. Leidžia JL.SS Tary
bos pirmija, redaguoja v.s. kun. 
Antanas.: Saulaitis. šis numeris 
yra gausus skautų veiklos infor
macija ir nuotraukomis bei iliust
racijomis. Įdomus ne tik skau
tams, bet visam jaunimui. Kai
nuoja metams $5, pusei metų $3,

S Liškiavos (A’ytaus aps.) 
saulių būrj/s sas’d:g?n’‘zavo 1920 
n. Pažymė'/na, kad tuo nera
miu laiku, kai būrys organiza 
vosi ir kovėsi su lenkais, būrio 
valdybos pirmininku buvo žydas 
Aronas Daichesas. Vėliau jam 
už gerą būrio sutvarkymą bu- 
vo pareikšta vieša padėka.

BRIGHTON PARKAS. PARDUODA 
SAVININKAS. Pigiai parduodamas 
$59,900 namas arba geriausias pasiū
lymas. didelis 6 kambarių, 3 mie: 
gamųju mūrinis bungalow. Uždari 
dideli porčiai, nauji virtuvės kabine
tai. Naujas pečius, naujas šaldytu
vas, V& vonios, kilimuotas gyvenama
sis ir valgomasis, nuomą nesantis 
rūsys. Vėsintuvai languose. Aliumi- 
nijaus ir durys, ir langai. 2 automo
bilių garažas. Namas ant 1^ sklypo. 
Viena blokas nuo CTA.

f I » X U S

Notary FubUc 
IMCOME TAX SERVICR 
S. Maplewood. Tol. 254-7451 ] 
pat daromi vertimai, giminiu ! 

iškvietimai, pildomi piiiatybės pra- j 
iymai ir kitokį b lanka L

4259
T«ip

HOMEOWNERS POLICY

SUSIYIENIHMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternallnė or- 

Zankaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
ipdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno. Da
nam* patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gal) 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomai* apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančlsm 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
apdraudo. aunu temoka tik S3.00 metama.

vyra risoae lietuviu kolonijoje. Kreipkitėa 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Juma 
pagelbės i SLA JslraSytL

9 1921 m. J. Riterio iniciaty
va buvo įkurta Latvių-Lietuvių 
Vienybės Draugija. Jos tikslas 
— ugdyti abiejų tautų artimes
nes pažintis kultūros plotuose. 
Tokia pat draugija buvo įkurta 
ir Kaune, ir jos palaikė tamprius 
tarpusavio ryšius. 1924 m. Ry
goje įvyko pirmasis Latvių - Lie
tuvių susiartinimo kongresas.

• Mokslas sielą palaiko jau
ną, mažina senatvės kartumą.

MEET THE CHALLENGE!

Telefonuokite 655-1313
arba 927-4308

F. xApolix, Agem 
52031/2 W. 95 Ih St 
Everg. . P<rk. tik 
60642, - 424-^654

SAVININKAS PARDUODA 5 kamba- ( 
rių murini namą ant sklypo, nau- Y
jas šildymo pečius, baigtas rūsys, 2 
mašinų garažas. 71 ir Rockwell gatvių 
yietovė. Kaina virš $40,000.
Skambinti 585-2172 ar 925-5519

MISCELLANEOUS 
įvairus Dalykai

advokatų d raugu a
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą. ,
Telefonuoti 778-8000

<LA — vilkus 
$1,000

SLA — kuopų 
I ravo 
mielai

Galite kreiptis ir tteeLal 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

T«L cnt) UJ-JJlt

-V

BUDGET
SEWER AND
PLUMBING 

•
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

t AdvwBtaa ■

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandoa: nuo 9 vaL ryti 

iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 
9 vaL ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimu.
Tcl 776-5162 arta 776-5161

2649 West 63rd Street
Chleaco, ffl- 50629

SERVE WITH PRIDE IN 
: THE NATIONAL GUARD

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

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

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 1 

and basements. '

523-1962
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