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* VLIKui ir kitiems lietuvis- tuviai pasiuntė LTSR KP CK 
kiems veiksniams pradėjus sku- .sekretoriui Griškevičiui labai 
bią-veiklą gelbėti Amerikoje gi-5 daug pareiškimų, kuriuose pra- 
musį Lietuvos Helsinkio Grupės 
Harį Vytautą Skuodį, kuris sa
kėsi birželio 15 dieną pradėsiąs 
bado streiką (ahot rusų-disiden
tų pranešimo, “protestuodamas 
prieš besitęsiančią Lietuvos oku
paciją”), toji byla susilaukė 
JAV vyriausybes dėmesio'. Sena
toriai Percy, Dixon, Ddod ir Ha- 
yakawa liepos-30 d. pasiūlė JAV 
Senate Skuodžio reikalu rezoliu- 
cijąrNr. 198, o visą eilė Kongre
so hąrįųjau liepos d; .pasiūlė 
tekią pat rezoliuciją Nr.’ 200 At- 
stoyų Rūmuose. .^4/

. s Pasklidus žiniai apie Skuodžio 
bado .streiką ir visiems lietu
viams; dėl to labai susirūpinus, 
VLIKąs! birželio 25 d. pąirifor- 
liiavo apie tai JAV Kongrese vei
kiančią Europos Saugumd ’ ir 
Bendradarbiavimo komisiją, Ber
želio 30' d. koniišįja /pranešė 
YLIKuiį. kad apie Skuodžiė pa-

300 Miles

soma gelbėti tautą nuo alkoho-
■ lizflio’: bent 50 nuošimčių padi-
■ dinti bealkoholinių gėrimų asor- 
timentą, apriboti-alkoholinių gė- 
rimų pardavimo laiką ir kiekį,

: griežtai kovoti sū degtinės per
pardavimu, leisti įkurti Blaivy
bės Draugiją.

, . * ; * *
SUIMTI JAUNUOLIAI Už 

“VĖLIAVOS IŠNIEKINIMĄ”

LKB' Kronikos (Nr. 47) žinio
mis, 1980 m. lapkričio' men. su
imti Vilniaus 22 vid. mokyklos 
mokiniai Vladas Noreika ir Sin-Į 
kevičius .už--.“antisovietiniųs šū-j ' 
Irius” .spalio .švenčių demonstra-; 
cijos metu -ir sovietinės vėliavos 
“išniekinimą”.-. - ; : - -

Sinkevičiaus tėvai — Vilniaus 
Valstybinio universiteto dėstyto
jai, o .Noreikos dirba gamykloje. 
Mokiniai buvo nuteisti lygtinai

Gulf of Mexico;

UtriwCay l;

^GUATEMALA

ZECUADOR +

Havana * BAHAMAS7

Caribbean Sea .

-• * DOMINICAN 
REPUBLIC

JAMAICA
UArh -^PUERTO

VENEZUELA

Meksikc's ir Prancūzijos vyriausybės. Safządoro maištininkus pripažino tinkamais tartis 
su vyriausybe kovoms baigti, šis nutarimas sukels naujų rūpesčių-Salvadoro prezidentui.

PREZIDENTAS DAR NEAPSISPRENDĖ į 
DEL GYNYBOS MAŽINIMO POZICIJŲ

kad saugume suimtuosius/mušė 
guminėmis - lazdomis, b Apie šį 
įvykį jau anksčiau“ pranešta El
tos biuletenyje. ’ (Elta)

r SUpTI W MĖTŲ BOzEi’Ą Z

DAŽNĖJA, SUSIRGIMAI

WASHINGTON, D.CM—Pra
eitą ; savaitę Valstybės sekreto
rius Aleksandras M. Haig Jr. il
gai kalbėjosi su . prez. Ronald. 
ReagahUT-Jįs taip pat dalyvavo 

‘į^^dehtoJ^bkalbiuose su biu-’
• direldxiriumi Stockmanu- 

Veiįėrinių: ig^i^^^ro < - ^?in su ekonominiu reikalų pata-

legacija Madrido konferencijoje.
Rugpiūčio 5 d. „ Atstovų Rū

muose, . Washihgfone, Europds 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
komisija, pirmininkauj ant komi
sijos narei 
padarė specialų; .ąpkTajžįUėjimą 
del V. ;Skųę'džio ir kitų. Sčyietų 
nuteistų įasmęnų.Asmeniškai 
iiudėjp.. V., ^akalySj 
mus padarė- kun./^^ugėyięius’ ir 
R? čėsonis-iTo ;^šhi(ėfb,'pąrif(i^ 
tuose ir. . daly^asįisięmš: i^dalin- 
tudse/infoHtfhČijų lapuose' buvo, 
panahdotp^ęir / EltČs ; surinkti 
duomenys, t; Rugpjūčio 7i dienąl 
Elta, išsiuntinėjo spaudai specia
lią.'ląidą Vį-Skuodžio, reikalu,ku
rioje buvo’, pacituotos, ir. Valsty
bės . departamento liepos^žTtid. . 
pastangos padėti Skuodžįūi.

• , ■ i ■ t! ' :
BLAIVYBĖS- SĄJŪDŽIO 
PERIODINIS LEIDINYS

.. LKB Kronika (47 nr.) prane
ša, kad šįmet Lietuvoje pasirodė 
naujas ^periodinis leidinys, Blai
vybėje jėga- Leidėjų žodžiais, 
“šis kuklus leidinukas” pasirodė 
“blaivybinio entuziazmo ugnelei 
visuomenėje kurstyti, gerai pa
tirčiai publikuot i, blaivybės ak
tyvistams suburti, blaivinimo 
fronto vėiklai plėsti”.

LKB Kronika sveikina “entu- 
ziašhis,'kUriė, gelbėdami alkoho- 
lyjė skandinamą Lietuvą^yžbsi 
kišti, taip -; reįkaiing^/.Ąeidinį”. 
Pogrindžio spauda tvirtina, kad 
Sovietų valdžia metodiškai truk
do blaivybės veiklą Lietuvdje ir 
stengiasi užkirsti kelią blaivi- 
Diiiku sąjūdžio suorganizavimui.

Kronikos žiniomis, 1980 ųi. lie-;

ras Atlanto j ką d .^98$
metais'- u^ėe-
gistnioti' ŽŠ^^/šifslfgintąi l}|i- 

; čiais;' daiūgfeįij praeitgis
metais. Per/ pirmąjį" ^iiį/’,.ničtų 
pusmetį; jos' yra ’ padidėjūšios 
apie 15 %. j? A ■.'..

Čikagoje prąęįtaįs/metąis už- 
■ registruoti l,T74^isirgimai sifi
liu ir kitomis lytiriėims ligomis, 
arba 9%. mažiau,‘ negu pernai. 
Šįmet per pirmuosius 6 mėne
sius užregistruoti tiktai 433^su-

’rėjų _•=& Meese III, taip pat su 
gynybos- sekretoriumi. C. Wein- 
bergeriu. Buvo tariamasi gyhy-

nėmiš |igoiįi»s, ;r ieškoma būdų,
kaip atsiekti geriausių rezultatų 
išleidžiant mažiausiai pinigų,

- nes norint subalansuoti 1984 m. 
biudžetą, teks žymiai sumažinti

■ gynybos. sumas. Buvo kalbama 
apie labai brangius MX sviedi
nius ir jų sandėliavimo bei slė
pimo būdą. Taip pat buvo ap
tarti ABM ir ICBM sviediniai 

sbęi ■ jų ’.sistemos.' ‘ Sekrėtoiiiis C.”
sirgimai, arba 27% mažiau. - Į /Veibergerįs .siūlė porą galimy- 

Sveikatingumo/komisionieriaus, bių MX siĮ;tethcfe. tačiau •spren
dimas atidėtas keletui savaičių 
tikslu tinkamiau susipažinti ir

dr. Hugo H. Muriel įsitikinimu, j 
čikagiškiai yra geriaji informuo
ti apie lytines ligas, o ligdniai 
kooperuoja, nurodydami ligosi 
šaltinius. .. / .

išklausyti ekspertų nuomones.
Sekretorius Haig, tarp kitų da

lykų, iškėlė šiuos:
— JAV numačiusios pritaikyti 

ekonomines, politines ir saugu
mo priemones bei sankcijas prieš 
kraštus, kurie remia Salvadoro 

• kairiuosius partizanus ir siunčia 
jiems, ginklus bei. amuniciją; ;

— Sovietai nutarė, neokupuoti 
Lenkijos, nes jie apskaičiavo, 
kad okupacija perdaug kai
nuotu; .

— Negeru reiškiniu taikai Af
rikos pietvakariuose' reikia lai
kyti Pietų Afrikos invaziją į 
Angolą ieškoti partizanų, -. atei- 
nenčių i Namibiją kelti neramu
mus. Neramumus kelia bei juos 
remia Angoloje esančios Sovietų 
ir kubiečių jėgos;
'— Nėra ’okio ryšio tarp dvie

jų Libijos lėktuvų numušimo ir 
amerikiečių žvalgybos lėktuvo 
apšaudymo Atoll raketa Korė
jos pakrantėse.

CARTERIS. DŽIAUGIASI 
ĮSILEIDĘS ŠACHĄ

šĄl^HAJUSyKįnįja.— Buvęs’ 
prezidentas Jimmy Carteris, 

; laisvai- bekalbėdamas-su Kiniį 
jos laikraštininkais, pasakė, kad 
jis gerai padaręs, įsileidęs į JAV 
sunkiai sergantį ■'trano šachą.. //

Tuometinis Valstybės sekreto
rius-Cyrus Vance nustatė, kad 
Irano7šachas tikrai sunkiai šefe; 
g a ir. patarė įleisti jį į JAV pasi
gydyti. Jis taip’ ir padarė;/.Jis 
Tnanp,' kad ‘sergančiam’ žmogui 
reikia padėti. Be to, Carteris bu
vo informuotas,.' kad Chomeinio 
vadovaujama revoliucija neis 
tais keliais, kurie būtų naudingi 
Irano gyventojams.

Prezidentas prašė šachą duoti 
platesnį balsą krašto gyvento
jams, -bet^šachas |o nepaklausė. 
Dar mažiauMy tf.išių • žmonėms 
davė -Chomeini, o- dabar matot 
me, kaip tie revoliucionieriai vie
ni kitus žudo, pastebėjo laikraš-

* • Jy

tininkams buvęs prezidentas/ J. 
Carteris. '•

— JAV Geležinkelių draugija 
prane^-'kad pirmąjį šių metų 
pusffneiį prekių pervežimas gele
žinkeliais padidėjo 0,5%.

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 1: Egidijus, Gunda, 
©ievainis.

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:25.
;' Oras ■ tvankus, šiltai, Iii.

Jimmy Carteris kiniečiams 
pasakė, kad jis leido sergan
čiam. Irano Šachui Rėza Pah- 
levi atvykti J Ameriką ir 
gauti geriausios ligoninės 
patarnavimą sunkioj ligoj.

DIDELIS BIUDŽETO DEFICITAS 
IŠŠAUKIA EKONOMIJOS NUOSMUKI 

/, • i
YPAČ TAI ATSILIEPIA Į AKCIJŲ VERTĘ ĘEI KAtN.y '' 

' - •» • t 11 : ‘r .

BOSTON, Mass. — žurnalis
tai Tom A sh brook ir Donald 
Lowery surinko žinias bei eko- 
namistų ir finansininkų nuomo
nes aoįe .dabartinę krašto ekprjcf- 
miją ,ič Vrsa ‘tai paskęlbęBostbn 
Globe'laikraštyje. Visą problem 
mą sudaro išlaidumas. Preziden-

tik nesumažins išlaidų, tai šį biu
džetą ir sekančius baigs su labai 
dideliu deficitu. Iškilę nuošim
čiai už paskolas slėgs mokesnių 
mdkėtoius daug labiau, negu 
slėgė. Akcijas ryškiausiai atsto
vauja Dow Jones. Nuo balandžio 
jie nukrito 125 punktus. Vien tik 
pirmadienį Dow J.ones Industrial 
Average šėrai ~ nukrito 20.4/6 
punkto. ’ k

Įdomūs yra šie- finansininkų 
bei ekondmistų pareiškimai:

* Peter Chapin,, vicepirminin
kas Kidder Peabpdy- prekybos 
įmoniš Bostone, tvirtina, kad

pirminę problemą sudąi^p biųdže- 
toįdfeficitai ir^ukštunuošiničiai 
už- pasknlašv^i^82;.m. biudžetas 
tupės -$42;5 įSL deficito, tačiau 
pęivątūs /ekcfriomistai pu mato jį 
būsight iki 10-20 bilijonu dolerių 
didesnį. Tai sudarys didelę nuo
šimčių sumą, kuri mažins, eko
nominį'aktyvumą;’ ’

/■“ Allen Sinai, ekonomistas Da
ta Resources Ine., pareįškė, kad 
korporacija, įspėjo Carterio ir 
Reaganb administracijas apie 
sveiką ekonomiją sudarant biu
džetą. Finansininkai, buvo skep
tiški Reagano'ekonominiu planu. 
Neįmanoma mažinti mokesčius, 
pakelti išlaidas-kariniams reika
lams ir subalansuoti biudžetą.

““ Tačiau Harry Wells, vice- 
pirm. Adamsr Hamesz and'Hill, 
Ine., retoriškai paklausėJeigu 
Reagano planas neveiksmingas, 
tai kas veiksmingas?” Jis pri
mini. Wall z^treat finansmi*-

ANGOLA NEBETIKI < 
PIETŲ AFRIKA

LUANDA. — Angolos vyriau
sybė nebetiki, kad Pietų Afrikos 
vyriausybė būtų atšaukusi savo 
karo jėgas iš Angolos, kaip ji 
pranešė^ Jungtinėms Tautoms. 
Angola žįno, kad Pietų Afrika 
užėmė-ir ^tebelaiko Nigivą, Cu- 
nene provincijos.sostinę. Be to, 
Pietų Afrikos kariuomenė tebe
laiko dar kelis miestelius ir ^susi
siekimą centrus. ; -

Angolos radijas skelbia, kad 
Pietų Afrikos kariai tebėra 60 
mylių Angolos gilumoje, užėmė 
net xChųaugangd>-susisiekimo 
centrą. /

——------ 7 ’
— Pirmadienį aukso uncija 

kainavo $446. * J •

mini. Wall treat

kams, kad reikalingos ilgalaikės 
ekonominės programos.
' “ First National banko Bosto
ne vyr. ekonomistas^James M. 
Howell pareiškė, kad pervedimas 
sumų iš civilinės pramonės j ka
rišką yra sunkus ir sudėtingas 
darbas, gi-Jack Lavęry iš Merrill 
Lynch & Co.’žiniomis,'pervedi
mas sieks 7 nuošimčius. Reikia, 
kad viskas visiems būtų aišku 
prisidėjimui ir parėmimui.

POSĖDŽIŲ METU BOMBA SPROGO 
PREMJERO KABINETE

BANĮ SADR PATARIA KRAŠTO GYVENTOJAMS
Imti krašto vyriausybę į savo rankas

BEIRUTAS, Libanas. — S 
madienio vakare Teherano r< 
jas pranešė, kad sekmadi 
prieš pietus sprogo galinga bt 
ba premjero kabinete. Tuo m 
į premjero kabinetą buvo at 
kęs Irano prezidentas Ali R< 
ir visa eilė premjero Mohamn 
Javad Bahchar patarėjų.

Sprogimas buvo toks galinį 
kad jis visiškai išnešiojo pr 
dento ir premjero palaikus. J 
pajėgė atpažinti tiktai pagal 
vusiųjų dantis. Ta pati bor 
užmušė 7 įtakingus patarėju 
sunkiai sužeidė posėdyje bu 
sius dar 12 žmonių.

Prezidentas Rajai ir prer 
ras Javad Bahonar glaud 
bendradarbiavo' paskutinius 
metų. Jie bendradarbiavo vis 
srityse.

Rajai buvo matematikos 
kytojas, bet. šachas rado reil 
į pasodinti į kalėjimą' ke 

cieras metams. Atlikęs baus 
jis buvo dar stipresnis ša 
iriešas. Iki kalėjimo jis prik 
:ė kraštutinei marksistų gru 
chalkų pelitinę partiją. Pc 

is tapo dideliu chalkos/pri 
Jis asmeniškai gerai pažino c 
tos veikėjus,- dabar galėjo ; 
ireštuoti. Didokas chalkos; 
<ėjų skaičius buvo suimta: 
sušaudytas,

Bomba buvo padėta greli 
ne kambaryje. Bet ji buvo 
čia galinga, kad užmušė dau 

"moniųįi išvertė sienas, išrr 
stiklus ir sukėlė paniką. Tu< 
Į nelaimės - vietą- mėtėsi įsi; 
partijos gvardijos nariai, bei 

■vieni> nepajėgė atstatyti- tvai 
Turėjo būti pakviesta Tehęi 
policija;,kurf įvedė tvarką.

PARYŽIUS, Prancūzija. 
Jūvęs • Irano prezidentas ' 
Sadr, patyręs apie sprogimą 
įerane ir apie premjero bei 
ddento žuvimą, patarė gyve 
'ams’.imti valdžią į savo rar

Bani Sadr. pareiškė, kac 
lieko nežinojęs apie prezid 
r premjero žuvimą, bet jis 
stebėjo, kad tokio likimo 1 
galima laukti. Kur valdžia b 
kios atodairos areštuoja m 
tus žmones ir dešimtimis b 
kio pasigailėjimo juos šaude 
valdžias atstovai gali la 
kad persekiojami žmonės < 
aizuos pasipriešinimą -ir s] 
dins valdžios centrus, kaj 
padarė su Islamo' respubli 
centru, o dabar su preziden 
premjeru. Jie negerbė pagi 
nių visų; piliečių teisių, lodė 
liečiat negerbia ir jų.

Žuvus prezidentui, konsti 
ja liepia premjerui, aukšči; 
teismo pirmininkui ir parla 
to pirmininkui sudaryti tr 
viratą ir laikinai imti krašte 
džios vairą. Bet dabar Irani 
dys du vyrai, nes trečias: 
premjeras — irgi žuvo.

TRŪKUMAS IMPORTUOJAMO 
LENKIŠKO KUMPIO

CHICAGO) IB.— Joseph Piech 
1933 m._ įsteigė U.S.-Food Pro
ducts • bendrovę, tikslu % impor
tuoti iš savo gimtojo krašto spe
cialiai konservuo'tą kumpį, žino
mą Krakus vardu. Biznį perėmė 
broliai Tim ir Dennis.Piech, bet; 
eksportas iš Lenkijos dabar be
veik visiškai- sustojo. Jei laike 
savaitės importas nepagerės, tai 
bendrovei teks užsidaryti. Yra 
žinoma, kad Krakus siuntos yra 
parhoštos, bet' Solidarumas ne
sutinka pakrauti, nes Lenkijoje 
trūksta mėsos.

Bendrovė 1979 metais impor
tavo 12.5 mil. svarų kumpio, be! 
praeitais metais importas suma
žėjo 3 milijonais svarų. Kainos 
pakiįtf įki ,$3 /už svarą yiešoje 
prekyboįe. JLenkijos valdžia no-

doleri^, .tačiau ūkininkai vengi? 
pristatyti kiaules. valdžiai dėi 
žemų kadnų. Jie jas parduod 
privatiems pirkliams.

. Ekonomiįiė. tikrovė, Lenkijoje 
.;ątskleidž(žima šia laiško' iširau 
£a įĮųs yra. visko' trūku
mas-jKmkiriūilo miltelių-iki mai 
garinb/‘-įr.--Ųieno. Dąb^r-žmonė 
kalbį-ūž'ūkininkus, kad; jie ne 
gauĮią.^%ikiąmų dalykų. Kai ku 
rie /^kipinkai savo produktų 
parduodi ■' žmonėms tiesiogiai 
o ne per valdžios kooperatyvus.'

—; -Baltųjų Rūmų patarėja 
Edwin Grey, išbuvęs savaitę Ja 
ponijoje, pareiškė, kad Japonij? 
yra šviesus pavyzdys kapftaliz 
po.akcijoje. Japonija sutvirtėje 
naudodama kapitalizmo' metodus

— Harris bankas tvirtina; ka< 
1982 metais JAV deficitas pa 
sieks 77 bil. dolerių.

— Egipto prezidentas- Anwa 
Sadat pareiškė, kad jis daugiai 
nekandidatuos prezidento parei
goms, kai pasibaigs antrasis jo 
terminas.

— Bani Sadr patarė Irano’ gy
ventojams baigti mulos Chomei- 
ni režimą, paremtą teroru.

Prezidentas A. Sadatas pa-> 
reiškė, kad jis daugiau ne

kandidatuos prėžidento
• pareigoms.

— Darbo departamentas 
nešė, kad darbo laikas liepos 
ncsį sumažėjo 0.1 nuošii 
Tai ątsitikd dėl streikų. Bu 
mėnesį sumažėjo 0.19%.



(Tęsinys)

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sode

per savo

(Bus daugiau)

For the woman

MM

paruoštas
Jis geriau

padidėjant, palyginti, rečiau 
sitaiko.

Gerybinis prostatos 
padidėjimas

Naujienas, Chicago. 8. įl. Tuesday, September 1, 1981

Gilinkimės j prostatos reikalų bent abėcė
lę, tik tada palengvinsime sau ir gydytojui 
mūsų prostatas sunegalavimus sėkmingiau 
tvarkyti. n,

(Šiandieninis mediciniškas raginimas)

Pasiskaityti: William Reiche!
M.IX The Geriatric Patient.
HP Publishing Co., New York.

Prieš eilę metų, savo “Pavasarių. Audroj” Simonaitytė 
rašė, kad “Tik vyrų drąsa, jaunų karžygių pasiryžimas mirti 
už tai, kas jiems brangu, iškėlė Lietuvą”. O dabar tokie patys 
vyrai jau nebėra karžygiai, lbet vagys ir banditai ir ji džiau
giasi, kad vyriausybė juos likivduoja: “Bet kalbama, kad jau 
pradedama miškus šukuoti ir valyti nuo banditų” (Gretimos 
1st., p. 79). Štai ir “mūsų tautiškai nusistačiusi Mažosios Lie
tuvos rašytoja” Ieva Simonaitytė!

Autorė baigia “Gretimų Istorijėlių” knygutę Klaipėdos 
miesto palyginimu. Senoji, prieškarinė Klaipėda jai tokia at
rodžiusi:

“Kai pamačiau pirmą kartą Klaipėdą, man ji darė ne tik 
niūrų, bet ir liūdną įspūdį. Atrodė, kad pats miestas kažko 
liūdi... Nemalonu būdavo vaikščioti siauromis ankštomis gat
velėmis, kur net oro trūkdavo...”

O naująją, kdmunistų atstatytą miestą, Simonaitytė mato 
tokioje “saulėje”:

“Jis tikrai kėlėsi iš griuvėsių. Jis_nušviestas naujos švie- 
'os, tarsi nauja saulė spindėtų mano Klaipėdoj... Juk ir žmo
nės kiti arba bent kitokie. Jų veidai kitokie, jų širdys ir min
tys kitokios”. \

gyventi, svaigalų, rūkalų, kavos 
vengti, reikia vidurius norma
lius užlaikyti, reikia intymiuose 
santykiuose normaliu būti, na, 
ir sveikai m'aitintis. Tai bus ga
limai naudingas elgimasis, no
rint kuo geriau apsisaugoti nuo 
prostatos padidėjimo. O kai jau 
kartą ji padidėjo ir šlapinimosi 

j sunkumus sukėlė, tarkis su gy- 
1 dyto'įū dėl galimos prostatos 
operacijos. Būtinai sutik su gy
dytojo urologo (šlapimo takų 

operatoriaus) pa
tarimu. Taip elgdamasis, nieka-

vyrus
tos augimą. Tokia operacija da
bar nedaroma gerybinio prosta
tos padidėjimo atvejuje. Kast
ruojami dabar vyrai, tik gydant 
jų prostatos vėžį. Mat, vyriški 
hormonai (testostero'nas) skati
na vėžio augimą, o moteriškieji 
silpnina vėžio prostatoje plėti
mąsi. Todėl prostatos vėžinin- 
kams dabar, šalia kastracijos, 
dar duodami moteriškieji hor
monai. »

Moteriškus hormonus gauda
mi vyrai moteriškė ja: jų balsas 
plonėja, krūtys didėja... žino
ma, tai nemalonūs vyrui daly
kai, bet vėžiški dalykai yra ne
palyginamai blogesni.

Dabar surasti vaistai, silpni
nantieji vyriškus hdrmonus (an- 
tiandrogen cyproterone acetate). 
Tas vaistas mažina augimą pros
tatos .liaukų; bet raumeninė ir 
junigamojo audinio dalis (fibro- 
muscular stroma of the prostate)

AUKŠTA KULTŪRA — MAUROS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai- Tik-___ 82.00

Gedima taip pat užsakytu paštu, ateiuntu* čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms. .*

įnio prostatos padidėjimo yra 
j'daug žadantis ateityje, vienok 
dabar toks jos padidėjimas yra 
gydomas tik crirurginiu būdu, 

j Prostata išgliaudotna — šalina- 
1 ma. Ta operacija vadinasi 
PROSTATECTOMY. Tai prosta
tos prašalinimas.

Čia pacientas turi gerai įsidė-’ 
mėti, kad ne visa prostata pra
šalinama. Operacijos būdu pros
tatos vidurinioji dalis, kuri ap
supa šlapimo lataką (periureth
ral edenoma) esti prašalinama 
— išgliaudoma. Todėl atsimin- 

. tina, kad tiek pacientas po ope
racijos (vidurinioji prostatos 
dalis prašalinta), tiek dar neope
ruotas pacientas turi būti regu
liariai tikrinamas gydytojo' dėl 
galimo prostatoje vėžio atsira
dimo.

Čia ir prieiname svarbiausią

Visi žinokime ryškius (klasiš
kus) šlapinimosi sutrikimus 
(prostatism): tai sunkus, dažnas 
šlapinimasis, .tai vertimas šla
pintis bei nusišlapinus varvėji
mas, tai skubus reikalas šlapin
tis. Šitokius negerumus dažniau
siai sukelia gerybinis prostatos 
padidėjimas (benign prostatic 
hypertrophy). To’ks visos pros
tatos padidėjimas gaunas dėl jos 
šoninių skilčių padidėjimo. To
kią prostatą tiriant pirštu per 
išeinamąją angą, ji juntama vie
nodai padidėjus, lygaus pavir
šiaus ir minkšta — elastiška.

IEVOS SIMOiNAlliTES
LITERARINĖ-POLITINĖ

KŪRYBAKūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

gina. Kartą jau ėmė dėt-.padidė 
j tįsios prostatos šlapimas susi- 
laikvti — prostata reikia chi-inė

prostatos pas pensininką prižiū
rėjimo dalį: reikia pensininkui 
tikrinti, ar jo prostata tvarkoje 
mažiausiai kiekvienais -metais. 
Reikia tikrinti pirštu jo’ prosta
tą, reikia pilnai ištirti jo šlapi
mą. Jei pensininkas turi šlapi
nimosi nusiskundimus (prosta
tism), reikia ištirti pas urologą 
šlapimo pūslėje po nusišlapini- 
mo užsilaikymo kiekį (pdstvoid 
residual urine) ir inkstų darbą 
(creatinino kiekis krau j u j e). 
Daugiau tuo reikalu kita kartą.

Išvada: Gilinkimės prostatos 
sunegalavimų sunkumuose, ta
da sėkmingiau galėsime talkinti 
gydytojui mūsų prostatas tvar
kyti. z , :

future, too. i
And that’s where ŲJS.

Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage younhusband to 
sign up tor the Payroll Sav
ings Plan where he works.

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

US. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.

E Bend" pay 6% inh*re«t "Vi VM to 
maturity of (4A% thr 4n< yaw).-
Bond" mt* rrpbcfd d "tnlea or 
WWn neartoj ttoy can be M jw 
bank. latereat is not wibr*"t to ate to «r l-s. 
inonme Caxau and fatoal tax waCT 
drfrrrmi watd rwVmrsprioa. >

ne pralosi. xVlusu u 
vienas nukentėti 

rurgiškai prašalinti. Kad ir ka- j apsileidimą, 
žin. kaip nenorėsi, net bijosi 
prostatos operacijos, vis vien 
reikės operuotis, nes kitaip mir
si šlapimui susilaikius 
šlapalais apsinuodijus. Taip mi
rė mūsų dainius Maironis Lie
tuvoje.

Visai kitas reikalas, tvarkyta
sis dar gerokai prieš prostatai 

Reikia higieniškai

įšina šlapimas tik per vieną'la
taką (uretrą — urethra). Jis 
eina varpos kraštu. Juo esti šali
namas šlapimas lauk iš šlapimo 
pūslės.

Kaip tik kur tas latakas išeina 
iš šlapimo pūsĮės, ten jį apsupa 
kaštano dydžio prostata. Pros
tata yra kaštand vyriška 
lyties liauka. Normaliai prostata 
netrukdo šlapimui minėtu kana
lu tuštintis lauk.

Dalykas keičias! .prostatai pa
didėjus. Suprantama, tada tas 
kanalas esti užspaudžiamas ir 
šlapimas, negalėdamas tuo ka
nalu tuštintis lauk, susilaiko šla
pimo pūslėje. O kai toje pūslėje 
prisirenka daug šlapimo, jos sie
nelės esti ištempiamos ir dėl to 
gaunasi nepakenčiamas skaus
mas.

Dabar kiek nuodugniau susi
pažinkime, kaip gerybiškai pros
tata didėja. Ji didėja viduje — 
didėja ta jos vidinė dalis, kuri 
supa iš pūslės išeinantį šlapimo 
kanalą (uretrą). Gydytojai sa
ko, kad prostatos vidinės Ran
kutės (periurethral glands) di
dėja. Tada esti ištempiama iš
orinė (sveikoji) prostatos dalis.

Nebūtinai padidėjusi pros
tata sulaiko Šlapimą

Prostata tik normaliu savu dy
džiu prilygsta kaštano dydžiui. 
Prostata viduje nėra ištisinė 
kaip kaštanas. Ji turi keturias 
skiltis: po šoniųę, po vidinę 
kiekvienoje prostatos pusėje, ir 
dar penktą skiltį— ji rutulinė 
(median bar).

Vien ta rutulinė skiltis gali 
būti padidėjus, prostatai pačiai 
nepadidėjant. Ta rutulinė skil
tis-gali daug lengviau užspausti 
šlapimo kanalą. Gydytojas, tir
damas prostatą per išeinamąją 
žarną pirštinėtu pirštu, gali rasti 
nepadidėjusią prostatą, jei vien 
tik rutulinė jos skiltis bus pa
didėjusi. Toji skiltis pirštu ne- 
pračiuopiama, bet būdama padi
dėjus, ji pajėgia šlapimo lataką 
užspausti ir šlapimą sulaikyti.

Taigi, nusiskundimai dėl pa- 
sunkėjusio-padažnėjusio šlapini- 
moti nebūtinai riŠasi su visos 
prostatas padidėjitnu. .Ii, kaip 
minėta, gali būti nepadidinta, 
bet vyrui sukelianti sunkumus 
šlapinantis vien dėl minėtos ru
tulinės prostatos skilties padi
dėjimo.

Dar ir antra prostatos skiltis Į auga. Taip, kad ir naujausi vais- 
vidinė (jos dvi —-abiejų pros- tai tik dalinai stabdo -gerybinį 

tatos dalių) gali padidėti (m»-' prostąlm padidėjimą. V j 
dian lobe) visai prostatai nepa- Nors vaistais gydymas gerybi

niai yra inkstų valymo gaminys didėjant, ir sukelti šlapinimosi 
— pelenai pečiuje sudegus mal- sunkumus, bet ir vidurinioji į 
koms. Mūsų kūnas irgi yra pe- skiltis (jos dvi), gali padidėti į 
čius, jame dega medžiagos, o (hypertrophic median lobe) ir j 
šlapimas yrą skysti pelenai. Jis šlapimo lataką užspausti. j 
iš inkstų atskirais dviem latakais Tos abi prostatos skiltys ran- ■ 
(ureteriais) ateina iš kiekvieno dasi arti, šlapimo latako, todėl jų 
inksto į šlapimo pūslę (urinary padidėjimas (visai prostatai ne- 
bladder). Dvi angos šlapimo padidėjantį, gali sukelti nusišla- j 
pūslėje priima iš kiekvieno inks- pinimo sunkumus. Toks šlapimo i

Prostatos reikaluose vis dar 
lietuvis pensininkas perdažnai 
apsileidžia. Sulaukėme tokių lai
kų, kada senoviškas atsinešimas 
link ligų tvarkymo reikalingas 
pakaitų. Prostatos reikaluose 
mes dar visi esame didžioje tam
soje. Todėl gilinimasis į prosta
tos reikalus yra kiekvieno lietu
vio pareiga.

“Kaimynui staiga susilaikė šla
pimas — jį išvežė ligoninėn, kur 
jam buvo padaryta prostatos 
operacija” — tokius ir panašius 
išsireiškimus neretai girdime. 
Tai būdingas mūsų pensininkų 
elgesys: jie laukia kol trenks per
kūnas— lik tada jie vyksta li
goninėn. O su šlapimu jau seniai 
turėta nusiskundimų: pradėjo 
šlapimas sunkiau eiti, dažnesnis 
reikalas gavosi šlapintis, kartais 
skubus reikalas atsiranda nu
leisti šlapimą, jis ima varvėti ant 
batų, nusišlapinus... Vis tai 
ženklai prostatos padidėjimo. 
Reikia su ja tinkamu laiku tvar
kytis, tada nereikės laukti, kol 
šlapimas visai sustos ėjęs. To
kiais atvejais prisieina operuo’ti 
žmogų, nevisai parengtą. Tada, 
žinoma, dažnesnės esti poopera
cinės komplikacijos. Už tai visi 
lietuviai viską, ypač sveikatos 
reikalus, pradėkime laiku ir rei
kiamai tvarkyti. Nė vienam lie
tuviui neturėtų staiga sustoti 
šlapimas. Jis daug anksčiau šla
pimo reikalus turi susitvarkyti. 
Lietuvis turi būti gydytojo glo
bojamas ir iš anksto pasirengti 
prostatos operacijai — dar gero- padidėjant

. stock V ’ 
in^nenca< 

Joia tUParwil Sa«ag» Pfae-

Gerybiniai padidėjusi urosta 
ta operuojama. Jokio kito gydy
mo tegul joks lietuvis nė nemė- specialisto

Kodėl prostata padidėja

Net šiandieninis medicinos 
mokslas tik dalinai supranta 
dėl ko prostata gerybiškai padi
dėja. Yra žinoma, kad prosta
tos augimą įtakoja hormonai 
trijų vidaus sekrecijos liaukų: 
1) smegenyse esančios liaukos 
(hypophysis); 2) kiaušinėlių 
(testis), jų hormonas vadinamas 
testosterernu; ę) virš inkstų esa
mų liaukučių (adrenals).

Ryšys tarp kiaušinėlių ir 
prostatos visada būdavo medici
noje numatomas. Praeitame 
(19-ajame) šimtmetyje gydyto
jai chirurgai dažnai kastruodavo 

norėta sulaikyti prosta-

Pacientas turi būti 
prostatos operacijai, 
supras prostatos operacijos rei- 

kraujui kalą ir tokia ta operacija bus. 
kai gydytojas bent kiek paaiš
kins apie gerybinį prostalds pa
didėjimą.

Kaip prostata didėja

Inkstai valo kraują — šlapi-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui

Dr. A. Gusseu — MINTYS DR DARBAI, 25U psi.> lieįią 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų__ -___ ____ _________________ $S.OO

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais, viršeliais________________ $4-00

Minkštais viršeliais, tik _ __________ _ $3.00
Dr. A< J. Gussen

kai prieš šlapimo susilaikymą. 
Vis vien prisieis operuotis turint 
šlapinimosi sunkumų — reikės 
prostatą pašalinti, todėl neapsi
leiskime, laiku tvarkykimės 
prostatos reikaluose. Todėl da-J 
oar laikas visiems gilintis į I 
prstatos reikalus bent paviršu-! 
liniškai. Tada išvengsime užleis-j 
tu ,kartais nepataisomų prosta-j 
tos sunegalavimų. ;

Prostatos gerybinis 
padidėjimas

i

Prostata gali Užspausti šlapi-j 
mo' kanalą, einantį iš pūslės! 
lauk, dėl dviejų svarbiausių j 
priežasčių: 1) dėl gerybinio pros-i 
catos padidėjimo (benign pros-| 
tatic hyperthrophy), 2) dėl vė
žio prostatoje atsiradimo ir išsi
plėtimo (prostatic cancer). Čia 
dabar pradėsime aptarti gerybi-. 
nio’ prostatos podidėjimo rei 
kalus.

Tiesa, ir žmonės yra kiti! Nebėra senųjų Simonaitytės 
draugų. Adomėlis Rrakas, Eudrius Borchertas, Mikas Ka
volis, Jonas Užpurvis ir- tūkstančiai kitų mažlietuvių masko
lių išvežti į Sibirą. Bet Simonaitytė jų nebepasigenda. Jai yra 
įdomesni naujieji Klaipėdos gyventojai su anais kitokiais vei
dais. Dabar jai yra artimi nebe mažlietuviai, bet j Klaipėdą 
atplūdę kirgizai, kalmukai, totoriai, kurie, jei ir ne kitko, tai 
bent blakių ir blusų į Klaipėdą atvežė. ■

Štai ir turime dar vieną pačios Simonaitytės pateiktą pa
rodymą," kad ji, nors ir Klaipėdoje lankėsi, mažlietuvė nebe
buvo; ji nuėjo su tais žmonėmis, kurių “veidai kitokie, kurių 
širdys ir mintys kitokios”.

Simonaitytės vaikystė ir jaunystė buvo pilnos gyvenimiš
kų sąlygų, vedančių į komunizmą. Bet jos primityvi ir dievo
baiminga motina nuvedė ją Dievo žodžio ir bažnyčios keliais. 
Jaunystėje pasireiškęs lietuviškas nacionalizmas teapvaldė 
jos gyvenimo neilgą laikotarpį. Nors Lietuvos vyriausybė ją 
labai vertino, tačiau, ji nebuvo patenkinta ir nesijautu pakan
kamai pagerbta. Todėl, kuomet ji Kląipėdųjįet^iitiko^feityrusį 
komunistą- Antaną Venclovą, Simonaitytė lengvai, tapo jo 
evangelijos karšta pritarėja ir jis lengvai užvedė Simonaitytę 
ant komunizmo bėgių.

9. KO DAVelSIMONAITYTė KOMUNIZMUI?

Jei pradėsime apskaičiuoti jos dvasinį įnašą į ko’muniznio 
propagandą, visų pirma turėsime susidaryti jos išleistų knygų 
balansą. Deja, tokio uždavinio negalėsime pilnai atlikti, nes 
nežinome visų leidinių. Tad, apsiribodami tais duomenimis, 
kokius pateikia jos Į Vakarus atėjusio’s knygos, tegausime 
jos publikuotos raštijos apimties nepilną vaizdą. Bet ir toks 
fragmentas pilnai parodo, kokią duoklę Simonaitytė atidavė 
masko'liškai-komunistiškai dvasinei kūrvbai.

L
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Suvarijavojimas ar visiškas suponejimas?

BENDRUOMENĖJE NE VISKAS TAIP
KLOJASI, KAIP KUTKUS VAIZDUOJA

Spausdiname Bostono LB apylinkės pirmininko pranešimą: 
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BOSTONO APYLINKĖ.

Lietuviu Bendruomenės Bostono Apylinkės Valdybos Pirmininko 
PRANEŠIMAS

Rytinio pakraščio Apylinkių ir Apygardų pirmininkų konfe- 
k ręncijoje, įvykusioje Brooklyne, New Ycfrke, Lietuvių 

Kultūros Židinyje, 1981 m. gegužės mėn. 16 d.

(Tęsinys?

Gaidelio nominavimas Pulit- 
zerio premijai, įrikiavo jį į pa
čių geriausių amerikieč’ų kom
pozitorių eilę. Deja, Kultūros 
Tarybos premijų skyrimo sąra
šuose jis’ neegzistuoja. Rytoj 
Klevelande bus Kultūros Tary
bos premijų įteikimo šventė 
(Bostone ji yra vadinama kitu 
vardu) ir. Gaidelio ten nebus. 
Jis, Kultūros Tarybos sprendr- 

'niu, nebuvo vertas premijos nors 
•jis yra ne vien mūsų lietuvių, 
bet ir amerikiečių tarpe vienas 
iš iškiliausių kompozitorių. Kaži 
ar Kultūros Taryba susimylės 
jį kitais, metais atžymėti? To
kiom savo asmeninėm ambici
jom mes ne tik paniekinam, bet 
ir naikinam savo kultūrines ver
tybes-
■| Toj pačioj Kultūros Darbuoto
jų, konferencijoj ir vėliau savo 
laiškuose rašytuose Kultūros Ta 
ęybos pirmininkei Ingridai Bub- 
Šenei, '.kuri taip į jokius mano 
Riškus neatsako, ■ kėliau reikalą 
įleisti Elenos Juciūtes knygą 
fPėdos Mirties Zonoje” anglų 
^alba. Kultūros Tarybos pirmi
ninkė viename telefoniniame pa
sikalbėjime pasakė, kad tos mū
šų kankinės kančios yra pasenu- 

. sios ir niekam nebeįdomios. Į tai 
aš atsakiau straipsniu “Kančios 
Proza” “Dirvos” š. m; vasario 
mėn. 26 d._ laidoje.

’? Kultūros ’ Taryba buvo man 
sutikusi paremti amerikiečio To
by Paff disertacijos išleidimą, Jis 
rĮiošia doktoratą iš lietuvių kal
bos fonologijos garsiajame Har
vardo Universitete ir aš jam tal
kininkauju. Jis'savo laiške man 
aimanavo, kad lėšų trūkumas jo 
darbą gali sutrukdyti.- Kreipiaus 
■įikultūros Tarybą, kaip man bu
vo dr. Razmos patarta. Prisiėmė 
ir* telefoniniame pasikalbėjime 
pažadėjo jį paremti. Ir žinot ką, 
po keturių mėnesių vilkinimo, 
mari sugrąžino Toby Paff laišką 
it patarė kreiptis į Lietuvių Fon- 

paramos, kai doktorato pa
ruošimas, kaip ir Gardelio reika
las,’jau buvo sutrukdytas. Ar 
toks mokslinis darbas yra ma
žiau vertas negu “Grandinėlės 
rižtujos programos ’sudarymas”,

pra- 
šant, buvo Lietuvių Fondo pa
skirta $2000. Klevelando’ tauti
nių šokių grupės naujos progra
mos sudarymas yra daugiau ver 
tinamas negu mokslinis darbas iš , 
lietuvių kalbos. Nejaugi “Gran-> 
dinėlės” naujos programos su- Į 

: darymas yra mūsų aukščiausia j 
kultūrinė apraiška ar aspiracija? i 

Kultūros Taryba į jokius! 
Bostono Apylinkės valdybos pir
mininko laiškus neatsako. Gal 
kas pagadvc’sit, kad tie laiškai] 
yra ,gal būt, nereikalingi atsa-Į 
kymo ir jeigu kas domėsis tų I 
■aiškų turiniu, pas mane jų kopi- j 
jas galėsite gauti.

Kultūros Darbuotojų konfe
rencijoje, Krašto Valdybos pir
mininkas Vytautas Kutkus du 
kartus pabrėžė, kad, jo įsitikini
mu, dabartinė Kultūros Tary
bos pirmininkė bus atžymėta, 
kaipo geriausia tos Tarybos is-, 
torijoje. Bostono Apylinkės val
dyba yra skirtingos nuomonės. 
Geri pirmininkai ne tik kad mez
ga sntykius, bet juos plečia ir 
ugdo'. Apgailestaudamas turiu 
jums pranešti, kad . Bostono 
Apylinkės valdyba laiko ryšius!

kuriai, Kultūros Tarybai

Keturi EvangelistaiA. Marčiulionis

no Skirstymo Komisiją. Turiu 
jums pranešti, radau, kad ten 
egzistuoja interesų susikirtimas, 
teisinėj anglų kalboj vadinamas 
“Conflict of interests”, kuris ne
siderina nei su morale, nei su

. -A ■■ ’ .’

amerikiečių įstatymą^.
Skirstymo Komisijoj^^urij-tria
šės dalwauti tie,i daugiausia yra suitJlė«MelL--Siūo

ris juos padaro. . Jei mes -toliau 
Lietuvių Fcfndo pelną taip skirs
tysime, mes prieisime- prie ita
liškos sistemos, kuri yra žinoma 
“mūsų reikalas” vardu arba ita
liškai “ęosa nostra”. - 
A^eį^nį^s^n&m^įškilus, nęę 
.■J^ių\j.G>&įpSį' ąį^įpnėsį- Lįęti^vi^

? ^Fondąa biiš. briidomąs

Antrojo Keliautojo skriejimui 
vadovaująs mokslininkas Stone 
pasakė, kad ši kelionė pasisekė 
ne šimtu, bet dviem šimtais nuo
šimčių. Mokslininkai gali tokiais 
Keliautojais pasitikėti ir pa
ruošti juos dar tolimesnėn erd
vės kelionėn.

nias antradienio naktį padaryti 
nuotraukų neapšviestos Saturno 
žiedo pusės ir nepajėgumas pa
kreipti foto aparatą, kai jis “at
lipo” nuo Saturno ir traukėsi to
lyn, skaitomas mažų pralaimė
jimu. , >y

PASADENA, Cal. — Praeito 
penktadienio,vakarą žemę pasie
kė pirmieji paveikslai, kuriuos 
Antrojo Keliautojo foto apara
tas atsiuntė į erdvių laboratori
ją. Pirmieji paveikslai dar turė
jo kelias talįas linijas, bet šeš
tadienio lytą įjayeįkriaj jau buvo 
be linijų. Tos 4inij,os nepriklau
sė nuo foto aparato. Buvo kitos 
priežastys, kurias mokslininkai 
pašalį.- 1

šęštadįenį ir sekmadienį siun
čiami payėikslah jau atrodė vi
siškoj tvap'kojį pprs kiekvienas 
atsakingas pareigūnas'.patarda
vo pilnai nepasitikėti, ^iis manė, 
kad reikalas ir vėl gali^pablogėti.

Mckslinirikai buvo pasiruošę 
apversti Antrąjį Keliautoją 
aukštielninką. Panašiai buvo at
sitikę su Pirmuoju Keliautoju. 
Manomai, kad buvo iškritusi li
pinamos ,juostelės dalelytė. Įkri
tusi tarp krumplių, ji kliudė ju
dėjimą. Kai pavyko ją išmesti, 
tai reikalas pasitaisė. Galėjo pa^ 
našiai ir šį kartą* atsitikti. Kiti 
mokslininkai apskaičiavo', ir pa
tarė Antrojo Keliautojo nevers
ti ant nugaros, nes foto aparatą 
laikanti kartis buvo nepaprastai 
ilga ir gerokai pakrypusi. Kai 
viską apvers aukštielninką, • ma
nė, tai kartis gali nukreipti į ki
tą’ pusę ir kliudyti skriejimui. 
Tai galėtų iškreipti iš kelio visą 
Antrąjį Keliautoją.

Lėčiau ir smarkiau į šonus be- 
stumdydami krumplius, specia
listai pajėgė atsukti aparatą to- 
•kiū?būdu, kad. jis pajėgė atsiųs-

'Kaliforniją kelis gerus ir 
‘aiškius ■ Saturno palydovų pa- 
įveikslus..’ va’

■ i’ Penktadienį ^Antrasis Keliau- 
; tp j aš,praskries visai netoli paly
dovo Fębės (Phoebe). Specia- 
,Irstai iš anksto nori taip atsukti 
•fh.tp- aparato akis, kad galėtų 
padarytį, kelias Febės nuotrau
kas. Sektnadienį jie bandė taip 
sukinėti f^ę^’aparatą, kad nu
trauktų Febe' visoj pilnumoj.

Mokslininkai pataria neužmirš
ti, kad Antrasis Keliautojas jau 
skriejo 4 metus ir nuskriejo 
1.25 bilijono mylių. Visi džiau
gėsi, kad Antrasis Keliautojas 
pajėgė atsispirti Saturno traukia- 
ipajai jėgai. Saturnas galėjo' pri
glausti prie savęs ir paskandinti 
savo ledų kuopelėse. Bet Keliau
tojas atsispyrė ir pasuko į Ura
ną, kurį tikisi pasiekti 1986 me
tais. Reikia neužmiršti, kad Sa
turnas yra 750 kartų didesnis už 
žemę, o kiek kartų jis. yra di
desnis už Antrąjį Keliautoją, tai 
dar tektų, ilgai skaičiuoti.

■. Antrojo Keliautojo nepajėgu-

Neseniai įgautoje Dirvoje per 
skaičiau 
paridento 
straipsnį, 
Vytautui SkEI 
je tuoj krito į 
raidėmis 
■ka firma , 
už pinigu; parūpino Jjdš Ątfgel’ės 
įsikūrusia 
(vadovas 
visas reil 
dsmonstrac^ Skuodžio
iš rusišku <kri$ihs!ftivykl ri I 
davimą.

Gerai tai gerai,,Jcai-kas nors 
ir ką norg dirba Lietiivps labui, 
arba jos žmonių ištai^Vtriihib rei
kalu. Rodo's, čia, Amerikoje, 
mes lietuviai rtųrinie nemąžą 

:skaičių 'įvairių IrięČkslo;- j sričių 
daktarų ir inžiniferių bei tarptau
tinės politikos spęcialistų, kurie 
pilnai galėtų visur ir; visada sėk
mingai darbuotis Lietuvos ir lie
tuvių laisvinimo reikaluose. Bet, 
deja, mes jau pradėjome tiek 
suponėti, kad. mūsų, tautos liki- 
;mui gelbėti nužagaridjom net į 
svetimtaučių bizniškas firmas, 
kurios dirba tik už nemažus pi
nigus.

Bet čia jau kylą labai opus 
klausimas -r iš kur bus surink
ta šimtai tūkstančių, kurie, be
rods, jau yra pažadėta tai ame
rikietiškai firmai? .Jei tuos pi
nigus mokės tie ponai, kurie aną 
“■berną” samdė ir jam perdavė 
jiems patiems priklausančias pa
reigas, tai toks pasamdymas gal 
ir nebūtų Smerktinas. 'Tokias 

' samdymo operacijas atliekant,

A^> Juodvalkio ilgoku

nereikia pamiršti ,kad -šiais lai- 
k a ts ša'rifdyt ų’ ščėtunų^aįr i uom e- 

ekviena 
v o išliki-
! turi tu-

niu era jau pasibaigė. K

ak išdidžios tomis] rėti tik savo tautos sūnjs.a
oažymėta amerik’jrijš^' ft

iampžl 'Šmias ruošiant

dayfiftŠšftĮvyklų išva-

ms prievo- 
ai daro,

ž Matyt, kad mūsų tarpe jau at- 
^irądfii^et tokių iškilmingųjų, 
kurie, panoro samdinių. 'Kai vie- 
nai tatrtlitiš samdd kito$ tautės 
žnįjpes,. jo 
lėiiU'.ąl^MV -K
lai*'tpkį?5^ik§ių^.rįeliękr tik su- 
va ^vafltnti.

J'ėr’taš’E^išėAhgeles in: 
nis::komkėtas jau tiek jtc’li nu
brido, tai lieka jam pasiūlyti dar 
viena “tautiško” darpp^sritis: 
pasamdykite 'dar ir tokią kita- 

; taučių fitnįą, ■ kūri (gelbėtų lietu
vius nuo ištautėjimo. i ‘;?5

Juozas žemaitis'

‘ormaci-

Apkalbėjimas

Kaltininkas: —Dėl ko Tamsta 
paleidai gandus, kad aš miręs?.

Bankininkas: — Ne aš, bet 
pats ėsi kaltas.

Kaltininkas: — Bet juk Tams
ta visiems kalbėjai, kad M.S. jau 
atsiskyręs su šiuo .pasauliu.

Bankininkas: — Taip, ne kartą 
išsitariau, tačiau juk pats sakei, 
kad jei iki birželio mėnesio ne
atiduosiu skolos, laikyk manė.mi- 
rusiu. Dabar gi jau rugsėjo mė
nuo’, o pinigų dar nesugrąžinai.

betžhenoriif jriria;minėti; -Tiin’
’ A' """"l L T*1-" _ ' ~ t ’ *»

.‘isvėhgti, mes turime viską daryti
su- Kultūros-Taryba jau nebe- j atveju, pelnu dž&jffiraii

’ - ‘ ir laukia tos Ta- suinteresuoji Kultprc^jrPš^tfc
mo Tarybų pirmih'ir&aŪ Aš ’čir i-tęisiggž ir nebandyti n&-7viėpa 
jaučiu pareigą atlrprasriiiponą

|Plačą, švietimo Tjarybog^irmi- 
pelno paskirstymo lenteles, ry-1 ninką> prieš kurį |ieko pr>
H n i o nakraščin kultūrinėms as- x m-.-i,, r>. a ' diLtoitt

agizs tuo jaučiais ir 
rybos kadencinės pabaigos.

Peržiūrėjus Lietuvių Fondo

tinio pakraščio kultūrinėms as- 
piracij oms parama sunku rasti. 
Mes esame nustumiami- į šalį 
lyg mūsų kultūriniai- poreikiai 
nėra verti jokio dėmesio. Vislab, 
palei Donelaitį, mes nesame kur
mio vaikai ir mūsų akys yra pla
čiai atvertos kultūrinei šviesai.. 
Mes reikalaujam, kad ir mūsų 
kultūriniai projektai būtų remia
mi. Mes norėtume matyti Lietu
vių Fondą daugiau, paremiant ir 
Lietuvos laisvinimo bylą, ne vien 
“Grandinėlės” naujų programų 
sudarymus. Kultūros Tarybos 
pirmininkės žodžiais’tariant, Kle- 
velande jau niekas nebenori vel
tui dirbti. Atseit, Klevelande jau 
yra “Kultūriniai samdiniai” ir- 
jiems mes visi turime mokėti. ..

To pasėkoje, Bostono Apylin
kės valdybos pirmininkas rimtai 
pažiūrėjo į Lietuvių Fondo Pei

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

6 2501 W. 69th SL, Chicago, DL 60629 * TeL 925-2737
- "-‘^x ■ yALANTINAS ’ ' ’

^raofflMnninni^ninmininraHnnnnfflniiiinHniiffliininmwiiinMn'mffln
JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

fl BC f AS TINGAI IgPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL.
DUMYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

pirmi-

turiu. Todėl Bostono Apylinkės 
valdybos vardu, aš (siūlau, pra- 
šau ,ir pageidauju"’tuojau pat 
suspenduoti ir atšaukti iš Pelno 
Skirstymo Komisijos visus Ta
rybų pirmininkus ir į jų vietą 
paskirti neutralius, kurie pelną 
paskirstytų teisingiau. Taip pat ’ 
tokie paskirti asmenys neturi’ 
koncentruotis vienoj kurioj geo
grafinėj, kultūrinėj ar visuome
ninėj plotmėj. Dabar dauguma? 
jų yra iš Čikagos. Mes turime pa
tys savo reikalus tvarkyti, ne
laukiant ki£ų įsikišimo, kuris 
gali Lietuvių Fondo veiklą sus
penduoti keleriems mtams ir jį 
pavesti j kieno nors globą 
receivership. Turiu čia priminti, 
kad nusikalsta ne tas, kas tuos 
nusikaltimus iškelia, bet tas, ku-

nuskriausti. '’. -7
f. ' * -A” . ‘

; ■Susumuojant,'' Bostono’
linkės ■valdyb^torP-iiiatytię arti--- 
mesnį bėndravįnią/’su LB xTary-. 
bomis ir taip pat jų ;parėmimo 
ne vien didžiuosius lietuvių tel
kinius ir išrinktuosius. Mes irgi 
turim teisę į visuomeninį ir kul
tūrinį teisingumą,- kuris nebūtų 
paremtas i asmeninėms iambic

! J joms, aplinkraščiais ir nurodyt, 
niaisj bet būtų pagristas teisingu, 
ir lygiu visų Aplinkių pdlėkių 
supratimų. Apylinkės yra Bcnd-l 
riiomenėš ląstelės.? Jos negali" 
kūnui duoti visas'jėgas, negau
ti ambs ihaisto. Jei Tries tp; mais
to'dalinime nusisuksime nuo tei
singumo principų/Apylinkės pa
sitrauks nuo kūno, nes jos nesu? 
tiks toliau būti tik-Krašto-Valdy
bos aukų rinkimo agentūromis.

Ačiū už dėmesį, s .

— Nustačius, .kad prez. Rea- 
gano biudžetas nebus suvestas, 
kaip prezidentas norėjo, tai do
lerio’ vertė gerokai nukrito.

50 metų studijavęs, kaip

L i i t Iš PRAEITIES ŪKANI 
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

■■ »r Dfesob/e soft dimkfnfe and"
/Sė^&vot

. 2/31X393^72?
?s£ 837.0

' una^rrč^ .r r;.
wc^s? ct‘ck crrr.r-čntnto 

' eacti. fxsz - ur^&rn.
’ fctakes ebout M ’ :

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
< LTTERATCRA, lietuvių literatūros,- Kieno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, 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 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 52.

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadi rūpiai ir įų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 3Ž5 pusi kAygojė yra Rytprūsių Žemėlapi Kaina M.

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

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

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*L knygoje yra 40 ląmojingų novelių. Kaina 8X

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
(E B0608. Užsakant paštu, pridėti dokr| peralantimo (Baidoma.
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrai lekmadieniuA 
zyio 9 vah ryto iki 5 vai. popiet Sestadieniaii — iki 12 vaL

darymo, tai čia iškyla tiek nuomonių, kiek turima pašne- 
kovų. Dažnai primetama, kad Naujienų redakcija ir 
administracija neatlieka tinkamai savo darbo, nepatie
kia pilnos aukotojų atskaitomybės, nežinia kur dingę pi
nigai, surinkti naujoms mašinoms įsigyti, per daug ski
ria vietos aštrioms polemikoms, kurios tik padidina er
zelį visuomenėje ir pan.

Vienu žodžiu, nesigailima kritikos ir priekaištų iš 
savųjų tarpo, kurie skaito ir remia Naujienas. Į tai tenka 
atsakyti. Kas yra bent vieną kartą įkėlęs koją į Naujie
nų redakciją, tas turėjo nustebti kokiose skurdžiose są
lygose tenka dirbti. Dėl palyginimo, Draugas yra įsitai
sęs modernią spaustuvę ir geras patalpas, gauna papi
gintomis kainomis popierių per arkivyskupijos tarpinin
kavimą, turi tax exempt teises, gausiai plaukia aukos ir 
turi 43 apmokamus tarnautojus, bet. .. per šių metų Ma
rijonų metinį suvažiavimą nusiskųsta, kad teko Drauge 
išlaikymui pridėti 100.000 dolerių, nesulaukiant net pa
dėkos žodžio. M

Naujienų redakcija turi tenkintis pasenusiomis pa
talpomis, mašinos, įsigytos dar prieš I Pasaulinį karą 
reikalingos dažno taisymo, kuriam buvo sunaudotos ne
gausios aukos naujoms mašinoms pirkti. Iš viso turima 
8 kukliai apmokami tarnautojai, iš kurių didžiausią naš
tą neša redaktoriai, administratorė, rinkėjai ir spaustu
vininkai. Anksčiau Naujienos, gelbėdamos finansinę si
tuaciją, dažnai ruošdavo įvairius parengimus, kad.su
rinkus kiek papildomų lėšų. Dabar, viskam pabrangus,

į <

JŪRATE U KASI 11ISV. SVABIKNE

padėjėjų pastangos tramdyti ti
kinčiuosius. SupažindihaiBa su 
akcija prieš Petro Cidziko per

Naujienų problema
Nėra reikalo šioje vietoje dar kartą kartoti apie sun

kią Naujienų finansinę padėtį, kuriai reikia rasti spren
dimą. Kiekvienas supranta, kad didėjant infliacijai mė- neapsimoka ruošti. Nuo atėjusių sunkumų išgelbėjo, pa- 
nuo iš mėnesio Naujienų finansinė padėtis sunkėja ir, 
jei laiku neateis pagalba, gresia rimtas pavojus sustab
dyti tolimesnį šio dienraščio leidimą.

Ką tai reikštų Lietuvos laisvinimo reikalams, ypač 
ALTui ir VLIKui, jau nekalbant apie visę eilę nepriklau
somų organizacijų, klubų ar skyrių, kurie per Naujienų 
puslapius galėjo pasiekti .savo išblaškytus narius, ne- 
tenka aiškinti.

Išsikalbėjus su įvairių organizacijų veikėjais, ar 
Šiaip visuomenininkais ir politikais, kurie remia VLIKo 
ar ALTo veiklą, ar yra bekompromisinės kovos prieš Lie
tuvos okupacija šalininkai, visi vienu baisu reiškia savo 
susirūpinimą Naujienų likimu. Klausantis pašnekovų 
pasisakymus, net nepaklausti pareiškia, kad sustojus 
Naujienoms, ALTas ir VLIKas atsidurtų gana sunkioje 
padėtyje, nes netektų plataus forumo, iš kurio diena iš 
dienos atremiami šių institucijų griovėjų,puolimai ir pa
tiekiama pilna informacija apie jų veiklą. Be to, šiame 
organe yra atidengiami priešų užmaskuoti manevrai, 
kuriais norima iš vidaus pakirsti ir sugriauti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Naujienos buvo pradžioje įkurtos socialistų, bet se
niai neteko tos pradinės kovojančios ideologinės paskir
ties. Jos tapo atdaros visiems lietuviams pareikšti savo 
mintis ar pasakyti kritikos žodį. Naujienos tapo nepri
klausomu ir Visuotiniu lietuviškos išeivijos organu, ku
riame tvirtai pasisakoma už laisvos "ir demokratinės Lie
tuvos atstatymą, už pilną ištikimybę Vakarų demokrati
jos principams bei idealams ir už artimus ryšius su Ame
rika ir jos vadovybe. Kam šie principai ir idealai buvo 
nepriimtini, tam Naujienos tapo nepakenčiamos, nes iš
eidamos iš šių .savo principų, rėmė ir remia visus veiks
nius ir organizacijas, kurios kovoja už demokratinės Lie
tuvos atstatymą.

Bet kai kalbos nukrypsta į konkrečius uždavinius,! SLA ir kitos tautinės organizacijos, turėtų iš savo tarpo 
kaip reikia gelbėti Naujienas nuo joms gresiančio užsi-sudaryti platų komitetą, kuriam tektų pavesti Naujienų

X.Y.

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 
1910-1941 m.

(Tęsinys'*

S-gos konstitucijos pagr. piliečių teisių skyriuje 
ir (x skyrius) tarp garsiųjų teisių, kuriomis taip 
didžiuojasi komunistai, laikydami šias teises pi
liečiams nepaprastomis Stalino konstitucijos do
vanomis, neturinčiomis nieko lygaus buržuazinėse 
valstybėse, yra “teisė į poilsį”, tarp kita ko kons
titucijoje buvo įrašyta “darbo dienos sutrumpi
nimas didžiajai (padavlejuščee bolsinstvo) darbi
ninkų daugumai iki 7 valandų”, o į teisę į mokslą 
buvo įrašyta “mokslo, imant ir aukštojo mokslo, 
nemokamumas”; ir štai Aukščiausiosios tarybos 
prezidiumo įsakais, nėgalinčiais nei konstituci
jos, nei įstatymo nuostatų keisti, buvo įvesta 
8 darbo valandų diena ir mokestis Už mokslą 
aukštose mokyklose, nors vienas ir kitas keitė 
aiškius konstitucijos nuostatus; ir šie prezidiumo 
įsakai tuojau buvo vykdomi.

Tiesa, vėliau jie buvo ratifikuoti Aukščiau
sios tarybos, tačiau lieka faktas, kad konstituci
jos nuostatai buvo keičiami prezidiumo įsakais; 
tas pats nuolat buvo daroma su liaudies komisa
riatais ’ urie būdavo prezidiumo čia steigiami, 
čia naikriarv čia skaldomi, nors sarašas tiksliai 
užfik-uotas kone ‘itucijose.

žodžiu. — ne ' ktai kartais vieni konstitucijos

GAUTAS “LKB KRONIKOS” 47 NR.
lago psaulj.

‘‘Chuliganizmą s o v i e t i nėj e 
spaudoje” išsamiai analizuoja 
Bijutiškio (Molėtų raj.) kunigas. 
Jonas Danyla. Telšių Kunigų 
Tarybos skunde TSRS generali
niam prokurorui (1980 lapkričio 
3) išvardinami trijų metų nusi
kaltimai prieš Bažnyčią ir tikin
čiuosius Telšių vyskupijoje. At
pasakojamos Religinių Reikalų

politkalinių laiškų atidengia Gu- tarybos Įgaliotinio Anilionio ir jo, .

Vakarus pasiekė Lietuves Ka
taliku Bažnyčios Kronikos 47 nr., 
datuotas 1981 m. kovo 19 di. 
Šiame numeryje spausdinamas 
jau anksčiau gautas Šv. Tėvo 
sveikinimas vyskupui Julijonui 
Steponavičiui jo 25 metų vysku
pavimo metinių proga. Aprašo
mos kratos ir tardymai, patei
kiami gausūs tikinčiųjų perse
kiojimo pavyzdžiai. Ištraukos iš

skubomis susidaręs Naujienoms padėti komitetas, surin
kęs reikiamą sumą valdžios mokesčiams apmokėti.

Reikia turėti bent likučius sąžinės, metant priekaiš
tus ar kaltinimus Naujienų redakcijai ir administraci
jai, kad daugiau nepadarė, negu įstengia padalyti. Aiš
ku, yra daug kas taisytina ir pageidautina, bet tam rei
kalingos papildomos lėšos. Iš kur jas gauti?

Tarp norinčių ateiti į pagalbą Naujienoms’ pagei
daujama sudaryti pastovų komitetą aukoms rinkti, kuris 
protarpiais duotų pilną atskaitomybę už gaunamas aukas 
ir išleidžiamas sumas. Reikalavimas visai teisėtas, bot 
kai reikia sudaryti atsakingą ir- autoritetingą komitetą, 
vėl iškyla keblumų. Esą nepatogu ALTo, VLIKo ar net 
SLA organizacijų-atstovams įsijungti į vajuas komitetą, 
nes bus apkaltinti šališkumu, nes vardan teisingumo tu
rėtų remti visą lietuvišką spaudą.

Problema yra aiški. Užsidarius Naujienoms, visa 
likusioji spauda neatliks panašios rolės, nes atstovauja 
paskiroms grupėms ar skirta specifiniams kultūriniams 
ar religiniams reikalams. Galima būtų pasitenkinti vienu 
dienraščiu Draugu, įsitaisiusiu modernią spaustuvę ir su
žvejojusiu kadrus. Bet šis organas yra Marijonų kontro
lėje, kurių vii-šininkai~yra nelietuviai, bet jiems pirmori 
eilėn turi paklusti laikraščio politinė kryptis. Vien dėl į už ką buvo smerkiamos kaip senųjų ateivių konservaty- 
šios priežasties Draugas negali būti lietuviškos išeivijos 
nepriklausomu organu.

Be to, kaip žinome, Draugas atidarė savo puslapius 
ALTo ir VLIKo griovėjams, dažnai ignoruoja šių insti
tucijų suvažiavimų ar veiklos aprašymus ar neigiamoje 
šviesoje pristato jų veiklą. Ruošia dirvą frontininkų viso 
lietuviškos išeivijos gyvenimo užvaldymui.

Būtų nedovanotinas apsileidimas, jei plačioji lietu
viška išeivija neateitų į pagalbą Naujienoms. Reikia at
mesti įvairius pasiteisinimus ir ryžtingai imtis darbo. 
Kiekviena ALTą ir VLIKą sudaranti grupė, kaip tolygiai

pagalbos reikalą. > • ..*
Šioje vietoje nesvarstytina kaip ir kokiu būdu turi 

susidaryti minimas komitetas ir kaip privalėtų pradėti 
savo darbą. Tai visų susirūpinusių Naujienų likimu rei
kalas. Ten, kur atsiranda ryžtas, ten surandami keliai 
problemoms išspręsti. .

Pabaigai tektų iškelti dar vieną svarbų argumentą 
Naujienų reikalu. Prisimename, kaip praeitame dešimt
metyje frontininkų ir akiratininkų poveikyje ėmė sklisti 
lietuvių išeivijoje “bendradarbiavimo su kraštu” ir “tiltų 
statymo” nuotaikos arba už tiesioginį prisitaikymą prie 
“dabartinės” Lietuvos. Buvo laikai, kada Naujienos be
veik vienintelės atsilaikė prieš tokių nuotaikų skleidimą,

vių organas, ar kaip “atgyvena”, kuriai buvo skiriama 
vieta muziejuje.

Bet štai atėjo prie valdžios Reagano administracija 
ir visa pasaulinė politika ėmė keistis ta kryptimi, už 
kurią per dešimtmečius stovėjo Naujienos. Šis momen
tas turi išsklaidyti susidariusi nepasitikėjimą savo jėgo
mis nuotaikų pasimetimą ir turi paskatinti Lietuvos lais
vės kovotojus pereiti į ofenzyvą prieš kapituliantus ir 
kolaborantus. Atėjo laikas “tiltų statytojams” ir “bend- 
radarbiautojams” užimti gynybos pozicijas, ieškoti vie
tos savo “pažangioms” idėjoms muziejuje ar sąšlavyne. 
Taip keičiasi istorija. 1

suimtas Lietuviškosios Helsinkio 
Grupės narys Vytautas Vaičiū
nas savo pareiškime KP CK sek
retoriui P. Griškevičiui ir spau- 

1 <Li gina oficialiuose iaikrašėiuo- 
V JI se šmeižiamus procesijų į Šilu
tė į vą dalyvius. Nijolė Sadūnaitė ir 

į JOs brolis Jonas protestuoja prieš 
jai siunčiamų laiškų bei siunti
nių sulaikymą bei grąžinimą 
siuntėjams. 

♦ ♦ #
IŠTRAUKOS IŠ POLIT

KALINIŲ LAIŠKŲ

LKB Kronikoje (47 nr.) spaus
dinamos ištraukos iš politkalinių 
laiškų suteikia svarbios informa
cijos apie jų dabartinę padėtį. 

Į Tos ištraukos taip pat padeda 
susipažinti su jų giliaisiais Įsiti
kinimais — jų vidinės stiprybės 
šaltiniu.

Genimos - Jadvygos Stanelytės 
adresas: 622020 Sverdlovskaja 
dbl., Nižnij Tagil, P/ja USC 
349/6-Ia. Ji buvo nuteista 1980 
metų gruodžio 16 d. trims me
tams paprasto režimo lageriu už 
“viešosios tvarkos ardymą”, t.y. 
procesijos į Šiluvą cirganiza vi
lną. “Būkime tvirti, už didžius 
idealus reikia ir didžią kainą 
mokėti”, rašo ji 1981 m. sausio 
25 d. laiške. Kitame laiške (1981 
vasario 14) Stanelytė rašo: “Mal
dauju Dievą, kad Eucharistijos 
Bičiuliai ir seserys augtų meile 
bei skaičiumi ir neštų Lietuvai 
tikrąjį atgimimą”. Panašios min
dys atsispindi ir Panevėžio lage
ryje kalinamų, Genovaitės Navic
kaitės ir Onos Vitkauskaitės laiš-

- Ji* - r■ ■ * t : *

kuose. 1C -y . - - ■ Sįi
Čikagoje gimęs docentas Vy

tautas Skuodis paskyrimo vietą 
pasiekė vasario 9 d.: 431200 Mor- 
dovija, Tenguševskij r-n, B'ara- 
ševo, učr. ŽX 185/3-5. Į tą pati 
lagerį atvežtas ir Anastazas Ja
nulis. Abudu siuva pirštines. 
Skuodis rašo, kad. jo' dabartinė 
savijauta ir nuotaika esanti ge
ra. (Povilo Bužo adresas: 618801 
Permskaja obl., Čusovskij raj., 
pos. Polovinka, učr. VS-389/37).

Drauge su Skuodžiu nuteisti 
Gintas Iešmantas ir Povilas Pe
čeliūnas atsidūrė: 618810 Perm
skaja oblast’, čusovskij r-n., st. 
Vsesvetskaja, učr. VS-289/35. 
“Nepergyvenkite dėl manęs”, ar
timiesiems rašo Iešmantas. “Aš 
savo likimu jpatenkintas, jis ki
toks ir būti negalėjo”. Savo liki
mu nesiskundžia ir Pečeliūnas, 
kurio žodžiais: “Kai sąžinė rami, 
kai širdyje gera, visa kita — nie
kai. Svarbu visur ir visad būti 
žmogumi” (1981 vasario 22 d.).

Iešmantas dirba prie staklių, 
o Pečeliūnas būsiąs paskirtas 
dirbti į valgyklą. (Elta)

nuostatai yra priešingi kitiems, bet ir su šiais 
nuotsatais elgiamasi taip, kaip atrodo patogiau; 
jie nėra labai gerbiami ir saugomi.

Kuriems gi galams tokie quasi-konfederaci- 
niai respublikinių konstitucijų parešikimai dėl jų 
santykio su Sąjungos konstitucija, kaip kad šisai 
susitarimas su visomis 15-ka paskiromis respub
likomis, jei iš tikrųjų kas kita ir vykdoma, ir 
inscenizuojama, ir Sąjungos konstitucijos cituo
jama. Ne visi gi turi laiko įsileisti į studijas ir 
analizę, pagaliau užsienyje tiems, kuriuos norima 
suvilioti ir kurie sovietinės tikrenybės nežino ir 
net medžiagos jai pažinti neturi, konstituciniai 
tekstai ir citatos daro įspūdžio ir pro veritate 
habetur.

2. Dar, be abejo, ryškesnis yra antrasis* 
konstitucinis quasi-konfederacinės Sovietų Sąjun
gos konstrukcijos nuostatas. Jis liečia Sąjungos 
kompetenciją. Federacijai ir konfederacijai yra 
bendra tai, kad abiejose kompetencijose suskirs
tymas tarp centro ir narių yra toks, kad centro 
kompetencija yra taip vadinama atributyvinė, va
dinasi, tiksliai nustatyta, susidedanti iš tam tikrų 
reikalų, nurodytų pačiame konstituciniame cent
ro akte, tuo pačiu kategoriška ir aprėžta, kai tuo 
tarpu narių kompetencija yra bendroji, į kurią 
savaime įeina visa tai, kas lieka, kitaip sakant, 
kas nėra išskirta į atributyvinę centro kompeten
ciją. Tad narių kompetencija nėra reikalinga jos 
tvarkomų reikalų išvardinimo kuriame nors akte.

Jeigu koks reikalas neįeina į atributyvinę centro 
kompetenciją, tai narių kompetencija nėra reika
linga jos tvarkomų reikalų išvardinimo kuriame 
nors akte. Jeigu koks reikalas neįeina į atributy- 
vįnę centro kompetenciją, tai jau tuo pačiu jisai 
likęs bendroje narių kompetencijoje. Tai yra pa
darinys to, kad tiek federacijoje, tiek konfedera
cijoje elementarinis, pirminis viešosios galios šal
tinis yra nariuose, iš kurių centras yra išaugęs. 
■Todėl ir narių kompetencija yra elementarinė.

Šiuo tiek federacija, tiek konfederacija labai 
ryškiai skiriasi nuo decentralizuotos unitarinės 
valstybės, kurioje galios šaltinis visuomet yra 
centre. Decentralizuoti unitarinės valstybės da
liniai — savivaldybiniai ar autonominiai vienetai 
jos sąstate yra išvestiniai; jie teturi tiek galios ir 
kompetencijos, kiek jiems jos centro yra pavesta; 
tai yra dirbtiniai indai, kurie savaime yra tušti 
ir kuriuose tiktai tiek yra turinio, kiek jo į juos 
iš centro perkelta ir įdėta. Todėl Čia šių dalinių 
kompetencija yra atributyvinė, suteikta ar dele
guota; bendroji gi yra centro kompetencija. Kas 
nėra deleguota, išskirta, decentralizuota, tas sa
vaime lieka centrui, žinoma, konkrečiai gali būti 
taip, kad deleguotos atributyrinės kompetencijos 
turinys gali būti ne turtingesnis, negu liekąs 
bendrosios kompetencijos turinys, ir tokiu būdu 
atributyvinė centro kompetencija federacijoje ar 
konfederacijoje gali būti žymiai platesnė negu 
bendroji narių kompetencija, kurioje labai ne

daug gali likti, ir tas pats vice versa galėtų atsi
tikti ir decentralizuotoje unitarinėje valstybėje. 
Tačiau kompetencijos suskirstymo principo tatai 
nekeičia.

Sovietų Sąjungoje šiuo atžvilgiu veikia fede
racijos ir konfederacijos principas. Tatai yra 
aiškiai pareikšta’tiek pačios Sąjungos, tiek sąjun
ginių respublikų konstitucijose (Sąjungos konsti
tucijos 14 ir 15 str.), Lietuvos TSR konstitucijos 
13 str. ir 3 skirsniai: .į Sąjungos kompetenciją 
įeina tai, kas konstitucijoje nurodoma (atributy
vinė kompetencija), o už ribų to, kas nurodyta, 
viskas paliekama respublikų kompetencijai (bend
roji kompetencija).

Nors tatai federacijai ir konfederacijai yra 
bendra, tačiau yra jų vienas žymus ir esminis 
skirtumas, būtent: atributyvinė konfederacijos 
centro kompetencija jam yra pačių narių dele
guota. Tai yra kaip tik tas pats, tiktai vice versa, 
kas yra decentralizuotoje unitarinėje valstybėje: 

i pastarosios centras deleguoja decentralizuotiems 
Į daliniams jų kompetenciją ir jai vykdyti galią, 
konfederacijoje tatai paveda centrui junginio na- 

(riai. Tai yra išvestinio centro tarnyba nariams. 
Federacijoje yra kitaip, čia centras jau emanci- 

Įpavosi nuo narių; jisai pajėgė juos subordinuoti 
i ir virto ponaujančiu centru, veikiančiu narius im- 
iperium, valstybinės valdžios principu.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO 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. * į

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

IAIDOTUVIŲ DIKEKTORHT8

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

L72£> South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

DR PATH, V DARGIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wo*ch««tor C»*^munity klinikos. 
Madldnea direktorius

>933 «. Mankoto Rd„ Wutctotor, H.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

MIRĖ J. KATELl-

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

Atšventęs savo 97-tą gimta
dienį, Lietuvoje mirė bu v. Vals
tybės tiatro operos solistas (bo
sas) Juozas Katelė.

’ J. Katelė buvo gimęs 1884 m. 
liepos 10 d. Suvainiuose, Kupiš
kio rajone. Nuo 1921 iki 1939 m. 
dainavo Kauno Valst. operoje 
Vėliau dirbo muzikos konserva
torijoje.

(Iš Europos Lietuvio)

AUSTRAI SUĖMĖ ARABUS

VIENA, Austrija. — Vienos 
policija suėmė 10 arabų, suda
rančių teroristų lizdą, nužudžiu
sių 2 žmones ir sužeidusių 19.

Praeitą šeštadienį gerai gink
luoti arabai įmetė į miesto cent
re -esančią sinagogą dvi grana
tas, o vėliau šautuvais užmušė 

1 du žydus, o 19 sunkiai sužeidė. 
1 Arabai nežinojo, kad užpuolimo' 

Dr. LEONAS SEIBUTIS1 metu jie buvo fotografuojami.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

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

Tikrins akis- Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rstideocijae triat: 443-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St,. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

M 0 VIN G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

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

>— — —

MOVING
Apdraustas perkraustyma, 

iš ivairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
T«L 376-1882 arba 3765996

W
*X,ūiųvos žemės ūkio akademija Mažeikai Evans

Lietuviškos valgyklos Marquette Parke
(Tęsinys)

Kai dėl valgyklų pradėjusių 
rinkti 7% miestui mokesčių, tai 
tenka tik tiek pasakyti, kad toks 
veiksmas nėra dar galutinai le
galus. Kiek žinau, tai šis vienu 
nuošimčiu valgomiems produk
tams mokesčio padidinimas at
sidūręs teisman, ir byla dar ne
pasibaigus. Jei miestas šią bylą 
pralaimės, tai įdomu kokiu, bū
du valgyklos atsiteis su 
skriaustais valgytojais?

RAMUNĖ

Ramunėj man teko valgyti, tai

tekdavo. Peržvelgus dienos val-

tų būdavo daugiau kaip dvide
šimts rūšių, tekdavo net gero
kai pagalvoti kuries rūšies pie
tus pasirinkti- Sakau, kad pa
galvoti, tai tik dėl to, kadangi 
net keletas piet-ų būdavo tikrai

nu-

Fotografijos padėjo policijai nu
statyti terciristus.

1940 m. bažnyčios statyba jau 
buvo baigta, tik dar neįrenktas 
vidus. Dabar bolševikai tame 
pastate įrengė radijo reikmenų 
sandėlį ar dalinę panašių daly
kų dirbtuvę.

KNOW YOUR HEART
I

HELP,KOUR HEAR! FUND
i. ' -L >xit ■ j -■

HELPYOUR.HEĄRT **
Ur

Ramunė irgi žydintis augalas 
kaip ir tulpė, bet šiuo kart ji 
jau reiškia lietuvišką valgyklą. 
Aš manau, kad joje reikėtų ir 
ramunėlių arbatos turėti, nes, 
anot dr. J. Adomavičiaus, ra
munėlių arbata yra gerokai “pa- 
mačlyvi”.

Kaip ir Tulpė, taip ir Ramū
nė prisišliejusios prie Lithuanian 
Plaza Court. Deja, ši paskutinio
ji randasi kiek atokiau nuo Wes
tern gatvės, bet “pajuodėjimo” 
pavojus abiedviem lygus. Pats 
valgyklos Ramunės vidus daro 
pusėtiną įspūdį, nors pirmosios 
abi patalpos - pavalgyti ir nu
sipirkti visokių gardumynų - 
ankštokos. Valgomajame kam
bary (taip jį tetinka ir pava
dinti) iš karto gali pavalgyti 
tik 27 žmonės: 19 prie paskirų 
staliukų ir 8 prie bufeto (baro). 
Tas astuonias kėdes čia jau ne
tenka pavadinti kuolais, nes val
gytojas. nusrėbęs keletą šaukš
tų sriubos ar porą kąsnių už
kandęs, laisvai gali atsitiesti ir 
pečiais į kėdės atramą atsirem
ti, visai nebijodamas aukštiel
ninkas nusiversti.

Kaip žinome, kiekvienam val
gytojui, valgančiam valgyklose, 
pirmiausia rūpi kokių rūšių ten 
maistas, koks jo skonis, ir kaip . 
greit patarnaujama. Kiek kartų

' Kai dėl patarnavimo, tai gal 
šiek tiek ir tektų pasakyti. Ka- 
da valgykla} valgo arti dešimties 
ar daugiau žmonių - vienos pa
davėjos nepakanka, žinant, kad 
šiame krašte visad viešpatauja 
didelis tempas, :sakysium, net ir 
pasivaikščiot išėjus, ar kad ir 
miegant, tai ir valgant nuo to 
tempo nesinori atsilikti. Ne pro 
šalį ir jaunos patarnautojos šyp
sena, nes toki dalykai padidina 
ne tik jos kišenaitę, bet ir val
gytojui nuotaiką pagerina.

Valgiu kainos ir Ramunėj ne
ką aukštesnės už Tulpės kainas. 
Trijų patiekalų pietūs svyruoja į 
tarp tričų ir kiek viršaus keturių 
dolerių, su kavos ar arbatos prie
du. Pats pietų davinys nėra ma
žas, nors ir 'gerą apetitą turint. 
Manau, kad kiekvienos valgyk
los savininkams niekad nereikia 
pamiršt, jog valgytojai labiau 
mėgsta karštus pietus, nei kad 
apyšilčius. Šią pastabą Ramunei 
netaikau, bet išsitariu tik tarp 
kitko.

i Yra Ramunėje ir speciali pa
talpa, kuri tinka net grupiniam, 
subuvimui. Gaila,- kad į ją įeiti 
nėra atskko įėjimo, o reikia ei
ti per gardumynų (delikatesų) 
kambarį. Šioj patalpoj gali ’ pa- j

tusi bent keletas vaizdų ar pa
veikslu, kurie primintų ką nors 
artimo lietuviškumui-

Manau, kad tai gana patogi 
patalpa vardinėms, gimtadie
niams ar šiaip kokiems paminė
jimams suruošti, kai susidaro 
kiek didesnis žmonių skaičius. 
Žinoma, toki susibūrimai ten ga
limi tik tada, kai užsakomi ir 
užkandžiai. “Macniais” gėrimais 
Ramunė neaptarnauja. Bet ren- ' 
gėjams jų atsinešti nedraudžia
ma. !

Ramunė dar turi kuo ir pa
sididžiuoti. Bene bus vienintelė 
Amerikoj lietuviška valgykla, 
kurią yra aplankęs ir dabartį-! 
nis Amerikos prezidentas R- 
Reagan. Deja, ją jis aplankė tik ! 
prezidentinės rinkimų kampani- 
jos metu, o ne užtai, kad ji lie- ' 
tuviška. Reik nepamiršti, kad j 
toki politikų aplankymai dar ' 
nereiškia didelės vienai ar ki-j 
tai tautybei pagarbos; tai tik •
mėginimas prisigaudyti rinkimi-! 

( nių balsų. Aš manau, kad. posa- , 
■ kis: “Meluoja kaip politikas rin- i 
kimų metu” yra visai teisingas. I 
Arba ir vėl sakoma: “Jį neiš
rinks, nes nemoka meluoti”.

Šitai primindamas, aš nemanau ; 
Mr. R. Reagano parodyto lie-į 
tuviams prielankumo nuvertinti, i 
bet noriu tik šiek tiek charak- į 
i erizuati beveik, kiekvieno politi- v 

priešrinkiminius ėjimus.
/ (Bus daugiau)

ko

Išauklėtas sūnuą
■

Motina: —Sūneli, nenoriu, kad 
eitum pas kaimynus ir žaistum 
su jų vaikais, nes- jie visi labai? 

j neišauklėti.
bagiai susėsti net 45 išmonės.' Vaikas: —Mama, leisk, aš juos 
Tie, kurie mėgsta po kojoms f parsivesiu pas save, nes ’esu ge- 
minkštumą. čia gali tuos pato-į. rai išauklėtas.
gumus rasti, nes grindys padeng-, ----------- ... -
tos net rieboku kilimu. Stalių-1 • Dėl ilgo liežuvio ne vieno
kai, kėdės, na ir visas vidus vi- dantys isgriųvd.

Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IE DIDŽIA USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
.TeL #27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telrf. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS K0P1YC10S
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

• Visos programos iš WOPA, 
1490 Icil A. M.

Liatuvip 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 Dauku, 
TalaL; HEmlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60429

----------------- ——---- — . /

® “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629
Telet778-5374

PATS SKAITYK A DAB Kb 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“

RAYMOND P. MILAŠIUS
Gyv. Bridgeporto apylinkėj, Chicagaje

Laidotuvių direktoriai Blake-LanU>. Tek 735-4242.

Mirė 1981 m. rugpiūčio 30 d., sulaukęs 61 metų amžiaus
1 Gimęs Illino'is valstijoje.

■ Paliko nuhūdę: žmona Helen, pagal tėvus. Cuprinskas,
■ sūnus Alan, marti Candace, uošvienė Della Cuprinskas ir 
■kiti giminės, draugai bei pažįstami.

2 Kūnas pašarvotas Blake-Lamb koplyčioje, 712 West 
■31 st St., Chicagoje.

Trečiadienį, rugsėjo 2 d., 0:15 vai. ryto bus lydimas iš 
■koplyčios į šv. Jurgio parapijds bažnyčią, o po gedulingu 
a pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiera Lietuviu kapinėse.

u Visi a.a. Raymond P. Milašiaus giminės, draugai ir pa- 
• žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
■jam paskutinį patarnavimą ir atsiaveikinimk.

Nuliūdę lieka:
žmona, suuos, marti, uošvienė.

- ŠUO
Pas. žmogų buvo šuo padykęs, netvarkingas, 
Nors jis galėjo viską ten turėti.
Kitas jo vietoje būtų laimingas 
Ir niekad nenorėtų nusidėti. 
Bet šuo silpnybę cfidelę turėjo: 
Kai tik mėsos gabalas pasitaiko, 
Jis nuo pagundos vogti neatsilaiko.
Šeimininkas jo atpratint negalėjo, 
Nors daug pastangų jis dėjo, 
Kol jam draugas patarimu nepadėjo.

— “Klausyk”, jis sakė, “tu jį tik gadini 
Ir vogti mokini,
Kai vogtą kąsnį tu jam palieki.
O tu ateityj mažiau jį plieki,
Bet vogtą daiktą iš jo atimti sieki”.
Kai šį patarimą šun pritaikė, 
Jis susitvarkė ir nuo vogimo susilaikė.

NARIAI

Chicagoe

U*tavią

Laidotuvių 
f

Direktorių

Aaociacijoa

F. J. RIDIKAS
W54 į®. HAJUS1ED STREET Tek lArdi 7’1 J11

) AA^BULANSO
\ FATARMAVIMAS

TURIMI
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

VANCE FUNERAL HOME 
jį 1424 South 50th Avenue

Cicero, ILL 60650

TBUŲ KOPLYCJV’LAIDOJIMO SERMENIxrf 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
4 lt

JEAN VANCE i< GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

BUTKUS - VASAITIS
1446 8o. 50th Ave^ Cicero, HL TeL; OLympic 2-1M3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3573

5 — Naujienos, Chicago, 8, 111. Tuesday, September 1, 1981

PHILLIPS - LABANAUSKAS
W07 So. LTTUANICA AVE. Tel: YArda 7-S401

GEORGE F. RUDMINAS į
3313 S«. UTUANICA AVB. Tel: YArd« 7-11M-1UI j

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS '
(LACKAWIC^ |

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* HUh, HL >74-4411



pro jo

-v

Skambinti tel. 436-7878

Notary Public

Insurance, Income Tax

Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, September 1, 1981

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue/ 
Chicago, III. 6OS32.;TeI. YA 7-593&

SATURNO PALYDOVAS
SIUNČIA IMPULSUS

Prašom palikti savo telefono nu 
mcrį automatiniame aparate.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

ANY RODDING AND 
DRAINING — 830.

miscellaneous 
(vairūs Caiykei

® Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

A. TVORAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymu 
2645 West 89th Street 

. Tai. REpubllc 7-1941

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Dar turime pirkėju ir geru 
namu investavimui.

‘NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Europos spaudoje
ŠVEICARAI APIE BALTUS

ANDREA DORIOS ŠONE 
DIDELĖ SKYLĖ

nys is 
samdy 
aiškintų 
hing^one, 
'(ivckatą 
tingain s

ENERGY 
WISE

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
pirmame aukšte, naujai dekoruotas. 

Pageidauja be vaikų, be gyvulių.
4429 S. Męzart St., tel?$47-2624

VALDIS REALTY 
2614 W. 69th St.

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

Buvo geras kalbėtojas ir ga
bus kalboms. Mokėjo rusų, vo
kiečių, prancūzų ir lenkų kalbas. 
Dar gimnazijoje būdamas vertė 
j lietuvių kalbų straipsnius ir 
apysakas. 1943 m. paruošė pagal 
svetimus autorius knygą Žmo
gus. Amerikoje rašė žurnaluose 
ir laikraščiuose. Priklausė gydy
tojų korp! Gaja, Illinois lietuvių 
gydytojų draugijai, daugeliui ki
tų organizacijų.”

Gydytojai neturėjo drąso's pa
sakyti, kad dr. Danilevičius, pa
stebėjęs didelės gydytojų fronti
ninkų daugumos norą primesti 
Liet. Bendruomenei vadistinius 
principus, pirmas viešai protes
tavo ir padėjo pagrindus Reor
ganizuotai JAV Lietuvių Bend
ruomenei. Stebėtojas

• 4 butų mūrinis, apie §9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 -sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. §57,700.

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

8L i t M K U S " į
MiUry FaMia Į

INCOME TAX SERVICE
4239 S. Mjplevrctxi. T*f. 254-7434 
T«ij> pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi piilatybėa pra

šymai ir kiloki blankaL

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

If not open — ho charge,

MIRĖ AGRONOMAS VILIUS 
ŽIRGULEVIČIUS

jaučianlieji prašomi gausiai da 
lyvauli. Bus aptarti įvairūs svar
būs reikalai, po' to seks pasitari
mai ir diskusijos. S. K. V-ba

Galite krelptla Ir tie«UI 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, N. Y. ItWI

M7 W. jet* N.
ToL Qlt) M1B1I

ELEKTROS(RENGIMAI
PATAISYMAI t 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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.

T A-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 

and basements.
523-1962

Arti 73 č:os ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

Marquette Parko apylinkėje liuksus! 
nis 12 butų. Parduotas.

Arti 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2
butų. Parduotas..,

RBrį/zZ/OU iii
Cospouadsd

Quarter!

OUR SAVING3 .
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Advokatas
GINTARAS P. ČEPTNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai ryt. 
iki 6 vaL rak. Šeštadienį nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą 

r<i 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chieaco. OI- 60629

PASADENA, Cali. — Moksli
ninkai nepajėgė nufotografuoti 
nedidelio Saturno palydovo, ku
ris siunčia labai stiprius smū
gius į erdvę. Tie smūgiai gali 
būti, tiktai elektromagnetiniai, 
bet jie labai srharkūs, stiprūs. 
Ir jeigu į kąnorš pataiko, tai la
bai smarkiai sukrečia. Tie smū
giai galėjo sukrėsti ir Antrąjį 
Keliautoją. r-

Mokslininkai pastebėjo, kad 
Saturno žiede esantis palydovas 
yra labai mažas, todėl galėjo 
būti nepastebėtas Antrojo Ke
liautojo atsiųstose nuotraukose. 
Dar prisideda ir tai, kad-paly
dovas buvo Saturno žiedo tain- 
sioje pusėje. .

Reikia neužmiršti, kad Satur
nas apsisuka aplink savo ašį į 
10 valandų ir 14 minučių. Kas 
10 valandų tas nenufotografuo
tas palydovas siuniča labai ga
las palydovas siunčia labai ga
lingus impulsus*, kuriuos regist
ravo kitos Keliautojo mašinos ir 
pranešė sekimo stočiai Kalifor
nijoje. , .. *7

APVAŽIUOTA APLINK ŽEMĘ 
Jonas H. Mears 1913 m. apva

žiavo aphnk žemės skritulį per 
35 dienas, 21 vaL ir 63-min.

Andriejus Jeager-Smith 1911 
metais apvažiavo per 39 dienas, 
12 minu, ir 38 sek'.

Henrikas Fredrick 1903 me
tais atliko savo kelionę per 54 
dienas, 7 vai. ir 20 min.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NEW YORK, N.Y. — Du na 
rai, iškėlę svarbiausią seifą, iš
sprendė labai svarbią.', italų lai
vo paslaptį., Niekas negalėjo su
prasti,': kodėl Andrea Doria pir 
mą kartą perplaukusi Atlantą 
stuktelta nedidelio .švedų laive 
“Stockholm”, taip greitai pa
skendo

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Aokslininkai prieina išvadas, t 
Lad Antrasis Keliautojas atsiun- . 
tė žemėn daug naujų ir įddmių 
ž'nių, bet dar yra ir nepastebė- • 
tų 'dalykų. Jeigu bus paleistas * 
į erdvę dar vienas Keliautojas, 
tai jis turės būti paruoštas ki-j 
toms žinioms rinkti .

-i- Kazys Balčiūnas iš Lemon- 
to,-lietuviškos veiklos veteranas 
ir buvęs BĄLFo skyriaus pirmi
ninkas, pratęsdamas prenumera
tą, parėmė Naujienų leidimą 
$5 auka. Dėkui.

PRAGARO KORIDORIAIS

“Kas Jį (Kristų) tiki neteisia
mas; kas netiki, jau yra nuteis
tas, nes nėra įtikėjęs Dievo vie- j 
nagimio Sūnaus vardo” (Jono

Mamai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

232 WEST GERMAN ROAD

Pnzx Kawucsxal Phx&sI

BSURSt Kan.Taa.FH.9~4 Thor.S-3 Sat* 9*1

SERVING CHICAGO JSD SUBURBS SINCE 1905

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą- 
Telefonuoti 778-8000

P. Zcpciia, Agent 
STOS y, W. 95th St 
Everg. Park, III. 
40542, - 424-8654

KAIP KOLEGOS PAMINĖJO 
DR. ZENONĄ DANILEVIČIŲ

. “Dr. Zenonas Danilevičius, po: 
širdies priepuolio mirė 1981 m. 
balandžio 15 d. ir palaidotas Lie
tuvių šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje. Velionis gimė 1915 
m. gegužio 13 d., Petrapilyje, Ru
sijoje. 1931 m. baigė. Tėvų Jė
zuitų gimnaziją Kaune ir tais 
pačiais metais įstojo' į VD Uni
versiteto medicinos fakulteta. 
Baigęs medicinos studijas, 1938 
m. gavo medicinos gydytojo dip
lomą. 1938-39 m. atliko karinę 
prievolę aspirantu Karo mokyk
loje, Kaune. 1939 m. dirbo Karo 
ligoninėje, Kaune. 1941-44 m. 
II-sios poliklinikos direktorius, 
Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vo<- 
kietiją. 1916 m. suorganizavo 
Nuertingene gailestingų seserų 
kursus ir jiems vadovavo. 1917 
metais atvyko į JAV. Išlaikęs eg
zaminus, 1949 m. pradėjo dirbti 
privačioje gydytojo praktikoje, 
Chicągpje. 1963-1978 m. btivo 
vienas iJF.vyr. redaktorių Journal' 
of American Medical Association 
(JAMA). 1978 metais išėjo į 
pensiją. v;'.

/ v For constipation . 
f" ' you’Ūcallit 
“The Overnight Wonder” *

Ever fed iuncomfortable with your laxative? 
Then its tirrr you tried the gentle medicine they 
call "The Overnight Wonder"

Its 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 11 like the 
way you fee! in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is uTįe Overnight

BUTŲ NUOMAVIMAS
* MAMŲ PIRKIMAS , • PARDAVIMAS * VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

šiandien išgirsite šią įdomią 
programą 8*45' vai. vak. radijo 
banga 1450 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Dar galite spėti įsiregistruoti

v' see U3 
financing

* AT OUR LOW RAT3

Dėkui D. šauliui, Athol, 
Mass., už ankstyvą prenumcra
tes pratęsimą, geras linkėjimus 
ir už $5 auka kalendoriui.

—V. Žakas iš Toronto prie me
tinės prenumeratos pridėjo' $5 
auką Naujien ųparamai. Dėkui.

-LĮ Salomėja šmaižienė iš Hot 
Springs,1 Ark., lietuviškos radijo 
programos vedėja, praeitą savai
te lankėsi Čikagoje savo brolio 
Prano Jurjo’no šeimoje.

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo poatostoginis susirinkimas 
Įvyks rugsėjo 4 d. 7 vai. vak. 
Lietuvio Sodyboje, 6515 So. Ca
lifornia Ave. Visi nariai ir pri-

planetai ir-
“Palangos išžvalgymas buvo 

sėk Tunais, nes jis niekados ne

vienas skaitytejas mums at
siuntė išplėštą lapą iš liepos 28 
d. NATIONAL ENQUIRER, ke-Į 
lis milijonus skaitytojų turinčioj 
savaitraščio, švelniai tariant,. 
nepasižyminčiu t'ie.sos meile. Del t 
to ‘am iškelta daug bylų. Turbūt j 
ieškodamas sau nepavojingos sen 
sacijcs, jis pradėjo seriją strai- Į 
psnių apie UFO (neidentifikuo-' 
tus skraidančius objektus) So- * 
vietų Sąjungoje. Šiame Nr. pa- 
.sakojanea apie UFO pasirody-, 
mą... Palangoje. Jį matęs dek • 
tros inžinierius ‘LAntonas Bali-i 
kis” ir tūlas ‘ Petras Mikėnas”. į 
Lietuviškas UFO skyrėsi nuo 
kitose pasaulio vietose pasirodau 
č’ų — jis buvęs labai mažas, 
maždaug kaip žaidimo skritulys 
Frisbee. Kadangi į Lietuvą Fris- J 
bee dar turbūt niekad nebuvo 
nusiuntęs, Balikis aiškinęs, kad 
UFO atrodė kaip dvi sudėtos 
sriubos lėkštės: ,

“Jis skrido per plentą maž- j 
daū^ 70 pėdų, nuotolyje nuo 
mūsų automobilio ir staiga sus- 
to. b maždaug keturius ir.čus 
virš centro linijos”. j

Nespėjus BaEkiui kaip nors.

reaguoti, FFO praskrido 
automobilio... apačią-

Sovietinis UFO tyrinėtojas * 
“Dr. Akksandr Kopekin” aiški
no korespondentui, kad UFO 
skraidęs Ubai žemai, kuone pa- Į 
besdamas stogus, o vyriausias 
specialistas “prof. Felix Zigel” j 
pareiškė, kad atsivertęs naujas \ 
Lipas UFO tyrinėjimo srityje, j 
Mažasis UFO rinkęs žinias kitai

PASSBOOK 
SAVINGS.,, 

the best way to savveculaifyl

Mamai, Žemi — PanUvia^l 
REAL ESTATE FOR SALS

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas,

šveicarų Rylų Instituto Berne 
organas “Zeitbild” liepos mėn. 
numeryje paskelbė baltų tautų 
bičiulio Hans Rychenerio straips
nį apie Baltijos valstybes. Auto
rius atkreipė dėmesį į Sovietų 
ambasados Austrijos sostinėje 
platinamą leidinį, kuriuo sten
giamasi įrc'dyti ,kad baltų tau
tos laisva valia pasirinkusios so
vietinę santvarką ir įsijungu
sios į Sovietų Sąjungą.

H. Rychener reiškia nusitebė- 
jimą, kad Sovietų leidiniai laiko 
Vakarų Europos skaitytojus to
kiais neišmanėliais, jog drįsta 
skleisti aišku melą. Visiškai nu- i tylimas Stalinc'-Hi'lerio paktas; 
1940 m. vasaros tariamieji rin
kimai į “liaudies seimą” pavaiz
duojami kaip laisvas baltų tautų i 
valios pareiškimas; sovietinė 
konstitucija perstatoma kaip ga
rantuojanti teisę laisvai išeiti iš 
Sov. Sąjungos sudėties ir t.t. Visi 
tokie teiginiai tėra įžūlus melas, 
lygiu; būdu kaip ir nuolatinis 
kartojimas, kad Sctvietijoje vieš
pataujanti tikėjimo laisvė ir kadi 
nebrukama rusiškumo. Tuo tar
pu tikrovėje Maskva vykdo poli
tiką, kuri reiškia ne ką kita, kaip 
genocidą.

I.

Straipsnio pabaigoje Rychener į 
reiškia pasitenkinimą, kad so-1 
vietinis melas nepajėgia pakeis-1 
ti Vakarų demokratinių valsty- j 
bių nusistatymo' Baltijos kraštų I 
atžvilgiu. Tos valstybės dar ir 
šiandien teisiškai nepripažįsta 
Balstijos valstybių aneksijos.

’ (“E. L”) :

Visi apskaiičavo, kad toks di
delis ir naujas keleivinis laivas 
galėjo' plūduriuoti paviršiuje^ 
kol būtų iškelti keleiviai ir sei
fai, bet taip nebuvo. Niekas ne
galėjo pasakyti, kodėl taip įvyko.

Narni pamatė, kad švedų lai
vas pramušė 40 pėdų skylę, pro 
kurią vanduo pradėjo veržtis vi
su smarkumu. Niekas ir nieku 
negalėjo jo sustabdyti. Pripildyt 
tas laivas tuojau nugrimzdo į j fi
re's dugną. Apie ištrauktą seifą 
tuo tarpu dar nieko nepa
skelbta.

Rugpjūčio’ mėn. 30 d. 4 vai. po- 
i piet iškeliavo į Anapilį buvęs ne- 
I priklausomos Lietuvos ūkio sri

tyje darbuotojas agron. Vilius 
Žirgulevičiuš. Gyveno Marquette 

{Parke.

SUSIVIENI-HMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra sentansifc, didžiausia tr turtingiausia lietuviu traternalinč or- 

ganiscdja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA —atlieka kultūrinius' darbui, gelbsti (r kitiems, kurie tn«i 
darbus dirba. .

•- • ■’ ‘ .V-; v- ■
SLA —Išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONŲŠ dolerį 

ipdraudu »vo aari&ma. %
- , ■ “ • ' ' - A

SLA — apdraucSia pigiausiomis kainomis. SLA neielko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu, v

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu grl> . 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

, . * Z -
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiam 
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai.

^LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudot suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopą vyra visoje lietuvlą kolonijoje. Kreipkttėa 
1 i^avo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti. * '

lan atrodo, kad čia galėtų 
įrodyti naujausias mūsų veiks .

Ka’ifornijos. Jei jis gali 
i amerikiečius, kad tie iš- 

uvos padėtį Was-; 
galėtų pasamdyti j 
kelti bylą tam tur- j 
raščiui. Kokiu pa- | 
už šmeižimą. Vi- ] i 

suose kraštuose buvę pą^ębėti į 
tokie dideli UFO, ka^' n^iyra 
žirionių pagrėbę, tuo /tarpų S Pa
langa. tard o pasitenkinti: tik 
dviem sudėtom sriubos lėkštėm. 
Kad bent kopūstų tarp jij būtų... j j “KAIP AUGTI DVASINIAI” 

(Iš “Dirvos”) j seminarą. Jau renkamės antrą 
trečiadienį — dar nevėlu. Pra
džia 7 vai. vakaro. Dėl informa
cijų kreiptis tel. 735-4048,

Parašykite laiškutį, pareika
laudami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai.

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