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AFGANISTANO KARIAI ĮSIVERŽĖ I PAKISTAN
SADATAS PASIĘYŽĘS KONTROLIUOTI 

. 40,000 PIKTŲ MOSKIŲ
NENORI, KAD MULOS PRADĖTŲ ARDYTI

’ TVARKĄ, KAIP PADARĖ IRANE

KAIRAS, Egiptas.— Preziden
tas Anwar Sadatas, norėdamas 
išvengti tokių ■ nesusipratimų, 
kurie Šiandien kankina Irano gy
vento jus^ ryžosi uždrausti nau
doti moskes netvarkai skelbti.

Prezidentas' Sadatas išaiškino 
konspiracijos -klausimą su tikė
jime ministeriu Zakarija Bęrri ir 
priėjo išvados, kad visos oficia-. 
lios ir privačios moskės privalo 
turėti ištikimą moskės tvarkyto
ją.; Tikintieji naudojasi tikėjimo 
laisve, bet jie neprivalei naudoti 
meškių nerimui skelbti ir per
versmams ruošti. Egipto tikėji
mo. ministeris duos. reikalingus 
liudijimus ištikimam moskės pri
žiūrėtojui. Jie -bus atsakingi už 
tvarką kiekvienoj moskėj. .

. Koptų dvasiškį uždarė -
j i y vi«iuolypan ,, L

Įtakingas koptų dvasiškis še- 
nduda pradėjo tikintiesiems 
skelbti, kad jie neklausytų yy- ’ 
riausybės atstovų. Jis buvo įsi
tikinęs, kad valstybė tikintie
siems nebereikalinga, kad gali
ma apsieiti ir be ’jos. Pats pre
zidentas Sadą.Įas ^pasiuntė atsa
kingus pareigūnus; prašydamas 
įtikinti koptų dvasiacj,; l®d ne- 
vęštū -priešvalstybinį^ pinpa- 
,gandos,7*nes‘ ji fi’ąudĮi^y fintai 
Egipto priešams. Tokiomis nąin: 
timią jau bandė pasinaudoti Li
bijos kfiktątpfiųs jidrėdamas pa- ( 
vergti didoką Egipto dalį. x:

Tikybų ministeris, iš&iškinęs 
rėilkalą su dvasiškiu- šenOuda‘ 
uždarė, jį į . vienuolyną, jūždraus- 
damas'-skelbti idėjas -prieš Egip
to valstybę. Jis galės išeiti, iš vier 
nuolyno, jei pakeis priešvalstybi
nę propagandą! Kiekyię^dų mos
kėj turės būti’ atsakingas egip
tietis, kuris turės teisę uždrausti 
skelbti idėjas prieš Egipto 
valstybę.

■ CHOMEINI PASITIKI 
IRANO VALDŽIA

TEHERANAS, Iranas. — Pir
madienį mula Chomeihi pareiš
kė, kad niekad Iranas neturėjo 
tokios stiprios valstybinės siste
mos, kokią jis turi dabar. Pra
eitą savaitę buvo nužudytas 
krašto prezidentas ir premjeras, j 
o šiandien. Iranas turi kitą prem- ! 
jerą . ir' prezidento pareigas ei- J 
riantį pareigūną, kurie tvarko ! 
krašto’ reikalus, 
mula Chomeini.

Trumpą kalbą pasakė ir ^nau
jas premjeras mula Mahadąvi- 
Kami Jo kalbos tonas buvo tru
putį kitoks.’Jis kvietė iraniečius, 
kovojančius prieš dabartinę sis
temą, mesti ginklus, baigti pa
reigūnų žudymą. -

pažymėjo

PAN AMERICAN ATPI-

HONOLULU, Havajai. — Pra- 
eitais- metais -Pan -American 
aviacijos, bendrovė prarado 248 
milijonus dolerių; Nuostolius 
bendr^ėly^^ųgiausia- n^^* ke-.

bendrovėmis^—-jš

Dį^^^n\A*įnerf«im nori 'at- 
gauS, *benp^d^£/vjdaiį". tnnkos

ROLLING STONES GRUPĖ 
RUOŠIASI KONCERTAMS

NORTH BROOKFIELD, Mass. 
(AP). — Kontroversinė daini
ninkų grupė, pasivadinusi Roll
ing Stones vardu, įsirengė dai-
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■Afganistano kariai pirmadienį dviem tankais Įsibrovė į Pakistaną, j ’ 
pasiėmė ginklus ir grįžo į Afganistaną.

nutarė žyri^i k’ąinas. PLANUOJAMA PAKELTI MOKESČIUS 
Šios nuolaidos įsigalėssnup tre- NEBŪTINO REIKALINGUMO PREKĖM 
čiadiėnio iki pirmadiėhio, či pasi
baigs - lapkričio J5* dieną. Bendro
vės’ vadi)vy'Bė.'ihano,?kad šį nuo
laida grąžins dalį pasitraukusių . 
keleiviu. 3 ■ • ' - • Į WASHINGTONAS (AP). — 

Iždo sekretoriaus pirmasis pa- 
dėjėjas R. Tim McNamar pa-

— Šv. Elenos ugniagesiujs^ųiyreiškė, korespo'ndentams, kad
stojus versti dūmus, moksliniu- planuojama pakelti mokesčius 
irai nusileido' pasižiūrėti kaip prabangos dalykams — degtinei 
viskas užsidarė. t ir tabako gaminiams. Taip pat

-------- ---------- ' bus pagriežtinta kova prieš tų
— Manilos įlankoje nusileido mokesčių suktybes bei sukčius, 

lėktuvas į “Kilty Hawk” pavir- Manoma, 
šių, ten sudaužė lėktuvą ir už- mokesčiai privatiems

7 V

mušė vieną jūreivį.

BUS PAKELTI FEDERALINIAI MOKESČIAI 
DEGTINEI IR TABAKO GAMINIAMS :

mokesčių pakėlimu degtinei bei 
alkoholiniams gėrimams ir ciga
retėms galima .gauti iki 7 bilijo
nų dolerių. Visas reikalas turėtų 
būti pritartas Kongreso atitinka
mu įstatymu. *

kad bus pakeliami 
aviato-

■ riams, jachtų ir baržų savinin-
• kams, naudojantiems federali-

— Sovietų valdžia praeitą sa- nes instaliacijas. Tai sudarytų
navimo studiją 145 akrų pieno vaitgalį nutarė-parduoti ginklų apie bilijoną dolerių naujų paja- 
—« . • w. 'T r— . mil Pro? Hpacfonoc Knvm nil-ūkyje ir ruošiasi koncertams 
visoje Amerikoje. Jiems akom
panuoja J. Ceils ir jo 5 asmenų 
orkestras Long View ūkio dar
žinėje. ; j .. <f.

Dainininkai, kurių pavardės 
neskelbiamos, vengia rodytis 
viešumoje ir būna stropiai sau
gojamame ūkyje. Pirmasis kon
certas ‘įvyks rugsėjo 24 dfeną 
Filadelfijoje.

Libijai ir Jordanui.

KALENDORCLIS

Rugsėjo 9: Hiacintas, Ramu
nė, Žiūris, Vylius.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 7:13.
Oris giedras, šiltesnis.

Prez. A. Sadatas ryžosi su
valdyti visus mulas, kurie 
paskutiniu metu pradėjo 
kurstyti tikinčiuosius sukilti 
prieš valstybę ir demokfa- 

tinę Egipto tvarką.

į mų. Prez. Reaganas buvo nu- 
—.' mates šiuos dalvkus 1982 m. lai

kotarpyje apdėti $2.1 bil. naujų 
mokesčių. McNamar pakartoti- 

; nai pareiškė, kad tai bus be jo
kių abejonių.. Jis pripažįsta, kid 
1984 metų biudžeto nebus gali
ma subalansuoti, jei 1982 metų' 
biudžetas, kuris prasidės spalio 
1 d., turės $60 bilijdnų nedatek- 
lių, kaip kai kurie ekonomistai 
pranašauja.

Nors prez. Reaganas pirma
dienį pareiškė, kad nėra nesan
taikų tarp esamų pareigūnų, ta
čiau sumų mažinimo disputuose 
tarp gynybos Sekretoriaus Cas-

• par W. Weinbergerio ir biudže- 
’ to direktoriaus David A. Stock- 
1 mano pasireiškė pykčid tonų.

> | H. Tim McNąmar papildomai 
1 pareiškė, kad mokesčių liuksusi- 
■ nėms prekėms pakėlimai yra 
tik iždo departamento projek
tuose. Ten yra užuomina, kad

LAUKIAMA KONFRON
TACIJOS SENATE

WASHINGTON, D.C. — Ne
trukus Senato Teismų ir teisių 
komitetas p raidės viešą apklau
sinėjimą kandidatės į Aukš
čiausiąjį teismą. Kaip žinoma, 
prez. Reaganas paskyrė Sandrą 
D. O’Connor į Aukščiausiąjį teis
mą. Paskyrimas reikalauja Se
nato patvirtinimo. Dėl paskyri- 
md yra kilę nesutarimų pačiose 
konservatorių viršūnėse. Mano
ma, kad ji bus klausinėjama 
abortų, moterų lygybės ir ki
tais modernistų propaguojamais 
klausimais.

GVATEMALA, sostinė.— Gva
temalos vyriausybė nutraukė 
santykius su britų vyriausybe. 
Gvatemala uždarė savo kotasu- 
latą Belizoje, ir įsakė britams 
uždaryti savo įstaigas Gvatema
loje. Nesutikimo priežastis — 
britų nutarimas skelbti Belizą 
nepriklausoma.

— Britai laikys Gvatemalos 
pasienyje 1,500 kareivių ginti Be- 
lįzės, nepriklausomybę, jei Gva- 
t^mAlfi į ją kutintųsi.

SOVIETŲ LĖKTUVAI DAŽNAI 
ĮSIVERŽIA Į PAKISTANO ERDVĘ

ĮSIBROVĖLIAI IŠKRĖTĖ ŠABAZ KILLI KAIMĄ, 
IŠSIVEŽĖ GINKLUS, JAUNUS VYRUS 

■rsaBe>"'
—- ■ ■ ■ ---------------- — - ■ į ISLAMABADAS, Pakistanas.—

SUNKIAI SERGA JĖZUITŲ Piusų komunistų apginkluoti
VIRŠININKAS

ROMA. — Religinių žinių tar
nybos pranešimu, kun. Pedro 
Arrupe, 74 metų Jėzuitų virši
ninkas, yra Salvador Mundi li
goninėje dalinai paraližuotas. Jis 
turi problemų kalbėti ir nevaldo 
dešinės rankos. Kun. Arrupe su- į 
sirgo rugpjūčio 7 d. grįžtant iš Į 
kelionės Filipinuose.

Manoma, kad jis bus išleistas 
iš ligoninės šią savaitę ir apsigy 
vens Jėzuitų vyr. būstinėje, ne
toli Bazilikos. Tačiau jis pareigų 
neis. Jas dabar eina 61 metų jo 
pavaduotojas kun. Vincent O’
Keefe, gimęs Jersey City, N.J.

CHASIDIEČIAI PIKETAVO 
PREMJERĄ BEGINĄ

NEW YORK, N.Y. — Apie 
1,030 žydų chąsidiečių prie Wal
dorf-Astoria viešbučio piketavo 
Izraelio premjerą.M. Beginą, at;. 
skridusį į Ameriką pasimatyti 
su prezidentu Reaganu. Chasi- 
diečiai netiki rabinais, bet jie ti
ki, kad kapų negali liesti. Begi< 
nas, prieš išvykdamas į Ameri
ką, Jeruzalėje leido kasinėti se
nas vietoves, kuriose, kaip teigia 
chasidiečiai, anksčiau buvo' ka
pinynai.

Dic.okas chąsidiečių skaičius j

SAUDI ARABIJA NEKELS 
NAFTOS KAINŲ

LONDONAS (AP). — Saudi 
-ĄKiĮijios nrrinisteris št'i
chas. Ahmed Žaki Yamani pa 
reiškė-Jidos Arabų laikraščiui ii 
kitiems arabu leidiniams Lon
done, kad naftą eksportuojančių 

įkraštų organizacijai OPEC yra 
pąvojusLSMykli dėl nuolatinio 
kainų įkėlimo, išnaudojant pro
gas Be? situacijas.

Praeitą mėnesį Šveicarijoj' 
įvykusioje OPEC konferencijoje. 
dauguma narių nutarė parduot 
už apie $32 naftos statinaitę. Pa 
laikydama šį nutarimą, Saud, 
Arabįja dabar gamina milijonu 
statifiaiČių per dieną mažiau: tik 
9 milijonus statinaičių. Nuo 1979 
metų naftos pareikalavimas su
mažėjo’ 8 milijonais statinaičių 
per,disną. Dabar sunaudojami: 
24 milijonai statinaičių, po 42 

JgaĮoniis statinaitėje.

Afganistano kariai pirmadienį 
• įsiveržė į Pakistano' teritoriją, 

pasiekė šabaz Killi kaimą, esan
tį pusketvirtos mylios atstumoje 
nuo Afganistano ir Pakistano 
sienos perėjimo punkto Chaman, 
iškrėtė visą kaimą, susirinko vi- 

' sus šautuvus, pasiėmė jaunus 
| vyrus ir grįžo į Afganistaną, — 
skelbia Pakistano krašto' apsau
gos ministeris.

Praeitą savaitę Sovifetų karo 
lėktuvai keliais atvejais bombar
davo Beliudžistano pasienį. Buvo 
apašudytas ir šabaz Killi kai
mas. Pakistano radijas skundė-, 
si, kad Sovietų lėktuvai sužeidė 
kelis kaimo gyventojus. Pirma
dienį šarvuočiais ir kulkosvai
džiais ginkluoti afganistaniečiai 
perėjo sieną, apsupo šabaz Killi 
kaimą, krėtė kiekvieną .namą, 
ieškojo ginkių ir praeitą savaitę 
sužeistų žmonių. Įsibrovėliai ra
do kelis šautuvus ir jaunus vy- 
rus. Visus ginklus išsivežė. Kada 
pajuto, kad Pakistano pasienio 
kariai, patyrę apie Afganistano 
įsiveržimą, pradėjo' artėti prie 
šabaz Killi, tai įsibrovėliai grįžo 
vėl atgal į Afganistaną.
. Susidarė įspūdis, kad į Pakis
taną buvo sibrovę ne rusai, val
dantieji Afganistaną, bet buvę 
Afganistano' kariai, tarnaujan
tieji rusų primestai Kabulo vy
riausybei. Įsibrovėliai klausinė
jo sužeistųjų. Tai rodo, kad 
jiems rūpėjo nustatyti, ar rusai 
lakūnai, apšaudydami pasienin 
gyventojus, apšaudė ir kitoja 
sienos pusėje gyvenančius žmo
nes.

Dabar jų yra Amerikoje ir Iz
raelyje. Jie visi tiki, kad kapi
nynas turi būti amžinos ramy
bės vieta.

SOLIDARUMO UNIJA 
PASITIKI VALENSA

DANCIGAS, Lenkija. — Soli
darumo unija pareiškė pilniau
sią pasitikėjimą pirmininku Le- 
šek Valensa. Buvo pasiūlymas 
apkarpyti jo galią, bet kai jis 
pasakė trumpą kalbą, dauguma 
buvo paveikta ir pasisakė už jį.

Solidarumo' unija nutarė išsi
rinkti centrų tarybas. Jie ban
dys veikti savarankiškai, net ig
noruoti komunistų partiją. Jeigu 
Rusijoje yra tarybų valdžia, tai 
kodėl negali būti demokratiškai 
rinkta Lenkijos tarybų valdžia?

— Buvęs prezidentas Carteris 
pareiškė Tokijo universiteto stu
dentams, kad pasaulio reakcija 
dėl Afganistano okupacijos su
laikė Sovietus nuo įsiveržimo į 
Lenkiją. . #

— Indijos diplomatinis atsto 
vas J. N. Dixit norėtų padėt 
trano ir Pakistano vyriausybii 
atstovams susitarti dėl Kabuk 
valdžios.

— Antradienį aukso uncijr 
kainavo $434.

vedė at-

Pakistano vyriausybė iki šio 
meto nesitarė su Kabule rusų 
sudaryta Afganistano vyriausy
be. Pakistanas nenori pripažinti 
rusų Afganistanui primestos vy
riausybės. Sovietu valdž.ia keliais 
atvejais įrodinėjo, kad dabarti
nė Kabulo vyriausybė yra pačių 
Afganistano gyventojų sudary
toji, bet Pakistanas šia pasaka 
nebetikėjo. Ja nebetiki ir Irano 
vyriausybė.

Kad nepasikartotų bombarda
vimai pasienio kaimų ir šarvuo
ti Afganistano karo jėgų įsiver- 
iimai į Pakistaną, Pakistano vy
riausybė yra pasiruošusi tartis 
su Kabule sudaryta vyriausybe. 
Tai nebus Kabulo vyriausybės 
pripažinimas, bet bus atpartas 
būdas pasienio incidentams iš
vengti.

i
DIDELĖS LIŪTYS 

KINIJOJE

Prez. R. Reaganas 
kaklią kovą įstatymui mo
kesčiams sumažinti, b:t da
bar jis jau įsakė pareigū
nams apskaičiuoti ir surasti 
būdus apmokestinti nebūti

no rėikalingumo prekes.

PEKINAS (UPI). — Shaanxi 
provincijoj siaučia smarkios liū
tys. Pirmadienį prasidėjo lietin
gų dienų trečioji savaitė. Iki šiol 
nuo lietaus žuvo 764 asmenys, 
šis skaičius nuolat d deja. Apie 
200,OHO asmenų liko be pasto
gės.

šiuo’ metu Kinijoje vyksta 
audros ir liūtys. Nuo jų iki šiol 
žuvo 2,353 asmenys.
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

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

Sdsipazinkime su prostatos tvarkymo sunkenybė- I 
mis; tada atidžiau seksime ir pildysime gydytojo 
nurodymus.

Kaip sužinoma, ar reikia pros
tatą operuoti? Šiuo reikalu gy
dytojas elgiasi sekančiai: jis iš
siaiškina, ar pacientas pilnai 
ištuština šlapimo pūslę nusišla
pindamas. Mat, kai padidėjusi 
prostata dalinai užspaudžia šia 
pimo lataką, kurį ji esti apsu
pusi (uretra), tada pilnai nusi
šlapinus, nepilnai išsituština šla
pimo pūslė. Lieka dalis šlapimo. 
Kuo daugiau jo ten lieka, tuo 
labiau reikia taip padidėjusią 
prostatą cperuoii. Mat, užsili
kęs po nusišlapinimo šlapimas 
šlapimo pūslėje pradeda gesti, 
prisiveisia ten bakterijos, gau
nasi uždegimas^ Gydytojas nusi
šlapinusiam vyrui įstato šlapimo 
pūslėn guminę žarnelę (katete
rį) ir nuleidžia užsilikusį šlapi
mą. Iš jo kiekio sprendžiama, 
ar laikas prostatą operudti. Mat, 
šlapimas pūslėje turi nuolat 
būti pilnai nuleidžiamas. Tada 
susidaro šlapimo tekėjimas. Tai 
tarsi upelis — tekąs skystis pats 
save valo. Kūdroje stovįs van
duo, priešingai, visada esti už
terštas.

Kartais taip daug palieka po 
nusišlapinimo šlapimo (postvoid 
residual urine), kad ir po nusi
šlapinimo jis ima nuolat varvėti. 
Atsiminlina, kad mažiau negu 
50 kubinių centimetrų (apie 
trys valgomi šaukštai) užsiliku
sio po nusišlapinimo šlapimo, 
turint vidutinio sunkumo, anks
čiau šiame skyriuje, minėtus 
prostatos negerumus, laikoma 
dar neblogu dalyku.

Gydytojas specialiu guminiu

(Mediciniškas raginimas) 

vamzdeliu (kateteriu) nuleidžia 
šlapimą (kalelerizuoja šlapimo 
pūslę) ir sužino ne tik užsiliku
sio po nusišlapinimo šlapimo 
Kiekį pūslėje, bet taip pat suži 
no, ar nėra šlapimo latake, išei
nančiame iš šlapime? pūslės
Kuretra), susiaurėjimo (urethral ‘ 
strictures). 1

Kai ilgai paoidėjusi prostata 
•nėra gydoma kaip reikiant, kai 
pacientas laukia, kol visai Su
stos tekėjęs šlapimas, tada pūslė 
perdaug prisipildo nenutekancio 
šlapimo. Tada inkstai esti pavei
kiami, jie nefiltruoja reikiamai 
Kraujo. Tada kraujuje susiren
ka “pelenai” — azotinės (nud- 
iingos) medžiagos. Toks žmo
gus esti apnuodijamas savo pa
nes šlapimu. Jis ima niekus kai- ‘ 
bėti, nesiorientuoli, testamentą 
nenaudėliams sudaryti... Tokį 
geriausiai esti, paguldžius ligo
ninėn, tvarkyli. Mat, nuleidusi 
ižsilaikiusį šlapimą, ima gausia: 
Tikslai varyti šlapimą lauk (po’st 
obstructive diuresis). Tada žmo
gus gali perdaug nustoti van
dens ir mineralu. ' ” v

Kai nepadidinta prostata 
sudaro negerumų

Pasitaiko pensininkams, ypač 
nnegerių kraujagyslių sklerozę 
Gurintiems (cerebrovascular in
sufficiency), dažnas šlapinima
sis, naktims šlapinimasis, verži
mas šlapintis ir veržiant šlapimo 
nes u laikymas (urge inconti
nence). Gydytojas tokiais atve
jais gali rasti padidėjusią, ar 
nepadidėjusią prostalą. Kai ji

ADOMAS GALDIKAS

esti padidėjus, jis ją operuos. Kai 
ji minėtais atvejais nesti padi
dėjus, gydytojas įtarią esant 
pūslės sutrikimą dėl įnęrvacijos 
negerumų, šie atsiranda dėl sme
genų kraujagyslių sklerozės 
(neurogeniu bladder).

Tokiais atvejais gydytojas spe
cialiu aparatu išmatuoja pūslės 
sienelių tamprumą (cystometro- 
gram). Tada jis (specialistas uro
logas) duoda pacientui vaistų 
(Pro-Banthine, ar Ditropan). Ši
tie vaistai nepadidintos prosta
tos atveju prašalina dažną šlapi- 
n imąsi ir veržiant-varant šlapin
tis šlapimo nesulaikymą. Toks 
tyrimas atlikti labai svarbu, nes' 
kitaip tokiam pacientui reikėtų 
įstatyti šlapimo pūslėn per var
pą nuolatinį kateterį. Taip nu
statoma diagnozė ir tvarkoma 
normalaus dydžio prostatai esant 
neurogeninis (nervinis) šlapimo 
pūslės sunegalavimas.

IŠVADA: Nelaukime ilgai, tu-

rėdami negenypų su šlapinimu- 
si, visi pensininkai. Nesigydykį- 
me be gydytojo, vien drąųgy 
patarimų klausydami. Visvięn 
reikės kreiptis pas gydytoją spe
cialistą (urologą) šlapimui su
stojus. Už tai laiku tvarkykimės. 
Tadą daug lengviau bus tvar
kyti neįsisenėjųsią ligą. Pildy
kime gydytojo specialisto nuro
dymus. Nesigailėkime laiko ir 
lėšų- šiame reikale reikiamą! 
nesitvarkydami, pinigus taupy
dami, juos prarasime. O kas 
brangiau yra už gerą sveikatą? 
Be sveikatos visokie turtai lie
ka beverčiais.'Iki dabar dažnas 
pensininko apsileidimas šlapini- 
mosi reikaluose yra beveik nuo
latinis įvykis. Liaukimės taip 
toliau besielgę. Vos sulaukę to
kio laiko, kai šlapimas pradeda: 
sunkiau tekėti, reikia kreiptis Į 
pas gydytoją. Nė. nemėginkime: 
gydytis kokiomis Tten žolelėmis.j 
Nieko visokie vaistai nepadės, j 
Padidėjusią prostatą turi tvar-j 
kyti gydytojas urologas. Jis pa-! 
tars, kad reikia ją operuoti. Bū- 

• tinai pasiduokimę tokiai opera
cijai. Apie ją -ritantį kartą.

PASISKAITYTI: William Bei-: 
chel, M.D. The Geriatric Patient, 
HP Publshing Coą Inc.
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STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI

GAMTOVAIZDIS" (Tapyba)

elsinai fun būti 
Į valgomi mažiausiai tris-keturis 
I kartus per savaitę. Vaisius ir 
l daržoves kiekvienas lietuvis val
gykime keturis kartus per dieną.

JAVAINIAI — pilnų grūdų 
(ne balta-vatinė duona bei jos 
gaminiai) įvairaus pavidalo duo
na bei ragaišis, šalti-šilti javai
niai (cereals), makaronai įvairių 
rūšių, kleckai__ Nevalgykime
su tryniais maisto. Vitamino A 
gausime iš morkų. Nevalgykime 
riebaus maisto, ypač riebaus 
pieno, mėsų. Dešrų venkime, jos 
per sūrios ir per riebios. Neval
gykime kepenų, nes jos pilnos 
cholesterolid.

Meskime iš savos virtuvės se
nąją lietuvišką virėją (tokią 
knygų). Joje senoviškai riebūs 
ir cholesterolio pilni receptai. 
Dabartiniais laikais visi lietuviai 
pradėkime saugotis nuo svar- 
bausios giltinės — širdies ata
kas. Vepgdami gyvulinių rieba
lų ir cholesteroliu gausaus mais
to (riebi mėsa), venkime kiau
lienos, dešros, trynių, kepenų, 
Hot Dogs, Boloni mėsos, visų 
lietuviškų ir lenkiškų bei itališ
kų bei kitokių dešrų, nes jos yra 
perkrautos cholesteroliu. Gana 
mums vien norėti sveikais būti. 
Pats laikas dabar pradėti steng
tis ii- dirbti, elgtis, kad tą svei
katą įsigytume.

her family’s finances.
You can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
sinking decisions about the 
future, too.

And that’s where ILS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 

icourage your husband to
up lor the Payroll Sai*- * 

gs Plan where he works. 
That way, while you’re 

meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure Ktture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know? 
a good bargain.

maturity d 5 yean (4XM the ferrt yearV

ineme taxen. and federal tax may

" * A

stock* 
in^merica.

JaU tbePurail Sariafi Phfe-

Štai tos ketverios maisto gru-

daugybė bendrovių (įskaitant darbą dirbantieji turi gausiau 
McDonald, Burger King, Ken- valgyti. Tik jau liaukitės tos 
tucky Fried Chicken. •.). pensininkės, daugiausia sėdėdą-

Consumęr Reports ištyrė to- mos, bingo lošdamos, persival- 
ki«s greitd maisto gamyklas ir gyti ir skersai .platesnės būda- 
surado, kad jose gaminamame mos gyvenimo keliu žygiuoti, 
maiste trūksta net šešių augi- j
mui ir gyvenimui žmogaus svar- ■ pės, kurių kiekvienas, norėda- 
bių medžiagų (vitamino A, gele- ( mas būti sveikas, kasdien turi 
žies, vario, biotino...). Kuris ■ suvalgyti:
suaugusysis įvairiu maistu min-Į pffis0 GAMKIAI ( ienas - 
ta, tam mažiau minėtas truku-1 - . . , , .... ... i suris — baltas, neriebus - he luinas kenkia. Bet nelaime yra 1 u.,-, m * _.. “■ ? - . , : viskas, jogurtas, pasukos, rugu-vąikąms, jų gyvenimas yra tose i ' -
maisto gamyklose, kur svarbių t 
jų gyvenimui jnędžiagų trūksta. Į 
Tose parduotuvėse maistas vi- Į 
sada yra persūrus. Tai labai di- Į 
dėlė negerovė. Kur čia nebus pa-1 
kelto kraujospūdžio savininkų • 
didelė daugybė, kada nuo ma
žens žmogus .čia penimas drus
ka. Be to, minėtose parduotuvė
se maistas turi jodo net trisde
šimt kartų daugiau, negu žmo
gui patariama gauti per.dieną.

Be to, I 
maistas perkrautas miltiniais - 
krakmoliniais valgiais (anglia- 
vandžiais — carbohydratais) ir ; 
tuščiomis kalorijomis. Dar viso
kių tuose jų valgiuose yrą prie
dų. Sakysim, jei ten pavalgius 
pradėjo oda niežėti, gali būti įsi
jautrinai tragacanto gumai, ku
ri naudojama padažų daržo
vėms vartojamų surišimui.

žodžiu, valgai skanų maistą, 
mokėdamas nebrangiai, bet mi- Į 
tybos atžvilgiu esi visada nu-1 
skriaustas. Duokim tokius viš
tienos skelbimus per radiją ir 
televiziją. Ten rodomi vaikai ir 
suaugusieji, griebia viščiuko ko
ją ir valgą be duonos, be daržo
vių. Tai kapitalistinė vergija yra 
toks mitybos vaizdavimas suau- 

užtondžiluj7kaT i S”siems V iPMi”“ ''a‘ka“s- 
j Mes, lietuviai, turėkime laiko 

kartu “valgo. Paminti ir suvalgyti mišrų

MENKAS IR GERAS 
MAISTAS

KLAUSIMAS: Tamsta dakta
re, esi prašoma^ paskelbti šiame 
skyriuje menko maisto žalą ir i 
naudingos mitybos gerumus. Į 
Mes visi būsime dėkingi.

ATSAKYMAS:, Šiandien pa-j 
kito šio krašto mityba- Retai ka- > 
da visa šeima i 
tu namuose. Net savaitgaliais gal 
tik pusė šeimos' _
Vos viena šio krašto žmonių { 
karta praėjo, taipjąbai pasikeitei 
žmonių maistas. Ęur čionykščiai j 
žmonės yra, ten jie valgo. Daž' I .
niausi jie čia minta skubiai j S°s' anl ’lal"-
parengiu maistui“ Niekas ^ ^8 žaislo medžiaga nustoja 
kaip mes lietuviai seniau, naga-' maistingumo žemei esant su nu
mina maisto namjpį, nes bėga-j dar
Iniiai išsiplėtė greito maisto 
(fast-fooS) gamvbai Vien bulvių majste dalių žūna, bet pa- 
(French fries) kiekvienam as- kankaniai dar lieka, kad mišrus 
meniui per metus’buvus po 6.61 ^ųtų žmogui pakanka

mai geras. Būtinai reikia maitin
tis mišriu maistu, jokios vita
minų piliulės, joks priedinis 
mąįstas neatstoja geros, mišrias

Mes, lietuviai, turėkime laiko

maistą.
O kas yra tas mišrus mais

tas (balanced diet) ? Žinoma, 
lengviau tokį maistą rasti kny-

verdant, gaminant daug mais-

(French fries) ’'kiekvienam a^ Rankamai dar lieka, kad miškus 
meniui 
svarus, dabar padidėjo suvalgy
mas iki 36.8 svarų per metus as
meniui. Greitam valgiui čia ga
minama net dvidešimt patieka-
lų. 1978 metais parduota tokio j nJ 
greito maisto uz 3.8 bilijonus (jo 
lerių. r

Mitybos atžvilgiu toks majs 
į tas yra menkas (junk food), 
j noma/tas priklauso, kiek, tokio sparus įvairioms -ligonjš-, buG, 

d netikusio maisto žmogus sbvah brikai, ilgai gyventi ir geros

Yra kelurįos maisto rūšys 
rpijrioję mityboje. Jų atsakan- 

. čius kiekius kiekvienas lietuvis

go. Tokio maiši o blogis* priklau
so, ar jį valgo vaikas, ar suau
gusysis. Dar svarbu, kokia to
kio maisto valgančioj© prigim
tis. Tokį maistą pardavinėja

Pamiršo

— Klausyk, prieteliau, ką 
reiškia tas siūlas, užrištas ant 

Į piršto ?
— A, tai man žmona užrišo, 

kad nepamirščiau įmesti jos 
laišką į pašto dėžutę.

i sis pienas, varškė). Suaugusysis' 
tegul valgo du kartus per dieną, 
vaikas — tris kartus, jaunuolis 
ir sunkumoje esančios bei žin
dančios moteriškės — keturis 
kartus,,

MĖSIŠKI VALGIAI (jautiena, 
veršiena, žuvis, paukštiena, kiau 
šinio baltymas). Dar čia pri
klauso sausi žirniai, įvairios pu- 
pos-pupęlės, ypač sėjos tokios. 
Dar riešutai, kiaušinio baltymai, 
pienas, varškė ir javai — tie visi

naudojami atsakančiais kiekiais. 
Du kartu tokių valgių turi val- 

; gyti suaugusysis. Tris kartus — 
sunkumoje esančios moteriškės.

VAISIAI IK DARŽOVĖS — 
ypač citrininiai vaisiai yra tur
tingi vitaminu C. Tokie vaisiai 
ir pomidorai bei jų sunkos turi 
būti naudojamos kiek vieną 
diena. c

Tamsiai žalių ir geltonų lapu

tup sunaudoti, jej jis nori at-

guotąi^os pilnas per gyvenimą 
žengti, žinoma, reikią protingai 
valgyti kąd įr tą rp t^rų maistą. 
Kai mažiau judi, dirbi, mažiau 
valgyk. Jaunuliai ir sunkesnį

Ne, man išeinant žmona 
pamiršo laišką įduoti. .

Vandens liga sergąs girtuoklis 
teisinasi savo kaimynams: —Ne
žinau, kaip tai išaiškinti! Galiu 
prisiekti, jog visados gėriau deg
tinę ir alų, o dabar reikia sirgti 
vandens liga,

MEET THE CHALLENGE!

[ SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD'

Vilkas ir Katinas
Vilks iš miško Į kaimą atskubėjo, 
Kur pasislėpt norėjo tarp namų. 
Dėl savo kailio jis drebėjo;
Medžiotojai jį vijos ir gauja šunų. 
Jis bandė Į artimus vartus įnerti,. 
Bet, deja, tie vartai buvo jau užtverti. 
Štai vilkas katiną pamatė.

— “Drauguži, patark greičiau”, jis sakė, 
“Kas iš kaimiečių geresnę širdį turi, 
Kad paslėptų jis mane nuo priešų būrio. 
Tu girdi trimitų garsą ir šunų lojimą? 
“Jie vejasi mane”. — “Bėk greičiau tu pas Maksimą 
žmogus tas geras”, katinas jam sako, 
“Jis gyvena čia pat prie tako”.

— “Deja, pas jį aš apdraskiau karvutę”.
— “Na, tai pabandyk tu pas Ievutę”.
— “Bijau, kad ant manęs ji pyksta; 

Pas ją sukandžiojau paršiuką ir jis nyksta”.
— “Bėk toliau, ten Juozapas gyvena”.
— “Bijau, kad pyktis jo širdyj ruseną; 

Nedrįstu su juo aš ir susitikti;
Vargu man pasisektų gyvam išlikti: 
Jis man nuo pavasario grasiną už ėriuką”.

— “Tai pabandyk tu pas Kaziuką”.
— “Ne, drauge, pas jį papjoviau aš Veįšit
— “Na, kūme, tu perdaug jau kaltas.visiems aplink 

Supykęs katinas pasakė vilkui.
(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina J

gaunamos Naujienose,

Naujteocfe, Chicago. 8. Ill Wednesdav unn* j



AMŽINI J. KASELIŪNO RŪPESČIAI
Maloniai prašau pripažinti ra- lo didinimą palūkanų sąskaitom 

di_ui 140.000 pezų sumą pilnam 
muzikos repertuarui įsigyti ir 
dar 150.000 pezų sumą TRANS
LIACIJŲ FINANSAVIMO IŽ
DUI įsteigti!

1) Netrukus sukako 4-ri metai, 
kai grynai savo iniciatyva vado
vauju, redaguoju programas ir 
iš savo kišenės padengiu su pro
gramų paruošimu bei įkalbėji
mu surištas išlaidas- Per šį lai
kotarpį buvo naudojamasi ma
no asmenišku ir kun. Tėvo Ta
mošiūno paskolintu Liet. Plokš
telių muzikos repertuaru, kuris 
dėl susibraižymo jau nurašyti- 
nas į nuostolius man ir Tėvui 
Tamošiūnui, t. y. mūsų abiejų 
nenaudai. O visų svarbiausia ir 
skaudžiausia, kad tenka ir radijo 
transliacijas sustabdyti, nes klau
sytojai išjungia savo priimtuvus 
išgirdę traškėjimus ir muzikos 
garsų trūkčiojimus adatai šoki
nėjant. Ir taipgi klausytojai ne
beklauso tų stočių, kurios dėl 
muzikinio repertuaro biednys- 
tės vis kartoja tas pačias melo
dijas. Lietuvių Tautos vardą ir 
kultūrą propaguojanti savaitinė 
valandėlė “Susitikimas Lietu
voj” jau pradeda nebetekti klau
sytojų nes su 100-to" plokšteliiį 
repertuaru (kas sudarė tik 4-tą 

. dalį iš išeivijoje esamų plokšte
lių) turėjau kartoti tas pačias 
melodijas daug kartų ir, žinoma, 
susilaukti greitesnio plokštelių 
ąusibrąižymo .bei susidėvėjimo. 
| lAneg^a to, dar širdį skaudi
nančių faktų susilaukiau iš kun. 
Tėvo Tamošiūno ir net' pačių 
Eondo Narių pusėsa),. :kun. Tė- 
'Vūi Tamošiūnui buvau privers
tas pažadėti atsilyginimą už su- 
haudotąęi bei’ subraižytas 48-ias 
plokšteles, kad į jų vietą galėtų 
®u naujasnusipirkti, kada net 
kelis kartus man skundėsi, kad 
ėš jau penkti metai 'ne; tik. pas
kolintų plokštelių nesugrąžinęs, 
^et dar ir .jąs.‘ taip subraižęs, kad 
naudojimui nebetinka. Tad, ši- 
taip mųrarnintąsį- Tėvas Tame* 
šiūhaš" •dabar.-laukia iš' manęs 
3p0-tų dolerių "naujoms nusipir
kti. b) Ir kitas liūdesys pribuvo 
iį> pačių narių, Jiems primygti
nai pareikalavtis, kad Rondo pa
lūkanos būtų nurašomos,tik Ne- 
judomojo Kapitalo'.didinimo sąs- 
kąiton!. Ir keisčiausia, kad. nei 
vienas iš Jų neprisiminė mano 
laiškų su aimanavimais dėl plo
kštelių stokos tada, kai tų pa
lūkanų kasoje dar nebuvo. Kai 
kurių iš jų net bandžiau prašy
ti, kad savo įsiterpimu padėtų 
perkalbėti/Tėvą Tamošiūną, kad 
plokštelių atsiėmimu nepakenk
tų transliacijoms. Deja, kun. Ta
mošiūno perkalbėti niekas nesi
ryžo ir plokštelių klausimo ne
prisiminė, o atsiminė tik kapita-

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 ęietais Kėdainiuose pastatyta gimnazija-

iš to susidaro tokia išvada: 
KASDIENINĖ MATERIALIS
TINĖ APLINKA YRA ANT 
TIEK MCSŲ PROTUS NU
VARGINUSI, KAD JAU NE
BEPAJĖGIAME NET PAGAL
VOTI, KAD DAR GALĖTŲ 
EGZISTUOTI PASIŠVENTĖ
LIAI LIETUVIŠKAI KULTŪ
RAI. KAD KALĖTŲ BŪTI REI 
KALINGI KAŽKOKIE PINI-1 
GAI ŠIAM TIKSLUI, NORS' 
PRIEŠ DU METU IR TARĖ-. 
MĖS KURIĄ TIK KULTŪRI-1 
NI, O NE “ŠALPOS” FONDĄ.'

2) Taigi, ištesėjau ir 4 tus 
metus tebetęsiu radijo translia- 
ei jos vienas, visų apleistas, iš jo- ; 
kių x buvusių nei egzistuojančių 
valdybų jokio dėmesio nei įver-! 
tinimo nesulaukdamas, iš niekur j 

. . . .. . . ijokios moralines nei finansines ] 
paspirties negaudamas. O susi
laukiau tik aukščiau paminėtų 
nemalonumų, plius dar ir visų j 
narių nutylėjimą į mana 4-rių į 
puslapių “Diskusines Mintis’’, J 
kurias visiems pasiunčiau prieš j 
keletą mėnesių brangiai kainuo-1 
janciu oro paštu. Ką visa tai reiš 
kia? Ar tuo norima be žodžiu , , , , . . , ,
man pasakyti: “Ei, tu, ten be rei letž* Stebmost, kad jus.
kate aukojies. Niekam neįdomus į

te daug pastangų ir laiko, gra
žiai susiorganizavę ir net $5C0

O jei klystu taip galvodamas.] pasiuntėtę Vasario 16 dienos gim 
tai tuomet tikiuos susilaukti Jū
sų atsiliepimus į čia siunčiamus1 niškai pažįstu. Man atrodo, kad 
atsiklausimus.

Ir palūkanų ■ sukapitalinimo. -- -■--■„.j
entuziastams pareiškiu, jog ra- didele P^aktikine pati^nųjs^ 
dijo programų paruošimas ir gar] timo snW- Sveikf^^^^. 
so pavidale pristatymas kiaušy-j panssyvumą! .
tojo ausiai, yra surištas su stami atsiprašau, kaįp'^erkfatttas 
biomis nuolatinėmis ir pripuola-j d’de^ais įsipareigt^iinaiš, nęšu-. 
momis išlaidomis, kurias paden-1 Sebė-au ne įk
giau- iš savo kišenės.’ Tu išlaidu j l Paties laišką, ^^-gįūnu, kad 

dar net nei to $10 cekįp Paties
. asmeninei sąskaitai nepąšiųn- 

čiau į First Federal Savings-'and 
Loan Associatioų.- of Berw^ii.
Tą padarau tik daį®r,- bet už to-, 
kį nesusigriebimą'baudžiu, save 
•padvigubindamas isumą — siun. 
čiu $20. Dėkui už kantrybę-

Žinoma, yra daugybė-visokių 
reikalų, kuriuos aptarti reiktų 

Į.didelio skaičiaus puslapių kas 
neįmanoma. Korespondensinės 
diskusijos labai neparankios, nes 
perdaug monologiškos, be gali-, 
mybės įsiterpti ir paryškinti min- 
•tis. ’ i

Vaclovo Prūso laiškas Kolumbijos 
Lietuvių Fondui

SVEIKINIMAI Iš ČIKAGOS

Dėkoju už balandžio 5 dienos 
laiškaą. Į išsamiai paliesiantį ke-

tavo pasišventimas Lietuvai. Ge Uumbijos Lietuvių Fondą, deda- 
riau rūpinkis tik savo pilvu...

suma šių metų pabaigoje pa
sieks' 96.000 pezų (už 48 mene-- 
siu laiką). Tai: a) Savaitinių 
programų padauginimai fotoko
pijavimu, b) Važinėjimai radio- 
foiian busais ir faxiais, c) Arbat
pinigių bei kavutės išpirkinėji- 
mai programų realizuojams: pra 
nešėjams, operatoriams, dekla
matoriams ,lietuvių draugam už 
prakalbą, d) Dažnai apsergančiųi 
pranešėju vieton kitų samdy- ; 
mai, e) Kasetės transliacių nu-, 
rašinėjimams-archyvui, . propa
gandai, padovanojimams už pri
sidėjimą prie programų, f) Per
sonalo prisiminimai įvairių čen- 
čių ir sukakčių , progomis, g) 
Gravavimo bei į juosteles fiu- 
rašynėjimo išlaidos, nes šam 
darbui nuosavų elektroninių 
aparatų Įsigijimui lėšų man dar 
niekas nedavė, h) Išlaidos rašy
mo priemonėms ir t. t.

Jonas Kaseliūnas

nazijai. Kavaliūną gerai asme-

gimnazijos laimė turėti direkto
riumi toki pasišventusį žmogų su

amerikietiški vadovai paaukos 
mūsų tautos valstybinį paveldė
jimą kitų malonumui — vokie
čių, gudų..., nes juk “negalime 
pyktis su kaimynais”.

Tai šitoks obąlsis dabar labai 
populiarus mūsų “vaduotojų”. 
Jie lipa vieni kitiems kaip dram 
bliai ant .kulnų .ir iš gražios idea
listinės žolės' daro tik‘"purvyną. 
Jie gėrisi lenkų “heroinzmu”. 
Deja, palyginus su šiandieninės 
lietuvių tautos . heroizmų, šie . 

„lęnjcų be. jpkių‘( gyvybės . < aukų 
■b£^.4yaįką; darželį^ 

■^^žaidimasj.-'Mus(į(jyeduoto^^a*

tą tęsti tą kovą jos vardu. Jis yra 
Lietuvos kovos organas.

VLIKas turi didelį išeivijos 
pasitikėjimą, didelį prestižą lie
tuviškoje visuomenėje ir pasiti
kėjimą amerikiečių ir kai kurių 
kitų valstybių politinėse institu-

gelbėti tremtinius Vokietijoje 
nuo jų atidavimo išvežti j Sov. 
Sąjungą, ką anksčiau Roosevei- 
tas buvo Stalinui pažadėjęs.

Be daugelio kitų pastangų pa
dėti tremtiniams, ALTas suvai
dino didelį vaidmenį, kovoda-

cijosė. Nežiūrint kai1 • kuridje-, mas, kad jie būtų įsileisti į Ame-1 
spaudoje kartaią(dideliu pastarų riką. j ,
§ų Jo pcpulįarumųį sųrųažintįūr VLIKas veikia jąu ,38-riuss o,
kąrtas nūt> *Wrt<Fj!lsyyst<^ticsp , _________ _
phJHi’ji! akcijos,; įbh”30 ųibt^hįė«j abi Lietuvos laisvininmo institu- 
kaBM&epavyko.-jį-.sugriauti-iš.vh cijųs..yeikią jąu,gėrok.ą metų 
dauš, susilpninti jo populiarumą skaičių ir yrą Lietuvos naudai 
ar kaip ki^alp-Jį-snntatridue&:padaręs*!Nieka$*jl£ra Lie- 
kia institi eijaA išeivijoje nėra tu
rėjusi ties 
nebuvo ck

VLIKas veikia jąu 38-rius^o 
ALTas 41-rius metus. Taigi tfeš‘

tr

gina net “melstis už lenkus”. 
Tai kolosalinė nesąmonė, kada 
lenkai Seinuose net prasižioti lie
tuviams neleidžia jų pačių sta-į 
tytoje bažnyčioje.

VLIKo “vaduotojai”, J. Ba
lio deklaraciomis per ELTą, iš ■ 
anksto atsisako Mažosios Lietu
vos, net niekam to neprašant!!! 
Esą, mes persilpni... Kai po i 
pirmojo pasaulinio karo .dar silpj 
nesni būdami"-net tik valstybei 
nepriklaušomymę atgavome, bet 
dar net Klaipėdos kraštą iškovo
jome iš karą laimėjusių alijantų, 
nei kiek nebijodami prieš juos 
išeiti net su kariniais veiksmais.; 

•^tokios drąsos šiandieninių veit Į 
'hsntų vadovuose tu nerasi.

t u ; ■. .a ~ 'JA ■ -- - L. --‘‘j f - ' ■

VLIKAS IR LB POLITINĖ TARYBA
'■ -- Norime,' kad 'Naujienų- škąiįyfor
Jjai būtų -geriau, informuoti,'.negu

‘kitą sp’aūdą- skaitantieji? čia iš -T.-
•■i Sargo,; p< P. žiliui pasiūlius, spaus

diname A. Varno - samprotawimus 
apie vienų lietusių pastangas' Uėtu-

: vos ■ laisves iieikafiS padėti;’
•' ' <■' hl. Redakcija j

_ ' J. VARNAS

Laisvinimo Įnstity-ciju genezė 
■Jau per daug .'įmetu j -ešanie 

įpratę, kad Lietuvos laisvinimo 
pastangose vadovaują’ ir^aūgiaįr 
šia laisvinimo kotą; veda dvi 
nstijtuęijos; Vyriau^įas Lietuvos 
Išlaisvinimo .Komitetas ir Ame
rikos Lietuvių' Tafyfea. Jos yra 
pagrindinių lietuviškų--jėgų su
kurtos laisvinimo-.kovai ir buvo 
visuomenės" priimtos kaip jo'S 
politinės atstovybės- VLIKas bu
vo iššauktas reikalo kovoti su 
okupantu ir lietuvąių tautos išsi- 

kovailčyadovauti ir

' Aš labai esu nepatenkintas 
'mūsų veiksniais: maža nuovo
kos, daug tuščio asmeniško pa

toso, nesusigaudymas esmeni- 
nuose Lietuvos laisvinimo reika-: 
luose, ir t. t.. Melskimės, kad 
Lietuvos šlaisvinimas per ilgai į laisvinimo 1 
neužtruktu, nes dabartniai liėLl buvo sukurtas, susiburiapt . vi

o tautai 
abi ins-

1|uri išei- 
aideų pasitikė

jimą ir pasitikėjimą amerikiečių 
tįr kai kurių kitų valsty siu poli- 
f.t3hį:tarpe. >
. VLIKas, atsikūręs Vokietijoje, 
veikė Iremtinių tarpe pUčiu mas 
tuį. daug., gelbėjo tremtiniams 
įvairiuose reikaluose, sukūrė eg- 
zilinės vyriausybės pakaitalą — 
Vykdomąją Tarybą, Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių, sudarė komi
sijas įvairiems Lietuvos klausi- _ 
mams studijuoti, pvz. komisiją 
Lietuvos sienų klausimui, suda
rė karinį sektorių, ieškojo pasaul 
lyje vietos tremtiniams:kompak- • 
tiškai įkurdinti, rūpinosi įvai
riais tremtinių tarpe įškylafi- 
čiais klausb**aL.

- / H 'Viena svarbiausių problemų, 
tremtiniams išsisklaidžius po į- 
vairius kraštus, buvų jų vaikų 
lietuvybės išlaikymas. . Lietuvy
bei išsaugoti tremtiniuose VLI
Kas sukūrė Lietusių Ghartą. 
Shartoje. išdėstytiems lietuyybęi 
išlaikyti principams įgyvendinti 
VLIKas. sukūrė Lietuvių Ben
druomenę: paruošė ir priėmė 
jos statutą ir pavedė savo pir
mininkui prel. M.:Krupavičiui ją 
suorganizuoti. Per trejus metus 
prel. Krupavičius greta VLIKo 
pirmininko pareigu ėjo ir Lietu
vybės Tarnybos ^vadovo parei
gas ir suorganizavo Lietuvių Ben 
druomęnę visuose kraštuose, kur

(Nukelta į 5 psi

tųyai tiek padaręs ir sa-\ 
nusifeelafe ■kaip&ios

ir niekinimą'dauguAos*

. sopas tautoje, pasireiškusioms po
litinėms-Jėgoms: visoms nepri- 
■kl'Atšbmos', Lietuvos seimuose 
savo, atstovų turėjusioms parti- 
joms, in okupacijos metu susikū-j 
Tusiems bei. organizuotai pasireišį 
-tusiems rezistencinės kovos są-j 
jūdžiams. Atstovaudamas visas* 
pasireiškusias pagrindines poliį 
tinęs jėgas, VLIKas tapo Lietu
vos politinės valios reiškėju. Jis 
atstovauja lietuvių tautos politi
nei valiai. Tokiu jis buvo pripaj 

;žintas vokiečių okupacijos me: 
tų Lietuvoje, tokį jį priėmė trenį 
tiniai Vokietijoje, laikydami jįį 
savo vadovybe ir iš jo labai daug 
laukdami, tokiu jį laiko ir lietu-Į 
vių rezistencija okupuotoje Lie
tuvoje, pakartotinai pareiškusi 

Jam- savo j įgaliojimus ir pasitikę- 
J imą. Būdamas sukurtas Lietu
voje vadovauti tautos išlaisvini
mo kovai, jis turi tautos manda-

tie puolinįai parode VLIKo tvir-? 
tumą lietuviškoj e visuomenėje.

Be Lietuvoje T,VLIKą: į^jūnžl 
gūsių politinių'- grupių, Išeivijo
je pasirodė ‘ dar. esančių; sritinių 
rezistencinių vienetų, kurie pa
reiškė norą būti priimti į VLIKą 
lygiomis i su 'okupacijos metais 
susikūrusiais rezistenciniai sąjū
džiais.

Po ilgų aiškinimusi, VLIKas 
buvo papildytas Mažąją ir Rytų 
Lietuvą atstovaujančių organi
zacijų ir Rezistencinės Santar
vės deleguotais asmenimis. Tas 
papildymas nesumažino jo, kaip 
kovojančios Lietuvos statovy- 
bės. reikšmės ir autoriteto. ■.

Kovoje prieš Lietuvos okupa
ciją gimė ir Amerikos Lietuvių 
Taryba. Bolševikams Lietuvą 
okupavus, keturių Amerikos lie
tuvių srovių vadovaujantieji as
menys, pamiršę' savo- ideologi
nius ir kitokius •! skirtingumus, 
susibūrė į Amerikos Lietuvių 
Tarybą tikslu veikti ir politinė- 
filis priemonėmis kovoti’ dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.' Bendrai to 
tikslo siekiant,. buvę dideli jų 
ideologiniai ir politiniai skirtin
gumai apsišlifavo, tarpusavio ko
va susilpnėjo ir kai "kur beveik 
išnyko. Tikslas gelbėti Lietuvą 
ir lietuvius ir jų meilė Lietuvai 
visus suvėdė į bendrą. darbą 
Ypa;' juos su jungė pastangos

’’■Wai® Frosen'Šyckers' A3
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mir,, sjgar in water. Pour .into 
; &ny flavor ' plastic ice-cube trays or ’

. small paper cups. Freeze
• until almost firm. Insert-.

A- 3 wooden stick or spoon into 
tAv each. Freeze until firm.

. Makes about 20.

1 quart water
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Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp

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

■ Itm^TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
I vai ryto iki 10 vaL vakare.

i

Inž. LIŪDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaip

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 
liętuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 825. Kieti viršeEai. I 
y y i

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

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

.• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
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 & 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui'Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust 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, nesuprai- 
fag ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

> SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 priL knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina F2.

Knygos gauname* Naujien<*e, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IE 80608. Užsakant yaitu, pridėti doterj pBralutimo IŠIaMoma.
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Sukčiavimu Skuodžio neišlaisvinsi
Čikagos lietuviai buvo Įsitikinę, kad geologo Vytauto 

Skuodžio laisvinimas buvo ir yra visų Amerikos lietuvių 
darbas. Iki šio meto jie buvo Įsitikinę, kad rugpiūčio 
10 dieną miesto centre suruošta demonstracija buvo či-, 
kagos lietuvių darbas. Dabar, praėjus beveik mėnesiui,’ 
Draugas skelbia, kad tai buvo Hannaford garsinimų 
bendrovės vienos atstovės —Leslie Dutton— darbas.

Chicagos lietuvių ji nepažino, bet Algimantas Gečys 
davęs jai advokato P. Žumbakio adresą, o pastarasis da
vęs jai savo kambarį miesto centre, iš kurio ji minėtą 
demonstraciją ir suorganizavo. Prieš demonstraciją ji. 
buvo porai dienų perkelta Į- “Margutį”, iŠ kurio baigė 
sumegzti mazgus ir visos valandos demonstraciją su- 
riktavo.

Rugsėjo 5 d. Draugan ponia Dutton Įdėjo kun. Jurgio 
Šarausko, besikalbančio su NBC geltonplauke televizijos 
atstove ,pokalbi, bet užmiršo paminėti josios vardą. Dut
ton dabojo, kad kun. šarauskas nepadarytų klaidos ir tin
kamai atsakytų Į viešumon keliamus klausimus. Susidarė 
Įspūdis, kad pasikalbėjimas vyks su kun. Šarausku, bet 
skaitytojas buvo apviltas. Kun. šarauskas Čikagos lietu
viams buvo pažįstamas iš labai jau nelietuviško pareiš
kimo, bet pati atstovė Dutton dabojo, kad kun. šarausko 
mintys nepatektų i Draugą. Ji pati aiškino, kaip ji, at
vykusi iš Kalifornijos, Į kelias valandas suruošė minėtą 
demonstraciją. Ji šitaip aiškina, kaip Kalifornijos lietu
viai vienam mėnesiui pasamdė Hannaford garsinimų 
bendrovę patalkininkauti Vytautui Skuodžiai išlaisvinti:

“Sukelti Amerikos viešosios opinijos susidomėji
mą Sovietų Įkalinto amerikiečio byla ir spausti Ame
rikos vyriausybę veikti dėl jo išlaisvinimo. Skuodis 
buvo areštuotas 1980 m. pradžioje, nubaustas sunkia 
bausme tų metų pabaigoje, o stipresnių viešų reak
cijų iš Amerikos lietuvių pusės iki šiol nebuvo pasi
rodę. žinia apie jo bado streiką, atrodo, sujaudino 
Amerikos lietuvius. Pirmiausia prasidėjo akcija 
Washingtone. . (Draugas, 1981 m., rugs. 5 d., 3 psl.)
Panelė Dutton, pridėjusi, kad ji buvo gavusi senato-, kun. Šarauskas turėtų nuovoką apie Amerikos užsienio 

riaus S. I. Hayakawos pritarimą sen. Charles Percy pa- politiką, tai prez. Reaganas, išaiškinęs atleidimo priežas-

Dafl. Jurgis juodis Romo Kaianios pėdomis Aliejus

K081| PDK.DE APYVAKTA DARO 
DEAVER AND HANNAFORD, INC.?

Iš 56 reklaminiu fir
mų Amerikoje, Deaver and Han
naford; fee., 10960 Wilshire 
Blvd., Lof An^e’es, CA 90024, 
įs-eig a 1975 metais, ny.eme pir
mą sykį tame sąraše vie*ą 1979 
metais (45 ta vie" a >s eilės) su 
neto pajamomis $704/716 ir 20 
darbinirkų* Gi pati didžiausia 
irma Hill and Knowlton, fee., 
ture’o ne* o pe-jamų $28,301,660 
r 734 da' btnėnkus.

1980 metais Deaver ir Hanna- 
■ord mauro iki 24 darbininke ir 
imi rast nes (be Kaeiornijos) 

New Yorke, atsto-» 
zšruia 30 klienfe. kurių tarpe bu
žo 1----------------------- ,--------
as Rona!d Reaęan. dai>£ Kali-Į 
*orr»i:os fi"mu ir kt. Firmai pa
sisekė su Reaganu. kuris laimėjo 
nrezidenfirius rinkimus. O fir
mos prezidentas Michael K. 
Deaver, buvęs gubernatoriaus 
ieagano administracijos direk- 
‘orium 1965-1975 metais, šįmet 
■apo n'ezidenfe Reagano vienu 
š asis*enti£ Tamau firmai ne
pasisekė su Fail L. Bute atsto 
/avimu, nes šis respublikonas, 
)uvęs ūkio njinisteriu, visdėlto 

.buvo nuteistas eiti kalėjiman 
dėl federalinių mokesčių suklas
tojimo. Ir visa tai įvyko šiais 
metais birželio 19 d*. Fort Wayne, 
Indianoj, nors Reagan yra JAV 

; orezidentas ir Reagan bei Butz 
naudojosi- tos pačios reklaminės 
firmos /‘patarnavimais, žodžiu, 
rėkiami Nepakeičia? reikalų iš 

‘esmės. t ’ , ’. ; /
Įdomu, kąd Peter Hannaford, Illinois valstijoj'e veikia įstaty- 

Inc. (mat/Deaver.'dabar dirba 
pas Reaganą) užsiprašė $20(1,000

i metus už Los Angeles pabal- 
fiecių atstovavimą Washingtone. 
Tai yra gana aukšta kaina ir 
būtų nemažas įnašas į firmos 
visą apyvartą. Ypač, kai rėkia 
minių firmą politinė veikla, pa
gal :ų pačių profesionališkus 
■tandartus, tegali būti rinkimi
nė ir patariamoji valdžiai/ val
džioms. Los Ange:es pabaltiečiai 

. kol kas nseko nerenka valdžon. 
Taigi, Peter Hannaford tegali 
nąferft JAV valdžiai kas reikia 
daryti dėl Balsios tautų .arba 
T.o« Anre^es pabaltiečiams ka 
ie turi daryti, be pinigu mokė- 
;imo. JAV valdžia puikiai žino 

Kini.os Respublika, kandida- Baltijos tautų norą būti laisvo- 
! mis- Gal būt, tik tam tikra ne- 
' sąmoningą Los Angeles pabal- 

tičfčių grupė reikalinga patari

Neleidžia naujiems 
penams sauvaliauti
CHICAGO, 11: — Richard M; 

Daley, Cook apskrities valstybės 
gynėjas, uždraudė naujiems di
rektoriams uždaryti- Chicagos 
miesto gyventojams savo posė
džių duris.

CTA- direktorių vadovybė nu
tarė uždaryti savo posėdžių du
ris, kai bus svarstomas CTA 
autobusų linijų apkarpymas. 
Prokuroras mano, kad direkto
rių posėdis turėtų būti prie at
darų durų, kai bus svarstomas 

.to'ks svarbus klausimas.. \

ruoštam rezoliucijos projektui, informavo Amerikos 
spaudą apie Skuodžio likimą ir, kas svarbiausia, —

“Suorganizavome pusryčius Washington žurna
listams, kur (iuose — R.) dalyvavo Los Angeles 
Times, Chicago Tribune, Washingtono Star, Human 
Events,.Newsweek, Liberty Magazirič, ir kiti žurna
listai.” (Ten pat) v
Panelė Dutton Washingtone padarė tai, ką ponia 

Zerr prieš kelis metus darė. Ji piaustė "baumkuchenas^ 
ne tik žurnalistams, bet ir Kongreso atstovams. Kaip žLj 
neme, iš tų vaišių nieko neišėjo, vargu kas išeis ir iš 
šios ponios suruoštų vaišių. Tiktai tos vaišės Kaliforni
joje suorganizuotam komitetui brangiai kainavo. Už 

, oirmą mėnesį jis sumokėjo arti; 20 tūkstančių dolerių.
Bet kad būtų paleistas Vytautas Skuodis, nėra jokios ga
rantijos. Niekas nekreips jokio dėmesio net ir tuo atveju, 
jeigu Kongreso atstovas pasakytų ir tiesbs žodžius.

• - i

Paskaičius Drauge paskelbtus p. Dutton-pareiškimus, ; vieko ir aklermano Frank Brady atlikto darbo. Jiedu įti- 
susidaro Įspūdis,-kad josios tvirtinimas’?“Skuodis turi
būti išlaisvintas” paskelbtas visai kitais sumetimais, ne- j-zoliuciją, pasiųstą prezidentui Reaganui, o josios' pareiš- 
gu ji tvirtina. Josios pareiškimas paskelbtas naujiems kimė šių- dviejų vyrų vardai visai nebuvo paminėti. Jai

mas, kuris reikalauja- tokiems 
posėdžiams atdarų durų,-kad-tų

ąs, būtų jį priėmęs. Bet jis neskuba. Jeigu prez. Carteris 
jį atleido, tai prez. Reaganas, išaiškinęs priežastis, ne
nori su kun. šarausku prasidėti. Tuo tarpu p. Dutton, 
gavusi Kalifornijos komiteto pinigus ’ ir instrukcijas, 
bando iškelti lietuvių tarpe nusidėjusio kun. šarausko 
vardą. Priešakin ji stumia ir S. KuprĮ, iki šio meto1 rim
tu visuomeniniu darbu niekur nepasižymėjusi.

Tuo tarpu ta ponia visai nepaminėjo sen. Frank Sa-

kino Chicagos savivaldybę priimti pačią pagrindinę- rė

vardams visuomeniniame gyvenime iškelti, o ne Skuo
džiui- laisvinti. Jai labiau rūpėjo, surišti su Skuodžio lais
vinimu kun. Jurgio Šarausko vardą, negu tikros prie
monės geologui Skuodžiui išlaisvinti. Primenama, kad 
kun. šarauskas savo laiku dirbęs Valstybės departamen
te, bet nei vienu žodžiu neužsimenama, kad pats prezi
dentas Carteris jam pasakė, kad jo tarnyba Valstybės 
departamentui baigta. Prez. Reaganas jau ištisą pusmetį 
valdo Valstybės departamentą. Jam savi* žmonės būtų 

- reikalingi, bet kun. Šarausko jis neskuba priimti. Jeigu

svarbiau buvo išstumti pirmyn kun. šarauską su Kupriu, 
bet nerado reikalo paminėti Chicagos savivaldybės nu
tarimą.

Ponia Dutton tikisi, kad antrą kartą jai bus leng
viau panašią demonstraciją suruošti, nes ji jau geriau 
pažįstanti lietuvius. Ji tiktai turėsianti atvykti kelias- 
dienas anksčiau. Ji tą nujaučia. Ji taip pat turi neuž
miršti,. kad Vytauto Skuodžio laisvė bus pasiekta, jei lie
tuviai jos vieningai reikalaus. Jeigu- ji, prisidengusi; 
Skuodžio likimu, kad ir apmokama, bandys bendradar-' 
biautojus visuomeninio gyvenimo priešakin stumti, tai 
lietuviai nepritars josios planams.

kraštams atvaduoti. Ironiška 
yra tai, kad tai grupei nemokėjo 
patarti net politiškai pasišovusi 
Lietuvių Bendruomenė, kuri ir
gi nuėjo pas svetimtautį rekla- 
mininką sužinoti, ką ir ji turėtų 
daryti. Kadangi reklaminių kom
panijų profesionališki standartai 
reikalauja supažindinti klientus 
su tikra informacija^ tai Peter 

. Hannaford turėtų paaiškinti 
žiopliems Los Angeles pabaltie- 
čiams, kad yra VLIKas ir AL- 
Tas, kurie nuolatiniai rūpinosi ir 

■ ūpinasi Lietuvos laisvės byla. 
Jei los angeliečiai būtų tiesiogiai 
kreipęsi į VLIKą ir ALTą, būtų 
sutaupę ne vien tik laiką, bet ir 
save pinigus. Pe er Hannaford, 
ar jis gaus pinigu ar ne, nepa
keis padėties Bal'ijos tautų lais
vės kovoje.

Juozas N Indriūnas

r Richard M. Daley 

spy-linkių gyventojai galėtų ži
noti, ką direktoriai svarsto ir tu
rėtų progos savo nuomo'nę pa
sakyti. Jie nori gauti iš gyven
tojų paskolas, o vėliau nutartų 
gyventojams nenaudingus susi
siekimo apkarpymus.

Taupymo sumetimais jau nu
tarta sumažinti autobusų linijas 
nud’rugsėjo 13 dienos. Tas nu
tarimas padarytas pine uždarų 
durų. Jis uždėjo $500 baudą 
kiekvienam direktoriui už posė
dį- prie uždarų durų. Jis prašo 
teismą pranešti , CTA direkto
riams, kad ateityje visi nutari
mai būtų prie atdarų durų. Tai 
viešas dalykas.

— V, Sevrukas iš New Yorko 
per Chicagą išvyko f Tabor 

.Farm, kur dalyvaus kaip atsto- 
■vas Santaros-Šviesos metinėje 
. konferencijoje

— Izraelio1 šnipai patyrė, kad 
Jordanas gaus Sovietų- tankų, o 
Libija gaus lėktuvų. Abi valsty
bės pasirašė draugingumo su
tartis su Sov. Sąjunga.

X Y LIETUVOS SOVIETIZACIJA 

1940-1941 m.
(Tęsinys)

Rinkiminis procesas tapo griežtai suskirsty
tas dviem stadijomis:

a) rinkiminė iniciatyva — kandidatų siūly
mas, ir

b) pats balsavimas pasiūlytiems kandida
tams išrinkti.

Pats rinkiminis balsavimas — demokratiš
kiausias, be jokių rezervų visuotinis, lygus, tie
siogiai slaptas. Tačiau balsuojama tiktai už pa
siūlytus kandidatus. Užtat kandidatų siūlymas 
monopolizuojamas “visuomeninių”, darbo žmo
nių organizacijų ir draugijų, komunist partijų 
organizacijų, profesinių sąjungų, kooperatyvų, 
jaunimo organizacijų ir kultūrinių draugijų nau
dai (Sąjungos konstitucijos 141 str.; tas pat Lie
tuvos TSR konstitucijos 113 str.). Tiktai šios or
ganizacijos gali siūlyti kandidatus ir tiktai už jų 
pasiūlyt uosius piliečiai-rinkikai gali balsuoti.

Iš pirmojo žvilgsnio gali atrodyti, kad čia 
oesą nieko ypatingo ir kad tai kompartijai jokios 
inkiminės prerogatyvos nesudaro: “komunistinės 

partine, u. "anizacijos” čia paminėtos tarp dau- 
Eo Įvairių k ų. kurios gali nebūti partinės. Ta

čiau šio nuc state- reikšmė aiškėja tos pačios kons- 
titucijns 126 str. šviesoje (tas pats Lietuvos TSR

konstitucijos 98 str.). štai kaip šis 126 str. sutvar
ko teisinius piliečių visuomeninio- organizavimosi 
galimumus. Bet kurios visuomeninės organizaci* 
jos gali būti Sovietų piliečių 'laisvai steigiamos 
tiktai tiek, kiek jos “atitinka” darbo žmonių, intek 
resus ir ugdo liaudies masių organizacinę savi
veiklą (“samodiejetelnost”) ir politini aktingu-, 
mą; vadinasi, sąjungų ir draugijų steigiYno laisvi 
(šis nuostatas konstitucijoje yra “pagrindinių pi-' 
liečiu teisių” skyriuje) Sovietuose veikia šio re-, 
zervo ribose; jokios organizacijos, kurios- šiarft 
rezervui prieštarautų, negali būti steigiamos ir 
jos teisinės egzistencijos bei veiklos neturi. Koks 
gi yra kriterijus, kuris sprendžia apie tai, ar stei» 
gramoji organizacija atitinka darbo žmonių inte
resus ir skatina masių politinį aktingumą, ir koki 
čia turima galvoje aktingumas, argi ir antikomu
nistinis, kad “kontrarevoliuemis”. Jei šis konsti
tucijos straipsnis ir neduotų Į ši klausimą tręšia 
ginio atsakymo, tai aiškus atsakymas vis dėfftt 
tektų iŠ visos bendrosios sovietiškai komunistinėms 
koncepsijos: vienintelis teisėtas politinis aktingu
mas yra tas, kuris yra nukreiptas Į proletarinės 
(komunistinės) revoliucijos tikslus, šiuos gi tiks*. 
Jus, kuriems yra tarnybiškai subordinuota pati 
Sovietų .valstybė, nustato, ir jų siekimo liniją, nib, 
stato tiktai komunistų partija, tikra ir vienintelė 
proletarinės-komunistinės revoliucijos saugotoja 
ir vykdytoja. Taip pat tiktai komunistų doktrina 
ir partija pajėgianti tiksliai konstatuoti darbo

žmonių interesus,- kurie ne visuomet sutampa su 
įvairių darbo- žmonių grupių pažiūromis ir valia. 

,Tad tiktai viena kompartija galinti autoritetin- 
■gai spręsti, kas atitinka arba neatitinka šių in
teresų.

Tačiau ir pats 1-26 str. tekstas duoda užten
kamai aiškų į šiuos klausimus atsakymą. Orga- 
nifcacijos, kurios šio rezervo ribose gali būti stei
giamos, yra Įvairios; konstitucija jų tarpe cituoja 
“visuomenines organizacijas, profesines sąjungas, 
kooperatyvinius! sambūrius, jaunimo organizaci
jas^ kultūros, technikos ir mokslo draugijas.. .” 
Jos visos gali būti laisvai steigiamos, jeigu tiktai 
[jos- atitinka darbo žmonių interesus ir skatina ar 
ugdo liaudies masių -aktingumą. Tačiau išvardi- • 
n-tfsr visas šias organizacijų kategorijas, konstitu- 1 
ei ja prideda dar vieną — tikrąją visuomeninio 
organizavimosi karalienę; tai yra žinoma ‘"Visos 
^ąjtiiTgos komunistų (bolševikų) partija; ją kons- 
Ititudja išskiria’ iš visų kitų visuomeninių orga
nizacijų šiais žodžiais: “. .. o aktyviausieji ir są- 
mOnfrigiansieji darbininkų klasės ir kitų darbo 
Žmonių sluoksniu piliečiai jungiasi Į Visos Są
jungos komunistų (bolševikų) partiją. ..” Reiš
kia — čia anasis bendras rezervas (atitinka dar
bo žmonių interesus ir ugdo liaudies masių poli
tinį aktingumą) yra pasireiškęs tobuliausia for
ma ir tobnliattsiu tūriniu. Aišku, kad šita organi
zacija (kompartija) turi būti visų visuomeninių 
organizacijų ir net pačios sovietinės valstybės

skiriama komunistinės revoliucijos tarnybai ir 
racionalizuotos šia kryptimi masės mokytoja ir 
vadovė. Ir iš tikrųjų, po anų žodžių apie aktin- 
giausių ir sąmoningiausių piliečių jungimąsi Į ko
munistų partiją priduriama: “. .. kuri yra prieš
akinis? darbo žmonių būrys jų kovoje dėl komu
nistinės santvarkos sustiprinimo bei išplėtimo ir 
vadovaująs visų darbo žmonių organizacijų, tiek 
visuomeninių, tiek . valstybinių, branduolys". 
Priešakinis būrys komunistinei santvarkai stip
rinti- ir plėsti (revoliucijos ir sovietinės valstybės 
funkcijos avangardas), bet kuriai visuomenės ir 
valstybės organizacijai vadovaująs jos branduo
lys. Kompartijos vadovaująs vaidmuo, josios so- 
ciališkai-poiftinė ir valdančioji funkcija visuome
nėje ir valstybėje, kuri, žinoma, negali būti kon
kuruojama ir nukonkuruojama, nes tatai būtų 
priešinga konstitucijoje patentuotajam jos tobu
lumui, šiuo yra konstitucionalizuota. Toks yra 
garsusis Stalino konstitucijos 126 str. šių konsti- 
tucionalizuotų tezių šviesoje yra visiškai aišku, 
kad vises visuomeninės organizacijos tegali būti 
steigiamos ir tegali veikti tiktai kompartijos 
kontrolėje. Tai yra konstitucinė kompartijos pre
rogatyva, kari ir Sovietų tikrenybėje yra labai 
tiksliai laikoma ir saugoma.

(Bus daagiac)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kieteia 
viršeliais jrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
Į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mąna”, 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:

z ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Ąvenue, 
Chicago, IL 60632

TEL. 233-5893

OR. A. B. GLEVĘCKA3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wast 103rd Street 

Valandas pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTDMĘTR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lensea”.

INKSTŲ. PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtad. 5, j 7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880,

SUzidencilos Meti 448-5545
■ ' - -- ’- - - w * *- z •

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS 

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

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

TeL (813) 321-4200

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8043

we ONA IUčIUVĮĘNŠ

v TURGIS
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Ona Račiuvienė

Nas.liu ir Našliuku klubo susirin
kimas įvyks penktadieni, rugsėjo 11d. 

‘ Vvčiu salėie. 47 tos ir Campbell gat
vių sankryžoje, 6 vai. vak. Po susi-

E. McNamee, pirm.

SUSIRINKIMU

VLIKAS IR LB POLITINĖ 
TARYBA

AtkeJt’a iš 3 psj

tik buvo įsikūrusių lietuvių, 
kanu smulkiai interpretuoda
mas jos ideologiją ir nustatyda
mas j’ąi gaires veikti išeivijoje..

4 Pagal Lietuvių Chartos princi
pu? ji turėjo išlaikyti išeivijos 
lietuvybę, ją pagrindžiant jau
nimo lietuviškų auklėjimų šei
moje ir mokykloje ir kultūrinė

tųatL ŠvegėieHve buye eą^rgijds i* 
ĮjJtįnU, kuris 4?yč >y.ięsą visam | 
Vilniaus kraštui. Tai, kąs vyko g 
tąda Vilniaus krašte, šiandieną I 
vyksta Suvalkų Trikanipyje. | 
Stebėtina yra tik lai, kad šian- ž 
dien kai kurie “ekskui-gantai”, g 
nuvažiavę, ne tik kad itfpadeda i 
ten vietos lietuviams, bet dar 3 
atsiprašinėja Suvalkų Trikam- S 
pįo vyskupo dėl tų nęinalanumų, | j 
kuriuos sukelia vielęs lietuviai, • | ’ 
prašydami, kad jiems leistų 1 1 
pyelstis Uetųvi^ai. Tai yra dau- : 4 
■įjap ue^u ner-nioiiė. Į <

• ąįs, Lądą ,dąr Onutė 
Grikinaiįė, persikėlė gyventi į y— 
Nepriklausomą Lietuvą.

1939 metais balandžio mėn.
10 d. Mąi’ij ampulėj e ištekėjo už 
Vlado Ęąčiaus.. Tai yra, maž
daug, prieš 42 metus. Užaugino 
ir išmokslino sūnų Algį.

1939-1S40 m. Vkdas Račius 
tarnybiniai buvo perkeltas į Vil
niaus kraštą — Švenčionėlius. 
Vėliau, abiejų okupacijų ir karo 
audrų blaškomi, 1951 metais at
sidūrė Los Angeles, Kalifornijo
je, kur ir dabar gyveno" iki gal 
savo mirti's.

Juozo Daumanto šaulių kuo
pa, norėdama įamžinti Onos Ra- 
čiuvienės vardą, vietoje gėlių *” 
įrašo ją nare į Tautos Fondą. 
Tas mažas grūdas užaugs į di
delį medį, neš vaisius, neš pro
centus, o’ tie procentai dar neš 
procentus, ir niekas negalės tų 
pinigų pasisavinti — nacionali
zuoti. J. V. R.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

~ GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans
į Laidotuvių Direktoriai

pietų ląigpiųčįo jnėn. 20 d.,1 Onutė buvo kilusi iš Vilniaus 
k^tyiriadipnI, širdies smūgjG' iš krašto, Švenčionių, Melagėlių 
ikįa, Ijjs Angeles, Kalifornijoje, kaimo. Tos vietovės pasižymi ne- 
n re Gsa Račui vien ė. palikdi- 
la nubudusį vyrą Vladą, sūnų, 

Algį ir kitus gimines bei pažįs
tamus. Jo? agiųenyje šauliai ne-;

nųų§įrdži(^ ^ųlių rėmėjos.. 
brolis VĮątUs Ra.čius yrą ilga
metis Jųpsp Daumanto šąulių, 
kuopos narys. Jis ėjo įvairias' 
pareigas valdybose ir dabar‘yra. 
kuopos sekretorium. Nuo Vlado., 
neatsiliko ir jo žmonelė: įvai-] 
riomis progomis talkininkavo' 
kaip galėdama šauliams.

r. 6845 SOUTH WESTERN AVE, 
X Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZiE AVE.
Tel. 422-2000

paprastu savo , gamtos grožiu. 
Kąi ką§ jas vadiną JJMuvoę 
;^ejcariįat Šyęnįėauys pasi yjji 
ne :ik savo gąjnla, bet taip p it 
įĮųyo liętąvybigs tvirtįoyė visąją 
•yįį^ųis fcį§tųL Lenkai visaip 
hafidė tą kva§13 sulenkinti. Į lie
tuviškas parapijas siunįė lenkus 

. kunigų^; yalffips ątįlpyai prie?
varta■ leaking. Mgtdyįškąs pavar
des. ¥įĮpĮąus krašto, lietuviai 
-buvo kietas nešulas lenkams. 
Jiems nepavyta lietuvių nutąu-

i

EUDEIKISveikla bei lietuviška kūryba. Jj 
turėjo apimti visus laisvajame 
pasaulyje pasklidusius lietuvius 
ir būti griežtai nesrovinė, — be 
jokių srovinių Įtakų. Tai buvo 
suprantamą, kad bet koks sro- 
viškumas bendruomenėje ją su
skaldys ir susilpnins.

VISUOMENINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS KILME

Bet Amerikoje Lietuvių Ben
druomenę ištiko nelaimė. TurėT 
jusi būti nesrovinė ir nešališką 
bei visus lietuvius apimanti ir 
pagal Lietuviu Chąrtą lietuvy: 
bę išeivijoje išlaikanti organizar. 
ei ja, pateko į vienos srovės kon
trolę bei jos politinę įtaką ir iš: 
ėjo į opoziciją prieš laisvinimą 
veiksnius — ALTą ir VLIKą. 
kuris ją įkūrė ir kurio nustaty: 
tų bei suformuluotų jos princb 
pų ji turi laikytis. Palaipsniui iš 
jos organų bei vadovybės bųyo 
išstumti kitų srovių žmonės ię 
paliko tik tos srovės žmonių ir 
kitų jai palankių bei prie jos 
prisitaikiusių asmenų rankose. 
Ilgiausiai jos organuose buvo iš: 
iikę kai kurie tautininkų veikė:

' i jai. Bet, valdyboms besikeičiant*

J

j

I

ir jų nebelijo ar buvo priversti : '.k' ?1'
prie jos prisitaikyti Ilgai- dąr į|ĮUSŲ MIRUSIEJI ■/ 
buvo išlikę dyi didžiausiu LB * _ -k. "
apylinkės Amerikoje, vadovau- v .
amos tautininkų krypties as: . - '

menų. Negalint jų rinkūnų kdiu fo sucips-ir ilgos jigM mirė 
pakęįšįi, jose vięp^ sęįąpąĮį«iį,iSfasė Ceoeyięen.ė, buvųsr ilgą- 
d? ly vaujant centrinių organų va
dovaujantiems asmenims, abiejų 
kalbamų apylinkių valdybos bu
vo pakeistos revoliuciniu būdu.

Be| toji “revoliucija”' tose 
lyiejnsfe apylinkėse sukėlė nuo- 
jąikeęnių' LB narių tarpe pasi- 
piktįnjrp.ą. dėl ko jų dalis .pasi- 
/japįė iš LB ir suorganizavo kir 
tą. tiesą, jau daug mažesnę va- 
dįnąmą reorganizuotą LB. Tie
są, ųe visi pasipiktinusieji ir pa- 
Sjtrąųkųsiev iš LB įstojo į Re- 
organ;zųoĮąją LB. Nemaža sava
rankiškų asmenų pasiliko už LB 
rjjbų. laųkdanii.’ kol ji susitvar
kys. Todėl LB jau negali savęs 
’•aikyti visus lietuvius apiman
čia ir Liętųyių Chartos numaty
tą organizaciją.

(Bus dąugiąų)

PALAIDOTA STASĖ CECEVIČIENĖ

metė šaulių Sąj ungos Mo terų 
vadovė., ,.

Buvo pašarvotą 4340 So. Cali
fornia Ave. šermeninėje. Atsi
sveikinimas sh velione Įvyko 
rugsėjo 2 d. 7 vai. vak. Vytauto 
Didžiojo rinktinės vardu kalbėjo 
VL Išganaitis, reikšdamas gilią 
pągarbą velionei už atliktus dar
bus įr užuojautą likusiai šeimai. 
Dar buvo keletas kalbėtojų vie
tos organizaciją vardu.

Garbės sargybą ėjo ir karstą 
nešė uniformuoti šauliai.

Rugsėjo 3 d. koplyčioje mal
das sukalbėjo Brighton Parko 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
kun. F. Kireilis. Jis atnašavo ge
dulingas Mišias ir pasakė pa
mokslą." Dalyvavo Šaulių S-gos

vadovybė ir šaulių padaliniai su 
vėliavomis.

Po Mišių palydėjome į šv. Ka
zimiero Lietuvių kapines. Po 
maldą sugiedojom “Marija, Ma
rija” ir Tautos himną.

Rinktinės vadas VI. Išganaitis 
nuo karsto vėliavą įteikė sūnui 
'kaipo Tėvynės meilės simbolį. 
Užpilta ant karsto gintaro'.

šeimos vardų pakvietė daly- ■ 
viųs pietų i Gold Coast ręstora-; 
ną. Dalyvavo apie 120 asmenų.' 
Dauguma uniformuotą šaulių, j

2 vai., pasivaišinę, padėkojo- i 
me sūnui ir skirstėmės Į namus,

S lase, tu buvai ideali ir parei
ginga Šaulių Sąjungos Moterų ; 
vadovė. Tebūna Tau lengva ši 
svetinga žemė!

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

K. P.

Apdraustas perkrausfymas 
iš įvairių atstu m ų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5994

PETRAS BIELIŪNAS
<-54S So, CALIFORNIA AVE. Tęl.; LAIayeUe S-3S71

PATS SĘAITYK ĮR pAR KI
TUS PARAGĮ1OĮ SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS* B |

Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Programą ya^ija

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
bangą 1450 AM.

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

\ 2646 W.71M Street

Qjifago, Ęlinois 60629
Jęlef.f78-5374

BUTKUS - VASAITIS
L44tj »Q. 50td Aven Cicero, ŪL TeL: OLympic 2-1003

" - , . JI1 . a., . 1 L ■■ -■ 7 l * ■■— ■

PHILLIPS - LABANAUSKAS
SM7 So, LITUAN1CA AVĖ. T<J_: TArt, 7-M<H

G — Naujienos, Chicago, 8, IU. Wednesday, September 9, 1981

GEORGE F. RUDMINAS
S319 So. L1TUAN1CA AVĖ. Tel: YArd. 7-1133 -113, 

~ STEPONAS C, UCK IR SŪNŪS 

(LACKAWICJi
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIQHWAY, Palo. Hllb, I1L t74-441|

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is W0PA, 

1490 kiL A.M.

Lietuvi g 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 
Felef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 40629

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE’*- MHfft 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

VANCĘ FUNERAL HOME 
14?4 -South 50th Avenue 

< Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

pKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai jr laidojime direktoriai:

*; ' Į > •*< I

Y4NCE ir P¥ORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams paslatvti

GAIDAS-D AIM! D
-4 * - Ater

SENIAUSIA IR IHDilAŪSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSL

I 

■

■ j
. !

Chicago!

Lietuvių

Laidotu vi ų 

Direktorių 

Aaodacijoa

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAI 

t

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET TeL lArdi 7-im

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 7Įst Street
1410 So. 50th Ave^ Cicero

Telef. 476-2345

THE OPW ARE 
AGAINST THE 
IRATE &IIVER

• WHO TRIES TO 
GET QN THE HIGHWAY, " ?

HOW 06 SEAT BELTS
TO PROTECT YOU 

in AN AUTO ACCENT?
- ACCOADiNG TC THE 

z institute for safer 
-LJVW, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BE|NG 
THROWN OUT OF THE ęAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES* • r

WWK1 WY MOTOR

e>A*VI« M. *AYtl 
»r rwt oocmo 

moto* cm*. a»k» pftvrts F
—— - - .

"•7

*Q« CMMJKĖM O* T>uer
•CKXX < * RUO T"*

j



DETROITO NAUJIENOS
ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIU KUOPOS IŠSKIRTINA IŠVYKA

30 d. šaulių stovykloje “Pilėnai” 
net iš dviejų daiių. Pirmoji da
lis — pasivaišinimas, o antroji 
—vakare prie žuvusioms dėl Lie
tuvos laisvės paminklo vėLavų 
nuleidimas su vijomis ceramcrJ- 
jomis.

<o

Į išvyką atsilankė gražus virš 
šimto dalyvių būrys. Po šiitų už
kandžių ir pokalbių su draugais j 
bei pažįstamais, artinantis pava
kariui, apie 5 vai. būrelis uni- w 
formoutu šauliu ir svečių i$si i 
rikiavo prie žuvusioms neseniai; 
atidengto ir pašventinto pamink-. 
lo. Mecenatai — Nelė ir Kle- j 
mensas Urbaičiai. Moterų šauiių 
vadovė Angelė Bukšnienė ir dvi i 
jaunos mergaitės — Julija Žėb- 
raitytė ir Vilija Teličėnaitė, ap
sirengusios tautiniais rūbais, pa
dėjo gyvų1 gėlių vainiką. Trum- ■ 
pą; žodi tarė Balys Gražulis (iŠ • 
Flinto), kaip šis paminklas šio- ! 
je stovykloje atsirado, šiam mc- j 
mentui pritaikintą eilėraštį pa-j 
deklamavo Adelė Žiedienė. Vė-j 
Kavas nuleidžiant, buvo gieda
mas Lietuvos Himnas.

Llnksmoji da!is

s ir linksmoji dalis įvy- 
tviru dangumi prie sta

lu. Skambėjo liaudies dainos bei
š j::o. febų muzika. Kas norėjo . 
salėjo ir p(; išokti.

šioje išvykoje matėsi daug, 
jaunime. Netiesa, 
k u p.-<rengimuose 
nimo. š o'e da’yje

mtzo
ir

i ger in t 
’ E.
i Z.

jei sakoma,, 
nesimato jau- 
buvo ir kito- 

iu paįvairinimų bei laimės trau-
imas. Buvo ir laimingų, kurie 

imus patenkinti. Atsi- 
ukotojų stovyklai pa- 
ai jie: O. L. Seleniai, 

V. čižauskai, E. S. Lungiai,
P. Jočiai, S. A- Grigaičiai, 
Kavaliauskas, A. Armalis, 
Slušrvs, O. M. Abariau, M. 

J. Kinčiai, A. Gumbrys, A^yai- 
tiekus ir P. Leknickienė. ;

Virtuvės darbais rūpinosi šios 
moterys: moterų vadovė A. 
Bukštienė, G. Valiukėnienė, S- 
Pau’ikienė, P. Žilvienė, D. Žeb- 
raitienė, V. šiurkienė ir kele-

R JAV LB Vakarų 
Apygardos V-ba

va-
Va-

Prie paminklo apeigoms 
doyavo kuop. pirm. Bronius 
liukėnaš. Toks vėliavų pakėlimas 
ir huleidimas tam tikromis pro- ? į namus, 
goynis gali tapti net tradicija. 
Būtų gera, kad tos progos bū
tų parinktos kapų puošimo. Tau
tos šventės arba Vasario 16-sics 
švenčių progomis-

aukojusioms maistą, bei sunešu- 
sioms loterijai fantus. Nuolanki 
padėka valgių ir patarnavimų 
šeimininkėms: E. Budrienei, J. 
Čiurinskienei, T. Degutienei, O. 
Jasienei, E. Jasaitienei, A. Kįal-, , 
tūnienei, S. KsiakieW-fcz 
Stonkienei, kurios buvo

A. Šiurkus, J. Kinčius, P. j vertos pagyriu
Visiems gegiĮž|fieš įdatygąi^s: 

j ir skambiam P.Ttūikio brkesfrūr, 
at-1 kuris taip sąžiiiingai; visą'jFdi'k^-. 

žvagiais. Visi patenkinti grįžome grojo, mano didėlis ačiū..
' ' K. . CiurinskoH::

» • s -- s/ * 4 • • * ' * - * t F ’

Vyrai taip pat neatsiliko. V. 
Rinkevičius. L. Selenis, N- Žie- j 
d
Želvys ir kiti, kur reikėjo, visur j 
pribuvo.

Išvyka pasisekė visais

Švyturiečių sekanti išvyka už-} 
planuota rugsėjo mėn. 27 d-j 
taip pat savoje stovykloje “Pi
lėnai’’.

Ant.; Sukauskas
— Marytė Lukoševičienė iš

R LB Marquette Pk? 
apylinkės veikla j

A ) Tautos šventės minėjimą, 
šiemet apylinkė rengia rugsėjo 
mėn. 13 dieną. Tą dieną, 10 vai. 
rylo, prie parapijos bažnyčios 
bus pakeltos vėliavos. Ta proga, 
piae tautinės vėliavos, lithuanis- 
tas Ignas Serapinas pasakys tai 
dienai pritaikytą žodį. Po to, su 
vėliavomis, ponios tautiniais rū
bais, dalyvausime iškilmingose 
mišiose.
Visi lietuviai prašomi dalyvauti 
vėliavas pakeliant ir mišiose.

Vėliau su vėliavomis dalyvau
sime parapijos rengiamoje Šilu
vos atlaidų eisenoje.

B.) Rugsėjo 13 dieną, Vyčių 
salėje, įvyks apygardos geguži-- 
nė. Mūsų apylinkė turi paruošti 
ir pravesti loteriją. Nariai pra
šomi fantus laimės šuliniui įteik
ti valdybos nariams arba pas- 

1 kambinti telefonu 925-1089 arba 
434-3713.

KO isifflt
Zom* — Foraavlmuj 

BEAL ESTATE FOR SALS
Namai, lomi — PardavImJ , 
REAL ESTATE FOR SALE ?'

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJLMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

221-2 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

l

BUTŲ NUOMAVIMAS
a NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS •.VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

FISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 ’

I

R. L. Bendruomenės East Chi- 
eages apyl. valdybos surengtoji 
St.;. John, Ind., gegužinė praėjo 
su; dideliu pasisekimu. Naujie
nose, rugpjūčio mėn. 20 d., jų 
korespondentas K. Paulius gana 
tiksliai aprašė. Tenka tik padė
koti prisidėjusiems prie pasise
kimo.

Reiškiame nuoširdžią padėką 
Marquette Parko, Brighton Par
ko ir Cicero RLB valdyboms už 
suorganizavimą autobusų, ku
riais į gegužinę atvyko apie 100 J. Budriui ir visoms moterims,

j . 'V i • : • •

Marquette Parko, žinomo veikė
jo Stasio našlė, vykdydama savo 
šeimos ilgametes tradicijas — 
remti lietuvišką spaudą, pratęs-žmonių. Reikia manyti, kad* ge- . .

gūžinėje buvo virš 170 žmonių, j dama prenumeratą, atsiuntė per 
Gegužinės kason Įplaukė geroka mūsų bičiulį Aleksą Žaką iĮ5 dol., 
suma dolerių.

Didelis ačiū RLB Marquette 
Parko, Brighton Pk., < 
Melrose Pk. valdyboms už man j 
•r mano žmonai gražią dovaną, j 
kurią įteikė Cicero skyriaus pir- j 
mininkas A. Skopas visų .aūkš- Į 
čiau išvardintu valdvbu vardu. !

Dėkoju dirbusiems už baro —* 
V. Kaltūnui, B. Tuikevičiui ir

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butų medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

•- m j* -v, Marquette Parko apylinkėje liuksusi-C.)Rugsėjo 19 dieną, sestadie- nis 12 butų. Parduotas.

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

Brighton Parke mūrinis — 3 butai 
krautuve. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namu investavimui.

1

— Dėkui Z. Paliučiui iš Mar
quette Parko^ įįž-gerus linkėji
mus, kuriuos atlydėjo prenume
rata ir $10 auka.

—Mcntrealio Gintaro ansamb-
nfet vasaros metu kruopščiai;

rūdysi visai eilei naujų koncer- j _ ,__ -- _________________
\ ^tĮ^^guje ansamblis koncer- nį, iš Chicagos ruošiama į Rock- 
j rugsėjo 26 dieną. Rugsėjo ? fordą ekskursija. Vykstame į R. 
žMpitL yakaiTe-Jaunimo centro ka- ’ LB. Rockfordo apylinkės gegu-. 
’ ^iųeje/iįv^kš. ansamblio naujai žinę.
‘^dstds.nįuž&inės plokštelės su-1 K v. . A .

r j Išvažiuojame 9 vai. ryto nuo’
j Washtenaw ir Lithuanian Plaza 
Court-Tš Brighton Parko 9.15 
vai. nuo California ir 47-tos H 
iš Cisero, 9.30 nuo 50 th av. ir j 

Chicagos Lietuvių žuvau-' 16-tos gatvės. Kelionė $5.00. Re- 
tojų-Medžiotojų klubas rugsėjo* gistruotis pas valdybos narius- 
rnėhy sekmadienį, rengia! arba tel. 925-1089 arba 434-3713. 
gegužine^talių Namuose, 2417 { 
AV; 43rd*SL; Chicago. Veiks vir- j 
ttrvė, i>ar^s; šokiams gros Evai-!
do orkestras. Prašia 12-vai. die-j

auką. Nuoširdžiai dėkui, r —
i — Dėkui V. Rėkliui iš Oak 

Cicero ir J Lawn, III., už ankstyvą prenu-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayjjegukrtyI

sės us fer 
financing

1 AT CUR 10W RAT5

meratos pratęsimą, sveikinimus 
ir gerus linkėjimus, taiip pat. už 
$20 auką.

— J. Vilimas iš Marquette 
Parko kartu su metine prenume- 
irata atsiuntė 5 do'l. auką. Dėkui;

— Adolfas čampė, Waterbu
ry, Conn., žinomas visuomenės 
veikėjas, ankstyvai- pratęsdamas 
prenumeratą, parėmė Naujienų 
leidimą $10 auka. Dėkui.

2

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

IŠĮeistps,muzikinės plokštelės su- j į 
(lietuvės. Plokštelės viršus pa-} 
puoštas Kristinos Makauskienės, 
projektu. Sutiktuves praves Emi- 
lija; Pakstaitė-Sakaįolskienė.

rią. Įėjimo auka 1 dol.
Kviečia Klubo Valdyba

!

DĖMESIO'1!

Skambinti teL 436-7878

Aplankykime Rockfordą.
Valdyba.

i

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

J" —%
DĖMESIO 

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVL 

TeL 523-8775 i

i

Insurance, Income Tax

Rūpinasi lietuviško 
mis Šv. Kryžiaus 

mišiomis

i 
i Pirkite senoviškai

1

Amerikos Liet. B-nės (R) Va- į 
karų Apygarda ruošia labai sau- j žiaus parap. lietuvių komitete 

_ i išrinktųjų narių pirmasis posėdis

CHICAGO, Ill.

nią gegužinę-pikniką rugsėjo 
13 d., sekmadienį, Vyčių salėje, 
esančioje 2455 .47-toje gat
vėje (Cambpell-jr 47-tos gatvės 
sankryžoje). Pradžia l'val.

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

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

, ■_ Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

I
i

I
I

g

ivyko J.. Ankaus kepyklos pa-j 4 Lutu mūriniSj. apie ?9j000
talpose rugp. 30 d. tuoj po pa
maldų. Dalyvavo visi nariai, iš
skyrus dr. V. Taurą, kuris bu- 

Kviečiame visus gausiai atsi- Įsipareigojęs kitur. Atliktui 
t r „ į. darbų apžvalgą padarė Pr. šulas

nuomos. Atskiri gazo šildymai.
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Laikrodžiai fr brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas i 
2646 West S<Hh Sfrart 
T«I. REpubllc 7-1MI

lankyti.- Veiks Baras, laimės šu- į . ...

linys- ir Įvairių,, skanių užkan- j prašydams pirmiausia pasiskirs- 
džių bufetas. Na, žinoma, sve-pYti pareigomis, kad darbas bu
čius linksmins geriausia čikago'-1tu našesnis. Vienbalsiai nubąl 

—i - * - - • . , ^uoti: Pr. Šulas — nirmininkv
vicepirmininkais — Dr. V. Tau 
ras. J. Ankus. J. Mačiulis, ižd 
Pilekienė. .sekr. J. Litvinas, rei ;

. j kalų vedėjas C. Kinčinas, spau
dai - informacijai — M. šulai- 
tienė ir O. Kunsmanienė. Nu

tarta paremtų spauda ir
radijo valan'V1^ ^'irie skelbi? 
;r Hex”vi:\c lankvti sma-

k žiaurią čv.. Kryžiaus katedrą

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.,

jė orkestrantu grupė. VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

i

į

(Į
I

kS

222 WEST CERMAX ROAD

Cį- VVtTrt REPĄSkMPMT >'■ 
<t6 ««r;-YdOri iNC&vi.E i-1

ąhnąsWUaii
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P*ld ai 
Companded

OU3 SAVINGS 

CERTIFICATES 
EARN UP TO ’8%

CHICAGO, ILLINOIS 60SC8 

Rūmai Virgin^ 7^7747 

D3VRS1 Xon.Tue.Fri.9-4 Ihur.9-S Set. 9-1

SEHVMG CHKRGO UND SW3BS SINCE 1305

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

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

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 801508

3 For constipation 
you’ll call it 5' 

“The O ver nlnht Wonder”- -
Ever feel uncomfortable with your laxative?

■ Then it s time you tried the gentle medicine they 
call “The Overnight Wonden’*

Its todays Ex-Lax® and it relieves the discom
forts of constipation by helping restore the body’s 
own natural rhythm, liy it tonight You’ll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pill
Wonder”
Take on ly as directed

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS
Įvairūs Oalyk^I

'i
ML i 1 M K U i

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 2M-745S 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokį blankai.
darbu ir prakaitu. Posėdyje da
lyvavo Liet. Kataliku Federaci. 
jos vicepirm. adv. S. Kuprvs 
Jis padarė pranešimą, pabrėž 
damas, kad veikdami per šią Fe 
deraciią. atliksime reikšminges
nius darbus ir išlaikysime lietu
viškas pamaldas šioje bažnyčoje

Po posėdžio J. Ankus visus 
■ pavaišino savo gaminiais —. pv- 
k ražaičiais ir skania kavute. Už 
' tai jam padėkoio. Iždininkė su

rinko iš posėdžio dalyvių aukv 
, lietuvių: spaudai ir radijo valan- 

i; dėlėms palaikyti iš viso $78 dol

PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

HOMEOWNERS POLICY

O. Kunsmamenė

If not open — no charge.

CALL 656-8387
T & F SEWERAGE & PLUMB- j 
ING. Rod any drain line for $25.• 
If not open, no charge. We install < 

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

and basements.
523-1962

F. ZapoliK Agen?
1205'/7 W. 95th Si T 
Everg. rerk, III. 6 
60642, - 424-6654

State Farm Fire and Casualty Company

advokatų draugija
V. BYLAITIS ir Y. BRIZGYS

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

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

RIKOJE
yra mdansiiy didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaliuė or- 

ganiiacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdraudę savo nariams. €

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

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas g»l> ’ 
Surivienijune apsidrausti iki 110,000.

8BLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai.

A —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ni 
>1,000 apdraudoa suma temoka tik $3.00 metama,

SLA-—kuopu vyra risoae lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
1 iiavo apylinkės SLA kuopą veikėjus Jie Jums 
mielai pagelbės 1 ŠIA įsirašyti. ,

Galite krelptla Ir tledal i SLA Centre

LITHUANIA!* ALLIANCE OF AMIRICA

TeL Oil) MJ -EK 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.

PO R SALL — dining room set, 
living room set, air conditioner 
10,000 BTU, colored TV con
sole 25”. Call 227-4839.

— Pirmadienį Anglijoje, Man
chester mieste, sudegė chemika
lų fabrikas ir sandėliai, žuvo 
vienas darbininkas. Dėl sprogi
mų apie 1,000 asmenų buvo 

! evakuota.

Advotataa

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryU 

tai 6 vai. vaK. Šeštadieni nuo 
8 vai. ryto iki 12 vai. d. 

It pagal susitarimą.
TU 776-5162 arba 776-5161

7649 West 63rd Street
Chleaco, 60629

Sergeants
3 SENTRY’S 

Flėa & T** CoHar

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, September 9,1981

KILLS 
REAS,TICKS!

g Jk n*MK • Kite Tick*




