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RUSAI NUODIJA KOVOTOJUS, SAKO HAIG
5 . : h .

SOLIDARUMUI GRESIA REPRESIJOS 
r IŠ PARTIJOS IR VYRIAUSYBĖS

i- • PRISIMINTOS SOVIETŲ INVAZIJOS Į VENGRIJĄ 1 
\ . IR ČEKOSLOVAKUĄ

VARŠUVA.— Solidarumo uni- ; 
jos atstovų konferencijos pir
moji dalis Dancigo mieste pasi-l 
baigė; Antroji konferencijos da
lis-prasidės rugsėjo 26 d. Joje 
bus išrinkta nauja Solidarumo 
vadovybė ir svarstomos refor
mų programas. Kartu baigėsi 
Sovietų manevrai-Lenkijos pa
sieniuose ir Baltijos jūoje. Žvan
gindami ginklais-, Sovietai iškėlė ] 
jaunų.jūrininkų bei kareivių da-' 
liriį Dancigo rajone.

•* Šeštadienį Solidarumo vadas 
Lešek AValęsa. . pasakė . kalbą 
centrinės Lenkijos Gniezno' mies
to gyventojams. Jis pareiškė, 
kad unija nenori ir nesiekia už-_ 
imti valdžią, tik nori užtikrinti, 
kad partija bei vyriausybė; atlik
tų savo pareigą gyventoj airis. 
Unija yra labai, grubiuose santy
kiuose su partija ir vyriausybe, 
bet reikalui esant'galimą-skirtin- 

. gas pažiūras suvienodinti if ras-’ 
; “S geriabsi^’išeitis; - -

Sekmadienį lenkų komparti
jos vado'vybė pakaltino Solida- 
riririą kontrarevoliuciuja ir elge
siu, dėl kurio 1956 m. Vengrija, 
o 1968 metais Čekoslovakija bu
vo okupuotos.. Šiandien lygiai tą. 
pat dąro' Sblidarrimas. Vyriausy
bės atstbvas pakaltino ūbi ją už 
dabartinę, ekonominę kmę. Ypa
tingai yra didelis trfbvuiriaš’ ak
mens anglies —: energijos šalti
nių fabrikams ir elektros jėgai
nėms.. Visa ekonomija- yra tiek 
blogame stovyje, kad. dar dides
nis pablogėjimas iššauktų visiš
ką sugriuvimą. U

Premjero’ pavaduotojas Jariush 
Qbodowski buvo' pirmininku 
grupės, tyrinėjančios ekonmhi- 
nio blogėjimo priežastis. Didžiau
sia priežastis esanti. .akmens 
anglių. trūkumas. Jis ‘ atsirado 
angliakasiams pėrėjūs į penkių 
dienų darbo savaitę, rekomen
duotą Solidarūrhb.

FEDERALINIS TEISMAS 
TIKRINA IŠLAIDAS

CHICAGO, III. — Kardinolo 
Cody administracija paskelbė, 
kad prisiekusiųjų teismas dabar 
nagrinėja kardinolo Rodžio pa
skolą poniai Helen D; Wilson., 
kardinolo pusseserei.

Kun. Timothy J. Lyne prašė 
’visus savo parapijiečius būti 
kantriems ir nuoląidiems. Jis 
citavo šv. Rašto ištrauką, ku
rioje patariama dovanoti ne tik 
7 kartus, bet ir 70 kartu 7. 
Tribune atspausdino $60,276:52 
čekį, gautą iš kardinolo gyvybės 
apdraudo's, kuris vėliau buvo 
perduotas poniai H, D. Wilson. 
Tai buvusi paskola [poniai Wil
son. Kardinolas įsakė tarnauto
jams parodyti visą-atskaitomybę 
prisiekusiųjų teismui.

. Ponia Wilson — gera - 
’ biznierka

Chicagoje ponią Wilson atsto
vauja advokatas Leonard Ring, 
kuris turi savo ofisą • Ohicagos 
centre. Kardinolo čekiai puvo 
atiduo^įĄęįsrnui, bet a^. juos- 
gerai ftubl^Vokatas Riffes 

■r’ '
Laikraštininkai^, advį.; Tlmįt 

pareiškė^ kad 1969* iji|Į£ kai-pęųiia 
\ViWn>§{¥ykoxj”’ęhicIgą, t^ ji 
tu rėjb’ to.-' Tuo tarpu
dabar jOšiožtufW^^ęia --350$i00 
dolerių. Ad^. Ring^dėjo’ paro
dyti ir visūš ponios 5^įison vąls- 
tybės mokesčių lakštus... Jis yra 
įsitikinęs*.. kąji. visi .dokumentai 
buvo ^padaryti tvarkingai: j" ■
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pasakė■. Sekmadienį- Valstybės sekretorius 
labai svarbią kalbą apie Sovietų'

SIŪLO TAIVANUI PASKIRTI ATSTO
VĄ Į AUKŠČIAUSIĄ VADOVYBĘ 

KINIJA LABAI NEPATENKINTA PRFZ. REAGANO 
NUTARIMU PARDUOTI NAUJUS GINKLUS

-’i- • - •’

■ . - K.—; PEKINAS. —- Kinijos vyriau
sybė pasiūlė Taivano vadovybei 
paskirti savo atstovą į pačią 
aukščiausią Kinijos atstovybę.

Kinija

IRANAS BANDO ATSI
KRATYTI MULOS

PARYŽIUS, Prancūzijai/—Te-

RAGINA NAUDOTI 
PASENUSIĄ DUONĄ

MASKVA (AP).,— ši vasara 
buvo' persauša augalams Sovie
tų Sąjungoje ir tai -atsiliepė ja
vų derliui. Valdžia pagina Mask
vos gyventojus suvartoti pase
nusią duoną. Kepyklose bei par
duotuvėse dalinami receptai apie 
panaudojimą senos duonos kepi
niams, delikatesams, net gėri
mams. ■ ■. ■ ' •

HARVESTER GAMINA
NAUJUS TRAKTORIUS i

- - 'T“ ' ■ v 5

KANSAS CITY, Kan.— Chica
goje International Harvester at
leido kelis tūkstančius darbinin
kų ;ir turėjo .'milijonų dolerių 
nuostolį.

Kansas City Harvester Co. 
prarkša, kad’jie. jau turi paga
minę liaują traktoriuj turintį

NAMAS IŠLAIDUMU 
MAS IŠLAIDUMU

WASHINGTON, D.C. (UPI). 
— Kongreso atstovas Les Aspin, 
demokratas iš Wisconsin, sek
madienį pareiškė, kad tipiški 
Pentagono admirolams priešpie- 

] Čiai kainuoja $31,.bet jie patys 
sumoka tik $4, o visą kitą sumą 
sumoka mokesčių mokėtojai. 
Tokius priešpiečius valgo apie 
125 asmenys kasdien. •

Aviacijos virtuvėse panašūs 
priešpiečiai kainuoja $12, o ar
mijos — $15. Atstovas Les As- 

j pin tvirtina, kad maistas būtų 
i daug pigesnis, jei admirolams 
ir generolams reikėtų apsimo- 

: keti patiems.

PAMINĖTA ENCIK- . .
LIKOS SUKAKTIS ■■

/ ; >
ROMA (UPI). — Popiežius 

Jonas Paulius II, esantis Cašfel 
Gandolfo viloje, pranešė, kad 
bus paminėta popiežiaus: Leono 
XIII enciklikos “Rerarm, Nova- 
rum” sukaktis. Joje yra rašomą 
apie socialinius reikalus bdj žmp^
nių santykius, Trirp-^i.bj kalbų,
ji yra išleista ir lietuviškai.

AFGANISTANE, VIETNAME, LAOSE 
NUODIJA ATKAKLIUS KOVOTOJUS

PROTESTAVO SOCIALDEMOKRATINIS JAUNIMAS,
KOMUNISTAI, VOKIEČIU TIKYBINĖS GRUPĖS

EGIPTIEČIŲ DELEGACIJA 
ATVYKO rZRAELIN

TEL AVIVAS (UPI). — Sek
madienį Izraelin atvyko -‘45 
egiptiečių delegaciją tartis .su 
Izraeliu’ dėl palestiniečių savival
dos okupuotose teritorijose.. De
legacijai vadovauja Egipto užsie
nio reikalų ministerio pavaduo
tojas Taher Shash. Delegaciją 

‘pasitiko Izraelio delegacijos va
dovas, gynybos ministeris Ariel 
■Sharon.

Izraelio' užsienio reikalųmi
nisterijos generalinis direkto
rius David Kimche pareiškė ge
ras viltis. Didelė egiptiečių dele
gacija bus pajėgi aptarti turiz
mo, muitų, transportaCijos it 
kitus reikalus

— Pirmadienį aukso uncija 
-kainavo $456, ' *.

nenori vartoti J^os;rerano gatvėse pasidėjusios ko- 
prieš Taiyaną ir jos vyriausybę,} yos tai? vie[os gyventojų .ir Isla- 

nepatenkintą i mo ginkluotų partizanų yra pa- 
Reaganri mutąriT; stangos atsikratyti žiaurios mu- 

įša .parduoti Taivano .vyriaūsy- 'chomeini vyriausybės, .-
modernius ^aro. į^^u"|prancūzu spaudos ir. radijo aisto- 

vus^kilų -ginklu Kini jautiesi-į vam5 parejškė M?. Rajavi. Jis 
rengia_pų]ti Taivano,• jam.-metu-* tvirtina,, kad nuo. birželio pra- 
rėių būti reikalingi nąuji gitiylai. Chomeini įsakė. sušaudyti 

Tengas įsakė nevar toto; j ė- g-g. c|iajkos grUpės narių, o j ' 
gos prieš Taiyaną. Jis nesupran- kaJėjimus sugrūdo 10,000/sosti-, 

; ta, kuriam tikslui Taivantu-^ei- nės avven; įu 5 -
kalingi nauji ginklai. Pats rice- ~ 
premjeras Tengas pasiūlė Tai-.
vano vyriausybei atsiųsti italo- į C1,alk k^ai yrjt labai gera, 
va į aukščiausią Kinijos tarybą, 
kad Taivanas būtu infoYmuotas 
apie Kinijos;planus. t y 
z Tengas norėjo .parodyti g^rą 

'valią/ niekuo neįpareigodariias 
Taivano. Užsienio diplomatai, 
susipažinę su Tengo ipasittiymu,

Rajavi yra įsitikinęs, kad

VIEN NAFTA NEIŠGEL
BĖS EKONOMUOS

MEKSIKOS MIESTAS.—Mek
sikos prezidentas Jose Lopeli 
PoTtillo pareiškė, kad vien nafta 
nepagerins ekonoijiijos. Jis/šiūlo 

p šias rekomendacijas:; : j- '.
• Suindustrialižųoti kai ku

riuos ūkius; . :
• Paruošti žemės ūkio produk

tus’.vartotojams;
~. Panaikinti .'pro'tekcionizmą; 

Ą ~ Nepasitikėti/rien naftos- . 
eksportu. ,'■-;'

i X

BOMBĄ PADĖJO
VALDŽIOS ATSTOVAS ,

TEHERANAS. — Irano radi- 
jas oficialiai paskelbė, kad bom
bą padėjęs buvęs policijos atsto-

greičiausiai gali atmesti Pekino 
vyriausybės pasiūlymą, nors jis
Taivanui nėra pavojingas.

185 ark. jėgos..

Panelė Sofija Daukaite, šių melų Daliju karalaitė, svei
kina ponią Margę Mankus, pajėgusią gražiausiai sudės
tyti gėlių kraiteles ir laimėti Fordo Shopping Centro 
Daliju Mėlynąjį kaspiną. (Al Vaitis nuotrauka)

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 15: Marija Sopulin
goji, Menė, Sartonė, Vismantas.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:01.
Oras giedras, šiltas.

— Apie Mužadejn Chalk gru
pės kovas pranešimą padarė 
Masud Rajavi,- pirmas pradėjęs 
teroro veiksmus prieš Islamo 
partizanus. • Rajavi buvo aviaci
jos pulkininkas.

organizuoti. Jie sudaro 12 žmo- 
nių grupes, turi gerus -ryšius’ ir 
laikosi griežtos, disciplinos. Jie 
yra pasiryžę baigti atsilikusių 
mulų' /primestą '• vyriausybę ' ir 
sauvalę. ■ / ii vas, žinojęs visas saugumo prie-

Rajavi; buvęs Chalk sąjūdžio , moneš.- Jis galėjo laisvai judėti 
vadovas, prieš jo išvykimą į Pa- premjero įstaigoje. Bdriibą pa- 
ryžių kartu su buv. prezidentu I dėjo aukštas pareigūnas Masud 
Bani Sadr, yra įsitikinę, kad Kešmiri. Jis žuvo sprogimo 

į Choęieinio santvarka virs, neš t irietijį
didelė krašto gyventojų daugu-] Buvo suimta ir sušaudyta 
ma nepritaria terorui. Kai.Cho* | daug įtariamų žmonių, bet da- 
meini bus nuverstas, tai Chalk ?Bar išaiškinta, jog tai bityo Vie- 
paskelbs demokratinius rinki- no aukšto pareigūno’ darbas, 
mus visame krašte. Balsuos visi 
Irano piliečiais Mulai- Chomeini 
bus suruoštas viešas teisinas, 
kad 36 milijonai gyventojų tele
vizijoje matytų jį ir girdėtų jo 
pasisakimus. Jaih bus Veisia pasi
aiškinti ir pasisamdyti advokatų.

Valstybės sekr. A. Ųaig-^'

-BERLYNASį VokietiJAV 
turi įrodymų, kad Sovietų Są- 
junga ir 'josios' sąjungininkai 
Pietų Azijoje vartoja nuodingas 
dujas prieš atkaklius kovdtojps* 

■kurių negali įveikti įprastais 
ginklais, savo kalbojeįižuma- 
•lis^ąms ^sekmadienį pareiškė 
JAV Valstybės sekretorius Alek
sandras Haig.

i —Mes dabar turim iikrų;cher 
minių. įrodymų, kad Sovietjį:'Są
jungą vartoja stiprius mye.o Į ruošė paskaitą CBerlyho žurna- 
nuodūs, "naikinančius atkąkleš j Įist^f&p, ? G , *- '-f ' ?
nius kovotojus Ladse, Vietname į.- Husai'įsiveržė į Afganista- 
ir;Ąf^anistane. Sovietų Sąjunga ną 1979. pabaigoje,.— pareiš- 

:pavedė Vięjriainą prieš pusanU selrfeto'ri'uš" Haig/ — Dabar 
rų metų, bet iki šio.meto negali j apfe pgnktadalis afganistaniečių 

lajrieido/kraštą. Dauguma jų pa- 
leko į Pakistaną. Afganistanie- 
ėių tikėjimas, kultūra ir visas 
gyvenimas yra išardytas.. Viet
namas pavergė visą Kanibodiją 
ir dabar nesitraukia, o Libiji 
pavergė Čadą ir terprizuoja to
liau esančias valstybes. Kur yra 
demonstracijos prieš šiuos prie
vartos ' veiksmus? '—. paklausa 
sekretorius.

nius kovotojus Lac'se, Vietname

didelė krašto gyventojų daugu-'j Buvo

Mula Chomeini pareiškė, kad 
gali būti sprogdinamas ir> Isla
mo parlamentas.

■ir pradėjo daužyti - krautuvių 
langus, daužyti autriiuobilius ir 
neštis pagrobtas prekes. Polici
jai pavyko sučiupti apie 30 nusi
kaltėlių, uždaryti juos ir ati
duoti teismui. Atrodo, kad prie 
taikios - jaunimo demons&acijos 
buvo? prisa jungę /mušeikos'.'

Sekretorius 'buvo Belgrade. Bo
noje jis paėmė Vokietijos užsie
nio reikalų ministen įe’nscherj 
ir atskrido į Berlyną/ kur su-

KELS GAZOLINO IR DEG
TINĖS KAINAS

MASKVA, Rusija. — Pakėlus 
algas angliakasiams, Sovietų val
džia paskelbė, kad šia savaitę 
pakils gazolino ir degtinės 
kainos.

Gazolino litro kaina pakils 20 
kapeikų (maždaug 27 centus), 
o vodkos bonkai pridės 18 ka
peikų. Rusijoj angliakasiai auto
mobilių neturi, užtat jiems pa
kėlė degtinę. Automobilius turi 
komunistų partijos nariai ir 
aukšti valdžios pareigūnai.

MASKVA PAKĖLĖ ALGAS 
ANGLIAKASIAMS

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia pakėlė algas vakaruose 
esantiems angliakasiams nuo 18 
iki 25%. Sovietų valdžia bijo, 
kad lenkų propaganda nepaveik
tų darbininkų, todėl ji pati, pa
tyrusi apie angliakasių nuotai
kas, pakėlė algas nuo' praeito I 
sekmadienio. Manoma, kad bus jlistams tarptautinę padėtį, gat- 
pakeltos algos plieno darbinin
kams ir geležinkeliečiams. Jie 
gerai informuoti apie įvykius 
Lenkijoje.

laisvai .valdyti krašto ir. ląisyai 
naudoti, kėlių. Rusai naudoja 
nuodingas dujas, kai negali pa-, 
siekti rusu šarvuočiai, tankai i? 
aviacija. Afganistaniečiai paii- 
.rinko strategines kalnų uolų vie
tas,. iš >kurių apšaudo Sovietų! 
konvojus, vežančius į šiaurę su 
žeistus Sovietų karius, amuni 
cįįą, drabužius ir maistą. Sovie
tų Kariai buvo pasiekę kairiais 
einančius, kelius, bet vėliau ru
sai buvo priversti pasitraukti, 
n:s Afganistano kalnų keliai ne
betinka Sovietų karo mašinoms 
Vienūr jie Afganistano kelius 
išardė, tiltus išgriovė, o kitur 
žiemos metu nepajėgė išsikaps
tyti. Įstrigusius rusus afganista
niečiai vykusiai naikino. Prieš 
atkakliai ’puolančius afganista 
niečius rusai naudojo žmonėms 
ir gyyuliams mirtį nešančias 
dujas.

rS'.kr. Haig Berlyne pareiškė, 
kad., dujų vai tojimas sukelia di- 
deličl susirūpinimu Sovietų vai 
džios elgesiu.

Kai sekr. Haig aiškino žurns-
Helmut Schmidt

— Rusijds plieno darbininkai

ir angliakasiai džiaugiasi, kad 
Lenkijos darbininkai padėjo ru
sams pakelti algas. Rusijos kol- 
chozininkai nori didesnių algų, 
bet bijo streikuoti.

vėse vyko suruošta 10.000 jau 
ninio demonstracija, nukreipta 
prieš sekretorių Haig. Jie pro
testavo prieš sekretoriaus Haig 
atvykimą j Berlyną. Visa Berly 
no policija buvo gatvėse tvar
kai palaikyti. 7,000 buvo gatvė
se, o kiti dabojo įstaigas. Eisena 
buvo taiki, bet vienu metu apie 
tūkstantis jaunuolių atsiskyrė

Vokietijos kancleris įtikino 
partijos narius dirbti šiaurės 
Atlanto Sąjungoje, bet so
cialdemokratinis jaunimas, 
bendradarbiaudamas su ko
munistais bei tikybinėmis 
grupėmis, protestavo prieš 
“karo siekiantį Daigą”. Ber
lyne JAV Valstybės sekreto 
rius apkaltino So'v. Sąjungą 
nuodingų dujų naudojimu.



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

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

MAISTU GYDYKIME DANTIS

valgio, būtinai per šešias minu
tes. Valomi dantys j visas ketu 
rias puses (aukštyn-žemyn, kai- 
rėn-dešinėn) dantų šepetėlį judi
nant. Dar siūlu patariaina dan-

siūlo pavidalo stiprus dantų va
lytojas).

Dar patariaina dantų pastą 
vartoti. Jos galime ir nenaudoti, 
ir netikėti visokiems skelbi
mams. Kai vartosime dantų pas-

Gera mityba saugo dantis nuo gedimo.
(Mediciniška tiesa)

Žmonių nesveiki įpročiai vai- taria dantis valyti pusiau kietu 
gani ir geriant kiršte kerta žino- dantų šepetėliu po kiekvienc 
gaus sveikatą. Menkėjant kūno 
sveikatai, menksta ir dantų svei
katingumas. Dantų gydytojas 
yra geriausias mūsų dantų sau
gotojas. Tik reikia klausyti ką
jis kalba ir pildyti jo nurody-,tų tarpus valyti (yra specialus 
mus. Bet kur tau! Žmonės ima 
dantis dantų gydytojui rodyti 
tik tada, kai'jie gerokai apgen- 
da ir ima skaudėti. O turėtume 
visi bent kartą metuose pasiro
dyti dantų gydytojui, nors jokio
skausmo' neturėtume dantų sri- tą, dėsime visą dantų valymą 
tyje. Tik taip elgdamiesi mes 
galime sveikus dantis kuo il
giausiai išlaikyti.

Dantys nekabo ore. Jie tamp
riai rišasi su mūsų kūnu. Kūnui 
esant stiprios sveikatos, daug 
geresnė galimybė yra dantims 
būti sveikiems. Medicinos moks
las žino, kad kūno ligos dažnai 
rišasi su dantų gedimu.

Dantų gydytojas gali surasti 
daugelį negerovių dantų srityje. 
Dantys gali gesti, juose skylės 
atsirasti. Gali dantų smegenys 
susirgti, jose žaizdos gali supū
liuoti. Dantų gydytojas būtinai 
padaro dantų X-Ray nuotrauką. 
Jis mato ne tik dantis, bet ir jų 
šaknis bei žandikaulio stovį. To
dėl neprieštaraukime, leiskime 
dantų gydytojui dantų nuotrau
ką padaryti. Kitaip nebus tikras 
dantų patikrinimas. Dantų gy
dytojas tik patars, o dantų prie
žiūros darbą mes palys turėsi
me atlikti.

Sakysim, dantų gydytojas pa

pustai, o tai neteisingas bus mū
sų elgesys. Mechaniškas dantų 
valymas šepetėliu per šešias mi
nutes po kiekvieno valgio yra 
svarbiausias darbas. Visai, be 
pastos gali taip 'valydamas dan- Į 
lis kuo sveikiausius juos užlai- • 
kyti.

Nustokime kramtyti 
daiktus, kaip riešutus, 
dantų protezus bei kitokius dan
tų sutaisymus turėdami, 
kietų daiktų nedėkime 
dantų. Tai sveiką protą 
ėiam yra savaime aiškūs 
kai. Tik mums reikia juos pil
dyti dabar, o ne ryt. Liaukimės 
dantimis susirūpinti; tik ; fe’da, 
kai jie sugenda. Dar gerokai 
prieš tai reguliariai lankykimės 
pas dantų gydytoją. Pinigų 
šiam reikalui nė vienas negai
lėkime.

NIAGARA LAUKIA TURISTŲ

kietus
Ypač

labai

turin- 
dalv-

Tinkamas dantų sveikatai 
užlaikyti maistas

Sekantį maistą patasia dantų

gydytojai kiekvienam norinčiam 
sveikus dantis turėti žmogui. 
Štai keturi svarbiausi punktai 
sveiko maisto' srityje, pildytini 
kiekvienam mūsiškiui.

1) Lietuviškai maitindamiesi, 
būtinai maiste naudokime žalias 
daržoves, tokius vaisius (nelup
kime jų odos) ir javus (cereals).

2) Būtinai kasdien valgykime 
pieno gaminius (varškė, saldus 
pienas 2%, pasukos, rūgusis 
pienas, yogurtas...). Pieno gė
rikai (mažiausiai kvortą per 
dieną) atrodo' jaunesni pagal 
savo amžių, mažiau turi dantyse 
skylių ir rečiau serga sąnarių Ii-
G, 
rikai esti mažiau nervingi ir 
riau miega. , .

3) Neklausykite patarėjų, 
kančių negerti vaisių sunkos. 
Gerkite kiek pajėgdami vaisių 
sunkas (ypač citrinines — apei

©s

gedo dantys — rodykime juos 
dantų gydytojui. Bet gerokai 
prieš tai elkimės išmintingai: 
valykim dantis per šešias minu
tes po kiekvieno valgid. Nevar
tokime per daug šalto bei karš
to maisto bei gėrimo. Turime to
kiai veiklai visi lietuviai atgim-

bėi jų junginių.
Svarbu valgyti tokį maistą, 

kurį reikia ilgai kramtyti. Tada 
dantys gauna geresnę mitybą.

i Tada ir dantų smegenys sveiks
ta, josna daugiau kraujo prite- 
ka. Geras kramtymas yra gera 
dantų smegenims gimnastika. 
Dar vitaminas C yra labai svar- 

I bus dantų smegenų sveikatai. 
Todėl valgykime vaisius, ypač 
citrininius, o taip pat gerkime 
ir citrinines sunkas (apelsinų, 
graifruktų).

Neklausykime, kad kas kalba, 
būk citrininių vaisių sunkos yra 
nesveika gerti. Kas gali vaisius 
valgyti, tegul juos valgei. Bet 
daugumai žmonių neįmanoma 
gausiai pirktis vaisių ir iš jų sun- 
sas daryti. Tegul mums kiti 
(pardavėjai) padaro iš vaisių 
sunkas, o mes jas gerkime kvor
tomis. Gerai ir pačius vaisius 
valgyti, tada apturime visą cit
rininio vaisiaus medžiagą. Tas 
sveika visam kūnui, ypač žar
noms. Jos niekada nesukietės, 
kai žmonės gausiai valgys žalių 
vaisių-daržovių. Visi kiti, kurie 
geram vaisių sultis, stambmenų 
(taip gerų žarnoms) apturime iš. 
gausaus valgymo kitokių vaisių 
bei daržovių.

Išvada; šio krašto žmonių nė t 
98 % turi. sugedusius dantis. Ma- 

■ ža to, genda dantis palaikantis 
j kaulas.' Dantų gydytojai' negali 

Visame pasaulyje gyveną pa- ■ aptvarkyti bilijonus skylių dan- 
prasčiausi — primityviausi žmo- tyse šio krašto žmdnėms. Už tai 
nės turi sveikiausius dantis. To- | visi turime kreipti dėmesį į ap- 
kię eskimai (Aliaskdje), poline-j 
zai (pietiniame Pacifike), senie-l 
ji Australijos gyventojai, maorai 
(Naujojoje Zalandijoje), vieti
niai Afrikos gyventojai, ar Peru o--------------------j—--- — —

džiunglių žmonės... turi stip- j paukštienos, kalakutienos sriu- 
rius, sveikus dantis. | bos yra i-begalinės vertės. Dar

__ , . , , I žuvies taukai naudotini reikia-Kas per paslaptis, kad tie pa- J ’. . • o , .\ r r > r j mai — nepergausiai. O kai ap-
prasti žmonės tun sveikesmus I 
dantis, negu geriausią gyvenimą 
turintieji amerikiečiai? Jų svei
ki valgio įpročiai užlaikė jų dan- į 
tų svekatą. Jie, nors nemokyti, i 
išmintingiau pasirenka sveiką; 
maistą, negu amerikiečiai. Jie j 
valgo vandens gyvius — įvai
riausias žuvis. Javus jie valgo 
tokius, kokie nunoko — be jokio 
sėlenų prašalinimo’.- Vaisius jie

raifruktų...) vietoje van- jie užlaikys sveikatą ir sveikussinų, g 
dens. Sibire būdami gersime su
šildytą sniegą, o Amerikoje be- 
sirasdami negerkime visai van
dens, kai čia pat yra ežerai vai
sių sunkos mūsų artumoje! Iš
leiskime daug pinigų vaisių sun
kas gerdami, apturėsime di
džiausias palūkanas geros svei- 
svaigalus gėrę, nes juos geriant, 
nebus vietos Vaisių sunkoms.

4) žuvies taukus su pertrau
komis visi naudokime, žuvies 
taukai vaistinėse vadinasi COD 
LIVER OIL.' Jie yra skystame 
pavidale, po valgomą šaukštą 
imami su pienu ar apelsinų sun-

dantis kuo ilgiausiai.

Paprasti žmonės turi 
sveikiausius dantis

Visame pasaulyje gyveną

saugą nuo dantų gedimo. Reikia 
visiems grįžti prie sveikos: mity
bos: gausiai vaisių-daržovių ir 
baltyminio maisto (pieno ir jo 
gaminių) naudojimo*. Čia dar

gomis (artritis). Tokie pieno gė-jka. Vieno valgomo šaukšto per 
g& dieną, gana. Yra kapsulės — po

sa-
400 vienetų (IU). Vienos kap
sulės per t,dieną*-gana. Ypač žie- 
mds laiku taip stiprinkimės žu
vies taukais.

Maži kiekiai mineralu yra bū
tini žmogaus bendrai sveikatai, 
o taip pat ir dantims. Mišriu 
maistu misdami, y] 
vaisių-daržovių ir viščiuko (ar Į 
kalakuto kojų) sriubos po litrą | 
kasdien suvalgydąmi, mes stip- j

pac daug valgo‘ su žieve.
ępmkn far'

ti. Kitaip, būsime visi bedančiai. 
0 tada, broleli, pradės svyruoti 
visa mūsų sveikata.

Pasiskaityti: Dale Alexander, 
Good Health and Common 
Sense. Witkower Press, Inc.

Paminėtas sidabri
nis jubiliejus

Rugsėjo 6 dieną, Danutės ir 
Stasio Liepų sddyboj, Michianoj,. 
susirinko būrelis jų gerbėjų pa
sveikinti juos ir paminėti jų si- 
badrinę vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Vakaro vadovas ir kalbėtojas 
buvo P. Sirgidas, o po jo buvo 
ir daugiau kalbėtojų, kurie taip 
pat sveikino jubiliatus ir linkėjo 
jiems nuotaikingo gyvenimo ir 
sveikatos. Be susirinkusiųjų, 
juos sveikino' ir telefonu; svei
kino net iš tolimos Kalifornijos.

Prie šeimininkės gražiai pa
puošto vaišių stalo, sugiedota 
jubiliatams Ilgiausių metų. Atsi
radus nuotaikai, buvo' padainuo
ta keletas patriotinių dainelių. 
Jubiliatai apdovanoti gražiomis 
dovanėlėmis. J. G.

VAISIAI IR JŲ SUNKOS '

Perdaug išgeriant ’’gteitfruito 
sunkos galime paker&ti dan

tims, teigia “Journal of Nutri- 
_tiohs’7 nes to vaisio_ rųgštis iš- 
griaužia dantų emalį ir pažei
džia burnos audinius-

Geriau yra valgyti greitfruitą 
gabaliukais. L? ? -

GEGUTĖ IR PURPLĖ
Gegutė medyje liūdnai kukavo.
Purplė ant šakos gan meiliai jai burkavo 
—■ “Kodėl tu, kūma, taip liūdna?
Ar todėl, kad palikai viena
Su paskutine vasaros diena?
Ar kad saulė leidžias jau anksčiau?

Great 
Arneric

Dreąm 
Machine

.VS4OC*. la tt® pUca that I* mad« 
out <£. dream*. And, UjS. Saving* 
Honda have been helping to make 
Lippy dreams com# true for years.

Now, Bonds mature in less than 
years. That means your dreams

■vatori'

•1 p«ur tab*. k wM Riburi w ’C
W had Urw*. WmaJ Ina ftaf

Plan where you work, or the 
Bao4*a-Month plan where you bank. 

Before you know it, your Amerixn

Take stock in America
XT
▲

-

*■ ■

Įdomu, kad kai tie paprasti 
monės gavo amerikoniško mais- 

rinsime savo ir dantų sveikatą- to: baito cukraus, baltų miltų ir 
kuo geriausiai. Tada įvairių mi- kitokio perdirbto maisto, su vie-; 
neralų, taip svarbių sveikatai, gentkarte jų dantys pradėjo 
apturėsime pakankamai: nerei- gesti. Todėl mes išmintingai elki- 
kės jų pirkti iš krautuvės, ypač - arės: civilizacija turi gerų ir ne
iš taip vadinamos Health Food. I sveikų savybių. Mes pasisavin- 

.. , . ., I kime tik gerąsias. Venkime bal-
Toks svarbus dantų sveikata) miRų jr įaUo cukraus_ Jis 

kalcio ir fosforo lygsvarą kūne 
sutrikdo. Tada minkštėja dantų 
kiečiausia medžiaga — emalis.

j Cukrus gali sukelti vitamino B 
trūkumą kūne. Trūkstant vita
mino B, seilėse ima trūkti 
PTYALINO. Kai seilėse esti ma
žai PTYALINO, tada rūgštis 
ima ardyti dantis. Dabar supra
sime, kodėl saldainių mėgėjai, 

į ypač vaikai, netenka dantų svei- 
| k a tos. Motino’s, kaip vaikžudės, 
; kemša, perka vaikams saldai- 

do mokytojus ir tėvus, ir taip Į nius Jos fleturėtų taip elgtjs 
Kai saldžiai valgoma, reikia 
gausinti PTYALINO kiekį sei- 

Nenusiminkite visi tie, kurių' lėse. Tada prisieina daugiau vai 
vanduo nėra fluoriduotas. Žuvies • gyti B vitamino turinčių medžia- 
taukus naudodami, jo pakanka-i gų: mielių (brewer's yeast) ir 
mai gausite. Svarbu nėščioms! tolių kviečių dargų (raw wheat 
moteriškėms žinoti, kad per pla- į germ), ar abiejų.
centą praeina Audrinąs ir saugoj 
negimusio vaiko sveikatą. Žuvies; 
taukus imdamas sunkumoje bū
damos moteriškės saugo savus 
dantis kuo geriausiai. O juk ži
nom, kad tokios moteriškės ne- ? gyvenančių žmonių dantys buvo 
tenka daug dantų. Tegul nėščios {lafoai sveiki. Ilgainiui paaiškėjo, 
moteriškės ima žuvies taukų po kad ten gyveną žmonės turi pa
ką ps ulę kartą per savaitę. Gimę kankamai mineralo fluorino, 
vaikai turi būti maitinami, gir
domi sveiku maistu. Tada jie tu- Kviečiai, kukurūzai, o taip pat 
rėš kuo sverkiaushis dantis. Vai- ir daržovės: morkos, ropės, bul- 
kai tegul ima žuvies taukų po vės, kdpūstai, salotai (lettuce) 
kapsulę bent kartą per mėnesį.' ir žalios pupelės turi pakanka- 

. . ... . | mai fluorino. Jas -visi gausiai
X* kttup tar^Įgtu ir su-

Atsiminkime, kad ne ‘.piliulė 
suteiks mums sveikatos. Taip ne 
vienas kuris mineralas, bet svei
ka mityba, kuri suteikia žmo
gui gausybę naudingų mineralų

' Fluoridas yra miestų vandenyse 
pridėtas. Neklausykime visokių 
tuščiakalbių apie fluoriduoto 
vandens kenksmingumą. Jis ap 
sileidėliams talkina: blogos mi
tybos vaikų dantis saugo nud 
prakiurimo. ,Ypač, kada dabar 
mokyklų vadovai iš proto eina: 
jie vaikams dabar tik Pizza 
kepsnį valgyli duoda, nes, gir
di,‘vaikai jį mėgsta. Na, dabar 
tik ir reikia laukti visiško vaikų 
sveikatos pairimo, kada jie val-

nemišriu maistu maitindamiesi 
savo sveikatos pamatus ardo.

_A

Javai tari fluorino, saugo 
dantis nuo gedimo

Texas valstijoj, Hereford vie
tovėje, pastebėtas gėriu — ten

ten augančius javus valgydami.

i lukusieji. Sveiku-mišriu maištu 
(vaisiais, daržovėmis ir balty
mais — svarbiausia) misdami ir 
žuvies taukus imdami (bent 
kapsulę kas mėnuo), ir taip elg
damiesi per visą tavo gyvenimą,

Todėl, kad meilė apgauli?”
— “Kaip man neliūdėti”, 
Gegutė sako, “spręsk pati. 
Rengiaus pavasari perėti 
Ir netrukus vaikus aš išperėjau; 
Bet jie visai nenori manęs mylėti. 
Ar iš jų aš to tikėjaus?
Ar neskaudu, kai aš matau,
Kad apie anti sukinėjasi ančiukai, 
Kad pas vištą, ieško jos globos viščiukai?
0 aš, deja, viena likau, 
Ir kas yra vaikų meilė, aš nežinau. 
Vaikų šaltumas mane pribaigti gali 
Ir taip užbaigti mano liūdną dalį”.
— “Sakai, kad tu vaikus jau išperėjai. 
Kadangi lizdą sukrauti tu suspėjai?
To aš nemačiau, nežiūrint Į smalsumą.
Tu plasnoji ir žiūri i malonumą”.
—“Tai nesąmonė tiek daug gražių dienų lizde tupėti: 
Kiaušinius į svetimą lizdą aš esu pripratus dėti”.
— “Tai kokios meilės iš vaikų tu nori?
Kaip gali vaikai mylėt tėvus, kurie yra nedori ?”

♦ ♦ *

Jei vaikai nemyli savo tėvų, z 
Reik apgailėti iš tiesų;
Bet jei svetimoj globoj jie augo 
Be tėvų meilės ir artumo, 
Tai nenustebkit, kad senatvėj jūs nesaugo 
Ir trūksta jiems meilės ir švelnumo.
(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)

gaunamos Naujienose

Kool-Aid!..On A Stick
BRAND SOFT DRINK MiX

Frozen Suckers
JO® Dissolve soft drink mix and 

plastic ice-cube trays or 
r nail paper cups. Freeze 
until almost firm, insert 
wooden stick or sooon Into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

Unrw« eleoari Soft Drink Mix,. suov.fr) Pburjptdi 
any flavor 

2/3 cup sugar 
1 quart water
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VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys^

KAZYS KARUŽA SVEIKSTA. 
/ PO OPERACIJOS

Buvęs ilgus metus Los Ange
les šaulių Juozo Daumanto kuo
pos pirmininkas, dabar kuopos 
garbės šaulys Kazys Karuža, pa
kėlęs sunkią ir sudėtingą širdies 
operaciją, iš ligoninės jau grįžo 
į savo namūs (Vila Trakai var
du) ir rūpestingos žmonos Jad
vygos prižiūrimas sparčiai ir ge
rai sveiksta. Jau apeina net apie 
kelis blokus, ilgėliau pasikalba 
telefonu su artimaisiais ir drau
gais, kurių turi nemažai, o taip 
pat jau dirbinėja ir savo darbo 
kambaryje prie rašomosios ma
šinėlės, peržiūrėdamas ir patai
sydamas ar papildydamas save 
atsiminimus, kurių yra parašęs 
net kelis tomus, taip pat atsa
kinėja į susikaupusią korespon
denciją, kurios prisirinko labai 
daug. ’ • • :

K. Karuža dar daug kur pri
klauso ir dirba šalia šaulių orga
nizacijos, ypačiai daug yra iš
platinęs įvairių knygų, užpre
numeruoja spaudos, parenk?, 
vienam ar kitam reikalui aukų 
ir t-t. Ir dabar, nors dar nėra vi- 
sai sutvirfėjęs — jau daro pla
nus ką ir kaip veiks, kai vėl ga
lės įsijungti naujomis jėgomis į 
visuomeninį gyvenimą. Toks jau 
jo būdas — be visuomeninio 
darbOi jarų neatrodo prasmingas 
gyvenimas. Geros sveikatos ir 
liaujos enerpijos Kaziui Karuža: 
4- grįžtant į veikėjų eiles.
J BIRUTIEČIŲ GEGUŽINĖ 
r - -
f Rugsėjo mėn. 6 d. Santa. Mo

nikoj e, j. ir E. Sinkių reziden
tą jos sodyboje, įvyko birutiečių 
gegužinė, kuri buvo labai skait- 
lįngai lankyta. Kaip ir papras- 
tįii čia gegužinėse - piknikuose, 
buvo parųo’šti geri pietūs, veikė 
baras, ’loterija. Oras pasitaikė 
labai tinkamas - tokiam renginiui 
— nekaršta ir tik vos-po pietų 
pėr jūros ūkanas išlindo saulė. 
Buvo puiki proga pusdienį pra
misti malonioje ppnų Sinkių so
dybos aplinkoje ir lietuviškoje 
nuotaikoje besišnekučiuojant su 
pažįstamais, draugais, o taip pat 
Bumegzti.ir naujų pažinčių. Bi- 
ęutietės (D.L.K. Birutės draugi
ja) dirba labai naudingą darbą 
lietuviškos šalpos srityje.

RALFO PLANAI
; ' IR DARBAI

A- Los Angeles BALFo skyriaus 
pirmininkas VI. Pažiūra rugsėjo 
m’ėn. 6 d. buvo sukvietęs sky- 
fįaus valdybą posėdžiui, kuria
me buvo aptaria artimiausi pla
nai ir darbai. Balius bus Į’engia-

mas lapkričio mėn. 11 d. para
pijos salėje. Programai atlikli 
Kviečiamos solistės Julija Varia- 
ko’pytė ir Baronaitė - šilkaitlenė 
(pastaroji čia dar negirdėta), o 
taip pat ir vyrų kvartetas.

Rudeninis aukų rinkimo va
jus nustatyta vykdyti nuo spa
lio mėn. 11 d. iki lapkričio mėn.. 
29 d. Numatyta, kad aukų rin
kikai su aukų lapais aplankys vi
sus (kiek įmanoma) lietuvių na
mus, prašydami aukų.

Į spalio mėn. 21-25 dienomis 
Detroite vykstantį BALFo seimą 
numatc’mai vyks VI. Pažiūra, 
Alf. Pažiūrienė, Alena Devenic- 
nė ir VI. Bakūnas.

Skyriaus valdyboje yra: pir
mininkas — VI. Pažiūra (jis, be Į 
to, yra dar ir visos BALFo orga- j 
nizacijos direktorių tarybos pir
mininkas) , Alf. Pažiūrienė, Mi- Į 
kas Naujokaitis, Simas Kvečas, į 
dr. V. Raulinaitienė, Liucija Ma- Į 
žeikienė, Alena Devenienė, VIa-1 
das Velža, Nelė Mockuvienė. Jo- j 
nas Mc'ckus, Vytautas Plukas.

LITUANISTINĖS LITE
RATŪROS FONDAS

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Los Angeles skyriaus valdyba, 
kurios pirmininku jau treti me-

a $

Julijos ir Emilio Sinkių rezidencija, Santa Monikoje, kurios-sodyboje šią vasarą buvo su- 
engti keturi dideli lietuvių renginiai: Alenos Devenienės pagerbimas, Santa Monikos Lie
tuvių klubo, Les Angeles šaulių ir BirutiečĮ^gegužinės-piknikai. Nuotraukoje rezidencija 

iš gatvės tpusės. Rezidencija: 12 kambarių, 4900 kv. pėdų gyvenamo ploto.

J. PAUKŠTELIS

(Tęsinys)

— Tai kas jai... ar per karą? 
— pertraukiau Milę. Bst ji varė 
toliau: motina nors ir našlė, bet 
pertekusiai gyvenusi — gera 
gaspadinė buvusi. Vaikų tik dve
jetą teturėjusi: sūnų ir ją. So
džiuje mokyklai atsiradus, pas

__ ... Į juos seklyčioje apsigvvenes mo
tai iš eilės vra Fel ksas Masaitis,J~ .- kytojas — jaunas vaikinas >.r

toks neprastas, šviesiaplaukis, 
mėlynakis. Ir -būdo malonaus, 
linksmas. O koks veiklus — jau
nimo kuopelę sucn^nizay^,j 
vaidinimus, geguži^^/ręn-^^:>, 
vgs, paskaitas sk&ifyMv^,’--nfe 

■ turtingus beraščius dovanai va^ 
karais mokydavęs^;

Visi mylėję jį, gerbę, prieš kį-s 
] tus juo didžiavęsiĮ rnūsų moky- 

Neseniai konsulato išlaidoms j tdj as! Ir saviems lįabai geęas bu-

savo neseniai turėtame posėdyje 
nutaė daryti renginį spalio mėn.
11 d. tikslu sukelti' lėšų Lietu-1 
vos generalinio garbės konsula
to lituanistinės literature's fon
dui. Generalinis garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas jokios į 
algos • iš niekur, kaip konsulas, 
negauna, o išlaidų ryšium su to
mis pareigomis turi daug.

•bent dalinai apmokėti Los An
geles Tautinių Namų pirmininko 
Jono Petronio sumanymu ir siū
lymu, tų namų valdyba konsu
latui paskyrė vieną tūkstantį 
doleriu auka. Dabar ALTo sky
riaus valdyba daro šį renginį su
kelti lėšų lituanistinei literatū
rai pirkti konsulato fondui, nes 
ko'nsuias gauna nemažai svetim
taučių pageidavimų tokios lite
ratuos, kuriai pinigo nėra iš kur 
gauti. Geras ALTO sumanymas.

• Pirmoji rašoma mašinėlė, 
buvo užpatentuota Šolco 1867 
metais, ir pavadinta Remington.

FIGHT HEAP! DISEASE

vęs — motinai kunigų ’■nuolat 
siųsdavęs, dažnai ją lankydąy^s, 
vis su dovanomis; su... “Mat; 
vargšė, trobelnin^^AWlVuSfi ne 
per toli, kažkur prie Panevėžio, 
gyvenusi. Tik vieną negerumą 
turėjęs — Į bažnyčią neidavęs ir 
prieš valdžią pakalbėdavęs, kad 
ūkininkus iš varžytinių palei
džianti, vargšais nesirūpinanti 
— nuo elgetų durys neužsidaro. 
Vieniems tokios kalbos patikda
vusios, kitiems ne. Juk niekad 
žmogus visiems nepataikysi.

■Tas mokytojas slapčia ir susi
mylėjęs su šeimininkės dukteri
mi. Taip slapčia, kad ne tik kas, 
bet nei motina, nei brolis — nie
kas nepastebėję. Matyt, todėl 
slėpėsi, kad, nors jis ir mokyto
jas, bet su turtingais ūkininkais, 
kurie ant septyniasdešimt hek-

tarų sėdi, vis tiek negalėjo ly
gintis. Motina norėjusi tik tur
tingo’ žento. Jei atvažiuodavęs 
koks iš menkesnio ūkio — to: į 
sekyčią neprašydavusi. O duk
tė, turėdama mylimą bernelį, 
sakydavusi, kad visi negražūs, 
kad ji norinti už tikrai gražaus 
tr. slaunaus ištekėti.

Taip trukę gal kelerius metus 
Juo labiau jaunikiai iš visų pu
sių pas ją lėkę, važiavę, juo la
biau ji skiauturg stačiusi, šie — 
ėtzinęsi,:-;pykę,..žadėję daugiau 
nebevažiūoti, sėkmadieniais ar 
turgaus dienomis.' miestelyje vėl 
paskui ją sekioję, motinai ran
kas bučiavę../ Ir kažin, kolei 
būtų taip trukę, jei ne j d mo- 
tina^/įjieną pavasarį kėlias. myĮ 
lias pėsčia atšlplūkusi, sūnaus 
aplankyti. Prasta buvusį mote
rėle, nuginėm apsiavusi. Sūnus 
meiliai motiną- priėmęs, vaišinęs 
kuo įmanydamas,-, visą savaitę 
į^š'jjį viešėjusi. i . ' ■ z

Bet, mat, motina — kam'bufų 
motina — per tą laiką ir paste
bėjusi, kad Juozukas prie šeimt-, 
ninkės dukters palinkęs. Jei to jį 
duktė būtų buvusi, kokią prasi 
ta, beturtė — gal būtų bandžiu
si jį atkalbėtu O čia... tik apsi
džiaugusi Širdyje: tegul sūnelis 
veda, tegul jiems dievas padeda 1 
Tik prastas žmogus, visur išlen
da su savo prastumu: namo 
grįžtant ją pavėžėjusi kažkokia 
bo’ba, tai ji ir. išsipasakojusi tai 
nepažįstamai bobai viską apie 
sūnų ir apie turtingą gražią^sū
naus “išrinktąją’’. ’ .

Savaitė nepraėjo, kaip viskas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
[ ■ ’

Gerbiamas “Naujienų” ‘ !
Redaktoriau! I
Jūsų laikraštyje, 150-152, Nr. 

1981 m., rugpiūčio mėn. 6-10 d. 
atspaudintas p. Birutės’ Keme
žaitės straipsnis “Ko kiti nepas-

I tebėjo.” Perskaitęs tą straipsnį, 
1 nustebau dėl jo turinio ir ne

siskaitymo su tarp laikraščių 
bendradarbių pasaulyje priimtų 
formu-

Mano nuomone, p. B. Keme- 
žaitė nevisai supranta, kaip rei
kia dabartinių laiku vertinti po
litinius įvykius ir juos aprašyti. 
Sustosiu tik prie neteisingos 
kritikos p. J. šoliūno straipsnio 
“Drauge”, š. m. liepos mėn. 
29 d.. Nr. 175 “Lenkijos Odno- 
wa akivaizdoje — Jie ir mes”. 
Mums lietuviams reikia* tik 
džiaugtis, kad tokie straipsniai) 
pradeda pasirodyti mūsų spau
doje. Jau pribrendo laikas per
žiūrėti mūsų nusistatymą len
kų atžvilgiu. Po Antrojo Pasau
linio karo buvau keletą kartų 
Lenkijoje ir galiu paliudyti, kad 
dabartinė lenkų-karta (žmonės 
50 metų ir jaunesni) turi visiš
kai kitą nusistatymą, pav., Vil
niaus klausimu, negu tos kar
tos tėvai. Panelės Kemežaitės 
straipsnis yra pilnas neapykan-

buvę atsakyta mergaitės moti
nai. Ši, būdama nekvaila, nė pu
sės žodžio nepratarusi dukteriai, { 
kad jau žino, — pirma pati no
rėjusi įsitikinti, ėmusi juos stei 
bėti. Na, ir pamačiusi, kad jie 
vienas prie kito, jau tirpte tirps
ta... Nusigandusi, kelias naktis 
nemiegojusi. Ką gi —’prapuls
duktė, įkris .į vargą kaip į balą! *os lenkams! ir-tiems, lietuviams, 
Juk kokios tų sodžiaus mokyto-j. kurie kitaip vertina politinius 
• Z— . 1 I "O X * 1 *   • _  /C ta n i rv/n y 4 ta A tao 4*v 
tė, 'ką jis turi, ką valgo, kaip 
rengiasi. Negi taip.ir lauks, kad 
vaikas pražūtų, kad motinai pas-! 
kui tik pirštus reikėtų krimstis^ 
Iš šproto, eiti?! Todėl vieną dieną, 
niekam, nieko- nesakiusi, ir nu
važiavo pas kleboną, išpasakojo ! ios,os istorijos bėgyje., kad prie

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, DI 60629 ♦ TeL 925-2787 jj

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, i
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2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2737
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Atdara šiokiadieniais nuo

nuostatais, bet neabejotinai su- 
keli^ kiekvieno krikščionio abe
jonę, ar p., Birutė Kemėžaitė 
yra ant teisingo kelio^ gindama 
lietuvišką reikalą. Mes, kur be
gyventumėme, kur beveiktumė
me, negalime užmiršti ir priva
lome įgyvendinti šventojo Raš
to žodžius:

“Juk jūs visi esate Dievo vai
kai, tikėdami Jėzų Kristų. Ir vi
si, kurie esate pakrikštyti Kris
tuje, apsivilkote Kristumi. Ne
bėra nei žydo, nei graiko; ;ne- 
bėra nei vergo, nei laisvojo; ne
bėra nei vyro, nei moters: visi 
esate vieni Kristuje Jėzuje!’’

Laiškas Galatams, 3, 26-28. 
Jus gerbiąs,

Kunigas Povilas Dilys

MIEGAS IR PASIVAIKŠ
ČIOJIMAS

jų’algėlės! Pati savo akimis ma-«įvykius, negu ji. Ant neapykan
tos negalima bazuoti pozityvios 
veiklos bet kurioje srityje- At
rodo p. Kemežaitei neteko gir
dėti jau nuo Pirmojo Pasaulinio 
karo pabaigos išsireiškimų, ku
rie yra pilnai patvirtinti nau-

Kai kurie senesnio amžiaus 
žmonės po gausesnio valgio pa
sijunta nuvargę ir nueina atsi
gulti.

Toks paprotys yra pavojingas 
— teigia “Food and Nutrition 
News’’, nes jis paskatina širdies 
atakas.

Išmintingai elgiasi tie,' kurie 
po valgio lengvai'pasimankšti
na ar pasivaikšto.

Išjudinant kojų raumenis,; pą- 
skatinam kraujo apytaką, o tuo 
tarpu kaip ilgiau sėdint, mūšų 
kraujas ir raumenys “sustngsta”.

sąlygų, kurios susidarė 20-tame 
amžiuje, Lietuva : gali kaip ne
priklausomas, vienetas egzistuoti 
tik tada, kai egzistuoja neprik
lausoma Lenkija. Taigi p. J. šb- 
liūno minėtas straipsnis hį at
kreipia skaitytojų dėmesį į fak-f 
tą,, kad lenki jos laisvėjimas ga
li padėti ir- Lietuvai gauti dau
giau laisvės nuo okupanto.

i_ Be to, p. R Kemežaitės išsi-

jam viską.
Šis išklausęs ramiai ir taręs:
“Ko tu čia, moterie, rūpinies?

Juk tas mokytojas iškeliamas.”
- “Ar iš teisybės, klebonėli?”
/ “O kaipgi? Nukels kur į kokį 
isvię.to. pakraštį,' duktė tau ir -pa
siliksi Tik žiūrėk, kad ji su juo 
nepabėgtą...”

Motina, padėkojusi klebonui
ųž ’gerg garimą,-parvažiavusiĮ šokimas prieš p. J. šoliūno pri- 
ir žiūrėjusi, saugojusi.

Nė mėnesiui nepraslinkus, Vien
na dieną mokytojas ir grįžo iš 
apskrities vLai nesvaimas. - ;

Motina tylėjusi, lyg nieko ne: 
suprantanti žiūrėjo, kas toliau 
b’us. Netrukus pamačiusi, kad ir 
duktė jau nesyaima — jau visk 
ką iš jo sužinojusi. ... :

Mokytojas tada jai pasakęs 
viską: ne tik, kad jį iškelia lai
bai toli, kažkui^ ežerų kraštą, 
bet ir kad to iškėlimo kaltinin
kas esąs klebonas,' kuris jo ne
mėgęs jam tai' pavykę suži
noti. 'Bet mokytojas tuoj ir nu

vataus gyvenimo sutvarkymą ir 
jo vaikų auklėjimą yra netik 
aiškus prasilenkimas su priim
tais tarp laikraštininkų etiniais

raminęs ją: nieko, nuvažiuosiąs 
į naują vietą,, gerą butą susira- 
siąs, paskui jį atvažiuosianti, ir 
.gyvensią abujkaip rojuje — pa- 
ęžefįais,. vaikščiosią, plaukysią, 
žuvį gaudysią.

' . v (Bus daugiau) . ’ ‘

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 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina £25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Jerrold apie mainus
“Jeigu pasaulis būtų išmiri- 

: tingesnis, tai galima būtų išmai
nyti ketvirto dešimčių metų mo
terį — į dvi po pora dešimčių 
metų”-- Ai , 1 . t•‘•*6 ■

ENERGY
WISE 1

Organize ear pooli ta 
sava gasoline.
Don't b* a Born LomH

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ’ LITkRĄTORA, ' lietuvių- literatūros, menb: ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą, Vincą 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik £3.

■' Z Q į ' v ’ J

• 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 12.

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

• LIK! JVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir

į Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
į lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 

vitovardžiŲ pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Kfl.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atd»
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei,

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 82.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IE IO6O8. Užsakant its, pridėti 3ol<r| peratanSmo UQaJdoma,

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, September 15, 1981
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Lenkijos Solidarumo posūkis 
konfrontacijos keliu

Praeitame rašinyje, svarstant Lenkijos kompartijos 
nepaprasto kongreso galimas pasekmes, buvo pasakyta, 
kad vyriausybė ir partija, vietoj ieškoti bendro sutarimo 
su Solidarumo unijų federacija ir Lenkijos Bažnyčia, ieš
kant išeities iš sunkios ekonominės padėties, perėjo į at
virą ofenzyvą prieš komunistinės sistemos griovėjus. 
Kompartija ir vyriausybė buvo pasisakę už reikiamas 
reformas, bet jos turi būti pravestos pilnoje partijos ir 
vyriausybės kontrolėje.

Išeinant iš šio nusistatymo buvo išvystyta plataus 
rhąstp ofenzyva per visas, žinių tarnybas prieš Solida
rumo federaciją, kuri norinti pasisavinti opozicinės par
tijos teises ir yra atsakinga už sukeltą chaosą krašte. 
Spaudimui sustiprinti Maskva inscenizavo milžiniškus 
manevrus Baltijos jūroje ir šiaurės rytų Lenkijos pasie
nyje, kurie turėjo įgąsdinti lenkų tautą ir priversti Soli
darumo federaciją pasitenkinti vien profesinės sąjun
gos role.

Tokiose apystavose š.m. rugsėjo mėn. 5 d. susirinko 
Dancige pirmas visuotinis Solidarumo unijų federacijos 
kongresas, kuriame buvo duotas kietas atsakymas Var
šuvos ir Maskvos vyriausybių ir partijų viršūnėms. Pir
moje rezoliucijoje, priimtoje audringais plojimais, buvo 
tarp kitko pasakyta: “Mes gyvename didelių Įvykių mo-.

valdybių organus, laikytis demokratinių principų ir leisti 
Solidarumui statyti savo kandidatus.

Nemažiau drąsus mostas buvo mestas Maskvai ir 
jos satelitams, priėmus rezoliuciją, kurioje Solidarumo 
kongresas sveikina Rytų Europos darbininkiją, specialiai 
pabrėžęs Sovietų Sąjungą, Čekoslovakiją ii' Rytų Vokie
tiją, prabilo šiais žodžiais: “Mes remiame tuos iš jūsų 
tarpo, kurie pasirinko kovos kelią už laisvų unijų sąjūdį 
Mes tikime, kad artimuoju laiku mūsų unijų atstovai tu
rės galimybę susitikti su jūsų atstovais ir pasikeisti pa
tyrimais”.

Kaip matome, Solidarumo kongresas atsakė į Var
šuvos vyriausybės ir kompartijos kaltinimus ir Maskvos 
grasinimus, ne pasiteisinimais, ne lojalumo pareiškimais 
ne užtikrinimais, kaip iki šiol būta, kad nesiekia jokių 
politinių pakeitimų ir rūpinsis vien sav^narių profesi
niais reikalais. Solidarumo kongreso nutarimai yra aiš
kiai revoliuciniai, kurie veda į tiesioginę konfrontaciją 
su Varau vos ir Maskvos komunistinių partijų ir vyriau
sybių vadovybėmis.

Lešek Valensa, įgavęs kongrese pilną pasitikėjimą 
yra pasakęs: “Tai tėra tik pradžia, mes turėsime stoti 
Į kietą kovą ir mums reikalingi generolai”. Kongresas 
nutarė atsisakyti nuo decentralizuotos Solidarumo fede
racijos sistemos ir pasisakė už stiprų Centrinį komitetą 
bei įgaliojo Lešeką Valensą kritiškais momentais veikti 
“diktatoriškai”, darant skubius ir reikalingus sprendi
mus. Kongresas dar nėra galutinai aptaręs savo veikimo 
programos ir nėra pilnai paruošęs savo strategijos ir 
taktikos konfrontacijos atveju, nes šie, kaip ir kiti klau-. 
simai bus priimti ir patvirtinti antru kartu susirinkus 
kongresui šio mėnesio pabaigoje. Bet iš pradinių nuta
rimų yra aišku, kad Solidarumas perėjo į politinės veik
los plotmę ir išdrįso stoti kovon už savo idėjų ir progra
mų įgyvendinimą.

Šioje susidarančioje konfrontacijoje vyksta kiti es
miniai pakeitimai, į kuriuos .tenka atkreipti dėmesį. 
Žlugus‘štalįnizino tėrprui Lenkijoje,:'-buvo susidariusi 
savotiška politinė .ii1, idėjinė padėtis. "'Išėję po .Stalino 
mirties iš kalėjimo VI. Gomulka ir vysk. St. Wyszynski 
atsistojo dviejų priešingų politinių jėgų priešakyje. Pir
mas tapo Lenkijos kompartijos ir vyriausybės galva, ant
ras — Lenkijos Katalikų Bažnyčios primų. Tarp šių 
dviejų priešingų politinių stovyklų vyko atkakli idėjinė 
kova, bet drauge, protarpiais vyko sutarimai, kai reikėjo 
priešpastatyti bendrus lenkų tautos reikalus prieš Mask
vos užmačias galutinai pajungti Lenkiją savo pilnon kon
trolėm Iš čia išplaukė kard. St. Wyszynskio gan lanksti 
politika Varšuvos vyriausybės ir kompartijos atžvilgiais, 
kuri buvo tęsiama iki pat jo mirties.

Jam mirus, įžengęs į primo sostą arkivysk. J. Glemp

J. PAUKŠTIENĖ KRAITELIAI”

.i.

mente, nes šiuo metu yra sprendžiamas mūsų tautos liki- / pasisakė už kard. St. Wyszynskio politikos tęstinumą ir
mas. Ant Vislos krantų yra statoma Nauja Lenkija. Mes 
daugiau nesame vien profesinė sąjunga, bet socialinis

Toliau, kitose rezoliucijose, Solidarumo kongresas 
aiškiai pareikalavo įvesti visose įmonėse darbininkų savi
valdas ar tarybas, kurios parinks įmonių vadovus ir bus 
atsakingos už gamybinių planų sudarymą ir jų išpildymą. 
Griežtai pasisakyta prieš vyriausybės reformų projektą 
seimui apsvarstyti, kuriame darbininkų savivaldai visai 
nenumatyta vietos. Kongrese buvo pareikalauta minimą 
Įstatymų projektą atmesti ir pareikalauti tuo klausimu 
pravesti referendumą visame krašte. Pagaliau priimtoje 
rezoliucijoje pareikalauta ateityje, renkant seimą ir savi-

pasiūlęs Solidarumo federacijai tarpininkauti su valdžios 
ir kompartijos organais, susidariusiems antagonizmas iš
lyginti ir bendrai kalbai surasti Lenkijos labui. Solidaru
mo kongreso metu primas J. Glemp atlaikė mišias ir ta 
proga pasakytame pamoksle kvietė delegatus prie nuo-

• saikumo, ieškoti sutarimo su valdžia. Vienok, Solidarumo 
kongresas aiškiai nepakluso Lenkijos Bažnyčios primo 
patarimo, bet užėmė kovingą poziciją. Tuo pačiu, Len
kijos Bažnyčia, anksčiau rėmusi visas pastangas išvengti, 
galimos Sovietų invazijos, atsidūrė artėjančių revoliuci
nių įvykių sūkuryje, Į kurį, be Varšuvos kompartijos ir 
vyriausybės, bus Įtraukta ir-Maskva.

Antru, nemažiau reikšmingu momentu tenka laikyti

*
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APOLINARAS ŠALČIUS

OKUPANTO AGENTŲ VILNIUJE 
PARUOŠTA KNYGA

(Tęsinys)

Bet kas užtikrins, kad tai bus 
paskutinis jos toks nesvarus dar
bas? Ji ir vėl fcprįrašiusi šmeižtų 
nugabens juos Vilniun. Pasiro
do, jai už tai yra pažadėta rub
liais riebus honoraras. Mano ma
nymu, būtų verta ir teisinga ją 
pakviesti prie teisėjo stalo, kad 
tuo būtų jai užkirstas kelias 
verstis tokiu niekšingu “bizniu”r 
nės jos kiijrgoje ją kaltinančios
medžiagos yra didelė krūva. Už nustato, kad tokie nėra atsako-

tokį jos patarnavimą okupantui 
apšmeižti mūsų dvasininkus ir 
visuomenės veikėjus, turėtų būt 
traukiama teisman, o be to ir 
mūsų visa išeivija ją turėtų pas
merkti. Šiuo atveju, turėtų ir 
gydytojai pasisakyti, kiek ji už 
tokius" šmeižtus yra atsakinga. 
Ar ji yra atsakominga už tas 
blevyzgas prieš savo tautiečius,- 
ame? Tokių;- žinoma, Amerikos 
teismai neteisia, kai gydytojai .

klaidingą samprotavimą apie Lenkijos įvykių eigą, ku
riuos neva paruošė Lenkijos Bažnyčia ir stiprus lenkų 
.tautos nacionalizmas. Paskutiniame dešimtmetyje Len
kijoje įvyko keturi didesni pasipriešinimai komunistinei 
santvarkai, bet visi iki vieno buvo sukelti darbininkų, 
pakėlus staiga maisto produktu kainas. Dėl kainų pa
kėlimo prasidėjo, tapęs istoriniu, Dancigo laivų statybos 
darbininkų streikas, kuris išsiplėtė po visą Lenkiją, su
daręs pagrindus Solidarumo sąjūdžiui iškilti.

Visos mums žinomos Europos revoliucijos buvo su
keltos revoliucinių idėjų, įsijungus darbo masėms. Rusų 
tauta, 1905 ir 1917 metų revoliucijų išvakarėse buvo giliai 
religinga ir persunkta rusišku patriotizmu, bet susidariu
sios sunkios social-ekonominės sąlygos ;r iškilusi politinė 
krizė karo pasėkoje išjudino revoliucijai darbo mases. 
Panašiomis sąlygomis bręsta Lenkijos darbo žmonių re
voliuciniai užmojai, kurie jau nepasitenkina vien protes
tais prieš kainų kėlimą, bet siekia Lenkijos pertvarkymo 
demokratiniais pagrindais.

Ar lenkų tautai bus lemta laimėti šią kovą, ar vėl 
po pralaimėjimo nugrimsti į neviltį, kaip tai dažnai pasi
kartodavo jos istorijoje, parodys netolima ateitis.

nringi nei už savo rašinius, nei 
už kalbas, net ir už kriminali
nius veiksmus.

. KAS JĄ VERTĖ OKUPAN
TUI PATARNAUTI? 

I ■

Kas tikrai ją vertė okupantui 
patarnauti? Yra tik vienas atsa
kymas ,— tai jo jai pažadėtas 
stambus honoraras. Atrodo, kad 
šį kartą, vietoj žadėto jai užmo
kesčio, padovanojo okupantui 
parsidavėlių sulipdytą šmeižtų 
knygos šimtus egzempliorių, 
kad. "ji platintų išeivijos tarpę 
it tokiu būdu susirinktų hono
rarą ' doleriais? Negi' okupanto 
samdiniams svarbu, kas tokią 
“medžiagą’.' jiems pristatė;, jiems 
nesvarbu, koks to pristatytojo 
protas. Jiems tik tiek svarbu, 
kad jo pateiktąja medžiaga ga
lima apšmeižti mūsų išeivijos 
šviesias asmenybes.

“Aš GILIAI TIKINTI'”

Keista,- kad šio šlamšto “auto- 
rė” giriasi esanti net giliai ti
kinti. Mano nuomone, tai ciniš
kas pasityčiojimas iš tikinčio 
žmogaus. Jau nekalbant apie 
tai, kad ji būdama lietuvė, pa-, 
darė didelį nusikaltimą, ben
draudama su okupanto statyti
niais; kad apšmeižė eile dvasiškių 

[ ir žymių profesionalų, visuome
nininkų ; kad ji nugabeno 500 la
pų prirašiusi šlykščių šmeižtų 
ir įteikė enkavedistams paruoš
ti ir atspauzdinti knygą. Ir kad 
vedė derybas už tai gauti “Ju
do grašius”. Ir po to ji drįsta 
skelbtis giliai tikinti, kada ji 
atliko tokį niekšingą apšmeiži
mo darbą. Tai gali tik taip gir
tis, rafinuota veidmainė,

(Bus daugiau)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

(Tęsinys nuo liepos 31 <L numerio)

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI

Vienas po kito Įtemptoj atmosferoj bėga egza
minai. Jų penki: keturi matematikos ir vienas ru
sų kalbos. Baigta. Po trijų dienų instituto kance
liarija iškabino priimtųjų sąrašą. Iš pusantro 
tūkstančio varžovų priimta 340; jų tarpe yra ir 
mano pavardė. Pirmutinis mūšis naujame gyve
nimo kely laimėtas. Virpančio džiaugsmo jausmas 
perbėgo per visą kūną, ir valandėlei pastyrau. 
Man atsitraukus nuo sąrašų lentos, pro šalį pra
ėjo du seni studentai technologai, šnekėdamiesi 
lietuviškai. Vienas labai aukštas, skardų baką 
papildydamas ilgų rankų mosikavimu, ir antras 
kresnas ir santūrus. Tai buvo Pranas Morkūnas, 
busimasis Vytauto Didžiojo universiteto profeso
rius, ir Silvestras Grinkevičius, busimasis nepri
klausomosios Lietuvos geležinkelių direktorius. 
Instituto sienos pasidarė man iš karto savesnės.

* * *

Moks'. institute turėjo prasidėti rugsėjo 
pusėje, ir. nep: ddairęs mieste, išvykau namo. Rū- 
•>ė;n laimėjimu pasidalyti su namiškiais ir dar 
oa'oūti namie. Su dideliu vargu iš Subačiaus sto

ties pasiekiau tėviškę, žinią, kad jau esu studen-^ 
tas, mano tėvai sutiko abejingai — norėjo, kad 
ne ta kryptimi važiuočiau. Broliai sutiko žinią 
palankiai. Kaimynuose žinia sukėlė neinteresuoto 
susidomėjimo, — studentas mūsų apylinkėje vis 
dar buvo naujenybė. m

Pirmieji studento įspūdžiai
Sugrįžusį vėl Peterburgan Technologijos ins-4 

tituto griežta ir darbinga tvarka iš Larta Įkinki 
i darbą. Visų specialiųjų mokyklų studentai tuoį 
ir skyrėsi nuo universitetų, kad pastarieji, ypač- 
studentai teisininkai, bent pusę pirmųjų 
lo metų vaikščiojo laisve pasigėrę, tik patrindarni 
suolą vieno kito žymesniųjų profesorių auditori
jose. Studentas technologas bent du trečdaliu stųį*’ 
dijų laiko praleidžia braižyklos salėje ir iki pąt 
institutą baigdamas. Paskaitos lankomos netiri* 

[tai, jeigu bent žinoma, kad profesorius, farmuloV 
mis ir brėžiniais, užpildydamas kelias lentas, kar
tais pasidomi, kas jo klauso. Institutas — sepi 
mokykla, ir iš beveik visų joje dėstomų dalykų yrą 
spausdinti kursai, pakankamai geri, kad atstotų 
paskaitas. Senieji studentai pataria ilgai negaišti 
auditorijose, ir mes dažniausiai jų paklausome, 
juoba kad pirmame kurse dėstomi teoriniai da
lykai yra seniai nusistovėję. Bet pirmojo kurso 
studento darbas stropiai kontroliuojamas. Kas 
savaitė reikia laikyti repeticijos iš dėstomų daly
kų. Reikia laiku padaryti nustatytieji brėžiniai 
ir piešiniai. Metų gale paaiškėję studijų rezulta
tai turi dvejopos reikšmės: atsiekusiems negailes

tingai atidaromos instituto durys į gatvę; labiau
siai pažengę gali tikėtis stipendijos tolimesnėms 
studijoms. Studento apkrovimas iš karto tiek pa
didėja palyginus su gimnazija, kad pradžioje da
rosi sunkoka kviepuoti nuo perdidelėmis porcijo
mis teikiamos mokslo medžiagos. Bet greitai apsi
prantu.

Braižykloje dažnai tenka dirbti nuo ryto iki 
vėlyvų vakaro valandų. Vietos didelėj braižykloj 
suskirstytos pavardžių alfabeto tvarka, ir mano 
kaimynai atstovauja milžiniškos Rusijos sritims, 
tautybėms ir luomams. Mezgamos pirmosios, daž- 
Iniąusiai draugiškos pažintys, vėliau ir intymes
nės. Braižykla yra ir informacijų šaltinis: kas 
svarbesnio įvyko mieste ar mokyklų gyvenime, Įdo
mesnės politinės žinios Rusijoje ar už jos ribų 

1— apie tai būtinai kas nors pradeda kalbėti; kal
bas seka diskusijos. Gali kelti bet kurį klausimą 
— santykiuose beveik visiškas pasitikėjimas. Ir 
tik kaikada braižyklos bendruomenėje, kupinoje 
jaunatvės ekspansyvumo, aiškėja esant tipo su 
ilgomis ausimis. Tokius tipus infiltruoja pas mus 
inspektorius Smirnovas. Paprastai jie greit išaiš
kinami, ir pranyksta.

Nesijaučia specifinio rusiško, nacionalizmu 
atsirūgstančio kvapo, nors studentų daugumas ru
sai. Mažas, judrus lenkas Alfonsas Zalenskis. am
žinai šimto reikalų vejamas, nesivaržydamas šau
kia lenkiškai per visą .salę kolegai, ir niekas Į tai 
nereaguoja. Mano kaimynas Koniev, kai pasiklau
so mudviejų su Vladu Sirutavičiumi lietuviškai 

kalbant, vėliau nuoširdžiai susidomi, kokia kalba
me kalba, ir ima mane kvosti apie Lietuvą ir lie
tuvius. Gauruotas ukrainietis sodriu lyrišku te
noru užtraukia “Sče nevmerla Ukraina” (Dar ne
mirė Ukraina) ir banguojančiais garsais pripil
do braižyklos erdvę. Braižykloje pūsteli saulėtos, 
tingios Ukrainos vėjelis, ir daug kam darosi 
linksmiau vedžioti braižomąją plunksną. Tokie pir
mieji mano įspūdžiai iš santykių studentų tarpe.

Peterburge jų labai daug. Be universiteto, 
čia yra visos specialiosios mokyklos: Medicinas 
akademija kariams, Meno akademija, Bestiuže- 
vo pedagoginiai kursai moterims, Aūgštesnieji 
medicinos kursai mcterųns. Kiek vėliau, Vitte 
esant finansų ministeriu, specialius Peterburgo 
institutus (Technologijos, Kelių, Kalnų, Elektro
technikos, Girių ir Civilinių inžinierių) papildė 
puošniai statyta ir ištaigingai įrengta politech
nika su visų specialybių skyriais ir su politinės 
ekonomijos f-tu. Visos studentijos apie 10.000. 
Ta judri, Įvykiams jautri jaunimo masė, suplau
kusi iš visų Rusijos kampų, kasmet pasipildyda
ma, politiniam įtempimui didėjant, darėsi leng
vai padegamu paraku ir juo pavojingesnė, kad 
studentų keliamos riaušės vis dažniau pradėjo 
sutapti su darbininkų streikais. Prasidėjusios Pe
terburge, žaibo greitumu plito po kitas aukštą
sias Rusijos mokyklas. !" 3

A Bus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, ILL — Tuesday, Sept 15^ 1981



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

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

np DMT v. DARGUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

C«*-mvnltr kilnlk** 
Wtodlclnw Artktariuc

93Ė S. WUnkatM R4. IL

VALANDOS: S—B darbo dienom!* 
taa antra ieitadieni 8—3 vU.

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 r d Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71*t St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefoną*: 776-2880, 

Rašdeoeilas telaL: 448-5545

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

lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

13 d. rytą, Cievelando ligoninėje 
mirė Stasys Barzdukas, buvęs 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, o kai Juozas Bačiū- 

! nas mirė, tai tapo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininku.

Stasys Barzdukas gimė 1906 
metų balandžio 23 d. Meškučių 
kaime, netoli Marijampolės.

1 Baigė Marijampolės gimnaziją, 
o 1928 m. — Kauno universitetą. 
Studijavo lietuvių kalbą. Moky
tojavo Tauragės mokytojų semi
narijoje, Prienų ir Alytaus gim
nazijose. Keturis metus buvo 
Alytaus gimnazijos direktorius. 
1945 m. išvyko tremtin. 1949 
metais atvyko į. Clevelandą,

Amerikoje buvo pasižadėjęs 
< dirbti su ALTu, bet tuojau pra

dėjo planuoti JAV Lietuvių 
Bendruomenę. Jis buvo pasišo
vęs sutraukti visus Amerikos 
lietuvius į vieną didelę lietuvių 
organizaciją, bet jam nepavyki. 
Jis norėjo Bendruomenę valdy- 

' ti, nenorėjo pripažinti demokra
tinės santvarkos. Noras valdyti 

suskaldė Bendruomenę. Skili
mas paveikė Barzduko nervus,

PERKRAUSTYMA1 VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

The New-Way Apple Pie

Direktorių <;PIRKITE JA'.' TAUPYMO SONUS

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

lt ŽEKĖNA5. TeL 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
✓ak popiet. Šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 3:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
ToleL: HEmlock 4-2413'

1

Z

III 
1/4 
1/8 
2

PATS SfcArttt IR DAR KI-1 
TUS PARAGINK SKAITYTI į 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“ j

1/2
1

cuj>i eoartprY chopped 
pcel#4 (about 
2 raedium) 

cup chopped pecans 
baked 9-inch graham 

cmcker crumb trust, 
^cooled

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Profit* mot vedeja

Kasdien nuo pirtnadiefiio iki penk
tadienio 8:30 Wl. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fife 12:30 vaL pp. 
ii WTIS stotiem 11W AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
’ telet 778-5374

UAKZ 3URF 8t*WSK 
Wanes hs DENTtRcanoM 
VG5 WAUTTMCS. AXSMAL 
BKLTERS REPORT THAT 
UPCO epTTYTCMTCM SS 
■BCM03T COMMON 
CAUSE OF PetUa^DJQ/ 
laspfcTs. ____

r * fejrortYetr teeef /Į, \
fe» K*0**b VXA cr Hmm* tata^r VĮm*

Heri’i real, homemade apple pie made t 1
Hfht, refreshinc and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie fillinc 1 fnlfty Mirtom 
of apices, chopped apple and pecans, and tart complement of 
lemon flavor gelstm. To mak# life easier, use t packaged crumb 
cruet and eliminate oH baking for Chis luscioiM pie.

Axhbet Apple Pfe
1-1/2

r
1

Apdraustas perkrausimas 
is įvairiu atstu my.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

SUSIRINKIMU

ir

Žemaičiu Kultūros klubo poatosto- 
i ginis narių susirinkimas ivyks trečia

dieni, rugsėjo 16 d., 1 ’ vai. popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast

Laidotuvių Direktoriai

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

A. ZUJŪS
Praeitą sesmadienį, rugsėjo sumažino jo’ darbingumą.

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

“SENIAI ŽINOMŲ” SPRENDIMAI

$ 
t 4

Anksčiau jis rašinėdavo lietu
vių kalbos klausimais, bet vėliau 
pašventė visą laiką Bendruome
nės reikalams. Amerikos lietu- 
zių jis įtikinti negalėjo. Savo lie
tuvių kalbos žinias jis panaudo-

1 jo neapykantai kelti.- Jis, panąu- 
i dojęs sovietinę naujų žodžių da
rybą, iš “reorganizuotos bend
ruomenės” nukalė žodį “reor- 
gas”, ne Barzduko įsteigtos, bet 
reoganizuotos Bend rusmenės 
narys.

Paskutinius trejus metus jis 
sunkiai sirgo. Jis neteko regėji- 

, mo ir nyko raumenys. Kurį lai
ką jis dar savo politinius 
straipsnius diktuodavo; teko per
rašyti ir siųsti Pasaulio Lietu-

jeigu būtų panaudojęs turimas 
.ietutių kalbos žinias lietuvių 
kalbos dalykams. Politiniai jo 
straipsniai bus beverčiai, nes de
mokratijos jis nemėgo, o dikta
tūrų laikotarpis jau baigiasi.

Stebėtojas

1) Kirminas pragraužė pir
mojo" tomo tik vieną pirmąjį la
pą ir, kadangi sustojo ties pas
kutiniuoju trečiojo tomo lapu, 
tai jis trečiojo tomo iš viso’ ne
graužė. Vadinasi, jis pragraužė 
pirmojo tomo vieną ir antrojo 
tomo 300 lapų, taigi, iš viso 
301 lapą.

2) Atsakymas aiškus: plyta 
sveria 2 kilogramus.

. 3) Pirmojo uždavinio atsaky
mas: 15. Pirmąjį laivą laivas 
iš LeHavre sutiko čia pat iš
plaukdamas, būtent tą, kuris iš 
New Yorko. uosto buvo išplaukęs 
prieš septynias..dienas, antrąjį 
laivą sulikd tą, kuris buvo iš- 

viui. Paskutiniu melu jis jau jr -plaukęs iš New- Yorko prieš 6 
diktuoti nepajėgė. > dienas ir. Lt. Bfc.fe sutiko 7 lai-

! vuš, išplaukusius aš New Yorko 
Jis būtų išvaręs gilesnę vagą, savQ plaukimo,gjetu, o paskuti

nį, penkioliktąjį, sutiko įplauk
damas į New Yorko’ uostą.

Antrojo uždavinio atsakymas: 
puSfievintbš paros, nes devintą
ją parą 6 vai. ryto sraigė buvo 

i 5 metrų atstumu nuo rentinio 
viršaus. Taigi, 6 vai. vak. ji jau 
buvo pasiekusi rentinio viršų, ir 
jai nebuvb reikalo per naktį 
leistis žemyn!

4) Koncentracijos vienodos. 
Galima net pilstyti daug kartų 
irf kadangi po kiekvieno pilsty
mo iš indo A į indą B ir iš B į A 
abiejuose induose lieka lygiai po 
vieną litrą; tai aišku, kad kiek 
raudonojo vyno buvo įpilta į in
dą B, tai tiek pat baltojo buvo 
įpilta į indą A.

5) Kadangi automobiliai susi
dūrė po vienos valandos, o 
kregždes greitis buvo 100 km. 
per valandą, tar jį iki’ savo ne-

I tikėtefs mirties spėjo nuskristi ly 
i giai 100 kilometrų.
i 6) 20 minučių skirtumas atsi
rado lik dėl to, kad vairuotojui

nebereikėjo nuo susitikimo mo
mento su savo viršininku va-i 
žiuoti iki slo’ties ir paskui algai 
iki susitikimo vielos Taigi, nuo 
susitikimo vietos iki stoties vai
ruotojui būtų reikėję važiuoti 
(aišku!) dešimt minučių, t.y., 
vairuotojas sutiko" savo direkto
rių lygiai 5 vai. 50 min. Tad di
rektorius žygiavo 50 minučių.

7) Kadangi visi kandidatai (jų 
galėtų būti ne lik 3, o ir dau
giau, aplamai, kiek daug nori: 
ina) buvo labai gudrūs, o, ant
ra vertus, sąlygos turėjo būti 
vienodas, tai norsWieno juodo 
kaspino buvimas būtų tas sąly
gas padaręs nevienodomis. Tai
gi, visi kaspinai turėjo būti balti.

8) Viena iš pagrindimų šach
matų uždavinių sąlygų yra šito
kia: uždavinio padėtis turi būti 
gauta iš žaistos partijos. Be to, 
leidžiama rokiruoli, t.y. nekrei
piama dėmesio" į tai, ar karalius 
arba bokštas jau buvo pajudėję. 
Mūsų uždavinyje bokštas gi jau 
buvo pajudėjęs, o bokštas ai bu
vo, kaip sakoma, duotas “forų"’, 
t.y. baltieji žaidė be bokšto ai. 
Pagal taisyklę karalius turi teisę 
rbkiruoti su neegzistuojančiu 
bokštu, šiuo atveju su nuimtu 
bokštu ai. Taigi, pirmas ėjimas 
k. el-cl, t.y. rokiruotė, ir po bet 
kurio juodojo rikio ėjimo, bokš
tas gi skelbia matą iš kvad
rato ei.

peckafs (S oe.) letoou 
flavor gelatin 

UbtefipOona tucar 
enp bottinff water 
teaspoon činnamau 
teaapoon nutmeg 
cupa ice cubes 
container (6 oc,) frozen 

whipped topping, thawed
Dbtolm gelatin and •agir completely tn boftteff wfUrt 

ttirrlhg 3 minutes. Add Bpices and ice cubes and stir constantly 
until fdatm is thickened, abptft 2 to 3 mintftes. Remove Shy 
unmdted ice. Using wire whi>. blend in whipped topping; then 
whip nntil smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound, fipoon into pte crust Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple dices, if desired.

Note: Dip spple sVcas in lemon juice to prevent darkening.

/FCEIVN677P5
DOGS THAT S^MD MUCH TIME 
OUTDOORS IN THE WINTER NEES 
EXTRA FUEL TO MANVMN BO0V 
TEMPERATURE. tNOJEASE FI0O3 
PIET or AT LEAST ONE-FOURTH 
DURiMfi S6MĖRE. COLD SPELLS.

TUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344
t------------------------------------------------- —----------------------- -------------------------------------------1

Mažeika & Evans

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DĖMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM6ULANSQ 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

OALYSR.

STEPOiN^kS C. LACK IR SŪNŪS
(LaCKAWICZ.),

i WEbi t>9th alKbtfl Kh,put»o<; 7-J21X

11028 SOUTHWEST HIGH WAX, raio* Hilu, UL »74-44U

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

Telef. 476-2345

KĄ KITI YRA PASAKĘ

Nietsche apie vedybas
“Prieš apsivedimą vyras pri

valo pats sau pastatyti tokį 
klausimą: ar būsi pasitenkinęs 
iš pasikalbėjimų su ta moterim 

I už kelių metų? Viskas kitas 
nublunka’’.

TWE pttCTIMS 5SOU3MT 
TWO DOGS TD AMERICA 
ON THE MAmOWER, 
OME Was A MASTIFE 
RD* GUARDI MG, THB

M54 So. HAUSTEO STREET TeL YArdi 7-1 JU

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave, Cicero, IU. TeL: OLympic 2-1001

PETRAS BIELIŪNAS
<M8 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7T138 - 113|

------ --------- —__—_

Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, September 15. 19R1 .



PASIKALBĖJIMAS SU K. ERINGIU , 
, < diįstąs po miestą vaikš- 
čit d. L taip išaeko kantiybė, 
nuėjo j Amerikos konsulatą ir 
papi’u:-ė a/ylo teisių. A hm'rikio-J 

te ises suteikė. I
ug papasakojo apie lie- ‘ 
/ksiininkų darbus ir. pa-[ 
gerus urzultatus. Daug 
bfūų padaryta tėvynės 

•igu nesikištų ir nediri- 
didysis brolis*’ — oku- 
Neįregistravus į juoste

lę. butų nemanoma jo kalbos! 
pilmi ir tiksliai atpasakoti. Ti-j 
kiu. tie kurie turėjo tuos a pa ra-! 
4us, p.-fkelbs spaudoje pilną jo Į i

įvyko pasikalbi*ujimas s i 
ne^^niai iš okup. Lietuvos pabė ; 
gnsiu mokslininku Kaziu Erm- j 
gi»u Apie jį yra ši lok ids žim<u:

š v a inik u ose (Pa n e \ ėž i o a ps.), 
taiyh. ekologas, ž.u. mokslų dūk 
taras (1957). 1953 m. baigęs 
Ž.ū. akademiją, iki 1959 m. dir
bo Žemdirbystės in-te. Nuo 1959 
Botanikos in to krastovaizdžie 
ekologijos sektoriaus vadovas. 
Pagrind nė maksi, darbo sritis į 
— kraštovaizdžio* apsauga, gam I 
tevaizdžių formavimas, konst- Į 
r aktyvioj i b i o g e o cenologija. 
Svarbus veikalas: ‘’Lietuvos ku! 
tūrinės gamyklos, jų tręšimas 
ir naudojimas’’ (19Š1, rusų k.) 
ir kiti veikalai”.

Pasikalliėjimą atidarė BALFc 
pirmininkė Marija Rudi nė ir 
trumpai papasakojo K. Ėringi) 
pabėgimo aplinkybes. Sveikino 
pabėgėlį ir Lietuvos gen. kon
sule Juzė Daužvardienė.

Eringis papasakojo, kas ji 
vertė palikti tėvynę, šeimą ir su
laukus 60 metų amžiaus atsiras 
ti laisvame krašte. Jis išvardino 
12 pagrindinių priežasčių. Svar
biausia priežastis, tai nuolatine 
bemokslių KGB kišimasis i 
mokslo sritį, nuolatinis neparti
nių mokslininkų ignoravimas. 
Pavyzdžiui, parašė j .‘‘Mūsų 
Gamta’’ žurnalą straipsni, kuria
me viskas buvo parašyta teisin
gai. <wGlavlitui” straipsnis nepa
tiko. Uždraudė į pagrindinę 
spaudą rašyti. Galėjęs tik į vie
tinio pobūdžio laikraštėlius ra
šyti. Išvažiuojant iš okup. Lie
tuvos, KGB darbuotojai įspėjo 
kad buržuazinės valstybės vagia 
tarybinius žmones. Išlipus iš lai
vo, būtinai vaikščioti tik po tris. 
Po du permažai. keturi perdaug. 
Sakė, nianėme, kad tik juokais 
pasakyta. Pasirodo, ne juokas, 
bet rimtas dalykas. Laive ir išli
pant iš laivo, vyriausias politru- 
kas pareikalavo eiti į miestą tik 
trise.

Einant miestu, užėjęs į krau
tuvę elektros lemputės nusi
pirkti. Išėjus iš krautuvės, drau
gų nerado. Nuėjęs priešinga 
kryptimi, susitinka politruką. 
kuris pradėjęs rėkauti, kaip jis

J

Po to buvo daug klausimų. Pa
žymėsiu tik kelis atsakymus.

Okup. Lietuvoje daug kas turi J 
mdjo aoaratus ir klausosi už
sienio stočių, nors daug įpeni
mu stočių trukdoma, bet ‘‘Deut
sche Welle” ir “Voice of Ameri- * 

gerai girdima. Atsiradus pa
saulyje kokiam nors šurmuliui, 
prie užsienio stočių bėga klausy
tis ir nepartiniai, ir partiniai.

Mėsos krautuvėse nėra. Pie
niškų produktų, kaip tai pieno, 
sviesto, varškės, ir kiaušinių taip 
pat retai pasirodo.

Prie Ignalinos statomos ‘ ato
mų varomos elektros stoties lie
tuviui mokslininkai nedalyvavo. ’ 
Mažesni upeliai naikinami, įsta
tomi drenažo vamzdžiai dažnai 
neatlaiko vandens spaudimo. 
Prasiveržęs vanduo užpilia dir
vožemį.

A. Petrikonis Gėlės

pasiekusi daug daugiau ir gėręs* 
nių rezultatų be okupanto mą^ 
lonės. Okup. Lietuvos lietuvis,, 
paskaitęs “Gimtajame krašte’’, aę 
kitur tokius garbinimus;’pra
virksta skausmo ašaromis.

Ernestas A. Leifert iš Mar- 
jqdltfe Parko, prie ankstyvai t 
pratęsiamos prenumeratos pri-1 

fdėjo.;;$7 auką. Dėkui.

’• Bruno Lukas, Lemont, Ill., •

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the bast way to savyes-Jarfyl

ml.
Conpoynded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’3%

222 WEST CEXMAK ROAD

“LIUCIJA” .
Miko ši įeik i o apsakymų knyga i 

MLiucija‘> jau atspausdinta.
Autorius pavaiztluoja lietuvių r 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo, j 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- J 

kymai, 181 psl. Karna $5.
Gaunama ‘"Naujienose” ir pas 
autevių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

JĖZUS KRISTUS ŠV..RAŠTO 
PRANAŠYSTĖSE

“O apie devintą valandą Jėzus 
sušuko garsiu balsu, tardamasi: 
‘Eli, Eli, lema sabachtani ?’, tai 
yra: ‘Mano Disve, mano Dieve, 
kam mane apleidai ?’ ” (Mato 
27:46).

f Kviečiame pasiklausydi šios 
ypatingos radijo programas šian
dien 8:45 vai. vak. banga 1450 
AM per “Lietuvtfs Aidus”.

i Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,

,i 'P.O. Box 321,
Oak Lawn, IL 60454

REAL ĖSTATi.
Hune L Žemė — Pardavimui 
MAX. JESTATf FOR SALA

Karnai, iutni — P«rd*<lns«4 
REAL 1STAT3 FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

risv RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALM 1 
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 T '

,_Lj55

Pokalbiui pasibaigus, K. Ęrin- 
gis širdingai dėkojo Marijai Ru
dienei už suteiktą globą. Žadėjo,

Lietuvių kalbą nuo svetimos’ parašyti memorandumą ir jį pa- 
įtakos mūsų mokslininkams pa- skelbti. 
sisekė gerokai apsaugoti. Žiugz----------------- —
da Lietuvai daug kvailysčių pri
darė, bet lietuvių kalbą nuo Jįjį-”“ 
svetimos įtakos saugojo.

Buvo ir daugiau mažai reikš-.’ 
minga ir netikusių klausimų, j

T paskutini .klausimą: kaip lie- j 
tuviai žiūri į tokius asmenis, ku- Į 
rie nuvykę į okup. Lietuvą pra
deda gėrėtis okupanto padary
tais pagerinimais bei atsiektais 
rezultatais ir dar duoda tenykš
čiams pasikalbėjimus, kurie juos 
oagarsina “Gimtajame krašte” k I
ir kitoje spaudoje, Eringis atsa- ■ 
kė. kad jis nesuprantąs, kuo ten ‘ 
galima būtų gėrėtis. Jeigu būtų 
buvusi per tiek laiko Lietuva 
laisva ir nepriklausoma, būtų

Stasys Juškėnas

see us for 
u£jg& ^inaneing 
1 AT OUR LOW RATS

•- REPAYMENT
YOUfi INCOME .

INSURED

CHICAGO, ILLINOIS 60600

PhesMX Ylrrlnla 7-7747

Thur,9-8 Sat. 9-1EOraSi Xon.TJa.Fzl.9-4

SEBVDJG CHICf.GO AND SUBURBS SINCE 1305

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima panti nepaprastai įdomins gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų jvykius, 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. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$4.00
$3.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIRINKO, KAI ŠAUKŠTAI - i 
JAU PO PIETŲ

Šv. Kryžiaus bažnyčios para- 
pratęsdamas prenumeratą, savo P^jos salėje praeitą penktadienį 
gerus linkėjimus atlydėjo šešių lvyko' Lietuvių Katalikų Fede-

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

Marquette Parko apylinkėje liuksusi
nis 12 butų. Parduotas.

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

Brighton Parke mūrinis — 3 butai ir 
krautuvė. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė, 
Tel. 927-3559

| HI —■ - TFTW1 ■ !■»■■■■

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Į racijos konferencija, kurioje 
.'dalyvavo du vyskupai — V.
Brizgys. ir Deksnys (atvykęs iŠ 

J Europos) ir prof.. dr. Meškaus- 
kas, kurie sudarė prezidiumą;

j Vadovavo pirm. adv. S. Kuprys, ■ 
1 j referavęs įstatų pakeitimą, pa

berk. Administracija! Įžymėdamas, kad Parapijų ko- 
. Kad nereiktu Jums siųsti pri-' kaip ,sk}:r,ai<
minimo ■ dėl pratęsimų prenu- oa3t e o f e 1 at-

i • -tool : stovai is 1/ dalyvių. Pareikštos imeraios, kuri baigiasi 1981 m. J 1
spalio 18 d., tai siunčiu čekį (80) 
aštuoniasde'sim t ddleriu sumai, 
iš kurių 45 dolerius prenume
ratai sekantiems metams, o liku
tis —35 doleriai— paramai, kad 
palengvintų Jus1 slegiančią išlai
dų naštą ir kad’Naujienos galėtų 
eiti toliau ir teikti mums teisin-j 
gą informaciją apie viską. Į Įstatų paekitimas paruošta* 

Geriausios sėkmės linkiu re- ’ adv. A. Damanskio anglų kalba 
dakcijai ir visiems Naujienų šv. Kryžiaus parapijos komitete 
darbuotojams. . $

Antanas Zaura j 
Chicago, Illinois

do’leriu auka. Dėkui. Skambinti tel. 436-7878

r M-T- ■ ■ ■

> S ' ' I

Skaitytojų Balsai J
ŠIMAITIS REALTY

2951 West 63rd Street
Notary Public

Insurance, Income Tax

Į — Ponia Teresė Liutkus, iš 
.' New Yorko valstijos apsigyveno 

St. Petersburg Beach, Fla. Dė
kui už penkinę, atsiųstą keičiant 
adresą. Ponia K. Matcuk iš East 
Chicagos vasarą praleido Knox, 
Indianos valstijoje.

— Aukų po penkis dolerių at
siuntė: Ona Ko-ntautienė, Vincas 
Kuliešius ir A. Jakscht, visi iš 
Marquette Parko; Anna Damtb 
rauskas iš Bridgeporto ir Char- 

j les Liūgas iš Dearborn Heights, 
Į įMich. Dėkui. :

nuomonės, kad lietuviškos para-j
TAlTZ'AC* Villi'll H Ir* I AytH niT n rv> -r-t -pijos būtų atstovaujamos ne te-* 
ritoriniu pagrindu, kaip dėstė 
vysk. Brizgys ir J. Šoliūnas, bet 
tautiniu,' nacictnaliniu pagrindu, 
kaip iš vietinio vyskupo tą teise 
išsikovojo Gary, Ind., kun. dr 
Urbonas.

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

_2___
• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

For constipation , 
you’ll call it 

“The Overnight Wonder”
_ Ever feel uncomfortable with your laxative? 
Then it s time you tiie-d the gentle medicine they 
call “The Overnight V7andec"

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 feel in the morning!

Chocolated or pills. Ex-Lax is “The Overnight 
Wonder”
Take on fy as directed

.......... . —. — —

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, dfdiiausia turtingiausia lietuvių tratemalinė ur- 

gmELacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 tnetiUL

8LA — atlieka kultūrinlua darbiu, gelbsti Ir kitiem*, kurie tuo* 
darbui dirba. \ .

' * - ■ A J ?’■<?’■ / J
8LA— ttmokėlo daugiau kaip AŠTUONIS MTTilOjTOS dolerii 

apdraudu «vo nariam^'-. y

8LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na
rūnu patarnauja tik savišalpos pagrindu. *

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviq draugas g»J> 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sieki an čia a 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa furuą temoka tik $3.00 metams.

SiJk — kuopu vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
j ixavo apylinkės ŠIA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis tr tiestai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLlANCl OF AMERICA
* HerY^rt. M. Y. 10001

M7 W. $0.
TaL 311) Milini

.......... ............ -

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 qr 737-1717

laikrodžiai Ir brangenybta
Pardavimai ir Taisymai 
1*46 Wait 69th Strasf 
TaL REpubHc 7-1941

i pirmininkas Pr. šulas pasiūlė, 
i kad įstatai būtu lietuviu kalba, 
' nes vyresnio > amžiaus lietuviai 

. į pakankamai nemUka angliškai
) Su tuo pasiūlymu sutiko daugu 
ma dalvviu.

Būdinga, kad Lietuvių Bend 
, ruomenės pirm. Kutkus neatvy

ko, nors buvo sutaręs su Liet.- 
Amer. Katalikų Tarybos direk
toriumi kun. K. Pugevicium i) 
abu Šiuos melus paskelbė Lietu 
viu kataliku met -s.

šioje konferencijoje turėjo da 
lyvauli dar kun. V. Mikolai.is 
prel. Mozeris, kun. Vyšniauskas 
ir kitų lietuvių parapijų klebo
nai ir parapijų komiteto atsto
vai, bet jų nebuvo. Gal dėl to ii 
nepadaryta jokio nutarimo dėl 
Šv. Kryžiaus bažnyčios lietuviškų 
pamaldų išlaikymo ir tas klau
simas pasiliko patiems parapi 
jiečiams išsikovoti iš dabartinic

• sos bažnyčios administratoriaus
O. Kunsmanzenė

— Mula Chomeini dar ir da 
bar norėtų pasimatyti su Ban 
Sadr tarpusavio kovoms baigti

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE 

išnuomojamas 5 kambarių 
butas pirmame aukšte.

Geso šilima.
38-toj prie California.
Skambinti 376-3316

HELP WANTED — FEMALE 
Dirbininkiy reikia

MATURE HOUSEKEEPER

needed 2 or 3 days per week. 
General housekeeping, must like 
children. Vicinity Ashland and 
Taylor (Circle Campus). Godd 
wages. Call 666-4099 after 5 P.M.

• Statybai grąžus sklypas 
Marquette Parke,

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 6063?. Tel. YA7-5980

i’rašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

T & F SEWERAGE & PLUMB- 
iNG. Rod any drain line for $25. 
tf not open, no chargel We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

NeUry Public 
INCOME TAX SERVIC1

4259 S. Maplewood. Tel. 254-74M 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, p'ddomi piiletybee pra

šymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia, Agent ~ 
$2<Hft W. 95th St 1 
Everg. Ptrk, 111. 
60642, - 424-1654 V

Sidle Farm £ .re and Casualty CoT^r.y

PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

If not open — no charge.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą^
Telefonuoti 778-8000

CAIL 656-8387

9EAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybėj — kitur

MICHIGAN — NEW BUFFALO 
>5 miles from Chicago. Older, neat, 
urnished 2 bedroom bungalow. Full 
casement. Lovely back yard. Must 
;ell — $20,000.

_ ____ CENTURY 21
RITTER & HEINZ, NEW BUFFALO 

(616) 469-3950

Advokatas
GINTARAS P. CEP*NA3

Darbo velandoe: nuo 9 vtL ryt* 
tki 8 vaI. vak. Šeštadieni nuo 

9 vai. ryto Iki 12 vai. ±
Ir pagal suaitarima.

TU. 776-5162 arba 776-5161 
2649 Wait 63rd Str«4 

Chieaco, UI. 60629

• Dievas glėbyje, velnias — 
širdyje.

HOMES & CONDOMINIUMS with wa
ter frontage or access on Lake Delton 
and on the Wis. River at Wisconsin I 
Oells. Prices start at $24,650. ’
Call or write IN REALTY, LNC., Lake /
Delton, Wis. 53940. (608) 254 2542. J

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, September 15, 1981




