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anksto' 1-ekalMS, ksd suvereni. I 
lės Falkland salų teisės būtu ] "Uie

fe

jčiose palestiniečių užimtose ka- 
reivinėnse. ' h - t

Prez. Ronald Reagan su žmona Nanėy 
Prezidentas Reaganas sekmadienį pasiūlė Brežnevui sū

ry mažinti visu trečdaliu turimas atomines bombas. Rusai 
pasiūlymą svarsto, <at dar nežinia ar sutiks jį įvykdyti.

pažįsta jas kaip nepriklausomas 
valstybes. “Estai, latviai ir lie
tuviai nepamiršo ką reiškia lais-

šyedij armijos vadas, gęn. Lan-
nari tįjung pateikė savo vyriau-

liaują pasiūlymą kaip -keptuose ir toliau nuo uostų esan- 
vbti.- su įsiskverbusiais povandė-

Praeitų metų spalio 27 d. prie tenzijas į Pabaltijo valstybes ir 
švedų slaptos bazės įstrigęs So- jų nelaiko SSRS-os dalimi, o pri- 
vietų povandeninis laivas sukėlė 
audrą protestų Švedijoje. Nuo to 
laiko Sovietų - švedų santykiai
nenustoja blogėję. švedų Vyriau-- vė, ir tebelaukia diznos, kada 
sybė neseniai atsisakė suteikti Jie vėl galės ja džiaugtis”, kal- 

‘ bėjo sen. Helms. (Elta)įvažiavimo vizą -Nikolajui Nei- 
landui, vad. “Latvijos SSR už
sienio- reikalų ministeriui”. Nei- j 
landas septynerius melus buvo! 
Sovietu' žinių' agentūros Slock- * 
holfne: vedėjas. Viza, jam .atsa- 

• kytas remiantis: švedų saugumo 
policijos-rekomendacija. Saugu
mas ; apkaltino jį savo pozicijos 
piktnaudojimu komunistinei 
propagandai skleisti ir mėgini- 

- mui kyšiais įsiskverbti į švedų 
i -dftąp

Be to, kaip rašo Christiap

IZRAELITAI UŽMUŠĖ 16, 
SUŽEIDĖ 56

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
eitą sekmadienį Izraelio karo 

‘ lėktuvai ir vėl bombardavo pa
lestiniečių karo centrus," užmušė 
mažiausia 16-žmonių ir sužei
dė 56.

Izraelio lakūnai pasirodė Li
bano padangėse, bet sostinės 
Beiruto jie nepasiekė. Izraelio 

Science Monitor (1O82.IIL26)Ų lėktuvai išmetė kelias galinga 
bombas Ad Damur, Sidono fr 
Zahrani (netoli £arephath) uo’s-
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jūros” frikąmpio .prie švedų Got
lando salos, švedų užsienio rei
kalu ‘ministeris Ola Ullsten pa
žadėjo . sąicfc susirūpinusiems 

, žvejams, , kad ■ Sovietams nebe
bus’daroma jokių didesnių nuo- 
laidū:^- -—‘' -b.

•e •;■. č. MILOŠAS PALYGINA ' 
rJjARDZELSKj SU TAR- 
LafiOViCOS IŠDAVIKAIS ?

.' . ,• r._;! L_ ■' . •

'iyąsarto;27d/kalbėd2inas: Pa-
. ryziauš-' PEN klubo posėdyje, 

. Nol^ITo . Ti tėra t ūrinę^ premijos
’ laureatas j Česlovas Milošas ,pai- 

reiškė, kad1981 m; gruodžio 
137dj? 4ėrifcamš priminė ankstes
nius pralaimėjimusir išdavi
mus. Jis palygino generolo Ja
ruzelski© Žygį su 1792 metų .įvy
kiais, kai keletas didikų sudarė 
Targoviėų konfederaciją ir par
davė Lenkiją Jekaterinai Il-ajai. 
Jų vardai, kalbėjo Milošas, vir
to išdavikų sinonimais.

Pasak Milošo, tankai negali 
išgelbėti ideologijos, kuri virto 
inertiška ir prieštarauja tautos 
valiai. Būtų beprotybė tikėtis, 
kad 36-ių milijonų tautą galima 
valdyti nepaisant jos valios, pa
brėžė' Milošas.

radijas praneša^ kad . izraelitai 
turės labai brangiai mokėti už 
šį bc’mbardaVimą.-Prieš savaitę 
izraelitai puolė kitus palestinie
čių centrus, r >

Palestiniečiai saka, kajl iki šio 
meto jų va&febifvd; santūrūs,, 
bet ateityje įjie^irs Izraelitams 
be jokio pasigalėjimo. Praėitą 
savaitę minętus^miestųs: apšau
dė Izraelio karo laivai. Tada j'e 
užmušė 10 pąkstinieęių ir 46 
sunkiai sužeįdė<<,' S - > \ \.

BRITAI tĮR# PASIRYŽĘ > 
KOVOTI ' “ .* ■

LONDONAS','-Anglijai — Ar
gentinos kariuomenės vadai yra 
pasiryžę ieškoti '.taikos sąlygų su 
britais, tuo 7 tarpu britai, yra 
nusistatę vesti kovą ir išstumti 
argentiniečiusjiš’ Falkland' salų. 
Dabar britai ‘turi' ’pakankamai 
jėgų. Jie galėtų sėkmingai, pulti 
Stanley apylinkėje sukoncent
ruotus Argentine's karius.

Sekmadienį, buvo įleistas į jū
rą vienas brito lavonas, ištrauk
tas iš vandens, kai skendo Shef
field. Taip pat paleistas į van-tinos kariuomenės vadovybė ne- 
denį ir gėlių vainikas. silaiko blokados nuostatų ir ban-

Chicago, 111. — Antradienis, Tuesday, May 11, 1982

AZIH ATOMO GINK

BRITAI TARIASI SU ARGENTINA
- ' PER JUNGTINES- TAUTAS v ;
SUĖMĖ ARGENTINOS “ŽVEJUS”, PRANEŠINĖJUSIUS 

APIE BRITŲ LAIVŲ, LĖKTUVŲ JUDĖJIMĄ

NEW YORK, N.Y. — Britų do susisiekti su salose esančiais 
ambasaddrius įteikė Argentinos Argentinos kariais.
atstovui ilgą laišką, kuriame iš
dėstė sąlygas apie tolimesnį san
tykiavimą su dabartine Argenti
nos vyriausybei

. Britai sutinka tartis su Argen
tinos vyriausybe apie tolimes
nius, abiejų valstybių santykius. 
Britai taip pat- praneša,.kad jie 
nenpri pakenkti argentiniečiams, 
jiėn'ori žudyti Argentinos karių, 
nors yra pasiryžę bombarduoti 
Argentinos uostus, karo centrus 
ąrba aerodromus, esančius va
kariniame pakraštyje, jeigu dip- 

.iomatiniai nepavyks susitarti dėl
Falkland salų likimo.

Brilai nesitars apie suvereni
nes Falkland salų teises, kol sa
lose bus bent vienas Argentinos 
karys. Britai paskelbė Falkland 
salų blokadą, o dabar paliko Ar
gentinai 12 mylių pakraščių zo
ną vien tik saugumo ' sumeti
mais. Britai jstikino, kad Argen-

Sekmadienį.britų karo jėgos 
numušė Argentinos malūnspar
nį netoli Stanley uosto' vakarinė 
je Falkland saloje. Britų lėktu
vas taip pat apšaudė Argentinos 
“žvejų” laivą, kai jis nesutiko 
pasukti jam riiinčdyta kryptimi. 
Argentiniečiai. pranešė, kad bri
tų lėktuvas puolė jau į vandenį 
įšokusius argentiniečius žvejus, 
tačiau britai nurodė, kad keli 
žvejai buvo’ sužeisti, kai laivas 
buvo verčiamas pasiduoti, o ne 
po to. Britų laivas vėliau iškėlė 
iš vandens plūduruojančius žve
jus ir juos sulaikė apklausinėji
mams. Britai mano, kad ten bu
vo ne žvejai, bet šnipinėjantieji 
Argentinos kariai. Pas vieną ras 
tas tamvbinis kario numeris.

Britai apšaudė Stanley ir Dar
win aerodromus vakarinėje Falk
land saloje, kad Argentinos ka
riai negalėtu jų naudoti britų ka
riams pulti.

'1

Jimmy Carter ir žmona Rosalyn sekmadienį buvo Kopenhagoje, kur 
danai juos labai šiltai sveikino. Jie nutarė pamatyti Europą.

SENATORIUS HELMS APIE 
“BALTŲ LAISVĖS DIENĄ”

Kovo 23 d. senatorius Helms 
{traukė į “Congressional Record” 
jungtinės Senato ir Atstovų Rū
mų rezoliucijos (S.J. Res. 172) 
apie “Baltų Laisvės Dieną” 
tekstą. *' •

Savo kalboje Helms pabrėžė, 
kad JAV-ės atmeta Sovietų pre-

KALENDORAUS

Gegužės 11: Mamertas, Skir- 
gandas, Gardaitis, Raibutė, žy
gūnas, Svaigauda.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 7:59.
Oras šiltas.

Pirma nustos šaudyti, 
o vėliau tarsis

Jungtinių Tautų gcn. selyreto- 
rius Javier Perez de Cuellar 
nori pinna nustatyti taikos sąly
gas tarp britų ir Argentinos. Bri
gai nepripažįsta Argentinai suve- 
r.n nių teibiu j Falkland salas. 
Tą klausimą turės spręsti salų 
gyventojai, o ne į salą įsiveržę 
generolai.

Britai sutinka paskelbti pa
liaubas, tačiau jie praneša, kad 
nealidėlios pasitarimų ir visai 
aesitars, jeigu argentiniečiai iš

pripažintos Argentinai.
Argentinos užsienio reikalų 

minksteris Costa Mendez prane
šė Jungtinių Tautu sekretoriui, 
kad Argentina tokiu sąlygų ne
stato.

Britai nesirengia pulti Falk- 
'and salose esančių Argentinos 
karių ir neplanuoja pulti Argen
tinos teritorijos, kol pasitarimai 
eis, ,bet pasitarimams laikas turi 
būti ribotas.

Jungtinių Tautų .generalinis

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ro’nald Reaganas laiš
ku Brežnevui pasiūlė sumažinti 

j Sovietų Sąjungos ir JAV galin
guosius alminius ginklus vienų 
trečdaliu. Prezidentas patarė 
Brežnevui susitikti New Yorke, 
kai atvažiuos į Jungtinių Tautii 
posėdį.

Prez. Ronald Reaganas sekma
dienį pasakė pagrindinę kalbą 

, kolegijoj. Ten jis 
pirmą kartą paskelbė, kad jis jau 
pasiūlęs Leonidui Brežnevui 
naują pasiūlymą atominio karo 
pavojui pašalinti. Sovietų vai- 

I džia atmetė ankstyvesnius pre- 
j zidento'Reagano pasiūlymus ga
lingesniems atominiams gink
lams atšaukti iš Europos. Anas 
Reagano pasiūlymas nesiekė dar 
sumažinti abiejų valstybių ato
minę galią. Maskva nenori ati
traukti atominiu ginklų iš buvu
sios Sovietų Sąjungos teritorijes. 

\ ^Nąųjgme^asiulym? prez. Rea-

Gynybos ministeris Dimitri Ustinov 
priešingas bet kokiems mažinimams

SENATOBIUS PERCY PATENKINTAS PREZ. REAGANO 
INICIATYVA ATOMINIŲ GINKLŲ SKAIČIUI MAŽINTI

jo amerikiečiams parodyti, kaip 
kuris orbitoje turės prisijungti 
prie Amerikos erdvėlaivio. Ru
sams atsisakius parodyti savo 
erdvėlaivį, tai amerikietis ten 
pat pasakė, kad jokio “broliško 
susitikimo” erdvėje nebus, nes 
jis neleis amerikiečiams rizi
kuoti gyvybe. Tiktai tada Mask
va parodė savo erdvėlaivį. Ame
rikos vadas įsakė padaryti kito
kius laukus Sovietų erdvėlaiviui. 
Jis nenorėjo, kad rusai nutrauk
tų p ražu tin du Amerikos atsro- 
nautus.

^ekrgiQriiLs jaęji aiškiai Jartis ganas^vfcaį neriša atomiųįų gink 
dėl p^IiŠlibhV’kad vėliau britai 
su argentiniečiais galėtų atsida
vusiai tartis dėl salų likimo.

Argentinos karių nuo
monės skiriasi

lų "mažinimo sU kuria uors vtė- 
tove. Prezidentas Siūlo visą So
vietų atominių ginklų galią ma
žinti vięnū trečdaliu ir tokiu 
pat* skaičiumi mažinti JAV ato
minių ginklų galią. Prieš šį pa
siūlymą,4 atrodo*, Sovietų val
džios ekstremistai neturėtų ko 
priešintis/ - >

TiktaEŠį kartą prez. Reaganas 
pa reikalavo, kad tarpt au tin iai 
specialistai;;• jų tarpe ir ameri 
kiečiai, patikrintų atominių gin
klų naikinimą. Iki ši meto rusai 
tiktai kalbėjo apie atominių 
ginklų naikinimą, bet į Rusiją 
užsieniečiams neleisdavo kojos 
įkelti. Jie reikalavo pasilikę i 

i Sovietų valdžios žodžiu.
Prieš dešimtmetį, kada santy- 

kyla mintis pasitraukti iš kraš-buvo^ geresni, rusai nenore 
, atrodo tas Sovietų erdvėlaivis,

Argentinos kariuomenės vadai, 
sutikę tartis su britais paliaubų 
reikalu ir pasižadėję laikytis 
britų nuostatų, labai blogai jau
čiasi.

Argentinos aviacijos ir laivy
no vadai supranta, kad jie ne
pajėgs pasipriešinti britų laivy
nui, Ypač jiems nepatinka užim
ta JAV pozicija. Generolai ne
nori Kubos ir Sovietų Sąjungos" 
paramos, nes ji laiku neateis ir 
nepadės pasipriešinti britams.

Manoma, kad karių tarpe jau!

lo vadovybės.

MIRĖ ARCHITEKTAS 
VINCAS MEILIŪNAS

NEW YORK, N.Y. — šešta
dienio naktį New Yorke mirė 
architektas Vincas Meiliūnas. 
Mirė jis savd name, bet ne savo, 
bute. Vakare laiptais lipo į savo; 
butą, bet nepajėgė užlipfi. Jį iš- į 
liko širdies priepuolis ir mirė 
ant laiptų.

Tuojau buvo pakviesta ambu- 
lancija, nuvežtas į ligoninę, kur 
jau negalėjo padėti, tik konsta
tavo širdies priepuolj.

Meiliūnas baigė Lietuvos uni
versiteto architektūros fakulte
tą. Pirmosios rusų okupacijos 
melu turėjo progos gerai pažinti 
komunistus. Kai Sovietų karo 
jėgos artėjo’ antrą kartą, tai Mei
liūnas išvažiavo į Vakarus. Ka
ro pabaigoje buvo nuvykęs į 
Australiją. Iš ten persikėlė į 
Ameriką. * j

New Yorke jis vedė Genovaitę 
Meiliūnienę, dabartinę SLA sek
retorę. Jis buvo išrinktas būsimo 
SLA seimo atstovu, rengėsi vyk
ti į Floridą.

— Irano sostinėje Teherane 
sprogo kelios bombos, paliktos 
automobilyje prie Sirijos amba
sados. Viską išgricfvė.

TIBANON

Praeitą sekmadienį preziden
tas Reaganas aiškiai pabrėžė, 
kad atominių raketų naikinimas 
turės būti patikrintas liudininkų 
akivaizdoje. JAV sutinka leisti 
liudininkams matyti, kaip bus 
naikinama 1/2 galingųjų Ame
rikos atominiu raketų.

Senatorius Charles Percy7 yra 
įsitikinęs, kad Sovietų valdžia 
turės^ sutikti priimti prezidento 
pasiūlymą, neš nėra jck;o logiko 
argumento, kodėl jo nepriimti. 
Sen. Percy, žinodamas Brežnevo 
norą susitikti su prez. Reaganu, • 
mario, kad šis prez. Reagano pa
siūlymas bus priimtas ir judviejų 
susitikimas įvyks. Tuo 
abiejų pusių specialistai 
pasiūlymą apsvarstyti ir 
pastabas pareikšti.

Iš Maskvos ateinančios
sako, kad Sovietų gynybos mi- 
nisteris Dimitri Ustinov pasisa
kė prieš bet kokį prez. Reagano 
pasiūlymą, kuris sumažintų da
bartinę karo jėgų lygsvarą. Ma
noma, kad Ustinovo straipsnis 
Pravdoje - buvo paskelbtas dar 
prieš prezidento pasiūlymą.

gMės 
savo

ž:nios

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $329.
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Izraelio lėktuvai išgriovė palestiniečių karo centrus 
Siddno uoste ir kitur. Izraelitai keršija už pales

tiniečių apšaudymą Izraelio pakraščių. >
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SAULĖS SPINDULIŲ SUKELTAS

• Ugg*

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių moksY žinių populiarus perteikimas 

■JONAS /iPOMAVICIUS, M. D.

Nuo šio pavasario gausinkime savą subren
dimą, tada pajėgsime paklusti gydytoji) 
patarimui nepersikaitinti saulėje, išvengi- j 
mui odos vėžio.

(Išmintingas raginunas)
Tyrinėtojai praneša jau aiškia' 

įrodjtą faktą, jog saalės spin 
dūliai gali sukelti žmgaus odoje 
vėžį. Jau anksčiau kai kurie ty 
rnėtojai susekė odos vėžio daž
nesni atsiradimą daugiau sau
lės apšviestose odos vietose: 
galvoje, rankose, ypač anl 
sies, skruostų vidurio, akių 
kų ir ant. plaštakos išorinio 
v-ršiaus odos:

Šviesk plaukiai yra labai jaut
rūs saulės spinduliams. Tokie 
greit jd.ga ir ant tokių odos vė
žys atsiranda beveik tik. ant sau 
lės apšviestų vietų:, veido, kak-; 
lo, rankų ir plaštakų odos. Neg
riška oda. priešingai, labai at
spari saulės šviesai. Panašus at 
sparumas pastebimas ir daugiau 
pigmento odoje turintiems ne-- 
negrams, pvz., rytiečiams indė
nams, šio krašto indėnams ir 
aziatams. Maždaug 80-90 nuoš. 
taip vad. odds vidinio sluoks
nio vėžiai (Basal-cell carcino
mas) atsiranda ant- galvos, iri- 
kaklo. Apie .4-8 % jų gaunasi 
ant žmogaus- liemens,. ir apie; 
10.-12% jų pasirodo aut galūnių": 
rankų ir kojų. ■'

Odos vėžys ant->aulės apšvies
tos kūno odos dažniausiai atsi
randa labai daug lauke buvd- 
jantiesiems: golfininkams, ūki
ninkams bei jūreiviams. Į.Taip

(ufceratiou*)".
! Tai via p»sir<UkiB»i odoje- po 
saulit spindulių poveikio. Minė- 

i tą prigimtą ligą turint (mano- 
nu, p atsiranda dėl tam tikrų

I celių variklių — enzynių ne-

{v vena n tiesi c ms.

G^ms&s apie saulės
ultravioletiniu spindulių 

žalą odai

Mediciniškoje spaudoje yra
gausūs Įrodymai apie saulės I 
ultravioletinių spindulių įtaką j . 
>ukeliaiit.»odos vėžį žmonėms, j 
Dvejopi vėžiai esti sukeliami: Į * 
m t paviKŠntinio (ragiu io-squa-1 
.nous) odos slluoksnio (squa- j 
nous-cell carcinoma), ir ant gi-1 
esnio*. odos sluoksnio (basai 
•ell — basal-cell carcinoma).

Žinokime>visi saulinimosi mė- 
gėjimai^kad nudegimas ir vėžys 
kloję apturimas to pąęio ultra-

- violetinių bangų ilgumo: apie 
nuo 29a iki/ 320 nni. Tąip pat 
visi žinokime^ kad saulė siun
čia įvairiausių rūšių spindulius, 
o ne tik 'fcšvįešą’r ir ^šilimą?. Iš 
-saulės ateina link žemės yisa ga- 
^vbė spinduliu rusių: nuo tium-i .. . . -
pu-.^Rav . spindulių, Pradedantį^^kiin>^ ž^W P^iskipty- 
vieno spektro gabą^ ikr. radio 
bangų ilgų "bangų spektro įgalios. 
Tik dalis saulės spindulių pasie-: 

.kia žemę, jos atmosferą: trum
piausių bangų saulės radiacija 
—susekta.-jūros paviršiuje— yra 
apie 290 n m.. Kitus saulės, spin
dulius, kurie yra kenksmingi 
gyvybei, sugeria OZONAS. Vien 
iš to jau.matosi,fkokia tvarka1

mingai ant, šios žemės gyventi.’ Britanijos kilmės;- jų ten yra Besiorientuojantieji saulės spin- 
. ’%■ ■ i t •• _ _ _1 - t -Irs • 11 • __

' - i apturi odos vėžį . .

Yra atlikti- fyriinai apie įvai

mą šfaine kriautę,".Auštralijdje ir 
friandijojė. Susekta, kad .odos 
vėžys d^niau. iri ankščiau atsi
randa švresiaodžiams ir tiems, 
kurie turi strazdenas'(freckles), 
kurie nudega, bet neparudina 
odos, kurie;lengvai nudega ir 
Keltų kihriės Ųeėltic: airiai, ško
tai: ir 'wėįšaiy žiOonės. •

1 Australai - daugiau negu visi 
pat toks saidinimasis yra • odos yra anU žemės: ji labai tiksli,' tik kiti pasaulyje 'gyvenantieji ap

kaltiesiems męs' žmonės gausėkime sava iš- turi odos vėžius.; Mat, -Australi- 
Australijoje, Pietinėje,. Afrikoje]jiiiritimi,'tik tada pajėgsime lai- jos .gyventojai<daugiausia yra
vėžio priežastimi

ketvirtis (2&%), gyveBto|fL Airi- dalių veikloje ir klaidingai gar- 
joje, Škotijoje.ir Weise tose- bę suprantanfieji. Vargšai tokie 
trijose? šalyse žmoaės yra keltų ’ mūsiškiai yra. Jie mados, apgau- 
kilniės (critic) t jie nepalygiaa- ( 
mai gausiau už visus kitus pa
saulyje gyvenančius žmQąes ap- • 
turi -odos vėžius.

Suriku žmones apginti nuo 
persikaitinimo, saulėje ’

Kasmat- šiame krašte odes vė* 
žiu suserga daugiau negu treč
dalis -milijono (virš 300,000) 
žmonių. Tokių vėžiu daugumą 
sukelia saulės: spinduliai. Tokios 
žinios nėra iš pirštų -išlanžtos. 
pagąsdinimu besisaulinančiųjų. 
Ne! Tai gyvenimo faktai, jie pa- 

- sitąrna ū ja ašarų nudžiovinim ui, 
.kai jau esti per vėlu vėžį gavu- 
.sįajani talkinti. Todėl visi išmin
tingieji, bet iki šiol nežinojusie
ji saulės spindulių žalos, tegul 

r dabar padalys reikiamas išva
das. Gi, visiems- kitiems. jokie- 

■Įrodymai netaikius: tokie; tarsi 
musės, kris į išrūgas ir pasiskan
dins, trumpo malonumo suviiio- . 
ti; Tofcieins neverta toliau prane
šimo skaityti: vis vieni jis nepa
dės, nes išminties bent minimu- Gydytojai pakartotinai per- 
mo stokojantiems, dar asmeny- ‘"spėja, kad saulės šviesa kietina 

-be pakankamai nesutvjrtėju-! ir raukšlina-sendina odą. Ji si/ 
siėms, nepadeda jokie įrodymai: ’ 
jie eina sava nesveikatos vaga 

• iki savo ankstyvos karsto lentos.

Mokslo žinios apiė saulės 
spinduliu žalą

porūšė (jai būdingas menkas 
celių susiskirstymas — poor 
histologic differentiation) yra 
blogy binė: pasikartja po gydy
mo, ją sukelia ne ultravioleti
niai spir dūliai ji didensė, ap- 
ina limfines liaukas.tvarkos), jau pirmais keliais gy

venimo metais tokie vaikai ap
turi dviejų rūšių odds vėžius 
(basal-cell ir squamous-cell car
cinomas) bei spalvotus blogybi- 
nius tumorus (malignant mela
nomas) . Ultravioletiniai spin
duliai pakenkia svarbioms, kūne 
esančioms ir jį. atstatančioms 
medžiagoms, kaip DNA. Tada 
toji medžiaga nepajėgia atsta
tyti pakenktų celių, jos ima 
keistis blo'gojon pusėn ir, po sau
lėje pasikai tinimo, taip pakenk
tos celės virsta vėžinėmis.

Vienas vargas — ne vargas
Dar tokios, čia jau minėtos 

saulės spindulių padaromos ža
los odai negana. Su pertrauko
mis stiprus kaitinimasis saulėje 
sukelia spalvotą, vėžį (malignant 
melanoma). Tos rūšies vėžys su
daro 1% visų naujų vėžių, su
randamų kasmet šiame krašte.

Minėtas Colorado universiteto 
gydytojas pataria savo pacien
tams dvejopai elgtis: 1) vengti 
saulėje kaitinimosi nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų. Mat, tuo 
metu kenksmingo ilgio šviesos 
bangos esti gausiausios. 2) Var
toti nuo' saulės spindulių apsau
gai priemones (sunscreans with 
sun protection factor ratings of 
10-15).

Dauguma vienos rūšies odos 
vėžių (basal-cell carcinoma) at
siranda ant galvos ir kaklo vy
resniems negu 50 metų žmo
nėms. Dar to negana: vieną tefe 
rūšies vėžį turint odoje, kas 
penktam (20%) už vienų metų 
atsirandą kitas. tokiės: pat rūšies 
odos vėžys. T5dėl visi turėjusieji 
ir pasigydžiušieji odos vėžį ne
miegokite, nesnauskite: už metų 
galite susilaukti kito ir, nelai
mei, pražiūrėti, nekreipti dėme-

•Engos garbės pagauti ir negalė
dami nuvykti į bet kurį kuror- 

■ tą, jie saulinasi - kepinasi pus
nuogiai savo namo gale, esančio
je pievelėje. O įstaigon nuėję, 
liaupsina save: taip nudegiau 
Floridoje, — jie čiauška bendra
darbiams.

Ssniau čia . L__ 1
dantų gydytojai, kuriems reikė- s’° iii" vienam lietuviui
davo ilgai stovėti ant kojų savo .turėtą atsitikti, ypač jei jis 
darbe, vis vien laikėsi mados: *a^° išmintingu.

gyvenantieji net

dėvėjo labai- ankštus ir labai 
smailiais galais batus. Tokia, 
mat, mada tada čia buvo. Tik- 
rumje toks elgesys yra nesu- 
brendusio asmenybe suaugusio
jo darbas. Tas pats dabar atsi-‘ 
tinka ir su saule persikaitinimu. v0 °d°J€-

Kai kurie žmciiės pačioje pra
džioje apturi daugiau negu vie
ną tos rūšies vėžį odoje (basal- 
cell carcinoma). Tokiems padvi
gubėja galimybė po metų susi
laukti naujų tos rūšies vėžių sa-

odes sargyboje
Gydytojui parodykime bet ko

kią odos negerovę, kuri negyja 
per ilgesnį laiką. Taip pat susi
rūpinkime su odos žaizda bei pa- 
viršutiniu nubrozdymu toje vie
toje, kuri kadaise buvo sužeista. 
Taip pat žaizduota vieta odoje 
po radiacijos — reikia gydyto
jui duoti apžiūrėti. Tas .pats su 
nudegusia oda, kai ji išopėja. 
Jei. turima nud seno odoje ap
gamą (mole) ima keistis stai
ga ir dramatiškai: ima kraujuo
ti, niežtėti bei didėti, tarkimės 
dėl jos su gydytoju. Taip pat, 
jei atsiranda odos nenykstantis 
pakitimas saulės kaitinamoje 
vietoje, tarkimės su gydytoju. O 
kai praeiuopiame įtartiną ar ne
įprastą guzą (nebijokime dėl 
minkštų guzų, riebalinių, lipo
mų — jos nevėžiško's), tarkimės 
su kuo reikia.

Dėl odos vėžio gydymo sau 
galvos nesukime: kreipkimės į 
universiteto dermatologinį sky
rių, ten gydytojai pritaikys rei
kiamą gydymą. Jis skirsis kiek
vienu atveju: galės būti toks 
vėžys gydomas skystu azotu 
(liquid nitrogen), elektros pa
galba išskutimu (electrodesica- 
tion) bei išgramdymu (curet
tage), ar vaistu: 5-fluorouracil 
(5-FU). Nesjrūpinkime, kad po 
gydymo gautas odos įdubimas 
ilgai neužgis. Taip turi būti, kol 
oda atauga. , >

Išvada: Nėra kę( juokauti su 
rimta negerovė'. Nėra-ko mand- 
rąvoti" su saulėje kaitinimusi. 
Išmintingas visur (net ir vasa
rodamas) elgiasi išmintingai — 
nepersikaitinant. To tokiam ir 
gana. O kitokiam — nė antausiai 
reikalo nepataisys. Tokie patys 
pasirenka nesveiką kelią, už tai 
jie ir sumoka atsakančiai.

Pasiskaityti: Internal Medical 
News, Vol. 15. No. 9, May 1-14, 
1982. «\

©
būti nudeguqpfr tl

i

Jie pražiūri tokias nege- 
o po to kenčia be reikalo, 
minėtas Colorado, univer- 
dermatologas pataria sa

i uesday, May 11, 1982

of Foo& Cere

Išmintingam tokių žinių pakaks, 
o kitokiam nė prisikėlęs šv. Jo
nas Auksaburnis nepajėgs tal
kinti. ,

Gydytojai kalba, išmintin
gieji savais darbais seka 

jų patarimus

V
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meed ng the day-to-day && 
penses, you il still be bcnkifac 
a more secure K'tiire for your- 
family. « 7

UaJ. Savincs Bonds. For 
the woman who really

kelia odos suragėjimus (kerą 
ilsės), jos sudribimą (actinis 
relastoses)- ir dviejų rūšių odos 
vėžius. Visų rūšių odos vėžiai 
išsivysto žmonėms, turintiems 

(paveldimą negerumą (xeroder- 
, Virš nurodytas žinias patiekia j ma pigmentosum). Tai reta pri- 

CotoradoUniversitete -dirbus gy-. gimta negalė, ji sukelia negeru
mus kaitinanlies saulėje. Turį 
šią negerovę žmonės yra labai 
jautrūs apturėjimui blogybinių 
auglių saulės apšviestose odos 
vietose.

Ant tokios prigimtos odos ne
gerovės pagrindo saulės spindu
liai šitaip žaloja odą: tada gau-

kytojas .Richard.G. Asatfclh Į ką 
žmogus įpranta, sunku jahi at
prasti. Gydytojams labai sunku 
^iuteikti žmones sveikaton. Įpra- 
lusiejt saulėje kaitintis taip ir 
toliau kaitinsiu nors ta čia auk
saburnio kalba jiems bylosi, 
nors tu juos vėžiniais faktais

BAHIA BLANCA, Argentina. 
— Praeitą šeštadienį kpt. Hector 
Elias Bonzo laikraštininkams 
pranešė, kad Argentinos kreise
ris “General Belgrano” nusken
do j 35 minutes. Audringais At
lanto vandenimis “Belgrano” 
plaukė 35 mylių vai. greičiu, 
35 myl. nuo blokados zonos.

Pirmoji torpeda pataikė ke
lioms minutėms p 3-jų, kai dau
guma įgulos narių miegojo. 
Torpeda pataikė į mašinų sky
rių, sunaikino visą elektros sis
temą. Negalėjo išpumpuoti be- 
siveržianbio vandens. Už trijų 
sekundžių pataikė ir sprogo' ant
roji torpeda. Pataikė į miega
mąjį, esantį virš mašinų sky
riaus. Kili

Kapuonas Bonzo, matydamas, 
kad nėra vilties išgelbėti laivą, ' 
įsakė visiems šokti į vandenį. 
Kspitonas mano, kad 380 jūrei-

Negerai, kad pacientai Besi
orientuoja vėžiniuose dalykuose. 
Jie nekreipia dėmesio į galimy
bę susilaukti naujo tos rūšies 
vėžio, 
.’oves, 
Todėl 
siteto
vo pacientams ateiti pas gydyto
ją kas trys mėnesiai per pirmus 
metus po išgydymo pirmojo odos 
/ežio. 0 po metų tokie pacientai 
Im i lankytis pas gydytoją patik
rinimui kas pusmetis (kas 6 
įnėn). per dvejus metus. O po to, 
odos vėžį išsigydęs žmogus turi 
lankytis pas gydytoją kasmet

‘per kokius 3-5 metus.
Kitos rūšies odes vėžys (squa-I 

mous-cril carcindma), iš raginio 
odos sluoksnio atsiradęs, yra 
daug retesnis. Jis pasirodo ant viai nuskendo su laivu Atlanto 
galvos ir kaklo. Jį sukelia stulės gilumon. Siautė virš 20 pėdų 
spinduliai. Tos rūšies vėžio vie-, bangos, pūtė šaltas vėjas.

rtuo nesveikos elgsenas atkalbę nasi odos suplonėjimas (atro
ji. Tokie neišminlingieji kaitin- phy), smulkių kraujagyslių odo- 
sis toliau, net vėžio prisišauki- je išsiplėtimas (telangiectasia), 
mu rizikuos. Ttecio® me- ; perdaug pigmento turinčios 
diciniško bcispėji'iHo dauguma -odos vietos (hyj>erpigineiitcd 
. vasarotoj ų * \ didriė »garbė! macwles), su ragėj ima* odoje

tiip geiwja ('keratoses X te odrrn išetaėiimai
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NORTHWESTERN UNIVERSITETO 
SLAVIŠKOJI KONFERENCIJA

šių metų gegužės 7 dienos po-į vojanie už Lenkijos laisvę. Ka- 
piitę Conrad Hilton viešbučio talikai šiandien skaito ^gedą, 
patalpose buvo sušaukta North-nes 
western universiteti

TRIGUBA ŠVENTE

___ I™ J. __ > jiems nėra kito lenkiško 
o Vidurvaka haikraščio. Daugelis dabar Zgo- 

r ų valstijų" slaviškų laikraščių! da dienraščiu nevadina. Jis vadi- 
redaktorių konferencija.

šiais metais 
vadovauja George Bcinckley;, leidžia. 
Vldurvakariu <\a!stvbiu korfe- organu 
rėncijai šiais metais vadovauja ’ kėju. 
Northwestern universiteto pir
mininkė Va!erie Bunce, o šešta
dienio pasitarimą suorganizavo’ kad mūsų laikraščiai atsirado ir 
ir visus reikalus tvarkė Emma1 ėjo maždaug tais pačiais keliais, 
Kovalenka. I — pastebėjo M. Gudelis. — Kaip

Konferencija tęsėsi tris dr> ’ Naujienas, taip ir Zgodą, šio 
nas, nuo penktadienio popietės j š:m t mečio pradžioje įsteigė so- 
iki sekmadienio vakaro. Buvo cialistai demokratai. Kaip Pil- 
paskaitos apie žmonių samdymą sudskio vado\aujami socialistai 
viršlaikio valandoms ir atlygini- f kovojo prieš rusų okupaciją, - 
mą, kita svarstė ukrainietiškus taip ir lietuviai socialistai vzdė 
elementus Gogelio ' eikaluose, atkaklią kovą prieš rusus. Jeigu 
trečioji (Kovalenks skaityta) — jie nebūtų vedę kovos prieš ca- 
apie moterį] padėtį dabartinėje 
Lenkijoje,< Frank Mo’chos pa
skaita apie Solidarumo judėji
mą ir L. Kolakovskio vadovau
jamos diskusijos apie Solidaru
mo judėjimą ir jo reikšmę.

Trečią valandą 720-oje salėje 
buvo svarstoma etninės spaudos 
reikšmė praeityje, dabartyje ir 
ateityje. Pranešimams vadova
vo ir tvarkė ta pati Emma Ko- 
valenka. . „

Svarbiausiais pranešėjais buvo bet po karo užplaukusi nekala-j 
Martynas Gudelis, Naujienų re- likiškų žmonių banga pagrobė’ 

lenkų katalikų laikraščius ir skelbia

* | naši Dzen’k Zvianskovy, nes di- 
konferencijoms džiausią lenkų organizacija jį 

Jis tapo Susivienijimo 
ir d džiausiu žinių tie-

— Iš pono Kravec papasako
tos trumpos istorijos matyli,

Tokios šventės žmogaus gy
venime retai kam pasitaiko, o 
tos šventės bankete ir man ne
tikėtai teko dali vau U. Ponų — 
Stepono ir Emilijos Langių, 
nesen ai atvykusių iš Dearborn 
Heights, Michigan į St. Peters
burg Beach Fla.

19 8 2 m. balandžio 2 1 d 
5 vai. p. p. iš plačios apylinkės 
pradėjo rinktis kaimynai, drau
gai ir įvairių organizacijų pir-

Paveikite matome 1933 m. Šančiuose pastatyta aukštesniąją mokyklą

mininkai; sugužėjo kaip į at-*Į 
laidus. Kai kurie kaimynai, ne 
žinodami reikalo, nustebo 
nydami, kad č;a įvyko koks są-IJ 
mokslas ir p. p. Langius ncri*‘ 
išvežti į Sibiru; jie jau prade-*! 
jo galvoti, kad reik pakviesti* 
policiją.

Tik vėliau paaiškėjo, kad 
p. p. Lungkd surengė savo Re
zidencijos pašventinimą ir įkur
tuves. šv. Kazimiero misijos 
dvasios vadas kun. Kęstutis 
Butkus, OFM, pašventino rezi
denciją, pereidamas per $ visus 
kambariui. Vėliau pasveikinęs 
šeimininkus, savo žodyje pas.-

I džiaugė, kad šeimininkai veik
lūs lietuviai ir gerbia lietuvis-^ 
kas tradicijas. Anot jo, jei mes 
visi prisilaikysime ir gerbsime 
savo tradicijas ir papročius, tai. 
lietuvybė dar ilgai išsilaikys. ., 

Vakaro vadoVas inž. Albinas 
Šukys — p. p. Lungių draugas 
— taip pat ankščiau gyvenęs 
Michigane, pasveikino šeiminin
kus, svečius ir atidengė pa
slaptį, kad šiandien yra trigu- < 
ba šventė, nes abu p. p. Lun- 
giai yra gimę balandžio mėne
sį. Ta proga jiems buvo sugie
dota Ilgiausių metų...

Po to vyko vaišės, o vėliau — 
ur dainos, nes lietuvių subuvi
mas negali apsieiti be dainos, 

Į kadangi esam Dainavos šalies 
palikuonys. Vėliau paaiškėjo, 
kad p. S. Lungys turi gabumų 
ir statybos srityje, jies pats 
pristatė ir įrengė didelį kam
barį, kur ir buvo baras- Žinoma 
ne visi svečiai vienas kitą pa
žinojo, tad čionai ir buvo gera 
proga susipažinti. Dabartiniu 
laiku suvašiuoja į St. Peterš- 
burgą daug lietuvių iš įvairių 
Amerikos valstijų, o taip pat' 
ir iš Canados, tad Lietuvių klu- • 
bas vėl pasidarė per mažas.

S. Lungys yra veiklus ir vi
suomeniniame darbe. Begyven
damas Michigane buvo sukūręs . 
Jūros Šaulių stovyklą ir jai. 
vadovavo. Nors Floridoje dar 
pakankamai nėra susipažinęs su,, 
visomis gyvenimo ' aplinkybėj 
mis, bet jau yra'išrinktas R—

(Nukelta į penktą puslapį) -

•we

ANILIONIS AEKINA “RELIGIJOS sas"ci:avo Br”k:>"0 Uarbini"' 
LAISVE” LIETUVOJE

Lietuvos okupacinės valdžios

ro gubernatorių sauvalę, tai jie 
nebūtų patekę Amerikon, len
kai neturėtu Dzinik Zvianskovv, 
o lietuviai neturėtų Naujienų. J

—- Lenkai katalikai priprato j
prie Zgodos ir dabar ją skaito, j tarnautojai ilgą laiką mėgino ig- 
o su lietuviais katalikais padė- noruoti pogrindžio' spaudos ir 
tis yra truputį kito'kia. Katalikų patriotinio religinio sąjūdžio eg- 
dąlis jau skaito Naujienas. Jie ’ zislenciją. Tačiau sies špaudos 
priversti jas skaityti, nes savo ’ atgarsis lietuvių išeivijoje ir jos 
laikraščių jie neteko. Savo laiku j
jie turėjo kelis savo laikarščius, i r 4 . . , ,J J ’j lietuviai veda kovą su rudais, pa-

i čia pagrindine slavų grupe. Da- 
Į bar Jūs, universitete, svarbioje 
mokslo įstaigoje, lietuvius su-daktorius; Jan Kaviec, 

dienraščio Zgoda redaktorius, jr,labai jau nekatalikiškas idėjas, lapalin01e su slavais. kada iietu
Yra didokas lietuvių katalikų 
skaičius, kuris negali iš katalikų 
atimtoj e spaudoje 
gali savo mintis laisviau išdės-:* 
lyti tiktai Naujienoms?, nes da
bartiniai kitu laikraščiu redak
toriai,. apkrėsti dideliu noru vi
sus valdyti, negali kitos nuomo
nės pakęsti. Su protaujančiais 
žmonėmis taip negalima elgtis. , i o u. vrk et p oxi luiiO x uocvio, p
Mes trnp pat, turime vilties, kad siais visa Rytų Europa> 
netolimoje ateityje Naujienos - - -• 
taps vieninteliu lietuvišku laik-į 
raščiu, o į nekatalikų rankas pa
tekusieji katalikiškieji laikraš
čiai nueis lenkų katalikų laik
raščiu keliais. I" Į

— Apie kun. Vit pranešimą 
‘ pastabų nedarysiu, nes noriu žo- 

;ieno lenkų j dį kitą tarti apie baltus, Ameri
kos mokslo įstaigos įtrauktus į 
slavų grupę, — tarė Gudelis. —- 
Jūs norite Amerikoje sudaryti 
etninės spaudos ir etninnės kil
mės amerikiečių didele galybe,

kun/ Vojtech Vit,’ čekoslovąkų 
savaitraščio Hląs-Naroda redak
torius.

Visi redaktc'riai trumpais bruo
žais papasakojo savo laikraščių 
įsikūrimo pradžią. Paminėjo to 
meto nuotaikas ir. žmonių pasi
ryžimą steigti laikraščius ir 
skelbti to laikotarpi svarbiausias 
politines žinias.

Kravec pastebėjo,, kad Zgoda 
buvo’ įsteigta lenkų socialistų, 
glaudžiai dirbusių su Juozu Pil
sudskiu, tuo nqstu atkakliai ko
vojusiu už Lenkijos nepriklau
somybę. Tuo metu lenkai turėjo 
tris didelius dienraščius. Pats 
didžiausias dienraštis buvęs ka
talikų. \

; šiandien nėra nė v
katalikų laikraščĄo. Per 8 metus 
Pilsudskis padėjo tokius pagrin
dus Zgodai, kad ji tapo labiau
siai mėgiamu lenkų laikraščiu. 
Lenkų Susivienijimas perėmė 
Zgodą ir padarė savo laikraščiu. ’ kuri galėtų .tarti visais Ameri- 
Šiandiėn lenkai katalikai neturi 1 kos klausimais/ svaresnį žodį, 
nė. vieno savo dienraščio. Visi bet reikėtų rasti kitus pamatus 
subankrutavo, o Zgoda tapo ve- etninėms grupėms 
ninteliu dienraščiu, kuri skaito į Mums, lietuviams, 
didelė lenkų dauguma. Mrs nepatinka, kad mus

vių dauguma save slavais ne- 
j laiko. Amerikoje gimusieji lietu- 

lasy i, pe j viaį fino, kad jų tėvai vedė kovą
su slavais, naujai . atvykusieji 
bėgo nuo rusų, o dabar jūs no
rite mus suplakti su slavais, ka
da lietuviai nenori su jais jokių 
reikalų turėti. Mes nesame 
jokie slavai. Mes norime kovoti 
su okupantais rusais/ pavergu-

— tęsė
Gudelis.

Reporteris

(Bus daugiau)

suvienyti, 
pavyzdžiui, ? 
maišote su' 

nesame prieš katalikus, bet mes ‘ slavais. Mes slavus labai gerai j 
matome gyvenimo tikrove, ko-j pažįstame. Jau pora šimtmečių 
___________ .__________________ k i

į

MARUA N0REIKIEN1

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St^ Chicago, UL 60629 ♦ TeL 925-273?

bendruomenių veiklos ribas. 
Bažnyčių negalima naudoti poli
tiniams tikslams! — perspėja 
įgaliotinis. Egipto valdžia daug 
griežtesnė už sovietinę:' uždarė 
10,000 privačių mečečių ir iš 
trėmė koptų popiežių.

Nepatinka Anilioniui ir lai, 
j kad italų televizijos korespon
dentas paminėjo klierikų skai- 

! čiaus apribojimą Kauno kunigų 
seminarijoje. Studentų skaičius 
ribojamas visose mokyklose ir

ką, pasak kurio, praeitu metų; instilutuo-SC) aiškina įgaliotinis, 
gruodžio 28 d. atlaikytos pasku- j Kimjgu trūkumaS( be kunigu 
linės Mišios Bn>oklyno ^ngT. . a]ik,os parapijos? () kas čia 
Karahenės” b^ychoje. Ar So-1 uepsprasĮo> komentlloja Anilio- 
vietų korespchdentai kaltinau Yra jr gvdytoju trūkumas. 
Ameriką “tikinčiųjų persekioji
mu”? — klausė Anilionis. O 
Vilniuje bažnyčių pakanka, vei 
kia Aušros Vartų koplyčia. Ar 
tai ne įrodymas, kad Lietuvoje 
klesti “religijos laisvė”? Pažan
gieji sovietiniai įstatymai net 
saugo tikinčiuosius ir kulto tar
nus nuo jų teisių pažeidimo’, 
tvirtino Anilionis. Pavyzdys:“ 
1981 m. gruodžio 7 d. Pakruojo 
liaudies teismas nuteisė pilietį 
Danisevičių 18-ai mėnesių pa
taisomojo darbo stovykloje už 
tai, kad jis trukdė Klc’vainių re
liginei bendruomenei ir “kulto 
tarnui” laikyti religines apeigas

Tačiau, priduria Anilionis, — 
ir čia iš jo gražbylystės maišo) Nieko apie tikinčiųjų pašalini- 

gai laikomasi įstatymų. Tai nei išlenda 
“bažnyčios persg^iojimąs” I, yla,

poveikis į pasaulio viešąją nuo
monę privertė “aparatčikus” 
keisti strategiją. Jie suskato’ 
savo spaudoje ir per radiją tvir
tinti, kad Lietuvoje viešpatau
ja visiška žodžio ir sąžinės 
laisvė.

Vilniaus radijo* laidose užsie
nio lietuviams dabar nuolat gir
dime Religinių reikalų tarybos 
įgalitinį Petrą Anilionj. Vasario 
26 d. jis kritikavo italų televizi- 
j os korespondentą “Gavranskį” 
(Guareschi ?), kuris tvirtinęs, 
jog kai kurios Vilniaus bažny
čios uždarytos ir naudojamos 
kitiems tikslams. Nieko pana
šaus, pasipiktinęs kalbėjo Ani- 
lionis. Bažnyčios iš tikrųjų at
statomos, o uždaromos tik tada, 
kai nebėra pakankamai tikin
čiųjų. Jas uždarant, skrupulin-

Parapijas be kunigų teaptamau- 
ja “kulto tarnai” iš kitų pa
rapijų.

Taip įgaliotinis “išaiškina” 
ligijos padėtį Lietuvoje. Nei 
džio apie LKB Kronikoje ir

i tuose pogrindžio leidiniuose

re- 
žo- 
ki- 
iš-j 

vardintus konkrečius tikinčių
jų teisių pažeidimus. Nei žodžio 
apie tikinčiųjų prakaitu pasta
tyta ir jų skatikais apmokėtą 
Klaipėdos bažnyčią. Nieko apie 
vyskupus-tremtinius, apie kalė- 

jjimuose už religinę spaudą ken- 
i čiančiuosius. Anei žc’delio apie 

tikinčiųjų vaikų priverstinį ateis- 
tinimą, apie informacijos prie
monių uždraudimą tikintiesiems.

i “tarybinė” demagogo 
- “ne paslaplis\’> kad tie 

Tik pažiūrėkit į “kapitalisti- pažangieji sovietiniai įstatymai 
nius kraštus*^ — toliau postrin- ne tik saugo sąžinės laisvę, bet 
gavo įgaliotinis. “Amerikos Bal- ir nubrėžia tam tikras religinių

mą iš mokslą viečių ir kitų 
įstaigų.

Anilioninė apologija primena 
garsųjį Goebbelso patarimą: ne- 
meluokit dalinai, meluokit visiš
kai. Didžiuoju Melu žmo'nės la
biau patikės, kaip daline tiesa.

(Elta)

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

. autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —195.9 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

SIUNTINIAI Į LIETUVA
X MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ 

2608 West 6Sth St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

DR. ANTANO J. RUSENO RAŠTAI 
a - r

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą 18.00

Dr. A. J.-Gussen
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik________ _____
* • ■ • t,

Dr. A. J. Gn»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik .
G*lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidom.

DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir

ITS? 8«. HALSTED ST., CHICAGO, IL 16111

84.00

82.00

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metu 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 Beturiu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 

■ lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina ?25. Kieti viršeliai. Paštas |2/

I "U NAUJIENOS
j ~ * 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

—

SUSIVTENUIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yn seniau^ dldžSustf ir turtingiausia Detuvhj tratemallnl ss% 

Sinixaclja, lietuvUmi Ištikhnai tarnaujanti jau per » metu*

SU — atlieka kultttrinlrur darbui, gelbsti tr kltlema, kuria taM 
daibui dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
apdraudę savo narlam*. ,T; * " , a

SLA — apdrautffia pigiausiom^ kainomis. SLA neJelko Pela*, B>- 
rtemf patarnauja tik aarilalpos pagrladu-

CekvienM lietuvis ir lietuviu drrugur 
Suilrieuijime apsidrausti Iki $10,000. ?

SLA -* apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tieki inčlasj 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai. f

flLAvaiku® apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
1LC00 apdraudoa rūmą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopa vyra viaoae lietuviu kolonijom. Kreipkite 
t ravo apylinkės SLA kuopų veikė i ui. Jie Judu 
mielai pagelbės 1 SLA istraiytL j; t

f 1 GaMU kreiptu ir tSeadaJ j SLA Octra: r

7^f LITHUANIAN ALLIANCI OF AMHUCA r~ 
-vv Mmr Ym% KY. įtari

m w. SL
T< cni) MS'Kl*

I — Naujienoj CbuAgo, į, HL Tuesday, Mar 11, 19^2
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pusei metų ____
trinu menedAM

SxDAdoje:
Sžetims _______
pusei nieUj ____
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstod SU Chicago, 
IL 60608. Telet 421-8100.
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Kaioa mkia ziwi pgiU Ssmy

Orderiu £arta % sžmkyM,

NAUJIENŲ raštinė *tdara kasdien, išskyros sekmadieoios,

ateizmu ir kurioje siekiama Bažnyčios sunaikinimo iš 
vidaus, rado progą iš teismo salės įspėti išeiviją: “Štai 
ką reiškia mūsų aplinkoje taikus bendradarbiavimas su 
ateizmu, ko niekaip negali suprasti užsienyje gyveną ti
kintieji” (LKB Kronika Nr. 1).

Praslinkus lygiai dešimčiai metų nuo kun. J. Zdebs- 
kio įspėjimo išeivijai ir bendrai nuo LKB Kronikos ati
dengimo dviejų kovos frontų, ar mūsų veiksniai pagavo 
įspėjimo ir nepermatė, kad kažkas panašaus vyksta lie
tuviškoje išeivijoje, išblaškytoje po laisvąjį pasaulį? Ar 
nemato, kad plečiamas bendradarbiavimas su okupantų 
statytiniais ar tiesioginiai su agentais, vyksta tariamai 
kultūrinio bendravimo su kraštu, kurio priedangoje ve
dama išeivijos demoralizacija ir pačios laisvės idėjos 
griovimas. Kitais žodžiais tariant, yra rimtas pavojus, 
kad lietuviškos išeivijos Lietuvos laisvinimo kovos bus 
pakirstos iš vidaus, kaip tai vyksta Lietuvoje kovoje 
prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią ir kitas religijas.

Mūsų didelei gėdai į šį skandalingą reiškinį pirmo
ji atkreipė dėmesį Australijos vyriausybė ir kažką pa
našaus galima laukti iš kitų vyriausybių. Ypatingai I 
skandalingai padėtis atrodo Vakarų Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenėje ir pačioje Vasario 16 gmnazijoje, dėl ku
rios turėjo pakelti savo protesto balsą Amerikos Lietu
vių R. Katalikų Moterų Draugija. Jos protestavo dėl daž
no mokinių viešėjimo pas gen. Petronį ir paskaitininkų, 
artistų atsilankymo pas Vokietijos lietuvius išeivius, ku
rie pamažu virsta tarybine kolonija.

Kodėl mūsų veiksniai į tai visai nereagavo? Ar jie 
laukia iš Federalinės Vokietijos valdžios panašaus į Aus
tralijos vyriausybės pareiškimo ir visų subsidijų Vasa
rio 16-os gimnazijai nutraukimo? Jokia valstybė, pri
glaudusi savo krašte politinius emigrantus ar pabėgėlius, 
nepakęs, jei pastarieji atsisakę nuo kovos prieš savo tė7 
vynių pavergimą ima broliautis su pavergėjais, nes to
kiu keliu susidaro sovietiniams agentams atrama veik
ti ne vien išeivių tarpe, bet ir skverbtis į globojamos 
valstybės vidujini į gyvenimą.

Kalbant ta pačia tema reikia prisiminti IV PLJ 
Kongresą, įvykusį Vakarų Vokietijoje 1979 m. Pagal 
“Akiračių”, 1979 m. lapkričio korespondentą Romą Ši
lerį, jau III Jaunimo Kongrese buvo svarstoma “kaip 
ners rasti tampresnius ryšius su Lietuva”. Todėl TV 
Kongreso rengėjai pasiuntė delegaciją pas gen. Petronį, 
prašydami atsiųsti jaunimo delegaciją. Vėliau tokia de
legacija sudaryta iš 30 narių Lietuvos Komjaunimo ir 
vadovaujama sekretorės S. Vaškevičienės, buvo atvyku
si į Frankfurtą, bet Kongreso vadovybė paskutiniame 
momente pabūgo juos kviesti į suvažiavimą. Korespon
dentas tikisi, kad per ateinantį Jaunimo Kongresą visos 
kliūtys bus nugalėtos ir Lietuvos komjaunimo atstovai 
galėsią dalyvauti.

Ką šie ir panašūs faktai sako? Ar jais buvo susido
mėję mūsų veiksniai ir kas neša atsakomingumą už-to
kius jaunimo žygius, kurie buvo paruošiami ir globoja- 
miPLB ? Pagaliau, ką reiškia sistemingas veiksnių grio
vimas, veikiant visomis įmanomomis ir neįmanomomis 
priemonėmis? Galvojant sveiku protu, tiesiog negalima 
suprasti, kodėl ALTas užsitarnavo tokios paniekos, kaip

fra

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS (1982 3 27-28)

(Tęsinys)

Saugi paskutiniųjų trijų

grindinis uždavinys yra ne teis
ti, bausti, bet padėti Sąjungoje 
visom šalim garbingu būdu įgy-

Du kovos frontai
Pirmoji LKB Kronika, atstovaujanti išlikusiai iš ne

priklausomybės meto institucijai, žiauriose okupacijos ir 
persekiojimo sąlygose, atidengė du kovos frontus, ku
riuose vienu ir tuo pačiu metu tenka grumtis už savo 
Bažnyčios ir tautos išlikimą.

Pirmame fronte yra išsirikiavusi sovietinės valsty
bės galia ir komunistų partijos beatodairus siekimas iš
rauti visas religijas su šaknimis, pajungiant šiam tikslui 
saugumo organus, ateistų kovingumą ir milžinišką pro
pagandos mašiną, veikiančią visais komunikacijos ka
nalais.

Antrasis kovos frontas yra sudarytas iš infiltruotų 
agentų, palaužtų charakterių, karjeristų ir idėjinių kola
borantų, veikia užrųaskuotai' pačioje Bažnyčioje, prasi
skverbęs iki pat hierarchijos viršūnių. Pati LKB Kronika 
pripažįsta: “kad tarybinė valdžia vis labiau stengiasi 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią smaugti pačių dvasiškių ir 
tikinčiųjų rankomis.. . kad Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
pražūtingiausia ne persekiojimas, o pačių rankomis ne
riama kilpa” (LKB Kronika Nr. 3).

Toliau LKB Kronika aiškina: “Šios rūšes kunigai 
bando teisintis: jie Bažnyčios negriauna, o tik ieško “dia
logo” su tarybine valdžia... Lietuvoje niekas netiki,- kad 
su tarybine valdžia įmanmas dialogas. Jis ateistinei val
džiai reikalingas tik tam, kad. geriau prisitaikius, sėk
mingai būtų galima griauti Bažnyčią iš vidaus” (t. p.).

Atidengtas vidujinis kovos frontas yrą kartojamas 
per visas sekusias LKB Kronikos laidas iki pat paskuti
nės, kurioje buvo iškelta apgaulingas sovietinės valdžios 
siekimas įšventinti savo parinktus tris naujus vyskupus, 
panaudojant tam tikslui net ištremtuosius vysk. V. Slad
kevičių ir vysk. J. Steponavičių, kad suklaidinus Vati
kaną. Bet gi šiuo kartu LKB Kronikai pasisekė laiku 
įspėti Vatikaną apie ruošiamą apgaulę ir suardyti oku
panto planus. Ta pačia proga dar sykį buvo pakartota, vos pavergimą ir yra laimėjusi visą eilę svarbių spren- 
kad vidujinis priešas yra pavojingesnis už išorinį. dimų Lietuvos byloje. Kodėl puolamas ir niekinamas

Pačiame pirmame LKB Kronikos numeryje, perduo- VLIKas? Ar tam yra kokio loginio pagrindo? 
dant kunigo J. Zdebskio pasakytą kalbą teisme, kurioje šiuos reiškinius senai yra nestebėjusi bent dalis lie- 
demaskavo peršamą okupantų bendradarbiavimą su tuviškos išeivijos spaudos su Naujienomis priešakyje.

sminga, garbinga ir pavyzdinga 
1 arfforinucFtų Lietuvos patriotų 

, x • • 1 j į organizacija. Ji turi gražias tra- metu laikotarpy’e įvyko daug ~ .dkrjaSi jos nariai tarpusavyje 
santykiau j a br oi iškumo dvasioj. 
Ji turi visiems narialhs, visiems 

i vienodai privalomą statutą, to
dėl jos nariai, nežiūrint kur gy
ventų, kokio išsilavinimo būtų 
kokio rango ar (žodis pasaky
tas neaiškiai. A. PI.) būtų, pri
valo laikytis to statuto nuostatų 
ir elgtis ne vien tik drausmin
gai, bet ir krikščioniškai Ąp=- 
kalbos, trukdymai, sauvaliavi
mai, nesantaikos turės išnykti 
iš mūsų tarpo. Citatos pagaiga’’.- 

(Labai gaila, kad per tų ‘6 me-

mą. (Sąjungos Garbės Teismo 
pareigos yra nusakytos Statuto 
str. 172 iki str. 201 kiek kitaip; 
A. PLj. Bet kaip tą, ką čia sa
kiau supranta Garbės Teismas? 
Du buvę Garbės Teismo nariai; 
žinoma, ne be pirmininko žinios, 
įsaktniai yra pareiškę, kad Lie
tuvos Šaulių S-gos Tremtyje, 
Garbės Teismas eina Lietuvos 
Apylinkės Teismo pareigas. Ži
noma, eidamas Apylinkės Teis
mo pareigas, S-gos Garbės Teis
mas pradėjo nesiskaityti nei su 
S-gos nariais, bei jų teišeini, nei 
sū tiesa, nei Statutu, nei su Čen- 

Ltrd Valdyba, nei Š-gos garbe. Į l^ana. gana, perime; išsi.
tų 1 ptarpį, U ■V5"H šokinius mažai buvę kreipiama 
kas vyko atvirkscta,. KodeMta . k ta|
reial.nga atsk.ra studųa. A..Vengto,-ir bui 

! ’ 'V'-; Ų y| šaulio byloje,'-
Ką tada sakiau, atrodo, nesu- pradėjo, nesiskaityti su šaulio 

kėlių ar neklaužadų partija, ku- prato, o gal tik nenorėjo su- teisėmis ir ą- Vepigiansko liudi- 
rioje kiekvienas gali daryti ką 1 prasti Lietuvių Šaulių. Š-gos Gar ■ ninkus-tardydamas Garbės Teis- 
sugalvojęs. šaulių S-ga yra drau bes Teismas. Garbės Teismo pa- ind pirmįnitikas -elgėsi grubiai,- 
—------ ' 1 ---- ■ - ' - — ■- ----  : aiškiai šališkai ir net mėgino jų

TT^ . i , • , , J. J*. - = • i „• X . ■ parodymus sufalsifikuoti, reikė-Uz tai sulaukė ant savo galvų didžiausios neapykantos kįEį nors dary^J '
ir begales šmeižtų, vien dėl to, kad stojo ginti inūsų Ų ; . ..
veiksnius nuo sunaikinimo iš vidaus, kai tuo. pociu jai- xK tyje Statutas 75.str. sako: “Šati-

hai turi teisę skųstis”. . Po to ne
lemto tardymo gavau iš minėtų 
tnjų šauhų ( S-goš pirm, jų pa
vardžių: ausčiau'nebuvo pami 
nėjęs. A PI.) j. -Vengiansko liu
dininkų raportiis, . rašytus h' ad- 
rėstiotus S-gos pirmininkui, kuį 
r»tiose- jie skundėsi, heleistiriu 
Garbės Teismo pirm, elgesiu, 
juos tardant. Su raportais susi-

nemalonumų,tai būtina juos šiek 
tiek nušviesti bei paryškinti,tuo 
labiau, kad daugelis S-gos narių 
yra suklaidinti ir tikrųjų faktų ! 
nežino- Per 1976 metų suvožia-j 
vimą, kada pirmą kartą buvau 
trinktas S gos pirmininku, tar
damas žodį aš tarp kitko pasa
kiau, cituoju: Kad mane labiau
siai šiuo metu skaudina ir labai 
rūpi, yra mūsų organizacijoje 
plintantis sauvaliavimas jr ne-1 
teisybės. 2 Jums visiems tai yra 
labai gerai žinoma. Neteisybė 
yra visų nesantaikų motina. Toji 
negerovė turės išnykti Turės 
grįžti pagarba' šaulio, šauliui, 
oagarba Lietuvos saulių "S-gos 
Tremtyje idėjai ir -principams, 
kaulių S-ga nėra kokių įtušmu-

kas vyko atvirkščiai. Kodėl?Ūia .
• J • , • • a , dėmesio. Bet kaip priėjo prie to.reikalinga atskira studija* A. t s <•

ku turi atlaikyti įnirtingus okupantų puolimus.
Iš šių faktų seka zsekanteji klausimai: Ar mūšų 

veiksniai, imtinai su Diplomatine Tarnyba, suprato kun. 
J. Zdebskio mestą išeivijai prieš dešimt metų įspėjimą, 
kad priešas kovoja dviem frontais? Jei taip, tai kodėl 
iki šiol nepasisakė šiuo degančiu- klausimu ir- nepaskel
bė kovos prieš vidujinį priešą? Vien spaudoš pastangų 
neužtenka, kai mūsų veiksniai užima pernėlyg neutralią 
poziciją. Ar Australijos vyriausybės įspėjimas dar nepa

tik iš tų pusės, kuriuos literaliai išgelbėjo nuo išdavimo ( budino mūsų veiksnių apsidairyti ir apsispręsti ginti 
į enkavedistų rankas ir pirmeji stoj kovon prieš Lietu savo pozicijas ir vidujiniame fronte? • • ...

Prieš tokią problemą yra pastatyti mūsų veiksniai, 
kurie vedė nepalaužiamą kovą prieš okupantą už Lietu
vos išlaisvinimą. Deja, dabar iškyla vidujinio kovos franto ■. 
klausimas, kuriam veiksniai turi rasti atsakyma. dalyti ^žemę_norintieins tapti

- žemdirbiais. Turės pąįėįgti pasi-
statyti namus ir juose gyventi.

ty
(Bus daugiau)

JAV. vyriausybę rengiasi

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

— Vaje, vaje! Ką tu čia dabar besugalvojai, 
Petreli... — graudenosi šeimininkė: — Na. tai 
paviržio reikia tau įdėti.

Vaikai nusiminę klausėsi ir ašarotom akutėm 
pažvelgdavo į Petrą. Jis suprato juos: pasišaukė 
prie savęs, švelniai glostė šviesias jų galveles ir 
giedria nuotaika guodė:

— Jūs laukit manęs, kačiukai. Mes vėl būsim 
kanu. Sugrįždamas parnešiu jums jūrų kiauly
čių, zuikienos pieno, vėžlio kiaušinių... Na, ir 
kitokių nematytų dalykų.

Linksmesni pasidarė vaikai ir apsikabinda
mi prašė:

— Dėde, tik greičiau pargrįžk !
— Kaip pasiseks, vaikeliai. Kaip pasiseks...
— Mes už tamstą poterius kalbėsim!
Tuo metu pasirodė šeimininkė. Ji atvilko ke- 
duonos, pusę skilandžio, gerą gabalą lašinių, 

pora dzjcvmtų sūrių, abrinuką sviesto. Petras 
susikrovė vi.-? ų į kuprinę ir atsisveikino.

Namiškiai p lydėjo ligi kiemo vartų.
— Die.e ua< ėk. tau. Petrai, laimingai ke-

liauti ir sveikam sugrįžti!
Vos spėjo Širvokas truputį nutolti, Jurgėnas 

tuojau tarytum prikišo savo pačiai:
— Ar ne perdaug to paviržio būsi jam įdėjus?
— Tegul tik sugrįžta — apsimokės. Reikia 

kuo nors pasigerinti, jeigu nori pritraukti sau 
žmogų.

— Jeigu sugrįžtų, žinoma, bet jeigu ne.. .? 
(— abejodamas pasižiūrėjo Jurgėnas įkandin nu
einančio Širvoko.

AŠ NORĖČIAU DAR ŽEMIŠKŲ 
LINKSMYBIŲ

Pirmiausia Širvokas nuėjo ir patikrino aną 
’ąžuolą. Koliukas tebesilaikė tvirtai, vadinasi, dėl 
mirties pavojaus nėra. Drąsesnis leidosi toliau.

Ėjo jisai gal dieną, gal dvi ir susitiko ant 
kelio elgetas. Tų elgetų buvo du. Tylūs, ramūs 
sustojo juodu, įkyriai nelindo prašydami, tik gai
liai pažvelgė. Širvokas apžiūrėjo ir nutarė, kad 
reikia duoti. Nors jis pats skurdžius buvo, bet anie 
labiau pavargę ir nudriskę pasirodė. Tuo pat me
tu atsiminė ir Pulkauninko pamokymą, kad kar
tais pats Dievas su šventu Petru mėgina žmogaus 
šrdį. Daug negalvodamas išsiėmė tris skatikus ir 
padavė sakydamas: “Pasidalykit!’’

Atidavė paskutiniuosius pinigus ir eina kaip 
bizas. Paėjo kurį galą, vėl mato, kad ateina prie
šais du elgetos. Sumanė apsilenkti. Išėjo iš kelio 
ir suka per dirvas. Vienas elgetų pradėjo šaukti 
jį. širvokas dar labiau paspartino savo žingsnius.

Tada antrasis elgeta užėjo jam už akių ir pastojo 
l.eiią. Priartėjus elgetoms, Širvokas pamatė, kad 
Ja tie patys, kuriems jau buvo davęs.

— Kodėl tu taip bėgi ir kodėl išsilenkei iš 
kelio? — paklausė vienas elgetų.

— Nebeturiu daugiau pinigų, kad galėčiau 
jums duoti. Nebent duonos ar lašinių?

Seniausias iš elgetų sako:
— Žmogau, mes matom jautrią tavo širdį ir 

liiosnią ranką. Daugiau nieko nė nenorim iš ta
vęs. Mes patys galim apdovanoti tave. Sakyk, ko 
i orėtum?

Iš tikrųjų čia buvo Dievas ir šventasis Petras. 
Širvokas, ilgai negalvojęs, tuojau atsakė:

— Norėčiau turėti tokį- smuiką, kad, man 
griežiant, jei tik pamanyčiau, visi šoktų, kas tik*

— Norėčiau gaut i tokį maišą, į kurį, kam tik
tai paliepsiu, tuojau lįstų, o be mano sutikimo-ne
išlįstų. x ‘ ’

Šventasis Petras smarkiau kumštelėjo į pa- 
šonę: “Kvaily, prašyk dangaus!”

Širvokas pyktelėjo:
— Atsitrauk tu su-savo dangumi Kam Čia 

gnižiiil dabar manė! As notėciaū dar žerti&kų 
linksmybių. Tiek metų, tiek laiko pragyvenau, o 
ką gi aš čia gera turiu, arba esu turėjęs? Vis 
vargas, kančios ir pastumdėlio dalia... Kodėl gi‘ 
daug-elis kitų gali būti laimingi ir džiaugtis šioje 
žemėje? - ,

— Gerai, tesie kaip tu norį, — fhalonįu veidu 
pasakė senis ir davė jam maišą. Po to vėl sako:

Šventasis Petras prislinko arčiau ir šnabžda 
į ausį: “Prašyk dangaus!”

Širvokas nutylėjo. Gavo jis smuiką. Lengvu
tis, dailus, žvilgąs smuikas, kaip’ žaisliukas, kaip 
matydavo jis pas gerus smuikininkus, šitvokas 
net suriko iš džiaugsmo: “štai vėl turiu!” Visas 
nušvitęs glostė jis tą smuiką, glaudė prie veido. 
Toks švelnus, mielas, čiupinėjo ir vis netikėjo, 

j Drebančiom rankom laikė apglobęs, lyg kokį retą 
paukštį, kad nepaspruktų kartais.

Gerasai senis irgi šypsojos, šypsodamasis 
paklausė:

— Ko dar norėtum ? Prašyk — aš duosiu 1
Širvokas ilgėliau susimąstė. Pagalvojęs tarė:

prašyk dar sykį, Md notRum, 6 & dtoshi tau. .
šventasis Petras vėl prišoko: “Prašyk dan

gaus I”
širvokas pagalvojo ir pasakė:
— Norėčiau gauti tokį maišą, į kurį, kam tik- 

paai tiesiu iratšiėėsiU/kM niekas neturėtų valios 
rtiartęs išvaryti-

Gavo ir šį. Viši trys bešrtekučiuodami pri
ėjo kryžkelę. Aniedu pasuko vienu keliu, o šir
vokas kitu.

* (Bus daugiau)
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y 41. ANDOS: 1 & dirbo difioosdt iz

Tu.t MJ-W arta M2-27X?

Amerikos fizikai bandys nustatyti, ar yra protingų 
gyvių kitose planetose. Visatoje yra Bilijonai planetų.

DR. PAUL V. DARGŪS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pag. 06058

R. VILTA TJ8

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Mink At i 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

(Atkelta iš 3-cio puslapio)
L B valdybos v^cepirnnmku. 
Reikia tikėtis, kad vėliau įsi
jungs ir į kitų organizacijų 
veiklą. ’J ’

Esu dėkingas . Ponams Lun-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
SPEČIAĖYBĖ: AKIŲ LIGOS-“ 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą,

Dr. Jonas F. Mažeika
DDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses\

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PŪSLES IR 

- PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

mos šventę. Nors anksčiau ne
buvome pažįstami, o susipaži
nome tik sekmadienį, balandžio 
18 d. Lietuvių klube, ir tapo
me draugais. Kartu reiškiu gi
lią padėką ir p. Emilijai Lun- 
gienei, kuri mandagiai aptarna
vo visus svečius (o tų ' svečių 
tikrai buvo nemažai — net 56 _ . . , ... ______ , _ _____ v
asmenys), parodydama savo ge- krito meteoritas. Iš kur jis kri-1 bes įstaigos žymiai anksčiau ži-

IEŠKO PASAULYJE PROTINGŲ GYVIŲ
Prieš trylika metų Australijo- į radimą kitose planetose. Ame- 

j e, Viktorijos prvincijoje, nu-‘rikos mokslininkai ir vyriausy-

rą širdį
Šia proga p. S. E. Langiai 

paskyrė $20.00 Naujienoms pa
remti.

Antanas Marma

Sen.
kad prez. Reagąnas ėmėsi inicia
tyvos šiam klausimui spręsti. 
Sovietų propagandos agentūros 
yra labai gerai suorganizuotos. 
Rusams pavyko paveikti Vaka
rų Vokietijos socialistus demo
kratus. Kancleris Šmitas turėjo 
daug rūpesčių, kol jis įtikino 
konferencijon suvažiavusius par-1 
tijos narius, kad teks gintis nuo| 
bet kokio Sovietų karo jėgų už
puolimo.

Percy labai džiaugiasi;

to', nustatyti sunku, bet moksli
ninkai žino, kad jis pasiekė Že
mę iš labai tolimos žvaigždės.

šiais metais du Amerikos 
mokslininkai — Carnegie Uni
versitete dirbantis Michael Egel 
ir Arizonos universitete dirban
tis mokslininkas Bartolomėjus 
Nagus — nustatė, kad tame me
teorite yra amino rūgščių.

Šiandien mokslininkai jau ži
no, kad amino' rūgštys davė pa
grindų gyvybei. Kur nėra amino 
rūgščių, ten nėra amebų, neauga 
planktonas, nesiveisia žolės, me
džiai, žuvys, paukščiai ir gyvu
liai. Jeigu be amino rūgšties ne
gali būti gyvybės, tai kur yra 
amino rūgštis, tai ten gali būti 
gyvybė.

Minėti du mokslininkai pa
skelbė žinią apie meteorite rastą 
amino rūgštį- britų mokslo žur
nale Gamta. Tas straipsnis Eu
ropoje ir kito'se pasaulio vietose 
sukėlė mintis apie gyvybės atsi-

' !l Ofiso telefonas: 776-2380,
Rtaita&cilos tolofe 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33716 

TeL (813) 321-420Q

— Vak. Vokietiją valdantieji 
socialdemokratai nori, pakelti 
krašto mokesčius. Papildomos 
pajamos būtų panaudotos inves
tavimams ir naujiems darbams.

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraodi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽERKNAS. T»L 925-8063

Pr»<lėję tyrinėti erdvę, ameri
kiečiai išrado labai tikslias ir 
toli matančias priemones. Ame
rikiečiai pasigamino tokias elek
tronikos matymo priemones, 
kad jie gali ir mažus dangaus 
kūnus pamatyti už 2,000 mylių. 
Naujomis priemonėmis jie nu
statė, kad Pieno Takas turi net 
du bilijonu žvaigždžių. Jeigu 
Saulė turi 8 planetas, tai yra pa
grindo manyti, kad ir kitos 
žvaigždės turi daugybę planetų.

Naujomis elektrdnikos prie
monėmis amerikiečiai taip pat 
nustatė, kad Pasaulyje yra išti
sas šimtas bilijonų Pieno Takų 
su savo žvaigždėmis. Mokslinin
kai tiksliai dar nenustatė, kiek 
yra Pasaulyje žvaigždžių, tuo 
mažiau jie žino apie Pasaulyje 
esamų planetų skaičių.

Jeigu į žemę atnešta amino 
rūgštis davė pradžią gyvybei, 
esančiai Antarktikos vandenyse, 
po storiausiais ledo klodais, jei
gu ji davė gyvybę vandenynų 
gilumose, kalnuose ir lygumose, 
tai amino rūgštis galėjo duoti 
gyvybę ir kitose planetose. Gal 
ta gyvybė yra kitokia, bet Ame
rika šiandien turi priemones 
nustatyti, kurioje planetoje gali 
būti gyvybė. Jeigu ta gyvybė 
bus protinga, tai bandys su ja 
susisiekti.

Erdvių įstaiga pasirinko prie 
Pittsburgho universiteto esančią 
Allegheny observatdriją. Ten 
yra didelis ir senas teleskopas, 
kuris dabar nevartojamas. Gali
ma sakyti, jis yra apžėlęs ir ap
neštas -dulkėmis, bet Erdvių 
įstaiga, įrengusi į jį moderniškas 
priemones tolimoms planetoms 
sekti, bandys nustatyti, ar Visa
toje yra protingų gyvybių.

Visus Pittsburgho universite
to Allegreny observatorijos dar
bus tvarkys Georgė D. 'Green
wood. Visa eilė turtingų fondų 
yra pasižadėję skirti pinigų iš
tirti, ar yra protingų gyvybių 

j kitose Pasaulio planetose.
I šią Allegheny observatoriją 

bus sutrauktos pačios geriausios 
priemonės erdvei tyrinėti. Tuo 
klausimu platų straipsnį parašė 
Ronald Kotulak, sugebąs labai 
gyvai ir suprantamai parašyti 
mokslinius straipsnius.

K. Stanaitis

najoį kad tas meteoritas atnešė 
amino rūgštį. Jeigu jis atnešė 
rūgštis 1969 metų rugsėjo 28 d., 
tai nukritusieji meteoritai tą 
rūgštį Žemėn galėjo atnešti ir 
anksčiau. Galėjo’ atnešti į kelias 
vietas, į vandenynus, balas, eže
rus ir sudaryti sąlygas gyvybei 
atsirasti ir augti įvairiomis for
momis.

Amerikos aeronautika ir erd
vės administracija, nustačiusi ir 
patikrinusi antino rūgščių buvi
mą kitose Pasaulio vietose, nu
tarė ištirti ar kitose planetose 
yra protinga gyvybė. Gal jie ne
galės nustatyti ar yra žmonių 
kitose Pasaulio vietose, bet jie 
būtų patenkinti^ jeigu galėtų 
nustatyti, kad yra bet kokia pro
tinga gyvybė. Kad gyvybė gali 
būti kitose planetose, jie ne
abejoja. -i

Mokslininkai žino, kad mūsų 
Saulė yra tiktai viena Pieno Ta
ko (Milky Way) žvaigždė. Ji 
turi 8 planetas, bet ji sukasi 
kartu su kitomis žvaigždėmis 
Pieno Taku. Žvaigždės tą taką 
tiek nušviečia, kad jis naktį at
rodo baltas, todėl žmdnės jį ir 
pavadino Pieno Tsku. Tas pava
dinimas labai senas, taip žmo
nės tą taką senovėje vadino, o 
vėliau ir astronomai taip j j pa- i prie Monetarinio Fondo. Pirmo- 
vadino ir šiandien vadina. I ji buvd Rumunija.

Arch, VINCENTUI MEILIŪNUI
mirus New Yorke,

jo žmonai Genovaitei Meiliūnienei — Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Pildomosios Tarybos sekretorei, gimi
nėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojauta 
ir kartu liūdime.

out the
ouse

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

/

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

EUPHROSINE MIKUŽIS, 
JOSEPHINE MILLER, 
KRISTINA AUSTIN ir
Dr. VYTAUTAS P. DARGIS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Dauicu* 
TeJef^ 778-1543

Apdraustas porkraustymaa 

iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 378-18*2 arba 3764996

šeštadieniais ir sekmai i ^niaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie® W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijai 
Marquette Parke.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, duktė, anūkai, seserys.

SOPHIE BARČUS PADĖKA
radmo programa

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. H stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vah ryte 
perduodama vėliausių pasaulinių 
tinių santrauką. Be to. komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts j Britk, Florists — 
gėlių bei dovanų kris tu vą, SOL E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02117. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos "Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuvišku knygų ir lie 

tuvišku dovanu.

z JUOZAS BOSAS
Mirė 1982 metų gegužės mėn. 1 dieną ir palaidotas šv. 

Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Velionis- Juozas Bonas negali atsidėkoti tiems, kurie Mt- 

teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėję jj | amžinybės 
vietą. Todėl mes, atmindami jį ir atgalėdami jo mirtį dė
kojame draugams, atvykusiems j šermenis, atsiuntusienas 
gėlių, užpirkusiems Mišias ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kun. V. Mikdaičiui, 
kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą. Dėkojame 

Hjlaidotuvių direktoriams Donald A. Petkus ir Dkmety, Jr, už 
H.nandagų ir tvarkingą paiąrnavrmą. Berėkiame padėką <fr. 
ji )nai Veškcviciūtei. dr. Jonui Adomavičiui, Atvudo nariams
■ r kitiems. Dėkojame karstaneiiams, nunešusknas jį j am-
■ :ino poilsio vėtą, ir visiem* teiddtuvėse (dalyvavusiems gimi- 
S įėms, draugams ir i^ažįstamiems.
■ . O Tau> mūsų mylimasis, sakome; Barniai ilsėkis sal
otojoj žemelėj.

1424 South 50th Avenue
— Vengrija prisidėjo prie į 

Tarptautinio Monetarinio Fondo. | 
Tai antroji rusų pavergta vals- | 
tybė, gavusi leidimą prisijungti I

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

r

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

P. J. RIDIKAS
į;
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KOPLYČIAS

YISOSE MIESTO
DALYSI.

EUDEIKL
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2^33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Jylvh K. Lo’ra,

Sylvia IL Lowe, a member of the National Home Fashion* 
League, U Floor Fashion Specialist, GAF Corporation,

between rooms inWails
fha home began to disappear 
In the l95G’s when the 
so-c«Hed **optn flbor plan” 
In interiora enjoyed great 
pepwtenty. Aw acteleration 
of koma taa**( was caused 
by rato ruing wCtranf of World 
WarH.

The desire for something 
different from the two-story 
homes raaay atrwfcemen had 
kft when they weat off to 
war turned the new <tYanch- 
ttyle'* house! Into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as al bent -level living was 
embraced by new families 
coping with the postwar baby 
boom. f

Now as we enter the 
energy -conscious 1980'g, the 
open flow pita w?appears, 
look mg fresh and new. How
ever, thia ttere U bears a 
different name. It is called 
•the great room” whica in
corporates living, dining and

food preparation actmtiei ia* 
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here featuxrs an «cIbo 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
With the living and dining 
areas through the unb •< t>< 
same elegant Trick-pattern 
floor covering. It is GAF’f 
handsome sheet vinyl in tie 
“Newburgh Brick” pattern iix 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
Serface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little mein* 
tenance. The Qulet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available m 9' and 12' widths 
at your nearest home improve* 
nsent center or building uwty 
dealer*

RATARMAYlMA*

Direktorių

IMC1UWIC81

WEST STKEBT KEfuMic 7’1211
11U2& bUUTiiVVEST HIGH WAX, PaJoe HJhs, lU. |J 4-4411

**54 8a. HAJLSTED STREET

BUTKUS - VASAHIS

U48 So. CALIFORNIA AVE.

T«L: OLympic B-1H4



Bėda su Vasario 16-tos mokiniais
“G'mtas’s Kraštas*' (balau-į 

džio 16 d. Nr. 16) praneša, kad! 
“Tėviškės” draugijos kvietimu 
balandžio mėn. 14 d. į okupuo
tą (rašo tarybinę) Lietuvą at
vyko II jaunų tautiečių iš V. 
Vokietijos, beveik visi iš lietu
viškos gimnazijos Hiutenfelda, 
moksleiviai. Rytojaus dieną tu-j 
rištinė grupė susfko su “Tė-| 
viškė>” draugijos vadovais, 
‘Gimtojo Krašto” laikraščio' 
darbuotojais. Po okupuotą L‘e- 
tuvą, vadovaujant “Tėviškės” 
draugijos paruoštiems vado
vams, mokiniai dešimts dienų 
važinėjo po kraš'ą, lankėsi to
se vietose, kur vadovai nurodė.

Patenkintas ir su pasididžiavi
mu “Gimtasis Kraštas” infor
muoja, kad “ši “Tėviškės” dram 
gijos svečių grupė — tarsi pir
mosios kregždės — pradedan
ti turistinės vasaros sezoną. 
Draugijos kviesti ir globodami, 
mūsų respublikoje svečiuosis 
daug tautiečių grupių iš įvai
rių pasaulio kraštų”.

Nemažai buvo rašyta, kelta 
aikštėn dėl Vasario 16-tos gim
nazijos mokinių kelionių į oku
puotą lietuvą “Tėviškės” drau
gijos kvietimu.

Buvo manyta, kad pasikeitus 
gimnazijos direktoriui, gimna
zijoje “Tėviškės” draugija ita7 
kos neturės, moksleiviai bus 
sudrausminti ir gimnazija ‘atliks 
mokslo darbą, paruoš mokinius 
padoriais lietuviais. Dabar pa
sirodo, kad Vasario 16-tos gim
nazijoje stipresnę įtaką, balsą 
turi ne gimnazijos direktorius, 
gimnazijos priežiūros komitetas, 
bet -Vilniuje veikianti “Tėviš
kės” draugija. -

Užsienio lietuviai, kurie esą 
sudarytuose gimnazijos rėmime 
■^būreliuose, privalėtų gerai pa
galvoti Ir padaryti reikiamas iš- 
|vadas. Argi už būrelių su
renkamus pinigus gimnazijos 
išlaikymo reikalams, bus moki
nami ir išlaikomi ne kovai su

okupantų jaunuoliais, bet sirr.- 
xttikai r. okupanto ir paverg
us Lietuvos niekintojai ir lai>-

ignorantai. Visi žinome ge-
kad Maskva, kurios liepi-
ir tk‘namais kreditais “Tė-
ės’^ draugija kvieč’a, aprro-
krlionę, naikus važinėja

o kraštą, surengia ir išgertu-
daro be tikslo, naudos. Na-

usias žmogus ir tas supran-
kad Maskva, jei ji neturi .

des, niekur nieko neduos, va
neparodys savo susirūpinimo, rinlieji autobusu

Gi mūsų LB vadai, kurie ža- ri būti laiku nurodytose vietose, 
dėjo Vasario 16-tos gimnazijos Plačiau apie visą programai 
netvarką ir prisnūdimą atitai- bus pranešta kiek vėliau, šį kar-' 
syti, patys net išėjo viešai gin- tų tiktai prašome įsidėmėti dic-

Tėviš- t na i
draugijos kvietimu važi-

įpuctą L etuvą tuo f

ves 
rai, 
iru

ta

artinusius at/Jankyti į šias iš- 
k Įmes ir kartu pagerbti kapin.iįi 
steigėjus ir apžymėti kapinių Į 
prie ; 71 rietus įsteigimą. |

Kaip visuomet, iš Chicagos į j 
Liet. Tautinių kapinių iškilmes 
eis autobusas 9 
Ridikas Funeral 
Place A llalsted 
autobusas- sustos
G’rėras Hali (1116 So. Western 
Ave.) ir prie Marquette Hall 
(69’11 St. čt Western Ave.).

Atgal į Chicagą nuo kapinių 
ų išeis 3 vai. po pietų. No- 

įsinandoti tu-

vai. rvio nuo 
Home (33rd

prie Darius -
W

lUuxl. Ž«m4 — P*rdr»lmwi 
XBAL ESTAT1 FOR SALI

« NmmI, tani — F»r4«4wt4 
KKAL 1STAT1 FOK SAU

i čytis, o jų vaikai, paty.- 
kės 
nė’o po o 
metu, kada Maskva šventė 40 
metų “išlaisvinimo” iš kapita- ‘ ? 
listų sukaktį. Gimnazija lietu- I 
viui garbė, bet kai negali va- [ 
dovybė susitvarkyti ir gimna-' 
zijoje įvesti drausmę, tai jau 
pasimetimas, gėda ir bėda.

Karolis Bilelis

*

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS :l
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

A. J. P.

— Cicero Reg. LB Apylinkės* 
piknikas įvyks š.m. gegužės mėn.- 

j 16 dieną Vyčiu salėje, 2455 Wj* 
M7th Street, Chicago, Ill. Pra-:
• džia 12 vaL dienos. Visus kvie-
• ciame dalyvauti. Valdyba

— Dzūkų Draugijos tradicinis 
balius įvyks gegužės mėn. 15 d.' 
Jaunimo Centre. Staliukus pra-; 
some rezervuoti tel. 925-9159,: 
523-1883 ir 927-5980.

Lietuvių Tautinių 
Kapinių vadovybės 

pranešimas
Lietuvių Tautinių Kapinių va

dovybė praneša, kad šiais metais 
Kapų puošimo (Memorial Day)
šiose kapinėse iškilmės bus ge-Į _ prof. A. Varno Paminklo 
gūžės 30-tą dieną, sekmadienį. Komitetas šaukiamas posėdžio 
Numatyta tinkama programa, penktadienį, gegužės 14 d., 7-tą 
kuri, kaip visuomet, prasidės va]. Vak., Čiurlionio Galerijoje, 
il-{ą valandą ryto. Į Ine., 4038 Archer Ave., Chicago.

Taip pat pranešama, kad ka- pus svarstomas skulptoriaus R. 
pinių steigėjams paminklo dar- Mozoliausko patiektas paminklo, 
bas jau eina visai prie pabaigos.‘projektas.
Taigi šiais metais, Kapų puoši- .
mo dieną, bus ir naujo paminkld Romo Kalantos susidegmi- 
atidengimo iškilmės. ; mo minėjimas. Jau 10, metų, kai

.Kviečiame visus dalyvauti mi- Lietuvos herojus Romas Kalanta 
rusiųjų prisiminimo iškilmėse ir žuvo liepsnose.^ Jo. mirties de- 
paminklo atidengime. Taip pat šimtmečio minėjimą ruošia R. 
kviečiame visus Lietuvių Tauti- {Liet; B’nės Marquette Parko’ 
nių Kapinių steigėjų gimines ir aPy^n^ės valdyba, šeštadienį,: 

gegužės 15. d., 1? vai. padėsime? 
prie Romo Kalantos paminklo' 
šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse: 

. gyvų gėlių vainiką. Sekmadienį/ 
gegužės 16 d., 10 vai. ryto prie; 
parapijos bažnyčios pakelsime" 
vėliavas ir su vėliavomis daly-; 
vausime iškilmingose Mišiose? 
Po pamaldų, 11 vai. 30 min., pa
rapijos salėje: įvyks minėjimas. 
Paskaitą apie Romą Kalantą 
skaitys prof: dr. K Ėringis. Me-: 
nine-dalį atliks solistai A. Gied
raitis bei V. Librentas ir muzi-’

• kas A. Jurgutis. Kviečiame visus 
iškilmėse dalyvauti Auka $3.

Valdyba
— MAIRONIO, Tautos žadin

tojo, 50 metų mirties minėjimas: 
rengiamas š. m. gegužės mėn. 
16 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Kalbės poetas Stasys 
Santvaras (iš Bostono) ir kun. 
dr. Pranas Gaida (iš Toronto, 
Tėviškės Žiburių redaktorius). 
Meninę dalį atliks solistai Roma

LAST V8AR 2X0 RMOCų* 
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Brazis, čius žilas barzdas nešiojančių 
jkompanuojant muzikui Aloyzui kunigų. Jie susirinko į cerkvę 
Jurgučiui. Į minėjimą įėjimas pasiklausyti.išgarsėjusio pamoks- 
laisvas. Visi kviečiami daly-. lininko.
vauti. Po* minėjimo, J.C. kavinė-į Praeitą penktadienį Billy Gra- ■ 
e dalyvių pabendravimas. Ren- Į ham gana ilgai kalbėjosi įvai

ria LST Korp! Neo-Lithuania . riais klausimais su užsienio rei- 
(Chicagos padalinys).

— Marquette Parko liet, pa- j
rapijs biuletenyje gegužės 9 d. • 
taip rašoma: “Pagerbkime mo-Į 
tinas. Nuoširdžiai sveikiname, 
gerbiame, ir prisimename visas,- _ . __ _ ...° _ i i vi u. įmoksią Maskvos cerxveje.musų geras katalikes mamytes j 2 
šiandien... Motinų dienoje. Jos j 
suteikė mums gyvybę ir yra ži
dinys meilės, dorybės ir gerumo 
mumyse. Jų ypatingas savęs 
pasiaukojimas kūdikio gerovei 
yra įspūdingas pavyzdys artimo i 
meilės. Melskime Dievo malonių 
mūsų gyvoms: mamytėms, o am
žinos linksmybės mirusioms ma- < 
mytėms?’

’— Per Velykų šventes Mar
quette Parko liet, parapijoje su
rinkta $19,889 aukų. Pinigai 
bus panaudoti mokyklos nuosto
liams padengti.

— Ilgametis BALFo 5 skyriaus <
pirn\ J. Mackevičius, dešinės 
kojos pėdos,Viršui apmirus, ba
landžio 21 d:':buvo” paguldytas į 
šv. j 
aplankiau, buvo .net septynių 
daktaru-priežiūroj e. Ketina griž-i .... . v. j r J įsu Omano sultanu aprestohmes-li i namus -gegužes 10 d. Gvdy-j . . . , - - , , .u x - • V • mus Egipto ir arabu santykius,mas bus tęsiamasmamuose. Lm- p °r " -
kime sveikti ir stiprėti.

— Marquette Parko Reg. Liet. 
Bendruomenės nariai kasmet 
Motinos: dienos šventės proga 
per sųjną padeda gyvų gėlių 
vainiką^ Gegužės 9 dieną vaini
ką padėjo studentės R. Tričytė 
ir R. Krutulytė, pasipuošusios 
tautiniais rūbaisL ’’ K. P.

Mactienė ir Algirdas

I kalų ministerijds pareigūnais.
Į Jie įtikino Grahamą, jdg Sovietų
1 Sąjungoje tikintiesiems gali sa- 

' i kyti pamokslus. Pareigūnai taip
J padėjo viską sutvarkyti, kad 
| pats Graham galėjo pasakyti pa-1

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

■■■ VISU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 •

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.

2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

— Irano valdžia pasigyrė, kad g butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga-
jų kariuomenė jau yra tiktai 
trijų mylių atstumoje nuo Cho- 
ramšaro uosto. Irako praneši- 

t mas sako, jog kariai pasitraukė 
iš fronto linijos, bet nesitraukia 
iš Choramšard.

Prancūzijos prezidentas 
i Fr. Mitterrand labai susirūpinęs, 
kad per metus jis nepajėgė page
rinti nedirbančiųjų ekonominės 
padėties.

ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, ’ 

garantuot ai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Are. 
Tel. 927-3559

2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DOMESIO
42-3C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI

.j Tiktai $120 pusmečiui lutsmsbllla 
Liability apdraudimas pensinis-

" kams.' Kreiptis:
A. LAURAI T II 

So. ASHLAND AVI.
i > - ■ • • TeL 523-8775

“LIUCIJA”
-— Viceprezidentas G. Bush Miko šileiklo apsakymų knyga 

? susitarė su Tengu apie Taivanu: 
į parduodamus ginklus, bet jis 

' atsisakė pasakyti, koks tas susi-j 
. tarimas yra.
- . _______ :----- :-----

Kryžiaus’-’ligoninėj e. Kai jį] • .. .' ,_i_.__  __ z__’| — Egipto prezidentas Muba-
■J rakas .pustrečios valandas tarėsi

^Lincija” jau atspausdinta. 
Autorius pavaizduoja lietuvių 

j gyvenimą nuo XX šimtmečio 
į pradžios iki II Pasaulinio karo.

22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina S5..

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

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

ALVYDAS KIELA
65.57 S. Talman Avenue 

Chicago, It 60629
434-9655 ar 737-1717

GRAHAM PATARĖ RUSAMS i 
KLAUSYTI VALDŽIOS

MASKVA, Rusija.— Pamoks
lininkas Billy Grabam praeitą 
sekmadienį pirmą kartą pasakė 
pamokslą Sovietų cerkvėje. Jis i 
pradėjo’ rusišku- sveikinimu 
“Kristus atsikėlė!*’

Savo-pamokslo pabaigoje jis 
patarė tikintiesiems: “Kiekvie
ną dieną gyvenkite Jėzui Kristui, 
bet taip pat klausykite vyriau
sybės”.

Cerkvėje buvo didokas skai-

i

LWt of cSswasSer ! 
to one* a day, after th* ■ 
sr*sninę meal, and cut 
excessi ve use of Yralar

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau$ 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonst 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomi 
formomis;

Knyga su formomis gamų 
na Naujienų administracijoj/

Laikrodžiai b* brangeny3 
Pardavimai ir Tatsymia 

West ms Streef 
TeL REpublk 7-1WT 
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Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

' r -» - - i

F. NEDAS, 4059 Archer Avenoc,

Chlctęo, III. 60«32. T»I.YA 7-59M

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga > ’

KOVOS Del LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

■ ---- i ■ T
SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

AR MOTINOS IŠEIS 
Iš MADOS?

‘,Kas ras stro'pią moteriškę? 
Jos vertė — kaip dalykų iš toli
miausių žemės pakraščių. Ja pa
sitiki jos vyro širdis ir jam ne
trūksta pelno. Ji atsilygina jam 
geru, o ne piktu per visas savo 
gyvenimo dienas. ” (Patarlių 
31:10-12).

Motinos dienos proga išgirsite 
šią įdomią programą, kaip pa
tapti pavyzdinga motina, šian- 

[ dien 8:45 vai. vakare radijo ban
ga 1450 AM 
Aidus”.

Sekmadienį 9 
Sophie Barčus 
1490 AM, išgirsite “Ypatinga 
giesmė”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P. O. Box 321, Oak Lawn, 
DI. 60454.

per ,‘Lietuvos

: FOLLOWING DISTANCES..

vai. ryto per 
radiją, banga

IF YOU DRIVE ArTHK
SPEED ST*y IN 

THE R/Gj/T LANE.

M. ŠIMKUS.“...
7 - . Notary Pubjk ' r
' INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn 

žyniai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. A«enf
ttMĮį W. 9$fti U

40642, . 424-4454

Advokatai
GINTARAS P. ČKPtNAl

Dartw valaodoc nao B VaL ryt* 
Ud 6 r*L v*L SedUdienl nrw 

0 r*L ryto Iki 12 vai. d.
Ir D*į»l ruLtxHmx.

TO. 776-5162 arta 77&-5III
M42 Wart 63rd Strael

.CMetca, Dl- W«2>

AU YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

Tfi ‘t *o*K>ro — t Tuwd*y. 11,1982




