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SAUDI ARABIJA UŽSAKĖ GINKLŲ UŽ 24 BILIJONUS DOLERIŲ
Sutartis pasirašyta gegužės pabaigoje, pinigai 

jau depozituoti Prancūzijos bankuose
KAIRAS, Egiptas. Gerai informuotas žurnalo redaktorus 

Anls Mansout paskelbė, kad Saudi Arabijos, ir Prancūzijos atsto
vai pasirašė 24 bilijonų dolerių sutartį apginkluoti Saudi Arabi
ją pačiais moderniškiausials ginklais kraštui ir aliejaus 
mėms apginti nuo galimo .priešo įsiveržimo.

Saudi Arabijos apsaugos lies 
visus Persijos įlankos emiratus 
ir jų žibalo versmes. Prancūzai 
gamins Saudi Arabijai reika
lingus lėktuvus priešlėktuvines 
patrankas, o svarbiausia — nau
jausią radari tinklą, kuris praneš 
artėjančius lėktuvus ir naujas 
raketas. Saudi Arabijos vyriau 
sybė jau depozitavo į Prancūzi
jos bankus 26 bilijonus dolerių/

vers*

susti 
pramonę ir

lenų užsakymas žymiai 
prins Prancūzijos
viso krašto ūkį. bet gerai gink
luotą Saudi Arabija turės dar 
didesnės įtakos į Artimuosius 
Rytus.

Vyrauja įsitikinimas, kad šis 
milžiniškas modernių ginklų už
sakymas padės po Saudi- Arabi
cs sparnu ne tik emiratus, bet ir 
kitas Rago iškyšulio valstybes.

susirinkusi

MASKVA GALĖS IŠNAIKINTI 80% AMERIKOS ATOMO BOMBŲ

kad nekiltu koks nesusipratimas 1 v 4y %. , ‘ v. Kiekvienam aišku, kad sovietuir karo medžiagos paruosimas 
susitrukdytų dėl pinigų stokos.

Saudi Arabija gins žibalo 
versmes^ kelius

Saudi Arabijos karalius tarė-

ekspansijai Pietų Afrikoje ir 
Persijos įlankoje bus padėtas ga 
las. Persikos šechas jau seniai 
ruošėsi Persijos įlankos-apgau
tai, bet dabar jam tefa&isŽfar

BALF’o. Chicagos apskrities valdybas meftniaine atstovu su- 
važiayime, buvo išrinkta nauja apskrities valdylja ir pareigomis 
pasiskristyta sekančiai.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę sėdi; K. Januška — sekret., dr. 
Br. Motušienė — iždininkė, V. Šimkus — pirmininkas, F. Serei- 
čikas —vicepirm., Stovi iš kairė: K. Balciuiįas — kandidat., Gr. 
Giedraitytė — protok-sekretorė, K1 Repšysrparengimų vadovas,i —
J. Maekevičius-vice-pinn. ir Nuotrauka V. Noreikos. J saulėkaitos

Susidomėjimo saulės 
energijos išnaudojimu

NEW YORK 
dieni Genevnje
Jungtinių Tautu Pažangos (De 
velopmehl) Programos (JTPP) 
valdanėiosio« Jni-yhos pradėta
me svarstyti $1*2! milijonų ine 
Hniame biudžete paskirta ma
žutė milijono dalelė svar
bia u^ru p^I lažiniam reikalu 
— saulės en'V'dios projektui.

Apskaijiuota. kad vienoj Sau- 
•n Arabijoj per metus saulės 
energijos iškvin4a Ivcus ekvi 
Valentas, kiek energijos v»^a 
me pasaulyje gaunama iš ang
lies, naftos (aliejaus) ir natu- 
> alinių dujų (gas) pei ištisu: 
metus.

Ekspertų pateiktu dviejų me 
hi projektu, saulės energiji 
būtų galima aprūpinti daugiau 
kaip bilijoną žmonių, gjyve- 

‘ nančių šalyse, kur daugiausia

Sovietų bomba skrieja 8,000 myliu ir gali pataikyti 
į nepaprastai maža taikinį

LONDONAS. Anglija. — Praeitą šeštadienį jau pasklido 
gamtas, kad sovietų valdžia, nekreipdama dėmes-o Į pasižadėji
mus nedaryti naujų atomo bombos bandymų, vis paleido kelis 
labai galingus šūvius. Rusai manė, kad užsienis nepatirs apie 
naujus sovvietų valdžios bandymus, bet amerikiečio žino, iš kur 
buvo paleista nauja sovietų bomba ir kur buvo josios taikinys.

Išaiškinus sovietų paskutinius 
tris bandymus, atliktus veik vie 
ną -po kito, britų karo sluoksniuo 
se kilo didelis susirūpinimas, 
nes naujoji sovietu atomo bomba 
gali labai tiksliai pataikyti į tai 
kinį. Aiškiai nustatyt^, kad so-

žmogaus teisės SSSR

Maskva. JAV-bių Kongreso 
turimomis žiniomis, iš 58 Sovle 
tų piliečių, kurie buvo pradėję 
tikrinti ar Sovietų valdžia pildo 
Helsinkio sutartį dėl žmonių . x 
teisiu, 20 pilkiu tebesėdi kalėl|v^tu vakteia gah jausti gabn- 
jimuose nuo -1977 metų vasario 
mėnesio, kas patvirtinama Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Eu
ropoje Komisijos dokumentuose.IZRAELITAI ŽYGIUOJAIsPIETĮ

sakingais valdovais ir sutarė gin 
ti Persijos vandenis ir degalų 
versmes. Aiškiai matyti, kad So 
vietų Sąjunga stengiasi kontro
liuoti ne tiktai vandens kelius į 
Persijos Įlanką, bet ir ten esan
čias žibalo versmes. ..

vManoma; kad Trano krašto ap

Persijos /Įlankos še*rhais.

į ^tarsyosjlarios. varide- 
rtta; Afrikos Rago iškyšuli iri 

_ a. L

JEįabSjos princas Faišal pareis- 
kad jie tikisi gauti iš Pran- 

euzi/bs nuo 2,000 iki 4.000 nau- 
jMŪ£ų_ lėktuvų. Arabams reika
lingi jr Amerikos galingi lėktu
vai, kad tiktai greičiau jie būtų 
baigti. ,
Egipto prezidentui rupi apsauga

Praeitą sekmadienį Egipto pre 
zidentas Arwar Sadatas, kalbė
damas aviacijos karininkams, pa 
brėžė, kad Egiptas siekia taikos 
su savo kaimynais, bet jis pas- 
tebė j o karininkam, kad taikos 
tuo tarpu dar nėra ir galime bū
ti įvelti į naują karą. Egipto 
kariai prival būti pasiruošę gin 
ti savo teritoriją ir apsaugoti 
Suezo kanalą.

Sadato kalba karininkams sky 
rėsi nuo anksčiau pasakytų tal
kos siekiančių kalbų. Visi jau
čia, kad Arabijos didelis užsaky
mas naujų ginklų turės didelės 
įtakos į visus Artimuosius Ry
tus. Iki šio meto Saudi Armi
ja turėjo įtakos į palestiniečių 
ir kitų kovas, bet netolimoje 
ateityje Saudi Arabijos įtaka 
bus dar didesnė. 24 bilijonų do-

Menachem Begin prieš 
Moše Dajano projektą

Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Moše Dajan žadėjo pas
paust? mihistefių kabinetą- kad. 
priimtų projektą,- kurį zraelis 
vadina “Ryšiu su Jordanu”. Da
jano projektu,i taL_ta .Jordano 
sritis, kurią Izraelis yra okupa
vęs. galėtų būti .administruoja
ma pasidalinant funkcijomis Jor 
danui paliekant , civilinę adminis 
traciją, Izraeliui saugumo pa
reigą. Patiriama, kad Izraelio 
ministeris pirmininkas Dajano 
planui yra priešingas

sek

Egfptas gaminsis 
modernius ginklus

Prezidentas Anvar Sadat 
madienį savo kalboje Egipto
karo aviacijoje karininkams Sue 
zo Kanalo bazėje pasakė, kad 
1980 metais Egiptas jau turės 
savo gamybos pirmuosius lėktų 
vus bombonešius ir nuo žemės 
į erdves šaudomus sviedinius, 
taip pat turės savo gamybos ka 
riškus motorvežimius “džipus”.

Spaudos pranešimais, Egiptas 
užprašė prancūzų firmos Dassa 
uit gaminti karinius lėktuvus 
Mirage tikisi pransūzų paramos: 
Crotal (‘‘barškuolėms’) svūdl- 
niams ir Amerikos Motors Co. 
Kariškiems “džipams”.•

Jungtinių Tautu kariai kontroliuoja kelius, 
^/feet izraelitai ėmėsi apsaugos priemonių 
FARDIS, Libanas. — Izraelio kariuomenės daliniai jau 

kar pradėjo mąršuoti iš Libano dęmarkasijos zonos, -bet šiandien 
rengiasi atitraukti paskutines savo karo jėgas iš strateginių Pie
tų Libano pozicijų. Vakar Izraelio karo vadovybė išvežė iš Li
bano sunkiuosius keliams'tiestt įrankius, sunkiąją artileriją ir. ka
ro medžiagos atsargas, kurias rengėsi sunaudoti, bet nesunau
dojo. (Manoma, kad izraelitai išsivežė daug‘karo medžiagos, ku
rią paskubomis bėgdami buvo palikę palestiniečiai.)

Izraelio kariai traukiasi 
organizuota? f

Izraelio kariuomenė pradėjo 
trauktis pavyzdingai ir prgani- diktatorius Fidel -Castro ir to- 
zuotai. -Dar praeitą sekmadienį liau bando Valstybės /Departa- 
arabai mandagiai priėmė izrae-lmentą ir savo draugus įtikinti, 
litus paliktoje ligoninėje, o kai1 kad Kubos kariai nieko bendro 
Izraelio atstovai išvyko, tai į 
juos buvo paleisti keli artileri
jos šūviai. Išvyktantiems izrae
litams šūviai nekliuvo, bet jie 
tuojau nustatė, iš kur tie šūviai 
buvo paleisti.

Jungtinių Tautų kariai prizą- 
dėj teikti Izraeli kariams reika
lingą protekciją, kad pasislėpę 
palestiniečiai nepataikytų ir ne
sužeistų.-Jungtinių Tautų vado
vybė nenori, kad Izraelio kariai 
nenutartų vėl grįžti ir Beužsi
manytų išnaikinti dar vieno pa
sislėpusių palestiniečių lizdo.

Izraelis pasiryžęs atšaukti 
visus karius

va-

- Castro teisinasi dėl
♦v Zairės invazijos

Washington, Ds C. — Kubos

neturėjo su įsiveržimu į Katan- 
gos provinciją ir ten padaryto
mis žudynėmis. Fidel Castro pra 
nešė Valstybės Departmental 
kad jis turėjęs žinių apie ruošia 
mą Angolos invaziją į Katangos 
provinciją ir kad jis bandęs įti- 
kinti atsakingus pareigūnus, kad 
minėta invazija būtų sustabdy-

Birželio 13: Akvflhia, Anta
nas, Minkantė, Suvoktas, Knno-

—SLA prezidentas Povilas Par 
gis buvo pakviestas į republiko 
nų partijos etninių grupių pa
sitarimą. Jis išsikalbėjo su sen. 
Robert Dole ir susipažino su lie
tuviais atstovais: žiūriu iš Hart 
fordo, Conn., Ramanausku iš 
Clevelando. O., ir su pas respu
blikonus vis dar kviečiamu A. 
NovasČiu.

SauM teka 6;15,.cleidžfa« 8:2&

— Vyriausio teismo nariai ta 
bai nepatenkinti advokatais, ku 
rie nepajėgia suprasti taisės es-

Jau geg. 17 dieną Castro Hava 
noje pareiškęs, kad Kuba nieko 
bendro neturinti su invazija į 
žabos provinciją ir bandymą 
įsiveržti į vario kasyklas. Cast
ro pastabos pasiekusios JAV 
ambasadorių Havanoje, kuris 
žinias tuojau pranešęs Valsty
bės Departamentui. Sen. Mc
Govern skaitė Valstybės Depar 
talentui persiųstą telegramą apie 
paties Castro poziciją, todėl jis 
taip jau atkakliai gina Kubą 
Sėn McGobem pozicija neaiški* 
visame įsiveržimo į Zairę epizo
de. Valstybės Departmentas ir 

je. Jeigu Jasir Arafatas nebir prezidentas Carter turi įrody
mų. kad Castro kariai ne tik 
apmokė Zairėn įsiversti ruošia
mus Angolos karius, bet juos ap 
ginklavo moderniais rusiškais 
ginklais. h

Izraelio kar vadovybė buvo 
yra pasiryžusi atšaukti visus Iz
raelio karius iš Libano demarka 
cijos zonos. Palestiniečiai ir 
šiandien tebeskelbia. kad izrae
litams nepavyko išnaikinti visu 
palestiniečių demarkacijos zono

.JTPP ta projektą priėmus 
šioje sesijoje, kuri namatomai 
truks tris savaites, saulės ener 
gija varomos seriaidam ir iri* 

į p'actjfxh'C rei!cal?hgam vunde* 
niui valvti pomnos (s?urbliai) 
pirmiausia pradės būti gami
namos vr išbandomos Imli joje, 
Mali. FiTipiMIlfe ir Sudane. 
Iri rezultatai bus patenkinami 
tolimesni ba ndvmai ir demai 
stravimai bus pradėti ir kito 
se. suinteresuotose Šalyse.

JTPP nirmiausia' rūpinasi 
atlikti reikalingus tyrimus, kol 
bus galima pradėti investuot 
ir technikine pagalbą duoti 
Tai vra didžiausia visapasau-

JTPP pirmiausia rūpinasi 
limmybė, padėti dangau kaip 
150 kraštų ir teritorijų žmo
nėms.

Projekto fondas sudaromas 
savanoriškai iš abiejų pusiu — 
tebesivystančiu ir išsivysčiusių 
kraštų. įskaitant Jungtines 
Valstybes, kurios jau 1978 me 
tams prisidėjo su 8115 milijo
nu.

“Trečiasis pasaulis”, kurį su 
daro trečdais žmonijos, alle- 

•jaus, ir malkų ištekliams mažę 
jant ir brangstant, labiausiai 
kenčia dėl energijos išteklių 
stokos. Kai kurie kraštai. ’ jų 
tarpe Indija, Kimia. Korėja ir 
Pakistanas, pradėjo naudoti 
metano dujas (methane gas)ę 
pasidarančias iš žmonių įr gy- 
vulių išmatų, vadinamas Ibio- 
g^s. *

■ < 1 •

— Žinovai tvirtina, kad ruo
šiamas A. ščaranskio teismas 
dar labiau įtemps santykius tarp 
sovietų valdžios ir prezidento 
Carterio. Prezidentas yra Įsiti
kinęs. kad ščarankis teisiamas 
už “šnipinėjimą" visai be jokio 
pagrindo. Niekad Amerikai jis 
nešnipinėjo.

gą atomo bombą 8,000 mylių 
tolumon ir nuleisti 180 pėdų ats 
tumoje nuo taikinio. Jeigu ato
mo bomba sprogs tiktai 180 pė
dų atstumoje nuo taikinio, tai 
ji pasieks savo tikslą, išnaikins 
taikinį ir niekais pavers visas 
apsaugas.

^Dabartiniu metu Sovietų kai-o 
vadai 'gali paleisti, pakankamą 
raketų skaičių, kuris galės sunai 

; kinti 80%visu Amerikos atomo i
bombų. Vistiėk sovietai nepajėgs 
išnaikinti visas pačios Ameri
kos ir Europos apsaugas. Rusai 

j nepataikys tiktai nariaiviuose 
į įrengtoms ir nuolat judančius, 

‘Artis“ iškeikė naujjją sutartį. [ staliai paruoštus narlaivma

Grįžo iš tremties 
Panamos prezdentas

šeštadienį, po 10 metų: grįžo 
iš Jimgtimų Valstybių buvęs 
narnos prezidentas Arm'ulfo: 
Arias, kuris tris kartus buvo Į 
ištremtas Panamos karininkų.? 
Tūkstančiams džiūgaujančių pa 
narniečių Arias pasakė, kad da
bartinis Panamos valstybės še- 
fa ^generolas Omar Torrijos yra» 
“didžiausias išdavikas”.

kuriai einant Panamos kontro
lė 2000 metais perleidžiama Pa
namai. Tas paktas esąs priešin
gas Panamos interesams.

Arias, 76 metu amžiaus, Har 
vardo universitetą baigęs gydy
tojas, kur>s tris kartus buvo iš-( 
rinktas Panamos prezidentu ir 
kiekvieną kartą buvo maištau
jančių militaristų nuverstas, pa
sakė: “Mums rikalingas bendras 
frontas prieš diktatūras... Svar 
biausias tikslas yra atstatyti de 
mokratiją”.

Inžinierla? pailgino 
Skylab orbitos amžių

Houston. Tex. Dausose skrai
dančios laboratorijos Skylab am 
žhis buvo pailgintas kokiais 6 
ar 12 mėnesių kai praėjusį sek
madienį inžinieriams pavyko ap 
link žemę skraidančios Skylab 
orbitą ištiesinti taip kad suma 
žėtų jos žemėn traukimas. Kovo 
mėnesį jau atrodė, kad Šis sate
litas nevėliau kaip kitą pavasa
rį nusileis tiek, kad gali pasiek 
ti žemės atmosferą, kur susprog 
tų savo skeveldromis apžerda- 
mas bent 3,000 mylių ilgumo že 
mės rėžį. Erdvių mokslininkai 
tvrtina, kad Skylab dabar ga
lės dar metus ar mažiausiai pus 
mėtį atlikti naudingas pareigas 
orbitoje.

tr tetanu

tų įsakęs palestiniečiams apleis 
ti Tyrės apylinkėje esančių pa
lestiniečių pozicijų, tai palesti 
niečiai dar ir šiandien strategi
nius kelius būtų taikę. Palestinie 
fiai žmo, kad jie neteko daug 
kovotojų ir geros karo medžia
gas, bet Jie ’ ĮsWkihę katf

ne tik ginklams išmušti iš tero 
ką apsaugą, nes gynėjas rizikuo

Maskvai nepatenka
Maskva, Rurija. Pravtfos re 

diktoriams labai nepatinka Anie 
_ |__________ _ uika, kad Sovietų valdžia ruošia

dieros SLA Pa<k^ Fpuatizvisą<An4oĮą. Ta patį rūsį
’ -S Tėvynėje paskelbtas šių me

_ Juodžiai korespondentai iš 
Afrikos praneša, kad nauji vai 
dytOjai norėtų k^to reikalus 
taip tvarkyti, kaip juos tvarko 
amerikiečiai. Iš Amerikos -juo 
džiai gali nuvažiuoti į Afriką 
ir stebėti vietos gyvenimą tuo 
tarpu Afrikos juodžiai neturi

$ vainoti Iš Afrika®*

Sovietų valdžia tiktai išbandė 
naujas raketas. Kiekvienam 
šiandien aišku, kad rusai jau 
pramoko padaryti tikslius aps- 

1 kaičiavimus tolimiems šoviniams.
S ovietų valdžia žino daugumą 
Amerikos atomo bombų, paruoš 

‘ tų tolimiems šūviams. Jos pri- 
- valo būti įkastos į žemę ir įreng 

tos geruose lizduose. Jeigu liz
dai nėra pakankamai stiprūs, 
tai ji nepasieks taikinio, bet nu
kryps į šalį. Kaip Amerikos, ir 
Kinijos karo vadai žino, kiek
vieną įrengtą tokią sovietų ato
mo bombą, tai rusai žino, kurio
je vietoje amerikiečiai yra įren 

Igę šių galingų bombų lizdus. Ru 
sams taip pat yra žinomi ame* 

i rikiečių galingų bombų lizdai
Europoje.

Kai pasigamins pakankamai 
galingų atomo bombų, kurios 
•pajėg sprogti visai netoli laiki
nio. tai vienu smūgiu sovietų ka 
ro vadovybė galės šmušti 80% 
Amerikos atomo bombos lizdų 
Amerikoje ir Europoje. §i ga- 
limmy’M verčia ne tik britus, bet 
ir amenkiečius susirūpinti Ame 
rikos ir Eurooos apsaugomis. 
Rusai, išmušę Amerikos atomo 
bombų lizdus, lengvai galės siųs 
ti savo karo jėgas į Vakaru Eu
ropą. Sunaikinę Amerikos karo 
centrus, jie galės reikalauti pa
siduoti be kitų didesnių mūšių

Praeitą šeštadienį paleisti so
vietų šūviai pakėlė ant kojų bn 
tų, Vokietijos ir Amerikos ka
ro vadus. Jie negali laukti, ran
kas sudėję, kol sovietų valdžia 
pajėgs pasigaminti pakankamą 
kiekį atomo bombų Vakarų Eu
ropos ir pačios Amerikos aperau 
goms tfnafldwti. .



LIETUVOS PAVERGIMO IWW
Snrinko ir redagavo teisininką* Jons* Tslsin.

LIETUVIŲ ARCHYVAS

li ydrochloridej .

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

žarnos ki

(Tęsinys)

Storosios žamos kišenėlės (di
ver ticulą) kas penktam jas tu
ri n čianT užsidega (diverticuli
tis). Sons * pacientas ir prisilai
kys jam nurodyto rėžimo, vis 
vien atsitiks, kad 20% tokių pa
cientų apturės minėtą kišenėlių 
uždegimą. Kiekvienu atveju pa- 
sitajko nevienodo stiprumo tų 
kišenėlių uždegimas. Visais at
vejais gaunasi sekantieji reiški- 

. niai. Nusiskundimai prasideda 
.staiga. Gaunasi nuolatinis, vie- 

. noj kairės pusės vietoj pilvo 

. • srityje skausmas (kairės pusės 
apendicitas), pakintą tuštinima- 

./.sis, žmogus ima karščiuoti, jį 
pykina, jis vemia. Storosios, 
žarnos peršvietimas X-Ray pa
rodo kišenėlių uėdegimą. Taip 

» pat ir baltųjų kraujo kūnelių 
. pagausėjimas (viršijąs 10.000) 
.nurodo į kišenėlių* uždegimą.

Kaip Gydytojas gy do 
Kišenėlių Uždegimą

Kai nustatoma storosios 
’1 nos kišenėlių uždegimas, prade- 

damas sekantis gydymas. L Li
gonis turi gulėti visiškai remiai 

•'-•lovoje {complete bed rest). 2. 
-••Per burnų duodamas tik skai-
■ drus skytimas — skysčiai. 3 Jei 
® viduriai esti išpūsti ir jei paci- 
« entas -vemia gydytojas įstato 
Z per nosį plTną guminį vamzdelį
* — žarnelę. Per ja traukiamas. 
’ esti specialios mašisos —"siur-
■ bito pagalba -skystis iš sk«n^
■ džio. 4. Duodama į vena drus- 
« *>. * *■

* kos ir cukraus skiediniai. Pa-
* gal reikalą duodama į veną ka- 
Z Ii j aus (potassium) skiedinys. 
J 5. Duodami į veną antibiotikai.
* Sakysim, kas šešios valandos
* (priklausomai nuo uždegimo 
stiprumo) duodama 500 nig.

žar-

KIŠENĖLIŲ UŽDEGIMAS
Kas penkias pacientas, turįs storosios 

Isnehf, aptv. i tu kiienčliu uždegimą. 1

Mediciniška tiesa
(meperidine
Morfijaus nevartojama, nes jis 
padidina storosios žarnoj vidinį 
spaudimą. 7. Duodama prieš’ 
žarnų spazmus vaistai (anti- 
spasmoties). Sakysim, per bur
ną ar injekciohiis duodama 
Pro-Banthine (propantheline 
bromide) ar Bentyl (dicyclomi
ne hydrochloride), kapsulės, ta
bletės, sirupas ar injekcijos.

Kai staigus kišenėlių uždegi
mas praeina — tai esti už 5-7 
dienų, p ra dem a ligoniui duoti 
košelių maistas (purėė diet). 
Tada gydymas pradedamas 
toks, koks buvo nurodytas pe
reitą kartą sprašant kišenėlių 
tvarkymą jos nesant užsidegu- 
siom:

Rimtos Komplikacijos

Apie 10% tokių pacientų, ku
rie gauna pakartotiną storosios 
žarnos kišenėlių uždegimą, ap
turi rimtas k implikacijas. Dau
guma tų komplikacijų reikalau
ja chirurginio gydymo. Chirur
ginis gydymas neatidėliotiniai 
uri būti pradėtas susilaukus 
sekančių komplikacijų. ■ .

I. Pilvo plėvės uždegimas — 
paritorritisė. Kai užsidegusi ki
šenėlė trūksta į pilvo ruimą (pe
ritoneum). gaunasi tos plėvės - - - . -
Uždegimas ‘(peritonitas). Tai cliirurgo reikalas tvarkyti to. 
retą komplikacija. Susilaukus 
peritotiho reiškinių) pilvo sie

daugiau skųstis skausmais. kai- 
rėjo pilvo pusėje. ' Gydytojas 1 
pračiuopia guzą .skausųiingą 
tirdamas pilvo ; sienėlęy ' su 
pirštu tirdamas Beinamąją. žąf* 
ną. Jei; anlibicdikąi ir vnįš mi
nėtas divertikulito gydymas nėr 
prašalma guzo (voties)-prisei- 
na tokį ligonį operuoti.

3. Fistulos (kanalėlio) susi-

Bolševizmo metai
Išsiskyręs su Bružu teisiamasis Čelius pasuku pri 

sistatyti Indriuškai. Susitikęs su juo, perdavę jam su
rinktas špionažo žinias, persirengė indf.usteos avueiw^s 
civiliškais drabužais ir gavęs iš jo kelionei 30 mbiių ir 
adresą, 1940 metų gruodžio 26 dieną pagal jndfiū. ua 
rodymus vyko valstybės sienos link, kad perejtų. j V oky
ti ją. Bet, 1941 metų sausio 4 dieną mėginant pereiti šie
ną, sovietų pasienio sargybos buvo sužeistas ii- šmaūty- 
tas. . - ,

Teisiamasis Bružas, belaukdavau sutarto 1340 Bin
tais gruodžio 29 d. susitikimo su čeliumi, pagal aanes. va
dovybės paskelbtą paieškojimą 1940 metais gruouz^o 
dieną milicijos organų buvo sulaikytas gyvenamoje Vie
toje, sulaikant mėgino bėgti ir pasidavė t ik po to: kki bu
vo peršautas jo milinės petys. * \

i " i. . ,Teisiamieji Kučinskas, Veteikis ir Mačiulis, pabėgus 
Čeliui ir Bružui, iki jų suėmimo, nebemėgino įvyKayti

Teisiamasis Srebalius, žinodamas iš Cetiaus ir Ku-

: gOCKFOftl), ILL
das gyvuoja,o jeigu šaulių veik vo išdavikiškų sumanymų, 
los neparemsime, tai šauliai či-j 
kagiečiai gali ir mūsų Rockfor
do organizacijoms nebetalki- činskio apie jų išdavikiškus sumanymus, apie tai riėpra- 
ninkaūti. j

Tegul visi keliai ir kebeliai t 
veda mus į Joninių gegužinę,!

s praejns, gam 
i čiulbo 

Is&iais -šuciul 
bėjo Įr šaukte jaukią į gamtą 

_______ poilsiui, visus, tas tik gab šok- 
darymaš. Kai užsidegus? kišenė- ir danfuori, 6*3aiimniaš poetl-
lė trūksta į kitą žarnos dalį, į 
šlapimo pūslę, odą, dubens or
ganus bei makštį — X-Ray nu
rodo tokį atvejį —- susidaro ka
nalėlis (fistula). Chirurgas tu
ri tvarkyti Lakius atsitikimus.^

4. Storosios žarnoj susiaurė
jimas (obstruction). Sita~ kom
plikacija, paprastai, atsiranda 
po pakartotino divėrlitulįto. 
Paprastai tas nusiduoda žemu
tinėje storosios žarnos dalyje 
(sigmoid ccdon). X-Ray parodo 
šitokią komplikaciją. Tarjau iri;

dami į veną plačios apimties 
antibiotikai (bread - spectrum f 
antibiaties). Tie vaistai naikina 
išmatose esančias bakterjias. 
Jei taip tvarkant peritonitą, li
ga greit nesitaiso, chirurgas o- 
peruoja pacientą ir išveda sto
rąją žarną išorėn — 'pilvo sie
nelei! (celostomy).

2. Votis kišenėlės aplinkoj 
(abscess). Kai kišenėlės užde
gimas (diverticulitis) nesitaiso, 

į . raumenis suleidžiama gydytojas įtaria susidariusią 
įnuo 50 iki. l(jO mg. Demerol votį — abscesą. Pacientas ima

^tibijtiko-cepbalothin. 6. Pagal 
^reikalą duodama prieš skaus- 
wmus vaisiai (analgesics). Saky- 
■»sini,...

kią komplikaęiją. jJfe išplauna 
dalį storosios^ žarnos.;*Ne^? hį- 

darosi-kieta ki$' lenTa (dįp-T^ susau^riiuh^stordSibs.
žarnos^ kartais’ priseina Jšimti, 
dalį storosios zarnqs, kai toje 
dalyje nuolat kartojasi kišenė
lių uždegimas diverticulitis).

5. Kraujavimas pro išeina
mąją angą.' Kartais krauoja per 
išeinamąją žarna pacientas ser: 
gąs divertikulitu. Kraujuojant 
per išeinamąją angą, reikia dėti 
visas pastangas susekimui to
kio kraujavimo priežastjes. 
Daugelis priežasčių gali sukelti 
tokį kraujavimą? 'šviečiariia 
X-Ray storojj žarna. Apžiūrima

škai nusiteikęs,^gamtos grožiu 
gėrėktis.sA 'U

Kad visiems būtų getferir ma 
Jonu gatntoje smagiar praleisti 
laiką, tai -vietos 5 šaulių būrys 
š. m: birželio xiwn. 18 d. 12 vai 
lietuviuilųklubtf- vparke ' ruošia 
linksmą JONINŲ GEGUŽINĘ 
su pfriĮgrama,.: kurią išpildys V. 
D. š. Rinktini meno kuopelė 
uJoninių montažą”,' kuriam

vadovauja energingas šaulys Į.
Petrauskas. : :*

* t? -Iš Čikagos atvyksta net du 
pilny^autobusal^ D. š. Rinkti
nės— šauliai i^^aulės, o kiti 
net mašinomis.t^Ligį, injeli roęk - 
fordiečiai bei; apylinkės lietu
viai — lietuves tesėdėkite karš 
tuose kombariuosė bet atvyki
te į Joninių gegužinę, į gamtą; 
pakvėpuoti ' tyru" oru, pasiklair

nešė Sovietų valdžios organams,
Rementis išdėstytų pripažįstami kaltais:

kur prie degančio laužo įvyks; x .. T T . ox - o
ir puiki programa. Kviečiame čehus Juozas, Juozo sūnūs, ir Bružas Stasys, Sofr
kuo skaitlingiausiai dalyvauti, jos sūnus, padarę nusikaltimą, numatytą RTr SR BK 
atvykstančius zvisus maloniai 1b ir 58’11 str. str. Kučinskas Antanas, Antano sunūs, 
pasitiks vietos šaulių vado^y^jkis Antanas, Adomo sūnus, ir Mačiulis Petras, 
bė.

Augis

ir puiki programa. Kviečiame

Onos sūnus, padarę nusikaltimą, numatyk.15a 
19-58’lb ir 58-11 str. str., Srebalius Juozas, Jtto^ sūnus, 
padaręs nusikaltimą, numatytą RTFSR BK 58-1 'str? p.

j udn, bet ne 19"58-lb str. kaip tai jam ankščiau Mvb^a- 
.Šiuo metu ir prie geriausių' reikšta, laikant jo kaitinimu pagal 19-^iJ ^-iieįi-^iy- 

norų, dėl iškilusių kainų ir ki-.tu; vadovaudamos RTFSR BPK Š19, 320-1? str..Str.
nuteisė:.

pensinin- Celių Juozą, s. Juozo, Bružą Stasį, s. Sofi. Kučinską An 
■ j taną, Antono sūną, VeteikĮ Antaną,-Adomo šunų, ir Ma-

- - į i ;• eiulį Petrą,- Onos sūnų, už visu^F 0ądwryt»s nusikaitr
T°d^ .ir tu0 mps pagal RTFSR BK 58-1b str. liėpti nūbaūšti dtKštiau-

studija, patiekdama5 sia Audžiamąja priemone — ■ susadymu^.5e .kojjxiskati- 
mo turto, kadangi jo nuteistieji neturi.

Aačiaū iš Bylos aplinkybių nėriratydaihaš.būtino rei' 
kalo nuteistiesiems Kučinskui, Veteikiui ir MaČiūliūi pn 
taikyti aukščiausios baudžiamosios pnemines — subuu-

NEPILNA SPAUDOS 
APŽVALGA

ių priežasčių, nėra galimybės 
riša lietuvišką spaudą prenu
meruoti, -ypatingai ] 
karus bei mažiau pajamų turin-j 
tiems.

radijo 
spaudos apžvalgą sekmadie
niais, kurią perteikia L. šmnlk- 
štys klausytojų žiniai. Tik gal

syti giesmininkų* paukštelių čiui i kad spaudos apžvalgos per-
bejimo. Įdavimas, galima sakyti, yra vie-h, ...

T. , . . . .. Inos kripties. Be mažu išimčių! dymo, Kannis Tribunolas, vadovauaomos KTl'Sri; BKKad smagiai laika praleidus L. * ,*•, . i - . -šį į Perduodama Js tu laikraščių,, gi sįr.r rado galima šiuo sprendimu jam nutartą baudzia- 

nariiu “vienminčių”, ideologinei 
platformai.

Kiek žinoma, dauguma klau-

prie geros A. Kapačinsko P^Rurie ai.čiau širdies
telių muzikos norintieji-.-gales1 . .................... .-T .
lirikmai.\pasišokti. Be tet.-. veiks
baras su įvairiais išgėrimais, 
trokštančius pagirdysįoaę •.troš
kulį nuiriąĮšinsinie. , ir. ( sytojų tuo nėra patenkinti, nes j

•* ?.■

I

-
-

mąją priemonę — sušaudymą pakeisti kiekyiėBain -uesOn 
tį ifi. laisvės atėmimu pataisos darbų stovyklose, kiekvie’ 
nam susiaurinant penkerius metams teisėk, Numatytas 
RTFSR BK 51 šir. a, b, c, if i p. p;. \ . >*

Srėbalių Juozą,- Juozo sąrių, pagal 19-58-lb teistdo 
it tosi iš gražiai deklaruoto pava- laikyti ištėiSffltU. Jam’gi pagal MFSM BK □S’-'b St£< ' 

laikraščiu, j. P;, ’atoaujantis RTFSR B«j 51 Sth, atiffiliĮ *se- 
lių veiklą.Jšaulių fejka Rdckfof š&yruš kdfriiriiišHnfų bei jiėms • mefamš pžtaisdmųjų darbų stovyklbSė, . tr&JlfcliAS 
■zzz.,- t r-• -j jprii^uci^nčių. parašytų štriHp-1 metams susiaūfihaht teišės, numatytas RTfbK :JbK dl

■ ; i.- į^riių ^varbcSnėš irimfys. feidijoĮ str. a, b. ir C p. p. '

Baušmės atlikimo laiką, įskaitant ir kardomąjį kali 
nimą, apskaičiuoti: j ’

Kučinskui iitio 1941 metų satisid iŠ diėncfc, Vėtėikiui 
nuo 1941 metų Nansio & dienos. itačiūKiii iitio 1941 
sausio 28 dienos ir Srebaliui nuo 1941 meių sausio die
nos.

į Sprendimai kasacine , tvarka gali, būti apšktfsfbž per 
XI Armijos Karinį Tribunolą SSSR Aukščiausiojo įeis 
mo Karinei Kolegijai 7Ž-jų valandų laikotarpyje nuo to 
momento, kai sprendimo nuorašas įteiktas nuteistajam.

Originalas su reikiamais parašais . $
Nuorašas tikras: '

K. T. Teismo Sekretorius karo juristas Jfcizov 

(XI Armijos KT. išvažiuojamosios sesy^įrit^ttspau' 
das). Atspaustas 13 egz. Išsiųsta pagal sąrštŠą;

' v ■* v

čelius, Bružas ir Srebalius SSSR Aukščiausiojo Tfeis 
mo Kai-inei Kolegijai' padavė savo kasasinius skundus, 
kurie 1941 metais balandžio 18 d. posėdyje buvo svarsto 
nri. Bružui mirties bausmė buvo pakeista dešimtimi mė
tų pataisomųjų darbų stovyklos, penkėriėihs mfet&ms su 
siaurinant rinkiftiines teises, čeliatis it Srebatiaus kasa* 
ciniai skundai buvo atmesti. XI Armijos Karinis Tribu
nolas 1941 metų gegužės 13 dienos posėdyje nutarė Bru
žui bausmės atlikimo laiką apskaičiuoti nuo 1941 fhetų 
sausio 3 dienos.

(Bus daugiau) z

Alkio taipgi k^stf ..naddek spaudos apžvalga, kaip jau ma- 
nereikės,^pes vėŠš .yįartuvė i 
bus galima; gardžiai pąyalgyti. idinirm/, turėtų būti perteikiama 
Savo atvykimu pfeLrėrhsite.šairr' S

moidoscpc). Daroma--storosios k- . ...... . .-i-1> ; -.i - .Ras žinias, pafš Sugebės priimtiX-R.y ,, pnpute ' a mirrtis
bar,U,n-a,r MM)

Jei nesurandama tokio kraujau
-rim6 pagydytina'priežastis, taipi Turint omenyje šių dienų VK 
kraujuojąs- pacientas siunčia-; siidmėnės gan 'skirtingas nii> 
mas chirurgui. . . įmones įvairiais klausimais, la-

ISVAIDA. Vis, ligę gerinusį S^rJn, .^° valandėlei 
,'^^lynias -U iftverfJ f**y 1 • ‘ad4

girnas. Už tai visi nuo šiandifenf ,U ’ -,ai atkreU)tl nmt* dem^4
■ hHkirhe šaugbtis 'kripnėihi šfo-' ...
row žarnose ^hirandanėni.;^!“’-’S"' 
Svarbiausia, imkime mfcitirtfišl _ z , ' ,
nfpin maistu: rtuonaį kaf?r ^5% kad tai yra
(plytą) val^n^Daug J1S
- ^vin uau^knne ir pi*!**’ lr kfenkla į vfe" 
dykin# viską, kas kar- f h sha«j? V**“* dar- 
tąbU^.hurodytavCŽS ligai!bul Re*’a W
nž akių lik iši^ų|£pgąę&/ Todėl 
stenkimės saW naSan
ir savį^į^j^inĮk iny

inU. Geriausiai

■ i i .., - -7nes klausytojai to pageidauja,

/už^iėuli-

nUČFriHįžų
žmoginitno
Tadą viėnai kariamu 
t areštinė
patari? -pris* i Ui;
Tokiems bus Idjgvą .išv.ąngti ne 
tik storosios Jrarnoš kišenėlių.* 
bet ir širdiesatako, plaučiu ošė! 
veži f r ir daugelio Sitų negalių,

ima 
mesį 

Ūiisko

dinamoji /‘i^rimin arija’ bus 
išlyginta klausytojų pageidavi
mui ir Radijo valandėlės nau
dai, kas nuoširdžiai ir linkefc- 
da. v J. THfinaaJ. Tijūnas

Spaudos klaidos
L>r. J. Balio straipsny “Bas

tūno (ne Bastūno) maištas” ir 
t “Barbaras rėkia” (žr. “Naujie- 
»nų” 125 nr-į) pas’hko dvi praš- 
; rfię keičiančios spaudos klaidos. 
' Atspausta: .. tarsi vartyčiau 
kokio tuzmatistikoš žurnalo puri. , „ . - jk kokio numaw'ciKns zunvuo pus-

sileKflHią1 žn(^^misišauki^-: ____ !

June 1975.

Atspausta: “Masu attjyšų bai-Į; 
ku satirikas”, tari būti “naują-

GAHSINKI18S ^NAUJIENOSE■dos^saiaiffle~CTiĮiiairtamos. -
> — Naujumo*, CHKAao t, U. Tuesday, June 13. 1978

g%25c4%2597r%25c4%2597ktis.sA
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V Kanados naujienos

(.vergtos Lietuvos vyskupai bėjimų, sužinojau, kad vysku- 
Montrealyje

Jau pora savaičių kaip tarp 
lietuvių , sklido gandas, kad į 
Montrealį atvyksta pavergtos 
ilgėtu vos vyskupas Juozapas Li 
hijkas-Matūlaitis su savo palyr- 
jįlovu kun. Jonu žemaičiu.
J Ir štai 1978 m. gegužės 21 d.., 
.sekmadienį U-tas valandos

KARINIO PARENGIMO KURSAI :
maistą ir visus aprengė vienoda 
kariška uniforma. Jų uniforma 
skyrėsi nuo kareivių tuo, kad 
kepurės buvo be sjkJvoIu lan
kelių ir ant an t piečių turėjo už
siūtas lau mių spalvų juosk* 
les. Kursuose buvo įvtslas tru
putis karinės drausmės, kuri

11“- 
ne-

prasideda v • 6 vai. 
trumpomis perlrau- 

vą

•nris ir du-
* savo ne- 

jalė-
To-

jeigu pats jo liepa*

Gnu n v ai J p mūšio paminklas, kuris karo metu buvo

buvo suruošti 1929 m. Į 
Jų tikslas — suteikti

mokytis dainuoti ir būti ariU 
siu. >

Svečiai Išvyko iš Montreal! į 
pirmadienį Čikagon ir vėliau 
jie vyks vėl į Bomą.

Kai mūsų Aušros Vartų baž
nyčioje, pirm?; karią vyskupui 
nebuvo oficialaus, iškilmingo 
priėmimo, gal dar niekuomet 
neteko ta p skaudžiai išgyventi 
ir suprasti, kaiap žiauriai pa
vergėjo skriaudžiama mibų Tė
vynė, kaip totališkai jos 
ninkui lietuviu at’mta 
būti tuo, kuo esi ir kad 
lai veikti ir galvoti tik 
kaip įsako tau |kivergęs 
Lietuvą mask vinis vald

• despotas.
Rašytojas Stasys Santvaras 

Montrealyje
Motinos Dienos minėjimas,

pas Labukas • Matulaitis, 82 
metų, gerai mokąs prancūzų ir 
kelias kitas kalbas, buvo iškvie 
slas Popiežiaus bažnyėi s reika 
lais pasitarimams, atvyko į Ro
mą balandiio 15 d. ir iš ten tu
rėjęs vykti kuriam laikui dar 
Čikagon, kur ir gavęs leidimą 
atvykti dviem dienom Montrea 
lin aplankyti savo brolio žmoną 

mišioms pamatėme iš žak rišt i- (prancūzę) Emiliją Matulaitie- 
jos išeinantį, juoda sutana, vio ne ir jos vaikus. Ateinantį |>enk 

JĮetirie juosta perjutsią ir su au tadienj, gegužės 2(i d. vyskupas 
ksiniū ant krūtinės kryžium vy švęsiąs savo kunigavimo (UI me

► atsisėdo šone alto-1 tų sukaktį.
i paprast, kėdę £u Kun Jonas ^maUiS( f)1 ,ne.

tų, gerai kalbąs itališkai ii ki-J 
tomis kalbomis, šiuo melu yra 
Rumšiškių bažnyčios klebonas. ^uri snruošė LB Montrealio sky t

Bet prieš tai laives 12 metų|riu^ balandžio 14 d. Įvy- 
Kauno kunigi] seminarijos pro* ko po pamaldų Aušros Vartų 
fesoriūs. i salėje. ]
Anksčiau seminarijon galima t Pirmą kartą Montroalin bu- 

buvę priimti kasmet tik 5 sturįvo pakviestas rašytojas, poetas 
dentus, bet šįmet buvę priimta ir buvęs L ctuvos valstybinės 
21 kandidatas ir jis galvojąs,', tperos solistas, Stasys Santva- 
kad ateityje bus priimami visi Iras iš Bostono. Programoje da- 
norintieji būti kunigais jau-Hyvavo dar ir Utuanistinės mo- 
nuoliai. įkvklos mokiniai.

Man pasakė, kad jis labai ge» Pradžioje mokyklos vedėja 
rai pažinojęs Kiprą Petrauską Monika Jonynienė, pasveikinu- 
ir taip mokėdavęs jį imituoti si gausiai salėje esančias-ir pa 
savo tenoru, kad Kipras jam prašiusi pagerbti mirusias nio- 
vis sakydavęs, kad ne tą jis pro. tinas, supažindino mus su sve-

Jam reikėję čiu poetu Stasiu Santvarų ir pa 
kvietė jį scenon, kuris pradžiai 
paskaitė motinai skirtus tris

t eilėraščius.
J 1

j Lituanistinės^mokyklos mo- 

l’ševičiūtės vadovaujami, padai- 
1 Dr. JtMUi B. Končiui, history of LITHUANIA. Lietuvos isterijos Į navo liaudies dainą “Pas mo- 
Mfitnoia nuo pat aenųjtj unfit) Iii pokario metu. Vidutinio formato, 1« ; j>ll£jau’’ ir smagiai pašoko 
M. kainuoja 12.00. z lietuvišku šokiu,kuriems
; Pr, Jvosm B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy ‘keletą ueiUMSKų ; .
Unto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija i labai ritmiškai ir linksmai p

pat Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00. Įgrojo akordeonu Linas Staške-
f ’ Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir | virius

knygų galinu įfigyti atrilankiiu J Naujienai arba atsiuntus čeki u j ToHau Stasys Santvaras vėl 
įskaitė savo iš ankstybesnėš kū- 
• rybos eilėraščius, iš tik nesenai 
išleistos savo poezijos knygos,

čįkupą, kuris 
riaus j papn 
ka.

. Šv. Mišias atnašavo musu 
klebonas Jonas Kubilius, SJ.asi 
stuoj ant vysk ūpo pa lydo v ui 
kun. Jonui Žemaičiui.

Per pamokslą klebonas pa
sakė, kad šiandien mes turime 
okupuotos Lietuvos vyskupą Juo 
šapą labuką-Matulaitį, kuris 

jątvyko Mintrealin aplankyti sa 
vo mirusio brolio našlę Emiliją 
Matulaitienę.
,7 Vyskupas manąs, kad geriau 
bus,/jei jis su mumis pasrkalbė 
Šias ne iš sakyklos, bet asmeni
škai po pamaldų Aušros Vartų 
įšalėję prie kavos puoduko.
į Po pamaldų, kas norėjo, atė
jo į salę . Besiklausant pasikal- f esi ją pasirinkęs.

šeliu 
laisvė
priva-

taip, 
musų 
i.as -

i-ibaigus pirmajam kanu, 
veveik visų valstybių mokyklo
se buvo įvestas kariškas jaun’- 
mo partngimas. Tuomet ir pa
pili i visiems gerai žinon;us po
sakis: Jei nori taikos, tai ruo
škis karui". Po kurio laiko jau 
ir Lietuvos pra<lžios ir aukštes
nėse mokyklos buvo įvestos ku
rinio pareingimo pamokos. Jo
se aiškino karinį puru įim i, 
patriotizmą, tėvynės meilę ir 
jai pasiaukojimą. Lietuva 
skatino žudynių pamėgimą, 
norėjo užgrobti svetimu žemiu 
ir skriausti kitų tautų. Ji tikį 
norėjo, kad visi jos s 
kros būtų pasiruošę 
priklausomylję saugoti ir s 
tų priešų puolimus atremti, 
dėl ir stengėsi busimuosius tė
vynės gynėjus parui šti iš pat 
mažų. O tinkamai paruoštas ir 
myljs savo tėvynę mokytojas,. k(>s mokvinij; rikiuotė, karinė 
kalinio parengimo darbe gali; man]<šta. šaudymas, granatu 
labai daug padaryti. Tai ir ki- j inėtvnias ir kL Be t;., lanKym?s

ko Bet vėliau suprato, ka<l jie 
atvyko gauti karišku žinių, tai 
reikia pažinti ir eilinio kareivio 
gyvenimą. Juk ką galėsi vai
kams papasakoti apie kareivio 
pa ruošimą, 
žinsi.

ryto ir su 
komis tęsdavosi iki 21 vai. 
karinio patikrinimo. Kiekvieną 
dieną buvo skaitomos karinė
mis temomis įvairios užskaitos. 
Teko dalinai atlikti ir prakti-

PASTATYKIME ROMUI 

KALANTAI PAMINKLĄ
KNYGOS ANGLŲ KALBA

’• J. JasmlnM. A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir tnt.vmlų nnucy«i I . . „i„T. I ūke-
KbraayUMu. pauuu u gyvenimu. Lenjcva* <Ulius. gyva ka’ba. gražia] iŠieirti ’kiniai, mokytojos •

. RT-'l—- Mb w .v—J/STrcnioTYll TlOnJil“

‘•T-

17» Bttth Halstod Street, Chicane, HL

NAUJIENŲ

kuri spaudoje susilaukė pla
taus atsiliepimo, taip pat nau
jai sukurtus eilėraščius, para
šytus lietuvių poetų dar nepa
ilsta rubajatų forma, kuria 12 
amžiuje pradėjęs rašyti pęrsų 
poetas Omaras Chąjamąs, savo 
eilėraščius.

įdomu buvo paties autoriaus 
klausytis gražia lietuvių kalba, 
gera dikcija ir artistišką išraiš
ka deklamuojant ne tik savo 
poeziją, bet nemažiau įdomu 
buvo klausytis ir pasakojimų, 
kuriose aplinkybėj iš kur at
skridęs įkvėpimas. Jr pats ne 
taip paprastas darbas, kuriant 
eilėraščius. . i '• i , •»

Poeto St. Santyąro, fcfiryba, 
atrodo, labai .patikp moritrealie' 
čiams. Po kiekvieno1 eiįėraščio 
ir baigus buvtK daug ; pl«tą, o 
programai pasibaiįū’š visos, 

j kiek tik fbuv?? salėję .ąįrt^talų, 
|ką tik^leist^kny^ę/^ainos’giįjyp^^ .gerQje vietoje, jau už- 
ir Sapnai’’ bttvo;-įš^ęduot^s?.ir; fChicagos šv. Kazimiero
stovėRvihjfr • *f v. • '

Lituvos šaulių Sąjunga Trem
tyje užsimojo tautos didvyriui 
ir kankiniui Romui Kalantai 
pastatyti paminklą. Kartu su R. 
Kalanta paminkle numatyta į- 

. amžinti ir Lietuvos partizanų 
heroika. Didžioji išlaidų dalis, 
žinoma, guls ant šaulių pečių, 
tačiau šauliai be visuomenės ir 
organizacijų pagalbos pamink
lo pastatyti nepajėgs. Tai yra 
visos lietuviškosios išeivijos rei- 

’ kalas. Lietuvos šaulių Sąjunga, 
' kuri ligšio] visuomet kitus rem

davo, bet, niekad paramos ne
prašydavo, prašo organizacijas 
ir pavienius tautiečius dosniai 
aukoti šiaiti kilniam tikslui.- *
Juo daugiau turėsime lėšų, tuo 
įspūdingesnį pastatysime pa
minklą. Paminklui žemė (12

stovėjo-ilga eilė;latįlaanKųspoe 
to

Gale - sugiedoita^Tautos^him- 
nas; • -

Pasibaigus J jmiųėjupųlt I po
nia Irena ir Petras^Lukoševi
čiai’ savo gražiojėj^meho kūri
niais išpuoštoje-jį^z^ctenciį oje, 
dukrelėms Rasai 4^inn^3ėam> 
ninkaujant, rašytojui Štt Sant
varai pagerbti, dalyvaujant ke
liems svečiams *mohtreališ- 
kiams, suruošė iškilmingus pie 
tus, kurių metu rašytojas : tęsė 
pasakojimus dar įdomesnes sa
vo kūrybos proceso. detales, ne

kursai 
vasarą, 
mokytojams teisingų kariškų 
žinių, kad galėtų jas tiksliai 
perduoti savo auklėtiniams. Tai 
suprasdami kuraų tikslą, suva
žiavo iš visų Lietuvos kaimų 
apie šimtinė mokytojų. Jie bu
vo apgyvendinti Karo mokyklos 
patalpose. Gavo nemokamai l

• lektoriai paįvairindavo turinin
gomis paskaitomis. Mokytojai 
galėjo nusipirkti papigintomis 
kainomis karinės literatūros. 
Paskutine dieną kursantai pro 
savo viršininkus praėjo iškil
mės maršu ir viskas beigėsi jau
ki (inis išleistuvėmis. Gavę kur
sų bdigimo pažymėjiimus vėl 
grįžio į savo mokyklas. Toki 
kursai buvo ruošiami ir sekan- 

liehivių katalikų kapinėse. čiais metais.
Aukas prašome siųsti: St. An

thony’s Savings and Loan Asso
ciation, Romas Kalanta Fund Į 
Acet. 0-30190-0, 1447 So. 49th|Ne\v Yorke mirė Natalija Ku- 
Court, Cicero, Illinois 60650. i metytė Stilsonienė, sulaukusi 80 

LŠST Centro Valdyba įmetu.

V. Vy ten ietis.

— Praeitu metų pabaigoje

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS ~ 
Or. A. X Gu*»»n — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, lipančius 1900 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą. --------------------------- —------ »-00

Dr. A. J. Gtmen — DANTYS, jų priežiūra, sveUxtt ir grožis.
Kietais viršeliui, vietoje $4.00 dabar tik-----------
Minkštais viršeliais tik —---------------------------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTO RA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai Dabar tik ------------

$xoc
$2JC

$xoe
Gi lima flip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money ordvL pria 

nurodytos kainos pridedant 50c. parsiuntimo Išlaidoms,

1733 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. W6M

Taupykite dabarPIKNIKAS
pasėmus

š.m. Liepos 16 d., sekmad.
POLONIA SODE

46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Utfc* dldellui dirbtu. Pirmi, jie pa
tted* Janu partekti įsmeolikm jūaq 
nirtmojimus. Antra, jie padeda kj- 
Jrorti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondas namams įsigyti.

TaupyldU dabar.

Bantaupoa, padėtos pilei 10 mėne
sio dieną- neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dieno®.

Išduodami Certifikatat kurie |

IVERSAL
GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS Chicago, UI. 60608

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i piknikų.

MAUJIBNOt. CWKA9O K IVkTuMdty, Junę 13, 1978

Pnai Janina ir Jonas Adomo 
niai, pas savo apgyvendinę sve
čią. pirmadienio rytą savo nau
juoju Mercedes pristatė jį sto- 
tin kelionei Bostonan.

Elzbieta Karddkffiė

ENERGY 
WISE

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
gumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitoe
"’e ša

1800 So. Hoisted St,

TEENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
JjtMrU 1925 meUU. T< 01-3070

{Atalfot ptotaoM Hemu intomobOUmi pastatytą
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Pinigus reikia dusti pašto Mon^v
Orderiu kartu užsakymu

mos dalykus, apie kuriuos neturėjo progos studijuoti ir 
neturi jokio supratimo. Jeigu jie nenori tikėti V. Kava 
liūnu, studijavusiu literatūrą ir neprinėjus; grožinę lite
ratūrą, tai tegu pasiskaito savo draugo, pelitinėje plot 
mėje einančio vadizmo keliais, Tėviškės Žiburiuose pa 
skelbtą studiją apie "Striptyzą”, mokytus snobus ir apie 
literatūrą nieko nenusimanančius teilogus. Jonas Gri 
nius, turėjęs kantrybės perskaityti visą “Striptyzą”. ’ ■ 
liuose straipsniuose išdėstė kunigo Gaidos redaguoji r. 
me savaitraštyje, “Striptyzo” vertę, o studijos pabaig 
šitaip reziumuoja:

“Užbaigai apie “Striptyzą” štai vaizdas, kuris 
atrodo toks schematiškas,, kaip Mero alegorijos. Iš 
kilminguoju Champes Ellysees 15 — 20 moterų 
viešųjų namų. Tarp jų eina viena, antra vos iš p 
auglės išsiritus! mergina bet daugumą sudaro stam 
bios bei nutukusios moterys, ir šiek tiek bedarrčr 
senių. Jos visos dėvi įvairių spalvų mini-sijonėliu.' 
Tarp šių bevardžių prostitučių žygiuoja ir jų drau 
gas “Striptyzas” Etienne Morcaux. Jis labai pase 
nęs, nuplikęs, dėvi naktiniais marškiniais su apdris 
kusiu hipio švarkeliu ir pasiūbuodamas neša plakatą, 
su užrašu: “Protestuojame prieš uždarymą šviesių
namų, kur sprendžiama žmogaus gyvenimo mįslė”.

Kuršiu mariosSnobai, nukabinkite nosis
Kai Naujienos nurodė, kad Amerikos Lietuvių atei- 

' tininkų išleistas “Striptyzas” nėra jokia literatūra, tai dau 
’ gelis nenorėjo tikėti. Geriausiu atveju, tai buvo pornog’ 
rafinė literatūra, vaizduojanti Paryžiaus ir Romos lupa- 
narus, bet knygoje nebuvo grožio ir pajėgumo žmogaus, 
dvasios nuosmukį iškelti į reikalingą meno aukštumą. kuĮ 
ria kiekvienas skaitytojas galėtų pasimokyti. Kad. galė
tų išsiklampioti iš gilios balos, bandyta “Striptyzą” va
dinti “kriminaliniu” ir net “policiniu” romanu, kad tik
tai nustumti toliau pornografijos idėją, bet nieko tai ne
pagelbėjo.

Rodytas didžiausias pasipiktinimas, kad grupė ka
taliku, turėjusi kantrybės perskaityti visas “Striptyzo” 
maldas ir glamones susigaudyti, kokios čia naujovės. įve
damos į ateitininkų katalikų literatūrą? Dar didesnis pa
sipiktinimas kilo, kai ne ateitininkai perskaitė “Sripty* 
zą” ir nieko jame nerado, kaip pigiausią pornografiją, pa 
dailintą naujausiomis Paryžiaus prostitučių staklėmis ir, 
pasityčiojimu iš dorovinių lietuvių tautos papročių bei 
aprašymais šventųjų asmenų. Naujienos, pastebėjusios 
užsispyrėlių pastangas juodą pavaizduoti baltu, pornog
rafiją — literatūra, įdėjo tris “Striptyzo” puslapius, kurie 
daugumai skaitytojų baigė ginčus. Iki šio meto nei ne
priklausomoje Lietuvoje, nei ateitininkai užsienyje to
kios pornografijos nevadino literatūra ir jos nebruko. 
“Striptyzą” pradėjo brukti katalikiškam jaunimui tik
tai paskutiniais praeitų metų mėnesiais, kai trys litera
tūros snobai, kitų pritariami, priėjo išvados, kad reikia 
palaužti Amerikos lietuvių jaunimo donorinius principus, 
kurie ir sunkiausiais laikais kiekvienam lietuviui rodė 
garbingą kelią visiškai pasimetusiems. Paskelbti trys 
„Striptyzo” puslapiai ginčą perkėlė Į pačių ateitininkų 
eiles. Chicagos Lietuvių Spaudos Klubui nustačius fak
tus ir pasiryžus ieškoti dorovinio iškliurimo pagrindų, 
net teologai ėmėsi ginti neapginamą dalykai. Jie ėmėsi 
darbo, kuriam nebuvo paruošti ir apie kurį neturėjo jo
kios nuovokos. Bandymas įvesti lietuvių literatūron por
nografiją ir pastangos palaužti lietuvių stiprius dorovi
nius pagrindus pradėjo duoti rezultatų. Įvairiems moks
lo laipsniams apsikabinėjusiems snobams buvo priminta, 
kad jie gali kalbėti apie vieną labai siaurą gyvenimo ir'

“Knyga, švarai atspaustą, dailiai įrišta, kur vaizduo 
jami anokie sprendimai, gali simbolizuoti solidi žy 
maus diplomato dama, kuri į tarptautines vakaro iš
kilmes atvyksta Lietuvai atstovauti su mini-sijonė
liu. 'Pasakygit, kad šitaip nepatinka. Be abejo, ne. 
Bet pirmiau įtikinti snobus ir „Ateities” leidyklą, kū 
ri išleido “Striptyzą”, o Čikagos teologams patarkit 
pirmiau išmokti skaityti literatūrinius kūrinius, nes 

teologijos čia neužtenka”. (Tėviškės žiburiai, 1978 
m. birž. 1 d. 2 psl.).

1Dr. Jonas Grinius daug yra rašęs įvairiais ateitinin
kų literatūros, filosofijos ir politikos klausimais. Politi
niu atžvilgiu jis nesiskiria nuo dabar ateitinikus valdan
čios grupės politinės linijos. Jis yra įsitikinęs, kad fron
tininkai vieni daugiau padarys lietuviams, nes kitos re
liginės ir politinės lietuvių grupės. Bet jis, apie politiką 
nekalbėdamas, priėjo išvados, kad “Striptyzas” — ne atei 
tininkams. Ateitininkams šiame romane nieko neras, kas 
galėtų būti naudinga bet kurioje gyvenimo srityje. Iš vi
so, joks žmogus negali spręsti žmogaus gyvenimo klausi 
mo tokiomis priemonėmis ir tokiais- būdais, kuriais juos 
sprendžia bedantės prostitutės, pasipuošusios trumpais į 
sijonėliais. Aplinka, žmonės ir nuotaikos netinka gyveni 
mo klausimams spręsti net ir tuo atveju, jeigu damos pa
sipuošia trumpais tautinės spalvos sijonėliais.

Jeigu kas ris dėlto Mero sudarytose sąlygose ir nuo 
taikose įžiūrėjo tinkamas nuotaikas “gyvenimo mįslei 
spręsti”, tai jis yra snobas. Snobas Mero veikale Įžiūrėjo 
gražinę literatūrą, o neįžiūrėjo joje pornografijos, dar 
didesni snobai, apsikarstę tuščiais mokslo laipsniais, pa
tarė tą veikalą laisvajame pasaulyje išleisti ir pasiūlytai 
studijuoti. Nemažesni snobai yra tie, kurie lietuviškoje 
spaudoje tokį veikalą bandė iškelti į literatūrines aukštu 
mas.

Bet Įdomiausia, kad tie snobai, pasitarę savo tarpe, 
nutarė nekreipti dėmesio Į Naujienas, į snobizmu pasipik 
tinusią lietuvių grupę. Jau metas- lietuviškiems snobams 
nukabinti nosis, nutilti apie “Striptyzą” ir ryžtis, pirma 
pastudijuoti tą klausimą, kurio nežino^

Dr. Grinius užsiminė ir apie teologus, nemokančius 
literatūros skaityti. Bet šią temą teks kitą proga ap*

A. Srilonis

Trijų “išminčių” pokalbis
‘‘Pasaulio lietuvis”, L. Bend džiu siekia suniekinti tuos, ku 

ruomenės oficiozas, kurio No
riausias redaktorius Bronius 
Nainys, persispausdino iš “Aki 
račių”, vasario mėnesio laidos, 
trijų “išminčŽų’’ pasikalbėji
mą. Tie trys pašnekovai buvo 
Vytautas Ka\x>lis, Algimantas 
Gureekas ir Kazys Almenas., užgožtas 
Jų pašnekesys skirtas neva vi 
suomenėi’ išaiškintų’ kaip atsi
randa ekstremistinis sąjūdis 
Aiškina šią “problemą” moks 
lininis svetimžodžiais, filosofi 
nėmis sąvokomis kaip antai— 
■motyvas ekstremistiniam sąju 
džiui... rituaEnis elementas

jis yra

Lie, kurie rašo prieš Lietuvos 
okupantą? Man atrodo prie
šinga, kad tie, kurie skelbia 
kad Naujienos yra infiltruotos. 
O dėl to jos tokios, nes jose ga 
Ii mūsų rezistentai atvirai pa
sisakyti prieš okupaciją, prieš 
bendradarbiautojus, pasmerk 
ti Kapsuko universitete rengia 
mus išeivijos jaunimui litua
nistinius “kursus”. Bet Gurec- 
kui matyt, nėra infiltruota 
spauda, kurioje
rašiniai, kuriuose be 
gali persispausdinti 
kine “Pravda”.

Jis svaisėioja, kad
organizuoja tuos, kurie turi de 
zorganizacinių tikslų. Išeitų 
kad ties, kurie atskleidžia oku
panto kėslus yra dezorganiza- 
toriai ir tie, kurie ispėja visuo 
menę, kad joje ėmė reikštis 
stribai, kurie siekia kaikuriuos

literatūros šakelę, bet jie neturi jokios nuomonės apie tarti.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje ’
valstybėje i

(Tęsinys)

Njo rustorano puikia vaizdas i jūrą, uostą. Dcši- [ 
irau matyli -didelis keleivinis laivas. Apačioje gyvo jut 
dujinio gaivu, pagrindine, nor^ reikia palaukti pra- 
\ aziuojanėi•: automobiliu, bosu.

GBAIKAL KAIP IR LIETl'VIAI. GARBINO

PKRKlN'A. ATDRAS
Tylu, ac^irduti “mandinadus” muzikinių kuple

tu, išsilaikiusių nuo senųjų amžių. Nematyti tipiško! 
kretiečių šokio “I^ntozali”. Ir negirdėjau vaidilų pa
sakojant apie jų dievą Dzeusą. (Zeusą) gimusį iš mi 
{(Jogiškųjų Krono ir Rėjos Dzeusas (graikiškai Dzo- 
us) plačiai žinomas \ lesiems indoeuropiečiams. Pra
džioje Dzeusas huxęs kalnu i; audru dievas, kalnų 
aukštybėse sėdėdamas rinkęs debesis, zemen siuntęs 
lietu, va ja ir audras, taip pat. žaibą ir griaustinį. Se- 
nieji graikai Dzeuso garinu turėję šventu Mannakte

,. metų ziumos menesj vadinę maimnk-i
< !)/ s. 7 buvęs ga! i ngi a Hsias is visu dievų. Ko-

;-ud.; i ’ ‘:e lietuviu ueligijoic taip iškilmingai • 
■un'.ix perk? s. zaiba;. ;u ’ Kiek b<mdro jie tu
su gi aikiškalsiais ir kas ir iš kur juos \ ra gavę?

Apie Dzeusą graikai yra prirašę daugybes knygų. Be 
kitko, Dzeusą jaunystėje norėjęs nužudyti jo tėvas Kro 
nas, bet Dzeusas buvo išsaugotas. Dzeusą maitino sa
vo pienu ožka. Idos bitės medumi ir šventieji balan
džiai. -

Graikai (kretieeiai) sako, jų sala turinti apie 
L.VK) metų istoriją. Jie davę pirmąją kultūrą Europai. 
Minonų kultūra turinti apie 1.500 metų.

ŽVIRBLIS PRISIMAUKIA ŽVIRBLIENIŲ

Tas žvirblis, atskridęs pasidairyti ir gavęs pyra-j 
go su aliejumi, linksmai čirškėjo šokinėdamas prie-, 
šais mane mūrinė tvorele. Jisai prisicirkeno merginą- ( 
žvirblienę. Ir ji gavo pyrago su aliejumi. Nusibraukę5 
snapus, paslriksėję lygini priešais, nuplasnojo salos1 
gi 1 union. j

Pagaliau atnešė keptas žuvis. Ne žuvys, bei Hia-1 
žutes žuvy tes. Ne ką už pirštą ilgesnės. Net gailu val
gyti. Jei galėčiau, atgaivinęs jūron paleisčiau.

Tos pačios rūšies žuvelės, kurias valgiau su biri 
ciuliu Pirujuose. prie Atėnų. Tada jisai gyru žuveles, 
laukdamas ir mano patvirtinimo. Dadar vėl tankio 
j u gausyi>es kauliukų.

Kodui tokios mažos žuvytės’?. - paklausiau 
š< imininką.

Dadar sunku sugauti didesnes. Nedaug jūrbje 
žuvų. Nako, gal rusai išgaudė. atšaki.

O lig tol maniau, kad saloje gausiu skaniausių 
/a\ą. įvairių rūsių. Koks didžiulis .skirtumas Mi Por
tugalija. Ispanija ir kur gausybės visokių rūšių ska-

be gilių fBosofinii 
O būdamas tokiame 
nesunku skaitytojui- 

kodėl jis išeiviją pri

ta 
spausdinam, 

cenzūros 
bolševi-

kas ta:

įie pareiškė kritikos žodį dėl 
jo minėto romano. Jis tokius 
kritikus apibūdina ' kaip “lu
natic frnge”. Paskaičius jo mi 
nė tą romaną gal geriausia au
torių išsako jo paties žodžiai: 
‘Tunatic fringe”. Jei

lunatizmo, tai jam 
sunku suprasti rimtos kritikos 
pastabos, nors jos ir būtų iš
reikštos 
sąvokų, 
stovyje, 
suprasti
stato moraliai supuvusią, o 
okupanto samdinį išmintingiau 

impotencijos jausmas, lunatic; siu veikėju. Tik toks skirtu- 
fringe ir pan. Tikrumoje šis mas, kad lunatikas nakties me 
jų pašnekesys skirtas ne eks
tremizmui išaiškinti, o. šunie’ 
kinti tuos, kurie spaudoje pa- puikiai žino, ko jis savo romž^bėt ■‘^raiGi’^sunaik^

tu klajoja ir nežino, kad jis 
raL!”!6?? stovyje- O Almenas^ mQgy veikėjus, redaktorius ne

sisako prieš vienoki). ar kito-i nu siekia, 
kiu būdu j išeivijos tarpą in
filtruojamą prokomunistinę 
propagandą.

Sunku suprasti, kodėl Bro
niui Nainiui šovė Į galvą tokia 
mintis ši jų stribišką pašnekė-į 
si atspausdintą Akiračiuose pa! 
skleisti lietuvių tarpe, gyve- 
nančių plačiame pasaulyje. Gal 
jis galvojo, kad šių pašneko 
vų aukštu stilium, išsakytų 
svaičiojimai, pakels “Pasaulio1 
lietuvio” turinio lygį. Ar gi jis, 
nežino, kad gilios išminties ra|

Į ti. Sunaikinti tuos, kurie atvi-
Prabyla ir kitas pašnekovas,rai pasisako pres^ sąmoningus 

Gureekas,
Tuometės koks tai Įgaliotinis,
lankytis Amerikos valdžios įs-i kurie juos šmeižia anonimas- 
'.aigose. Jis kalba apie toleran' kais laiškais, koliojasi pasisa 
uiją keistuoliams. Kas tie keis vintais is okupanto leksikone 
luoUai neaišku. Reik ;*spėti,į šmeižtais bei keiksmais.
kad tie keistuoliai yra šie trys į Reikia tikrai tik pasidžiaug 
minėti pašnekovai. Jo manyj kad dar išeivijos masė yra 
mu, kad išmintingoje galvoje Į ^ek sąmoninga^ kaip pats Ka- 
laikomi keistuoliai yra kvai- j vo^s pareiškė, kad Chicagojs

■ v- - - z- -r .v . ’ rnn^Fsic mųnifpcfac oi-,,
kai. Nejaugi Gureekas įsmm-j 
tingoje galvoje yra laikomas' 
kvailiu? Tiesiog baisu! Bet aiš 

šytojai sugeba savo mintis iš-i keistuolis, nes jis-
sakyti be tamsių svetimžodžių., n.erado reikalo paaiškinti, kuo* samdyti stribai, norėjo s. 
be gilių filUsūflnių terminų. keistuoliai išsiskiria iš ne- Purva*s sumaišąti tuos, kuri.

Kalba Almenas, “Saujos skaf keistuolių tarpo, kuo jų keis- kėslus atskleidžia, 
tiku” romano autorius. Task tumas reiškiasi? Kokios insti .‘Gureekas juos Nadina ištižų-
kuris suniekino mūsų išeiviją tuc i jos juos naudoja savo tiks- ^urie nesutiko įsijungti į 
ir išaukštino okupanto samdi- Įlams? Gal jo gaivoje vaideno-j ^emons^ran^2 eiles savo para- 
nį — milicininką. Jis savo žo-« si mintis.

kuris berods Bend- ir nesąmoningus-. Lietuvos oku 
panto samdinius. Prieš tuos

! ruoštas manifestas prieš eks- 
! tremistus, niekas nesutiko pa- 
sirašylti. Taigi, lietuviškoji vi- 

• • i suomene suprato, kad okupan

kad keisttioliai yra (Nukelta į 6 psl.)

žuvų, net be kaulų, ir didelių, puikiausiai pa
nų.

VAKARAS PASITRAUKĖ NAKTIN
Bcvaikštinėjant visai sutemo.
Čia beveik nėra kur pramogauti, žmonės būriais, 

Į jauni ir visokie, sėdi labai jau kukliuose bareliuose, 
užkandinėse, lėtai pasakodami gal dešimtis kartų gir
dėtas pasakaites, ar dienos smulkmenas. Tykiai rūko. , 
girkšnoja alų ar tą į midų panašųjį. Pamažu vaikšti
nėja gatvėse. Ar jie turi namuose televiziją? Gal kur 
vra kino teatras ar koks vaidinimas? Kitur mačiau ba 
ęelyje jaunimį šokantį.

Gyvenu netoli parko, kuris beveik neapšviestas. 
Eihu juo ramiausiai. Keletas suolelių. Ant vieno įk>- 
relė Bando apsikabinti, bet taip kukliai, kad pamatę 
mane pradėjo pasakoti nekalčiausias pasakaites, ran
kas priešais laikydami.

y Arte j u prie jūros. Gal tenai bus koksai Iri uksini n- 
gešnis pastatas. Einu ir galvoju, kaip baisiai esu su
gadintas didmiesčio gyvenimo: man reikia triukšmo, 

I nepaprastų įvykių, arba atrodo per banalu’ Čia žmo- 
I nės gal kaip tik yra laimingesni ir dienos paprastybė 
! vra jų džiaugsmas, jų poilsis ir pranmga. Kodėl visad 
triukšmauti? Laimė gali būti ramybėje, paprastume.

Norėčiau pasikalbėti su tais kretiečiais uuniau. 
kaip ir jie. Bet ar jie kalbėsis? Ar jie nepratę skailvti 
apte turistų visokių keistenybių? Ar trumpu laiku at
vertų savo širdį, jausmus?

Nenoriu klausinėli, kur yra kokios pramogos. Jei 
užeisiu pamatysiu. Visiškai nesibijau vienas vaikščio
ti net tamsiomis, nepažįstamo miesto, gatvėmis. Tik 
nenorėčiau paklysti.

Einu prie pajūrio, tamsu.
Danguje pilna žvaigždžių, čia jų atrodo nepaly

ginamai daugiam nei matau Los Angeles vasaros nak
tį. Mirga, spinksi. mirkčioja žvaigždutės visoje padan
gėje. Sustojęs žiūrimu. Ir vėl einu link jūros. Bandau 
prisiminti .pagrindines žvaigždes, ŽNTdgždynikF. žiū
rai] šem sukuosi į kitą pusę, galvoju vėl kitaip bet jau 
nebežinau žvaigždynų vardų- Siaubasy Vi^Hkai esu 
jiamiršęs. O Lietuvoje galėjau vardinti žvaigždes, jų 
šviesulius. Štai, kaip nualino mane didiiiicšėiai. gyve
nimas egrilcje!

SLrtieii lietuviai sakydavo, esą vėleles gyvenan
čios tolimose žvargždeėse ir savo irurgėjrnteės kalban
čios su gyvais ir gerais žmonėmis. Ypatingai pagoniš
kos lietuvių vėleič^. Tai ir mūsų tSrabdčiai. žiūrai’, 
klausau — bet nei girdžiu, nei pajuntu senuosius bal
sus. jausmus. Esu visai pasimetęs... Ar bočių ainiai 
atleis?...

(Bus daugiau
-Vįz ■ ■ • "T—

<KN1TNKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “VĄrnF? \
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Dr. M Devenis

>K.UfERtJA IR MOTERŲ LIGOS 
GIMEKOLOGINt CHIRURGIJA

4449 5«. Puiasicj ^d. (Crowded 
*4.ca) Building). T»L LU 5-6444 
* - 1>—W ’"ponius pagal susitarimu.
r; ae^siliepia, skambinti 374-8004

€. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Trfrf. 6^5-0533

Pox Valley Medical Center
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weitchester Community klinikos 
Maidrci no* dirakfonuu

1938 S. risnheim Rd., Wastehasttr, IL
VALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

to antra sestadienj 8—^ vaL 
Tai : S62-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

PR. A. B. GLEVECKAS;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ;

SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 
-3907 West 103rd Stret) 

Valą n<ios pa gar suaitanma.

DR. FRANK PLECKAS i
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2413 W. 71 St. TeL 737-5145

Tikrina akis Pritaiko akinius įy 
“contact lenses’”

V&l asai susitarimą, uždaryta tre<-KALIFORNIEČIU SUDIEV DR. M. DEVENIUI
tL LEONAS SĖLB u TIS

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3 rd STREET 
Vai. an trad. 1—4 popiet 
ketvirto. 5 —7 vaL vai,
Ofise 776-2830 _

Rezidencijos 443-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Batxira praktika, spec. MOTERĄ liBo- 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antį ad., trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 5-^8 vai vak. štatadie

pasai susitari nų.

OHTHOPEDAS-PROTEZISTA' 
JHR, Aparatai - Protezai. Mfx bar 
CjK dažai. Speciali pagalba kdorir 

(Arch.' Support;; ir t t.
Vai; ^—4 ir 6—8. ^«+adiemais 9— 
2850 West 63rd St^ Chicago. IIL 6062^

PRpwct $-5084
■■

PERKRAUSTYMAI

LeWimii — °ilns apanud* 
ŽEMA KAINA 

R. iERĖNAS 
Ttl. WA 5-3063

Dklžkrūties kailiu

IMturl caiilniars

„NORMANĄ 
TE IN/

tts WtSUS
t . 5 r < -w - - j___

(ptai*o») 
677-gAgf

N

MOVING
Apdrtuttas perknustymas 

H Įvairi v atstumų.
ANTANAS VILIMAS

į _t*i 376-1882_«Įįa .j?6!5!96

ŠOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
^Ts6$ programai H WOPA, 

1490 H A M,

Lietuvių kai Si: kasdien nuo pir- 
madiėhio iki penktadienio 3:06 
—3:30 vai. popiet Šešta dieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 2:30 
vai. ryto.

Vadėja Aldona Daukus
Trlef.: HEmloefc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, ILL 60629

SANTA MONICA. Cal. — 2i- 
jnia, kad Santa Monica mieste 
j gegužės 28 d. mirė dr. Mykolas 
Devenis, labai greit paplito ne 
tik tarp šio miesto lietuvių, bet 
ir tarp plačiau išsisklaidžiusių 
Kalifornijos lietuvių. Gegužės 
31 dienos vakare į Moeller, 
Murphy and Moeller laidotuvių 

,k Iplyčią suvažiavo šimtai lietu- 
jvių ir svetimtaučių liūdnam at- 
: sisveikinimui su dr. Deveniu. 
Nemažai žmonių į koplyčia ne
tilpo, turėjo tarpduryje ir lauke 
'tovėdami atsisveikinimo apei- 
r: ir kalbų klausytis.

Irvinas B?leeris. evangeliku 
. r ’h-utminku x’rikejas. atsi^vei 

kiniiuą pradėdamas, pranešė, 
jog k u n. M. Preiškaitis negalė- 

J'o čia atvykti maldoms skaity- 
:i pakvietė d r. (hven Norem, a- 
ncrikietĮ kunigą ir dUpomata. 
>r. N’breni buvo iki sovietų o- 
urpa ei jos JAV pasiuntinys Lie- 
uGifv. Po maldos dr. N rem 

■ -.rm pa i papasakojo eavtr drau
gystę su dr. Deveniu. Lietuvoje 
juodu abu mėgdavę pasidžiaug- 

•ti gamta, nemažai kariu pasivė
dindavę. Bolševikams (okupavus 

t Lietuvą, dr. Norom galėjęs iš
sivežti kai kurių atminimais 
brangių suvenirų. Ir čia laido
tuvių koplyčioje *»n! dr. Deve- 
n;o karsto patiesta 
■iava, kaip vėliau

Į anti dr. Norem iš 
neriką parsivežta 

. >ad fvanota.
į Evangelikų maklų skaitė ir 

E Balceris. paprašydamas vi
sus atsisveikinimo dalgius 
kartu balsiai sukalbėti Tėve, 
mūsų.

Lietuvių katalikų šv. Kazi- 
‘ nicro parapijos vardu atšisvei- 

<ino prelatas J. Kučingis, šake 
cai tik tą sekmadienio rytą ga-| 
.o žinią, jog dr. Devenis iniie-Į 
)er kiekvienas mišias buvęs da-Į 

j-omas pranešimas ir kviečiami 
maldininkai už mirusįjį pasi-| 
melsti. Dr. IX'x'erris. nors ir ne
ką ta lik as. bet pa re m davęs ir šv. 
Kazimiero parapiją. Net kelias 
dienas prieš mirtį atsiuntęs 
<į, kaip auką ruošiamai Lietu
vių Dienai.

Lietuvos generalinis garbės 
konsulas V. Čekanauskas atsi
sveikino ne tik savo, bet ir Lie- 
uvos atstovo Račkio vardu.

Amerik ts Lietuvių Tarybos.! 
I’autinės Sąjungos ir Tautiniu; 
\amų vardu kalbėjo A. Mažel
is. Liet. Benrlmonienės Vaka- 
•ų Apygardos vardu pirm. V 
Vidugiri l

Dr. J. (mdauskas alrisvoikin- 
ianuis plačius palietė dr. Devo
no veikla kaip Valstiečių tiau- 
iininkų \rikėje. Jau nuo 1112II 
metu dr. 1>evenis teikęs liaudi- 
linkamas no tik finansinę pa-i 
-amą. bet ir palarinni. Kei bu
vusi s n na jodinta Varj>o spauG 
stuvė. d- . Dc'ems savo aukomis

Lietuvos vė- 
pranešt.i. e- 

Lietuvos i A- 
ir Dcvcniain

Jei žinote akmenis, kuri’ 
galėtų užflrfeiKyti Naujienas, pra 
Some atsiųsti jų adresus. Me 
jiems siusime Naujienas dvi sa 
VAffes ueaiokainah

KALBOS APIE NUSIGINKLAVIMĄJUNGTINĖSE TAUTOSE
(Tęsinys)

pastangas ginklų kontrolės, nes 
treciojo pasaulio kraštai non iš 
tų sumų gauti savo kraštų kito
kiai paramai, pav., kiek kainuo
ja apginklavimas ir iš lavinimas 
virino kareivio už tą pačią sumą

vidutinių gyvenamų namų.
Sovietų ministras Gromyka 

orimygtinai s:ūlė bendrą sutar
ti prieš gaminimą neutroninės 
bombos be sumažinimą egzistuo 
jančių ginklų ?ki visiško panai
kinimo.

SDRudos konferencijoj jis pa- K irkių Dial nimo ir kaio dvi di- 
susakė dėl nusiginklavimo iš džiautos apsiginklavimo jėgos 
orinomo, bet a>kfai pabrdėžė, į priverstos išaiškinti pasauliui jų 
kad jis nemaž u^ Prancūzijos 
atominių ginklų, kol ddžiausios 
jėgos to paties nepadarys. Span 
dos konferėnrija cagal tradici
ją atidarė J. T. koresoondentų 
draugijos pirm, sovietų Tass 
atstovas ir tuoj išdidžiai užklaui galima išlavinti 80 vaikų, o kiek 
sė garbingą svečią, kokia jo nuo kainuoja nuleisti vieną atominį 
monė ar>ie Brežnevo pasiūlymus; povandeninį laivą, už tiek pat 
nūsiginklavimūi vykdyti. O d\ galima būtų pastatyti 450,000 
Ėstaing atsakė, jog jam būtų 
maliniau būvę pirma girdėti klau 
simą apie Prancūzijos pasiūly
mus. (Mat ta konferencija buvo 
sukviesta prancūzų iniciatyva).

Visi kalbėtojai pasisakė, kad 
pasaulio ginklavimuisi kasmeti
nė suma pasidarė jau 400 bilijo
nų dol. yra vienas mil'jonas 

.minutei, vienas bilijonas į die
ną, o 2/3 tos stirnom 'moka JAV 

;ir USSR. Tai čia Washingtonas 
ir Maskva savotiškai susijungia 
Jungtinėse Tautose bendram ti
kslui — apribojimui atominių

veniniai kai boAevikų buvo iš
tremtas į Sibiro Vorkutą.

šeimos vardu susirinkusiems 
padėkojo dr. Algirdas Devenis. 
Atsisveikinimas baigtas IJetu- 
vos himnu.

Tą patį remia ir JAV, bet su 
sąlyga, kad būtų vykdomas nuo 
latinis tikrinimas, kas pasirodo 
labai trukdo sovietams atlikti 
tai, ką jie patys siūlo kitiems.

■ Baigiant pirmųjų dienų sesi
ją, gaunasi jpūdis, kad čia vėl 
bus; kaip ir iki šiol: visi susiren
ka, pasisako prieš augančias gin 
klavimosi sumas, grįžta namo, 
padidina karimus biudžetus ir 
vėl vykd<i tai. prieš ką patys 
pasisakė. E D’rvos

(Pabaiga)

prisidėjęs prie spaustuvės at
naujinimo.

Gydytojų efrganizacijos var
du kalbėdamas dr. Z. Brinkis 
papasakojo šiek tiek mirusiojo 
daktaro biografinių žinių. J. ši- 
moliūnas kalbėdamas paminė-, 
jo, jog dr. Devenio liūdi kariui 
veteranu sąjungos Ra m jvės na
riai, šauliai ir birutietės. A. MarT 
kevičius atsisveikino Santa Mo
nica Lietuvių Klubo vardu. Ka
zys Černiauskas, dirbąs Deve
niu apartineniinių namų admi
nistracijoje. pasakojo sav.^ Įs
pūdžius, kaip taktiškas, drau
giškas, patarimų kitiems nesi
gailintis buvo dr. Mykolas De
venis.-

Kalbas baigė E. Balceris, sa-Į 
k y damas, jog atsisveikina neo-Į 
■lituanų, protestantų ir biržiečių! 
vardu. Pasakojo jis, jog studen-i 
tams neolituanams pasiruošus 
Kaune Parodos gatvėje statytis 
namus, dr. M. Devenis surinko 
iš Amerikos lietuvių ll.OOO.OG 
dolerių, tais laikais buvj 110.- 
000.00 litų. Tai buvo didelė sta
tybai parama.

Visi kalbėtojai reiškė užuoja- 
tą našlei Alenai Devenienei. sū
nums ir dukrai bei jų šeimoms. 
Prakalbų metu ne vieno kalbė
jusio buvo prisiminti ir liūdni 
bei žiaurūs dr. Devenio pergy-

.j. Klauseikis DAIMIDGAIDAS S X

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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FRYS MODiRNiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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MAS DIENA 
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T. rKcM rreea 
L xH-pTsrpcwe Soar 
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tomas IR LAURYNAS LABANAUSKAS
n. JJTUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-5401

e. jroida ebce®
e noodle^ rootcnd 
A drained

T T. if hgpyg* pimente 
54 e- shredded etrods. cbeę«w 
ta 1-qnart combine

točctttai and water. Cook, edv-

Does a meatless meal sound 
fikė an incomplete meal? It 
doesn’t have to be. A meal with
out meat can be nutritious, deli
cious and easy to make, espe
cially wheh it’s made the fast, 
microwave way. Add variety to 
yom* family’s mentis with these 
easy entrees from the Whirlpool 
microwave oven cookbook. In 
the Dutch Cheese Casserole, 
thrifty cheese takes the place 
of meat.
DUTCH CHEESE CASSEROLE 
total dxfldnr torte: 21 minutes

e. thinly Sliced racchirn 
(llbA
e. water
c. tfieed fresh mnshroomf
c, chopped onidn 
clove garlic, mibced 
T. butter ar mirrarine 
c. xll-purpose floor 
L salt, T4 L pepper 
L dried Mrit, crashed

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWTCI

2424 WES'! 69tn STREET REpnMic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vii rlnia 7-6571
UWS SOUTHWEST HIGHWAY. Hdoa HHta, 1M. 974-441*

GEORGE F. RUDMINAS
U1P So. LITUANTCA AVE. TeL: YAnto 741M413I

A
EMILĖ SPRINDIS

Mirė 19/£ m. birželio 11 d., 12:50 vai. ryto sulaukusi se
na t ves. Gimusi Lietuvoje, Biržų apskr.

Amerikoje išgyvenu (50 metų.
Paliko miHtFdę: dvi dukterys — Olga if Lucy Sprindis bei 

kili giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. IIai- 

steel. Street.
Irėčiadienį, birželio 11 dieną 9:00 vai. ryk) bus lydima iš 

koplyčios i Dievo Apvaizdos parapijas bažnyčią, o įx) gedu
lingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse.

Visi a. a. Emilės Sprindienės giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
I>ukterys ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas.
Tel. Y A 74911

TANGY HOT SPINACH SALAD TOSS
U>taJ ewvidne time: 13 minTiiesr

T. lemon Juk**
T. prepaerd horapradkh 
L Wacchcsterxhrrr 
h*rd-ro«lr?d ecr’
10-07- packxcr frc%h Tptnach, trm

tender, rtirring once. Drain; sot 
stride. Th sAree cKwfole, com
bine nroshrooms, onion, garlic 
and butter. Cook, covered, at 
HIGH for 3 mferotrs or Uli ten
der. Blend in 3cnr, salt, basil 
and S t. pepper. Add rrtTOc; cook 
at HIGH for 5 dr till
thick and bubbly, rtirring after 
2*nrift. then after each min.

Stir In 1 c. ffewda cheese tin 
melted. Add zucchini, noodles, 
an 4 ptoėnto. CA^k at HIGH 
for t-7 minate? of EH heated 
through, stirring once. Sprinkle 
% c. retjda ehfee Atop casse
role; cook at HIGH for -1 mm. 
Makes 6 servings.

S 
*4
~In larae mixing ooM, cook bacon covered with paper towelK xt 

HIGH for $ rfiinOtes, riving bowl half-him once. Remove bacon 
from bowL, >avinc: X c. drip^ints in bowl. Cook onion in referred 
drippings, uncovered, at HIGH for 3 min. Blend in flour, salt, da.<h 
pepper. Stir in water, lemon juice, horseradish, and Worcestemhlre 
sauce. Cook at HIGH for 3 min. or till mixture thickens and bubble^ 
stirring after each minute. Add crumbled bacon, diced and 
spinach to saute. Tbss to cbat with dressing Cook, uncovered, at 
HIGH for 1 mintrie. Toss again before serring. Makes 4-6 servings.

MICRO TTP. Create a spontaneous soup with cekry, onion, 
parsley, rse-iMts, and that dab of l^ftėvėr Ar pa«tk Add 1-2 e. 
arater, ’tra.«iningv and timrrw-r at MF DI UM until flavors are bJondrd 
aM vervtaKM are tertier. O* wm* ehirken trf»le£< and boPea. aiM 
add leftover rice «c regeCabJea, diced Chicken. No time to make 
your ovn stock? Start vHft rartr^d cream or Hear soup or a mH. 
Add fresh nrashrrvwns. green onions, slivered ham. dry vine ... he 
emtUa Warm crwty bread and ywr make a
hearty supper-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI K«IK$CIONIUI

"Dievas yra iviesybė Ir jame nėra jokios tamsybes* — Jono 1:5.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus, Viešpats Jėzus Kristus yra “ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasėkėjus Jėzus yra pasakęs: “Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esant; dangoje*’. Šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu yra taip pat vadi
nius žiburiu kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži- 
būrys mano kojai ir šviesa mano takui’'. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane j 
tavo šventąjį kalną ir j tavo buveines”. ^Psalme 43:3;. Šventasis Dievo kai 
nas yra dangiškosios karalystes simbolis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną, bei eur yra ml 
rvsieji? Į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties'’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL, 66629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tel 927-1741 — 1742

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

|

VARIAI;
Ckica^of
Lietuviu
Lxldotuviu
DireKtorij
Asociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

1446 So. 50th Ave„ Cicero, QL Phone: OLrmpie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
ms So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-^572



MOKINASI Iš ŽUVIES ; KAIP IŠVENGT MIRTIES
Medicinos mokslininkai susi

domėjo ir studijuoja vienos rū 
š»es žuvį, kuri kvėpuoja plau
čiais ir arba žiaunomis pagal 
reikalą. Tai yra savotiška hiber 
nacija, kuri daugeliui gyvūnų 
padeda ištverti per žiemą visą 
laiką “miegant”. Hih~mac*ja 
re;škia ištverti ilgesnį laiką su
lėtinus savo organizmo funkci
jas.

Tokius tyrimus jau 25 metai 
studįjuoją Pensilvanijos univer 
s teto tyrinėtojas Dr. Alfred P. 
Fishpian, kuris savo tyrimų re
zultatus pateikė Amerikos Šir- 

V dies Drauyijos seminari. Nusta
tyta^ kad tos rūšies žuvis biolo- 
gišĮįar beveik nieku nepasikei-

- tusi-gyvuoja daugiau kaip 300 
milijonų metų.

Ta žuvis gali “išgyventi” šil
toje temperatūroje” iki dviejų 
metų. Tokią, hibernadiją moks
lininkai vadina estivacija (esti
vation). Ta žuvis (lungfish) ;

— plaučiais kvėpuojanti) savo 
gimtinėje Afrikoje ir Austral L 

-joje ežerui ar upei pradėjus iš
džiūti įsikasa giliai į dumblą, su 
lėtina savo organizmo spaudi
mą ^neliečiant smegenų funkci
jų) ir taip be maisto ir vandens 
ištveria pora metų, kvėpuodama 
per mažą orui skylutę. Dr. Fis
hman valvoja, kad iš tos žuvies 
pasimokius ir pritaikius hiber- 
naęijos metodą. žmonėms, tūks 
tanchis žmonių būtų galimą ap
saugoti nuo mirties, pavyzdžiui 
darant svarbią operauiją.

Iki šiol chirurgai gali pacien
tą paruosti ^ilgesnei aperacijai 
reikalingo paiiento kūnr kelei 
lėta laipsnių atšaldyti, bet nere-

tais atvejais ne tiek ilgam lai
kui, kiek operacijai reikalinga, 
nes sukrinka širdies mušimas 
(fluktuacija), o iki to negalima 
oprauiją nutęsti. Tą^s proresas 
vadinamas hypothermiai.

Je: tos žuvies estivacijos me
todą bus galima pritaikyti žmo
nių sv.~’katai. sulėtinant
met-‘bol;zmą. tri duotu organiz-. 
mui daugiau laiko pačiam kovo
ti su liga; būtų galima kuriam 
laikui sustabdyti funkcijas to
kių organų, kuriems operacija 
reikalinga, bet negalima kad ir 
trumpam sustabdyti jų funkci
jų; pailgintų gydymo periodu^- 
tokių ligų kaip vėžio ir rimto? į 
infekcijos, kur gydymo efektui: 
reikalinga daugiau laiko. Kaip! 
yra dabar, tai neretais atvejais 
liga užmuša pacientą anksčiau 
negu vaistai spėja parodyti efek; 
tą. Estivacijja suteiktų dakta-į 
rams daugiau brangaus laikoj . 
negu turi dabar, sako Dr. Firh- j 

man.
Plautinė žuvis, tamsios spal

vos, panaši į ungurį išlieka gy
va ir pilnai budri iki 2 metų 
dar neištirtu būdu sugebėdama 
savo smegenims ganėtinai pris
tatyti deguonio, kaip Firshman 
patyrė laboratorijoje. Estivaci- 
jai pasibaigus, apie ar ežerui 
sulaukus lietaus, žuvis po dvie
jų metų be vandens ir maisto, 
išdžiuvusiam dumblui sudrekus 
ir suminkštėjus, žuvis išsilais
vina ir vikriai nuplaukia vande- 

. J

Perkūno Siem nepriklausomybės laikais Kaime

Vokiečiai bijo atominio karo

BONA, Vokietija. — Vokieti
jos karo sluoksniai bijo, kad da
bar Vokietijoje, esančios neutro
no borr>bos n'sukeltų atominio 
•karo. Neutrono bombos yra gry
nai gynybinės. Vokiečiai ir są
jungininkai’ nesirengia jų nau
doti, jęigu sovietų tankai nepra
dės rištis į Vakąrų Vokietiją.

Bet jeigu rusai pradės masė
mis siųsti tankus į Vakarų Vo
kietiją, taineitronobomba vie
nintelė juos sustabdytų. Vokie
čiai bijo, kad rusai, nepajėgė 
prasilaužti tankais, bandys nau 
doti atominines bombas fronto 
ruožui pralaužti.'Jeigu rusai ne
utrono bombos naudotų atomo 
bombas, tak prasidėtų atominis 

i karas, kuris sunaikintų Vaka- 
Į ru Vokietiją. Vokiečiai nori tar

jie vograuja hynsiais svetini- 
žodžiais. Nes graibstymas filo v 
sotinių terminų, dar neliudija 
didelio intelektualinio -genia 
liškumo. ESTATE

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pard<vimwi 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

T DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentas * s .. ;
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Vilnia ^-7^47

— Miesto policija ruošia vie-| &rįžo į freesoil, Mich.

šą Įvairių daiktų išpardavimą— _ _________
varžytines birželio 17 d. 10 vai. tei iš Bridgeporto apylinkės už 
Ihtetrnational amfiteatre. Ap- ankstybą prenumeratos pratęsi- 
žiūrėti daiktus galima birželio mąir už £12 auką.
16 <L 2-4 vai. popiet. Įėjimas į i • <r>>

j Parko, fesįerabnės organizacijos
1 VISTA darbuotoja, pratęsdama

— Hartfordo lituanistznę mo- prenumeratą, atsiuntė penkinę 
j _ kyklą baigė / mokiniai: Da- Naujienų paramai S. Šūrkus iš

_ _______ _  Į n^tė Baltauskaitė, Ramona Liau gį atsiunti*' ^4, o 
___ Praeitą savaitę Povilas kūtė, Andrius Banevičius, .Pd- Stanley Žakas iš Washington, j 

Dargia dar kartą vajaus reika- mas Dapkus, Saulius Dzūkas, J. 1 pa • atsiuntė $2 už kalendorių, 
lais turėjo skristi Į New Yorką.; 'Simonaitis ir Romualdas Zabulis. [ Dėkui visiems.

tis, kad atomo karas būtų išveng
— Gydytoju Korp! “Freter- tas. 

nitas Lthuanica” šiemet šven
čia 60 mėtų sukaktį

— John Kranauskas-Kran,
žiemą praleidęs St. Petersburg,

Dėkui Antaninai Liorentai

— Ar nebūtu geriau, jeigu 
Amerika nesigagamintų ginklų, 
bet maitintų badaujančias tau
tas, — paklausė Andrew Young 
bažnyčion suėjusių kongregaci- 
nių parapieeių.

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia vieta Brigh
ton Parke.

Mūrinis bungalow apie 12 
metų. Įrengtas. rūsys, švarus, 
kaip naujas, Brighton Parke.

2 po 5 mūrinis. Gražiai atro
do, Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie 

lusurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-787>

RIMTAS NAMV__ 
PARDAVIMAS^ 

-*• r a-- j

sNETŲ mūras ir garažas/ Jfau- 
uŽjas gazu šildymas.

538,800.
7 KAMBARIU namas, kabinetinė 

virtuvė, naujas stogas, porčius, nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas, geleži
nė tvora, tuoj galite užimti^ - Mar
quette Parke. $16.500.

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
°arke, aukšta kokybė, $50,000. t

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas M&r- 
uette Parke.
LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne- 

oli nue Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. z

šiaurinę salę išautimobilių aikšį . Rhniei^.ęiš' Kdly

tės pro antruosius vartus..

— Kario-5 nr. jau pasiekė _ Kelionių į Vilnių š.m. 
skaitytojus. Algirdas Budreckis girž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d. 
rašo apie kunigaikšti Jurgį Rad į informacijai bei registruotis 
vilą-Nugalėtiją, Jonas Abrairis) prašome kreiptis Į Marių Kie-NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus 4kai*
* i pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau- 

^seniausiĄ Amerikos lietuvių dienraštį 
‘numeruojant, tikslą sudaryti nenutrūk-

- __________________.__ _ __ 2— LL-Ljlmui, bet ir visos išeivijos
taip -pat pavergtos Lietuvos-ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis. . . — - r.
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rel | namas Andriaus Mirono pienu-1 
kalų renesanso. j juotas rašinys “Nepriklausomai

Lietuvai”. Gana idimus S. Kau-

ivtojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygr 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant seniausią -Aj 
ra juo susipažįstant ir jį užarei
štamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėji

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti fr platinti Naujienas, atsirado mecenatu, kurie prisidėjo prie Pli- 
tinutbo; vajaus' labai vertingomis, dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas zKaraitis, sav.> Grand Shores taoteUo ir Rezidencinio viešbučio, 
173^3- Gulf Blvd.,, St Petersburg, FL tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų ’ dienų atostogas. dviems ■ amentias. Laimingieji ‘ turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje'PriėjPžb' pajūrio, naudotis privačiu -paplūdimiu, 
žaidimų'.kambariu; TV, telefonu, ik pt^.iaodėrniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir' savaitinės' skilties'“Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M«. Miškinytė paskyrė S5&. prėntijaL Be abejo, atstias ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. ; / - , . • . - .

Visas ir visus kviečiame J UOnu

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu bri galimų ifadtytojų reiklia™ 
prašoma pasinaudoti žemiau' esančiomis atiorponte.

duoda 19-tos kariūnų laidos iliusįią, 6557 S. Talman. Avė.' Chi- 
truotą aprašymą, Kazys Algenis / cįg0 60629, tel. (312) 737-1717

• ------rTT^—
Trijų “išminčių” pokalbis

> f a*!
Atkelta iš 4 psl.

B- 
šais. Bet tai ne^ištižėliai, kurie 
nesidavė; kad būtų užkabinti 

nelienes redaguojamas šiauliųląut okupanto samdinių meš- 
skyrius. —,Tremties . Trimitas, kerės, tai yra dėti savo parašą 
'Jame • yra .humoru- dvelkiantis ant'Maskvos agentų šmeižian-.. 
•A. Mikulskio"straipsnis^apie^pįr- .črų paškvilių.
mąjį darbą. Ameboje. Redakt. (

.duoda atsimitiimų skirsnelį, Mbr 
kus tęsia Baltiiriorės Lietuvių 
Darnos Draugijos istoriją, talpi-

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži,' lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell A ve<-
Chicago, UI, 60629

Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALT1
Į

įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenka^ 

nuomininkus
4243 W. 63 rd 5h, Chlc<M 

TeL 767-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
asmens, be agentų, 2 butų na
mą. Siūlyti Tel. 476-7727.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

KAIP SUDAROMI

MACHINE ASSEMBLY
Excellent opportunity for mechanic
ally inclined person. Must read blue
prints. Modern factory. N. W. Chi
cago location. Benefits. Salary open.

: 286-1610

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• 13 anksto be raginimo pra‘ 
mažindamas susirašinėjimo išli

Pavarte Ir vardas ----------- -

ra S8T0

Adreaaf

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede d

Pavarte Ir vardas -_____________ ____

Adresas

Sponjoriaur pavarte, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas Uetuvi^a apiute Ir Naujieną 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol

Pavarte fr vardas _________  --

Adreaas -------------------------------------------- __________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi aavafies susipa. 
tinimui nemokamai be Jokiu įsipareigojimu.I W T J' A l m i

Pavarte Ir vardas__ ______________________ _ ________ _

Adresas - - - ______

Pavarte Ir vardo
Adresas .... - ■

r~
Pavarte ir vartei

Ldrrau

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street ? 

Tei. 737-7200 irba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namę Statyba ir Ramentas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose froH, fa- 
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ara.

Tol. 927-3559 ' 

a—M niu AMBAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $9t pusmečiui •utomobHia 

.lability apdraudimas pansinlnkamt 
Kreiptii .

ų - 0 kas liečia-intelektualines 
Zigmas RauEnaitis/ faidm;.' Leo- jėgas,’ apie- kuriai- Kavolio ka!- 
nas Bileris,/ kainuoja^0?'Adre*i ba, ^reikia -tik ;tfek pasakyti, 

..04-1. ir Šių piinėtų paŠnekayų<
pokalbio' nedaug išminties, nes

sas: Karys, 341 Highland >Blvd. 
Brooklyn, NY 112071 •

Naujienoms reikalingas >
LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato'. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

' MARDA NOREZZLTZ 
WWWed fftk St, Chiearo, HL M62> • Tel Wa 5-27X7 • 

rOCra įvalrly rWu. 
MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ,

, —I —,|^įM l<B> i, ,,.je

SIUNTINIAI J LIETUVĖ j
Cosmos Parcels Express Corp.

MARGUETn GIFT PARCELS SERVICE 
imi w. <em si. c*ic<., ih. — t«l wa srts> . 
an Sa. MaHHrf CUeafa. HL MMS, — TH. ISMS*

y. V Ą L A M f 1 N A S ; ! -

B “LIETUVOS AIDAI”
EJ, KAZt BRAZDZlONYTt,
tel PROGRAMOS VEDEJA
J/ WOPA 1490 AM Fri at 9:30—10:00 p; m.

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

TeM. - 778-5374

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse. Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga— J

Su lėgaliSkomis formomis i
Knyga su formomis gauna- 

ma Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: <<Naujienoc”. 1739 S. 
Halsted SU Chicagc UI. 60608.

ENERGY 
WISE /
r
/ ir—il

Buya'Čar no larger or 
more powerful than you

Don’t be a Bom Low!

MISCELLANEOUS 
. JvalrOe Dalykai

SKUBIAI IŠPARDUODAMA 
dėl išvažiavimo:

1. Kilimai (carpetai)
2. Šaldytuvas (refridžiretorius)
3. Gazo plyta (gas range)
4. Įvairūs baldai - lovos, sofa

ir kitkas x
5. Įvairūs virtuvės indai
6. Lietuviškos knygos

ir plokštelės
Tel. 434-0785

dėl suiitarimo ir apžiūrėjimo.

MACHINISTS
General machinists Some background 
in machine building helpful. Excel
lent conditions. N. W. Chicago loca
tion.

Call RAM-286-1610
1

BRICKLAYER

Experienced Mason 
For full time year around 4 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS, INC. 
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity EmployerWATCHMAN
willing to work any shift 6 day 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec
ord will be checked. Most read 
and write English.

R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus
try. Steady employment with all 
company benefits. __

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS. INC.

3126 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

sj»*m

LAIKROMLAl Ir IRANGIMYBrt 
" t: c* 

PirdirtaM ir Taiiysas' ?, 
UM WEST 4Wfc STREET į

REMMte MM1 X '

M. ŠIMKUS 
Notary PvWte ' 

INCOME TAX SERVICI 
4259 S. AA* pitwood, ToL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvi 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

BEST THINGS IN LIFE
f^ll Frank Zapollt 

W.95WI St 
GA 4-U54

STATI FARM

State Farm L4e Insurance Connnany

įr
AUTOMATIC SCREW

Machine. New Britain & Brown & 
Sharp operators & setters. Good pay 
for steady experienced men. Over
time.

UNITED MACHINE PRODUCTS 
9100 W. Gage, Franklin P»rk 

673-5900

HREIS
WILDFIRE

NEEDED AT ONCE j
GLASS BLOWERS I

experienced I .
Tube Bending Mainly J

Top wages — steady* work I
(N. W SUBURB) f X—_

__ CALL 89*4237________ ___________________
J M MAUAMMi; CK8CA3O t, ILL. J1KJ* !•. 197S




