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KALBĖJO APIE GALIMYBES SUDARYTI ĮSTAIGĄ 

ETNINIŲ GRUPIŲ REIKALAMS STUDIJUOTI
WASHINGTON, D.C. — Baltų

jų Rūmų spaudos sekretorius at 
siuntė birž. 16 dieną paruoštą 
pranešimą apie birželio .14 die
ną viceprezidento Walter Man-’j tininkų kontroliuojama spauda 
dalė ofise įvykusį lietuviškų{ skelbė, kad Bronys Nainys, Pa- 
grupių -atstovų pasitarimą,, už- į šaulio Lietuvių Bendruomenės 
sįtęsusį apie valandą įvairiais pirmininkas, kalbėjosi su prezi- 
etnihiu grupių reikalais; įškai- dentu Carteriu. Oficialiame pra 
tant administracijos .pastangas nešime sakoma, kad viceprezi- 
pagrindinių žmogaiis teisių at- dentas-kalbėjosi su lietuvių gru
žvilgiu, .Latvijos ir Estijos ko
mitetų atstovai taip pat daly
vavo pasitarime,U

Grilpė1 susitiko su viceprezi
dentu Mbndale ir tąrėsi apie va 
landą,. pritardami administraci

pe, o ne su Nainio vadovauja
ma PL Bendruomene. Pasimaty 
mą Baltuose Rūmuose išgavo 
česonis, New Hersey demokra
tų grupelės pirmininkas, o ne 
PLB pirmininkas Nainys ar Ge
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same pasaulyje,’ Vicepreziden
tas pareiškė, atvykusioms, kad 
kampanija bus tęsiama* ir jis 
priėmė dvylikos asmenų sąrašą,

dėti:
-Buvo paliestas klausimas apie 
sudajymžė ’etanams klausi- 
naiijs )fctadįijuoti. • -Prezidentas 
Carteris - • -padarė - -nenumatytą 
vizitą' i-pasitarimą_ su.vieepre- 
-zidentu Mondafe. pasveikino at 
štokus iri kaibėjosi'su ;jąjšrasme 
niSckip Pasitarime pas- v^cepre- 
zident^dMondal'e .dalyvavo . as-

į.jčys. Algirdas Gūreckas tituluo 
davosi JAV LB ambasadorius 
prie Valstybės Departamento, 
bet oficialiame pranešime jis 
pasivadino tiktai Akiračių re-* 

.daktoriaus pavaduotoju; Dr. 
Remeikis yra. tikrasis Akiračių 
redakorius, bet pasivadino tik
tai neveikiančio instituto atsto
vu. N: R.).

i Savo laiku Kalifornijos pakraščius gynė paveiksle matomos 
' 70 pėdų,m 15 tonų kanuolės, bet šiandien tuos pačius pakraščius 
gina greitoji aviacija ir atominės raketos. Reikalui esant, ga
lėtų. veikti ir šios galingosios kanuolės. / -

SOVIETŲ KONSTITUCINIS 
PRIEDAS 101

MASKVA.— 
vietų konstituciją, buvo visų 
prašoma pasisakyti dėl jos tu
rinio -g^rėikštf nuomonės. Aštuo 
ni Gulago kacetų kalin'rai susi
gundė taipgi konstitucijos rei
kalu prikergti savo nuomonę. 
Jie ėmė ir parašė Brežnevui lai 
šką, isūlydami pridėti prie kon
stitucijos tokį priedą: -

“Kad Įvykdžius visišką sočia 
lizmo Įgyvedinimą, kiekvienas 
Sovietų rėžimo aparato parei
gūnui suteikiama neribota Ir. 
neaprėžta teisė suimti kiekvieną 

daktoriaus pavaduotojas, Bro-i Sovietų pilietį, kuris tik bando 
nius Nainys, Chicagoj gyvenau 
tis Pasanlio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, Victor Na
kas, Arlington©, Va., gyvenan
tis Amerikos Lietuvių jaunimo 
draugijos vicepirmininkas, kun. 
K. PugevxSus, Brooklyne, N. 
Y4 gyvenantis Lieuvių Katali
kų Religinės Tarnybos pirmi
ninkas, Jolanta Raslavičrus, 
Chevy Chase, 'Md., gyvenanti 
Amerikos Balso tarnautoja, Dr. 
T. Remeikis, Chicagoje gyve
nantis Lietuvos instituto studi
jų- atstovas, Dr. J. K. Valiūnas, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimę 
Komiteto pirmininkas, Maido 
Ksri, Amerikos estų komiteto 
vicepirmininkas, ir Dr. Algirds 
R. Pawlowskis. Amerikos Lat
vių Tarybos vicepirmininkas.

NAUJA BENDRADARBIAVIMO ERA, PASIRAŠIUS PAMAMOS SUTARTĮ
• Rašant naują So-

sey Ginnamenson Amerikos Lie 
tuvių Demokratų klubo pirmi- 
nmkasi Stanley Ą. Gečys, Phi" 
lade^iijoje ^Pa.,‘ inkorporuotos 
JAV. Lietuvių Bendruomenės 
centro komiteto vykdomasis pir 
mininkas, Al. Gūreckas, Oxon, 
Md., gyvenantis Akiračių re-

KALENDORĖLIS

Birželio 20: Fiorentina, Silve- 
rijus, Aiva, Genulis.

Saulė teka — 515, leidžiasi —
5:28. j . ‘

išreikšti savo nuomonę žodžiu 
ar raštu priešingą “Pravdos” 

oficiozui; net ir tuo atveju, 
kai tą daro vyras žmonai, ar 
žmona vyrui. Už tokius veiks
mus piliečiai turi būti sodina
mi į kalėjimus ir baudžiami de
šimčiai metų sunkiems dar-i 
bams tolimiausiame Gulago ka- 
cete ir po to — ištremti dar pen 
kiems metams į Sibirą. Kiekvie 
nam taip nubaustam piliečiui, 
atlikusiam bausmę, dar turi bū 
ti atimta visos teises ir jį gab 
kiekvienas žeminti,, šmeižti ir 
niekinti.

Kiekvienas nubaustasis turi 
būti marinamas badu, jų svei
kata netikrinama gydytojo, bet 
sprendžiama ipagal jų jėgas dir 
bant sunkius darbus kacete, o 
jų betkoks fizinis ar dvasinis 
pasipriešinimas turi būti sunai 
kinamas. Lygiai ir kalinio gimi 
nės bei artimieji, kurie tik paro 
do mažiausią rūpestį dėlei ka
linio, reikia pritaikyti tos pa
čios bausmės, kaip ir kaliniams 
kad taikomos ir kurios numaty
tos šiame konstitucijos prie-

— Amerikiečiai prašo kngresą 
leisti vyriausybei parduoti gin
klus Turkijai. *

PANAMA CITY. — Birželio
16 d. JAV prez. Carteriui ir nedy, 
Panamos valstybės prez. gen. 
Omar Torrijos pasirašius^ Pa
namos kanalo perleidimo su
tartį,prasidėjo kaip prez. Car
teris pabrėžė savo kajboįe. 
nauja bendradarbiavimo era 
tarp; šiaurinės.xę Pietų Ameri
kos politikų ir visų gyventojų. 
Ta era prasidėjo kalbomis, p'ra 
kalbinus ir šampano tostais, 
patvirtinant tai tvirtais valsty
bių galvų parašais.

Visas Panamos kanalo iškil
mes stebėjo gausi rinktinė pub 
lika ir Pietų Amerikos valsty
bių atstovai. JAV prezidentą 
žengentį į iškilmių salę, pasiti 
ko minia panamiečių ir mokyk 
lų vaikai, kurie sugiedojo him 
nūs ir apdalino prezidentą gė
lėmis. Betgi iš Panamos kana
lo dešimties mylių pločio ame
rikietiškos zonos visuomenė iš 
kilmėse nedalvvavo, išskiriant Į 

" pareigūnus. Jie yra nepatenkin 
ti kanalo perleidimu, nepaten- 
kirvti tolimesniu savo likimu 
panamiečiams jau valdant ka 
nalą nepatenkinti, kad juos vai 
dys Panamos policininkas ir 
kad jų vaikai turės lankyti Pa 
narnos mokyklas. Kaikurie Pa
namos kanalo tarnautojai jau 
dabar atsisako iš tarnybų ir 
grįžta į JAV, nors jų tarpe yra 
tokių, kurie gimę ir augę Pa
namos kanalo teritorijoje. Ne 
tik jie, bet ir ju diedukai gimė 
Panamos kanalo žemėje, kai ji 
1903 m. specialia sutartimi su 
Kolumbijos vyriausybe už 25 dažams parinkti, 
milijonus aukso dolerių buvo r ------
nupirkta ir kai sukūrus Pana
mas valstybė buvo dar patvir
tinta antra tarpusavio sutarti
mi.

CASTRO PASISAKO Už 
KARTERĮ

WASHINGTON (UPI). — Ku
boj diktotorius Castro viešai 
oareiškė, kad jis norėtų, jog da
bartinis JA- Valstybės preziden 
tas Carteris būtų perrinktas an 
trą kartą prezidentu, kadangi 
jis yra atviras ir sąžiningas žmo 
gus, kuriuo galima pasitikėti, 
lygiai kaip ir sen. McGovern. 
J*e tik yra įtaiguojami 
tiurirtų”, kaip pavojingo 
tybės saugumo patarėjo Zbig- 
niewo Brzezinskio.

ABC žinių agentūrai diktato 
rius Castro pareiškė birželio 
d., kad per paskutinius 20 me
tų, Carteris yra vienintelis 
prezidentas, kurie tikrai su
pranta ir atsižvelgia į Kubos 
reikalus. Carberio dar pasakęs, 
kad Brzezinskis yra labai pavo 
jingas žmogus: jis palankus ir 
nori pagelbėti Kinijos rėžimui, 
kad ją panaudojus prieš Sovie
tų Sąjungą.

Castro dar kartą kategoriškai 
užsigynė, kad Kuba niekuo ne
padėjusi įsibrovėliams bei su
kilėliams įsiveržti į Zairės Sha- 
bos provinciją. Tai, esą, tik CI- 
A išmis!as, kad pridegus savo 
darbus Angoloje, kurioje ČIA 
remianti ir organizuojanti tau
tinio judėjimo UNITA bandas 
kovai su marksistine Angolos 
vyriausybes

IZRAELIS NEGALI SUSITARTI, KAI REIKIA GRAŽINTI SVETIMAS ŽEMES
PREMJERAS BEGIN BUVO PASIRUOŠĘS PASITRAUKTI, 

BET VĖLIAU VISI MINISTERIAI VĖL SUSITARĖ

JERUZALĖ. Izraelis. —Izraelio kabineto nariai negalėjo su
sitarti, tai teko svarstyti, kurias žemes reikia grąžinti 
arabams ir kurias bandyti pasilikti.

Premjeras Begin nenori grą-_ žemių grąžinimą tiktai po pen- 
žinti nei vienos pagrobtos pėdos, kerių metų. Izraleio vyriausybė 
Kai premjeras Menahem Begin 
ruošėsi atsistatydinti, tai Moišė 
Dajan buvo numatytas nauju 
premejru.

Galų gale Izraelio kabinetas 
nutarė tujau pasirašyti taikos 
sutartį su kaimynais arabais, bet 
pradėti pasitarimus apie arabų

yra įsitikinusi, kad arabai pri
ims šias sąlygas ir tuojau pradės 
pasitarimus taikos sutarčiai pa- 

! surašyti. Karo ministeris buvo 
priešingas tokiam pasiūlymui, 
bet vėliau paaiškėjo, kad nutari
mas buvo vienbalsis.MOTIEJAUS ŠUMAUSKO DUKTĖ - PSICHIATRINĖJE

šim 
su-'

ad- 
bė- 

nėra.

amžiaus našle Charlotte Ren
gi muši ir augusi Pana

mos kanalo teritorijoje, ir 
tai kitų stipriai priešinosi 
tarčiai. Jie mano, kati jie 
parduoti dabartinės JAV 
ministracijos. Bet masinio 
gimo iš kanalo žemiu
Dauguma pasilieka žiūrėti kas 
bus toliau, kai pradės valdyti 
specialiai Panamos ir JAV ko
misija.

Kanalo žemėje gyvenančių 
amerikiečių apraminimui “per 
klaidą” sutartyje yra įrašyta 
kuriuo visi prie kanalo dir
bančiųjų uždarbiai bei paja 
mos išimamos iš Amerikos mo
kesčių sistemos — nereikės mo 
keti mokesčių. O pačios Pana 
mos valstybės piliečių aprami
nimui, prez. Garteris bloga is
panų kalba užtikrino, kad Ame 
rika nesikišianti į Panamos 
reikalus.

KOMBODIJA SKANDINA 
LAIVUS

Kombodįjos dabartinis rėži
mas (beveik 50%) išžudęs sa
vo krašto žmones,pradėjo skan 
dinti jūrose svetimus laivus. 
Taivano žinių agentūros prane
šimu. birželio 19 d. Kombadljos 
kariniai pakrančių laivai apšau 
dė beginklius žvejų laivelius. 
Mažiausiai 12 žvejų buvo už
mušta. Tailandijs žvejai savo 
vandenyse remiausiai gaudė žu 
vis.

(Pranešimas sako, kad žvejų 
užpuolimas prasidėjęs vos 48 
valandoms praslinkus, kai Tai- 
landijos ministeris pirmininkas 
gen. Kiangsak Chomanan pra
nešė apie darybų eigą su Kom- 
bodija.

— Jaunas Jordanijos princas 
yra įsitikinęs, kad juo ilgiau Iz
raelio laikys okupuotas Jorda
nijos žemes, tuo daugiau tose, 
žemėse atsiras įvairiaplaukių 
reikalų.

ARGI TAI SVARBU?
WASHINGTON, D.C.—Užsie 

nio reikalų laiškų rinkinys UA- 
merican Relations” sako, kad, 
pasirašius Panamos kanalo su
tartį ir užbaigus kanalo ginčus, 
dabar prez. Carteris planuojąs 
pradžėti tvarkyti tautinės Ki- 
nijos reikalus ir užmegzti pil- litiką. Atrodo, kad tėvas pavęs 
nūs diplomatinius ryšius su rau 
donąja Kinija.

— Sen. Adlai Stevenson nori 
pats patikrinti kandidatus teisė
jo pareigoms,; jis nenori, kad 
būtu sudaryti komitetai kandi-

— Praeitą šeštadienį atvyko j 
Zairę Kinijos karių delegacija. 
Kiniečiai nori vietoje ištirti sau 
gvmo sąlygas Zairęje. Kinijh 

/pasmerkė rusų suorganizuotaPanamos kanalo piliečiai,/pasmerkė rusų i 
kaip, pavyedJfui, 70-Mea rnetųj invaMja į;3*fr^

— Jordanijos karalius rūpi
nasi jauna žmona, o Jordanijos 
princas studijuoja užsienio po-

jam tvarkyti valstybės užsie
nio reikalus.

— Gen. Alfred Striesner jau 
21 metus valdo Paragvajų. Ear 
tu su juo glaudžiai bendradar 
biauja bažnyč a ir finansų pa
saulis. Krašto gyventojai bijo 
vadinamų “mirties skerdimų*’, 
ši ginkluota grupė naktį išve
da nepageidaujamą žmogų ir 
jį nužudo. Niekas jo daugiau 
nemato. Nei policija* nei ka* 
riuomenė nusilę&ltelių neišaiš* 
kiną. x , •

----------------------- - • ■■ MASKVA. — Okupuotos Lie- 
TEBEPLAUKI A PROTESTAI tuvos pogrindžio laikraštis “Au 

sra desimtame numeryje skel- 
PARYŽIUS.— Sovietų Sąjun-jbia, kad okupuotos Lietuvos kvi 

bos Mokslų Akademijos pirmi- ’ ' ’
ninku! prisiuntė protesto-raštą 
Prancūzijos fizikų draugijos 
pirmininkas prof.Bernard Drey 
fuss, kuriame protestuoja dėl fi 
ziko Juri Orlovo neteisėto ir 
brutalaus nuteisimo. [numonės pareiškimą buvo suim
Proteste pažymimas dėmesys!ta atveŽUs pafuldy'

i teismo bylos nagrinėjimo ap- ta Naujosios Vinies psich.atri- 
iinkybes bei sąlygas, kurios bu-(nėjf’ 19/7 m- P^asan slapta! 
vo priešingos teisingumo dės.}P^kaunusi savo ‘ligos istori
niams ir primenama, kad Orio- 
vo apkaltinimas ir nuteisimas 
sujaudino visą įPrancūziją >rl 
ypatingai fizikos mokslinin
kus.

slingo - komisaro M. šumausko, 
buvusio^akupuatps ętuvos T- 
SR Aukščiausios Tarybos prezi 
diumo pirmininko, duktė, baigų 
si Maskvos Lumbumbos uni
versitetą, 1976 m. pabaigoje už

ti. bet buvo greit pagauta ir vėl 
uždaryta psichiatrinėje, kur ji 

i “gydoma” suleidžiant kiekvie- 
iną dieną aminozino ir kitokių 
I “vaistų”, žinoma, ,kad amino- 

Pasak Valstybės pasekreto-r zino injekcijos aptemdo pro- 
riaus Europos reikalams Wil-j tą.
liam H. Luers protestai dėl žmo , ---------—
gaus teisių pažeidimų labai veiį IŠŠVAISTĖ 17 MILIJONŲ 
kia į Maskvos ponų nervus.

AMANAS, Jordanija.— Jorda
nijos kunigaikštis Husejinas, 
kandidatas į karaliaus sostą, pa
reiškė, kad Jordanija bet kurią 
dieną galėtų prisidėti prie Egip-i 
to pastangų siekti taikos, jeigu Į 
Izraelis sutiktų atiduoti visas 
Jordanijos žemes ir Gazos pak
raštį.

_ Harvester Co. uždarys biz 
n į. jeigu sovietų valdžia nepa
leis gatvėje suimto Harvester 
Maskos skyriaus direktoriaus 

Crawford Cambell. Kitų Ame
rikos bendrovių vadovybės ta
riasi apie biznio uždarymą Ma 
skvoje, kol nepaaiškės Crawfor 
do Campbell likimas.

— Išsiskyrusi Austrijos ba- 
ronaitė Christine von Reibnitz 
norėjo gauti popiežiaus leidimą 
sukituokt! su britu Michailu 
Kent, bet tokio leidimo ji nega- 
vo,Ji gavo leidimą išsiskirti, bet 
negauna leidimo tekėti už pro
testanto.

DOLERIŲ
Wašington.Visi nuoširdūs irsąži 
ningi žmonės yra visad gerbia
mi. Prie tokių reikia priskirti 
ir sveikatis. šalpos ir švietimo 
sekretorių Joseph Calif ano, ku
ris viešai paskelbė, kad sveika
tos. šalpos ir švietimo — HEW 
departamentas 1977 m. yra ne
tekęs bilijonų dolerių, kurie bu-( 
vo apgaulingu būdu išpustyti, 
apeinant įstatymus ar nesilai
kant taisyklių. Apytikriai skai
čiuojant. pro šalį nuvažiavo apie 
1% socialinio draudimo sąskai
tose ir apie 25apmokant Me
dicaid bylas.

Paisyk žurnalo “New Guard”, 
gerai pasižvalgius ir patikri
nus sąskaitybą, galima būti tik 
riems. kad šį iššvaistytų pinigų 
suma būtų žymiai didesnė.

Antra vertus, yra dar ir to, 
ikių, kurie tvirtina, kad HEW 
ne ta p jau daug išpūsto valsty
bės iždo pinigų, palyginus tai 
su kitais departamentais.

— Sovietų valdžios kontro
liuojama spauda kaltina prez. 
Carterj dėl grįžimo į šaltąjį ka
rą. Pravda nieko neužsimena, 
kad. jie patys veikiančius susi
tarimus laužo.

— Kai Panamos sostinėje pre 
zdentas Carter pasirošinėjo ra 
tifikacijos dokumentus, tai už
pakalyje jo stovėjo kongreso 
komiteto ‘pirmininkas sen. John 
Sparkman. Zbignew Brzezinski 
ir UJS. ambasadorius Andrew 
Young.



Paprastai, žmogus neturi 
rimtos ligos, kai.jis apturi len
gvą deginimą ties duobute 
Toks neina pas gydytoją. Tik 
kai deginimas ties duobute yra 
smarkus, ir kai jis nesiliauna 
(intractable) —lada jis kreipia
si į gydytoją. Gydytojas gali 
pacientui pasakyti: — “Degini
niai (heartburn) yra degimo 
jausmas po krūtinkauliu.” Kiek
vienas žmogus , paklausias, ar 
jis kada nors turėjo lokį degi
nimą jis atsakys, kad turė- 
jj — kada nors Per paskutinį 
pusmetį. Taip pat dauguma 
žmonių naudoja be gydytojo at- 

lietuvį vienoje ii- siklausiino prieš rūgštis vais
tai esti prašomas gydyti vieno- gailinėje apturėjusį širdies suktus nuo minėto deginimo, 
kios ar kitokios kilmės ties d u o- trikimo diagnozę dėl turimų 

lies duobute skausmai nėra su-
Ta sritis mediciniškai vadinamarvo namuose padaryta elektro- 
epigaslrium. Skausmai toje sri-l kardiograma ir nustatyta, kad 

ties duobute s kausinai nėra su
kelti širdies negerovės, ligonis 
pradėtas gydyti nuo stemplės 
spazmų, pasijuto geriau ir da
bar jau keliolikti metai jis dar
bingas, gerai jaučiasi ir labai 

(džiaugiasi, kad tapo išgelbėtas 
lnuj( visam amžiui nustatytos- 
širdies pasilpimo diagnozės. 
Todėl pacientai turi žinoti, kad 
reikia gydytojui nustatyti, kuris 
ties duobute skausmas yra pa
prastas, kuris labai rimtos li
gos sukeltas. Žmogus turi pa
dėti gydytojui orientuotis, at
pasakodamas pobūdį turimų 
lies duobute skausmų.

Ties Duobute Skausmų 
Pobūdis

Pacientas gydytoj ui 
skundžiasi, kad ties 
jis jaučia deginimą

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAW 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

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

Ties duobute skausmai ir jų tvarkymas
Ties duobute skausmai dažnai esti gerybiniai, bet kartais 

jie e: ti sukelti širdies atakos ir kitų sunkių negalių.

Mediciniška tiesa
. Kiekvienus gydytojas ne re-gydyt jją

bute atsiradusius skausmus.

tyje vadinamai epigastric pain. 
Jų kilmė esti įvairi ir gydymas 
turi būti atsakantis. Už tai nu
statymas ties duobute skausmo 
priežasties yra būtinas tiek gy
dytojui, taip pat ir pacientui.

Kai ligonis skundžiasi skaus-Į 
mais. ties duobute, paprastai, 
gydytojas visų pirma prirašo 
tokiam ligoniui Prieš rūgštis 
vaistų ir sako-pažiūrėsim kas 
toliau bus. Jei ties duobute 
skausmai laikosi, tada gydyto
jas pataria tokiam ligoniui lei
stis ištiriamam. Tada imama 
Šviesti stemplė, skrandis, dary
ti elektrokardiograma ir dar vi
sa eilė tyrimų atliekama.

Taip dažniausiai elgiamasi 
su ties duobute turimais skau
smais žmogumi. Vienog toks 
elgesys nėra pats geriausias, 
nors jis esti dažniausias. Mat, 
5*ra gerai žinoma, kad gavusie
ji širdies ataką pirmiausia ima 
prieš rūgštis vaistus, vietoj 
skubėję ligtnininėn labai stro
piam gydymuisi specialiam li
goninės padalinyje (coronary 
care unit). Iš kitos pusės-kar- 
feis stemplės susitraukimas- 
Spazmas ( esophageal spasm) 
sukeliąs lies- duobute skausmus 
į- palaikomas širdies ataka. To
dėl y; mis tą tymas ties . duobute

Žinoma. mediciniškai kal
bant, nėra geras pavadinimas 
“deginimas ties duobute”, nes 
tas toks deginimas yra simpto
mas kariais labai rimtos ligos 
— jis nėra visais atvejais pa
prastos priežasties sukeltas. Iš
eina, kad daugelis žmonių skun
džiasi deginimu ties duobute ir 
neturi susekamos ligas. Gi, kiti 
turi ligą, kur sukelia negeru
mus ties duobute. Kokios tos 
negerovės yra, kurios sukelia 
deginimą ties duobute (heart
burn),

f, • ■■.- 7' ’

Skrandžio Turinio
Atsiliejimas į Stemplę 

....Pirmiausia gydytojas įtaria 
stemplės (esophagus) apatinės 
dalies uždegimą (esophagitis) 
atsiradusį dėl skrandžio rūgš
taus turinio atsiliejinio į stem-

----—

Gamtovaizdis (Aliejus)IGNAS ŠLAPELIS

. UEIUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko Ir redagavo teisininkas Jonas Talalas - J»

(Tęsinys)

LIETUVIŲ ARCHYVAS

Bolševizmo metai

Nuteistajam bausmės laiką apskaičiuoti nuo 1941 
metų vasario 7 dienos.

Sprendimas per XI Armijos Karinį Tribunolą gali būti 
apskųstas SSSR Aukščiausiojo Teismo Karinei Kolegi* . 
jai 72-jų valandų laikotarpyje nuo momento, kai spren
dimo nuorašas įteiktas nuteistajam.

Originalas su reikiamais parašais.
L *■. . Lč Nuorašas-tikras:

K. T. Teismo Sekretorius Eręmin.
Atsp. 11 egz. nuorašų ir išsiųsta pagal sąrašą, pri

dėtą prie originalo,
Įvyk. F. E. .. . .

(XI Armijos K. T. išvažiuojamosios serijos ant
spaudas)

Nuteistasis Mandrijauskas SSSR Aukščiausiojo Teis 
mo Karinei Kolegijai padavė kasacinį skundą, kuris 1941 

. metų gegužės 23 dienos posėdyje buvo atmestas.dio turinio aūįjiejimą stem-, malus justimas-nusiteikimas ir 
p ten. Kartais atįilįejama dau-J tvarkingas visame kame užsi
ginu skrandžioTfrinio — tada*laikymas, įskaitant ir valgymą 
net iki burnos daeina atsflieji- bei užsiėmimą padeda kūnui 
mas. Jis gali būti rūgščiai pa- tvarkingiau veikti. Jau dabar 

vėl nuryjamas, visi mažinkime perdidelį svorį 
ir liaukimės persivalgyti kaipj 
iki šiol kad elgėmės. Tada jau« 
vien dėl tokio elgesio mes ma
žiau turėsime deginimų ties 
duobute. Ypač vakarė, nustoki-

Visai slaptai Egz. Nf. 1.

SPRENDIMAS Nr. 6$
juntamas ir y
Ne kiekvienas toks atsiliejimas 
nurodo į dangos kyla-išvaržą 
(hernia). Taip pat reikia žinoti, 
kad dauguma pacientų turėda-

plę. kuri nepakelia skrandžio] ini dang;ts išvaržą, neturi atsi-

t

Sovietinių Socialitsinių Respublikų Sąjungos vardu 
1941 metais balandžio 24 dieną.

' XI Armijos Karinis Tribunolas išvažiuojamoje sesi-” 
joje Vilniaus mieste, susidedąs iš pirmininkaujančio 2.

rūgštingumo. Stemplės atsivė
rimas į skrandį normaliai turi 
būti uždaras atsiliejimui iš 
skrandžio į stemplę. Nuėjo 
stemple maistas iš burnos: ry
jamas į skrandį ir skrandžio tu
rinys neturi atsilieti stemplėm 
Taip esti normaliais atvejais. 
Atsiliejimas (reflux) rūgštaus 
skrandžio turinio steniplėn su
kelia stemplės sienelių suerzi
nimą — uždegimą. Tada gauna
si vadinamas reflux esoėhagi- 
tis — tai stemplės uždegimas 
dėl ^skrandžio turinio atsffiėjį; 
mo steniplėn. . ......... .

Žmonės yra girdėję apie dan
gos (diafragmos) išvaržą (ky-‘ 
la-hernia). Tada stemplės pra
ėjimo per dangą (diafragmą) 
anga esti platesnė negu reikia. 
Pm ją skrandis gali krūtinės 
laston išsiveržti. Toks išsiverži
mas vadinamas dangos (dia
fragmos) kyla-varža-hernia (di- 
aphragmatis hernia).

Skrandžio turinio atsilieja 
mas i stemplę dažnai pasitaiko, 

bute Šėšiskundžiantį pacientą, šiltb pieno ar tokių pasukų kelis Ypač daugiau privalgius ir pa
čia rašantysis prisimena vieną gurkšnius. silenkus, žmonės jaučia skran-

• ‘ .T - “ r; esskausmo tikros priežasties
labai svarbus gydytojui «užda- 
viiiyš*:Už tai vien prirašymas 
prieš rūgštis vaistų ties duobu
ke turintiems skausmus žmo- 
iižms, gali l>ūti geras gydymas 
kai kuriems, bet už tai gali bū
ti mirtina klaida turint kitokios 
kilmės ties duobute skausmus, 
čia ir, ima skirtis gydytojas vy
nas nųt 1 gydytojo vaiko, kai pri
eina; atlikti gyvybinės reikš
mės sprendimą turint ties duo-

dažnai 
duobute 
(heart

burn). Tada gydytojas prašo
aptarti, kaip ligonis jaučia tą 
deginimą. Mat, ties duobute de
ginimas (heartburn) kiekvie
nam yra skirtingas. Paprastai, 
kai ligonis skundžiasi deginimu 
ties duobute, jis jaučia atm ti
kros rūšies negerumą po krū
tinkauliu, ypač jo žemutiniame 
gale. Kartais toks skausmas at
siranda tam tikrais atvejais, 
tam tikroje padėtyje pacientui 

^esant. - ,

Ljues duobute skausmus gali
ma suprasti, kaip deginimo jau
smą, kuris gali atsirasti ties 
duobute (krūtinkaulio žemuti
nėje dalyje) ir tas skausmas de
gimas gali lipti aukštyn-lies krū
tinkauliu. Taip dažnai atsitinka 
žmonėms neturintiems rimtų 
negerovių. Po tam tikrų valgių 
žm mės apturi tokius degini
mus. Jie liauna (liaunasi) paė
mus prieš rūgštis vaistų, išgėrus

liejimo į stemplę. „
Normaliai stemplė apatinia

me gale turi suveržiantį žiedą 
(sfinkterį) — tai raumenims 
žiedas apsaugąs skrandžio tu
rinio atsiliėjimą stemplę. Tas 
sfinkteris turi mėti kiek išėjęs 
iš rikiuotės, kada žmogus ap
turi atsiliėjimą^* iš skrandžio 
stemplėm

šalia minėto sfinkterio apsau- 
gojančio skrandžio turinio atsi- 
liejimą į stemplę^dar yra kitos 
pagelbinės priemonės minėtai 

‘ Vidurų viduje- 
esantis spaudimas. Ypač pas rie
bius, daug prisivalgancius ir po 
to besilankstančiušl Tada vidu
rių spaudimas verčia skrandžio 
turinį veržtis į stemplę. Dar vie
na apsauga — tai atsivėrimas 
stemplės į skrandį tam tikru 
kampu. Kuo tas kampas smai
lesnis — tuo užsidarymas stem
plės geresnis. Dar čia prisideda 
ir kiti veiksniai. Todėl šiandien 
medicinoje manoma, kad ne 
vienas stemplės sfinkteris le
mia skrandžio turinio atsilieji- 
rną stemplėm Už tai kiekvienas 
žmogus turi žinoti, kad jis ne
turi - diržais, gorsetais varžyti 
vidurių — neturi didinti vidu
riuose spaudimo. Žmogus turi 
žinoti, kad jis neturi per daug 
ant karto prisivalgyti, prisiger
ti. Taip atsitinka baliuose, smu
klėse ir namuose, kai “poniu
tės” iš neturėjimo ką veikti ker
ta pyragaičius ;r. vaišinasi 
skrandžiu prųnldyiuii, a ne dva
siniu, maišiu: muzika, daina, li
teratūra, poezija, gražiu pokal
biu; ateityje nuveiktinų darbų 
'Aptarimu, na ir malda bei gie
smė. Taip mūsų motinėlės sa
vus nervus ramindafvO, todėl 
didžiausias negandas pergyve
no nestik risdamos po suūkia gy
venimo našta. Svarbu be reika
lo nesijaudinti, skrandžio ir 
stemplės susitraukimais (spaz
mais) nevarginti. Mat, susekta 
bandymais atliktais New Yor- 
ko Presbyferionųs ligoninėje, 
kad daugumas svcikų-nonnalių 
žmonių turi atsiliėjimą į stem
plę iš skrandžio, bdt t^kie žmo
nės negauna stemplės uždeįi- 
ono, nes jų slanjdė pajėgia greit 

.tą atsiliėjimą nuvalyti' atgal? į 
skrandį. Taigi, ne fick stemples

apsaugai. Taį

t

me per daug prisitašai. Valgy- ranS° karo juristo Bezgino ir narių: kapitono Kosač ir 
kūne daugiausia iš ryto ir per“ vyresniojo leitenanto Suvorovo, sekretoriaujant Mamon 
pietus. Nežiūrėkime, ką kiti tovui, be kalntinimo ir gynybos, uždarame teisnio' pošė; 
netvarkingieji daro; Vakarienė ^yje išnagrinėjo kaltinamąja byla Nr. 0099.
visada turi būti lengva. O tie, . ' - ‘
kurie skundžiamės deginimui Gudinsko Broniaus, Prano sūnaus, gimusio 1912 me 
ties duiibute, po pentbs vaian-i tais Paupinės kaime Skaudvilės valsčiaus, Tauragės apsk 
dos vakaro visai negerkime sky-Į rįtįes Lietuvos TSR, socialinė kūme valstiečio,- socialine .

padėtimi žemės ūkio darbininko,- lietuvio,- 'SSSR piliečio, 
r__  ____ nepartinio, turinčio 4 klesių išsilaviniĮiią- jo žodžiais ne-

vengti atsiliejinio iš skrandžio teisto, nevedusio, Lietuvos kariuofhenėjė fiilO 1§34 filfetų, 
į stemplę, žinoma, visada būki- pastaruoju metu 29 ŠK atskiro ryšių bataiidfib liktirittio 
me atsakančio gydytojo žinioje, puskarininkio. 
Daugiau apie tai kitą kartą.;

PASISKAITYTI*^- Medical
Opinion, Vol. 6, No. 5. May 1977

sčių< Miegokime pusiau sėdėr 
darni. Vidurius tuštinkimės re
guliariai. Tas padės mums iš- *•

IZRAELIS — NATO PART
NERIS ’

WASHINGTON. — Vašingto
ne sklinda kalbos, kurias Izrae
lis nenuneigia, kad prez. Cartė- 
ris galvojąs Izraelį įtraukti į 
NATO organizaciją. Pasak — 
^Abendpost”, mintis nėra nau
ja. Esą, specialūs komitetas jau 
yra’ išdirbės ir išnagrinėjęs vi
sas Izraelio įstojimo sąlygas į 
Nato Sąjungą. Beliko tik susi
tarti su visomis NATO organi
zacijai priklausančiomis vals
tybėmis. Jei viskas gerai klos
tytųsi. kaip planuojama, tuo
met būtų pasirašyta Izraelio įs
tojimo sutartis ir tuo pačiu už
tikrinta nuolatinis ginklų teiki
mas Izraeliui.

“Abendpost” rašo, kad toks 
prez. Carterio planas yra absur
das — neįvykdomas, nes tuo
met sunyktų pati NATO Sąjun 
ga. Laikraštis klausia, ar never 
.tetų Europai vadovautis savo 
poli line išmintimi, vietoje, kad 
skolinus ją iš Vašingtono?

LIEPOS KETVIRTOJI

Mero ] 
Liep 4S 1 
fnet bus j 

tori j oje. 
Yalstybių 
šventė prasidės iš vakaro, lie- 
pos 3 d. 7 vai popiet, viešuoju 
dViėjų žymiausių orkėstrų Ori 
cagos Sifmonijos Orkestro ir 
Grant (Parko Shtifdnijos or
kestru koncertu Grant Parko 
viešųjų koncertų aikštėje, šią 
muzikos programą |>ajvairius 
tradiciniai įspūdingi fejerver 
kai. šaudomi iš baržos Monroe 
Gatvės Uoste (Monroe Street 
Hariior). Meras visas Čikagos 
šeimai kviečia su savo u^ean- 
dž$ų/krq)šHnns atvykfi. tą vai 
karą į piknką. kuriame muzi
ką gros du žymūūs pasaulyje or
kestrai ir padangės švytės įspū-

Bilandico pranešimu, 
dienos programa šie- 
gražiaušia Čikagos is- 
Jungtiniu Ahiėrikos 

i Nepriklauso m y I>ės

Jiūinėtiš sfinkteris svarbus.
kiek pačias Męinflfes
mas greit ir pihmF nirimą tu
rinį nuvaryti į sfcniffelį. fetfdra-

. itorbiąviniaK čia. kaip ir visur 
Jcmfr visų jėgų vra svarbos.
t ■ ‘ T ’ * i > **

l I^ĄDA. ?<ricskiiųės savo kil
io ’ sa-
|vus kimus ~ša.vą as-»^v3nii»i u palanges svyiw
jmenybę. kad pajėgtume netcn-l dingomis fejerverkų liepsno-

« Ati savam k&fiui. IržogŪOfc nor- nūs.

už nusikaltimus, numatytus RTFSR JiK H-^SS-lbj Į.9^^-^ 
8 ir 5810 id. Str. Str. . .... ...  ........

• t-

Parengtinio ir teisminio tardymo duomenimis Kari- ‘ 
n is Tribunolas nustatė: Gudinskas gundė atskiro ryšių 
bataliono raudonarmietį Vilimą bėgti iš karinės dalies 
tikslu pereiti siešą i vieną iš kapitalistinių valstybių ir 
tam reikalui gavo adresą žmogaus, pažįstančio valsty 
bės siėnok' perėjimo vietas. ' - '

I Pareiškė teroristinius ketinimus prieš savo dalies 
politruką ir grasino jį užmišti. Būdamas priešiškai misis 
tatęs prieš Sovietų valdžią, nekartą tarp karių vedė an- 
tišovietinę agitaciją, šmeižė SoViėfų Sąjungos gyvėjimą 
ir gyrė vienos kapitalistinės valstybes darbininkų būklę.

Remdamos išdėstytų, Karinis Tribunolas pripažino 
Gudinską Broniu padarius hiisikaltimus, nūmatyfus RTF
SR BK 17-58-lb, 19-58--8 ir 5840 1d. štt i .

Vadovaudamos RTFSR BPK 319 ii1 320 str: str.ka 
ririis Tribiinolaš,

nuteisė

Gudinską Bronių, PranO šflnų už jo padarytus nu
sikaltimus pagal RTFSR BK 584b str., pritaikius RTFSR 
BK 51 str., nes politrukui tik grasino, it Vilimas į užsie
nį nepabėgo, nubausti dešimčiai (10) mėtų laisves atėmi 
mu pataisomųjų darbų stovyklose, susiaurinant politines 
teises penkeriems (5) metams, be konfiskavimo turto, 
kadangi nuteistasis jo neturi. .

Bausmės laikų Gudinskui apskaičiuoti nuo 1941' me
tų Sausio 31 dienos.,

Sprendimas gali būti apskųstas per X1 Armijos ka
rinį Tribunolą SSSR Aukščiausiojo Teismo Karinei Kcr 
legijai 72-jų valandų laikotarpyje nuo momento,' kai 
sprendimo nuorašas įteiktai nuteistajam. {

Originalas su reikiamais parašais: F ; :
' Nuorašas tikras: 

Sekretorius jftąmontov.
I 6 egz. ir išsiųsti pagal sąrašą.

Įvyk. AM.

Visai slaptai Egz Nr. 2
I SPRENDIMAS Nr..69 •r5 į !

, » M ♦
Sovietinių Socialitsinių Respublikų Sąjungos vardu 

1941 metais balandžio 24 Uteną.
(8uS daugiau) > f • -4;
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L Serapinas

Didžioji Lietuvių Tautos Tragedija
(Tęsinys)

Pirmoji masinio suėmimo 
bdnga buvo 1940. VII. 11-12 
nąktį. Buvo suimta 2000 veikė
ju Pa£al A. Sniečkaus patvirtin
ti 1940. VU. 7 slaptą “P neš vai-Į 
stybinių partijų: tautininkų, 
V^demarininkų, -liaudininkų, 
krikščionių demokratų, jauna
lietuvių, trockistų, socialdemo
kratų, eserų, šaulių ir ktT vado
vaujančio sąstato likvidacijos 
paruošiamųjų darbų ir operaty
vinį likvidacijos planą”, įvyk
dytą vienu laiku visoje Lietu
voje. Suimtieji buvo laikomi 
kalėjimuose ir paskui nuteisti 
už akių sunkiesiems darbams į 
Rusijos tolimu osius rytus ar 
šiaure, dauguma 8 metams. To
liau suimtųjų skaičius buvo di
dinamas individualiai.
; Antras masinis suėmimas ir 

jąu tiesiog deportavimas į Ru
siją buvo 1941. VI 14-18, kada 
žvėrišku žiaurumu buvo išvež
ta 34.260 įvairaus amžiaus vy
rų, moterų, senelių ir vaikų.
.Baisiųjų trėmimų iliustracijai ėmė masiškai žudyti 

čia pateikiama viena kita iš- goję, Petrašiūnuose, 
trauka iš tremiamųjų despera-J kėse, 
tjŠko šauksmo: . kenčiame Sargėnuose.
neapsakytai, trūksta vandens ir prie 
oro, bet didžiausias smūgus — Červenės rasta nužudytų lielu-

; KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir intymių nūutytu 

iprUymal, paimti iš gyvenimo. Lengvaa atilius. gyva kalba. gražLi išleist; 
ISO psL Kaina $2J0.

Dr. Jucsas 5. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Isterija 
Matrmki nuo p*t lemjjų amtiq iki pokario metu. Vidutinio formato 142 
psL, kainuoja $2.00. . . —
‘ Dr. Jimkm B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT, istoriniu DLK Vy Okupanto išbandyti patikėtiniai. 
Uuto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynn istorija - -- -
•Zll paL Kalni $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
• • . Dauguma Mą knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitai knygai gilinta įsigyti, atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki 12 
pūUSinę perlaidu. t

i>

* .
1733 Boitk Hilsted Street, Chicago, EL 53S5S

NAUJIENŲ

š.m. Liepos 16 d., sekmad.POLONIA SODE
46-ta GATVĖ IR ARCHER AVNENUE

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

11 L ■" ■

PIKNIKAS

Deportacijoms vadovauti bu
vo atk cnandiruota speciali 
NKVDistų karininkų grupė iš 
Maskvos. Visos akcijos pa
tikrinti buvo ( atvykęs slap
ta j Rygą ir Stalino asmeni

nius sekretorius Malenkovas, į- 
į Įsakydamas vartoti šautuvus ir 

kulkas,, jei nėra pakankamai 
sveikinu iš paselencų ešelon i!vagonų suimtiesiems pervežti. 
Gyvename blogesnėse sąlygose’1^ dejMirtacijų <. J 
negu gyvuliai: trūksta 
trokštame, badaujame, Už k 
Pagaliau, jei jau mums l~_ 
stančiams suaugusių kiek gale-’toje akcijoje, priėmė Stalinas 
tų taikyti bausmę, tai už ką Kalininas. Už gerai atliktą 
kenčia maži vaikai? Jei jau no- darbą apdovanojo irdinais. 
rėjote mus išžudyti, tai reikėjo tų valdžion yra sujaukt p

mūsų šeimas suskaldė, nežinau, 
ar išlaikys mūsų širdys”. — Ki
tas išsako savo begalinį trem
tinio sopulį buvusiam draugui, 
dabar jau komisarui: “Daktare,

rasti gražesnį būdų — skiepiji
mą bacilomis, ir būtų iškart 
baigta”. (Iš tremiamųjų laiš
kų).

Buvusio komisaro J. Glušau- 
sko liudijimu, Maskva buvo pa
reikalavusi ištremti 700.000 lie
tuvių. Naujas deportacijų ban
gas nutraukė užklupęs Vokie
tijos karas prieš S (vietiją. 
čiau karo pradžioje 

jse ir koncentracijos 
’laikomus kalinius

Ta- 
kalėjimuo- 
stovvklose 
!x)lševikai 

-— Kretin- 
Pravieniš-; 

Panevėžyje, Raseniuose, 
Rainių miškelyje 

Telšių, Smėlynėje, prie

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

ENERGY

vių 1111

i operacijos grį- 
orojžurius į Maskvą NKVD karinin- 

kus, kaip liudija buvęs NKVD 
į u k. Ima j oras 1- Molinas, dalyvavęs

padėties stabilizavimas į norma
lią padėtį.

Savanorių talkos pagalba o- 
kupantas Vakarų fronto veiklą 
paskirstė į dvi sekcijas: 1. skir
tą vyresniajai kartai, išnešusiai 
sveiką kailį nuo komunizmo te
roro, neturėjusiai tvirtų princi
pų, — sugebėjo apdumti akis 
ir, tarsi džiunglėse, paklaidinti 
juos nuosavose galvose; 2. skir
tą išeivijos jaunimui, k jinuniz- 
mo grėsmės ir baisaus teroro 

! nepažinusiam, propagandą, kaip 
ir kiekvieną nepažintą madin
gą naujovę, be apdairesnės kri
tikos priimančiam.

Per atsiųstus agentus ryšiams 
megzti su vyresniąja karta ir 
antrojo -frmto prietilčiams ba
zių ieškoti ėmė plačiajai višuo-į 
menei visai neįtartinose vieto-’ 
se . . . net religiniuose centruo-^ 
se! — Pirmieji žvalgai — “ba
zių” ieškotojai — neįtartinos 
asmenybės: mokslo draugai,1 
rašytojai, žurnalistai, kalbiniu- Į 
kai, matematikai . . . tačiau vi-į 
si aukšti partijos pareigūnai, o-

Na ir ėmė kibti ant “meške
riotojų’’ kalbiukų ne tik jaus
mu besivadovaują ir “pasmil
kymus” mėgstančios asmeny
bės, bet ir įvairių sričių mok
slų vyrai su aukštais mokslo 
laipsniais ir titulais.

“Motinystė’JONAS RIMŠA

Jaunimą — busimuosius lie- — Ir, žinoma, mūsiškiai “ben- 
tuvių išveivijos visuomenės; po- dradarbiautojai su tauta” klu- 
litikos bei švietimo vadovus — sniai vykdo atsiųstojo komisa- 
jau 6-tą vasarą okupantas pert ro įsakymą, Manau, jog ir be 
savo patikimuosius tarnus su- Į didelio galvosūkio kiekvienam 
kviečia Vilniun į komunistinį!turi būti aišku, su kuo čia vyk^ 
Kapsuko universitetą po litua- sta bendradarbiavimas, 
nistikos kursų priedanga — ko
munfctinės indoktrinacw par- nepritaria, 7^, ?eras daIvkas
sivežti, teisingos Lietuvos įso-1 kcncertų rengėju apšaukiami nrar,(i5Arijos ir patriotizmo pasimokyti.' «fanati^ais aįt'ikomunistais” ™ ,•
— Visas šias gėrybes didis <€pa- r 
triotas” gen. Pr. Petronis per 
jo vadovaujamą “Tėviškės” 
draugiją teikia nemokmai, ge
rai maitina, vežioja po propa
gandai skirtas pamatyti Lietu
vos vietas. Tačiau kas už propa
gandai skirtųjų vietų dedasi: 
psichiatrinėse įstaigose kanki
nami žmonės, išniekintos baž
nyčios, sunaikintas Nežinomojo 

; Kareįvivo paminklas, nuversti 
kryžiai, laisvės statula, Kalan
tos susideginimo vietas —. nie- 

■ kas “patriotizmo” pasimokyti 
•'ar jau “apkerpėjusio” atgaivin- 
jti ten numykusiems neparodė ir 
* patys nuvykusieji- viso to nepa
sigedo. - r ’ •

j Pagaliau niekas iš “patrioti- 
inių” kursų ar pa mėnesį truku
sių gastrolių po kraštą bę^oku- 

I pantui skirtos panegirikos^ pa- 
! bertos propagandinėje spąudo- 
!je ir gyvuoju žodžiu savo gyve
namajai aplinkai — nieko Jdau- 

I giau neparvežė, lauktojo f “pa- 
i . • .• •• . ~* _ i_ .Lt_ —triotizmo,’ sugrįžę savo konkre
čiais darbais neparodė. Priešin
gai: kai kas spėjo parodyti'aiš
kų prosovietinį patriotizmą. 
Propaguodami bendradarbiavi
mą su tauta, po šiuo kilniu tik
slu — iš tikrųjų vykdo bendra- 
darbiavimą su okupanto tar
nais ir jo misijos vykdytojais.

Į— Siunčiamus solistus atlydi 
I politrukai, kurie, lyg kalinių 
\ sargai, tol neleidžia koncertą 
pradėti, kol nepašalinama iš sa
lės Lietuvos trispalvė vėliava.

- Buy teari* Irs* * 
vora p0WtM HR

tart ha • tom LtMrf
Į J

Žiauriųjų birželiu įvykių pri- lefuuai, kad reikalui esant kirk 
siinininiai kasmet Brbendradar-j vienas galėtų betarpiškai pa- 
biaut vmis su tauta” tampa vis siekti policiją bėdos (emergen- 
storesniu dulkių kluodu apne- cy) atveju skambindamas nume 
šta seniena, tautos kančių ir riu 911.šta seniena, tautos kančių ir 
priespaudos nešėjai ’ į>a(iėkos 

i nusipelniusios asmenybės. O 
(empora, o mores!

Senovės Romos senate įsime
tus į pražūtį valstylx; vedan
čiam gaivalui — Katilinai 
Ciceronas išdrįso viešai stoti į 
atvirą kovą su piktojo gaivai » 

į atstovu. — Ar ne metas pabus- 
Įti ir kietuviškajai išeivijai, nes 
•kantrybės saikas yra perpildy-

(Bus daugiau)

0 kas tokiam su komisarais

Į HUSUOS REIKALINGAS 
SAUGUMAS

Meras Bilandic inf -rmuoja, 
kad Čikagos miestas ėmėsi dvie
jų papildomų priemonių page
rinti saugumą CTA susisieki
mo priemonėse — miesto gele
žinkelių traukinėliuose ir auto
busuose.

Paprašyta skirti milijoną do
lerių Įsteigti specialią jėgą 100 
tranzito sargų, kurie važinėda- 

jini STA vagonuose ir autobu
suose seks ir gaudys visų rūšių 
įkumpanagius piktadarius. Uni
formuoti tranzito saugotojai 
bus aprūpinti radijo siųstuvais 
betarpiškai susisiekti su Polici
jos departamentu. “Iki šios va
saros pabaigos mes turėsime 
100 gerai apmokamų tranzito 
saugumo padėjėjų, kurie veik
dami autobusuose ir traukiniuo 
se pagelbės pagerinti komuni
kaciją ir saugų važinėjimą CT- 
A priemonėmis”, pasakė me
ras.

meras 
. kad visose 

142 CTA stotyse įrengiami te-(žiūr. 1977 m. birželio mėn.{ 
Vak. Vokietijoje leidžiamą ko
munistiniam švietimui ten gy
venančiai lietuvių išeivijai skir
tą “Nemuno Kraštą”).
“Tikrųjų patriotų” oficiozuose 
ir “gyvosios lietuvybės statyto
jų” anonimirHi^se pamfletuo
se žmonėms apmeluoti ir sunie
kinti vietqs platūs laukai, o ap
šmeižtiems pasisakyti — nė vie
nos eiutės. Lygiai kaip okupuo
toje Lietuvoje (žiūr “LKB Kro
niką” III t.). Toje pačioje spau
doje nėra vietos nei Kalantoj 
minėjimo, nei genocido parodos 
ir -apmokamiems skelbimams.

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIM1N1MUS_ 
Dn=A.‘ jT'Gv»»»n'^ MINTYS IR’DARBAi, 259 psL, ližSaDHus 1905 
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Ta v pykite dabar
pas mus

Pu nu jlsj
luti didelius darbui. Pirmi, jie pa
deda Jumi pasiekti asmenišlnu jūsų 
užfimojimui. Antra, jie padedi su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
(r parūpina fondus namams įsigytL

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prie! 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kuris ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo Jdėto«’ 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės ląakaitoa 
’leša

VIKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

JataUt* 192S mataU. T< 421-8070
Įatalfoa pfatooaa Mamai antomobUlama paatatytl.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halstad St. Chicago, 111. 60608
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Saugumo priemonės veikia

Mero Bilandic pranešimu apie 
saugumo sustiprinimą CTA au
tobusuos, traukiniuose ir sto
tyse papildydamas Čikagos po
licijos superintententas James 
O’Grady pasakė, kad ta naujai 
steigiamoji tranzito apsaugos j ė 
ga bus kaip virtinės policijos 
— “ausys, akys ir balsas”, 
lefonų įrengimas policijai grei
čiausiai pasiekti geras dalykas 
ir dar pridūrė .kad prie 260 
naskirtų masinio tranzit polici
jos vieneto dar įpareigota, kad 
daugiau kaip 3,600 policijos vai 
dininkų dalį savo tarnybos lai- 
koo skirtų CTA apsaugai.

Kad saugumas CTA susisie
kime jau yra pagerėjęs, super
intendentas pasakė, kad nuo 
šių metų sausio 5 d. iki gegu
žės 14 d. Chicagos mieste pa
daryta 68,502 rimti kriminali
niai nusikaltimai,bet iš tų “tik 
806 padaryta CTA sistemoje.

_  Praeitais dviem metais an 
tenos užmušė 500 žmonių. Vy
riausybė išleido naujus patvar
kymus saugioms antenoms ga
minti, kad į jas pakliuvusi elek 
tros srovė neužmirštų žmonių.

— Diktatoriaus Castro parei 
škimai apie nesikišimą į Zairę 
neįtikino prezidento ar kitų 
aukštų JAV pareigūnų, Suimti 
belaisviai pasakoja teisybę. Jų 
žodžius patvirtina rastos foto
grafijos.
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Nekultūringai pataria siekti kultūros
Pranas Petronis, okupanto Į raudonosios armijos ge' 

nerolus iškeltas nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vy 
resnysis leitenantas, pataria Amerikos lietuvių jaunimui 
neatitrūkti nuo savo tautos kultūros, bet savo tikslui siek 
ti vartoja labai jau nekultūringus metodus^ Jis pataria 
jaunimui nutraukti ryšius su tėvais — pačiu stipriausiu 
lietuviškos kultūros ryšininku.

Visą Antrojo Pasaulinio karo metą Petronis tarna
vo raudonojoje armijoje, bet jis nelaimėjo nei vieno mū
šio, nes sovietų maršalai neleido jam vadovauti bent vie- 
inai kovai. Generolo laipsnis jam buvo duotas už šnipinė' 
jimą rusams. Sovietų armijoje jis. buvo lietuviško kariuo
menės dalinio žvalgybos viršininkas. Jis privalėjo ap
klausinėti kiekvieną, lietuvį stojantį sovietų armijon. Tą 
darbą jis labai gerai atliko, sovietų karo vadai buvo pa
tenkinti. Patį Petronį jie pakėlė į generolus ir davė dide
les privilegijas. Reikalai pasibaigė karo pabaigoje. Jokios 
specialybės neturintis generolas rusams nebuvo reikalin 
gas. Jie'atleido Petronį iš sovietų armijos ir paskyrė jį 
suorganizuoti žvalgybos tinklą užsienyje gyvenančių lie
tuvių tarpe. Oficialiai jį paskyrė “Tėviškės” draugijos 
pirmininku ir įsakė tuojau imtis darioo. Petronio dispo' 
zicijoj Maskva paskyrė stambią sumą pinigų. Tų pinigų 
nekontroliavo nei Paleckis, nei kompartijos sekretorius 
Petras Griškevičius. Petronis atskaitomybę duoda tiktai 
Maskvoje esantiems komunistams, paskyrusiems Petro' 
nį tokioms pareigoms. Pradžioje Petronis norėjo padėti 
Amerikoje veikiančiam vadinamam Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimui. Jis davė labai dideles lengvatas tiems 
Amerikos lietuviams, kurie įsirašys į minėtą maskvinį 
susivienijimą. Vienas kitas įsirašė ir nuvažiavo į Vilnių, 
kur gavo tokias pačias privilegijas, kokias ten gavo An
tanas Bimbą ir Stasys Jokubka. Leido ilgiau pabūti pa
vergtoje Lietuvoje, išvažiuoti į gimtinį kaimą ir pasižiū' 
rėti, kaip gyvena žemės netekę buvę Lietuvos ūkininkai. 
Šitas metodas mažai Petroniui padėjo. Amerikos lietu
viai atsisakė Petroniui tarnauti.

Šiais metais Petronis rekrutavimo darban įkinkė 
Antano Bimbos redaguojamos Laisvės direktorius. Už
tenka užsisakyti vieneriems metams kornunistihę Lais
vę, kad galėtum gauti dideles privilegijas pavergtoje Lie
tuvoje. Tiktai keli užsisakė Amerikoje leidžiamą mask-

: A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio.

; Neįprastinis
Bet jis solidžiai tyli ir pastebimai stengiasi eiti lygiais 
akmenimis, kad nesugadintų kaliošų. Pagaliau po ilgo 
ėjimo akušerė įeina į prieškambarį; iš ten matoma di
delė, padoriai įrengta salė. Kambariuose, net miega
majam, kur guli gimdyvė, nei dvasios... Giminių ir re
nius kurių visokiose gimdytuvėse nors tvenkinį tvenk, 
čia nematyti, švaistosi, kaip pasvilusi, viena tiktai vi
rėja su buku, išsigandusiu veidu. Girdimi tiktai gar
sūs dejavimai.

J Praeina trys valandos. Marja Pclrovna sėdi prie 
gimdyvės lovos ir apie kažką švagžda. Abidvi motery s 
jau'suskubo susipažinti, viena antrą pažino, paliežn- 
vavo, paaiksėjo.-

— Jums negalima kalbėti. — rūpinasi akušerė, o 
pati taip ir pila klausimus.

Ikrt štai atsidaro durys, ir ty!iai; solidžiai jeica 
į miegamąjį pats Kirjakovas. Jis sėda į kėdę ir glos- 
čioja žandenas. Stoja tyla... Marja Petrovna kukliai 
žvelgia į jo dailų, bet bej ausinį, medinį veidą ir lau
kia. jis pradės kalbėti. Bet jis atkakliai* lydi ir 
kažką galvoju. Nesulaukusi, akušerė ryžtasi pati pra
dėti kalbą ir ištaria frazę, kuri įprastai sakoma gim
dytuvėse: t

— Na, štai ir Dievui dėkui, vienu žmogumi šiame

Evcieso kainas

vinį laikraštį, dar mažiau rengiasi pasinaudoti Petronio 
paruoštais spąstais. Kelionei į Lietuvą jau nustatytas lai 
kas artėja, bet savanorių griebti Petronio pakabintą slie~

' NUGALĖTOJŲ PALIKIMAS “GYVENIMO PABAIGA IR IŠLIKIMO PRADŽIA”
Šiaurės vakarų indėnų vado 

Seattle (1786-1866) kalba, atsa
kant į Amerikos valdžios pasi
ūlymą nupirkti jų žemes 1854 
metais.

Kaip jūs galite pirkti ar par
duoti dangų, žemės šilumą? ši 
mintis mums svetima.

Jei mes nesame gaivinančio 
oro tyrumo, vandens žėrėjimo 
savininkai — kaip jūs galite 
juos nupirkti?

Kiekviena Šios žemės pėda 
mano žmonėms yra šventa. 
Kiekvienas blizgąs pušies spy- 
glis, kiekvienas smėlėtas kran
tas, kiekvienas tamsių miškų 
rūkas, kiekvienas klylantis ir 
dūzgiantis vabalėlis yra šventas 
mani žmonių atminty ir patir
ty. Sultys, kurios teka medžių 
kamienais ir šakomis su savim 
neša, raudonojo žmogaus isto-l 
riją. a

Balto žmogaus mirusieji už
miršta savo gimtą kraštą, išei
dami kelionėn tarp žvaigždžių. 
Mūsų mirusieji šios nuostabios 
žemės neužmiršta miekados, 
nes ji raudono žmogaus moti
na. Mes esame žemės dalis ir ji 
dalis mūsų. Kvapnios gėlės yra 
mūsų seserys briedis, arkly^

žemė mums šventa.
Spindintis vanduo, kuris 

vena upėm ir upeliais nėra tik
tai vanduo, bet mūsų tėvų krau
tas. Jei mes parduodame jums 
žemę, jūs privalote atsiminti, 
kad ji Šventa ir privalote savo 
vaikus mokyti, kad ji šventa, 
ir kad kiekvienas neryškus eže
rų skaidraus vandens atspindys 
pasakoja mano tautos gyvenimo 
įvykius ir mano žmonių prisi
minimus. Vandens čiurlenimas 
yra mano tėvų ir protėvių bal-

sru'

stų vaizdas graužia raudono 
žmogaus akis. Bet taip yra gal 
būt, kadangi raudonas žmogus 
laukinis ir nesupranta. z

Balto žmogaus miestuos nė
ra mažiausios ramios vietos. 
Nei pačios mažiausios vietos iš
girsti besiskleidžiančius lapus 
pavasarį ar vabalėlio sparnų 
šlamėjimą. Bet taip yra gal to
dėl, kad aš laukinis ir nesupran
tu. Nuolatinis bildesys tik už
gauna ausis. Ko vertas yra gy
venimas, jei žmogus nebegali 
girdėti vienišos griežlės grieži
mo ar apie kūdrą susirinkusių 
varlių ginčų naktimis? Aš rau
donas ir aš nesuprantu. Indėnui 
daug mielesnis švelnus, vandens 
paviršiumi sklendžiančio, vėjo 
ošimas — ir pats vėjo kvapas, 
išplautas vidudienio lietaus ar 
kvapnus pušies sakais.

Oras yra brangus raudonam 
žmogui, nes juo visi dalijasi. 
Gyvis, medis, žmogus — visi 
tuo pačiu kvapu alsuoja. Baltas 
žmogus, atrodo, nepastebi, kuo 
alsuoja. Kaip pamažu, diena iš 
dienos mirštantis, jis nebejau
čia smarvės. Bet jei mes jums 
parduodame savo žemę, jūs pri
valote atsiminti, kad oras mums 
brangus ; kad oras savo dva
sia dalijasi su visu tuo, kas gy
va; kad jis gyvenimą išlaikei. 
Vėjo dvelkimas, kuriuo mūsų 
prosenis pirmąjį kartą atsikvė
pė, priima ir jo paskutinį ato
dūsį. Ir jei mes jums parduo
dame savo žemę, jūs turite ją 
laikyti atskirą ir šventą, kaip 
vietą, kur net ir baltas žmogus 
galėtų pajusti vėjo skonį; saldų 
pievų gėlėmis. '

Taigi, mes?- svarstysime jūsų 
siūlymą pirkti mūšų žemę. Jei

Upės yra mūsų, seserys; jos 
nuramina mūsų troškulį. Upės 
neša mūsų laivelius ir maitina 
mūsų vaikas. Jei mes pardun
dame j u hm savo žemę, jūs turi
te atsiminti ir savo vaikus mo- 

jkyti, kad upės yra mūsų ir jū- 
'sų seserys ir nuo šio laiko elg- 
tis su jomis švelniai; taip, kaip 
elgtumėtės su kiekviena sese
rim.

Mes žinome, kad baltas žmo
gus mūsų kėlių nesupranta. Jam 
vienas žemės plotas yra tas 
pats kaip ir kitas, nes jis yra 
svetimasis, kuris ateina naktį 
ir pasiima iš žemės, ko jam tuo 

j didysis aras — mūsų broliai.^ metu reikia, žemė nėra jo se-

gos pievos, mažučio žirgo kūno ’i jęs, jis keliauja sau toliau. Jis 
šiluma, žmogus — visi puikiau-(palieka savo tėvų kapus, ir jam 
so tai pačiai ir vienai šeimai, r nesvarbu. Jis pagrobia žemę 

Taigi, kai didysis vadas Va- nuo savo vaikų, ir jam nerūpi.
šingtone siunčia žodį, kad jis J i tėvų kapai, jo vaikų įgimtos 
nori pirkti mūsų žemę, jis pra* teisės yra užmirštos. Jis elgiasi 
šo labai daug. Didysis; vadas sL su savo motina, žeme; su-savo 
unčia žodį, kad jis rezervuos! broliu, dangumi; kaip. su dąik- 
mums vietą, nes nori, kad mes'tais, kuriuos galima pirkti, 
galėtume gyventi ištaigiai ir grobti ir parduoti: kaip avis ar nuspręsime priimti, aš statysiu 
mekenu netrukdami Jis bus^ spalvotus karolėlius. Jo godu- vieną^ sąlygą. Baltas^ žmogus 
mūsų tėvas ir mes jo vaikai.imas prarys žemę ir paliks vien 
Todėl mes svarstysime jūsų si- dykumą.
ūiymą mūsų žemę pirkti. Bet Aš nežinau. Mūsų keliai skir
tai nebus mums lengva, nes ši tingi nuo jūsų kelių. Jūsų mie*

~ | 0X0 cLLdS   lAALIOU UI U11CU. » XXXWLU. j ~ —

ką nesimato. Petronis jau jaučia, kad jis ir čia prakiš.! Kalnų uolotos keteros, sultin-'suo, bet priešas, ir, ją nugalė-
Vyresnio amžiaus lietuvius jis jau nurašė, o nutarė kreip 
tis į jaunuolius, neseniai baigusius aukštuosius mokslus 
ir besidominčius lietuvių literatūra. Praeitos savaitės 
Laisvėje jis parašė straipsnį, pavadintą “Lietuvi, neatit' 
rūk nuo savo tautos kultūros.” Be kitų dalykų, ten jis ši
taip įtikinėja: - , . ... . v..

“Lietuviškosios išeivijos jaunąją generaciją nuo sa 
vo tautos kamieno, gyvenančio tarybų Lietuvoje, ski
ria keletas labai rimtų barjerų. Pirmiausia, tai skir
tingų socialinių santvarkų ir. atstumo barjerai., Dau.

i guma išeivijos gyvena toli už okeano, šalyje^ kur so* 
cialinės sistemos skirtingos, lyginant su tarybų Lie
tuvoje. Daugeliui aktualus ir kalbos ^barjeras: jie 
silpnai supranta lietuvių kalbą. Yra, tiesa, dar vie
nas dirbtinis'barjeras: tai draudimas jaunajai išei
vijos kartai bendradarbiauti su savo tautos kamie
nu, gyvenančiu socialistinėje santvarkoje. Tą barje
rą sukūrė vyresniosios išeivijos santvarkoje dalis, ne' 
kenčiantį socialistinės santvarkos”.' (Laisvė, 1978 m. 
birž. 9 d. 3 psl.).
Kaip iš pradžios citatos matyti, gen, Petronis. įžiūri 

“kelias labai rimtas kliūtis”, jo vadinamais barjerais, bet 
jau sekančiame paragrafe tvirtina, kad tolį dabartiniu 
metu galima gana lengvai nugalėti. Prie dabartinio “tai' 
kaus sambūvio”, kaip jis sako, kad socialistinių sistemų 
skirtumai taip pat nėra tokia jau nenugalima kliūtimi. 
Didžiausia kliūtimi Petroniui atrodo, dirbtinas dalykas, 
kurį jis labai jau nekultūringai nurašo, kai pas mus daro 
nauji politikai. Jis rašo:

“Na, jeigu kalba eina apie dirbtiną barjerą, kurie 
neapkenčia tarybų Lietuvos, tai tokių tenka paklaus 
ti kuo gi čia dėta išeivijos jaunoji generacija? Ji 
gimė ir išaugo svetur, tapo visiškai savarankiška ir 
nebeturi jokio pagrindo neapkęsti,gyvenančių savo 
tautiečių socialistinėje santvarkoje. Juk ir tarybų Lie 
tuvoje išaugo nauja lietuvių tautos karta, kurianti

savo gyvenimą socializmo ir internacionalizmo peg* 
rindu, visiškai'net neprisiminanti. ikitarybinlų politi
nių ir socialinių pažiūriu,.kurios gajos kai kurių išei 
vijos sluoksnių senose galvose. Tarybų Lietuvos jau
nimas be jokio priešiškumo jausmo, su. atvira širdi
mi prima išeivijos jaunimą, jo nesiedama su jų tėvų 
politinėmis pažiūromis praeityje. Tas pažiūras gy
venimas jau seniai sugriovė. Dabartiniam jaunimui 
jos svetimos, jomis ir nesidomi”. (Ten pat).
Jeigu Lietuvos jaunimas tomis pažiūromis nesido

mi, tai kodėl Petronis ir visa gauja okupanto samdinių to 
jaunimo neprileidžia laisviems pokalbiams? Kodėl kol
chozai! išvežamas Amerikos turistas visa laiką yra sau
gojamas? Kodėl tas jaunimas pašovė vos iš Vilniaus iš
meluoja per akis. Melu prie kultūros jaunimo nepritrauk 
gaus teisės yra tiktai senių galvose, tai kodėl rusai bijo 
apie tas teises kalbėti, nors Helsinkyje ir Ženevoje pasi
žadėjo tas teises gerbti? Kodėl neįsileidžia laisvajame 
pasaulyje spausdintų knygų ir laikraščių?

Petronis tarnauja Maskvai, ne Lietuvai, užtat jis taip 
meluoja per akis, Melu prie kiltūros jaunimo nepritrauk
si. t

privak) elgtis su šios žemės gy
viais, kaip su savo broliais.

Aš esu laukinis ir aš jokio ki
to - elgesio nesuprantu. Aš ma
čiau tūkstantį pūvančių binvrė- 
lų prerijoje, ten paliktų balto 
žmogaus'/ kims juos iššaudė jš 
pravažiuojančio traukinio. .As" 
esu laukinis ir aš nesuprantu, 
kaip rūkstantis geležies arklys, 
gali būti svarbesnis už buivolą, 
kurį mes žudome, tik 
liktume gyvi.

Kas yra žmogus be 
Jei nebebūtų žvėrių, 
mirtų iš didžiulės dvasios vie
nam Js- Nes kas atsitinka žvė-f 
rimą, netrukus atsitinka ir žmo-‘ 
nėms. Viskas yra sujungta.

Jūs privalote mokyti savo 
vaikus, kad žemė pd jų kojom 
yra mūsų prosenių pelenai. Kad 
jie išmoktų gerbti kraštą, ku
riame gyvena, priminkite s#vo 
vaikams, kad žemė yra perte
kus nesuskaitomais gyvenimais 
tų, kurie yra mūsų giminės. 
Mokykite savo vaikus, ko ir meč 
mokėme savo vaikus: žemė yra 
mūsų motina. Žemės likimas 
yra žemės veikų likimas. Žmo-

(Nukelta į 5 psi

kad iš-

žvėrių? 
žmogus’

pasaulyje daugiau.
— Taip, malonu, — sako Kirjakovas, išlaikydamas 

medinė veido išreišką, — nors visdėlto, išr antros pttsės> 
kad turėtum pervirš vaiku, reikia turėti pervirš, pini
gų. Kūdikis negimsta sotus ir aprengtas. Giindyvės 
veide pasirodo kaltumo išraiška, tarsi ji įvesdino į pa
saulį gyvą būtybę be leidimo arba iš tuščios užgaidos. 
Kirjakovas su atodūsiu pakyla ir solidžiai išeina.

— Koks jis jūsų^ Dievas su juo... — sako akušerė 
gimdyvei. — Griežtas toks ir be šypsenos...

Gimdyvė pasakoja, kad jis josios visados loks.t. 
Jis sąžiningas, teisingas, išmintingas, protingai eko
nomiškas, bet visa tai lokiais neįprastais matavimais, 
kad paprastiems įnirtingiems darosi tvanku. Giminės 
nuo jo pasitraukė, tarnaitės neišbūna ilgiau mėnesio, 
pažįstamų nėra, žmona ir vaikai amžinai įtempti dd 
baimes ir dėl kiekvieno savo žingsnio. Jis nesipeša, 
nerėkia, dorybių jis turi daugiau, negu trukumų, bet 
kai jis išeina iš namų, visi jaučiasi sveikesni, būna leng 
viau. Kodėl tatai taip, gimdyvė ir pati negali suprasti.

— Dubenius reikia gerai išvalyti ir pastaty ti juos 
sandėly, — sako Kirjakovas. vėl įeidamas į miegamą 
jį. — šituos flakonus taip pat reikia paslėpti: pravers.

Tatai, ką jis kalba, labai paprasta ir įprasta, bet 
akušerė įį{ąst|. Ji pradeda šio>žmo
gaus bijotįs ir suvirpa kiekvieną r^artą, kai, jo 
žingsnius. Ryta, besiruošdama išeiti, jinai mato; kaip 
valgomajam mažiukas Kirjakovo sūnus, išblyškęs, nu
kirptas gimnazistas, geria arbatą... Priešais jį sloHKir- 
jakovas ir kalba savo saikingu, lygiu balsu;

A. ČECHOVAS
Iš rusų kalbos versta Jono Valaičio.

Svajos
Dvejetas šimtininkų — vienas jucdabarzdis, kres

nas, ant neįprastai trumpų kojelių, taip kad jei įsižiū
rėti į jį iš užpakalio, tai rodosi, kad jo kojos praside-
da žymiai žemiau, kaip visų žlonjų, antras ilgas, lie
sas ir tiesus, kaip lazda, su reta,barzdele tamsiai rudos 
spalvos — konvojuoja į apskrities miestą valkatą, ne
atsimenantį gimties. Pirmasis eina svyrinėdamas, žval
gosi į šalis; kramto čia šiaudgalį, čia savo rankovę,
pjekšnoja sau per šlaunis ir murkia, aplamai yra nerū 
pestingo ir lengvamanio išvaizdos, antrasis gi, nepai- 
s$hl savo lieso veido ir siaurų pe&ų. išrodo solidus,

— Tu moki valgyli, mokėk gi ir dirbti. Tu štai 
dabar nurijai kąsnį, bet nepagalvojai, matyt, kad ši
tas kąsnis vertas pinigų, o pinigai įsigyjami darbu. Tu 
valgyk ir galvok...

Akušerė žiūri į buką vaiko'veldą, ir jai rodosi, kad 
net orui sunku, kad dar truputį — ir sienos sugrius, ne- 
pateidamos slegiamo neįprastinio žmogaus dalyvavi
mo. Neatsimindama savęs iš išgąsčio ir jau jausdama 
ririd.iljs, taęi^u. truputį pastovėjusi, it ipagftlrojusi, ino- 
ūna saio.įįyfenliiikus ir skubiai išeina. ų ,

het kfdįjc prisimena, kad pamirSo gauti savo tris 
rublius, taufau, truputį pastovėjusi ir pagalvojusi, m> 
ji rimka ir eina toliau.

/ (Pabaiga).

rimtas, susikaupęs, sudėtim ir visos savo figūros iš—’ 
vaizda panašus į sentikių popus arba į tuos karius,

• kurie piešiami senuose paveiksluose, jam “už gudrybę 
Dievas kaktos pridėjo’*, jis plikas, kas dar labiau padi-i 
dina paminėtą panalybę. Pirmąjį vadina Andrejum! 
Ptacha, o antrąjį — Nikandru Sapožnikovu.

žmogus, karį jis konvojina, vCsiškai neatitinka 
įsiraizdavimą, kurį kiekvienas susidaro apie val

katas. Tatai mažiukas gležnas žmogus, silpnos įr li
guistas, sa smulkiais, bespalviais ir išskirtinai neapib
rėžtais veido bruožais. Jojo blakstienos retutis, žvilgs
nis nuolankus ir kuklus, ūsai vos prasikalantieji, nors 
valkata persirito jau per trisdešimt}. JU žingsniuoja 
nedrąsiai, sulinkęs ir sukišęs rankas į rankoves. Jo 
paltuko ne prasčioko, drapinė, apfkaklū sa pratrintu 
kraštu pakelta ligi pal kepurės krantų, taip kad tiktai 

; viena raudona nosytė drįsta žvelgti į Dievo pasaulį.
Kalba jis miknojamu tenoriuku, rtuolašHs. kosčioda-
mas. Sunku, labai sunku pripažinti Jį esant valkata, 
slepiančiu savo gimtąjį vardą. Greičiau tatai suelge- 
tčjęs, Dievo pamirštas popovičius nevykėlis, išvytas 
dėl girtavimo raštininkėlis, pirklio sūnus ar brolvai
kis, pamėginęs saro skystus jėgeles aktoriaus srityje 
ir dabar einantis namo, kail suvaidintų paskutinį akta 
iš sakmė* apie sūnų palaidūną, gal būti, sprendžiant 
iš to buko kantrumo, kuriuo jis kovoja sų rudens neiš-| 
brendamo purvo, tatai fanatikas — viemrfclyno patar
nautojas, Ųesibaųtąs po rusų vienuolynus, atkakliai 
ieškąs “būvio laikaus ir be nuodėmės’’ ir neradęs...

(Bus daugiau/
Hujlano^ Chkaga & HL Tuesday, June 20, 1378



*KUfRRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI chirurgua 

«4» So. Pwlukl Rd. (CrvwfoH' 
fcuHdlnt), T*L LU 5-6444 
•‘lomus pagal suaitarim, j 

*1 atsiliepia, skambinti 374-8004.

UR C. K. BOBELIS !
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T»M. 695-0533 

*ox Valley AUdical Cantor 
860 SUAAMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Eastchester Community klinikos 
Medicinos dlrekronus

1938 S. Hanheim Rd., Weitchestar, IL
V ALA? DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kte antra šeštadieni 8—3 vai. 
Tilt 562 2727 arba 562 1728

, -EU— BE 3-5893 •

PR. A R. GLEVECKAS’ 
CYHYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS j
3907 W.tf 103rd ŠtreO 

Valandos pagal siunanma.

DR, FRANK PLECKAŠ;
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5145

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses”’ 

VaL agal susitarimą, uždaryta treč Į

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

damas kitiems gerą pėvyždj. 
Reikta pastebėti, kad lietuviai 
ir jų spauda pradeda atkreipti 
dėmesį į "‘Speak Up°. Tai lie
čia Ir autoriatfirjninimą Toron
to savhitraftl, tačiau to nepa
kanka.

fc. Petrokaitis

MŪSŲ SPAUDOJE
INFORMACIJA

SĄJUNGININKAMS

DR. LEONAS SEIBuTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEŠf sJrd STifeET 
VaL antr&d. 1-^-4 popiet 
ketvirtd. 5 ^7 vaL vai
Ofiso titefu 776-280) .

Rtzidencijos telėf«: 448-5545

“Laisvosios Lietuvos” 12

..Ofisas 2652 WEST 59th S1RSET
TeŲ PR -8-1223 

OFISO VAL.: pirm., antiad-, treČiad. 
ir pėntf. 2-4 if 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą. »-

nr. 
Vilius Bražėnas straipsniu 

j “Prasiveržimai spaudon” at
kreipia dėmesį į kun, dr. J. j 

VVT TiTTUA'C tPrunski :’, kun. K. Pugevičiaus. 
V I įJrCAo Įprel. Mincevičiaus, K. Radvilos

- GYDYTOJAS IR ^IRURGAS įr y Semaškos labai sėkmin- 
Sendte praktika, spėt. MOTE R J ligos. • ^as pastangas kelti okup. Lie-

' 'tuvos ir pavergtų lietuvių rei
kalus svetimųjų spaudoje, in
formuojant sąjungininkus bei 
ieškant draugų ten, kur galima 

į jU rasti. -
__ _j Atskiru paragrafu užsiinena- 

t * mas laikraštis anglų kalba 
i“Speak Up5’. Apie jį ir jo leidė- 

_______ją. — redaktorių, G. Urboną taip
•V dažai. Speciali pagalba tjjoms. rašoma:
•Z ir t- t Į _ MQsų spatidbs dalis yra
VtL: įr 6—8 AaE+^diemaig 9 1 * s? • *r ■2130 3ira cKi^TfioS Fana S' * ’nfOT?U"hna?1C.

TaUf.: PRospačt 6-5084 Mą toje sntxje. I askelbti atsie-
— , kiniai p^dėtti parodyti, kas jma-

PERKRAUSTYMAI
- MOVING 
Lsidimsl — ^ilm «par*ud<

ŽEMA KAINA 
R. iERtNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas par kraustymas 

H įvairių atstūmę.
* ANTANAS VILIMAS

| Tel. 376-18S2 arba 376-5996

n ma padaryti ir kad galima iš 
'viso daug ką padaryti. Kanado
je, pavyzdžiui, jau kelinti mėtai 
išeina, ir vis tobulėja; konser
vatyvus — prieškomunistinis 
mėnraštis “Speak Up’’ Janiė 
telpa svarbūs, naudingi, pilni 
-gyvybinės informacijos straip
sniai fašylojtĮ ffe ’tik Kattadds,

SOPHIE BARČUS
U5&B VALAHbOš

Viaot programos U WCPA,
v . 1490 JdL A.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir- 
madiehta Iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai popiet šešta dieniais 
ir sekmadieniais įTup 8:30 iki 9:30

Vide|i AldbnJ Dlbkut 

Tafef.: HEmtock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE
CHICAGO, ILL 60629

Didžiousfes kailiu 
paairinkimoj

tttiuoi

«L2SXM2F 
fr 

6TT-MŠ

Jėl itami ttirtenis, kurta 
galėtų ^taujiena.% pra- ’
tome Itsiųfli jų adrtRtis. Mes 
fiepis siusime Nsujieaas dvi ta-i 
vaites nemokamai.

Revolution Of The One-Pot Meal
In Colonial times many 

large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, coolriftg was done 
there, away from the main 
house, wHrii itayed cool and 
dry. Today we still want td 
keep the house cool, but also 
want to save energy and free 
time for all file leisure activ
ities of summer. Thanks to 
modem conveniences we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sacrificing taste or 
nutrition.

The hero of this kitchen 
revolution » the one-pot 
meal, made in a riow cooker 
like a crockpot, baked in the 
oven the niįht before^ or pre
pared in advance and frozen. 
One-pot meals can be as 
simple as hot dogs and beans, 
or as fancy as eoq au vin. But 
they rill get you out of the 
kitchen white me sun shines, 
consume energy during off- 
peak hours and help keep the 
house cool, cutting down on 
air condffiorrfng Mis.

Summer is also the time 
when friends are Ekrfy to 
drop in, and one-pot meals 
are an easy but elegant way 
to entertain, indoors or out. 
Coupled with a festtee salad 
and served on a table set 
with decorated Vrva napkins 
tad 6ol or-coordinated paper 
placemats, they mean less 
jeerrint and ctean-np Mme, 

Speaking of revolutions, 
our Russian friends have a 
way of making feed tea Using 
solar power. Put tea bap, 
sugar, water and lemon iuice 
in a sealed eontliner shake 
well and place tn bdgtt tim- 
b'ght for a few hotfra. Thin 
pour over ice. Presto, real' 
iced tea with lemon!

Id tokens eoma from ttte fteott 
Paper Company Hmm tartie*

h a roll of papft flted
fbt every Job from drying 
haftdi to cteaning pots and

of a coat hanger in the 
middle^ bend the ends beek 
and use it io haftg the towel 
rofi wherever H la stated.

White*® ta eettit< •* 
taemion, One^Ot med meow

ine S negalime Suprasti, kodėl 
visi buivolai išžudyti, laukiniai 
arkliai pažaboti;’ kodėl slapti 
girių kampeliai pilni sunkaus 
žmonių gausybės kvRp > ir puo
šnus kalvų vaizdas subraukytas 
kalbančiomis vielomis. Kur tan- 
kmnynai. Dingo. Kur kalnų 
aras, Nebota. Gyvenimas baigė
si; prasideda išlikimas. (Iš the 
“plain Dealer, Clėv. June 5, 
197G“) V. temis

NUGALĖTOJI PALIKIMAS * <
(AtMU iš 4 psi.)

nės, kurie spfeuna ant žemė®, 
spjauna ant savęs.

Tiek fhėš žimome: žemė nė-1 
priklauso žmogui, žmogus pri
klauso žemei. Tiek mes žinome. 
Visa kas yra, yna sujungta: kaip 
kraujas, kuris jungia viena šei
mą. Visa yra Sujungta.

K^s atsitinka žemei, atsitin
ka žemės vaikams, žmogus nei- 
šaudė gyvybė audinio: jis tik 
viena gija jmne. Ką jis dar i au
diniui, daro sau pačiam.

* Net ir baltas žmogus, kurio 
Dievas vaikščioja ir kalbasi su 
juo kaip draugės su draugu, ne
gali būti bendro lik i p'o išimtis. 
Gal but mes. būsim broliais; ne- 

. žiūrint visko, ramatysirtie. Ką 
mes tiktai žinome, ir ką gal net 
ir baltas žiriogus vieną dieną 

‘ staiga pamatys — mūsų Dievas 
:yra tas patš dievas. Dabar jus 

■ galit siu galvoti, kad Jis yra jū- 
sd nuosavybė: kaip kad jūs ne

frite; kad mūsų žemė būtų jūsų 
bet ir iš likusio dar laisvo pa- nuosavybė, £et tas jums nieka- 
saulio. Gausu rašinių, peršpaū- dos nepasiseks. Jis yra žmogaus 
sdintų iš kitos prieškoinUfiišti- Dievas ir Jo gailestingumas ly- 
nės spaudos. Laikrapštyje Ife- gus: raudonam znitjui ir bal
čiam! Baltijos kraštai, y£3fc Liė- tam. Ši žemė Jam brangi ir ken- 
tuvos reikalai. Atrodytų toksai4kti žemei yra Siekini! jos kūrė- 
deidinys būtų verta ir mūsiš- ją. Baltieji taip pat prieis savo 
kės spaudos dėmesio, ypač kad galą; gal net,greičiau negu vi
jo leidėju ir vyriausiu redakto- sos kitos giminės. Priterškit sa
rtum yra lietuvis G. Urbdfidš. vo guolį ir vieną naktį jūs už- 
Viėnok šis faktas mūšų span- trokšite savo pačių išmatose, 
dojė, atrodo, laikomas valštt- Bet žūdami jūs spindėsite, 
bine paslaptimi: riet tdn pat, degdami galia Dievo, kuris jus 
Toronte, išeinančiame lietuvis-'j ši kraštą atvedė ir kuris, kaž
kame savaitraštyje ligi šiolei kokiam ypatingam tikslui, da- 
nepavyko užtikti bent poros ei- vė jums galią valdyti jį ir rau- 
lučių žinutę apie mūsų tautiečio doim žmogų, šis tikslas, šis li- 
vykusias pastangas infonnaci- 
nėje srityje. Nekenktų ir paska
tinimas jam padėti platinant šį 
mėnraštį kanadiečių ir ameri
kiečių tarpe. (SPĖAK bt5, PO 
Box 272 Station “BM, Totbrito, 
0nt., CANADA, M5T 2W2 $7.5 
metatiis), Kiek gi mes turime 
lietinių, redaguojančių prieso- 
kupačinę spaudą svėtiiitomiš 
kalbomis?! ...

V. Bražėnas gerai žinb, kad 
horint gauti irifbttiĮaėijk, rei
kia ją duoti. Tddėl jfe pats tėf- 
kia ihfbrtiiačiją ne tik. kitatau^ 
eiti span d j ė, bet ir kitose kb- 
itititiikacijbs insfittičijosc, dtitH '

Nepatenkinti Amtraku
Leonard Sandler savaitraščio 

“National Enquired birželio 20 
d. numeryje ras i kad Amtrakas 
išmokėjo geležinkeliams milijo
nus mokesčių mokėtojų pinigų 
bomisafs už traukinių tiksliu 
laikii atvažiavimus į stotis, bet 
pasak GAO (General. Atskaito
mybės Ofisą) Am Irai išleido 
baskatirilinams $32.6 milijonus, 
tačiau aptarnavimas tebėra ne
oresnis, o yra net blogesnis už 
laikus prieš Amtraką. Pagal 
Aintrako sistemą, traukinys ga
li vėlintiš visosė stotyse pake
liui, bet gauna bohusą jei į pas
kutinę stotį atvažiuota tiksliu 
laiku. Pavyzdžiui Am trak trau
kinys iš Jalksonville, Fla. į St. 
Peterburgą pasivėlinęs atvažia
vo J visas 9 stotis, bet laiku pa
siekė St. Petersburgą.

susirink™ u

Žemaičiu Kultūros klubo pusme
tinis nariu susirinkiams įvyks trečia
dieni, birželio 21 d., 1:00 vai. popiet 
šauliu namuose, 2417 W. 43 St. Na
riai prašomi atsilankyti ir užsimokė
ti klubo duokles, kad neliktumėte 
suspenduoti. Klubas turės 2 mėnesiu 
atstotas. Raikalui esant, kreiptis į 
raštininke R. Didžsalvienę. tel.927- 
8660. Po susirinkimo bus vaišės.

R. Didžgalvienė, rast.

CHICAGOS LIETUVIU SUVAL
KIEČIŲ DRAUGUOS pusmetinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 23 d., 7 vai. vak. Vyčių 
salėje, 2455 W. 47 St. Nariai pra
šomi atsiliepti, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. Strungys j ę,

KAŽiMlERA JONIKAS

Gyv. 5952 Sd. Washtenaw Ave.

A-^Mtaė 1978 m. birželio 18 d., 4:00 vai. ryto sulaukusi 83 metu am
žiaus. Gimusi Lietuvoje. Laukuvos valse., Tauragės apskr.

Amerikoje išgyveno 68 rriėtuš.
Paliko nuliūdę: brolio duktė Petrė Laukaitis, pusbrolio vaikai ir 

kiti fifttihės, dtatipM bėi fialĮstaffil.
* G De‘uvoje liko brolis su šeinja.

Kūnas jiašarvbtjš,Pėtkatis M&tQuęttė koplyčioje' 2533 .’fa 11 St
Trečiadienį, birželio 21 dieną. 9:00 VaL ryto bus lydima iš koplyčios 

Į šv. M. Marijos Gimimo paraoijds bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
btis laidojama šv. Kažimiėro Lietuvių kapinėse.

Visi a. a Kazimieros Jonikas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dšlyt>idti laidotuvėse ir suteikti jam .i) paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Brolio duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

even if you aren’t fryfeg foods, 
or open the kitchen window! 
at the top, so hot air escapes. 
Cook or wash dishet after 
dark whenever you can. A- 
void opening the refrigerator 
as much as possible — the heat 
it tetoovte from the inride is 
pumped outride — into your 
kitchen. Ute Ifrte heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on your oveft 
will be more effective. Ute dis
posable platee, cup* and nap- 
kirA as often « possible, but' 
when there are dishes to wash, 
load the dishwasher fuBy be
fore running. You rrUght even 
try washing (fishes in cold 
water — with modern deter* 
gentį it woritt fine.

Another verrion of ttte 
summer Htefien te Dre bar* 
beque or camp out, which 
means leaving ne kitchen far 
behind. Every Camber fawwi 
that the cm mdispenteble

The kotai pictured above 
doeart appear much different 

i than aky typfeal suburban 
'home. But It incorporates en- 
errr-aarixur features in de- 
sign, matertels, and eppd- 
MJbėef ▼Meh eaa čut energy 
>*c4s by Ifo te SI perrenk It 
has twe haai-eireilatin r 
Meatnater Hreplaees (right), 
deaigned te.draw room air in 
tBravgk IM fewer veau, 
wxm ft and then re-direct 
the bested ate Wk Inte the

. The mere affective rw of 
taerirt-tevfing desitrk materi- 
nJa and appliances can well 
aave up to one half the cost of 
heating and eoollrig our homes. 
Thk claim is being proven by 
New Tort’s Long Island Sav
ings Bank. Its "Centouergy 
*7W house was built to deltom- 
•irate the many practical ways 
ef conserving energy. The to
tal bdditatel coft of these 
UhpMvemrtte tete tpptčti-

*

years through reduced ex

tUlAtidtf wltMft tadeefl-’ 
ing as well as Ln earthen berms 
•round the foundation, Orltti-' 
tation to seasonal sun Atti
tude*, etierky-savlnt Appli
ances and fireplaces.

The two Heatilaior ^re
places re-clrtulate heated air 
back into the room. Thia fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplace*, according to the de- 
signers of “Ontenergy ’"M.*

The fireplace* ioere MippUed 
tfr /Toma Ow/tf, norai 
Park, New York. tleatUaiar

A iXoUbk of Veg*,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viską darykite tu meile". — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Sventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė i pasauli 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paHetla kiekvieną. Ber «ur yra mi
rusiai i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZAVIŠTi 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika 8/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Te!. 737-8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIA USLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 
h/ . 2533 W. 71st Street 
k ** Telef. 476-2345-6

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

(RYS MODĖRNISKOŠ KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBIL1AMS PASTATYTI

NARIAI:
Ckic&cof
Lietuviu
Laidotuvių
DireRtori<
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 

I . MAS DIENA 

S IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS
30? So. LITU A MCA AVENUE. Phone: YArdi 7-344JJ

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
Šo. LtTUANlCA AVE. Tėti YAHi 7-11J8-11W

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICS>

2424 WEST 69tn STREET RApttbite 7-1118
2314 WEST 23rd PLACE Vlirinh 7-6471
LI628 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe Hille, PL 974-4418

P. J. RIDIKAS
33M Sd. HAL8TED STREET Phone: TArda 7-1911

MAUJIKNM, CHICAGO «, ILUTuesday. June 20, 1978 “ ‘



-r-fr — Alice Etephens, Oiicągos 
konservatorijos kolegijos balso

I lavinimo vedėja, paruoštos dai- 
— nininkės dainuos ketvitadienį,/ 

birželio 22 ir penktadienį, bir
želio 23 d. 7:45 vaL vak. Nei-’ 
son salėje, 7 aukšte, 410 S. Mi-. 
chigas Avė. Skirtingos progra
mos kiekvieną vakarą.Visi kvie 
čiami. Įėjimas laisvas ir’ ne- 

• mokamas.
— Juozo Kapočiaus Lietuvių 

Į Enciklopedijoj leidykla išleido 
’ 36 tomų lietuviškos ir 6 tomus 
lituanistinės enciklopedijos an- 

; glų kalba, šio reikšmiugč darbo 
, j gruo

džiu 3 d. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos salėje. Rengėjų 
komitetą sudaro mž; Juozas Da 
čys (uirm.), Aleksandras Lilei
kis, Juoazs Stašaitis, Stasys 
Santvaras ir Povilas žičkus.

— Prel. Jonas Balkūnas pa* 
kviestas pagrindiniu kalbėtoju 
Clevelando lietuviams birželio 
įvykių minėjime šv. Jurgio pa
rapijos salėje birželio 25 d. 12jBirž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d. 
vai. j d. informacijai bei registruotis

| prašome kreiptis į Marių Kie-
— Viktoras Sajmiskas treni-{l& 65^7 S. Talman Avė., Chi- 

ruoja Baltimorės moterų tink
linio rinktinę, vykstančią į Pa
saulio Lietuvių Sporto žaidy-

Parko išvyko atostogų į Sass-rnes Toronte. Rinktinėje daly- 
wood Lake apylinkes, Mineso vauja: Jonė Brasauskienė, Re
toje, palei Kanados sieną. gina Laskauskaitė, Eglė Milda

—Juozas S*rvaitiis, Cleveland, 
Ohio, pratęsė be raginimo savo 
prenumeratą ir ta proga parė
mė Naujienų leidimą $10 auka. 
Dėkui. Savo laiške jis tarp kita 
ko, taip rasi: “Keletą dolerių, 
atsiunčiu daugiau todėl, kad re’ 
miu naujienas”. |

— Silvestras Jokub»lius, Del
hi, Ont.,atnaujindamas prenu

merata, atsiuntė $8 auką. Dė-|^ Ka,ua-
Vi>i T-l in not ^AV„i Tnmntn ta„» užbaigtuvės numatomos

tioch, laukuose. Visi mielai

kui. Taip, pat dėkui Toronto tau 
tiediui, užsisakiusiam Naujie
nas vieseriems metams, bet pa 
vardės prašiusiam neskelbti.
— Česlovas Tuminas, Los An

geles, Cąl., .prie prenumeratos 
pridėjo $5 auką. Ponia Anna 
Malakauskas iš Marquette Par
ko be raginimo pratęsė prenu
meratą ir prisiuntė 2 dol. auką 
Naujiesų paramai. Dėkui. Taip 
pat ėkui tos apylinkės tautietei, 
užsisakiusiai Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui

— Leokadija ir Stasys Jus- 
kėnai, taip pat ju sūnus Kęstu
tis ir marti Zelma iš Brighton

žytė, Vida Gintavinytė, Birutė 
Gorell. Daina Buivydaitė ir Ni- kviečiami dalyvauti šioje mūsų 
jolė Kaltreider.

— Vykstantiems į Čikagos, 
miesto centrą savomis mašino
mis žinotiną, kad State gatvė 
tarp Wacker Dpi ve ir Congre- 
so St. dėl remonto yra uždary
ta privačioms mašinoms. Re
montai bei ’pagerinimai baigsis 
po apie 18 mėnesių.

— Kelionių į Vilnių Š. m.

gražios gamtos išvykoje. Bus 
gardaus maisto, veiks turtingas 
baras. Muz. Strolia linksmins 
visus savo svajinga jnuzika. 
Autobusai į gegužinę eis šia 
tvarka: 1:3 vąL popiet iš Marr 
quette Parko nuo Paramas, 2 
vai. popiet jš-Cicerp nuo šy. An
tano bažnyčios.

Dėl informacijų 
skambinti 737-5750.

rk> ir-yra pasiry-
žtįsios visomis, priemonėmis jį 
“išgydyti”. Rezervų tarybos pir 
mininkas pabrėžė bankmin-, 
kams, kad Amerika turi atsako 
mybę išlaikyti dolerio pastovu
mą įr tuo negalima abejotų' 
Esą, dolerio tvirta vertė ir jos’ ■ 
pastovumas sudaro tiek Ame
rikon,-tiek ir pasaulio ekonomi
jos-sveiką pagrindą.

Tačiau, tuoj po tokios opti
mistiškos kalbos, rezervų tary
bos pirmininkas Miller čia pat 
užbanknunkų konferencijos du 
rų žurnalistams pareiškė, kad 
Vašingtonas neturi tikslo įsiki
šti į laisvos valiutų rinkos veik
smus, kad būtų galinga stabili
zuoti bei sutvirtinti valiutų bir
žoje dolerio vertę. Esą, Ameri
ka nori suvaržyti spekuliantus, 
bet nėra įsipareigojusi apginti 
dolerio svyrayimą. Pirmoje ei
lėje,; pasak pirmininko, Ameri
ka turi sutvarkjti infliaciją, ne 
darbą ir nuostolingą prekybos 
balansą. Dolerio vertės kriti
mas pagyvina infliaciją, bet ne
žymiai ——Vos 0,01 procento 
šiais metais.

Rezervu tarybos pirmininkas

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, tvml — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
CB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISU INFORMACIJŲ. KREIPTIS l ; ' .

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HI. ' Virginia 7-7747

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

2 butu 9 m. senumo. 2 no 5, 3 mie
gami. 51 St už Kedzie. Tik S82.500.

72 ir Campbell V/z aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
.S65.000.

10!4 akru žemės netoli Burlington, 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. $25,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

RIMTAS NAMŲ L 
PARDAVIMAS

LABAI GRAŽUS 5 kamb. 3- mie
gamu 20 . m. mūro namas ir garažas 
arti Kool-Aide.. Graži gatvė, geri kai
mynai. $29,700.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

7 KAMBARIŲ namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porČius, nau
ja elektra. Apsauga nuo potvynio, 
daug priedų. Platus sklypas, gelmi
nė tvora, tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500.

MODERNUS 15 metu muro namas. 
2 butai ir profesionalui > liuksus ofi* 
so patalpa. Daug priedų; Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. ~ t

LIETUVIŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
narnas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų, švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas * pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

- KUR TIESA, IR KUR 
" > MELAS?

ZIURICH. — JAV federalinės 
rezervų tarybos naujasis pirmi 
ninkas G. W. Miller birželio 12 Miller kvįetė pasaulio biznie- 
d. Ciuriche susirinkusiems be- rius padėti sumažinti Amerikos 
veik iš viso pasaulio bankiniu- užsienio /prakybos nuostolius, 
kams užtikrino, kad JA Vals- padidinant Amerikos gaminių 

laužą savo gražiuose, prie An- tybės yra susirūpinusios dole- pardavimą užsienyje. Kaip ty- 
.čia, lyg ir atsakydami į pirmi- 
{ninko Miller prašymą,žemės aly 
ve# eksport. organizacija OPEC 

■ rengiasi žemės alyvai kainą pa
kelti 15|%, kuris klausimas bus 
iškeltas ateinančią savaitę že
mės alyvos magnatų konferen- 

Įcijoje. OPEC. ekonomistas sa
iko, kad kritus dolerio vertei, 

1 OPECo nariai prekiaudami že
mės alyva praeitais ir šiais me
tais turi nuostolio apie 15 pro
centu. Maždaug tiek procentų 
turės pabrangi žemės alyva.

Tai reiškia, kad pabrangus* 
žemės alyvai, visur, visame pa

kulyje pabrangs gamyba, pre- 
.kės, darbas ir panašiai, žodžiu, 
infliacija vėl pradės kelti galvą, 
o doleris dar labiau smukti že
myn. Jau dabar aukso kaina vi 

lsą laiką tvirtėja.
Antrąvertus, kaikurių gami

nių, kaip raštinių baldams, už
sakymai nuolat didėja. Ir tai 
tartum reikštų, kad ekonomijai 

’ taisosi ,tačiau Amerikos bizniol 
ir ekonom. analizinės bendro-} 

įves* kaip The Holt Inwestment 
.'Advisory, pranašauja, kad atei 
nančiais 1979 metais recesija

cago 60629, tel. (312> 737-1717
— Cicero Liet. Medžiotoju- 

žuvautojų klubas š. m. birželio 
mėn. 24 d., šeštadienį, 3 vaL po
piet rengia Joninių gegužine-

M.L.S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
Naujienoms reikalingas

" LINOTIPININKAS
Vyrą , ar moterį pamokysime šio amato. Dar- i 

bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-j 
lefonu:

MAEDA N0REIKTEN1
Wert Iftt SU CMcmo, HL 50629 • TeL WA 5-2787

DWh pMlrinkimes terse rOttes Ivalrip trakiu 
MAISTAS Ii lUROPOS SANDtLIŲ.

Cszmos Parcels Express Corp.
MAR9UITTK GIFT PARCELS SERVICE

1541 W. 69fh III. «04». -,T< WA M7»

IKHl

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
3UTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkui
4243 W. 63rd SL, Chlore * 

TeL 787-0600.

IEŠKAU PIRKTI iš privataus 
ašmens, be agentų, 2 butu na
mą. Siūlyti TeL 476-7727. ‘

REAL ESTATE 

2625 .West 71st Street 
Tel. 737-7200 irb* 737-8834

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N>mv Stitybi Ir Rtmonfu -7

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komiška kreipiasi 1 visus akai" 

‘ *aprašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau-
— - -------- n įtinant šį paliausią Amerikos lietuvių dienraštį
m juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant tikslu sudaryti nenutrOk- 
teną grandisę ne tik lietuvi&og įMiados Jde^tėjh ‘ ‘ ’
aip pat pavergtos Lietuvos df joT~fcnomų gert

Mojus ir į visus lietuvius, ir 
dos pirmūnu pavyzdžiais, plat . seniausią Amerios lietuvių dienraštį, 

tmeruojaht, tikslu sudaryti nenutrūk- 
mdos ktestėjtariL bet ir visos ifefajos 
įmonių gerovei, bendromis Jėgomis 
atstatymo ir visuotino Hetuvišrų rei.

t kalų renesanso.
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI J

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie 
tinimo vajaus; labai vertingomis dovanomis naujiems s!

' Mylmlas Karaitis, sav. Grand Grotes’motelio ir Reridendaio viešbučio, 
17350 Gulf Blvd., - St. Petersburg, 33708, tek 813-391-9753, paskyrė 
trijų' dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svemais puiHamą motelyje, prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV; telefoim'kMsx nxxiemfais iren^mais.'

Mūsų .bendradarbė ir savaitinės skilties MAplink mus -ir .mūsų yawIx” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras Ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. - . > j y'

pniotni pasinaudoti Žemiau esamomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60601

Pavardė ir vardas

Adresu

• Užakair Naujienas kaip dovaną savo __
yra naujas skaitytojas. Priede doL

Pavardė ir vardai — , —

----------- - kuria

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Patinimo vajaug proga, palaikydamas lietuvišką "apiudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti uf pridedamus - doL

y
Pavardė fr vardas ______________ -_____  . ._____________ ________________

Adresas __________________________________________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suripa. 
tinimui nemokamai be jokfų Įsipareigojimu.

Pavardė Ir vardas ________ ;__________ ________________

Adresas -------------------------------------------- --------- ----------------

Pavardė ir vardai

Adresas ------------

Pavardė ir vardai

Ldreeu

HELP WANTED — MALE 
Dafflninfo Reikią

PART TIME HELP NEEDED.
MACHINE SHOP. 

DOWNERS GROVE 
1648 Ogden Ave. 

960-1070

( ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI •

Turiu Chlcagos,miesto leldlmtg
Dirbu Ir užmlestfuosa >*• 
rantuotai fr

KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 9274559 ; '

a “LIETUVOS AIDAI”
S, KAZE BRAZDZIONYTE,

. PROGRAMOS VEDĖJA. sJ/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W.7Ut Street, Chicago, Illinois 60629 
' Telef. - 778-5374

kad vyriausybė surasianti for-
• • imule krašto ukiui gydyti. Bet-Snio metu vyksta Susmemjimo Lietuvių ’gi rezervų tapybos pirmininko 

a • •> •• •- t v < riF-rn vienoks pareiškimas bankinin-Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 kams ir kitoks žurnalams 

m. Specialus Vajns ■ ;niek’se™ neža'’a- v Pi
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus 

įsijungti į SLA nariu šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatoj _
mis ir privilegijomis" Į PAIEŠKOJIMAI

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir į
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti) PAIEŠKOMI seni ateiviai iš Telšių 

•Lx- I • j j - ... I apylinkės: p. ŠERNIUKAI IR MOLISpridėtinėmis apdraudomis. • 1 ' ’JONAS. Paieškomi arba apie juos ži-
• - Z į __ t X _ .

pridėtinėmis apdraudomis.
★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NU0-inąI Mrs. y. Gnggs^ 

LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių. ’
★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei

katos.
★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000' 

iki $5,000.
★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 

$2,000. ’ .
★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus:

Viso Amžiaus Mokamą apdraudą (Whole Life V-l) 
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payrpent 
Life.V-2) - - ’
Metų Taupomąją apdraudą (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudą (10 Year Endowment V-X)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretoru. Taip pat galima kreiptis)r į Susivieniji
mo Centrą:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New York, N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

618—8 Ave., SE 
Calgary, Alta, CANADA 
T2G OMI

PERSONAL 
Asmeny Ieško

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIAI REIKALINGA 

KOMPANIONĖ
Į Duodamas privatus kamba
rys, maistas ir atlyginimas. 
Lengva namų rduša ir lengvas 
virimas. • . ,

Tei. 424-5495

Prašydami aplikacijų, pažymėkite sav3xgimimo datą (mėnesį

WATCHMAN
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. Must 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.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

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

UNITED MACHINE PRODUCTS 
9100 W. Gage, Franklin Park 

'678-5900

HELP WANTED — FEMALE I
D»rbinlnkly ‘ Reikia !

HOUSEKEEPER—COOK
Needed - TO LIVE IN.

Room, Bath and TV.
SMALL Adult Family and small 

J Dog. Light housekeeping, Light Per- 
’ sonal Laundry, Washing Machine. 
I To work with other live-in help. 
(North Lake Shore Dr.) Current lo 
cal references.

$175 WEEKLY WAGE.
Call between 10 AM. to 4 P.M.

664-9661 or 346-6049

NEEDED AT ONCE 
GLASS BLOWERS 

EXPERIENCED 
Tube Bending Mainly 

Top wages — steady work 
(N. W. SUBURB) 

CALL 894-8237

BRICKLAYER
Experienced Mason

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rales.

Excellent benefits.
Apply —

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

M—18 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai m

Liability apdraudimas pen«run«ami 
Kreiptis

A. LAURAITIS 
4M5 Sa. ASHLAND AVB. .į, 

5534775

LAIKRODŽIAI Ir ERAMGINYMS 

Padavimas tr Talayaaa .
U44 WIST «9tk street 
TaM: UhMIc M9CI

M. i | M K U S
Notary Public r 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi 
iškvietimai, pt*'

žvmai ir kitokį blanfau-

Siuntiniai i Lietuvi 
ir kitus kraštus t

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr Av.
CtnMSo, III. 60632. TeL YA 7-5990

i — i.—

Uli Frenk ZapolU 
CtMVx W.VSth St 

' GA 4-MM

i— --------------- *-------------------
* -- —————
! HELP WANTED — MALE-F EMALI 
i Reikia Darbininkų Ir DarbĮtdnkiy
l’ '7

TYPIST—STENO
We currently have an opening for 

an individual with accurate typing 
and shorthand skills and dictaphone 
ability Must be neat appearing, or-

An Equal Opportunity Employer
plus a comprerensive benefits paek- 
age

> For Interview Appointment Call 
RON SMITH

f ▼ 757-6200 Ext- 339
\ I /-zzr amsc°
\ I A 389 E. 14th St

Chical Heists, IQ.
Equal opportunity ■ employer mA

FIGHT.HEAST DISEfiSi

WI
‘ GIVE HEART FUND

JU • > K < , M -r .. CHILD CARE—HOUSEKEEPER
meną ir metas), tada siunčiant aplikacijas Jums bos pranerti ap- Live in. own room, bath. Near North, 
draudy mokesčiai. • / _________- ' 1^79 eiaia® 8?8-3341 SI | w MAWrtMM, CKK^SO S, ILUTuasdsf, Jud« >0, 197Į




