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ŽYDAI IR JUODŽIAI RENGIA 
EISENĄ J MARQUETTE PARKĄ

LIEPOS 9 DIENĄ GALI KILTI DIDELĖS RIAUŠĖS, JEIGU 
J*'* ’■'NACIAI ŠAUKS DIDELĮ MITINGĄ

.CiĮICAGO, Illinois. -- Nežiūrint į Skokie žydų patarimą ne
ruošti jokios eisenos į Marquette Parką liepos 9 dieną, bet Chi- 
cagOš žydų jaunimas tai eisenai organizuojasi, o agitatoriai ren- 
jpąsiyątsilygintj naciams.

{domiausia, kad prie žydų 
prisideda visą eilė juodžių va
dų, kurie kalba apie reikalą lie
pos^ dieną žygiuoti-j .Marquet
te Parką į dalyvauti nacių pla
nuojamame mitinge.

Kiekvienam aišku, kad į Mar 
quette Parką - gali susirinkti 
daug ^noiių, kurie-gali sukelti muziej ų paveikslus.

Šu. juodžiais, bandys ar- Seulo meno parodoms 19 šimt- 
dyti nacių . planuojamą eiseną mečio vertingus paveikslus. Vi- 
iar mftiHgą, tai nesupratimųskas buvo supakuota ir pervež- 
tikrai kils. Juodžiai -kalbėtojai>- - 
-ragina savo jaunimą organizuo 
tis eisenai }- Marquette Parką.

* ’ *• gali atšaukti.

NUSIVEŽĖ VERTINGUS 
PRANCŪZŲ PAVEIKSLUS 
MARSEILLE, Prancūzija. — 

Prancūzų policija nustatė, kad 
praeitą ketvirtadieni apdairūs 
vagiliai nusivežė trijų milijonų 
dolerių vertės gerus prancūzų

• Prancūzų 
dideles.riąušęs..Jeigu žįtįąf, su- muziejus paskolino Pekino ir

ta Į Marseille uostą.
paveikslai buvo sukrauti i pa 

tikimos transporto bendrovės 
sunkvežimius ir išvežti į muzie 
jų. šoferis, nebūdamas tikras 

keliu, sustojo prie

Hl

-NEKURSTYKITE KINUOS PRIEŠ SOVIETU 
SĄJUNGĄ,- SKUNDĖSI BREŽNEVAS

nuo
^"tavmios -kelk) paklaus- 
Savmmkas, apJdausinėjęs

O

Šių metų geg. 21 d. Ch/cžgoje buvo sušauktais Susivienijimo Lietuvių Amerikoj Illinois, In
dianos ir Wisconsino valstijų kuopų atstovų ir veikėjų suvažiavimas kuriame labai daug laiko 
buvo pašvęsta naujai paskelbto vajaus reikalams. Apie naują vajų aiškino Povilas Dargis ir Euph- 
rosinė MiKužiūtė. Pasitarime dalyvavo visa Mačiukų šeima, kurios visi nariai priklauso Susivie
nijimui. Sėdi Pranė Maciukienė, priėmusi konfe rencijon atvykusius svečius, ir Kazys Macke-Ma- 
čiukas. SLA garbės narys, ir apskrities pirm ninkas. Iš kairė į dešinę stovi SLA prezidentas Po- 
vylas P. Dargis, SLA iždo globėja ir apskrities sek retorė Christine Austin, . Mačiuko sūnus Chas. 
Macke,,Mačiuko žentas Walter Petrauskis, Mačiukų duktė Akvilina Petrauskienė, Mačiukų marti 
Irene Macke, $LA iždininkė Ęuphosine Mikužiūttė, 134-tos kuopos pirmininkė Elena čižauskienė. 

‘ Nuotrauka V. Noreikos

šuoti 4 Marquette Paiką. Jis 
prižadėjoChieagos policijos pro
tekciją.. Nariams būtų lengva 
suteikti: protekciją, jeigu hie- 
kas-Į 5Įarquette.Parką nesiverš 
ttf. Bėt jjęigų ju<kižai ir žydai 
nitais sukĮfuįdjtr'-Aaiių / eiseną 
tii‘protekcija bte .labai-.-feika- 
linga; Miesto-policijos vadas ga- 
Įivįėterii. ’. teisėjo Heighten 
sptendimą pakeisti. Reikėtų 
kj^iptŲš į.aukštesnį teismą.
jįieste naciai silpnai pasirodė
■Rraatą . šeštadienį Chicagos 

miesto centre nacių demonstra 
dja' buvo labai silpnutė. Polici
ja turėjo daug jėgos padėti, 
kad 'juos apgintų. Į miestą su
gužėjo apie. 10,060 nacių prie
šų. Jeigu ne policijos protekci
ją tai naciai patys būtų nepa
jėgę apsiginti. 

/ — ___

— Arabė Kitty Millinaire pa- 
skutiniais 9 mėnesiais Londo
ne- praleido 6 milijonus dolerių. 
Jai patiko pinigų rulete lošti, 
Šokti ir į teatrus vaikščioti. Lon 
dpno policija ją sučiupo beva
giant brangenybes. Pas ją poli
cija rado brangenybių už 367,- 
000 dolerių, bet ji sakosi, kad 
jųmevogusi.

— New Yorko policija suė
mė Dr. Sebastian P. Kovacs, 
kuris vienos rūšies receptais už 
dirbo 300,000 dolerių. Jis netu- 
rėjo teisės tų vaistų pardavi
nėti. i. .

ką ir kur jis vežė,patarė.saugu- 
mo sumetimais, geriausiai už
eiti į policijos nuovadą. Jis 
davė žmogų, kad nulydėtų šo
ferį į nuovadą Kai šoferis grį
žo iš nuovados, jo sunkvežimis 
jau buvo nuvažiavęs. Kol jis nu 
vyko į nuovadą, vežimas dar to 
liau nuvažiavo.

Sunkvežimio ieškoti buvo į- 
kinkyta policija,. paimtas heli
kopteris. Penktadinio popietę 
pastebėtas automobilis, stovin 
tiš pomędžiu, šoferis nuvyko, 
rado mašiną bet atidaręs du
ms, paveikslų nerado. J j tar
pe buvo $30.000 vertės Paul 
Gaugin paveikslas.

EUROPIEČIAI MĖGSTA 
.. AMERIKOS MARŠKINIUS

ST. LOUIS, ILL. — Biznie
rius Max T. Scharf, pavažinė
jęs po svarbesnius Europos ir 
Rytų Europos miestus ir pra
monės centrus, priėjo įsitikini
mo, kad europiečiai mėgsta ne 
tik amerikiečių gamintas mėly 
nas kelnaites, 'liet ir vasarinius 
labai patogius rankovių netu
rinčius marškinius.

Mergaitėms labai patinka 
gražiai dažyti marškiniai. M.T. 
Scharf grįžo ir pradėjo planuo
ti kelias naujas mašinas,, kad 
pradėtų dideliais kiekiais ga
minti marškinius. Jis jau par 
sivežė daug užsakymų, bet ti
kisi -gauti žymiai daugiau. Jis 
tvirtina, kad pigesnis doleris 
taip pat padeda bizniui.

PAKISTANO DIKTATORIUS NEPERLEIS 
VYRIAUSYBĖS CIVILIAMS ERFURTAS. —Vakarų Vokie- 

' tijds dienraštis “Der Spiegei” 
DIKTATORIUS PATARĖ VISIEMS KRAŠTO GYVENTOJAMS žln,omis; Kytų Vokietijoje ge- 

GEROKAI SUVERŽTI DIRŽUS įgūžės pirmos dienos proga Er-
1 furto mieste įvyko jaunimo ir 

RA.W'ALF1NDI, Pak’stanas. —’Praeitais metais diktatorius senimo riaušės kai miliciją pra 
Zia - al Haq paskelbė, kad netrukus visame krašte bus pravesti ^ėjo sklaidyti susirinkusiu jau 
laisvi rinkimai, išrinktas parlamentas* ir vyriausybė bus perlei- nuolių kelių šimtu minia. Jau
sta civiliams Jis pats pareiškė, kad rengiasi išeiti į pensiją ir ra-.’nuoliams neklausant, milicija 
miai gyventi. šunų pagalba brutaliai pradėjo

Jeigu jam būtų nesaugu pa- IŠSPROGDINTA KRAUTU- ^as ir iššaukė r<au-
čiame Pakistane, tai jis tada iš VĖS
krašto išvažiuotų į užsienį. Bet; rvrrrni™ -m o l k v. .. - i-#- CHICAGO, m.— Schaumburšiandien jis jau pakeitė savo; .. .__ . .. , . .į go policija tyrinėja dviejų dide

lių krautuvių išsprogdinimo prie 
žasti, kurios buvo išsprogdin
tos birželio 24 d.Woodfield Mall 
priemiestyje.. Krautuvės sar
gas buvo sužeistas.

Puerto Rico terorstų grupė

IŠSPROGDINTA KRAUTU
VĖS

CHICAGO, m.— Schaumbur

kalendorėlis

Birželio 27: Ema, Vladisla
vas, Normalia, Nendrė. Gedi
minas.

Saulė teka — 5:17, le’rdžiasi

MJtaa, drigBas.

— Meksikoje, Tijuana provin
cijoje yra didelis Mesa kalėji
mas. Kalėjime kilo maištas, ku 
iio metu buvo užmušti 8 žmo
nės, jų tarpe direktorius ir jo 
pavadutojas.

— Vežikų unijos narys Pete 
Gamarata kandidatuoja pi“J’ 
ninko pareigoms. Pirmininkas 
Futzgerald kritikuojamas dėl 
netvarkoj, pinįginiy fondų ad* 
mlništracijojo. - -

nuomonę. Pasirodo, kad vyriau 
sybės civiliams jis visai nesi
rengia perleisti. Jis taip per 
radiją pasakė ir pranešė, kad 
Pakistano laukia labai sunki 
ekonominė krizė, kad kiekvie
nas gyventojas turės susivežti
diržą ir pakentėti, kol viskas FALN giriasi, kad tai jų dar- 
susitvarkys.
Premjerą Buttho gali pakarti..

Gen. Zia - al Haq buvo prem
jero Buttho krašto apsaugos 
ministeris. Jis vadovavo visai
Pakistano kariuomenei. Gen. 

Zia " al Haq nuvertė Buttho 
vyriausybę, įvedė karo stovį, 
prižadėjo pravesti laisvus rin
kimus ir leisti parlamentui ruo 
šti įstatymus, o civilinei vyriau 
sybei administruoti kraštą. Bėl 
vėliau jis įsakė suimti buvusį 
premjerą ir atidavė jį teisman. 
Teisman jį išteisino,, nes nebu
vo kaltinamos medžiagos. Vė
liau buvo suruoštas antras tei
smas, kuris paskyrė mirties 
bausmę, o gen* Zia nutarė jį 
pakarti. Jis gavo daug protes
tų prieš mirties bausmę, bet 
kaip tik dėl to jiė noris tą bau
smę įvykdyti.

bas. Bombą, esą, jie padėjo Pue 
rto Rico nepriklausomybės pa
rado proga, kuriame Michiga- 
no Avė., Čikagoj, dalyvavo per 
50,000, asmenų.

Puerto Rico teroristų grupė 
FALN yra paskleidusi ispanų 
kalba lapelių, kuriuose sakoma, 
kad jie siekia sunaikinti valdan 
čios klasės valdymo mechaniz
mą.

— Viena Maskvos siuvėja tvir 
tina, kad ji jrirkusi iš Harves
ter bendrovės direktoriaus 
Crawford dolerių už 1.500 rub
lių. Doleris kamuoja 70 kapei- 
kų.o ji už dolerį mokėjo 1.45 ka 
peikas. Crawford laikomas. Lef 
rtovo kalėjime. Rusai leido Har 
vester sekretorei su juo pasi
matyti. ’

— Castro tvirtina, kad Kubos 
kareiviai nedalyvavo įsiverži* 
me į Saba provinciją, bet Zai* 
rėš valdžia turi nelaisvėn 'paim 
tuš kelte’Ktf&M karki*.

šes. Į jas vėliau prisidėjo ir vy
resnieji.

Peštynių metu su milicija, 
jaunimas šaukė, reikalaudamas 
laisvės ir laisvu rinkimų. Kelios 
dešimtys buvo sužeista ir nema 
žiau suimta. Tai jau nebe pir
mas toks Rytų Vokietijos jau
nuolių “išsišokimas”, kuriame 
“pešamasi” su milicija, reika
laujant laisvės. Tik, deja, apie 
jas retai kada žinia pasiekia 
karus.

ATGYJA VOKIEČIŲ 
MILITARIZMAS

va

MINSKE KALBĖJO SOVIETU KARIAMS, PRIEŠ 30 
METU IŠLAISVINUSIEMS MINSKĄ

MASKVA, Rusija. — Praeitą sekmadienį į Minską sovietų 
vyriausybė sutraukė labai daug įvairių ginklų rūsių kariuome
nės, valstybės tarnautojus, kolchozininkus, komunistų partijos 
narius, mokyklų jaunimą, kad galėtų paminėti Minsko 30 metų 
“išlaisvinimo” sukaktį.

Lygiai prieš 30 metų sovietų 
karo jėgos privertė vokiečių ka 
ro jėgas trauktis iš Minsko ir 
ne tik miestą, bet ir visą apy
linkę atiduoti rusams. Parade 
buvo visa eilė karių, dalyvavu
sių kovose prieš vakariečių pa- 
riuomenę. Mokyklinio amžiaus 

jaunimui buvo rodomi seni ka
riai, baltgudžių ir rusų kovos 
prieš vokiečius “didvyriai”.

Svarbiausi kalbą’Minsko iš
kilmėse pasakė Leonidas Brež
nevas Sovietų Sąjungos komu- 

j nistų partijos geenralinis sek- 
i rotorius ir aukščiausio sovieaų 
pirmininkas. Jis pagyrė sovietų 
karo jėgas, sumušusias vokie
čius keliose'- Gudijos vietose.bet 
svarbiausią savo kalbos dali jis 
nukreipė prieš prezidentą Car-, 
terį. jo patarėją Brzezinski ir 
valstybės sekretorių Cyrus 
Vance.

TERORIZMO BANGA
PRANCŪZIJOJE

teroristiniai 
žiau-

R.

Atlan- 
Įskai- 

klausi“ 
ir ieš-

PARTS. — Prancūzijoje jau 
kurs laikas kaip, sprogdmėja 
bombos, vykdomi 
veiksmai. Jie nėra tokie 
rus kaip Italijoje. l>et visdėlto
dažni ir pridaro nemani ma
terialinių nuostolių. Birželio 24 
d. kairieji padėjo bmbą ir su
sprogdino dešiniųjų knygyną. 
Po to, kairieji pasigyrė tuo dar 
bu ir pagrasino vyriausybei, 
kad ji neleistų dešiniesiems mi
tinguoti, kurie Puvo numatyti 
birželio 27 dienai.

Vyriausybei, matyti, nerea
guojant, kairieji» tada biržei o 
Žo d. išsprogdirž) du rytų Euro
pos valstybių prekybos biurus, 
o birželio 26 d. — susprogdino 
Versalio rūmus, vienuolikos my 
lių nuo Paryžiaus. Brangiuose 
istorijai rūmuose sprogusi bom 
ba suardė tris aukštus kairia
jame rūmų sparne. Sprogimas 
buvo toks stiprus, kad visiškai 
sunaikino imperatorių kamba
rį ir kovų galeriją, kuriose bu
vo iškabintų brangių ir istori
jai svarbių paveikslų.

Versalio rūmai buvo pasta
tyti 1661 m., o kairysis sparnas 
—1782 m., karaliaus Liudviko 
XIV laikais, ir jie ištisą visą 
šimtą metų, iki didžiosios pran
cūzų revoliucijos, buvo karalių 
ir tuo pačių vyriausybės cent
ru. Taip vadinama rūmų vei
drodžių salė istoriškai yra svar 
bi tuo, kad joje buvo pasirašy
ta pirmojo pasaulinio karo tai
ka.

Brežnevas tvirtina, kad pre
zidentas Carteris kursto dabar
tinę Kiniją kovoti prieš Sovie
tų Sąjungą. Susirinkusiems jis 
pareiškė, kad tokia Amerikos 
politika prie nieko gero nepri
ves ne tik Amerikai, bet ir Ki
niai bei visam pasauliui.

“Atrodo, kad šiaurės 
to Sąjungos valstybės, 
tant ir JAV, nenori į šį 
mą žiūrėti kontruktyviai
koti būdų sustabdyti ginklavi
mosi lenktynes. Sovietų Sąjun
ga tokį planą pasiūliusi vaka
rams, bet jie nekreipia dėmesio 
į minėtą pasiūlymą. Vietoj pa
sitarimų su Šori etų Sąjunga, J- 
AV pradėjo pasitarimus su Ki
nija. Kurstymas Kinijos prieš 
Sovietų Sąjungą labai trumpa
regė ir pavojinga politika,— 
tvirtina Brežnevas. Sovietų Są- 

j jungos valdovas labai norėtų, 
kad taikos ir nusiginklavimo pa 
šita rimų pa grinda n būtų sovie
tų valdžios pasiūlymai, tuo ta r-

RYTŲ BERLYNAS.^. Visas j pu prezidentas Carteris pradė- 
pasaulis smerkia buvusį vokie-ljo ieškoti kitų planų. Jis pasiun 
čių militarizmą. bet paskuti
niais metais tą vokiečių milita
rizmą imasi atgaivinti kaip tik 
tie, kurie daugiausiai prieš jį 
rėkia, tai marksistinė rytų Vo
kietija.

Rytų Vokietijos vyriausybės 
įsakymu, žinoma, pritariam 
Maskvai.ne tik aukštose mokyk 
lose, liet net pradžios mokyklų 
mokiniai turi mokytis karinių 
mokslų: maršuoti. žygiuoti, pul 
ti. mušti, šaudyti.

— Wisconsine vieno ūkinin- 
|ko Elm Grove laukuose suuodė 

_ Praeitą penktadienį vove-kaulus indėno, palaidoto prieš 
raitž įlindo į elektros dėžę, su- į 5,000 metų.
kėlė trumpą- «ujungimą ir užgę-j
sinb šviesas 2,500 namų. Elekt-

tė į Pekiną savo patarėją Zbig- 
niek Brzezinski, kuris kiniečius 
kurstė prieš Sovietų Sąjungą. 
Brzezinskio politika veda prezi
dento Carterio administraciją 
prie geresnių Amerikos santy
kių su dabartine Kinija.

Sovietų spaudoje keliais at
vejais labai smerkiai buvo puo- 
labas Zbigniew Brzezim*k ,nors 
pats prezidentas Carteris pa
reiškė Jcad jis. o ne Brzezinskis 
sprendžia Amerikos užsienio po 
Ii tikos klausimus. Sovietų spau 
doje iškeliami faktai, kad Brze
zinskis yra lenku kilmės ir jau 
seniai nekančiąs rusų. Brežne
vas smerkia Carterį, kad jis 
klauso patarėjo Brzezinskio. 
Brežnevas kalbėjo 45 minutes, 
bet du trečdaliai jo kalbos bu-

ŽIAURIAI NUŽUDĖ 
MTSIJONIERIUS

SAINSBURY, Rodezija. —Ži
niomis iš Rodezijos, birželio 23 
d. naktį iš Mozambiko Įsibrovę 
juodųjų komunistų teroristai iš 
žudė visus religinės misijos 
žmones, kuri buvo įsteigta ang
liškos bažnyuios Rodezijojp, ne- 
pertoliausiai nuo Mozambko 
sienos.

Nužudytųjų tarpe yra ir vi
sa •rjuonieriaus kun. Philip 
Evans Šeima: jis pats, žmona ir 
penki maži vaikai; IŠ viso re
liginėje misijoje buvo nužudy
ta 13 baltųjų asmenų, neskai
tant ten buvusių juodukų.

____  ___ —Graikijos žemės drebėjimo
rikos inžinierius dėžėje rado iš!metu gyvybėm ^tek? 45, žmo- ___

-voverąltj, u jiės^I^auJ^jdartebekasamaB. | vo president o Carttrio užsienio

politikos kritika. Jam labai ne~ 
patiko dideli Kinijos valdžios 
ginklu užsakymai Amerikoje, 
Vakaru Vokietijoje ir Prancū
zijoje. Brežnevas bijo, kad ne
būtų sudaryta galinga Ameri
kos, Kinijos. Vakarų Vokietijos 
ir Pranūzijos sąjunga prieš So
vietų Sąjungą. Brežnevo kalba 
klausytojams paliko laba liūd- 
ną įspūdį. < .

b f



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. .

save be laiko i kapus nuvaryti. m ui per inkstus žalingų medžią- kūne jausime gyvastingumą

Mediciniška tiasa
Nesileiskime apgaudinėjami

Vist k< apgavikai supa mus— vieni mediciniški, kiti 
relig’isx1. Jų venkime, jiems akli ir kurti būkime!

Išmintingas raginimas 

ras kąsnis apgavikui. Tai viš
čiukas vanago naguose.Menkbs 
asmenybės žmogus esti išnau
dojamas visokeriopai. Štai ke
letas pavydžių kurie padės 
mums neprisileisti vanagų į sa
vo kiemą.

Nepirkime Vaistų Skelbiamų 
Reklamose

neva

doleriais5 — juos išmintingai daug 
taupyk ir negailėk sveikatos tai
symui jokių išlaidų.

Nepirkime jokių liuosavimui 
vidurių skelbiamų — reklamuo
jamų nuolat. Tie skelbimai — 
tai avigalvių mūsų tarpe žver 
jojimas. Mes tokie nesame — ir 
nė vienas (okiuo nepasirodyki- 
me. Vidurius kietus tvarkj’ki- 
me su gydytojo pagalba. Gal 
ten kokia negalė į žarnas įsime
tė — ją prašalinus viduriai tyar 
kysis. Greičiausiai bus. mūšų 
pačių apsileidimais — naudingų 
skysčių mažas yarjojinias. Ki
tas nenori, virtim valgia benori, 
išleisti pinigo daržovėms, tre
čias — nevalgo rupaus maisto, 
ketvirtas negeria pasukų, ne
valgo rūgusio plieno, nenaudoja 
daug sriubos —. mat jam tada 
reikia dažniau šlapintis. Jau šu
nys kartais esti isrhintingesnį 
tįž tulus žmones: jie nedejutfda 
ciel dažno šlapinimosi — \isi, tą

‘skysčiųžmoįaus,ypač senėj Jokio aspirnio, armciho bei 
'snis .ima klejoti nei iš šio nei tylenoliq nepirkime ir dėl maž- 
iš to. Tok| paguldžius ligoninėn možio jų nenaudokime. Kai'tu- 
surandama, kad nenaudingų1 rėsime reumatoidinį artritą —1 
šlapalų’yra kraujuje Prisirinkę, ’ tada tik aspirino didelėmis do- 
nes jis negėrė daug skysčių —* zėmis priseis vartoti, ir tai tik 
jis neppašalino per inkstus ža- gydytojo žinioj esant. Visokie 
lingu medžiagų. *

Nevartokime mums rėkiamo-gydytojo patarimo im’ami 
se peršama miegui tablečių. 
Dirbkime lauke, sode, darže — 
atsipalaiduos mūsų įtempti nuo 
rūpesčių nervai ■

skausmus raminantieji vaistai

UEIUVOS PAVERGIMO DOKUMENTAI
Surinko fr redagavo teisininkas Jonas Talalas 

XTęsii»yB>.

LIETUVIŲ ARCHYVAS -
... —y*  .;

Bolševizmo metai

Kol žmogus netampa tkru 
žmogumi, tol jis vengia naudin
go dabo ir ima pragyventi iš ap
gaulės. Jis visaip išnaudoja sa
vo artimą. Vien pinigai tokiam 
rūpi, nežiūrint, kaip jis savo ar
timą nuskriaus. Visi mes žino
me • biznierius, kurie tėvą-mo- 
tiną parduos, kad tik pelno gau
tų. Taip yra su visais savomis! 
asmenybėmis sumenkusiais as
menimis. Tokie pasinaudoja 
žmonių silpnybėmis ir gražų 
pelną gauna.

Žmogus turi būti saugus nuo 
kūno sužalojimo, nuo proto 
menkinimo ir nuo jausminio 
išnaudojimo. Apie kūno ir pro
to menkintojus mes dažnai dau
giau ar mažiau orientuojamės 
ir tekių žalotojų kaip galėdami 
vengiame. 1 
kalas esti su ; 
siu išnaudojimu. Jausmais 
asmenybe pasupusysis yra ge- ligas ir per savo nepaslankumą skysčiai reikalingi, bet ir valy-j

Nė vienas lietuvis nuo šian-l žinom — už tai ji< niekada ne
dien nepirkime nė vieno vaisto 
girdimo, matomo ir skelbiamo 
reklamose. Nei visokie hemcro- 
jains vaisiai mums reikalingi 
taip atkakliai peršami reklamo
se. Turįs hemorojų būtinai tar- 
kis su gydytoju. Jo ir tik jo pa
tarimų klausyk. Mat, manai jog 
turi tik hemorojų, o tikrumo
je gali būti labai rimtos ligos,

sulaukia kietų vidurių. ■ $ 
Nuo šiandien visi ifetuviąi

ir mes im
sime geriau miegoti. Turėdami 
normalius vidurius per gausų 
Skysčių gėrimą pieš artinsime 
ramų miegą. Tik jau jokiu bū
du nesigriebkime už pigaus da
lyko, norėdami’apturėti j didelį 
gėrį: sveiką miegą. Nemigai yra 
daug priežasčių — nė vienos jų 
neprašalins skelbiamos—mums 
brukte brukamos miegui table
ts. Nė vienos jų nepirkime ir 
kitam tai elgtis patarkime^

: Baisi apgaulė peršama žmo
nėms plaukų atauginame, veido

hnums nieko gero nesuteikia. 
Tai tik savęs sirgdinimas yra 
tas toks gausus visokių nuo 
skausmo vaistų naudojimas.

Pratinkimės Elgtis 
Žmoniškai

Negalima toliau taip užleisti' 
ligų, kaip iki šiol lietuviai kad 
užleidžia, kartais net neatsakin
go gydytojo pagelbstimi. Duo
kim tokį iš išeinamosios žarnos 
kraujuojantį žmogų. Jis neva 
gydosi vaistais nuo pūtimo vi
durių, nuo kietų vidurių ir ga
las žino nuo ko dar. Tik toks 
nedaro kas reikiant: neišsitiria 
kraujavimo priežasties. 0 ji 
turi būti susekta, nes gali būti 
vėžiui Pradžia toje žarnoje. O 
vėžys pražioję toje vietoje esti 
visu 100% pagydomas. 0 kai

imkime gyventi išmintingai:, kbs srytyse. Normalus galvoji- 
meskime visokius prietątuk, nė- mas, natūralus ^K$nasį^žmoniš- 
naudrngus įpročius, nesveikus kas darbas^ yėik^. maistas, rei- Jau pavėluojama — tada niekas 
gyvenimą kelius. Pradėkime kfamaš poolsis vis tš^grožf nepadeda. Žmogus kenčia, be 

ir sveikatą žmogui ūžtikrinū' laiko į kapus keliauja, o gimi-

naudingus įpročius, nesveikus 
g V A.VUU0. A įaUVIYllUV
kiekvienas lietuvis klausyti gy- laiko į kapus keliauja, o gimi-

c) šio straipsnio “a” ir “b” punktuose numatytieji 
veiksmai, padaryti liktinės tarnybos asmenų iš vidutinių, 
vyresniųjų, aukštesniųjų ir jaunesniųjų viršminkų sudė
ties, užtraukia —

laisvės atėmimą ne trumpiau kaip dvejiems metams 
su turto konfiskavimu ar be šiojo, o kare metu — aukš
čiausiąją socialinės gynos priemonę su turtd konfiskavi- 
mu. j

1) šio straipsnio “a” punkte numatyti veiksmai, pa- 
daryti taikos metu, nors ir viršininkų sudėties asmens, 
esant itin lengvinančių aplinkybių, jei, be to, savavališ
kas pasišalinimas užtruko ne ilgiau kaip 12 (4) parų, už
traukia —

Darbininkų ir Valstiečių Raudonosios Armijos draus . 
mės statuto pritaikymą. '

Lietuviams kariams teisti už RTFSR BK IX skirs' 
nyje numatytus karinius nusikaltimus XI Armijos Kari’ 
nio Tribunolo pirmininko 1940 metų rugsėjo 1 klienos įsa
kymu Nr. 61 buvo sudarytas 29 šaulių korpo Kkrinis Tri- 
bunolas, kurio pirmininku buvo paskirtas XI Armijos 
Karinio Tribunolo Kolegijos narys 3. rango karo- juris-(lytojo patarimo: gerkime dhtigįdalykai. Nįįko-gCFo negaus nė valandą paverkę, jo uždar

biu dalinas. Taip" baigia savo . , . - .. .
dienas ne retas mūsiškis vien tas Osokin, o sekretorium XI Armijos Karimo Tntnmc- 
pef savo.* kopūstagaJviškumą.į lo teismo sekretorius jaunesnysis karo juristas Petrov. 
Negerai,, kad ir tūlas gydytojas! Tą pačią dieną visi buvę 29 šaulių korpe pulkų teismai 
pataikūuja tokiam minkštagal- buvo panaikinti.

29 šaulių korpo Karinis Tribunolaš taįp .pat žiauriai 
baudė lietuvius karius už mažiausius -nusikaltimus. Kari

skysčių kiekvienas’ ir širdinin^ 
kus įskaitant. Tada mes' turė
sime sveika galvojimą net ilgo

o-- .... j- - ----------- ---- -
Bet visai kitas rei-1 įskaitant ir vėžį pradžia. Tada 

jausmais pasilpu- tikras išgelbėtojas bus tamstai [ amžiaus sulaukus. Mat ne tik- 
mu. Jausmais — gydytojas. Gana mums užvilkti I vidurių normaliam - veikimui

viena moteris jokiame taip va
dinamame groab salione, jei ji 
nesveikai gyvens.^Tad visi grįž
kime į sveiko žmogaus gyveni
mą ir visi .būsime savitai gra
žūs. laimingi, -nes dvasioje' ir riui: terliojasi Su niekais, o ne- 

< 3fana tikro gydytojo darbo.

Introducing a new Standard rate 
that gives you... 

l&ofl%moretnanany -
bank certificate 7.

: 1 Al of 1% more than any
current USTreasury Bill 

THE $10000 
MONEY-MARKET 

CERTIFICATE

siima tikro gydytojo darbo.

Dabar dar kitaip žmonės sa- , .
ve sirgdina — jie .persikaitina nių Tribunolų nuteisti nuo šešių mėnesių iki -dviejų- metų 
saulėje, jie niekus išdarinėja su buvo siunčiami į drausmės batalionus, o didesnėms’ baus- 
noru odą parudmti. Meskime mėms — Į pataisomųjų darbų stovyklas. Ir į drausmės ba 
is gah os paikystę, nešikaitm-J įaųon'us į pataisomųjų darbų stovyklas, :palyginifi,L,5)U
i-ankstybą odos Pasemmą ir vė-ĮV0 ^Siųsta daug lietuvių kanų. - - - - . >
žį odon. Muslokime didžiuotis 
ir lenktiniauti odos parauda vi
nių. Bukime gryname ore, kvė
puokime sveiku oru, maudyki- 
mės, ilsėkimės — tik jau nesi- 
Tudinkime saulėje. Būkime sau
lėje. Būkime sau žniOnės — ne-; 
pasiduokime reklamai taip rė
žiančiai mums peršančiai odos 
ligas. /

Troškulį dabar nustokime, 
mėginti ramintis visokiais ko-, 
lais. Visi vaisių sunkų pirkime 

’ ir jų turėkime namuose /suėji- 
fjmuose, išvykose ir visur kitur. 
Išaltibarščius visi visada valgy
kime dabar ir geriausiai gaivin-'

APIE NKVD TARDYMO METODUS

Politinių kalinių anketas pavarčius 
A.VHfAĮNlŠ .

į Bolševikų okupacijos metu lietuvių poKtnuų kalimų 
skaičius diena iš dienos gausėjo. Kalėjimų? nebeužteko. 
Keli vienuolynai ir specialiai parinkti pa'statai-dėl to bu
vo paversti kalėjimais. NKVD ne tik Kaune, bet. ir apsk-. 
ričių bei pasienio miestuose užimdavo erdvius pastatus. 
Jų rūsiai ir patogesni kambariai Buvo paverčiami tardo
mosiomis kameromis. Apie Šiuos ; masinius suėmimus 
spauda ir oficialiosios įstaigos neužsimindavo. Suėmi
mai buvo labai paslaptingi, paprastai vidurnaktį. Kai. 
fe.imai ir miestai po dienos’darbų ’ftaktfes ty-

T^/fėtfoėlės tokius barščius ga-Į Ioje? tada sukildavo enkavedistai. ApšigfiflilaVę nūb dam 
niirikiniės. ;He lygiai /skanūs — tų iki kojų, kūnkvežimiaTs ir ‘lėngvoabmįš ĮnaSiib’iffiš 5ie‘
lai visi žino, kurie Alxmdo Už- j__ 
kardinėję ginasi. Dažnas pa-' darbas, f šiuos nanhis ias
sakn. k’frd niekur iuin <skonni Ko ■ . .

We’re offering you a new 
Standard rate on a new Standard Federal 
Account—the S10.000 Money-Market 
Certificate. It’s a short-term, high-yield account 
that offers you an even better investment 
potential than U.S. Treasury’ Bills! In fact, 
you'll realize % of 1% higher interest—and 
your interest will be compounded daily. That’s 
more than any bank certificate or current U.S. 
Treasury Bill pays! . . .

Here’s how it works. Starting June 1 
deposit $10.000. for six months*, in a 
Money-Market Certificate Account. Your 
account will earn the same interest rate as that 
weeks 6-month U.S. Treasury Bill plus V* of 
1% more! And. this rate is guaranteed for the 
full six months. (New certificate rates based 
on current weekly Treasury rates set each 
Monday.)

YieW based on interest (compounded 
acturnfateč V one year.
•A substantial interest penalty is required 
tot early withdrawal o< certfcate accounts*

8% Certtee Account*
! minrnum tems SI .000— 8 years

8 45% annual yteld

7*4% Certificate Accounts’ 
minimum terms SI.000—6 years

'8.17% annual £eld

- : .

Certificate Accounts* 
minimum terms Si.000—4 years

7.90% annua! yield

, 6*4% Certificate Accounts*
l minimum terms $1.000— 2V? years

7.08% annua! yield'

Į 6%% Certificate Accounts*

i minimum terms STOOO—1 year
6.81% annual yield .

į 5*4% Certificate Accounts*
, minimum terms $1,000— 3 months

6.002% annual yįftj.

j 5’4% Passbook Savmęs
, interest Dad to date of w’thdrawai

5 39% annual yeW, 

------------ . ■ ■..

8-year* Certificate Accotmfc 
now available, too. Our newest fixed-interest 
account that gives you the highest-rate^of 
return on your initial deposit. $1.000 
minimum required —-compounds youi; Interest 
to 8.45% annually. Actually dbubles'yorrr 
money in 8 years and 6^2 months—that’s ,
real earning power!

Stop*by. and \ 
talk to a Standard Federal

- .Savings counjrelor today. Learri’'-S'.
v fhbw you can make the most in 

today’s money market.
Come under otur wing’
We care what happens tcx yoiG*

STANDARD FEDERAL
J? Jp Asvh ovrr $410 nno.gA* < z*

S/U/INGS
Notre Office * i o? Arc^e* Avenuo, jo Manos €26? f 40 -f

Girim’t! ° Archerfcvemx' 767-5200 | ** I
cma j-’* C”-jw

%

šąkqt kad niekur taip skanių be 
kiaušinio trynių ir be grietinė-. 
lės šaltrbai'ščių neragavo. Atei
kit čigagiškiai -ir iįsitikinsit. O 
kitur gyvenantieji patikėkit: J 
sveikai ir skanaiaį galima mai
tintis ne sveikatai nenaudingu 
— skleroze prišausiančių mai
sto gaminių, kokie yra tryniai 
ir pieno; riebalai. Taip pat niib-| 
tokime niekus išdarihėję su tais 
raguoliais: suprantantis amen-. 

' i kietis sveikatos apsaugą žinot 
"kUd raguolis yra lopeta phkasy* 

, noms priartinti. Užbėkime ligai 
. už akių, o ne vien tada pradė
kime gydytis, kai sveikata esti 

r prasta. Gana mums tokios elg- 
7 senos. Mes -galime sveikai gy- 
£ venli ir sveiku maistu labiau

siai gardžiuotis. Tik kciskime 
savus senus — nesveikus įpro
čius jati dabar.

Nustokime niekus KHarihė- 
ję ir dvasinėj srityje: duokime 
vaikams sveiko, elgesio pavyzdį. 
Nusitekime vaikams moralios 
pamokslus sakyti tada, kai jie 
jaunuoliais būdami ima ištvir
kauti. girtauti, narkotikus var
toki bei sąšlavom maitintis. Jau 
šaukštai po pietų — niekas ne
padės. Jokie pamokslai nepa
keis kreivo jaunuolio kelio, kai 
jis buvo nuo mažens sugadintas 
mūsų nesveiko elgesio visame 
kame. Pradėkime visi suaugu
sieji žmoniškai -elgtis, hurkiti-

* gyventi ir sveikai maitintis. 
> Tik tada nuo pat mažumės vai-
* kai įpras į teisingą gyvenimą.

Kito kelio iš dabartinės suirti-
- - (Nukelta į 5 psl.)

išvykdavo į naktmę medžioklę. Diena x?&Vi) bus*tlhese
K t_ j cc______a _ i__ Ii _ ei. Ž _ -r jCl ' rt'i * 

ateidavo ar išeidavo — gal tik .vtehjfe "kftefe jų pačių tar 
nautojžis būtino reikalo verčiamas. Tam*aū na'kt’im’is \^k-. 
domi suėmimai nebuvo paslaptis. Nė vienas lietuvis ^ne
galėjo žinoti, kurią naktį į jo duris 'pasibels enkavedistas, 
suimtųjų likimu nei visuomenė, nėi jų artimieji ‘negalėjo 
pasirūpinti. Suimtieji dingdavo, kaip yandėifyjė. Arti' 
miie’ji veltui teifaildavbsi apie jubk bdlšėVikinėsė :Įstaigo-. 
se‘. Tarpais pasklisdavo gandų apie kankinnriits, ’iiišudy- 
■mus, nuteisimus, išvežimus. Tačiau tai eidavo iš lūpų į 
lūpas kaip gandas. Tikrų faktų Piekas nežinodavo.

šėrikas išvijus. Buvo atrastoš kank'mirh'U kaiiiėi'ds, ‘nu
kankintų aukų lavonai. Iš kalėjimų į laisvę Aliniai :lšeję 
jau galėjo papasakoti apie. NKVD žiaurumus. Visa ši., 
medžiaga yra labai šiurpi, tik šiandien nėra dar pilnai su
rinkta ir išstudijuota. Čia pateikiame ištraukas iš politi
nių kalinių anketų, kurias surinko Savitarpinė Pagalba 
ii- anksčiau buvęs Raudonasis Kryžius. Tokių anketų te-,' 
lęo peržiūrėti 860. -/ ' / |

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir vėliau, Savitarpinės 
Pagalbos anketose politinio kalimo buvo klausiama ne 
vien tik apie tardymo metodus, bet kartu apie ^kalinimą, 
nuteisimus, sėdėjusius kartu su jais politinius kalinite ir 
daug kitų klausimų. Daug tokių anketų politiniai bali
niai užpildė trumpais atsakymais. Jie nenupasakojo visų 
tardymo smulkmenų, žiaurumų, dažniiušiai ^^Rfenkin- 
dami pačių faktų konstantavimu. Paprastai pasisakyta 
tik tiek, kad buvo mušamas, laikomas be maisto, be mie
go, badomos panagės ir pan. Tiksliai anketas klasifikuor 
ti taip pat nebuvo įmanoma dėl to, kad dažniailsiai veik' 
visur pasikartojo tie patys žiaurumai. Suskirstabt fc^cy- • 
ritė, pasiterikinta tik citavimu tų aprašymo Vietų; Wr 'be 
triūsimo ar daužymo buvo panaudota kis norš^ptei^es-' 
“°- i ?

’<Bus daugiau) f - * )

MAWIIHM,ČKKAftO C ■XTaesday, June 27^1978^



Čikagos miesto vaizdasA. Cooper Skupes

MIAMI, FLORIDA

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
POLONIA SODE

UNIVERSAI
Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti i pikniką.

Tu jrn Uzpoail JI»J Xaifit it- 
if»t* didtU-si darbu. Pirma, jie pa
deda Jumi pasiekti asmeiiiku 
nisimojimua Antra, jie padeda au- 
Jrorti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieJ 10 mėnu

lio dieu4, nei* nuoiimčius nuo mė
nesio pirmos dieno*.

liduodami Certifikatai, kuris n*> 
ša iki - •-<

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
''eša

Dr. Ju«*» B. Končiui, MISTORT OF LITHUANIA. Uetuvos istorija
................ formato. 142

rgų yr* tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki *T

t*t, kamuoja $2.00.
Or. luotas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. ,,

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija

KNYGOS ANGLU KALBA
A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir inivimų nuucyKii 

kgMymai paimu U gyvenimo. Lengvas itiiius, gyva ka\ba. gražiai išieiaU

ir nuo 
veiklos A. Ani- 

Chicagoj priklau- 
Ūkininko draugijai, Piliečių 

SLA

mininkas, dirbo Alte”.
Miami nusipirko didoką že

mės sklypą — sodą. Įsikūrimui 
reikėjo įdėdaug energijos ir pa
švęsti laiko. Tačiau jis neati
trūko nuo organizacinės veiklos. 
Tuojau įsisijungė j jau veikian
tį Miami L.A.P. klubą. Klubas 
savo susirinkimus pravesdavo 
ir kita veikla reiškavosi daugi
ausiai artimo kaimyno Prano 

[Mockaus sodyboje. Pradžioj i 
klubą jungėsi ir pravesdavo sau 
palankius nutarimus. Jie sukel
davo net ir išsišokimus prieš 
tautinius jausmus. Al D. Kau- 
lakis matydamas kenksmingą 
veiklos kryptį — įsivyravusią 
nenaudaingą Įtampa, 1950 m. 
suorganizavo patrijotinę daugu
mą ir pravedė drausminančius

JTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮitMfta 1923 metais. TM. <21-8070

Įatalfoa pietuota Hemu intomobUlama paatatjU.

Pagerbė Al D. Kaulakį.
— ALTOS skyriaus įsteigėją 

ir garbės pirmininką. 1978 me
tų gegužės 28 dieną — sekma
dienį AL D. Kaulakiui suėjo aš
tuoniasdešimt metu. Ta proga 
jo krikštasūnis išrūpino J. A. V. 
Prezidento sveikinimą, kurį Mi
ami L.AP. klubo pirmininkas 
perskaitė pietauti susirinku-- 
siems, klubo nariams ir sve
čiams. Taipgi papasakojo apie 
jo atliktus darbus. Jų būta reik
šmingų — daugiausiai skirtų 
lietuvybės poselėjimui.

Baigęs pradžios mokyklą, vos 
14 metų amžiaus, 1912 m. atvy
ko į Ameriką ir, trumpai pabu
vęs Filadelfijoj, pastoviai ęsikū- 
rė Chicagoje. Ir jau 1913 me
tais pradeda dirbti pakaitomis 
Lietuvos, Kaičio, Naujienų ir 
Draugo spaustuvėse, šia plačia 
patirtimi pasinaudojęs, 1917 
metais pradeda dirbti pakaito
mis Lietuvos, Kaičio, Naujienų 
ir Draugo spaustuvėse. §ia pla
čia patirtimi pasinaudojęs, 1917 
metais su G. Valinsku atidarė 
spaustuvę “Lithuania Press”, ir 
1918 m., išpirkęs Valinsko da
lį, pradėjo verstis spaudos dar
bu pats vienas. Trumpą laiką 
leido “Telegramas”, o vėliau 
“Varpą”. Lietuvių Enciklope
dijoj parašyta, kad 1922 — 33 
buvęs “Bell Press” korporacijos 
pirmininku. Alekso Ambroses 
“Chicagos Lietuvių Istorija” 
parašyta: “Sustojus Varpui, sa
vo spaustuvę pavadino Pro
gress Printing Co.” ir leido se- ( 
vairinį “Central District Pro
gress’’ “anglų kalbą.” L. E. tei- 1 
giama, kad leido ir “Communi- i 
ty Newspaper”, kuriame buvo 
spauzdinamos žinios ir iš liet. ’ 
gyvenimo. Toliau A. Ambrose | 
rašo: “1938mm prisidėjo prie , 
biznio Stasys Gapšys. Kaulakis ’ 
išbuvo biznyje veik 10 metų. ( 
1947 pardavė savo dalį Gap- < 
šiui, pasitraukė iš biznio ir iš- ’ 
važiavot į Miami.” L. E teigia- ( 
ama, 1937 nį Kaulakio įst. i 
“Progress Printing Co.” yya vie- ’ 
na iš didjiausių spaustuvių, kų* I 
rioje buvo spauzninami didės- 1

lė alaus. Po išlenktos 
žandarų šefai užmigo.

i sas, pasiėmęs žandarų
; ir dokumentus, išvyko.

nutarimus Tada “neutralieji 
progresyviai'* susiorganizavo į 
atskirą klubą.

Likusieji ėmėsi našaus darbo 
— pasistatyti klubui namus.

Vėliau Al. 1). Kaulakiui teko 
kovoti dri noro užgoš t i lietuvių 
kalbą susirinkimuose. Ir dar 
stipriau susiremti del teisės pa- 
b ’imo kai iškilo erzelis. Iiet’-Iail
tis Pr. Mockaus palikimo užsi
miną.

Kaulakis kaip nepailstantis 
organizatorius ir Miami greitai 
ėmėsi plėsti organizacine veiklą 
1919 m. vasario 20 d. savo na
muose įsteigė SLA. čia svarbi
ausias pareigas pasiima Ona 
Kaulakienė, kurias ir djibar te
beeina. 1950 m. suorganizuoja 
ALT’os skyrių ir virš 20 metų) 
(su mažomis pertaukomis) pir
mininkavo. Išsirūpino miesto 
sode (Bay Front Park) prave
sti Vasario 16 — sius minėji
mus tūkstantinei Miami visuo
menei dalyvaujant. Kasmet iš
rūpindavo Floridos Gubernato
riaus ir Miami miesto Mayorų 
prokliamacijas Vasario 16 pro
ga. O. 1959 m. nuvyko pas Gu
bernatorių su delegacija, kurią 
sudarė iš Miami ir St. Peters- 
burgo lietuvių.

1952 m. įsteigė ir Balfo sky
rių, kurio ir ilgai buvo primi- 
ninku. Klube peiškėsi ne tik į- 
va iriais organizaciniais reika
lais, bet buvo ir direktoriumi. 
Kaip A. Noreika priminė, Kau
lakis sugebėjo surasti kelią al
koholinių gėralų pradavinėji- 
mui leidimą išgauti. Tas stip
riai prisidėjo prie lėšų telkimo

Jau keli metai, pradėjus svei
katai šlubuoti, aktyviai nebesi- 
reiškia, bet vis pirmindavo, kad 
sveikatai pagerėjus jis, kur tik 
reiks, padės. Tačiau kuo tolyn

. Alfonsas buvo rūpestingai pa- 
sigailintis jo ir priklydusių ne 
tik sveikų, bet dr suvargusių na
minių draugų — kačių ir šunų. 
Jo prižiūrimi gyvulėliai visu 
būriu draugiškai būdavo pasi
tinka atsilankiusius svečius lyg 
ir Įvertindami žmogaus jiems 
parodomą prisirišimą — rūpes
ti. Kaulakio rūpestingumas nus
kriaustiems gyviam taip sti
priai pasireikšdavo kad jis pats 
net vaistus jiems sušerdavo.

Grįžtant prie visuomeninės 
jo veiklos matosi kad jos di
džiausioji dalis — virš 60 me
tų — buvo skirta lietuviškumo 
skleidmui ir kovai už savo kra
što laisvę ir garbę.

Nedaugelis jo išsilavinimo yl- 
gio asmenų, ne tik Amerikoj, 
bet ir bet kur tėra tiek pasidar
bavę savo tautos labui.

Tat ir taikliai tiko jo minėji
mą užbaigti, S. šeputienei vado
vaujant, visiems sustojus, pa
dainuoti “Lietuva Branki.”

P. ŠILAS

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS^ 
br.' A.'j7Gu»»«i“ MINTYS IR^DARBAi, 25S'psL, liečiančius 1906 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir^susl- 
_ ____ rūpinimą. ------------------------------------------ - —T—-——— 
Dr. A.' J. Guuan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik ----------------------------------- —

Dr. A. J. Ginsen — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

vaujami Blusk.o-Jablonatisku.
Tamsią naktį netoli šiaudinės 

kaime įvyko sukilėlių būrių va
dų pasitarimas. Jame aktyviai 
dalyvavo ir kalbą pasakė A. 
Grosas. Senoji Šimkienė pasita
rimo (laLvvius pavaišino žemai- 
tbškais^’irtiniais ir naminiu alu
čiu. Kaimo gyventojai kiekvie
nam būrio vadui padovanojo š»l 
tus kailinius ir k rietą kardų, 
nukaltų iš dalgių.

1863 m. vasarą Žemalėje A. 
j Groso l/ūrių štabą apsupo caro 
i kariuomenė. Dalį svarbių suki
lėlių štai*) dokumentų Žemalės 
bažnytkainro sene’is, “pasiver
tęs” eigeta, nunešė ir paslėpė 

[specialiai įruoštame rūsyje ne- 
; toli Paserkšnės dvaro. Kiti do- 
j kumentai buvo paslėpti vietoje. 
1 Kai kariuomenė užėmė žema 
lę, A. Grosas užsimaskavo po 

i upelio tiltu ir išbuvo iki vėlyvo 
[vakaro. Kazokai upelyje girdė 
arklius ir prausėsi, bet sukilėlių 
vado nepastebėjo.

švaistydamiesi kardais ir na- 
gaikomis, kazokai bastėsi po 
miestelio ir dvaro pirkias, gąs
dino gyventojus, ieškojo suki- 

Į-lėiių vado. 0 vadas iš po tilto 
paskutinį kartą žiūrėjo į žaliuo 
jaučius gimtinės laukus. Sute
mus prie tiltelio atvažiavo sku- 

! durų pirklys A. Bencis. Apkro
vęs A. Grosą skudurais, išvažia 
vo į Balėnų Medaus girią.

Krūmais ir balomis laimingai 
pabėgęs, prisijungė prie sukilę 
lių, besitraukiančių į zPrūsiją. 
Sukilimui nepasibaigus, A. Gro
sas .emigravo į Angliją, o vėliau 
į Pranlūziją. Gyvendamas Pran 
cūzijoje, stojo į zoologijos drau 
giją, kur dirbo mokslinį darbą. 
1870 m. mokslinės ekspedicijos 
sudėtyje buvo komandiruotas į 
Afriką tirti žvėrių. Prie Gero
sios Vilties iškyčsulio, sudužus 
laivui, nuskendo su kitais kelio
nės draugais. Toks buvo Žemai 
t i jos sukilėlių vado Artūro (iro 
so likimas. Jo vardas tapo le
genda ir ilgai išliko senelių at-

diena, 
pilka- 

ir A lėk-’sermėgių žemaičių. Svečių kam. 
ukilė- j baryje du žandarų šefai gurks-1 

noja dagtinę su alumi, žemai Į 
nusilenkęs, šeimininkas žandu

raštininko 
iš lagami-!

nėlio ištraukia auksiniu popie-| 
riumi blizgantį butelį, žanda-j 
rams paaiškina, kad tai “impe-j 
raForiškasis” vynas, kurį caras. 
geria švenčių metu. Sukilėlių: 
vadas pareigūnų taureles pripy j 
lė vyno su migdančiaisiais vais 
tais, pats savo taurelę prisipy-

taurelės 
A. Gro- 
ginklus

. Pabu- 
~pgavystę

ir pradėjo šokdinti šeimininką, p 
Nepigiai smuklės savininkui at
siėjo “gubernatoriaus raštinin
ko” atsilankymas.

A. Grosas palaikė ryšius su t 
kitų apskričių sukilėlių vadais. 
Prie Papilės A. Groso būriai ko 
vėsi su caro kariuomene, vado-'

Galimi flip pat užsisakyti paštu, atsiuntus žaki arba money orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c, persiuntimo Išlaidoms.

tie geri norai silpnėja. Jau ku
ris laikas yra žmonos Onos rū- 
pesting j priežiūroj.

Jo geraširdė A n ulė Beneš ū- 
naitė, kurią jis apsivedė Chika- 
goje 1915 m. yra beigusi (Jiica*- 
go’s t niversiletą ir gilinusis pe
dagogikos srityje l)e Paul ir 
I^oyoios universiktuo.se. Peda
goginį darbu prudejo Chicago’s 
1931 19 17 metais ir iį tęsė Mia
mi kol išėjo į pensiją. Jos ener
gija studijoms buvo taip stipri, 
kad dar Miami Universitete įsi 
gijo M.A. laipsnį. Dabar visą 
savo |>edag gim patyrimą kan
triai pritaiko slaugydama savo 
bendro darnaus gyvenimo dran
ga — vvra Alfonsu.

Vaizdeliai iš lietuviu tautos 
kovę prieš maskoiiŲ okupacija

Tą popietę nuvykę į Barsty- j Plungėje — turgaus 
čius, pasiuntė patikimus valstie į Pilna smuklė prisirinko 
čius į Skuodą, Mosėdį 
sandriją, kad praneštų 

-liams apie ruošiamą kariuome
nės užpuolimą. Laiku perspėti, 
sukilėliai laimingai pasitraukė rams pristato Kauno gubemato 
į miškus ir išvengė aukų. I riaus raštininką. Pareigūnai ma

Vieną pavakarę žandarai nu-Joniai sutinka garbingą svečią, 
.girdo, kad A. Grosas su V. šu- ■ pakelia taureles i 
-kęvičium į Alsėdžius sukilėliams sveikatą. A.- Grosas 
gabena ginklus. Pastatė sargy
bas visuose keliuose. Krėtė visus 
pravažiuojančius, žemaičių Kai 
„varijos kelyje pasirodė laidotu- 
• vių procesija. Prie karsto pari
mę du vyrai ir moteris juoda 

’skarele tyliai meldėsi. A. Gro
sas buvo persirengęs moterimi. 
įKitame vežime giedojai traukė 
Jšventą giesmę, žandarai ir kazo 
.kai nusiėmė kepures. Iki gilaus 
vidurnakčio caro tarnai bastėsi 
keliuose, laukė pravažiuojant žandarai suprato 
sukilėlių vado. Karste nuvežti 
ginklai buvo laikinai paslėpti 

.kapinių rūsyje, o naktį juos nu
vežė į mišką sukilėliams. Tuš- 
.čias karstas buvo užkastas Al
sėdžių kapinėse. Puikiai tąsyk 
sukilėlių vadas A. Grosą* ap^a- 
Vo caro tarnus.

siminimuose. nieji liet veikalai. ,
Caro pareigūnai, sužinoję, kad Taigi, virš 30 metų A. Kau 

A. Bencis išvežė sukilėlių vadą, lakio rūpintųsi Spaudos plitimu 
žiauriai jį kankino. Kruviną, be Bet per tą laiką neatitolo 
sąmonės buvo nugabenę Į žema, visuomeninės 
lės kapines nužudyti. Kai A.lbrose rašo: 
Bencis atsipeikėjo, įį pririšo 
prie medžio ir aplink sukrovė Klubui. Lietuvos Vyčiams 
laužą, žandarai gąsdino sude- kuopai. Buvo Balfo aps. pir- 
ginsią gyvą, jeigu neprisipažin- 
siąs išvežęs Aleksandraitį. (Ca
ro žandarai A. Grosą žinojo tik 
Aleksandraičio slapyvardžiu) 
eis buvo įskųstas. Už sūnaus iŠ 
gelbėjimą sukilėlių vado motina 
A. Benciui padovanojo Žemalės 
karčemą.
(Aušra, 1978)

universiktuo.se
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vah

Pranešu Amerikos lietuviams ir gausiems Naujienų 
skaitytojams, kad esu priverstas traukti teisman Drair 
go redaktorių, jo pavaduotojus, Draugo leidėjus lietuvius 
marijonus už nuolatinę, labai biaurią, nepamatuotą ir ne 
pateisinamą šmeižtų ir melų kampaniją prieš pačias Nau 
jienas. ir šio dienraščio redaktorių. Jie nenori sutikti su 
mintimi, kad Amerikos spaudos laisvė yra duota proble- vilyje keli melų ir insinuacijų fabrikantai rašė apie tą pa

. wrns kelti, jas svarstyti, argumentuoti, kad skaitytojai j tį kap Gudyn?, Gude]io dalyvavlma bolšetdkų^puseje pi-
galėtų suprasti faktus ir prieiti protingo sprendimo. Vie 

■- toj pirma išsiaiškinti, o vėliau ir skaitytojus informuoti
aįpie-tikslius faktus, jų interpretacijas, jie Naujienas

* šmeižia,’ jas remiančias organizacijas niekina, jų garsi
nimų nespausdina, klausimų neaptaria, bet prievarta 
bando primesti savo Idėjas ir savo valią. Naujienos kelia

; problemas, jas svarsto, nagrinėja ir aiškinasi, tuo tarpu 
. Draugas bando primesti savo valią prievartos keliu.
: Nekreipdami jokio dėmesio Į didesnių lietuvių orga-
2 nizaeijų susitarimą nekelti nepriklausomoj Lietuvoje bu- 
_ vusių nesutarimų, politinių ginčų, ir jokios tiesioginės

5 reikšmės neturinčių senų klausimų, dabartiniai Draugo!
redaktoriai randa reikalo kelti nepagrįstus ginčus,-jokios

- praktiškos vertės neturinčias problemas, kad tiktai pa- 
; kenktų Naujienoms. Šitoks elgesys nepadeda lietuviams
I sutraukti savo jėgas prieš patį didžiausią priešą — Lie-
- tuvos okupantą.
: 'Praeito šeštadienio .Drauge leidėjai ir redaktoriai

rado reikalo Įdėti naują šmeižtą. Jie tvirtina, kad Marty
’ ras Gudelis nušovė Lietuvos kariuomenės kapitoną Pra- 
Z nną Gudyną. šmeižtų kampanija apie Gudyno nušovimą 
: jau pradėta prieš porą metų, jėzuitai už jo sielą laiko mi- 
; šias, kiekvieną kartą primindami, kad kap. Gudyną nušo- 
' vęs Gudelis, čia viešai tvirtinu, kad.į kap. Gudyną jnie- 
Z kad revolveriu netaikiau, niekad Į jį nešoviau ir jo nenu- 
’ šoviau, kaip tvirtina savo pareigų atlikti nemokėjęs Voi- 
’ dema’ro adjutantas. Nepajėgęs parodyti reikalingos drą

sos ten, kur ją reikėjo parodyti, po 49 metų jis dabar gi
riasi, kaip jis apibėgęs sodelį ir pasikesintojų neradęs.

; Gudeliui primetamas melas ir šmeižtas apie kap. Gu 
dyno nužudymą jau kelintą kartą kartojamas. Pradžioje

j neaiškiai, užuominomis, o dabar paminėtas vardu ir pa-,
• varde. Kaltinimai Gudeliui, Naujienoms ir visai eilei lie pradėti žinksniuoti tolyn nuo mažos .jungiamos dalelytės. 
e tuviškų organizacijų buvo daromi biaurių paskvilių. Pašk Atrodo, kad mes patys neturime priemonių jungčiai su

lietiniame Ispanijos kare, vienybės ardymą ir irt. Tiktai 
nei vienas autorių nadrįso pasirašyti pavardės. Akmenį 
mesti tie žurnalistai drįso, bet skubėjo ranką kišenėn 
įkišti. Paskvilį po Chicaką vežiojo Draugo administrato
rius, o-būsimas “visus vienijančios bendruomenės pirmi; 
pinkas” savo mašina kelis šimtus nuvežė į Floridą. Jie ne 
tik nedrįso paskvilyje paskelbtų šmeižtų pasirašyti, bet 
jie viską taip gerai sutvarkė, nepadėjo spaustuvės vardo 
ir adreso. Jie mano, kad Chicagoje negalima išaiškinti, 
kurioje spaustuvėje jis buvo spausdintas. Jie mano, kad 
nėra liudininkų, kas minėtą šmeižtų paškvilį pardavinė- 
jo. Be šmeižtų, pradėta lankyti Naujienų gars'intojarir 
skaitytojai. Pastariejr buv&Htikinęjami Naujienų nes
kaityti, o garsintojai buvo raginami garsinimų šiame 
dienraštyje neskelbti. Amerikoje veikia įstatymai, -spau
dai duodantieji didelę laisvę, bet yra paragrafai, kurie 
neleidžia spaudos niekinti ir spaudos darbuotojų šmeižtu 
Laukėme veik porą metų, tikėdamiesi, kad spaudos lais' 
vės įstatymų laužytojai susipras ir pramoks kultūringai 
spręsti kylančius klausimus.

Deja, apsirikome. Praeitą šeštadienį- paskelbtas melas 
ir šmeižtas pasiekė čiukurį. Toliau tylėti ir ar rašiniais 
bandyti mokyti redaktorius — būtų nusikaltimas.- Nuta
rėme kreiptis f teismą, kad apgintų teises ir sutramdytų 
šmeižikus. Nepriklausomoje Lietuvoje vilkai išsprogdi
no Lietuvos žinias, kai jos nepataikė į perversminės san
tvarkos toną. Pirmoji tremtinių bangą išdaužė Naujieną 
langus. Mes tokių priemonių nesiimsime, nes žinome, kadį 
jos nepasiekia tikslo. Žinome, kad -žmonėms susiprasti — 
reikalinga tolerancija, žmogus negali būti tolerantas, jei 
gu jis nepajėgia išklausyti kitos nuomonės,' išaiškinti, 
kas tas nuomones skiria ir surasti, ar kas jungia. Reikia

i

. A. ZUJUS

NUSKRIAUSTIEJIv f

(Tęsinys)

Neseniai viena profesore (nediskriminuokhne po
niu ir nebijokime tokių žodžių, kaip profesorė, dak
tarė, teisėja,, tardytoja — juk sakome gydytoja!) au
dėja vo, kad jaunimas mažai besidomi humanitari
niais mokslais ir kad, be to, reikia “sukelti” lėšų Bal
tų Institutui. Manau, kad galima sukelti triukšmų, juo 
ką, galime sukelti (gal, geriau net sukilnoti) ant sta
lo kokius nors ant grindų pabirusius daiktus, paga
liau, galima sukelti paniką, bet tik jau ne pinigus, ne- 

’ bent jie gūtų pabirę ant žemės.
Net Pasaulio Lietuvių Dienų Komiteto pirminin

kas taip pat ragino “sukelti” pinigu!
Tad nėra ko stebėtis, kai daugelis mūsų jaunųjų, 

pavyzdžiui, j klausimą “Ar tavo tėtis namie?’’ atsako: 
“No, jis nėra namie T’

Vaidinimo pradžia trečią valaivdą po pietŲ (di
džiąja raidę nurodau kirtį); simpoziumo prudžia ant 
rą valandą po pietų. O tie nekenčiami suvalkiečiai ma 
no, kad: trečią valandą po pIEtų, bet vėjas pučia iš pte 
tŲ; šaukštai, žinoma, po pIEtų.

... Nei lietuviai nėra kalti už žydų tragediją, taip 
pat ir žydai nėra kalti .už komunizmą, šitaip pasakė 

1 vienas mūsų žinomas rašytojas — laureatas. Kaltas 
ne už, o <k I, kortais gal, leistina — kuo nors. ... teirau 

ir skambinti savaitės dienomis nuo 6 iki 7 valandos

Bronius Nainys, pirmininkas “for ever”
1976 lapkr. 8 d. ir 1977 gegu 

žės 28 d. ‘Naujienos’ mielai pa
talpino mano du straipsnius, abu 
pasirašyti: Aleksandras A. Mi- 
čiudas, liečiant kai kurių P.L 
B-nės V-bos asmenų savotiškai 
ambicingą nešvarią veiklą. Mi
nėtame 1977 gegužio 28 d. strai 
psnyje “Nainys turėtų perskai 

jtyti” buvo rašoma:

Pirm. B. Nainio redaguojame 
“Pasaulio Lietuvis” No 27-90 
naskelbta P. L. B-nės veiklos apy 
braiža. Išvada rodo, kad toks 

1 pranešimas turėtų būti daug 
aiškesnis. Ten demagogiškai pa
sigerta su kaupu, turint omeny
je kad gerų darbų liudytojai yra 
jų 'vaisiai, kitaip išeitų propa
gandos ieškojimas. “PL” rašo
ma: “Nors pagal visas normas 
ir visus standartus PLB Valdy
ba turėtų būti išlaikoma kraštų 
Bendruomenių, bet taip nėra”.

Teisybė, Argentinos ir bend
rai Pietų Amerikos kraštų že
ma valiuta, palypimos su dole
riu, nepajėgia remti PLB Valdy 
bos programos sąmatos. Bet ši 
padėtis neduoda pagrindo pirm. 
B.Nainiui skelbti vien tik stam 
•bias sumas išleistų pinigų, nu
tylėjus dar stambesnes pajamas, 
arba geriau sakant, reikėjo sa
vo laiku paskelbti aiškią III-jo. 
PLB Kongreso apyskaitą taip, 
kaip buvo susitarta ir pažadėtą. 
Berods, B. Nainys surinko daūg 
tūkstančių dolerių iš dosnių' 
JAV lietuvių, Kongreso reika
lams (taip pat 'buvo gerokai dau 
giaų paimta negu reikėjo iš tų 
252. žmonių, kurie.; skrido į P. 
Ameriką. Tad, kiek'buvo surink 
ta.? Kiek išleista? Ir kiek jų li
ko?

Mat, pagal visas veiklos nor
mas ir standartus, neužtenka 
-skelbti tame pačiame straipsny
je, kad pinigų: “dar šiek tiek

liko...”. Tur bot pasiteisinda
mas, B. N. rašo: “PLB Valdyk 
bos pirmininkui jau nuo 1977 
m. sausio 1 dienos pradėjus re
daguoti PL, užtrūko Jaunimo 
Kongreso lėšų atskaitomybės 
paruošimas. Posėdžio paprašy
tas, tą atskaitomybę baigti suti
ko finansų vicepirm. K Dočkus”.

Reiškia, B. Nainys, kuris rin- 
Jko pinigus kongresui, per 15 
'nenešiu “nespėjo* paruošti ats- 
kaitomybėsjcaip priderėjo, nors 
buvo pasikviestęs ir savo žentą 
talkon. Tokį B. N. “nespėjimą” 
ninku suvokti, tuo labiau, kad 
n^otarasis, kada nori, suranda 
reikalingą laiką. Pavyzdžiui, 
“suspėjo” organizuoti išvyką į 
Australiją, ir, su jo įdomia cha
rakteringa ypatybe, parodant 
specialų patraukimą lėšų telki
mui, galima spręsti, kad “nera
dęs” kito asmens, sutiks ir “su
spės” rinkti pinigus artėjančiam
IV- tam PJ Kongresui.

Toliau B. N. rašo: “Ši PLB
V- ba būtų daug daugiau nuvei
kusi jeigu jos pirmininkui pa
čiam nebūtų reikėję telkti lėšas 
jaunimo kongresui, arba reda
guoti T. Lietuvį. Tokius darbus 
dirbti sugebančių žmonių išei
vijoj dar apstu, tik gaila, kad 
jie to darbo nenori”.

Ir mes Argentinoje galvoja
me, kad JAV lietuvių tarpe yra 
sugebančių žmonių, kurie pavyz 
dingai yra suorganizavę šokių 
ir dainų šventes, kongresus, sto
vyklas, studijų savaites, renka 
pinigus Tautos ir Lietuvių Fon
dams (tik su tokiu skirtumu, 
kad visiems yra žinomas- šių gar 
-bingų institucijų iždo stovis), 
rašo knygas, redaguoja laikraš
čius, žurnalus, ir 1.1. Tad nega
lima sutikti su jo citatos pasku
tiniu teigimu, bet jeigu ir taip 
jau būtų, tai reikėtų pagalvoti,

kodėl j te to darbo nenori. Tik 
absoliutistai galvoja: "jei ne aš,

rasti. Turime eiti; į teismą mokytis. Mes žinome, kad to
kios bylos brangiai kainuoja. Tvirtinama, kad jos Įabąį 
sunkiai laimimos. Nemanome, kad teisėtumas ir tesingur 
mas turėtų būti toks brangus. Mums atrodo, kad atsiras 
lietuvių, kurie padės siekti teisingumo. Jeigu atsiras rei
kalo, tai kreipsimės j geros valios lietuvius. Daugelį lie
tuvių Amerika ant kojų pastatė, davė jiems duoną, pas
togę ir gerbūvį. Ne vieną kartą geraširdis lietuvis ištiesė 
pagalbos ranką, jis padės ir šiendien Naujienoms ginti 
savo teises, sudarys sąlygas ir joms savo nuomonę pasaky 
ti ir apgins nuo organizuotų šmeižtų. Naujienos jau -yra 
atlikusias daug naudingų, darbų. Amerikos lietuviai ne' 
leis šmeižtu, šantažu ir gąsdinimais jų sužlugdyti.

Iki šio meto nekreipėme dėmesio j šmeižtus, bet nuo 
šios dienos kiekvienas šmeižikas, panaudojęs praeito šeš
tadienio Drauge paskelbtus šmeižtus, bus prijungtas prie 
bylos ir bus atsakingas. Kiekvienas šmeižikas privalo at
minti, kad bus civilinis ieškinys, kuris smarkiai palies ne 
tik pačius vyriausius šmeižikus, bet ir ’kiekvieną, prade' 
jusį pūsti ton pačion šmeižtų dudon.

Kovojame už spaudos, žodžio ir -sąžinės laisvę. Ne
manome, ‘kad šmeižikai turi teisę mus sustabdyti.

Martynas Gudelis, Naujienų redaktorius mai

nore ir tvanas1’. Turbūt “PL” 
savotiškai tendencingi B. Nai
nio ir R. Kasparo straipsniai ir 
jų polinkis kištis neteisėtai į ki
tą reikalus visai ne savo sferoje, 
atitolina ne vieną sugebantį 
JAV lietuvį”. Dabar jau gerai 
pribrendo toks klausimas: Ar 
Ne Teisybė Buvo Rašoma? Tai 
reikėjo įrodyti- Kodėl B. Nai
nys Tylėjo?, o tik bandė mane 
pulti ir šmeižti “PL” su kitų 
asmenų straipsniais. Vienas tai 
buvusio lietuvių komunistų par
tijos nario (dabar tapusia rim
tos Argentinos lietuvių organi
zacijos veikėju); o antras, -tai 
kun. J. Giedrio, S. J., kuris, už
imdamas menko advokato rolę, 
bando ginti B. Nainį, ir meluo
damas išgalvojo kad: “A. Mi
čiudas, iš baimės ar iš sarma
tos, pasirašo slapyvarde”.

Kada? Kur? Įrodykite Kuni
ge, kitaip kun. J. Giedrys taps 
melagiu, kuris neturi gėdos. 
Ogi gėdą reikia pačiam turėti, 
kad iš kito būtų galima reika
lauti, tuo labiau esant kunigu. 
Dabar grįžtant prie B. Nainnio, 
kuris vykdo suplanuotą kampa
niją šmeiždamas visus.kurie iš
drįsta iškelti jo nešvarius “dar
belius”, demagogijos ir ambici
jos pilnas, turi vieną tikslą: B. 
Nainys Nori būti Penrenkamas 
P. L. B-nės pirmininku. Turbūt 
jau ne naujiena, jo interesas, kad 
sekančio Seimo atstovai būtu 
jam Palankūs.

Įrodymas: Kada B. _N. buvo 
atvykęs į Argentiną, tai. vienas 
šio1, krašto lietuvių Veikėjas krei 
pėsi į jį prašydamas lėšų kelio
nei į Seimą minėto krašto ats
tovams. B. Nainio atsakymas 
buvo toks: “Mums svarbu žino
ti, Kas Bus tie atstovai, mums 
reikalinga Geru Atstovu”. Iš 
rimtu šaltinių sužinojom, kad 
ir kituose kraštuose labai pana- 
šiaifleškojo; Gerų Atstovų. Ne
žinia, kaip sekėsi su JAV ir Ka-

dūra, turint omenije, kad jiems 
negalėjo pažadėti jokios pinigi
nės' pašalpos. Kaip ■ ten bebūtu 
‘na n minkai’ atstovai bandys iš
kelti Seimo metu B. Nainio “di
delius nuopelnus”, ignoruojant, 
arba “priimant su aplodismen
tais” nepristatytą savo laiku J. 
Kongreso apyskaitą. Tada jau 
nereikės balsuoti, užteks paskel 
bus: B. Nainys, Pirmininkais 
‘‘For Ever”.

A. Mičiudas

SENATAS GELBSTI 
NEW YORKĄ

WASINGTON; B-V—Ameri
kos senatas priėmė jstatyrrą 
New Yrko miestui gelbėti. Tuo 
įstatymų suteikiama New Yor- 
k<r miestu’’ ilgalaikio kredito ga 
rantija 1,6 bilijono dolerių su-

Bei juk visos dienos — čiaip ar taip — yra savai
tės dienos, na, ar nė? šiais laikais sakoma ‘'savaitės 
dienos", o teisinga... šiokiadieniai! Taigi, nepupras- 
IAI (o ne nepAprastai) ilgas tas skambinimas sekma
dieniais — visą dieną. Norėta pasakyti ne vieną dieną 
o bet kada, arba.bet kuriuo metu sekmadienį.

Kalba apie “pristatymus" jau, žinoma, visiems įg
riso. Naujas pristatymai— tai plokštelių pristatymas. 
O juk plokščią daiktąjnėr lengva pristatyti, nuviis ir 

.subyrės f . z / , |
Buvau Užtikęs Dirvoje keletą kartų žodį “su f H • tu vės”.1 
bet kažkodėl tasai gražus žodis neprigijo, o beprasmis 
kas pristatymas vešliai klesti. . i

Vienok, jis pastebi, knygelė parašyla ne ūkiai- Vienas iš Neprikl. Lietuvos generolų Motiejus 
Dietiškai, bef — rusiškai ir parodai priskirti 4 aiškia Pečiuiioųis, ginklavimo skyriaus viršininkas, liko 
lojai — vertėjai temoka vien rusų kalbą.

Kodėl “vielok”? Juk turime lietuvišką žodį tačiau 
nors a. a. prof. P, Skardžius nepeikia žodžio “vienok”

Vienas sportininkas į pirmąjį musų radijo pra-t 
nešėjo klausimą (nebežinau, ko buvo klausiama, beti 
tai nėra svarbu) atsakė “NO”. Gražu ar ne? ||

Nuolat girdžiu ir skaitau, kad kuris nors galius jau-* parenka aukas rugsėjo mėnesyje, pamatysit, kad er-1 
nuolis darys Daktaratą, o viena panelė nei buvo pasa-’zelis išnyks.
kiusi. kad ji darys... Magistrą (!?). Kodėl mūsą kalbi 1 Ne “Pones Pirmininke”, o “Pone Pirmininke”, be 
ninkai leidžia sakyti ir rašyti daktaras, be k reikalaii-' to kableliu po “Pirmininke”. Kas per daiktas lie 
ja. kad būtų Doktoratas?? liet jau tarp yra. Lietuvių kalba MS 'žodis reiškia ‘‘nele-

Sunkiai skiriame žodžius ypač ir ypatingai. Neį galiai veikias kovotojas” (Dr. P. Skardžius, Lietuvių 
ir mūsų rašytojai neįžiūri skirtumo. Ypač (o ue ypa--kalbos vadovas).
tingai!) reikia stebėtis, kad vienas musų poetas iš ana1 Kadangi (cituoju iš žodyno) anglų kalba viena iš

Sunkiai skiriame A ir O. Dažnai užtinkame: kont- 
r A vers iškas (buvo kantraversiškas Jack Londonas), 
kOlorija, propOganda (vieno daktaro -Straipsnyje ra
dau vienuolika propOgandų ir tik “per klaidą” vieną 
propAgandą) kAridorius, pAmidoras.

Ponios ir Ponai! Įsidėmėkite, pagaliau, kad teisin
gas parašymas šitoks: KontrOversija, POmidoras, Pro 
pAgauda. KOridorius, Kalorija! O visai neseniai su
žinojau. kad šią kolekciją (o, gal, geriau — rinkinėlį?) 

I dar galima papildyti žodžiu ProklOmacija! O turi bū
ti: ProkJAmacija.

i Koaėi “pasikEsintojaš” ir “pasikėsinti”, o ne teisin 
gal sukirčiuoti “pasikėslntojas”, “pasikėsinti”?

; Lietuvoje ir kovojo su partizanais.
Aš manau, kad generolas buvo partizanas ir ko- 

vojo ne “bu partizanais”, o su okupantais.
Ta pačia proga dar apie “partizanus”!
ponas pirmininke pamėgink prisilaikyti senos 

tvarkos ir tegu jūsų partizanai su tokiu pat įkarščiu

vakaro. šcSla-die;:iais ij- sekma dienia u — visą dieną. pus taip pat neskiria šitų /dvieju “klostiniu" žodžių.' to žodžio prasmių (ap reikšmių? — čia, kaip k»l sa-

ko vokiečiai, klausimas daktaro laipsniui gauti!) šito
kia: One that takes the part of another, tai supranta
ma, kad jaunimas nepajėgia susigaudyti ir neranda 
deramo žodžio, pavyzdžiui, savanoriai arba savano
riai — aukų rinkėjai.

“Ovis tik dvasininkas ir dvasiškis — ne tas pats” 
atkirto man viešpats Giedraitis (naudoju jo termino^ 
logiją!), remdamasis a. a L. Dambriūno autoritetų. 
Na, mano pasirinktasis autoritetas — profesorius Dc. 
P. Skardžius, turbūt, nebus buvęs menkesnis, o daug 
aukštesnis,.

Tai natūralu, kad savo kalbą vaito jarnę Barniu 
savo šeimoje ir bendraudami «u tautiečiais Mgtyviaiš. 
Atrodo, jog nutautimo 'problemos uėrą. Bei gjvįhimas 
rodo ką kitą: dalis mūsų vaikų Amerikoje nebekalba 
lietuviškai, arba kalte labai sunkiai, laužytais žo
džiais, angliškais sakiniais. KodėJP

Geras klausimas. Ir nelengva į jį atsalti. Vienas 
dalykas tik aiškus, jog tėvai nenorėja, kad* vaikai lie-’ 
tuviškai nekalbėtų. Bet "kalti tėvai, kad nuo pat mą- 
žystės neatkreipė dėmesio į vaikų kalbą.

Geriau, žinoma, ne “Tai natūralu*’, o “Tad”. Ir ią 
ri būti: “Bet gyvenimas rodo ką kita”, o ne “kitą’l! 
Toliau: kalba... angliškais sakiniais, kodėl? -Naįi
todėl, dėl ko pats autorius toliau rašo: Geras klausi
mas— C y. a« good question. Lietuvoje jokių 
klausim^” nebuvo tekę girdėK Juk <ajimą pasakyti 
lietuviškai: įdomus klausimas, tinkamas klausima^, 
deramas klausimas, bet jau tik ne “geras”!

(Bus daugiau)
1 *• CUcage & HL Tuesday, June 2771978 L *
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TVIRTA SVEIKATA

Mažeika & Evans
BE 3-5893

Šeimininkė (Tapyba)

Susivienijimo istorija
(Tęsinys)

EUDEIKISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeV 927-1741

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Tel. 735-4242.

Didžiausias kailiu

NAUJUMO*, CHICAGO *, ILL Tuesday. June 27, 1978

Chicatgot
Lietuvi ę
Laidotuvių
Direktorią
Awociacijos

ambvlAnci 
>a¥arnaVi
MAS DIENA 

IR NAKTLGood 
Nutrition

FRYS MOMRHISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

2 porai su -žalumynais,
1 maža bulvė,

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

TURIWI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

' '677-M86

PROP:
2 svarai prinokusių pomklo

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wejfchxrater Community klinikos 

K M’dicinoi dirfttonus 
1238 S. Ha n helm Rd., Wastchastar, HL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom i* ir 

k» antra šeštadieni 8—3 vaL 
T41: 567-2327 arba 56* 2728

6 s#ldtū lapai (kraštutiniai) F
1 ptfddukas tuščių žirnių an\į 

ksuių (be žirnių),
* 2'kvorto’š vdridens.

Darbas toks pat, kaip Eks-| 
trauktinės daržovių tyrsriubės. •

Ekstraktinė PbfftiHbrę 
Tyrsriube.

a KORIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
*dlc4l Building). TaL LU 5-6444 

ponius pagal susitarimą.
fI atsiliepia, skambinti 374-8004.

and polyunsaturates. Fat high 
in saturates is usually solid at 
room temperature and with a 
few exceptions comes from 
animal sources. Fat high in 
polyunsaturates is usually 
liquid at room temperature 
and comes from vegetable 
and marine sources.

In achieving a dietary fat 
balance, it is not enough to 
know what kind of fat 
is in a food. You also need to 
know how much it in a serving. 
If the total amount is small, it 
makes little difference 
whether it is saturated or not. 
This is the case for most 
common vegetables and fruits
— and most plain breads and 
cereals. These go a long way 
to filling out our meals in an 
appetrzmg way.

However, fat-rich foods can 
make a big difference in‘the 
balance.

Although al! dairy products 
contain the same kind of fat
— and it is high in saturates — 
the amount m a ieHiffg vartės. 
There is motein heavy cream, 
sodr cream, ice cream, butter 
or cheese thhh'fh Whole fhitk, 
and least of all in skim milk, 
cottage cheese or yogurt 
made from skim milk.

The fat in all kinds of red 
meats is chiefly saturated but,

MOVING
Apdraustas, perkfauitymas 

H įvairiu atstumu.
Xny'aWas vuImas

Tel. 375-1182 376-5996

Adelė DuobHene
Ek'jkraVtnfe paržoviy 

Tvrsriubė.

"Vakare Ir ryt. Ir vidudieny až dejuoju ir Jaukiu, o Įi« Hfirdo ma- 
n© balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (ban. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI

mu
sų jaunimo didi dalis alkoholyje 
skęsta ir mūsų daugelis į tai pro 
pirštus mėgsta žiūrėti.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telvf. 695-0533 
*ox Valley Medical Center 
, 860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

* Nuliūdę lieka:
•Žmona, dūkte, štfrius, Kriūkai, ‘proahūkai.

Laidotuvių Direktoriai Blake-Lamb.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPtCIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 W.»t 103rd Strėt)7 
Valandos patai suanarmų.

PERKRAUSTYMAI

^MOVING
Leidime! —Pilni eparaude 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tai. WA 5-8063

BUTKUS - V AS AITIS
1446 So. 5(Hh Ave„ Cicero, fll Phbne: OLyihpic Y10G3

PROP:
1. vidhtinfs salieras su žalu

mynai^.
6 žali salotų tapai.
2 didelės neskustos, lik nu

plautos šepečiu, m rkos.
į diclcšfte brflvė šepečiu riti- 

platith bet neskusta.
2 porai su žkfanfifiSis,
2 didėli pbiriflidrak
2 kvortos Šalto Vainienė.

Darbai: '
Daržoves švariai, greit šaltu 

vandeniu ilgai nėifiirkant nu
plauti. Sukapoti ne per smul
kiai. Sudėti į didelį amaliouth 
prikaistuvį, užpilti vandeniu, 
gerai uždengti ir kaitinti ant 
lengvos ugnies 2 valandas. Per
trinti per sietuką^ pasūdyti su 
lig reikalo. Įlašinti kelis lašus 
citrinos sunkos ir duoti karštą 
puodukuose.

DR. FRANK PLECKAS 
©PTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71 It. tel. 737-5T49

Tikrina akis Pritaiko akinius ir .
“contact lenses’”

Inkstų, pūslės 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST %3ni STREET 
Vai. antrai. 1—4 popiet 
ketvirto. 5—7 vaL vak.
Ofiso talaf.i 776-2880 - 

Rezidencijos !»!•£: 448-5545

. .ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aį Aparatai - Protezai. Mpo. ban- 
ęjr dažai. Speciali pa&alba tujoms.

(Arch Support;, ir t t.
VaL: ir 5—3. ^^adiemais &—1
2850 ŠU Chiėaįc, III. 60629

’ . J>luf./pRosperi 6-5084

Gyv. Čhicegb,'iįinors.
Mirė 1^7o m. birželio 25 d., sulaukęs senatvės. Gimęs "Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno daugeli “metų.
Paliko nuliūdę: žmona Della, pagal tėvus Paulauskas, duktė Stella 

Gaston, jos vyras Henry, sūnus Alfred, fo žtnorea Bernice, 3 ;anūkai — 
Jean DeMięhąel, Alfred Jr. ir James, 4 proanūkai bei kiti gimines, 
draugai ir pažįstami.

Kūsas pašarvotas Blake Lamb koplyčioje, &&1 W. TiHh JSt.
Trečiadieni, birželio 28 dieną 8:00 vai. ryto bus lydimas'iš koply

čios į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. aPaul Wal]ęn giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jafa 'p^skutfrij "patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
307 So, EJTIJANJCA AVENUE. Phone: YArdi 7-344L

Rktino refMos Valandos
VKSį proįrtm** Ii WOPA,

T4W WL A. M.
LfetvviŲ 1caft>«: kasdiėi mro pir- 

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet ^Šeštadieniais 
jr sekmadieniais nuo 8:30 Iki 9:30 
vai. ryto.

V*de|t Aldona Dhulcus
Telet: HEmlock 4-24TJ

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
"CHICAGO, ILL. 60629

Seimas išrinko Centro Valdy- d. Atkyko šeši atstovai, rodos, 
kuopų, nes Astramskas

pirmininku, Miką Obe- draugijų ^ėbeįvardina: 
vicepirm., Vincą Juoki-į BALTIMORE. M D.: Ignas B u-

- raštininku, Stasį Mfli- belis. 
auską — kasininku. NEW YORK, X. Y.: Jonas šli-

e ........... , x-4 •• lupas (V. Džiank-mska atvykti- Susivxenijimo konstrtu^ą sukJiudė byla); ' ’
Lietuviškame Balse paske bda- j SHENAxD0A H> PA. :M. J. Į valdybė ruošia naujus įstaty- 
™.as’ luPa° 3Afldriukaitfš, £ehas'Ponas Moc-’mus, kuriuos teises galės tai-
scionybes pradžioje knkscionys, ^aujūnas ir Pra-l^i ne tik jaunuoliu pofnog-
savo turtus atiduodavo visųi * 4 I ... . J, . . . . . .. . . ‘.nas S&bnnskas. rafijos knygoms suvaldyti, betnaudai ir selpe Ilgimus, netur-> n Y. ... ,4. - - -x. . * .... v. ' Organizacija, mktvti, proto-’ nusikaltėlius smarkiau nu-tingus ir našlaičius, taip sian-|, , . Z ,
lien mes, lietuvininkai atiduo-Į neturėjo, nes bausti,
danie tik menką savo turtų da
lelę, rūpindamies pagelbėti vie
ni kitiem ir pakelt savo tauty- J 
stę. Niekas neabejoja, kad jau 
seniai tokį Susivienijimą įstei
gti reikėjo, bet gailėk EHeve,} 
mes, lietuvininkai nesupratomef 
tokio darbo'naudos. Užtat dabar- 
atbuskime -ir visi glauskimės j 
vieną kupoą. Darykime vieną 
Susivienijimą, nors tūli, norėda
mi lietuvninkus apgauti, sten
giasi juos 'perskirti”.

Buvo nutarta ir antrąjį Susi-- 
vienijimo Seliną sušaukti She
nandoah yj e. "šis >posėdžiav dvi 
dienas: 1887 m. rugpjūčio 11-15

again, the amount varies. 
There is a high amount Fn a 
serving of T-bone steak, pork 
sausage or bacon, an inter- 

’mėdiafe amount in leg of 
lamb or lean ham and less in 
veil or a lean cut of beef 
such as round or rump.

The ’fit Th "poultry Ts Tess 
saturated (more polyunsatur
ated) than that in red meats 
— but duck and goose contain 
more fat. than chicken and 
turkey. Fish and shellfish' 
either contain very little 
fat or contain modest amounts 
of highly polyunsaturated fat.

Nuts are naturally fat-rich. 
The nature of this fat depends 
on the nut. In pecans and 
walnuts it is highly polyun
saturated. Coconut fat is 
highly saturated. Other nuts 
fall in between.

Margarines and shortenings 
are always lower in polyun
saturates than the oils from 
which they were made — but 
higher than butter or lard.

By taking theae differences 
into account, you can better 
balance polyunsaturates and 
saturates m your meats. F6c 
example, use Mazola margar
ine (instead of butter) on 
breads and vegetable*. Serve 
salads with a dressing made 
With Mazola corn oil. And 
use corn oil whenever a recipe 
calls for melted shortening or 
vegetable oil.

For additional help In 
balancing fats in your meals, 
write for Mazoh'a booklet, 
“Diet Fpr Today ” from 
Dept. DT-GN, ^ox 307. 
Coventry, CT 06238. '

Dr. Dorothy M. Rathfrfann 
h Director of Nutrition for 
Best Foods, a Division of 
CPC International Inc*.

Adelės Boblienės sveiko maisto 
receptas

Astra metas pasakoją: “Centro’ 
I riašiminkas Vincas Juodkojis 
perskaitė protokolą ir konstitu
ciją iš pereitų me^ų Lietuviško 
Bako; abu bėvo priimti be jo
kios atmainos7'. Ritų Centro 
Valdybos narių buvimą (pirmi
ninko "Pa seek o ir išdininko Mi
liausko) Astramskas nutyli.

Centro Valdybos vardu Jonas 
šliupas Pateikė Seimui raportą 
apie orgštaizaerjos stovį. Ati-o- 
do, jis buvo Stsmenijimo vei
klos ašis, pine kurio dirbę ir se
kretorius bef iždininkas. Sakė, 
Susivienijamas tėfcįs kuopas Bal- 

| timorėj, New Yorke, Philadel- 
phioj ir Shenandoah y je. Susi
domėjimas Susivienijimu, ta
čiau, plito ir kitose lietuvių ko
lonijose. Chicagoje Jono Gri
niaus stiorgariauota Lietuviško 
Varpo draugija pareiškė noro 
įsirašyti, bet “Clevelando, Wil
kes Barris, Wateri>urio, Mt. Cai- 
melio, Shamokino ir Mahano- 
yaus lietuviai prisirašyti atidė
lioja, norėdami pirma įsitikinti, 

įkad Susvienijimas ištikrųjų yra 
naudinga organizacija”.

Astramskas čia pastebi: “Kal
tas gal buvo ne tiek žmonių 
nepasitikėjimas, kiek stoka vei- 

■ kėjų, kurie būtų aiškinę Susi
vienijimo naudą ir raginę rašy
tis”. Reikia atminti, kad šliu
po Lietuviškas Balsas neturėjo 
rfei 300 skaitytojų, o jis pats ne
turėjo nei finansų nei laiko pa
važinėti po kolonijas agituoti ir 
aiškinti Susivienijimo naudą. 
Tokioje padėtyje buvo ir kiti- 
valdybos nariai. .

(Bus daugiau)
— Illinois ir Chicagos savi-

STEPONAS C. LACK IR SūNūŠ 
(LACK1WK3)

'2424 WESI 69tft STRUCT RKpuMlc Mill
T3T4 WEST 23rd PLACE Vii tini* 7-M7B
1-mS SOUTHWEST HIGHWAY, palot 'HOI*, ft. S74-'44ft

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 

Telef. 176-2345^6

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

Balancing Fats In The Diet
The hazards of an unbal

anced diet have recently been 
dramatized by negative re
ports of such regimes as the 
liquid protein fasting diet. 
Such reports serve to remind 
us that the body needs a wide 

'variety of nutrients to sustain 
good health. And though you 
may find it hard to believe, 
one of the necessary nutrients 
Is fat, provided, however, we 
don't take in too much.

ft is common today for 
doctors to suggest reducing 
the total amount of fat con
sumed and, at the same time, 
balancing saturated onesMth 
polyunsaturated. Generrfly 
this means sharply decreasing 
the use of foods rich m satur
ated fafs and moderately in
creasing the intake of poly
unsaturated fats.

Besides providing energy, 
some fats carry polyunsatur
ated essential fatty acids and 
vitamins A, D. E 'and K. A 
meal containing some fat is 
more likely to satisfy you. 
Tbe 4ht. m ' pie .body has 
important rolės, too. It isfci 
energy reserve and insulator 
4o help maintain body temp
erature. It supports and pro
tects vital organs.

All fats are mixtures of 
Mtorates. monouMaturaias

(Atkelta is 2 psi.) 
tės į geresnę ateitį nėra ir ne
gali būti. Tik per mano, tams
tos ir jo susitvarkymą galime 
jnes sutvarkyti būsimo jaunimo 
palaidumą. Ateis nauja karta 
mūsų pavyzdingu gyvenimu u- 
žauginta — ir mes pradėsime 
gyventi taip, kaip tikras žmogus 
privalo.

| Liaukimės už tai visi suau
gusieji leisti energiją niekams: 
visokiems jubiliejams, viso
kiems pasivaišinimanis, viso
kiems suėjimams. Kai namas 
dega nėra kada langų dažyti. 
Stokime visi- naudingų darbų 
dirbti, nė vieno mūsiškio neiš
skiriant, Poilsį, laimingą gyve
nimą, . sveikatą tiek kūno, tiek

• dvasios stenkimės įsigyti per 
kitam, ypač senesniam ir viso- 

’keri pai pasilpusiam teiktiną 
. pagalbą, štai čia, ir tik čia yra 
‘ mūsų laimingo gyvenimo pra
džia ir Pabaiga: per savęs suž
moginimą ir per artimui dar- 

.bais to žmoniškumo- rodymą 
mes patys tapsime laimingi ir 
visokeriopai sveikesni. Todėl 
liaukitės dabartiniai dvasiškiai 
niekus kalbėję, buk žmogus yra 

: žmoniškas, dabar jam reikia bū- 
j ti dievišku. Tai didžiausias nuo-

Val W susitarimą. uždfTyta tree ‘das n^ms peršamas už mūsų
- ————:—2— pigigus išlaikomų dvasiškių.

^LJJONAŠ ŠĖffirjTT^ ^ar t0 ne gana — <^at>ar ėmė ^°n ^uos asmen^: ^asec- J.au 
savitai kvailioti per radio ir ką 
spaudą nauji dvasios menkuo- 
liai, siūlydami mums be gerų 
darbų — ‘tik tikėjimu atrinau- 
jiįimą.Tikriausiai pasimokė jie, 
mat, iš amerikiečių dykaduonių 
dvasiškių taip lengvai žmones 

, mulkinančiu per čionykštį ra-
DR. VYT. TAURAS ! dio ir TV. Begalvių yra gausy- 
GYDYTOJAS IR ^IRURGAS ;bė — iš jų prakaito minta viso- 

B«Jdra praktika,-xpec.MOTER J ligoi. ;kie apgavikai. Tik mes lietuviai 
Ofisas 2652 WEST 5yth StRC-ET ’stenkimės kuo mažiausiai to-

\Tel. PR 8-1223 kius apgavikus maitinti. Mes
OFISO VAL.: pirm., antiait, treciaa.! turime kur pilti savo Prakaitą, 
ir penkt. 2^4 ir 6-8 vaL vak. S^tadie- kai tėvyhė kraujuoja, kai 
rifais 2-4 vaL popiet -ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

___a
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(dpa) iš New Yorko rašo, kad 
JAV-bes turi strateginių bran ' 
duolinių (atominių) ginklų dvi 
guiApi^laugigii pž Sovietus, bet 
atominio karo nei Mera, nei 
antra nelaimėt^., pareiškė Ame 
rikos ex ■T~' admirolas Rocque 

rJungt. Tautų visuotiniam susi
rinkimui* JAV Gynybos Infor
macijos Centro direktorius.

Branduoliniame karę viena 
valstybė j>er 39 piinučių sunai
kintų antrąja. Per pusę ^valrin- 
dos, žūlų^JAV mažiausiai 110 
milijonų žmonių ir Sovietų. Są 
jungoje 113 milijonų. Du treč
daliai ekonomijos butų sunai
kinta. , įF ,5

* La Rocque perspėjo nepasi
duoti apatijai, nes toks karas

. esąs galimas. Jungtinės Vals
tybės turi po 35 atominių stra
teginių ginklų prieš visus So
vietų miestus su daugiau kaip 
100.000 gyventojų, o Sovietai po 
28 tokius ginklus prieš kiekvie 
na JAV miestą susvirs 100.000

Chicago. Ind., iš anksti be ra
ginimo pratęsė prentnnėfafę ir 
ta proga atsiuntė^J5 au!ęą. Tos 
valstijos tautietis užsisakė Nau 
jienas veneriems matams, bet 
pavardės, nė vietovės prašė ne 
skelbti. Dėkui už auką ir už dė 
mesi Naujienoms bei jų plati
nimo vajui.

— Inž. Algirdas Idikas, Bra
zilijos lietuvių Sąjungos valdy
bos patarėjas ir Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos (PLIAS) Brazilijos 
skyriaus pirmininkas, lankosi 
J. A. V. ir yra apsistojęs 912

* Fairway Dr., Palatine, Ill., 
60067. ’Pasiekiamas .telefonu:

East (312) 991-9081. Už 2r mėnesių

grįžta atgal į Braziliją, kur gy
vena 30 metą.

— Arėjas Vitkauskas, Jer-

— Regina ir Mykolas Simo- 
kaič’ai iš Marquette Parko be 
raginimo pratęsė .prenumeratą 
ir jte.kė $7 auką. Dėkui. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 
6 mėn., bet pavardės prašiu
siam neskelbti.

— Jonas Balkevičius, Knox, 
* Tnd., pratęsdamas prenumera

tą. savo gerus linkėjimus atly
dėjo 10 dolerių auka. Dėkui.

— Balys Turkevičįus,

O T A SUSIVIENIJIMAS 
11LA UETUVJU

AMERIKOJE
SLA — Jau 10 maty tarnauja lietuviu visuomenei Ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoča gyvy 
bes apdraudę Ir I ' 
NTJIMAS naiaško 
pagalboj pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris šu puss million© dolarly kapitalu 
tad io apdrauda tikra Ir sau^L Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių ralkalln^lauslai ipdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gera Taupom*Is Apdrauda - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradž&l.

- duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudę 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama Hatuvlškv KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis S? 00 
1 metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų- Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintai tnfermAelju, jeiyu paratystt?

j LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
807 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. ¥. 10001

I__________________________ -_______________________________

Lu fratemalinė c „ 
ligoje ptUlpa, kuri yra pigi- nes SUSIVIE- 

polno, o te£ba patarnavimus savitarpinės

SLA .

IM

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų,vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus, stad’

taip pat pavergtos Lietuvos, ir los žmonių gerpvei, bendromis jėgomis 
riekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų ret 
kalų renesanso. ' . - . . ,.•

VIS PLE$Uirnr SĄJŪDŽIUI

tfatao va j ve^pnįomįĮ dovanomis našiem* .ąk&^jąĮBs'
<MykoIas.Karfiitis, sav. Grand- otelio fe Reridendfito vlėžbn&.

Gulf BJvd., St Petersburg 813—391-9753, paskyrė
di ;tto8togas dviemį tame “ ‘'

‘ "h motelyj e prie patsv _____ __ _
žaidimų kambariu, ĮV, telefonu Jr 
: ų'SBgj bendradarbė į savaitinės skili 
autore M. Mairiiiytė paskyrė 460- prtm 
mecenatų, kurių vertingos dovaftos bus 
ninlafce Naujienų ųiknito.

ir vinis kviečiams i dldEHU taBci

r®u ir mūsą namus” 
ėja atsiras ir daugiau 
l Ir paskirstytos rude-

jsey City, N. J., savo skiltyje A- 
1 merican Scene “Globe” žurnalo 
j angliškoje laidoje, skirtoje Tn- 
J dijai- atremia' prof. Sanfuėl N. 
[Harper teigimą, kad Sov. Sąjun 
ga sulaužė 1920 m. sutartį tei
sėtai. Kitame to žurnalo nume
ryje jis rašo apie Lietuvių ka
talikų kronką ir apie sveiką, or 
ganišką lietuvių maistą. A. Vit 
kauskas dabar yra vienintelis 
lietuvis, turįs gyvą ryšį su In
dija. Apie ją ir apie artimą lie
tuviams sanskrito kalbą yra la
bai daug prirašęs, bet nieko 
konkretaus nepadaryta. Kadai 
se prof. Pakštas kūrė atsargi

nę IJetUvą Pietų Amerikos 
j dzuinglėse. R.eikėtų pagalvoti 
apie Indiją, lietuvių ir lietuvy
bės lopšį.

moteris, bet prie paskutinio jo
sios vaizdingo rašinioo buvo pri 
kergti Stasio Laukaičio ir Jani
nos Samienės rašiniai. Pranei 
buvo duotas kreditas už keEas ©wentojų. 
Laukaičio ir Bamienės mintis 
apie-įdomų namų savininkų su-; 
sirinkimo aprašymą. į

— Kelionių į Vilnių š. m. 
Birz. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 d. 
d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Kie- 
lą, 6557 S. T&lman Ave^ Chi
cago 60629, teL (312) 737-1717

—Dėl visų rūšių stogų dengi- 
bei pataisymo kreipkitės

Kaulų miltai mėsoje
VAŠINGTONAS. — Prane 

šama, kad valdžia leido mė
sos produktų įmaišyti kaulų mil 
sosproduktų įmaišyti kaulų mil 
tų su sąlyga, kad etiketėse bus 
pažymėta, kad “su kaulų mil
tais”. Leidžiama pridėti kaulų 
miltų iki 20%. Tokiuose p rod u k 
tuose kaip dešros, “ho1 dogs”,

Namai, Žemė' — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Narnai^ jtamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIS

< - DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. x ; ■*

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5, 3 mie
gami. 51 St. už Kedzie. Tik $82,500.

72 ir Campbell 1*4 aukšto naujes
nis mūrinis namas. įrengtas rūsys. 
S65.000.

10Vi akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

tosios pagelbos kursus baigė 
.ponios bei panelės: Darlene Bal 
zekas, Joana Ručinskas, Mary 
Ann Martinkus, Joana Evans, 
Marija Ruikis, Birutė Martin
iais ir Kathlen Akalaitis.

— Metinio žurnalo "Lietuvių 
Dienos” piknikas bus rugsėjo 
17 d. McCambridge Parke, Bur 
bank, CaL Los Angeles Biru- 
tieeių piknikas bus liepos 16 d. 
p. Sakų sodyboje, 3430 Figue
roa,. Glendale, Cal.-

— Algis J. Rajeckas iš New 
"London, Conm, -baigė ‘.chemijos 
mokslus Mass ach u set s Techno
logijos instituę daktaro- laips
ni ■. 'i • •

— Pranė Patlabienė yra aiš
kios minties ir tiesaus žodžio

NAUHINOS 
1739 SO. HALST8 0 ST. 
CHICAGO, IL 6O6OS

• fl anksto be rtflnta 
mažindamas sufiiraimMii

Pavardė ir vardai ------

Airėm

yra naujas skaitytojas.

Pavardė Ir vardas _

Adresas

> pratęsta rtvo prenumeratą, taupydamas laika Ir 
o fllaldas. Priede_______ i ddL

-—J=—— —**7v**r •> i jįjį :

savo 
_ doL

Sponaoriaus pavardė, yard m ir vietovė

7
,• Platinimo vajaus proga, palaikydamas IletuvUBą spaudą ir Naujienų 
pastaugia, prašau jas siuntinėti uf pridedamus  doL

Pavardė ir Tirtai -____________ — - -_______________________________ ___

Adresas ----------------------_---------------- ..... ........ . .

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi Savaites susipa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas - . ...._________________ ,_______ _ _ ._______
» •

Adresu---------------------------------------------------  -

Pavardė Ir vardu

Adresas ■

r*
Pavardė ir vardai

Ldraaaf

RIMTAS NAMŲ , 
PARDAVIMAS, ;

■-w -S

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 KAMBARIU namas, kabinetinė 
virtuvė, naujas stogas, porčius, nau
ja elektra. Apsauga' nuo potvynio, 
daug priedy. Platus sklypas, geleži
nė tvora, tupi galite užimti. Mar
quette Parke. $16.500.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. . .

LIETUVIŲ MYGIAMOJ gamtoj- ne
toli nuo Chicagos prie: ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės.Daug gerų 
priestatu. Švarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000. L -

Grmsus namų pasirinkimas 
pietvakariuosemo

pas ARV^ĄjgBEį^.,434-9655. spaghetti su mėsos padažu, bet Į BUDRAITIS REALTY
r

(Pr.) nebus leista į hamburgerius/ 
jsteikus jautiena, roast beef 
barbeque, corned beef, jautie-

Daktarai visus pralenkia j na su pa<ja^u ir į kombinuotus 
; ST. LOUIS. — Naujas AMA produktus kaip Įima pupos 

(Amerikos medikų Draugijos). kumpiu ir mėsos pajai, 
prezidentą^ Toni Nesbitt savo; 
inauguracinėje—kaįboje AALA 
127 metiniame susirinkime pa; 
tarė patiems pažinti savo huno j 
rarų kėlimą ir tuo būdu atkal-Į 
bėti valdžią nuo planuojamos; 
įvesti kainų kontrolės sveika-, 
tos globos reikalams. Jis dak-j 
tararns patarė, savo uždarbių 
kėlimą sumažinti vienu nuošim! 
čiu-kol išsilygins su kitų profe^ 
sijų mažesniais reikalavimais., 
Nors paskutiniais pora metų, 
honorarų kėliniai sumažėję, 
vistiek praeitais metais hono
raru 9,2 nuošimčiai pakėlimas 
palieka žymiai įaukštesnis už 
daktarų honorarų pakėlimas ■ 
yra didesnis už bendrą varto.-! 
jimo 'dalykų pabrangimą.

ENERGY 
WISE

su

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkui
4243 W. 63rd St^ Chlc*t« 

Tel. 787-0600.

IEŠKAU PIRKTI is privataus 
asmens; be agentų, 2 butu na
mą. Siūlyti TeL 476-7727.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

I

mv •

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

Don’t be a Bom Loser!

DENTURE DEPARTMENT

We need waxers, packers and plas
ter person Top wages and beneiffš. 

SCIENTIFIC LABORATORIES
ST 2-7453

Experienced Mason 
For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates<

Excellent benefits. 
Apply —

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

An Equal Opportunity Employer

Karas traktu 30 minučių
•rL’* ■ ’

Vokiečių žinių agentūrai

/

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
TeL 737-7200 arba 737-8834

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto loklitMi 
Dirbu Ir užm lesė luoša frett, f*’ 
rantuotai Ir sąžiningai „ *.

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tol. 927-3559

\ d i ULI f 10 
3-W M. AMU AUS VAIRUOTOJAI

Tikrai $ft pusmeBui
JaMIlty apdraudimas pemtolokamt

Kreiptis
A. LAURA! T l>; ‘:

4445 Se. ASHLAND AW;
52X775 -' (-

f

LAIKtOOHAI fir BRANOlNYBtl j
PardavlmM Ir Taiaymaa .' 

U44 Wmt mirr ..
JtlF-Hk MMl J

_____ • -—-—•

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKĄ S

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-

KAIP SUDAROMI 
TES1AMENTAI

u f ----------------------------------!• Tu° reikalu Jums gali daug
OO* valandomis informacijų prašome kreiptis to- padėti teisininko Prano šulo pa

ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Suauvoe” išleista 
knyga -—

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
: Knygos kaina 83.. Su legališko- 
mis formomis — 83.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘‘Naujienos”. 1739 S. 
Halsted St, Chicagc HJ

lefonu
HA 1-6100,

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. j 

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

M. I 1 M,K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. T«l. J54-7456 
Taip pat daromi vertimai, Statoj 
gretimai, pildomi Platybės 

Šymai ir kitoki blankai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NORETKIENf

m? W«rt IMA SL, CMearo, m W62t • TeL Wa 5-2787
DMoIIt ptririnHmas ftrti rOiles Įvairi?

MAISTAS Ii RUROPOS SANDtLIŲ. 60608.

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARGUrrn GIFT FARC ILS ftRVKZf
W. Cblofft, UL WM2V. — T< WA 5-2737

Juozo Šmotelio

4“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
W0PA 1490 AM FrL at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 100.3 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71 st Street, Chicago, lllinoit 60629
Telefr - 778-5374

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Gražį lengvai skaitoma ir 
į 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 Avė.
Chicago, HL 60629,

PRINTING OPPORTUNITY { 

To work in Christian literature 
as a pressman on a 2 color 38” | 
Miehle 2nd shift. Contact Mr.( 
Pilcher daily 345-5530 or after 
6 P.M. at 495-2784.
LITHOCOLOR PRESS, INC.

9825 W. Roosevelt Rd. į 
Westchester.

and have own hand tools. Only 
experienced need apply.

449-8789
9 to 5'

SPRAY FINISHER EXPERTS 
CUSTOM FURNITURE & CABINETS 

Full time, overtime, top wages. Also 
experienced woodworker openings. 
Hospitalization.

South Holland 785^611

SKAITYK PATS IR PARAGINI 
KITUS SKAITYTI

JANITOR

Apt. complex in W. suburb 
needs experienced person to 
care for bldgs. Must have know
ledge of plumbing, carpentry, 
H-AC electr., Janitorial work

NAUjAmM/cHIMGO M, ILLTuMdaf, JuilA 27, 1978

Siuntiniai 1 Lietuvą 
ir kitas kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago/ III. 60632. Tai. Y A 7-59SQ

Į blate Ferm L«1r Insurance Co^

J20V/1 W-VSfh St.
GA 4-MM 

Iv——

rtn »m«

IWtWBAMCWATCHMAN
willing to work kny shift 6 day 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec 
ord will be checked. ‘Must reac - 
and write English.

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

Equal Opportunity Employer
k




