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IZRAELIS SVA

Juozas Rajeckas, Lietuvos. Re- 
spublikos i atstovas Washing
ton?, miręs praeitą sekmadieni.

PAGRINDAN PADĖTAS W. MONDALE 
PLANAS IZRAELIO TAIKAI

KABINETUI NUTARIMO NEPADARIUS, BEGIN JAU 
TVIRTINA, KAI) IZRAELIS LONDONAN NEVAŽIUOS

KAIRAS, Egiptas. — Nors Vidurinių Rytų taikos planas 
oficialiai dar nepaskelbta:;, bet jau rašoma, kad naujasis taikos 
planas tebeturi kietos linijos reikalavimus, būtent: Izraelis pen
kių metų laikotarpyje turi pasitraukti iš kairiojo Jordano upės 
kranto, iš Gaza juostos ir iš senojo Jeruzalės miesto.

Esą^ . j tuo pačiu laiku Izraelio į ’r 1 ‘ 1 ------- —

lyderiai^ tebesilaikjttlami senų! KINIJA — ŽEMĖS ALYVOS 
pozicinį" ėmė dainuoti seną 
giesme^ negali prasidėti Izra-

siu metų liepas 2 dieną Wa
shington D. C., ligoninėje mi
rė'Lietuvos Respublikos atsto
vas Juozas Rajeckas. Paskuti
niais metais jis sunkiai sirgo. 
Ligoje jį prižiūrėjo žmona, bet 
paskutiniu metu ir ji susirgo. 
Lietuvos atstovo pareigas jau1 
kuris laikąs eifia Dr. A; Bučkis.

- - .'žinią-apier-atstovo. Juozo-Ra jec- 
ko mirtį pranešė genefaĖiiė 
konsulė Juze Daužvardienė.

Kajedkas Juoząs gimė 1897 
m. birželio 17 d. Shenandoah,, 
Pa., TJAV, teisininkas, diploma
tas. 'Tėvui Petrui Rajeckui mi
rus, 1909 metais parvežtas j Lie
tuva. 1918-19 mokėsi Seinų ku
nigu seminarijoje, 1923 m, bai
gė Rygiškių Jono gimnaziją Ma
rijampolėje; 1924-25 ni.-'studi
javo Lietuvos Universitete teo- 
logijos-filosofijos fakultete, 
1925;28. m. Montpellier univer
sitete, kur 1927 m. gavo finan
sų bei administracinių mokslų 
diplomą ir 1928 m. teisių licen
ciato laipsnį. 1927-29 m. studi
javo Politinų mokslų moky
kloje Paryžiuje, kur gavo diplo
matinių mokslų diplomą. Be 
to, 1928-29 m. Paryžiaus uni
versitete išklausė teisių dokto
rato kursą.

Diplomatinę tarnybą pradėjo
1929 m. gruodžio 11 d. Užsie
nių reikalų ministerijos refe
rentu. 1930 m. sausio 1 d. iki

■. .1935 m. gegužės 1 d. Lietuvos 
pasiuntinybės Londone sekreto
rius; tame laikotarpyje nuo
1930 sausio 1 iki gegužės ! d. 
ėjo generalinio- konsulo parei
gas, o keliais, atvejais ėjo pasi
untinio pareigas charge d’affai-' 
res titulu ir buvo Lietuvos pa
siuntinybės Olandijai (kurį lai
ką ir Šveicarijai) sekretorius 
su rezidencija Londone

Mirė Lietuvos atstovas Juozas Rajeckas
1935 m. birželio 1 d. — 1939 

m. vasario 1 d. referentas ir vė
liau 1938 kayo 15 patarėjas cen
tre, vadovavo Amerikos, Vaka
rų ir Vidujinės Europos sky
riams, o gale ir Vokietijos bei 
Klaipėdos skyriui. Nuo 1935 m. 
spalio 15 d. iki 1939 m. vasario 
1 d. Lietuvis Raudonojo, Kry
žiaus generalinis sekretorius; 
nuo 1939 m; vas. 1 d. iki 1940 
m. rugsėjo mėn. Lietuvos pasi
untinybės patarėjas Berlyne;
1940 m. rugsėjo gale atvyko į 
JAV ir nuo 1940 m. spalio 1 d. 
buvo- Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjas Vašingtone.

Dalyvavo Įvairiose Lietuvos
delegacijose, jų tarpe 1933 m. 
delegacijos sekret. pasaulinėje 
ekonominėje konferencij oj e
Londone; 1938 m. delegacijos 
pirmininkas deryboms vieno 
Lietuvos-Vokietijos ruožo /sie
nai nustatyti (Gumbinėje), ke
liose tarptautinėse Raudonojo 
Kryžiaus konferencijose, be to 
kelerius metus (iki 1951) buvo 
Lietuvos pasiuntinybės neofi
cialus stebėtojas Jungtinių Tau
tų posėdžiuose New Yorke. Nuo
1941 m^:feda^ayo Ijętuvoiš pa
siuntinybės.- Vašingtone laidžia
me biuletenio Current News on 
the Lithuanian Situation, raši
nėjo Pabaltijo aneksijos klau
simais Baltic Review ir Annexa
tion of the Baltic States. .

Chicagoje vykusioje SLA Illinois, Indianos ir AViscc.nsini valstijų SLA atstovų konferenci
joje, dalyvavo ir generalinė konsulė Juzė Dauž vardienė* Paveiksle Povilas P. Dargis kitų Pildo
mosios Tarybos narių akivaizdoje įteikia Lietuv<s generalinei konsulei “Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 90 inevų istoriją.” Iš kairės į dešinę matome Kristiną Austin, SLA iždo globėją,j 
Lietuvos Respublikos generalinę kc.nsulę Juzę Daužvardienę, SLA iždininkę Euphrosine Miku-1
žiūtę, SLA prezidentą Povilą P. Dargį ir SLA 6-Tos apskrities pirmininką Kazį J. Mačiuką.

Nuotrauka .Vaclovo Noreikos

KALENDORĖLIS

ANTIDEFAMACIJOS LYGA 
UŽGIRIA AUKšč. TEISMĄ

NEW YORK,—Praėjusio mė
nesio pabaigoj (birž. 28) baigė
si plačiai pagarsėjusi bylą tarp 
Los Angeles universiteto ir vie
no studento Allan Bakke, kurio; 
universiteto regentai nepriėmė 
Į savo medicinos- mokyklą,nors 
mokykloje dar buvo keliolika 
vakancijų, bet jos. visos buvo 
rezervuotos juodukams. Bakke 
iškėlė bylą, kurią pagaliau U.S. 
Aukščiausias Teismas 5 balsais, 
prieš 4, išsprendė to studento 
naudai, rasdamas, kad kvotos 
aiškiai yra nelegalus dalykas 
ir dėlto prieš Bakke pavartota 
nelegali rasinė diskriminacija,, 
kadangi jis baltas. Kiekvieno 
aplikanto priėmimas turi būti 
sprendžiamas pagal jo tinka-, 
mumą, ne pagal jo rasę.

žydų B-nai B’rith padalinys 
Antidefamacijbs lyga (sąjunga 
kovai prieš šmeižtus) tą pačią 
dieną paskelbė visišką pasiten
kinimą Aukšč. . Teismo decizija. 
kurią rasinės kvotos kolegijose 
panaikinamos visiems laikams.

“Antidefamacijos Lyga pare 
mia (teismo)) afirmatyvę ak
ciją”. pareiškė Arnold Forster, 
tos Lygos generalinis patarė
jas. “ir toliau tieks legaliu ir 
konstituciniu keliu, bet priešin
sis bet kokioms privilejgijoms, 
paremtoms rase ar religija.”

Liepos 6: Marija Gor., Ro
mulas, Ritonė, Suramantas, 
Bartnikas. % *

Saulė teka — 5:22, leidžiasi 
“ 8*28-

Kttritftsį^tvankua. •'4 **

— Sovietų valdžia aiškina, 
kad ji turinti tokias pačias tei
ses Zairėje, kokias turi Ameri
ka, Prancūzija ir Belgija. Bet 
belgai jau išskrido, prancūzai 
baigia išskristi, tuo tarpu rusai, 
kur tik (kelią koj ą, jau nriŠva- 
fciuoja.

•is PIETŲ AMERIKOS PADANGĖS 
Tragišiką birželi minėjo per radiją

MEDELIN, Columbia. — Nė- NETIKĘS PREZ. CARTERIO 
ra laisvajame pasaulyje kampe
lio, kur nebūtų buvę paminėta 
tragiško birželio žudynės ir trė
mimai — tie okupuotos Lietu
vos “Holocaust”. Tą minėjo ir 
Medelyno mieste, Kolumbijoje, 
veikiančios net dvi universitetų 
radijo stotys, — Radio Boliva- 
riana ir Radio Antioųueno, — 
kurių Okupuotai Lietuvai skirti 
pusvalandžiai, vadovaujant mo 
kytojui Jonui Kaseliūnui, į er
dves siuntė dail. - muzikos Kon 
stantino Čiurlionio kompozicijų 
meliodijas, prieš tai dar paskai 
tant tragiško birželio Įvykius. 
Buvo priminta, kad prieš 37 me 
tus, 1941 m. birželio 13 — 14 
dienomis, buvo nužudyta ir iš
tremta 35,000 lietuvių, kas su
daro 7,000 šeimų. Jų tarpe bu
vo vaikai, vos gimę kūdikiai, 
darbininkai ir intelektualai, ne
išskiriant ligonių ir senelių. Vi
si jie buvo tremiami Į šiaurinį 
Sibirą, Į Gulago kacetus, akli
nai uždarytuose gyvuliniuose 
vagonuose, beveik be oro ir van 
dens. Tai buvo tik pradžia nu
matytų Įvykių, pirmasis tarp 
visų kitų, yra įregistruotas ir 
vadinamas (baisiuoju birželiu— 
Junio de Horror. Tuo lietuvių 
tautai buvo padaryta vienas 
skausmas daugiau jos liūdnoje 
tėvynės istorijos šimtmečių ei
goje. Tą geriau negu žodžiai 
papasakos mums lietuvių liau
dies 'bei jos muzikų sukurtos 
melodijos. Jų pasiklSūsius bus 
suprantama, kaip jaučiasi dva
sioje žmogiškos būtybės nete* 
kurios tėvynės, įgimtų namų— 
staiga ir nelauktai, neužtarnau 
tai ištremtos.

Baisiojo birželio — Junio de 
Horror — pusvalandžiui pritai

kytą Įvadą pasakė kolumbie- tas. Krikščionių demokratų par 
tis Roman V. Gardona, o patį 
pusvalandį pravedė Octavio Ar- 
cilla ir Gustavo Chacon.

PLANAS
WASHINGTON, D.C.—Prez. 

Carterio administracijos, planas 
kovai su infliacija— niekam ti
kęs. Jis beprasmiškai puola ir 
keičia sveikatos ir nelaimingų 
atsitikimų taisykles, kai tuo tar 
pu visiškai nekreipia dėmesio i 
tikrąsias infliacijos priežastis.

Amerikos vartotojų sąjungos 
direktorė Kathleen F. O'Reilly, 
tvirtina, kad Amerikos visuo
menė susidurs su dvigubai di
desniu infliacijos laikotarpiu. 
Vartotojų sąjungos direktorė 
tai pabrėžė, kai gegužės mėnesį 
kainų indeksas pašoko 0.9%, 
ypačiai, kai maisto ir namų kai
nos nepateisinamai ėmė kilti. 
Birželio mėnesį nebuvo geriau.

Per visus 1978 m. infliacija 
padidėsianti nemažiau 10,8%. 
Pasak direktorės, infliacijai 
sparčiai kilti padėjo rezervų ta 
rybos finansų politika, maži
nanti pinigų kiekį apyvartoje ir 
tuo pačiu nesudraudžiant di
džiųjų bendrovių sukurtų tres
tų nusižengimus.

VIS DAR NEIŠRENKA
KRAŠTO PREZIDENTO

ROMA, — Italijos socialistų 
partijos lyderis Sandro Partini 
iškrito iš “varžytinių” Į Itali
jos krašto prezidento kėdę, ne 
žiūrint, kad jį rėmė dauguma 
partijų, neišskiriant komunis
tus. S

Jam kelią į prezidentus už
kirto krikščionių demokratų 
partija, kurios kandidatas į pre 
zidentus Benigno Zacacgnini da 
bar tikriausiai jau bus išrink

tijos lyderis, Benigno Zacacgnini 
buvo artimas nužudyto prof.
dr; Aldo Moro drauges.

EKSPORTERIS
TOKIJO. — Raudonoji Kini

ja pradėjo žemės alyvą parda
vinėti dideliais kiekiais Japoni
jai ir kitoms valstybėms, neiš
skiriant nė Pietų Korėjos. J Piė 
tų Krėją ir net Į Japoniją kinie 
tišką žemės alyvą pristato ame 

• rik iečių bendrovės, nors Japo- X • • ^<nija yra nusistatymo, kad jai 
žemės alyvą pristatinėtų tik ja 
ponų bendrovės japoniškais 
tanklaiviais.

^ 20,000 DOLERIŲ. ATLYGI^ 
> 5* jsTMO f

WASHINGTON. — FBI pas
kelbė, kadr bus išmokėta 20,000- 
dolerių tam. kas padės surasti! 
ir suimti du kubiečius, Virgilio 
iPaz ir Jose Dionizo Suarez, ku 
rie 1976 m. būk tai nužudė bu*, 
vusj Čilės gynybos ministerĮ 
Orlando Letelier.

Trys kiti prieš diktatorių Ca
stro veikę kubiečiai, kartu su 
amerikiečiu M. Townley,
jau suimti. Jie kaltinami są
mokslu nužudyti svetimos val
stybės diplomatą. ,

yra

REAGAN PASIRYŽĘS BŪTI..
PREZIDENTU '

WASHINGTON, D. C.— Ar
timi buvusiam Ralifornijos gu
bernatoriui Ronald Reagan as
menys sako, kad Ronald Rea
gan jau yra apsisprendęs kan
didatuoti 1980 m. į krašto pre
zidentus. Jau organizuojamas 
tam tikslui komitetas, kuris 
1979 m. viešai paskelbsiąs gub. 
R. Reagan respublikonų parti
jos kandidatu į prezidentus.

Gub. Reagan tik patariama, 
kad jis viešai nepasiskelbtų peri 
anksti, kadangi tuo atveju jį, 
imsią kritikuoti respublikonų 
partijos esantieji Reagan* prieši 
ninkai ir, be to, jfs neteksiąs 
pelningų pajamų, kurias dabar 
turi iš radijo ir laikraščių.

KAMANTO PASIRINKTOJI.. 
PLB VALDYBA .

Inž. Vytautas Kamantas bu
vo vienbalsiai išrinktas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininku, 
bon šiuos 
stovus:

Kleizą, 
Kuprį,
Saulaitį ir Solkaitį.

Jis pasirinko valdy- 
Toronte buvusius at-

Juodvalkį, Kojelytę, 
Pauiaitį, Sakadoskį,

— Prezidentas Carteris labai 
patenkintas Egipto vyriausy-
bės elgesiu pastangose siekti.pianu. Tą klausimą svarsto Iz- 
taikos. * raelio mlnisterių kabinetas. Pą-

t ’ - - - \ :

bos, jei naūjame-J^ikos plane 
bus reikalaujama A pasitraukti 
iš okupuotų žemių.

Liepos 3 d. JA ViiLstybių vi
ceprezidentui Mondale Kaire 
buvo įteikta naujo taikos pla
no metmenys, kad jos būtų per 
duotos Izraelio vyriausybei ir 
prez. Carteriui.

Taikos plano užuominos bu
vo paskelbtos Egipto laikraš-j I Pietų Korėją tiek daug že- 
čiuose. Pilnas turinys bus pas
kelbtas vėliau, kai jis pasieks 
Izraelio vyriausybę.

Užuominose sakoma, kad po 
penkių metų Izraeliui pasitrau
kus iš užimtų sričių, jas laiki
nai perims valdyti Jordanas ir 
Egiptas. r ’ i

Atrodo, kad naujasis taikos 
planas neturi nuolaidų ir jis ti
kriausiai. bus atmestas Londo
no konferencijoje, dalyvaujant 
Izraelio, Egipto ir JA Valsty
bių atstovams. Taikos derybų 
Londone data numatyta liepos, 
mėnesio viduryje.
Egipto vyriausybės pareigūnai 

sako,, kad naujas taikos planas 
nereikalauja.‘kad izraelitai tuo. 
jau pasitrauktų iš okupuotų že 
mių, bet-tik prašo sutikimo tai 
padaryti;

Pasak- laikražčio AI Ahram, 
naujasis "taikos planas turi še- 
šius punktus:

1) Izraelio pasitraukimas iš 
Jordano upės kairiojo kranto, 
iš Gazos ir Jeruzalės neturi už
trukti ilgiau kaip penkerius 
metus. »

2) Užimtose srityse penkių 
metų laikotarpyje turi dingti 
izraelitų administracija ir visi 
kolonistai žydai.

8) Jordanijai valdant Jorda-Į 
no upės kairę pusę ir Egiptui 
Gazą juostą izraelitams pasi
traukus, žmonės paruošiami-ne 
priklausomam gyvenimui, pri
žiūrint .Jungtinių Tautų ir JAV 
atstovams.

4) Tuojau turi prasidėti de
rybos dėl sričių saugumo perei 
namam laikotarpyje.

5) J. Tautos perima atsako
mybę, perleidžiant administra
cinį valdymą

6) Turės būti pasirašyta su
tartis, sprendžianti palestinie
čiu klausima, imant dėmesin vi 
sus žmoniškumo ir politikos as
pektus.

Izraelio vyriausybė gali būti 
nepatenkinta naujuoju taikos

mės alyvos Įvežama, kad ko
rėjiečiai priversti savo rafme
rijos Įmones Yosu vietovėje 
praplėsti, Kinija už išvežimą 
žemės alyvą skubiai, perkasi jai 
reikalingų mašinų, ypač žemei 
gręžti Įtaisus ir Įrengimu* ra- 
finėrijoms. Pasirodo, kad ran; 
donope Kinijoje yra turtingi- 
žemės alyvos klodai.

NUTRAUKĖ PAGALBĄ 
VIETNAMU!

HANOJUS. — Raudonoji Ki
nija per paskutinius 20 metų 
yra Vietnamui suteikusi už ko
kius 20 bilijonų dolerių įvai
rios pagalbos. Bet tą pagalbą 
dabar Kinija visiškai nutrau
kė. Ji kaltina Hanojaus režimą; 
kad jis persekiojąs kiniečius ir 
juos net išvaro iš Vietnamo.

Vietnamo užsienių reikalų 
viceminlsteris ar komisaras 
Phan Hien, besilankydamas Tai 
landijoje, pareiškė, kad Kini

jos priekaištai yra neteisingi, ir 
kad Vietnamas visą laką siekią 
su visais draugiškų santykttt, 
ypąe su savo kaimynais. Viet
namo viceministeris dar primi
nė, kad Vietnamas ir be Kini
jos pagalbos gerai išsiversiąs.,

BIUROKRATIŠKAS GUD
RUMAS

WASHINGTON, D. C. — Mo 
kesčių. departamentui paskel
bus naujas taisykles, teisingu
mo departamentas gali pasilik
ti visus narkotikus, atimtus iŠ 
šmuglcrių, bet turi jiems grą
žinti visus iš jų paimtus pini
gus kratos metu.

Įstatymų vykdytojai sako, 
kad grąžinus šmugleriams pini
gus, jie tuoj vėl investuos juos 
į nelegalų narkotikų biznį.

■ — Aukščiausias teismas at
sisakė tvarstyti bylą, liečiančią 
darbininkų teisę organizuotis į 
unijas. Jie turi tokias teise*.

našia kryptimi jau yra pareik
šta ministerio pirmininko Begi- 
no užuomina. Tuo atveju Izrae
litai atsisakytų dalyvauti Lon
dono konferencijoje.



Vilniuje buvusi Gedimino gatvė, dabar Okupantu vadinama Lenino prospektu

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, AL D.

usmą> lies duobute gali būti dėl Įvairių priežasčių, 
bot d diliausiai jie esti dėl stemplės uždegimo.

Mediciniška tiesa
Skrp.mižio lurinio riauginl ar turėdavę pavartojus prieš rūg- 

neriaugint. atsiliejimas (reflux) 
į stemplę (esophagus) gali su
kelti slemplės uždegimą ref
lux esophagitis). Pastarasis 
gali sukelti skausmus ties duo
bute (epigastrium). Mat, skran
džio rūgštus turnys erzina švel
nią stemplės gleivinę.

Gydytojas tokį skrandžio tu
rinio atsiliejimą stemplėn nu
stato iš sekančių darinių. Pir
miausia išsiaiškinama su- paci
entu turinčiu skausmus ties 
duobute kokiose aplinkybėse) 
atsiranda minėtoje vieloje skau
smai. čia pacientas turi pajėg
ti smulkmeniškiau gydytojui 
nurodyti skausmų atsiradimą, 
o ne vien tik pasakyti “Man 
skausta ties duobute” ir laukti 
recepto. Reikia gydytojui žino
ti, ar tie skausmai ties duobute 
rišasi su kūno padėtimi, o gal 
jie ateina atsilošus patogioje 
kėdėje po gerų pietų žiūrint TV. 
O gal tie ties duobute skausmai 
prabudina žmogų iš vidurnak
čio miego. Mat, skausmai ties 
duobute gali būti taip stiprūs, 
kad- jie pajėgia žmogų prikelti 
iš miego. Paprastai, deginimas 
ties duobute vra to skausmo V

štiš vaistus.

Gydytojas pradeda diagnozės 
nustatymo tyriu.uš, kai skaus
mai ties duobut nepranyksta 
greit, arba kai jie perilgai už
sitęsia. Padaroma X-Ray nuo
trauka viršutinio virškinamojo 
kanalo (stemplės skrandžio ir 
dvylikpirštės žarnos).

Geriausiai pasielgs tas gydy
tojas, kuris turinčiam deginimą 
ties duobute pacientui tuojau 
paskirs padaryti X-Ray nuo
trauka viršutinio virškinimo 
kanalo o ne gydys tokį pacien
tą prieš rūgšti vaistais. Mat, pa
cientas gali turėti tokį ties duo
bute deginimą (neartburn) ne 
tik dėl stemplės uždegimo (su
kelto atsiliejusio skysčio į stem
plę iš skrandžio), bet ir dėl 
skrandyje esamos žaizdos bei 
kitos kurios ligos. Todėl atsa
kingas gydytojas nepataikaus 
pacientui ir negydys ^paciento

kti žmogų prabudinti gali lies 
duobute sukelti skausmai ne 
tik dėl atsiliejusio į stemplę 
skrandžio turinio, bet dar svar
biausių dviejų negerumų: žaiz
dos skrandyje bei dvylikpirštė- 
je žarnoje ir dėl vėžio kasoje 
(pancreas).

Dėl Stemplės Suerzinimi.^-
- - ...   f i

.Atsiradusių Skausmų Ties 
Duobute Tvarkymas

Kai pacientas skundžiasi leng
vais skausmais ties duobute? 
pradžioje gydytojas pataria var
toti prieš skrandžio rūgštis vai
stus (antiacids) ir palaukti, ar 
nusiskundimai liausis. Dažniau
siai jau pats pacientas ar paci
entė bus patyrę, kad tik laiki
nai pagerėjimą skausmų jie ap-

(Tęsinys)

APIE NKVD TARDYMO METODUS
Politinių kalinių anketas pavarčius

A. VILAINIS - y
Pirmiausia buvo pakviesta moteris, ar panelė rašti

ninkė, kuri, čekistui šimanui klausinėjant, surašinėjo 
mano tėvų, brolių, seserų, pusbrolių, mano ir jų giminių, 
pažįstamų vardus ir pavardes, verslą, turtą ir ;gyV. vie
tas. Tą apklausinėjimą baigus, čekistas vis diktavo rašti
ninkei, kuri nesustodama rašė. Vėliau man padavė raš
telį ir liepė pasirašyti. Po raštelio pasirašymo pradėjo 
man aiškinti, kad mūsų kontrrevoliucinis veikimas yra 
tik burbulas, kuris neturi jokios reikšmės ir kad jų rau
donoji armija greit vaikščios Berlyno gatvėmis. Po to 
ėmė reikalauti prisipažinti apie kontrrevoliucinį veikimą 
ir organizaciją. Aš pareiškiau, kad apie tokią orgasizaci- 
ją visai neturiu supratimo. Į šiuos žodžius jie visiškai ne- . 
kreipė dėmesio ir griežtai reikalavo prisipažinti; Tada 
griebėsi smurto, ėmė mušti ir kojomis spardyti.- Man.vi* ■ 
są laiką tylint, jie aprimo ir, rodos, sušvelnėjo. VienasJŠ 
jų prieina prie manęs ir duoda papirosą. Tuo laiku mano

čia deginimu ties duobute. To- sti svorį, jei jis turi jį per dide-^mi netapusysis ir reikiamai ne- 
apsišvietęs visose srityse nedir- . , , .. . _ . . .
ba reikiamo darbo, o jį pakei- rankos buvo surištos ir aš jo negalėjau paimti. Tada pats 
čia menkniekiu. Taip religinin- 
kai užkasa tikrą religiją jos ši
audiniuose .pakaitose: visokiose 
ceremonijose, per kurias tikros 
religijos — to labai brangaus 

S žmogui dalyko — ima nesima
tyti nei šešėlio. Už tai ir 
žmonės įvairiopai, 
šiol sėję,. jie ima audras piauti. 

Taip nusiduoda ir medicinos

kie pacientai dar gali turėti Į lį. - Jis turi negerti skysčių po 
lengvus ar stiprius po krūtin
kauliu jaučiamus skausinus dėl 
stemplės susitraukimo .(spaz
mo). Toks stemplės, susitrau
kimas gali būti iššauktas atsi
liejusio į stemplę skrandžio tu
rinio. . . . „J

-- . .; -* - -.L.

Pacientai su dėl' stemplės su
sitraukimo gautais po krūtin
kauliu stipriais skausmais daž
nai siunčiami į ligoninę, mat 
įtariama tais atvejais širdies a*

nepūsta tęs i tikros ligos. Jis taka? nors pakartotinos relek- 
stengsis nustatę Ii tikrą tokio trocardiogranfos esti-mormalios 
deginimo priežastį Dabar gero- įr karįajg atliktas širdies kran

penktos valandos vakaro, čia 
ir prieinama sunkiausią uždavi
nį . pacientui. Riebuliai niekaip 
nepajėgia mesti per didelį svo
rį. Taip jie įr kamuojasi su 
ties duobute skausmais, nes jie 
nepajėgia pildyti, .gydj-tojo pa
tarimo. Reikia žmogiškos as
menybės, kad pajėgtum neįpra
sti į persivalgymą, o kai nutun
ki kad pajėgtum suliesėti i- 
ki normalaus svorio. O mes vi
si/turime savęs asmenybes., ap
gadintas nuo pat mažumės. Tik

se rankose esąs pacientas ne tik
nuotrauką, bet angiograms)

tokiam pacientui padaroma ga-l 
stroseopiją (su vamzdeliu elek
trinę aki turinčiu apžiūrima 
stemplės gleivinė, taip pat 
skrandžio ir dvylikpirštės žar
nos. Jos kaip ant delno; mato- 
si-diagnozė paaiškėja, net X-Ray 
nenurodant smulkesniu gleivi- 
nės pakitimų. Tik nė vienas lie
tuvis neturėtų bijoti tos gastro- 
skopijos.. Dabar ji neskausmin
ga. Tik be reikalo kai kurie pa- 
cifentai skleidžia gandus apie 
gastroskopijoš - baisumu.
Skausmas Ties Krūtinkauliu

jagylių peršvietimas, (coronary.
J irgi esti, normai

V ..o X . * ų
čekistas įdėj’o man į lūpas. Uždegęs papirosą,' degtuko 
jis nenumetė, bet prikišo prie rankų ir tol Jas degino, kol 
visas degtukas sudegė. Vėliau jie tai man pakartojo ke* 
lioliką kartų. Po to buvau dar įvairiai kankinamas. life 
mušė kumštimis, spardė kojomis, daužė galvą ir t-.t. Pas- 

kenčiajkui nuvedė mane prie sienos, atsuko veidu į ją,, ir atšis- 
Vėjus iki; £0į0 čekistai'vienas iš kairės, kitas ir dešinės. Iššitraū 

s kė naganus, juos mano akivaizdoj užtaisė ir įrėmė man 
srityjX ^S’enybės* menky- i galvą vienas iš vienos, kitas iš; kitos pusės. Spausdami 
sta ir tamsa esti neatskiriami vamzdžius, -Teikalavo prisipažinti. Vis neprisipažįstant, 
žmogaus- palydovai.' Tokioje] šimanas ėmė skaityti visų mano bendradarbių vafdŪB, 
Gvatemaloje dirbęs pusę metų, pavardes ir gyv. vietas. Tada aš aiškiai supratau, kad nfęs- 
gydytojas tvirtina, kaji ten xie- sam įgjuoįj jr kiek tai lietė mane asmeniškai, prisipa- 
autojų ispanų. Pastarieji — bū-}zlnau-. Buvau Jau taiP įvargęs, kad vos nepargriuvau 
darni krikščionys — labai žiau-j ant žemės. Pasodinę į kėdę, liepė man pasirašinėti padub- 
riai elgėsi su vietiniais. Todėl] tus lapus. Aš pusiau nustojęs sąmonės, kiek prisimenu, 
dabar vietiniai miršta namuo-’ 
se, bet jokiu būdu neina gydy
tis į ispanų —'■ užkariautojų li
gonines. Su nežmoniškais viso-

I retam pavyksta save taip nagan 
suimtu, kad svorio numetimas 
tampa lengvu uždaviniu.

: Neleiskimėš Apgaunami 
Visokiems Pirkliams

Mediciniškoje spaudoje pilną 
skelbimų apie prieš rūgštis vai
stų veikimą. Vienišų giriami dėl 
savo putojimo, kiti — dėl tirš-! _ 
tumo — ir bulatai stemplės se srityse dirbančiais panašiai 

^gleivinėj e ilgiau 5V pa sil aikym o.
Putojančius -vaistus vartojamus

esam išduoti ir, kiek tai lietė mane asmeniškai, prisipa

us.

Stemplėn .Patekusių
Rūkščių Tvarkymas

Visi žino, kad skrandžio 
dvylikpirštės žarnos žaizdos es
ti gydomos vartojant prieš rūg
štis vaistus. Kai skrandžio tu
rinys atsilieja į stemplę if suke
lia ties duobute skausmus, gy- • . , _ . . ...
dytojas irgi prirašo prieŠHiį- 
štiš-' vaištūs.-.Tik jiė"^fiSy ‘aWėjū 
duodami rečiau palyginus. •su 
gydymu tais vaistais "žaizdos. 
Ties duobute skausmus turin-Į 
čiam žmogui patariama imti] 
prieš rūgštis vaistus po kiekrie-'

ir
pasirašiau ne mažiau 20 kartų, bet kokie tai buvo raštai 
ar protokolai, nežinau. Vėliau, čekistų lydifhŠs;r btiVau kfr 
rid oriais nuvestas Į pelėsiais dvokiantį požemį. Vieri'a- 
me šių požemio kambarių žydas čekistas manė; nųfot-o- 

s, .

_ jai nelaiko pranašesniaisjuž 
įlci šiol vartotus n’ėpūtojančiūš. 
Dar negerai;“ kad putoja n tieji 
padidina skrandžio viduje spau
dimą. ,

Kiti prekybininkai skelbiasi, 
no (algfo — ta?iT riskasTlI-l^f1. Prieš putojimą ' veikią 
bai svarbu, .kad pacientas gulė- - - -
damas laikytų galvą aukščiau1 skausniams Tai vai-
kūni-kulėtu leveik pusiau sė- - - - . ■ - , ■ .
domis. Tas numažina atsilieji- ki"a ButaS- Žin01^.-|u,ri 

į nugarąrTas skausmas skiria-Įmą stemplėn skysčių iš skran 
si nuo tokio skausmo, kuris iau-ldžio. Žmomis hntin^i

Normaliai, pacientas neatei
na Pas gydytoją vien dėl degini
mo ties duobute Žmogus', turė
damas toki deginimą, dar turi 
nuolatinį gilų skausmą aukštai, 
ties krūtinkauliu atsiduodantį

vaisiai yra geri ties duobute

skausmo, kuris jau-1 džio. Žmogus būtinai turi me-^s

* _< •

nusiduoda: nekęsti ima vaikai’grafa  vo ir paėmė pirštų antspaudus. Nukirpę plaukus 
nežmoniškų vyresniųjų, šalina-* nuvedė Į vieną kamerą, kuri buvo apie pusantro mėtVb 
si jaunimas nuo tikrą tikėjimą] p|0čį0 jr neturėjo jokio lango. Šibj landynėj fekė prabūti 

religiją.,skiedtomjs,pakeltu-

štai turį simethicone jis nai
kina putas. Žmonės turį “dažų” 
viduriuose mėgsta jokius vai
stus vartoti.
• Europoje jau senai vartoja
mas vaistas prieš skausmus 
ties duobute (prieš stemplės su
jaudinimą dėl atsiliejusio skran- 

įdžio turinio) — taį metoclopra
mide vaistas. Dabar čio to yąi- 
sto vardas yra LR ECHO LINE. 
Jis palengyvihąš stemplės iš
situštinimą. i^agrėllmA ir škraii- 
dzio iššitųštihlhią tas vaisfAš. 
Specialistai gydytojai, piatūria 

i šį vaistą vūrtoli tėdd, kai pąpYa* 
|šti prieš rūgštis viatšt'ai,. galvti- 
į galio tavdš jpžkėfiftTš® (įnirsiąti 
isėdirtt riii ego j birt sh storio hu- 
)jhV£tnrtaš- ir skysčių' po penktos 

J valandos vakaro Vengimas ne
padeda nuraminti ties duobute 
skausmu. Mes lietuviai gerai 

i-galhne tuos skausmus raminti: 
Igerdami pasukų po -keturis 
j gurkšnius (ar šilto pieno) kas . 
Į pusvalandis turėdami riemens 
• ėdimą-ties duobutę skausinus.

IŠVADA. Visų .^svarbiausias 
kiekvieno žmogaus uždavinys 
čia ant žemės gyvenaMt yra tap
ti sava asmenybe tikrai žmoni
šku. Tik tada visi kiti žmoniš
ki darbai, tokio esti įveikiami. 
Ilk tada esti galimas tinkamas] 
gydymasis nuo visų ligų, įsjkai* 
(anl ir skausmų ties duobute 
darkymą.

Nežmoniški liek gydytojas, 
tiri; 'p^ci’ėntas nbpjfjėįfla gydy
ti ir gydytis pagal- šio's drenos 

’mtificinbs pajėg rrrrą. Tokie ti-. 
kirą gydymą bei gX-drinąsį Vn-].~ 
keičia nevyk tįsiu pakaitalu. Taip’ 
ir neatlieka savų pareigų nei“ 
nežmomškas gydytojas rrėi toks 
jiat padtMftes. '

Asmūrybe dar -tikru'itftbga-

iki pat iššilaišfinimb, t. y.- iki-T>iržėlicr23’jdiėnesy-.^'fc'%-i-^,^t 
Subaitis' Kazys, darbininkas, ‘‘Metalow’ fabriko ga* 

mybos skyriaus meistras. Suimtas 1941 m. birželio 1Ž d. 
Kaune: . x-.

1941 m. birželio 12 dieną, kaip ir< paprastai,- fabrike 
ėjau savo tiesiogines pareigas. Be to, dar man, kaip kva
lifikuotam amatininkui (šaltkalviui), buvo užkrauta tris 
dienas savaitėj po dvi valandas kasdien skaityti tėclihb- 

;čia mes turime nepagydomus l0gij0S ir tekinimo presavimo pamokas jąunėsnieihš ama 
nūtūkėlius, jaunus širdies ne-j {jYrinfeamR fjrri kairi ir visnornof hnio Ii vai iSėiaVi 
gare krentančius riebalas širdis 
savas maitinančiuosius. Nė iš 
kitur, kaip iš asmenybės men
kystos ir tamsos liejasi alkoho
lizmo tvanas baigiąs mus pas
kandinti. Iš tokios prarajos pla
ka mus rūkalų nealsikratyinas, 
jrfepalų nesibaigimas ir vienas 
kito niekinimas. Juk tas mūsiš
kio nesusikalbėjimas su mūsiš
kiu — tikras kiekvieno sau duo- 
l)ės kasimas — tik asmenybės 
menkumu ir tamsa minta. Kai 
į. atsakingas vietas patenka-as- 
liiėnybs menkuoliai, nors kitas 
ir .specialisto aukštumos pasie
kęs — tikrė pekla ima virti, nes 
toks menkuolis pajėgia gerai pe-' 
klos katilus įkaitinti.

. .Kiekvienam iš mūsų išeitis į 
tikrai žmonišką gyvenimą viso
se sfilvse yra asmenvbe sužfno- 
rtiŠkėjimas ir reikiamas apsi- 
fvretimaš.

PASISKArmi. Medical Opi
nion. Vol. 6,- No. 5 -Majų 1977.

šiųjų- dvasiškių: Ne kitaip el
giasi ir menkos asmenybės žmo
gui su gydytoju: jis medicinos 
pajėgumu nepasinaudoja per 
savo nesubrendimą ir tamsa. 
■Geriau toks tikrą darbą — gy- 
dyrrtąsį pakeis menkniekiais ir 
sirgs, negu imsis sunkaus bet 
tikro savo negalių tvarkymo. Iš

Adelė Duoblieni

liniukams, tad as, kaip ir visuomet, apie i4 vai išėjau 
pfetfį. Man grįžus po pietų, mano bendradarbiai tuo ja. u 
pasakė, kad buvo atėję du vyrukai iš prof, sąjuhgoš it 
manęs ieškoję. Neradę, žadėjo ateiti VėliMu Tuo metu iffA- 
no vadovaujamam skyriuje dirbo dvi pamainos. Aš, at
likęs savo uždavinį su mokiniais, atėjau savo - skyriui!. 
Tai galėjo būti apie. 18 vai. Tik man grįžus, atėjo minėti 
Vyrukai, kuine man prisistatė, kaip prof. sąjungbs/centrO 
biuro švietimo skyriaus atstovai, ir pradėjo ktaūšihėŪ 
apie mano specialybę, baigimą mokslo, kur aš įšigi.jęš kva 
lifikaciją ir pan ' . t

(Bus daugiau) «

VISI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Adelės Duobienės sveiko 
maisto receptas

OBUOLAINIS

Orkaite 375’F.
Prop:
1 puod. kvietinių miltų. 
1/8 šaukštelio druskos 
3 kiaušinio baltymai.
1 puod. pieno 2% riebumo.
2 puodukai plonai supiaustytą 
rūgščių obuolių.
1 šaukštas alyvos.
1' šaukštas rudo cukraus su 
cinamonu.

iš orkaitės tuoj apibarstyti cu
krum su cinatrioliu ir naūdoti 
karštą pusryčiam ar vakarienei 
su pienu. j '

Pastabi: .j _.

Obuolius be chcnij^alų : frįr- 
gintus it nepurkštuš'*jūos lupti 
nereikia. NiųjJovtžs fiėrpianti 
per pusę. Išimti sėklalizdžiiis, 
žiedo lizdelį ir kotelį. -Supfcuš- 
tyti skiltimis ir kr&cieną skil
tį riipjaustyti skersai smalkes- .» 
niais gabaliukais.

Alj-vąs gailink fiaUdoč be V/'n 
Safflover, l>et i£ kitas turinčias 
didesnį kiekį liholeinės rūgšties 
(polyuiLsaturatcd lim lercacid.).

Darbas:
Miltus ir druską sumaišyti ir 

pefsijoti 3 kartus. Pridėti pie
ną ir gerai išsukti. Išplakti bal
tymus. Į miltinę masę sudėti su
pjaustytus obuolius ir išplaktus 
baltjums. Įkaitinti orkaitę ir jo- alyva, Sojos alyva, SčsžiUe ėė- 
je keptuvę su alyva. Supilti te- klų alyva, > ė .
šią ir kepti 20-25 min. Išėmus ---- —**

mažesniu procentu sekai* 4*-' . 
Sunflower, kukuruzų (corn)

i „ Naujienos, CHICAGO t, lu. Thursday, July 6, 1978



IGNAS puikausiąs

ĮVAIRIOS pranašyst
(Tęsinys) nuvyks į kursus, tai per 5-6 

. I sąvaites, jis turės galimybę žv-il 
. Toliau jis rašo, Kad komunis- gterėti ir į žodyną ir bus pa

kankamai laiko, patyrusioms agi1 
tatoriams pilnai supažindinti su ( 
kairės ir dešinės marksismo sis- j 
temomis. Ten jis bus g°rokai 
aplankytas ir.tiks jau į tą idea-, 
lią XXI šimtmečio žmonių sant-J 
varką. Jis tiks į tą vienašališką 
frontininkų ruošiamą sistemą. 
Jam nebereikės nei lietuviškų 
politinių partijų, nei Pieno Cent 
TO. .

Tik viena neaišku, kaip tuose 
kursuose išspręsti religijos klau 
simą? Vienoje vietoj dr. Darnu 
šis rašo, kad religija padės iš
laikyti lietuvybę, o kitoje prote 
guoja stovyklas, kur jaunuoliui 
bus aiškinama, kad religija yra 
tautos nuodai.

Kad p. Damušis turi labai ge
rų idėjų, matome iš to, kur jis 
rašo, kad mums reikia “vado
vų”, ne “valdovų”, kurie pildy-'taj 
tų sąmoningą demokratijos ver
tę ir stiprintų jos dvasią. Įsis
teigusioje išeivijoj L. bendruo
menėje ir buvo vykdoma ta są
moninga tikra, demokratija, ku 
rioje tilpo vių pažiūrų lietuviai. 
Ir tada Bendruomenės vadai ir 
buvo tikri vadovai, bet ne “val
dovai”. Tik per visuomenės di
delį pasitikėjimą ir suktus rin

tų prastuose vyksta tęroras, 
imperializmas, vergija ir kita. 
Q vistik jis suktu būdu siūlo 
jaunuoliams vykti į Vilnių. Kiti 
frontininkai, kaip Nainys, tie
siog siūlo jaunuoliams vykti į 
tuos Vilniaus kursus, nes ten jis 
išmoks kaip išlaisvinti Lietuvą ? 
O Darnusis ant tos meškerės 
kabina kitos rūšies slieką. Jis 
... “Jaunuoliai į Lietuvą (žino- 
hia jis jau nerašo kad ji oku
puota L P.) turėtų lankytis ne 
tuščiai., bet su aiškiu tikslu, iš- 
ąiškinti savo kilmės vietą, su
rasti>avo “šaknis”, apsilanky
damas Lietuvių kalbos žodyno' 
redakcijoj 'ir joje gauti infor
macijas savo pavardės kilmę ir 
vietą”.;. Kad pasiektų tą lietu- 
yių kalbos žodyną, reikia pirmiau 
užsirašyti į Vilniaus propagan
dos kursus. Jeigu jaunuolis nu
važiuos ten su tėvais, tai per 
įtas 5 dienas-jis neturės galimy
bės ir niekas jo neprileis prie to 
;!žodyno. Taigi, anot Damušio, 
jaunuolio nuvykimas su tėvais ir 
susitikimas tik su savo pusbro
liais yra “tuščias lankymasis”, 
■ties, ten jis išgirs tik anekdotus 
įąpie partiją, apie skriaudas lie 
•lietuviams^ 0 kada jaunuolis

TRAKU PILIS NUO EŽERO PUfES

Detroito naujieii6š
Birželinių trėmimų minėjimas^ brose. Minėjimas prasidėję .su
Masinių trėmimų minėjimas į- 
vyko birželio mėn. 1 d. Kultūros 
Centre. Rengėjai — Baltų Ko
mitetas: Estai, Latviai ir Lietur 
viai. šiais metais vadovauja Es- 
— Lietuvius atst vavo inž.. 
Saulius Kaimelis, inž. Bernar
das Brizgys ir adv. Algis Am-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A-KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir tntvmiŲ iuoIyki 

paimtigyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai 
Kama S2J5Q.

> • ': ’ 1 - v ’ ’ . •* *' * • - ■

jiaitM B. HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorljo.
MhfraŪJu nuo pat tenųjų amžių Iki pokario metu. Vidutinio formato. 14! 
:pai., kainuoja <3.00. š
> ’ - •. ' - •/ .

z Or. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy 
lauto bruoiaL pailečiani to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istorija 

jSZI pd. Kaliu S3.00. Kietais viršeliais $4.00.
r. v knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h
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kimus, frontininkai įsitvirtino 
L. B. ir passidarė ne “vadovai”, 
bet “valdovai”.

Kada žmogus susižavi inter
nacionalu, tai nereikia stebėtis, 
kad jis neranda geresnio žodžio 
nepriklausomybės laikotarpiui. 
Jis rašo: ...“Vieni “lyg” atstovė 
vo religiniams, kiti patrioti
niams. treti socialistams. Todėl 
nesugebėjo pakilti tolerancijos 
dvasioje”. O mes puikiai mato
me, kokios tolerancijos fronti
ninkai laikosi užvaldę L. ben
druomenę. Jo nuomone, tik ta
da bus pasiekta Lietuvos gero
vė, kada visa valdžia priklausys 
tik frontininkams. Todėl jie ir 
išėjo 
visos 
jos.i

prieš Altą, kuri sudaro 
patri jotinės organ izaci-

(Pabaiga)

NAUJIENŲ

pamaldomis Dievų Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje 10;<U) yal. 
Bažnyčion buvo įneštos visų 
trijų tautybių vėliavos. Kaip į- 
prastą bažnyčioje dalyvavo vi
sų trijų tautybių dvasiškiai.

Minėjimas įvyko Dięvo Ap
vaizdos parapijos Kultūros, cen
tro salėje. Minėjimą pradėjo 
Estų atst vas, Baltų . Komitęto 
sekretorius Raimond Tralja. 
Maldą sukalbėjo estų protesto^ 
nu dvasiškis. Buvo įneštos visų 
'trijų tautybių juodais kaspinais 
pairištos, vėliavos, t Pagrindinis 
kalbėtojas buvo Mičhigano 61 
distrikto kongresmariąs Melvįn 
L. Larson. Gautos ir perskaity
tos trys proklamacijos: Alichi- 
gano giubernatoriąus W.-. MUli? 
ken, Detroito miešto majprp: 
Colman Yong ir Southfield, ma
joro Donald F. Fracassi buvo, 
paruošta ir priimta rezoliuciją 
JAV. Prezidentui, in kiti parei
gūnams. Užbaigai sugiedojo vi
sų trijų tautybių Himnus. Me
ninę programą atliko visų tri
jų tautybių meninės pajėgos, 
Lietuvius atstovavo Asta Šepe
tytė pagrodama flėihu ^Publikos 
atsilankė per 200. Whejiiiias 
pavyko labai gerai.

Sportininkai iš Australijos;
. Liepos mėn.. 18’?d. tpietro$e- 

lankysis 79 Ausfcalijoąlietuviai 
sportinirfkai.: Pį^iiiTnp^J-siidŠ-:

CICERO JŪRŲ SAULIAI
S. m. gegužės mėn. 29 d. Ci- jo kaltės, vėlavusi apie 2 valan- 

cero j. šaulių kuopos “Klaipė- das, kas labai pakenkė išvykai, 
da” šauliai-ės su vėliava daly- vietoje,
vavo šv. Kazimiero lietuvių ka-i šaudyklų 1(1 vai. 30 min., atvy- 
pinių 75 metų įkūrimo sukak-j ko 12 va L 30.min., dvi valandos 
ties minėjimo pamaldose ir ini-Įbuvo prarastos. Kiti vyko nu 

irusių pagerbimo iškilmėse. i savomis
XXX ' bosui, <>

š. m. birželio mėn. I d. ku - į virtuvės šeiininnkėms bei baro 
pa surengė gegužinę — išvyką tarnybai kuopos pirm. K. Mil- 
Į Cicero Lietuvių Medžiotojų kovaitis pasveikino susirinku- 
Žuvautojų šaudyklą prie Air sius ir kvietė smagiai praleisti 
tioch, IL. Buvo .pasamdytas au-

i tobusas, tačiau jis dėl vairuoto

kad turėjo atvykti j

mašinoniis. Atvykus 
su juo ir vyriausioms

PIKNIKAS
Liepos 16 d., sekmad

POLONIA SODE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti Į pikniką..

■. .

kė ir pradūnų svajones. Keliose 
sporto šakose įveikti ne tik kai
mynai, bet pasivyta daugelis di
delių valstybių , ir kai kurios iš 
jų net pralenktos:' Lietuva du 
kartu iš eilės laimėjo antrą vie
tą pasaulyje. Lietuvos krepši
ninkės pirmose Europos mote
rų grepšinio pirmenybėse užė
mė antra vieta...

Šiais lietuviu sūnų ir dukru 
laimėjimais didžiavosi visa Lie
tuva ir visame pasaulyje gyve
na lietuviai”.

Autorius pirmame knygos sky 
riuje “Sporto organizacijos” 

persėpėja, kad knygoje kai kur 
pasitaikys ir didesnių ar mažės 

entuziastu, o autoriaus tokio tik nių trūkumų ir kai kur trūks 
esama. Tai ne tik truinpo varžybų ar rungtynių davinių. 

Tai atsitiko vien tik dėl to, kad 
šaltiniai, kuriais rašant teko va

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Jonps Narbutas. Sportas' 
nepriklausomoje Lietuvoje 

’>■ 1919 — 1936. Stambi 432 pus 
lapių su daiL Romualdo Bukaus 
ko parinktais sporto vaizdeliais, 
pailiustruota apianka bei gau
sybe foto nuotraukomis tekste 
knyga, paties autoriaus lėšomis, 
M. Morkūno spaustuvėje išleis
ta knyga. Tokį didelį tomą — 
tikrą Lietuvos sporto . istoriją 
esamose sąlygose parašyti ir pa 
čiam išleisti reikia būti sporto

gamtoje gražią sekmadienio po
pietę. A. Markauskas su savo 
akordeonu linksminu susirin
kusius. o virtuvės j’r baro tarny
ba sušilę dirbo kol suteikė “pir
mą pagelbą” išnikusiems bei iš- 
troškusiems. Buvo labai turtin
gas laimės šulinys, kuriame bu
vo gana vertingų dovanų. 7 vai. 
vakare autobusas išvaižiavd at
gal į Čikagą išsiveždamas gerai 
nusiteikusius išvykos dalyvius.

rai
Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo laikotarpiu namie ir pasauly 
jė pasiektų laimėjimų įamžini- dovautis, buvo nepilni ir kartais
mas,-bet visame pasaulyje liki- 
ino išblaškytam lietuvių tautos 
jaunimui savo tautybe pasidi- 
žiavimo ir pavyzdingo lietuviš
kumo vadovas.

:.;-.Knygojė. yra 42 skyriai, ku
riuose: suglaustai aprašytos visos 
sporto organizacijos, rateliai ir 
Įdubai nepriklausomoje Lietu
voje, draugiškos, varžybos ir sa 
yo tarpe rungtyniavimai, plėt-, 
ra, išėjimas į pasaulio sporto 
arena, kur —• Amerikos lietuvių 
pagalbos dėka---- mūsų jaunu

■ tis, lyginant su kitų valstybių 
sportu, tebebuvo naujagimis ar 
ba dar tik kėlių metų amžiaus 
-pradėjo pasaulyje nugalėti ir 

■■ -ląimėti.Autorius savo “Vietoje

-\i i^J^^.A'Įdięgti-pirmųj  ų spor 
priimti'''įortgftL’ SįvTOinJl® r;.? keH..!ka

j - . kad pralen-skambinkite • i^č^ųj’llSfcĖihfūip 
Tel: 274-321^;:; ^^ečiaį 
sportininkai- žaifly'į
nių su Detroito Kč^Cšąidėjaiš 
liepos 21 d. Kihtūros centro sa-i

Taisau klaidingas žinutes. '
; “Naujienose’L-brržęlio -lSĮ -d: 

laidoj e ir “E)raugėv hįtželro 
d. laid, trumpose žiniose rašo, 
kad Detroite tautinių grupių fė-. 
stivalis, kuriame daiyvauja ir 
lietuviai, liepos 14-16 dienomis 
prie upės neivyks.

Įvyks Michigan Avė...it 3 St. 
kampas, netoli vidurtniesČio. 
Toje pačioje vietoje kur įvyko 
pareitais metais. Festivaliui va
dovauja Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centras.

—DLOC—
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centro Valdybą gegužės mėn. 
24 d. šv. Antano parapijos pa
talpose savo posėdy]fe pasiskųs 
stė areigomis sekančiai:

Adv. Raymondas Šaltis, pir
mininkas; Eb'zabeth Faurazie- 
nė, vicepirmininkė; dr. Algis 
Barauskas, Inž. Bernardas Briz
gys ir inž. Alfas Šukys, visuo
meniniams reik., vkepirm., teis. 
Stasys šimoniūnas ir Jtiozas Le* 
scinskas — sekretoriai..

Antanas Vaitėnąs finansų Se
kretorius-iždininkas. Muzikas 
Vytautas Petrauskas, inž. Sau
lius Kaunelis, inž. Povilas čeč- 
kus. Studentė Dianą četnyte ir 
Romualdas Ma cion is- n arfąi kul
tūriniams pobųviatns, Antanas 
Sukau skas - Informacijai.

Ant. Sukaoska*.

Etiopijoje dabot sudaryti 
nauja vyriausybę, auMedanti 
grynai ii buvusių karWWu.

su gana, didelėmis spragomis”, 
o negi atsiklausi ruškių paverg
toje ir rusinamoje Lietuvoje” 
Autorius rašo:

“Visai kitas reikalas su pa
vergtoje Lietuvoje išleistais 
vienokių ar kitokių sporto įvy
kių sukaktuvių proga leidiniais 
ar pasirodžiusiais straipsniais. 
Pirmiausia juose vengiama mi
nėti buvusias nepriklausomos 
Lietuvos sporto organizacijas, 
o buvęs sportinis gyvenimas 
klastojamas. Tokio klastojimo 
pavyzdžiu yra Vilniuje išleistas 
“Lietuvos krepšinis”, kuri- rašė 
net keturi autoriai”.

Jono Narbuto “Sportas Ne
priklausomoje Lietuvoje knygos 
kaina nepažymėta. Kur ji gau
nama, lietuvių sporto mylėtojai 
ras be vargo. Malonu priminti, 
kad autorius jau ruošia spaudai 
ir antrąjį tomą. J- Pr.

Kaip aiškėja iš kun. dr. J. 
Prunskio pareiškimo, kad jo 
ruošiamos spaudai knygos “At
siminimai iš bolševikų okupa
cijos”, medžiagos rinkimas ei
na labai gerai. Manoma, kad a- 
pie rugsėjo mėn. Knygą bus ga
lima atiduoti spaudai. Kas turi 
žinių apie bolševikų nukankin
tus, kalintus arba kitaip per
sekiotus lietuvius, prašomi ap
rašymus apie juos bei nuotrau
kas siusti tiesiog kun. dr. J. 
Prunskiui. šią knygą išleis Ci
cero j. šaulių kuopa.

Be to, knygos išleidimo išlai
doms sumažinti aukas galima 
įteikti kuopos pirm., K. Milko- 
vaičiui arba susižinoti su kitais 
valdybos nariais, štai, turbūt 
pirmas su $25.00 auka prie 
knygos išleidimo prisidėjo J. 
Yla, didelis ačiū jam.

Alf. Gailius

Sustabdoma jėgainės 
statyba

Washington. — Atominių jė
gainių komisija įsakė sustabdy 
ti atominės jėgainės statybą 
New Hampshire valstijoje, Sea
brook vietovėje. Tuo liko labai 
patenkinti visi prieš atominę 
jėgainę demonstravę demons
trantai ir visi gamtos mylėtojai

’»- ‘ - s; j ' - ‘

Taupykite dabar

Pm mu tBuyoml jl*| yfilftl U- 
tt#ka dldtUui darbu. Pirma, jie p*~ 
Mi Jumi paniekti asmsniikū jūMĮ 
užsimojimu*. Antra, jie padeda an- 
kurti geresnę apylinkė* bendruomenę 
(r parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos pilei 10 mėn*-

nėšio pirmos dieno*. . •' 
liduod&mi Certifikat*!, kuria sa*

--wi

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoe 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaita*
''eša > - - _

UNIVERSAL
JTKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

pKrte 1922 metai*. T< 421-3070
Įstalfoe pdetooM Mem** tutamoWHam* pastatyti.
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Stilizuotas dumpikas
Amerikoje turime kelis gerus politikus, kurie supran 

ta didelę lietuvių tautis nelaimę ir stengiasi vergijon pa
tekusiems mūsų tautiečiams padėti. Jie nepajėgė pada
ryti visko, ką būtų nurėję, bet jie atliko daug vertingų ii* 
naudingų darbų. Nebūdami teisininkai, tarptautinės tei
sės srityje jie žymiai pagerino ir gerina pavergtos Lie
tuvos poziciją.

Nusivokiančių politikų nedaug, bet ivairiąusių pa
tarėjų turime begales. Jie turi planus sudėtingiausiom 
problemom spręsti, dažniausiai pačių pagrindinių faktų 
nenustatę. Problemų nepižįstantieji patarėjai, vietoj 
klausimus išspręsti, reikalą komplikuoja. 0 jeigu į jų pa
tarimą nekreipiama jokio dėmesio, tai ne mūsų tautos 
priešą, bet daugiau žinantį ir žymiai daugiau laisvės kovos 
bare padariusį, su purvais sumaišo. Toks jau nelemtas 
darbštesnių mūsų veikėjų likimas. Drabsto juos priešas, 
drabsto ir savieji.

( Drabstytojų yra keli tuzinai, bet vienas jų turi savo 
stilių. Ne visuomet, bet gana dažnai jis darbą atlieka sti
lizuotai. Pradžioje tinkamai nuteikia, paruošia dirvą

Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

“Ar buvo ir yra (Bendruomenė be tolerancijos N. 
R.) negalimas dalykas? Ar Pasaulio ir JAV Lietu
vių Bendruomenė neįsikūrė? Ar ji. neturi dešimtis 
tūkstančių rėmėjų ir per 25 metus neveikia?” (Ke
leivis, 1978 m. birž. 23 d. 3 psL).

Naujienos niekad netvirtino, kad JAV Lietuvių Bend
ruomenė neįsikūrė. Naujienų skaitytojai žino, kad JAV 
yra Įsikūrusios dvi Bendruomenės. Naujienos rašė, kad 
žmonės, kurie ėmėsi Bendruomenę suorganizuoti, nepa
jėgė to padaryti. Lietuvių daugumos į šią organizaciją 
neįtraukė. Darbo, ėmėsi nemokšos, todėl jo ir neatliko. ’

Norime atkreipti dėmesį dar Į vieną smulkmeną. Dir 
sė rašo, kad JAV Bendruomenė, turi dešimtis tūkstančių 
rėmėjų, bet nesako, kad turi tiek narių. Jis nepasako, 

taikliai parinktais žodžiais ir subtiliomis mintimis jis kaip jis tuos rėmėjus skaičiuoja. Arti)ks lietuvių skai- 
verčią iš pagrindų senas ideologijas ir juokiasi. Juokia* čius, jų vadus besveikindamas, kepurės’pakėlė? Gal pa* 
si jie kiti, bet jis pats. -

Nepriklausomoje Lietuvoje rytais jis žaizdrus pūtė, 
o vakarais dirses sėjo tautininkų rugiuose. Jo stilius bu
vo toks geras, kad susižavėjo mažiausiai apie literatūrą 
nusimanęs literatūros, meno” priedo redaktorius ir lei 
do geriausiam stilistui’ versti pagrindus, statytus ir tvir
tintus 20 šimtmečių. Komedija pasibaigė, kai vienas se* į 
nis treptelėjo ir pasakė, kad užtenka mums pipirus Į akis 
berti. Lietuvių susižavėjimas jo stiliumi toks didelis, kad 
visa sunkiai leidžiama spauda atidaro jam duris.

Paskutinis moderniam stiliui duris atidarė Keleivis, 
socialistų demokratų leidžiamas organas. Dumplių sna
pą jam pavyko įkišti į pačią žaizdro šerdį. Kai pavarė, 
tai kibirkštys, pelenai ir dūmai pasklido po visą seną ir 
supleišėjusį namą. Senas redaktorius neskaitė, o jauna
sis džiaugiasi, kad atsirado dūmų. Svarbu, kad senu Ke
leiviu ųžpiudyti Naujienas. Tautininkams rašęs Jurgis

kinęs, o dabar įsitraukęs į Naujienų niekintojų eiles, Nau 
jienų vardo visai neminėdamas, Dirsė šitaip rašo:

“Vienas laikraštis tas priešyngybes pats prasima
no, joms gyvena ir skelbte skelbia, nesivaržydamas 
nei žmoniškos dorovės dėsniais, nei lietuvių tautinės 

t vienybės sumetimais.Priešpriešų puoselėjimas ,iš ada 
tos vežimo skaldynas, kitų akyse krislelio matymas ,o 

savose rąsto nepastebėjimas, vienų -tautiečių prieš 
kitus kurstymas labai kenkia mūsų išeiviams žmo- 

niškai bendrauti ir mūsų tautos pagrindiniams tik
slams siekti, ypač šiais laikais, kada pavergtoje Lie
tuvoje plečiasi pasipriešinimas rusiškajai okupaci
jai ir ten laisvės kovotojai privalo privalo lietuvių 

išeivijos visokeriopos paramos”. (Ten pat).
Geriausias stilistas pradžioje Naujienų nemini, bet 

vėliau aiškėja, kad tas “vienas dienraštis” yra Naujienos, 
ir tas, didysis mūsų nusikaltėlis yra dabartinis Naujienų 
redaktorius. Nėra-nei vieno įrodymo, kad bent viena čia 
paminėta nedorybė Naujienose būtų paskelbta. Keleivio 
redaktorius nemato, kaip stilistas dumpikas jiems pele
nus ir dūmus dumpia. Kad Keleivis šitaip be pagrindo 
šmeižtų Naujienas, tai socialdemokratai nepastebėjo. 
Jiems atrodo, kad čia vią dar tebėra moderni stilistika.

Vokiečiai susirūpinę 
atominiais pavojais

Washington Post praneša iš 
Vakarų Vokietijos, kad ten pas
kutinių 10 dienų bėgyje įvyko 
trys incidentai trijose atskirose 
atominėse jėgainėse.Viena Iš jų 
yra 800 megatavų branduolinės 
jėgos stotis prie Brunsbuttel 
Vokietijos šiaurinėje dalyje, ne 
toli Kiel miesto, kur “mažas kie 
kis” radioaktyvių garų išsiver
žė į atmosferą.

Incidentą, tiriant speciali par
lamento komisija patyrė, kad 
bandydami pataisyti jėgainės 
reaktoriaus turbinoje įsprogu- 
sius vamzdžius, per mažai įver
tino susidariusį pavojų ir kad 
daug didesnio pavojaus išveng-

buvo

5, jų vadus besveikindamas, kepurės’pakėlė? Gal pa
darė kokį kitokį rėmimą ženklą. Apie 26 metų sėkmingą 
veiklą geriau ir nekalbėti, nes ' nieko konkretaus neturi 
lietuviams parodyti. ' ; ■

Savo rašinio pabaigoje Dirsė klausia:
i “Tai kodėl prireikė dabar Naujienų redAktoriui skirs 

tyti Amerikos lietuvius-į “senuosius” ir “naujuosius”, o 
pastaruosius dar apšaukti “akių muilintojais?” — (Ten 
pat).-

Bet Dirsės stilius Įėjo -į madą ne dėl “akių muilini
mo” ar muilo nuplovimo. Jis patinka dėl to, kad. jis labai 
lengvai “Įrodo” logikos “klaidas”, parodo “blogą valią”, 
“nusikaltimus” ir, svarbiausia, kokios tos Naujienos ne
tikusios, visai be pagrindo, suskirsčiųsios Amerikos lie
tuvius Į senuosius ir naujuosius. Jeigu tas nebūtų pada
ryta, tai čia ir Bendruomenė būtų viena ir Kamantus ne
būtų nominuotas dar prieš nominacijos komisijos posėdį.

Pasiremdamas Vilniuje leistu naujausiu, lietuvių kai- 
•O. — priešybėj 

vaizdų 
gretinimas įspūdžiui sustiprinti”. Veik visus kitus išnie-

riąus durys netikėtai pačios už
sidarė. Kaip nesaugu pavojaus 
atveju pasitikėti jėgainės perso 
palu, parodo šis faktas, kad ak- 
cidentas įvyko sekmadienį, bet 
įvykis nuo publikos buvo slepia
mas iki antradienio ir tik dėka 
tam, kad kai kas'per telefoną 
painformavo vieną laikraščio 
reporterį. Vietinė Šlezvigo —- 
Holsteino valdžia teisinasi tik 
pirmadienį gavusi pranešimą 
apie incidentą, bet ji - nuo vė
sumos slėpė iki antradienio ir 
per tą laiką Į orą veržėsi pavo
jingi garai.

“Incidentas buvo rimtas”,, 
patvirtino Tyrimų ministerijos 
pranešėjas Bonoje.

druomenės.”
Negalėdamas tikėti tokjam 

neprotingam nutarimui, krei
piausi į du tame suvažiavimo 
dalyvius, klausdamas, kokia 
teisę jie turi varžyti savo narių 
laisvę. Atsakymą gavau tokį: 
Apygardos pirm. A. Jonys pak
vietė artimųjų apylinkių sky
rių pirmininkus. Tiktai 4
su šeimomis ir draugais. Kaip 
visada, daugiau žmonių 
rinkus buvo kalbama įvairiais 
klausimais, ne vien valgoma ir 
geriama. Ir netiesa, kad ten bu
vo 22 nariai, tai tik svečiai, bet 
Jonys bandė tai pavadinti Apy
gardos suvažiavimu ir vadovau
ti pakvietė dr. E. Noaką. Matyt, 
Jonys nežino įstatų, kad jis ne
turi teisės kviesti jokių suvažia
vimų be S-gos centro valdybos 
pritarimo ir tuo labiau daryti 
tokių kyailų nutarimų.

E. Noakas pradėjo necenzu- 
ruotais žodžiais niekinti Tauti
nio Sąjūdžio atstovą Vliko Ta
ryboje inž. A. Sperauską ir R. 
Žymantaitę. Kodėl? Atrodo vie
nintelė priežastis, kad jie aiškiai 
pasisako prieš Vilniaus kursus, 
į kuriuos nuolat “Gimtasis Kra
štas” kviečia ir išlaidas apmo
ka. Noakas kartojo tuos pačius 
iš Vliko “pavaduotojo” B. Ne- 
micko lūpų daug kartų girdėtus 
tą jaunimą niekinančius žo
džius. Nestebėtina, nes abiejų 
kolegų charakteriai, atitinka — 
ne statyti, o griauti. B. Nemic- 
kas, kiek esu iš jo girdėjęs,

susi*

Taip, kaip w Ę. Raiįoe, visą gy
venimą VLIKą kritikavusio pa- 
sodinimas seimo prezidiume. 
Reiškia pradedam gerbti ne pa
triotus veikėjus, o griovėjus.

Toks pat ir E. Noakas. Juk jis 
ir .BALFą buy o padavęs į teis
mą, kas pareikalavo apie 7,000 
dolerių, žmonių suaukotų šal
pai pinigų išmokėti advoka
tams.

Tegu tie ponąi pasako, kodėl 
tą R-LB-nę negalima remti ir 
jai dirbti. Gyvenam didžiausios 
demokratijos krašte ir turim 
pilna laisvę remti ir dirbti to
kioj organizacijoj, kurios dar
bo metodai ir siekimai mums 
priimtini.

R-LB-nė pepriimtina barzdu- 
kinei bendruomenei, “Akira- 
čiams”, “Darbininkui”, nes ne- 
bendradabiauja su Lietuvos o- 
kupantais. O kad bendradarbi- 
autojai frontininkai R-tos LB- 
nės nepakenčia ir visiems lietu
viams stengiasi primesti savo 
diktatūrinę nuomonę, tai rodo 
S. Barzduko nesibaigiantieji 
šmeižtai “Drauge”, “Pasaulio 
Lietuvoje” ir “Į Laisvę”, kur 
jis bal. mėn. n-ry bando niekin
ti net asmeniškai R-LB-nės pir
mininką dr. P. Dargį.

Kuo toji R-LB-nė ir jos vado-. 
vai blogi ? Nei vienas iš jų po jo
kiais popierėliais nėra pasirašę .

Tiksliai dėmesį atkreipė Ka 
zys Lizdeika “Laisvos Lietuvos” 
birž. 15 d. numery. “Mane nu
stebino B. Railos išsireiškimas t
“reorganizuoti tarzanai.’’ Reikia 
manyti, jis kalba apie reorgani
zuotą, lietuvių bendruomenę. 
Toks pavadinimas neparodo au
toriaus aukštesnio lygioi, negu 
žuoųrinkos atmosf. girdimo. 
Kodėl jie tarzanai? Aš pažįstu 
daug tai R-bendruomen'ei pri
klausančių asmenų ir juos lai
kau tokiais pat garbingais lie
tuviais, net garbingesniais už 
tuos, kurie pasišovę plaukti į 
plačiuosius vandenis Lietuvos 
okupanto viliojami”.
J. Petrulis

“ORGANIZU0TI”
PAKLYDĖLIAI

Dirse, įžengęs į Keleivį, parašė ‘'Priešpriešą”. Pacitavęs, bos žodynu, Dirsė aiškina žodi priešprieš;
Naujienų įžanginį-apie tolerancijos stoką vienai Bend' priešingybė, o stilistikoje “priešingų minčių ar 
ruomenei suorganizuoti, šitaip atsako: 1

Pranciškonų “Darbininke” 
tarp kitų ĄLTS-gos Rytų apy
gardos nutarimų radau ir tokį, 
nieko bendra neturintį su tau- 
tininklų veiklą, būtent: “kad 
Tautinės S-gos nariai neremtų 
Reorganizuotos Lietuvių Ben-

pasitraukdavo iš jo ir'vėl sugrį
ždavo, bet paskutiniais metais 
VLIKo pirmininkas jį taip pa
gerbė už tuos “nuopelnus” su
teikdamas teisę, teisdamas vi
sus metus jam vienam posėdži
uose kalbėti niekinant kitus ir 
tuo dirbant lietuviškos veiklos 
griovimo darbą ir net asmeniš
kuose laiškuose vadintis VLIKo 
pirmininko pavaduotojo vardu.

: Suimti - bretonų separatist^
PARIS.. — Prancūzijos Bre- 

lanijos provincijos du separa
tistai išsprogdino bambą Ver- - 
sa|io rūmuose, kuri labai an 
gadino kairųjį rūmų sparną > 
sunaikino daug brangių istori
nių paveikslų. Nuostolių pada
ryta beveik už milijoną dol.

Prąncūzįjos policiją jau su
ėmė du Bretamjos provincijos 
separatistus, kurie Versalio rū 
mit susprogdinimu norėjo iš
kelti provincijos pepriklauso- 
mumo klausimą. Jie norėjo 
bombą įrengti Versalio rūmų 
veidrodių salėžje, kurioje bu
vo pasirašyta pirmojo pasauli
nio karo taikos sutartis, bet ne 
galėjo, kadangi ji yrą stipriai 
saugoma.

Versalio rūmai pastatyti 
XVII šimtmetyje,’ karaliaus 
Liudviko XIV laikais. « -

mėgiamiausia spalva yra mėlyna. Mano mėgiami a u- Nagrinėjant mūsų emigrantinės visuomenės^ po- 
!sias sportas yra slidinėjimas. Aš turiu dvi katytes: jų
vardai* yra Snowy ir Nancy. Jos labai geros. Ač esu 
gera mokinė.

Siūlau suskačiuoti, kiek čia nereikalingų “yru”! 
Tik vienas vienintelis sakinys sklandus: Jos labai gc.-

• ros. Jei sekti “bendru stilium”, lai turėtų būti: Jos 
Į YRA labai geros. . * , ž
i Žinoma, čia vaiko rašinys, bet ką gi daro tėvai ir 
•redakcija? Juk seniai žinoma pedagoginė tiesa: ge- 

bet juk .rjau neleisti daryti klaidų, negu padarytas taisyti, bet 
, — kad!netaisyti padarytas — visai bloga!
dienos” iki atvykimo j svetimus kraštus bu-*

A. ZUJUS

Kurpiai ir kepėjai

(Tęsinys)

Lankymo valandos
Savaitgaliais: 1 v. p.p. iki 9 v.y. 
Savaitės dienomis: 7 v.v. iki 9 v.v.
Naujadaras savaitgaliais visai neblogas, I 

ir savaitgalio dienos savaitės dienos! Manau, 
“savaitės < 
vo... šiokiadieniai! Kaip ten bebūtų, “savaitės dienos?1 * 
skamba pakankamai juokingai.

Yra žJnoma, kad Amin į Entebbe buvo pasiuntęs.,ne

DIDINGI IVYKįĄi PHILA DELPHI JOJE
Pasigėrėtina: rašome amerikietiškai, linksniuoja- 
lietuviškai! Juk prasčiau ir gražiau: Eiladeifi-

šarvuočių kolumną, bet ji atvyko tik įkaitams iėyykus. !
Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, isski- ijŲ S3 V <1 | e

buvo vadinama kolo-’,,,s kainas^.
žygį atliko 50 parinktų karių savanorių.
Lietuvoje loji “koluniua” L

na. Jei netikite, atsiverskite a.a. prof. P. Skardžiaus 
“Lietuvių Kalbos Vadovą’'!

Tikrai viskas, išskyrus žodį “išskirus”. Dar vie
nas toks netikęs žodis: “pučia”. Dažnai Užtinku šį žo-

Kinijos jaunimas linksmai žygiuoja gatvėje, džiaugi'1* l0kr«į>ĮO«. ir « ’"P™".**™*; JW™!*
• skundžiamasi, kad'kas nors “pučia” j Maskvos dūd^. 
'() juk fonuos -šitokios: pūsti, pL'čia, pOtėf -Jąi g<, esa
masis laikas su trumpuoju U garsu (ir, žinoma, raide).

Žinoma, ne “buvo susirinki^ didesnė masė”, bet

damiesi sporto diena.
Kažin, o kaip skambėtų šitoks sakinys: “Kinijos 

jaunimas linksmai žygiuoja galvE, džiaugdamasis spor. 
n. diena”? Manau, kad pagal liet kurias gramatikas’ 
žodis jaunimas nėr daugiskaita! J “buvo susirinkąs (i)”, čia nei metaforomis, nei meto-

Mano vardas yra ... na, vardas ne taip jau svarbu. nimi jomis. nei sinekdochomis negali pasiteisinti...
Aš esu dcvyncrių metų. Mokaus penktame skyrių- žemiau duodu penkias ištraukėles iš venos mū- 

je. Mano mėgiamiausias valgis yra kuruzūzai. Mano 5y žinomos rašytojos straipsnio.

būdį randame, kad lietuviai, suradę pastogę JAV, 
energingai kovodami už kasdieninės duonos kąsnį ir 
ieškodami priemonių savo ateičiai už(tikririti, lėtai 
įsiliejo į įvairiu profesijų sritis...

* Jei “randame” (aš pasakyčiau patiname, malo
ningai, sužinome), tai nė “Nagrinėjant”, o “Nagrinė- 
dami”^. Sakinys “išvažiavome auštant” nieko neįrodo, 
nes išvažiavome mes, o aušo diena. O jei parašytume 
“išvažiavome aušdami”, tai, tur būt, kiekvienas pa
galvotų. kad išvažiavome .vesdami...

Tuo tarpu JAV toji profesija klestėjo, reguliuo-’ 
j aini griežtų. įstatymų ir mokslo reikalavimais.

Jei griežtų įstatymų^ tai ir mokslo reikalavimų, o 
taip pat ir priešingai; jei mokslo reikalavimais, lai ir 
griežtais įstatymais. Būtų (beątl) vienodumas!

jo įstaiga Šiandieną pažįstama kaip Dell Jakulis 
A Son Funeral IJpme, yra išaugusį į plataus mąsto 
įmonę.

Ne mąsto, žinoma, o masto. Beje, kitame laikraš- 
tvje buvau radęs štai ką (tai nėra viena kuri iš pami- 
nčdų aukščiau penkių ištraukų — lai tik tarp kita ko!):

Pamastykime, kaip reaguotų, kad ir toks mažy
tis Izraelis, jei kas nužudytų jo ambasadorių?

, O štai č»a^ kaip tyčia, nėrą ą Rodyje pamęstykime! 
Be t<n atveju prieš “kad” nereikia kablelio-

... lai daugumpje vistik alrodp...
Iš kur ta dauguma? Tik jau ne “daugumoje”, o 

dažniausiai!
Teisė ir morąlė būtų lygiai taikoma visiems:

Izraeliui ir Sovietų okupantui Lietuvos Respublikai!
Tik įsiskaitykite: ... ir Sovietų okupantui Lietuvos 

Respublikai! Lyg Lietuvos Respublika būtų okupavus 
Sovietus! ,

I ’

Net ir sklypas karstui yra duodamas veltui.
Čia tai jau tikrai metonimija: užuot davus skly

pą velioniui, jis duodamas karstui. Be to, visai nerei
kia “yra”

Dalia ten pąt tęsia studijas toliau, siekdama dak
taro laipsnio. Sveikiname jaunąją akadeiųikc įr lin
kime jai sėkmės siekiant daktarato. " ~ t

Ne sekmrt. o sėkmės. Be to, ne daktarato, ų dok
torato! Prisipažįstu, čia mūsų kalbininkų paslaptis: ' 
kodėl, iš tikro, dAk»Ąras, bęl DOKTORATAS? Jei pe- j 
tikite — pasižiūrėkite prof. P. Skardžiaus “Vadove” 
ir, kad būtų tifczįaų, kad ir Dabartim^ L^uvįų Kalbos ’ 
Žodvne.

Coq>s arį>« koj-paą kildinamas iš vokiško Kurps.
By the way... o k><| tape kur! dovanok^ pasitai

sau! Taigi, tarp kita ko, autorius savy sįraipenyje kaž 
ką (jau nebeatsimenu, rodos, V. Rastenį) moko, na, 
nežinau, geriau pasakius, man ne visai aišku, ar loty- J 
nų ar vokiečių kalbus. Jei autorius — jis, neabejoti
nai, geraį, £> & tikrųjų, tor būt, net labai gerai moka 
angliškai — būtų atsivertęs kad ir Sprach — Brochau’ą 
(pv’z. J leidinį), tai, viena, j iš vokiško, žodžio

* - - . *• ckz — - — SU
(abą skljauatdįupse (ląl.), t. y. žodįs, paiiująs iš loty
nų kalbos! Tai diametraliai priešinga autoriaus “kil- 
dinimui”.

'i'fcoėps. visarnebūtŲ radęs, o botų radę., Korpu

ir (Bus daugiau) 

Htljbeaa, CMeafa & JB. Thursday, Jtrly^ęj’ig^5 .■
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Gamtovaizdis (Aliejus) iIGNAS ŠLAPELIS

'GYDYTOJAS ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susttanwg

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Atkartotinai šventajame Raitė pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės tr atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

IV. RAŠTO TYRFReTOJAI.

"Grjžkite į mane ir ai flrjiiu 1 |us, sako kareivi|V VieipaH".

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS< 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6119 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building), fej. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA • 

T»Uf. 695-0533 
Pox Vaiky Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARGLS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hahhefm Rd., Westchester, H. 
'/ALA. DO6: 3—^8 darbo dienom i g į 

kas antra šeštadienį 8—3 vaL 
T«I: >62-2727 *rba 562 2728

3T

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. T«I. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą, uždrryta tre<

Susivienijimo istorija 4

dimų organižnoti mišrią lietu- apfe jas niekas nežino. Iki iiam 
viajfr-lėnkam artpiją. Tacitu, lietuviai jokio susirišimo ftetu- 
ir čia po keturių mėnesių meta ri, o tai būtinas (“kanečhas”) 
ir rugsėjo i pehdkelia į mišrią reikalas. Turime visose koloni- 
Plym arth, Pi. parapiją, kuri jose išmintingų vyrų. Suorgani- 
jau gyvavo nuo 1882 m. ,zuokime broliškos pašalpos

Nors šliupas teido kun. Var- draugijas!” (kalba pataisyta), 
nagiriui Lietuviškame Balse ■ 
(1885 m. rugsėjo 20) paskelbti 
atsišaukimą lietuvių jaunimui 
stoti vienuoliais j Ksaverų vie- ... #
nuoh-ną 6el tapti vienuoli.!,- '''^je I..
mokytojais, o Vėliau (1886 m.) į ■ 
paskelbė jo kofėSpondenčiją a- 
pie pastangas parapiją sutvir
tinti New Ybtkė,- santykiai tarp J _____ ,
kunigo ir redaktoriaus buv-ji ga- ninku 1886 m. gegužės 15 no
na šalti, ir net tarpusave neapy- meris parodė stiprių ženklų, 
kahtA nudažyti. į kad Lietuvos mylėtojų balan-

Freelandė'apsigyvenęs, kun. džio 17 suplanuotas visų lietu- 
Varna^riš fafib koresponden- vių AmerikojeSusivienijimas 
denciją viehjdjfei L. (1886 m. gims dvyniu. Kun. Varnagirio] 
gegužės 14), kurioje pasakoja, minčiai apie “kanečnumą” (bu
kai! $11 vyskupu^bevažiuojant t i nuirtą) Amerikos lietuviam 
iš Freėlahdo į Hazletoną, kalbė- Susivienijim ’i, waterburietis 
tąsi apie inišriOs parapijos rei- Juozas Danisevičius V. L. nr. 
kalą Freelandė, b šalia to, gir-', 21 atsiliepė: “Dėl didesnės lie- 
di, vyskupas “labai niekinęs” | tuviam garbės ir naudos paduo- 
slaptas broliškos pašalpos “ma-^ime vienas kitam broliško su- 
sonų” draugijas,-:, ypač t: kiasj tarimo rankas. Nemiegokime, 
kurios, “be kunigo, kaip New Laikas išbusti. Jau turime 39 
Yorke, suorganizuoja ir vado- tūkstančius lietuvių Ameriko-! 
vauja bedieviai”. Tai buvo kir:je. Jei tik pusė prigulėtų Susi“ 
nigo dūris, ir Šliupui ir jo pla- vienijimui, ką galėtų padaryti, 

inuojamam Lietuvos mylėtojų Mūšų čia 12 šeimų ir 21 pavre- 
Susivienijimui. • 1 nis. Siunčiame savo pritarimą

Prie žjnutės apie Bay City, 
Mich. įvykusį lenkų seimą su 
šimtu atstovų, kunigų ir pasau- 

yra priera
šas: “Gražu būtų kad fnes, 
lietuviai galėtumėm pasirodyti 
amerikiečiam’’.

Tokiu būdu, Vienybės Lietuv-

Laidotuvių Direktoriai

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

(Tęsinys) i

j šliupas sakė, lietuviai mielai kun. Valentino čižausko (1840r! v r k t- . -5 r- j
, t i 1 1 •, iniQr e 4U T> J v j \ 1 i Kltame to paties v. L.. nume-(per Vienybę Lietuvninkų. Kada dirbtų ranka rankon su lenkais 1913), South Bend, Ind. lenkų’ ■_ r>a • • •» • ......v . . ,... ... . ... no puslapyje yra siapy varde pa- visi susitarsime, išrinksime vie-

isirašytas straipsnis Dieve pa-lfą pasiųsti delegatus. Po to išOR. LEONAS SEIBrJTIS prieš rusų carą ir jo valdžią, jei j parapijos klebono kviečiamas, i 
INKSTU ' ~ j lenkai iš tilrrnin afsisakvfn sa- Vienerius metus naVkhnna voa .

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

tenka! iš tikrųjų atsisakytų sa- Vienerius metus paklebonavęsi r...-: crkA-iama L-nnioac ri • ui • ui j-i • i • - u .........ii i i - ,-maczyk, kurį spėjama, kunigas rinksime valdybas ir išspaus-
jvanautak, sickmų >r nebesą- narnai lenky-slovak.j parapija; Antrašte “Ar nebūt S^!dinsime statula Tada broliškai
jpnuotų atkurti senovės poms--Independence, jcssku-t^įn rašoma. «Visi Amerikos1 išsiaukštinsime”.

EUDEIKIS
botai pasitraukia ir 1885 rh.kos, nuo jūrų iki jūrų Lenkijos; 

kurioje lietuviams skirtų aklų
jų gyvenimą. Deja, iki pat pas
kutinių diępų lenkuose vyrauja 
kryptis skersa lietuvių tautos 
reikalui. Su lietuviais santyki
aujant, lenkams vis kažkodėl 
trūksta nu širdumo bei atviru
mo. Dėdamiesi vyresniąja sesu-, 
te, gyvenime elgiasi it pikta mo- 
čeka (pamotė).

' PaVydžiui, lenkai skaito A- ” 
merikoje einantį lietuvių lai
kraštį Vienybė Lietuvninkų ge^T . . r • .I . , /.? . „ i ° nos dar buvo Lietuvoje,ru, kadangi jis eina ranka ran-į J

i . v. i"* kon” su lenkšiš Tačiau, tikrojo
ORTHOPEDAS-PROTEZISTĄŽ 

jgjh Aparatai - Protezai. Mikl ban 
jHK -dažai. Speciali pagalba Looms' 

f Arch Supports; ir t t.
VaL: 8- 4 ir 6—8. -^o5+adiemais 9__ '
2850 West 63rd St., Chicago. ||L 6062r

Telefy PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — ®ilna a pa ra u d* 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

ketvirti 5—7 vaL vai.
Ofiso 776-2880 _

Razkfcnčijos tėlef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prakfikaj spec. MOTERŲ lige. 
Ofisas 2652 WEST 5yth S'! R'JET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL.r pirm., antiad., treciaū 
ir penkt. 2-4 ir 5-8 vaL vak. š^tadie 
mals 2-4 vaL popiet ir kita laik* 

pagal susitarimą.

... - i gyventojai turi ši ikį tokj susi-
gruo yje atsiduria New Torke, klausima (snrivienijimą), o 
lietuvių kviečiamas tvarkyti or-*mts dafnieko. Kiekvienas gyvė- 
ganizuojainą šv. Traicės para-. name tik dėl latves, apie brolius 
piją čia bendradarbiauja šliu- ^sirtrpindami. Visos tautos sa-! 
!°. ^1!lT’1ŠkameoxBals!’ .kuria'ivfe kSfc, o rtfėf, it Vilko po A- 

•meriką. išsklaistytos avelės, tū
nome pasaulio- užmiršti bei ma- 

friname lietuvio vardą. Tai di
delė lietuviam gėda.. Todėl, bro-

me (1886 m. nr. 3) nušvietė at-, 
lankymą 234 _ vietinių lietuvių 
šeimų ir pavienių Radęs 430 su-, 
augusių ir 141 vaiką bei surin
kęs $205.50 planuojamai baž-

(Bus daugiau)

— Kalifornijoje, San Luis 
Obisco miestelyje sprogo gink
lų sandėlis. 35 darbininkai bū- 
vo nugabenti į ligonines žaiz
domis apgydyti.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ TeL 927-1741 —1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

p

Fruit-Filled Faiitasies

8354 So. HALSTED STREET

I

Vedėja Aldona Daukus 

' TMtf.; HEmloek 4-2413 

M 59 Sa. MAPieV/Oftb A VE.
ČHflČAGO, ILL, 60629

MOVING
Apdritfrtat perkrsvstymas 

/ H tvairiįi vislumu.

ANTANAS VILIMAS
1 Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALAHOOS 

Vfcot £ro&rarn©i B W0PA, 

1490 kiL A. M.

L>fwty kilbėl k^diėh ftuū pir- 
Tiadiento iki pehktA'diėftio 3.00 
—3:30 vii. popiet, šeštadieniais 
ir sekmaUjenikis nuo 8:30 iki 8:30

— S/Mi. JaVits labai aštriai kri
w. . . iiai, jum patiekiame mintį, neHrkavb Begino elgesį taikos sū

nyčiai. Kitą kartą rašė, kad pa- savo naudai, bet kad gerą var- lygoms nustatyti. Jiš kiekvifefią 
rapijon įsirašę; 76 šeimos ir 89.turėtumėte'-Daug jau lietu-'dieną kaitalioja sąlygas ir ne-’ 
pavėniai, kurių kai kurios žmo-:vj^ draugijų Amerikoje (rod::s, pajėgia susitarti.

Chicago*

i

0

DidŽRKnkss keifly 
jxm i rfn k imeti

Laidotuvių
Direktorių
Aaeociacijos

/(ptatrc-i) ir 
S7'7-84A9

— ėfrufre isrrtnis. kurie 
galėtų užsisukyli Nadjiehšs. pra
šome atšiąšfi fį ėdtėsiiš. Mes 
jiems siusime dvi sa
vaitei fifeiBokaaaAi.

Enjoy the fruits of summer’s labot — t detectable eour 
cream dressing. Simple to make and delicious to M*« a 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes^ 
strawberries,' eherriea, apples, pl ūma, pears, pineapple, sprwvdy 
and kiwi.

Developed by home economists for Morton Salt Comp«xjrt 
the dressing*! quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown rergir and Mcrtoc*Natocre*t Sereoft/Seararinf 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well M tire hrete tatių 
vary color, shapes and sizes of different fruits (or IfegtetabUi) 
co the serving platter.

t To prevent cut fruft from discoloring, dip sfieea be wMgea

Sout Cream Dressing for Fresh Fnrita
1 (8-onnce) carton sour M teaspoon MorfrM ' 

cream Nature t Seaaoaa
< K eup firmly packed aenaomsg MeuB

brown sugar
Combine all ingredients tn nmll bovl; mix vA 6feof* fe

Some 180 typkxl American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
Is getting friwfi e* parts before they even go into the auto- 
mobile. The fuel gas is being saved at Chevrolet's Detroit 
Gear & Axle plant tn a simple metal testing procedure being 
performed bėre by Ra^eRa Fosįušl The electronic apparatus 
identifies pinion fear forgings which need to be heat treated
befote they can be machined. Formerly all pinion gear for^ 
tag* were psit tinongh tire heat treating famace. Ry selecting 
only the ones which need the beat treatment, some three 
million cubic feet o( ps pfcj monUu^or 36 million cubic

SfyedL ■ j e. au■ ■ i

Pamaldos būdavo vokiečių 
kapucinu bažnyčios, rūsyje, bet’ 
zm anų, sako, ateidavę nedaug. 
Velykinės teatėję 50. Kunigui 
algos nustatė mėnesiui (še- 
riadoriečiai kun.Andriui Štrupi- 
nadoriečiai kun. Andriui Stru- 
pinskui mokėjo 1872 m. po $20 
į mėnesį). Bažnyčiai vien žemė, 
pasakoja, būtų kainavusi a^iė 
ši 5,000. Todėl kun. Varnagiris 
neteko vilties ką nors nuveikti

įšventintas 1884 m. Seinuose, New Yorkę ir net Velykų patar- 
po ko tuojau atvj-ko Amerikon, ntavimų neatlikęs sprūdo į Free-

tb laikraščio pobūdžio, inatyti, 
-nežino, kaip nepažįsta ir redak
toriaus Bačkausko.

Savo knygelę šliupas apvai
nikavo šūkiu: “Į vienybę visi 
lietuviai !^’

Kun. Antanas Varnagiris 
(1862:1918) buvo marijamp'v 
lietis, išėjęs pradinę m. Dauk
šiuose, keturias gimnazijos kla
sės Marijampolėje, ir kunigu

ELENA KINDURIENĖ
/ ’ V. Pagal tėvus Gučaitė.

. Gyv. Oldaviraha, Fla„ anksžian — Chicago, in.
Mirė. 1^78 fti: liėpos 3 d. tytą, sulaukusi 84 metu amžiattš. Gi- 

Artisi- Lietuvoje,- Btfžu apskr., Joniškėlio valse., Kelmučiu vienkie
myje. .. __  r

AjSfefikojė išgyveno 55 metas.
. _’ Paliko nuliūdę: duktė Emily Bennett, žentas William, anūkas 
Scott, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero.
. ,7 vai vak. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz
kolplyČTOjė, 2424 W. fe St, Chicago, Ill.

Penktadienį liepos 7 dieną 10:Q0 vai. ryto bus lydima į ŠV. Ka- 
omrėto Lrėtttvrą kapines.. Laidotuvės bus privlačios.
.. ®!_-. Elenos Rifidurienės giminės, draugai ir pažįstami nao-
sirdzrai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
duktė, žentas, antikas.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.
TM. 737-1213

185 North WtfMAh

& NORMANĄ 
URŽTRNĄ

Forging Fuel Economy

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
1410 So. 50th Are., Cicero 

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOFLYGOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANC1 
PATARNAVI
MAS diena 

IR NAKTJ.

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

Sm LITUaMICA AVENUE. Plone: YAHi 74-W1

BUTKUS - V ASAMS
1446 So. 50th Avė, Cicero, I1L Phone: OLympie 2-1083

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Pho»e: LAfayett* S-35T1

GEORGE F. RUDMINAS
So. LITUANTCA AVE. TaU YArda 7-11A8-U31

- : - - . - - ■ ... — ..

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCI)

2424 WE&I 69ta STRKKT RKpūblle 7-1211
2314 WEST 23rd PLAGE Vii rink ?^67t
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* HiUa, M. 374-44J8

Phone: I Ard* 7-1111

> - MAUIIBNOC. Chicago t. ILL Thursday. July 6, 1978
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Stilizuotas dumpikas

iMl
Magdalena B. Stankūnienė Iš gėlių ciklo — aliejus 1974

NAUJIENŲ rištinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 rak vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

As H December 1, 1977 
Subscription Rs t m:

IB Chicago S33-00 per year, $18.00 per

pusei metu -------------------
trims mėnesiams _____
vienam menesiui _______

$16.00
$ 9.00
$ 3.00

six BkoothK $10.00 per 3 months. Id 
debar L'SA localities $30.00 per year, 
S1C00 per six months. $3.00 per 
three mceths. Canada $33.00 per year; 
other countries S34.00 per year.

Kanadoje: 
metams____________ $33.00

$18.00
$ 3.50

pusei metu _______ ___
vienam mėnesiui _______

20 cents per copy. Užsieniuose:
$34.00
$18.00
$ 4.0c

Nwe gruodžio pirmoi d. 
Dienraščio Kainos:

metams______________
pusei metu____________
vienam mėnesiui _______

Chicatoie ir priemiesčiuose: 
metams _ ____________  $33.00 Naujienos eina kasdien, išskiria m 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
Hl. 60608. Tele! 421-6100.

pusei mėty ____________ $18.00
trims menesiams ________ $10.00
neoną menesiui ________ $ 3.50

Citose JAV rietoae: 
melams _____________  $30.00

Pinigus reikia siusti palto 
Orderiu kartu m užsakymu.

Mone>

kings, o dabar įsitraukęs į Naujienų niekintojų eiles, Nau 
jienų vardo visai neminėdamas, Dirsė šitaip rašo:

“Vienas laikraštis tas priešyngybes pats prasima
no, joms gyvena ir skelbte skelbia, nesivaržydamas 
nei žmoniškos dorovės dėsniais, nei lietuvių tautinės 

i vienybės sumetimais. Priešpriešų puoselėjimas ,iš ada 
tos vežimo skaldynas, kitų akyse krislelio matymas ,o 
savose rąsto nepastebėjimas, vienų .tautiečių prieš 
kitus kurstymas labai kenkia mūsų išeiviams žmo

niškai bendrauti ir mūsų tautos pagrindiniams tik
slams siekti, ypač šiais laikais, kada pavergtoje Lie
tuvoje plečiasi pasipriešinimas rusiškajai okupaci
jai ir ten laisvės kovotojai privalo privalo lietuvių 

išeivijos visokeriopos paramos”. (Ten pat).
Geriausias stilistas pradžioje Naujienų nemini, bet 

vėliau aiškėja, kad tas “vienas dienraštis” yra Naujienos, 
ir tas. didysis mūsų nusikaltėlis yra dabartinis Naujienų 
redaktorius. Nėra-nei vieno įrodymo, kad bent viena čia 
paminėta nedorybė Naujienose būtų paskelbta. Keleivio 
redaktorius nemato, kaip stilistas dumpikas jiems pele
nus ir dūmus dumpia. Kad Keleivis šitaip be pagrindo 
šmeižtų Naujienas, tai socialdemokratai nepastebėjo.^ 
Jiems atrodo, kad čia ris dar tebėra moderni stilistika.

Amerikoje turime kelis gerus politikus, kurie supran 
ta didelę lietuvių tautis nelaimę ir stengiasi vergijon pa
tekusiems mūsų tautiečiams padėti. Jie nepajėgė pada
ryti visko, ką būtų nurėję, bet jie atliko daug vertingų ii* 
naudingų darbų. Nebūdami teisininkai, tarptautinės tei
sės srityje jie žymiai pagerino ir gerina pavergtos Lie
tuvos poziciją.

Nusivokiančių politikų nedaug, bet Įvairiausių pa
tarėjų turime begales. Jie turi planus sudėtingiausiom 
problemom spręsti, dažniausiai pačių pagrindinių faktų 
nenustatę. Problemų nepižjstantieji patarėjai, vietoj 
klausimus išspręsti, reikalą komplikuoja. 0 jeigu Į jų pa
tarimą nekreipiama jokio dėmesio, tai ne mūsų tautos 
priešą, bet daugiau žinantį ir žymiai daugiau laisvės kovos 
bare padariusi, su purvais sumaišo. Toks jau nelemtas 
darbštesnių mūsų veikėjų likimas. Drabsto juos priešas, 
drabsto ir savieji.

Drabsiytojų p-a keli tuzinai, bet vienas jų turi savo 
stilių. Ne visuomet, bet gana dažnai jis darbą atlieka sti
lizuotai. Pradžioje tinkamai nuteikia,
taikliai parinktais žodžiais ir subtiliomis 
\ erčia iš pagrindų senas ideologijas ir juokiasi. Juokia
si ne kiti, bet jis pats. ”

Nepriklausomoje Lietuvoje rytais jis žaizdrus pūtė, 
o vakarais dirses sėjo tautininkų rugiuose. Jo stilius bu
vo toks geras, kad susižavėjo mažiausiai apie literatūrą 
mMiminęs ‘Jiteratūros, meno” priedo redaktorius ir lei 
do geriausiam stilistui versti pagrindus, statytus ir tvir- 
t intUf* 20 šimtmečių. Komedija pasibaigė, kai vienas se
ms treptelejo ir pasakė, kad užtenka mums pipirus į akis 
berti. Lietuvių susižavėjimas jo stiliumi toks didelis, kad 
vha sunkiai leidžiama spauda atidaro jam duris.

Pa.<kutinis moderniam stiliui duris atidarė Keleivis, 
.Micwiistu demokratų leidžiamas organas. Dumplių sna
pą jam pavyko įkišti Į pačią žaizdro šerdį. Kai pavarė, 
tai kibirkštys, pelenai ir dūmai pasklido po visą seną ir 
j upk isejusį namą. Senas redaktorius neskaitė, o jauna- 
ab 'itiaugiasi. kad atsirado dūmų. Svarbu, kad senu Ke- 
hrvm užpiudjti Naujienas. Tautininkams rašęs Jurgis

Vokiečiai susirūpinę 
atominiais pavojais

druomenės.”
Negalėdamas tikėti tokjain 

neprotingam nutarimui, krei-

Taip, kaip ir' B. Raitos, visą gy
venimą VLIKą kritikavusio pa- 
sodinimas seimo prezidiume. 
Reiškia pradedam gerbti ne pa
triotus veikėjus, o griovėjus.

Toks pat ir E. Noakas. Juk jis 
ir BALFą buvo padavęs į teis
mą, kas pareikalavo apie 7,000 
dolerių, žmonių suaukotų šal
pai pinigų išmokėti advoka
tams.

Tegu tie ponai pasako, kodėl 
tą R-LB-nę negalima remti ir 
jai dirbti. Gyvenam didžiausios 
demokratijos krašte ir turim 
pilna laisve remti ir dirbti to
kioj organizacijoj, kurios dar
bo metodai ir siekimai mums 
priimtini.

R-LB-nė pepriimtina barzdų- 
kinei bendruomenei, “Akira- 
čiamsv, “Darbininkui”, nes ne- 
bendradabiauja su Lietuvos o- 
kupantais. 0 kad bendradarbi- 
autojai frontininkai R-tos LB- 
nės nepakenčia ir visiems lietu
viams stengiasi primesti savo 
diktatūrinę nuomonę, tai rodo 
S. Barzduko nesibaigiantieji 
šmeižtai “Drauge”, “Pasaulio 
Lietuvoje” ir “Į Laisvę”, kur 
jis bal. mėn. n-ry bando niekin
ti net asmeniškai R-LB-nės pir
mininką dr. P. Dargį.

Kuo toji R-LB-nė ir jos vado
vai blogi ? Nei vienas iš jų po jo
kiais popierėliais nėra pasirašę

Tiksliai dėmesį atkreipė Ka 
zys Lizdeika “Laisvos Lietuvos” 
birž. 15 d. numery. “Mane nu
stebino B. Railos išsireiškimas 
“reorganizuoti tarzanai.” Reikia 
manyti, jis kalba apie reorgani
zuotą lietuvių bendruomenę. 
Toks pavadinimas neparodo au
toriaus aukštesnio lygioj, negu 
žuoųrinkos atmosf. girdimo. 
Kodėl jie tarzanai? Aš pažįstu 
daug tai R-bendruomenei pri
klausančių asmenų ir juos lai
kau tokiais pat garbingais lie
tuviais, net
tuos, kurie pasišovę plaukti į 
plačiuosius 
okupanto viliojami”.
J. Petrulis

Washington Post praneša iš » plausi į du tame suvažiavimo 
Vakarų Vokietijos, kad ten pas- dalyvius, klausdamas, kokiaklausdamas, kokia 

teisę jie turi varžyti savo narių 
laisvę. Atsakymą gavau tokį: 
Apygardos pirm. A. Jonys pak
vietė artimųjų apylinkių sky
rių pirmininkus. Tiktai 4 
su šeimomis ir draugais. Kaip 
visada, daugiau žmonių 
rinkus buvo kalbama įvairiais 
klausimais, ne vien valgoma ir 
geriama. Ir netiesa, kad ten bu
vo 22 nariai, tai tik svečiai, bet 
Jonys bandė tai pavadinti Apy
gardos suvažiavimu ir vadovau
ti pakvietė dr. E. Noaką; Matyt, 
Jonys nežino Įstatų, kad jis ne
turi teisės kviesti jokių suvažia
vimų be S-gos centro valdybos^ 
pritarimo ir tuo labiau daryti 
tokių kvailų nutarimų.

E. Noakas pradėjo necenzu- 
ructtais žodžiais niekinti Tauti
nio Sąjūdžio atstovą Vilko Ta
ryboje inž. A. Sperauską ir R. 
Žymantaitę. Kodėl? Atrodo vie- 
nintėlė priežastis, kad jie aiškiai 
pasisako prieš Vilniaus kursus, 
į kuriuos nuolat “Gimtasis Kra
štas” kviečia ir išlaidas apmo
ka. Noakas kartojo tuos pačius 
iš Vliko “pavaduotojo” B. Ne- 
micko lūpų daug kartų girdėtus 
tą jaunimą niekinančius žo
džius. Nestebėtina, nes abiejų 
kolegų charakteriai, atitinka — 
ne statyti, o griauti. B. Nemic- 
kas, kiek esu iš jo girdėjęs, 
VLIKą niekino per eilę metų, 
pasitraukdavo iš jo ir vėl sugrįš 
ždavo, bet paskutiniais metais 
VLIKo pirmininkas jį taip pa
gerbė už tuos “nuopelnus” su
teikdamas teisę, leisdamas vi
sus metus jam vienam posėdži
uose kalbėti niekinant kitus ir 
tuo dirbant lietuviškos veiklos 
griovimo darbą ir net asmeniš
kuose laiškuose vadintis VLIKo 
pirmininko pavaduotojo vardu.

kutini ų 10 dienų bėgyje įvyko 
trys incidentai trijose atskirose 
atominėse jėgainėse .Viena Iš jų 
yra 800 megatavų- branduolinės 
jėgos stotis prie Brunsbuttel 
Vokietijos šiaurinėje dalyje, ne 
toli Kiel miesto, kur “mažas kie 
kis” radioaktyvių garų išsiver
žė į atmosferą.

Incidentą tiriant speciali par
lamento komisija patyrė, kad 
bandydami pataisyti jėgainės 
reaktoriaus turbinoje įsprogu-i 
sius vamzdžius, per mažai įver
tino susidariusį pavojų ir kad 
daug didesnio pavojaus išveng
ta tik dėka fakto, kad reakto
riaus durys netikėtai pačios už
sidarė. Kaip nesaugu pavojaus 
atveju pasitikėti jėgainės perso 
nalu, parodo šis faktas, kad ak- 
cidentas įvyko sekmadienį, bet 
įvykis nuo publikos buvo slepia
mas iki antradienio ir tik dėka 
tam, kad kai kas per telefoną 
painformavo vieną laikraščio 
reporterį. Vietinė šlezvigo — 
Holsteino valdžia teisinasi tik 
pirmadienį gavusi pranešimą 
apie incidentą, bet ji - nuo vė
sumos slėpė iki antradienio ir 
per tą laiką Į orą veržėsi pavo
jingi garai.

“Incidentas buvo rimtas”, 
patvirtino Tyrimų ministerijos 
pranešėjas Bonoje.

“ORGANIZUOTI” 
PAKLYDĖLIAI

1978. 6. 23 d
Pranciškonų “Darbininke” 

tarp kitų ALTS-gos Rytų apy
gardos nutarimų radau ir tokį, 
nieko bendra neturintį su tau- 
tininklų veikla, būtent: “kad 

i Tautinės S-gos nariai neremtų 
gretinimas įspūdžiui sustiprinti’’. Veik visus kitus išnie- Reorganizuotos Lietuvių Ben-

“Ar buvo ir yra (Bendruomenė be tolerancijos N. 
R.) negalimas dalykas? Ar Pasaulio ir JAV Lietu
vių Bendruomenė neįsikūrė? Ar ji neturi dešimtis, 
tūkstančių rėmėjų ir per 25 metus neveikia?” (Ke
leivis, 1978 m. birž. 23 d. 3 psl.).

Naujienos niekad netvirtino, kad JAV Lietuvių Bend
ruomenė neįsikūrė. Naujienų skaitytojai žino, kad JAV 
yra Įsikūrusios dvi Bendruomenės. Naujienos rašė, kad 
žmonės, kurie ėmėsi Bendruomenę suorganizuoti, nepa
jėgė to padaryti. Lietuvių daugumos Į šią organizaciją 
neįtraukė. Darbo ėmėsi nemokšos, todėl jo ir neatliko.'

Norime atkreipti dėmesį dar į vieną smulkmeną. Dir 
sė rašo, kad JAV Bendruomenė turi dešimtis tūkstančių 

paruošia dirvai rėmėjų, bet nesako, kad turi tiek narių. Jis nepasako, 
mintimis jis kaip jis tuos rėmėjus skaičiuoja. Ar toks lietuvių skai- 

• čius, jų vadus besveikindamas,'kepures pakėlė? Gal pa
darė kokį kitokį rėmimo ženklą. Apie 26 metų sėkmingą 
veiklą geriau ir nekalbėti, nes nieko konkretaus neturi 
lietuviams parodyti.

Savo rašinio pabaigoje Dirsė klausia:
■ / “Tai kodėl prireikė dabar Naujienų redaktoriui skirs 
tyti Amerikos lietuvius į “senuosius” ir “naujuosius”, o 
pastaruosius dar apšaukti “akių muilintojais?” — (Ten 
pat).

Bet Dirsės stilius įėjo į madą ne dėl “akių muilini
mo” ar muilo nuplovimo. Jis patinka dėl to, kad jis labai 
lengvai “įrodo” logikos “klaidas”, parodo “blogą valią”, 
“nusikaltimus” ir, svarbiausia, kokios tos Naujienos ne
tikusios, visai be pagrindo, suskirsčiusios Amerikos lie-1 
tuvius į senuosius ir naujuosius. Jeigu tas nebūtų pada
ryta, tai čia ir Bendruomenė būtų viena ir Kamantas ne
būtų nominuotas dar prieš nominacijos komisijos posėdį.

Pasiremdamas Vilniuje leistu naujausiu lietuvių kal- 
IlirM-. įžengęs į Keleivį, parašė “Priešpriešą”. Pacitavęs, bos žodynu, Dirsė aiškina žodį priešprieša” — priešybė, 
s*ujieaų įžanginį, apie tolerancijos stoką vienai Bend’! priešingybė, o stilistikoje “priešingų minčių ar vaizdų
rwiffieBo suorganizuoti, šitaip atsako:

A ZV JI S

Kurpiai ir kepėjai
v o r r o 
(Tgsuyrs)

mėgiamiausia spalva yra mėlyna. Mano mėgiamiau- 
!sias sportas yra slidinėjimas. Aš turiu dvi katytes: jų 
I vardai yra Snowy ir Nancy. Jos labai geros. Ač esu 
j gera mokinė.

Siūlau suskačiuoti, kiek čia nereikalingu “yru"! 
ĮTik vienas vienintelis sakinys sklandus: Jos labai gc- 
I ros. Jei sekti ‘‘bendru stilium", tai turėtų būti: Jos 
'YRA labai geros.
i .-

buvo

susi-

garbingesniais už

vandenis Lietuvos

Suimti bretonų separatistą:
PARIS. — Prancūzijos Bre- 

tanįjos provincijos du separa
tistai išsprogdino bamba Ver
salio rūmuose, kuri labai an 
gadino kairųjį rūmų sparną > 
sunaikino daug brangių istori
nių paveikslų. Nuostolių pada
ryta beveik už milijoną dol.

Prancūzijos policiją jau su
ėmė du Bretanijos provincijos 
separatistus, kurie Versalio rū 
mų susprogdinimu norėjo iš
kelti provincijos nepriklauso
mumo klausimą. Jie norėjo 
bombą įrengti Versalio rūmų 
veidrodių salėžje, kurioje bu- 
vo pasirašyta pirmojo pasauli
nio karo taikos sutartis, bet ne 
galėjo, kadangi ji yra stipriai 
saugoma.

Versalio rūmai pastatyti 
XVII šimtmetyje, karaliaus 
Liudviko XIV laikais.

ji *'j j I a P P v.v.
7 l.v iki 9 \.V.

\!xai neblogas, bet juk
.t M dieno*! Manau, kad

4i. mm Ai įtvykitiMi į xvviiiniis krrštus bu 
K«i|> Irti iš būtų, "savaitės dienos'

* v « 1«k r -i i.

1 * r v ■«įi. \hiui i Fuitr-IŪH- buvo pasiuntęs
- t 4 p lik įkaitams išvy kų.,

I B pflimkiu karių savanorių.
tRB buvo vadinama koto
ęifvrrpr>f. P, Skardžiau^

h—k gatvėje. <lziauų

• b —ofc Ui xakin\^: “Kin;j<>?
4 << spo;

k«4 bet kuria* gramai ik a*

Žinoma, čia vaiko rašinys, bet ką gi daro tėvai ir 
redakcija? Juk seniai žinoma pedagoginė tiesa: ge
riau neleisti daryli klaidu, negu padarytas taisyti, bet 

i netaisyti padarytas — visai bloga .’

• DIDINGI ĮVYKIAI PHILADELPHIJOJE
j Pasigėrėtina: rašome amerikietiškai, linksniuoja- 
’mc lietuviškai! Juk prasčiau ir gražiau: Filadeifi-

I aip viskas seka šios dienos reikalavimus, išski- 
trus kainas— *

Tikrai viskas, išskyrus žodį “išskirus“. Dar vie
piąs toks netikęs žodis: “pučia”* Dažnai užtinku šj žo- 
,<lį mūsų lai k rakiuose, ir tai suprantama: papraslaS
• skundžiamasi, kad kas nors “nūėia" i 31askvO5 dūda,i e . . . * . ‘ . *<) juk formos šitokios: pūsti, pl’ėia. pCtė! Tai gi, esa
masis laikas su trumpuoju U garsu (ir, žinoma, raide).

Žinoma, ne *Ihivo susirinku didesnė masė”, liet

m taip jau svarbu.
W penktame skvnn-

yra kuruzūzai. Mano

‘ buvo susirinkus (i)“, čia nei metaforomis, nei meto
nimijomis. nei sinckdochomis negali pasiteisinti...

Žemiau duodu penkias ištraukėles iš venos mū
sų žinomos rašytojos straipsnio.

Nagrinėjant mūsų emigrantinės visuomenes po
būdį randame, kad lietuviai, suradę pastogę JAV, 
energingai kovodami už kasdieninės duonos kąsnį ir 
ieškodami priemonių savo ateičiai užtikrinti, lėtai 
įsiliejo į i va iri u profesijų sritis... —

Jei “randame” (aš pasakyčiau patiriame, mato
me, gal. sužinome), tai ne “Nagrinėjant”, o “Nagrinė
dami”. Sakinys “išvažiavome auštant” nieko neįrodo, 
nes išvažiavome mes, o aušo dįena. O jei parašytume 
“išvažiavome aušdami”, tai, tur būt, kiekvienas pa
galvotų. kad išvažiavome vesdami...

Tuo tarpu JAV toji profesija klestėjo, icguliuo-1 
jama griežtų Įstatymų ir mokslo reikalavimais.

Jei griežtų įstatymų, tai ir mokslo reikalavimų, o 
taip pat ir priešingai: jei mokslo reikalavimais, tai ir 
griežilaU įstatymais. Būtų (bent!) vienodumas!

Jo įstaiga šiandieną pažįstama kaip Dell Jakubs 
A Son Funeral Home, yra išaugusi į plataus mąsto 
įmonę.

Ne mąsto, žinoma, o masto. Beje, kitame laikraš
tyje buvau radęs štai ką (tai nėra viena kuri iš pami
nėtų aukščiau penkių ištraukų — tai tik tarp kita ko!):

Pamastykime, kaip reaguotų, kad ir loks mažy
tis Izraelis, jei ka« nužudytų jo ambasadorių?

O štaį ciavkaip tyčia, nėrą ą žodyje pamjstykiine! 
Be to: Šiuo atveju prieš “kad“ nereikta kableHo-

... lai daugumoje vistik atrodo...
Iš kur ta dauguma? Tik jau ne “daugumoje”, o ... 

dažninusiai!
Teisė ir moralė būtų lygiai taikoma visiems: ir

Izraeliui ir Sovietų okupantui Lietuvos Respublikai!
Tik įsiskaitykite: ... ir Sovietų okupantui Lietuvos 

Respublikai! Lyg LietuvOs Respublika būtų okupavus 
Sovietus!

Net ir sklypas karstui yra duodamas veltui.
Čia tai jau tikrai metonimija: užuot davus skly

pą velioniui, jis duodamas karstui. Be to, visai nerei
kia “yra”

Dalia ten pat tęsia studijas toliau, siekdama dak
taro laijisnio. Sveikiname jaunąją akadeiuikę ir lin
kime jai sėkmės siekiant daktarato.

Ne sėkmės, o sėkmės. Be to, ne daktarato, q dok
torato! Prisipažįstu, čia mūsų kalbininkų paslaptis: 
kodėl, iš tikro, dAktAras, bet DOKTORATAS? Jei ne
tikite — pasižiūrėkite prof. P. Skardžiaus “Vadove ” 
ir, kad būtų tikriau, kad ir Dabartinės Lietuvių KaBx>s 
Žodyne.

Corps arba korpaą kildinamas iš vokiško Kflrps.
By the way... o kad ta y c kur! dovanokite, pasitai

sau! Taigi, tarp kita ko, autorius savo straipsnvje kaz 
ką (jau nebeatsimenu, rodos. V. Rastenj) moko, na. 
nežinau, geriau pasakius, man ne visai aišku, ar loty
nų ar vokiečių kalbQs. Jei autorius — jis, neabejoti
nai, gerai, o iš tikrųjų, tur būt, net labai gerai moka 
angliškai — būtų atsivertęs kad ir Sprach — Brochau'ą 
(pvz. 1969 m, leidinį), tai, viena, jįs vokiško žodžio 

Kočps. visai nebūtų radę*, o būtų radęs Korpus su pas
taba skliausteliuose (lai.), t. y. žodis, paimtas iš loty
nų kalbos t Tai diametraliai priešinga autoriaus “kil- 
dinimui”.

(Bus daugiau;
S "*• CMetf* & JB. Thursday, July' 197$



GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd StrecJ 
Valandos pagal suMtaruną.

D R. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71 St. TeL 737-5149

Tikrina akis Pntaiko akinius įj- 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą. užd?-yta tre<

E U — BE 3-5893

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS’ 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Puhski Rd. (Crowford 
Medical Building), Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Ttltf. 695-0533 
F°* Vallty Medical Center 

S60 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OR. PAUL V. DARGLS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, 
VALA.X DOS: 3—8 darbo dienomis 

kar antra šeštadienį 8—3 vaL 
Tai : o62-2?27 <rbe 562 2728

W "■$ ?v-m

IGNAS ŠLAPELIS

Susivienijimo istorija

dimą organižaoti mišrią lietu- apie jas niekas nežino. Iki šiam 
viam-lenkam arfipiją. Tačiau, lietuviai jokio susirišimo netu- 
ir čia po keturių menesių meta ri, o tai būtinas (“kanečnas”) 
ir rugsėjo 8 persikelia į mišrią reikalas. Turime visose koloni- 
Plym uth, Pa. parapiją, kuri jose išmintingų vyrų. Suorgani- 
jau gyvavo nuo 1882 m ,zuokime broliškos pašalpos 

Nors Šliupas leido kun. Var- draugijas!” (kalba pataisyta).

Prie žinutės apie Bay City, 
Mich. įvykusį lenkų seimą su 
šimtu atstovų, kunigų ir pasau
liečių, Vienybėje L. yra priera
šas: “Gražu būtų kad ir mes, 
lietuviai galėtumėm pasirodyti 
amerikiečiam^.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

nagiriui Lietuviškume Balse 
(1885 m. rugsėjo 20) paskelbti 
atsišaukimą lietuvių jaunimui 
stoti vienuoliais j Ksaverų vie
nuolyną bei tapti vienuoliafs- 
mokytojais, o Vėliau (1886 m.) 

; paskelbė jo korespondenciją a- 
pie pastangas parapiją sutvir
tinti New Ybrke, santykiai tarpi 
kunigo ir redaktoriaus buvo* ga-

Tokiu būdu, Vienybės Lietuv
ninkų 188G m. gegužės 15 n ir 

na šalti ir net tarpusave neapy- meris parodė stiprių ženklų, 
j kanta nudažyti. į kad IJetuvos mylėtojų balan-

Freelandė'apsigyvenęs, kun. džio 17 suplanubtas visų lietu- 
! Varnagiris rašo koresponden- vių Amerikoje : Susivienijimas 

dcnciją vienybei L. (1886 m. gims dvyniu. Kun. VarnagirioĮ 
gegužės 14), kurioje pasakoja, minčiai apie “kanečnumą” (bū- 
kad su vyskupu bevažiuojant tinumą) 
iš Freėlando į Hazletoną, kalbė- Susi vieni jim \ 
tąsi apie mišrios parapijos rei- Juozas Danisevicius V. L. 
kalą Freelandė, 0 šalia to, gir-’21 atsiliepė:
di, vyskupas baliai niekinęs”tuviam garbės ir naudos paduo-i 
slaptas broliškos pašalpos “ma- kime vienas kitam broliško su- 

Gamtovaizdis (Aliejus) j šonų” draugijas, + y;:nė t kias, tarimo rankas. Nemiegokime.1 
kurios, “be kunigo, kaip New Laikas išbusti. Jau turime 39 
5orke, suorganizuoja ir vado- tūkstančius lietuvių Ameriko-- 
vauja bedieviai”. Tai buvo ku- je. Jei tik pusė prigulėtų Susi* 
nigo dūris, ir Šliupui ir jo pla- vienijimui, ką galėtų padaryti.

mylėtojų Mūsų čia 12 šeimų ir 21 pavte-j

Amerikos lietuviam 
waterburietis i nr.

Dėl didesnės lie-!

"Grįžkite į mane ir aš grįšiu į jus, sek© kareiviu Viešpats**. 
Mal. 3:7.

Atkarto tinai Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievoper

malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantras net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

(Tęsinys) įnuojamam Lietuvos
Šliupas sake, lietuviai mielai kun. Valentinu Cižausko <1840- fctlme'toMlles V I „um.

dirbtu ranka rankon su lenkais 1913). South Bend tnd lenko' - k'° ' '“k1* L.etuvmnkų. Kada
^no puslapyje yra slapy varde pa-į visi susitarsime, išrinksime vie- 

Į si rašytas straipsnis Dieve pa-|tą pasiųsti delegatus. Po to iš- 
maezyk, kurį, spėjama, kunigas( rinksime valdybas ir išspaus- 
parašęs. Antrašte “Ar nebūt ge~:dinsime statutą. Tada broliškai 
rai,” rašoma: “Visi Amerikos;išsiaukštinsime”.
gyventojai turi ši k į tokį susi- 
klausimą (susivienijimą), o 
įneš darnieko. Kiekvienas gyye-

OR.LEONAS S^IBuTI^- rusl^ car^ *r jei. parapijos klebono kviečiamas,
““ ~ {lenkai iš tikrųjų atsisakytų sa-i Vienerius metus paktebonavęs ’.

jvanaudiškų siekimų ir nebesą- miširiai lenkų-slovakų parapijai 
žpnuotų atkurti senovės ponis- . Independence, \Vis. iš j; s sku-t 
kos, nuo jūrų iki jūrų Lenkijos, 
kurioje lietuviams skirtų aklų
jų gyvenimą. Deja, iki pat pas
kutinių dienų lenkuose vyrauja 
kryptis skersa lietuvių tautos 
reikalui. Su lietuviais santyki
aujant, lenkams vis kažkodėl-

I trūksta nu širdumo bei atviru
mo. Dėdamiesi vyresniąja sesu
te, gyvenime elgiasi it pikta ino- 
čeka (pamotė).

PaVydžiui, lenkai skaito 
merikoje einantį lietuvių 
kraštį Vienybę Lietuvninkų 
ru, kadangi jis eina “ranka ran
kon” su lenkais Tačiau, tikrojo 
to laikraščio pobūdžio, matyti, 
nežino, 
tori aus 

Savo 
nikavo

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antr&u. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vai vai
Ofise felef.; 776-2380 _ 

Rezidenčijo, telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
r Gydytojas ir chirurgas 

B.ndra praktika, įpėc. MOTER J li9c 
Ofisas 2652 WEST 5yth Si R'JET 

tel. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antį ati, trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. ŠUtadie 
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laik- 

pagal susitarimą.

botai pasitraukia ir 1885 m. 
gruodyje atsiduria New Yorke, 
lietuvių kviečiamas tvarkyti or
ganizuojamą šv. Traicės para
piją. čia bendradarbiauja šliu
po Lietuviškame Balse, kuria--

(Bus daugiau)

name tik dėl Savęs, apie brolius! ~ Kalifornijoje, San Luis 
nesirūpindami. Visos tautos sa-!^^0 miestelyje sprogo gink- 

;ve kelia, o mes, it vilko po A-Uų sandėlis. 35 darbininkai bu
me (1886 m. nr. 3) nušvietė at-.merika išsklaistvtos avelės, tū-į v<> nugabenti į ligonines žaiz- 
lankynią 231 vietinių lietuvių ‘ -- ' ’ r - — *-L*
šeimų ir pavienių Radęs 430 su
augusių ir 1 11 vaiką bei surin
kęs $205.50 planuojamai baž-

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
■f- TeL 927-1741 — 1742

lai- MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*

Fruit-Filled Fantasies

2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062< 
____ T0T0F.7 PRospect 6-5084

PERKRĄUSTYMAI

moving
Leidimai — Pilna aparauda

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S
Tel. WA 5-8063

__ S^n. Javits labai aštriai kri 
J tikavo Begino elgesį taikos są-

kaip nepažįsta ir redak- 
Bačkausko.
knygelę šliupas apvai- 
šūkiu: “I vienybe visi

MOVING
Apdriektas perkravstyrnj- 

Iš įvairiy aWur-hp.

ANTANAS VILIMAS 
f»I. 376-1882 arba 376-5996

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ž nHTHOPEDAS-PROimSTAU 

Aparatai - Protezai. bari 
dažai. Speciali pagalba kjfoms 
(Arch SupporU; ir t t

nome pasaulio-užmiršti bei ina-į(l°ms apgydyti, 
triname lietuvio vardą. Tai di
delė lietuviam gėda.. Todėl, bro
liai, jum patiekiame minti, ne

1S5 North
i

W54 So. HAL5TED STREET

CHICAGO t, ILL. Tliurdav. TuTv A. IT'S

AMBULANCt 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAXTL

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto
mobile. T^e fuel gas is being saved at Chevrolet’s Detroit 
Gear & Axle plant In a simple metal testing procedure being 
performed here by Ha/eHa Foqua. The electronic apparatus 
identifies pinion gear forgings which need to be beat treated
befote they can be machined. Formerly all pinion gear forc
ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per months.or 36 million cubic 
fa^avear ,,Atf <—-—. » u j —

Phone: YArtU 7-1111
■■ I ■ I I._.. ■ —■ ■ V1 ■?"■■■’ T

— .hri ffrune hsrrBiis kttrie 
galėtų užsisakyti Naujreriws, pra
šome atsieti JU adrėstfs. Mes 
jiems siusime Ntfujiėj^s dvi sa
vaitei hfeūYohamAl

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
So. ! .ITUANtCA AVENUE. Phone: YArdi 7-1401

GEORGE F. RUDMINAS
SCI 9 So. LITUANICA AVE. TeL: YAnk 7-111M131

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS 
RADUS) JEIMOS VALANDOS
VJsej firojrtmo! Ji WO PA,

1490 kiL A. M.

Lietuvį Hlba: kasdien iruo pir- 
•nadieftto iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet. Šeštadieniais 
ir sekmaRSeniiis nuo 8:30 iki 9:30 
'’ai. ryto.

V»di|« Aldona Diukui
HEmlock 4-24U

7159 So. MIReWdW Ave 
CH1ČAGO, ILL 60629

Didžfausics kailiu 
poai rink imeu

P* s vWntnie'B
'JM «Ill*rr3*x •?<

NORMANĄ
UR5TEINA
kTU. 2«3-5S2fl

AJ.nyciai. Ritą kartą rašė, kati pa- sav’o nawdai, bet kad gerą var lygoms nustatyti. Jis kiekvieną 
‘ lapijon jsirasę 76 šeimos ir 89 turėtumėte.-Daug jau lietu- dieną kaitalioja sąlygas ir ne- 
pavėniai, kurių kai kurios žnio-!vį draugijų Amerikoje (rod:?s, pajėgia susitarti, 
nos dar buvo Lietuvoje. *

Pamaldos būdavo vokiečių 
kapucinų bažnyčios rūsyje, bet* 
žm nių, saka, ateidavę nedaug. 
Velykinės tea įėję 50. Kunigui 
algos nustatė 860 mėnesiui (še- 
riadoriečiai kun.Andriui Strupi-

lietuviai!’ jnadoriečiai kun. Andriui Stru-
Kun. Antanas varnagirisipinskui mokėjo 1872 m. po -?20 

(1862:1918) buvo marijainp > j į mėnesi). Bažnyčiai vien žemė, 
lietis, išėjęs pradinę iri. Dauk-Į pasakoja, būtų kainavusi apie 
šiuose, keturias gimnazijos k kr j ši 5.000. Todėl kun. Va m agi ris 
sės Marijampolėje, ir kunigu neteko vilties ką nors nuveikti* 
įšventintas 1884 m. Seinuose. New Yorke ir net Velykų patau
po ko tuojau atvyko Amerikon. Davimų neatlikęs sprūdo į Free-

Enjoy the fruits of xummer’s labor — i delectable sogt 
erparn dressing. Simple to make and delicious to it*c • 
fantastic ^ecornpammeot to a platter of fresh fruit — grape*, 
atra’arberriea, cherries, apples, plum, pears, pineapple, aprirpf* 
and kiwL

Developed by home economists for Morton SaFt Comptrxy# 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Morton*Nature’s Seasc<M^MaattiE< 
Hend.

Other salad tips? To please the eye as well aa the tote
▼ary color, shapes and sizes of different fruits (or fegetabUa)- 
oq the serving platter.

To prevent cut fruft from discoloring, dip sKeea or wed get 
of apples, peaches, nectarines, pears and some phinas in Iohqa 
Juice.

Sour Cream Dressing for Fresh Fruita
X (8-ounce) carton sour % teaspoon Morton ” 

cream Nature *1 Seasons
x M cup firmly packed acaeonmg Heed

brown sugar ,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

ELENA KINDURIENE
’ ' Pagal tėvus Gučaitė.

' Oklawaha, FIa„ anksčiau — Chicago, III.
Mirė 1978 ėr. pepos 3 d. ryta, sulaukusi 84 metų amžiaus. Gi

musi Lietuvoje, Biržų apskr., Joniškėlio valse., Kelmučiu vienkie- 
myjė. s r

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliuaę: duktė Emily Bennett, žentas William, anūkas 

Scott, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Velionė buvo našlė a. a. Kazimiero.
Ketvirtadieni 7 vai vak. kūnas bus pašarvotas Lack-Lackawicz 

koplyčioje^ 2424 W. $9 St., Chicago, Ill.
Penktadienį liepos 7 dieną 10:Q0 vai. ryto bus lydima į Sv. Ka

zimiero Lietuvių fcįmrėš. Laidotuvės bus privlačios.
JVisi **•. aj. Rindurienės giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
duktė, žentas, antikas.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs
TeL 737-1213

^^98

Forging Fuel Economy

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Ckiea^ot
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Aaeociacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

1446 So. 50th Ave„ Cicero, HL Phone: Olympic 2-1063

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-3571

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTCS)

2424 WEST 69tn STRKKT RKpūblk 7-1213
2314 WEST 23ni PLACE Vii tini* 7-M7I
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. p*lo« Bill*, VL 974-44N



Netoli Pinsko išsprogdino traukinį

Juozo Šmotelio

Days.

PRESSMAN

Adresas

Bponsorlaus pavardė, vardas ir vietovė

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardas

Adresas

HEART 
FUND

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60603

• Platinimo vajaus 
tinimui nemokamai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

^1 Frank lapo Iii
C2Dg^ W.VSth St.

GA 4-3654

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

in siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
[pareigoj ten.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE^. Use only as 
directed. The medically proven 
creme for
itching. <liU kM/4

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

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede_____ __ doL

Pavardė ir vardas ___________________ 1_

Daug įvairių puošmenų. Moka 
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATELI A, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5018, f (Pr.)

Machine maintenance and rebuild
ing of production machinery. Many, 
Co. benefits. N. W. location.

889-3400

• Platinimo vajaus proga, 
pastangas, prašau Jas siunti:

Pavardė tr vardai -----------

Namai, žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė ‘ atidbodą UŽ 
S38.800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai, ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50,000. ;

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. .

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose graft, fa
rm tuota i Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Are.

Tel. 927-3559

BRAKE AND ALIGNMENT 
MECHANICS

We pay hourly rate plus bonus based 
on production. Must have own hand 
tools and experience. For informa
tion call Mr. Mears, or Mr. Jackson 
at: 449-6679, 449-0245, 786-2096 

or 786-2097.

NEW RESTAURANT 
has immed. openings for salad pre
parers, Line cooks day & night, pre
paration cooks night, & dishwashers. 
Apply 94th Aero Squadron 1070 S. 
Milwaukee, Wheeling.

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

LUNCH COOK English speaking to 
prepare and serve lunch to 18 office 
employees. Modern equipped kitchen 
with automatic dishwasher. Hours 9 
A.M. to 3 P.M. Reliable steady 5 day 
week. Good pay & insurance benefits.

Phone 632-4431
Ask For Miss MARTIN

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikj&

lamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pridedamai _______ doL

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

MAINTENANCE MECHANIC

Mechanic for wholesale bakery with 
electrical experience required. Must 
speak English. For apointment call 
Dave Granger 261-6000.

NATIONAL BAKING CO.
An equal opportunity Employer M/F

7) — 1977 m. balandžio 8 <i. 
kroatų išlaisvinimo annijbs da
linys, veikiąs pogrindyje Jugo
slavijoje, užpuolė Karlovas mie
stelyje milicijos centrą, nugin
klavo visą miestelio miliciją ir 
paleido iš kalėjimo visus kali
nius. Buvo sunaikinta visi mi
licijos užrašai ir. archyvai, ir J 
priedo dar sumušta nrilicį-j 
ninkai

MACHINISTS
Immediate openings for experienced 
operators in the following jobs: 
DeVleig-Jig Mill Gleason Spiral- 
Bevel, Gear Cutter & Grinder.
Must be able to read blue prints, do 
set up and have own tools. Excellent 
benefits program.
An Equal Opportunity Employer M/F

LITTON f i 
PRECISION GEAR

4515 &, Western Blvd.
847-4211 

Ms. O'Shea !

MAINTENANCE MAN

For production equipment and build
ing maintenance. Must Tiave own 
tools. Call Bob Traxler at:

326-2900
SERVICE OFFSET CORP.

2500 So. Dearborn St.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdent&s
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Gausui namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

paštu.
Knygos kaina — 5 doleris
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, UL 60629

2 butu 9 m. senumo. 2 po 5/3 mie
gami. 51 St už Kedzie. Tik S82,500.

72 ir Campbell l1/ aukšto naujes
nis mūrinis namas įrengtas -rūsys. 
$65,000.

1014 akru žemės netoli Burlington. 
Wisconsin. Maudytis ir žuvauti labai 
arti. S25.000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblnlnkiy RolHaHELP WANTED — MALE 

Darbininkų reikia

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parer kam 

nuomininkui
4243 W. 63rd St, Chicage 

Tel. 767-0600.

r 3) — Gruzijos mieste Tiflize 
1977 m. balandžio 2 d. buvo pa
kartas disidentas Vladimiras 
Zhvanija, kuris, būk tai, iš
sprogdinęs kelias bombas val
džios pastatuose. Gruzinai pa
reiškė viešą. protestą gatvėsę, 
protestuodami nužudžius Vla
dimirą Z'hvaniją.

Tuomet milicija suėmė šešis 
oozicijos asmenis — disidentus.

-■i

4) — Lenkijoje netoli Varšu
vos buvo nušautas vienas JyGB 
žymus agentas, kuris vadovavo 
įtartinų asmenų šnipinėjime a- 
reštams, kai buvo išduota Va
karti žvalgybos operacijos Len
ktoje ir kurias išdavė dabar An
glijoje gyvenantis ČIA agentas, 
Philip Agee. V

5) — Lenkijos parašiutinin
kų divizijos, stovinčios Kroku
voje, karių mitinge pasigirdo 
protesto balsai, kai buvo prane
šta, kad divizijai yra pavesta 
malšinti Lenkijoje sukilusius 
darbininkus. Keletas kareivių 
buvo suimta, bet, karininkams 
protestuojant, kareiviai ištar
džius buvo paleisti, šis karių 
eilėse įvykis, parodas karių mo-

2) — Tūloje d 977 m. l/alan-įbet prieš t 
džio 10, didžiausiame pabūklų ’šaud 
fabrike, įvyko darbininkų stre 
kas. Etreiką-dar paaštrino jvi 
kę tuo metu sabotažiniai veiki 
mai. -

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAKOurm 9IFT PAKCILS Ifc'UVKl 
I3»1 W. (IL *0429. — T*L WA 3-272?

XXX3 J*. HaWvd M. Cklea**, IIL — T.l, tS4472> 
V. YALANTtNAI

Paminklai prof. Kairiui ii
K. Bieliniu:. Dr. Jonas Valai-’ Graži, lengvai skaitoma ir 
tis prof. S. Kairio ir K. Bieli- įdomi 250 puslapių knyga su- 
nio paminklų komitetų vardu krauta autoriaus troboje, 
kviečia lietuvišką visuomenę r Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
savo auka prisidėti prie pamin-1 skirsnelių mėgėjai, prašomi al
kių pastatymo. Aukas siųskite vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
vajaus komiteto pirm. Juozui gyvenantieji prašomi užsisakyti 
Skorubskui, 1634 S. 50tn Avė.,* 

, rašy
kite :Prof. S. Kairys and K. Bie
linis Memorial Committee.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
- . •; • - • . ■ • ’j-y.. ■ - s.; - Z -y .

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaite sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 . Gulf Blvd, St Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji tarės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 

iu, TV, telefonu. ir kitais moderniais Įrengimais. ’

. — Cicero Life paskelbė tos
* apylinkės garbės studentus, e- 
! * Šančius dekanų sąrašuose. Tarp 
"Jjų yra Rimas Petrošius An

drius Račkauskas ir Saulius Ta
mošiūnas iš -Morton kilegijos.

- Cicero, III., Sigitas Bigelis iš II- 
: linois universiteto, Urbana-
- Champaign, I1L ir Algirdas Lie-

žaidimų
MūSu bendradarbė ir savaitinės skilties MAplink mus ir mūsų namus” 

autorė’ M. Miškinytė paskyrė 850 .premija. Be abejo, ataras ir daugiau 
mecenatų, kurių. vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. " / -v

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE * .: 
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Some printing experience in High j 
School shop or trade school. Will' 
train on AB Dick. 5 day wk. Air 
cond. shop. Good wages. Time and 
Yz overtime. Profit sharing. Free 
hosp. ins. Paid lunch period.
NORTHWEST SUBURBS, 673-4646

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

• 15 anksto be raginimo pratesiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjjmojšlaidas._ Priede_______ ddl, _ ______ _ '

Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------------------

1) — Pereitų melų balandžio 
23 d.Gudijoje netoli Pinsko 
sprogo ar buvo susprog<iintas 
karinis rusų traukinys vežęs 
ginklus ir amuniciją. Traukinys 
važiavo svarbia rytų-vakarų ge
ležinkelio linija. Tame ruože iš
tisas 12 vai. negalėja pravaži
uoti traukiniai.

TESTAMENTAI
I ■ ■ -

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa- 

liuošta, teisėjo Alphonse Wells 
• peržiūrėta, “Sūduvos” išleista! 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų1 administracijoj. 
’ Knygos kaina $3^ Su legališko 
j uris formomis — £3.50.

Užsakymus su Money orde- 
•riu siusti: Naujienos”. 1739 S. 
Į Halsted SU Chicago UI 60608,

t “LIETUVOS AIDAI” 
S. KAZE BRAZDZIONYTE, •
“I PROGRAMOS VEDtJA
J/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 1064 FM Sat at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 it Street, Chicago, Illinois 60629

TsM. - 778-5374

— Pensininkų piknikas, glo
bojamas miesto mero Michael paprašyti išsikraustyti i. 
Bilandic; bus liepo 19 d. 10 val.tP’i°s> kai tik Jie nebebu: 
ryto Lincoln Parke prie 1800 £0au reikalingi.
North Stockton Drive. Bus iš
dalinta 30,000 bilietėliui Jei ly
tu, tai piknikas ivvktu liepos 
20 d. ...

SKAITYK PATS IR PARA.CHN1
KITUS SKAITYTI
X A U J I l Ji * S

D t M I S I O
-Ž—» M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tikfdl $91 pusmečiui lutomoblht 
.lability apdnudhnas pensininkams 

Kreiptij
A. LAURAITIS 

444S Se. ASHLAND AVI. 
52M775

ralę, labai paveikė Lenkijos ko
munistų partijos lyderius.

6) Krokuvos aerodrome 
vienas 1.enk i jos kareivis, gin
kluotas autoiųątų, norėjo pri
versti paštą vežiojantį lėktuvą, 
skristi į Vakarų Vokfetiją. Pa
sak l’PI žinių agentūros pra
nešimo kareivis buvo suimtas, 

ji įvyko stiprus susi- 
y mas. Komunistinis Len

kijos rėžimas draudė apie tą 
įvyki kalbėli ir rašyti, bet visi 
Krokuvos gyventojai jį gerai ži
no. Įvykis įvvk»T977 m. balan
džio 25 d.

SIUNTINIAI I LIETUVA
MASU A NOREIKIENi

tM8 WMt Wtk St, Chk»»o, m 60629 * Ttl Wa M7XJ
OW»IU ptttrlnkfmM **ra« raita |v«Ir1v 

MAIJTAJ Ii IUROPOS lANDtLlŲ.

LAIKRODŽIAI !r HtANOKNYBtS

Pardavlmat Ir Tal*yma« 
WEST 49ft STREIT

TeMu-KlpvMc N.HI

Sprogo ledų sunkvežimis
NEW YORK. — New Yorko 

pačvame centre dienos mėl i, 
vieno bloko atstume nuo ver
tybės popierių- biržos rūmų, di 
dele jėga sprogo '‘Mister Sut
tee** ledus pardaviik’jautis bei 
išvežiojantis automobilis. Spro 
girnas buvo toks stiprus jog, 
plačioje apylinkėje išbirėjo vi
si langai ir buvo sužeista apie 
130 asmenų. Praeiviai daugiau 
šiai nukentėjo nuo “skrendan
čių** langų stiklo gabalų.

Sprogimo priežasties polici
ja dar nežinanti. Praeis ma
žiausiai dvi dienos kol bus iš
tirta. Speliojoma tik, kad ga
lėjo sprogti, aišaldymio įtaisų 
kompresorius arba gale j c sprog 
ti padėta keno nors bomba. 
Greičiausiai tokios žalos pada
rė piktadarių padėta bomba. 

Leigh Ann Middleton, 500 Sugedęs kompresorius negalė-
- jo visas susprogti: tegalėjo į
- orą išlėkti koks nors čiaupas, 
i vamzdys arba, blogiausiu at- 
! veju, suspaustų dujų bakelis
- Vienas policijos pareigūnas pa! 
' sakė, kad jau anksčiau buvo 
• kesintasi prieš minėtą ledų! 
; bendrove. Pats ledų sunkveži-j 
j mis pavirto į metalo gabalų

— Tradicinis vasaros f esti va-
lis Michigan ežero pakrantėse _ ’
įvyks rugpjūčio 4-21 d. Bus rerr DIPLOMATŲ PRANAŠYSTĖS > 
kaina festivalio karalaitė. 18-23 
m. mergaitės, baigusios aukšte
snę 
dyti blanką, gaunamą miesto 
savivaldybės Specialių reikalų 
skyriuje.

WASHINGTON, D.C. — Tik 
ką grįžęs iš Etiopijos Vakarų 

okyklą, prašomos užpil- valstybės diplomatas pranašau
ja, kad Etiopijoje rusai susi
lauks tokio pat. likimo, kokio jie 
buvo sulaukę Egipte: visi Krem 
liaus technikai ir patarėjai bus 

Etio- 
dau-

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archtr Av. 
ChUago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

W. Rand Rd., Apt, 205-C, Ar
lington Heights, IL 60004, regi- 

v, . i struoja ponias ir paneles tarp• ską ir uz auką. (18 .p 23 mety .A11.Ani6rican GiH
— J. Matukas, Dearfield konkursui. 45 finalistės pasiro- 

Beach, Fla.,-iš anksto be ragini-, dys 2 valandų programoje per 
mo pratęsė savo prenumeratą’ABC-TV lapkričio mėn. Tai nė- 
taip pat ponios Beatričės Opel-j ra gražuolių, bet koordinuotos 
kos iš Prairie Village, Kansas ’asmenybės konkursas. i

' ir Irenos Sienas iš Hinsdale, Ill., 
prenumeratas. Dėkui už akstybą 
pratęsimą, tuo sumažinant ad
ministracijai darbą ir pašto bei 
susirašinėjimo išlaidas.

•..— Vytauto Beliajaus leidžia- 
jmas ir redaguojamas tautinių 
i šokių ir tautosakos žurnalo 
“Viltis” vasaros numeris jau 
pasiekė skaitytojus. 38-se pusla
piuose telpa informacija apie 
tautinių šokių įvairių valstybių 
bei grupių išvykas, kursus bei! 
stovyklas. Plačiau paliečiama 
budistų tautiniai šokiai. Kai
nuoja metams $7, šio numerio 
kaina $1,50. Adresas: Viltis, 
PO Box 1226, Denver, CO 80201 j

— Mark S. Erčius iš Tinleyj 
Parko baigė Illinois universite
to Lincoln medicinos mokyklą 

į daktaro laipsniu. Jį pakvietė 
Michigan universitetas, Ann Ar
bor, Mich., praktikuotis neuro- 
tinių ligų chirurgijoje. Ypatin
gai džiaugiasi sėkmingu studi
jų užbaigimu ir. sudėtingu ope- 7T 
racijų-praktika jo senele Antoi-f ’ 
nette Erčius, gyv. Brighton 
Parke. Bernardo ir Loretos Er
čių jaunesnysis sūnus Paulius 
studijuoja Illinois Universitete..—,SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Circle campus: ’ Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.

PUNCH PRESS 
OPERATORS

We have openings for 1st shift 
for operators, with 3 years exp. 
No set-up. Excellent benefits, 
quiet neighborhood.

BELL ELECTRIC
| 778-6111

Equal Opportunity Employer M/F
NAuTlfNOt, CHICAGO t, 197%’

— Juozas Šalkauskas, Wau 
kegan, Ill., atsiuntė tokį laišką 
“Siunčiu už vienerių metų pre 
numeratą. Rasite dar $10. Tali pas iš Denver universiteto, Co 
$5 už kalendorių, o kita penki- horado valstitoje. 
nė Naujienų paramai. Linkiu 

Į Naujienoms daug sėkmės kovo- 
Jugoslavijos Rijeka uo-jje už Lietuvos laisvę ir demo- 

ste 1977 m. kovo 30 d. buvo pei-Jkratiją išeivioje”. Dėkui už lai
bais nužudvti du afrikiečiai ku- • « 
rie buy o Alžirijus Jaivo jūrinin
kai. Tuo metu buvo kraunama 
į Alžirijos laivą ginklai ir amu
nicija skirta komunistų įsibro
vėliams Zairės vario kasyklų 
rajone. Afrikiečius Jūrininkus, 
nu dūrė Čekoslovakijos pogrin
džio žvalgyba.

9) — šias žinias "'surinko ir 
paskelbė šių metų birželio — 
liepos įnėn. laidoje kanadiškis 
“Speak Up”. < V. Pr.

PRINTING
OFFSET STRIPPER

2 color. Experienced only 
Good benefits.

ASK FOR NICK
666-7400

BEST THINGS INLIFĘ

Powerful antbitch 
drug you can buy 
without an Rx!

State Farm Life Insurance Company |




