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GAJAUSKIENĖ KREIPIASI j JAV 
ELEKTRIKŲ PROFSĄJUNGĄ

Irena Gajauskienė, “sąžinės kalinio” Balio Gajausko žmona, 
š.m. kovo 12 d. pasiuntė laišką JAV Elektrikų Profsąjungos pir
mininkui, prašydama pagalbos savo vyrui, “darbimnkui-elektnkui, 
kuris buvo nuteistas 15 metų už tai, kad kovojo už žmogaus teises 
ir savo tautos laisvę”. Ji kreipiasi j Amerikos darbininkus, "‘mano 
vyro profesijos draugus, pakelti balsą apginti šiam žmogui, kurio 
kančias sunku išreikšti žodžiais”. Prie laiško pridėta trumpa 
Gajausko biografija.

The Washington Post (1979. 
IV.25) žiniomis, balandžio mė
nesį iš kalėjimo paleisti žydų 
aktyvistai pranešė, kad Viktoras 
Petkus perkeltas į Čistopolio ka
lėjimą, Totorių Autonominėje 
Respublikoje, ir pasodintas Į 
Anatolijaus ščaranskio celę.

Tarptautinės Amnestijos (Am
nesty International) pranešimas 
apie piktnaudžiavimą psichiatri
ja Sovietų Sąjungoje, išleistame 
1979 m. sausio 29 d., minimi ir 
tpys lietuviai: Arvydas čekana- 
vičius (neseniai paleistas), Val
demaras Karaliūnas ir Zita 
Kirsauskąitė.

LIETUVOJE PASIRODĖ

“nedrįsta viešai paskelbti”. Ki
tas įdomus dokumentas, tai “Pa
žyma dėl žurnalo ‘Kultūros Ba
rai’ ir kai kurių kitų klausimų”, 
datuota 1978 m. lapkričio 7 d. 
“Pažymos” autorius Č. Juršėnas, 
buvęs Lietuvos KP CK propa
gandos ir agitacijos skyriaus 
instruktorius, išdėsto visas Kul
tūros Barą ir kitų spaudos orga
nų “nuodėmes”.

Alma Mater apibūdina Kultū
ros Archyvą kaip “aktualų” bei 
“reikšmingą” mūsų kultūros is
torijai” leidinį ir išreiškia apgai
lestavimą, kad kol kas tesusi
laukta tik vieno jo tomo.

“KOMUNISTŲ SĄJUNGA 
Už LIETUVOS IŠSTO-

Chicago, 111. — Antradieni?, Tuesday, June 12. 1979 A’
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Rusams pradėjus bėgti iš Lietuvos, čekistams buvo įsakyta sušaudyti 
visus Proveniškių stovykloje laikytus kalinius. Tai įvyko

1941 metų 'birželio mėnesį. .
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Over One Million Lithuanian 

In The United States

Savilaidinis žurnalas Alma 
Mater (Nr. 1) aprašo naujo po
grindinio leidinio, Kultūros Ar
chyvo, pirmąjį tomą. Įvadinia
me straipsnyje Tomas Venclova 
palygino dabartinę padėtį Lie
tuvoje su George Orwell’io gar
siojo romano 1984 pasauliu. Tai 
visuomenė, kurioje svarbiausią 
vaidmenį vaidina prievarta — 
baudžiamieji organai... yra 
dar propaganda, visiems priva
lomi ritualai, net naujoviška 
varu brukama kalba, • kurioje 
įtartinoms sąvokoms žymėti 
stinga žodžių.’ Labiau' nusipel
niusiems visuomenės nariams 
leista veidmainiauti: Tu gali 
matyti aplink save blogi, bet tai 
tavo privatus reikalas — vie
šumoje turi save kontroliuoti... 
Paskutinysis ir labai esmingas 
metodas — praeities kontrolė. 
Kas valdo praeitį, tas valdo ir 
dabartį, ir ateitį. Todėl iš praei
ties išbraukiama visa, kas nepa
togu šios dienos požiūriu. Kita 
vertus, prikuriama ir tai, ko 
nebuvo.”.

Į Kultūros Archyvą pateko 
septyni niekur nespausdinti Ka
zio Inčiūros eilėraščiai, kuriuose 
jis aprašo savo pergyvenimus 
Sibiro tremtyje, ir Onos Lu- 
kauskaitės - Poškienės, Lietuvos 
Helsinkio Grupės narės, atsimi
nimų pluoštas iš sovietinio Gu
lago — Lagerio pasakos (1973 
m.). Spausdinamas Balio Sruo
gos laiškas Petrui Cvirkai, ra
šytas Birštone 1946 m. liepos 
mėn., kurio sovietinė spauda 
r .n* j i ■ t ■

“Judėjimo už Lietuvos išsto
jimą iš SSRS organizacinis 
Centro Komitetas” straipsnį 
“Visiems, kam rūpi ateitis” iš
spausdino savilaidinio žurnalo 
Perspektyvu numeryje. Apie tai 
informuoja naujas savilaidinis 
periodinis leidinys Alma Mater 
(1979 No. 1). Perspektyvų penk
tame numeryje pateikiama 36 
puslapiai to paties “judėjimo” 
pristatytos medžiagos. (Elta)

ROMA, Italija. — Popiežius 
Jonas Paulius Antrasis, pralei
dęs devynias dienas Lenkijoje, 
sekmadienio vakarą parskrido į 
Romą, kur tikėjosi atsikvėpti iš 
varginančios kelionės.

Lenkijoje popiežius kiekvieną 
dieną pradėdavo 'anksti ir baig
davo labai vėlai. Jis turėdavo 
susitikti su gausiais savo 
čios ir valstybės pareigūnais ir 
pasimatyti su gausiais savo 
draugais bei pažįstamais.-Su vi- 

Isais susitikti ir išsikalbėti nega- 
lėjo, nes laikas jam neleido.

KROKUVOJE PABU
ČIAVO ŽEMĘ

Popiežius, prieš išskrisdamas 
iš vietos aerodromo, visų paly

JAV pareigūnai išva
žiuoja iš Nikaragvos

WASHINGTON, D.C. — Dau
gelį nustebino prezidento Carte- 
rio nutarimas iš Nikaragvos at
šaukti apsigyvenusius JAV pi
liečius. Pradžioje manyta, kad 
sostinė bus rami, bet dabar aiš
kėja, kad amerikiečiams Nika
ragvos sostinėje negali užtikrin
ti saugumo.

Maištininkai tris dienas palai
kė Masają savo kontrolėje. Da-1 dovų akivaizdoje, atsiklaupė ir 
bar nacionalinė gvardija užėmė j pabučiavo Lenkijos žemę. Po- 
Masajos centrą, bet mūšiai tę- j piežių išlydėti atėjusieji tikin- 
siami pačioj Managuoj. Prezi-Įtieji pirmą kartą pamatė ašaro- 
dentas Carteris, matydamas, {jantį aukščiausią katalikų baž- 
kad diktatorius nebando ieškoti1 nyčios galvą. Popiežiaus atsi- 
priemonių tarpusavio kovoms 
sustabdyti, nutarė iš ten at
šaukti JAV piliečius.

Prašo panaikinti 
naftos kontrolę

į —Lenką’ mirtina, Kad p< ni'"- 
jžius savu maldomis ir K' uuinis 
įgerokai sustiprino mciuosius 
. lenkus. I Į
i — Mula Chomeini paskelbtas 
, didžiausiu Irano žudiku. Per

PITTSBURGH. Pa. — Ameri- . keturis mėnesius jis nužudė, 
kos miestų merų konferencija. 1 pagal oficialius pranešimus, 296 
apsvarsčiusi susidariusią kuro i žmones. Joks Irano valdovas to- 
padėtį, nutarė prašyti preziden-' kiu trumpu laiku nenužudė tiek 
tą panaikinti naftos kontrolę, daug žmonių. 
Merai yra įsitikinę, kad jie pa-; 
tys galės geriau kontroliuoti ‘ 
naftą savo miestuose, negu vai- Į 
džios atstovai, čikagiškė Jane i 
Byme panaudojo progą kriti- i 
kuoti prezidentą Carterį. Vėliau! derson mano, kad gazolino ra- 
ten pareiškė laikraštininkams, cionavimas bus būtinas. Jis pa- 
kad ji atleisianti kelis Čikagos taria imtis racionavimo priemo- 
gaisrininkus už nesąžiningą pa- nių dabar, 
reigų ėjimą.

AVIACIJA IR TANKAI NUTILDĖ MASAJOS MAIŠTI
NINKUS. BET MANAGUOJ KOVOS TĘSIASI

MANAGUA, Nikaragva. — 
Somozos nacionalinės gvardijos 
vadovybė, sutraukusi savo avia
ciją. tankus bei kulkosvaidžius, 
sekmadienio popietę sumušė 
Masajos mieste įsistiprinusius 
maištininkus, kirto jiems skau
dų smūgį ir atėmė Masajos su
sisiekimo centrą. Dar pirmadie
nio rytą Masajos priemiesčiuose

I j ėjo kruvinos kovos, bet Somozos 
■ tankai ir šarvuočiai kontroliavo 
t Masajos kelius.

Somozos nacionalinei gvardi
jai pavyko kirsti smarkų smūgį 

: Granadoj įsistiprinusiems maiš
tininkams. bet Granados kelių 
Somozos kariai pirmadienį dar 
nekontroliavo. Ne tik Granadoj 
tebeina mūšiai, bet gerokai su-; tymų gynėjams (policijai) va- 
stiprinti susirėmimai pietiniuo- dovautis, tvirtinama, kad pa
se sostinės priemiesčiuose.

Somozos radijas tvirtina, kad | 
Masajoje duotas mirtinas smū
gis, kad jie be tvarkos bėga į 
rytus ir pietus, ‘bet eki šio meto 
susirėmimai tebeina ne tik Ma
sajos priemiestyje, bet Grana
doje ir Managuoje. Somozos ra
dijas pataria užsieniečiams ne
bėgti iš Nikaragvos, bet neatro
do. kad jis turėtų pakankamai. 
jėgų baigti maištą. !_______
reikalauja pagrindinių žmogaus 
teisiu visiems krašto gvvento- 
jams, bet 
metu tokių 
Nikaragvos 
teisių prieš 
zos šeimos prezidentai tų teisių 
nedavė.

Visus vagių nuostolius 
apmoka vien vartotojai
WASHINGTON. — Apskai

čiuota. kad kiekvienais metais 
Įvyksta apie 140 milijonų krau
tuvių apiplėšimų ir tu apiplėši
mų 85 nuošimčius padaro mote
rys ir keliohkamečiai vaikai.

Valdžioj išleistoje naujoje 117 
puslapių knygoje “Security and 
the Small Business Retailer” pa
rodyta, kad pavienės vagystės 
krautuvėse yra mažos ir tačiau 
apskaičiuota, kad 1975 matais 
smulkioms krautuvėlėms nuos
tolių padarė už SI.9 bilijono. Mi
nėtoje knygutėje, išleistoje įsta-

Sukilėliai; tai

Somoza dabartiniu 
teisių negali duoti, 
gyventojai prašė tų 
20 metu, bet Somo-

prastų atsargos priemonių prisi- 
j laikant, minėtų vaginėjirnų ir 
pačių pardavėjų stambių vagys
čių būtų galima daug išvengti.
-.Nors^ 1974 metais apsaugai 
nuo vagysčių išleista $3.5 bilijo
no. knygoje parodoma statisti
ka, kad 1974 metais prekių urmu 
(didmenomis kainomis) parda
vėjai (wholesalers) iš vagysčių 
turėjo S2.1 bilijono nuostolių,
J yra 50 nuošimčių daugiau 

kaip kitais metais, pradedant 
nuo 1971-ųjų. Smulkmenomis 
pardavėjai (retailers) nuo va
gių nuostolių nuo 1971 m. iki 
šiol turėjo $5.8 bilijono, tai yra 
24 nuoš. ‘daugiau.

KALENDORtLIS
Birželio 12: Kunara, Onufras, 

Rūta, Liutgalė, Vadulis, Uosis, 
Germinas.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25.
Oras giedras, vėjuotas.

! — Astronomai priėjo isitikini-
. mo. kad raudonoji Jupiterio žy- 
■mė pamažu keliauja į vakarus.
1 “• i

— Kongreso atstovas J. An-

Vaginėjirnų kriminalas krau
tuvėse vidutiniai siekia kiekvie
nas tarp S4 ir $5. ir visas treč
dalis tokių vagišių yra vaikai 
nuo 12 iki 17 metų. Maždaug 
kiekvienas šeštas suimtas vagi
šius yra jaunesnis kaip 12 me
tų amžiaus.

Amerikos piliečiai, dirbą Įvai
rios prekybos ir pramonės įstai- 

I gose, rengiasi išvažiuoti iš Nika
ragvos. Gyvenimas toje valsty
bėje darosi labai nesaugus. 
Amerikiečiai žino, kas atsitiko 
su JAV piliečiais Irane. Vyriau
sybė prašė, kad amerikiečiai 
pasiliktų, bet jokios apsaugos 
nepajėgė duoti. Mulos Cb.omei- 
ni partizanai pradėjo šaudyti 
naftos pramonėje dirbusius 
amerikiečius chemikus. Iš Irano 
amerikiečiai buvo išvežti pasku- 
bom’s. kad nenukentėtų.

Pats Somoza asmeniškai krei- 
oėsi i JAV pareigūnus, prašyda
mas amerikiečius pasilikti Nika
ragvoje. Jis prižada teikti ame
rikiečiams reikalingą saugumą, 
nes jis nenori, kad jie išvažiuo
tų. Amerikiečių išvykimas ati
duotų Nikaragvą į komunistuo
jančių maištininkų rankas.

Nacionalinei gvardijai pavyko 
duoti skaudų smūgį sukilėliams 
Masajos miestelyje. Pirmi So
mozos karo jėgų pranešimai sa
kė, kad sukilėliai visai sumušti 
ir kad jų karo 
blaškytos skuba 
pasienį. Vėliau 
Masajos smūgis 
mas. Sukilėliai 
pozicijas pačioje Masajoje, bet 
kad sukilėliai bėgtų iš kitų už
imtų miestelių — dar nenusta
tyta. Nikaragvos karo jėgos dar 
niekur nepasiekė pasienio.

Aiškiai matyti, kad sekmadie
nio mūšiai pagrindinio klausi- 

I mo’ neišsprendė. SutfilėMii, pVa-

Irano šachas apsi
gyvens Meksikoje

MEKSIKA, sostinė. — Irano- 
šachas su šeima šiandien atskri
do į Meksiką, kad galėtų šioje 
valstybėje ilgesnį laiką apsigy
venti. Iš Maroko šachas atskri
do į Bahamas salas. Jis paskel
bė, kad tikisi apsigyventi Ar
gentinoje. bet nieko iš to ne
išėjo. Ėjo kalbos, kad jis bandys 
apsigyventi Brazilijoje, bet ir 
iš šio plano nieko pozityvaus 
neišėjo.

i — Senatorius Mark Hatfield 
e ] tvirtina, kad nauja atomo rake-

Gaisrai Kalifornijoje Į tų rūšis valstybei kainuos dau- 
LOS ANGELES. — Karšti, Į giau 30 bilijonu doleCu. Jis tvir- 

SaUSl ! tina, kad prez <’< CariCTiS
per jau nudegusius plotus gai
vina teberusinčių nudegusių 
medžių anglis ir vis dar randa . 
plotų gaisrams toliau tęsti.

Daugiausia gaisrų buvo Fres-Ąe^° jčgų- Nuplaukė 22 mylias 
no apskrities vietose, kur augo ’š planuotų 100 ir paprašė iš
tik žodė ir krūmokšniai. Įtraukti iš vandens. Vėjas dau- 

J giausia jai kenkė.
Iš tebedegančių kelių mažės-Į 

nių gaisrų, didesnis gaisras yra i 
3,000 akrų Morongo indėnų re
zervacija. bet gaištas jau su
valdytas.

i dykumos vėjai, pūsdami 1 tina, kad prez pcri;’s
■ • netiksliai iipskaičiaves.

Į
— Buvusi vienuolė Stella Tay- 
r ja" trečią ka^a iš Bahamas 

' bpr-dė pasiekti Floridą, bet ne-sveikinimo žodis tiek paveikė jį 
patį ir atsisve’kinti atėjusius 
tikinčiuosius, kad pats popiežius 
pradėjo ašaroti. Pradžioje vie
nu pirštu nubraukė iš dešinės 
akies prasiveržusias ašaras, o 
vėliau, pradėjus joms gausiau 
riedėti, abiem rankom 
šluostė.

Kennedy kandidatuos, i 
jei Carteris atsisakys

BOSTON, Mass. — Senatorius 
Edward Kennedy visą laiką 
tvirtina, kad jis nekandidatuo
siąs JAV prezidento pareigoms. 
Esą jis nenorįs skaldyti demo
kratų partijos. Be to, jo šeimos 
nariai nenori, kad jis taptų pre
zidentu.

Tačiau praeitą sekmadienį 
sen. Kennedy pareiškė, kad jiš( _ r 
kandidatuotų tik tuo atveju, jei < reigūnams pareiškė, kad kelionė 
prezidentas Carteris atsisakytų J gerokai jį išvarginusi. Ji gero- 
kandidatuoti. Jis atsisakytų, jei-kai įtempusi jo nervus ir neda- 
gu partijos dauguma pam ne
pritartų.

i

jas

lai- 
lie-

Įdomu, kad visą kelionės 
ką popiežių Lenkijoj lydėjo 
tuvis cicerietis, vyskupas Paul 
Marcinkus, kuris mokėjo visas 
sąskaitas ir ėmė lenkų duotas 
aukas. -

Pats popiežius sutiktiems pa-

— Diktatorius Idi Amin pla
nuoja nuolat apsigyventi Libi
joje. Jis atvežė pinigų abiem 
žmonoms ir vaikams.

— Naftos kainų kėlimas gali 
išardyti Vakarų ūkį, — sako Va
karų Vokietijos kancleris H. 
Schmidt.

— Bet kokiame posėdyje L. 
? I Brežnevas tiktai dvi valandas e’ ............ . ~ .

— Prezidentas Somoza turi 
paruoštą lėktuvą skristi į šiaurę, naudinga. £

vusi progos tinkamai pailsėti. 
Bažnyčios, vadovybė yra įsitiki
nusi, kad popiežiaus kelionė į 
Lenkiją buvusi visais atžvilgiais

Nepajėgia sustabdyti 
naftos versmės

MEKSIKA, sostinė. — Praei
tą ketvirtadienį nepaprastai 
stiprus vėjas ir bangos nuvertė, a entus Po ,0
naftos bokštą. Nafta traukiantis. reikali goras 
vamzdis buvo nulaužtas, o boks-Į. . .

, , . • • , - v ’r vaistai,te buvę darbininkai žuvę. Du, 
kartu specialistai bandė sustab-j — Brežnevas bus tiksliai in* 
dyti į viršų besiveržiančią naf- formuotas apie pasirašomą šu
tą, bet nepasisekė. 74 kvad. my- ’ tartį ŠU prežidentu Carteriu. 
•lių.j'plotasC Meksikos įlankoje Jam bus pasakyta kokių kom- 
stpdeigtase .stipriu naftos klodu, promisų jis galės pasiūlyti.

jėgos visai iš- 
i Kosta Rikos 
paaiškėjo, kad 
nebuvo lemia- 
apleido kelias

ša<’ būLų galėjęs apsigy- 
vc; JAV. bet jis pats nenorėjo, 
kad dab rtinė Irano vyriausybė 
galėtų p, įmesti Amerikai Įsilei
dimą šactio. dabar skaitomo di
džiausiu Irano priešu. Meksikoj 
mažai iraniečių, šachas yra įsi
tikinęs. kad gyvenimas Meksi
koje bus saugus.

— Vokiečiai yra įsitikinę, kad 
Winston Churchill buvo infor
muotas apie vokiečių ka:'O jėgų 
planuojamą puolimą. E? Vc.i in
formacijos. jo nrieš1’ iinė' ’ al- 
bos negalėjo būti taišk < s.

laimėję. Masajoje, galų atsigauti 
pačioje Managuoje.

*



Legendarinis graikų dievaitis Merkurijus, 
su sparneliais ant šalmo ir kojų, reiškia nuolatinį judėjimą. Jo vardu yra metalas gyvsidabris — merkurijus.Daug kas nežino, iš kur atsi- gyvasis sidabras. Tai vardas, kurį davė alchemikai šeštame amžiuje mūsų eroje.Kada žmogus surado gyvąjį sidabrą? Vienas šaltinis sako, kad gyvsidabrį surado egiptiečiai 1500 m. prieš mūsų erą. Bet turime tikresnių žinių apie šį metalą. Theophrastus, Aristotelio mokinys, savo raštuose apie 300 melų prieš mūsų erą, nurojo, kaip gyvsidabris paruošiamas paprastu būdu: daužant ir smulkinant cinabaro akmenį,1 maišant su uksusu žalvario inde' išsiskiria gyvsdabris. Matc'mai, bedaužant padeda atskirti gyvsidabrio mažas delelytes nuo akmens, bet negalėjo jo “išlaisvinti”, kad būtų visiškai grynas.Senasis Pliny apie 50 m. mūsų eroj pranešė, kad kasmet 5,000 aiiograinų (11,000 svarų, 5 metrinių tonų) cinabaro buvo išimta iš Sisapo kasyklos, Ispanijoje. (Galimas daiktas, ta sritis dabar vadinama Almaden) ir

rado gjvsidabris — merkurijus— quick silver. Jo šaltinis yra Almaden kasyklose Ispanijoje, len. kur randasi visame pasaulyje tm tingiausias gyvsidabrio sluoksnis. Daugiau, kaip ketvirtis pasaulio gyvsidabrio produkcijos ateina iš ten.Mes vadiname “gyvasis sidabras” arba gjAsidabris; vokiečiai — Queckensilber; prancūziškai — vif argent; ispaniškai— azogue; graikiškai— hydrar- gyros. Gyvsidabris yra skystas, judantis metalas, sidabro spalvos, slidus “gyvas” ir “greitas”. Moderniame pasaulyje gyvsidabris turi daugiau, kaip -3,000 pramonei reikalingų panaudojimų. Kaip jis gaunamas ir kur? Geologai sako, kad astuoni elementai sudaro daugiau, kaip 98.5 procentus žemės plutos, o tie likusieji 95 procentai ar kiek daugiau, įskaitomas ir gyvsidabris, sudaro tik 1.5 procentus iš vasd. Be to. gyvsidabrį nelengva ir ne visur galima rasti.Gyvsidabris natūraliam# stovyje....Žemės formavimosi laikotarpyje gyvsidabris buvo viena-s iš šiluminių skyčių, suspaustas tūlose žemės plutos vietose arba plyšiuose. Kai- kuriais atvejais pasiliko plyšiuose skystas gyvsidabris, bet kitais atvejais susimaišė su siera ir gyvsidabrio ci- naharu — rūda. Akmuo, kuriame yra šis mineralas, turįs rausvą spalvą. Iš arčiau žiūrint, turi taškelius, šitie rausvi taškeliai savyje turi brangųjį gyvsidabrį, kurį išskiria iš rūdos palengva procesuojant išimtą iš kasvklu. Rūda arba akmeni kaitina, distiliuoja ir kondensuoja gyvsidabrio garus. Tada filtruoja ir išskiria gyvsidabrį, graikiškai vad. “hydrargyrum” ;

buvd atvežta į Romą. Cinabaras vii užėmė Almaden 1151 me- ten buvo vartojamas kaip skais- įaįs įT sekančius šimtmečius Is- čiai raudonas pigmentas (spal- panijos sostas kasyklas pasiė- va). Gyvsidabris buvo vertina- mg privačiai eksploatacijai. 20- mas kaip “didingas" metalas ir am šimt kasyklas paėmė ad- kaip auksas Įvairiems pagražini- rninistracinė taryba. Nuo to lai-

Pavasaris Lietuvoje

Gyvsidabrio vartojimas

Tautybių mitingas Clevelande ir protestas dėl Sovietų Pilfe- ‘ tybės Įstatymo. Kalbas pasakė teisėjai — Edvardas Katalinas ir Frank ObeU. Taipgi kalbėjo abiejų senatorių — Howard M. Metzenbaum ir John Glenn atstovai ir kiti. Mitingą gerai pravedė lietuvis Rimas Aukštuolis. Žydų atstovas dr. Riga kalbėtojų platformoje pasirodė su plakatu: “Laisvė Petkui”.Reportažas iš Clevelando.Š.m- birželio 1 d. penktadienį Clevelande, Public Square.: įvyko Pabaltiečių ir kitų rusų> pavergtų tautų protesto’ mitin-

kitas gimė aklas ir protiškai atsilikęs. Japonijoje Minamata

gas prieš išleistą Sovietų Sąjungos Pilietybės Įstatymą, pagal kurį netik buvę minimų kraštų piliečiai, bet ir j u vaikai, gimę laisvame pasaulyje, laikomi So-,. T. ,. . . , j vietų piliečiais. Šis bolševikų įs-!tes. kalkes ir grebstymas P^-'^ kuris Amerikos vai- da mažiems lašeliams išsiskirti Ji.\_ t____ ____ u,.,-ir lašėti gyvatės pavidalu į puodus (pozo). Tada gyvsfiĮabris suimamas ir siunčiamas į sandėlį arb. “ahnacen”. Ten laikomas griežiniuose puoduose po 34.5 kilogramus arba 75 svarus, kurie yra stardantinio svorio. Kainos nustatomos Londono ir New Yorko marketuose.Į Buvo įdomu pamatyti, kai ^sandėlyje vienas darbininkas įlipo į gyvsidabriu pripildytą šulinį. Jis nenuskendo, bet stovėjo paviršiuje. Atrodė keistai, bet kai mes supratome, kad gyvsidabris yra 13.5 kartus tirš
šimtmečiams bėgant gyvsi- gyv^abriu aįjsinuodiji-dabrio vartojimas padaugėjo. . ....16-am šimt. Paracelsus, Švedijoj gydytojai susekė kalti-mas pasiekė epideminę propor-

gimęs alchemikas ir gydytojas, _ methyl mercurv (gyV. 
gyvsidabrį pavytojo sifiliui gy- Ta neUjmėdyti. Iou8 m. Bartdlome de Me-L . - — ...... • •dina pagerino metodą gyvsidabrį vartojant kitose srityse; Oro barometras buvo išrastas 1643 m. italo fiziko Torricelli, kuris pavartojo gyvsidabrį pripildęs vamzdelį oro atmosferos spaudimui matuoti, Termometrąs, kurį vartoja gydytojai ir slau- — ----- -------------- __ o------ > gėg temperatūrai tikrinti, išra-arbišku del Azogue, kilusiu iš i vo pakankamai gyvsidabrio. Pir-j do vokiečių mokslininkas Gab- arabiškų žodžių al-ma’din (ka- moji Bustamente krosnis buvo riel Fahrenheit 1720 metais, pasvirta) ir az-za’uq (gy-vsidabris), užkurta 16-16 metais. Per porą dalindamas 180 laipsnių tarp ša- kitais žodžiais, gyvsidabrio ka- metų pastatė 9 krosnis, o dabar limo ir vadens virimo laipsnių, sykia. Senosios krosnys, kurias veikia 16 krosnių. Gyvsidabrio į vartojo Almadene, buvo' vadina- produkcija nuo 2,527 quintales', mos jabecas, paimta iš arabų:arba šimtasvarių nuo 1646 iki. sabika arba luitas.

mams.Pradžioje 8-to amžiaus arbai Įsiveržė Į Iberijos įlanką, šie arabai ir musulmonai įsigalėjo Ispanijoje ir okupacija tęsėsi per 8 šimtmečius. šitame periode arabai pradėjo' Almadene gyvsidabrio eksploataciją. Re- 17-am šimt. kūreno krosnis su zultate, pasikeitė ispaniškas pa-! degamu akmeniu, kurį vartojo vadinimas Almaden miestelio’ arabai savo j-abecose ir gauda-. arbišk

ko gyvsidabrio kasyklds pažangą iki šių laikų.Distiliavimo metodai
darė

.Išskyrimui gyvsidabris senieji metodai toli gražu buvo netikslūs, kaip rodo faktai, kaip

tus sunkesnius už šviną, mes nesistebėjome, kad žmogus nenuskęsta. Be to, gyvsidabris yna vienintelis metalas, kuris yra skystas paprastoje temperatūroje. Iš tiršto pereina į skystą prie -39 laipsnių Celsijaus , (-38 L Fahrenheit) ir užverda !prie 357 laipsnių Celsijaus (674 -1. Fahrenheit). Kitas Įdomus

džios buvo bandomas iki šiol praleisti negirdomis, pastaruoju metu news media pradedamas aktualinti ir keiti viešumon, reikalaujant Valstybes De- partmentą aiškiai pasisakyti. Juo susidomėjo ir politikai, ir valdžios pareigūnai, ypač tose vietovėse, kur etninių grupių skaičius svaresnis. Prie tokio etninių grupių koncentracijos centro priklauso ir Cleveland, Ohio. ■ '2—7^77 yClevelande prieš šį Sovietų įstatymą protesto mitingu;miesto centre suorganizavo jau čia gimęs tautybių jaunimas, kuriaiti vadovavo Rimas Aukštuolis. Gi pačius pagrindinius mitingo darbus atliko įtakingas šio krašto Demokratų Partijos veikėjas, o taip pat ALTos tarybos narys Jonas Nasvytis. Jo gerų ryšių dėka su Washingtoiiu,- Amerikiečių news media, Ohio abiem senatoriais, bei JAV poli tiku is, šis klausimas pastaruoju metu sukėlė netik politikų bei vaidž.os pareigūnų susidomėjimą, bet rimto dėmesio į^šį klausimą atkreipė ir didžioji Amerikiečių spauda, o patį mitingą atžymėjo beveik visas TV tinklas ir radio stotys.

to, kad iš dirbtuvės į vandenį buvo leidžiamas nuodas, net žu- vys būvo užnuodytos.
Vizitas Almadeno kasykloseAlmadenas -Ispanijoje turi apie faktas apie gyvsidabrį yra tas, ll,0(M) gyventojų, tai baltų, eilė- kad jįs skystas. Žmogus jį paims. sustatytų namų miesteijs. .lietęs,' r£nkų nesušlampa.Vienas vizitorių pasakoja: Kai1 t Kitoj vietoj mes matėme ana- mes ėjome į kasyklas, matėme ližės laboratoriją, kai vedėjas daug žmonių, kurie stovėję gat- paaiškino kaip gyvsidabris kon- tėse ir tarp savęs kalbėjosi, .troliuojamas -ir laikomas, »kai karts nuo karto gurkšnojo “co- kasdien reikia žiūrėti jo reakci- pita” (kava) gėrė po stikliuką ją temperatūrai.degtinės. Kodėl tie vyrai stovėjo Almandeno gyvsidabris yra gatvėse? Todėl; kad gyvsidabrio pats geriausias, turi 99.997 pro- kasyklų darbininkas tegali dirb-centų grynumo. , ... .. ..Ii požemyje tik aštudnias dienas Almadeno kasyklos Ispanijoj per mėnesį. Ir tai todėl, kad nuo- je pagamina nuo 7 iki 11 proc. detonavimui. 20-am šimt. gyvsi-' ’ ’■ - - —dabino vartojimas smarkiai pa-! j daugėjo. Jis yra vartojamas : agrikultūros srityje, pramonėje, vabzdžiams naikinti, elektras jungtuvams, baleriidme. Gyvsidabris garų formoje tarnauja.

Dar vienas!-5 išradimas, kur gyvsidabris , varfojamas, tai -E. niBtinfe produkcijos 7,000 Jim-iC- HawMdo ^'tao metodas.arba' Ispanijos karalius Alfonsas tasvarių pasiekė 1776 metais. vartojo 1.60 m. sprogimoj dingi gyvsidabrio garai gresia' iš cinabaro rūdds. Kitos produk- gauti silikozę. Gyvsidabrio garai tingos gyvsidabrio kasyklos yra iššaukia ligas, vad. hydrogyriz- Jugoslavijoje ir Italijoje. Bet ma, kuris paveikia smegenis ir per šimtmečius Almadenas turi sukri-ia nuolatinį galūnių virpė- pirmenybę.jimą. Nuo silikozės sukietėjaplaučiai ir sukelia slmkų -alsavi-ęultra-violetinėse lempose-; gyvy Kad išvengti arba sumažin-

A. Dauginiais 
(Bus daugiau)9. Mažar. mergelė-vfš'ą ftosauk aprengia?^ J Adata).

Doctors ‘ind a special 'texanve 
ingredient to be highly effective m 
relieving even severe constipation 
overnight. DonMet irregularity*or 
constipation become a problem. 
This fried teal fhgvedieh’t fs how 
available in the'exclusive EX-LAX 
formula. Use dhfy as directed. 
Chocolated Tablets * ■ 
or Unflavorėd Fills. EX -LAX

New Cookbook—A “Sneak Preview”
Fragrant PumpTtin Nut 

' Bread and luscious Buttery
Apple Squares are sure to be
come harvest-time favorites,

< whether to warm a chilly let’s- 
atay-at-home evening or pro-

;vide a congenial welcome to 
friends or relatives. These 
kitchen-tested recipes are a 
•‘sneak preview” of a brand new 
]tard-cover cookbook.

The Kellogg’s Cookbook in-
•ludes 200 pages of recipes, over
Sfl of which are shown in fUH- 

photographs throughout
the book.

It is being offered for $3.50 
and two box tops on packages 
ef several of the company's 
cereals and other convenience 
foods.

7-ri:

TUMPKIN NUT BREAD
1J4 cups regular all-purpose 

flour
2 teaspoons baking powder 

*£ teaspoon baking soda 
54 teaspoon salt

1 teaspoon ground cinnamon 
54 teaspoon ground cloves 
54 teaspoon ground ginger 
54 teaspoon ground allspice 
54 cup regular margarine or 

butter, softened 
54 cup sugar
1 egg

54 cup milk
• 1 teaspoon vanilla flavoring 

1 cup solid pack pumpkin
1 cup All-Bran cereal or Bran 

Buds cereal
54 cup chopped nuts

• In small mixing bowl, stir 
together flour, baking powder, 
soda, salt and spices. Set aside. 
> In large mixing beat 
margarine and sugar until wen 
blended. Add rgg. milk auti 
vanilla. Beat well. Stir in 
pumpkin, ‘AH-Bran cereal and 
nuts. Add flour mixta'* Mix 
until wrfl combined. Spread 
batter evenly in wt11 -greased 
Bx5x3-inch loaf pan.
• Bake In oven at 330* abcmt 
50 frrinates or untii wooden pick 
In serted near cer.^r comes out 
clean. 'Remove from pen. Cool 
completely on wire rack before 
allclug. L jtvc half slices sand
wich-style with softened rrrtun 
cheese as the Alling, if desired. 
Yield: 1 loaf
lęOTE: 1 cup pumpkin is half 
*T a 1 lb. can. Remainder can 
be frozen.

BUTTERY APPLE SQUARES
J, teaspoon jTO’jnc’ cinnamon 
’s teaspoon ground nutmeg 
*i cup sugar
5 cups sliced, pared tart apples 

(about V,i lbs.)
1 tablespoon lemon juice 

Confectioners’ Sugar Glare
to fine crumbs. In medium -size

2 cups Rice Krispies cereal
1 zx enps regular all-purpose flour

^4 <*Aspoon salt
5s TMp regular margarine or 

letter
54 milk
2 uJblespoons regular

m-purpose flour
• Crush Rice Krispies cereal
mnrtn^ bowl, stir together crushed cereal, the V4 cups flour and 
the salt. Cut in margarine until mixture resembles coarse Weal. 
Add milk, stirring until entire mixture is moistened Pat haK the 
dough in bottom and about half way up the sides of greased 
9x9x2-inch baking pan. Set aside.
• Stir together the 2 tablespoons flour, the cihnamon. hnf Meg

sugar. Mix with sliced apples. Spoon into crust. ^SpnnkJe MdUi 
lemon jmoe. $et arise.
• Roll out remaining dough un lightly floured surface to fit pan. 
Place over apples. Prick ^rust with fork 3 or 4 times.
• Bake in oven at 375" F. about 45 minutes dr until app’ff* ar> 
tender. Whfle still warm, drizrie with Confectioners' Sugar GlAze. 
Cwt into squares and serve warm or cooled.
Yield: 9 servings

X^ARTAITON: 2 cups Corn Ftekes cereal, emshed lo 
k for the Rice Rrup.es cereal.

COMTCTIONERS’ SVG AR GLAZE
1 cup sifted confectioners’ sugar X teaspoons warm wafer
• Combine si^ar and water in small mixing bowl, stirring imffl 
smooth. If a thtrncr giaac is derired, add to 1 teaspoon nwre 
water.
Yield: % cup

VARtatioNS: 4 teaspoons lemon or orange juice may be sub-J 
statute^ for the water- 1

I sįdabrio (mercury’) lempose! gatvėms, greitkeliams apšviesti ir t. t. Kai kuriaislatvejais gyvsidabris vartojamas garo jėgai {gaminti (generation), šis imi-' | versalus mėtalas buvo varto-' j jamas dantų kiautyin.ėmšj.užpil- įdyii su sidabru ir ’alloy. -Gyvsidabris draugas, 
ar priešas?Gyvsidabrio nauda ar žala vis dar tebestovi klausimo ženkle. Jo potencialas vis dar tebetyri- nėjam'aš. Žmogus sunkiai mo- j kėši kol sužinojo,, jog. gyvsida- jbris žmogui tarnauja, jeigu st, . juo elgiamasi at&tglai.’Daigelyje kraštų, įskaitant it Japoniją, Švediją, JAV it Kanadą, pa^ sirodo, kad kai kuriose formose gy-vsidabris yrą labai 'ftiiodm-.■ gas, — Riečia žmogaus ir gy-- vūnijos sveikatą bei gyvybę.. Tyrinėjimai parodė, kad ne-; normalų gyvsidabrio kiekį randa žuvyse, paukščiuose, gyvu- Ifhbse ir žmogaus organizme Kaltininkas yra pramonė, kūri gyvsidabiį pal aidžia kartu št atmatomis į vandenį. Taip pat ir Jungiridai, kurie tirh.methyi nicrcury nuodų. Toks mišinys, patekęs ą maišią, iššauki aka t a- Įstrotiskuš efektus.

I Methyl mėrčnry ypatingai pa- 
vėjingas nėščioms Moterim s, 
kai pradeda snsiTirikti gimdoje, 

sukelia kūdikio sKrcgeiri su* 
tfikimą. New ’Mv^xito iJAV) 
!»69 m. šeima apsindOdijo val-l 

i gydama kiaulieną, kai kiaulės 
•buyn šeriamos sumaišytais gufi* 
datą su meihyi 

■gytsklabriu). Trys tas SehwcH 
vaikai buvo sužaloti, iO^etvirCi-

r ” -s’
J *< «* *M <4

ti tą negerovę, kasėjai dirba vieną dieną, o kitas dvi dienas nedirba. Kai kasyklose išdirtfe viė- ną mėnesį, tai litūš tris mėnesius dirba lauke. " Į Kasyklos ir miestelis stovi beveik statmeniškai ant kaino. Kasykla tūli tris “Šaftus7’ Vad.'San Miguel San Joaquin ir San Teodoro. Mes norėjome pžmiatj-ti San Joaquin ’šaftą, kuris yra 488 metrų. (1>,G00 .pėdų gilumo.Sunkiausias ir pavojingiausias darbas begręžiiant akmenį. Bet mums buvo vienas Įdomiausias įfrocesas, kuris Vyksta lauke. Is kasyklos iškeliami prikrauti vagonai su cinabarū ^mineralas. •akmuo)V Ateina po du iškali, atnešdami apie 15 šimtašvarių <•760 kilogramų) akmens, ū jIš viršaus akmuo leidžiamas žeifiyn per triuškinančias maši- nas. kurios akmenį sutriuškina iki žvyro smulkumo. Iš ten sutrintas akmuo slenka per konvejerius į keturias krosnis. Mo- j dėmios krosnys yra keturių na^ mo ankštų ir eina per daugeli kitų krosnių. Almadene yra 8 skyriai, j>er kuriuos leidžiamas, akmuo vartaliojauu»s ir vėkiebj- <Uiariąs žemyn. Temjieralūra 800 laipsnių Celsijauš <1,500 1.1 F.) reikalinga iškirti ■gyvsida;| bro gairus iš akmeneS. Gaęaūeina per vandeniu šaldomus Jhmuz- dclius, kur sus i kondensuoja į skystą gyvsidabrį.Po Vx' gyvsidabris leidžiamas į pilką |>urvo masę, tai yra ko* pinto ir komlcnsariiPo procešaSi’ '• šios ntoaėdos maišomos su kal- kėnvii ir tada grgbetbrnros oal tam ?rtkrų\Stalų jau atvirame ofa išspaudžMhmae- -mį- aimkUtn rl W penk^c •SStUh-

Kai pažiūrime į veidrodį, ži-i nome, kad ten yra gyvsidabrio,/ kurį žmogus surado ir išmoko’ paigaminti — to skystojo slidaus metalo.
For your headache get 

extra strength and safety, too.
Atiacin* has extra strength, by a panel of experts, Used as 

Mort strength than any reg- directed. But Anacin gives you 
ular headache tablet. And more pain reliever than any 
Anacin combines that strength regular strength headache 
with safety. - tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect With extra strength you 
tablets, Anacin starts with a want. Read and follow labeltablets, Anacin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions.
Extra strength with safety. That’s common sense. That's Anacin..

I - SOME -CHICAGO MOTOR CLUE TIPS ON

IXPRlSSIWypK/y/tK-
don't cut in between 
that ARE ALLOWING- SAFE . 
FOLLOWING DISTAN CFS...

you'll run into trouble if 
there's a sudden.stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY

1 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, Ilk

IF you drive at The 
4/ZV/4/4Z4C SPEED STAY IN 
the right lane.

Rrup.es


^aJS^sisasK®

PARODA CHICAGOJE

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

WOSNIAKO SODE
<23-ta jatvi, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenus)

$10.i)0
Minkšti viršeliai $10.00
Minkšti viršeliai

$10.00

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku
Pridėti dolerį palto išlaidoms.Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

M. Tubelytė pateikė ir dar vieną kultūrinę dovaną chica- giškiams, tai paskaitą apie Tai- vaną, apie taip visus šiauriečius vilijonatį rytų egzotikos kraštą. Paskaita buvo paįvairinta skaid-

ENERGY 
WISE .

Prakiuro Aliaskos 
naftos vamzdis

Akomodacijos apima: pilną virtuvės Įrengimą, bėgantį vandenį. toiletą; du gultus (bunks); du gamakus; baltinius, tinklus nuo moskitu.

Paroda vyko Jaunimo Centro parodų salėje, š.m. gegužės mėn. 25 d. — birželio mėn. 3 d. Eksponuota arti šimtas tapy’oos darbu, įvairios tematikos portretai, peizažai, kurių daugu-1 toriją, pateikė pluoštą istorinių mas buvo egzotikos, tolimųjų

ftEoPtCT TOWARD A 
BY TURNING v-iER ©ACX WHfcM 

5POKEM TO-...

. e JAV kasdien importuoja 8,400,000 statinėlių naftos ir per metus reikia už ją sumokėti virš 50,000 milijonų dolerių.BANGKOK. — Tailando kareiviai praeitą sekmadienį dau* giau kaip 100 autobusų prikimšo atbėgusių Kambodijos gyventojų, kurių apie 250,000 atbėgo į Tailandą po to, kai praeitą sausio mėnesį buvo nuversta Kambodijos Khmer Rouge valdžia ir Kambodijoje įsigalėjo Vietnamo raudonieji kareiviai. .

inžinierium jau kelinti kai gyvena Taivane, tad gerai pažįsta ir puikiai to krašto žmonių nuo-
Pranešk saviškiams. Jau turime vietos sau ir praeiviams, kad ir ne v’asm amžiui. Atostogoms. Mėnesiui. Savaitei ar savaitga- 1 ui. Lūšnelė- giružėj prie jūros kranto:Sveiko atviro tropikų oro platybės.Jauki bakūžė su puse akro nuosavo “parko”.Ne tik sustojimo vieta, bet civilizuota poilsio vieta — kurortas.

•veninę meal, and cut 
•access! ve use of water 
■nd electricity.

Don't be a Bom Lowt

FAIRBANKS, Aliaska.— Pirmadienį sargams pavyko nustatyti, kad vienoje vietoje prakiuro naftą nešantis vamzdis. Apskaičiuota, kad kiekvieną dieną išsilieja apie pusantro mi- j Ii jono statinių naftos. Lėktuvais ■ nustačius nelaimės vietą, ten iš-J važiavo specialistai vamzdžio ’ staisyti. Pirmiausia buvo su-I stabdyta nafta, kad neitų į vamzdį. Vėliau bandys pataisyti prakiurusį vamzdį.

F&ffiSSIUM ©N THE TP 
OF A OGARETTE. YOU 
CAM UGH-T (TVATU 
ORDINARY ICg!

rėmis, kas paskaitos dalyvius ne tik domino, bet ir žavėjo.M. Tubelytė, šiuo atveju paskaitininke, savo paskaitos įva- gėlės, (}e trumpai apžvelgė Taivano is-

Į parodą atsilankė gana daug lankytojų, kurie nupirko keliasdešimt kūrinių. Paroda turėjo išskirtiną pasisekimą ir, suprantama, pačios dailininkės pavardė jau daug ką pasakė. Ji yra N. Lietuvos ministerio pirmininko duktė, be to, dar reikia žinoti, kad šiauriečius visada žavi rytų egzotika... Na, ir pati kūryba, darbai yra gana gražūs. Dailės meno žinovai M. Tubely- tės kūrybą šitaip aptaria: “Dailininkė M. Tubelytė. nesivaikydama aštraus avangardo, lieka ištikima tapybos situacijai, kurios reikia ieškoti kažkur tarp Rousseau primityvizmo ir tarp Gaugino temos ir spalvos”.Parodą globojo korporacija Giedra, atidarė korporantė D. Šlenienė, atidarymo kalbą pasakė ir dailininkę pristatė M. Rudienė, BALFo pirmininkė, o taip pat ir Giedros korporacijos garbės pirmininkė. Parodos atidarymo iškilmėse dalyvavo arti šimtas žmonių ir jie visi buvo maloniai vaišinami giedrininkų, Al. Rūgytei vadovaujant.M. TUBELYTĖS PASKAITA- VAKARONft PAĮVAIRINTA SKAIDRĖMIS

ta ir atjaučia, nors nieko negali isi komunistų pavergtų kraštų žmonės, ypač lietuviai...Paskaitininkei kalbą baigus, giedri ninkė, šios vakaronės vadovė, pridėjo ir savo išgyventų, matytų įspūdžių nuotaikų pluoštelį, papildė, paįvairino paskaitą. Mat, Dalia Kučėnienė yra pati buvusi Taivane, ji dalyvavo pavergtų tautų atstovų suvažiavime Taivane, vykusiame praeitų metų pabaigoje. Kaip iš spaudos yra žinoma, D. Kučėnienė pasigėrėtinai atliko tautinį, politinį t uždavinį. Ji ten pirmoji lietuvė solistė plačiai paskleidė lietuviškos dainos garsus ir pavergtos Lietuvos žmonių nedalią ir jų laisvės lūkesčius, laisvinimosi į pastangas. įVisi paskaitos dalyviai buvo skaniai ir puošniai pavaišinti, vaišes parengė-ir. .maloniai sve-
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Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Paskaitininke kalbėdama apie gamtą pasakė, kad Taivanas vra nepaprasto grožio saulėtekio krašto sala, pasižyminti vešlia augmenija. Taivanas skęsta gėlių ir krūmu žieduose. Tik visa bėda, kad Taivane dažnokai dreba žemė, šiuo metu Taivane gyvena 16 milijonu gyventojų, ekonominė padėtis gera, veik. padėti kiekvienas taivanietis yra prekybininkas. Taivano ekonominė oadėtis yra išskirtinai gera dėl to, kad ją stipriai ekonominiai ”ėmė Amerika, kuria taivanie- čiai ir laikė savo motina-tėvu. Bet, deja, laikai keičiasi: Amerika iš Taivano pasitraukė... M. Tubelytės teigimu, nežiūrint, kad. Amerikos-Taivano karinė sutartis baigiasi tik šių metų pabaigoje, Amerikos kariuomenė jau prieš laiką apleido Taivaną. Taivaniečiai šį politinį smūgį giliai pergyvena... Tai suprantama, Amerikos kariuomenei išvykus iš žemyno ir jos laivynui pasitraukus nuo salos krantų, gyventojai atsirado prieš didelį pavojų patekti į Kinijos komunistinės valdžios dikatūrinę leteną. Tad taivaniečių dabartinę politinę despera- tinę nuotaiką geriausiai supran-

Tailando valdžia pasiryžusi išvaryti iš savo teritorijos nemažiau kaip 78,000 Kambodijos pabėgėlių; iš to skaičiaus per vieną savaitę norima grąžinti 40 tūkstančjių.Atbėgėliai nuvežami iki punkto, esančio 275 mylios šiaurės rytuose nuo Bangkoko. Čia atbėgantieji prievarta varomi per sieną lauk iš Tailando teritorijos, kur juos pasiima ginkluoti j vyrai, spėjama, kad Vietnamo • kariai.
Nušovė Gvatemalos 

štabo viršininkąGUATEMALA, sostinė.—Sek-! madienį gatvėje buvo nušautas gen. David Guan, Gvatemalos kariuomenės vadas ir štabo viršininkas. Ši žmogžudystė sukėlė visus Gvatemalos vyriausybės sluoksnius. Nuo nušautojo generolo priklausė visas- Gvatemalos saugumas. Jis buvo'gerai informuotas apie sienų ir vidaus.saugumą. Jis galėjo būti nužudytas ryšium su kruvinais įvykiais Nikaragvoje.
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Atdara šiokiadieniais nuo

čius vaišino giedrininkės, Alicijos Rūgytės vadovaujamos. Susirinkusieji turėjo malonią progą ilgiau pabendrauti, pasišnekėti: maloniai atsipalaiduoti r- .. . . j nuo dienos tempo vystymo nuo- sohste Dalia Kuceniene, ... . , . .__| taikos, pakilia, kultūrine nuo taika pagyventi. Tai, be abejo, kad už š’ą retą kultūrinę vakaronę ir vaišes visų dalyvių padėka ir pagarba priklauso paskaitininkei M. Tubelytei - Kul- man ir visoms mieloms giedri-. nnkėms. A. Beržienė
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ŪKE A COVJ!" I

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE 
PRAEITISKieti' viršeliai, 214 psl.

Kas iš mūsų jaunas būdamas nostalgijoje nėra niūniavęs:“Ant jūros krantelio statyčiau laivelį!Vyliočiau, vyliočiau...Pagaliau daina stojosi kūnu! ’ Prie dangaus mėlynės spalvų Į jūros kranto, šv. Jono salos rojaus darže statomas nebe laivelis, o tikra motorizuota jachta!— Ir kas gi toks drąsuolis argonautas? — leiskite paklausti, jei galima.— Mielu noru, kodėl ne? Kas kitas, jei ne mūsų sesutė lietuvaitė Sylvia Kudirkaitė, kuri, [nusivylusi Čikagos kermošiumi, ! apleido tą žmonių skruzdėlyną I ir susirado dar neprarasto rojaus kampelį sau, ir tau pake- lliui į laisvę ir laimę — ramybę dienai kitai pasilsėti.O manai ji pati daug ilsisi?Sylvia rašo savo draugei Kristinai Čikagoje:“Aš vis. tebekalinėju “savo” laivą. Ima laiko ir pinigų. Bet ' tai apsaugos nuo “viso pikto”.

Kur tokia vieta? St. John’s salos pačiame rytų gale.Automobilis reikalingas. Porai per cjieną $35. Rašyti: Hollen, East End arba palikti žinią dėl “TAURUS” 774-8282, St. John, U.S. V.I. 00830.Gaunamos valtys ir motorlaiviai.

mas buvo egzotikos, tolimųjų žinių, pasigrožėjo gamta ir atrytų temos, Taivano peizažas, Į sargai palietė šių dienų taiva- šiaurietį imponuojantys vešlia niečių politines nuotaikas. Ten- žaluma ir kalnais kalneliais. 1 ka pastebėti, kad paskaitininke M. Tubelytė-Kulman su savo vyru metai, iį jau iaučia taikas.
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savo valią galima primesti, bet Amerikoje toks dalykas 
neįmanomas. Seni Amerikos lietuviai prieš tokias prie
mones pasisakė pačioje pradžioje, tuo tarpu ir dipukai, 
pagyvenę kelis metus laisvame krašte, griežčiau prieši
nosi frontininkams, negu vyresnio amžiaus mūsų tautie
čiai. Frontininkų vadai buvo įsitikinę, kad jie gąlės lie
tuviams primesti atgyventus vadistinius principus ir pa
tys galės išsilaikyti viršūnėje. Bet jiems nepavyko. Bend
ruomenės nariai suskilo, kad turėtų teisę išsirinkti savo 
vadus ir nereikėtų taikytis prie jiems nepriimtinų vadis- 
tinių principų. Lietuviai labai karčiai pasimokė iš savo 
vadų. Kai reikėju tautą vesti, tai jie nežinojo kuriuo keliu.

Įsistiprinę VLIKo vadovybėje frontininkai tyčiojosi 
iš buvusio VLIKo pirmininko. Pastarajam parodžius 
norą abiejų Bendruomenių vadus suvesti ir padėti abiem 
pusėm aptarti nuomonių skirtumus, frontininkai padarė 
klaidą. Jie atmetė VLIKo pirmininko pasiūlymus ir nie
kais nuėjo abiejų Bendruomenių derybos.

Frontininkai prakišo ALToje ir VLIKe. Jie prisipa
žino prie klaidos, bet neturi drąsos padarytą klaidą tai
syti. Jie nepasako, kad ALTos darbui nekenks, bet jie

■ stengiasi vėl įsibrauti į kitų organizacijų centrus ir nori 
šitokiu būdu vieningam darbui kenkti toliau. Jie neturėjo 
drąsos viešai pasmerkti organizacijų skaldymo darbą, bet 
jie nori kad VLIKas ir ALTa juos kviestų pasitarimams, j K-b 

į Antraeiliams pavaldiniams įsakė prašnekti apie naujai!
Be dr. Zenono Danilevičiaus, dr. Vytauto P. Dargio, i sugalvotą “politinį komitetą”, bet neturėjo laiko ir drą- 

teisininko Petro Stravinsko, mokytojo Igno. Serapino, j sos pranešti to “politinio komiteto” tikslą. Jeigu su mu-Į Vargiai. Nes, pagal apaštalo Po- 
sportininko Igno Petrausko, ir visa eilė kitų lietuvių inte- mis nesitarsite, tai mes ir toliau tęsime dvigubo atstova- 
ligentų savo mintis įvairiais lietuviško visuomeninio gy
venimo klausimais kelia Naujienose. Jie laisvai nagrinėja 
politinius ir filosofinius įsitikinimus, keldami viešumon 
mūsų politinės kovos klausimus. Įžanginiais jie paliečia 
ir pačius jautriausius mūsų kasdieninės kovos reikalus. < ir duodamos teisės, kurių kitos, didesnės, tvarkingesnės 
Kiti pasirašinėja slapyvardžiais.

Prie jau minėtų vyrų plunksnos prisidėjo ir Vytautas 
A. Kasulaitis. Vakarykštis įžanginis “Rinkimai rinki
mams nelygūs” parašytas klevelandiškio V. A. Kasulaičio. 
Jis buvo Amerikos krikščionių demokratų pirmininkas,
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Krazauskas. “Siekimas” (grafika)

NAUJIENŲ ražtinė atdari kasdien, Išskyrai sekmadienius, net
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 11 viLGiriasi tuščiais aruodais

džiausią kančią ir mirtį — su
tirpti ugnies liepsnose, kad tik 
tauta gyventų, kad laisvas būtų 
lietuvis! Jie užgeso kančiose, 
šaukdami: “Laisvės Lietuvai!” 

, “Aš žūstu už Lietuvą, 
laisvę, ir Dievą!” (A. K.).

At kas laisvėje gyvenančiųjų 
tokiai šiurpiai aukai ryžtųsi?

du šauniausiuosius turime kiek tas, savo namiškiams ir arti- 
a’škesnių žinių. Kitų trijų žu- miesiems iš anksto pareiškė, kad 
vimo aplinkybes okupantas su- okupantui netarnausiąs.
skubo užgniaužti, nespėjus joms 
pasklisti į viešumą.

vimo ir vieningo darbo ardymą, sako toks žingsnis.
Ne mums nurodinėti, ką didžiosios organizacijos pri

valo daryti, bet didelė Amerikos Įietuvių dauguma nenori, 
kad jiems būtų iš anksto pripažintos specialios privilegijos

ir pėtriotingesnės organizacijos neturi. Jeigu praeitų 
abiejų didžiųjų organizacijų metinės konferencijos jiems 
nieko nesako, tai užsispyrėlių gyvenimas neišmokys.

Frontininkai privalo žinoti, kad iki šio meto jie Ame
rikos lietuvių neįtikino savo žiniomis, pranašumu bei

parašė anglų kalba knygą apie lietuvius krikščionis de-1 energija. Jie net neįtikino protingesniųjų ir toliau ma- 
mokratus ir atliktus jų darbus nepriklausomoje Lietuvoje, tančių katalikų. Jeigu jie mano, kad jie,- neleisdami daliai. 
Kasulaičio vaidmuo ir dabar svarus ne tik Clevelande, katalikų naudotis katalikiška spauda, ką laimės, jie apsi- 
bet ir visoje Amerikoje. Jis yra geras kalbėtojas ir plunks- rinka. Jie gali laimėti šviesesnėmis ir gilesnėmis idėjomis, 
na moka aiškiai dėstyti savo mintis. Mums džiugu, kad bet neapykantos skleidimas jiems nepadės. Išdidumas po- 
jis sutiko būti Naujienų bendradarbiu ir per šio dien- j litikoje yra blogas patarėjas. -•
raščio puslapius dėstyti kasdieninio gyvenimo svarbiau- ............ — —- ■ -------
sias problemas. Kasulaitis yra stambi lietuviško gyveni-l I. SERAPINAS 
mo jėga. Naujienos džiaugiasi proga supažindinti lietu-1 
vius su jo nuomonėmis svarbesniais klausimais. 1

Minėtų inteligentų ir kitų plunksnų dėka, Naujienos 
numatė, kad Amerikos Lietuvių Taryba negali jungtis su 
organizacija, kuri yra pasišovusi ALTą griauti. Lietu
viams ALTa dar būtinai reikalingą, todėl negalima jos

-U.

vilo žodžius, tik priespauda ga
mina ištvermę, ištvermė — iš
tyrimą, o ištyrimas — viltį 
(Laišk. Rom. 5, 4).

Mūsų Tėvynės pavergėjas šias 
aukas sudėjusiuosius ant laisvės 
aukuro su įniršiu vadina pami
šėliais, hipiais. Betgi ir okupan
to misijos laisvajame pasaulyje 
klusnūs vykdytojai (žinoma, 
pagal “instruktorių” atvežamas 
direktyvas) kartoja lygiai tą 
patį.

Geriausieji mūsų tautos vai
kai verčiau pasirinko herojišką 
mirtį, negu nesibaigiančią žiau
rią vergiją; verčiau ryžosi su
tirpti ugnies liepsnose, negu 
likti okupanto trypiamais. Jie 

j tuo būdu pareiškė įspūdingiau- 
■i šią ir sukrečiantį protestą už1 

visos savo ’tautos kančias. Tai 
pilėniškos dvasios naujųjų lai-

19.76 m. liepos mėn. iš neken
čiamosios armijos dalinio, buvu- 

Tempėsi tautos kantrybės sty-' šio Gulbino mieste, Latvijoje, 
ga. Pagaliau 1972 m. gegužės 
14 d., saulėto sekmadienio vidu
dienį, Kauno miesto sode, ties 
teatro rūmais, kuriuose okupan
tas 1940 m. surežisavo prievar
tinį Lietuvos įjungimą į “pla
čiąją tėvynę” — rusiškąją Ta
rybų Sąjungą, — įsižiebė didy
sis laisvės šauksmo žibintas.
Šiurpiosios dramos vaizdo deta
lių šįmet nebekartosiu. Šio jau
nuolio sukeltų liepsnų žarijos 
ūmai pasklido ne tik po Kauno 
miestą, visą okupuotą kraštą, 

’! bet radijo bangomis tą patį sek
madienį pasiekė ir mus už pla
taus Atlanto. Tuo metu Jauni
mo Centro salės scenoje vyko 
V. Krėvės “Skirgailos” vaidini
mas. šioje dramoje kaip tik 
sprendžiama likiminė Lietuvos 
ateities tema. Kun. J. Borevi- 
čius, SJ., pranešęs ką tik gautą 
žinią, pakvietė salėje buvusius 
dalyvius trumpai maldai už Tė
vynės laisvę savo gyvybę pa
aukojusįjį. Praslinkus vos tre-

f ,, ... t, , jiems metams nuo anos siurpio-ku Marginai: Romas Kalanta’J. _ Tjr . , rno . , sios R. Kalantos didžiosios au-

Nėra didesnės meilės kaip savo gyvybę 
atiduoti už savo draugus.

(žodžiai iš šv. Jone Evangelijos)

Šią mintį praplečiant ir pri- 
ardyti. ALTa jau atliko daug svarbių darbų, bet jos lau- j gretinant mūsų tautos dabarties 
kia dar svarbesnių. ALTos negalima ardyti, negalima j tragikai, — pagristai ir pagar- 
silpninti jos sąstato ir'negalima viešai tvirtinti, kad fron- P1*1 PfivalolPę j°g nėra 
timnkai ALTą. išgriaus. Vaikiškai argumentuoja tie dak- (Vybę atiduoti už tėvynės> 
tarai, kurie tvirtina, kad ALTa turi paklusti frontininkų tautos ir religijos laisvę. Juk tai 
arba jų sudarytų fiktyvių organizacijų. Iki šio meto fron- \ aukščiausias tautinės ir religinės 
tininkai nieko rimtesnio dar nepadarė, kuo galėtų kiek- ištikimybės laipsnis, 
vienas lietuvis pasididžiuoti. Jie net nepajėgė vienos 
Bendruomenės Amerikoje suorganizuoti. Jiems reikėjo 
klastoti rinkimus, kad išsilaikytų Bendruomenės vadovy
bėje. Diktatūriniuose kraštuose trumpam laikui prievarta jie įvairiaspalviai. Vienokia yra

dėkingumo auka už patirtą gė
ri; kitokia gėrio atstovų atsitei
simo auka geradariui už blogio 
atstovų padarytas skriaudas; 
dar kitokia — protesto auka dėl 
patiriamo :blogio, drastiškos 
priespaudos, persekiojimų, šie

Kiekviena auka yra kilnus; 
dalykas, nes ji tyros meilės be
sąlyginė išraiška.

Betgi aukos tikslai nevienodi,

ANDRIUS RYLIŠKIS

(Tęsinys)

VOKIEČIŲ-RUSŲ KARO PRADŽIA
Išaušo gražus 1941 m. birželio mėn. 22. d. sek

madienio rytas. Saulės spinduliai įsiskverbė į Ma
rijampolės kalėjimo kamerą pro rusų įsakymų 
lentomis veik užkaltus langus. Marijampolės 
mieste, kareivinių rajone, pasigirdo orlaivių ūže
sys, skirtingas nuo rusiškųjų orlaivių plerpimo, 
o vėliau bombų sprogimai. Mūsiškiai, kalėjimo įna
miai spėjo, kad bolševikų karo vadovybė vykdo 
karinius pratimus. Čia kažkas pasiūlė man, kaip 
auištesnio ūgio vyrui, užšokti ant stalo ir žvilg
terėti pro langų užtvarų viršų į miestą. Joną 
Venckų paprašiau užstoti durų “vilkelį”, kad sar
gas iš koridoriaus nepastebėtų mano išdaigų. Jo
nas Venckus užsimetė ant pečių milinę ir užsto
jo “vilkelį”. Stovėdamas ant stalo pamačiau vo
kiškais hakenkreucais eskadrilę lėktuvų, bombų 
sproginėjimus ir Marijampolės miesto gaisrus. 
Nušokęs nuo stalo atsargumo vedinas sakiau, kad 
tai tur būt, vyksta Sovietų karo manevrai. Bet 
susisnietę prie kameros langų, josios įnamiai sa
vo akimis matė vokiškųjų lėktuvų eskadrilę ir 
manęs daugiau i .
ninku karvės ir kiaulės uždarytos tvartuose, pra
dėjo nerimti — mauroti ir žviegti. V

— 19 m., Stonys — 23 m., And
rius Andriuškevičius — 60 m., 
Z. Ališauskas — 62 m. ir pats 
vėliausias — 1976 m., rugpiūčio 
10 d. auka — Antanas Kalinaus
kas — 19 metų.

Šių gyvybės aukų eilėje įsiri
kiavusius matome ne tik devy- 

' niolikmečius jaunuolius — patį 
.gražiausią tautos žiedą, bet ir 

• dvidešimtį peržengusį bei senat
vės slenkstį pasiekusius. Šioje

kos Lietuvai patirto išgyvenimo, 
šion pačion salėn buvo įsiskver
bę ir Romo Kalantos aukai prie
šingi vėjai.

Romo Kalantos šiurpiosios 
dramos vyksmo metu Antanui 
Kalinauskui buvo tik 15 metų.

pabėgo. Po mėnesio, saviškių 
įkalbėtas, motinos lydimas, 
vyksta į jį atgal. Čia atvykęs 
rugpiūčio 10 d., numeta kariš
kus drabužius (prieš tai juos 
supiaustęs), nusviedžia viršinin
kams juos po kojų, apsipila ben
zinu ir save uždega šaukdamas: 
“Žiūrėkite, kaip dega lietuvis 
patriotas! Už Lietuvą, už laisvę, 
už Dievą! O jums netarnausiu!”

Šiai gyvybės aukai jis- iš anks
to ruošėsi.

Antano Kulinausko aukos dra
ma įvyko jo motinai tebelau 
kiant traukinio Gulbino stotyje. 
Karių sugrąžinta į kareivines, ji 
buvo ilgai tardyta. Pagaliau 
įleistą; į palatą pas apdegusį sū
nų. Atgavęs kiek sąmonę, prieš 
mirdamas atsiprašė motiną už 
viską.

Apalpusiai motinai kariniai 
viršininkai vežtis Lietuvon sū
naus lavono neleido. Prieš iš- 
veždami laidoti į. tenykštes ka
pines, neleido motinai nė miru
sio sūnaus pabučiuoti. Tik po 
didelių pastangų, per ilgesnį lai
ką darytų, sutiko leisti išsikasti 
lavoną ir parsivežti palaidoti 
gimtojo Vilkaviškio kapuose. 
Kad neįvyktų panašios demonst
racijos, kokios buvo po R. Ka
lantos laidotuvių Kaune ir ne
sugriautų “komunizmo staty-

Ši didžioji R. Kalantos auka re- Į įos”, buvo sukelta ant kojų visa 
ligingam, patriotiškai auklėja- .j0 ištikimųjų saugotojų gauja.
mam jautrios sielos jaunuoliui 

x__ _ __ padarė didelį įspūdį. Tas įspū-
kiant skriaudžiamiesiems. bui- 'j kankinių sudėtyje yra ir moks- Į dis vis labiau grūdino jo tauti
nes palengvinimo — fizinės ir j lūs einąs jaunuolis, ir į bkupa- aį atsparumą.
dvasinės laisvės. ,, ‘Cinę raudonąją armiją rekrutuo- Antanas Kalinauskas, aštuo-

Šiandien kaip tik ir sustoja- tas kareivis, ir įvairių sričių dar- niolikmetis jaunuolis, 1975 me
me ties tais tautinės ir religinės bininkai. Taigi jie atstovauja
ištikimybės žibintais, kurie sa- visą prieš tautos pavergimą ko-' okupavusią raudonąją armiją.
vanoriškai ryžosi prisiimti di- vejančią lietuvių taūtą. Tik apie Būdamas tvirtas lietuvis patrio- banginis sveria' iki" 10 tonų.

•cinę raudonąją armiją rekrutuo Antanas Kalinauskas, aštuo

tais buvo paimtas j jo tėvynę-

(Bus daugiau)

e Iš visų Saulės palydovų 
Plutonas turi didžiausią orbitą. 
Aplėkti aplink Saulę jam trun
ka 248 metus.

Kalėjimo prižiūrėtojai atnešė į kamerą duoną 
ir kavą pusryčiams, bet atrodė nusiminę. Nors 
niekas nekalbėjo kameroje apie karą, bet visi 
prato, kad vyksta karas. Karvių maurojimas pa- įkalbėti sutemus, 
sidarė įkyrus.

Kameros įnamius, pagal nusiteikimą buvo ga- • 
Įima suskirstyti: susirūpinusieji, džiūgaujantieji. 
ir nusiminę. Mes, susirūpinusieji, gerai pažinoję . 
komunistus, bijojome jų teroro, kankinimų ir net 
žudynių, todėl laikėmės ramiai ir vengėme kuo 
nors išsišokti. Džiūgaujantieji, jaunuomenė, nes-

FTo durų “vflkelĮ” niekas nežvelgė j kamerą, zonoje, arba jau dabar vokiečių užfrontėje. Rusai 
Viešpatavo šventa ramybė visame kalėjime. Gulti vargiai brausis j kalėjimą, nes pastarasis yra arti
niekas neragino vakare. Kaliniai pradėjo šūkauti- vokiečių užimto Mrijampolė-Kaunas plento ir jie

1 •'
Apie 10 vai. vakaro prie kalėjimo vartų priva-

žiavo 2 autobusai ir sustojo. Pasigirdo rusų kalba, būtume žvalūs pasitikti rytojaus dieną. Nubudę 
Visas kalėjimas sukluso — nurimo. Išgirdome įsa
kymą: Sodinti į autobusus sužeistuosius. Ar čia 
vieškelis geras? šoferiai, negaiškite, judame! .

Matyt, Marijampolė-Kaunas plentas buvo vokie
čių užimtas. Iš to visi kas sau padarėme malonias ir

lėpė džiaugsmo, sakydami, kad okupanto tironijai Iviltingas išvadas, bet apdairumas diktavo laikytis 
atėjo galas, bet, raginami kitų, laikėsi ramiai. Bu- jsantūriai. Iš kamerų, priešais kalėjimo vartus, ka
ro nusiminę žydai ir domunistų infiltruoti agentai. .Imiai pranešė, kad sargyminiai nuo kalėjimo ap-

Apie 10 vai. ryto įėjo į kamerą du sanitarai su 
įvairiais vaistais: ricina, milteliais nuo galvos 
skaudėjimo. Tą' dieną ypatingai «daug žmonių 
^skundėsi galvų skausmais. Aukštesnio ūgio sani
taras garsiai pasakė:

— Ryt galvos neskaudės. •
Pietus pilstė kriminalinis kalinys ir jis kažkaip. 

prasitarė apie karą, bet prižiūrėtojas sudraudė jį 
ir jis nutilo.

Tą dieną anksčiau normalaus laiko atnešė va
karienę — kruopienę. Prižiūrėtojas kažkaip nėra-

tvaros sienų dingo, kalėjimo prižiūrėtojai pasišali
no. Keli vyriški balsai aptarinėjo ar neverta lauž
tis iš kalėjimo. Tuomet iš apatinio aukšto tvirtas 
vyriškas balsas garsiai įsakančiu tonu tarė:

— Vyrai laikykimės ramiai ir laukime ryto. Bu- 
! dėkite prie langų tie, kurie matote kalėjimo varius 
ir, jeigu kas pastebėtų ką nors jtartino-pavojingo, 
inormuokite visus.

Iš patyrimo žinojau, kad didžiausias žmogaus 
priešas, tai jo Eežuvis. Mat, daugiausia plepa ne 
drąsiausi ar bailiausi, bet neapdairieji. Viešai da-

miai erzėjo, norėdamas išvengti kontakto mūsų eigos buvo netikslu. Mūstį daugumai susidarė4spū- 
neklausinėjo. Apylinkės gritel- kameros politinių kalinių su kriminaliniais kali- L- ’-a P.1S1A, vnW^Ui

niais. Iš to mūsiškiai padarė išvadą, kad karas So
vietams nesiseka.

dis, kad rusai bėga vieškeliais. Reiškia, vokiečiai 
užėmė visus plentus ir rusai nakties priedangoje 
traukiasi į rytus ir kalėjimas atsidūrė neutralioje

Todėl musų dalis ramiai klostėsi miegui, kad

apie antrą valandą nakties, pamatėme visus ra
miai miegančius kameroje, nors gretimos dešinės 
kameros vyriški balsai šukavosi su moterimis iš 
moterų skyriaus apatiniame aukšte. Retkarčiais 
pasigirsdavo netvarkingi paskiri šautuvų šūviai 
jau į rytus nuo kalėjimo.

Balsai pagyvėjo visose kamerose prieš saulė
tekį. Iš apatani® aukšto stiprus vyriškas -baisas, vi
sus nustelbdamas, patari* saulei patekėjus, laužtis 
iš kamerų. Mūsų kameros gulintieji kairėje sakė, 
kas mus uždarė į kalėjimą, tas ir išleis.

Pagaliau mūsų kaimyninė kamera g dešinės 
pradėjo daužyti dirris, įsiūbavę sėdėjimui prie sta
lų 3 metrų ilgio Morus suolus. Kelios kameros lau
žė duris ir visa kalėjimas drebėję. Mes su Jonu 
Venckum nutarėme keltis ir rengtis. Rengėmės 

‘savais drabužiais, bet pramatėme galimas pešty
nes ir kiekvienas pasidėjome po medinę kalėjimo

• — Vairo, laisvi lietuviai! (girdėjosi bučiavi
masis).

(Bus daugiau)
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Laidotuvių Direktoriai

TITANAS Venera

EUDEIKIS
DA1MID

FLORIDA
Prostatos, -inkstų ir šlapumo

■keim

Laidotuvių

Tel: YArds 7-3401

Tel.: OLympic 2-1003

Tel: LAfayettfc 3-35U

Tel: YArds 7-1138-1131

NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL

Direktorių

Asociacijos

AM8ULANS0
PATARNAVIMAS

Buy t or ne larger or 
esore powerful than you

Chicagos
Lietuviu

buvo 
kuris 
pava- 
fone- 
buvi-

ENERGY 
WISE

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. P viaski Rd. (Crawford 
Modiaal Building) Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

“Lietuvos Aidai’ 
„KAZĖ BRAZDflONYTt

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, -Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

TURiME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Vad4|a Aldan* DavkiM

TaMrf HBmtoek 4-24W
YIS9 Ša. MAPLEWOOD AVI.

CHICAGO, ILL. 4M29

eandle holders or Uxnp beta, 
as room dividers, screens and 
valances, or as legs far coCtet 

SRWli WOCWRiv snt

ŠVENTO RASTO PAM0KYA1AI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

OR. A. MILIUS 
-Moterų ligos, chirurgija.

5037 Central Avė.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-1004

P. KUŠNER10 SURINKTOS ŽINIOS APIE PABALTIJO TAUTAS

10. Rieda, bėga, vis ant 
tos? (Ratelis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3*07 WeM lQ3rd Straat 
Valandos pagal susitarimą.

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
We**ch«$t«r Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Manhaim Rd., Wostchwtor, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir. 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
r«Lt 562-2727 arba 562-2728

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendr* praktika, spec. MOTERŲ Ilges. 
Ofisas 2652 WEST 5vth SY R2ET 

Tol. PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm.. antračL, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
liais 2-4 vaL popiet ir kitu lairu 

pagal susitarimą.

LeidiffrM — Pilna epdreuda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vbb« proframes H WOPA, 

1490 IdL A. M.

Lletwlo kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

"Vakare ir ryte ir vidudieny aš dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo ma
no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

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

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

. V AVA*. A.Wk*A\-' ~-r ---

-kehmen ir -upė), reikalauja pa- bandė įrodyti, kad tokie Rytų 
tikrinimo, o kiek ji liečia lietu- J Prūsijoje anksčiau paplitę gy
vius, galimas dalykas, jo rus-’venamųų vietovių pavadinimai, 
tatyta riba nepasitvirt ns, nes k i p VVLksbude, NVfkie, \Vil- 
Bezzenbergcrio pateiktos žinios keynen, Rudden, Rudau, yra ne 
apie žodžių su galūnėm 
men ir 
tikslios.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

transkripcijų skirtinų nustatyti 
prūsų ir lietuvių įsikūrimo ri
bas. Ši riba, tvirtino Bezzenber- 
geris, ėjo ten, kur pradingdavo 
pavadinimai su galūnėmis -keh-- 
men ir pasidėdavo pavadinimai 
ir lietuvių upių pavadinimus- 
upė ir ape. Tokiu budu jis nus
tatė šią demarkacijds liniją: 
Labguvos-Ripkeim (į rytus nuo 
Karšnakaim (į šiaurės rytus nuo 
Vėluvos) — Kitkeim (į šiaurės 
rvius nuo Narkyčių — Suhtar- 
keim (į šiaurės rytus rmo Nor- 
denburgo) — Koskeim (į pie
tryčius nuo Girduvos) — Zal- 
keim (į pietryčius nuo B'arcių)
— Windkeim (ipiečiui nuo Ras- 
tenburgo) — Zalikeim (į šiau
rę nuo Gubersee) -—Kunzkehn 
(į vakarus nuo Zalikeim) — 
Redingkeinen (į -šiaurę nuo Al- 
lenšteino) — Lobkeim (įpiečiau 
nuo Lobesee ežero) — Trukei- 
men (Galinda) — Kaiman (į 
šiaurę nuo Preussisch-Holland)
— Keimkallen (į šiaurę nuo 
Heiligenbei) (A. Bezzeuberger, 
1882, psi. 651—652).

Demarkacijos Linija, 
pravedė Bezzenbergeris

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE

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

PHILLIPS - LžYBANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE.

DR.LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet, 
ketvirto. 5—7 van vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

z Rezidencijos telef.: 448-5545

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
.ny Martha Logan—----- -

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill

— Prezidentas Carteris pasi
rašys sutartį su Brežnevu už de- 

H ennui-, šimt dienų Vienoje, bet dar 
aišku, ar sutartis tada bus 
ruošta.

In today’s “do-it-yourself” vorld, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, U turning Increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as theyYe fcnovn in the 
trade—to provide Innovative and imaglnattve tooebev in the 
home.

Architectural gptaffles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in Staircases—now 
are available in a variety of 
eiaes and styles. But the sky’s 
the limit when It comes to 
the decorative Ims t* which 
they're neer being put

Architrcca, interior dwdgner* 
and “do-iUyourselfers* find 
the spindles a vertatOe, styHsb 
and inexpensive way to add 
character to a bame or eftice, 
indoors or out.

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

Telef. 476-2345

Baked 94nch Swift *ning/ 
Jewel Shortening pie 
■hell

10 ounce package frozen
cranberry-orange 
relish, thawed . .

Combine relish, marshmallows and sugar m heavy sauerymn. 
Cover and heat riowly until mawirmallows melt. Sfc ocoaion- 
ally. Cool. Whip cream or milk in a chilled bowl until stifT 
Beaks form. Fold into relish mixture. Poor Into cooled balrea 
pk shelL Wrap for freezing. At serving time, remove pie from 
freezer and tot stand 10 miaufc* before uiNia#.

Dlt FRANK PLECKAS 
. OPTOMETRISTAS 
KAUJA LIETUVIŠKAI 

2618 W 71 St. Tel. 737-514$ 
■Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’”
VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.

jMūsiški, bet vokiški. Savo teo- 
upė paplitimą i c visai*rij<« patvirtinimo įrodymui pa- 

I teikė jis duomenų, rodančių 
geografinį išplitimų panašių ar 
fonetiškai artimų pavadinimų 
kriose vokiečių provincijose, ir 
iš to darė išvadą, kad tuos pa
vadinimus į Rytų Prūsiją (atne
šė vokiečiai (H. Bonk, 1893^ psl. 
339—542; 1890, ’psl. 305—607). 
Geruolio paskelbtieji duomenys 
rodo, kad daugumas Rytų Prū
sijos gyvenviečių pavadinimų 
su Wilk ir Rud buvo ten jau 
prieš vokiečių riterių atėjūną ir 
yra užrašyti Vokiečių ordino do
kumentuose jau pirmaisiais me
tais, vokiečiams okupavus prū
sų žemę. Prūsų kalboje 
žodis vilkis (“vilkas”), 
paaiškina šių gyvenviečių 
dinimu reikšme. Panašiu 
tiškai 'artimų pavadinimų 
mas kitose vokiečių provincijo
se gali būti išaiškintas visai ki
taip negu tai bandė padaryti 
Bonkas. Visose Bonko įvardyto
se provincijose praeityje gyve
no daug vietinių slavų (vėliau 
lis dalies arba visai suvokietin
tų), ir vokiečiai iš tų gyventojų 
pasiskolino daug žodžių. Kai dėl 
prūsų kalbos, tai ji'Įntyo arti
ma 'slavų kalbai, tad-; nenuosta
bu, jog daug slavų Ir prūsų pa
vadinimų skamba prašiai. At
skirai imant, -žodis- Vilkas lenkų, 
prūsų, lietuvių, latvių kalbose 
maža kuo - skiriasi savo -skam
bėjimu. ' ' .

(Bus daugiau) ’

Sawn ta. half, they *re betoc 
mounted on -rails and dočra 
a* decoratire elenenta, used 
as plant boklen or grilto 
elemente.

E. 'A. Nord Oo, Xrerett. 
Wash, the rorldY laiseat 
manufacturer of architectural 
spindies, produce* these dec
orator item* tn nine different 
styles, three different thick
nesses and ta helshto frore Tlfc 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
fCJCCvCCL ▼chiCu vtxxj^ 
on hopper-fed Mthes, 
to a smooth ftoJah then shrink 
wrapped in dear, proUJttw 

A brcrfhnre on spindit 
obanoterWtks and Ideas for 
Wtawr fe THllrh1-

j F ŠILEIKIS, O. P.
OHTHCa’EDAs-PfiOTE^ĮSTAS. mus buvo j o bandymas gy 
Aparatai - Protezai. M40. ban- 

gy Speciali pagalba Io{oma.
:Arcn Supports; ir t t

»*u» 9—4 ir 8—8. Rtf^tartiyni m 8—1
West 63rd SU Chicago. VL 60629

PRfcapect 8-5084

Priešingai Bezzėnbergerio įsi
tikinimui, prūsų bei lietuvių ri
bas linija negali būti išalkinta' 
jo pateiktu būdu, nes galūnės 
-keim <:r -kehmen susidarė ne 
vien dėl prūsų bei lietuvių tar
inių skirtumų, bet ir dėl to, kad 
vokiečių administratoriai, kurie 
kalbi j J įvairiomis vokiečų tar
mėmis, savotiškai suvokė prūsų 
bei lietuvių pavadinimus. Pa
vyzdžiui, yra žinoma, kad XIV 
a. pradžioje vokiečiai perkeldi- 
no daug lietuvių iš rytinių sri
čių (iš Sūduvos į šiaurę nuo Ka
raliaučiaus ir į Sembos pusiasa
lio šiaurės vakarų pakrantę — 
Sūduvių kampą. Pagal Bezzen- 
bergerio teoriją, reikėtų laukti,, 
kad tc'je teritorijoje buvo pagili-, 
tusios galūnės -kehmen, bet iš 
tikrųjų to pastebėti r..galima. 
Ten, kaip ir kitose Sembos pu
siasalio dalyse, pasitaiko galū-

> nė -keim. Iš to matyti, kad prū- 
įsų ir lietuvių įsikūrimo .ribos 
Įtaip paprastai nustatyti negali-. 
; ma, kaip’manė padaryti. Bezzen
bergeris; Vis dėlto kelias, kurį, 
pasirinko tas žinomas lingvistas, 

į toponimikos . pagalba nustaty! 
; etninę ribą, yra teisingas, ir ty-' 

tesniu* 
mastu filologiškai išnagrinėti 
prūsų bei lietuvių toponiminę1 
medžiagą.

Ne visai tenustojo savo reikš-1 
mės ir kai kurios Voigto pasta-į 
bos. Imant atskirą atvejį jo Her į 

" ligenbei pavadinimo iššifravi-į 
mo nepaneigia topoiiinūnė me-’ 
džiaga. Kaip ’žinoma 
gas, norėdamas patvirtinti teo-’ 
riją apie gotų buvimą prūsų že- ■ 
įnėje, ieškojo Hefligenbeil pa va-į 
dinime senųjų gotų uosto Peil-į 
peilio p’avadiūiirib atspindžio.' 
Vbigtas laikė Hėnnigo hipotezę! 
esant neįrodytą ir pagrįstą tik 
fonetiniu sąskambių. (Priešingai 
Hėnningo šifravimui, jis pasiū
lė savąjį’: Heiligenbeil tai esąs 
prūsų pavadinimas, sudarkytas’ 
kryžiuočių iš Hėilspil, kuris su-j 
darytas iš dviejų prūsų kalbos 
žodžių: heil (“uostas”) ir pils' 
(“įtvirtinimas, tvirtwe”), ir rei-j 
škia “Sutvirtintas uostas” (i. 
Voigt, 1827, psl. 99). Voigto 
spėliojimas labiau ]>atikimas,f 
negu Hennigo tvirtinimas, bet 
vis dėlto tai tik spėliojimas. To-‘ 

kurią k-įa pat, jei ne didesne teise ga-> 
Įima tarti, kad Heiligenibeil 
^šventųjų ilgakotis kovos kir-j 
vis) pa vadinimas galėjo būti! 
kryžiuočių duotas tai vietai ry
šium su jų vėliavos emblema 
(ilgakočiu kovos kirviu). Bet it 
tai tik spėliojimas.

Naujoji toponiminė medžiaga 
visai paneigia teoriją Bonko,1 
“gotų” teorijos šalininko, kuris

Desserts for holiday meals are rich and tempting. Pies are 
popular desserts, and it is traditional in many homes to have at 
least two different kinds so family and guests may have a 
choice - or a sliver of both. Pumpkin, mincemeat and pecan 
are favorites. A refreshing addition to the pie desserts is Frosty 
Cranberry-Orange Relish Pie, an easy-to-prepare delicacy.

Packaged thawed frozen cranberry-orange relish, marsh- 
mallowa iand sugar are combined and heated in a saucepan 
until the marshmallows melt. Cool and fold Into whipped 
cream. Finally the scrumptious mixture is poured into abaked 
tender flaky pie shell. Frosty Cranberry-Orange Relish Pie can 
be prepared ahead of time and frozen, so there ia do Ust 
minute rush or fuss.

Frosty Cranberry-Orange Relish Pie
Yield: 9 inch pie

20 full-fized marshmallows
% cup sugar
1 cup whipping cream ot 6 

ounce can evaporated 
milk, chilled />

(Tęsinys)

A. Bezzenbergeris, pradėjęs(maštabo žemėlapis leidžia iš tų' rinėtojų uždavinys yra°įlat 
Į toponimikos tyrinėjimus daug 1----- 1—
anksčiau, negu Trautmannas ir ; 
Gerullis, bet ėjęs kitu, grynai fi- i 
lologiniu, bet ne istoriniu keliu, , 

j priėjo išvadą, kad kaip tik topo
nimika gali atskleisti Rytų Prū
sijos praeities etnografiją ir nu
šviesti etninį gyventojų sudėties 
pasikeitimo procesą. Labai įdo- 

ven- 
viečių pavadinimų analizės keliu 
nustatyti apsigyvenimo ribą tarp 
tikrųjų prūsų ir kitų lietuvių.

■ Prūsų kalboje, rašė B’ezzenber- 
»gėris, kaimas vadinosi kaimis, 
Į o lietuvių, gyvenusių Rytprū- 
jsiuose (XIX a.), šis pavadini- 
į mas buvo ištariamas kernas 
j (kiemas); Lietuvos dalyje už 
Nemuno (Rusijoje) < šis žodis 
pasikeitė į keim, kiem, kiems, 
kieme-

Tokiu Durtu pagal Bezzenber- 
gerį tarp prūsų ir lietuvių išta
rimų yra skirtumas, privedęs 
prie to, kad vokiečiai kitaip už
rašinėdavo prūsų ir lietuvių žo
džių galūnes. Prūsų kadmis vo
kiečių transkripcijoje pavirto' į 
-keim, ^kaym,- kam, <o lietuvių 
kernas (kiemas) -=- į Vokiečių 
-kehmen. Dabartinis dodžiojo' dviejų požymių (galūnių

• ■ c?*?
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Arthur Stanley-Stanionis,

Notary Public

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel 737-7200 arba 737-8534

nams.

UNION PIER

Sponsorlatu pavardė, vardas Ir vietovė
Ser?ont£

Pavardė Ir vardu

—

NAUJIINQC, CHICAGO % ILL Tuesday, Jm* IB, W70

ggil

Chomeini sušaudė 
keturis kariškius

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

'damas lietuviSką tpiudą Ir Naujiem? 
pridedamoj _______ dot

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

NADJISNCl 
1739 SO. RAL5TID ST. 
CHICAGO, IL 60601

♦ Platinimo vajaus proga, 
pastangų. prašau jas siuntini

MOVING
Apdrav«ta> parkraurtyma* 

ii fvalriv atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 3764882 arba 376-5996

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-194T

• Platinimo vajaus proga, 
tinimai nemokamai be joi

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susdpa. 
[ų Įsipareigojimu.

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

— Gintaras. Karosas iš Bosto
no nesenai lankėsi Naujienose. 
Jis atvežė kai kuriuos jo ir drau
gu įsteigtos -bendrovės Baltic

— Federalinė aviacijos admi
nistracija 1977 metų pradžioje 
Įspėjo statytojus apie , silpną 
DC-10 lėktuvų motorų pritvirti
nimo vietą, bet statytojai tada 
nekreipė pakankamai dėmesio.

Išnuomojamas vasarinis butas: 
12 miegami, valgomasis ir-virtu- 

Maudyklė ir kiti patogumai, 
labai žymi 

Tik vienas blokas į 
Skambinti Chicagoj vidu-

Kultūrinė vakaronė įvyko š.m 
gegužės mėn. 19 dieną 7 vai. va 
karo, šv. Antano parapijos sa

Cicero skyrius jau ne kartą 
yra surengęs tokių vakaronių.

Be to, dr. K. Šidlauskui iš
vykstant į namus, buvo įteikta 
25 doleriu auka ALTai.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. «*tt. T«L YA 7-5980

i — Pranas Butvinas, Lietuvos 
i kariuomenės savanoris-kūrėjas, 
gyv. Bridgeporto apylinkėje, 
lankėsi Naujienose. Malonu bu
vo jį matyti pagerėjusia sveika
ta. Dėkui už malonu vizitą ir už 
$7 auką.

WE SMOK OUR OWN 
i

Smoked chubs - Sturgeon - Trout

— Dr. Pranas Sutkus išrink
tas Illinois Lietuviu Gydytojų 
Draugijos pirmininku. Valdybon 
išrinkti: dr. Kazys Rimkus, dl

didelis, didelis ačiū.
5. Palionienė, 
L. Dubąuskienė

v maekau- Naujienai kaip dovana tavo _
yra naujas skaitytojas. Priede _______  6oL

Pavardė Ir vardas ______ - ■ —

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

M. i 1 M K U * 
Nrtary PobHo 

INCOME TAX SERVICE 
4tS9 f. Map I mad. TaL 154-7450 
Taip pat daromi YTflaaL.illMiriu 
Iškvietimai, pildami pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave.
-Tel. 927-3559

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

— Jonė O. Karužaitė gavo šie
metinę Balzeko Lietuvių Kultū
ros
stipendiją. Stipendijų komiteto 
pirm, yra dr. Alina Lipskienė.

— Vivian M. Vaivadaitė, Mc
Lean, Virginia, gegužės 19 d. iš
tekėjo? už Anthony P. Griego. 
Jaunoji yra lųūsų buvusių tar
nautojų Mildos ir Antano Š. 
Vaivados, duktė, ir naujienie- 
čiams genai pažįstamos Mikali
noj Baronienės dukraitė. Jauno
ji pora apsigyveno Whittier,

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600. ' .

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associate 

2649 Wert 63rd Street, 

Tai. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita
rus. Šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737 

V. VALANTINAS

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

LIVE IN FEMALE COMPANI
ON FOR STROKE PATIENT. 
Room & board 4- small salary.

. Call 361-0886

kai. T. b.: Pravarčiau, sugaišau, 
reikėjo, praėjo daug laiko...

7) USA padidėjo bedarbė. Tu- 
kratos retų būti: JAV (Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse) padidėjo 
nedarbas. Bedarbė galėtų būti 
tam tikra moteris, neturinti 
darbo, nedirbanti.

nes galės panaudoti me- 
dalies laiką. Vienok pri 
Kai nusibos, tai sustab-

HELP WANTED — FEMALI 
Darbininkių Reikia

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $98 pusmečiui automobilio
Liability-apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

— Romo Kalantos minėjimo 
metu R. LB Marquette Parko 
valdyba rinko aukas Romo Ka
lantos paminklo fondui. Surink
ta $120. Aukojo: $20 dr. J. Ado
mavičius, po $10 B. Sebastijo
nas, J. Tijūnas, Ig. Petrauskas, 
J. Grigalauskas, Ig. Serapinas, 
N. Abromas, VI. Andrijauskas 
ir Irena Sekmokas; po $5: J. 
Bagdžius, S. Graužinienė, A. 
Marenholcas ir Pr. Pranckevi- 
čius. Aukos perduotos šaulių 
Valdyba

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7’7747

Gaisras Sydney mieste
SYDNEY, Australija. — Visą 

miesto sekciją apdeginęs gaisras 
šeštadienį persimetė Į pasilinks
mintų parką, kur žuvo vienas 
suaugęs vyras su dviem savo 
vaikais, 4 ir 6 metų amžiaus, ir 
dar keturi kiti vaikai.

Policija nustatė, kad gaisras 
prasidėjo elektrinio traukinėlio 
elektros Įrengimui sugedus.

CICERO SKYRIAUS LIETUVIŲ KRIKšč. DEMOKRATŲ 
SĄJUNGOS KULTŪROS VAKARONĖ

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
_______ Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr-)

Fjjteipri$e» -rinkon Tšlėiatusda- 
1 yku$,i.Atkreiptinas' dėmesys i 
tos bendrovės le.džianras litua
nistines ^-priemones vaikams ir 
jaunučiams bei suaugusiems. 
Bendrovė -išleido turimų prekių 
bei tautodailės gaminių katalo
gą “Ulhuanian Products and 
Services”. Jis yra iliustruotas, 
8 psl. su užsakymo kiuxmu. Ne
senai B-yė išleido spalvotą ka- 
talogą. Jis kainuoja $2. Rašyti: 
Baltic Enterprises, P.O. Box 
8241, Boston, MA 02114.

F. Zapolis, Agenf 
3208/z W. 95th St 
Everg. Park, III,. 
60642, - 424-8654

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

Du butai, medinis su skiepu ir ga
ražas. švarus, gerai prižiūrėtas. 63 ir 
Troy.

Du butai, mūrinis, įrengtas skiepas 
auto garažas. Avers ir 26-ta.
Medinis namas su geležies (Hard 

ware) prekių krautuve. Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Sbanioniui už dėmesį Naujie
noms ir teigiamą apsisprendi
mą, gerą žinią skelbiame vi
siems skaitytojams, prašydami 
jų aktyviau prisidėti prie plati
ninio vajaus.

— Ponia Marija Yureck iš 
Parko kiekvienais

Visiems aukotojams prie įėji 
mo. aukotojoms už pyragus ii 
šeimininkėms už vaišių paruo 
šima

Don't give them 
the chance... use

A Sergeants
the pet care people

c 1979 MoTpę-Morfon Company, a subskHaf
A H Rob-ns Co. Richmond. VirQinia 232!

— Irano valdžia, nekreipda
ma dėmesio į naftos kartelio nu- ,- . ve.tarimus, naftos statinės kaina i T . . ., ... ... -iJei visai vasarai
pakele ik, $20. nuolaida

I ežerą.
NETAISYKLINGI POSAKIAI dieniais 12-2 vaL p.p. tel. 434-3462

(Iš prof. dr. P. Joniko 
“Kalbos dalykai”)

Čia pataisau keletą netaisyk
lingų posakių, kurių dar vis ne
retai pasitaiko ypač amerikiečių 
spaudoje.

1) čia užeina žmonės ne vien 
tik, kad šį tą nusipirkti. Turėtų 
būti: Čia užeina žmonės ne vien 
tik šio to nusipirkti, arba: .. .ne 
vien tik tam, kad šio to nusi
pirktų. ..

2) Namas randasi prie gatvės. 
T. b.: yra prie gatvės. Randasi 
mūsų kalboje reiškia: ima ras
tis (ko pirma nebuvo), pvz. po 
lietaus daugiau grybų rąndasi, 
ima rastis.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Natrjlenra, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytfjams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Reridendnio viešbuSs. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu Ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus" 
autorė M Miškinytė paskyrė 850 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstyto* rude
niniame Naujienų piknike.

• French Fried Shrimps.
• OUR SPECIALTY - French tried 

smelts and Fish chips.
BEN'S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.
337-0263. Closed Monday s

Vacys šaulys, dr. Adolfas Šle
žas ir dr. Šarūnas Tauras. Sta
sė Labanauskienė yra Pagelbi-( sąjungai 
nio Moterų vieneto pirmininkė, 
Vanda Kaunienė — sekr., Mary
tė Jablonskienė — ižd. ir Viole
ta Paulienė — koresp. sekr.

— Kalifornijos Lietuvių Die
na prasidės birželio 15 d. 7:30 
vai. vak. parodų atidarymu Los 
Angeles šv. Kazimiero parapi
jos salėse. Birželio 17 d. bus 
Įvairios programos ir pramogos.j g-pATE St 
Koncertas prasidės 1:30 vai. po
piet Marshall aukst. mokyklos 
salėje, dalyvaujant sdl. Genei 
Ugianskienei, pianistei Raimon
dai Apeikytei ir Studenčių dai-j 
nos vienetui “Nerija”. Progra
mos vedėja 'sol. Birutė Dabšiė- 
nė.klausimu.

— DENGIAME ir taisome vi- 
i sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA. Skambinti 
tel. 434-9655. (Pr.)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

(čia apie vieną ir tą patį vei
kėją kalbama.) T. b.: Tokiose 
mintyse praleidęs valandą laiko,

3) Paaukojo 25,000 dol. tirti tare-
širdies ligonius. T. b.: .. .tirti 6) Ėmė (= angį, took) daug 
širdies ligoniams, plg. davė pi- laiko^kol išmokau gerai a^ghs- 
nigų nusipirkti drabužiams (ku
riam tikslui).

4) Iš jo laike kratos buvo at
imti visi daiktai. T. b.: .. J-------
metu, per kratą buvo atimti visi 
daiktai.

5) Tokiose mintyse jam pra
leidus valandą laiko, jis tarė.

- TEHERANAS, Iranas. — Mir 
i la Chomeini pirmadienio rytą 

, , , . , j paskelbė, kad pirmadienio ryta■muzieiaus,. Moterų vienetoi 5 ,... .. , - •, x•kalėjimo kieme buvo susaudyti 
trys Irano karininkai ir vienas 
policininkas. Jiems buvo liepta! 
šaudyti Į demonstrantus ir jie 
nepasipriešino. Iš viso sušau-į 
dyti 296 žmonės. x i

— Ponia Nina' Petrauskas iš 
Brighton Parko lankėsi Naujie
nose. Dėkui už vizitą, sveikini
mus ir gerus linkėjimus, taip 
pat už $10 auką. Dėkui tos apy
linkės tautiečiui, užsisakiusiam 

vienerieins metams' 
ir. Įteikusiam S7 auką, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

— Biržėnų Klubas paskyrė 
Naujienų paramai $10 ir juos 

tytojns'irT visus" lietuvius, "b pr^So pasekti taygnešiųbef lietuviškos span-1 įteikė per Romą Maldūną, kuris 
des pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį -prosą aplankė Naujienose 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk- F , * JT^,1 .
štamą grandis? ne tik lietuviškos spaudos Idestėjimui, bet ir visos Išeivijos dirbančius savo draugus. Dėkui 
taip pat nevergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomb valdybai ir visiems to klubo na- 
tiekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rd.
kalų renesanso. ■ * • GENERAL OFFICE

Near loop location. Light typing also 
accounts payable experience. Good 
pay - 5 day week.

Write: 
Naujienos - Box 228 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Lietuvių Amerikoje narys, tapo 
Naujienų prenumeratorium, už-^ 
susakydamas jas vieneriems me
tams kartu prašydamas atsiųsti 
kun. dr. Končiaus knygas anglis- Marquette 
kai: Lietuvės istorija ir Vytau-^ metais gausiai paremia Naujie- 
tas Didysis. Naujasis mūsų skai-įnų leidimą. Dėkui jai už atsilan- 
tytojas p. A. Stanley-Stanaonis kymą Naujienose, malonius po- 
yra aukšto išsilavinimo asme- kalbius, ankstybą prenumeratos 
nybė. Jis naudojasi radijo sto-jpratįsimą ir už $20 auką, 
ties WNDI adresu ir skaityto
jams bus įdomu daugiau apie jį 
patirti. Jo elgsena rodo, kad esa- 

lietuvybės rene
sansą Amerikoje ir kitur, tik 
ar mes tarpusaviu nesantaiko- 

gai tarp saves kalbėjosi temos mis ir rietenomis jo nenuslopin-. „
Sime? Dėkojant p. A. Stanley -aU]ienas

DAR SENA KAINA

Parduodamas žema kaina 4 kamba
rių mūro namas ant 37 pėdų sklypo. 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuoj galite keltis, priešais Marquette 
parką.

LABAI ŠVARUS 2 butų narnas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
NAUJAS 2 aukštų mūro namas Mar
quette Parke. 2 butai po 6 kambarius 
ir trečias gražiame beismante. Daug 
vertingų priedų.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug oriedų. Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60.000.

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

Tai buvo labai kultūringa ir 
įdomi vakaronė, kurią taip tei
giamai nuteikė gerbiamas dr. K 

Įėję. Šioje vakaronėje dalyvavo . Šidlauskas.
virš 30 asmenų, net į ją nepa
miršo ats'lankyti iš Centro val
dybos ir iš kitų skyrių.

Vakaronę atidarė skyriaus 
P’rmininkas J. Švedas, kuris at
siprašė, kad nebus meninės da
lies, nes l’gos sutrukdė pasiruo
šimui, todėl negalima įvykdyti. 
Skyriaus pirmininkas pristatė 
prelegentą dr. K. Šidlauską.

Prelegentas padėkojo pirmi
ninkui ir visiems susirinku
siems ir pro juokus pasakė, kad 
galėsiąs daugiau kalbėti, kol nu
sibos, 
ninės 
dūrė: 
dykit

Dr. K. Šidlausko kalbos tema
buvo: Dabartinė politinė situa-Į Sullivan, Indiana, Susivięnijimo 
cija ir Lietuvos laisvinimo orga
nizacija bei gairės.
.Jis kalbėjo labai apgalvotai, 

neužgaudamas nė vieno veiks
nio. Kalba buvo Įdomi ir turi
ninga, ji imponavo klausytojus. 
Po paskaitos pirmininkas padė
kojo, publika karštai ir ilgai 
plojo.

Skyriaus pirmininkas teiravo
si dėl klausimų. Buvo labai 
svarbių klausimų, kurie lietė 
virš minėtą temą. Dr. K. Šid
lauskas įtikinančiai atsakinėjo.]me pakeliui

Po visų diskusijų vyko vai
šės. Dalyviai vaišindamiesi, ii

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė or
ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. .

išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnaūja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: ___
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