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BIRŽELIO SUKAKTIS PALYDINT
Birželio mėnuo įsirašė į šio šimtmečio Lietuvos istoriją tra

giškomis raidėmis. 1940 metų birželio mėnesį Lietuva neteko savo 
nepriklausomybės. Lygiai po metų mūsų Tėvynę nusiaubė pir
mieji masiniai išvežimai, dar didesnėmis bangomis pasikartoju
sieji po antrosios bolševikinės okupacijos. Lietuva atidavė milži
nišką duoklę Gulago salynui.

Okupuotoje Tėvynėje šis genocidinis aktas oficialiai neegzis
tuoja. Apie jį tyli mokyklų vadovėliai ir istorijos knygos. Jo 
.minėti neleidžiama žurnalistams, rašytojams, filmų kūrėjams. Bet 
birželinės tragedijos nepamiršo nei tautiečiai Tėvynėje, kur apie 
ją plačiai rašo savilaidinė spauda, nei išeivija. Mūsų pareiga 
išlaikyti kraupiojo birželio prisiminimą gyvą savo širdyse ir 
veiksmuose. .

Iš VLIKO VEIKLOS
— VLIKo valdybos vicepirmi

ninkas dr. Jokūbas Stukas šių 
metų gegužės 29 d. dalyvavo pa- 
baltiečių sušauktame' pasimaty 

’ me su neseniai iš.Soviętų- Sąjun
gos atvykusiu ukrainiečių disi
dentų V&Ientinu ^inašTi^kuris 
tarp kitko papasakojo apie savo 
pasimatymus su lietuviais poli
tiniais kaliniais, ypatingai iškel
damas Balio Gajausko ir Hen
riko Jaškūno asmenis.

— VLIKo valdybos posėdis 
įvyko š.m. birželio 9 d. Alexan
dria, Va. Dalyvąyo;- pirm. dr. 
Kazys Bobelis, valdybos nariai 
dr.' Jonas S tiki orius,- dr: Jonas 
Balys, dr. Kostas Jurgėla, iriz. 
Liūtas Grinius, dr. Elena Armi
nienė, reikalų vedėja Marija 
Noreikienė, Lietuvių Žmogaus 
Teisių komisijos pirm.; dr. Do- i 
irias Krivickas, RLEoątstovas 
Algimantas GureckasJr svečias 
dr. Saulius Naujoįfeitis,'Akųris 
padarė yį^nėširna, Taškeldamas 
įdoiriių mihčių-idė jų - dėl -VLIKo 
d i rbamo 'Lietu vos-"■ laisvinimo 
darbo. > ; r ■ / •5

- Dr.- Bobelis painformavo, kad 
VLIKo pastangomis į JAV Kon
gresą bus įnešta rezoliucija dėl 
nelegalaus Pabaltijo tautų in
korporavimo į Sovietų Sąjungą, 
dėl nelegaliai okupuotoje teri
torijoje laikomų Sov. Sąjungos 
kariuomenės dalinių.

Pranešimus iš savo veiklos 
sričių* padarė nariai: dr. Balys-, 
dr. Jurgėla, inž. Grinius. Dakta
ras Krivickas painformavo apie 
vykdomus pasiruošimus Madri
do Konferencijai — numatyta 
išleisti keliomis kalbomis infor
macinės medžiagos apie Helsin
kio susitarimų laužymus Lietu
voje ir kt. Dr. Krivickas taip 
pat painformavo apie Žmogaus 
Teisių komisijos veiklos išplėti
mą Europoje.

— Š. m. birželio 10 d. Wash
ingtone, D.C., VLIKo pirm. dr. 
Bobelis, vicepirm. dr. Jurgėla ir 
Lietuvių žmogaus Teisių komi
sijos pirm. dr. Krivickas pasi
matė su Lietuvos atstovu dr. 
Stasiu Bačkiu ir Lietuvos atsto
vu prie šv. Sosto Stasiu Lozo
raičiu, jr. Buvo pasidalinta in

formacija’apie įvyksiančią Mad
rido konferenciją ir kitus Lie
tuvai ir lietuviams aktualius 
reikalus. Diplomatinė Tarnyba 
rems VLIKą, vykdantį jam tau
tos patikėtą darbą, o VLIKas 
savo ruožtu rems ir talkins Dip
lomatinei Tarnybai, atstovau
jančiai Nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką laisvajame pasau
lyje.

— VLIKo vicepirm. inž. Gri
nius š.m. birželio 19 d. susitiko 
su PLB ir JAV Bendruomenės 
ryšininku Washingtone A. Gu- 
recku. Keturias valandas truku
siame pasikalbėjime ir pasidali
nime nuomonėmis buvo- paliesti 
esminiai Lietuvos padėties ir iš
eivių veiklos klausimai. Pokal
bis vyko nuoširdžioje dvasioje, 
pabrėžiant, kad lietuviams šian
dien ypač reikalingas tarpusa
vio susiklausymas, organizacijų 
artimo sąlyčio vystymas ir pa
stangų suderinimas. Panašūs po
kalbiai bus tęsiami toliau.

— VLIKo tarybos posėdis įvy
ko š.m. birželio 17 d. Čikagos 
Jaunimo Centre, kur dalyvavo 
keturiolikos VLIKą sudarančių 
grupiu atstovai ir PLB ryšinin
kas . Saulius Kuprys. Tarybos 
pirmininkas Valerijonas Šim
kus, pradėdamas posėdį, pakvie
tė Tarybos narius atsistoti ir 
susikaupimu pagerbti tūkstan
čius lietuvių, išvežtų ir žuvusių 
nuo sovietų teroro birželio mė
nesiais 1940 ir 1941 metais. Taip 
pat prisimintas 1945 metais na
cių nukankintas VLIKo narys 
Izidorius Kurklietis.

Taryba buvo painformuota 
apie VLIKo valdybos posėdį, 
įvykusį š.m. birželio 9 d., ir apie 
PEN konferenciją, įvyksiančią 
Rio de Janeiro š.m. liepos mė
nesį. Lietuvius atstovaus Tomas 
Venclova. Tam reikalui VLIKas 
parūpino ir Tautos Fondas išlei
do specialią brošiūrą anglų ir 
portugalų kalbomis.

Sudarytos VLIKo tarybos ko
misijos: 1) Poltikos ir Teisių — 
Algirdas Kasulaitis, Aleksand
ras Laikūnas, Jonas Virbalis, 
Antanas Kučys, prof. dr. Juo
zas Meškauskas, dr. Rima Sko- 
rubskaitė, Mečys Valiukėnas ir 
Jonas Jurkūnas; 2) Lietuvos 
Studijų — pirm. kun. Ansas

šešis metus erdvėje praskriejusi laboratorija vakar nukrito 
pietų Australijoje, Indijos vandenyne.PREZIDENTAS CARTERIS TARIASI SU PAREIGŪNAIS ŪKIO REIKALAIS

FEDERALINĖ AVIACIJOS ADMINISTRACIJA NELEIDŽIA 
DC-10 LĖKTUVAMS SKRAIDYTI

WASHINGTON, D.C. — Pre- cialistų numonę keliais klausi- 
zidentas Carteris ištisą savaitę mais. Manoma, kad savaitės pa- 
tarėsi su įvairiais valdžios atsa-, baigoje bus paskelbtas svarbus 
kingais atstovais, Kongreso ir paties prezidento pranešimas.

i prasidėtų maištas prieš vyriau
sybę“. Mula Chomeini antradie
nio vakare paskelbė visiems 
iraniečiams amnestiją ir įsakė 
“revoli icmio komiteto” kariams 
niek- 
už nusikaltimus, atli1 
antradienio.

DC-10 LĖKTUVAMS DAR 
NELEIS -SKRISTI

Atsakingi Federalinės aviaci-

pramonės atstovais įvairiais 
krašto energijos reikalais. Buvo 
siūlyta prezidentui panaikinti , 
naftos ir degalų kontrolę, bet ,
prezidentas atsisakė dabar pa- jos administracijos pareigūnai 
naikinti. Gazolinas tuojau smar- skraidė keliais DC-10 lėktuvais, 
kiai pabrangtų. Prezidentas ne- bet antradienį uždraudė lėktu- 
nori, kad rinkiminiais metais | vams keleivius vežioti. Federa- 
tai neigiamai atsilieptų.

TARIASI SU MIESTŲ 
PAREIGŪNAIS

ta-Iki šio meto prezidentas 
rėsi su atsakingais vyriausybės, 
Kongreso ir pramonės atstovais. 
Prezidentui pavyko sužinoti jų 
nuomonę keliais svarbiais klau
simais. Antradieni i David sto
vyklą atvyko visa eilė rinktų 
merų ir atsakingų mažesnių 
miestelių pareigūnų.

Prezidentas jau turi gana 
tikslių žinių apie infliaciją ir 
priemones infliacijai kontro
liuoti, bet nori dar patirti spė

tinė administracija išaiškino dar 
tris “išvargusio” metalo plyšius. 
Tie lėktuvo struktūros supleišė- 
jimai galėjo sukelti O’Hare ne
laimę. Visa eilė DC-10 lėktuvų 
turės būti patikrinta ir plieno 
plokštės pakeistos, šių plokščių 
pakeitimas gali užtrukti bent 
porą savaičių.

Federalinė aviacijos administ
racija neleis lėktuvams skristi, 
jeigu nebus pataisyti “išvargu
sio” metalo supleišėjimai. Fede
ralinė aviacijos administracija 
pataria užsieniečiams tikrinti 
“išvargusio" metalo plokštes ir 
jungtis.SUŽEISTAS “GIEDOTI” PRADĖJĘSGENEROLAS AMIR RAHIMl

— MES JUS VISUS IššAUDYSIM, MES NUŠAUSIM MULĄ 
CHOMEINĮ, ŠAUKĖ RAHIMI PAŠOVUSIEJI KARIAI

TEHERANAS, Iranas. — Ge- 
rolas Amir Rahimi, Irano garni
zono vadas, pirmadienį prane
šė mulai Chomeini. kad ruošia-

perversme, areštus. Bet komite
to partizanai mažai ką tesuėmė, 
nes kariai jokiems komitetams 
nepasidavė. Keli karių apklau-

METALAS SULŪŽO, UŽSIDEGĖIR SUKRITO Į VANDENYNĄ
AUSTRALIEČIAI RADO KELIAS APSVILUSIO 

METALO DALIS, NIEKAS NESUŽEISTAS

WASHINGTON, D.C. — Na
cionalinė erdvės administracija 
praneša, kad erdvių laboratori
ja palietė tirštesnę žemės at
mosferą pietų Australijos pa
dangėse, užsidegė ir pradėjo by
rėti. Laboratorija palietė atmos
ferą. kaip buvo paskelbta, 11:37 
vai. ryto. Atmosfera pradėjo 
veikti laboratoriją 56 mylių 
aukštumoje.

1 -

Į Keli laboratorijos gabalai nu- 
1 krito pietų Australijoje, bet di

delė jos dauguma įkrito į Indi
jos vandenyną. Paskirtiems pa
reigūnams buvo pasakyta, kur 
re’kia ieškoti krintančių labo
ratorijos gabalų, bet Afrikoje 
buvusieji atskriejančios labora
torijos jau nebematė, nes ji bu
vo nukritusi į Indijos vande- 
nvna ir nuskendusi.

Pranešimai iš Pietų Australi
jos sako, kad pietų pakraščių 

Į gyventojai matė liepsnojančią 
ir krintančią laboratoriją. Tai

neareštuoti ir netardyti trečiadienį; apie 20 minu-

KART xi SUŽEIDĖ
GEN. RAHIMl

Nespėjo gen. F nimi 
prie kareivinių. Keli jauni 
priartėjo prie jo ir sunkiai su
žeidė. Garnizonas jau žinojo, 
kad gen. i
Chomeini karių ruošiamą per- j 
versmą. Matyt, kad sužeidimas i 
buvo nesunkus, nes garnizono 
viršininkas nesudribo. Jam buvo 
suteikta pirmoji pagalba, o vė
liau j:s nuėjo į kariuomenės 
štabą.

RENGIASI SUŠAUDYTI 
VISUS IŠDAVIKUS

vvrr

■' čių prieš vidudienį. Trijose pie
tų Australijos vietose rasti karš-

1 ti laboratorijos gabalai. Mano
ma. kad Australijoje nukrito ir 
daugiau plieno gabalų, aplietų 
verdančiu metalu.

1

Pietų Australijos gyventojai 
matė didesnius ir mažesnius iš- 

{irusios ir degančios leboratorijosRahimi išdavė mulai & ., . v. gabalus, skrendančius i rvtu irIzorin riinciomn 1 v

Į pietų Indijos vandenyno plotus. 
Jie negalėjo matyti vandenin 
krintančių laboratorijos dalių, 
bet jie matė, kuria kryptimi jie 
buvo nešami. Dalis jų įkrito į 
vandenį visai netoli Australijos.

Nacionalinė erdvių administ
racija labai džiaugsmingai suti
ko žinią apie erdvių laboratori
jos tokį sėkmingą nusileidimą 
ir nukritimą į Indijos vandeny
ną. Rūkantieji pareigūnai iš 
džiaugsmo degė cigarus ir 
džiaugsmingai traukė dūmus. 
Nerūkantieji vieni kitus sveiki
no ir. spaudam, rankas, džiau
gėsi. kad apskaičiavimai buvo 

I t.kslūs. Svarbiausia, kad desin- 
i tegracija prasidėjo Australijos 
] pietuose ir baigėsi greta esan
čiame Indijos vandenyne.

Atsakingi Amerikos parcigū-

įGen. Rahimi, gavęs kulką 
ranką, nukrito ir sudarė nušau
to žmogaus įspūdį. Vėliau jis 
atsigavo ir papasakojo, ką matė 
ir girdėjo. Jis tvirtina, kad Į jįi 
kelias kulkas paleido kariuome
nės policijos kariai. Matyt, kad 
šovikus jis atpažinęs Be to. be- j 
šaudydami, jie šaukė ‘ Mes jus Į 
visus ’ššaudvsime. Mes nušau- 
sim ir mulą Chomeinį! 
tas rrnerolas a:škiai 
šiuos karių pasakytus žodžius.

Mulai Chomeiniui paskelbus Į nai labai bijojo, kad krintančios

S užei 
girdėjo ;

amnestiją, jo žodžius pakartojo 
premjeras Bazarganas. Jis tvir
tino, kad “revoliucinio komite
to“ kariai neturi teisti politinių 
nusikaltėlių. Jis pareiškė, kad 
nebus persekiojami nusikaltė
liai, nebus suimami ir klausinė-j 
jami. Niekas Irano garnizono, 
karių neklausinės.

laboratorijos dalys nepaliestų 
krašto gyventojų. Galimas daik
tas, kad ateis žinių iš Indijos 
vandenyno, kur žmonės galėjo 
savo akimis matyti krintančias 
laboratorijos dalis, bet apie nu
kentėjusius žmones ir jų turtą 
žinių nėra.

Amerikos inžinieriai ir erdvių 
administracijos nariai norėtų

Amerikiečiai Kanadoje 
prisipildo gazolino

PORT HURON. Mich.— Ame
rikiečiai savo puošniuose motor
laiviuose vis daugiau pradėjo iš 
Port Huron marinos plaukioti 
Juodąja Upe (Black River) į 
Kanados pusę, tik ne dėl to. kad 
ten gamta būtų gražesnė ar žu
vis gardesnė, bet dėl to. kad ten 
gali prisipilti pilnus tankus ga
zolino ir dar 20 centų pigiau 
galonui. Pavyzdžiui, prisipylęs 
savo sportinio motorlaivio tan
kus po 300 ar 400 galonų gero 
gazolino ir pigesne kaina, kiek
vienas jaučiasi dvigubai paten
kintas... JAV-bių muitiniu val
dininkai sako, kad amerikiečiai 
visu pasieniu nuo Maine iki 
Seattle visomis priemonėmis ne 
tik laivais, bet ir automobiliais, 
sunkvežimiais ir “namais ant ra
tų" gazolino prisipilti važiuoja 
per sieną. Daugiausia dėl tos 
priežasties labai padaugėjo Ka
nadoje atostogaujančių ameri
kiečių skaičiai.

Izraelis taikos nepaiso
Izraelio policija pirmadienį 

turėjo susirėmimą su arabų kai
mo gyventojais šiauriniame Iz
raelyje. kur arabai kaimiečiai 
bandė sustabdyti buldozerius, 
pradėjusius valyti per jų žemės 
rėžį kaimą suplanuotam nau
jam kel/ui. Arabai kaimiečiai 
svaidė akmenis ir bonkas į Žy
dų nacionalinio fondo darbinin
kus, valančius rėžį statyti kelią 
į kitą kaimą — Mijilya. aukšL. 
Galilėjoje.

Izraelio radijo pranešimu, 
grumtynėse du traktorių opera
toriai ir septyni policininkai 
buvo sužeisti, kol valdžios parei
gūnai įsakė protestantus išblaš
kyti ašarinėmis bombomis.

__________________________ \

Verčiau prekiauti 
negu kariauti

TEL AVIV. — Viena didžiau
sių Izraelio manufaktūros firmų 
pranešė, kad pradeda bendrą 
partnerių biznį su viena Egipto 
kompanija, pastebėdama, kad 
tai yra pirma tokia biznio avan
tiūra tarp šių dviejų kraštų. Ta 
Izraelio tirma, prekiaudama su 
40 kraštų pern.-.' nadariusi $480 
milijc -i apyvaivą. Egipto kom- 
nr- j,, dar nepaskelbta.

Medicare Įmokėjimai 
pakelti 50 centų

WASHINGTON. — Apie 27

Liepos 12: Marcijona, Jaso- 
nas, Skaidra, Margis, Gineitis, 
Žadvydas, Vilmantis.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:26.
Oras šiltas, vakarę lis.

Trakis, nariai — dr. Jonas Šal
na, dr. Jonas Stiklorius, Juozas 
Skorubskas ir Stasys žadeikis.

Kęstutis Dirkis išrinktas Ta
rybos narių ryšininku.

Kontrolės komisija gegužės 
16-17 dienomis tikrino VLIKo 
ir Tautos Fondo knygas New 
Yorke. Komisijos narys K. Dir
kis perskaitė tikrinimo proto
kolą ir rekomendacijas, kurios 
Tarybos buvo priimtos.

Sekančiam Tarybos posėdžiui

mas perversmas mulos Chomei-, 
ni įvestai '■'‘Islamo respublikai” 
panaikinti. Jis papasakojo mu
lai Chomeini ir “revoliucinio, 
komiteto“ nariams, kurie kariai 
yra pasižadėję dalyvauti per
versme. Irano “revoliucinis ko
mitetas” tuojau pradėjo kari
ninkų, pasižadėjusių dalyvauti

pirmininkaus Viktoras • Nau
džius, Lietuvos Fronto^ Bięiulių 
atstovas. v. Į C&lfci) -e.

■sinėti' ^atėjusieji “revoliucinio 
komiteto“ kariai vietoje buvo 
nušauti. Karininkai, patyrę apie 

i ^revoliucinio komiteto” planus, 
pradėjo šaudyti kiekvieną “re
voliucinį partizaną”, atsiradusį 
garnizono srityje, šitas karių 
elgesys sukėlė didžiausią susi
rūpinimą valdžios sluoksniuose. 
Karo policija mieste nušovė di
doką būrį “revoliucinio komite- 
to’ikarių. Premjeras prašė pa
likti karius ramybėje/ kad ne-

Mišku gaisru sezonas
PHOENIX, Ariz. — Dar pra

eitą savaitę paplitę miškų gais
rai iki penktadienio nudegino 
daugiau kaip 50,000 akrų Arizo
nos miškų, krūmų ir žolynų 
(pievų), šimto laipsnių tempe
ratūroje ir tik 7 laipsniams drėg
mės esant, ugnis nesuvaldomai 
išsivystė į 19 gaisrų ir per sa
vaitgalį nudegino daugiau kaip 
80,000 akrų ploto.

patirti tikslesnių žinių apie me
talų apdegimą ir susiliejimą, 
bet tos žinios nėra būtinos. Na
cionalinė erdvės administracija 
apmokės persiuntimo išlaidas, 
jeigu radusieji tas dabs įriš ir 
pasiųs į Washingtona. Bet ta 
pati erdvių administracija ne
siūs žmonių ieškoti nukritusių 
dalių ir neklausinės žmonių, ku
rie savo akimis matė kritimą.

NASA pakėlė į erdvę 85 to
nų laboratoriją kartu su trim

milijonai senesnių ir nedarbin
gų (invalidų) amerikiečių pra
deda nuo sekmadienio kas mė
nesį mokėti 50 centų daugiau 
už savo daktarų sąskaitas. Įmo
kėjimai iki šiol buvo $8.20, nuo 
sekmadienio bus $8.70.

astronautais. Jie pravedė re ka
lingus bandymus. Į laboratoriją 
buvo pasiųsta kita grupė atsro- 
nautų, kurie atliko įvairius eks- 
perirhėnfuš.’



VACYS PRŪSAS

TORNADO

60521. Tele*. (312)-325-4359.
Lietuvių tenisistų dalyvavi-

Š. A. Pabaltiečių lauko teniso pirmenybės
S. Amerikos Pabaltiečių Indi- North Madison, Hinsdale, 111.

karšto van- 
atsitikimai

mitetas.
Lietuviai teniso žaidėjai ska- 

Courts,! tinami šiose varžybose kuo skait- 
campas Kalamazoo ir 60'tn St., lingiau dalyvauti.,

(Tęsinys)
Tai vis kliūtys, kurias reikia nu- jos reikalai kiek kitaip atrodo 
galėti, kurios kaštuoja. Pvz., 100 j ir jie kitaip sprendžiami, l ame 
megavatų elektros stotis, nau-j rajone cnergiios 
dojant geoterminę energiją, že
mės garus. į. dieną pagamintų 
41KMMX) statinių druskinio van
dens, prisotinto dar mineralais, 
km L re:kia nui“ lyti kur padė- 
'i. Numatoma. kad kitos išei
ties nė“a. kai protinti ji atgal 
į žemes giluma, kas vėl reika- 
l '.uja spe Uolių Įrengimų ir nau
jų išlaidų. Bet gyvenimui reika
laujant, išsilaikyti ar žūti, ne
atsižvelgiant i kaštus ir kliūtis, 
vidaus reikalų ir naujai sukur
tas energijos departamentas ge
otermine energija yra rinitai 
susirūpinės ir pavedęs rimtų 
bendrovių ir universitetų speci
alistams beveik visu Atlanto pa
kraščiu, nuo Meksikos rubežiaus 
iki pat New Yorko, tyrinėti ir 
nedelsiant gręžti skyles žemėje 
geoterminei šilimai ir energijai 
išgauti. L>r. Dorfman optimis
tiškai tvirtina, kad tikslas pasi
seks, kad jau dabar galima tvir
tinti, jog 75% yra galimybės 
laimėti.

cuergiios komercinė 
perspektyva yra žymiai daugiau 
viliojanti, turtingesnė. Geologi
niai skirtinga sritis žada ir skir
tingą geoterminę energiją, čia 
požemyje karštas ir druskomis 
prisotintas vanduo turi taipgi 
savyje s u k a u p ę s milžinišką 
kiekį metano dujų, kitaip vadi
namų natūraliomis dujomis. 
Šitai jau senokai buvo pastebė-Į 
ję ir patyrę žemės aliejaus ir, 
dujų ieškotojai. Jų grąžtai Mek-' 
sikos įlankos pakraščiais dažnai 
pradurdave skylę j požemyje 
esančius ir niekam iki šiol gal
vos nekvaršinančius stipriai 
suspaustus sūraus vandens- 
sluoksnius, kur tuomet neretai 
išsiverždavo stipri 
dens srovė. Tokie 
aliejaus bei dujų ieškotojams 
buvo nuostolingu ir nepageidau
jami. Tokiais atsitikimais be
siveržianti srovė išmesdavo i 
aukštai j orą jų'grąžtus ir be-į 
veik juos pačius Žemės aliejaus, 
ieškotojai betki buvo patyrę 
gręžėjai ir nu kėdavo tokius 
taškus apeiti bei juos sutvarky
ti be didelių nuostolių, t

Tik pasireiškus rimtesnei 
energijos -krize' tėatkreipta dė
mesys į (uos sūraus ir karšto 
vandens sluoksnius, ypač geo
logams tvirtinant, jog kartu su 
tuo vandeniu gali būti dideli me-, 
tano dujų kiekiai- Tad prieš ke
letą metų buvo vidaus reikalų 
departamento pavesta Teksaso 
universitetui 77J»00 akrų valdiš
ko ploto, tikslu ištirti ir surasti 
būdus ir priemones tą karštą, 
sūrų, dujomis prisotintą vadenį 
ekonomiškai išnaudoti, pritai
kyti jį visuomenės reikalams. (

Paskutiniu laiku į tą reikalą universiteto specialisto dr. My- 
lįsivėlė ir energijos-departamen- ron Doyfman’o,. reikėtų bent 

Gulf Coast, geoterminės energi- tas, sudarydamas nekaltu vardu trijų kubinių mylį|].4-ręzepyatą

b) Koks bus laimikis?
Žemės gręžimo darbai jau 

pradėti New Jersey, Delaware, 
Maryland’o ir Teksaso valstijo
se, beveik visu lytiniu Ameri
kos pakraščiu.

Geologai įsitikinę, jog toje 
srityje žemės gelmėse yra karš
to vandens sluoksnis, turįs 225 
laipsnius Farenheito, kuris gali 
būti panaudotas rezidencinių, 
komercinių, Įmonių ir ūkio pas
tatų šildymui, maisto, tabako 
gamyboje, dražoves ir žuvis au
ginant, javus džiovinant ir tt 
Sunaudojus šilimą, vanduo vėl 
būtų grąžinamas Į žemės gilu
ma.

bendrovę, kuriai pavesta 3 mik 
dol. kapitalas ir uždavinys: 
gręžti į žemę d 6.500 pėdų gi
lumo skyles, į nustatytus geolo
ginius taškus.

Remiantis turimais daviniais, 
apskaičiuojama, kad pirmoji 
bendrovės pragręžta skylė ties 
Alvin vietove Teksase per .die
ną galės paduotį nemažiau 40 - 

-000 statinių sūraus, karšto ir su 
.’ dujomis sumaišyto vadins, tu

rinčio savyje iki 1.6 milijonų 
kubinių pėdų dujų. Pasak apti- 

! mistiškai nusiteikusio Teksaso
Gi pietų rytiniame Atlanto 

pakraštyje, Meksikos įlankoje —

E »
►"p

•dvės to safe, dependable savings. By .taking stock m 
America with die Payroll Savings Han.

Buy United States Savings Bonds- 
They won’t leave you out is

bat mon on money.
And then the money came, 

feme $27,000,COO from tlx: 
of new Americans. 

šilinia, Įrengimai kainuoja 3- 
10,000 dolerių, o taip vadinami 
voltofotiniai Įrengimai bei ce- 
lės-baterijos kaštuoja žymiai 
brangiau.

Tikimasi ateityje visas neigia
mybes daugiau ar mažiau paša
linti iki tokio laipsnio, jogai 
Įrenginiai saulės energijai pa-j 
naudoti bus tobuli ir kiekvie- 
nani be didelių kaštų lengvai, 
prieinami. Ta kryptimi dirba 
amerikiečiai, japonai, vokiečiai i 
ir kiti. Atrodo, jogei praktiš-} 
kiaušiai . ir pigiausiai saulės 
energijos panaudosimo srityje 
nužengė japonai- Nuo jų, žino
ma, neatsilieka vokiečiai, ame
rikiečiai ir, įdomiausia, — ara
bai.

Žemės aliejaus šeikai Saudi 
Arabijoje ir kituose Mažosios

surasti, kad apsb.nokėtų eksplo
atuoti bei išnaudoti tą Teksaso 
žemės gelmėse, esančią gamtos 
“dovaną”.

Dr. Dorfman’o o'ptimizmas 
nebuvo tuščias — jis žinojo ką 
sako- Turbūt laimingu būdu, 
pirmą kartą skyli gręžiant, pa
taikyta Į požeminį baseiną, tu
rintį šayvje 15,700 psi spaudi
mą (15,7 svarų'Į kvadratinį co
li, 300 Laipsnių Farenheito’ kraš- 
čio ir 400 bilijonų kubinių pė
dų metano dujų. Toks kiekis 
apytikriai prilygsta 72 milijonų 
statinių žemės aliejaus turimai 
energijai.

Teksaso universiteto geologai 
mano, jog toje srityje, galį bū
ti 250 trilijonų kūb. pėd.ų. išnau
dojimui “pagaunamų” metano 
dujų. Aišku, turint dėmesyje vi-
są Meksikos įlankos pakraštį. Azijos kraštuose nejuokais re- 
Gi kita specų grupė paduoda mia ir finansuoja saulės energi-į 
žymiai didesnį dujų kiekį — net jos prilaikomuosius bandymus. 
800 trilijonų kub. pėdų. Tai jau Jie tai daro ne malonę teikda- 
didelis skaičius, vertas dėmesio nii, bet 
ir vargo, kai šiandie JAV Į die
ną išnaudoja 20 trilijonų kub. 
pėdų natūralių ir cheminiu uro* 
cesų pagamintu dujų.

su

pinti
(Bus daugiau)

apie “saulės iiokštų” drdęhanie

ft —4

srovę galinčią aptarnauti 
tūkstančius gyventojų tu-

tūkstančių, šis “saulės bokštas” 
pagamina 100 megavatų elek
tros

with safctyįį,
Like all leading headache 

tablets, Anacin starts with a 
pain rdicvtr recognized safe
Extra strength with safety. That's common sense. That's Anacin

! SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON ~

tXPRCSSIM.VDRfVWG
DON'T CUTIN BETWEEN cars 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

- NAUJIENOS. CHICAGO t, ILL

numatoma, ir lai žino arabai, 
J kad saulės energijos panaudoji

mo technologija netolimoje atei
tyje tiek išsivystos ir ištobulės, 
kad taps žymi verslo šaka.

a) kas atsiekta ir kas 
padaryta?

1). Vokietijoje. Vakarų 
kietijos bendrovė M. A. N. 
konstruklavo 13 mtr. skers
mens turintį “skietį” —■ saulės 
spindulių surinkėją, kuris spin
dulius nukreipia j mažesnį du
benio^ išvaizdą turintį foką-židi- 
nį, kad jis juos koncentruotai

inodami- kad jų turi
mi žemės aliejaus šaltiniai vie
ną dieną išseks, išsisems. Ara
bų masyvus kapitalo investavi
mas į saulės energijos verslą 

Nors dr. Dorfman’as ir kai j05 nenueis niekais:
kurie kili chemijos bei geologi
jos inžinieriai yra optimistiškai i 
nusiteikę, bet tain tikra dalis 
dujų žinovų visdėito lieka pesi
mistais: jie mano, kad jau ne- 
taip daug tų geologiškai sus
paustų dujų bus galima ekono
miškai panaudoti.

V. Saulės energija
■jDaug kieno akys ir visas dė- 

ufesys, sprendžiant energijos 
trūkumą, nukraiptas į saulės- 
energiją, i jos j žemę spindu
liuojančią šiiinią. Nors ligi šiol 
saulės energijos panaudojimo 
branšoje, palyginti, nedaug kas Į sukaupęs nukreiptų į surinkėjo 
yra atsiekta. Ik t patirta daug, centre įtaisyto cilindro-rito ga- 
Vokiečiai jau dabar apskaičiuo- Ių- Tok-s įtaisas šildo cilindre 
ja, kad 2420 metais ^aulės spin- esantį vandenį. V. Vokietijos 
dūlių sunaudojimas bus tiek to- - kariuomenei Breisach’o vieto
ji pažengęs, jog viso pasaulio i ' ėję.
suvartojamos energijos saulės- Ia pati M. A N. bendrovė be- 
energijai teks 25-1OU. Bet tuo! rods Saudi Arabijoje įrengė 
tarpu visi yengjjiui sugaudyti t “saulės bokštą’’. Tai* 300 mtr. 
saulės spind ilir.is ąl-kriejančią! aukštyje įtaisyta katilinė, ku- 
šiluminę energiją brangoki rioje vandenį- garais paverčia 
ir - nepanham ii tobuli. Pavyz
džiui, apšild.int vidutinio namų plote ratu įtaisyt* atšyailai-ref- 
pąlalpas, JAV, iki 60%. saulės lektoriai, kurių pi iškaitai pa 15

„ . U--. .--------- M

For your headache get ‘ J ‘ 
extra strength, and safety, too.

Anacin* has extra strength. ” by a panel of experts, used as 
More 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 

tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

vidualinės Lauko Teniso Pir
menybės įvyks 1979 m. liepos
28-29 d., Grand Rapids, Mich, mą šiose pirmenybėse koordi- 
Vykdo - Grand Rapids latvių nuoja ŠALFASS-gos Teniso Ko- 
Jporto Klubas- .

Varžybos vyks East Kentwood
Higs School Tennis C?"”4*.

ŠALFASS-gos 
Centro Valdyba

Grand Rapids, Mieli. Iš ’ 1-96 
greitkelio geriausia imti Kent
wood išvažiavimą.

Varžybų pradžia - 9:00 A.M. 
Registracija - nuo 8:00 A.M.

Programa: Vyrų A kl. viene
tas, Vyrų B kl. vienetas, Moterų 
vienetas, Vyrų Senjorų (45 m ir 
vyresnių) vienetas, Jaunių A 
(18 m ir jaun-) vienetas, Mer
gaičių A (18 m. ir jaun.) Viene
tas, Jaunių B (R> m. ir jaun.) 

i vienetas, Mergačių B (16 m. ir 
I aun.) vienetas. Vyrų dvejetas 
ir mišrus dvejetas.

Dalyvavimas yra atviras v’, 
siems lietuvių, latvių ir estų žai 

T lėjams-
Smulkios informacijos prane- 

j šta visiems sporto klubams ir 
i daugumai pavienų žaidėjų.

Dalyvių registracija atlieka
ma iki liepos 25 d., šiuo adresu:

■ Mr. Eriks Žirnis, 1403 Pickett 
St., Grand Rapids, Mich. 49508. 
felefonas (616)’455-7488.

Pavieniai, klubams nepriklau
są žaidėjai dėl informacijų ga’i 

j kreiptis į bet kurį lietuvių spor
to klubą, Į turnyro vadovą E. 
Žirnį arba į ŠALFASS-gos Lau
ko Teniso Komitetą, šiuo adre
su: Mrs. Ramunė Dičienė. »

Mrs- Ramunė Dičienė, 722

ANNA MAGGENTI, Amerikos 
lietuviams plačiai žinoma kaip 
lietuvių katalikų teisių •>gynėja 
Šv. Kazimiero Lietuvių.Katali
kų kapinėse, praleidus^; kelias 
savaites dviejose ligoninėse, jau 
pasveiko ir grįžo naiiio. Ji visą 
laiką atidžiai seka visuomeninį 
lietuvių judėjimą. Visi džiau
giasi, kad ji sustiprėjo.

— Prez. Carteris. visiems dės
to sunkią ekonominę krizę ir 
prašo konkrečių patarimų.

8

— Vokiečiai pranašauja, kad 
galį kilti karas dėl pasaulio naf
tos. Jie tvirtina, jog amerikiečiai 
būtų galėję parinkti geriausias 
naftos versmes. ’ ;

Pasisakė prieš soviety 
pįĮięĮybės įstatymą

Praeitą sekmadienį, liepos 
d., advokato C. P. Kai rezi-

dencijoje įvykusiame Pabaltie
čių Advokatų ir. Teisininkų Ly
gos Lietuvių sekcijos susirinki
me buvo diskutuojamas Sovie
tų Sąjungos išleistas'. Pilietybės 
Įstatymo pritaikymas seniems 
emigrantams, turintiems JAV 
pilietybę, jų vaikams ir pabėgė
liams, irgi turintiemš'slb krašto’ 
pilietybę. • r

Paaiškėjo, kad lygos vadovy
bė paprašė Sovietų ambasados 
Washingtone to pilietybės Įsta
tymo tėkšto, o taip pat paprašy
ta iš JAV ambasados, esančios! 
Maskvoje, to paties Įstatymo 
teksto. Vėliau tuo reikalu nu
tarta parašyti protesto memo
randumą ir kartu su visais Pa
baltiečių Advokatų - Teisininkų 
Lygos narių parašais įteikti ati
tinkamoms įstaigoms, ir kad mi
nimas įstatymas nebūtų taiko
mas emigrantams bei pabėgė
liams jr jų vaikams.

Koresp. J. Fabijonas

— Senatorius Ba'ker pareiškė, 
kad jis nebalsuos už paruoštos 
atomo sutarties su Maskva ra
tifikavimą. ... >

— Zimbabvės premjeras Mu- 
zorewa afškrido į Washingtona^ 
prašyti prezidentą’-’ netaikyti ' 
sankcijų prieš buvusią Rodėsi ją.

KNOW YOUR HEART

HELP YOUR HEAR! FUND

HELP YOUR HEART

IF VOU DRIVE AT THE a 
SPEED STAY IN 1 

the r/grt lane.



LAIŠKAI NAUJIENOMS
Gėrbiamam Naujienų Redakto
riui.

Prašau Poną Redaktorių ata- 
pausdniti Jūsų dienraštyje ma
no siunčiamus p; aiškinimus bei 
paneigimus j po NEPARTINIO

Buvęs K. Dvių R-jo K-bo
pirm

Gerbiamas iPone Mitkau, 
~7eįgu skaitėte Radio klubo

slapyvardžiu pasislėpusio — ku- aprašymus, tai buvo Jūsų dvie- 
rj toliau vadiiis’u slapuku — iš-1 narių sudėti Įspūdžiai kartu, 
puolius Draugo Nr. 77 balau- Mes iš tolo negalime patikrinti, 
džio 2-ros dienos laidoje, Lietu- kaip iš tikrųjų buvo — turime 

pasitikėti Jūsų koresponden
tais. Kadangi Jūs nieko naujo 
nepasakot, tik pakartojai vieno 
korespodento kritiką, nekreip
damas dėmesio į antrojo palan
kų straipsnį, tai ir mes šį kartą 
nekreipiame dėmesio. Antra, į 
panašius kritkių užsipuolimus 
ar pagyrimus reikia žiūrėti, 
kaip į vienas kito papildymus, 

tyje, kurio nuorašą siunčiu kai- įajgį jums tereikėjo padaryti 
tu. Jeigu būtų reikalinga, galite išvadas ir oridėti trumpus 

(paaiškinimus. Privačius reika- 
atro- lūs Jūs turit galimumų išsiaiš- 

patarimai kinti vietoje. ,
sutikti i

rankraštį

viai Californijoj skyriuje “Daug 
pasakantis įvykis”.

Jums siunčiamą 
praėjusio balandžio mėn. 30 d.
buvau pasiuntęs Draugo redak
toriui atspausdinti Drauge. Re
daktorius Pr. Garšva šio mėn. 
12 d. rankraštį grąžino su pas
tabomis bei patarimais lydraš-

jo tekstą itrepti šioj vietoj.
Redaktoriaus pastabos, 

do, nevišes taiklios ir 
neįvykdomi. Nenorėčiau
su redaktoriaus lygiu respektavi- 
mu pasirašiusio korespondento 
su slapuku korespondentu ir jo 
siūlomais galimumais privačius 
reikalus išsiaiškinti vietoje. Iš
siaiškinti reiėktų tik su kores
pondentu — SLAPUKU! Kokiu 
būdu? Kaip ji atpažinti?!

Aišku, kad nekreipiau dėme
sio tame pačiame Draugo pusla
pyje į virš tendencingų NEPAR
TINIO plepalų atspausdintą Ka
zio Karužos objektyvų aprašy
mą “Lietuvių radijas prie Ra
miojo vandenyno”, nes jame nei 
pagyrimų nei ko nors atitaisyti- 
no nebuvo.

Siunčiau Draugo redaktoriui 
atitaisymus bei paaiškinimus 
tik dėl slapuko neteisingai iš
kreiptų faktų, idant bent dali
nai būtų atitaisyta paliestųjų 
pažeista garbė, tą patį tikslą tu
riu ir dabar.

Reiškiu pagarbą —
JUOZAS MITKUS

Sudedu su visu voku, kad pa
matytumėt,. kap kariais gauna
me Jūsų laiškus.

Reiškiu pagarbą
P. GARŠVA
Vyr. redaktorius
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'People who souo bdd eggs 
IM H1B CEtnURV HUNGARY 
WERE TIED TO A POST ftND

.'WHIP - LASHETDJ

?Rcund igco, ik England, lipe 
INSURANCE COMPANIES REGARDED PEOPLE 
WHO Didn't EAT CHEESE ĄS Poor Risks, 
BECAUSE OF THE BELIEF THAT CHEESE 

prolonged life*.

S AMAZING!
An old

V/RS TO KAVC Th€ FRTIOiT 
SWALLOWS QF 

OSTERM WfiTTE? TkAT HAO 
8EEM FLAVORED VHTH 
PEp PEPPEZ' 
MCPE KILL CU&E'

W i TftE BRIDAL 
’ VEIL WAS 

ORIQlNfcLlY 
A CLOTH 
OVER THE ■ 
HEAD AND ’ 
EVES....To 
WARD OFF •’ 
THE "EVIL

Antanas pranešk ir man, norėčiau jos na- 
diriguoti riu būti. . reikt j nužymėti, 

stropiai iždi- 
Gusto vedimas iždas
ęs !("».(J>(t dol. Gustas 
lietai tvarkingai veda

■ jų darbui bei nusiteikimą, ne- apie sudarytą “non profit” ęr- 
sunku suvokti, kodėl slapukui ganizaciją. Jei vieša paslaptis, 
nepatiko šie vardai-

1 Skilius neturi laiko
I kaž kokiems grupėms, jis reda-'kad kelinti met
[ gut.ja ir leidžia aiškios, teisios, ninko Pr 
linijos žurnalą Lietuvių Dienos, yra pasit 

pasiekia laisvo pasaulio jau treji
ir mėnraštį Lietuviai finansinę atskaitomybę bet kad 
Vakaruose, šiems lei- per tą laiką iždas augo didesniu 

greičiu, negu anksčiau, skaitlį-

kuris 
lietuvius 
Amerikos 
diniains Skirias atiduoda visą
savo laiką ir nemažai pinigų, nės nerodo. 
Paškauskienė nuolatinė bet ne ‘ 
nauja narė. Ji. tiesa, garsi pike
tuotoja. šimtaprocentinė lietu
vė patriotė, puikių jaunuolių 
motina. Rak-eris labai tvirtų 
principų aktyvus visuomeninin
kas, jis sus-me buvo pakviestas 
mandatu komisijom 
turėjo pareigų. Kazys Karuža

todėl jis

“Susikaupusi didesnė suma 
> kai kam neduoda ramiai mie
goti”. Savo darbu daug prisidė
jo prie to sukaupimo V-bos 
žmonės: Kaškebenė, Gilys, Ma- 
cėnienė, Gustas, Gedmintas, uo

lius balių rengimo talkininkai, 
ypač stambūs aukotojai ir pro
gramų vedėjai: Bakūnas, Pair 
tienienė, Kaškelienė ir k t- Paga-galbūt ypatingai nusidėjęs sla-

* , ... . yliau ir šias eilines rašantis perveikla gražiai suorganizavo lot) 
žmonių šaulių buri, kurio vardu 
nemažai sutelkė finansų span-; 
dai bei kitiems gyvybiniams

1 reikalams. Arti Karužos sėdė
ję: J. Venckus, Elena Ramonie
nė, A. Galdikas ir kiti tikrino, 

. kad Karuža sekė susirinkimo 
eigą ir triukšmo nekėlė.

Baigdamas paliesiu vieną an
trą slapuko nauja atradimą. 
“. . . esą nagai klubo įregistruc- 

' • tus nuostatus, jis kaip klubo 
pirmininkas vesiąs susirinki
mą”. Mūsų korporacijos pirm. 
NE ESĄ, bet tikrai pirminin
kauja Sus-mui pagal By-Laws 
artical. IV section 3. Ir čia pra
šovei, slapuke, rašydamas apie 
sumų “tvarkymą” bei sudarytą 
“non profit” organizaciją. Prieš 
3-jus metus V-bai pavedus pirm, 
pareigas man, prašiau jos prita
rimo klubą inkorporuoti, kad 
pinigai butų apsaugoti ir V-bos, 
ypač jos pirm, niekas negalėtų 
kaltinti už pinigų atsiradimą be pakvietė Arafatą tartis apie tai- 
valdžios leidimo. Negirdėjau ką Artimuose Rytuose.

I pukui, nes jis savo energinga

8-rius darbo metus jungiąsis 
prie pastarųjų ir visi galime la- 

■ bai ramiai miegoti, kad gana to
limai ateičiai finansinis radijo 
programų išsilaikymas yra už
tikrintas.

pastebėjo man, kad jam nede- savo Valdyba vertinti pasitrau- savo pasiūlymus Į jo šiurkštumą 
ra organizacijų sus-se dah-vair kusios Pautienienės darbus, bet šiurkštumu (triukšmu) atsike
li, bet kai paaiškinau, kad įtei* ne mano, jau trečio pirm, ir po pė ir sutrukdė dienotvarkėn 
kimas bus atliekamas prieš su- 5-rių metų.
sirinkimą, su tokia sąlyga kon-( Organizacijoj juk nežanga- 
sulas sutiko. Finansiniams kaip miSke tarp medžiu
mėjams pagamintas trofejas su beJ kelmu Todėi sIapuko man 
lietuviškų spalvų deriniu ir;kabinama §aji5kliiha gražinu 
įmontuotomis Radijo emblemo-j 

■ mis Įteikti paprašiau V-bos vice-i 
i pirm. H. Bajalį.

Gal negali miegoti tie, kurie 
mažai arba nieko prie tų links
niuojamų sumų neprisidėjo ir 
spaudoj skelbė savo planus, kaip 
ir ką ant tos finansinės bazės 
būtų galima statyti. Baigiau 
“pokalbi”, — teisingai! gal būtų 
išsireikšti — paaiškinau nežino
majam.

Į V-bos neįrašytą ir sus-me nie-; 
' keno nepasiūlytą tik nenuoramos 
primestą 'Punktą — “nuostatų 
pakeitimas”.

“Klubo pirm, pats važinėjo 
i jam pačiam, nes jis tikrai šališ-jpo butus ir pagal grupės suda- 
ku pasirodė minėdamas J. Mit- rytą sąrašą verbavo kandidatus 
kų ir K. Prišmantą o praleisda- pakeisti Valdybai”. Pakaitos 

‘Žinantiems dalykus metėsi mas D. Kaškeliehę. Jis gal už- V.-bose natūralus reiškinys, o
. . solistė miršo ar sąmonJugai netiesą ra- kai kada reikalingas ir net bū-:

dėme-

Juozas Mitkus

i akis šališkumas .

Gal ir nereiktų kreipti 
šio į anonimus, jeigu tai liestų 
vieną asmenį, šiuos atžvilgiu, 
liečiama organizacijos darbas, 
kai kurie susirinkimo dalyviai 
bei kviesti garbingi asmenys. 
Slapuko teigimus pabrauksiu.
“. . . stebėjosi konsulo uolumu Pautienienė tikrai buvo misi- šo, nes nė vienas iš čia minėtų tinas. Ar gi jau mes sudarėme 
— ateiti j eilinį sus-mą išdalin
ti statulėlių ...” Konsulas sus- 
me nedalyvavo ir radijo progra
mų bendradarbiams Įteikė NE 
STATULĖLES, bet skulpto
riaus Prano Gasparonio ir tau
tinių audinių bei kitokių dirbi
nių dailininkės Julijos šlapely-

Į tės meno darbus. Konsulas ge- 
Į riau žino savo pareigas, negu 
bijantis savo veidą parodyti. Jis 
kviečiamas dovanu įteikimui, V * 7

pelniusi apdovanojimo, bet vie- 3-jų nekoneveikė Pautienienės, • V-bą geriausi iš geriausių?- Po 
toj to viename ankstyvesniame tai labai aišku iš D. Kaškelienės, Į butus nevažinėjau verbuoti kan- 
klubo sus-me J, Mitkus ir K.! k. Prišmanto ir J. Mitkaus pa- didatų. Klysti, slapuke, duok 
Prišmantas ją viešai ir nekaltai(aiškinimų LIETUVIAI AMERI-* pavardes žmonių, kurių slenks- 
iškoneveikė, kad ji ašarodama| KOS VAKARUOSE 1975 m. 4 čius peržengęs, verbavau kandi- 
sus-mą apleido • . .” Tai buvo i Nr. į Pautienienės tame pačiame datus. 
1975 m. kovo 2-ros d. sus-me.
Po šio sns-nio pirmus dvejus
metus buvo kiti du V-bos pirmi
ninkai ir jų, ypač pirmojo — 
Pautienienės seno ir gero bičiu
lio VI. Gilio-buvo reikalas su

L1^ * — ~ MjCUCUOl *O A O

š D. Kaškelienės, J butus nevažinėjau verbuoti kan-

mėnraštyje ir tų pačių metų 2-3 
Nr. Pareiškimą.

“Paskutiniais kandidatais li
kę asmenys yra triukšmo kėlu- 

ii~. ...... .. .Įšio Antano Skiriaus diriguoja-Siemetimai api.ovanonmai . . x . .. ... .mos grupes vvnausi talkmin-nebuvo aptarti nei Klubo Val-J, 'L .
dybps nei visuotiname susirin
kime- Juos “dalino” J. Mitkus”.-, . „ , . ,v TT.c i, j • t , tt i. i i tuoja. Pasitraukusio is V-bos Suklydai, slaouke. V-bos buvot . f Tr, . .

Tf7 z-kl-O-VS \z O.TV7 Zv I - MttItit Kurtu

’ kai”. Radijo Klubą įnkorpora- 
vus, jokie kandidatai neegzis-

— Jeigu senatas nepritartų 
paruoštai atomo sutarčiai, tai 
galima būtų su rusais sutartį 
persvarstyti, — senato komitetui 
pareiškė sekr. Cyrus Vance.

— Izraeliui labai nepatiko, 
kad Austrijos kancleris Kreisky

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

ŠEŠTADIENI, LIEPOS 28 d

WOSNIAKO SODE
2530 BLUE ISLAND AVENUE

(26-ta gatvė, vienas blokas į rytus nuo S. Western Avenue)

aptarta. Visuotiniai sus-mai šau
kiami paprastai tik kartą me
tuose ir apdovanojimai juose 
nesvarstomi. Dėl jiaskutinio D.

vieton V-ba demokratišku būdu 
parenka vieną iš visu korpora
cijos nariu ir priima jį laisvon 
V-bos vieton.

Kaškelienės prieš sus-mą pasiirt “Nauja narė” garsi “piketuo- 
lyto apdovanojimo vicepirm.t toja” Paškauskienė daug padė

jo triukšmautojams, ypač akly-j 
vūs pasiruošime buvo H. Balce- 
ris, Kazys Karuža”.

Pažistantiems vietos žmones,

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

•» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vah vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

BUCU

S

daugumos V-bos narių sutikimą 
gavo telefonu. Taip pat netiesa 
— niekas gautos statulėlės, kaip 
duoto atžymėjimo MAN NE
GRĄŽINO. ,į

“Pasipylė baubimas, trypimas, 
švilpimas, kad salė tik ūžė.” To

liuos-priemonės, aišku, nėra su-;įAiub•pueiuuues, «isku, nėra su-įskk 

Jsirinkimų puošmena. Bet kai 
sus-me 'atsiranda nenuorama,
žinomas savo nerealiais planais, 
įžūliai siūlomomis reformomis, 
kai kada, panaudojant telefoną, 
laiškus bei vizitus, besiveržiąs i 
tapti nariu organizacijų, kurios 
jo nenori. Nebercikalo jis vie
name savo peršamų reformų 
ilgame rašte yra pabrėžęs “Aš 
leidžiu sau vartoti savo kal
boje aštrumą ir šiurkštumą...” 
Tokiu būdu didesnė ar mažesnė 
sus-ino dalyvių dalis jau turė
dama savo nuomonę apie žmo
gų ir pamačiusi ji su pluoštu 
lapų neprašytą prie prezidiumo 
mikrofono pradedantį skaityti

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniku.
«©rw po^nrM trim ye*

ENERGY 
WISE /

Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.

Rėmėjams bus paskirstytos gausios, vertingos dovanos.

_ $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
115.00Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti dolerį palto išlaidoms.

t — HMMISNQ4, CMiCĄtę I, l*>U Thursday, July 12, 1919.

Turime po kelias
RETAS KNYGAS

1. Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl........... $10.00

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir U dalis.

Minkšti viršeliai

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, I1L, 60608

___S10.00
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& Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
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other USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34.00 per year.

pajei metu --------------  318.00
trinu mėnesiams  i 9.00 
vienam menesiui  * 3.00

Kanadoje:
metama  83.00 
pusei metu  318.00 
vienam mėnesiui  3 3 UJO

20 cents per eo^y.

Nu© ^ruadžic 4.
Dienrsičio kiiaee:

Užsieniuos*:
metams  &K.0C
pusei meru-----------------------31B.00
vienam mėnesiui  I 4.00

n«r»«oie ir priemiesčiuose:
metams$33.00 
pusei metu  $18.00 
trims mėnesiams  $10.00 
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JAV vietose:
m e tarn f jSOJO

Naujieno* eina kasdien, įžaki riant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Hl. 30608. Talei. 421-8100.

Pinigas reikia dusti pažu Sccer 
Orderiu kartu n užnkyia.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, ižakyrus sekmadieniui, nue
9 vai ryto iki S vai. vakaro, iežtadieniail — iki 12 nL

Italijos valdovų pasitarimas buvo sušauktas energijos 
klausimui aptarti. Naftos, kartelis dar nebuvo paskel- 
bęs pakeltą naftos kainą, bet prezidentas buvo infor
muotas apie ruošiamas kelti kainas. Prezidentas vado
vaujasi ne vien oficialiomis naftos kartelio žinionts. 
Jam nebuvo žinomos tikros naftos kainų problemos, 
bet jam buvo žinomi paskirų šeichų paskelbti pageida
vimai. Jis žinojo, kokia žalinga yra ta politika, norip\i j 
pakenkti Amerikos finansams ir maisto ūkiui. Kartelio 
paskelbtos kainos jam nebuvo žinomos, bet kartelio pa- j 
skirų šeichų pareiškimai jau buvo žinomi. Kiti savo in
tencijų dar nebuvo paskelbę, bet jų užsimojimai prezi
dentui buvo aiškūs.

Saudi Arabijos šeichas Jamani, žinodamas karte
lio narių užsimojimus, oficialiame posėdyje Įtikino, kar
telio narius nekelti kainų daugiau 2$%. Kad jie negalė? 
tų kainų anksčiau kelti Saudi Arabija padidino naftos 
gamybą visu milijonų naftos statinių, kiekvieną dieną. 
Jeigu kiti šeichai už pagamintą naftos statinę imtų dau
giau, tai niekas jų neftos nepirktų,nes S. Arabija tą 
naftą pagamins už pigesnę kainą. Naftos užteks, tik 
mokėkite 21% brangiau, nes ji tikrumoje buvo pekelta 
tokia suma. M. Šileikis Zion City vasarnamiai

Prezidentas Parteris buvo pasiruošęs
Prezidentas Jimmy Carteris, paskubomis išskris

damas Į Japniją buvo įspėtas apie arabų pasikėsinimą 
visiškai išgriauti Amerikos ūkį ir paraližuoti Amerikos 
karo jėgas. Arabai praturtėjo imdami po $1.18 už vie
ną naftos statinę, tuo tarpu dabar ruošėsi imti po $35.00. 
už statnę. Libijos diktatorius, turėdamas dideles dega
lų atsargas, ruošėsi visiems metams uždaryti visas ži
balo versmes, kad galėtų pasakiškai iškelti naftos 
kainas ... •

Prezidentas Carteris, prieš išskrisdamas į Toki
jo, galėjo tiksliai nežinoti, kiek arabai pakels degalų 
kainas, bet jis žinojo, kad kai kurie šeichai bus pasišo
vę tas kainas tiek pakelti, kad pakenktų ne .tik Ameri
kos, bet ir kitų valstybių pramonei. Prezidentui Carte- = 
riui ir Amerikos karo vadams buvo aišku, kad JAV 
privalo būti nepriklausomos nuo naftą kontroliuojan
čių šeichų. Amerika būtų galėjusi panaudoti jėgą naf
tos versmėms kontroliuoti, bet ji šios priemonės nesiė
mė. Ji bandė Įtikinti, kad laisva prekyba gali būti nau
dinga ne tik Amerikai, bet laisvės siekiančioms arabų 
tautoms. Amerika teikė arabams reikalingą laisvos 
prekybos protekciją, bet ji nemanė, kad arabai bus tiek 
godūs ir pasipąlnymo sumetimais bandys kenkti Ame
rikai. Prezidentas, dar prieš išskrisdamas į Tokijo, pa
skelbė kelis projektus, kurie gali padėti Amerikai ir 
visam laisvajam pasauliui tapti nepriklausomiems r,uo 
užsienių. Prezidentas, aptaręs klausimą su specialis
tai ruošė didelę programą saulės energijai gauti. Šis 
klausimas amerikiečiams nebuvo svetimas, nes astro
nautai skrisdami į Mėnulį, be saulės energijos nebūtų 
galėję tokios kelionės sėkmingai atlikti. Kaip saulės 
energija naudoti — astronautai žinojo. Mokslinin
kams taip pat buvo aišku, kaip jie gali saulės energiją 
plačiau panaudoti, negu bet kas iki šio meto ją naudo
jo. Baltieji Rūmai paskelbė plačią informciją apie sau
lės pajungimą kraštui reikalingai energijai.

Tokijo mieste Įvykęs Amerikos, Japonijos, Vokie^ 
tijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Kanados ir

Prezidentas Carteris visa tai žinojo. Jį gerokai su
krėtė Amerikos kritika. Prezidentas pakeitė planus, 
paskubėjo į Washingtna, atšaukė paruoštą kalbą gy
ventojams, ir pradėjo pasitarimus energijai naudoti. . 
Prezidentas ryžosi Ameriką padaryti nepriklausomą! 
nuo naftos kartelio. Prezidentas žinojo, kad Amerika 
šiandien yra geriausiai informuota valstybė apie gali
mybės energijai gaminti.

Prezidentas pirmiausia ėmėsi pramonės kartelio 
apetitams suvaldyti. Jie negali kelti naftos kainas, tik 
reikia stengtis galimai mažiau naftos iš jų pirkti. Jie 
tikėjosi daugiau dolerių, bet jei amęrikiečieiai išmoks 
degalus taupyti, tai šeichai gaus mažiau dolerių, nes 
amerikiečiai pirks mažiau gazolino.

Be to, prezclentas priminė pramonei, kad Ameri
koje yra labai dideli anglių klodai. Jeigu Rumunija už
pirko ištisas kasyklas, nes jiems anglis reikalinga, tai 
amerikiečiai gali tas anglis naudoti pramonei, kaip 
naudojo iki šio meto.

Prezidentas žino, ..kad atomo energija yra didelis 
pigios energijos šaltinis. Iki šio meto Amerika iš skal
domo atomo gauna daugiau energijos, negu bet kuri

PLĘŠKYS

ŽMOGAUS TEISĖS IR MEDICINA
> - ‘ 1 ' — -

(Dr. LINO SIDRIO M.D.-PASKAITA).

kiek laiko, lietuviškų ten praleido sovietine generoloPrieš
laikraščių redakcijoms, turbūt Petronio ir Tėviškės draugijos 
ir lietuviškų radio valandėlių globoje. Bet taip nebuvo. Į 
vedėjams, o taip pat lietuviams! t r.-_ ....... ----
gydytojams, visuomenės veikė: 
jams ir žymesniems asmenims 
buvo išsiuntinėti kvietimai į 
ankščiau minėtą paskaitą, kuri 
įvyko'š.m. birželio 27 d., šven
to Kryžiaus Ligoninės kavinėje.
Paskaitą rengė Katalikų Gydy
tojų Draugija (Guild) Chicago- 
je. Globėjai (host) buvo šv. Ka
zimiero seservs ir šv. Kryžiaus 
Ligoninė. Kvietimo lape, deši
niajame kampe, viršuje atspau
sta sovietinė emblema kūjis — 
piautuvas, p kairiajame — tri-

kita valstybė. Amerikai atomo dalelytės pažįstamos. j mostelių vėliava. Kvietimas
Jiems žinomos geros ir piktos atomo dalelytės. Prisilai-Į. . .. -, -
, , , t • i ./I , . , ,. / , juoda spalva ir kokių splavu to-kant mokslininkų nurodytų taisyklių, Amerika is skal-h vėliame, negalima pasakyti, 
domo atomo gali gauti daug pigios energijos.

Amerikos chemija yra padariusi dideli žingsnį pir-

! atspausdintas tik vięųaspaųde 
I juoda spalva ir kokių splavų to-

kad tąi reiškią n;ūsu lietuvišką 
trispalvę geltoną, žalią, raudo
ną.

studentų ir mokslininkų bend
radarbiavimo pasikeitimo su-! 
tartį.

Tame pakvietime dar buvo 
padėta pastaba, kad vietas 'iš 

' anksto reikia,telefonu rezervuo
ti. Tą aš ir padariau.

Dr. Linas Sidrys M. D. yra 
akių (Ophthalmologist) gydy
tojas, Chicagos Universiteto 
Chicagoje štabo narys. Okupuo
toje Lietuvoje, kaip jau minėta 
jis praleido tris mėn. ir turėjo 
progos, nors , ir paviršutiniškai 
susipažinti su pavergtos Lietu
vos žmonių gyvenimu, žmogaus 

| teisių vykdymu: ir Su medicinos 
, mokslu ir jos techniką.

J J paskaitą nuėjau kiek anks
čiau. Įeinant Į paskaitos patal-

lietuvius tas paveikslas nupylė 
kaip šaltu vandeniu. Dauguma 
pamanė, kad toji paskaita bus 
grynai prosovietinė propagan
da. Bet kaip vėliau matysim®, 
smarkiai apsiriko. Kitoje durų 
pusėje kabojo mūsų tautinė 
trispalvė vėliava.

Įėjęs į. vidų, dar teradau vos 
kelis žmones. Patalpa didoka, 
pilną pristatyta kėdžių. Priešais 
duris pastatytas stalas ąpkraų- 

Į tas angliškomis brošiūromis lie- 
. čianeiomis paskaitą ir pačią li
goninę. žvalgausi iš kokius čia 
vietos bus skaitoma paskaita. 
Karinės gale, prieš langus, ant 
paaukštinimo pastatytas staliu
kas su mikrofonu o iš šonų,tu
rint i paskaitininką, dešinėje 
kabo1 didoka, lietuviška tiąąpaL 
vė vėlava o kaįrpjo JAV vėlia
va. Reiškia iš šitos vietos bus 
skaitoma paskaita. Prieinu prie 
staliuko su mikrofonu, išsiimi* 
savo kišeninį rekorderį įr pra
dedu savo mikrofoną pritvirtin
ti prie- ten esamo miKrofono 
stiebo. Prie manęs prieina jau
nas, džentelmeniškos išvaizdo, 
gal kokių 30 metų, gražiai nu-

..... . .. ... pą — kavinę, žiūriu, vienoje ka- siskut§s ir plaukus apsikirpęs
-i O S minkai gali gaminti Sintetinę energiją mą- Ras tą kvietimą su sovietine vines durų pusėje kabo didokas 'ryras, ųe hipią ir švaria lietu-

Sintętinę energiją gali emblema gavo ar matė, nę vie- paveiksas su bedievybės, darbo 3^ ką^ą manęs L
žnionių išnaudojimo, diktatūri-,, reRordųosių ar kam ki-

Re to? Amerikos pramonę yra išradinga. Ji išgal- ypi3Č’.kad kvietiniępa^kyta Dr. nes žiaurios prievartos, dvasi-.’

šinoms varyti ir ratams sukti. 1
būti naudojama pramonei ir traukinio ratams sukti.

vojo ir patobulino autmobilį. Turtingi arabai ir Pietų 
Amerikos ispanai važiuoja tiktai geriausiais ir ištai
gingiausiais Amerikos automobiliais. Jeigu šeichai ga-

paklausė, ar
ną nuteikė labai neigiamai

L. Sidrys okup. Lietuvoje pra
leido tris mėnesius. Dau« kas 
pamanė, kad jis tuos tris mėn.

tani. Atsakiau, kad sau ir “Nau- 
dienraščiui. Pasikeitėmenės ir fizinės vergijos simbolis, Jien^

sovietinės imperijos emblema dar Por? sakinių ir jo paklau- 
pjautuvas ir kūjis. Įeinančius ^au ar Jūs esate Dr. Sidrys ip 

__ .Jūs skaitykite paskaitą. Atsakė- 
jj. ~ Taip, aš skaitysiu paskaitą,

- - rr- — bet ąngliškąi.

(Bus daugląy)

sovietinės imperijos

Ii-mokėti po 860,000 už specialią! užsakytus Amerikos'jr jo mėnulius, matuoja Jupiterio magpęto lapkus ir 
ąųtomobilius, tai’ ta pati automobilių pramonė turi pa^ ’ sįunčio į Pasadena, Cal.
statyti tik tokį motorą, kurį vienas gazolino galionas1 Maskva, nęvog^ąma Amerikoj patentų, negali “Ke- 
nuveš 50 ir daugiau mylių. lęįvio” Į Venerą pasiųsti. Nusiųstas rusų “Keleivis” pa-

Anglis, atomas ir pagamintas automobiĮis galės siekė Venerą, bet ten krito ir sudužo, nieko apie savo 
palikti kartelį su nafta, bet bę pinigų, šįgn^įęn Ąmęrįr patirtį nepranešdamas. Erdyėję pabirtos žinioj pa^ės' 
kos “Keleiviai” pakartotinai fotografųpją patį Jupiterį Ąmerikai kilusias problemas įveikti.

— Senatoriai sutiko leisti pre- 
?idęntųi Įsileisti dar 50 tūkst. 
tremtinių, Prezidentas nori įsi
leisti daugiau vietnamiečių.

- BIRUTE KEMEŽAITE

■. Veidmainiška gudrybė 
ar nesiorientavimas.,.

1979 m. birželio 26 d. “Draugo” vedamajame 
“Nereikia, kad jaudintų IŠGALVOTOS ISTORI
JOS”, A. Baronas skaitytojams naiviai aiškina, 
kad kai kurie žmonės Į romaną sudeda per daug 
atsakomybės, manydami, kad jau yra tikra isto
rija, kad ja remsis ateities istorikai arba šiuolai
kiniai politikai komentatoriai. Ar tai dėl to “Drau
gas” įvedė tradiciją skirti premijas už romanus, 
o ne mokslinius veikalus, kad jie yra tie žmonės, 
kurie taip mano? Jeigu “Po Damoklo Kardu” ro
manas yra tik “išgalvota istorija”, kuria, anot Ba
rono, niekas nesidomės, tai kodėl ji taip skubiai 
yra verčiama į anglų kalbą talkinant pačiam AI. 
Baronui ir visam “Draugo” štabui? Kokią misiją 
(uždavinį) ši knyga, šmeižianti nepriklausomą 
Lietuvą, šlykščiausiai nupieštu lietuvio charakte
riu, turės atlikti angliškai kalbančioje visuome
nėje? Ko frontininkai siekia šitokia mūsų tautą 
žeminančia reklama?

Tačiau reikia šypsotis, kąd AJ. Baronas savo 
išgai / 4os istorijos” nereikšmingumui įrodyti 

griebiasi ne ?ž tikrai išgalvotų istorijų kaip Hal 
David “Moonuker” ar R. Kaufman “Dracula”, 
bet už tokių auti rių romanų, kuriuose yra dau

giau tikrovės negu fikcijos. Pavyzdžiui, pristatęs 
Lietuvos žydo Savelos knygą “Truth is for Strang
ers”, kur pagrindinis veikėjas lietuvis Algis Po
žėra yra Lenino premijos laureatas, Al. Baronas 
sako: “Tiesa, tas poetas iš viso savanąudįškumę 
ir pataikavimo rusams labai panašus į lenininę 
premiją gavusį Mieželaitį, bet šiaip ąr tąįp tai pe 
jis. Ir čia fikcija sumaišyta su tikrove.” 0 kodėl 
negalėjo būti jis? Kodėl žydas Savela negalėjo 
savo romano personaže įkūnyti patį Mieželaitį 
jam sukuriant tiktai kitą vardą? Pvz.: Birutės 
Pūkelevičiūtės “Draugo” premijuotam romane 
“Astuoni lapai” fikcijos visiškai nėra. Tos knygos 
personažą Andrių, kuris “Kaimelyje” su romano 
vyriausia veikėja Birute turėjo pasimatymą, ma
nau ir pats AL Baronas atpažino, net asmeniškai 
jį pažinojo. Taigi, autorė tikram veikėjui išgalvojo 
tiktai kitą vardą. Tačiau, nežiūrint,-kad tas ro
manas yra tezinio pobūdžio, ne tik “Draugo" kai 
kurie redaktoriai, bet ir kritikai literatūriškai jį 
labai gerai įvertino.

Štai, dar vienas pavyzdys romano be fikcijos. 
Tai amerikiečio rašytojo Upton Sinclair “The 
Jungle’’, kur aprašoma liėtuvio Jurgio Rudkays 
12 asmenų šeimos vargingas ir juodas gyvenimas. 
Šis romanąs buvo sukėlęs didelį sujudimą ne tik 
Amerikoje, bet ir visoje Europoje. Autoriui net 
teko teisintis teisme dėl Amerikos “apŠRieižimo”, 
bet įrodęs, kad parašė tiesą, buvo išteisintas. 1931 
metais jam buvo numatyta Nobelio premija. Sin

clair kandidatūrą rėmė net tokie pasąulinįo garso 
asmenys kaip Dewey įr B. Busselį ypač dėl 
autoriaus socialinių negerovių iškėlimo romane. 
Tąčiąų litęrątųrįpės srities Pennsylvanian univer
sitete profesoriui Quinn tas jo krašto socialinių 
negerovių iškėlimas nepatiko, todėl, jąųi pąsįprįę- 
šinus, premija buvo sulaikyta. Tai parodo, kad ir 
pasaulinio garso asmenys nevienodai sveria gro
žinės literatūros vertę.

Paminėjęs A. Kairio romaną “Po Damoklo 
Kardu”, AL Baronas sako: “Mes čia nesigiliname 
į kūrinio meninę vertę, bet tik primename, kad tai 
nėra žydų ir lietuvių santykių istorija. Tai yra 
paprastas romanas, kurio vyriausias veikėjas yra 
žydas Gordonas,” Į klausimą kieno santykių yra 
toji istoriją, ar kokia to romano istorija, Baro
nas sau atsako: ^‘Paprastas romanas”. Tai tikrai 
fsvąrus literatūriškas atsakymas. JėiguTr išeivi
jos lituanistinių mokyklų dėstytojai šitaip aiškina 
ir atsakinėja į klausimus, tai visai nenuostabu, 
kad tos lituanistįnės mokyklos jau baigia užsida- 
rinėti... Tai kokia yra to “paprasta romano” isto
rija ir kokios tautybės žmonės toje istorijoje san
tykiauja? Be to, aš nemanau, kad skaičiusieji šį 
romaną būtų buvę tiek kvaili — nesupratę, kad 
Dovydas Gordonas yra žydas. Juk Kairio “Po Da
moklo Kardu” romane nėra kitokios tąutybės vęį- 
kėjų — tiktai žydai ir lietuviai. Turinyje — konk
retūs Lietuvos įvykiai, žydų bei lietuviu realybėje 
išgyventi, visiems lietuviams gerai žinomi. Ar tai 

ir Viktųtės su žyitįu Gordonų lytinis sąntykįs buvo 
ątliktas bę tarpusavio ryšio? Juk knygoje yra 
aiškiai pabrėžta, kad po visko Viktutė savo part
nerį žydą Gordoną savanoriškai pabučiavo ir 
juodu išsiskyrė draugais. Argi galima įsivaizduoti 
Žmonių draugystę be tarpusavio santykiavimo — 
be jokio ryšio? Tačiau pats autorius Kairys prieš
tarauja Barono teigimui. Savikritikoj “Kai idėja 
išskiria, o draugystė jungia” (Draugas 1978-4-15) 
autorius sako: “Tąip, romanas liečia netolimos 
praeities žydų ir lietuvių santykius, tačiau ne 
griežta formą.”

Štai, kitą iš to pasikalbėjimo Kąirių savikri- 
tikos vietą: Žydai gąli apsaugoti lįetųyių nuo
komunizmo, nei lietuViaį žydų nuo nącjų teroro 
Lietuva komunizmui ir nacizmui tėra kovos are
na. o lietuviai ir ŽN’daj vjen Stebėtojai, nekąjtos 
aukos, fiziškai bejėgiai pakeisti idėjines milžinų 
grumtynes, tad rpmapo drama vyįatą veikėjų 
dvasioje, sielas gehpėse - tokiu btfciu įšjąikoma 
tematinė harmonija.’1 Ą§ giūlau skaitytiems ge
rai įsigilinti į šiąs mintis ir atkreipti dėmesį į tai 
kaip Kairys šį savo “tematinės harmonijos” tei
gimą romane įvykdė. Jame žydas Gordonas yra 
,pristatytas hę kaip nekaltas stebėtojas, bet kaip 
aktyvus NKVD viršininkas,-lietuvių tąutos žudi
kas.

• v. (Bus daugiau)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. ?u|4«ki Rd. (Crawford 
nodical Buildins) Tol. LU 5-6446 
?rujpaa ligonius pagal susitarimą 

Jei neauuwpia, sKumoiou fact-būvi

DR. PAUL V. DARG1S 
arovTajAs i< chirurgas 

W*«*U»MT«r .Community klinika* 
V Jtedkfoec diraktariut

*938 i. ManlMun Rd, Westcn«atar, Ik.
V ALANU Oil: 3—8 darbo dienomis ir 

Mas *mrą šeštauienj fa—a vaL 
rjl.} 662-2727 arba 562-2728

P. KUŠNERIO SURINKTOS ŽINIOS 
APIE PABALTIJO TAUTAS

(Tęsinys)

“SKALVIAI-ŠALUVIAI” IR NEMUNO ŽEMUPIO 
VAKARINIAI LIETUVIAI

TEI------ BE 3-5*93

dr, a* b. Glaveckas 
GVUtlUJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Straei 

VgUujdos jxgai susiurung.

DJL FRANK PLECKAS
OPTOME7 RISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 7), St. Tel. 737-5)43 

lUrwa akis. Pritaiko akinius ir 
.> “contact lenses’”

V*L wu susitarimą. Uždaryta tree.

UR.UEUNAS SElBUTlij 
INKSTŲ, PŪSLES ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL anirad. 1—4 popiet,

Ofias telaf.: 776-23*0
Razidenėlios talef.: 448-5545
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Everesto kalnas

VOKIEČIŲ GYVENTOJŲ
SURAŠYMO DUOMENYS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

i9 9
Kas pasidaro su siela, kai žmogus numiršta? Biblija atsako, kad gyvybė 

sugrįžta atgal pas Dievą, jos davėją, o kūnas pavirsta į dulkes (Pamoksi. 
12:7). Panašiai kalba ap. Jokūbas 2:26. Kūnas be dvasios yra numiręs taip 

pat, kaip tikėjimas be darbų yra negyvas. Biblijoje aiškiai pasakyta, kad 
kuomet gaivinančioji dvasia arba kvapas išeina iš žmogaus, jį$ miršta ir 
lieka be gyvybės. Taip pat atsitinka su visais gyvūnais, kada jie numiršta. 
Žiūrėk Pamokslininkas 3:19. 1 Korint. 15:45 skaitome, kad “Pirmasis žmo
gus buvo padarytas gyva siela”. — Skvirecko vert. Londone išleistame Nau
jame Testamente 1961 m. panašiai parašyta: “Pirmasis žmogus tapo gyva 
siela.” Jeigu jis buvo padarytas arba tapo gyva siela, tai jau aišku, kad, 
kol gyvas, jis yra siela, o kai gyvybės dvasia arba kvapas išeina, jis nu
miršta ir tampa nebegyvas. Pirmoji Dievo padarytoji siela, Adomas, marė 
ir pavirto dulkėmis? išgyvenęs 930 metų. Panašiai visi miršta Adome. — 
1 Korint. 15:22.

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

------------------------------------------ ---- -------------------------------------------- -----  |

G. Morienišeniunės tvirtinimai, darytos p ūsų. Kryįiucviai apie 
kad iki XV amž. lietuvių Ne- jas nežiiacjy, nes pmnšios bras- 
muno žemupyje vis^i nebuvo,' tos ir slapti perėjimai tyčia iš 
yra visiškai neteisingi. F. Kar- v ršaus buvo uzmąskuojami sa

mana ar žeme. L. Kr. iwickis 
pats ns kartų stebėjo panašius 
ižmaskuGtus kelius ir akmenų 
r.-sias upių d ’gne Žemaitijoje 
r lytų Lie.uvo’e. Čii pateikia

ma trumpa žinutė apie panašų 
ei. per Šie uvus up? į (Telšių 

apsk;.), kuris ėjo per bala tarp 
4ikštp ir . a šež?lio (Parši- 

horno) ežerų.
1906 m. vasara L. Krziwickis 

aplankė Lietuvą. Pietas, kuris 
kadaise turėjo būti dideliu eže
ru. buvo apaugės žole. “Pavažia
vę kokį varstą mes patekome į 
brūzgyną per kurį ėjo siaura 
priaugusios žolės juosta. Mūsų 
kelias nuolatos vingiuojąs! suda
rydamas laužtą liniją. Vienas 
to kelio tarpas — lai brasta-' 
grindinys per upelį, kuris teka1 
iš vieno ežero į kitą- Vandens 
upelyje apie metrą gilumo, nors- 
vasara buvo sausa . . . Prieš 4() 
metų čia buvo taip sausa, kad 
Sietuva buvo sausai išdžiūvusi Pirmas Rytų Prūsijos gyven-1 derung), Labguvos.
ir buvo galima perbąlą išraity- tojų surašymas (apskaitymas),! apskrityse šis nuošimtis tesiekė 
tu keliu eiti nesušlapus kojų, kuriame buvo statomas klausi-’41,9% (1837 m.), o pietiniuose 
Upelio prieš srovę pusėje įkalti mas apie tautybę, vyko nuo 1825 apskrityse (Stalupėnų, Įsrutės, 
mietai, kurių galai išlindę kele-jiki 1837 metų. Apskrityse j šiair Gumbinės, Galdapės ir Darkie- 
tą colių virš akmenų. Tie mie-jTę nuo Nemune, to surašymo mio) siekė 11XU 
tai gerai išsilaikę tebestovi tvir
tai žemėje.

šalę to grindinio net šia sau
są vasarą "buvo taip gilu, kad' 
ir aukšto ūgio vyras negalėtų 
pasiekti dugno. Kelias per Sietu
vą ėjo nuo Dąusogalos piliakal
nio į Burbiškiu piliakalnį (L. j 
Krziwicki, 1909: psl. 121-122).} 
Vieliniai žmonės šį kelią vadina: 
kūlgrinda nuo “kūlis” (akmuo, 
ir “grinda”, (grindinys), t.y. 
brasta padaryta iš akmenų. Vie
na iš pačių didžiųjų ir gerai už-f 
maskuotų kūlgrindų ėjo peri 
Šiaulių ežero vidur; (ten pal psl.

pas (Karp F,, “BęiLage zur al-i 
testen Gcschichte dės Menunel- 
landes”) Įrodė, kad tose terito
rijose nuolatos kompaktiniai 
gyveno lietuviai. “Skalviai”, t.y. 
Skalves gyventojai, buvo lietu
viai. Ir jeigu vokiečių kariuo
menės da/nių “iLeljopės” iš Skal
ves į lietuvių sritis už Nemuno, 
buvo susiję su dideliais sunku
mais, tai tas visai nereiškia

I Skalves gyventojų būdo skirtu
mų nuo kitų lietuvių, bet prie 
šišku vietinių gyventojų nusi
statymu prieš užkariautojus. 
Vietiniai gyventojai sąmonin
gai sudarinėdavo sunkumus oku
pantų judėjimui. Pas visas prū-

4 sų-lietuvių gentis buvo įtvirtinti 
Į punktai, kur subėgdavo aplin- 
1 kiniai gyventojai, kai jiems grė- 
j sė priešo pavojus. -Nuo vieno 
j įtvirtinto punkto^ iki antro bu- 
Įvo takeliai per girias ir klampy
nes. Palei takus buvo išdėliota 
atpažinimo ženklai, kuriuose 
panaikindavo, kai artinosi prie
šas ir tada praeiti tais takais 
galėjo tik su palydovais. Vokie- 
čia užkariautojai uoliai rinko 
visas žinias apie prūsų-lietuvių

. takų kryptis bei jų stovį ir pats

duomenys parodė, Lad ten
59,1 a -gyventoju kalbėjo lietu
viškai. Ragainės, Pakalnės (Nie- 

, Labguvos, l^kainio

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AfE.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tek 737-8600
Tel. 737-8601

DR. VYT. TAURAS 
gydytojas ir chirurgas 

4W<ir* praktik*, spw. MOTERŲ Ilges. 
rdfi«M 2652 WEST 59th SYR2ET 

' . T»i. PR *-1223
OFISO VAU; pjrau antt«L, trečūuL.
c penkt. 2-4 ir b-8 vaL vak. j “maršrutų” buvimas yra aiškus 
-uau 2-4 v*L popiet ir kitu liixu] įrodymas,

- iumtarim*.
kad šios teritorijos 

buvo apgyventos nenukariautų 
lietuvių.

Į Slapti takeliai ir brastos su- 
darė vien? iš būdingų bruožų 

UCU4U. EfMciaik pagalba kufomt* prusų-Iietuvių gynimosi takti- 
- ikoje. Apie tai kalba ir vokiečių

istorin^ ^ai-Dus- 
Į ■ ;6-6OM {burgąs aprašydamas kryžiuočių
; ' *. ~ Į mūši su prūsais prie Sergūnės,

(vėliau, vok. Zorge upės) pasa
koja apie prūsų “klastąs”, turė
damas omenyje slaptus takus ir 
brastas. Vokiečių mokslininkas 
Konventz XIX amž- pabaigoje 
tyrinėjęs tos upės kloni, atiden
gė prie upės baleto j e vietoje dvi 
senas brastas apaugusias sama
na (H. Conventz, 1897, psl- 37). 
Brastos buvo padarj’tos iš rąstų 
ir gerai užmaskuotos? Kaip nu
rodo L. Kržiįvickis (1909, .psl. 
121-122) šios brastos buvo pa- vakarinių lietuvių. (Vert, pabr.) j J * 'C «- '

- _______ duomenys- rodė vis mažėjančias
■ ■ ' į skaitlines ir 1923 m. parodė lik!

‘ 74.200 lietuvių. Tokiu būdu, jei 
tikėti vokiečių statistikos duo
menimis, per pastaruosius 100 
metų lietuvių gyventojų skaičius 
Rytų Prūsijoje sumažėjo per 
pusę. Panašius rezultatus galima 
lyginti tik su 1709—1710 melų 
maro epidemijos pasėkomis. j

(Bus įlaugiau)
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FLORIDA.
DR. C, K. BOBELIS

Prostatos,.inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

? 5025. CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
' Tel. (813) 321-4200

DR. A. MILIUS
Moterų ligos, chirurgija. 

5037 Central Avė.
„ "_St. Petersburg, Fla. 33710 . s' - '

v Teh (813) 32P1004
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moving
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
• R. i E R R N A S 

Tai. WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IIIMOS VALANDOJ 

’ Vb«a pre*rtRm » WOPA,

Llafuvlv kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—8:30 vai. popiet Mtadieniais

YM4|« AMem Ouirvt

Teleti Htmiock 4-1411 

nif s*. MA PL f WOOD AVI
CHICAGO, fLL 4042*

£ “Lietuvos Aidai’
..KAZĖ BRAZDŽIONYTt'

Programoj wda|a

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak.

Šeštadieniais 7—8 vai vak. 
Visos laidos ii WOPA stotie*, 

banga 1490 AM.

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

'.2646 W. Tlat Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Slapti takeliai ir brastos su-

Tokiu būdu iriu pats buvimas 
“lietuvių maršrutų” Skalvoje iri 
Nadruvoje paneigia G. Morten-! 
senienės tvirtinimus ir objekty
vų tyrinėtoją atveda prie visai 
kitokių išvadų, būtent, kad vi
sos šios sritys buvo apgyventos

Peach Time Is Here

*■ "2

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream, is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jelk>-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yojks and di$creętly 
flavored with almond extract Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it’s a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1 package (4-serving size) 

vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cups milk 
egg yolks

1/4 teaspoon almond 
extract

2 egg whites, stiffly 
beaten

Sweetened sliced fresh
% 
2

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
beat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glassee; top with 
peaches and garnish with prepared vnipp4d topping, if dear** 
Makes 3-1/3 cups or 6 serringx.

ančių Rytprūsių gyventojų skaičiai
Lietuviškai

Metai kalbančių ŠALTINIS
- skaičiai t

1837 . 14P.927 ("Preussische Stalistik, 5 laida)
1852 - 151.213 ("Preussisehe Statistik, 5 laida)
1858 137.780 (-’Preussische Statistik, 5 laida)
181H -139,428 (“Preussische Statistik, 151 laida)
186-1 152.000 (“Preussische Statistik, 151 laida)
1867 146.GĮĮ0 (“Preussische Statistik, 151 laida)
1890 117.637 (“lYeussische Statistik, 151 laida)
1895 120.698 (‘Preussische Statistik, 151 laida)
1900 106.230* (“Preussische Statistik, 151 laida)
1905 101.33-1 (“Preussische Statistik, 209 laida)
1910 99.245 (‘‘Preussische Statistik, 231 laida)
':Be to, 9117 dvikalbių (lietuviškai ir vokiškai).

Vėlyvesnių metu statistikos* V- S ~ +

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742 į ,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

t Di’Gel.
The Anti-Gas Antacid.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

X>’

Tn today’s “do-it-yourself” world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, is turning increasingly to 
“turnings”—or architectural spindles as they're known in tbs 
trade__to provide Innovative and imaginative touches hi tbs
home.

Architectural spindles—yes, 
they're the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—not
are available tn a variety of

- sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorat:ve uses to which 
they’re new being put

Architect* interior designer* 
and “do-it-yourselfers* find 
the spindles a vwatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a b«Mne or office, 
Indoors or out.

Spindles are being used t> 
candle holders or lamp 
as room dividers, ecreene and

Sawn In half, they are befnr 
mounted on walls and doers 
as decorative elements, used, 
as plant holders or as erffi* 
elements.

E. A. Nord Co., Everett, 
Wash., the world’s largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Items Vn nine different 
styles, three different thick
nesses and In heights from TU 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, ^jned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finish then shrink 
wrapped in clear, protects 
plastic. A brerthure on rpirxDe 
characteristic* and idea* for

$ r-T NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL. Thursday, July 12, liĮI



Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 
žnfcuislai pasitaikanti šinis, druskos, pipirų.

Visi produktui sumaišomi 
gerai suinmkomi. Iš m

įvairumai. Plačioji visuųmeriė 
btfViėfžftAh wrs?atsiar

■ Savo -Halyvaviinu'-"pagelbėsite į 
vargą jhtekusičms Hctuviąii'iS 
Neturintiems srvų susisiekimo 
priemonių, bus parūpinti auto
busai. Smulkėsuė informacija 
bus paskelbta vėliau.

BALF’O CHICAGOS
; APSKRITIES VALDYBA

— , Naujiems ? skaitytojams . *. j . ' .

Namai. 2«m4 — Pardavimu!
REAL ESTATE FOR SALI

Namal, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:
bus isdaivtos burtų būdu dovaj 
nos Naujienų tMihike liepos 28 
d. Vosrtiftuo sode Skirstyme da
lyvaus visi naujieji skaitytojai, 
užsisakę Naujienas platinimo 
vajaus proga iki pat pikniko. 2212 W. Cermak Road 

— Sam Mikšenas iš St. Pe- dienos. Tarp dovanų yra $50,} 
tersburg Beącii, Flą., pratęsda- dovanoti M. Miškinytės, dail. M. 
irias prenurneraįą, parašė išsa- Lileikio kūrybos paveikslas ir 
mų laišką sų vertingoinis pas*?- kitos. Visi lietuviai, kviečiami 

nes apie jas ir jų darbuotojus, bomis apie dienraštį. Pastabos susipažinti su Naujienomis, ja'
. .1 ___ t _ • . 1. _ a. « 1 l'/Ol eob

©
veido forma yr?. pailga. Betgi yrai
dar 6 veido formos: apvalainis.
kriaušės formos, širdies formos, , romi apvalūs maltiniai ir 
keturkampis, kvadrato ir rom-,mi įkaitintuose riebaluose, 
bo formos. Gerai Įsižiūrėjusios duodama su raugintais agu 
į savo veidą, nustatysite savo ir virtomis bulvėmis.
veido formą. Grožio salionų
technikai bei specialistai tuojau
pastebi veido formą ir sušukuo-.
ja bei sudeda plaukus jais pa-} , , . . , ., r J 1 .‘gvdytajat neranda būdo, kam i i • • i • w t-- •• i.dengdami nepageidaujamas vei-1 ' A- , ,,rn. n H yra skleidžiamo per daug jau yrą priimamos dėmesin, bet tuo

. / T . 4 .įVA?.. . v . . didele ir nuožmi propaganda.: tarpu minimų trukumu negali- ’ niek, Jr., Amerikos viešos1.r•>' 1 • , , 2 1 <• w., . * ; ,,, .. T . [Jis is draugo gavo keletą nume- me pakeisti. Dėkui uz laiska irsveikatos prezidentas. Ligaz •„ 1 -■ . J- j

ūdos veteranui už dovaną ir 
už pastangas. prisidėti prie pla,- 

• tinimo vajaus.

— Bronius M4ęhelevičiūs, Sie-

Širdyje aš esu ir būsiu su ju
mis’’. Dėkui už laišką ir už auką.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-7747

• Nežino, kaip gydyti. Penki ų Kįy p| -jkrei say 
nnhjona, ąnraK.ečų turi su. Jllen;j. Naujienas.

j detingos rusies venerinių ligų,*. ’

do linijas. Blogiau yra vyrams, 
dėvintiems klasiško kirpimo 
plaukus. Bet ji< dėl to nesijau
dina. Lietuviškas priežodis sa
ko, kad vyras yra gražus, jei tik 
truputį už velnią gražesnis ... 
The WelLi Corp, išleido 16 psl- 
brošiūrą apie veido formos ir 
plaukų šukuosenos derinimą. Ji 
gaunama veltui, pasiuntus sau 
adresuotą voką su pašto ženklu. 
Rašyti: The Welia Corp., Love 
Your Hair Booklet, P.O. Box 
623-DM, New York, NY 10028.

1

• 1887 m. Daimleris užpaten
tavo vidiaus degimo variklį-mo- 
torą, davusį pagrindą auto pra
monei. Tačiau laikrodžiai auto
mobiliuose pasirodė po 26 me
tų. 1913 m. Pierce Arrow ir Mar- 
mon automobiliai buvo su laikro 
džiais. Dabar daugelio automo
bilių laikrodžiai eina chrono
metru tikslumui V

S Bandytina kombinuoti mais
tą jautiena su avižiniais dribs- 
niais. 'Pratinantis prie metrinės 
sistemos, receptą duodu apskai
čiuotą gramais. Bus lengva, jei 
žinosime, kad Į kilogramą eina 
2 svarai arba 1,000 gramų. Re
cepto proporcijas didinti pagal 
valgytojų skaičių ar šeimos di
dumą. Reikia: 300 g. maltos jau
tienos, 50 g. avžinių dribsnių, 2 
šaukštai tarkuoto sūrio, 1 kiau-

įTių, suprato, kad apie jas yrą 
skleidžiama netiesa/ t^iėl jas. 
■ĮižsUąkė pusėį .metų. DfekuL už 
;dėm^į ir.už prenumerata. Taijs 

*|pat dėkui jo bLTiliui' jj" supa
žindinusiam sūri Naujriepomis^ 
.Gerą žinią malonu skelbti -vi
siems skaitytojams, prašant 
prisidėti prie platinimo. - .

žį. Tai vis modernių laikų ligos. Į — Antanas Rapšys iš Norco, 
Neveltui kadaise Lietuvoje, ve-įtalif., atsiuntė tokį laišką. ‘Tas 
nėrinės ligas vadino poniškomis^ laikas bėga, kaip vanduo. Prieš 
ligomis. i kurį laiką sakiau atsiminsiu bir*

M. Miškinytė Iželio 18 ir gerai prieš tai jums 
------- atsiųsiu lie raginimo prenume- 

i tatų, o, šiandien žiūriu, kad jau 
:--------------------------------------------birželio pabaiga. Taigi šiandien
I TRUMPAI 1 j Siunčiu 50 dokrių: S30 preriu- 

~ m e ratai, o $20auką spaudos <pą-
tarnai. Reikia;.susiprasti, kack 

_ _ į šiandien viskas brangu, dvigii-
— Redakt. Juozas Ponskusjįaj ir dar daugfeu pabrangę, o 

Klaipėdos Krašto -sukilimo daly-į prenumeratos mokestis tik ne
vis, ilgametis lietuviškos demo-jžymiaj pakilo Aš negaliu jumš 
kratinės spaudos darbuotojas irf&eko padėti dėl platimtro va- 
knygų autorius, Lietuvių žur- -jaus, nes esu 87 jaunuolis 
nalistų S-gos Garbės narys, pa- g. Naujienas skaitau "nuo jų pir* 

{mojo numerio.. Malonu, kari! 
vajaus premijai naujiems skai- Naujienos ^vucją ir yra. pajė^. 
tytojams. šią ir kitas premijas gįos suruošti gerus} piknikus, 
gaus laimingi naujieji skaityto-} 
jai, užsisakę dovanų Naujienas!
iki pikniko liepos 28 d., o taip 
pat ir pikniko dienoje - iki pat 
traukimo. Esame labai dėkingi

sparčiai plinta ir gydymas ne-, 
sėkmingas. Gydytojai sako, kad 
virus herpes-simplex nr. 2, su
kelia lyties organuose žaizdas, 
tęsiasi nuo 2 iki L savaičių ir nc-j 
bepakenčiamai skauda. . Jėigir 
nėščia moteris gauna tą ligą, 
tai kūdikis dauge’iu atvejų mirš
ta, o motina garnia smegenų vė-

užsisakyti bent pusei metų ir da
lyvauti laimėjimuose, nors di
džiausias laimėvmas ir tikroji 
laime tapti Naujienų nuolatiniu 
skaitytoju.

— Lietuvės moterys, priklau-
i

už $5 auką.,

«— Ponia A; Petravičienė iš
Marquette Parko po ilgesnės 
pertraukos vėl. tapo Naujienų pančios Michianos klubui, rengia 
skaitytoja, užsisakydama jas tautinės reprezentacijos — susi- 
vieneriems metams. Įvairūs dilę- pažinimo vakarą vietos admini- 
tatūros šalininkai ir demokrĮ- straciniame pastate — Conimu- 
tijos nedraugai draudžia paimji House, š.m. liepos mėn. 21 
Į rankas savo įtakoje esantienfe d- 9 v-v.-Bus trijų dalių progra-

straciniame pastate — Conimu- 
f - - • i

Registruokite savo namus 
biznius, sklypus pardavimui jai 
26-tus metus veikiančioj įstai 
go j, 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
Notary Public

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

KAINA
kaina 4 kamba- 
37 pėdu sklypo.

knygų autorius, : 
nalistų S-gos Garbės narys, pa-

esmenims, kad jie nepraregėtn 
ir nepamatytų, kur yra teisybė. 
Platinimo vajaus proga Naujie
nos siunčiamas 2 savaites - ne
mokamai susipažinimui.

.— Toronto Lietuviu Namu
Vyru organizacija ruošia poil
sio stovyklą liėpis 28 - rugpiib 
čio 11 d. Wasagos vasarvietėje. 

:DalyviuS registruoja M- Račys.;.469.3486. z juškevičienė (616)
—į- ■ BALF’o ęhieagos apskri* 469-4069 ar J. Kerelienė (616) 

ties ir vkvrių valdybų tradicinė 469-4062.
gegužinė-pikriikas, įvyks 1979 m.’ RENGĖJOS
rugpiūčio mėn. 5 d. (sekmadie-: _ LB (R) Brighton. Parko 
nį), 12 vai., gražioje p.p. JONY-; apylinkės piknikas - gegužinė 
NŲ sodyboje, Chėsterton, India-Į ivyks liepos 15 dien3) sekma_ 
na. Gegužinėje kaip ir kiekvie
nais metais, taip ir šiais veiks:
virtuvė, kavinė, baras, spurgų tuvės, baras ir bus daug įvairiu daugiau sužinoti, prašom rašyti, skam- 
yirimas, laimės šulinys ir kiti:

MARUĄ NOREIKIENft

IB. 60629 • TeL WA 5-2787 
ūšięs įvairių prekių. -

ma: įrengtas tautodailės skyrius, 
pateikta lietuviško skonio mais
tas ir . scenos programa. Skam
bės lietuviška, daina, muzika ir 
šokami lietuviški šokiai. Vietos
ir plačios apylinkės lietuviai yrs BUDRAITIS REALTY

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

DAR SENA
Parduodamas žema 

rių mūro namas ant 
Nauji Jangai, naujai išdekoruotas, 
tuor galite keltis, priešais Marquette 
parką.

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

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

$

MODERNUS 15 metų mūro namas.
2 butai ir profesionalui Lukšus ofL 
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $60,000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

kviečiami ralyvauti su savo sve
čiais, ypač kitataučiais.

Dėl smulkesnių niformacijų 
kreiptis Į: Janina Mė^ks (616)

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

TeL 737-7200 arba 737-8534

DĖMESIO NORINTIEMS 
APSIGYVENTI CENTRINĖJE 

FLORIDOJE.

Parduodami vieno arba pusės akro 
dieni, 12 vai. Vyčiu salėje ir so-|s^yPai Priekaba- gražaus ir didelio 
iv . „t n A w-r • ežero, gero zuvavimui, netoli Walterdelyje, 2450 W. 47 St. Veiks vir- Disney Cypress Garden. Norėdami

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel. 927-3559

Save not, 
have not

2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 • Tet5 
V., Didebspasirinkimasgerosrūšies įvairių p 

. _■ MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

' You cannot spend tomorrow u 
\ what you have not saved today, w -•

So the wise save for tomorrow 
by joining the Payroll Savings

4 Plan today.
Because mighty U.S. Savings

, Bonds from little pay check 
allotments grow. '

And a Bond every payday * 
could keep your do ctor-to-be x 
away. At medical school. Or take 
you away. On vacation.

') So do put off for tomorrow 
what you can save today. Join the 
Payroll Savings Plan.

For, remember, a rolling Bond 
gathers no moss. But it does , 
gather interest.

Which is why a Bond in time^ 
saves. ' "

£Take | Vj 
; stockXsX
9' * A

i SIUNTINIAI I LIETUVA
_ - ' - , . ■-> * y- ’ —7- * ’ “ * * * - ;’ ■ ■>' " • ■ ’f-" ' * ~ C f 4

Cosmos Parcels Express Corp.
M ARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W.. 69th Sį Chicago, DL 60629. — TeL WA 5-2737

V. V AL ANTINAS

laimėjimų, šokiams gros Kosto 1 
Venckaus orkestras.

Kviečia Valdyba

• - Lietuvos Dukterų Draugi- 
1L ■ jos patalpose veikia CETA biu- 
1 ras, kuris parūpina darbdaviams' 

' darbininku ir darbininkams
< j įvairių darbų. Kreiptis asmenis-, 
v* kai arba telefonu. Adresas:

2735 W. 71 St., tel. 925-3212, nuo 
9:30 rvto iki 4:30 vai. popiet.

(Pr).
i • SPECIALI 20% NUOLAI- 
. DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELBI-, 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai re
težėliai, žiedai, gintariniai karo-j 
liąi, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukštas 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac-

— ramento - prie Archer.
r Tel. 247-5081 (Pr.)

Į binti arba atvažiuoti pas: 
Richardas ir Rūta Timpf 
Walk-ln Water-Lake Estate 
9437 Pinetree Dr. 
Lake Wales, FL 33853 
Tel. 813 - 6962175

HELP WANTED — MALK 
Darbininku Reikia

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

i Kreiptis:
A. LAURAITI S

4645 So. ASHLAND AVĖ. ‘ 
523-8775

TRAINEE WANTED

To lem the Mirror trade. Some car- 
pentery skills helpful.

277-6440

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkly Reikia

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 691 h Street 
Tel. REpubliė 7-1941

CLEANING

TRAILER MECHANICS
Minimum 2. years’ experience. Large growing company.
Union shop.. Mobile and shop ‘positions available. 3 shifts.

. INTERMObAL, INC.
254-6105 ’ • Contact Tom or Paul

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir tlirtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILUONtTS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžįą pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patatflaUja tik savišalpos pagrindu.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment f Į* 
e Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekiančiam 

aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik 83.00 metams.

SLA —kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės
3 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 

mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Naw York, N.Y. 10001

307 W. $Oth St.
Tai. QU) MS-3210

Sekr. Vance nenori 
atšaldyti santykiu

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Cyrus R. Vance pareiš
kė, kad santykiai tarp Rusijos ir 
JAV gerokairatvės, jeigu bus at
mesta strateginių atomo ginklų 
kontrolės sutartis. Jeigu teks da
ryti kelias pataisas, tai reikės 
su rusais dar kartą svarstyti 
paruoštą sutarties tekstą. Rusai 
norėtų, kad būtų priimtas dabar
tinis tekstas, bet jeigu teks jį 
keisti, tai reikės prašyti abiejų 
pusių derybas vėl pradėti. De
rybos su rusais labai sunkios, 
bet tai nereiškia, kad jos būtų 
negalimos.

Egiptiečiai sveikina’ 
Beging ’

KAIRAS, Egiptas. — Izraelio 
premjeras Beginąs gana ilgai ta
rėsi su Egipto atstovais apie 
“Palestinos autonomiją”. Kol 
Izraelio vyrausybė nepasižadės 
duoti kairiojo Jordano upės 
kranto arabams autonomijos, 
tai derybos nesistums pirmyn. 
Jasir Arafatas nori, kad į dery
bas būtų ir jis pakviestas, bet 
kiti1 arabai Arafato nebėnori.

Opportunity for those who take Pride 
in their work and surroundings, TO 
JOIN a NEW APARTMENT CLEAN
ING SERVICE for the Near North 
Side. Steady employment. GOOD 
WAGES and Working Conditions. 
Full or Part Time Paid On Job Train
ing. CALL between 8 A.M. to 4 P.A.

MONDAY THRU FRIDAY 
664-5194

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia darbininku-darbininkiy

PART TIME
NEWS MONITORING SERVICE 

Needs local agents. Excellent spare 
time income. No experience neces
sary.

CALL TODAY. - 843 7001 
Ask for CATHY

MISCELLANOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai ,

MARKET DAY
, SUNDAY — JULY 15, 1979

10 A.M. — 8 PAA.
Dolnick Center — 6122 N. California 
Ave. All New Merchandise, House
wares. G’fts, Etc. Free Admission — 
■'ree Parking. Sponsored Bv

PIONEER WOMEN

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

!
IŠNUOMOJAMI du kambariai iš 

demo pusės. Adresas: 3548 So. Erne- 
old.

Tel. 523 1387.

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Poriiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel._ 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminip 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208 >/2 W. 95th St. 
Everg. Park, III, 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

advokatas
CHARLES P. KAL & Awoclatet 

2649 West 63rd Street. .1
--- ----- Tel. 776-5162 — | 

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

40 metų, patarnaudama klientams.;
— . —_v

Apdrausta* parkrauafymat 
U (vairiy atrtumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 3763996
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