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KORĖJOS ŽVALGYBOS VIRŠININKAS
NUŠOVĖ PREZIDENTĄ PARK

VLIKo, ku. Jų nariai negalės būti

Vieni lapai.krinta, kiti geltonuoja,

VISI ATSTOVAI PRIVALO GAUTI LAIŠKUS. 
PATARIANČIUS REMTI 200-ąją REZOLIUCIJA

Spalio 30: Zanobija, Alfonsas, 
Validė,. Mintvainis.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:49.
, Oras šiltesnis, Iii -

Salvadorą valdo 
pulk. Machano

Paskelbtas slapt 
dokumentas

BEIRUTAS, Libanas

— Prezidentas -Carteris ieškos 
apkrauti mokesčiais, didelių naf
tos bendrovių pelną, -h •• ( .

WASHINGTON (UPI).— Pa
skelbtas Antrojo Pasaulinio ka 
ro slaptas dokumentas apie pa 
siruošii 
giniam

MULA CHOMEINI NORI, KAD JAV 
i IŠDUOTU SERGANTĮ ŠACHĄ

| *. Kuba skundžiasi, kad JAV 
Įdėdama agitacija prieš Castro.

Saudi Arabija kels 
naftos kainas

mės. Jie nori, kad amerikiečiai 
padėtų pravesti rinkimus ir pa
vyzdingai' valdyti kraštą.

Kim ir; visi kiti žudikai ati
duoti karo teismui. Tardomi ir 
kiti žvalgybininkai. Prokuratū
ra nori nustatyti, kaip giliai šak
nis buvo įleidusi mintis nužu
dyti prezidentą Park.

buvo 
skalėje

Energųos departamento pra
nešimu. tai buvo tryliktas sprog
dinimas, įvykdytas Sovietų Są
jungoje šiais metais. Elsbergas 
ir kiti prieš juos niekuomet ne
demonstravo.

■pus cheminiam ir biolo- 
karui prieš Japoniją, 

jau .. paruoštos gamybai 
bakterinės ir cheminės bombos. 
Jas turėjo gaminti Vigo Ordi
nance dirbtuvės netoli Terre 
Haute, Ind.

Buvo numatoma bombas pa
naudoti mažose Pacifiko salose 
ir ribotose vietose pačioje Japo
nijoje. Viena iš bakterinių bom
bų buvo nukrenpta ne tik prieš 
gyvūniją, bet ir prieš augmeni
ją. Buvo bandoma bakterinė 
bomba, nukreipta prieš veršius 
ir kitus raguočius.

TEHERANAS, Iranas. — Ira
no naftos darbininkų uniją, su
daryta pagal mulos Chomeini 
taisykles, pareikalavo Washing
ton© vyriausybę, kad išduotų 
Iranui Amerikon pasigydyti at
važiavusį Irano šachą Rėza Pah- 
levi. Esą, Irano darbininkai norį 
pabėgusį šachą teisti. Jeigu ira
niečiams šachas nebus atiduo
tas. tai jie .daugiau mineralinio 
aliejaus (naftos) nebeparduos 
Amerikai.

Irano naftos darbininkai me
tė darbą ir tapo mulos Chomei
ni šalininkai. Chomeini naudoja 
premjerą Bazarganą savo tiks 
lams, o dabar nori naudoti Irano 
naftos darbininkus, kurie turi 
palikti partizanų eiles ir grįžti 
i darba.

pareigas ir, nežiūrint visų nera
mumų, nėširengė atsistatydinti.

Kim buvo įsitikinęs, kad pre
zidentas rengiasi jį atleisti iš 
žvalgybos viršininko pareigų, 
todėl Jį ir nušovęs. Kim tardy
tojui" pareiškė’ įsitikinimą, kad 
krašto gyventojų dauguma pri
tars prezidento Park nušovi
mui. Kim apsiriko, nes Seulo 
gyventojai, patyrę apie Park 
mirtį, labai apgailestavo.

PRAŠO JAV PAGALBOS

Library uf Congress Gn
Periodfcal l
Washington, O. c. 2C540

visai 
atskirti nuo lietuvių daugumos 

ros už;savo krašto laisvę.

— Salvadoro sostinėje sprogo 
bomba Amerikos, banko -rū
muose. ■ . , - • - ■

Čikagos merė, remia 
Edward Kennedy

Čikagos,, miesto merė "Jane 
Byme, prieš porą savaičių rėmu
si prez. Cąrtefio kandidatūrą 
perrinkimui, staiga, pakeitė nuo
monę ir pareiškė, kąd. jįĄdabar 
rems senatoriaus Kennedy kan
didatūrą į Baltuosius?'Rūmus.

Tuo tarpu prieš šešis mėne
sius buvęs prez. Carterio kriti
kas James Fallows pareiškė, kad 
senatorius Kennedy nebūtų ge
resnis už prez. Carterį, kuris 
jau turi trejų metų ' patirtį. 
J. Fallows buvo prakalbų rašy
tojas Baltuosiuose Rūmuose.

bj- Lee Harvey Oswald 
-lavonastatpažintas

WASHINGTON, D.C. — Ma
rino Lee Harvey Oswald lavo
nas buvo tiksliai atpažintas gy- 
dvtoio. kurs darė jo lavono 
skrodimą. Svarbiausias įrody
mas buvo jo rankų pirštų nuo
spaudos. Policija turėjo jo nuo
spaudas. Gydytojai padarė ran
ku ir pirštų nuospaudas prieš 
skrodimą. Nuospaudos atitiko. 
Todėl nėra jokios abejonės, kad 
Dalias mieste buvo nušautas 
Lee Harvev Oswald. Yra ir dau
giau atpaž'nimo duomenų, bet 
šių užtenka.

Naujas Pietų Korėjos prezi
dentas prašo Amerikos karo va
dovybę Korėjoje padėti krašto 
gyventojams išbristi iš nelai-

Prezidento mirties aplinkybes 
ištyrusieji teisininkai tuojau įsa
kė suimti ne. tik žvalgybos vir
šininką, bet ip kitus žudynėse 
dalyvavusius-: policijos tamauto- 
jus.-Visi 'turės-eiti į teismą ir 
aiškintis apie prezidento. nužu
dymą., . ;

Ikr*šio laiko žvalgybos - virši
ninko’ santykiai' su prezidentu 
bdvo draugiški, bet paskutiniu 
m&tu prezidentas pradėjo nepa
sitikėti žvalgybos viršininku. 
Žvalgyba paruošė kelias ins
trukcijas, bet prezidentas jų ne
patvirtino, nes, galimas daiktas, 
prezidento asmeniškas sargas 
Cha Chi Shul kai kurias jų su
laikė. Kim pradėjo būti nepa
tenkintas su pastarojo veiks
mais, o, be to, dar manė, kad

NEBEPARDUOS AMERIKAI DAUGIAU NAFTOS, 
JEIGU NEATIDUOS JIEMS LIGONIO

— Senatorius Edward Kenne 
dy džiaugiasi prižadėta Cr. ca 
gos majore Jane Byme rinki
mine parama.

Sovietai išsprogdino 
Sibire atominę bombą
WASHINGTON (AP) 

seismografo 
naktį uzregi 
min

JAV 
stotis šeštadienio 
”’vo požeminį ato- 

bombo -’?icgimą Sibire, 
ojno Seismologijos Insti- 
pranešė, kad sprogimas 
labai stiprus. Richterio 

j ,is rodė 7. •
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nibs'sako. kad" daigiais metjjįs 
Saudi Arabija pakęls rtbifųs 
kainas. Dabartiniu metu^Saųdi 
Arabija ima po 18 doleriu jiz 
naftos ' (mineralinio aliejaus) 
starinę. bet galvojama, kad dar 
prieš naujus metus pareikalaus 
■$26- už statinę?-1^"^“"'*' 
y 4i<mar&/kąjl jAVj^yJsu] 
mažinti yaftbjambs "naftos1 kiekį, 
bet arnepkmč^i f«ęp£dą|ėĮ: 
JAV Iferka^lš -didesniiA^ naLte^ 
kiekius. Arabai ž’no, kad naftos 
kainų pakėlimas ; padidins : inf
liaciją. bet*'jiems kito kelio nėra. 
.- --Saudi- -Arabijai-,- pakėlus- kai
na^, tikrinusiai ^.pavyzdį pa
seks kitos .arabų salys.

SAN SALVADOR. Salvador. 
— Susidaro įspūdis, kad Salva
doro sostinėje nėra tvarkos ir 
ginkluotos gaujos pradeda ten 
siausti, bet visi tvirtina, kad ne 
tik sostinę, bet ir visą kraštą 
valdo chuntos pirmininkas pulk. 
Machano (Majano).z-. . .-.

Be jo žinios į. miestą neįžen
gia joks didesnis būrys. Jeigu 
jie Įžengia, tai turi jam pasa
kyti, kada įe’s i miestą ir kada 
išeis. Bei nc^e’r nustatytu lai
ku, tai -:nkluo‘-'r būrys gali 
juos lengvai nuvežti į kalėjimą.

— Cook apskrities priminm- 
kas George Dunn pareiškė, kad 
jis turės remti senatorių Ed
ward Kennedy.

Tragedija Korėjos 
anglių kasyklose

SEOUL, P. Korėja, — Be pre
zidento Park ir pehkių jo sargų 
nužudymo, Korėjoje įvyko di
delė nelaimė anglių kasykloje, 
Unsong Mine srityje. Kilęs po
žeminis gaisras sukėlė nelaimę, 
kurioje žuvo 42 angliakasiai, o 
pavyko išgelbėti 84.

Gelbėjimo darbai vyko visą 
sekmadienį, šeštadienį pavyko 
rasti penkių angliakasių lavo
nus. o sekmadienį popiet pavy
ko rasti vieną plyšį, per kurį 
angliakasiai pajėgė pabėgti nuo 
plintančių nuodingų dujų.

Didelis skurdas tremtinių 
stovyklose Tailande

S A KAEV, Tailandas. — Tai
landą lanko šeši JAV guberna
toriai: William G. Milliken iš 
Michigan©, Albert H. Quie iš 
Minnesotos. Robert D. Ray iš 
lowos, Richard A. Snelling iš 
Vermont©, Thomas L. Judge iš 
Montanos ir Richard Lamm iš 
Colorado. Sekmadieni jie būvo 
stovyklose, kuriose laikiną prie
glauda rado 30,000 pabėgėliu iš 
KambodijbsUJie gyvena 'palapi
nėse, pastatytose dumblinuose 
laukuose, kenčia alkį ir Įvairias 
ligas, nes nėra vaistu nei medi- 
ciniškos priežiūros. "Tai yra tie
siog siaubinga", pareiškė guber- 

' natorius Milliken. Tačiau guber
natoriai dar nerekomendavo jo- 

' Iįio pagalbos plano.
Ne geresnė padėtis yra karų 

ir kemunistų nualintoje Kam- 
bodijoje. Kambodiečiai taip pat 

j stokoja '■ maisto ir vaistų. Ta- 
I čiau Kambodijos komunistinė 
valdžia atmetė JAV Senato su
organizuotą paramą ir jos vyk
dymui pasiūlytą planą.

TEL AVIVAS, Izraelis. A- 
Premjeras Beg nas neteko už
sienio re kalų ministerio Dajano 
dėl to, kad a'sisakė pildyti Iz
raelio aukščiaus;o teismo nuta
rimą nesteigti Izrae’io kolonijų 
už.mtose arabų žemėse. Dabar 
pats Beginąs, visą reikalą nau
jai apsvarstęs, priėjo išvados, 
kad jo vyriausybė vis dėlto dau
giau kolonijų nesteigs užimtose 
arabu teritorijose. Jis manė, kad 
gal dabar Dajanas’grįs Į vyriau
sybę, bet jis pareiškė, - kad į Be- 
gino kab'netą jis . nebegrįšiąs.

Be Daiano Beginąs vargu ar 
gaus pakankamą savo partijos 
narių _ska:čių parlamente. Begi
nąs pajėgė suorganizuoti reika-. 
lingą nariu .skaičių nepasitikėji
mui nugalėti, bet jis tos para
mos neturės dabar, kai žada 
klausyti teismo sprendimo.

Dr. Kazys Bobelis. VLIKo n.’iniininka: 
ragina rašyti Kongreso nauams laiškus

PASKELBTAS KARO STOVIS, SUIMTI KITI ŽUDIKAI

SEOUL, P. Korėja. — Tardy
mas aiškiai parodė, kad Korė
jos prezidentą nušovė žvalgybos 
viršininkas Kim Jae Kyu. Buvo 
paskelbtas pranešimas, kad įvy
ko nesusipratimas tarp prezi
dento asmeniško sargo Cha Chi 
Shul ir žvalgybos pirmininko.

Prezidentui žuvus, prezidento 
pareigoms buvo prisaikdintas 
buvęs prėmfjęras. Pastarasis

-"tuojau paskelbė karo stovį visa
me krašte. Kariams perėmus 
krašto administraciją, naujos 
vyriausybės" paskirti kariai- tei
sininkai pradėjo tyrinėti prezi
dento Park mirties aplinkybes. 
Jie tuojau nustatė; kad prezi
dentą asmeniškai nušovęs pats 
žvalgybos viršininkas Kim. Jis 
pats taip pat nušovė- asmenišką 
prezidento sargą. Tuojau pat 
buvo nušauti kiti keturi prezi-

, dento sargai. Dvr'dienas spau
dai buvo ’ruošiami neteisingi

, pranešimai apie prezidento Park 
Chiūng Heė mirti.

SUIMTAS ŽVALGYBOS 
VIRŠININKAS

' The First and Greatest \
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CHICAGO, III. — Dr. Kazys 
Bobelis. VLIKo pirmininkas, 
kalbėdamas per "Margučio” ra
diją. patarė lietuviams užmiršti 
v’sus menkaverčius tarpusavio 
ginčus ir vieningai raginti Kon
greso atstovus ir Atstovų Rūmų 
pirmininką Tomas T. O'Neill 
priimti rezoliuciją Nr. 200. 
Anksčiau rezoliucija buvo Nr. 
147. bet buvo pakeistas jos teks
tas. ji padaryta turiningesnė ir 
aiškesnė, todėl-bus lengviau įti
kinti didesnį Kongreso atstovų 
skaičių ją priimti ir suderinti su 
Senato panašia rezoliucija.

Rezoliucija įpareigoja prezi
dentą kelti Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos laisvės klausimą Madri
do konferencijoje. Valstybės de
partamentas yra pasiruošęs kel
ti Pabaltijo kraštų laisvės klau
simą. bet būtų dar geriau, jeigu 
Kongresas priimtų vieningą nu
tarimą rusų pagrobtų valstybių, 
laisvei atgauti.

“Margučio” radijas kelis kar
tus kaltę vertė dr. Bobeliui už 
ryšininko Gurecko išprašymą iš 
VLIKo valdybos posėdžio, tuo 
tarpu dr. Bobelis, turėdamas! 
progą tą klausimą paaiškinti] 
Amerikos visuomenei, ta proga 
nepasinaudojo, bet svarbiausiu 
dalyku skaito Madrido konfe
renciją ir tinkamą jai pasiruo
šimą.

Pirmad:enio kalboje dr. Bo
belis daugiausia laiko skyrė 
Kongrese rezoliucijai Nr. 200 ir 
•’alimybėms priversti ištraukti] Buv 
Sovietų Sąjungos karo jėgas ir 
ooliciją iš Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos. Sekančioje savo kalboje 
ji palies ir Amerikos politinių) 
grupių santykius.

Dr. Bobelis džiaugiasi, kad! 
didelė Amerikos lietuviu dau-Į 
guma pritaria ALTos ir VLIKo j 
užimtoms pozicijoms Helsinkio i 
aktų reikalu, o dabar tai yra 
pats svarbiausias tarptautinės 
politikos organas, kuris turės 
spręsti rusų pavergti: kraštų 
laisvės klausimus.

Dr. Bobelis prašė visus lietu- Į 
vius. gyvenančius bet kurioje 
Amerikos valstijoje, rašyti laiš
kus ne'ttk Kongreso atstovams, 
bet ir pačiam Atstovų rūmų pir
mininkui. Laiškus gali rašyti ne 
tik lietuviai, bet tai gali pada
ryti ir angliškai ar kitomis kal
bomis kalbantieji Amerikos pi 
liečiai. Laiškai gali būti trumpi, i 
nurodytas pats svarbiausias 

(klausimas,' išdėstytas keliais žo- 
‘džiais ar sakiniais. Svarbu, kad 
laiško gavėjas suprastų klausi
mo esmę ir balsuotu už pasiūly
tą rezoliuciją Nr. 200.

Dr Bobelis tomis pačiomis 
mintimis gyveno ir Clevelande. 
ALTos kongreso metu. Tada pa
ti svarbiausioji jo kalba buvo 
kreipiama į kongreso atstovus, 
ptašant jų pagalbos lietuviams.

Jeigu ne;rytoj, tai kitą dieną 
dr Bobelis tęs savo kalba. Fron
tininkai’‘atsiribojo” nuo 
sako savo organe, bet ką jie to 

lliab darys, tuo tarpu dar neaiš- kov

f Protestai prieš ato
minius ginklus

NEW YORK (UPI). — Šek- 
i madienį New Yorko mieste bu- 
l vo suruoštos demonstracijos 
prie Pasaulinės Prekybos cent
ro prieš atominius ginklus. Bu
vęs Krašto apsaugos departa
mento pareigūnas ir aktyvistas 
prieš Vietnamo karą ir prieš

I JAV valdžią pareiškė tūkstan- 
! čiui demonstrantų, kad didžio

sios korporacijos finansuoja ato
minių ginklu industriją ir yra j Saudi Arabijos ateinančios ži 

““genocido pirkliai”."^' ‘ ’
Laike demonstracijų buvo or

ganizuojama Wall Street akci
jos grupė, kuri pirmadieni už
blokuotų New York© ' Stock 
Exchange rūmus.



PASTOVI LAIMĖ 1
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

u niuksiu žinių populiarus perteikimas 
JU.NAS ADU HA\IClbb, AL D. 

ŽMOGAUS INKSTAI TAMPA
AKMENŲ FABRIKU

iViažiausia trejopi atsiranda inkstuose 
akmenys; ju gydymas kiek skiriasi.

(Mediciniška tiesa)
Dfeiskim. kad žmogus gavo Tada tokį ligoni reikia guldy- 

phmą kartą vienoje pusėje strė-|ti ligoninėn, ir ko gero', netru- 
nų staigius sluusmus. dažnai kus operuoti.
atsiduodančius į kirkšnį (renal- Jei po minėtų tyrimų niato- 
co’ic). Apslieisii su gydymu —' m as mažas akmuo šlapimo ka- 
'.uik.i ligos savaiminio pasibai--nale ir nežymus šlapimo tako 
gimo šitokiu atveju negalima
Kad ir praeitų skausmai, reikia i obstrukcija šlarrimo latako), 
nuodugnaus ištyrimo. Ii 
kiekvienas toks pacientas, gy
dytojo talkinamas turi atsiras
ti ligoninės priinirinajame kam
baryje (emergency room). Mat, 
niekas nežino, kaip didelis ak
muo, kokia jo rūšis ir kaip jis 
jau pakenkė’ šlapimo takams 
pirm negu staigiu skausmu pir
mą kartą pasireiškė.

Ligoninės priėmimo kamba
ryje gydytoji 
nuo skausmų

aš prašau: SUPRATIMO. Tvar
kingi ir gafbįngT žmones (palie
gėlius globoja.- Tiesa, mes esa
me emociniai luoši (crippled) 
žmonės. Tai atsitiko mums be- 
sįvystant ir palikome tokioje 
stadijoje. Nors kai kurie homo
seksualai nenori keistis į norma
lius, bet daugumas iš mūsų vis
ką atiduotų, kad lik normaliais 
žmonėmis pataptų.”

‘‘Aš tikiu, Ann, kad leisi man 
pasisakyti .viešai. Visi žmonės 
turėtų žinoti, kad ,mes homo-r 
seksualai } nesame linkę ’kenkti 
mažiems vaikams, persekioti — 
suvedžioti moteris, ar nešioti 
aukštų kulnų batus. DaugumaJ 
moteriškai besit engiančiųjų vy
rų, nėra homoseksualai.” ; . -

- “Aš žinau, kad tas laiškas yra 
pėrilgas spausdinimui, - bet ti
kiu, kad tamsta jį sutrumpinsi, 
Ann. Tiek daug žmonių yra rei
kalingi auklėjimo — apšvieti
mo. Tamstos kolumna yra ge
riausia vieta jiems išmokti 
tiesos. Ačiū už visą gėrį, kurį 
tamsta žmonėms teiki.”

, ANN LANDERS ATSAKĘ: 
“Nė žodžio aš nesutruinpinau. 
čia jūsų laiškas, kokį jūs para
šėte. Ačiū, kad tamsta taip gar
bingai išsireiškei.”

Šis skyrius irgi išreiškia pri
tarimą, jog emocinius, iškrypę-, 
liūs nereikia laikyti nusidėjė
liais, nuo Dievo atstojusiais, ar 
žmonių kenkėjais, šilą tiesą tu
ri įsisavinti visi, ypač kitiems

Dariaus-Girėno iškapotas užrašas

ADELĖS DUCBLIENĖS 
•' SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

Adelė Duoblienė .... , 

Vaisių putele, su baltymais
latako užkimšimas (maža 

o 
tai'pacientas nekarščiuoja ir jei jo 

skausmus nuramino tuojau su
leistas į veną Demerolis (mepe
ridine HCL) ar Morfinas — to
ki ligonį galima siųsti j namus, 
kad ten jis per šlapimo lataką 
išspaustų lauk tą akmenį, daug 
gerdamas atsakančio skysčio.

Kiekvienas čia atsiminkime, 
kad dėl inkstų — šlapimo takų 
akmenų turimus skausmus ge
riausiai nuramina Demerolis hr 
Morfinas suleistas į veną (į 
kraują), Duodama, šitokių Vais-' 
tų neturint, papaverino' table
tės. Reikia tuojau 
akmenų sukeltus ________ ,
nes jie yra labai stiprūs ir lokš 
ligonis labai kenčia.'’ TBkių 
skausmų greitas nuramįniįnis 
yra didelis ligoniui palengvini
mas.‘Todėl gydytojas' negaišta 
laiko, leidžia į veną minėtą vie
na iš dviejų vaistą; ” 1 ' ‘

Ne visose ligoninėse galimą 
tuojau padaryti šlapimo takų 

-X-Ray nuotrauką šuleuluš' i vb-; 
na specialų dažą- (JVET-Papras
tos nuotraukos (visada tais at
vejais‘vidurių daromos — flat 
plate , of abdomen) nepakanka- 
Tikram akmenio šlapimo takuo
se nustatymui. Mat,, estLsukaK 
kejusių limfinių liaukų ir kitų 
kūno dalių ,— -tada sunku spręs
ti, kurioje dalyje tas sukalkė-i

besiraitantį ligo- 
visų puma tre

ks karščiuoja iš- 
ia padėtis jo šla-

poja;: 1 ar j 
tiria; 2 —- koki 
pimo takų sužino (padaroma 
jau anksčiau čia aprašytas šla
pimo takų peršvietimas

-Ray nuotraukos: intravenous 
.:c;8gfum,“'tfūinpat IVP) ir 

sumažinami — prašalina- 
i skausmai tokiam pacientui, 
deidžiant Į vea.ą Demerolio ar 

Morfino.
Taip trejopai aptarnavęs pa

cientą gydytojas — urologas są
žine, kaip toliau gydyti pacien
tu. ?ūal, Įci didelis akmuo už- 
spaudė šiupinio taką išeinantį iš 
inkslo (orderį), taip, kad iš to 
inksto negalėjo šlapimas ilgės- 
rą laiką, išrejti inkstas tokiu 
atveju turėjo ąpgesti -- savo 
darbo neatlikti reikiamai.. Tokį 
blogį parodo X-Ray tyrimas.

jimas (akmuo) -randasi. Nega-ir tuojau daryti šlapimo takų 
line-tuojau daryti*IVP-, ji pada--peršvietimą (IVP). Kiekvienas 
romą už-paros — jau-pacientui 
esant iiriimtam ligoninėn. Su
leis lį specialų dažą. į vpną — da
rant inkstų ir šlapimo takų per-, 
švietinią gali tįk. .-gydytojas, (ne 
rentgeno; technikas) . Yyač nąk-. 
tį, ..mažai kur budi .gydytojas 
rentgenologas, Jodei joks tyri-, 
inąs, dąžą.'eių§iąj. ątidedąfmas 
parai ar daugiau. ...,

. Kai r ę.u t'i.Q's knv^s . - pa taria 
au nuraminti gydytojuilaukai ..fent’ ’ jięnkias 
s skausmus, di,eriast.pįnn daiarit k,-.Rąv;nuo- 

traukas, Pabąr jo. iigsilaik.ąųią^ 
nesf hežinojną, Ką .tį^s Jj^opis 
giries' laukan*, kol f nępądarpma 
minėta nuotrauka. Mat, duo- 
kim‘ pacieiifaTinėgiria'šldRn- 
;ti- akmenį' per pėrikiasdibnašį o 
;SkaTlšinai:'-'nėrii2tžėja,'Į o' phUrėh-" 
į^aš nepašalino akrriwis per'-tas 
pelhkiaš:-^diėny.s;? .Šekšvietihtaš’ 
X-Ray tada -'gaJf' iškite honririlūš? 
čia ’ ir 5prieinaih'ė svrirbų Maly-*- 
jkątp>ačiciitas:!g:di • ‘fiu-ėti- skaiiš; 
;muš dėl apendicito; •'dėl 'kitos* li- 
■gos; inoteris-'-^-idėl' kiaušinėlų 
įuždegimo- —tiė faė^rurrtžii‘£a-' 
!li f panašius ^Sk&tišnmsuJšūkehpfi Uį 
Į'kaip. juos sukėlei-’inkštų — fskrii 
;pimo ‘laKų .akmenyse L'ž tai rėri> 
| kia- - diagnozę;. t žiejau-«;niistatytif‘ 
S - ;'-;i -iii. ilS>

ligonis turi būti tiek apsišvie
tęs, kad , is <gydytoj o .r^kalaųt^ 
greitos diagnozės'“staigiems vi
durių skausmams į -^atsiradus 
(acute abdoriiirial pairi).“ i

i Kada Reikalinga-Greita .
’-i .s Operacija Dėl Inksto

i ' > n :t oH” Akmens? i:» r.'

Kąi gyd^oias .urologas

Kol dar. nesusijungė..vyriška 
sėkla su moteriškoj a — tol .nė
ra prasidėjusi, žmogaus gyvybė.

.’.'X

ta family^ finances
You can’t afford to be wrong. 
^Because if you’re in charge of 
4he family budget, you're 
making decisions about the 
future, too.

And-that's .where U.S.
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
iNow E B<r4» x^y yT i *t whr$ Wd to 
maturity of 5 yearn the first year). •

arv rrp’.ACKl if l^t, «tA|en or di iHinyd 
When needed, they can he cnxhed at your 

taerewt ix not subject In state er fetoft 
income tax**, and federal tax may ba 
deferred until redemptwo.

’ * T9 - < s ♦ dT * - *- * i* „ *•
Dievo dovana žmogui. Tai jokia 
gėda.-. Jokia <-.nriodėinė..; Kol ne- 
įSrridefą ’ nauja-1 žmogaus gyvy
bė, tol galima ir reikia naudoti 
visas priemones pastojimui iš
vengti, Niekas žmonių nesulai
kys nub tokios’ 'feisingbš, Tvari 

nuo- kirigos', padorios; žmoniškoj ir
traukoje‘ma^t didęl^. inkste ak- nėh'iiocfėhuhgos jėlgsenos; Popie-• žinias perduodantieju...Kaip’ gir- 
menį,‘ jis sekančiai,elgiasi. Ligo- žiuš j.turi' keisti’savb ’at^-vęntą1 ’ - • 1 " - “-1--
nis vežamas-j. operacijos kam- elgseną gimdymo kontrolės r*er 
barį (operacinę), fieri daroma1 kale. Jis,' ar kišis po’ jo, tikrai 
cystoskopija (cystoseqpy): su pakeis'. Tad, .gėriau jaii dabar 
ihštrumeriiu ;-einama. iš apači-os pradėti eiti'teisingu — hariclin- _ __ _________________
(per; varpą,-tyrams).,;-moterims gu Dieviii ir žmogui keliu. Mritį’ kų1 patys žmonės privertė’ Ėaž- 
pen trumpąs šlapimo; ‘lataką ei-;

’riantf iš -šiipimO ’-pūslės laukan 
‘ (urethra) .g gydytojas • uamėgina; 
specialiu i.; instrumentu m (cysįo- 
šcopb-)-.;’pradi'ėni2o.ti-akinens ^vie-. 
tą m įkišamai ► rkaleteris (cat|ie- 
tec) įprie’, akuiens-J Jei 1 jamį Jai 
n eparistka > jei' nestk c galimybė 
■nudrenuoti u šlaauria < šalia ;akr • S“ ‘ A. *■
miensj, • <r—.; .tp.ks, /pacientas-; tada. 
'tųęjąih.operųojąįĮi^s.p,5
r Į Žihdlhė'’Vt.sų -brii/ma Tokį’ ligd- 
jrij’rįikiri^paruėšli iPvėjopai ope- 
racijaii: 4 reikiri claftig škvščio'1 
jarii: suleisti; '2 Lų-eikia'-aritibio- 
tikų pakankamai suduoti. To- 
J<iu&4iSoniu‘s ’’en^ianl operąęi- 
jaų^dųo^ami į yęnąs ąkysčįai įr 
antibiotikai- T, . . ...-
ąĘakysim, -kad pacientas, buvo 

laiminga^ ir jo. akjųuo,. išslinko 
lauk..Kąs .tada daromą... Apie tai 
kitą kart,. ,, .' ' .

IŠVADA. Visi"-nies - ’gerkime 
gausiai- naudingu skvsčiu: vai
sių kūriką, viščiukb" buljoną. 
Vaigykiriie (laug baisių'.—: dar
žo vių. Tuomi' mes 'tolinsime’ak- 
menų - susidarymą sJapimd 'Tfri 
Jenose. Kiek vienas tturėkimė šla
pimo paroje mažiausiai' du ■ ii- 
/trusri (dvi kvortas). ‘Pirmą kar-

Į ^ą ^pasimatuoki iue .šlapimo: kie-' 
•^kj ‘jiėr parą: iinkim.e'-,nųsišlapi-l ?

A A ‘ . t * f ' • f r v
tuokhus medicina pajiuosayo iš- 
nuodėmės; kaip proto ligonius 
medicina paliuosavo nuo pan
čių ir savo išmatose gulėjiriicf; 
kaip nuo penktadieninių pąsnin-

ipdaiiai' tvarkiriguš lyties tėika- nyčią eiti.’žmoniškesnių kiAiu: 
-ius nė vienas žmogaus vardo subrandinti žmogaus asmenybė 
vertas asmuč nelaiko; 'niWdė- 
minguiriū

*• f ’ t i ’ - ( t J . : i . r r • . t . t.

, Didelę klaida d a r o Popie- 
žilis- prįskaily,damas nuodėniįn-

praduti eiti' teisingu — haiidin-

P r‘o p: i .
3 kiaušinių baltymai, .j • i i 

% puoduko cukraus, ;
2 šaukštai citrinos: sunkos,
3 šaukštai vaisių sunkos,*- '
1 šaukštėlis’: susmulkintos "Citri-- 
nos žievelės; ‘; ’ • ■■■
įž puoduko vritų'sukapoilį; Vai
sių, slyvų, aprikosų ir: t.

i. “ ' ' * -
j ■ . ' D a r ,b,a;s;:. jf-įL '
‘ ... ; , >■

Baltypius,’ cukrų, čitriįū)!’štiK- 
ką, vaišių Ištinką cir 'ėKfm(jsrižfe-' 
vėlę šuniaiŠj’ti ir■' 'dVfgdbnni' iri
de, ar bliūdeiyjė' an£ karšti) ga
rų,’ plakti' Iki’ masė '.šiutifštės',' 

, apie T nnfn^T^jTankiniu aF ėlekL 
triniu pfaktuvėliūl Atšargtai šu-' 
dėti sukapotus' vaišidš'/lšmai- : 

■šyti ir sudėjus-Į indelius .dfeSl’-5 
dyti '' ' icjNu z n briįėv red

Į į Kiekis:. asmenim?.- s j ■ ■; i r.

taip, kad jis visas septynias; df^ j į^ą’ jgiszės-rpasmerktas,,ąųkšinjp; 
iias savaitėje tvarkingai valgy- yeįšip^garbiąimas .-atėjo. pas žy-, 
tų ir reikiamai sveikus skysčius (j^s iš senovės Egipto. .■.EgipLę-

• . ;eitaip jĮariar bus, paliuosuo- ėiai;■ garbino .av-eptą-^ųtį ir-; jj
guiną.he,moseksualani.sjTaLkar- homosekžfualai nuo jų neturi- vadino zApis. -'Jei ijis,Išgyveųda-f 
tpjąma senose- knygose paskelb-1 “Į0 UJogio. šis skyrius prąlįo ya 25; ‘mstuse tąį.«.egiptiečiai /jjr 
tas dekretas hemoseksualams: sivai^t°ju nepalaikv.t| he-^ -ūžmešdavo ir .-palaidodavo šven- -
1ą‘s’ d’ė k r ė,t ė s ’ honioseksųa-r. _eSC^ sekėjų, nežiūrint iš kii- fojė.yietQj^-;^A ...Jtj;.:
lams-Ljiė’ nužūodoini. Tą pa-j.^02 r"-r.
čią Tiėfiešą^škėlBia ‘fūTaš’ Iiefūr “įžiūrint,, kokiomis triubo- . ., 
vis ■ per-radio: ;jis homoseksua
lus. laiko inuo .Dievo.atstojusiais 
ir - pragaiua nertais , sut^-ėrimais.
Šitą- .nieko: bendro su -Tiesa »-.tie- 
lurintj- i tvirtinimą- - atremia ivi- 
Šos;’dabartinio- medicinos .moi<s- 
ib knygos, o‘ pagaliau ir pats 
jaunuolis^ homoseksualas Ann 
Landers Tiolumn oje,. Sun. Times, 
Septembei- 8, J 979, P. 30. Jisų 
šitaip rašo: ......

. “Migla .Ann Landers, „tamsta 
greičiausiai -esi perpildyta laiš-~ 
kais nuo'1 hemoseksualų. Šis ma
no laiškas bus skirtingas. Pra
šau atspausdinti ,šj mano laišką, 
nės’.ne aš vienas taip jaučiu. Tik 
riš; esu Vienas iš nedaugelio, ku
ris’prisipažįsta. Aš manau, kadi 
.yra mhno' pareiga' kalbėti už, 

>-tūosr:kuriė nėtifri drąsos“.
fifeūti horiibsriksualir' ('anglis-' 

j^ię-dnotą. valandą <#piritis Ą kai ir truhipiau — GAY) nė ’a 
ykirą in<lą-ĮK>r visą .parą. Tada+martd paties 'pasirinkimas. Aš“ 
ksiiprasime" kiek mės^'ėšamr’žF svn*

jįsilikę skysčių ^ę^hpd._.^Tik Ją$- būdamas
ąįų ir penkių metų amžiaus. Tie per-

Vsišį.’ *Natidhi^; įgyyeriilnąi nhbriyo .apie" mergai- _ * J _ _ _ i* t t •

gėdingumu, gašlumu, f

Homoseksųa

mis jie nėžmoniškumą iriuins 
pirštų. “ ....

ENERGY 
WISE .

inžpherica.
Join the Payroll Saving* Pla>.

K

i

^nustokime gėrė, kavą

..skysčių vasaromis reikės dau
giau gerti, kad., reikiamą kiekį 
šlapimo apturėtume . tada 
daug skysčių išeina pgr ędą su 
matomu ir nejati^iainu prakaį-. 
tu’ ' ' —

October 15, 1979

♦ j Tęsinys atsakymo j paklau- 
simą dėl uopieiftauš Tfahios 
^įpie gimdymo kontrolė ir ' 

nopia$^su?luv’> f 7t-* ą -T r * in .
nfrodėmilngiinlą " v *

V f 
t i 
,j ? f

va 25‘metusc t#į,«.egiptiečiai,jį':

Limit use of diswasber 
to once a day, after the 
•verting meal, and cut ~ 
excessive use of water 
and electricity.

Never toosudden^.dever too'Slow
— threyenriarti^fteMKlęBtiĮį&tiniu-

; lateš
j rh^hm.tšentjy.

>::M. t ; i,
fcži o ^33.

♦ Medąų^,ąuė»)f}shįi,s pasibai; 
gi a tadax«Jkai- yvjąas; .nusodina 
žųip-ną ,nuo pędistalo ir 
sodina ją-^ gy vedĮ?. ;PaSą|. turi- ' 
mąs -pająma^, f-rtVestų vėg ;pra- 
sjdeęte tada, - kai miolęris Įinista- 
ja-ęitijj pąsanątymą. h- .pradę-

I cla. į^kin^i^rrrfcVJsJigiskąū 
-r . ' nėra -tokia -stipriu. Tart jL^ioką. 
-5-- j iižs.ukrinBie.<ląuti/:bQnka§

J.n.el>20- minučių, -.jjugąį&į kol 
bonkofr.dąngtį.^eįisuką.

Pili tor Ctftsiipaiioft

Rojini uį^-TfĮniti^įjjas būdamas

tęs, bet apie mmfo lyties asme
nis. Iki šiai dienai aš nežinau, 
kodėl aš esu toks „koks esfu. Gal 
aš gimiau kitoks, gaj mąno .tė
vų, nusiteikimai .įtakojo -manei 
tą ‘ kffptfnii, • ar -Krs -kitas.
aš likifei iesu'liom.Oftctesuiai^s, 
aesvarbu, liodėl aš ęsUįfvi 

( “Jau ;ilgas Jąikas aš silkinė- 
jirbsf’ tąfpe ^homoseksualų ir gal 
nuštab.<»tamifcfts»ik8iiS)itojai su
žinoję. kad dauguma mūsų nėra 
mrnkštahoėitH y^ntfr-Avristed, 
lisjiii^f ■stsš^'-Uųicfej.'ff'ikra tie-

niekas negalį įuaną.-.t»H^tu 
badyti atpažinti kdkiu- esant. 
As^šįi užslepiu savo nuMteiki- 
mriš1, kat! mano šeirilos nariai 
nežiną,-jog aš nesu tiesus. Aš li- 
kiuvr-įlc niekada nesužinos tie
sos ^>ie mane; Mano tėvai inįr- 
tų/ jĄi^inane lokiu ‘ esant.- koks 
všiiį si^irtritŲ. •Karikfe, man ąt-

v ;, t 
į 
Kahiin<<Mi<įxa«iJ^hpyra -ragi 

į' narni-prisilaikjii nalūtalių prie- 
unonių ;XiriėbdšrfSiū rikio j pnsto- 
j iinUrilfoenįįjtL, Tiems* draudžia
ma naudotis v'x>s iįijos..dirbti
nės .paštojim min - išvengti pric- 
jnbnčs. *r * - ■

| reikale*-'reikta
į <^ri
7 1 L i C< t — -- - - -p -- -’-f’ m* •yra teisus fjkedauu, kad jie. tina ąi\ teta jiasmlo man gražių 
»,|;.|i būti geri katalikai ribiri licFgiba rasfiliatyinui.”

Įf į C}«nur*KjTCT^i

.2!

DlėTC’, * WBjSm? -Vieno

* - ’fortabty; :eve%Hni iė.‘ ThaCs- why 
they caJhEx-Lax-pjhs the overnight

'' wondeV.Th^
s-

Take as directed.

> f

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMEB1KOJE
J yra seniausia, didžiausia ir turUngiaus^-^Keiyy^r ar-
J jganizacija,* įietuvianis išlikimai tarnaujamu jau pėi ^2 
5': _ - J "'V' ■

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti" u kitiems? kurie tUoi 
r Garbus throa * 4y • >" ■’ v’r^-.k
1 SLA —išmokėjo daugiai, kaip AŠTUONIS MiLLtVNUS doleriu 
||Į > Apdiaudu -savo nariams. • t . i., -fv» *

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis’ŠLa neieško pelno 
rtani6 patarnauja tik savišalpos pagrindu f c >

r .Kiekviena* lietuvis ir lietuviu diaugas gali c
r SusL\henijftne>apsidrausti ikr »
r ų

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kun ypač naudinga jaunimui, sieMtatieiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pranžiai” ’

J -t . ‘ r
J SLA — vaikus apdraudžia pigia ^Arniiiuola apdraudė, už

apdrauUoa sumą temoka 4ik

kuopų vyra visose lietuvių koJotujvse. Kreipk i te* 
į savo apylinkės SLA kuopų .veikeius« jie Jum 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. Ac Tx

J ... . ■* jį ■’
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Cefltrą. ■* ^ !>-

LITHUANIAN ALLIANQE OF iA«g>fCA
N«W Yerk. N. Y. l.OOdVi I

307 W. loth St,
‘KV * pu,

SLA —

na-

cmzALQ i. ;l^. October 30, .1279*



NAUDINGAS SLA APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

. Praeitą sekmadienį, spalio 28 | stovus ir Administracijos parei- 
dieną, 2 vai. po pietų Chicago j gūnus.
Savings susirinkimų naujai pa
statytoje salėje Įvyko šeštos 

. 'SLA apskrities metinis susirin
kimas.
. Prisirinko veik pilna salė. Pri
sirinko dvigubai daugiau, negu 
praeitą kartą.

V Susirinkimą pradėjo Kazys 
Mačiukas, ilgametis apskrities 
pirmininkas.. Greta jo sėdėjo 
apsk. ‘sekretorė Kristina Austin,

— Susivienijimo seimui pa
gerbus daug nepriklausomai 
Lietuvai pasidarbavusi SLA na
rį A. Kalvaitį, — balsą gavęs ta
rė M. Gudelis, —. dabar turime 
pagerbti mirusią SLA narę Aną 
Vyster, gavusią apie 200 naujų 
narių ir atgaivinusią irstančią 
SLA 63-ąją kuopą, kai mirė ilga- 
metis jos sekretorius Lauru-! 
tanas.

Praeitą penktadienį Chicagoje 
buvo pašarvota 63-čios kuopos 
finansų sekretorė, sutvarkiusi 
kuopos rekordus ir gavusi dido
ką būrį naujų narių.

Dr. V. P. Dargis pritarė idė
jai ir Įpareigojo apskritį išrū
pinti iš Centro garbės narės ti
tulą daug Susivienijimui dirbu
siai ir į seimus važinėjusiai Ana 
Vyster.

Mačiukas pranešė, kad apskri
ties valdyba paskyrė $50 Nau
jienoms už SLA darbų aprašinė
jimą, $40 ALTai ir porą dešim
čių dolerių Lietuvos Aidams. Į 
Balys Brazdžionis paskirtas ap
skrities korespondentu prie ra
dijo valandėlės.

Iždininkas Petras Bružas pra- gOs išleistoje knygoje J. Jakštas 
nešė, kad dabar apskrities pini- Į antrąjį toje knygoje savo straip- 
gai Taikomi dviejose Chicago !snj baigia skyreliu — Kitos tau- 
Savings bendrovės sąskaitose.' 
Marquette banke buvusi sąskai
ta uždaryta, nes nešė labai ne
didelį pelną.

Aptarus pasiūlymus ir naujus Į tos korporacijos, kaip 
sumanymus, pirmininkas Ma-1 “ ’ ’’ “"*
čiukės paprašė rinkti naują val
dybą. Jis pats paprašė atleisti jį 
iš pirmininko pareigų dėl. sunkė
jančios metų naštos. Jis jau pra
deda jausti, kad dabar viskas 
jam sunkiau eina, naujų narių

WMICM They CONSIDERED

AC

A N OfcPMSE
A COMPLETE 
iyyšiDE...\NP£» found 

oklrhomr cny, 
Rkentlv į

IME BSy^TlANS 
EVEN MUMMIFIED

pakankamai hal.-u tiems i 
manymams atremti.

O kas tas “Prezidiumu 
sambūris”?

uZ?i

ftlONOOM BfiHKEP 3 
gOUGHY RM INSURPHCe^ J 
ftoUC7 flGfllHSl O0MAGČ 
TO HIS TOMBSTONE ! "

Sudavijos”, "Virgine-. 
”, "Samogitia”, "P'i- 

liae Samogitia” ir “Eraternitas 
luveaum“. Sutarta ir vėliau 
kiekviena korporacija savo su
eigose palvirtin >, jog tų korpo
racijų valdybom sudaro junginį, 
pavadintu Vili’ Korporacijų 

kurio 
gai- 
turi

ivvenime.

, cm’ , I 5 .! Sudaviąe

SLA iždo globėją Josephine Mi- 
leriūtė ir SLA iždininkė Euphro- 
sine Mikužiūtė, iždininkas J. 

. Bružas ir vicepirmininkas P. 
Vilkelis.

Virtuvėje ir prie maisto stalo 
visą laiką sukinėjosi Pranė Ma- 
čiukienė, užkandos paruošėja.

Pranas Mačiukas pagerbė pra- 
.eitąis metais mirusius SLA na
rius, ypač neseniai mirusią Aną 
Vyster, tuojau, negaišdamas, 
paprašė sekretorę K. Austin 
perskaityti praeito susirinkimo 
protokolą. Jis buvo priimtas be 
pataisų.

Nustatyta, kad apskrityje yra 
15., SLA kuopų, bet pora nepri
klauso. Išsiaiškinta, kad Centras 
paskutiniu metu neskelbia kuo
pų sekretorių vardų, nes jie 
pradeda gauti bereikalingų laiš
kų. Visokius pasiūlymus jiems 
šiūįp lietuviai, siūlo ir amerikie
čiai. Centras metus kitus sek
retorių pavardžių nespausdins, 
bet vėliau ir vėl pradės. Kuopų 
atstovų pranešimų nutarta ne
daryti, nes buvo svarbesnių rei
kalų, o laikas trumpas.

Povilas Dargis, SLA Pildomo
sios Tarybos nares prašė įteikti 
SLA seimo suteiktą SLA gar-

• bės nario titulą ir gražiai pa
ruoštą pažymėjimą buvusiam 
Lietuvos konsului A. Kalvaičiui.

. Panelė Mikužiūtė perskaitė pa
ties- P. Dargio seime pasakytą 
kalbą, įteikė buv. konsului lakš
tą ir pabučiavo. J. Mileriūtė pri
segė kaspinėlį, o iždo globėja 
/Kristina Austin pabučiavo.
:fPats Kalvaitis padėkojo už 
suteiktą jam garbę ir pasakė 
.partiotinę kalbą apie SLA veda
mą naudingą darbą. Jis primi-

- ’nė, kiek daug SLA -yra padėjusi 
■ Lietuvos-nęprĮklaušomybės pri-
mažinimui'gauti-Amerikoje,.kiek jo vieton buvo pasiūlytas dr. 
padėjusi: Lietuvai ekonomiškai Dargis, nors jis esąs labai už- 

<ir keip paveikusi - Kongreso at- imtas.
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Kanadoje, su neolituanais nebu
vo susirišęs, bet buvo pasireiš
kęs ateitininkų veikloje, vienas

iš Žemaičiu studentu Simano 
Daukanto draugijos steigėjų, 
o ta draugija buvo ateitininkų

' Tautinės Minties keliu, Ame-1 ninku korporacijos buvo netau-(sumanyta ir įsteigta. Tik 1932
• _ . . _ - ~ ___ i ________________  • •_______------------ ~ ____ _ ~rikos Lietuvių Tautinės Sąjun

tinės korporacijos. Rašoma: 
“Neolituanijos pavyzdžiu įsikū
rė ar jos narių buvo įkurtos ta
me pat Kauno universitete ir ki-

• “Plie-
“Samogitia”, 

karinin-

tinės? Ar varpininkų korporaci-' m. neolituanains iš savo korpo- 
jos netautinės? Ar “Romuva” 
ir “Romuvos Vąidiultės” netąu- 
tinės korporacijos? Tokių klau
simų eilė galėtų būti dar pratę
siama, pavyzdžiui, ar voldema- 
rininkų korporacija “Lietuva” 
ne-tautinė?

nas’’, “Sudavia’ 
“Ramovė” (atsargos 
ky)-

Man kilo mintis, jei tikrai 
kurią nors tų korporacijų neo- 
lituanai steigė, tai jie buvo blo- 

j gi neolituanai, nes ne savąją 
taip lengvai jau negauna, kaip:korporaciją stiprino, liet lyg 
anksčiau gaudavo. j kokias atplaišas kūrė. Ir kodėl

- Dr. Vytautas Dargis, išklausęs! j Jakštas tik tas keturias kor- 
nusiskundimą, paprašė Praną | 
Mačiuką ir kitus valdybos na- 

i rius pasilikti dar vienus metus.
Visi apskrities valdybos nariai 
užimti kitais darbais, bet vienas 
po kito sutiko eiti valdybos na
rių pareigas. Tada ir pats Ma
čiukas dar vieniems metams su
tiko papirmininkauti. Tik ap
skrities vicepirmininkas dabar 

.į susirinkimus negali.ateiti, tad

poraėijas įrikiavo į tautinių 
korporacijų skyrių? Ar ateiti-

Mano žiniomis tos čia mini-

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Aaado* 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 coabnes that strength regular strength headache 
with safety. $ tablet. Gives you safety you

Like all leading headache expect with extra strength you 
tablets, Anaria starts with a
paia reliever recognized safe directions. j
Extra streaęth with safety.That’s common sense. That’s Anacin. .

ular headache tablet And

with safety.

want. Read and follow label
I 
I

racijos pašalinus Steponą Kens- 
tavičių — Kęskailą, tas neoli- 
tuanų atliekalas 1933 m. pra
džioje Įsiprašė į “Samogitia” 
(Nepajėgė jis net iš pirmo tei
sių fakulteto kurso išsiristi, bet 
priteršė Lietuvių enciklopediją, 
pasivadindamas universitjertą 

į baigusiu teisininku).
mos korporacijos buvo tautinės, ■ 
bet tik ne tautininkų ir net ne 
tautininkų satelitai. Kiek dau- ^aPija, joje nar’ų buvo įvairių 
giau nusimanau, kaip ir kas]Pa^^rU ir priklausymas vienai 
steigė žemaičių studentų korpo
raciją “Samogitia”. Trylika 
steigėjų, bet niekada nebuvau 
girdėjęs, kad ją būtų neolitua
nai steigę ar bent steigėjus pas
katinę imtis žemaičių korpora
cijos- steigimo. Nesiimu atpasa
koti steigėjų įstatuose numaty
tus tikslus. Apie' “Samogitia” 
yra žinių Liet, enciklopedijoje 
ir kituose leidiniuose, pvz., 1972 
m. Lietuvos universiteto knygo
je..

Keletas iš tų 1929 metais 
“Samogitia” steigusių vyrų te
bėra gyvi ir gyvena vadinama
jame Vakorų pasaulyje. Kazi
mieras Alminauskis — Alminas, 
ne tik steigėjas, bet ir pirma
sis pirmininkas gyvena Kalifor
nijos Santa. Monica mieste, pen
sininkas, profesoriavimą baigęs 
Loyola universitete. Prūsijos 
lietuvis, .teisininkas, lektoriavęs 
Lietuvoje aulrštesniosiose mo
kyklose, Hermanas Tumas gy
vena Los Angeles mieste. Abu 
retkarčiais susitinku, pasikalba
me ir apie studentavimo laikus. 
Nė vienas iš jų nebuvo neoli- 
tuanu, lygiai ir “Samo'gitia”

— Man tenka daug laiko pa
švęsti Reorganizuota jai Bend
ruomenei, — pareiškė daktaras.
— Leiskite man truputį aptvar
kyti bendruomeninius reikalus, 
tada galėsiu pašvęsti. daugiau 
laiko Susivienijimui. ♦.

Valdyboj pasilieka Pranas Ma
čiukas, Petras Vilkelis, Kristina 
Austin, Petras Bružas ir V. 
Uznys.

Išrinkus valdybą, Pranė Ma- 
čiukienė pakvietė visus -skaniai 
užkandžiauti. Ji paruošė įvai
riausių šaltų valgių, o Pildomo
sios Tarybos narės sudėjo po 
penkinę ir atvykusioms pristatė

I kelias bonkas “Gingerale”, nes 
Į salė tiktai “sausiems” susirinki
mams. Be to, už kiekvieną va
landą reikia mokėti po $10, tai 
susirinkusieji nutarė kiek pa- ____ t . ____ o__
skubėti. Reporteris steigėjas Domas Jurkus, gyvenąs

KNYGOS ANGLŲ KALBA

’’Samogitia’ ’nepolitinė korpo-

ar kitai religijai taip pat ne- 
trugdė būti jos nariu. Buvo ke
letas iš steigėjų bei vėliau įsto
jusiųjų, kurie pelnėsi pragyve
lnintą dirbdami tautininkų įstai
gose. Pvz., Adolfas Nezabitaus
kis dirbo “Lietuvos Aido” re
dakcijoje, Edvardas Lenkauskis 
kurį laiką redagavo “Jaunąją 
Kartą”, Aleksandras Merkelis 
buvo A. Smetonos asmeniniu 
sekretorium, bet jie ne neoli- 

j tuanai. Teisybė, kartais korpo
racijos sueigose iškildavo paži
ūrų skirtumai, ypač, kai į tau
tininkus krypsta nariai panorė- 
davo “Samogitia” lyg neolitua- 

,nų satelitu paversti, bet būdavo

Istorikas Jakštas, tempdamas 
nepolitines studentų koipcraci' 
jas į neoiituanų ‘ broliškus sam
būrius”, straipsnio pabaigoje Prezidiumu Sambūriu
visai, kaip sakoma, "nusirašė”, tikslas aptarti ir nustatyti 
dėstydamas: “Jau Vytauto Di res. kaip tos ko: poracijos 
džiojo Universitete 1933. IV. 6; veikti akademiniams 

i buvo įregistruotas universiteto: 
senate ir įstėig'as VDU Studen-| 
tų Korp! PrezMuinų Sambūris į būrį tos korporacijos derino sa- 

: (eilės nr. 83, org. byl. nr. 123). i Vo kultūrinę-tautinę 
kuris bendru sąrašu dalyvauda-. ka({ 
vo universiteto Studentų atsto
vybės rinkimuose ir bendrai de
rino savo tautinę. — kultūrinę 
veiklą”.

O kas tas Prezidiumų sambū
ris? Kas jį ir kode1 sudarė? Ko
dėl J. Jakštas jį Įrašė į tautinin
kų istorinę knygą? To iš J. Jakš
io straipsnio nesužinosi, nes is
torija nutylėta, ar jam nežino
ma. 1933 metai universitete bu
vo audringų ginčų metai. Vals
tybė buvo autoritetinio A. Sme
tonos valdymo rankose, bet uni
versitete tebebuvo šiek tiek de
mokratijos. nes į Studentų at
stovybę kurie lik norėjo viene
tai ar sambūriai galėjo kandi
datus statyti balsavimui. Neo- 
lituanams nesisekė anksčiau, 
numatė, jog ir tolau nesiseks, 
tad 1933 metais Studentu at
stovybės rinkimus neolituanai 
boikotavo. Savo pusėn pa trau
kė vieną kitą ir nepolitinę kor
poraciją.

“Romuvds” korporacijos pir
mininkas Albinas Briedis iškėlė 
mintį, jog nepartinėms korpo
racijoms reikia bendrai veikti 
prieš pašalines įtakas. Pirmam 
pasitarimui susirinko pirminin
kai ar atstovai šių korporacijų: 
“Romuvos”, “Romuvos vaidilu-

h tiesą J. Jakštas rašo, kad 
pr prezidiumų ar valdybų sam-

veikla ir t-
dalyvavo bendru sąrašu 

Studentu atstovybės rinkimuo
se. l ačiau ta veikla derino ne 
su neolituanais ir ne su neoli- 
tuanab bendru sąrašu ėjo į rin
kimus. Studentų atstovybės 1938 
metų rinkimų rezultatai buvo 
tokie: išrinkti ateitininkai, 3 
Prezidiumų Sambūrio atstovai. 
2 neolituanai, 1 skautas, 1 Ra
movės. 1 Filiae Lithuaniae, 
organizuotos studentijos 
žvdu atstovai.

Prezidiumų Sambūris
suorganizuotas pirmu tikslu at
sispirti neoiituanų spaudimui į 
paskiras korporacijas, tad Juo
zas Jakštas visai bereikalo, nes 
netiksliai aprašydamas, tą or
ganizaciją įtraukė į tautininkų 
istorijos knygą.

Kitą kartą bus peržvelgtas 
dr. P. Pamataičio raštas apie 
losangeliškių tautininkų veiklą.

1 ne
it- 2

buvo

• Grand Central Terminai 
New Yorke yra didžiausia ge
ležinkelių stotis. Ji pastatyta 
1903-1913 m. ant 48 akrų ir turi 
67 bėgius. Kiekvieną dieną ji 
priima virš 550 traukinių.

• Kadangi žmogus yra ne vi
sai tobulas, tai jis turi ypatybę 
nematyti savo klaidų ar ydų.

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 t’al. vakaro.

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

TeL 476-2206

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

į DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS
J IR LABAI NAUDINGAS KYNGAS:

’ 1 — Leonardo Šimučio
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psL Kieti viršeliai ...........................  $5.00

t 2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai ........................ $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psl. Minkšti viršeliai ....................  $6.00
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ 
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

NAUJIENOS
v •

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

J. reiiw, A KISS TN TH! DARK. Mtantlfttj fa- hi noutytit 
nil

Dr. Jimcm B. Kenčiu*, HISTOKY OF LITHUANIA. Uetaroa KtorUek 
cntranka nno tenąjn unilq iki pokario reetQ. Vidutinio formato. 14J 
mL, kainuoja SS.OO.

Dr. Joana B. KanCIva, VYTAUTAS THS OK1AT. Tatortmai DLK Vy 
Wnto bruožaL paliafiant to laiko Lieturoa valftrūėa rr ioa kaimyno i»tortja 
Hl pal. Kaina 0.00. Kietai* ririaliaia S4.00.

Dauguma ttu knygn yra tlnkamoa doranoa iTtirioiala progoml* Jaa b 
titaa knygai galima lalgytJ atailanklua | Naujienai arba ataiuntua čeki t> 
>tnlgb>e perlaida

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUTI
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ $10.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai

Minkšti viršeliai ..

$10.00

$15.00

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJUNOSt GALINA GAUTI NCFAFRASTAl ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMINtS VSIKSJG It AAiYTOJO ATSIMINIMUS
A. J. Ouaaen — MINTYS It DAMBAI, 23® p*L, UafiaBfitV 1906 

metą hyklua. Jablonakic Ir Ivtoraičio Jaunas dienaa U anal 
rtptalmą. ------ ---------------------------- -----------JIMS

Or. A. J. Ovta an — DANTYS, ju prlefittr*. r»*fkita Ir grvH*
KJetala rirteliaia, vietoje M.00 dabar tfk «X*6
NlnkJtal* AriaUala tlk _ ________________ ' . ~ . SUM

Dr. A. J. Gvaaa- — AUKŠTA KULTO tA — KIAURO* tMOWtl
KMJodM MxroTM JapMUaL Dabar tlk - __ SUM

laUtma Mp pet vW«aer*i •ftfuetw Sakf arba aaMarL prto 
awa^jfaa ka<»a» prMaAanf JAc. paraipn+Wa HtHAeem,

NAUJIENOS,
17I» 5.. BALSTED ST. CHICAGO, ILL. *»M1

J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

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

Pridėti dolerį palto išlaidom*.

$10.00
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Mes nieko nežinojome apie tai. Vienas “respubliko
nas” mums atsiuntė ‘Visų VLIKo narių pasirašytą pa-' 
reiškimą. Greičiausiai, kad tai padarė tas pats, kuris 
savo laiku mums atsiuntė ir šešis jau užmirštus punk
tus. ALTas tuos punktus, kaip žinote, atmetė. Dar ir 
šiandien vienas -altininkas nori pasikeisti ryšininkais. 
Matyti, kad nori susilaukti to paties, ką VLIKas pada- 
rį į svetimą lizdą įtupdytam paukščiui.

Mes noriai šiame puslapyje skelbiame VLIKo na
rių pasirašytą pareiškimą. Jeigu jis tinka VLIKo na
riams, jis gali būti naudingas ir paprastiems lietu
viams, kurie nori išaiškinti kas dabar darosi visuome- 
niniame mūsų darbe. Juo didesnis žmonių skaičius ži
nos faktus, tuo visi geriau būsime informuoti.

Dr. Bobelio pasakyti žodžiai taip pat Padeda su
prasti, kas darosi posėdžiuose ir kaip viena maža gru-' 
pelė nori panaudoti grubiausias Priemones nesantai
kai stiprinti lietuvių tarpe-

Visuomeniniame darbe melas yra pats blogiausias

V. KAROSAS

patarėjas. Melą, blogiausiu atveju, galima visa mėnesį! Nuveikti ALTos darbai buvo savo darbais .įrodys, kad pmm- 
j.-—.- — lįj ^principai yra .įgyvendinami,

Nuotaikos jau keičiasi
Kam teko visuomeninį lietuvių darbą iš arčiau 

sekti, tai žino, kad nuotaikos pradėjo kisti nuo tos va
landos, kai frontininkų valdomos Bendruomenės atsto- 

«’ vas pradėjo koliotis VLIKo valdybos posėdy. Tuo tarpu 
platesniems visuomenės sluoksniams nuotaikos pradė

jo keisti pirmadienio rytą, kai Chicagos “Margutis”, 
visą mėnesį skebęs, kad tiktai< Gėčių ant bėgių pasta
tytos Bendruomenės ’“informacijos” leido ir Dr. Kaziui 
Bobeliui.tarti žodį-

Iki šio meto visais balsais ir-, visomis, y-plunksnomis 
buvo kaltinamas Dr. Bobelis už Bendruomenės atstovo 
išvijimą riš. posėdžio. Tikrovėje jis buvo karinamas už 
nepaprastą! didelę kantrybę, susivaldymą ir neišprašy- 
mą to žmogaus Is .posėdžio žymiai’anksčiau- Jeigu Dr. 
Bobelio vietoje būtų buvęs kitas, tai jis būtų neleidęs 
tam “diplomatui” prasižioti, tuo tarpu Dr. Bobelis leido 
“ryšininkui” išsikalbėti. Ne tik išsikalbėti, bet jį asme
niškai iškolioti, .apšmeižti ir apmeluoti-

Dr. Bobelis, perimdamas. VLIKo valdybą, rado ja
me pasodintą' ‘diplomatą”, Bendruomenės ryšininką, 

t Kartais tasi ryšininkas tapdavo Bendruomenės atsto
vu VLIKe, o kartais jis turėdavo drąsos ir papirminin- 
kauti, dienotvarkes nustatinėti.. Niekas būtų nieko ne
sakęs, jeigu nuomonės ir projektai nesįkirsdavo-

“Ryšininkas” į kitos organizacijos reikalus nesi-, 
kišdavo dienotvarkės paragrafų neliesdavo ir pirmi-1 
ninko nekioliodavo. Ką jis užgirselavo, tai galėjo prane
šti vadovybei. ;r.Q- jeigu ko nesuprasdavo, tai turėdavo 
teisę paklausti, kad jam. paaiškintų- Vietoje ramaus ir, 
tykaus elgesio, vadinamas atstovas, įtarinėjo, koiojo ir 

šmeižė. Pabaigus savo kalbą, jam buvo pasakyta, kad . 
išeitų. Dr. Bobelis, VLIKo pirmininkas, turėjo teisę to-/ 
kiam akiplėšai pasakyti ,kad išeitų. Kas įdomiausia vi- 

» sa VLIKo valdyba, sėdėjusioji Šalejė ir klausiusi netak
to bei nesąmonių, Pritarė jo išprašymui. Diplomuoto

■ ryšininko intervenciją girdėjo visa VLIKo valdyba. 
Įdomiausia, kad visas VLIKas pasmerkė tokio netaisyto 
diplomato elgesį- Jie pasmerkė jį ten pat vietoje.

B

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

ALTos Suvažiavimas ir Devintasis 
Amerikos Lietuvių Kongresas

(Faktai, pastabos ir įvykių interpretacija)

1979 m. spalio mėn. 12 d., penktadienį, Cleve
land, Ohio, Hollenden House patalpose, buvo 
ALT’os 39-asis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
145 atstovai, o spalio 13-14 dienomis, ten pat įvy
kusiame A. Lietuvių Kongrese, dalyvavo 204 at
stovai. ALT’os suvažiavimo prezidiumą sudarė 
pirm, dr- K- Šidlauskas, pirm, pavaduotojas dr. J. 
Valaitis ir keturi vicepirmininkai: T. Blinstrubas, 
P. Dargis, dr. VI. Šimaitis ir dr. L. Kriaučeliūnas.

Prieš pradedant svarstyti iškilusias mintis, 
būtų pravartu skaitytojams pristatyti ALT’os or
ganizacinę sudėtį, ir kokius asmenis tos organi
zacijos paskyrė į ateinančių metų ALT’os valdybą-

1- A.L.R. Katalikų Federacija Į valdybą pa
skyrė dr. J. Jerome ir Viktorą Naudžių. 
V. Naudžius yra Fronto Bičiulių narys ir 
jų L- Bendruomenės veikėjas. Ateinančių 
metų terminui jis yra paskirtas vietoj 
27 metus ALT’oje išdirbusio kun. Adolfo 
Stasio. Tačiau, nežiūrint to, visų suvažia
vimo dalyvių vienbalsiu pritarimu, kun.

karštajam ■karui, kuris, turėjęs 
išlaisvirili Lieuivų, bet atoly- 
džio dr -detentes apystovose, ka
me pirmauja moraliniai ir tei
sės motyvai, šių principų-'turi
me tvirtai laikytis siekdami sa
vo užbrėžto tikslo. . ę

šiuo metu Atstovų rūmubse 
yra įnešta H. CON. RES. 147 re
zoliucija, kurioje nepasitenkin
ta vien anksčiau kartotų,Sovie
tų Sąjungos Pakaltuos tautų 
okupacijos nepripažinįmąs, bet 
siekiama paraginti JAV vyriau
sybę iškelti Madrido-konferen-

skelbti, bet labai dažnai jis nuleidžia galvą, vos pa-j krai isPūdinsi’ nes ALTa, ypa^i 
leistas.

Kada Bendruomenės diplomatas buvo išvytas iš 
VLIKo ir pirmoji žinia, tvirtino, kad visos tos nelemtos 
nelaimės kaltininkas buvo Dr. Bobelis, tai nenorėjome ritmumus, ko nesugebėjo įžiū- 
tikėti. Mums neatrodė, kad Dr. Bobelis bet ką vytų iš rėti anuometiniai VLIKo ir LB 
posėdžio. Mes net nepaminėjom žinią pranešusio ko-«vadovai, ir iškelti Lietuvos lais- 
mentatoriaus vardo ir nepaminėjome net radijo valan-ly1111"10 Vlsa? kl!.°^e-
deles. Mus telefonu labai apibarė keli gandanešiai, bet ’ -
dabar, manome, kad jiems nemalonu pasiskubinus- Ne
teisingą žiną paskelbęs pranešėjas turi ją atšaukti. Ne 
be reikalo amerikiečiai visuomet sako, kad reikia iš
klausyti ir antrąją pusę.

Dr. Bobelis labai santūriai laikėsi Gurecko kolojimo

jčiai jos buvęs pirm. dr. K. Bo- tai tik tuomet bus .pasirašyta 
įbelis, savo turiningoje kalboje i--’------- x * °-
išdėstė, kaip jam pavyko teisin
gai pagauti išplaukiančius iš

’Helsinkio nutarimų plačius ga-

.galutina -taikos sutartis tarp So
vietų Sąjungos, jos satelitų ir. 
Vakarų demokratijų..

■Abu prelegentai, lietę tą ■pa
čią temą, apgailestavo, kad dėl 
klaidinančios Hettiviškdje spau
doje ir kitų veiksnių informaci
jos ar jtaigojinič, įvyko- mūsų 
išeivijoje nemažas -pasimetimas 
ir bereikalingų 'ginčių sukėli
mas, kas apsunkino ALT a i mo
bilizuoti jėgas-nairjifemš it dar 
didesniems Užmojams Madrido 
konferencijos pasiruošimui. Dr. 
Bobelis-pabrėžė, kad 'šiame iai- 
kotrpyje' veikiame -ne 'šaltojo

Belgrado konferencijoje. — - ■ ~ ~ ■ 7 ■. =• -• * . -
:Dr, Bobelis ir dr. -Šidlauskas 

stebėjosi savo kalbose, kaip ta-' 
riami politikos žinovai nesigaus 
dė, kad Helsinkio nutarimai ne-< 
buvo -sutartimi, pagal kurią ,ne-‘ 

.va buvo pakartotinai “parduo-
valandomis. Jis ir pirmadienio rytą, kalbėdamas radijo ta” Lietuva, bet principų dėklą-j karo sąlygose, kuomet mūsų
bangomis, dėmesį kreipė į šios baisios Lietuvos laisvės 
bylos aspektus, bet ne į nevykusio “diplomato” labai jau 
nevykusius išsišokimus.

Dr- Bobelio elgesys labai paveikė ir šio mėnesio 
VLIKo tarybos pirmininką vadovavusį šiai sesijai.

cijoje Baltijos -tautų apsispren
dimo teisę, pravesti laisvus San
timus Jungtinių -Tau tų ‘ priežiū
roje ir reikalauti vfeų ’Sovietų 
Sąjungos nriHtai'iriių admini
stracinių vienetų pasitraukimo 
5š -okupuotų žemių. ? #, * A, v v M-

Jau vien tas faktas, kad to
kio’ turinio rezoliucija ,yra įneš
ta Atstovų rūmuose^-ir'^ima
si panašiai rezoliucija i.'surasti 
sponsorių Senate, įrodo kaip to
li. ALTai pasisekė" paštimfėti 
Lietuvos laivės bylą. Šis laimė- 
jimas buvo pasifeittaŠ daboje 
veikloj e su VI.IKii, Diplomati
ne Tarnyba ir tampriai' bendra
darbiaujant su latvių 5ir estų 
veiksniais.

Dabar reikia neatidėliojant 
sukaupti "visos išeivijos1 jėgas, 
•kad savo laiškais ar Telegramo
mis paskatintų savo /kongres- 
mąnus ir senatorius, suteikti pa-

Dole, kuris kaudidatupja-U--JAV 
prezidentus, pažadėjo ALTos 
valdybai, kad Madride'*kon£.i dar 
su didesne esergi ją‘iškete^k 447 
■rezoliucijoje niimatytus reika
lavimus. ■'] , Į

- - v K■ . d: U
Nenuostabu, kad .-Kongresas 

su Jokiu, jtenipinių Jdausėsi mi- 
nėtų pranešimų,; nes ■ j uosę ’ątsi- 

_Jsklęidė didįngi ĄLTos^ /nuvokti

; pdžicij ų. tikrumas, kurie. buvo 
pasiekti vykstant sunkioms vi- 

"• -dujinėms kovoms. Tuo^tUtpu, 
pasinešę puikybėn, PLB ir JAV 
LB vadovybės visą laiką nieki
no ALTos veiklą ir dėjo pastan
gas paškūbiriti jds Hkvidavrmą.

Įspūdingas kontrastas tarp 
ALTos nuveiktą darbų . ar jos 
tariamų žinovų “kritikos” su
kėlė Kongrese tikrumą savimi, 
pasididžiavimą savo vadovais ir 
optimistinį entuzijasnią' žvel- 
giant j ateitį, paSireiškiusiu 
Šimtinių aukomis-.--- —--------

■ - V- v- < -

-Neabejotinai, dr. Bobėlfe šia
me Kongrese savo jtuikiai .pasa
kyta kalba, -savo logika ir gera 
orientacija pasaulinėje politiko
je, jtinihičiai įrddė, kad jo ya- 

• t doyaujamas VLIKas, Tadęs tvir- 

’ -Nuorašai’: PLB v^bos pirmininkui, Kanados,LB pirmi-

gracija palikta išbandymui. Jei veiksnių buvo laukiamas• kiek- 
t Helsinkio sutarimų signitarai vienu ’momentu prasidedant

:dybos pirmininkui Dr. K. Bobeliui ir visai VLIKo val
dybai užgaulūs. .....
Tokio pareiškimo pasėkoje, VLIKo valdybos jrinniniri^^^^ '^ŠSįiiU 

:ykas poną Gurecką paprašė posėdį -apleisti dėl : r - ’ - -
i:a. savo -kompetencijos peržengimo,
• b. visuomeniškos veiklos perkelimo į asmeniškumų .. 
plotę, , • . ' ; ■ • - - - ■ ■ ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ■ '■ į 1 ; - r. . - -■ 
1611 Connecticut Ave-, N. W.1 pirmininko -įžeidimo be pagrindo./ - - . - - .- .

’ A. Gurecko išsišokimą labai apgailestaujame ir tikime
’ kad PLB jo asmenyje ir jo ■pareiškimo žodžiais nėra ge-, 
rai atstovaujama ir,;kad jis išreiškę sayo:. .asmeniškas.

; mintis, bet ne PLB, -JAV LB, Kanados ir kitų bendruo-
’menių. ” ’ • - - . - • ■ • ■ • ■

VLIK-o valdyba nutarė -apie šį i vyki Jums pranešti ir, 
’ prašyti, kad PLB ^Paskirtų .kitą -ryšininką- £ ; r

į' . /Su pagalba, ” ’■ - - - • . ' - T

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

SUPREME COMMITTEE FOR LIBERATION 
OF LITHUANIA t > .

ELTA Information Service

Washington, D. C. 20009--
Pasaulio Lietuviu Bendruomenės
Valdybai. ’ -
■5620 South Claremont Avenue, 
Chirago, IL 60636 . .-

1979 m. rugsėjo mėn. -29 d.
Gerbiamas Pirmininke, , .
Š. m. rugsėjo mėn- 29 d., VLIKo valdybos posėdyje PLB

?

J.

ir JAV LB ryšininkas ponas-Algimantas'Gmitockas -žo-i| . L. <jrinįus Dr. A-J.-Stflderiųs j
džiu padarė pareiškimą 'dėl PLB ir VLIKo santykių.’' Jokubos <Štūkas. .K. X Jurgėla Eleną -Armafilėnė 
Ponas Algimantas Gureckas pabrėžė, kad kalba PLB,' .. . - Dr. Jonas Balys' ’’
džiu padarė pareiškimą ’dėl PLB it VLIK'O sžftftykSų.’’ .
Ponas Algimantas Gureckas pabrėžė, kad Laiba PLB,1
JAV LB, Kanados ir visų lietuvių bendruomenių vardu, ivuurs5al_ ..
kaip įgaliotas ryšininkas- W ipjmMnkui, VUK® .Tarybas nariams ^ ?
Pono Algimanto Gurecko priekaištai buvo VLIKo yal-ir Tautos Fondo pirmininkui. '(Bus daugiau)

H

ta atramą ir "bendrumą ALTo

A- Stašys ALT’os valdyboje buvo paliktas.
2. A.L. Socialdemokratų Sąjunga valdyboje, 

paliko tuos pačius: J- Skorubską ir dr. J. 
Valaiti.

3. A.L- Tautinė Sąjunga valdyboje paliko T J 
Blinstrubą ir P. Bučą.

4. A.L- Tautinė Sandara valdyboje paliko dr. 
K. Šidlauską ir inž- G. Lazauską.

5. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje paliko 
Povilą Dargį.

6. L-K. Susivienijimas Amerikoje valdyboje 
paliko dr. VI. Šimaitį.

7- A.L.R.K. Moterų Sąjunga paliko Emiliją 
Vilimaitę-

8. Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Są
junga savo atstovus pristatys vėliau.

9. Lietuvių Atgimimo Sąjūdis, vietoj Kęstu
čio Dirkio, paskyrė K. Radvilą.

10. Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga į val
dybą paskyrė Juozą Leką.

11. AL- Respublikonų Federacija, vietoj J. 
Talandžio į valdybą paskyrė Aleksą Jan
kūną. Opoziciniu atžvilgiu — nieko nau
jo. .. Tačiau vienam ALT’os valdybos vice
pirmininkui jisai jau spėjo išdėti “didvy
riškus” savo ateities veiklos planus, kad 
dabar (ALT’os viduje) jis kovos ir su prie
šais, ir su kvailiais. Ar tai tokios yra A.L.

I

R- Federacijos veiklos gairės? Jeigu A-1 
Jankūnas siekia ir randa Prasmės kovoti 
net su kvailiais, tai matyt, -kad ir pats už ’ 

• Puoš 'kvailius ‘nedaugiau proto turi...
12. -Amerikos Lietuvių Demokratų Lyga į' 

valdybą paskyrė Stanley Balzeką Jr. /*
13. Lietuvos Vyčiai valdyboje paliko dr. L-1

Kriaučeliūną-
Kad dr. L. Kriaučeliūnas per vyčių organiza

ciją pateko į ALT’os valdybą, nėra vyčių '‘^nuopel
nas”, bet pačios ALT’os valdybos vieno ilgamečio 
veikėjo pastangos... Žinoma, tuo metu dr. Kriau
čeliūnas vaidino ALT’os žmogų ir veržėsi tarpi
ninkauti ALT’os ir LB-nės santykių derinime, 
neva ALT’os naudai- Taip šis “taikos balandis^, 
skraidydamas iš vienos Pusės -į -kitą, stengėsi kal
bėti pagal kiekvienos .pusės įsitikinimą, meginda- { 
mas ir vieniems, ir kitiems įtikti: suėjęs su fron-. 
tininkų bendruomene dėjosi esąs jų Žmogumi, o 
sugrįžęs į ALT’ą kalbėjo kaip ALT’os ’-žmogus, 
kad iš abiejų pusių turėtų daugiausia pats sau 
naudos. Jis žinojo, kad LB-nės masėje ir jos pla
čioje spaudoje jam būtų progos labiau pasigar-, 
sinti. Į ALT’os valdybą per Vyčių organizaciją 
jau buvo įlindęs, tai LB-nei, siekiančiai ALT’ą 
sulikviduoti, dr- L. Kriaučeliūnaš' net turėjo ką 
pasiūlyti...

W. ANTANAS BARANATSKAS
%

(Tąsa) , i
Piemens dalia teko ir būsimani poetui. Dar 

ganydamas, į'aū sakydavęs draugams pamokslus, 
juos krikštydavęs, sutuokdavęs, mėgdavęs vaidinti 
religines -apeigas. Pamokslams sakyti pasirinkda
vęs akmenį, kelmą, o dažnai net į -medį įlipdavęs. 
Kartą, baigęs sakyti pamokslą, ėmė ir apšlakstė 
iš medžio savo draugus. Už šitą išdaigą Antanukas 
buvęs apskųstas tėvui ir gavęs pylos- Tėvas turė
jęs raudoną diržą ir, matyt, dažnai už išdykavimą 
Antanuką juo lupdavęs- Apie šį diižą berniukas 
net dainelę sūeiliavo:
...—Tėtušio 'diržas raudonas

Daužys mus per šonus- 
Ale iškapos ir-akis...

♦

(Bus daugiau)

Tėvas leidęs vyresniajam sūnui Jonui, kai An
tanukui nusikalsta, .įskaršti šiam kaiĮį- -Kai Jonas 
sugriebdavo brolį ir norėdavo nubausti, šis mik
liai išsprukdavo iš< rankų ir, nubėgęs toliau, or. 
zindavo: ,

— Ei tu Jonai, Jonkel, Jonkel.-.
<Busdatrgisu)
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I LIETUVOS VALSTYBĖS. OSHTUCIJA
_ . • - • » 'V. v . a įi" - - ? j - -■

akUIERUa IR MOTERŲ LIGOS ‘ 

. GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
♦*49 So. taski Rd. (Crswfcrd 
vwdical dvilding) Tai. LU 5-644€ 

iigoniiĖS pagal susitari 
Jei neaumepxa, sKamhmn 374-blXM

(N<;. Ž. 1928
■»

(Tęsinvs)

. Piliečiui laiduojama ko- rįūieji ne mažiau kaip 30 metų 
respondencijost ir susižinojimo amžiaus.

OK. PAUL V. DARGIS paslaptis paštii, telefonu ir te-j j>7. Seimas renkamas penke- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Community klinika* ma nurodytais įstatyme atsib-
MadicinM direktorių* /kiniais. ‘ ' i>

x938 S. Manhoim Kd^ Wostchoator, IU
v ALANDUS: 3— -9 darbo dienomis 

.tas antrą ieštameni 8—3 vai.
Tol.: 562-2727 arba 562-2728

u

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAS iR PAASKIWMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu* 
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da

vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

i ŠV. RASTO TYRFNETOJA!
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

legrafu. Išimtis gali būti daro- į riejus metams.
28. Išėjus hil«u*, kuriam Sei- 

iniąs buyą rinktas arba jį. palei- 
16. Piliečiam^ laiduojama žoiUfusj mraujbjė

džio ir , spaudos laistė, ši laisvė ;ir;į įvykti .ne yėljau kaip per ■: 
galima suvaržj’tMik nurodytais šešis -tnėnežiųs; Naujojo Seimo 
Įstatyme .atsitikimais, kada tai. rinkimų dieną skelbia Respub- , 
yra reikalinga dtfrai 5r valsty- j 'likęs/P-ež dentas.

' -Š;s pusės UKtų laikotarpis 
1/. -Piliečiams pripažįstama ^nęt-aikcmaš pirmajčni Seimui

-...■o- rinkimai H

yra reikalinga dešrai ir valsty-1 likes 'P- ez dentas
DK. A. B. GLEVECKAS .T t. k .

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRUKGA5 , 
bFECIALYBB iAKIŲ LIGOS 

3M7 W»»t LU3rd Strwt 
tan ring ptig&l RiiftitRnmu

laisvė daryti nurodyta įstatyme‘rinkti.
tvarka susirinkimus be ginklo
ir neardant viešosios rifiitioS/Į ^flviem papjąštonr Sesijom: pir-

Seimas-" susirenka kasmet

18. Piliečiams- laiduojama rtiąjį antradienį -vasario įnėne- 
DR. FRANK PLECKAS 'draugijų ir sąjungų laisvė, jeigu

i jų tikslai ir vykdomosios prie
monės nėra priešingos .baudžia? 
miesiems Įstatymams. ,

19. Tikybos bėi kultūros rei
kalams rūpinti gali būti sudaro
mi juridiniai viesosids'teisės as
mens nurodyta įstatyme tvarka.

20. Einančio savą pareigas
į vaidininko nuskriaustas pilietis 
j turi .teisės nurodyta įstatyme 
Į tvarka šaukti jį teisman be jo 
Įvvresnvbės leidimo ar sutikimo • Iv v
i ir ieškoti , nuostolių atlyginimo.

21. Kiekvienas pilietis turi
4—“j peticijos teisę Į Seimą.

j. 22.,-i.ĄRįĮiečiąi^-įi^i ..įstiitymų, 
|jniciatyvos teise. Dvidešimt pen-

OPTOMSTRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71 St. T»L 737-5149 
T^KInina aku. Pritaiko akiniu* 
<Z <':> - “contact lenaes”

■VaL. asai anai tarimą. Jždaryta treč.

ix

DR.LE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLBS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «3rd STREET 
■VaL antrad. 1—4 popiet, -

Ofiao toiaf.; 774'880 
Razidaocijos tal*f.i Ml 5545

DR. VYT. TAURAS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

> oondra praktika, spm. MOTERŲ llfc^įki tūkstančiai piliečių,, turinčiu 
. - -Ofisas 2432 WEST STta -E1RSRT teisės rinkti' į. Šeimą, gali teikti

Tol. PR *-1223 . >•■■ į - Seimui n urą,d jdą įstatyme Lvar-
UHSU VAL.; pirat. antrad, trottaa-'ka įstatymo sumanymą,- kuri 

ij ^8 vaL tak. fifcitadio-'j Seimas -privalo svarstyti. 4.. ■ . 
mua 4M :raL popiet k. Mte laikuį. Nuosavybės, .teisė saugoja-

oagAl susitarimą. ma. Piliečių turtas galima nu
P 6IT FTR-TQ A P ^avinti įstatymo keliii’ŪĖ vW 
-I t\ In, V. a « įįjam reikalui esant.

qkxhupėda>pbote^stab'
Aparauu - notezaL M6O. baa-

;CbI s dažai. Spaciau pagalba bj|mb^ 
tSMzai dUDperuj ir L t, I

III. Seimas.
24. Seimą -sudaro, tadtbs ats 

stovai. ■ j-
25. Atstovai renkami visuo- 

Ttotof.: PRospocr t-SOM H .jtiniu, lygiu, tiesiu ir slaįftu' baP
1 savimų proporcine rinkimų sis- 
1 lema.

i| Seimo rinkimų būdą ir tvra*
' ką nustato jstafymas.-e!’ ’:
į 26. Rinkti, atstovus į Seimą 
: turi teisės pilnateisiai Lietuvos 

piliečiai, vyrki''ii* moters, tūtin-
I tieji ‘ ne ' mažiau kaip 24 inetuš 
į amžiaus, o būti renkami tu-

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo

.... 47 4 || « 1 ft A U i
137 A - į

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

* ’ ‘ ' 1 « . - r • |

PERKRAUSTYMAI .......

MOVING 
LaHtmai — Wn*. apdraudė 

TEMA KAMA : 
R. flA-tNAS 
T«L WA 5-8063

MOVING

H iMairiv aHafumy. 
ANTANAS VILIMAS .. 

Tai. 474-1U2 arba 3765994

SOPHIE BARČUsj
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Vba* preframas li WOPA,
149* JdL A. M.

Llatuviy kalba: kan/ll®^ nno r<- i 
madienio iki penktadienio 5.30' 
6:00 vai. -vak. Šeštadieniais ir, 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
f*i. ryw.

Vaft|a Aldaaa Daatan
Talafu Hlmiask 4-1411

7JS9 S*. MAPLEWOOD -AVI. 
CHICAGO, ILL. 4*449

A "Lietuvos Aidai’
„KAZE BRAZDI) ONYT t

Program** v»d4]a

Kasdien nuo pirmadienio tkf 
penktadienio 9 vsL vak.

VlkM laidos ii W0PA rtotim 
banga 1490 AM.

W _
St. Petersburg, Fla., 5:80 vaL pj>
ii WTIS stoties 1110—AM bangs

2646 W. 71at Street
Chicago, Illinois 60621

Telef-i778_5374

šio ir pirmąjį antradienį rugsė
jo mėnesio.

■ ; -Pirmąjį paprastosios Seimo 
sesijess j-posėdį atidarą .Respubli- 
.kos, Pre/.idęntas pats arba per 
Mbmsterį Pirmininką.
.-Paprastoji sesija -trunka ne 

ilgiau .kaip .tris mėnesius.
. 2?)..Seimas: lęidžįa;įstatymus.' ' 
■įstatymų skelbimą tvarką ir jų 
įsiteisėjįmo laiką .nuątalą atski- 
ras.^įstatymas■ ■■, į

. 30. Seimas prižiūri Vyriau
sybes darį>ų% -duoda (jai .paklau
simų bei interpeliacijų. , ■

31. Seimo tvirtinimo yra rej-
kaliiigi Valstybės biudžetas ir 
jo išDildynias ‘ ‘ :

32. Jei tarptautinės sutartys, 
sudaromos su Lietuva,' liečia 
ddlyklisfAhirie tvarkomi^įstaty- nizatorių. Pąėhius valstybės vai-

.rat-fikyoG rą iautininkamas.. Voldemaras 
Seimo^ siftikimats. jtapQ Ministerių kabineto pirmi- 

33;!-Seiindpritafimas'yra rei- ^inku ir.UŽ£ienio Reikalu Mini.
kalin?aS.,?^ėU.,!rrbaigfi- 'eteriu. lis buvo populiarus Lie-
TUT' ’ ' ■’ ' " “ tuvoje. Bet buvo didelis ruso-

Karp veiksmai gali būti pra ..^;^s
dėti ’ Dė Šėfnio, kai1 priešininko 
šalis paskelbia Lietuvai -• karą, 
ąrbą kąi priešininkas, .karo ne- 
'pą skelbęs^ yra ^peržengęs Lietu
vos šieną?'* '' '' L !

■j .(-Bus daugiau) :>

BORIS TOLSTOJ

TOLSTOJŲ GIMINĖS PRADININKO 
“ĮNORIO” ASMENYBĖS IŠAIŠKINIMAS

Griuvus Rustv imperijai, pro
fesorius: Voldemaras buvo vie
nas iš svarbiųjų Nepriklauso
mos Lietuvos respublikos orga-

vos siena.

Arthritis Sufferers! ■ < '
. Now. Get relief •

<< for paiof ui iof lanunation Z
and protection for your stomach!

j For minor-arthritis pąin. Arthritis Pain 
Formula has*50% more medicine than •

. ordinary headache tablets. Plus two 
antacids for double stomach protec- 

jr tton. Try Ąrttoritrs. Ppirk Formula, the
a rth’ritis special ist , f rom the ma kers of

i Anacin*

The Well-Dressed A$tronaut Of The ’BOs
5¥hen America’s newSpace not hi use. 'Both its baek- 

flhuttle orbiter enters service, jiack and control unit are 
fee astronauts aboard will use mockups, but the suit itself 
an advanced space suit devel- ” ? can "actually be pressurized, 
oped for fee National Aero- 
uautics and Space Admin
istration.

The two-piece suit consists 
of a flexible pants portion 
and a hard upper section. 
A permanently .attached 
backpack contains the suit’s

• . life- support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system. v - - . . - .

The demonstrator space ■ design, the new suit is easy to 
suit, below, is mounted on a don. The entire. f process — 
simulated Space Shuttle bulk- -from pants to helmet and 
head to illustrate how actual gloves — takes about fivi 
suits will be stowed when minutes.

pack and control unit are

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will cool and ventilate 
astronauts inside their space 
suits.. ExceK body heat is 
removed by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the ^garment's 
fabric, and by oxygen carried 
through 'the hose-like tuber 

> along the legs, arms, and back.
Because of its two-piece

Vieną 'kartą 'prof. VoldSma- 
'--:Eas.-atsilankydaHias pas šių -tyri- 
nejimur autorių, netikėtai .pa
klausė 'mane, ar man žinoma^ 
:mano aukšta lietuviška kilmė, 
aiškiau- taip,-žinoma, bet kadi 
iki šiol mano dėtos .pastangos 
rasti tam įrodymų nepavyko,. 
Būtent,' svarbu buvo išaiškinti, 

’ką reiškia tas Indrio vardas. Nė 
vienoje; taipgi ir lietuvių, kalbo
je, tokio vardo aš neradęs. “Na 
tokio vardo niekur ir nerasite”, 
paaiškino prof.' Voldemaras, 
“tokio ir nebuvo, nes tai rusiš
kas vardas, paimtas iš lietuvių 
pagal sąskambį’’. Tai pagoniš
kas vardas ir dąr greičiau pra
vardė vieton vaido. Mažai kas 
iš lietuvių dabar žinotų šį vai
dą. -o jo reiškmę tikrai nenuro
dytų.. Vardas Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Algirdo sūnaus bu
vo Intrius (lietuviškai Intrius). 
Tai senovės lietuvių “šerno” 
pavadiniinas. Pagonybės laikais 
“šernu” vadino laimingus ka
riaunos vadus, savo priešus sti
priai' sumušusius. Intrius, rusiš
kai Indris, buvo apsuptas vokie
čių (teutonų) iŠ vienos pusės ir 
Tenkijos iš kitos pusės. Tauto- 

: i nai, Vokiečių ordenas vis plė
tėsi ir stengėsi užgrobti lietuvių- 
gudų teritorijas, o Indris juos 
dažnai sumušdavo, imdavo iš 
pa tekusių nelaisvėn riterių 
stambius išsinirkimo mokeš-

Filologijos profesoriui Voldemarui 
autorius reiškia savo pagarbą. j

(Tęsinys)
čius, dėl to vokiečiai ir praminė 
ji “NVinngoldu” t. y. aukso gro
biku, Galop, vokiečiai pasiuntė - 
prieš jį tokias stiprias karo jė
gas, kad jam teko palikti savo 
Trubecko ir Polocko, kunigaikš
tiją ir. su sūnais ir kariauna jis 
vos prasimušė pro vokiečius 
pas savo brolį Dimitri jų černi-, 
gove. Rusai lietuvišką žodį In- 
triūs, rašė Indrisu, dėl to lietu
vių užrašuose jo negalima ras
ti, o jūsų, prosenelis rašėsi In- 
trius. Rašydami ir versdami 
svetimus žodžius' rusų kalbon, 
rusų dijokai ir vienuoliai rašė . 
rusų žodį paprastai pagal są
skambi su svetimais”.

Po šio išaiškinimo, ir gavus 
naujus heraldikos įrašus, gali- I 

i ma buvo skaityti Indrio asme- Į 
nvbe tikrai nustatvta. Bet dar 
liko surasti Įrodymų, patvirti
nančių profesoriaus Voldemaro 
budynių tikrumą ir pirma vis
ko išaiškinti, kokiu būdu pagal 
užrašus rusų knygose (rusų is
torija) Truliecko ir Polocko ku
nigaikščiu užrašvtas ne Indris, 
bet Andrius (Andrėj.) — tikras 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Algirdo sūnus.

(Nukelta į šeštą puslapį)

t ■

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai 
coae oni rru u/cqtei

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ

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

Telefonas '523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tėtei. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TheDi-Gel
NARIAI: j AM6ULANS0

Chicagos |
* PATARNAVIMAS

Lietuvių , ! *

Laidotuvių '
[ TUR1ME
! KOPLYČIAS

Direktorių ( ’ VISOSE MIESTO

Asociacijos į Į DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS

||||||

LA«T Y1AA 2A5O 4CMOOL- 
agi Children bbtwebm 
THl AGBB OP 5 ANO t4> 
WERJ KILL1D BV MOTOR 
VBHICUE* «N THE Lklb 
Charles m. hayeb, 
RRESlDCNT O* THE CHICAGO 
MOTOR CLUB, A*K» 
TO Be FiOEC^AU-V ALRRT 
POR CHILDREN NOW THAT 
SCHOOL 1$ SESSION

3307 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-3401

~ BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Tel.: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1138-1I3S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 71213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911 I

I - NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. luvaday. Outebfr 30,! 1972

1
«



ZARASIŠKIŲ KLUBAS
d., šeštadienį. įvyko 
klubo banketas Vy- 
Nežiūrint pasitaikiu- 

s ų tą pačią dieną daug kitų pa
rengimų, salė buvo pilna sve
čių. net iš tobau atvykusių: 1 
p. Mileška iš Wisconsin©, kitas 
sveč as (pavardės neatsimenu) 
iš Kanados, ponai Juodvalkiai iš 
Lietuvos, dabar gyveną Chi
ca go j e.

Vakaras buvo 
Klubo pirmininkas p. Petras 
Blekys padarė pranešimą, pa-

Spalio 6 
Zarasiškių

tai, zarasiškiai stalą apkrauna 
fantais, kurių buvo pakanka
mai ir šį kartą, o laimingieji 
džiaugėsi laimikiu.

Vėl’au iš Šaulių parengimo at
vyko daugiau svečių. Ponas Rus
teika padainavo keletą dainų, 
kiti taip pat tarė žodį kitą. Ang
lijos klubo nariai sudarė savo 
stalą. Ponas B’kulčius iš Cicero 
atvyko su gražiomis poniomis,

nuotaikingas. 1 Juozas Mačėnas su savo svečiu. 
. iš Wisconsin ir kt.

Kur čia suspėsi visus išvar-
sveiknidamas svečius ir padėko- dintL tiek gražios publikos buį 

vo. kad p. Blek'o rūoestis prieš 
banketą, pristatė iš toliau atvy-, pareng’mą buvo nekoks, o 'išėjd ' 
kusius sveč’us. Vakarienės me
tu buvo gausu pamarginimų. Bi> 
litavičius pasakė Imksmų anek
dotu. Mikas Šileikis paskaitė 
P. Blek’o Baladę apie Zarasus, 
kiti svečiai taip pat pasveikino 
klubą, jau belaukiantį 45 gyva
vimo mėtų, ir palinkėjo sėkmės. 

Buvo dvi vakarienės — šal
toji ir šiltoji, o kas norėjo, gavo 
ir “ramunėlių”... Orkestrui gro- Clevelande ir parsivežė glėbį 
jant, netrūko šokėjų net iki vė- malonių įspūdžių, 
lyvo vakaro. Beje, kaip papras-

damas už gausų atsilankymą į

priešingai.
Tenka dar žodelį tarti, kad 

Zarasiškių klubas "1980 metais 
minės savo 45 metų gyvavimo 
sukaktį. Salė ir data jau užsa
kyta. Tik klubo valdyba rūpi
nasi, kaip tą reikšmingą sukakti 
sutikti ir paminėti.

P. Blekys atstovavo klubui 
Amerikos Lietuvių Kongrese

Kl. koresp. .

Station “B”, Toronto, Ont., Can
ada, M5T 2W2.

— Regina Petrikonytė-Makai-

— Čikagos Aukst. Lituanisti
nės mokyklos metinis balius 
įvyks lapkričio 10 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo Centre.

M
?e:2į'f

S» TK

^ ■4-3? A

1 . .I Jaunimo Būrelis numato su
rengti jaunųjų menininkų kū
rybos parodą. Suinteresuoti pra
šomi tuojau pranešti Vytautui 
Pacevičiui tel. 763-2352.

— Jonas Petrulis iš Montrea- 
lio, Nepriklausomos Lietuvos 

savaitraščio leidimo bendrovėstienė, Omaha, Nebraska, baigė i'savaivrasci° ieiuimo oenaioves 
teisių mokslą daktarės laipsniu l^miųinkas, buvo atvykęs į Bos- 
Creighton universitete,--priimta P. , r 
į advokatų sąjungą su teise 
praktikuoti Nebraskos valsti
joje. ,

vįškos spaudos reikalus bei jai 
pagalbos telkimo galimybes ir 
pabaigoje taip rašo:

“Klaiki, liūdna, apmirusi ir 
nebylė atrodo lietuviškoji sody
ba, jei tik jos nepuošia Rūpin- 
tojėl’s — kryžius, savo žiedais 
nedabina vyšnios, obelys, nesi
mato berželio-svyruonėlio, nėra 
margai žydinč;o gėlių darželio 
palangėje. Gi nedaug ką geriau, 
jei ji pasipuošusi tik vienos spal
vos gėlėm’s... Tai nepilnas gy
venimas, trūksta įvairumo,. įdo
mumo.

Panašiai ir su spauda. Toli 
gražu, nebūsi pilnai informuo
tas, nesusidarysi pilnešnio vaiz
do ska lydamas Ūktai vieną ku- 

^rj leidinį ir tvirtindamas, kad 
jau to pilnai man gana. Būtinai 
turime išdrįsti pasižvalgyti kur 
kas toliau nei mūsų kiemelio 
ribos...”

Tais dalykais turėtų rimtai 
susirūpinti kai kurie mūsų inte
lektualai. demokratinėje Ameri
koje skleidžiu diktatūrines idė
jas ir siekią visus lietuvius su
varyti į vieną didelį kolchozą. 
Jie šmeižia demokratines idė
jas puoselėjančias Naujienas bei 
jose dirbančius. Suklydę ar su
klaidinti turėtų pasinaudoti 
platinimo vajaus progomis, su
sipažinti su Naujienomis ir jas 
palengvintomis sąlvgomis užsi
sakyti. K. Petrokaitis

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

i

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL!

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

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

8 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
įrengtas skiepas, 3 toiletai, didelis 
garažas, arti Marijos mokyklos ir Sv 
Kryžiaus ligoninės. Tuoj galima už
imti.

2 TO 4 MŪRINIS Brighton Parke. 
Palikimas. $47,000.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 

839-1784 arba 839-5568.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis: ~

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

DENGIAME ir taisome vi
sų rūšių stogus. Garantuojame 
už savo darbą. Esame apdrausti. > 
ARVYDAS KIELA. Skambinti

Tel- 434-9655 (PR)

• Tauragės klubo metinis 
banketas įvyks š. m. lapkričio 
3 d., šeštadienį, 7 vai. vak., šau
lių namuose, 2417 W. 43 St. Bus 
šalta ir karšta vakarienė, grosi
Ramonio orkestras, įėjimas $9.1 ' 
Rezervacijoms tel. 476-8417.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALT5
Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren, 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<>th Street 
Tel. REpublic 7-1941T^- rJ:oną. Tos bendrovės vicepirmi

ninkas Leonas Girinis-Norvaiša 
ir valdybos narys Petras Kleizas 
dalyvavo- NL paremti Spaudos 

'baliuje Toronto mieste.
— JAV (R) LB Cicero Apy

linkės Valdyba rengia Rudens 
Balių šių metų lapkričio mėn. 
3 diena 7 vai. vak. Šv. Antano 
parapijos’ salėje, 49 Ct. ir 15 St.

— Giliaro Urbono Toronte 
leidžiamo ir redaguojamo ‘Speak 
Up” spalio numeris jau pasiekė 
skaitytoju^ _ Tai įdomus prieš- 
komunistinis politinio ir ekono^- 
minio realizmo laikraštis, apie 
kuri svajojo daugelis _ veikėjų, pamaldos bus lapkričio U dieną, kampas_ Cicer0 Programa; Me.

v v. urgio bažnyčioje. njna dalis, kurią išpildys solis- 
' .— Sol.'.iDana.Stankaityte':pcL- tai Irena Petrauskienė ir dr. 
kviesta dainuoti N.P. Marijos Briedis. Vakarienė, bufetas, lo- 
seselių rengiamoje metinėje va-į terija ir kiti baliaus įvairumai, 
karienėje lapkričio 4 d. 4 vai. Į Gros K. Venskaus orkestras, 
popiet Prisikėlimo parapijos sa-Į Auka 10 dol. Jaunimui —: pusė 
Įėję, Toronte.

. — Toronto Lietuviu Namu

susirūpinusių gera informacija 
angliškai kalbantiems. Jis pil
nai atstovauja pavergtų' ’tautų 
kilmės amerikiečių ir kanadie
čių nuotaikas. Reikia, kad visi 
savo prenumeratomis bei auko
mis jį palaikytų. Metams kai
nuoja $7.50, pusei metų $4. Ra
šyti: “Speak Up”, P.O. Box 272,

— LKVS Ramovė Clevelando 
skyrius ruošia Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjimą ir 
balių'lapkričio 10 d. -7 vai. vak. j 
Lietuvių Namuose. Iškilmingos j

ninė dalis, kurią išpildys solis-

PLATINIMO VAJAUS ANTROJI FAZĖ

kainos. Teirautis telef. 656-2550.
. ■■ Valdyba (Pr.)

: '— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces.; 

•ąary. ELINOR JAKŠTO, 17 'N 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi

l

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 925‘8?92- Professional Membei 
savo-asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa- ’* 
zmti ir jas užsisakyti.
e. Naujiems skaitytojams, užsisakantiems Nau
jienas iki šių metų pabaigos, duodama nuolaida. 
Kviečiame pasinaudoti proga.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS ■ 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

American Federation of Astro
logers. (Pr-)

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

KODĖL MES ŽINOME, ; 
kad šv. Raštas yra Dievo žodis? 
Kaip žmogus tai gali sužinoti 
asmeniškai? Pasiklausykite šios 
įdomios programos šiandien va
kare 9:15, vai. radijo banga 
1490 AM per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį;, per Sophie Bar
čus radijo programą išgirsite 
“Paskutinės valandos!”

Parašykite pare ikalaudami 
knygelės “Pragaro koridoriais”. 
Prisiusime dovanai. Mūsų adre
sas: Lithuanian Ministries, P.O. 

•Box?321-, Oak Lawn, Hi. 60454:

ninko "Indrio" asme
nybės išaiškinirrias

(Atkelta is 5-to puslapio) M1SCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

Mūsų spaudoje
KLAIKŪS DALYKAI LIE-.'
TUVIŠKOJE RAŠTIJOJE

“Nepriklausomos Lietuvos” sa
vaitraščio 44 nr. savojoje skil
tyje A. Lukošius svarsto lietu-

Į] SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
S ! MARIJA NOREIKlENf
I 2608 West 69th St, Chicago, Bl. 60629 • TeL WA 5-T/87

< . Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
J ■' MAISTAS H EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th Si., Chicago, BL 60629__ TeL WA 5-2737

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda- 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.1 [f
Pavardė ir vardas ____ ___ ___________ ___ ________
Adresas ________________ ____ _________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savu . 
yra naujas skaitytojas. Priede _____  dol
Pavardė ir vardas ____________________
Adresas __________________ ___________

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii( 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ....__dol.
Pavardė ir vardas-----------------------------------------------------------
Adresas -------- -----------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa 
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas----------------------------------------------------------
Adresas .......... ...........«......  .......

• Drill press operator night shift. ,
• Material handler full time or part time.
• Milling machine operator night shift.
• Electric sub assembler day shift.
• Welder night shift.
• Experienced hydraulic tube fitter day shift.

A growing Company offers security, good wages ahd an 
opportunity for advancement. Also an excellent Company 
paid benefits package, including profit sharing and dental 
insurance.

Come in or call: 397-5155 -

HUNTER AUTOMATED MACHINERY 
CORPORATION

2222 Hammond Dr.
Schaumburg, III.

(1/2 mile east of Roselle off Algonquin Rd.) 
An EOE M/F

. Haiškinimas Andriaus ir 
Indrio vardu tapatumo

Rusų istorijos duomenys (Ko
stomarovas, Karamzinas ir kt;) 
išvardindami Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio’ Algirdo sūnūs. 
Trubecko .ir Polocko kunigaikš
čiu nurodo kunigaikštį Andrių, 
o prof. Voldemaras ir daugelis 
kitų duomenų nurodo, kad .tai 
buvo Indris-intrius sūnus D. L. 
kunigaikščio Ąlgirdo. Tad kuom 
čia . pasikliaut ? Xug Intrius-nc 
Andrius. .Čia ir vėl tenka nau
dotis fonetika. Lietuviškas An
driaus vardas rašomas . “An
drius”. Kada lietuviai taria šį 
žodį, jis skamba -labai panašiai 
kaip Intrius, ir svetimtautis 
aiškaus skirtingumo šių žodžių 
tarime negali išgirsti. Rusų di- 
jokai ir vienuoliai išreiškusieji 
žodį Indris? vertė, rusiškai, kai 
pagonybė buvo arti tai Buvo iš
versta kikščioEtybėje nešančiu 
žodžiu.’ Kuomef rusų metraš
čiuose (lietopisi) būdavo išvar
dinami visi Algirdo sūnūs, tie 
laikai jau buvo tolimi nuo (ru
sų) pagonybės ir vertėjai ieš 
kojo žodžiui Intrius (Indris pa 
gal pirmuosius vertėjus) artime 
krikščioniško vardo . Jie tai ra 
do lietuviškame Andrius žody ii 
išvertė pagal krikščioniško var 
do lietuvių kalboje sąskamb 
“Andrius” — Andriejus. Tokiu 
būdu pradžioje lietuvišką var
dą Intrius vieni vertėjai pava 
dino Indris, o po nekurio šimt 
mečio kiti vertėjai tą pat Intrii 
pavadino Andrium (Andrie 
jum). į

Keistas heraldikoje įrašas 
apie Indrio atvykimą 

į Černigovą

Autoriaus nuomone pirmaja
me įraše yra dvi keistenybės.

Pirmoji-tai įrašo neaiškumas

$356 WEEKLY GUARANTEED 
WORK 2 HOURS DAILY AT HOME 

FREE INFORMATION WRITE: 
J. RICHARDSON

P.O. Box 25652 
Chicago,. III. 60625

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonsi 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos' 
šleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00, 

Pašto išlaidoms pridėti 90c.

juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma h 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kltui 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.

— Prez. Carteris pareiškė, kad 
Chicagos majorės rėmimas se
natoriaus E. Kennedy nesudarys 
pavojų demokratų partijos kan
didatūrai.

imant, o po to Didžiojo kuni
gaikščio gausus žemės turtais 
jo apdovanojimas, ir dėl ko,

Atvyksta į Černigovą aukštos kil-! Pa^ žodžio.
mės asmuo su didele kariauna Į į pimiąjį klausimą galėtų at- 
ir be keisto vardo įrašo, jį tary- sakyti iš prielaida. Toks įrašas 
tum atvykusį iš lokietijos, dau galėjo būti padarytas pageidair 
giau žinių apie šį aukštą asme-' jant pačiam atvykėliui ir savai- 
nį nėra. Iš kokios Vokietijos da-1 mj pagal parėdymą Černigovo 
lies Indris atvyko-nežinoma J kunigaikščio Dimitrijaus Algir- 
kokį jis valdė turtą, kurio dė daičio, norint nuo ko nors nus- 
ka jis galėjo išlaikyti pagal tuos^ptj buvojimą . atvykusio as- 
laikus taip didelę kariauną — mens. Jog rusiškas vardas “In- 
nė žodžio. Kokios jis ir jo ka dris” užsieny negalėjo būti žino- 
riauna buvo tautybės — nieko mas. Koks buvo viso to reikalas, 
Visas. įrašas tai atvykimas, tuš galima būtų paaiškinti šeimyni- 
čia registracija ir tiek. Įrašyto nįais santykiais Didžiojo Lietu- 
tik tai tas, kas įvyko Černigove I vos kunigaikščio Algirdo šei-

Antroji keistenybė —: nepa ' moje< 
prasta Černigovo kunigaikščio, t 
pagarba pareikšta jam pri

(Bus daugiau)

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus,-

P. N EDAS, 4059” Archer Avė. 
Chicago, JIL 60632. Tel. YA 7-598C

f
M. ŠIMKUS \ 

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ? 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
3208 % W. 95th St. 
Everg. Park, III. 
60642, - 424-8654

STATI lAtS

INSUftAMCt

State Farm Fire and Casualty Company

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

Kalbame lietuviškai
Tel. 476-5635

*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.,.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
“ 2649 West 63rd Street ‘ ’

Chicago, HI. 60629 *'

RENTING IN GENERAL * W * I

, Nuomos

Nuo lapkričio 1-mos išnuomojarnasr 
4 kambarių butas suaugusiems, ap
šildomas gazo pečiukais. Kaina $100. 
mėnesiui. - Tel. 927-0107.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

TWO BELLY DANCERS 
WANTED

On The Far North Side 
NIGHT CLUB 

Phone 465'8678

HOUSEKEEPER
Wanted by Professional Couple. Ma
ture woman, take care of one 2 year 
old girl and do light housekeeping. 
Live in - own room. Good salary. 
Winnetka area.

Phone after 6 P. M. 441-7710

SECRETARY DICTAPHONE
Major publishing company. Variety 
of interesting duties. Near N. W. and 
Union Stations. 35 Hour Week.

Call RITA LAUER
782-1400

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienos, Chicago, Hl. — Tuesday, October 30, 1979




