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Over One Million Lithuanian 

In The United States

PAVOGĖ GUBERNAT0- 
. RIAUi. LIMUZINĄ

ROMULUS, Midh. (AP). — 
Sekmadienį Michigan valstijos 
gubernatorius William G. Milli- 
keų buvo pasiruošę.’, vykti kartu 
su visa valstijos delegacija į res
publikonų konvenciją Detroite. 
Jis ir delegatai buvo ap.-žstoję 
Hiltoh viešbutyje, gi 1980 metų 
modelio Lincoln Continental juo
das'limuzinas buvo pastatytas 
viešbučio aikštėje. Sekmadienio 
naktį nežinomi vagys jį pavo'gė.

Prieš penkerius metus guber
natoriaus tarnybinė mašina bu
vo pavogta Lansing mieste .ir 
po kurį ląiką-'surasta Detroite..

Chicagos Lietuvių Tarybos suorganizuotas Baisiųjų Birželio dienų minėjimas. Paveiksle matome 
organizacijas, žygiuojančias į Marquette- Parko parapijos bažnyčią pasimelsti, o vėliau susirinko į parapijos salę kal
bų išklausyti. . . ■ (C. Genučio nuotrauka)

Chicagos lietuvių

LAIVO KAPITONAS NUŠAUTAS, 
TRYS JŪREIVIAI SUŽEISTI t

GRĖSMĖ KONVENCIJOS 
VIENYBEI

f DETROITAS.'— Įtampą kelia 
respublikonų dešinysis sparnas, 
kad buvęs Valstybės sekretorius 
Henry A. Kisingeris pakviestas 
kalbėti konvencijoje liepos 16 d. 
Jis ■ pakaltinamas "veiksmais, 

' kurie nesiderino su eitomis pa
reigomis. Kai kurie respubliko
nai, vengdami nesantaikos kon
vencijoje, nori jo kalbą atšaukti. 
Akcijai .vadovauja senatorius

Tub tarpu buvęs prezidentas 
G. R. Ford.jpatorė:Ronald Rea- 
ganui pąsinaiįdoti-KĮsbigerio ga
bumais; bei “jq 'patąrtiaA’imais, 
paskiriant’ jį aū0to':rango (admi
nistracijos; postam 5 f

SIŪLO TEISTU 52 
AMERIKIEČIUS

TEHERANAS; Iranas. — Isla
miškame Irano parlamente/ yra 
išrinktos dvi moterys. Mula 
ČKomeirii nenorėjo į parlamentą 
įleisti jo'kios moters, bet “dėl 
šventos ramybės” jis / padarė 
nuolaidą ir įleido net,-dvi at- 
stovesf /

< - - i -1

Azam Taleganr yra teisininkė, 
visą laiką susirūpinusi krašto 
■įstatymais; o Hodža Hasani nori, 
kad visi 52 amerikiečiai būto 
teisiami. Parlamentas galėtų 
juos, net ir nuteistus, išleisti na
mo. Labiau nusikaltusius galė
tų laikyti kalėjime, o jeigu kurie 
šnipinėjo, tai ir sušaudyti. Ji su
tiktų otiduoti juos tarptautiniam 
teismui. Teismo sprendimą par
lamentas galėtų pakeisti.

Atstovė Hasani mano, kad 52

RESPUBLIKONŲ KONVENCIJA PRASI
DĖJO PIRMADIENĮ DETROITO MIESTE
KONVENCIJOS DALYVIAI PAGRINDINIU DALYKU LAIKO 

KLAUSIMĄ, KĄ. PARINKTI VICEPREZIDENTU

DETROIT“Pirinatlfehį nusprendęs, ką pasirinkti viče- 
prasidėjųsi respublikonų kon- prezidenu. 
vericija jau turi aiškų kandida
tą į Baltuosius Rūmus. Buvusio 
Kalif^^P^gjbematori^is Ron
ald Ėteagand<(|^ndidatū^^ir^ 
mė mrminiai'^^^ihaĘ 
biaus^įs^kony^^^ reilįląiš|- cenzūruos Sovietu radijo ir 
yra ^ma .yięeprę^ent^^a- tel^fzijos pranešimus vokie- 
rinknnaš^ y^lik^ų pro- .^ms Vokiečiai norėjo patys 
gramos beį plasnos plausi- parinkti spau(Jos žiniag.

Anksčiau^yiceprezidentą pasi-!bet cenzQra pranešė, 
rinkdavo prezidentinis kandida-i kad neleis vokiečiams pa.

MASKVĄ CENZŪRUOS OLIM- 
1 PRANEŠIMUS J,
gG^ASKVX;-: Rusija. — Sdvietų- 

t valdžia pranešė vokiečiams, kad

-amerikiečių klausimas nebūtų j (jenyniu kandidatu. Jis pagei- 
sprendžiamas dviejų mėnesių.
laikotarpyje. Ji yra įsitikinusi, rjnk(U Įokį partnerį; kuris galė- 
kad suimtųjų paleidimas padėtų tu praplėsti partijos bazę ir pa-
prez. Carteriui būti išrinktam, atsiradusiūs škiriumūs.

sprendžiamas dviejų mėnesių

— Brinks bendrovė pasiūlė 
15,000 dolerių tam, kas padės 
surasti aukso vagilius.

KALENDORĖLIS

Liepos 15: Afromija, Bona
ventūras, Sanda, Smilga, Man

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:24.

Oras šiltas, lis.
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JONAS TALANDIS NEGAVO 
PREZ. CARTERIO ATSAKYMO

KUBOS NAFTOS TRANSPORTO LAIVAI 
APTARNAVO ŽVEJOJANČIUS LAIVUS

HAVANA, Kuba. — Nepažįs
tami lėktuvai sekmadienio naktį 
užpuolė du Kubos transporto 
laivus, užmušė vieno Kubos lai
vo kapitoną, sunkiai sužeidė ki
tus du to paties laivo jūreivius, 
ir sunkiai sužeidė dar vieną jū
reivį, aptarnavusį kitą Kubos 
transporto laivą.

šitas užpuolimas sukrėtė vi
sus Kubos transporto laivus, ku
rie paskutiniu metu vis dažniau 
plaukioja tarp Kubos ir Vakarų 
Afrikos pakraščių. Kubos vy
riausybė iki šio meto dar nežino, 
kas galėjo užpulti ramiai Atlan
te plaukiojančius Kubos trans
porto laivus.

SUĖMĖ KETURIS SALVA- 
DORIEČIŲ ŽUDIKUS

AJO, Arizona. — Amerikos ir 
Meksikos policija jau suėmė ke
turis meksikiečius, bandžiusius 

j nužudyti grupę salvadoriečių, 
Į norėjusių nelegaliai įvažiuoti į 
JAV. Arizonoje, Yuma mieste
lyje, policijai pavyko suimti 22' 

į metų amžiaus Santos Elias Flo
res ir 26 m.a. meksikietį Silvano 
Rodriguez Macias. Pastarasis 
suimtas Meksikoje, visai netoli 

j sienos.
Taip pat suimti’: meksikietis 

Elias Nunez Guardado ir 54 m.a. 
Mateo Preciado, šiem dviem pa
skirta kiekvienam po $50,000 už-i MEKSIKA, sostinė.— Sekma- 
stato. Atrodo, kad dabar polici- dienio naktį nepažįstami lėktu- 
ja jau turi tikslias žinias apie 
žuvusius salvadoriečius, apie su- porto laivus, vežusius Kubos

vai užpuolė Kubo's naftos trans-

Buvo skleidžiami gandai, kad sėdėti vyskupas, konsuliarinis muštuosius ir apvogtus. Vyriau- laivams reikalingas naftos at- 
prezidentas atsakęs šokių šven- personalas ir 1.1. Neparodyta sias organizatorius buvo Mateo 
tės vadovybei, bat paaiškėjo,' respekto ir mūsų aukščiausioms .Preciado. Jis paruošė planą sal- 
kad pats prezidentas jokio atsa-| institucijoms: ALTai, VLTKūi, b1 vadoriečiams išvežti į degančią

tas ir jį paskelbdavo konvenci
jai. Tai buvo kandidato privile- 
gija.^yisi nustebo, kai buvęs 
prezidentas Niksonas paskelbė 
kandidatu viceprezidento vietai 
Spiro Agnew, kuris vėliau atsi
statydino. Ir demokratų partijos 
kandidatai turėjo pasirinkę ne- olimpiadą, pirmadienį rengiasi 
tinkamų asmenų, tik jų neigia- įteikti Sovietų valdžiai' griežtą 
mybės išryškėjo' dar prieš rinki- protestą.
mus ir jie buvo pakeisti.

Respublikonai turi viceprezi
dento vietai visą eilę gerų kan
didatų. Idealiausias būtų buvęs 
prezidentas Gerald R. Ford, 
prieš pat konvenciją atšventęs 
67-ąjį gimtadienį. Jis pasakys 
konvencijoje atidaromąją kalbą. 
Tačiau prieš tai jis pareiškė, 
kad jis nėra ir nebus viceprezi-

rinkti žinių iš Sovietų spaudos. 
Tas žinias rengiasi parinkti pa
tys rusai.

Vokiečių vyriausybė, patyrusi 
apie Sovietų valdžios norą cen
zūruoti žinias apie Maskvos

Vokiečiai priminė Sovietų vy
riausybei, kad patarta pravesti 
olimpiadą Maskvoje nes Sovietų 
valdžia sutiko siekti taikos, tuo 
tarpu dabar ji įsiveržė į Afganis
taną ir to pasėko'je gali užkurti 
naują pasaulinį karą.

kymo nepasiuntė. Turėjo aiva-'apie R. Liet. B-nę nė kalbos ne
žinoti kažkoks pareigūnas, bet.buvo. Taikliai atsikirto dr. V. 
ir jis neatvažiavo. j Dargis. Esą, iš 44 išskirtinų sve-

š.m. liepos 13 d. buvo J. Ta-jčių dalyvavo 39. Padėties vics'-’ 
landžio’ pašnekesys, transliuoja-!pačiai buvo Kamantas, laikus 
mas per Siuto radijo programą. Lir šokių vadovą^t-.-_4 Z 
Pašnekesys tęsėsi dvi valandas i Buvo siūlpnią srėėiti į ąrtimęs- 
ir vis sukosi apie oficialaus dele-į nį kontaktą su etninėmis gni- 
gato nebuvimą Tautinių šokių pėmis ir informuoti apie susidė- 
šventėje. 'jusią nemalonią padėtį.

_ . , T I Ateinantį sekmadienį per ra-
šventes vadovas J. 1 alan.lis](] ama bus smulkiau al.

papasakojo aplinkybes, kaip A.|a ko|a apic |)asisekima ir su. 
| Rudis ir jis rūpinosi gaut, Bal-| sijusjus nemalonumus. ’ 
.tujų Rūmu reprezentantą Be- Xuoslabu. kad nlekas
rods, ir Drauge, ir anglų kalba j k| k<x)ė] w nuverti„o 

■spaudoje prasprūdo ankstyvas; lr(,..ios h. ,()kju Sv(.o.
pasididžiavimas, kad dalyvaus' 
prez. Carterio žmona Rosalynn. 
Suprantama, be kitų motyvų, 
tas neigiamai paveikė prašymo' 
teigiamą sprandimą. Prasitari- 
mas, kad mažai rodoma respekto 
etninėms grupėms ir prasi tari
mai, kad balsavimo metu suma
žės balsuotojai ir panašūs svai
čiojimai netiesiogiai nuaidėjo 
ten, kur nereikia. (Esą, etninių 
grupių direktorius atsiuntęs 
sveikinimą.)

dykumą, juos ten sumušė; atėmė 
pinigus, jauną moterį išprievar
tavo' ir paleido mirti* bet ne visi 
mirė. Jis'dabar liudvs teisme.

RUSŲ PERSPĖJIMAS 
į ŽMONĖMS

dauja, kad Ronald B.eagan pasi-

UŽĖMĖ TILTĄ 
Į TALANDĄ

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Vietnamo karo jėgoms pavyko 
užimti tiltą, kuriuo vietnamie
čiai galės permesti tankus į Tai
lando pasienio sritį, kur dabar 
laikosi dalis Kambodijcs karių.

Vietnamiečiams nepavyko už
imti viso Kamljodijos pasienio,

Fordo nuomone, viceprezidentu 
galėtų būti partijos centrinio 
komiteto pirmininkas Bill B'ro’ck. 
Jis turi pasitikėjimą daugelio kuriame buvo įsistiprinę Pol 
amerikiečių, kurie balsuoja už Pot kariuomenės likučiai, bet 
demokratų kandidatą. j jie pasiekė tiltą ir ruošiasi per-

Senatorius Paul Lexalt panei- mesti tankus į gerai saugojamą 
gė spaudoje pasirodžiusią žinią, pas;enio ruožą. Iki šiol Pol Pot 
kad jis nenori būti viceprezi
dentu: jis tik laukia balsų kon
vencijoje. Rimtais kandidatais 
laikomi , buvęs ČIA direktorius 
ir ambasadorius Jungtinėse Tau
tose George Bush, Senato mažu
mos vadas Howard H. Baker Jr. 
ir buvęs Gynybos sekretorius 
Donald Rumsfeld.

Ronald Reagan koresponden
tams pareiškė, kad jis dar nėra

vadovaujami kariai galėjd labai 
vykusiai gintis nuo pėstininkų ir 
artilerijos, - bet jiems bus sun
kiau pasipriešinti tankams.
.Kinijos užsienio reikalų mi- 

nisteris dar kartą įspėjo Vietna
mo vyriausybę, patardamas ne
sikišti į Tailandą. Jis priminė, 
kad reikalai kitaip atrodys, jei
gu kiniečiai dar kartą turės įsi
kibti į Kambodijos reikalus.

1
tės vadovą dr. L. Kriaučeliūną, 
kuris tiek darbo, sielos ir, gal 
būt, pinigo idėjo į jų suorgani
zavimą. Visi kiti paliaupsinti. 
Reikia manyti, kad ateinantį 
sekmadienį iškils šis klausimas, 
kaip buvo įžeistas dr. L. Kriau- 
čeliūnas ir kaip turi būti reabi
lituotas jo' vardas. Toks nusi- 

i pelniusio asmens ignoravimas 
f netoleruotinas!

Reikia manyti, kad visas šis 
i klausimas bus plačiau paliestas

Pasipylė telefoniniai klausi- mūsų spaudoje. K. P.
mai. Vienas iš jų kaltino' reorgus 
ir įkyriai pasakojo, kad paklau
sė jai kelia neigiamybes. Jis vi
siems nusiliodo ir šlutas turėjo 
numaldinti. Kiti tai gyrė, tai pa- kov, gerai informuotas Sovietų 
pasakojo, kad buvusioje vienoje žurnalistas, dirbęs kartu su už- 
šventėje net piketavo preziden
tienę. Vienas paklausėjas pažy
mėjo, kad mes prastai reprezen- 
tuojamės, rinkimuose balsavo 
tik apie 8,000 asmenų, o kalba.kiui sumažinti, 
visų lietuvių vardu; iškelta byla 
prieš čarterį turinčią R. Lietu
vių Bendruomenę; reklamavo- 
mės važiucti j Maskvds olim
piadą. Tarpusavyje tolerancijos 
nebuvimas aiškiai juntamas Bal
tuose Rūmuose. Susidarė nepa
lanki opinija apie mus ir nesiun
tė representanto. Buvo sausu 
įvairių pasisakymų, tikrai vertų 
dėmesio.

Iškilo ir svečių kvietimo bei 
susodinimo procedūros klausi
mas. Vienas priminė etiketo ne- apie šių ginklų sumažinimą, bet 
žinojimą, šalia kardinold turi prez. Carteris nežengė žingsnio pirmyn,

SOVIETAI NORI NAUJŲ 
PASITARIMŲ

MASKVA, Rusija. — Juri žu-

sienio reikalų ministerija, pareiš- 
norikė, kad Sovietų valdžia 

naujų pasitarimų su JAV vy
riausybe atominių ginklų kie-

Žumalietas žukov nurodo, kad 
pats Brežnevas, bekalbėdamas 
su vokiečių kancleriu Helmut 
Schmidt, pareiškė, kad jis yra 
pasiruošęs užmiršti strateginių 
atomo ginklų sumažinimo klau
simą, bet jis sutinka tartis 3u 
JAV dėl vidutinio dydžio atomo 
ginklų sumažinimą.

Brežnevas manė, kad ameri
kiečiai, gavę pasiūlymą tartis dėl 
vidutinio dydžio ar siekimo ato
mo ginklų, rodys entuziazmo

MASKVA. — Pirmiesiems 
olimpiados svečiams pasirodant, 
vietos laikraštis savo skaityto
jams duoda paskutinius perspė
jimus, kaip jie turi laikytis su 
užsieniečiais, nes jie gali užnuo
dyti jų mintis su vakariečių idė
jomis.7-

Laikraštis “So'vietskaja Rossi- 
ja” perspėja, jog kai kurie 
“ideologiniai sabotuotojai”, nors 
ir atrodant jauni ir nekalti, yra 
išlavinti, gerai paruošti politi
nėms diskusijoms.

Kai kurie maskviečiai juokau
ja, kad jų valdžia perspėja ne
imti ir užsieniečių kramtomos 
gumos, nes ji būna užnuodyta,' 
gali protavimą paveikti.

Jie dai perspėti, kad gali ap- 
sikrėsti venerinėmis ligomis ir 
yra įskiepyti prieš “geltonąjį. 
drugį” ir “snukio- ir nagų” ligas.

mirtinai subadytas
Sekmadienį Pamplona mieste, 

Ispanijoje, Vicente Risco Sierra, 
29 metų, buvo mitriai subady
tas, žiūrint bejėgei jam pagel
bėti publikai.

Toje tradicinėje šventėje, ku
rios metu per Pamplonos gatves 
buliai varomi į San Fermin are
ną, žuvo ir kitas asmuo, du sun
kiau ir 12 lengviau buvo sužeis
ti. Per trejus pastaruosius me
tus panašių nelaimių nebuvo ir 
tikėtasi, kad ateityje jų bus iš
vengiama, bet taip nebuvo. Tai 
56-oji ir 57-oji mirtis, įregistruo
ta nuo' 1591 
tivalis buvo 
Ispanijoje.

Festivalis
žmonėms šokant tautinius šo
kius. kovojant su jaučiais, ge- 

' riant ir lėbaujant.

metų, kada šis fes- 
pradėtas šiaurinėje

tęsiasi visą savaitę,

sargas. Užpuolimas įvyko apie 
30 jnylių.iHĮo Afrikos pakraščių, 
ties Maroko pakraščiais.

Užpuolimo metu buvo nušau
tas Kubos transporto laivo “Mo- 

į roboro” kapitonas Manuel Ven
tura, ir sunkiai sužeisti du jo 
pavaduotojai. Tuo pačiu metu 
buvo užpultas ir antras Kubos 
transporto laivas, kuriame taip 
pat sunkiai sužeistas vienas jū
reivis. Pirmajame laive buvo ki
lęs gaisras, bet Kubos jūrei
viams pavyko jį užgesinti.

Užpultieji Kubos laivai šaukė
si medicinos pagalbos, nes pa
tys negalėjo aptarnauti sužeistų 
jūreivių. Artimuose vandenyse 
buvo Kubos žvejų laivai, gaudą 
konservams tinkamas tuna 
žuvis.

Be to, tais vandenimis Kuba 
veždavo naftą, karo medžiagą ir 
maistą savo kariams bei kolo
nistams, esantiems Angoloje, 
Madagaskare, Namibijoje, Mo
zambike, Eritrėjoje ir Maroko 
valdomoje Vakarų Sacharoje. 
Savo laiku Kinijos komunistai 
bandė įsigalėti ispanų atidudto- 
je Maroko žiniai Vakarų Sacha
roje. Kiniečiai minėtą sritį vadi
no Polisario, kuri išgarsėjo to
kio vardo partizanais. Kinie
čiams nepajėgus padėti Vakarų 
Sacharai tapti nepriklausoma 
valstybe, laisvinimo darbą pasi
ryžo perimti Kuba.

Maroko vyriausybė, patyrusi 
apie Kubos teikiamą paramą, 
šių mėtų balandžio 23 dieną nu
traukė diplomatinius ryšius su 
Kuba. Tą pačią dieną Kuba pri
pažino Polisario vyriausybę ir 
pradėjo teikti buvusiai Ispanijos 
kolonijai pagalbą kovai prieš 
Maroką. Iki šio meto nieko ofi
cialiai nepaskelbta, bet kyla įta
rimas, kad Kubos transporto lai
vus jūroje galėjo užpulti Maro
ko pakraščių sargai.

Jeigu žinia pasitvirtintų, tai 
Kubai būtų sunkiau susisiekti su 
Kubds kariais, įvairiose Afrikos 
vietose einančiais žarijų žvarsty
toji! pareigas.

— Maskvoje gyvena apie 1(M) 
tūkst. neturinčių leidimo. Jie bus 
suimti ir išvežti iš miesto.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
PALIKIMAS

(Tęsinys)

PROSTATOS VĖŽYS - VYRŽUDYS

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai *
Naujausių mokslo* žinių populiarus perteikimas

______  JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. ______

KRISTIJONO DONELAIČIO IDĖJINIS

Tik pusei vyry, besikreipiančių pas gydytoją 
dėl vėžiniu prostatos negerumu, galima šis 
tas padėti; kita pusė tokių vyry paskirta 
ankstyvai mirčiai i

Prostatos vėžys (prostatic ade
nocarcinoma) , yra trečioji vyrų 
giltinė — ją pralenkia tik plau
čių vėžys (daugiausia rūkančių
jų prisišauktas) ir vėžys išeina
mosios - storosios žarno’s (dau
giausia dėl be sėlenų duonos val
gytojų bei vengiančių vaisių - 
daržovių prisišauktas). Mat, 
nors ankstyvas prostatos vėžys 
galimas pagydyti, vienok pusė 
pacientų (50%) jau turi nepa- 
gy domą prostatos vėžį — jau vė
žio vaikai (metastazai) kauluo
se prasiplėtę esti, kai žmogus 
kreipiasi pas gydytoją dėl vėžio 
kilmės prostatinių negerumų.

Aišku, kad visiems — ne tik 
vyrams, yra svarbu padidinti pa
gijimo galimybę nuo prostatos 
vėžio. Tada mažiau bus vyrams 
kančių, o jo šeimai ašarų. Todėl 
visi gilinkimės į prostatos vėžio 
reikalus ir priverskime save kel
tis iš mediciniško apsileidimo: 
vyrai turi tikrintis prostatą pas 
gydytoją dabar ir reguliariai 
kas pusmetis, žmonos pareika
laukite, kad jūsų vyrai taip pasi
elgtų.

Pradžioje prostatos tikrinimas 
pas gydytoją esti labai papras
tas: pirštinėtu pirštu gydytojas

(David A. Pistenna, M.D.) 
riantį vėžį, dar iš prostatos ribų 
neišėjusį.

Yra keturios prostatos vėžio 
stadijos. Pirmoji, kada vėžys tū
no prostatos viduje ir nieko blo
go pacientui nesukelia — jokių 
reiškinių neparodo. Tai paslėpto 
prostatos vėžio laikotarpis. Jis 
gali būti gana ilgas.

Žinoma, gydytojas praėiuopia 
prostatos vėžį antroje stadijoje, 
kai prostatos vėžys dar esti 
prostatos ribų neperžengęs — 
pačioje prostatoje besirandąs. 
Pračiuopiamas prostatos vėžys 
ir trečioje stadijoje, kai vėžys 
jau esti peržengęs prostatos ri
bas ir išsiplėtęs į artimuosius 
prie prostatos audinius.

Apie ketvirtą prostatos vėžio 
stadiją pats pacientas gydytojui 
pasako. Dėl vėžio vaikų (metas- 
tazų) iš prostatos iškeliavimo į 
kaulus (ypač į strėnų kaulus) 
pacientas apturi sunkiai pakelia
mus, tik su narkotikais aprami
namus skausmus, šitoje stadijo
je prostatos vėžys esti nepagy
domas. Tokia stadija sudaro pu
sę visų prostatos vėžio atsitiki
mų. Mat, vyrai kreipiasi pas gy
dytoją parvėlai.

Dabai* bus aišku kiekvienam, 
pračiuopia prostatą ir joje tū-Į kodėl reikia tuojau tikrintis

1933 m. liepos 15 d. 6:24 vai. ryto iš New Yorko aerodromo pakilo Lituaniča skristi per 
Atlantą į Lietuvą. Tuo metu tokiems žygiams ryžosi tik patys drąsiausi lakūnai, kaip Wil
lie Post ir Lindbergas. Liepos 17 d. 5 vai. ryto Lituaniča buvo rasta sudužusi Soldino 
miškelyje, Vokietijoje, 400 mylių nuo Kauno, žuvo abu lakūnai — kpt. Steponas Darius 
ir Itn. Stasys Girėnas. Jie tapo lietuvių tautos didvyriais, nes savo kelionę skyrė Lietu

vos išgarsinimui.

prostatą kiekvienam virš 40 me- sireiškia pas vyrus, jaunesnius 
tų sulaukusiam vyrui. Dar ir to- negu 40 metų amžiaus. Todėl to
kio tikrinimosi.negana: po pir-;kiems minėtas prostatos tikrini
mo pasitikrinimo reikia tikrintis mas atpuola. Vyrui toliau gyve- 
pas gydytoją savo prostatą ma- nant, prostatos vėžio atsiradimas 
žausiai kas šeši mėnesiai, jei ne- dažnėja. 80 metų sulaukusių vy- 
norime susilaukti tikrai greitos Irų šiame krašte net 650 iš vieno 
ir labai skausmingos mirties, tu-j šimto tūkstasčių gyventojų turi 

f rint trečios ir ketvirtos stadijoj prostatos vėžį. Nustatyta, kad 
prostatos vėžį.

Prostatos vėžys yra 
dažna vyrų liga

Labai retai prostatos vėžys pa-

ir amfotericino (amphotericin). 
Jo arbatinio šaukštelio kiekiu 
skalaunama burna tris kartus 
dienoje, arba imama kapsulių 
pavidalu. Tas dvejopų antibio
tikų vaistas vadinasi MYSTEC- 
LIN.

Antras tokių žaizdelių gydyme 
būdas yra vietiniai — tik burnai 
vartojant kortisono vaistus (ste
roids). Jie padeda tik dar nepa
sirodžius tikroms burnos gleivi
nėje žaizdoms-žaizdelėms. Tai 

j apsaugoj antis nuo atsiradime 
Į žaizdelių gydymas.

Pirmas gydymo būdas — tai

I Donelaitis buvo baigęs tėčio-_ Humanizmo sąjūdžių, kuriu 
gijos mokslus ir skirtas skelbti į paruošė pirminę dirvą nacio- 
Reformacijos skelbiamas idėjas! Dalinėms kultūroms ir litera- 
liaudžiai. Kaip kunigui ir poetui .tūroms pasireikšti, atsiremda- 
buvo svarbu, kad visai naujos mi į antikines graikų, lotynų, 
idėjos, sampratos apie gyvenimą, o per Reformaciją ir į hebra- 
moralės dėsniai būtų perteikti 
liaudžiai suprantama kalba, ku
rioje trūko daugelio žodžių nau
joms sąvokoms išreikšti. Be to, 
vartojant tuos pačius liaudyje 
vartojamus žodžius, kaip: 
dangus, žemė, mėnulis, žvaig
ždės, saulė, pasaulis ir tūkstan 
čiai kitų, reikėjo priduoti vi
sai kitą prasmę. Šiame kultūri
nimo procese liaudies kalba? 
palaipsniui persiformavo į lite
ratūrinę kalbą, kuri savo ke
liu jau išeidavo iš tarminių 
rėmų ir (iapdavo visos tautos 
bendrine kalba.

Tuo būdu ne liaudis, bet ne- f gaus protą ir j° vaizduotę, 
skaitlingas . lietuvių mokytų Reikėjo pirma atnaujinti se- 
žmonių elitas, tame skaičiuje novės originalias kalbas, kad 
ir svetimtaučiai, pradėjo pa- kad atidengus graikų ir hebra- 
grindus lietuvių nacionalinei, jų paliktus didžiulius meno, 
ir literatūrinei kalbai, šis pro- ^filosofijos ir mokslo lobynus, 
cesas glaudžiai rišasi su Refor- kurie buvo panaudoti vakarie 
macija, nes pastaroji pareika
lavo skelbti Dievo Žodi gimta 
kalba. Tokiu būdu, anot M. Bir 
žiškos pasakymo: 
cija tapo lietuvių kalbos mo
tina”.

TŠČfiau

jų kalbas, kurių dėka susipa
žino su klasikine kultūra.

Būtų labai naivu galvoti, 
kad sudarymas .tautinių kai* 
bų būtų buvęs pagrindiniu Re- 
nesauso ar Reformacijos už
daviniu. Per visus viduram
žius buvo vartojama lotynų 
kalba ir vienuolynuose "netgi 
buvo perrašomi iš kartos į kar 
tą antikinių rašytojų ir poetų 
kūriniai, bet pati lotynų kalba 
buvo tiek suvulgarinta, kad 
joje reiškiamos idėjos ar poe
tinis grožis prarado savo veik
smingumą ir poveikį į žmo-

filosofijos ir mokslo lobynus.

tiškos kultūros atstatymui.
Su šių sąjūdžių prasiverži

mu Vak. Europoj, kurie pasie- 
Reforma- kė ir lietuvių tautą, buvb už

baigta Viduramžių epdcha ir 
prasidėjo Naujieji amžiai, ku- 

Reformacija būtų riuose pražydo tautinės kultū- 
buvusi neįmanoma be pirma ros, pagristos Renesanso ir Re 
pasireiškusių Renesanso ir formacijos idėjomis. Vidur-

Announcing a new interest rate for 
U.S. Savings Bonds:

šiais 1980 metais nauji prosta
tos vėžiai bus susekti pas 66,000 
vyrų šiame krašte. Iš jų šiaią 
metais nuo tokio vėžio mirs 
21,500 vyrų. Tokį nuo prostatos' 
vėžio mirtingumą, kaip mihėta, 
viršija vatu mirtingumas nuo 
plaučių vėžio ir nuo storosios ir vaisto Mysteclin vartojimas. Jis

i

ne- padeda, nežiūrint kokioje stadi 
joje tos burnos gleivinės žaizde
lės bebūtų. Pagerėjimas tęsiasi 
iki 4 savaičių paliovus tuos vais
tus vartoti. Gaila, kad vaistai 
turi būti imami gydytojo prie
žiūroje esant;

ar

r a it
. A

Here’s some great news for 
all Americans. On June 1,1979, 
the interest rate on United 
States Savings Bonds, Series E 
and H, was increased to 6^%.

This 6^% rate will apply to 
new Bonds and to all outstanding 
ones, too. For Series E Bonds 
that have not reached original 
maturity of 5 years, the 
improved yield will be received 

i as a bonus when the Bonds 
' mature. For older Bonds and
Notes, and for Series H Bonds, . 
the increase takes effect with 

i their next semiannual interest 
period, beginning on 

v or after June 1,1979,
So you see,

-5.V
r

'.vi' .

amžiuose dominavo įsitikini- 
; mas, kad žmogus už pirnįapra 

TS*S deš Adomb įr,Ievos nuodėmes 
bui’opašmenrtjts f kentėjimams, 
yra virtęs “žemės dulke”, ku
ris per nesibaigiančias mal
das, atgailas, apeigas ir labda
rybę gali išsipirkti nuo praga- 
ro bausmių ir po mirties pa
tekti, jei ne tiesiog į dangų, tai 
bent į skaityklą. Tai sudarė 
katalikiškojo tikėjimo esmę, 
kuri nepripažino' žmogui dva
sinių ir protinių galių nugalėti 
žmogų slegiančius sunkumus, 
išsilaisvinti iš karų, badmečių, 
marų ir kitų nelaimių.

Renęansas — atgimimas at
statė tikėjimą į žmogaus dva
sines galias kurti ir spręsti gy
venimiškas problemas, pasire
miant mokslu, filosofija ir me 
nu. Tuo būdu atidengė 'žmo
gui viltį į žemišką ateitį 'ir tei
sę, vietoje “žemės dulkės“, tap 
ti pilnutiniu žmogumi. Tai bu 
vo pagrindinės Humanizmo 
idėjos, ieškojusios atrani6s ne 
vien antikiniame "pRšaūlyje, 
bet ir savose tautose.

(Bus daugiau)

hį (oxygen) net tada, kai vyrąs 
nejaučia skaųspiov> Po savaitės 
lengvėja liga. Pamažu retinamas 
tas toks dėgųonio; vartoj imas ir 
po kokių trijų savaičių visai nu
traukiamas neturint minėtų gal
vos skausmų.* * * '

Virusinio lūpų išbė
rimo gydymas

Klausimas: Kaip man tvarky
tis su pasikartojančiu skausmin
gu lūpų išbėrimu: labai nemalo
nus jausmas, kai skauda net ne
judinant lūpas, žmonės tokį iš
bėrimą vadina šalčio sukeltomis 

| žaizdelėmis. Ačiū už pagalbą

išeinamosios ' žarnos tokios 
gerovės.

1
Prostatos vėžio 

simptomai

Vyrai dėl prostatos vėžių
dėl tokio vėžio--jau išsiplėtusiu 
palei pačią prostatą (dar kaulų 
neapsiekus) ateina pas gydytoją 
susilaukę sekančių negerovių: 
naktinis šlapinimasis (noctur- 
nia), sumenkėjusi šlapimo sro
vė (diminished stream), dažnas 
šlapinimasis (frequency of uri
nation), lėtesnis pradėjimas šia-, 
pintis (hesitancy) ar visiškas 
šlapimo susilaikymas (obstruc-

< tion). Visa nelaimė, kad minėtų 
i negerovių vyrui atsilankius pas 
'gydytoją, jei tie nusiskundimai 
esti sukelti prostatos vėžio —. 
tas vėžys jau, esti pusei tokių 
ligonių nepagydomas.

Išvada: Norint rečiau mirties 
susilaukti dėl prostatos vėžio, 
reikia laiku tikrintis pas gydy
toją prostatą. Tik ankstyvoje 
stadijoje (I ir II) jį užtikę, gali
ma tikėtis pagijimo. Virš minėti 
nusiskundimai gali būti ir dėl 
gerybinio prostatos padidėjimo 
atsiradę. Todėl nelaukime tokių 
nusiskundimų atsiradimo, eiki
me visi vyrai virš 40 metų sulau
kusieji pas gydytoją reguliariam 
prostatos patikrinimui. Gydyto
jas patars, kas, toliau darytina. 
Daugiau tuo reikalu kitą kartą.

Pasiskaityti: Post graduate 
Medicine, April 1980.

STENKiMES TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Burnoje žaizdelių 
gydymas

Klausimas: Mielas datkare, 
prašau padėti man dideliame 
varge: skausmingos burnoj žaiz
delės kartojasi, ilgai negyja, nes 
visokie man duoti vaisiai nepa
deda. Ačiū iš anksto.

Atsakymas: Pasikartojančios 
burnos gleivinėje žaizdelės (gy- 
dytojų čia varfiri'anioš'Aphthėtiš- 
Ulceration) esti sėkmingai tvan
komis skalaujant Aiilihiotinhi 
vandeniu bumą^ Tas vanduo su
sideda iš dvejopų antibiotikų: 
tetracyklino (tetraeykline HC1) dienoje. Vartokite taip tą deguo-

Negadinkime danty 
saldumynais

Klausimas: Prašau gerb. dak-Iper laikraštį.
tarą patarti, kaip sveikesnių?; 
dantis užlaikyti. Mes visa šeima 
mėgstame saldumynus, taip ir 
neapsieiname be jų nei dieno
mis, nei vakarais. Už tai mūsų 
šeimos dantų gydytojams suneš 
tos sumos yra labai didelės. 
Dėkoju.

Atsakymas: Cukrus (papras
tasis) yra didžiausias kaltiniu 
kas dantų sugedimo. Bakterijom 
-sti burnoje penimes-auginamos. 
0 jos gadina dantų kietąją me 
džiagą. Kiekvienas dantų gydy 
lojas pataria vengti saldumynų 
Matyt, tamstos medžiojai gydy
tojų nuomones, kad manęs klau
siat, kai jau tą patarimą esatie 
girdėję iš dantų gydytojo.

Dar vienas dalykas vengtinas: 
tai visokiausi vaistai, ypač vai 
kams, turį savyje saldžių sirupų 
Jie gadina dantis. Geriau vartoti 
nesifermentuojančius ir tuomi 
pačiu dantų negadinančius, kaip 
SORBITOL, XYLITOL.

Atsakymas: Patepk nuolat, 
drėgnas tas žaizdeles laikyda
mas su kamforiniu spiritu (cam- 
phophenique). Jį gausi be recep
to vaistinėse. Tepki su vata, į tą 
spiritą pamirkytą. Ypač tepk 
nieko nelaukdamas, vien skaus
mingą lūpoje vietą turėdamas, 
dar prieš žaizdelei atsirandant.

Gydytojas sėkmingai gali to
kias “šalčio” sukeltas žaizdeles 
lūpose (gydytojai jas vadina 
Herpetic Lesions) gydyti suleis
damas į Odą (intradermal) vais
to GAMMA GLOBULIN, 0.2 ml. 
Tuomi pakeliamas organizmo 
atsparumas virusinei infekcijai.

Tokioms z žaizdelėms pasiro
dant pakartotinai — virstant 
joms chroniškomis, prisieina 
minėtą injekciją kartoti pra
džioje kas savaitę, vėliau kas j 
mėnesį, žinoma, šiame reikale! 
turi būti gydytojo žinioje.

Bonds are getting better all the 
time. This new 6¥2% interest rate, 
together with the tax advantages 
available, makes Savings Bonds 
even more attractive.

And when you buy Savings 
Bonds through the Payroll 
Savings Plan at work, or the < 
Bond-a-Month Plan where you 
bank, Bonds are still the most 
convenient, easiest, safest way 
to save.

If you haven’t thought 
about Savings Bonds for awhile, 
this is the kind of news that 

should increase your 
interest.
Bonds are a better 

buy than ever before.
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Galvos skausmu gydymas 
deguoniu (oxygen)

Klausimas: Mano vyras serga 
galvos skausmais, kuriuos gydy
tojas pavadino Cluster Head
ache. Ir kokio gydymo jis nega
vome ši n usūs operavo, su hista
minu jį desensitizavo, visą eilę 
vaistų davė — nieko nepadėjo. 
Malonėkit naujausią gydymą 
nuo šitokio galvos skausmo pa
tarti, Tamsta Gydytojau, už ką 

j būsitne niudu su vyru dėkingi 
kol gyvensime.

•Atsakymas: Degtro'niš (oxy- 
gfen)* veikia kai * kuriems ligo- 
nfrps tiesiog stebuklingai...Varto
kite ;keltnis Kirus deguonio-per 
iliinutę kokiaiti ketvirčiui valan
dos (15 minučių), tris kartus

i

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen - MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ireTotoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą___ ___ ____________ _______  $8 00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______ __ _____ c , qq

Minkštais viršeliais, tik....... ...........  S3.00
Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTCRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

v L _ ■

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608 '
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f DETROITO NAUJIENOS
Pavergtu Tautę festivalis
Ir lietuviai dalyvauja festiva

lyje, kuris įvyks Hart Plaza, vi- 
durmiestyje, liepos 18, 19 ir 20 
dienomis. Organizacijų Centro 
valdyba maloniai prašo detroi- 
tiečius prisidėti prie festivalio 
darbais, aukomis ir prie maisto 
paruošimo. , '

DLOC vadovybė paprašys 
Tamstos aukos, tad. malonėkite 
pažadėti bent kokią auką. Visas 
festivalio pelnas, skiriamas Va
sario 16-osios minėjimo išlai
dotas padengti ir Lietuvos lais-

meno kolektyvo režisierių, nuo
latinį “Naujienų” skaitytoją J. t 
Pusdešrį ilgesniam laikui atsi- j 
gulti ligoninėn. Po kelių opera
cijų grįžo į namus.

Dabar mylimos žmonelės Onos
prižiūroje jis sveiksta namuose. 
Liepos 6 dieną aplankiau Justą 
Pusdešrį, radau sodelyje pc me
džių pavėsiais' bevaikštinėjantį. 
Daktaras liepė negulėti, kiek 
galima daugiau vaikštinėti,- grei
čiau sustiprėti, a-

Ir aš su šeima linkime mielam 
kolegai greitai sustiprėti ir grįž
ti į visuomeninę veiklą.

, - • ' Ant. Sukauskasį' i ;Ofgahizacijų Centro 
•• . . < • valdyba

; Pavykusi išvyka .
Liepos 4 d. Birutininkių, Ka

rių savanorių &• Ramoyėrių iš
vyka O. ir Č. Šadeikų sodyboje 
visais Atžvilgiais gerai pavyko. 
Dieną pasitaikė labai palanki — 
nei'perdaug šilta, nei lietus.'Gra
žias publikos susirinko per šim- , 
tinę. Visi pasivaišino birutinin- 
kjų-skaniai pagamintu maistu. 
Ramovėriai pagirdė šalta sultinė 
bfei stipresne. Kariai; savanoriai 
pąruošė . turtingą dovanų stalą, 
^uvb ir laimingų} ų,' todėl visi, 
buvo patenkinti,, - /. }
* Sįvečiai po inedžių pavėsiais 
vaišinosi, šnekučiavosi apie peir- 
gyyęntiis gerus ir blogus laikus 
iki-.’.yėlumpš^ Girdėjau, kad ir 
nemažai pelno liko, kuris bus 
paskirtas istorinės knygos išlei- 
dimui.įzKąs pąsidąrbavOj kas ką 
paaukojo, kas buvo laimingas, 
kąšį kąj' virė- ir kepė šį kartą
nerašysiu, nes nepasižymėjau. 
Įsidėmėjau* kad O. ir Č. Šadei- 
kai dykai Užleido 'savo sodybos 
sodną, o ponia Šadeikięnė su vy
ru virė ir kepė pasivaduodami. 
Išrėiškių •: didėlę padėką j ie- 

ir ’jų talkininkams.

•j Nelemta liga prislėgę . 
’ Justą Pusdešrį

Ą šių niętų ankstyvą ; pavasarį 
nelemta liga privertė “Alka”

Atsiųsta paminėti.,
: j

SPEAK UP, politinio ir eko- • 
nominio realizmo mėnesinis 
laikraštis anglų kalba. Leidžia 
;r redaguoja Giliaras Urbonas, 
buvęs LAS Kanados vietininki- į 
'os pirmininkas, talkinamas rė- j 
mėjų, bendradarbių ir padėjėjų. 
Speak Up 6 ir 7 nr. yra 24 psL, 
oilnų -informacijos apie komu- j 
nizmą ir jo pavergtus kraštus. 
Vis r daugiau prieškomunistinių 
organizacijų, bei pavergtųjų tau
tų fronto sąjūdžių randa savo 
veiklai atsparą šiame laikrašty
je- Tai atsispindi jo puslapiuo
se. Kad pilnai įvertinus, kokį 
naudingą darbą dirba G. Urbo- Į 
nas ir jo artimieji, reikia pama- j 
įtyti bent vieną numerį. Tai vie
nas iš rimčiausių prieškomunis- 
tinės veiklos periodinių leidinių. 
Reikia visiems jį: paremti. Kai-

Edward Derwinski, JAV Kongreso atstovas iš- Illinojaus, 
Pavergtų Tautu Savaitės proga, kalbėjo Kongrese. Jo-kalbą 
atspausdinta Kongreso leidinyje. Joje jis paminėjo'30 Sovietų 
pave-gtų tautų, kurių vėliausiai pavergta yra Afganistanas. 
Čikagos lietuviai ir kiti pavergtų, tautų kilmės amerikiečiai 

išreikš protestą prieš Sovietų bkupacją liepos 19 dienos 
vidudienį Daley Plazoje.

ALGIRDAS GUSTAITIS

FILMU PASAULYJE

nuoja metams $10, pusei metų! 
$6r' atskiras numeris 75 centai. • 
Adresas: SPEAK UP, P.O. Box 
272, Station “B”, Toronto, Ont., 
Canada, M5T 2W2. '

Filmai apie: cirką su Clint Eastwood; kalėjimą su Robert 
Redford; Japonijos-JAV-bių pirmąją katro kibirkštį 

1941 m. su Kirk Douglas; saloje užaugusių 
jaunuolių gyvenimą ir meilę, 

linuotas pareigose.

i * * * # * - ’ • L

Buvęs Sovietų pareigūnas M. Šumauskas 
iškraipė istorinius faktus į t f

širinkjmas paverė prezidiumui 
vykti pas vidaus reikalų ‘mi
nister! g^n. Skučą, pasveikinti 
naujai sudarytą “vieningo dar 
bo” vyriausybę ... ir įteikti 
spaustuvininkų' priimtą ; rezo
liuciją... Miništeris -pareiškė, 
kad.vienodai-rūpinsis visų vi
suomenės sluogsnių reikalais, 
kad jai’nėra sūnų ir posūnių...

(Liet. Žinios, 1939. IV,27) 

Sužinojome iš D. R. sociali-j 
nio skyriaus v 
sko ! (gyv.

“Mitics’U leidyklos Vilniūje 
šleistoje Mažojoje.. Liet. aTry- 

’linėje Enciklopedijos I ’ tome 
‘r buv. Tarj'binėš Lietuvos 
aukšto' pareigūno Jknygoj “So- 
ietinė Lietuva” yr,a iškraipy- 

i, teisingiau pasakius,, “sufri
zuoti” istoriniai faktai,' kuriuos 
lorime atitaisyti. . * . 1

M. šumauskag savo knygu
tėje tarp kitko rašų: “1931 m. 
už rev.‘ veiklą ir ’ priklausyhią 
Lietuvos korn-: partijai buvau 
nuteistas 6 im kalėjimo. .Išei
damas iš kalėjimo gavau “už
darbio” 100 litų... Ir vėl, kaip 
ankstyvoje jaunystėj, teko vąr 
styti fabrikų, dirbtuvių, įstai
gų duris...”, , \ .

Jis prisipažįsta, kad “nuo 
1922 m. kelerius^ metus buvau 
dirbęs spaustuvėj raidžių, rip-' 
kėju. 193g m. vėl,, tapau ;spau 
stuvės darbininku... 1939 
bal. 22 d. grupei inciatėrių pa
vyko gauti leidimą sušaukti 
Kauno spaudos d-kų susirinki
mą Dąrbo Rūmuose.. Be eko
nominių, ėmė kelti reikalavi
mus ir dėl politinių teisių,, dėl 

1 spaudos, organzayimosi, žo- 
| džio laisvės., Susirinkimo eiga 
! taip pakrypo, kad Darbo Rū- 
I mų valdininką :jį paliko™.” Šu

Darbiniųkų Atstovybę, šų 7 as
menų valdyba, ši Gen, D.kų 
Atstovybė leido savaitraštį — 
Darbininkų: Atstovybės Balsą, 
kurio atsak. redaktorium bu
vo “Pieno” centro darb. atsto
vas Antanas Ivanauskas, fak- 
tinuoju —: Gen. Darb. Atstu v. 
pirm. Pranas šulams. Visos 
Lietuvos pramonės įmonių dar 
bininkai išsirnikdtivo savo at
stovus, per kuriuos Gen. Darb. 
'Atstovybė paalikė ryšius su dar 
Liniukais bei tarnautojais ir 
su apygardų darbo inspekto
rių pagalba malindavo darbi
ninkų ginčius, konfliktus, ne_

nio skyriaus vedėjo R. Rutkau susipratimus pram. įmonėse, 
skoi (gyv. Clevelande, Ohio), Je,«u nepavykdavo abipusių 
kad spaustuvininkų susirinki- susitarimų konfliktus su dar- 
mas pradžioje svarstant eko. bdaviu bei darbininku išsprę-

jimą. Ar tikrai tie kalėjimai yra 
pragaras žemėje ■— jame nebu
vus, nesiimu atsakyti.’

Galimas dalykas, toksai Ame
rikos kalėjimų neigiamas vaiz
davimas turi ne tik’auklėjamą 
reikšmę būsimiems kaliniamsCirkas ir jo savininkas 

Bronco Billy

Clint Eastwood vien savo var- 
. du sutraukia milijonus žiūrovų
į kino teatrus. Jis gamina pel
ningus filmus, kitaip tariant — 
filmai su juo duoda pelną.

Ekrano pasauliui Clint East
wood gerai pažįstamas savo lė- “Broncb Billy” parašė Dennis kalu savo vardą pakelia, 

-■foto nnrAli” t -r -r 11 • *1 •  —1_T t ?•!.
didele fizine tįstų, kurių parinktoji Sondra

šaudymais, kovojimu už gėrį,J nanti su Clint Eastwood, yra

Gimk nhA/ii'«T'< ' ' " ~ _ ~ — * teisybę, negailestingai naikinantįj.kaip tik viena silpniausių ir nie-

ERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS ±
| vaidybos, čia ir yra jo stiprybė, kiai, mums nežinomi, ją pastatė 
' Be to, vyras nuostabiai gerai šu- greta. . • • L ■ -
dėstytas, moterims maždaug 
grožio ir

Prasitarė

Ji: Mad taip nesmagu, kad 
šiame viešbutyje mudviejų neį- 
laiko ženotais... ■

Jis: Kaip tai? Aš šiame vieš
butyje jau nebe pirmą kartą, 
kai apsistojo ženotu,

Yra dirbęs medžio kirtėju,; (matote, kaip blogai,^ nepakliū 
talkininku filmų studijosė už 75 
dolerius savaitei. Kaip filmų 
žvaigždė suspindėjo “Where 
Eagles Dare”, “Paint Your Wag- 
-on”; “Kelly’s Heroes”, “Dirty 
Harry”, “Joe Kid” ir daugely
je kitų. ■ ; "■ :

tais judesiais, trumpais, santū
riais kalbėjimais, ’
jėga, greitais ir labai taikliais Locke, jau ketvirtą kartą vaidi-

JUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN 
ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!

ŲV’ Visi lietuviai kviečiami atkreipti j Naujienas 
asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS - 
UZ 10 DOLERIŲ.: . ■-

• Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką!

* Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkai-pomR

NAUJIENOS .• r-,
1T39 S. HALSTED ST. V? 
CHICAGO, IL 60608

• 13 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede__ _ doL
Pavardė ir vardas _____________________________ -
Adresas _________________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo , , 
yra naujas skaitytojas. Priede _—_?dot 
Pavardė ir vardas----- ------- ------------------------
Adresas --------------------'____________________

Sponioriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dot
Pavardė ir vardas---------------------------------------------------------- --
Adresas--------------------------------------------------------------------------

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

kite!), bet gal daugiau griau
nančią prasmę krašto santvar
kai, parodant dar vienos rūšies 
puvimus; kurių, esą, neįmano
ma pataisyti'. ''

Robert Redford yra filminė 
garsenybė. Kiekvienų nauju vei-

Hackin. Talkina ištisa eilė arT; Filme “Brubaker” jis prade-
dą kaip eilinis kalinys. Prižiūrė
tojų mušamas, niekinamas.. Stai
ga pąaiški,’kad jisai yra naujas 
kalėjimo viršininkas, tenorėjęs 
pažinti, silpnybes ir kalinių var
gus, •kitaip nepajuntamus.

■■KaKniai, ’-'.Ųuos- -vaidinantieji 
artistai) vienas} iiž kitą gerestų. 

-Būti žiatirm žmpgbmi,}atrodė, 
i^j^riskuino idealas• važinėjamame, cirke Amerikoj e. j yra lengviau,< nėr-- būtį? ąr vdi- 

Paskutiniaisiais keliais metais; Bendroji filmd mintis graži, hu- dinti -'gėrą'. ^mogaus-prigimtis 
susitaupęs milijonus atliekamų, maniška ir visame veikale nieko yra žia’uri.-'TodėL pasaulyje ąt^i- 
dol erių, jam patinkančius rank-j atstumančio .Tinka visai šeimai;! randabegaliriiaižiaurių dikt#- 
raščius pats paleidžia gyveni-j Meniškumo ar aukščiau pake-; turų, kklbąnčių viėnaip, daraį- 

“ liančių motyvų nėra.- Eilinis fil-^čių: visiškaij k'įtaiįiig' sakysimu, 
~rusų-žydųkcrniunizmas. i: t

Kaip fiįnias — įdėmus, pilnas 
veiksmo; Daug žiaurumo, nu- 
žmonihimo, kraujo, ašarų, ne
teisybių.

Paleido i '20th Century Fox. 
Produceriai Ted Mann ir Ron 
Silverman. ' Direktorius Stuart 
Rosenberg. Rankraštis: W. D. 
Richter ir Arthur Ross. Muzika 
Lalo Schifrin.

“Paskutinė proga” — “The.
; Final Countdown” 
žinome, 1941 !m. gruodžio 7 d.

ryte Japonijos aviacija ir laivy
nas puolė JAV-ių laivus Hava
juose, Perlo uostė; todėl vadina
ma Pearl Harbor. Tą pat dieną 
Japonija paskelbė karą JAV-ėms, 
Amerika atsakė tuo pačiu. Kilo 
ilgas karas, kaip Antrojo Pasau
linio karo dalis.

(Bus daugiau)

man, jiems direktoriauja, iri 
juose pats vaidina: Tokie jo dvi-1 
gubi filmai yra “Play Misty For 
Me”, “High Plains Drifter”, 
“The Eiger Sanction”, “The Out
law Josey Wales”, “The Gaunt
let” ir šisai “Bronco Billy”.

Atliekamu laiku Clint East
wood mėgsta lošti tenisą, golfą 
ir laipioti kalnais. Domisi jazo 
muzika ir archeologija. -Nėrųko 
ir. nieko stipraus 'negeria. Alus 
ir vynas laikomi silpnaisiais gė-

Veiksmas vyksta mažame}

nominius reikalus, vyko gana 
sklandžiai, bet kai pradėjo 
ręikalati pjolitinių įeisiu, tai 
jis pareiškė, kadt tai yra ne 

j“ to skyriaus kompetencijoje 
I tokius1 reikalus svarstyti ir jis 
’ sueiga apleidęs. Iš tikrųjų, pa- 

m* gal Darbo Rūmų statutą, D.R.
rūpinosi dirbančiųjų sociali
niais, ekonominiais ir kultūri
niais reikalais; paruošdavo įs
tatymų projektus ir įteikdavo 
vyriausybei, kad juos įgyven
dintų. Ir reikia tiesą pasaky
ti ,kad Darbo Rūmų plenumo 
buvo priimtą nemaža įstatymų 
projektų egrinajičių dirbančių 
būklę, vyriausybės buvo pri. 
imti ir tapo įstatyamis.

Apie Darbo Rūmus Mažoji 
Liet Tarybinė Enciklopedija 
(364’ psl.) ' taip pat : išreiptus- 
faktus patiekia. Ten tarp kit- 
:kp rašoma, kad Darbo Rūmai 
Vidaus reikalų ministerijai pri 
klausanti įstaiga, tvarkyti dar
bininkų reikalus. Esą Vidaus 
reikalų ministerijos potvarkiu 
Įsteigė Generalinę darbininkų 
atstovybę. Tai -girna netiesa. 
Kaip žinia,; 1934-5 m. dėl Lie
tuvoje siaučiusios ekonominės 
krizės, pasunkėjo darbininkų 
gyvenimas. Tuo laiku visoje 
Lietuvos įmbnių darbininkai' 
išsirinko -Wvo atstovus (iš 
Šiaulių m. Frenkelio fabriko, 
saldainių fabr. “Rūtos”, Pane
vėžio, Tauragės, Kauno “Mai
sto”, “Varpo” sp., “Spindulio” 
sp., Petrašiūnų pop. fabriko, 
Attier. aiįtom:-dirbt? ir kt.), ku-- 
ries susirinkę, .į} konferenciją 

i Kaune, .ir išrinko valdybą, kuri 
paruošė įštartūs,. pagal kuriuos 
užregistravo nauja darbinin
kų organizacija — Generalinę

sti, tai byla patekdavo apylin
kės teisman, kur darbininkai 
gaudavo nemokamą advokatą 
(Kaune tokiai advokatais bu? 
vo A. Nakas, S. Balčiūnas ir 
A. Jakobas).

Ten pat Mąž. Taryb. Encik
lopedijoj paskelbta netiesa,kad 
“valdžia administracine tvar
ka įsteigė Darbo Rūmus. Iš 
tiesų Gener.-Darbininkų Atsto
vybės taryba ir ’valdyba (štt 
aukščiau minėtų advokatų -pa- 

■ galba) paruošė Darbo Rūmų 
įstatymo projektą, kurį tuoine 
tinė vyriausybė priėmė, D; R. 
įstatymą pasirašė prež. A. 
Smetona ir paskelbė “Vyriau
sybės žiniose’’. Darbo Rūmai 
įsteigti pagal tuo metu galio
jančią Lietuvos Konstituciją, 
kaip jati nuo anksčiau veikė 
Žemės Ūkio Riūmai ir ■■ Perky- 
bos ir Pramonės Rūmai. Dar
bo Rūmus pagal 1936 m. IV. 6 
d. įstatymą sudarė iš 30 .atsto
vų; kuriuos rinko įmonių dar
bininkai bei įstaigų tarnau
tojai. Pr. Fab.

(Nukelta į šeštą puslapį)

VERTA APIE TAI PAGALVOTI

' •/Vaiko negerą elgesį verčiau 
švelniau pabausti, negu vieną 
kartą neteisėtai ir skubiai su
drausti.

• ’/Verčiau gerą juoką nutylėti, 
kaip draugą be reikalo užgauti ir 
galbūt tuomi jo netekti.

. • Verčiau savo vyrui leisti na
mie vieną pypkę ar cigarą dau
giau surūkyti, negu kad dėl to 
jis turėtų iš namų eiti į saliūną.

> Kas valdo ■ mokyklą, tas 
valdo ateitį.

.mas, bet duos pelno. Paleido. 
Warner Bros. . : j

“Brubaker” j

Dažnokai- filmuose stengiama
si pavaizduoti JAV-ių kalėjimus 
siaubingais. Iš vienos pusės juo
se yra televizija,įgalima nusi
pirkti skanumynų,v iš kitos pu
sės vykdomas baisiausias nu
žmoginimas, žudymai, papirki
nėjimai, niekinimai ir naikini- 

rimais. Puikiau jodinėja. Discip- mai žmonių, pakliuvusių į kalė-

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

• RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT 8AL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
> vaL ryto iki 10 vaL vakaro., <> ,•

TeL 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų nnkojs

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos J krašto politiką. 103 pat Kaina VIJO.

Knygas bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu tdreau:

17Sf So. Halsted St, Chieace, IK.

WTORTAMT MEWS FM
BACKACHE SUFFERERS!

MOMUTUM* Tablets an
stronger than Doan’s.

Before you take Doan’s Ptfs for 
muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doarfs. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so musdes loosen- you can move more 
freely in mates’ There's no stronger 
backache medcahon you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

No. 79

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LimRATCRA, lietuvių literatūros, meno- ir .mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. KašuboS, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos: poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LLejI UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

• KA LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

_ Niulitnaa, Chicago, 8, ĮH, TutidayŲjuly 15, 1^0,
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Prezidentas, vis dėlto, neatsakė
Vakar vakare paaiškėjo, kad prezidentas Carteris 

Šokių šventės komiteto pirmininkui Jonui .Talandžiui 
vis dėlto neatsakė. Šokių komitetas prašė prezidentą>kad 
jis surastų laiko ir bent trumpam laikui užsuktų i liepos 
6d. Chicagoje suorganizuotą šokių šventę, .bet preziden
tas pats neatvyko ir net neatsakė Į pakvietimą.

Atsimename, kad panašiai buvo prašytas ir prez. 
Gerald Fordas. Pats prezidentas buvo užimtas ir į Chi- 
cagą negalėjo atvykti, bet jis sutiko leisti poniai prezi
dentienei atvykti į Chicagą ir dalyvauti - lietuvių šven
tėje. Turime pripažinti, kad Dr,. L. Kriaučeliūnas buvo 
apdairesnis. Kai jam buvo pranešta,' kad prezidentui .lai
kas neleidžia vykti į Chicagą, tai-jis tuojau paprašė lei
sti ponia prezidentienę. Tuo tarpu Jonas Talandis po
nios Rosalyn Carter visai neprašė.

Prezidentas Į laiškus neatsakė, bet atsakė Baltųjų 
Rūmų pareigūnas, kuris rūpinasi etniniais reikalais. 
Kažkam rašytame laiške, tik ne Talandžiui, tas pareigū
nas buvo prižadžjęs užsukti Į Chicagą, bet vėliau taip 
reikalai susidėjo, kad ir jis Chicagos nepasiekė. Jo žmo
nos motina mirtinai susifgusi. Jis buvo Įtikintas, kad 
svarbiau- aplankyti uošvę, ne Lietuvių Bendruomenės 
suruoštą šokių šventę.

Anglų spaudoje buvo pasirodžiusių žinių, kad ponia 
Rosalyn Carter tarytum būtų linkusi skristi Į Chicagą, 
bet kadangi ji visai nebuvo kviesta, tai į Chicagą iš Bal
tųjų Rūmų niekas neatvyko.

Iš Jono Talandžio pareiškimo taip pat aišku, kad 
Vytauto Kutkaus ir inž. Vytauto Kamanto Įtaka buvusi 
labai didelė šios šventės organizavime. Talandis buvo 
pirmininkas, bet visą eilę svarbių reikalų atliko, Kut- 
kus, o daugiau V. Kamantas. Jiedu paruošė garbės 
svečių sąrašą ir instrukcijas, kokia eile ir kaip pami' 
nėti visa tai Šokių šventėje. Jonas Talandis ne tik sutiko 
su šiais patvarkymais, bet pats, pasiūlė duoti tokias pri
vilegijas ne tik Kamantui, bet ir Kutkui-

Talandis tariasi didelis tolerantas, jis pripažįsta 
kiekvienam lietuviui turėti savo nuomonę visuomeni
niais ir politiniais klausimais, o, kartais jis ryžtasi pako
voti netolėrantų trepliojamas teises* Jis, pavyzdžiui, pri
mindavo, kad Į garbės svečių 44 kėdės būtų pakv;esti Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Amerikos Lie-

tuvių Tarybos pirmininkai, bet jis neprisimenąs, .ir jis 
buVo pasiryžęs pakovoti kad ir Reorganizuotos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas būtų pakviestas. Jis taip 
pat sutikęs, kad šių organizacijų atstovų vadai nebūtų 
pamiršti. Atvykusius amerikiečius garbės svečius bu
vo galima paminėti, bet čia suminėtų lietuviškų organi
zacijų — Dieve apsaugok!

Dar nepaaiškėjo ir Dr. Leono Kriaučeliūno klausi
mas, nors dalimi jau matėsi, kas turėjo teisę kitus pami
nėti, o jo vardą visai ignoruoti. Taip pat aišku, kad Jo
nas Talandis sutikęs su šitokiu lietuvių skirstymu i gar
bingus ir ne visai garbingus žmones.

Gaila, kad iki šio meto net pate Dr. Kriaučeliūnas 
šiuo reikalu nepareiškė savo nuomonės. Jis nieko nesakė 
pačioje Šokių šventėje, jis tyli ir šiandien. Jis turi dide
lės Įtakoš Įtakingų žmonių tarpe, bet, matyt, savo nuo
monės tuo reikalu jis dar nenori pareikšti.

■ Praeitą savaitę ėjo kalbos, kad respublikonai, pasi
griebę šokių šventės vadovybę, pakenkė pačiai Šokių 
švente.i Jie žino, kad Šokių šventė turi būti organizuoja
ma visų lietuvių. Bruno Šotas, organizuodamas pirmąją 
Šokių šventę Amerikoje, stengėsi Įtraukti Į švenės dar
bus visus lietuvius, kurie tiktai gali būti naudingi.Pana- 
šios taktikos laikėsi ir Dr. Kriaučeliūnas. Nuo šio kelio 
pradėjo krypti Juodelis, o Kutkus Įsivaizdavo, kad jis 
vienas gali viską padaryti. Jis sutraukė daug šokėjų, nes 
visi lietuviai pritarė Šokių šventei, bet kai kilo reikalas 
pakviesti prezidentą Į šokių šventę, tai jie net negavo 
prezidento atsakymo.

Vadovai kalba apie vienybę, ir toleranciją, bet 
kai prieina prie vadovybės, tai toleranciją visai už
miršta. Jie gali būti respublikonai ar demokratai, bet 
kai atsistoja Šokių šventės priešakin, tai užmiršta savo 
priklausomybę. Jie žino, kad lietuvių yra Įvairių politi
nių Įsitikinimų. Reikia manyti, kad demokratų yra dau
giau, negu respublikonų. Kai jie atsistoja Šokių švenės 
priešakin, tai privalo,^užmiršti savo partijas,1 nes jie at-: 
stovauja. visus, lietuvius ' — demokratus ir respub
likonus: : ■ . . x

Niekas nedraudžia Talandžiui būti respublikonu. 
Bet stojęs šokių šventės komiteto priekin neprivalo už
miršti, kad šokti mėgsta ir demokratai. Kada dar neiš- 
rinktam Ronald Reagan jis davė dviejų puslapių garsi
nimą Šokių šventės programos knygon, o Į knygą nepa-

w* ►
!& r.

tinių šokių kultūros ir meno di
dingumą. ’

Šioje vietoje tenka sustoti ir 
pagalvoti, gerai įsigilinti ir nepa
miršti parodyto JAV LB krašto 
valdybos pirmininko V. Kutkaus 

Įsolistinę didenybę. Jis padėkojo 
šokėjams ir vadovams bei gau
siai susirinkusiems. Pristatyda
mas seniau buvusių šokių vado
vus - pirmininkus panaudojo ne
taktą ir tiesiog kerštą. Jis gar
siai ir pakeltu balso tonu pami
nėjo pirmosios ir antrosios tau
tinių šokių vadovus pavardėmis, 
bet sąmoningai ir pagal gautą 
planą “pamiršo”, nutylėjo ar 
jam atėmė žadą paminėti trečio
sios ir ketvirtosios tautinių šokių 
vadovą-pirmininką^ dr. LEONĄ 
kriaučeliūną/ / ! ..

Kaip reikėtų tokį Kutkaus el
gesį pavadinti? Liguistu, kerš
tingu, neapykantos? Jo paties 
asmeniškai ar j am kieno kito,ins
piruota ir' įsakyta; taip pasielgti 
viešai, didingos ir garbingos 
tautinių šokių šventės labai gau- 

:saus išeivijos visuomenės susi
telkimo metu? Tik praleidus dr. 
L. Kriaučeliūno pavardę, jau sa-

Dr. Kriaučeliūnas, turėdamas to
kiems darbams ir renginiams 
praktikos,iš praeities, sėkmingai 
ir garbingai pravedęs Tautinių 
šokių trečiųjų ir ketvirtąją šven
tes, jausdamas, kad toks darbas 
yra jam prie širdies ir užtekti
nai turįs gabumų pravesti, sutiko 
tokią komisiją sudaryti ir savo 
talkininkais buvo pasikvietęs: 
Reginą Kueienę, Marytę Reniie- 
nę, Loretą Stončiutę, Remigijų-

• Vedegį, Juozą šiaj^, Ąlgį Regį 
I ir Antaną Jarūną.

Darbas buvo pradėtas ir sėk
mingai vykdomas. Visi džiaugė
mės atsikviestu iš Pietų Ameri
kos jaunimo Šokių grupe “Ąžuo
lynu” iš Urugvajaus ir mergaičių 
vokaliniu vienetu “Žibbtės” iš 
Argentinos.

Jų pasirodymai Amerikoje ir 
Kanadoje visus sužavėjo. Gi už 
šiuos nuopelnus ir darbus bei 
parodytą meno ir kultūros puo
selėjimą, LB pirmininkas V. 
Kutkus “pamiršo" net paminėti 
dr. L. Kriaučeliūno pavardę ir 
pasakyti padėkos žodį.

Ar galima laukti iš tokių as
menybių vadovų visų trokšta
mos vienybės ir solidarumo LB 
veikloje ir darbuose bei kiečiau- į 
sios visų išeivijos lietuvių pa
vergtos Lietuvos laisvinimo pa- - 
stangų ir darbų? Jie vadovauja- | 
si ir tiki tik į solis tin ės demokra- | 
tijos principus ir, kaip rodo jų 
darbai, tuo keliu ir-žygiuoja ir 
veda su kiauru stogu besiblaš- ; 
kančią LB mažumą. Spręskite, 
kas atsitinka žiojant per didelį S 
kąsnį?! Kazys Tauragis

PETRAS TARULIS

(Tęsinys)

ĮVYKIAI VERANDOJE

Štai pailgas,sakytum,agurkas-Iiemuo. Apačioj du 
gas, sakytum, agurkas — liemuo. Apačioje du 
brūkšniais Lygiagrečiai žemyn Į priešingas puses 
kakliais užlaužti, tai pakankamai vaizdžios ko
jos. Ne vieno ilgumo rankos išskėstos Į šalis, 
ant vienos rankos trys, ant kitos keturi pirštai. 
O štai... veidas!... Į Tutūlą žiūrėjo dii juodi bež
džioniškai arti vienas kito įbesti taškai. Vienas 
žandas išpūtęs, sakytum... patinęs. O burna vie
nu ir tuo pačiu brūkšniu taip pabraukta, kad ji 
nesibaigia tame skiaučiame veide, bet užsiriečia 
kvailoka pašaipa toli šalia veido.’ Viršuj galvos 
Įvairioms kryptim suvirtę’ kaip aplaužyti žaga
rai, tik trys plaukai...

— Jis greičiausiai neturėjo kur nakvoti, — 
pats nenusimanydamas, kokia keista mintis jam 
atėjo, gatavojo Tutulas, — naktį išbuvo ore, nu-
Šalo ir L"das sutino...

Tutulas žLūri viską užmiršęs, akis išplėtęs ir

tenka net pi ezidento Carterio fotografija, tai kaip jis įėję pasigirdo žmonių nepasiten- 
gali laukti Baltųjų Rūmų atsako. Gali būti ir kitų prie- kinimo ar pasipitkihimo žodiniai
žasčių, bet fanatikas respublikonas negali vadovauti šo
kių šventei, kurioje šoka dauguma demokratų. Jis pri
valo būti tolerantas demokratų atžvilgiu.

LB PAKENKĖ TAUTINIŲ ŠOKIU 
ŠVENTĖS DIDINGUMUI

Šeštoji tautinių šokiu šventė gen. Konsule J. Daužvardienė, 
buvo nepaprastai didinga ‘lietu
vių manifestacija Chicagoj. Pra
dėta pamaldomis lietuvių para
pijų bažnyčiose, o truputį po 
2 vai. popiet atidaryta kardinolo 
J. Cody “Ramybė visiems” pay 
sveikinimu ir Chicagos mieste 
.burmistrės Jane Byme “Labas”, 
papildymu, šventės vadovai pra. 
nešė, kad šeštoje Tautinių šokių ( 
šventėje dalyvauja 2,300 šokėjų 
ir apie 12,000 žmonių. Prie gar
bės stalo, be kardinolo ir bur- 
mištrės, matėsi vysk. Vincentas 
Brizgys, sen. Frank Savickas,

Prisimenant senesnių laikų lia sąsiuvinių, 
kai kuriuos nuoatykius -galima 
pasakyti, jog daug kas yra pa
sikeitę, ypač visokeriopi žino-r suvalgydavau, taigi, -taip 
rtių gydymo metodai.

Aš čia prisimenu 1898 ? mertmųh pačiam . šyęntadįeniaisjg 
_tekdavo nueiti1Į baaiyęią, dad^K 

klidę gandm, jogJRusijos l>ie- visada jš^rsdayau kunigo pa«|_ 
tinėsė dalVse pasireiškė fchole* moksle pasakytą patarimą^ 
ros ligos'’ėpidemija. Tokiais niekas n^a^ytų obuoliųS 
atvejais- buvo susirūpinta,kad■ kriaušių, vyšnių ir.kt. 
toji baisioji liga nesiplatintų J Tais laikais toji choleros^ 
kitose vietovėse. g'rėsmė neilgai tęsėsi, maž-^

Žymesnieji ūdytojai: tada dauS pusantro mėnesiuTaigi < 
ėmė skelbti; jog geriausia bū- ir valgymas visokių, vaisių ne^ 
tų nevartoti, valgymui "jokių ( darydavo .jokių^ fnųe^ėmių.ę

Ir visi žmonės džiaugėsi, kad:
(tos

Senesnių laikų pasireiškusius nuodėmės i 
dabartiniais laikais nepripažįstamos

O mokykloje,
pertraukos metu, tuos obuo
lius niekam nematant slaptai

• sa3 
; kant, padarydavau ‘grieką’.Kaį

tus, kada Lietuvoje buvb pas

tesėsi, maž-

garsai, šventė praėjo garbingai, 
didingai, tvarkingai ir pasigėrė
tinai. Bet viską suniekino kerš
tingas Kutkaus elgesys ir .paro
dyta neapykanta tiems, kurie 
dirbo, padarė, įvykdė, negu jis 
pats. Kutkus savo kalba visų ki
tu darbus suniekino.

Ar tik nebus “atlyginta” dr. Į 
Kriaučeliūnui už atsikvietima iš 
Pietų Amerikos lietuvių šokėjų 
ir dainininkų Pats dr. L. Kriau
čeliūnas pasisakė Dirvoje, kad 
“PLB valdybos pirm. V. Kaman
tas (Kamantavičius) mūsų val
dybos paruoštus planus iš mūsų 
“ATĖMĖ” ir š.m. balandžio mėn. 
,11d. valdybos posėdyje pranešė, 

Ti olis. Vadovu ir šokėjų buvoj kad “Nerijos” išvyką ir jos ke- 
faug dirbta, nemažai išlieta irįbctaę organizuoja PLB.” (Dirva 
prakaito, parodyta pasišventimo 
ir širdies. Tautiniu šokiu vado
vei ir šokėjai verti didžiausios į liūnas buvo pakviestas sudaryti- 
pagarbos ir padėkos. Jų darbas suorganizuoti kultūrinės talkos 
ir pastangos pademonstravo pa- komisiją prie Pasaulio Lietuvių

gen- konsulas V. Čekanauskas, 
miesto tarybos narys aid. F. J. 
Brady. Tautiniu šokiu Šventės 
organizatorė — JAV LB. Rengi
mo komiteto pirm. — J. Talan- 
J!s. Programos vadovė — N. Pū- 
plcrė. Muzikos vadovas — F.

Kaip žinome, dr L. Kriauče-

vaisių, nes anot jų bet kokie 
vaisiai sudaro sąlygas chole
ros ligai- platintis. Tais laikais 
gydytojai nieko nepasakydavo 
apie naudojamą vaisiu tinka
mumą paruošimą vartoji
mui.

Kad žmonės- plačiau žinotų, 
jog nereikią valgyti visokių 
vaisių, buvo patarta kunigams, 
kad jie bažnyčiose savo pamo
ksluose visada pasakytų žmo
nėms nevalgyti jokių vaisių: 
obuolių, kriaušių, slyvų ir kt- 
O žmonėms, išgirdus tokius 
pamokslus, atrodydavo, jog 
būtų tikrą nuodėmė, jei val
gytų bet kokius vaistus.

Man tais laikais einant į 
pradžios mokyklą, mano moti
na paruošdavo tinkamai nu
plautus du obuottus, kuriuos

kad 
t nuodėmės jau pranyko.

' A. Kelmui, s >’•

KABULE KRAUJAS
LIEJASI NAKTĮ

KABULAS, Afganistanas. — ’ 
Kabulo apylinkėse dažnai įvyks
ta kruvini susirėmimai su Sovie- 
tų kariais, bet-pačiame Kabule . 
dienos metu ramu, o naktį ga- S 
Įima matyti Sovietų < tankus, 
patruliuojančius didesnio' judė
jimo miesto gatves. Tada mieste 
vyksta susirėmimai ir galima 
pastebėti, kaip organizuotai ban
doma pasipriešinti rusams ir jų ' 
lojalioms B. Karmalo jėgoms.

Sauliui nemirštanti Lietuvos tau-Bendruomenės Centro valdybos, sudėdavo į mano kuprinę ša-

patrynė kaktą atvirkščia ranka. Vaiduoklis? O 
sako dabar jau nebėra vaiduoklių...

Nei audringos nakties, nei tamsios jauje^, 
nei palėdos neūkauja... Nors štai’ šviečia tokia 
palanki rausvutė pavakario saulė ir viską aplin
kui nudažo, saldžia, kaip -vaikų teatre, kai vai
dinama, graži kilniųjų karalių pasaka, spalva. 
Saulutė pro medžių šakas, prasiskverbus savo il
gais — ilgais spinduliais globojamai glosto bal
tus verandos stulpelius, Įmantrius išmąstymus, 
sočiais blizgančias grindis. Greta verandos pa
sislėpęs jaunas klevelis ir pro šakas prasimušę 
spinduliai verandos grindyse sudaro margą še
šėlių tinklą.. Vėjas klevelį siūbuoja ir tie šešė
liai žaidžia grindyse. Čia ir kačiuko besišypsan
čio burnelę ir dhugytję Ąesusakomų šviesių dė
mių ir tamsių neramių Topų. Tie visi šešėliai, vis 
bėga ir bėga ir vis viena kryptimi nuo vieno ve
randos krašto lig kito.Paskui grįžterėk, tie patys 
šešėliai, kurie tik ką akyse kažkūr nubėgo, vėl 
pradeda tą patį savo kelią, juos vėl kas gena ir 
gena ten pat įstrižai verandą, kad už minutės vėl i 
sugrįžtų ir vėl pradėtų savo nekaltą prieš nieko 
nemanančias Tutulo akis žaidimą.

Taigi Turtulas ir tas vaiduoklis prieš vienas 
taip pasilenkęs, kad Įkaitusi kakta vienu metu f kitą.. Bet pirmoji visą Tutulą sugnybusi minutė 
net buvo stukterėjus į diunj stiklą. Jis atšoko, spėjo pareiti. Jis žiūri Į tą vieną tašką ir lyg kaž-

ką nori atsiminti, ką seniau buvo pamiršęs, bet 
kas dabar labai svarbiu Jei tik jis atsimintų . . . 
gal viskas būtų aiškiau. Gal būt jis tada galėtų 
visą savo galvojimą kitokia kryptimi, ne taip, 
kaip čia dabar, pasukti? Bet tie mehkumėliai, 
tie visi jo paties sugalvoti mažmožiai . . . Štai ir 
dabar tas vaiduoklis- nuo verandos stulpo 
šaipėsi

—Ai,, ponas, ai, ponas! negerai, ai, negerai, 
įle taip, kaip norėta, o vis šliaužia ir slysta* vis
kas, paškliundom, ir pakriušiais! Ai, ponas, ai, 
ponas!,. . ■

Ir Tutului atrodė, kad štai štai užčiups aną 
reikalingą sprendimą. Jam pikta, kad tik menk
niekio, rodos, trūksta ir jau viskas aišku būtų. 
Jis žiūri Į tą kuklų vaiduoklį, Į jo beždžioniškai 
arti viena kitos susodintas akis ir.maloniai jau
čia, kad toji baidyklė čia pat jo akyse mažėjo 
mažėjo ir liko tik vaikiškas piešinėlis... Nereikš
mingas. Jis net šypterėjo pastebėjęs, kad jo au
torius, tas išdykęs vaikėzas, matyt, pats išsigan
do sukūręs tą žmogėną ir paseilintu savo del
nu perbraukė jf, tikėdamas, neišmanėlis, tuo'bū
du jį panaikinti. Bet, deja, piešinėfe buvo che
miniu pieštuku padarytas, tad tik vaizdus žmo
gėno Šešėlis susidarė.

Tutulas ramiai išsitiesia. Jam jau nesvarbi

• 1600 iii. žinomas kfaunas 
Will Kempe .šokdamas nužing 
sniavo iš Ldndono iki Nor
wich. Šimto mylių kelionę jis 
šokinėjo -9 dienas. -S

atrodo pirmoji mintis: vėl atrakinti verandą ir 
tuojau išskusti aną vaiduoklį, tą nelemtąjį žmo
gėną. Jis numojo ranka. .’,* ■<

Nieko nesakydamas ir kažin ką saviško gal
vodamas jis paprastai pasilenkia ir neskubėda
mas gražiai užkemša rakto skylutę tuo popieriu
ku, kurį visą laiką jis turėjo suspaudęs tarp pir
štų. Dabar jau nei vėjas, nei svetimas šiurpus 
oras nepateks Į jo nuosavą kambarį. ’

Tutulas atsigrįžta ir pamatęs tą vienišką
ją kėdę ne vietoje pamestą, atsargiai ją paėmė ir 
pastatė į vietą, kad ji nesipainotų po kojomis ir, 
jeigu bus reikalinga, kad būtų galima ją greitai 
pasiekti__  .

Visiškai nebuvo kas veikti. Tutulas apsidai
ro ir lėtai lėtai — marias laiko turėdamas sau 
galvoja: x

— Įdomu, Įdomu , .. Ką aš dhbaf, šiandien, 
ryt, šią savaitę darysiu. Ką darysiu ir ką galvo
siu. Juk baigta. Taškas . . .

(Pabaiga} _
(Perspausdinta iš “ŽSrgeliai Padebesiais” kny
gos, kurią Nordlingene, Vokietijoj, 1948 metais 
išleido SUDAVIJOS leidykla). ’

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, July 15, 1980
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SVDCTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Ar supranti ką skaitai?” Šituos žodžius pasakė Pilypas kara 
Hėnės Kandakės tarnui, skaitančiam Ižai jo pranašystę. Daugelis 
šiandien pradeda skaityti Bibliją, bet neįstengia suprasti jos reikš
mės. Suranda tekstus, kurie atrodo vieni kitiems priešingi. Mat, 
kai kur Biblijoje vartojama literinė kalba, o kitur simbolinė. 
Pav., taip kalbama apie avis ir ožius, kviečius ir rauges. Kalbė- 
jjąmas apie literinę žemę pranašas sako: “žemė stovi per amžius”. 
Bet vartodamas simbolinę kalbą, pranašas Jeremijas 22:29 sako: 
“Žemė, žemė, žemė, išgirsk Viešpaties žodžius”. Panašiai parašyta 
2 Petro 3:10: “Dangus su dideliu smarkumu praeis, elementai 
failo karščio sutirps, o žemė ir ant jos esantieji dalykai bus su
deginti”. Aišku, kad šitoje vietoje vartojama prilyginimo pras
mės arba simbolinė kalba. Literinis dangus juk yra Dievo garbės 1 
sostas, o žemė jo pakojis, žemė yra amžinais žmogaus namais 
Dievas yra žadėjęs padaryti ją garbingą ir derlingą.

. iv. RATTO TYRIN6TOJAI
J. Muxikint, 1B5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
mkUMERUA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ ČHIRURGUA

•449 fe. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Buildins) ToL LU 5-644B

A “Lietuvos Aidai’
..KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Prosrame* vadais

DB. PAUL V. DABGIS
GYDYTOJA. IK CHIRURGAS , 

WaMdMctor Community klinikos
MwiidnM dirvktorius

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

GYOYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBE AKIŲ LIGO*

Valandoj gn<3tarim>

OPTOMETR1STAS

Tikrina iki*. Pritaiko akiniu* ir 
<■“contact lense*”

VaL agal saštarįm*. Uždaryta treč-

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
" INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teleL: 448-5545

ywaww

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— CORDON FUNERAL HOME —
I

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344 I
' * £

Sainte Adreese (Impresionistine atpyba)

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.
Tel. 422-2000

Mažeika S' Evans

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Viso* laidos iš W0PA. stotie*, 
banga 14S0 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
ii WT1S stoues 1110—AM bang*

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

RADIJO ŽEIMOS VALANDOS 
Vises *r**rai»«* ii WOPA.

.Lietuviu kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U() 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
ral ryto.

Vedė|« Aldona Daukus 

Tele-: Hfcntock 4-3H3
7159 So. MAPLEWOOD AVE. f 

CHICAGO, ILL. 60629

GET RELIEF 
FROM CONSTIPATION 

WITHOUT 
SPASMS OR CRAMPS

jis liepė šautuvą pakrauti šovi
niais, šautuvą užtaisyti, šovi
nius išimti. Visk-as pas mane 
rankose virte virė. Viršila buvo

i labai patenkintas. Nurimo kiek 
ir aplink stovintieji savanoriai- 
Tada viršila paklausė, ar kar
tais aš nesu medžiotojas. Atsa- 

Miegoti nebu nei šalta, bet. kiau, kad taip. Tada Morkus 
ir nei šilta. O aš tą naktį beveik pasakė aplinkiniams savano- 
nesumerkiau akių. Viena min- riams — “vyrai, jūs iš jo nesi- I 
tis vijo kitą. Užsnūsdavau ir Į juokit, nes tokių šaulių, kaip; 
vėl keldavausi, kėlė sargybų Meškučial, reikia paieškati”. Sa 
pamainos, kareivių vaikščioji- vanoriai visi nurimo ir jau pri
mai ir balsai, bet nedavė mie- pažino mane lygiateisiu 
goti ir neramūs sapnai. Mat, bi- į 
joj aus labai tos dienos, kada rna 
no pamelavimas paaiškės, nes, 
kad tėvai manęs ieško ir norės 
parsivaryti 'namo, aš neabejo
jau. Klausimas buvo tik kada j 
tas Įvyks. Ir ką~aš tada šaky- kus reguliariškai, kariškai jam 

svarbiausiai atraportavo apie kuopos padė- 
draugai su savo aštriomis, kaip Tada j0 paklausė,

PETRAS PLEŠKEVIČIUS

PIRMOJO PĖSTININKU SAVANORIŲ /
PULKO KŪRIMASIS 1

i (Tęsinys)
I I

Susipažinome su Morkum Ž.
• Jis buvo kokių 25 metų vyras, 

kresnas ir kariškai ištaisytas. 
Kilimo vieta jo buvo Gudakie- 
mis, Merkinės parapijos. Pasa
kojo man, kad jis palyginamai 
senai čia yra, iš praeitų metų, 
kaip tik čia iš-Vilniaus atsikėlėJ l Viliųaus komendantūros kuo- 

’ pa. Trumpai papasakojo, kad vi 
: sur buvęs ir visko yra matęs, j 
Paaiškėjo, kad ir jis turi pažįs
tamų ir giminių Meškučių kai
me. Man pasidarė malonu, kad 

. mes visi čia viens kitą pažįsta- 
; me ir galime kalbėtis savo kal- 
' ba.

Aš pavaišinau Morkų Ž. kiš- 
1 kiena, kurią jis valgė labai ska
niai, o po to, jis pirmajai pažin
čiai atnešė man pusę stiklo sti
prios naminės degtinės; ir kur; 
tu netarnausi tokioj kariuomė- 
nėje, sau ..pamaniau ir buvau 

. labai patenkintas. , t

i Aš pasirinkau sau tuščią lovą 
be šiaudų, ten sudėjau visą sa-

siu Morkui? O

savo
draugės nariu.

Kaip tik. ir kar. Grušeckis, I 
inspektuodamas kareivines, atė-' 
jo į mūsų patalpą. Viršila suko-: 
mandavo ramiai, savanoriai nu: 

j rimo ir kiek pasitempė,' o Mor-

skustuvas, pastabomis... Var-Į 
čiausi ir negalėjau miegoti.

RYTOJAUS DIENĄ
Iš pat ryto aš greit susitvar

kiau ir pavalgiau. Buvo tvar
komos ir šluojamos kareivinės. 
Savanoriai įeidavo ir išeidavo. 
Greįt atsirado ir Morkus Ž. — 
viršila, kuris pasisveikino su 
mumis ir paklausė manęs, kaip1

! vo menką turtą ir laukiau, ka- man sekėsi miegoti, ir ar aš jau
— . - . w t < A 4“ r* n ’i m <

T

apsipratau. Atsakiau teigiamai- 
Tad jis paėmė iš vieno sava- 

seną rusišką šautuvą ir

da visi eis gulti.
Degė nuolatos kūrenamas pe- 

čius, š;aip šviesos kareivinėse norL° 
nebuvo. Kareiviai kas sau, pa-1 iteik§s man- paklausė, ar aš ži-
gal reikalą degino iš namų gau- [ nau? ^as tai y1*3- Aplinkui vėl

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spira. MOTERŲ ll»e- 
Ofisee 245? WEST S^fa frlfllT

STOOL SOFTENER5
■ frM T<w>

OBTHOPEJA^PBOTmSTA?
tomui - Protoai. Med. ban-

tas žvakes. Menka tai buvo švie
sa ir tik tam, kas ją degino pa
nosėje. Savanoriai ėjo gulti- Jų 
buvo šiame kambaryje apie 30. 
o lovų buvo apie 20, tad vieni 
stovėjo sargyboje, kiti miegoje 
jų lovose, o kai tie ateidavo iš 
sargybos, tai ėjo miegojęs toje 
lovoje.

Ham Yam Salad Solves 
The Cooking-For-Two Dilemma

A . -Sfr- ■>»

kiek 
naujų savanorių atsirado per 
paskutinę dieną. Viršila atsakė, 
kad vienas, ir nurodė į mane. 
Kar. Grušeckis mane apžiūrė
jo ir nieko nepasakė. Viršila gi 
pranešė, kad jis mane išegza- 
minavo ir jam atrodo, kad aš 
būsiu geras kareivis, nes žinau 
labai gerai kaip su šautuvu ap- 
seiti. I^ar. Grušeckis linktelė-. 
jo galva ir išėjo kartu su virsi-: 
la, kuris nusinešė su savim ir 
mano pasą, sutvarkyti mano 
įregistravimo davinius. Aš for
maliai buvau jau nuo tos die
nos ° Lietuvos kariuomenės sa
vanoris.

Po to Markus Ž. ėmė manimi 
rūpintis. Parūpino man ginklą 
— seną ir mažai kam tikusį ru
sišką šautuvą, davė kiek šovi
nių, kuriuos sudėjau į kišenių, 
gavau šieniką, gavau nurody
mus, kur, kuriame sandėlyje 
gauti šiaudų ir panašiai-

Besitvarkant praėjo beveik 
visa diena, o jau vakare aš bu
vau pastatytas prie vartų sar
gyboje ir, nuo tos dienos, sto
vėjau sargyboje kasdien po ke
turias valandas.

(Bus daugiau)

susirinko visi kambaryje esan
tieji savanoriai; jiems tokios rū
šies egzaminai kaip naujokams 
buvo savotiška pramoga. Dar 
aš nespėjau išklausyti klausimo 
ir duoti atsakymą — jau už ma
ne ėmėsi savanoriai atsakinėti. 
Vienas sakė, kad tai yra kul
kosvaidis, kitas dar daugiau, 
kad tai lengvo tipo patranka...

• Kiti juokėsi. Morkus Ž. juos su- 
I draudė, nes tokiame turguje, 
laišku, aš daug pasakyti nega-

* I Įėjau. Tada aš ‘jam pasakiau, 
kad tai rusiškas kariškas šau
tuvas. Toliau viršila klausė kaip 
vadinasi šautuvo spyna. Atsa
kiau jam, kad žinau tai rusiš
kai, o lietuviškai dar nežinojau.
Atsakymas patenkino viršilą ir rias patys daro, nė negalvoja.

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 
- ri

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

fI

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Į
Ii

Chicago*

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

I

AMSULANSC 
patarnavimas 

t

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 JSo* 50th Avė., Cicero

Tėlef. 476-2345

• Kai kurie žmonės piktinasi 
įvykstančiais pasaulyje negeru
mais, bet apie tas hiekšystes, ku-

.mum .mi 11 •'"RT

SOMH CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IXfRESSHW MMMr
PHILLIPS - LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVE. TeL: I Ard* 7-3401

FLORIDA

MOVING

2

1/2

1/4

TeL YArds 7-1911

G h*lriv •Mwwv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 274-1 M2 27L59M

medium-size yams or 
swagt potatoes 

pound cooked ham, 
cut into 1/2-inch 
cubes

cup diagonally sliced 
celery . y j >

Leidimai — Pilna epdreuda 
ŽEMA KAINA

V 

*' PERKRAUSTYMAI

- NAUJIENOS, CHICAGO », iLu Tuesdav, .lulv 15, 1980

3/4

In a medium saucepan, book yams tn boiling salted watet" to 
Cover for 20 minutes or until tendek Cool. Peel yams cut into 1 
1/2-inch cubes. In a medium bowl, combine, yams, ham and j 
celefy. Refrigerate until well chilled. Combine sour ’cream,; 
milk, mustard, salt and pepper. Stir until well blended. Pour 
oyer ham mixture, toss lightly. Serve over lettuce leaver . t 
Yield: 2 serving*

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

takų chirurgija.
'5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

ir r r

Cooking for one or two? Bet you look hard for budget-wise 
and appetizing main dishes that come in small quantities -=• and 
require a minimum of fuss. .

Heartv Ham Yam Salad is i delicious solution. Its easy to 
prepare and economical, too. And there’s no waste involved 
smee it serves only a pair. Make this tangy oreation ahead of 
time in a handy Tupperware Seal-N-Serve ® . Serve the salad in 
the same convenient and colorful container for an attractive 
presentation. And, if you're dining alone, the .salad can b« 
stored in the same bowl in the refrigerator until its next menu 
appearance within a -few d^ys.

Ham Yam Salad
1/3

2
1 1/2

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.

ywu. run into TRouece r 
THERE'S A SUDDEN STOP WMILH 
YOU'RE FOLLOWING TOO C1OGELY

BUTKUS - VASAmS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, BL Tel: OLympic 2-1003

I 
*

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

S

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tri-: YArda 7-1138-1139

I ■
*

cup sour cream 
tablespoons milk 
teaspoons Dijon-stylt 

mustard 
teaspoon salt 
Pinch pepper 
Lettuce leaves

IF YOU DRIVE AT THE 
A//WW SPEED ST?y M 
THE RIGHT LANE. '

STEPONAS C. LACK ER SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WiBST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, HL 874-441*

£

s

3354 So. HALSTED STREET

A



MŪSŲ SPAUDOJE
NEW KAUNAS

JEI GALVOJATE

morning, yo»

«v<

DENTURE WEARERS

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

2951 West 63rd Street
Tel. 436-787S arba 839-5568

penų i: 
užsisa 

i metu.

• A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublic 7-1941

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

, Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:

Notary Public

Insurance, Income Tax

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

F. Zapolis, Agent 
3208/j W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 4244654

sidėti prie Lietuvos išgarsinimo 
Kanadoje.”

Visa tai tinka ir Amerikoje. 
Čia laikraščiai turi Skaitytojų 
Balsų skyrelius, kuriuose ’taip 
pat galima kiekvienam pasi
reikšti. Anksčiau juos gabiai iš
naudodavo masinės informaci
jos pirmūnas Vilius Bražėnas, 
o dabar Amerikos Lietuvių Ta
rybos informacijos vedėjas kuri, 
dr. Juozas Prunskis. Lai jų pa
vyzdys ir R. Rudaitytės stibips- 
nis patraukia daugiau lietuvių.

K. Petrokaitis

Namai, Žemi — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALA

SUDĖTINIO TIKĖJIMO 
STEBUKLAS

Namai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

see us for 
Jįjį financing 

AT OUR 10W RATS

FILMŲ PASAULYJE

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Dabar skelbiama, kad JAV-ės 
iš anksto žinojo apie Japonijos 
pasirengimus ir tiesioginį žygį

M. i IM X UI

Notary Public A
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blanks L

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė.
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-5980

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 

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

Tek 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningai. Į 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Senioras Petras Galinau- 
tš Marquette Parko, išgu- 
šv. Kryžiaus ligoninėje 

trumpą laiką, bičiulių buvo 
nuolat lankomas, dabar vi-

— Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų S-gos metinis suvažia
vimas įvyks lapkričio 27-30 d. 
New Yorke; k . .

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktad $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas/pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAI T IS 1 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Anais laikais iš degančio lai 
vo išsigelbėjo senas jūrininką;

Ark., be raginimo',Wa^ 
prenumeratą, savo^ėni 
mus atlydėjo 85 auka. I

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MAfiUA NORKIKIENt

Tuo reikalu jums gali daui 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teišėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi; 
formomis.

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

sniegas. Bendrai, amerikiečia 
parodomi kvailokais. Tik apie 
30 artistų, kiti — “Nimitz” jū 
rininkai. Rankraštis: David Am 
brose ir dar kelių kitų. Produce 
riai John W. Hyde ir Lloye 
Kaufman. Paleido Guiness Filrr 
Group.

“Mėlynoji lagūna” arba 
“The Blue Lagoon”

kvtri-'5 dirba .su valdžios 
. N%>\Ijeha .valdžia ne- 
ė tą.,, priešų;. ir stengiasi 
tijlp/sįioš grupės reika- ko nbghborhoodWIIREaity gtoup U.S.AT ME

We’n help you make the right move.

Ceapceaded
Quarterly

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO -8%

gr^pj, jkuri ^otėstūo-. 
ildžiog

per demonstracijas ar
dą iškelti viešumom nei

* i — valdžia nenori
tis, -nes įi veikia neigia-

— Dana Bilevičiūtė iš Hamil
tono baigė vaistininkės mokslą 
Toronto universitete. Ji baigė 
lituanistinę mokyklą, lankė Ii- 

(tuanistikos’kursus, dalyvavo bei 
dalyvauja lietuviškcfje veikloje, 
dirba Boots vaistinėje Hamil
tone. Taip pat vaistininkystę 
baigė tame universitete veikli 
lietuvaitė Birutė M. Januškaitė 

[ iš Windsoro. 
i

— Romualdas Peleckas, Quig- 
už $10 auką,- atsiųstą ]ey aukšt. mokyklos abiturien- 

. tas, gavo šiemetinę LARK Mo- 
■ terų Sąjungos stipendiją. Jis stu
dijuos Loyolos universitete. -

Į — Tradicinė Jūros Diena bus 
j liepos 19-20 d. Union Pier, Mich. 
I šiemet jos surengimu bei prd-

“... bet, kad žinotute, jog 
žmogaus Sūnus turi galią atleis
ki nuodėmes žemėje”, —Jis tarė 
>tabo ištiktajam-: — “aš tau sa
kau: kelkis, imk ant savęs savo 
polį ir eik į savo namus.” Mor
kaus 2:10, ,11.

Pasiklausykite šios ypatingos 
kernos šiandien per-“Gerąją Nau
jieną Lietuviams” 8:45 vai. va
kare radijo banga 1490 AM per 
‘Lietuvos Aidus”.

šį penktadienį per Sophie Bar
ius radiją 4:23 vai. po pietų iš
birsite “Baimė ir ramybė”.

Parašykite p a r e i kalaudami 
mygelės “Mirtie, kur tavo ge- 
.uonis?” Prisiusime dovanai.

Lithuanian Ministries 
P. O. Box 321 
Oak Lawn, Ill. 60454

nomą salą. Tenai netrukus mirt 
senasis jūrininkas. Liko apit 
septynių metų jaunuoliai. Ste 
buklingai išliko gyvi, pasistato 
namukus, linksmai gyveno, vi 
siškai atskirti nuo pasaulio 
Prieš juos — gražioji lagūna, vi
sad mėlynai tviskanti plačiose 
bangose. ’ ’ 4 •

Mergaitė užaugo. Ir berniukas

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J M- A major e 
advancement _

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Savininkas parduoda gerai Įruoš
tą sodybą ant 2-jų akrų, 7 kam
barių namas, 2 vonios, rūsys.- 
iia gyvenant: savo vaisiai, uo- 
įos, daržovės, kiaušiniai, žuvys. 
Nuosava rūkykla. Verta dėmesio 
pensininkams. Kaina $46,000. 
Rašykite adresu: Route 8, Box 
422, Hot Springs, Ark. 71901.

gos piet-;SA-as 
:ostogų į iėjęs 
už auką.' 
proga.
ia čėsna' siems dėlioja. Grįžęs į namus, 

1 yra rūpestingoje žmonos Agu- 
! tės priežiūroje. Ačiū už $5.00 
Į auką Naujienų paramai.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 1-2797 
V. TAUNTIN AS 1 '

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way ta savejeoularty!

They cal) it
“The Overnight Wonder" 

for constipation. ®
Are you uncomfortable with your laxative? Then 

the Httle white pill they call “The Overnight Wonder’ -Jnst 
one pi|l at bedtime safely surely stimulates your system’s 
c ’/n natural ihythm. Overnight. So in the 

the bright side. Comfortably! It’s 
? oo»x! haling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Fx t*ills. That’s right— pills from 
F* I ax. I not for the white box. *

Use only as directed.

— Juozas Širvaitis iš Detroito 
pratęsdamas prenumeratą, 
rėmė Naujienų leidimą $10 
ka. Dėkui už ją ir už gerus 1 
kėjimus.

—Dėkui inž. V. Žiobriui

Tėviškės Žiburių 26 nr. Jau 
nimo 
straipsnyje 
lietuviai” nagrinėja informaciją 
spaudoje ir pataria kurti įvyl 
kius, kurie sudomintų skaitytoį 
jus. Straipsnio pabaigoje ji taip 
rašo:

“Žmogus žino apie pasauli aj 
savo kraštą labai mažai- Pasau
lis yra toks didelis, kad nėr^ 
įmanoma viską sužinoti.

Gyvenant išeivijoje ir norint 
išlaikyti savo kalbą bei kultūrą] i 
mums ypatingai svarbu paveik-) 
ti valdžią. Mes turime per span- j 
dą perduoti kraštui skirtingą sa-i į 
vo galvoseną ir skirtingas nuo-į 
mones. Mūsų tikslas yra lietuj 
vybės išlaikymas.

Pirmas žingsnis besirūpinant 
lietuvybės išlaikymu išeivijoje) 
yra to krašto žmonių ir valdžios 
informavimas apie savo tautą.) 
Mes, kaip grupė, turime mėginti 
paveikti valdžią ir surasti savd 
vietą - gyvenamajame krašte!

Mes matome, kad vienos gru-; 
pės yra veiklios, turi įtakos vai-' 
džioje, o kitos ne. Norėdami pa-; 
veikti valdžia, turime informuo- 
ti ją apie save. Kanadoje tos
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SEHVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
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MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ '

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Ux miesto ribų

PIRKTI AR PARDUOTI, 
luomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ir užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausoirie MLS 
ir turime kompiuterį.

firs 500-tai namų pasirinkimui. 
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tei. 767-0600
Independently owned and operated

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS suf 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 

rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

• MŪRINIS BUNGALOW Brighton U 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.organizavusios, daugiau gaji pai 

veikti valdžią, bet takti|l^u.į>^' 
du. Pvz, 
ja prie va. 
mėgina 
per spai 
ilgai egzistuoja 
su ja tartis, :/ 
mu metodil.

i dė, nes norėjusi išeiti į karą. Jei 
tikrai taip buvo — tai dabar

. JAV-ių vykdomas klaupimasis gražuole, nors joje gražuolišku 
prieš Sovietų JSąjungą tėra tęsi-' mas jau išgaravęs, kaip ištirpę: 
nys politikos, pradėtos 1911 me
tais, gal gerokai anksčiau.

Filme “The Final Countdown” 
bandoma grįžti į 1941 m. gruo
džio mėnesio pradžios įvykius, 
viską žiūrint iš 1980 metų pers
pektyvos. Tuo iškart atsipalai
duojama istorinio tikroviškumo; 
pateisinamos bet kokios fantazi
jos, nors pačioje pasakoje gali 
būti ar yra daug tiesos.

Filmuota tikrame JAV-ių lėk
tuvnešyje (netikslus vardas: lair 
vas lėktuvų neneša 1) “Nimitz”, Į ir du vaikai: berniukas ir mer 
kuris turi 1,092 pėdas ilgumo;| gaitė. Vėjas juos nunešė į neži- 
252 pėdas platumo. Jo aukštu
mas, maždaug, 30 aukštų pasta
to. Gali paimti virš 91.000 tonų 
krovinių. Įgulą sudaro apie 
5.500-6.000 vyrų. Varomas bran-; 
dūdinėmis jėgomis. Gali būti 
jūrose 13 metų be pasipildymų. 
Turi 4 lėktuvams keltuvus, 10 
keltuvų ginklams, 4 katapulkas 
lėktuvų į orą išmetimui 160 my
lių greičiu per valandą — kas-;
20 sekundžių. Turi 10 eskadrilių ! 
įvairios rūšies lėktuvų.

Antrojo Pasaulinio karo metu 
“Nimitz” lėktuvai numušė dau
giau Japonijos karo lėktuvų, nei 
bet koks kitas JAV-ių karinis' 
vienetas. Kautynių laikotarpiais] 
jis buvo Korėjos ir Vietnamo' 
vandenyse, dabai? ■— netoli Ira
no vandenų.

Vaizduojama, tarsi būtų 1941 
metai ir “Nimitz”. lėktuvai nū- 
muša du Japonuos naikintuvus., 
kurie ką tik sunaikino amerikie
čių civilinę jachtą. : Nelaisvėn 
paimtas japonų lakūnas šiame Į 

Staniškis baigė Klevelando aukš-( žuojant karines jėgas, bet JAV lėktuvnešyje atima automatinį; 
tesniąja lituanistinę mokyklą, ’sąmoningai to veiksmo netruk- ginklą iš amerikiečių jūrininko;

— Danielius Gendrikas, baigęs 
muzikos studijas Ohio' universi 
tete, suorganizavo 4 asmenų šo 
kiu muzikos orkestrą Kleve- V 
IotcIp.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE į 

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių Eratemalmė or- 
ganisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus. 4

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

SLA —Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS dolerių į 
apdraudę savo nariams. i? • 1 K

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis; SLA neieiko pelno, na- i 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu, 

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. V \

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment R
Insurance, kuri ypač tiaud»nga jaunimui, siekiančiam * įį 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai, v

‘3? f 
SLA vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui &

$1,000 apdraudoe suma temoka tik $3.00 metama,

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums K
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti. 4

ar ' v 4 
Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą: f

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y» 10001 , , S

KT W. JOth / S
ToL (211) 544-HH , S

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS /.
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIUS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. f s

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe H

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas v

2212 W. Cermak Road Chicago, ŪL Tel. Virginia 7-7741

Kanadoje* įtakingiausia grupė 
yra ta, 
atstovais, 
nori tur 
patenkir 1 
lavimus.

Lietusiai, ^išeivijoje turi pasi
daryti -tokia grupe, kuri galėtų 
paveikti valdžią savo bylai.

' Galima paveikti valdžią ir per 
spaudą. Pvz., sekmadienis yra 
rami "'diena. Reikėtų rengti mi
nėjimus ar demonstracijas sek
madienį, nes pirmadienio' laik
raštis rinkdamas žinias aprašys 
beveik visa, kas sekmadienį įvy
ko. i Tokiu būdu per spaudą ga
lima pasiekti ir valdžią- Ji žiūri 
kas yra‘rašoma spaudoje apie ją 
ir nenori, kad žmones neigiamai 
į ją žiūrėtų.

Mes turime informuoti val
džią apie savo krašto praeitį, 
nepriklausomybės laikus ir da
bartinę okupaciją. Kai žiuri į 
visą politinę sistemą Kanadoje,

įčiomis juo’s traukė meilė. Gimė 
sūnelis. Pagaliau išsigelbėjo pa 
kliuvę į didelį laivą.

Filmas garsinamas, tarsi būtvj 
pilnas “laisvos meilės”, taigi ii j 

į nuogališkumo, sekso. To gei i 
I džiantieji šiame filme nematys j 
Keliose vietose jie nuogi plaukt į 
vandenyje,, bet taip,, kad vis u; ’ 
krūmų ar uolų: ne ką beįžiūrė- i 
tum vandenyje. Lauke jiedu bė ; 
ginėja apsirėdę pilniau, nei eili i 
niuose pajūrio, smėlynuose ma ■ 
tomą. ■ į

Tuo pajunti stiprią cenzūro.
ir gamintdjų ranką. Abu jau -■ 
nuoliai atrodo per daug civili 
zuoti labai jautrūs ir santūrūs 
Mergaitę vaidinanti Br.ookt 
Shields teturi 14 metu. Vande 
nyje plaukioti paleisdavo kiti 
moterį, suaugusią. Berniuką vai 
dina Christopher Atkins. Atrodė 
per švelnus, nagai nukarpyti" 
menki raumenys; Žiūrai, žiūrai 
bet laukiniškumo nematai. Kaž 
kaip viskas dirbtina, ir tie pasi 
statyti namukai, ir apsirėdy 
mai, galvojimo būdas. Neisi ' 
jausta.

Graži gamta — filmuota Fij’j 
ir Nanuya Levu salose. Pagal; 
Henry Devere Stacpodle romaną 
Prodūceris ir direktorius Randa' 
Keiser. Paleido Columbia Pic 
turės. Bėga 104 minutes. Verti 
narna R, taigi tik suaugusiems !

NORINT GAUTI INFORMACIJĄ, REIKIA JĄ DUOTI

atrodo komplikuota, bet ži 
puslapyje Rita Rudaltytė nant kaip ji veikia, galima ture 

Vietinė spauda ii ti daug įtakos ir sėkmingai pri

— M. Gražys iš Chica. 
vakarių buvo išvykg^ a: 
Lake C omo, Wis. Difkuij 
atsiųstą adreso, keitiįiio

— Juozas ir- 'Štefani 
iš Chicagds pietvakarių apylin
kės gavo Amerikos pilietybę.

— Dana Domikaitytė iš Gbica- 
gos pietvakarių, Kongreso atsto
vui Martin A. Russo rekomen- 
duoant, priimta į JAV Karo aka
demiją West Point, N.Y. šiemet 
tą akademiją baigė jos brolis 
Stan ir paskirtas tarnybai į Vo
kietiją.

— Jonas Bankaitis ir Paulius pulti JAV-ių lai vyną,, tūd -parai!

kartu--su metine“ prenumerata
jTąįpip^t dėkui los apylinkės tau-
tžėčdaFiiž pąlajkyma. NaĮu

Jfc
kė Naujienas* "trėčdaliii:
bet pavardės prašė neskelbti.

— Juozas Bružas, HoŲ Springs, ’ gramomis rūpinasi Cicero Jūrų 
kęsdamas Saulių kuopos “Klaipėda” vado- 
s linkėji- vybė ir šauliai.
)ėkui. i •

nušauna keletą jūrininkų ir rei-U 
kalauja prieiti prie radijo siųs-|| 
tuvo. Aišku, norėtų pranešti Ja-4 
ponijos karinėms, jėgoms, kad 
pašonėje yra “Nimitz”, kd japo
nai nežino. (???) Pagaliau tą 
narsų japouą nušauna.

Pulti Japonijos karines jėgas, 
kurias mato radaro ekrane, ai 
ne? Ar jie vieni gali pradėti karą 
prieš 'Japoniją, neturėdami lei
dimo nei įsakymo iš Washing
ton, D.C.? Gi Washington’ą ne
gali pasiekti oro bangomis. Ha
vajai netiki jų pranešimais. Kr 
daryti? , 4fl

Filmas pilnas veiksmoJ Įdo 
mus mėgstantiems karinius nuo 
tykius. Vaidina Kirk Dc'uglas 
(kapitoną). Nevykusi Katharine 
Ross, kažin kodėl pristatomž

HOMEOWNERS POLICY

State Fa*m hie and Casualty Company

NSUfc-D

Mutual Federal 
Savings and Loan
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wn M REPAYMENT
TO FIT your income

GENERAL REMODELING

2 -
_ — _

♦ Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. * Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FET1NGIS CONSTRUCTION 4 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505
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