
t

VOL. LXVIII Price 25c Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, June 30, 1981

TENO The Lithuanian Daily Newt
Pubfisbed by The Lithuanian Newt Pwbiuhmi Co., Inc.

1739 So. Halsted Street. Chicago. 111. 60608 
HAymarket 1-6100••••••••••••••••••••••••••••t

Over One Million Lithuanian /
\ In The United States f/

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington. D. C. 20540

Nr. 127

TEHERANE ROMBĄ UŽMUŠĖ 68 POLITIKUS
KLASTOTUS RUSŲ KALTINIMUS

NACIAI NUSIKALTĖLIAI UŽIMA AUKŠTAS VIETAS. 
KOMUNISTŲ VALDOMUOSE KRAŠTUOSE

Prasidėjus naujiems tardy
mams ir byloms, kur Specialių 
investigacijų įstaiga be reikia
mo pagrindo kaltina ir kai ku
riuos lietuvius,-Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas dr. K. 
Šidlauskas parašė raštą genera
liniam prdkurorui W. 1 Smith, 
pažymėdamas, kad. nusikaltusie- 
ji yra atsakingi prieš teisingu
mo įstaigas, tačiau Sovietų Są
jungos Įstaigų ir jų kontrolėje 
esančių žmonių dokumentais ir 
liudijimais negalima pasitikėti, 
nes yra gerai žinomi Ąlarfcvos 
falsifikatai ir: melai/Juk'iš už 
geležinės uždangos atsiųsti liu
dininkai ir- Frank- -NValusą ap
kaltino • karo nusikaltimais, o 

. teismas rado, kad jų liudijimai 
buvo neteisingi.

Dr. Šidlauskas priminė, kad 
Maskva plečia „savo kolonialinę 
imperiją ir nori suniekinti žmo-

- pęs,- kurie priešingi kGinimisti- 
tftiia’fn rėžimui. Dr. ■ Šidlauskas 
pabrėžė, jog reikia pačią Sovie
tų Sąjungą spausti, kad ji pra
dėtų bausti savus valdininkus, 
vykdžiusius, kriminalinius nusi
kaltimus .ikaro metu. /Priminė, 
kad nacių/-Įkriininalislaij-T Kurt 
Lange,1 Ernesį ,Grossman-,/kaip 
tą iškėlė TįQngre'smana|?‘r,Ąsh- 
brook, Rytų Voldetijoje; užima

SEKMADIENI0 RYTĄ 
NUŠOVĖ AŠTUONIS

TEHERANAS, Iranas.— Sek
madienio rytą Irano smogikai 
nušovė dar 8 karius, protesta- 
vusius^prieš Bani Sadr atleidimą 
iš kariuomenės vado pareigų. 
Penktadienio rytą nušovė tiktai j 
vieną, b šeštadienį nieko ųešau- ■ 
dė, to'dėl sekmadienio rytą su- j 
šaudė aštuonis.

Islame -'evoliucinės partijos j 
centre bombos pradėjo sprogi-J 
nėti sekmadienio vakarą, parti- Į 
jos vadams baigiant savaitinį i 
pasitarimą. Pirmoji bomba spro
go 8:50 vai. vak. Premjeras Ra
jai išėjo pc'ra minučių prieš' 
sprogimą.

Miestas -į nelaimės vietą pa
siuntė ,50 ambulansijų sužeis
tiems gelbėti. Sprogimo metu 
žuvo keli ministerial ii” m in i ste-. 
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Indijos premjerė Indira Gandhi pradėjo pasitarimus su Kinijos atstovais 
dėl sienų. Nori nustatyti tikslias abiejų valstybių sienas, kad būtų ramu.

*5 ’

t

EAST
PAKISTAN

AFGHANISTAN

TIBET (CHINA)

UŽMUŠTAS MULA BECHEŠTI, ISLAMO
POLITINĖS PROGRAMOS AUTORIUS

OFICIALIAI SKELBIAMA, KAD BOMBĄ PADĖJO 
ISLAMO REVOLIUCIJOS PRIEŠAI

WEST PAKISTAN

Karachi

Arabian $ea

DAVĖ LENKAMS LĖKTUVŲ 
STATYBOS PLANUS

LOS ANGELES, ČaL —Poli
cija sųęm^/yįęną amei^ęitį ..iri 
vieną už'
tuvų planų voginš^'

Suimtas 161;m. .amžiaus Wil- 
-vu -.; — lianii'Bė^dnrbhš^pEiė-^aro- Įėk- 

atsakingas vietas komunistų.tąr- tuvų statybos Įiu^b Aircraft Co.
Kartu &ū j-pp. dirbį:jit.29/mėtų

KINI J A IR INDIJA DERYBOMIS
BAIGS TERITORINIUS GINČUS

sžTUO REIKALU INDŲ IR KINŲ DELEGACIJOS SUSI
TIKS RUGSĖJO MĖNESĮ PEKINE

. . -. - * • .Ji

nybosė, visai nebaudžiami.,‘

V. SKUODIS PRADEDA g 
BADO STREIKĄ r

Gauta žinių,'kądĄIaskvop ka
linamas Vytautas Skūo’dis nusi- 
statė birželio 15 d. pradėti-bado 
streiką? Apie ’tai VLlKo .įstaiga 
pranešė Helsinkio komikai Va
šingtone, a iš čia telefonu buvo 
painformuota amerikiečių dele
gacija Madride.

V. Skuodis yra JAV pilietis, 
gimęs Chicagoje 1929 m. kovo 
21 d., krikštytas Aušrc’s Vartų 
bažnyčioje. Jo paskutinis žino
mas adresas: Taguševskij rajon, 
Baraševo, .431-200, UCŽ žch. 
385/3-5, Mordovskaja USSR.

žinia
Skuodis reikalingas greitos pa
galbos.

kelia susi rūpinimo.

NEW DELHI.— Kinijos vice- vietų Sąjungos įtaka Vietnamui,
Marian Zaėharski, -gimęs Len- premjeras ir užsienio reikalų okupavusiam Kambc'diją. Kaip 

žinoma, Kambodiją buvo užėmę 
Chmer Rouge partizanai, remia
mi Kinijos komunistų ir vado
vaujami jų palaikomo Pot Pbl.

Kinijos vicepremjero Hua vi
zitas Indijoje ir susitarimai bei 
busimieji pokalbiai yra didelis 
smūgis Sovietų Sąjungos politi
kai Azijoje. Iki šiol Indija buvo 
laikoma Sov. Sąjungos draugu.

kijo'je. FBI;^padarė. juonamuose 
kratą .ir rado daug įvairių-, planų 
apie naujų lėktuvų statybą..

Zaęlrarskiš atvyko į ,šį kraštą 
1977'metais. .Dabar, kartu su 
Bėll, ?jis Jūrės aiškintis teisme, 
kuriems tikslams buvo jiems 
reikalingi .‘karo lėktuvų. planai.

,— Libijos atstovas įtikino Ke
nijoj susirinkusius Afrikos at
stovus nesmerkti Libijos už Ča
do užėmimą..- Patarė palaukti 
tarp tautinės komisijos/ nuo- į 
sprendžio.

— Turkų valdžia oficialiai pa
skelbė, kad ji neiims atominės 
bombos statybos, nei padės kitai 
valstybei šioje srityje.(ALTo Informacija)

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $431.

— Illinois gubernatorius J. 
Thompson turi pasirašyti įstaty
mo projektą, įsakantį samdyti 
ne tik juodžius rbei‘ meksikie
čius, bet ir Rytų Europos etni
nes grupes. Gub. Thompsonas 
laukia lietuvių laiškų.

KALENDŲ RĖLIS

Birželio 30: Emilija, Uogelė, 
Tautginas, Vidgaudas.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:29.
Oras debesuotas, H*.

ALTo pirmininkas dr. Kazys 
Šidlauskas pasiuntė raštą Vals
tybės sekretoriui dėl moksli
ninko Vytauto Skuodžio be

reikalingo kalinimo Sovietų 
SąjtHigdje.

ministėris Huang Hua su dele
gacija lankėsi Indijoje. Po trijų 
dienų pokalbių su aukštais In
dijos’pareigūnais, Hua sekma
dienį kalbėjo" 70 minučių su 
premjere Indira Gandhi. Po pa
sikalbėjimo išleistas komunika
tas. Svarbiausia, jame sakoma, 

: kad nutarta derybomis užbaigti
teritorinius ginčus abiems kraš
tams priimtinomis sąlygomis. 
Tuo tikslu rugsėjo mėn. į Peki
ną vyks Indijos delegacija.

1962 m. laike ginkluotų susi-
■ rėmimų tarp Indijos ir Kinijos, 
I kiniečiai pagrobė apie 11,000
kvadratinių mylių Kašmyro’ pro
vincijos, auginančios švelniavil
nes avis. Po pasimatymo su 
premjere Gandhi, vicepremjeras 
Hua susitiko su Indijos užsienio 
reikalų ministeriu P. V. N. Bao 
aptarti delegacijų sudėtį ir už
davinius. Nutarta šiuo reikalu 
dabar kuo mažiausiai kalbėti, 
todėl jokių kompromisų nepar 
reikšta. Tačiau premjerė Indira 

; Gandhi pareiškė, kad neatiduos
■ teisių į krašto’ teritorijos nuosa- 
I vybę. Vicepremjeras Hua kal- 
, bėjo apie teisingą ir plačios ap
imties susitarimą, neužgaunant 
tautini’’ jausmų.

Bendrame komunikate sako
ma, kad skirtinga santvarka ne
trukdys vielinėms deryboms ir 
pažiūroms į pasaulinius įvykius 
ir skirtumai netrukdys- pagerin 
ti santykius tarp Indijos ir Ki
nijos.

Kalbose su premjere Gandhi 
ir kitais pareigūnais paliesta 
Pakistanb*- sipgmkląvitnas, taip
pat Afganiatanfi okupacija tr So-

NAUJI ŽMONĖS EURO
POS POLITIKOJE

LIUKSEMBURGAS.— Pirma
dienį Europos Bendrosios rinkos 
posėdyje susirinko dešimties 
valstybių atstovai aptarti bėgan
čius Europos valstybių reikalus.

Posėdyje pasirodė naujų vei
dų. Per paskutinius 23 metus 
Prancūziją valdė generolo C. de 
Gaulle šalininkai, o dabar į po
sėdį atvyko specialistai sdcialis- 
tai. Suvažiavusieji mano, kad 
naujai išrinkti socialistai turės 
naujų pasiūlymų.

Visai kiti žmonės atvyko ir iš 
Italijos. Iki šio meto atvykdavo 
tiktai krikščionys demokratai, 
tuo tarpu dabar pasirodė naujas 
premjeras Giovanni Spadolini, 
centristas respublikonas.

ILGAI BEŠITĘSĘS 
VOKIEČIŲ TEISMAS/

DIUSELDORFAS, Vokieti j a. 
— Vokietijoj pasibaigė ilgai be
si tęsęs teismas už žydų žudynes, 
vykusias karo metu vokiečiu už
imtojo Liublino miesto' stovyk
loje. Vokiečių teismas surinko 
daug dokumentų, norėdamas 
tikrai nustatyti, kas buvo kaltas 
d<M tu žudynių.

Teismas nagrinėja Dermine 
Braunsteine'r, ištekėjusią už JAV 
kario Ryan, ir Ildegard Laechert, 
žinomą “Kruvinos Brigitos” var
du. Liubline buvo nužudyta 100 
tūkst. žvdu, suvežtu iš įvairiu 
Europe's vietovių.

Braunsteiner jau buvo nuteis
ta 3 metams kalėjimo už Ra- 
vensbruck stovykloje padarytus 
žiaurumus. 1973 metais jai liep
ta išvažiuoti iš Amerikos ir stoti 
j teismą. Teismas posėdžiavo 
474 kartus. Visi laukia teismo 
sprendimo.

TEHERANAS. — Irano radi
jas pirmadienį paskelbė, kad 
Islamo , revoliucinės partijos 
cetnre sprogo kelios bombos, ku
rios užmušė 68 žmones, o sužeis
tųjų skaičius žymiai didesnis. 
Sekmadienį skelbė, kad bombą 
padėjo amerikiečių kurstomi 
žmonės, bet pirmadienį oficia
liai pranešta, kad bombą padėjo . 
Islamo revoliucijos priešai.

Sekmadienį skelbė, kad spro
go viena galinga bomba, bet pir
madienį paskelbė, kad Islamo 
revoliucijos centre sprogo kelios 
bombos, viena po kitos. Užmuš 
tų parlamento narių ir politikų 
skaičius labai didelis, bet iki šio 
meto dar neišaiškinta visi žuvu
sieji ir sužeistieji. Daugelis žu
vo, kai sugriauto namo stogas 
virto ir daugelį užvėrtė.’ Iki šio 
meto valytojai dar nespėjo išva
lyti laužo ir tiksliai nustatyti 
žuvusių jr sužeistų jų skaičiaus. 
Sekmadienį buvo atparinti< 8 A1ŽĮ- 
mušti- ir 20 sužeistų. Jie buvo 
išvežt?į ligoninę ir jiems suteik 
ta pirmoji-pagalba. -

Oficialiai pranešta, kad už
muštųjų tarpe yra mula Moha- 
m.ędas Bėęhešti. Jis vienerius 
įnėtifš pfbJČido Anglijoj ir dve 
jus metus; "Vokietijoje. Tai vie
nintelis islamiško parlamente 
atstovas, -kuris su užsieniečiais 
galėjo -kalbėti angliškai ir-.vo
kiškai?//

Mula Bechešti buvo nurnatv 
tas Irano- prezidento pareigoms 
o jeigu, kas būtų atsilikę su mu
la Chomėihi,’ tai Bechešti buvo 
numatytas/^džiausią galią tu- 
riničo mulos pareigoms.

Bechešti parašė dabartinę Is
lamo revoliucinės partijos pro
gramą, visą krašto vadovybę 
atidavusią mulų parlamentui. 
Bechešti nebuvo didelis kalbėto
jas, bet labai geras mulų teisių 
gynėjas. Bechešti vadovavo kon 
fliktams prieš prezidenetą.

Prezidentas Bani Sadr buvo 
pasiruošęs greičiau išleisti 52 
įkaitus, laikytus JAV ambasa
doje. Bechešti ant greitųjų pra 
vedė "įstatymą, kuris įpareigojo

“ĮSIVERŽIMUI LAIKAS 
JAU PRAĖJO”

VARŠUVA, Lenkija. — Sovie
tų karo jėgų įsiveržimui laikas 
jau praėjo, — sekmadienį pa- 
rX:ė Lešek Valensa. — Sovie-:

> t •

tų Rusijos gyventojai, kareiviai 
ir valdžios pareigūnai žino, ko
dėl lenkai protestavo. Jie žino, 
kad Solidarumo unija nesiekia 
lenkų valdžios. Kraštą valdė ru
sų paskirti pareigūnai. Jie sava- 
valiavo, todėl Lenkijos komu
nistų vadovybė juos nušalino 
ir ateuS privilegijas.

Gromyka gali atvykti i Len
kiją ir tartis su komunistų par
tijos sekretoriumi, bet jie nieko 
negalės pakeisti.

Valensa pasakė svarbią kalbą 
Poznanės lenkams. Jis patarė 
Sovietų invazijos nebijoti, nes 
jau praėjės laikas įsiveržimams.

...v. . ‘ ž

’ TZRAELYJE1>ARBIE«A1- / 
PAJĖGĖ ATSIGAUTI

TEL AVIVAS. Birželio 30 
dieną visi Izraelio piliečiai rinks 
naują parlamentą. Premjeras 
Beginąs politinės partijos beveik 
neturi, j is .išvaikė veik visus įta- 
kingesnius Likud partijos na
rius. Irako atomo reaktoriaus 
bamhardavimas ir kovos Libane 
Iru pūtį pataisė Begino pozicijas 
larp fanatikų nacionalistų, bet 
paskutinėmis keturiomis dieno
mis darbiečiai pajėgė krašto gy
ventojus įtikinti, kad bombarda
vimas Irake nedavė jokios nau
dos Izraeliui. Jis nustojo Ameri
kos pasitikėjimo, sustabdytas 
lėktuvų pardavimas.

Darbiečių partijos vadas Shi
mon Peres paskutinėmis dieno
mis labai vykusiai vedė rinkimi
nę kampaniją, nesiduodamąs 
įtraukti į beverčius ginčus.

— 22 metų Curtis Sampson 
savo automobiliu užmušė pen
kių metų berniuką ir pabėgo 
nuo nelaimės vietos, bet policijai 
pavyko jį susekti ir suimti.

parlamento komisiją pravesti

— Texas valstijos ūkininkas 
išaugino 69 svarų ir 2 uncijų me
lons, kurį varžytinėse pardavė 
už $3,300, truputį daugiau negu 
$17 už svarą. Nupirkusi J. J. 
Leasing Co?., meloną padovanojo 
senelių priegląudai. 5,

KOALICIJA PRIEŠ 
AIRIJOS PREMJERĄ

DUBLINAS. — Po birželio 
11 d. parlamento rinkimų, susi
darė nauja koalicija, siekianti 
pašalinti iš premjero pareigų 
Charles Haughey, turintį 78 vie
tas parlamente. Naujoji koalici
ja susidarė iš Finų gėlų partijos, 
turinčios 65 vietas 166 vietų par
lamente. Prie jų prisidėjo Dar
bo partija su 15 balsų. Tuo bū 
du naujoji dauguma parlamente 
turi 80 balsų.

Naujuoju premjeru numato
mas Finų gėlų partijos pirminin
kas Garrett FitzGerald. 1973- 
1977 m. jis buvo užsienio rei
kalų ministeriu.

Indira Gandhi rengiasi 
tartis su Pakistano dik
tatoriumi dėl ginklų ir 

_ Kaimiro šienų.
— Tibeto dvasios vadas Dalai 

Lama pradėjo šešių savaičių ke-

lionę po Ameriką. Jis pakviestas 
kalbėti Harvardo h- Wisconsin 
univeraitetuoše. /u ,

visą Įkaitų reikalą.
Prezidentas Bani Sadr norėjo 

pasirinkti tokį premjerą, su ku
riuo prezidentas būtų galėjęs 
glaudžiai bendradarbiauti, bet 
Bechešti paskubomis pravedė 
Įstatymą, kuris įpareigojo par- 
inentą parinkti premjerą. Prem
jeru buvo paskirtas M. Ali Ri
jai, didelis Bani Sadr priešas. ’

M. Bechešti pravedė Įstatyrną 
laikraščiams cenzūruoti, o cen
zūra prieš tris savaites uždarė 
prezidento Bani Sadr leidžiamą 
dicncrašlį.

Turkija paskelbė, kad ji da
vusi vizą prezidentui Bani Sadr 
įvažiuoti, bet ten pat nurodė, 
kad Bani Sadr dar neatvažiavęs. 
Tuo tarpu Teherano policija 
tvirtina, kad buvęs prezidentas 
dar tebėra Teherane. Sekmadie
nio rytą užmuštas teisėjas, no
rėjęs tardyti ir teisti buv. prezi
dentą Bani Sadr.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

GYDYKIMĖS net ir MAŽAI PAKELTĄ i 
KRAUJOSPŪDI I V

Visas blogis su tais lietuviais, kad jie nesigydo 
mažai pakelto kraujospūdžio; tokie mėgina gy
dytis tik gavę paralyžių.

(Karti mediciniška tiesa)

Gydytojas Vincas Kudirka metais gausėja. Iš kitcfs pusės, 
šaukte šaukė mūsiškius keltis iš 
visokeriopo snaudulio. Dabar 
rėkte reikia rėkti, kad mūsiškiai, 
laiku pradėtų gydytis pakeltą 
kraujospūdį. Toks jis artina šir
dies ataką, paralyžių. Tai dvi 
labai sunkios komplikacijos kad 
ir nelabai pakelto kraujospūdžio. 
Todėl mes visi lietuviai raginki
me vienas kitą — ir visi eikime 
pasitikrinti savo kraujospūdžio. 
O radus jį bent kiek 
gydykimės. Jei antras 
linis) kraujospūdis esti 
negu 90, reikia gydytis.

Dabartiniai šio krašto 
jų suvažiavimai iškelia 
gydymo net ir mažai
kraujospūdžio'. Jau niekas ne
kalba, ar reikia toki nedaug pa
keltą kraujospūdį gydyti — visi 
žino, kad (ūkį kraujospūdį nega
lima palikti Dievo valiai — ne
gydytą. Kalba eina tik, kaip jį 
reikia geriausiu būdu gydyti. 
Mes visi lietuviai žinokime savo 
kraujospūdį. Jei jis antras di
desnis už 90 mm Hg, gydykimės 
gydytojo žinioje būdami.

Kiekvienas gydytojas turi sa
vą to’kio kraujospūdžio gydymą. 
Nedaug pakeltą kraujospūdį turi 
labai daug žmonių. Jie nesigydo. 
O kai susilaukia tokios ligos 
komplikacijų: širdies -atakos *ai 
vienos pusės paralyžiaus, tada 
bet koks gydymas esti gerokai 
pavėluotas.

Šiame krašte yra 31 milijonas 
turinčių nedaug pakeltą kraujo-

pakeltą, 
(diasto- 
didesnis

nereikia tapti neurotikais — ne
reikia lakstyti į bankus pasima- 
tavimui kraujospūdžio. Jis gali 
būti netiksliai pamatuotas, žmo
gus dėl to jaudinsis, nemieegos, 
iar daugiau didins savo ir taip 
pakeltą kraujospūdį. Laikykitės 
savo vieno gydytojo ir su jo pa
tarimu geriausiai gydykitės ne- 
laug pakeltą kraujospūdį. Tik j 
taip elgdamiesi sumažinsite šir- b 
dies atakos bei paralyžiaus (tsro- 
ko) pavojų.

vv.-.

Prieplauka.Dail. A. Ruksteiė.

i pakeltą kraujospūdį kombinuo-. vartojimo.
Į jant vaistus (combination thera- Į Kalio turį vaistai yra neska

nūs. Jie pigūs. Gi, daržovės bei 
vaisiai dėl kalio kraujuje padi
dinimo yra brangūs ir jie ne
daug padidina kalio kiekį krau
juje. Todėl naudokime kalio 
skystį bei tabletes, gaunamas pa
gal gydytojo receptą.

Išvada: Nedaug pakeltą krau
jospūdį reikiamai tvarkykimės,

,py). Svarbi yra kombinacija.
Bet dažniausiai pacientai tvar
kosi, imdami šlapimą varančius 
vaistus, 

j
Šlapimą varančių vaistų 

pavojai

Nemanykime, kad geriausias 
vaistas prieš pakeltą kraujo
spūdį — šlapimą varantysis —t nes jis artina širdies ataką ir 
yra visai saugus. Taip nėra, ir j paralyžių. Geriausiai tvarkyti 

I tą tiesą kiekvienas mūsiškis turi I tokią negalę, mažinant kūno
I žinoti. Trejopas blogis gaunasi 
nuo šlapimą varančių vaistų 
naudojimo: 1) Pakyla choleste
rolio kiekis kraujuje; 2) Pagau
sėja kraujuje šlapimo rūgštis 
(uric acid); 3) Sumažėja kalis 

j (potassium) kraujuje. Todėl visi 
I šlapimą varančius vaistus iman- 
. tieji turi nuolat priiminėti gau- 
| šiai kalio’ turintį maistą (bana-1 
j nūs, citrininius vaisius bei jų 
j sunkas, ar iš vaistinės tabletes 
1 bei skystį, gaunamą su receptu.

Taip neigiami dalykai su tais 
vaistais yra viršijami gerų da
lykų, gaunamų dėl tų vaistų

svo’rį, nevartojant druskos ir 
daug naudojant kalio (potas
sium). Tik nesitvarkant šitaip 
gydantis, prisieina naudoti vais
tus. Jie visi turi šlapimą varan
čių savybių. Su šlapimu šalinasi 
iš kūno kalis. Jo reikia priimi
nėti su maistu bei tabletėmis ar 
skysčiu. Vienas toks vaistas, gy- 

f dytojo prirašomas, yra K-Lyte 
DS. Imama yiena tabletė per 
dieną, ištirpinta stiklinėje (6-8 
uncijų) šalto vandens.
....Pasiskaityti: Internal Medicine 
News, Vol. 14, No. 12, June 15, 
1981.

sunaudoti mažiau negu dvi un-(20%). Tai labai reikšmingas 
atsiekimas, ir visai vaistų nenau
dojant. Tik sumažinus riebalus 
kūne, sumažinus druskos varto
jimą ir padidinus kalį maiste. 
Tik kai antras kraujospūdis 
(diastolinis) bus vienas šimtas 
(100), tada reikia dar ir vaistų 
naudoti, žinoma, minėtų trijų 
reikal"’imų prisilaikant.

Riebumas pats per save nesu
kelia padidinto kraujospūdžio, 
bet sumažinimas svorio suma
žina kraujospūdį. Tai vienas 
žingsnis nedaug pakelto kraujo
spūdžio tvarkymui. Dabar lai
kas bus žengti antrą žingsnį ne
daug pakelto krauje-pūdžio 
tvarkymui — tai druskos suma
žinimas. Vien druską sumažinus 
valgyje, galima kraujdspūdį su- 

j mažinti 5-10 mm Hg. Toks su- 
t mažėjimas kraujospūdžio atsie- 

_ kiamas nevartojant PREKYBO- 
Tegul paskatiną mus pradėti JE PARUOŠTO. MAISTO (pro- 

reikiamai gydytis net ir mažai cessed foods). Tose dėžutėse 
pakeltą kraujospūdį ši mędici- Į maistas yra labai .sūrus. Nuo 
niška tiesa: sumažinimas, antro šiandien nė vienas lietuvis tegul 
(diastolinio) kraujospūdžio KE- nevartoja tokio maisto. Mat, rei- 

pakeltą

tykime į įvairias vietas tokio 
spaudimo tikrinti. Jei antras 
(diastolinis) kraujospūdis didė- 

Būtinai nuo dabar nenuntoki- l^Dai rimtai reikia s asiru- 
ranka į nedaug pakeltą pinti ir tinkamai pradėti gyjiy-

■ Į lyžius artėja, kai pakeltas krau-
• - - j jospūdis ilgai lai-kdsi. Todėl nė

i vienas lietuvis dabar nekartoki
me nuolat mūsiškių daromos 
klaidos: pasigydė maistu savo 
kraujospūdį savaitę kitą, ir vis
ką metė — atleido vadeles ir lei
džia vežimui virsti griovin. Ne! 
Tokio elgesio mūsiškių tarpe 
daugiau tegul niekas neprakti
kuoja. Mes visi turime kuo svei
kiausiai elgtis, tik tada ilgėliau 
sveikais išsilaikysime. Nedaug 
mūsiškių tėra — kiekvienas mū
siškis mums yra brangenybė. 
To’dėl nuo šiandien visi imkimės 
reikiamos veiklos pakelto krau
jospūdžio tvarkymui.

me j . 
Kraujospūdį. Sakysim, pamata- į Mat, širdies atakos ir para- 
vo gydytojas ir rado 1 15/95.! 
l'ai nedaug pakeltas kraujospū- j 
Jis. Normaliu kraujospūdžiu ga- į 
Įima laikyti visokio’ amžiaus 
Amonėms 110/90, Tai viršutinė 
riba normalumo. Nebūkime su
stingėliais, imkime versti save 
tvarkytis su nedaug pakeltu 
kraujospūdžiu. i

Kaip tvarkyti nedaug pa
keltą kraujospūdi

Nepradėkime vartoti vaistų 
nedideliam pakeltam kraujospū
džiui tvarkyti. Bet už tai atliki
me tris svarbiausius darbus: su
mažinkime pakeltą svorį, nevar
tokime druskos ir naudokime 
maistą, turintį gausiai kalio (po
tassium). šitaip trejopai elgda
miesi, mes be vaistų galėsime 
sutvarkyti nedaug pakeltą krau
jospūdį. Taip besigydydami, vis 
tikrinkimės kraujospūdį tomis TŪRIAIS (4 mm Hg), sumaži- kia mažinti ir nedaug 

spūdį. Jų skaičius kiekvienais ] pačiomis apystovomis. Nelaks- na mirtingumą PENKTADALIU j kraujospūdį, nes jis toks irgi ar- 
Į tina .širdies ataką bei paralyžių. 
5 Būtinai reikia sumažinti drus

kos kiekį paroje iki 2-5 gramų. 
Geriau bus, kai lietuviai naudos 

j tik du gramus druskos paroje, 
j Atsiminkime, kad lygmanas ar
batinis šaukštelis turi penkis 
gramus druskos. Tada orientuo
tis lengviau bus — suprasime 
kiek tos druskos sudaro du gra
mai.

Dabar visi pratinkimės apsi
eiti su mažiausiu kiekiu drus
kos. Venkime visų sūrių gami- 

{nių. Trečias žingsnis bus ženg
tas mažo kraujospūdžio suma
žinimui — tai maisto, daug KA
LIO TURINČIO, NAUDOJIMAS. 
Kalio gausiai randasi bananuose, 
skvašuose, citrininiuose vaisiuo
se ir jų sunkose, mėlynėse, mor
kose. Tai lietuvių mėgiami ir la
bai sveiki valgiai.

Tuos tris žingsnius žengę (su
mažinę kūno svorį, druską mais
te ir padidinę kalio vartojimą), 
mes daug padarysim nedaug pa- 

■ kelto kraujospūdžio tvarkyme, 
j Bei dar nebus kelid galas tokio- 
j įe kelionėje. Reikės taip pat 

liautis tabaką rūkius. Vienas 
pats, per save, tabakas nepake- 

I lia kraujospūdžio, bet jis kenkia 
širdies kraujagyslėms. Metus 
rūkyti, page rinamas širdies

cijas. Visas vargas su ta degti-1 A.. TAMULYNAS

LIETUVIAI SAVO GIMTOSIOS 
KALBOS TYRINĖTOJAI

gydyto- 
reikalą 
pakelto

For the woman 
who's at the heart of 
her family’s finances.

ne, kad retai kas saiko prisilai-j 
ko. Pajėgiantieji mažiau negu j 
minėtos dvi uncijos vartoti mi-‘ 
nėtų svaigalų, .gali su nauda ] 
naudoti. Tik jokiu būdu negali Į 
nė lašo svaigalų imti alkoholi
kai. Alkoholikas, metęs girtauti, 
negali nė lašo svaigalų bet ko
kiame pavidale imti per visą sa
vo gyvenimą. Žinoma, daug ge
riau bus žmogui, jei jis apsieis 
visai be svaigalų. Čia paminėjo
me svaigalų vartojimą, žinoda
mi, kad žmonės dabar dar la
bai nepajėgūs mediciniškiems 
patarimams pildyti.

Dar prisieis kiekvienam iš 
mūsų reguliariai darbuotis — 
mankštintis, judėti-krutėti, stip
riai vaikščioti, darže, sode, kie
me krapštinėtis, ar dviračiu va
žinėti. Geriausiai bus įpratus 
pagal pajėgas greitokai pavaikš
čioti. Toks judėjimas yra gali- 
ma< kiekvienam savo kieme, j KAZIMIERAS ECGA 
nežiūrint oro bei metų laiko.

Tokį gydymąsi gvdytojo ži- T. , . ,• * • i • L 1- , L • x • • I Lietuvių tauta, ir vargų sraunioje reikia tęsti, labai stropiai > . . ., j I • i ; dziama, ir kaimynu vergiama,pildant gvdytojo nurodymus.!T .. i -ij i . - įsuko gyva. Likusi be diduome-1 as toks pildymas yra labai ‘ 
svarbus, nes jei per keletą vizi- j

1 tų pas gydytoją nekrenta antras ‘ 
(diastolinis) kraujospūdis iki: 
normos, prisieina pradėti vais-! 
tus vartoti. O tai jau didelis 
skirtumas tokio gydymo be! 
vaistų ir su vaistais. Mat, vais-. 
tai turi savo’ pašalinį veikimą,1 
jie tuština kišenę — labai bran
gūs yra ir vis brangsta.

Vaistai nuo pakelto 
kraujospūdžio

Bet K. Būga nebuvo poetas — 
jam maloniau skambėjo lietuvių 
kaimiečių kalba, ypač lietuvių 
kalbos senovinės formos, negu 
dainos melodija.
i Iš pat jaunų dienų K. Būgos 
meilė gimtajai kalbai jį žavėjo 
— kur jis bebuvo, ką beveikė, 
visur rūpinosi lietuvių kalbos 
mokslu. Pats, niekieno neragi
namas ir nepadedamas;, pramoko 
skirti lietuvių kalboj priegaidės, 
stengėsi pažinti lietuvių kalbos 
tarmes, jų skirtumus, ypatybes. 
Tai jau buvo, kaip sako, gimęs 
būti kalbininku-mokslininku.

K. Būga Įstojo Į Petrapilio' 
universitetą istorijos - filologijos 
pirmąjį kursą. Universitete dir
bo žymūs filologai, kaip Bodue- 
nas de. Kurtenė ir kiti. Būga tu
rėjo prisiderinti prie profesorių 
dėstomų kalbotyros metodų, o 
jis buvo fanatiškai įtikėjęs K. 
Jauniaus skelbiamu kalbotvros 
faktų teisingumu ir skubėjo iš-

nės (bajorų) paramos, be vadų, leisti K. Jauniaus “Arstiškas stu- 
išnykimui, / dijas”. Po kelių metų, įsitikinęs

Because if you’re in charge ol 
the family budget, you’re 
soaking decisione about the 
future, too. i

And that’s where UJS.

encourage your husband to 
sign up tor the Payroll Sav- • 
ings Plan where he works.

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

UB. Savings Bonds. For 
the woman who really knowi 
a good bargain.

maturity of 5 ymr» (4*4% the favtywd.-

m America.

Yra visa eilė vaistų, vartoja-. 
mų nuo pakelto kraujospūdžio, i 
Jie visi turi pašalinį veikimą. 
Kartais tas veikimas yra labai 
pavojingas kepenims. Todėl tik 
būtinais atvejais reikia juos var
toti pakeltam kraujospūdžiui 
tvarkyti. Visais pakelto kraujo
spūdžio atvejais duodama vieni 
ar kombinacijoje su kitais vais-: 
tais ŠLAPIMĄ VARANTIEJI 
VAISTAI. Jie yra saugūs, 
sais atvejais vartotini. Tik kai 
jie vieni nesukontroliuoja krau
jospūdžio, prisieina prie jų var
toti dar ir kitus. Atsimintina, 
jog kuo' daugiau vaistų vartoja
ma. tuo dažniau apturimas tų 
vaistų pašalinis veikimas.

Pusė pacientų susitvarkys sa
vo kraujospūdį su pirmu vaistu,

kraujagyslių stovis. O tai jau nežiūrint kokios rūšies tas vais- 
didelis daiktas.

Gydytojai nealkoholikains lei- bus pavartotas. Keturi penkta- 
džia gryno alkoholio per dieną daliai pacientų sutvarkys savo

! atrodė pasmerkta P 
i bet, visų nustebimui, išliko gy- 
j va. Dalis tautos paklydėlių grįžo 
prie savo tautos kamieno. Iš 

j šiaudinių pastogių išaugo jauno
ji karta — pajuto gimtojo' kraš

to meile, pradėjo branginti kas 
yra sava, lietuviška, pradėjo 
rūpintis kultūrinių vertybių kū
rimu, lietuvių kalbos ugdymu, 
jos tyrinėjimu.

Pradžioj neturėjome išmoks-' 
Imtų lietuvių kalbos specialistų 
— profesionalų. Tą darbą dirbo 
mėgėjai — savamoksliai kalbi
ninkai, kol pagaliau tauta sulau
kė baigusių specialius kalboty
ros mokslus kalbininkų. Vienas 
iš pirmųjų buvo Kazimieras Bū- • 
ga, kuris atėjo į lietuvių kalbo
tyros apleistus dirvonus, gerai 
šiam darbui pasiruošęs, reikia
mai susipažinęs su to laikotarpio 

į kalbotyros mokslo tyrinėjimo 
I metodais ir visą savo trumpą 
amžių, nerasdamas laiko net po
ilsiui, paskyrė lietuvių kalbos 
mokslui.

Kazimieras Būga (1879-1924) 
gimė Zarasų aps., Dusetų apy
linkėj, papuoštoj kalneliais ir 
ežerais. Čia gimė, gražios gam
tos įtakoj, Vienažindžio’-Vienu
žio ir Strazdo dainų posmai.

tas prieš pakeltą kraujospūdį

Kool-Aid’..On A Stiek
eRANOSOFT ORMK HlX

Unsweetened Soft Orink Mix, 
anyfiaxor 

2/1 cop sugar 
1 quart water

Fi»oz»n Suckers
JD* CfesoM soft drink mix and

sugar in water Pour Into 
taws, 

until almost hfm. Insert - 
wooden or spdon into

Fneezė umlrm/ 
MaHes about 20.

tų studijų klaidingumu, išspaus
dino tų studijų kritiką ir ją iš
siuntinėjo baltų kalbų tyrinėto
jams, kad jie nebūtų tų studijų 
suklaidinti.

Kalbų mokslas Būgai univer
sitete sekėsi gerai. 1908 ni. Bū
ga už darbą “Slavų skoliniai lie
tuvių kalboje” gavo aukso me
dalį. Būga, tyrinėdamas slavų 
kalbos skolinius lietuvių kalboje, 
norėjo pavaizduoti, kokie buvo 
praeityje lietuvių ir rusų tautų 
santykiai.

(Bus daugiau)

Helps Shrink 
Swelling Of -> 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burring 
itch in hemorrhoida 1 tissues, t hen 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammat on. 
The name: Preparation No ✓ 
prescription is needed Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as dir***-ted.

DAGILIS IR STRAZDAS

Spąstai dagilį pagavo.
Nabagas tik drąskės, ištrūkt negalėjo;
0 strazdas juokės iš jo ir jam šitaip kalbėp: 
“Koks tu žioplys, kad tąve taip greitai apgavo. 
Aš tai tikrai atsispirčiau jų klastai
Ir niekad manęs nesugautų jų spąstai”.
Bet štai tuoj jis pats į kilpas pakliuvo
Ir, už pasigyrimą nubaustas, žuvo.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.)
gaunamos Naujienose.

2 — Naujiends, Chicago, 8, Ill. Tuesday, June 30, 1981

l» v X,x+'<Š



KELIOS PASTABOS APIE A. MACKŲ 
i 

eilėraščiuose aprašo Dcm-laitį, 
o Mackus pasiima Federico Gar
cia Lorca raudą ir Dylan 
Thomas eilėraštį ir vartoją juos 
kaip griaučius savo naujai poe- ■ 
tinei statybai.

Tai yra suręealistinę teduliką, 
bet ji yra labai gabiai ir kū y-! 
bingai panaudota Algimanto 
Mackaus, štai • Dylan Thomas' 
eilėraštis “’And Death Slrall Have 
No Dominic’n” pas Mackų tam- ’ 
pa antifraze “Ir mirtis nebus 
nugalėta-*, nes Dylan Thomas 
rašė apie bombardavimus Lon
done, kurie visdėlto praeina,- o 
Mackus rašė apie egzilo liūdną 
likimą svetimame krašte. Pa
šnekesyje su aktorium Emlyn 
Williams, Dylan Thomas drau
gu ir bendru keliauninku Lon
dono autobusu po bonibardavi-: 
mo, kuomet Thomas, ir.sukūrė p;lcro;fe03 -kritikę" heliją J.

į Va’iukėnailę, kuri: vėl be jokių 
| studijų parašė studiją- apie A. 
i Mackų.
į Valiukėnaitė rašo: “Nors eg- 
Į žilė davė Mackui savita, poetinį 
I balsą, kuris atitinkamai atspin- 
I dėjo ir lebeaįspindi XX-tojo am- 
’ žiaus luošumą — praradimą, 

vienišumą, neviltį — ji pc’ctą 
nuo' didesnių meninių pasiekimų 
ir sulaikė”. Tokia pradžia.

Gale ji porina: uMackus nepa
jėgia (išskyrus gal būt eilėraš
čio trečioje dalyje) paversti 

, sampratą į kažką gaivalingesnio 
ar privesti kasdienine kalbą ligi 

.^ . poezijos kulminacijos taško, kad venima tapo vienu is pirmau-j . . , . . . . .1 ! skaitytojas, kartą .perskaitęs, ga
lėtų pasisavinti -tą .kąlbą kSipr t ‘ • i* '
neišsenkamą dvąsįųę:>.A?a2^ ir 
kančios ar sausr$s-y£^c>įai& -ją 

‘° v?- i aplankyti”. gi
i. IXai. 1 aS

į Vienas is charaldęxxngų.- Vąį 
(liukėnaitės nagrinėjimų":' “Urą-- 
i džioj Mackus kalba apįe popie- 
Į žiu, kuris priėmė Dievą,; toliau 3.M I 1»O .UA *• ’ zr . į • į- 1 t

Mackaus 1 tikejnnų reprezqntai... ^paskek 
,^nibbė - Dievo nėrf ’ 0 §4 

piežius atšaukė Dievą” ir.-- at
šauktas Dievas paskelbė .Loręps 
prisikėlimą”. Ne^al^Įif^ftbKfa' 
neva poetiško minUėš'^ptėmdy-" 
nio’, šios eilės yra ne kas kitas 
kaip grynai proziniai pareiški
mai, kurių (ne taip, -kaip pai
nios ir hermetiškos metaforos) 
iš eilėraščio konteksto suprasti 

1f1, „j,, j neįmanoma. Gal .savo laiku šiosres Amerikos dailminku vardy-j 7
ne įtraukė Algimanto Mackaus 
jo dailės aptarimą lietuviškame 
deidinyje. Mąžai kas cituoja Vy
tautą Kavolį. Visdėlto anais lai
kais po Mackaus mirties, Vytau
tas Kavolis niflarė pasekti ame
rikietišką patarlę — jei negali 
sumušti, tai prisijunk, tapda
mas ypatingu Mackaus šali
ninku.

Beje, dabar jau daug metų po 
Mackaus mirties ir tenka Mac-

Algimantas Mackus (1932- 
1964) atėjo lietuvių litera lūron 
viesulu. Tai buvo didelis talen
tas, žinąs savo vertę, ir darbštus 
savo užsiėmimuose. Per <k šimt
metį jis tapo Chicagos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo avangzrda 

— redagavo Margučio radijo 
programą ir mėnesinį kultūrinį 
žurnalą, skatino teatrinius pasi
rodymus ir meno parodas, leid i 
kitų ir savo literatūrinę kūrybą 
(Jo yra žemė, 1959; Neorna 
mentuotes kalbos generacija h 
Augintiniai, 1962). Jo žuvimas 
automobilio katastrofoje atvėrė 
prarają visoje toja kultūrinėje 
veikloje — Margučio žurnalas 
užsidarė ir daug, kas Mąckaųs 
buvo skatinta, išblėso. ' Knygų 
leidimas buvo toliau tęsiamas 
jo' vardu pavadintos leidyklos. 
Jo našlė Dalia Juknevičiūlė-Mac- 
kuvienė - šimoliūnienė (1935- 
1975) išleido jo pomirtinę knygą ■ 
Chapel B (1965), surengė įspū
dingą Mackaus mirties penkme
čio minėjimą Chicagoje ir Ta
bor Farmoje, o mirties dešimt 
mečiui atžymėti ruošė Algiman
to Mackaus vaidinimo Slėptuvė 
premjerą, kuri, tačiau, dėl Da
lios mirties neįvyko. Algimanto 
Mackaus poezijos rinkinys buvo 
išleistas ir okupuotoj Lietuvoj.

Savo amžininkų tarpe Algi
mantas Mackus buvo" unikumas. 
Jis pasirinko būti lietuviu rašy
toju Amerikoje. Beje, išblokšti 
rašytojai; (ėgzilai) ir toliau čia 
^šė, bet nei vienas kitas jaunas 
žmogus nepasirinko lietuvių lite
ratūros kaip pilnalaikės karje
ros. Jis taip giliai tikėjo į save 
ir Į lietuvių kalbą, kad jis net 
negalvojo apie kokią kitą pagal
binę profesiją. Nors šis egzisten
cialistinis sprendimas yra ir te
bėra unikalus lietuvių išeivių 
tarpe Amerikoje, reikia atminti, 
jog Isaac Bashevis Singer (ame
rikietis; rašąsL žydiškai). ir .Czes-, 
law Milosz' (a'rhėrikietis, rašąs 
lenkiškai) yra vėliausi -Nobelio 
literatūros premijos laureatai • iš 
Amerikos, žodžiu, Mackus buvo 
išdidus savo lietuviškume prieš 
dar etniško išdidumo atėjimą į i 
Ameriką. / .' ■ i 
? Kas sudaro Mackaus poetinį 
ąš? Tai yra savo, asmeniškos is
torijos išsakymas per savo tau
tos ir net visos žmonijos istoriją. 
Jei Bernardas Brazdžionis ir da
bar Kazys. Bradūnas sukurią 
tautos istorijos įvaizdžius, atsi
sakydami savo asmniško aš, tai 
Algimantas Mackus tik- panau
dojo, pasaulinius įvykius išlieti 
savo jausmus ir mintis. Prie tų 
pasaulinių įvykių jis priskaitė ir 
jau išspausdintus, visuomenės 
pagerbtus literatūrinius kūri
nius. Pavyzdžiui, Bradūnas savo

gmiantas Mackus

kaus palikimą pervertinti. Tai dvelk
buvo pagrindinė Ravelio mintis, 

! leidžiant vėliausią Metjmenų 41 
i nunizrį. Ir jis pasirinkt panašią

tą eilėraštį, tas aktorius man j 
pripažino, kad ši biblinė Mac
kaus interpretacija buvo galin-

> gesnė ir brandesnė negu pas 
Thomas.

Panašus dalykas atsitinka ir 
su Federicp Garda LęrcabTau-i 
da, kuri pas Mackų tampa rau-; 
da ne vien tik žuvusiam drau
gui Antanui Škėmai, bet ir vi
sam egziliui.

Ar męs, Mackaus amžininkai,
- i f - * ' ; ’ ’ 'T v.

supratome ir rėmėme Mackų? : 
Taip! Gal: kartais ir perdaug, 
nes statėm jį virš visų kitų poe
tų. Tačiau, tiesa yra, kad jis net 
per trumpą, bet brandų savo’ gy-

jančių poetų lietuvių ir svelim-; 
.taučių tarpe.

Metmenų redaktorius Vytau
tas Kavolis mėgsta ekcesus —į 
perdėjimus ir madirigumus. ---- -
Mackus žuvo, tai jis buvo pir-u 
mutinis ragintojas paversti San-! 
taros knygų leidyklą į Algiman
to- Mackaus fondą. Vėliau jis net; 
parašė knygutę apie ] 

jjoezįją, žinomu ;
alitinkaihų studijų šiuo reikalu. 
Mat, Vytautas Kavolis kaip Met
menų redaktorius jautėsi labai 
nesaugiai, kai Algimanto Mac
kaus redaguojamas Margutis vis 
daugiau ir daugiau tapo lirtūvių 
kultūros veidrodžiu. Pavyzdžiui, 
dailininkas Telesforas Valius j 
savo trumpą autobiografiją Šiau- ‘

protestantiški vėjai. Baž-I 
nyčios hierarcliija buvo drebi
nama iš apačias. Tradicijos bu- ! 

: ve keičiamos į naujus vėjus. Eg-i 
žilas rašytojas Antanas Škėma ! 
žuvo automobilio katastrofoje 
— reikėjo sumesti pinigus jo pa
laidojimui. Didelis talentas, bet 
tuo metu nebuvo svarbus nei 
Amerikai, nei pasauliui.

Ir štai radijo pranešėjas - laik
raštininkas - po’etas Mackus 'sa
ko, jog popiežius privačioj au
diencijoje priima Dievą — išra
dinga antraštė, kuri sunkiai 
perviršinama kita, sakykim, ba
landžio l .d. proga. Vėliau seka 
pranešimas apie tikėjimo-repre- 
zentus, nelyg Vatikano suvažia
vime. Vėl nauja antraštė — po
piežius atšaukia Dievą. Visa tai 
lyg tai vyksta pasaulinėje are
noje. Gi išvadoje, Mackus grįžta 
"Į-nsrirenišlžį^istoriją. At
šauktas ; ĮJievąsi dabar jau‘<ėgziį 
las, skelbia sušaudyto Lotcos 

^ūskriaiis^/ 
čtiejitir mfžemiirtieji yrą japdova- 
- ndįaįn^amokslb nuo kalno gHr-;

eilės stebino pirmuosius skaity
tojus savo “įmantrumu”, bet 
šiandien jos skamba dirbtinai, 
naiviai ir lėkštai.; Nepajėgia jos 
skaitytojo nei sujaudinti, nei in
telektualiniai sukrėsti.”

Pirma pradėsime nuo galuti
nės citatos.- šešiasdešimtųjų me
tų laikotarpyje protestantų Teo
logai aiškino apie Dievo mirtį. 
Vatikano pirmame suvažiavime

:4>:\
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Atdara Šiokiadieniais nuo

St. Catherines pagerbtas veiklus 
lietuvis Adolfas Šetikas

Ii, -Ūktai lūpos Tautos Tavo var- 
. dą kartos, kad aukojais už pa- 
į vergtą Lietuvos šalį. Kilnūs 
: Tavo darbai pasiliks amžinai_ i i cr 4 t ' • . a x x i x 5 iavo narnai pasiliks amžinaio^us, sulaukęs 65 me'ų am- lyvfiuja ir A. Šetikas, ir tampa r ......... . x .. .

a* i •* i H I lietuvių išeivijos istorijos lapuos.i,' $iama krašte yra pager- išrenkamas į valdybas. Per tuos . x .. ... ~ .i • ; - • nn • * - x a Tegul švente šita, Tavo garbuas, skii^n jam pragyveni- 30.su viršum išeivijos metų, A. , . . . ~ . *.. I . a i • \ i -a x i i x i - V i skirta, bus Tau dvasiniu atpil- pensra ir suteikiant kitas šėrikas nenutraukė ryšių su be- . 4 „
viamos, skiipn jam pragyveni
mui pensiją
privilegijas. ,V:en tą sukaktį pa- 

’ mini savo šą;mc;e. l:in — arti, 
į mųjų drauru Lupę. Kitaip buvo 

m-iktas ir pagerbtas Ą §ę.ikas, 
sulaukus 65-Jjo gin'tcdier o.

še4 kas nebuvo vžs daręs savo 
šsirr.cs rcikalucic. Šaimą-aprp- 
cino medžiaginiai, draugus pa- 
~al reikalą ląnkė, tačiau jam ir 
lietuviški reikalai buvo prie šir
dies ir nuo pat jaunų dienų pa
gal išgales dirbo kiek jėgos 

i leido.
Būdamas jaunuolis^ nepriklau

somoje Lietuvoje 
skautų, jaunalietuvių ir šaulių 
veiklą ; stojo į kariuomenę sava
noriškai, anksčiau kaip reikėjo, 
ir svajojo būti jurininku. Bet jo 
svajonė neišsip 1‘dė: turėjo pa
klusti likmui ir teko atlikti ka-

tui'iška veikla ir pagal f-^ebė- 
: jirną ir žemaitišku atkaklumu 
' ir šiandien, sulaukęs garbingo 
: anyžiaus, su jaunatviška energija 
dalyvauja šaulių ir Bendruome
nės veikloje, eidamas pirmin.’n- 
kcų pąreigas. A. šetikui esant 
B-nės pirmininku. teko suruošti 
ir J24 ąją Kanados Lietuvių D;e- 
ną lP’h metais.

A. ŠeiiKas, dirbdamas Bend
ruomenėje, šaulių, ramovėnų ir 
skautų organizacijose, yra įnešęs 
didelį įnašą į lietuvišką veiklą.

įsijungė į Už tai Niagaros Pusiasalio lietu-
• v i ’ *3via?, sudarę komitetą iš A. Pa- 

’ numio, V. Žemaitienės ir P. Ba- 
ronįo (iš St. Catharines), P. Bal
so ?(iš Niagara Falls), V. Bieliū
no *(iš Wellando) ir E. Šakienės 
(iš Buffalo, N.Y.), suorganizavo 

rinę prievolę kitoje ginklo rū- 1981 m. birželio mėn. 20 dieną 
šyie- ; •• t

Antru kartu Sovietams oku-1 
puojant Lietuvą; Ą. Šetikas pa- 

Į sutraukė į Vakarus ir 1948 me
tais atvykęs į Kanadą -įsidarbi
no General Motors industrijoje 
St. Catharines mieste:-

šaunų pagerbimo balių Multi
cultural centro salėje.

šiame pagerbime dalyvavo iš 
Niagara Falls, Ont., ir Niagara 
Fal&, N.Y., Buffalo, N.Y., Port’ 
Colbome, Welland, Hamilton, 
Toronto ir St. Catharines daug 

Kai tik atvyko daugiau lietu-1 lietuvių. Prie pagerbimo prisi- 
vių .į šį miestą, Ą. Šetikas tuo-}dei° virš _ 180 asmenų, bet del 
jau su kitais” ėmė organizuoti | įvairių priežasčių ne visi galėjo 
meno vienetus ir steigė Bend
ruomenę.

Pradėjus.,, reikštis bet kokiai 
Jietuviškai'vėffiai, tuoj ten da-

dalyvauti salėje.
Trtiputį po 6 vai. vak., A. še

tikas: su žmona atvyko į sale. 
Svečiams plojant, dukra Daiva 
perjupsė sukaktuvininką išausta

-Škėma Vėl tam^a^wi Mackaus 
paežį j os -galia.: nęlyg; Šekspyro -■ 
-Mylimoji.-pę-r-Jo sonetą.

Yra užrašai ir įrašai, padaryti 
patiea‘Araėkaiis7Mderįc& Garcia 

‘•L:dbėa;:ahglžkąaiie' vertime, iš-.. 
deistaicV’Grbv^PfiSsrinc/^New 
Yorke. Mackus daug gilinosi į 
Lorcą, ypač į jo teatrą. Daliai ir 
Algimantui Lorca buvo gal net 
mėgiamiausias rašytojas.' Kaip 
tik- Mackai įtuomet vyko New 
Yorkan pamatyti La Casa de 
Bernarda Alba vaidinimą, kai 
netikėtai žuvo Antanas Škėma. 
Vaidinimą jie pamatė po laido
tuvių. Ir viskas susidėjo’ Į vieną 
vietą ir viskis įgavo prasmę.

Tiesiog tenka stebėtis Valiu
kėnai tės nesusigaudymu kultū
ros istorijoje aplamai ir Mac- - • ■ . t . T • T) £_

j tautine juosta su įaustais žo- 
jam p^ja nebuvo rami- džiais: “NĖRA ŠALIES GRA- 

* ■ ' /.“^liukėnaitė netu- jžESNĖS Už TĖVYNĘ, KURI
retų ‘ ieškote.gaminimo po'ezi- VADINAMA LIETUVA”, čia 

buvo bendra dovana visu dalv- 
vių, ir kita dovana — iš medžio 
drožinys (Pr. Baltonio) — Gedi
mino sapnas.

Pagerbimo ceremoniją sklan
džiai pravedė Stasė Zubriekie- 
nė kuri įvado žodyje įjungė ir 
savo kūrybos, ir sumaniai pri
statė solenizantą. Po to’ pakvietė 
sveikinimo .žolžiui tarti vienuo
lyno viršininką Juvenalį Liau- 
bą, OFM, buvusį vienuolyno vir
šininką Bernabą Mikalauską, 
OFM, iš Toronto. Vilniaus šau
lių rinktinės vardu solenizantą 
pasveikino Stasys Jokūbaitis iš 
Toronto, kuris savo sveikinimo 
kalboje įjungė ir savo kūrybos 
šiuos reikšmingus žodžius: “Kiek 
Tu dirbai, vargai... Jokie pini- 

I gai niekados Tau atlyginti nega-

tė 
nimo vaistau

joje. Taipogiįy^ą klaidinga spė
lioti ' ką. kas butų padaręs, jei 

.būtų ilgiau gyvenęs. Gerai, kad 

.bent čia ji nenukeliavo per toli.
Po Dalios mirties aš daviau 

Vytautui" Kavoliui Algimanto 
Mackaus -.Slėptuvės rankraštį, 
kad jis jį išspausdintų Metme
nyse. Jis’ taFnepadarė, nes jau 
tuomet man pradėjo aiškinti, 
jog tekstas yra silpnas ir gali pa
kenkti Mackaus geram vardui. 
Iš tikrųjų, tekstas yra puikus, 
Dalia jį rengėsi statyti, pagaliau 
jis buvo atspausdintas Nauji©5 
no'se, nors PLMA lietuviškos 
rašeivos neįtraukė Į metinę bil> 
liografiją. Taip pat daviau Ka? 
voliui rinkinį dar niekur ne* 
spausdintų Dalios iliustracijų 
Algimanto veikalams. Kavolis 
net nesiteikė išreikšti padėkosi J 
Koks keistas ir . nuogas pavydas? |

kaus atvejų specialiai. Be to, Ne Mackų , reikia pervertinti iš 
Mackus turėjo visai kitokią poe- naujo, bet Vytautą Kavolį. ) 
zijos sampratą negu Valiukėnai- Saulius šimoliūnas »

___

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus

• ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

d>»
Vėliau sveikino P. Dapkus iš 

Toronto (artimas A. šetiko kai
mynas iŠ Lietuvos), B-nės var
du — P. Balsas, Wellando B-nės 
vardu — J. Paužuolis, Ramovė
nų vardu — J. Alonderis, skau
tų vardu L M; Gverzdienė ir E. 
Šakienė, vilniečių vardu — J, L> 
levičius, Buffalo lietuvių klubo 
vardu — R. Masiulionis, į

Pagrindinę kalbą pasakė Van
da Alonderienė, -plačiai nupasa- 

įkodama A. šetiko veiklą Sf/Ca
tharines lietuvių kolonijoje ir 
palinkėdama solenižantui toliau 
dirbti lietuvišką darbą. Svečiai 
sudainavo “Ilgiausių metu”.’

Po sveikinimo kalbų sekė pro
grama, kurią atliko , Aukuro 
“Daina”, vadovaujant M. Kal- 
vaitienei; pianinu palydėjo-mu
zikė Dorija Deksnytė-Powell iš 
Hamilton. Solo kelias dainas 
padainavo Aldona Laugalienė 
(iš Cambridge, Ont.).

Po sveikinimo kalbų ir pro
gramos, sekė vaišės. Svečius 
linksmino, J. Adomaičio (iš . To
ronto) muzika.

Solenizantas A. šetikas - vi
siems svečiams išreiškė padėką 
už dalyvavimą ir dovanas. Nuo
širdų žodį tarė sukakties rengi
mo komitetui už įdėtą 'didelį 
darbą organizuojant šį baliui

J. Šarapnickas

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ENERGY
WISE ,

, . 1-
Organize car poeto K 
tava gasoline.

Don’t b« t Som Low!

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, 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 pusk knyga kainuoja tik S3.

• 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 S2.

Į • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 

Į gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. ,

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina W.

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

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral- 
tag ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją, Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja S6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pat knygoje yra ’40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygoa gaunamos Naujienose, 173^ So. Halsted St., Chicago,

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuęsday, June 30. 1081
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Europos posūkis kairėn
Galutini Prancūzijos parlamento rinkimai, suteikę 

absoliučią daugumą socialistams, nustebino pasaulį. Prieš 
kuri laiką, rašant šioje vietoje apie Prancūzijos rinkimų 
reikšmę, išrinkus prezidentu Francois Mitterrandą, bu
vo, dar su tam tikra doze skepticizmo, pasisakyta apie 
Vakarų Europos posūkį kairėn. Po šių parlamentarinių 
rinkimų ši abejonė išsisklaidė ir, žvelgiant į Vakarų Eu
ropos politinę ateitį, galime tikėtis panašių rezultatų 
per sekančius rinkimus ir kitose valstybėse.

Šiuose rinkimuose išryškėjo nauji politiniai ir ideo
loginiai persiorientavimo momentai. Iki ‘šiol per rinki
mus, didėjant krašte darbininkų nepasitenkinimui, ko
munistai ir kitos radikalios partijos sustiprindavo savo 
pozicijas, kas svyruojančius vidurinės klasės balsuoto
jus sulaikydavo nuo balsavimo už socialistus ar ne* 
liberalus.

Susidarydavo savotiškas paradoksas, ypač ryškus 
Italijoje ir Prancūzijoje. Rinkėjai norėtų atsikratyti nuo 
dešiniųjų partijų ilgamečio valdymo, nesugebėjusių iš
spręsti elegančių problemų, bet susilaikydavo nuo balsa
vime už socialistus ar liberalus, nes tuo pačiu atidarytų 
duris komunistams prie valdžios, kurie pasuktų kairio
sios vyriausybės politiką prosovietine linkme, kas iššauk
tų fašistinio ar nacistinio tipo reakciją, kuri sugrautų 
demokratines santvarkas, kaip tai būta prieškariniais 
laikais. Šiuose Prancūzijos rinkimuose balsuotojai rado 
išeitį iš užburto rato, suduodant vienu kirčiu smūgius 
į komunistų ir degolininkų partijas, užtikrindami pilną 
pergalę socialistų partijai ir liberalams.

Šioje pergalėje atsiskleidė kiti svarūs momentai. 
Kaip jau žinoma, visa Vakarų Europa pergyvena dide
lius ekonominius sunkumus, kurie kelia nepasitenkinimą 
kraštuose. Problemų sprendimui reikalinga pravesti ra
dikalias reformas pačioje ūkinėje sistemoje, kurias gali 
paruošti ir Įvykdyti pažangios krašto jėgos.

Šiame kritiškame laikotarpyje ėmė iškilti taip pat 
reakcinės jėgos, pasivadinusios neofašizmo, neonacizmo 
ar kitokiais vardais, kurios stengiasi išnaudoti susidariu
sius sunkumus demokratinės santvarkos sužlugdymui.

lių, demokratinių idėjų ir institucijų niekinimą, pada
rant jas atsakingas už visas krašto negeroves, komuniz
mo įsigalėjimų, Sovietų grėsmę ir panašiai. Vienu žodžiu, 
kartojama ta pati strategija ir taktika, kuri prieškari
niais laikais privedė prie Musolinio, Hitlerio ir visos eilės 
mažų diktatorių iškilimo, kas sukėlė II Pasaulinį karą.

šios istorinės pamokos, apmokėtos-baisiomis kančio
mis ir nelaimėmis, Vakarų Europos tautos nepamiršo. 
Kai pamatė kylantį pavojų iš antidemokratinių sąjūdžių 
pusės, prisidengusių ultrapatriotiniais šūkiais ir vaidi
nančių tautos gelbėtojus nuo žydų, komunistų ir sovietinės 
grėsmės, bei žadančių grąžinti “senus gerus laikus”, tai 
per balsavimus sulaukė griežto ir kieto-atkirčio.

šiame prancūzų tautos atsakyme, kuris nuskambėjo 
per visą Europą ir pasaulį, yra aiškiai pasisakyta už 
Vakarų demokratijos santvarkos ir idealų išlaikymą, at
metant iš dešinės ir kairės pasireiškusias antidemokra
tinių sąjūdžių kėslus. Tuomi dar neišsakoma Prancūzijos
rinkimų reikšmė.

Kaip visame pasaulyje, taip ypač visos Vakarų Eu
ropos komunistiniame sąjūdyje pasireiškia aiškiai anti- 
sovietiniai nusistatymai, priešingumai ir net Kinijos ko
munistų vedama kieta kova prieš Sovietų hegemenizmą. 
Netgi Prancūzijos komunistų partija per rinkimų kam
paniją turėjo pasmerkti Afganistano okupaciją ir pasi
sakyti už Lenkijos demokratėjimą ir teisę lenkų tautai 
nepriklausomai nuo Maskvos diktato tvarkyti savo vi
daus reikalus.

Paskutiniojo dešimtmečio Sovietų vedama agresinga 
politika paveikė į taip vadinamo .eurokomunizmo sąjū
džio susidarymą, kuris ima vis labiau politiniai ir iclėji-: 
niai atsipalaiduoti nuo Maskvos pavaldumo, kas išblaškė 
rinkėjų baimę atiduoti balsus už socialistus ir liberalus.

Nenuostabu, kad Fr. Mitterrand, turėdamas abso
liučią daugumą parlamente, nepabūgo i savo sudaromą 
ministerių kabinetą Įtraukti keturis komunistus, kad ir 
nežymiem^ postams. Tokiu būdu siekiama paspartinti 
darbininkų unijų pasitikėjimą naujai sudaroma socialis
tų vyriausybe, kuri turės-pravesti toli einančias socia
lines ir ekonomines reformas.

Suprantama, kad drąsi Fr. Mitterrand o politika pa
statys Reagano administraciją į gan nemalonią padėtį, 
tuo labiau, kad naujai sudaroma Prancūzijos vyriausybė 
turi skirtingą nusistatymą, formuojant pasaulinę politi
ką. Pasisakydama daug kiečiau prieš Sovietų imperialis
tinę politiką ir remdama apsiginklavimą prieš kylančią 
Sovietų militarinę galią, visvien neatsisako nuo detentės 
politikos ir mėginimų išvengti atominio karo.

Pasaulinėje politikoje socialistų vyriausybė laikysis 
žmogaus teisių ir laisvių principų, ir nemano remti deši
niųjų diktatūrų, kaip tariamą užtvarą prieš komunizmą. 
Šioje plotmėje teks susiremti su Reagano-Haig pažiūro
mis, nes tikrumoje Fr. Mitterrand, radęs pritarimą vi
soje Vakarų Europoje, pasisakys už prez. Jimmy Car- 
terio pasaulinės politikos tęstinumą, jei nesuras kom
promiso ar išlyginimo su prezidento Reagano ideologiniu 
nusistatymu. ’

Pirmas išbandymas dėl sudarymo bendros pasauli
nės politikos greičiausiai įvyks, nustatant Salvadoro po
litiką. Prieš rinkimus Fr. Mitterrand pasisakė prieš Sal
vadoro chuntos rėmimą, o jo žmona vadovavo komitetui 
to krašto sukilėliams remti. Šis klausimas tikrumoje iš
plaukia iš bendro Fr. Mitterrando nusistatymo Trečiojo 
pasaulio atžvilgiu, nes šioje pasaulio dalyje, dėl nesuval
domo gyventojų prieauglio ir vis didėjančio skurdo, nu-

Paprastai savo akciją pradeda nuo antisemitinių išpuo-: mato didžiausią pavojų Vakarų pasauliui. V. K.

MONTREALIO
Sveikiname ponią Sofiją Karde

liene, įveikusią tiroidą, ir oziau- 
giamės josios plunksna, vėl pra- 
uejusxa skaitytojams pranešti kul
tūrinio lietuvių gyvenimo darbus. 
Linkime stiprios sveikatos ir ener
gijos plunksnai valdyti- N. Red.Šįmet Montrealio šaltoji žiema ilgai neužleido pavasario. Visą gegužės mėnesį dar dažnai tekdavo šildyti butus ir tik birželio mėn. pavasario saulutei skaisčiau prašvitus, pagaliau sušilo oras ir žemė. Prie namų sužaliavo pievelės, pražydo pirmosios gėlės ir alyvų medžiai. Šiuo' metu, Montrealis visam- savo pavasariniame grožyje!Su pavasariu ir aš pati atsigavau ir pradėjau sveikti. Sunkiai prasirgusj ^pragulėjus ištisus metus tokia nepopuliaria, tokia keista šiais laikais liga ,apiė kurią net ir daktaras Jonas Ado-, mavičius be karto neužsiminė savo straipsniuose, kurios ir čia daktarai tyrinėdami net du metu, pagaliau tik surado, kad sergu skydliaukės (tyroidinės) sutrikimu, kuri liaukų sistemos orkestre grojanti pirmu smuiku.Todėl ir Naujienoms taip ilgai negalėjau nieko parašyti apie Montrealio lietuvių veiklą.O per ištisus metus buvo pas mus įvairių renginių, apie kuriuos parašyčiau būdama sveika.Štai gegužės 9 d. buvo gražus jaunų mergaičių choro koncertas — krikštynos. Tarp 23 chorisčių yra visai jau nekalbančių lietuviškai ir jas reikėjo gercikai pamokinti teisingai tarti dainų lietuviškus žodžius.Visą žiemą chorą organizavo ir teisingo žodžių tarimo mokė mok. Jadvyga B'altuonienė, ir dainavimo mokė muzikė, choro vadovė seselė Teresė Miecz- kowski.Choras, pakrikštytas vardu “Pavasaris”, labai sudomino montrealiečius. Atvykusius kon- certan neįmanoma buvę sutalpinti patogiai — Aušros Vartų

NAUJIENOSsalė buvusi perriiaža. Rudeni choras pakviestas į Torontą dainuoti Lietuvių Dienos koncerte, ; bendrame chore.Po ilgos žiemos ir dar tokie šaltoko pavasario, birželio 7 d. Sekminių sekmadienį, pagaliau išsiruošiau pirmą kartą bažnyčion ir buvau labai laiminga, pataikiusi į neeilines iškilmes.Neringos Jūrų šaulių buvo suruoštas Juozų pagerbimas ir, svarbiausia, kun. Juozo Arą 
nausko SJ 65 metų amžiaus su
kakties minėjimas.Aušros Varių bažnyčioje šv. Mišias celeberavo ir gražų ’ pa mokslą pasakė pats solenizantas, asistuojant klebonui Jo'nui Kubiliui SJ. Pakiliai giedojo choras, vadovaujamas naujo, jauiio vadovo Aleksandro Stankevičiaus, o solo giedojo’ mūsų baritonas Antanas Keblys. žmonių buvo pilna.bažnyčia.Po pamaldų visi sugužėjome salėn, kur tęsėsi tolimesnis Juozų pagerbimas. Iškilmes pravedė šaulė Aldona Urbonavičienė.- Visus parapijiečius ir Juozus pasveikinusi, paskaitė kun. Juoze Aranausko SJ biografiją, kuris Montrealyje su mumis jau nuo 1935 metų. Toliau savo mylimą kun. Juozą sveikino daugiau kaip 30 organizacijų ir daug buvo atsiųsta sveikinimų raštu. Buvo įteikta ir piniginė dovana.Toliau solistas Antanas Keblys nuotaikingai padainavo kelias liaudies dainas, akompanuojant A. Stankevičiui. Pabaigoje jubiliatas trumpai, apgailestaudamas vieno, kad jaunystė jau praėjo, linksmai prisiminė pirmąsias dienas Montrealyje, visiems padėkojo ir užbaigė iškilmių minėjimą.Sekė skanūs pietūs, paruošti Remeikių šeimos, ir namie kepti pyragai, tortai ir kava.

Klebono Jono Kubiliaus 
75 m. amžiaus šventė

Taip jau* atsitiko, kad šįmet, r tą patį birželio mėnesį, kaip ir kun. Aranausko, išpuolė reikšminga sukaktis ir mūsų klebonui.LDK šaulių kuopa suruošė ir jam, Petrams ir Povilams, iškilmingą minėjimą tuoj po 11 vai. šv. Mišių, kurias atnašavo pats jubiliatas ir pasakė turiningą pamokslą. Gražiai solo pagiedojo A. Keblys, o choras giedojo paskutinį kartą prieš savo vasarines atostogas. Jiems padėką už visų metų darbą ir pagerbimas choro vadovo A. Stankevičiaus bei choro koordinatoriaus A. Keblio įvyks sekmadienį, liepos 5 d., Palangos vasarvietėje, parapijos metinėje gegužinėje.Po pamaldų, Aušros Vartų salė, kur vyk .o’oficialioji pagerb- T tuvių dalis, buvo pilna žmonių. v Pradžioje šaulių pirmininkas J. Šiaučiulis paskaitė jubiliato klebono biografiįąf papasakojo kai]) nelengva buvo statyti mūsų bažnyčią, kurią jis pastatė atvykęs■ Montrealin beveik kartu su mumis visais ir beveik visą laiką iki šiol buvo mūsų rūpestingas klebonas.Visos Montrealio lietuvių organizacijos sveikino savo m::- ią, daug čia pasidarbavusį kleboną. Buvo daug sveikinimų raštu, vokais dovanų ir nuo visų susirinkusiųjų meniškas adresas.Sveikinimams pasibaigus, sce- non išėjo vyrų oktetas. Gražiai pasipuošę — vyrai kaip ąžuolai, akompanuojant A. Stankevičiui, padainavo kelias dainas.Džiugu, kad mūsų jaunieji dirigentai baigę šiuose kraštuose konservatorijas, kaip štai dabar mūsų jaunas muzikos vadovas Aleksandras, arba Toronte Jonas Govėdas ir kiti. Sveiki, stiprūs, pilni energijos ir ryžto, visi jie linkę audringai diriguoti, bet visgi būtų ne pro šalį atidžiau dar pažvelgti ir į pildomų kūrinių tarp gaidų pažymėtos dina-(Nukelta į 5-tą puslapį)STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO SĄJŪDIS v-CTęsinvsl
Dar vėliau atspausdintas straipsnis “Apžvalga 

nekuriu priežasčių Didžiosios Prancūzų Revoliu
cijos”, kuriuose autorius kapitalistinio ūkio aiš
kinime paseka Karolį Marksą ir polemizuoja su 
tuo pačiu Herbert Spenseriu, kuris, kaip sako dr. 
K. Grinius savo “Atsiminimuose”, padėjęs dakta
rui visiems amžiams pasigydyti nuo simpatijų so
cializmui. Ir vėlesniuose “Varpo” numeriuose iki 
pat 1902 metų tilpo J. šidaro, M. Joniškio, Homo 
Nuovus, Barzdylos ir kitų raštai, aiškiai palan
kūs socializmo idėjoms ir darbininkų reikalui 
“Varpo” redaktoriai turėjo būti kantrūs ir dide
lio takto žmonės.

Bet pažiūrų skirtumai bendradarbiuose turė
jo pagaliau aštriau pasireikšti. 1896 metais, kaip 
sako dr. K. Grinius savo “Atsiminimuose” (179 p.) 
lietuvių inteligentija atsistojo kryžkelėje: tais 
metais susiorganizavusi Lietuvių Socialdemokra
tų partija pas save patraukė kaiką ir iš varpinin- 

r . 've suorientuodama žymią akademinio jau
nimo dalį. “Varpas” susilpnėjo, nuo 1897 metų 
pradėjo eiti ka.’ antras mėnuo, sumažėjo straips
nių bei korespondencijų, ir jų vietą užėmė groži
nė literatūra. “Vaf-pas” laikosi negausių rėmėjų 

aukomis; jo ir “Ūkininko” biudžetas už 1899 me
tus sudarė vos 2.092 markes. Laikraštis teturi 313 
skaitytojų. V. Kudirka, baigdamas 1898 metusr 
ir vėl puola inteligentus už jų atvėsimą lietuvis- ’ 
kam reikalui. Visa laikraščio palaikymo našta gu-J 
la negausių inteligentų būrelį.

Kas varpininkų daugumai buvo būdinga, tai 
jų inteligentiškas mentalitetas. “Varpe” nevieną 
kartą buvo pasisakyta, kad inteligentai esą tautos 
elitas. Varpininkų daugumas terašė laikraščiui 
straipsnius, su kaimu bendravo, išskyrus gydyto
jus, gana pripuolamai ir iki praėjusiojo šimtme
čio galo neturėjo jokių kaime kuopelių. Iš dalies 
tai buvo varpininkų silpnumo priežastis. Stovėjo 
prieš sunkiai pakeliamus uždavinius, o jiems vyk
dyti tematė skystas inteligentų gretas, kurių di
džioji dalis buvo vėsūs patriotai arba ir egoistiški 
“šiaudadūšiai”. Dėl to varpininkai stigo drąsos 
plačiau užsimoti ir nerodė lakesnės minties, pri
vengdami “paskraidyti padangėmis”. Tai dera pa
sakyti ne tik apie varpininkų politinę orientaciją 

. bei jų sau skirtus politinius uždavinius. I? kitais 
klausimais jie tebuvo “gaspadoriško” galvojimo 
žmonės, dienos politikai, tematę dienos keliamus 
klausimus ir visų pirma jais tesirūpinę. Per visą 
pirmąjį “Varpo” egzistencijos dešimtmetį nesu
gebėta subrandinti programine forma nei ekono
minių, nei kultūrinių tantos uždavinių.

Ar derėtų varpininkus pakaltinti, kad jie ne
sugebėjo pašokti aukščiau savo galvos? Nedrįs

čiau tai daryti. Varpininkai buvo skurdūs nauja
kuriai, nepaveldeję iš praeities nei apipavidalinto 
idėjinio bagažo, nei pertiekto patyrimo visuome
nės darbe. Turėjo kurtis dirvonuose ir tai tokiu 
istoriniu laikotarpiu, kai ir Lietuva stovėjo besi
keičiančio gyvenimo prieangyje, kėlusio visą eilę 
naujų problemų. Varpininkai gavo kalbėti Į tau
tą, kuri dar tik budo ir dar nebuvo pati savęs 
susiradusi. Jei vis dėlto varpininkų negausūs bū
relis ir jų priešakyje Vincas Kudirka, degęs ne
gęstančia savajam kraštui ugnele ir ligoje sutir
pęs kaip žvakė, galėjo metų metais išlaikyti 
“Varpą” vilties žiburiu tautai, tai už tai jiems 
dera pripažinti didelis “kreditas”.

Pas mus virsta neginčijama tiesa, kad vienin
teliais “Varpo” palikuonimis yra mūsų valstie
čiai laudininkai. Iš to, ką esu čia apie “Varpą” 
kalbėjęs; tokios išvados nedera daryti. “Varpo” 
palikimas yra tuometinės pažangiosios inteligen
tijos bendras paikimas. Laikraščio bendradarbių 
tarpe buvo skirtingų pažiūrų žmonių, bėgusių nuo 
vienas kito gana toli socialiniais bei politiniais 
klausimais. Buvo natūralu, kad visuomenėje vy
kusi socialinė diferenciacija turėjo ir varpinin
kuose pasireikšti jau kaip ideologinė diferencia
cija. Todėl iš “Varpo” pasitraukė kunigai, vėliau 
socialdemokratai ir dar vėliau, laikraščiui jau bai
gus savo dienas, nuo demokratų atskilo tautinin
kai bei sandariečiai. Ne be pagrindo sakoma, kad 
“Varpas” yra buvęs partijų perykla, lietuviškas 

Babelio bokštas, kurį bestatydami žmonės pra
dėjo prarasti bendrą kalbą ir skirstydamies sklido 
i visas puses, tačiau neiškrikdami iš Lietuvos gy
venimo jiems statomų ribų.

“PROGRAMAS LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
PARTIJOS”

1902 metais įvykęs demokratų suvažiavimas 
svarstė programos klausimą partijai kurti ir iš
rinko trijų komisiją programos projektui paruoš
ti. Komisiją sudarė: dr. K. Grinius, J. Vileišis 
ir P. Višinskis. Prisilaikydama suvažiavime pa
reikštų minčių ir metams besibaigiant, komisija 
projektą paruošė ir jį paskelbė “Varpo” 12-ame 
numeryje, norėdama “lietuviškoj rašliavoj matyti 
apstingą apsvarstymą užkliudytų programe kau
simu”.

Komisija bandė programos projektą pagrįsti 
ir duoda trumpą politinių įvykių apžvalgą, pra
dedant nuo paskutinio “Lenkų viešpatystės” pa
dalinimo 1795 metais ir baigiant mūsų dienomis.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 

viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

*> vttl v. DA.RGIS 
AYOYTOJAS ir CHIRURGAS 

Cwrmvrdty klinlket 
3A*4leiao« 41 rektoriui

v<LANT>OS: 3—8 darbo diexxomla ir

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71^t St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, FŪSLĖSIR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Raxidenciios 448-5545

Prostatos, inkštų ir šlapumo takų chirurgija. 5025 CENTRAL AVĖ. St. Petersburg, Fla. 33710 TeL (813) 321-4200
PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas per kraustymai 
iš įvairiy atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
T«l. 376-1 &Z «rb* 376-5996

to

I TINKAMA APSAUGA ĮKVĖ
PUS TIRŠTUS DŪMUS

Gamtovaizdis (Aliejus)Juozas Pautienius
K. M. JUOZAS ŠARŪNAS

Kai kuriems žmonėms, ištikus gaisrui, kartais pasitaiko įkvėpti tirštus dūmus, ir tokiais atvejais tenka tuojau susirgti, nes tuose dūmusoe būna pavojingų dujų. Kai kas labiau apsinuodija į tomis dujomis ir pabaigia savo ; gyvybės egzistavimą. Šiais lai- j kais nebūna laikraščiuose apra- s soma, kaip takiais atvejais ga- Į įima būtų apsisaugoti nuo tokių } pasitaikančių žalingų dūmų.Man pačiam tenka prisiminti' buv0 sudarytas Prancūzijos — prieš 70 metų vieno gydytojo! Sov. Sąjungos gynybos paktas, parašytą vokiškame laikraštyje' Pagal tą paktą Kremlius norėjo, patarimą apie apsaugą, kaip rei-į kad Prancūzija palenktų Lenki- kia elgtis, jei tenka kartais visai į ta Rumuniją, per savo žemes į arti matyti pasirodžiusius dide-! nraleisti sovietinę kariuomenę, j liūs dūmus, tada reikia apsau-> skubančią vokiečių užpultos gai nedelsiant sušlapinti kokią į nors skepetaitę ir ją pridėti prie nosies. Taigi, tenka kvėpuoti per tą sušlapintą medžiagą. Nors tas kvėpavimas nėra lengvas, bet jis labai gerai apsaugoja nuo nuodingų dūmų dujų. Jei neturima kartais vandens, tad tokiais atvejais skepetaitei pinti galima pasinaudoti rials kitais skysčiais.Būtų labai gerai, kad ir laikais mūsų gydytojai patartų pasinaudo'ti apsaugai nuo kenksmingų dūmų tokiomis priemonėmis. . A. Kelmutis

ANTRĄJĮ PASAULINI KARĄ FRANCU
1935 m. gegužės 2 d. galutinai

i
1

šla- įvai- ‘Įšiais

Prancūzijos pagalbon. Nei Len- krios, nei Rumunijos prancūzam įkalbėti neuasisekė.Šito klausinio išsprendime susidarė sunkumai, kurie nulėmė ir tolimesnius įvykius. Sov. Są- ^un^ai Prąncūzi’a davė paskolą, kad toji geriau apsiginkluotų. Gen. Gamelenas. matydamas, kad paramos iš Sov. Sąjungos negalės sulaukti, skaitydamasis su faktu, kad Lenkija, o. ne Sov. Sąjunga rubežiuojasi su Vokie- t/'.a. 1°36 m. rupp’ūčio mėn. pa- €•--? Varšuvoje Rydz-Smygliui Dviems mėnesiams pra^nSi-nIa ginklų pavidale.Pcri'mė būklė dar pagrindinai ne^as'kę^ė ir 1937-38 metais. •^33 Vokietija pareikalavo iš čchTC^cvakb’os Sudeių. Tu me- r’^sė'o mėn. Prancūzija irAnriria pradėjo pasiruošimus

neutralumas £’na vien tik Vo- 
ketijos naudai.

Rugsėjo mėn. 3 d. Anglija ir | 
Prancūzija paskelbė karą Vokie- | 
tųti- i

Būdamas vyr. prancūzų ka- | iiuomenės ir Anglijos ekspedicL | nio korpo vadu, gen. Gamelenas i* nesuąktyvino savo veiklos ir ta- | da, kai daug vokiečių kariuome- | nes buvo užimta Lenkijoje. Sa- | vo pradėtą ofenzyvą jis sulaikė mušėjo 12 d. Tos dienos popietiniame karo tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo Daladier ir į Chamberlainas, jis išdėstė savo 4 planus. Po posėdžio gen. Gamelenas pranešė, kad “Visi daly- vftvųsie'i mano sprendimą priėmė su pasitenkinimu”. Savo pasiteisinimuose jis sako, kad ėmęs dėmesin belgų atsisakymą orancūzų kariuomenei leisti per žygiuoti per BeĮg ja ir pasikeitusią tarptautinę būklę.Abejos aplinkybės jam jau buvo žinomos rugpiūčio mėn. 23 d. Jis matė, kokiu tempu eina karo veiksmai Lenkijoje; po to galėjo numatyti ir greitą vokie čių kariuomenės jėgų permetimą į vakarų frontą. Neišnaudojo persvaros šarvuočiais. Prancūzų generolai, su Gamelenu ir Vey- gandu imtinai, neįkaindvo De L Gaullio nuomonės, kuris ofen- = zyvimame kare daugiau dėme- šio kreipė į šarvuočius, einan- č us priešais pėstininkus.De Gaulio išvedžiojimus patvirtino karo žygis Lenkijoje, ku ~s parodė, kad galima pasiekti 5^-1] rezultatu tankus ir šarvuočius pasiunčiant pirmyn ar ne- ’auk ant, kol bus atgabenti pėstininkai. Tos, persvarą turinčios ginklų rūšies laiku panaudojimas, laikant juos užpakaly pėstininkų beveiksmiais, prisidėjo prie visos armijos, neveiksmin- pumo rugsėjo mėnesį ir sekančių metų gegužės mėnesį karo pralaimėjimo. >.(Bus daugiau) |

LAIDOTUVIŲ DIKKKTORii *

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME - i
1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

Mažeika & Evans

ft ■s s
F

M
'£
9

i-
S
ig

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
X Tel. 737-860001 
A 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ 

Tel. 422-2000

Tada ir gen. Gamelenas parėmė tuos šalininkus, kurie siūlė griebtis ginklo. Jis priėmė dėmesin pasikeitusią situaciją, nes viešojoje opinijoje įvyko perversmas, ypač Angį1'joje, kiek silpniau Prancūzijoje, įsitikinimas, kad jau gana daryti nuolaidas nepasotinamam Vokietijos imperializmui.Geri. Gamelenas pajuto ir suprato kaip smarkai būtų sukom- promitucta visą kariuomenė ir iis pats, jei jis būtų patvirt nęs užs. reik, minįsterio Bonneto nemykštį įsitikinimą ap^’e prancūzu kariuomenės visišką pasipuošimą karui, ir. kad negalima rizikuoti karų be Scv. Sąjungos pagalbos.Rugpiūčio mėn. 23 d. valstybės Karo Tarybos, posėdyje gen. Gamelenas pareiškė, kad iš kariškio taško žiūrint, jis jau nebemato galimybės išvengti ka- m, bet tik nepas'stengė, kad spjaus būtų vykdoma moblili- -acija. Gal tikėjosi, kad pirmiausia bus užpilta Lenkija, o paskui Prancūzija, kas padidins šansus laimėti karą, arba, tikriausiai. nežiūrint savo įsitikinimų, pasidavė spaudimui, politikų, priešingų tuojau pradėti ofensyvą.Vokietijos kariuomenė įžengė i Lenkiją 1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. Tą pačią dieną gen. Gamelenas įteikė smulkų raportą karo ministeriui Daladier. Jis nors nepatarė Belgiją peržygiuoti jėga, kas politikų ir nebuvo numatyta, bet patvirtino, kad Belgijos

EUDEIKL
GAIDAS - DAIMID

&NIAUS1A

^605-07

4330-34

ffi DĖMIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 827-1741 —1742

SO. CALIFORNIA A VENĮ’F
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

1

A.A. Antanui Pakelčiui mirus

— Sprogimas Irano islamie- čių partijos centre sukrėtė visus Artimųjų Rytų arabus. Niekas nemanė, kad žmonių nepasitenkinimas būtų toks didelis.

— Atrodo, kad pašto vadovy- ♦ - bei neleis pabranginti pašto ženklų nuo 18 iki 20 centų.

let lArdi Mill

TeL: OLympic 2-1003

TeL: LAfayefU 3-3572

1/2

TeL: YArdi 7’34♦ 1
JEAN VANCE ir GEORGU SORLN1

Aikštės automobiliams pastatyti
5 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday, June JU), 1981

2
2
2

TURiMa 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

į- ’

'ind Pineapple Mold a* 
al. Made with either 

dn, crushed pineapple,

cups boiling water 
tablespoons lemon juice 
packages (3 oz. each) 
cream cheese, softened 

cup chopped walnuts
l

I

BUTKUS - VASAITIS
1446 50th Ave^ Cicero, HL

MONTREALIS, QUE.(Atkelta iš 4 psl.>mikos plonybes.Pabaigoje mūsų gerbiamasklebonas labai trumpai padėk o-' . . _jo visiems už sveikinimus ir do-; mcb lizacijai.vanas, bet jam, esą, taip daug’ Ge_ai Z:rOAa^as Prancūzijos reikią dar pasakyti savo parapi- _ ;r Angį ios tiksius vyriau. jonams, o' laiko jau labai liko. Syį^s užklaustas, gen. Gamele- maža, tad jis pažadėjo ge-; nas atsakė. krd prancūzu kariuo- riau padėkosiąs per “Neprikišu-, menės ap?i-davimą L ypač a°mą Lietuvą . : aviacijos srityje — laikąs nepa-Kai valgėm pp. Kasperavičių kankamu.paruoštus pietus, be, dešrų ir ko- {Atpūstų (nors juos ir labai mėgstame) ir gėrėme kavą su ska- ’ niais namie .keptais tortais, jautėmės, kad pietūs šiandien tik-;rai iškilmingi!
Elzbieta Kardelienė i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
TeleL: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vada ja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

TUS PARAGINK SKAITYTI jį 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

Prancūzija ir Anglija privertė Čekoslovakiją, kuriai Vokietija grasino pavaitoti 'ėgą. atiduo ti Sudetus be ginkluoto pasiprie sūrimo. Be krau'o praliejimo, 19'9 m- kovo mėn. Heleris užėmė Pragą ir mūsų Klaipėdos kraštą. Tų pat metų rugpiūčio mėn. pagaigoję paaiškėjo, kad bendrai kovai prieš Vokietiją, Scv. Sąjungos traukimas Prancūzijos ir Anglijos pusėn buvo bergždžias.

Masu Sąjungos nariui

jo žmoną Marcelę, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA IR NARIAI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO šĘHMĘyjNĖ' 
Patarėjai ’r laidojimo direktoriais

11 r 1

Mold With A Dual Personality

Many people think of Creau. Cr 
desert — particularly after a hea 
lemon flavor or lime flavor Jell-O 
cream cheese and chopped walnut, and garnished with 
generous dollops of thawed Birds Eye Cool Whip non-dairy 
whipped topping, the mold provide* a light and lovely finale to 
dinner. Just as many people fancy it as a salad, and the same 
recipe framed in a bed of lettuce and garnished with mayon
naise is a happy choice to accompany a platter of cold cuts, a 
basket of rolls and your favorite beverage.

Cream Cheese and Pineapple MoW
1 can (20 oz.) crushed

pineapple in juice
2 packages (3 oz. each)

lemon or lime flavor 
gelatin

Drain pineapple, reserving juice. Add water to juice to make 
1-1/2 cups. Dissolve gelatin in boiling water. Add measured 
liquid and lemon juice. Gradually add 2 cups of the gelatin to 
the cream cheese, blending well. Chill until thickened. Stir in 
walnuts and pour into a 6-cup ring’ mold. Chill until set, but 
not firm. Chill remaining gelatin until thickened. Fold in 
pineapple and spoon into mold. Chill until firm, about 3 hours. 
Unmold. Serve as a dessert with thawed frozen whipped 
topping, or as a salad with mayonnaise, if desired. Makes about 
6 cups or 12 servings

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos

1654 feo. HAJL^IED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
4348 Sa CALIFORNIA AVE.GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.; Y Ar d a 7-1138-113®

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69tb STREET REpuMic 7-1211
1102a SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hills, DL >74-4411PHILLIPS - LABANAUSKAS
■4307 So. LITOAN1CA AVK t v



Ž E M A
& m. birželio 17 d. 1 vai po* 
kt į savo pusmetini susi in- 
irra susirinko didelis būrys 
emaič ų Kultūros klubo narių, 
usirnkimas, klubo valdybos 
įkviestas, vyko p. Anelės Kaja 
ienės svetainėje, 4500 So. Tai
wan Ave., ir aptarė klubo e’na j 
tuosius reikalus. Liepos 8 d. su 
rganizuota išvyka į p. Kjaks
ės rezidenciją. Lake VJla, III. 
Klubas turi nusistovėjusią su
rinkimui vesti darbotvarkę, pa- i 
ai kurią pirm. J. Skeivys jį 
ravedė, p. Rožei Didžgalvis 
kretoriaujant: susirinkimo at;- 
arymas, valdybos narių iššau 
imas, protokolo ir laiškų skai
dmas, neužbaigti klubo įeika- 
i, klausimai ir sumanymai, su 
rinkimo uždarymas.

šįkart darbotvarkė buvo pa- 
Idyta su maža išimtimi, nes 
ivo trumpa paskaitėlė apie 
auriuosius Birželio įvykius Lie 
voj prieš 10 metų — apie Iše
ivių tautos žudymą ir kt- Pa
kaitą pravedė klubo pirm. Juo 
is Skeivys.
Ta proga buvo pagerbti vie- 
js minutės tyla ir atsistojimu 
Lvę - nužudyti, šauliai, .kariai, 
utizanai ir kiti garbingi lietu- 
ąi patriotai, kurie aukojo savo 
rvybę už Lietuvos laisvę. 
Toliau kiek plačiau padisku- 
ota ruošiama išvyka liepos 
dieną ir nustatytas laikas — 

1 vai. ryto, nuo 4500 So. Tai- 
an Avenue. Valdyba ir nariai 
įsirūpins ir kvies norinčius iš- 
ižauoti ir praneš poniai Rožei 
V 927-8660. Jau yra pasamdy- 
s.autobusas. Kelionė į abu ga- 

$4 asmeniui. Yra užsakyti 
pietūs, tad.savb užkandžių ne
ikęs vežtis..
Jžsibaigus darbotvarkės punk- 
ms, .susirinkimas uždarytas 
vai. popiet, o susirinkimo da- 
viai pakviesti vaišėms.
Prie bendrų vaišių prisidėjo ir 
►nios Elizabeth Petkūnas ir 
iže Didžgalvis; o klubas gėri- 
ų, troškuliui nuraminti.
Vaišių metu buvo pakili nuo- 
ika ir draugiški pašnekesiai. 
Žemaičiai per vasarą (liepos

IČI A I '
ruysėjo 16 dieną.

J? ozas Skeivy 
klubo pirm, ir kozesp.

— Tomas Miglinas, St. Peters
burg, rla., buvo atvykęs Čika
gon ir kurį la;ką gyveno šiauri
nėje miesto apylinkėje, šiomis 
dienomis grįžo Floridon. Dėkui 
už $10 auką, atsiųstą keičiant 
adresą.

— C. Tuminas, Los Angeles, 
CaL, pratęsdamas prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus atlydėjo 
$5 auka. Dėkui.

—■ Dėkui Paul Pavilonrul^'-Ozk 
Lawn, Ill-, už ankstyvą prenu
meratos pratęsimą ir už ta pro
ga atsiųstą $5 auką,<-

FBI įstaigą 10-me aukšte ir pa- \ 
ėmė įkaitais tuziną tarnautoju, j 
Tuo metu agentų įstaigoje ne
buvo. Su grobiku buvo susisiek
ta telefonu, let jis jokių pagei
davimų ar reikalavimų nepareiš
kė, tik grasino sušaudyti įkaitus. ’

Policija tuojau apsupo namą.t 
Po trijų valandų grupė FBI' 
taikliųjų šaulių nušovė grobiką. 
Akcijos metu lengvai sužeisti, 
du tarnautojai.

MAŽĖJA INFLIACIJA
WASHINGTON, D.C. — Sek

madienį per NBC-TV Meet the 
Press programą kalbėjo Walter 
B. Wriston, New Yorko Citibank 
ir Citicorp pirmininkas. Abi 
įstaigas turi $117 bilijonų. Jis 
pareiškė, kad dėl prez. Reagano 
ekonominės programos infliaci
jos baimė ir pati infliacija yra 
sumažėjusios. Infliacija daug pa
vojingesnė neturtingiems, negu 
pasiturintiems. Jis taip pat pa
neigė skleidžiamus gandus, kad

■TO* ____________ _

2»m4 — l»«rti«»l<nul . « K»m«l, ittr.i — 
&EAL ESTATE FOR SALS I J MEAL ESTATl FOR SALS

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

DEL VISŲ INFORMACUV KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKA.S, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Tel. 847-774

BUTŲ NUOMAVIMAS
» KAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIAIO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE >

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— Juozas Jurkus, Rochester, 

N.Y., ALTos veikėjas, pratęsda
mas prenumeratą, parėmė Nau
jienų leidimą $10 auka. Dėkui.

—A. Kalvaitis, Ormond Eeach, 
Fla., pakeitė buto adresą. Dėkui 
už ta proga atsiųstą penkinę.

— Zuzana Barkauskaitė baigė 
St. Joseph mokyklą labai gerais 
pažymiais. Ji buvo garbės moki
nė ir mažiausiai praleido pa
mokų.

— Carol Narbutaitė, Naujienų 
rėmėjų Irenos ir Ben Norbutų 
duktė, susižiedavo su Antanu 
Giedraičiu. Vestuvės įvyks rug
pjūčio mėn. Marquetie Parko 
lietuvių bažnyčioje, kurioje jau
nojo tėvas Antanas- Giedraitis 
buvo vargonininku. Jaunosios | 
sesutė Irena neseniai baigė Mo- j 
kytojų kolegiją bakalauro laips- Į 
niu. j

—Amerikos Lietuviu Tarybos 
Los Angeles sk. gegužinė įyyks 
liepos 5 d., sekmadieni, Sakiį so- ■ 
dyboje,' 3440 Figueroa, Glendale. 
Pradžia 1 vai. popiet. Bus geros 
vaišės, baras, laimėjimų stfelas, 
lietuviška muzika. Auka asme-J 
niui 5 dol. Visi kviečiami daly- ]

— (R) LB Brighton Parko 
apylinkės gegužinė — piknikas 
įvyks 1981 m. liepos 5 d., sek
madienį, 12 vai. po pietų Vyčių 
sodelyje ir salėje, 2455 W. 47th 
Street, Chicago, Illinois. Veiks 
virtuvė, baras ir daug įvairių 
laimėjimų, šokiams gros Petro 
Kivėno orkestras. Valdyba na
rius ir prijaučiančius maloniai 
kviečia linksmai praleisti sekma
dienio popietę.

Apylinkės Valdyba

— Buvusių Lietuvos policijos 
tarnautojų “Krivūlės’’ klubas 
1981 m. liepos mėnesio. 5 dieną 
šaulių Namuose, 2417 W. 43rd 
St., rengia linksmą gegužinę — 
pikniką. Veiks virtuvė, prityru
sios šeimininkės paruoš skanių 
valgių, veiks baras, bus gera 
muzika ir loterija. Valdyba kvie
čia visus gausiai dalyvauti, gra
žioje šaulių Namų salėje pasi
vaišinti ir prie gražios muzikės 
pasišokti ir linksmai praleisti lai
ką su krivulėhais. Pradžia 12-tą 
vai. Valdyba

— Soviet Genocide in Lithua
nia, by Joseph Pajaujis - Javis, 
Ph.D. Manyland Books. Inc., 
New York, 1980. $10.95. 246 psi. 
Pernai suėjo 40 metų nuo Lie
tuvos pavergimo, o šįmet mi
nim 40-tą “baisiojo birželio” su
kaktį. Ar gali būti geresnis tų 
tragiškų įvykių paminėjimas, 
kaip akivaizdus jų priminimas 
lasvajam pasauliui? Į Laisvę 
ištrūkę afganistaniečiai šiandien 
su skausmu pasakoja • apie So
vietų vykdomą terorą jų šalyje. 
Mums dabar pats laikas kuo pla
čiau atskleisti tiesą apie Sovietų 
vykdomą genocidą mūsų tėvy
nėje. Rašyti: Lithuanian Nation
al Foundation, Ine., P. O. Box 
21073, Woodhaven, N.Y. 11421.

ekonominės programos yra nau
dingesnės turtingiesiems.

rugpiūčio mėn.) turės atosto-
is, o sekantis susirinkimas bus sitikti su savo pažįstamais.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegularfy!

Vi (P

Fold asd 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

NUŠAUTAS FBI ĮSTAIGOS 
GROBIKAS

ATLANTA. . Sekmadienį
26 metų Morris E. Roberts, Jr., 
ginkluotas kulkosvaidžiu ir trim 

(rankiniais ginklais, įsiveržė į

P E R V Ė L U
.i “Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį, jog davė savo vienagimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų am
žinąjį gyvenimą” (Jono 3:16).

Į. Kviečiame visus pasiklausyti 
šios taip visiems mums svarbios 

į temos šiandien 8:45 vai. vak. ra
dijo' banga 1450 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

į Penktad., liepos 3 d,, 4:23 vai. 
popiet per Sophie Barčus radiją 

.išgirsite “Ramybė per pateisi- 
i^’ma”.
I

I Parašykite laiškuti, pareika
laudami knygelės “Kaip atgimti 
i iš naujo’’. Mūsų adresas:

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

Į

LOANS & MORTGAGES 
Paskolos ir hipotekos

į BUS SERVICE

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130.000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdų sklypas. Brighton Parke. 
$69,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai
3 2 butų mūrinis namas, naujas 
Stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

SLA ekskursija - kelionė j Karibų Jūrą For following correctional cen- 
Sters: Graliam Center, Hillsboro, 
;IH., 488-1527 or 928-9024; Vien-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidim;
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Taiman Ava.
TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AM± VA1RUOTOJ
Tiktai $120 pusmečiui automobi 

Liability apdraudimas pensink 
kam s. Kreiptis:

A. ■ L A U R A I T I 5
4645 So. ASHLAND AVI* 

TeL 523-8775

j GENERAL REMODELINt 
I • Alumin, langai, durys, med 

apmušimai. * Staliaus darbai, i 
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETING1S CONSTRUCTION 

7152 So. Kadrie Aveuu» 
Tel. 776-8505

3 4 butų mūrinis, apie §9,000; 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

6557’ SiTalrnbhAvenue 
>. Chicago, IL.60629 ?

vauti, pabūti gryname ore ir su-Į: Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę į KARIBŲ JŪRĄ laivu 
“CARNIVALE” nuo Šių metų 

’lapkričio 8 iki’ 15 dienos (vieną 
j ištisą savaitę).
f Laivas išplaukia iš MIAMI, 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes : SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SANJUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuo'ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
į Miami, Fla. (Round Trip) 

. šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys, skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini
mai laive.

ses us f©r 
financing 

AT OUR 10W RAT5
> WITH JREPA^IVIErtT , 
TO^FIT YpunJ^fCO^IE

INSURED!

Mutual Federal 
SąvingsandLoąn

222 WEST CERMAX KOAD

Bus progos pailsėti saulėje, na Center, 373-8241 or 928-9024.
užmegzti naujų pažinčių, apian-j 
kyti dar nematytas salas, ke-j 
liauti su linksma lietuvių gru-i 
pe. Svarbu, kad neatidėliolu-j 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruotumėtės ir užsisakytumėt sau 1 
laive vietas.

Smitt/s Bus Service

COMBINATION
SCRUB AND STEAM 

First reem $25 Any room afler $15. 
You _ j ftd cheaper but 

they professional?’
Call 520-0840

•Z THE PROFESSIONALSPasinaudokite šia proga ido-į 
miai ir linksmai praleisti atostef-?

i

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

■ Laikrodžiai ir brangenybė 
Pardavimas tr Taisymai
2644 W«rt S'Mh Str«e?
T«l. REcublIc 7-1541

CHICAGO, HUN03

Phceei VIrjIah 7-774T
E0CRSt 3fcm.Tue.Frl.S-4 Thur.S-3 Set. >1

SEHVING CHICAGO W SUBURBS SINCE 13G5

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
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 ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą-----------------------------------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

X! XX O X u KJ,

173S So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

•a.v A - + UNDS AVAILABLE. $5,000 and up.gas, pasidžiaugti JURA ir tropi--por 1st and 2nd mortgages on Single 
nės saulės šiluma. •& MultLFamily Homes. Shopping Cen-

TAAi • f •• • - terš, Apartments, Farms, Churches,Del mfoimacijos ir registraci- Construction, Commercial. Industrial, 
jos prašome iki liepos 25 dienos and many others. Compatible interest 

. rates. J. Wright, P. O. Box 4959, 
Chicago, IL 60680.

(312) 264-4153
kreiptis į: ?

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue 
Chicago, Illinois; 60643
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU-'
VIŲ AMERIKOJE

1

Genovaitė Meiliūnienė
SLA sekretorė i

A

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalini or- 

ginhacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metur

SLA — atlieka kultūrinius darbua. gelbsti Ir kitiema, kurie tuof 
darbus dirba.

SLA — Išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudę savo nariarca,

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, S^A neieško 
riamg patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gal!
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiąja 
tukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

RLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudimui
51,000 apdmudos suma temoka tik $3.00 metama,

SLA— kuopn vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J mvo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

Galite kreipti* Ir tfeaiai i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

W7 W. S*.
T«L mt) w an

dolerl<

pelno, u*-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

SEWER AND 
PLUjMBING

ANY RODDING AND 
DRA INING — $30.

If not open — no charge.

T&F SEWERAGE & PLUMB-! 
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

DON’T READ THIS!!
unless you want the finest in pro
fessional carpet cleaning, for your 

home or office.
Clip this ad for a 30% discount.

Special rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-7 300
PRESTIGE HOME SERVICE

ROOMMATE 
FINDING SERVICE 

Cut Your Rent Cost In Half! 
All Ages, Tastes, Backgrounds, 

Occupations.
* Ref. Checked. Loop.
624 S. Michigan Ave. Suite 602 

Ph. 461-0774 ¥

MAINTENANCE MACHINIST
Must be able to run shop equip
ment to produce new & replace
ment parts. Experienced in trouble 
shooting and repairing production 
equipmnt. Should be able to operate 
arc & gas welding equipment. Com
petitive salary with excellent bene
fits inc. dental.

For immediate consideration 
call or apply in person: 

594-1400
DURA-BERNARD1N, INC.

A National Can Co. 
7300 S. Narragansctt 

Bedford Park, III.
An equal opportunity employer

HELP WANTED — MAĮ E-FF.MALE 
Darbininku Ir Darbininklv

I
 BLUE PRINT 

SHOP HELPER 
MALE — FEMALE 

786-9051 
AFTER 10 A.M.t

SERVE WITH PRIDE IN 
,THE NATIONAL GUARD

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P.‘ NEDAS, 4059 Archer Avtn 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-55

crrii ■miu

M. i I M K U S
į MaUry Public

INCOME FAX SERVICE 
i«59 S. Maplnvood. Tel. 254-7- 
; Taip pit darom! vertimai, glmii 
j Iškvietimai, piJdomi pilietybei p

£ymai ir k’toki blanki L
Jie i ■■ M T nr mr į q į i į   i 

H0ME0WN^O@i

3202 ‘/2 W. 95th St 
Everg. Perk, IR. 
60642, - 424-M54

aite

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V, BYLAITIS ir V. BRIZGI 

2458 W. 69th St 
! Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vii 
| Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toi 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

! Advokatai
j GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 V1L rjd 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

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

TkL 776-5162 arba 776-51?
2643 Wed 63rd S trap'.

Chicago, UI. 60625

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, June 30, 1981




