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. VIRŠ DVIEJU TŪKSTANČIU ŽMONIŲ
> DARIAUS-GIRĖNO 47 MĖTINĖSE *;

Dariaus ir Girėno postų vete- kovingęsnės paramos. “Lietuva 
ranai, vadovaujami J. Paukščio, bus laisva ir nepriklausoma!”-— 
suorganizavo kaip niekad labai baigė gen. konsule savo prasmin- 
iškilipingą minėjimą. Į ’ gą kalbą. ?

Minėjimas pradėtas 1 valandą Kariuomenės .orkestras groja 
Marquette Parke prie Dariaus patriotinius maršus. Publika ke- 
Ir Girėno paminklo. Estrada de- lia ovacijas pų tokios gražios 
koruota. Du vainikai fronte iš,-. muzikos.
statyti, kuriuos vėliau nuiiešė Amerikiečių choras sudainavo 
prie , paminklo. - ’ ", j keletą dainų/Baigė “God bless

Eisena veteranų, šaulių ir ki-] America”. Visrsustojome ir gau
tų organizacijų buvo susitelkusi šiai plojome svečiams, įsijungu- 

^4

to. Prieš 1 vai. policijos mašinų
■ prie 67-tos gatvės ir Sacramen-' siemš į mūsų šventę.
to. Pries-l vai. policijos mašinų Tautiniais rūbais ir net dalis 
ir Sheridan kariuomenės orkest- uniformuotų šaulių rinktinės 
ro lydimi, veteranai artėjo prie'choras sudainavo: “Kritusiems 
paminklo. į Į šauliams”, “Jaunimo dainą”,
'. Publika kėlq ovacijas. Vetera
nų ir legionierių-komandos atžy- Vanzbergas. Palydėjome katu- 
giayo nešini per 30 vėliavų. Tie- temis. Kazimieriečių vardu svei- 

-siog miškas vėliavų! Vytauto] kino ^Superior Sister J. Allen.
Didžiojo šaulių rinktinė,, vado
vaujama vado VI. Išganaičitf sų tautinių šokių 6 poros šokėjų, 
vėliavų palyda, uniformuotos ] Gražus būrys studentų, pasipuo

šusių- tautiniais rūbais, sušoko, 
berods, Šustą, Lenciūgėlį, Lenk-

1

“Pabuski iš miego”. Dirigavo P.

Išeina Vytauto Didž. šauliu

inoterys, vadovaujamos St Ce- 
, eevičienės,; “Klaipėdos’’ ir Gen.

Daukanto kuopų šauliai, įš'pas- 
kos Lietuvos Vyčiai, Marquette 
Parko Reg. Liet; B-nė su vykd. 
vicepirm. J. Bagdžium ir tauti-

• Šiais rūbais pasipuošusios po
nios. Karių Ramoyėnų- vėliavo- į ir triukšmingomis kaltėmis, 
mis nešini-jžygiąvįo būrelis karių. Į Groj^Ą/’^į^ąkas. ,
PaskiaiKią? įvažiavo/ugniagesių i------Easter
mašina su skambalais.- Išsirikia
vo apie stfadą. // ’ - / j • k 
. Teiravausi apie skaičių karių 
veteranų ir legionierių? Taip] pat 
nprėjau gauti programą. Pažadė
jo duoti vėliau. Tad gali koks ne
tikslumas- įsibrauti. / į ‘ ?

. .-’Solistas A. Brazis sugiedojo 
Amerikos himną. t Jam/pritarė 
veteranų orkestras .ir> estradoj ė 
esantisi gausus būrys choristų, 
kurių moterys pasipuošę žalio
mis’šilkinėmis-Sukniomis, ’ 
;.,i?o to/pinpininl^ujahtis ko- 
mandieriuš J. Paukštis pakvietė 
Šaulių chorą, kuris sugiedojo 
Lietuvos;- himną. Suprantama, 
įsijungė ir publika, kurios galėjo 
būti apie 2,000.- Pridavė iškil
mingumo.

Prelatas Mozeris sukalbėjo in- 
vokaciją. 1933 metais Darius ir 
Girėnas leidosi lėktuvu į tolimą 
kelionę — turėjo pasiekti tėvynę 
Lietuvą. Deja, rietdli jos ribų žu
vo. Melskimės už juos ir Tėvy
nę, kuriai Darius ir Girėnas pa
liko testamentą — tautos laisvę. 

Prasidėjo sveikinimai. Fr.
Stavensko 271 posto kapitonas, 
J. Stain mot. veter., 23 distr. 
senatorius Rl Daley, gen. kons. 
J. Daūžvardienė. Ji sveiknd ang
liškai, po to lietuviškai pasakė 
prasmingą kalbą. 1933 m. liepos 

? mėn. Dariaus ir Girėno žygis į
Lietuvą", ’o 1940 m. liepos mėn: 
tautą pavergė Sovietai, ir 40 me
tų neša vergijos jungą.] Lietuva 
gyva, tėvynainiai laukia' mūsų

kinson. - Makaru buvo -žiūrėti j 
mūsų jaunimėli, šokantį gana 
sudėtingus ir komplikuotus šo
kius. Publika palydėjo gausiomis

Šidlauskas, p.. Kuzįsį, Sandaros 
red. įnžęG^Lazauskas,bE. Miku
žis, ^Naujienų” /rėdąkt'._^f.»Gu
delis. Paniinėjb^jMargutį .-Zof. 
Daukus, “Draugą’*^'' < ' j 

šventės yadovas pakvietė: ko^ 
mandierių /J. Daikons;/ pd ’ to 
“YelIow.;RibBeps” gim. dir. [bai
gė ręąlda į Aukščiausią, kad iš
laisvintų 52 ’įkalinus Amerikos 
pasiuntinybės tarhaiftojus Irane.

ALTos vardu E. Mikužis svei
kino’ ir dėkojo Veteranams ir 
gausiai susirinkusiems ;daly- 
viams už gražų pagerbimą Da
riaus ir Girėno šių 47-ųjų meti
nių proga. Jų žygis išpopuliarino 
Lietuvą visame pasaulyje.

Kariai veteranai paleido tris 
salves ir sugrojo gedulo maršą.

Minėjimas baigtas 10 min. ligi 
3 valandos.

Senoji karta praeitame šimt
metyje atvyko, dirbo sunkius 
darbus už menkutį atlyginimą, 
sukūrė tautines patriotines orga
nizacijas, klubus, bankus, preky-

KALENDORCLIS
Liepos!®: Marta, Olavas, Jun- 

dilė, Smilga, Peteliškė, Mant- 
vydas. ‘ r -

Saulė teka 5:40, leidžiasi 8:12.
Oras šiltas. į

Prezidentas Carteris pokalbius sii žmonėmis užsirašo. Tie užrašai, no 
ir trumpi, jam padeda prisiminti. Jis yra pasiruošęs informuoti

' Senato ir'Atstovų Rūmų komitetus.

SEKMADIENIO RYTA MIRĖ IRANO 
ŠACHAS RĖZA* PAHLEVI

IRANO LAISVĖS FONDAS NORĖJO PAGERBTI 
NUŽUDYTĄ PIRMININKĄ ALI TABATABAI

WASHINGTON, D.C. — Sos
tinės policija suėmė 150 iranie
čių, neleidusių Irano laisvės šali
ninkams pagerbti Ali Akhbar 
Tabatagai, Irano Laisvės Fondo 
pirmininką, praeitos savaitės 
antradienį nužudytą Marylande, 
jo paties Bethesdoje esančiame 

j bute.
• Nužudyto Tabatabai draugai 
Į susirinko Washingtone, Lafayet- 
■ te aikštėje, sekmadienio rytą. Jie 
Į buvo gavę leidimą šiam susirin- 
] kiniui. Tuo tarpu į tą pačią 
i aikštę pradėjo rinktis mulos 
! Chomeini šalininkai ir pradėjo 
susirinkusius koliotr ir lazdomis 
mušti. , •

Susirinko. žymiai didesnis at- 
~ kaklesnių Chomeinio šalininkų 
’ skaičius, liepė Tabatabai šali

ninkams eiti namo ir pradėjo

BOIKOTUOS MAHOMETONŲ 
KONFERENCIJĄ MASKVOJ
ABU DHABI, Arabų Emiratas 

(UPI). — Sovietų Sąjunga rug
sėjo mėn. organizuoja Islamo 
valstybių konferenciją. Islamo 
Pasaulio Unija, kurios centras 
yra Mekos mieste, išsiuntinėjo 
raštus savo nariams visose ma- 
hometoniškose valstybėse, ragin
dama boikotuoti šią konferenci
ją ir tuo būdu išreikšti protestą 
dėl Sovietų invazijos į Afganis
taną ir dėl jo okupacijos.

— Persijos įlankai ginti reikia 
$5 bilijonų, pareiškė krašto ap
saugos sekretorius H. Brown.

NEVYKĘS KOMUNISTU MANEVRAS 
y ITALUOS PARLAMENTE ;
KOMUNISTAI NORĖJO ^KOMPRO'MlTUOTr 

ITALIJOS PREMJERĄ
ROMA (AP). — Italijos par- ras Cossiga ir Donat-Cattin kal

tinimus paneigė.
52-metų 'premjeras Cossiga

apie metus vadovaują koalicinei ] rius Jody Powell sekmadienio 
Italijos vyriausybei ir yra žino-] vakarą kalbėjosi su radžos ir 
mas savo sąžiningumu. Nevykęs'spaudos atetovm&. Sekretorius 
komunistu ir radikalų manevras Powell nareiškė. kad nreziden- '• • i z/ • „ ._ ___ * cu yaieian.e, hdu pieziueu clja suerne i;-g) mulos Chomei- nęs Karibų saloje, ilgesniam lai- 

—- .--------- - Manoma, 1___ ‘ .1 T___
išspręsti. Prezidentas, staigi sergančio šacho mirtis pa-įpam laikui buvo atvykęs į JAV 

svarbesnį ajjjejy pUSjų aistras, nuve- ] ligoninę, kur jis buvo operuotas.

lamęnįąsĮj, didele balsų dauguma 
pąęį^^eįprieš cenzūravimą bęj 

įisšfnęridiną' Italijos premjero 
’Francesco Cossiga. Nepasitenki- 
himą^gareiškė komunistų frak
cija^ parlamente, juos rėmė ra
dikalios' ' grupės. Parlamentas 
ąTmetė komunistų reikalavimą 
535:370 balsų dauguma, gi cen
zūravimui reikalinga paprastos 
balsų daugumos.

PREZIDENTAS CARTERIS 
ATSAKYS LAIŠKAIS

WASHINGTON, D.C. — Pre-

suteikta mirusio šacho pagarba. 
Jis bus palaidotas didelėje ma

juos kolioti, o.netrukus ir mušti, hometonų moskėje.
Šachas valdė kraštą 37 metus, 

[teikti Informaciją Šėnatd ir At-! tas.nuo motociklo ir jam sužeis-’ Prieš pusatrų metų jis išvažiavo 
'stovų Rūmų komitetams, bet jis|ta Jis ,)UVo nugabentas į kelioms savaitėms atostogų, bet 
'nevyks į posėdį ir neatsakinės Į] foninę. Į j niekad daugiau į Iraną nebegrį-
komitetų. narių klausimus.

zidentas Carteris yra pasiryžęs] Vienas-policininkas buvo.nurnes-

j niekad daugiau į Iraną nebegrį- 
Policija, patyrusi, kad Cho-įžd. Jis tikėjosi grįžti, taip jam 

meinio. šalininkai yra pasiryžę užtikrino aukšti karininkai, bet 
Prezidento^ spaudos sekrę.^ "žiauriai .pulti Irano Laisvės ir: jis nebegrįžo. ,

( teisės sąjūdžio šalininkus, nuta-! šachas pradžioje-' išvyko į 
rė įsimaišyti ir liepė skirstytis. Egiptą, o vėliau išskrido ;į Ma- 
Neraiijūmams besitęsiant, poli- roką. Kurį laiką buvo apsigyve-

sustiprino'jo pozicijas parlamen-, tas nori šiuos reikalus galimai nio galininku
te ir žmonėse. j greičiau i“

Jei premjeras Cossiga būtų paaiškins kiekvieną 
parlamento cenzūruotas, tai jis klausimą,

r turėtų aiškintis Konstitucijos;
Priežastį cenzūravimui davė teisme, kuris yra aukščiausias’ 

Turino miesto prokuroras, pa- Italijos teismas. Paskelbus bal- 
kaltindamas premjerą Frances^* savimo rezultatus, parlamento 

•co’ Cossiga pranešus Krikščionis- nariai premjerui Cossigai sukėlė 
co Cossiga pranešus Krikščio
nių demokratų partijos draugui 
sūnus Marco yra paieškomas už 
teroristinius veiksmus. Premje-

Manoma, kad ■ kui apsistojo Meksikoje. Trum-

dusias į tarpusavio peštynes. j Kurį laiką apsigyveno Panamo- 
KAIRAS, Egiptas. — Praeitoje, o vėliau atskrido į Egiptą, 

nė, kad yra ir tokių valstybės sekmadienio rytą Kairo karo' li- 
dalykų, kurių viešai negalima1 geminėje mirė Irano šachas Rėza 
skelbti. Prezidentas teisino ne-! Pahlevi. Jis sirgo vėžiu, liet mir-

Prezidento' sekretorius primi-
kur dar kartą buvo operuotas, 
o sekmadienį mirė.

šešiasdešimt metų šachas vėžį
ovacijas. Už jį balsavo krikščio
nys demokratai, s.ocialistai ir li 
beralai, kurių partijos sudaro; 
koalicinę vyriausybę.

A. ,0.0 11V-- ------------------------’ - -----------------•----------------------- ‘

bijo. Kada buvo iškelta byla bu-l lies priežastis įvyko dėl visiško turėjo paskutinius devynerius 
vusiams jo biudžeto direktoriui,’kraujo cirkuliacijos sukrikimo, melus. Jis turėjo labai gerą prie- 

’ tai prezidestas patarė jam nebi-ĮKraujo apytaką galėjo paveikti žiūrą, liet vėžio sukeltas krauja- 
•joti teismo. Jis pats pasižadėjo stiprūs vaistai, reikalingi pūlia- vimas jam atėmė gyvybę, 
j duoti teismui reikalingas žinias.] vimams mažinti ir kvėpavimui 

reguliuoti.
„„o.- Mirties metu prie šacho buvo'tuves. šachas Pahlevi buvo' išti- 

Klausimą gydytojai ir artimiausieji šacho ] kimas JAV bendradarbis ir stip- 
šeimos nariai. Egipto preziden- j rino savo jėgas Artimuose Ry
tas Anwar Sadalas sekmadienį tuose, bet nepajėgė išsilaikyti, 
pranešė, kad jis vadovaus mirų- Irane jis pravedė didelių re- 

I šio šacho laidotuvėms. Jam bus formų. 
JU U L V11V JUlliJ j

'tykius su Libija. Visiems aišku,!,

Teismas nagrinėjo buvusio di- 
I rektoriaus bylą ir niekų nusi- 
i kalstamo nerado. F" 
j svarstė prisiekusiųjų teismas.

Prezidentas yra pasiryžęs aiš- 
j kinti komitetui kiek jis žino ir 
! žinojo apie jo brolio Billy san-

BOLIVIJOS KATALIKŲ BAŽNYČIA
PASMERKĖ GENEROLU SAUVALĘ
DAUGIAUSIA BALSŲ GAVĘS H. S. ZUAZO SUDARĖ 

LAIKINĄ KRAŠTO VYRIAUSYBĘ
LA PAZ, Bolivija. - Du ge- do jai ™kimų jr perėmė ka;rpr;" (fe"ta;’ ne'turi“atšakai 

už jo brolio veiksmus.nerolai ir vienas admirolas pa-1 krašto vyrausybę. Kariai turėjo 
varė iš prezidentūros laikinąją kruviną susirėmimą su streikui)-•

bines įmones, ligonines, pastaty-j prezidentę Lidia Gueiler, nelei- 
dino per 120 bažnyčių. Tik prisi- kiai reprezentavosi .cnvnjn ir 
minkime šįmet Lietuvos vyčius, svetimtaučių amerikiečių tarpe, 
kurie 67 m. jubiliejų rinksis

savųjų ir

kurie 67 m. jubiliejų rinksis Parade šį kartą dalyvavo tik 
švęsti Bostone!, padarytas Marquette Parko' Reg. Liet. B-nė 
neįkainojamas patriotinis dar-, su vėliavomis ir palyda ponių, 
bas! Dabar jaunoji karta išsi-j pasipuošusių tautiniais rūbais.
mokslinusi, bet ji pasimetė į 
klystkelius ir šiandien jos riebu-' 
vo, kai amerikiečių legionierių ir 
veteranų gerbiami mūsų hero
jai. Jaunieji privengia ateiti ir 
kooperuotu ,

Didelės pagarbos turime pa
rodyti mūsų Vytauto Didž. rink
tinei, Jūros šaulių Klaipėdos ir 
Gen. Daukanto kuopoms už gau
sų ir aktyvų dalyvavimą taip 
šauniame minėjime. Be abejo, 
neišdildomo įspūdžio paliko jau
nimėlis, sušokęs'keletą gan kom
plikuotų tautinių šokių. Padėka 
ir šaulių chorui, kuriam vado
vauja P. Vanzbergas. Visi pui-

Einu kiekvienais metais, bet to
kio puikaus, sudėtingo ir gra
žaus minėjimo nėra buvę. Ypa
tingai pagarbos verti Dariaus ir 
Girėno Posto veteranai su ko- 
mandieriumi J. Paukščiu. Rei
kia pripažinti, kad gerai iš anks
to buvo išreklamuota per radiją 
ir spaudą. Iš televizijos 5-djb ka
nalo filmavo įvairius vaizdus.

Oras vėsus — tik 70 laipsnių, 
žmonės susitelkė savo kėdėmis 
nešini prie Darinaus ir Girėno 
paminklo. Baugino lietus, bet 
nelijo. Tai šauni ir puiki atgaiva, 
kurią su malonumu minės daly
viai. ' ■ K. Paulius i

jančiais angliakasiais.
Aukštoji Bolivijos katalikų] Herman Šilęs Zuazo gavo dau- 

dvasiškija pasmerkė generolo giau balsų, negu bet kuris kitas 
Meza kraštą valdomą komitetą kandidatas, bet jis negavo rei- 
ir prašo karius leisti buvusiai vy-' kalingos daugumos. Yra pagrin- 
riausybei baigti laisvus rinkimus do manyti, kad sekančiuose rin- 
ir sudaryti naują vyriausybę,I kimuose jis būtų gavęs reik? 
kuri užtikrintų demokratinę san- Ungą daugumą. Bet kariąi nelei- 
tvarka krašte.

Pačioje Bolivijos sostinėje 
įvyko keli kruvini susirėmimai 
tarp karių ir streikuotojų. Sek-] 
madienį angliakasiai baigė strei-i 
ką, prieš porą dienų jau nu-1 
trauktą, kai kariuomenės dali-; 
niai užėmė visas strategines ka-! 
sykių vietas. Kariai ruošia ofi
cialų dokumentą, kuriuo nori pa- 
teisnti padarytą, perversmą. Sos
tinėje darbininkai pasitraukė iš 
barikadų, bet nesirengia grįžti 
į darbą.

ZUAZO FORMUOJA

do pravesti antrųjų rinkimų.
Sekmadienį daugiausia balsų 

gavęs Šilęs Zuazo paskelbė, kad 
jis jau sudarinėja naują krašto 

Į vyriausybę. Iš tikrųjų jis neturi 
i teisės imtis tokio žingsnio, bet 
jam kai kurie politikai pataria 

i sudaryti tokią vadovybę ir pra-, 
dėti derybas su kariais.

| Ar Bolivijos kariai maištinin- 
; kai pradės su juo pasitarimus, 
' tuo tarpu dar neaišku. Jeigu 
taip įvyktų, tai Šilęs Zuazo gau- 

! tų privilegijas, kurių anksčiau 
neturėjo. Militarinė policija no
rėjusi Zuazą suimti, bet jai ne
pavyko, namuose jo nerado.

Buvęs prezidentas Niksonas 
pareiškė, kad jis skrenda į laido-

Irano šachas Rėza Pahlevi sekmadienio rytą mirė 
Egipte, Kairo karo ligoninėje.



susitvarko toks dermatitas ir

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

ŽOLIŲ SUKELTAS DERMATITAS

Mlit 7

vėjais užtenka steroidais gydy
tis dvi-tris savaites.

veidą, atsegti rūbus, sudaryti 
pavėsį. Blogėjant reiškiniams,

pas gydytoją.
Saulės karščiui jautrūs yra 

minėti pensininkai ir maži vai-Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

L WFIKATA - PASTOVI I A IMA nepasikartoją. Lengvesnes at- L mTIxUxiILix X xbmXvTX JjxIXLtXD veiai< užtenka steroidą ir nvdv-

Praeitą kartą aptarėme žolių 
sukeltą dermatitą (contact der
matitis) ir jo gydymo dalį nu
sakėme. Dabar aptarsime con
tact dermatitis gydymą, kai jis 
esti vidutinio stiprumo.

Kai nuo žolių gautas dermati
tas apima odą nuo 10 iki 30% 
jos pločio, toks dermatitas skai
tomas vidutinio’ stiprumo (mod
erate). Į minėtus nuošimčius ne
įskaitoma veido, rankų ir lyties 
organų išbėrimas. Tas nuo žolių 
odos išbėrimas gali būti trejopo 
stiprumo: vien tik paraudimas 
(erythema), ar pakilimais (pap-.1 
ular) pasireiškęs, sunkesnė for
ma: pūslėmis išbėrimas (vesi
cular). Kuo daugiau odos išbė
rimas paliečia, tuo didesnė da
rosi galimybė susilaukti 
uždegimo;

Vidutinio dermatito 
gydymas

Gydydias vidutinio stiprume 
contact dermatito yra sekantis 
Kai pūslėmis esti oda išberta 
(vesicles), BUROVO SKIEDI
NIO apklojimaš (B'urow’s soaks) 
yra labai svarbus ir geras gydy
mo būdas. Tada greitai išdžiūs
ta pūslės. Kaip tuos Buroyo skie1- 
ainio apklojimus atlikti, buvd 
rašyta praeitą kartą. Neišmeskit 
mediciniškus rašinius, kitaip nė 
Dangus tokiam nepadės, šalti 
Burovo skiedinio apklojiųiai dej 
darni ant ūdos dvidešimčiai mi-' 
uučių. Po to. užtepama kortisonc 
kremas ar želė (steroid gels).
Tas Burovo skiedinio apklojimaš titą iki šešių savaičių. Tuo laiku

odos

Photocontact dermatitas
Toks dermatitas pirmiausia 

pasirodo kaip saulės nudegimas 
Tik kiek stipresnis. Ir gydymas 
esti toks pat, kaip saulei nude
gus. Vietiniai naudojimas sterci 
dų esti naudingas. Dažniausiai 
steroidų nereikia vartoti. Jei 
spuogai ir pūslės atsiranda, pri
sieina naudoti Burovo skiedinį. 
Tokį dermatitą irgi reikia sekti, 
ar neatsiranda uždegimas. Tada 
prisieitų naudoti antibiotikus 
kaip ir jau minėtą vidutinio sun
kumo dermatitą turint.

Apsisaugojimas nuo 
contact dermatito

Visi žmonės, kurie yra jaut
rūs Gieoresinoms bei poison ivy( 
ir kitiems augalams, turi vengti 
vasaromis rastis laukuose. Labai 
negerai esti tokiems žmonėms, 
kuriems reikia duoną užsidirbti 
esant lauke ir susiduriant su tais 
augalais, kuriems tie žmonės es
ti jautrūs. Kai tokie žmonės at
eina pas gydytoją turėdami ryš
kų dermatytą, prisieina pacien
tui išaiškinti apie tokios ligos 
esmę ir patarti tokiam ligoniui 
apsaugos priemones.

Reikia, kad pacientas nurody 
tų, ko’kio augalo jis prisilietė, 
kad po to gavo dermatitą. Tik 

-tada žmogus gali vengti tokie 
augalo. Kai yra žinoma, kad toje 
vietoje' auga poison ivy, ar kitas 
koks tokį dermatitą sukeliąs au
galas, prisieina nešioti tam tik
ras rūbus. Tokie rūbai sudaro 
nepatogumų esant šiltam o’rui.- 
Bet prisieina nepatogumą pa 
kelti, kad išvengus dermatito 
pasikartojimo. Į (oieoresins) iP poison ivy nuo-‘

Svarbu tvarkyti reikiamai I dai nyksta (skyla, ir neveiklūs, 
tuos rūbus, kuriais žmogus lau-: darosi) nuo karščio ir drėgmės, 

ifsone), nes pacientai gali vis at- kc dėvėjor ir tie rūbai buvo pri- Į Todėl svarbų ^apkrėstus rūbus 
silietę nuodingų- augalų. Oleo-Į tuojau plautį.JĮ ada juose atsi- 

i radęs nuo’din^&nas nyksta.
Kai žmogus; negali išvengti 

prisilietimo miiiėtų nuodingų au-

Venkite lauke — miške darbuotis ir buvoti, 
jei esate jautrūs augalams, jy dalims bei 
dulkėms.

(Dermatologas prof. Larry L. Millican, M.D.) 
X

daromas keturis ar Šešis kartus 
per dieną.

'Kukio laipsnio odos išbėrimą 
reikia nuolat sekti, ar nepasiro
do uždegimas. Prie pirmo ženk
lo uždegimo, reikia vartoti visą 
kūną (ne vietiniai) veikiančius 
antibiotikus.

Sunkaus dermatito 
gydymas

Prie sunkių dermatito' formų 
priskaitonma toks nuo žolių — 
augalų gautas contact dermati
tas, kuris apima rankas, Veidą 
ir lyties organus, ar apima dau
giau negu trečdalį kūno odos. 
Tokiu atveju reikia tuojau var
toti cortisoną (steroidus) per 
burną (sisteminiam veikimui). 
Mat, veido, rankų ir lyties orga- 
iu dermatitas sukelia nusiskun
dimus ir dažnai prie tokio der
matito prisdeda uždegimas. 
.Naudojamas PREDNISONE do
tuojant tą vaistą nuo pusės iki 
3.75 mg. kilogramui kūno svorio 
per dieną vienoje dozėje — per 
keturias dienas. Tada dozė suma
žinama taip: 10 mg. kas ketu
rios dienos, kol dienos dozė pa
siekiama 20 mg. Tada pradeda
ma duoti 20 mg. kas;aq^a)diena 
rienai savaitei, tada'nutraukia
mi sterodai. Tik kartais reikia 
Igėliau naudoti cortisoną (pred-

jauti išbėrimą po kiekvieno cor7 
.isono’ nutraukimo, šitoks- stovis 
lėra įprastas. Vienok, reikia su 
steroidais gydyti contact derma-

f ~ 4 •
•resinos ir pbisomivy aliejai yra 
ganėtinai t pastovūs; Ypač šaltį 
jie gerai pakenčia. Sausoje-ii 
šaltoje vietoje jie ilgai laikeisi. 
_______________________ i

Great 
Americ 

Dream 
Machine.

USA

JONAS E. PAKEL išrinktas Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės prezidentu. Jis bendrovėje dirba nuo 1964 m. ir yra 
susipažinęs su visais skyriais bei finansų bendrovės uždavi
niais ir jos valdymu. 1971 metais jis buvo išrinktas direkto
riumi, o 1973 m. vykdomudju viceprezidentu. J. EI Pakel yra 
baigęs biznio administraciją Lojolos universitete, aktyvus vi
suomenėje ir buvo išrinktas Marquette Manor Prekybos Rūmų 
pirmininku. Jis yra Taupymo bendrovių .garsinimų tarybos 
direktorius. Reikia palinkėti' naujajam lietuviškos finansų 
bendrovės pirmininkui Jonui Ė. Pakeliui, kad jis nepamirštų 

savo senelio’ Jono Pakel, bendrovės steigėjo, rėmusio 
bendruosius darbus -ir lietuvišką spaudą.

ta kraajtf ir kūno Šildymas.
Retais atvejais neprakaituoja

ma, arba pradėjus prakaituoti 
nustojama, nes padidėjęs karš- 
;is sugadina prakaitavimo cent- 
ą. Tada normali kūno tempera

tūra 98.6°F pakyla iki 107. Ta
da prasideda žmogaus vargai: 
širdis ima smarkiai plakti, žmo
gus ima smarkiai alsuoti, galva 
pradeda suktis, gali vėmimas at
sirasti. Įkaitęs kraujas ima kre
šėti ir gali paralyžius (stroke) 
gautis. Raumenys minkštėja, 
Inkstai esti pakenkti. Sunkes
niais atvejais žmogus ima klie
dėti ir gali apalpti (coma). Tokį 
pacientą reikia gelbėti ligoninė
je — kitaip jis mirs.

Už tai nedasileiskime tokio 
storio nė vienas lietuvis: daug 
gerkime naudingų, šaltų skys
čių. Baltai, lengvai renkimės. 
?erpučiamo'je vėjo vietoje raski- 
mės. Pavėsio ieškokime. Namų 
neapleiskime ir juos vėdinkime. 
Virkime valgius negyvenamoje 
patalpoje — rūsyje. Šalto van
dens vonioje kojas ir kūną vė
dinkime. Vėsintuvus leiskime, 
ledų gabalėlius rykime. Pusiau 
su alkoholiu lediniame vandeny
je kūno dalis mirkykime ir to
kiu vandeniu su rankšluosčiais 
kūną trinkime — vėsinkime.

Jei darže pasitaiko nuo saulės 
karščio apsilpti, būtinai tuojau 
apsipilk visus rūbus (už kakle!) 
šaltu vandeniu. Gerk daug šal

kai, o taip pat ir imantieji 
trankvilaizerius (ypač pheno- 

, thiazines), tricyclic antidepres
sants, amphetamines bei turin
tieji karščio dėl ligos.

Be minėtų negerumų, saulės 
karštis gali sukelti skausmingus 
raumenų susitraukimus (mėš
lungius — cramps). Taip nusi
duoda sunkiai dirbant ir dėl šili
mos išsekus. Toks nuo šilimos ir 
darbo išsekimas, nežiūrint pra> 
kaitavimo gausos, čia vadina
mas HEAT PROSTFLKTION.

Todėl nebijokime prakąitavį, 
lo — jis yra mūsų gyvybės pa? 
laikytojas. Per karščius nedirb
kime sunkiai. Čia lietuviškieji 
popiečiai prigulimas, ar p.> 
tiečių SIESTOS (nedirbimas dar
bų kaitroje) yra naudingi daly- 
ikai. Labai daug imkime gerti 
vandens, o čia Amerikoje bū
dami: šaltų vaisių sunkų. Daug 
išprakaitavę užgerkime kiek sū
raus vandens. Valgykime bana
nus, arbūzus — jie turi kalio 
(potasšfum): atgaivins mus. Jei 
kuris sveikata rūpinamės ir 
paukštienos (vištienos, kalaku
tienos) buljono šaldytuve turi
me, ar įvairių vaisių su subar- 

• barais kompoto išsivirėme: juos 
to skysčio. Tasv pats darytina | šaltus gausiai naudokime. Patys 
uogaujant laukuose. Nusineštas*save prižiūrėkime, visokius prie- 
gėrimui vanduo reikia Jtuojau tarus atmetę, tada tik ir Dievas 
supilti už užanties ir mirkyti mums tikrai padės. Sėkmės!

Kai kurie pacientai gali nuo to
rių rūbų užsikrėsti ir dermatitą 
gauti žiemos viduryje, kai jie 
žiemą prislięs tų rūbų, su ku
riais rudenyje darbavosi. Minė
tų augalų nuodingieji aliejai

Pirmai pagalbai jis sėkminga 
talkins.

Pasiskaityti: Hospital Medi
cine, July 1980.* * *

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Karštyje prakaituoju, 
kaip tokį negerumą 

sumažinti?
klausimas: Taip vargstu pei 

tuos karščius: visi rūbai nors 
todėlgalu, tada jam galima dvejopai gręžk. Išvargina mane,

Europos krikšč. demokratų kongresas
Lisabonoje, Portugalijoje, š.m. 

birželio 24-25 dd. įvyko XXI 
Europos Krikščionių Demokra
tų Unijos kongresas. •- .X 

šiame kongrese dalyvavo vi
sų Vakarų Europos kraštų krikš
čionių .demokratų partijų atsto
vai. Lietuviu Krikščioniu De
mokratų Sąjungą atstovavo inž. 
A Venskus — LKDS Centro ko-

lijos vyriausybės', vicepirminin
kas ir užsienio Reikalų mmistę-

; į- Kai kurie politikai Jaū kal
ba, kad Billy Carterio. afera su 
Libija gali blogai atsilleptį;^pre- 
zidentO; Jimmy Carter jinkiiiįi- 
nę kampam j ą.

— Elina kalbos, kad Irano val-
įtarti. Kai kubais atvejais ap-Iklausiu Tamstą, Daktare, pata-j^s^P^inkas tarptau- džia rengiasi išleisti .ąmėVikie- 
[ saugojamieji kremai (bar- ™no, .kaip ^mazmti tokj pra- Į .. ^arbiaus-ų kongreso
| rier creams) patartini. Priedui,] Šlavimą . Aciu. j teraų:. »žmogaus teisįų paįrba

j tiniams reikalams. čius Ramadamo šventes proga.

j pacientas turi suprasti, kaipj Atsakymas: Ne prakaitavimą 
I plaunant rūbus pasinaikina nuo-Į karštyje mažinti reikia, bet šaltį 
| dai, taip ir plaunant rankas su privalome didinti: pavėsyje ras- 
I muiluotu karštu vandeniu tuo- tis, ar šaldytuvu kambaryje pasi 
I jau po apsikrėtimo, galima nuo- naudoti. Prakaitavimas karštyje 
r ’ ” ; ‘ :------- *“'■ 1 ’ _
das apsaugo žmogų uu0 didelių į jas> Karštyje be prakaitavime
dus sunaikinti-.šis paprastas bū- yra žmogaus gyvybės palaikyto- į .

nemalonumų.
Sumažinimas jautrumo yra

netikras dalykas

žmogus netrukus mirtų. Mat, 
prakaitavimas yra pačios gam
tos žmogaus šaldymas karštyje. 
Prakaito garavimas nuo odos at- 

j šilimo’s. Nelaimė 
kai žmogus karštyje

Kai kurie žmonės prašo' gj’dy- ima daug 
tojų iš anksto sumažinti jų jaut- įvyksta, 
rūmą minėtų augalų aliejams. įma neprakaituoti dėl prakaita- 
Tas gydytojo atliekamas žmo- vimo centro smegenyse sugedi- 
gaus odos jautrumo sumažini- j m0 .Tada žmogus gauna karščio 
ings medicinoje vadinamas HA - smūgį (heatsroke). Jau dabai 

šiame krašte nuo karščio žuvę 
daugiau tūkstančio žmonių, ypač 
senesniųjų ir paliegusiųjų. Mai. 
pensininkai ir vaikai yra jaut 
riausi karščiui. Jie mažiausiai jį

POSENS1TIZATION. UaugeUs 
gydytojų, ypač alergijos srityje 
dirbančiųjų, mėgina iš anksto 
ligonius nu jautrinti (hyposensi- 
tizuoti), žinoma, už gerus pini-, 
gus. Bet visiems reikia žinoti, i pakelia, 
kad nėra užtikrinimo’, kad žmo- j 
gus bus nujairtrintas. Taigi, po 
tokio nu

Perkaista ir nustojus prakais

h if M.

UJ8. S*ving»

tokio nujautriffimo, jis gali būti Z“°SUS sm“'
jautrus minėtu augalų nuodams « smūgi) nevesinama-
,r gauti dermatitą apsikrėtęs -|™ automrtilyje bes.rasdamas 
tuos augalus palietęs. I ,ma v«m

Nežiūrint tokio netikrumo to- drebame karštyje). Tatp 
kio gydymo, ‘labai jautriems) 
žmonėms mėginama bandyti jį Į 
pritaikyti. Vartojama ne injek
cijos, bet per bumą imamas nu- Į 
jautrinantis ekstraktas (hypo- 
sensitizalion extracts), pirm pa
cientui gerai išaiškinus, kad to
kio' gydymo pajėgumas dar nėra 
užtikrintas.

Išvada: Gera-apsauga yra ver
tesnė už geriausią nuo ligos gy
dymą. Saugokimės paliesti nua • 
dingus augalus būdami jiems t lavimą. įsakydamas odos prakai- 
jautrūs. O jei per nelaimę apsi 
krėsinie nuodingų aliejų dalelė
mis, nedelsdami plaukimės odą 
ir rūbus karšto vandeniu su 
imiilu.' Pavėlavę -plaulią,., susi ] 
laukshpe įvairaus laipsnio od<» 
sujaudinimo: gydysimės jį gy

; dytojo žinioje būdami ir jo visu 
; 100'; patarimus išpildydanū 
Burovo skiedinį -patartina iš 
anksto nusipirkti be recepto.

i (ima neveikti automobilio vėsin-

| nusiduoda uogų rinkėjams, vyš- 
niautojams taip namų ir medžių 
karščiui esant ir vėjui nevėdi
nant. Staiga žmogus ima blogai 
jaustis. _

Kaip automobilio vėsintuvas 
karštyje sugenda, taip ir žmo
gaus prakaitavimo centras sme
genyse nustoja veikęs karštyje. 
O prakaitavimas yra žmogaus 
šaldymas. Tai gamtos įtaisytas 
šaldytuvas žmogaus smegenyse 
yra tas centras, tvarkąs prakai-

ir jų ugdymas”, kuri užėmė di
džiausią programos dalį.

Šia tema kongreso plenumo 
sesijoje vienas iš pirmųjų kal
bėjo inž. A. Venskus, iškeldamas 
Žmogaus teisių pažeidimus pa
vergtoje Lietuvoje — tautinėje, 
religinėje, kultūrinėje, sociali
nėje ir ekonominėje srityse. Sa
vo kalbą LKDS atstovas baigė 
atsišaukimu į kongreso daly
vius, kad jie solidariai ir tvirtai 
remtų pavergtų lietuvių laisvės 
kovą ir jų teisę Į nepriklauso
mą gyvenimą.

Kongrese dalyvaujančių krikš
čionių demokratų partijų atsto
vų tarpe matėsi eilė Vak- Euro
pos kraštų vyriausybių narių. 
Svečiais dalyvavo Pietų Ameri
kos, Afrikos ir Azijos krikščio
nių demokratų partijų atstovai.

XXLojo Europos Krikščionių 
Demokratų Unijos kongreso da
lyvius gražiai globojo Portuga
lijos Krikščionių Demokratų 
partija, kuriai vadovauja min. 
Freitas do Amaral — Portuga-

— Vokietijps pramone jrh'ad 
jo plieno gamybą karo’ laivams 
statyti.

) ENERGY 
WISE

Change the oil and 
filters evary 3.000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be • Bom Loserts

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI , 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

t

to liaukoms gausiai prakaituoti. 
Taip esti prakaitavimu žmogus 
gelbėjamas nuo perkaitimo ir 
mirties. . '
- NoriBĄliosę . apystpvosc,. kai 
dera didelio k^čio^ smege
nyse esąs reguliatorius įsako 
odos kraujagyslėms išsiplėsti ir 
daugiau kraujo į paviršių tada 
esti pasiunčiama: oda parausta.'y 
Prakaitavimas prasideda. Vyks- _

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienaš ir 

susirūpinimą ______ __ _ ___________ ___ S8!00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais ......   $1.00
Minkštais viršeliais, tik ............  -'5-3.UO

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — 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/

» * * I ' ‘ *’ A
I

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL WOS" * :
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ANTANAS PLEŠKYS

(Tęsinys) Ateities perspektyvos 
. (vaizdas, galimybės)

Dabar pats jautriausias 
simas yra ateitis. Jau 40 
praėjo. Mūsų vyręsniųj ų 
retėja. Ateina naujos jėgos, at 
eina nauji žmonės su naujomi: 
mintimis. Ir vieni, ir kiti sako

jKonsulo V, Čekanausko ir VLIKo pirmi 
t ninko dr. K. Bobelio pranešimai 
t
‘ — Tai kodėl? Ir į Rylų VokieJ 

tiją jums sunku nuvažiuoti? ) 
| —- Ne, -r- sako, —■ mes trupu- - 
fiuką toliau. , 
■.— J kur toliau?
i — Į Ostpreussen (Rytprūsius). 
u— Gerai, tai mes broliai!

•• ? :

Buvo labai įdomus susitiki
mas, visai .neseniai, su Vakarų' 
Beriynb meru/ kuris irgi yra ki- ’ 
lęs iš Rytprūsių. Reiškia, yra Į 
žmonių,-kurie mums yra malo-j 
riįįs, kurie -yra pasiryžę mums, 
padėti, bet visi laikosi atokiai.

J . - * j ■< I ; « > a .
-r- Jeigu kada nors, kaip nors 

ar Juntginėse Tautose tą klausi
mą imtų iškelti, tai mes pažiū
rėsime, ką visi kiti darys ir, jei
gu bus' dauguma, gal mes jus 
pąremsimė.

i -i ■ ■ ■ ■ ■

(r Išlaikyti Pabaltijo klau- 
' simą aukštumoje

i Šiaip dėl'mūsų niekas, neis ka
riauti. To mes dabar tikrai ne- 
sitikime. Už tai .vienintelį dalyką: 
ten .mes galime atlikti toje sri
tyje^ ir tiktai- šitų kontaktų p<a- 
galba galime: laikyti mūsų oku- 
puofo krašto klausimą atitinka- Hetuviu" taįe nepriklauso
moje aukštumoje,-kad pasaulis l:mas Lietuvos vaizdas 
žinotų, kaš. darosi. Ir šičia, aš I svetimas. 
s'ąkyčiau>. turime įdėti tru- 
pučiiiką daugiau darbo. Ir čia, 
sakau, yra VLIKo teritorija. 
BATŲNasr veikia Nęw' Yorke, 
prie Jtingtibitt Tautų, dabar dar 
turime, tur.būt, ir daugiau orga
nizacijų. Tie žmonės turėtų rasti 
bįdų/ kaip šitą informaciją rim
toj • formoj pateikti užsienio! ti, 
kraštams,' kad -jię žinotų, kas 34 savo darbui atlikti, jeigu tas 
šiuo metu-dedasi ir kad jie ne-' asmuo nieko nežino apie nepri- į važiavo į taip vadinamus Kap- 
pamestų jo akiračio.

t Į ' ’ : nes jis neturėjo progos su juo
. Amerikoje mes savo darbą at- susipažinti ir tiktai jisai staiga 

liekame neblogai. Užsienio kraš- pažįsta Lietuvą per: perkriksty- 
ttiosė; mums reikia trupučiuką tą Kapsuko vardu Vilniaus uni- 
geresnio informacinio darbo, | versitetą. Čia, gerbiamieji, jau 
daugiau pagerinimo. ’ yra blogai. Aš nesakau, kad mes

klau

j “žiūrėkite, nauji šūkiai mus ve 
J da į šalį. Metamasi iš to tikrc 

* j. kelio ar tako, kuris buvo užbrėž 
" Į tas ir tęsėsi per visą eilę metų

Dabar staiga pradėjome sukti: 
į šoninį takelį”. .

Ką mes galime daryti šioji 
srityje ?. Čia, pavyzdžiui, vakai 
susirinkusi Neolituania tą klau 
simą irgi buvo iškėlusi: Kaip pa 
didinti darbuotojų eiles naujo 
mis jėgo'mis, kad jie tęstų dar 
bą, kuris buvo dirbamas per 4( 
metų, ir , darbas neužbaigtas 
Dabar, kokia yra ta nauja pa 
rama, tas mūsų jaunimas, kuri: 
ateis mus pakeisti? Ką jie žint 
apie Lietuvą? Čia, gerbiamieji 
man kartais. darosi skaudu pa 
galvojus,' kad. ateiname pri, 
liepto galo. Gal tokia aliarmuo 
jahti padėtis dar nėra, bet atei 
name į situaciją, kur mūsų pa- Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį 

kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.
vau yra i ---------------------------------------------------------

Į neturėtume turėti ryšių su kraš 
mokyk- tU) bet staiga mes pradėjome 
mažėja, perdaug kreipti dėmesį į tą pu

sę, kad lietuvybę išlaikyti ge-

Turime šeštadienines 
las- Mokinių skaičius 
Turime įvairias jaunimo orga
nizacijas, tenai pradeda klėstė- riausiai gali padėti tie Maskvos 
ti įdomios, bet trupučiuką skir- statytiniai Lietuvoje, arba tos 
tingos nuo lietuviškos minties] bolševikinės institucijos, vietoje 
įdeologijos. Ir kaip tu gali tikė-«mūsų institucijų čia Amerikoje 

kad turėsi gerą pavaduoto-] ar kitame krašte.
Turėjome jaunimo, kurie nu-

- J. - ■ f, X . *
klausomos Lietuvos gyvenimą, į suko kursus. Jie papasakojo, kas 
nes jis neturėjo progos su juo tenai buvo dėstoma ir mes tu

rime puikų vaizdą, apie tą. visą, 
taip vadinamą; curriculum (ku- 
rikulum). Apie visą nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį nebu
vo kalbama. Kas buvo apie -tą 
laikotarpi pasakyta , tai galima 
susumuoti vienu sakiniu. Kaip 
mes galime’tokį jaunimą pri
traukti prie lietuviško darbo;GERA PROGA NAUJIEMS SKAITY TOJAMS L bt toki L t .

DEšniT^DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- ,iandien s
1 - L CIAM0S TREČDALĮ METŲ!
į • . Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo , asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.- L :

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

•j tos Lietuvos nepažinojo ir ne
yra 
Lie-peršama mintis visai kitos 

tuvos.

.Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimą įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomi*.

NAŪJ IENOS

CHICAGO, IL 60608

BAIMĖ KYLA
Mes auginame tris dukras, vi

sos trys eina į lietuvišką litua
nistinę mokyklą, visos trys pri
klauso jaunimo organizacijom. 
Ir šiandieną aš su. skausmu tu
riu jums pasakyti, kad vienoj, 
organizacijoj jaunimo vadovas 
su vienu vyresniu asmeniu, žino 
mu veikėju, kalbėdami į tą jau 
nimą, pasakė: “Vaikai, jeigu jūs 
nenorite eiti į minėjimus, jums 
nereikia eiti į juos. Pasakykite 
taip tėvams”.

Tokie vadovai gąsdina mane, 
turėtų gąsdinti ir jūs. .(Bet ne
gąsdina Bendruomenės vadų.

RUSŲ “BROLIŠKA PAGALBA” 
NEŠAMA AVIGANIŲ TAUTAI

'• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dok
Pavardė ir vardas -__ ;___________- __________________
Adresas „ —---- i_________________________ ___

• ’v Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede' doL ’ 
Pavardė ir vardai —_ i________________
Adresas -------------------------- .-------------------

kuris

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė —

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

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

Juk jų pareiga yra vaikus auk
lėti patriotinėj, lietuviškoje dva 
šioje. A. PI.) Už tai pasižiūrėki
me į mūsų minėjimų sales, Va
sario 16, Birželio išvežimų mi
nėjimai, ten jaunimo nematome. 
Užtai, kad turime gerus vadus
— vadovus.

Prieš eilę metų, birželio mėn. 
buvo išvažiavęs San Francisko 
simfoninis orkestras koncertuoti 
į Sovietų S-gą, taip pat koncer
tavo ir Vilniuje. Mes labai tuo 
pasipiktinom. Birželio mėn. mū
sų giliausio skausmo dienomis
— jūs, amerikiečiai, važiuojate 
į Vilnių linksminti komunistų, 
mūsų pavergėjų. Rašėme laik
raščiuose straipsnius, siuntėme 
aniėrikiečiams protesto laiškus, 
bet ką mes patys darome. Pa
siskaitykite, lietuvišką spaudą,
pasiskaitykite kelionių ■ biurų 
reklamas, visi reklamuoja kelio 
nes 'į Lietuvą, ne į okupuotą 
Lietuvą* ne į pavergtą, bet į 
Lietuvą — birželio mėn. Ar tai 
nėra dviveidiškumas? Ar mes 
už' dolerį neparduodame savo 
idealo?-. Čia paima baimė. Mes 
turėsime lietuvių, jei .jie bas čia 
Amerikoj , bet baimė kyla, ko
kie bus tie lietuviai? Ar už se
kančių 10. ar 20 metų dar tie 
lietuviai 
Lietuvos 
barfinės 
mi?

dirbs nepriklausomos 
Idealo vedami, ar da- 
Lietuvos įdealo veda-

bernatorius ir Kabulo meras at- 
sakė, kad tas reikalas neįeina į 
jų kompetenciją”. Mačiau mies
to gatvėse rusų kareivių išneštas 
ir išlaužtas spintas ir seifus. Ta
čiau plėšikavimai, automobilių 

f. vagystės ir nuosavybės naikihi- 
I mas yra “mažmožis”, lyginant 
su žmonių žudymu ir kankini
mais. Vien Kabulo mieste yra 
120 pastatų ir nąnnį žinomų 
kaip “tortūrų (kankinimų) na
mai”. :

Laiško autorius pastebi, kad 
■ nors į Afganistaną joks s’veti- 

. I mos valstybės žurnalistas neįlei- 
šiaurinė, provincijos Badak- <liia,nls' bet.‘>er

sano miestai išgriauti, likusieji; f*“.1* P<y rady, ir „a- 
- • - i i j t i oTr- begelius žinios pasiekia laisvus gyvi išsklaidyti kalnuose. Vie- , ,, F... - . . . 'kraštus,name mieste, kur gyventojai pa-> 
sipriešino, jucfs bombomis nuga
lėjus, kareiviams leista pasiplė- prasti, kaip rusai per 40 metų 
šikauti. • 11.................. .

“Miestuose”, laiške rašoma, trims taikingoms 
“rusų kareiviai vagia pinigus irjgoms tautoms prie Baltijos, 
prekes. Į gyventojų skundus gu-* ' , t J. J

tų griuvėsiuose sudegė daug gy
vų, žmonių ir paties laiško rašė- 
jo giminės. Vėliau valdžia įsakei 
ištikusiems žuvusių giminėms- 
surinkus lavonus identifikuoti 

antrankę laiškų ir pranešimų,(atpažinti) ir > palaidoti, kol ne- 
•askelbtų per AP žinių agentūrai pradėjo dvokti. Vięno- kaimo de- 
iepos 14 d. apie Sovietų veiks-* gesiuose bei griuvėsiuose su
ims Afganistane, kuriuos rusai: rinkta 1,070 (tūkstantis ir sep- 
>asauliui skelbia esanti “broliš- tynios dešimtys) lavonų, jų tar
dai tautai” pagalbia, kurią kraš- pe buvusio generalinio prokuro- 
as gavo, jo valdžiai “paprašius” ro Abdul Kasimo ir 3 jo sūnų, 
š draugingos Sovietų Sąjungos, 
.aikraštis pabrėžia, kad Kana-

WINNIPEG, Manitoba.—Dien- 
štis “Winnipeg Tribune” lię- 
>s 18 d. antrašte “SOVIETŲ 
RIKSMAI PATEISINA OUM- 
[ADOS BOIKOTĄ” pateikia

los atletai gali tik džiaugtis, kad 
xJikoto dėka jie neturės imti 
nedalių iš kruvinų Maskvos 
ilimpiados šeimininkų rankų.

Diplomatų patikrintomis ži
biomis, vieno Afganistano uni
versiteto profesoriaus iŠ'Kabulo 
aiške jo studentams Kanadoje 
pranešama, kad Sovietų kariuo
menė pradėjo Afganistane tota
linę naikinimo' akciją ir pasku
tinių dviejų savaičių bėgyje 
bombomis sunaikino tarp 50-60

Tik dabar pasaulis gali su-

tiesė “brolišką pagalbos. ęanką” 
_ > ir draugin-

JAUNIMO CENTRO REIKALU
j>.m. liepos 14 dieną. Jaunimo niaisiais metais patalpų nuoma

Cho trafikas nepaprastai i cenįro patalpai įvyko rinktinių vimas smarkiai sumažėjo. Rūg- 
a , iHtas ir, vlę oj me 9J? ? spaudos,ir radijo vedėjų konfe- sėjo mėnesį ruošiamas parengi- 
anistaniečių partizanus, Sovie-i ren(įja> Ją atidarė Jonas Jašai.‘ kad Slilelkus.lėšų patalpų 
ą karinės jėgos griebėsi, beato- Us Pasveiknes susirin.kusiuS( jis

į bombardavimų ir degid;paaiškinO( kad Uetuviams Jau.
mmų.

“Žiaurios tortūros (kankini
mai) ir masinių žudymui prak
tika, kokią vartoja Afganista
nui primesta Babrako Karmalio 
valdžia su rusų kariuomenės pa
galba, yra tiek “baisios, kad nei 
Afganistane gyveną žmonės ne
gali įsivaizduoti”, rašomai laiške.

“Pavyzdžiui, arti Kardy kai
mo prie Konor upės, laisvės ko-, 
votojai kovojo su valdžios jėgo
mis savo pasidarytuose apkasuo
se. Maistu jie buvo aprūpinami 
kaimiečių. Kai laisvės kovotojai

| pasitraukė, valdžia sukvietė vi
sus kaimiečius —, vyrus, mote
ris ir vaikus..— susirinkti lauke 
svarbiaus pranešimo išklausyti. 
Žmonėms susirinkus, jie buvo 
apsupti kareivių, kuriems įsaky
ta pradėti ugnį. Laukas bema
tant paplūdo krauju. Keletui 
moterų pasisekė su savo vaikais 
pabėgti prie upės. Kareiviai 'j kfe 
pasiviję, su visais vaikais suvarę 
į upę, ’prigirdė? Kurie šaukimo 
nepaklausė ir į-lauką nėjo,' liki
mo neišvengė. Raudonoji armija 
juos sugaudė ir sušaudė. Po to 
visi namai būvči bombomis iš 
lėktjiVų '.suhaikĮnti; Kardy šlėny- 
j e gyvcf -Žmogaus nebeliko.-,

“Panąšiąi sūnąikintį arčiau 
JaialabšĮdo miesto bųv^ kaįipai. 
Dabar gali' nukeliauti':. daugelį 
mylių, nesutikdamas gyy$£ino- 
gaus. Visur- tik sugriuvę’į?irvini 
namai.” į■ ■. j i

Nairab ir Tągob distfiktūose 
už 60 mylių-į šiaurės rytus nuo 
Kabulo bombų deginamų pasta-

SOVIETŲ PLANAI

Prieš porą savaičių Los An
gelėje kalbėjo jaunas Sovietų 
S-gos dipplomatas, 34 metų, 
Andriej Sakarov, kuris dirbo —

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, ID. ’

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

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

TeL 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų mkofr

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerika* lietuvių paetsn- 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina fl.56. 

Knygos bus išsiųstos, Jei flJO čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
173) Se. HalstM SL, CMctce, IK

tis. Pasveiknes susirinkusius, jis išlaikymui.
, . Sutartis už 10 dol. išnuomotammo centras reikalingas ir tam ..is jėzuitų vieniems metams. Po 

metų sutartį galima nutraukti 
ar dar 3 metams pratęsti, j

Dabartinė Jaunimo centrui iš-

•reikalui geriau aptarti, surengta 
ši konferencija.,.

> • • . x ' t f ‘ z- •

Toliau kalbėjo Irena Kriauče- 
liūnįenė, kuri pastebėjo, kad ku-
nigas Ant. Saulaįtis pasakė: “jė- laikyti valdyba: Irena Knauče-
zuitai negalės finansiniai išlai
kyti ir parūpinti darbui asme-

liūnienė — pirmininkė, Jonas 
Jasaitis — pirmasis vicepirmi-

nis. Visuomeniškumo ir žmogaus Hinkas, Vytautas^Mikūnas — 
teisių pagrindu perleidžia pašau- 
tiečiams”. i ‘ įlams; Henrikas Laucius

. ■ . . . ,. .; # _ Į pirmininkas finansų reikalams,
Jaunimo centro išlaikymui jau < Ą]g Steponavičienė — sekretorė, 

buvo pradėti pasitarimai 1978 Viktoras Diminskis — iždininkas 
metais. Buyd sudarytos laikinos jr Ramutė Bartuškienė — koręs- 
valdybos, kurios jau yra kai ką pondentė. Stasys Juškėnas 
ir attikusios. Dabartinė valdybai1' ■ _______ /_____
Jaunimo., centrui išlaikyti sūdą-r , —Japonijos premjeras Zenko 
ryta organizaciojs narių pagriri- Suzuki patarė automobilių pra
du. Asmuo, įnešęs20 dolerių, tu-'.monei..surasti mašinoms rinkas 
ri vieną, balsą. Jau turima per j Pietų Amerikoje, Artimuose Ry- 
porą šiihtų-tokių narių. ' į

Dabartinė valdyba rūpinasi, 
kad Jaunimo centro patalpos 
būtų jaukesnės ir saugesnės. Su
sitarta su policija, kuri parengi
mų metu dažniau lankysis. Jau 
įvesta oro šaldymo sistema. Pa
talpose 'apsigyvenu Jonas Karei
va; Įvestas budėjimas 9-1 vai. ir 
3-9 vai. ’ ' 
.. Apgailėsiauta, . kad paskuti-

vicepirmininkas JC narių reika-
— vice-

tuose ir kitur.

— Bolivijos generolai pasam
dė advokatus paruošti dokumen
tą perversmui pateisinti. ■’

TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*

tūrėjo du darbus: dirbo. Sovietų 
ir Amerikos saugumui. Ir paga
liau jam reikėjo grįžti namo. Jį 
amerikiečiai įspėjo, kad tu ge
riau nepakuok lagaminų į Mask 
vą, p pasilik kur nors kitur- Jis 
pasiliko Amerikoje. Dabar jis iš
leido knygą “High - Treason”. 
(Didžioji Išdavystė).

Jis kalbėjo Loė 
World Afairs Council
cijai ir buvo turbūt apie 1000 
žmonių susirinkę jo pasiklausyti, 
ir jis pasakė; amėrikiačisms, — 
sako;

(Bus daugiau)

Angelėj, 
organiza-

3, 
MPORTAMT NEWS FOR 

BACKACHE SUFFERERS! 
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan's. 
Before you take Doan’s Pills for 

nuscdar backache, remember this: . 
MOMENTUM IX>iets a<e 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pam, soothe inflammation 
sd muscles foosen-you can move more 
freely m minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy ^t> 
out a prescnpOoh than MOMENTUM 
Tablets. Take onfy as directed.

No. 79
.... X

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. 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 piusl., 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.

• LIET (JVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitūvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ 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 Jašinsko knygoje apie Jutiaus 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.

8..J1 "1 T
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JOHN PAUKŠTIS

(Bus daugiau)

Sauliaus šioje masini

sakykite,

vos girdimai

$48.00
$26.00

Iš viso, sakoma, kad toks pakvietimas turėjo būti įteiktas per kurį nors mums prielankų Senatorių, ar per neeilinį demokratų partijos astovą. Juk tikrai, neaišku, kodėl iš Baltųjų Rūmų šiojfe šventėje ne tik niekas nesiteikė dalyvauti, bet iš ten net nesulaukta pasveikinimo. Jei tai tiesa, tai kodėl buvo tokia tyla?

su jais nepasitarus, kaip šį už 
mojį reiktų sėkmingiau įvykdy-

— Kelioms minutėms prieš ? valandą Chicagą i£ kitus, niies tūs sukrėtė lengvas žcihės dre

Chicapos lietuviškoji visuome-

Kitose JAV vietose: 
metams ______

nebe so- 
nelabai

Kitas nėbilinis įvykis Šokių šventėj- Bet ją reikia vertinti dviem požiūriais. Reikia pasakyti, šia švente-lietuviai gali pasididžiuoti, kaip dideliu kultūriniu pasireiškimu. Ir vertai užsitarnavo padėkos ir pagarbos šios šventės šokių, mokytojai, jie daug laiko ir darbo tam paš ventė. - -

Užsieniuose: 
metams _ .
pusei metų

Published Dany Except Sunday by The Lithuanian Newa Pub. Coų Inc 

1739 Sc Halsted Street Chicago, K $0608. Ttiepteae 4214100

tį kasdieną atęiiia daug .nelaimingų... 0 anie, 
kaip žvėrys... Na, bet eisime prie rėikąlb. Matai, 
tamsta, pas mane darbas nesunkus, bet labai at
sakingas. Aš turiu daug reikalų su dabartine 
valdžia ,todėl niekas neprivalo nieko žinti, kas 
dar'oma šiame kambaryje, supranti tamsta?...

— Tą aš pažadu—šalite manimi pasitikėti.
— Tada puiku, ateikite rytoj rytą — darbą 

pradedame devintą valandą.

$22.00
$15.00
$ 4-00

$45.00
$24.00
$ 5.00

Įėjus j Bičkovo kontorą, Ramunė pamato už 
stalo sėdintį gana patrauklios, išvaizdos ,tik gal 
kiek perdaug aptukusį, solidną vyriškį. Iš pirmo 
žvilgnio jo suraukta kakta ir pusiau primerktos 
akys darė jį nesimpatingą, todėl ji norėjo tuojau 
grįžti atgal. Bet, jai pasakius “labą dieną”, jis 
pakelia savo akis ir pamato prie Būrų bėstoviri- 
Čią labai gražią mergaitę. Tuo pačiu momentu 
pranyksta nuo jo kaktos raukšlės ir pro storas 
lūpas pasirodo baltų dantų eilutė.

— Kuo galėčiau patarnauti, gražuole? — 
labai maloniu balsu kreipėsi į Rarhuhę, atsisto
damas Bičkovas.

— Laikraštyje radau jūsij sicelbimį- — ne
drąsiai atsakė ji.

valstijoje, Gildęh srityje, per Chicagą nuėjo į Kanadą,. Ontario provinciją. Tokį sukrėtimą HU- instrumentas užregistravo 1917 metais. ,

pusei metų __ _
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

nė dar ilgai minės ir kalbės apie tuos du, dar taip neseniai įvykdytus renginius: Lietuvos pa-j verginio keturiasdešimta metu} sukaktį ir didžiulę, plataus mąs- i to suruoštą Šokių šventę, kurią’ lietuviškoji spauda pristato, kaip didžiulį išeivijos kultūrinio pasireiškimo triumfą... Tikrai, lietuviai šia švente gali pasidižiūo- ti. Bet į tuos renginius reiktų taip pat pažvelgti ne vien jausminiu entuziazmu, o pamatyti ir tuos tamsius šešėlius, kurių ateityje rerk'ų išvengti panašius i’entrinius ruošiant- Pirmiausia reikia paklausti, ko rengėjai jais norėjo pasiekti ir ko jie nepasiekė?Sakysim, Lietuvos dkupaci- jos paminėjimu. Visi čikagiškiai lietuviai žino, kad kasmet masinių Lietuvos gyvėhtojų išvežimus bei jos okupacijos paminėjimą ruošdavo ALTa — jos skyrius Chicagoje. Šiais metais J B-nė griebėsi suruošti. Tik dėka energingos E. Mikiižiūtės iniciatyvos, šio skyriaus pirmininkės, toks paminėjimas buvo suorganizuotas iškilmingomis pamaldomis Gimimo Švč. Mergelės bažnyčioje ir salėje didžiu liu mitingu, kuriame dalyvavo iškilieji visuomeninkai ir pasakė kalbąs.Deja LB-nės vadai nepasitenkino Chicagos lietuviškomis, baž nyčiomis. Jie tą. patį sekmadienį pasiryžo tekį paminėjimą atlikti ekumeninėmis pamaldomis Sv. Vardo katedroje. Idėja gera ir girtina. Bet šiam užmo-i j ui įvykdyti rengėjai Vivo nė-, nusimaną, kaip šitokį užmojį įvykdyti, kad.. ttib atkreipti} Chicagos amerikietiškos spaudos ir amerikiečių dėmesį. Juk dar neviskas pasąmdytaįs iuto- bušais suyėžti širritus liėtiivitį katedron. Ir tuo dėr nebus atkreiptas d&ihėšys. Taip ir btivo. Kodėl?, Jei jau buvo stigalvota tai atlikti katedroje pirffiiau- šiai reikėjo tartis su Chičagos lietuviais klebonais ir jų prašyti tarpininkavimo paš kardinolą ir jo prašyti, kad jis parašytų laiškus vąisiėms Chicagos klebonams- Deja; klebonai buvo pastatyti prieš faktą, be jų žinios,

Kanadoje:
metams _______ _
pusei metų _ __
vienam menesiui

žuvusius. Viena žilaplaukė senutė, vos pajėgusi pa
stovėti a Ht kojų, paskutiniams šokiams prasidėjus, 
neiškentė, kojos jai jaiį nebeskaudėjo, bet išsitiesė ir 
pradėjo visu kunti linguoti muzikosir šokio -ritiną. 
Lietuviški tautiški šokiai, tai ne kabaretų šokiai; Lie
tuviai išmoko pagerbti didvyrius ne tik žodžiu, kalba J^b^^dėjo'Colorafl
bet ir pavyzdingais tautiniais šokiais.

Dėkbjainė kbmandieriui Paukščiui, kad jis, įdėjęs 
tiek energijos, štlrėnge tokį garbingą žuvusių 
nėjirilą.

ti. Vieni patys ėineši veikti. Nors vienas iš jų gyrėsi, kad buvo parašyta ir iŠsintinėta Chicagos klebonams 400 laiškų, bet į juos klebonai neatkreipė dėmesio. Kaip jau minėjau, jei to kius laiškus būt pasiuntęs kardinolas, būtu visai kitas rezultatas ir greičiausiai pats kardinolas būt dalyvavęs ir Chicagos spauda būt rašiusi.

Jie pasirūpino, kad parkas būtų aptvarkytas.
John Paukštis kreipėsi į visas lietuviškas organi

zacijos, kad jos gausiai šioje šventėje dalyvautų, ateitų 
organizuotai, su vėliavomis ir būtų pasiruošę išklausy
ti giesmių ir kalbų. Neužteko laiškų. Paukštis kreipėsi 
į daugelį asmeniškai. Vieniems rašė laiškus, o kitiems 
telefonavo. Jis surado reikalingus kalbėtojus, paruošė 
estradą ir įrengė visus reikalingus garsiakalbius; kad 
kiekvienas dalyvis girdėtų ir suprastų . kiekvieną žodį 
ir giesmę.

Operos solistas Algirdas Brazis sugiedojo, karo 
orkestrui grojant, Amerikos himną.. Tas pats gięšmi- 
ninkas; visiems susirinkusiems žmonėms padedaht, su
giedojo Lietuvos himną. •

Turiningą kalbą pasakė Lietuvos. respublikos ge
neralinė konsule Juzė Daužvardienė. Ji kalbėjo angliš
kai ir lietuviškai. Kiekvienas josios, žodis susirinku
siems buvo prie širdies, nes ji suprato lakūnų dvasią ir 
susirinkusių nuotaikas. z ,

Didelę programos dalį atliko šaulių rinktinės vado 
Išganaičio šauliai. . . 4

Ne tik eisenoj .maršavo Euphdsirie^Mikūžiutė, Chį? 
cagos Lietuvių Tarybos valdybos narių..lydima, bet ji 
pasakė trumpą, bet prasmingą kalbą. . . .. r ..

Labai nuoširdų žodį tarė Kongreso' atstovas John 
Fary. Jis lietuvių nelaimę labai gerai pažįsta-, lietuvių 
vedamai kovai pritaria ir niekad nepraleidžia progos tar
ti žodį pačiame Amerikos Kongrese ir svarbesnius doku
mentus prideda prie Kongreso. protokolų.

Ti-umpa, bet turininga buvo komandieriaus John 
Paukščio kalba. Jis aiškiai pasakė, kad taika dar toli, 
kad pagrindinės žmogaus teisės nebūtų -susiaurintos 
pačioje Amerikoje, kad kraštas būtų galingas ir galė
tų padėti pavergtai Lietuvai atgauti nepriklausomybę 
ir demokratinę tvarką. Paukštis vedė ta kovą, kai bu
vo visos Amerikos Legiono komandiernįs, .jis . kovoja 
dėl tų pačių principų, kai jam teko atsisstoti Dariaus- 
Girėno posto priešakyje, jis bando tas. pačias mintis 
įdiegti ir visiems lietuviams, atvykusiėhis pagerbti žu
vusių didvyrių. ii

Labai gerą nuotaiką sudarė lietuviškų,šokių šokė
jų grupė, darniai pašokusi gyvus, bet gana sudėtingus 
lietuviškus šokius. Jie šoko ne pasilinksminimui, he 
energijos perviršiui naudoti, bet šokiu pagerbė kovoje

As of January 1,1980 
Subscription Ratos;

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $1200 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
$45.00 sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben- 
$24.00 drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
$12.00 IL 60608. Teief. 421-61QQ.
$5.00

. — Saųliūtė? L. Gal to pulkininko 
duktė?—labai susidomi Bičkovas.

Ramunė linkteli galvą.
— Jūsų tėvelį aš gerai pažinojau, 

kaip jo sveikata?
— Mano tėveliai išvežti 

prašnabžda Ramunė.
Ak, tiesa I... girdėjau... buvau tik pamir 

šęs... — vapaliojo Bičkovas, -— ką padary 
jį vieną...^tūkstančiai... tūkstančius .... iššigabe- 
no išbėgdami tie niekšai... Su šitais taip pat pa
sitaiko nesusipratimų, bet tai visai kas kita — 

3pia, sėsdambs į priešais jo sta- galima žmonėms padėti, išgelbėti. Pas mane pa

lą stovintį odinį fotelį, Ramunė. . . .
— Pačiu laiku, bet atrodo, kad būsite ne iš 

mūsų padangės, bent aš jūsų niekur nesu 
matęs. *

— Jūš heklystate — aš atvykau iš Kauno;
— rieląbai drąšiais atako Ramunė.

-- Iš Kauno! Net iš pačios sostinės, tai man 
didelė garbė. Bet ar jūs čia nenuobodžiausite? 
Pas mus pramogų nedaug.

— Pirmučiausiai Kaunas dabar jau 
stinė, o kai dėl pramogų, tai aš jų 
ihėgėja.

— Ar galiu sužinoti jūsų pavardę?
— Ramunė Sauliutė, — patyliuko 

Ramunė.

Rytojaus rytą Ramunė jau sėdėjo visa iš
raudusi Bičkbvo kontoroje prie mažo staliuko ir 
pamažu rankiojo su vifenti pirštu raidę jio raidės, 
norėdama surinkti žodį “prašymas” ,o jos šefas 
stovėjb šalia još ir juokėsi net paspringdamas, 
kai ji, ištisą pusvalandį jieškojusi, autoritetingai 
pareiškė, kad raidės 
rai nėra.

Taip Ramunė pradėjo eiti “Patarimų biure” 
sekretorės pareigas.

Tą pačią dieną, jau buvo žinoma visame 
mieste, kad Bičkovas gavo naują ir labai gražią 

I sekretorę.
Vakare, sugrįžusi iš tarnybos, pirmąją dic- 

ne na, f dienoraštį? -Ramunė taip įrašo:
“Ponas Bičkovas, pasirodo, labai malonūs 

žmogus, o aš taip nedrąsiai pradėjau pirmąjį raš
tą rašyti. Dieve mano! kokia gi iš manęs maši 
ninkė — mokiausi skambinti pianinu, o dabar iš-

— Aha L., tai prašau toliau; sekretorės vie- 
i.-i p?<? mane, kaip matote, .dar neužimta, - 
mostelėjęs i rašomąją mašinėlę;’kvietė ją arčiau 
prie stalo.

Atrodo, kad aš dar būsiu nepavėlavusi,— 
iau geriau atsii

pusei metų __ _
iri m g w
vienam mėnesiui

Paukštis suruošė garbingą minėjimą
Amerikos Legiono komandierius, veiklus politikas 

ir energingas organizatorius John Paukštis praeitą sek
madienį suruošė gausų ir. garbingą Dariaus - Girėno 
skridimo ir tragiškos mirties 47-tas mėtines.

Kas prisimena praeitais metais nešamas porą vė
liavėlių ir paskui jas krypuojanuias kelias poras nese- 
lių, ir kas sekmadienį matė lietuviškų organizacijų virš 
30 vėliavų, tai pripažįsta, kad komandierius John Pauk
štis suruošė pavyzdingą minėjimą, kuris kiekvienam 
lietuviui, senam ir jaunuoliuiš mačiausiam tokį didelį lie
tuvių ir ne lietuvių skaičių,, taip galingai pagerbusių sa
vo tautos Amerikos didvyrius, pasijautė garbingu tau
tos atstovu.

Vakare, prasidėjus komentavimams apie Paukščio 
atliktą didelį darbą, vienas kitas bandė pasigirti neat
liktais darbais, -o kitas bandė sumažinti minėjimo daly
vių skaičių. Prie Dariaus - Girėno paminklo ir eisenoje 
dalyvavo virš dviejų tūkstančių dalyvių, tuo tarpu ra
dijo pranešėjas, girdimas nepažįstamus ir nuo lietuvių 
laisvinimo nukrypusį jaunimą, turi drąsos begėdiškai 
tvirtinti, kad “susirinko apie tūkstantis” žmonių.

Komandierius John Paukštis Amerikoj gimęs ir augęs 
lietuvis,pamatė,kad jaunimas,kuris buvd sąmoningai ati
trauktas iš Pavergtųjų Tautų savaitės, yra atitrauk
tas ir iš Dariaus - Girėno dadvyriško žygio minėjimo. 
Jaunimą pateisinti bandantiems buvo labai karti! klau
syti tokio didelio lietuvių pasipiktinimo, kurį sukėlė 
jaunimo nuvedimas nelietuviškais keliais.

Legionierius John Paukštis, pamatęs, kad reikia 
imtis griežtų priemonių kovos dvasiai grąžinti, ėmėsi 
radikalių ir visų jam prieinamų priemonių ne tik tin
kamai pagerbti du didvyrius, bet sustiprinti Amerikos 
lietuvių dvasią. Patyręs apie tarpusavius ginčius lietu
vių tremtinių tarpe, jis ryžosi imtis tų priemonių, ku
rios pridera Amerikos lietuviui.

Pirmiausia komandierius gavo Fort Sheridan ka
ro orkestrą, kuris dideliu būriu ne tik atvyko pagerbti 
lakūnus Darių ir Girėną, bet dalyvauti kartu su lietu
viais šioje ti’adicinėje švfentėjė. Jis gdvo reikalingus 
garsiakalbius ir pranešėjus. Jis ragino itsakirigus pa- 
reikūnus, kad aikštelė prie Dariaus ir Girėno paminklo 
būtų sutvarkyta, apvalyta ir viskaę gėlėmis apsodinta.

Man rodos, kad ir B-nės vadai 
šia švente manė atkreipti Ame
rikiečių dėmesį į lietuvius, iš-

1 Pinigui reikia dusti pašto Money 

$40.00 Orderiu kartu iu užsakymu.

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams__ ________ -

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
arto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 viL

Iš viso toks paminėjimas, koks jis buvo atliktas minėtoje katedroje, labiau jį pritiko atlikti salėje, ne bažnyčioje. Užtenka prisiminti tik kun. Pugevičiaus paskaitą. Ji buvo tikras disonansas tokiam tautos kankinių bei kankinamos tautos paminėjimui.Aišku, kad tuo renginiu buvo manyta atkreipti dėmesį ne či- kagiškių lietuvių, kiek Chicagos amerikiečių. O ypač iššaukti atgarsis amerikiečių spaudoje bei Į televizijoje. Deja, to nepasiekta. Net pagaliau Chicagos katalikų (Catholic of Chicago) savaitraštis, kurio tiražas milijoninis, nė vienu žodžiu nepaminėjo; kad buvo katedroje suruošta tokios lietuvių pamaldos. Jei taip, tai kyla klaūsinias, kam būvo reikalinga katedra lietuviams? Vien tik lietuviams ji nebuvo reikalinga, nes Chicagoje yra pakankamai lietuviškų bažnyčių.Tikrai, E. Mikužiūtė suprato. kid taip rengiant patnanėji-: mą nebus atĮcrėiptas amerikie- čių spaudos dėrrięšys, nfei ameri- iciėčių publikos.. ToŠ^ ji su dideliu pasisekimu ta paminėjimą suruošė > lietuviu . bažnyčiose.. O ypač didingai būvd Gimimo Švc- Mergelės bažnyčioje su gražiu choro giedojimu, gausiu, salėje, susirinkimų. Kas buvo paminėita ir vietinėje-amerikiečių spaudoje..,

tisas dienas turėsiu skambinti rašbriiąja mašinė
le. Gerai, kad darbo maža, o tai aš pražūčiau su 
savo, “dviem pirštais”... Reikės kur nors pasi- 
mkyti,. tai.stačiai gėda...” _

Surašiusi tos dienos įspūdžius, ji susimąsto | 
ir vėl mintys nejučiomis nuklysta ten, kur pasi
liko jos visas gyvenimas, visa siela, bet ją nukre- i 
čia šiurpas — iš ten dabar plaukia tik kančia ... Į 
Atsiverčia dienoraštį ir bando rašyti toliau: ‘

“Kad taip nebūtų įvykusi tragedija... Kuri 
dabar mano vargšai tėveliai... Kuo jie prasikal-- 
to... Už ką Dievulis mus taip baudžia... Kaip; 
aš neapkenčiu to karojr tų visų nedorų žmonių,; 
kurie taip kankina ir žudo mus. Gerai, kad čia ga-| 
vau darbo, gal ir aš kuo nors galėsiu padėti ne-1 
laimingiems žmonėms, tada palengvės ir manot 
skausmas.;;” . • .

Užverčia dienoraštį ir apsidairo — klaiki vie-| 
numa, viskas taip svetima... Pagaliau ji susirangot 
senos sofos kamputy ir užsisvajoja 
būtų dabar savojoj šeimoj, juk ji seniau, sugrį
žusi iš kur nors, visą vakarą pasakodavo save 
įspūdžius motinai, o čia nebus nė į ką prab’lti. 
Kad nors pianinas būtų, tada muzikoj skandintų 
Savo ykau^m?. “Gerai,, kad gavau tarnybą — ten 
lengviau užsimiršti..pasiguodžia - ji savo min
tyse ir persikelia į sapnų karaliją. w

(Bus daugiau)

garsinti lietuvių vardą. Deja, šis I jų siekis ne tik nebuvo pasiek- į tas, bet priešingai, šios šventės proga pasirodė mūsų santykiai - su Baltaisiais Rūmais gan šaltoki. Iš tų Rūmų parodytas visiškas nesidomėjimas šia švente. Tat kyla klausimas, kodėl? Kas buvo kaltininkas? Iki šiol i šį klausimą nėra aiškaus atsakymo. Todėl nereik stebėtis, kad visuomenėje sklinda įvairūs komentarai, kurie dąugiausiai yra nepalankūs LB-nės valams. Toks . ju paaiškinimas, kad iš Baltųjų Rūmų gaujas atsakymas, būk šių Rūmų atstovai nevyksta į etninių grupių parengimus, nę- ra pilnai įtikinantis.Klausiau liepos mėn. 13 d., sekmadienio vakare, A. Siuto vadovaujama radiją. Buvo telefonu paklaustas Talandis, šios šventės vyriausias vadovas: kodėl Baltieji Rūmai Ignoravo šią šventę? Deja, jis ilgai kalbėjo, bet nieko aiškaus - neatskleidė, r Jo paaiškinimas atrodė daugiau Baltųjų Bumų kaltinimas.Kadangi Talandis savo • aiškinimu neatskleidė priežasčių, tat . visuomenėje sklinda įvairūs komentarai, gandai ir spėliojimai. Vieni sako, kad tai buvo pada- ' ryta kas nors iš rengėjų pusės netaip, kaip turėjo būti. Iš Ta- landžio aiškinimo - nepaaiškėjo, f kas buvo tie; kurie siuntė pakvietimą ar šokių komiteto asrhe- nys važiavo į Baltuosius Rū- į' mus?- Todėl ir spėliojama, kad | galėjo f>ūli viena iš tų priešas- f čiiį nekreipti dėmesio į pakvie- | timą. Mat, jei?.kvietė Talandis, | tai kyla klausimas, ar jis Bal- f- tiesiems Rūmams yra persona’ grata? Kokios rekomendacijos apie jį Baltuosiuose Rūmuose buvo pateiktos? Šakoty a, kad dar neviskas, jėi -jis,yra priim- | tinas LB-nės vadams,, kad jau tuo pačiu bus priimtinas ir Bal tiesiems Rūmams.

3-jų dalių ROMANAS (Tęsinys)



JĖZŪS PASAULIO IŠGANYTOJAS 
* * ♦

5, Bet visoje parašytoje isterijoje dar niekad nebuvo valdovo, 
valstybės atstovo, prezidento, karaliaus arba diktatoriaus, kuris 
butų buvęs panašus į Jėzų ir taip pasišventęs, kaip kad jis buvo 
:— pirmiausia Dievui ir paskui žmonėms. Šventasis Raštas sako, 
kad Jėzus “ėjo aplinkui gera darydamas” (Ap. Darbai 1U;3S). 
Jis naudojo savo stiprumą mokinimui ir gydymui tų, su kuriais 
jis susitikdavo kasdien vykindamas savo pasiaukojimą. Pagaliau 
jis pabaigė tokį pašvęstą savo tarnavimo gyvenimą, atiduodamas 
save mirčiai ant žiauriausio kryžiaus. • i

* - 1 ■ » \ A - ■ ‘Tokiu būdu žmogus Kristus Jėzus parodė savo pasišventimą 
ir tarnavimą tiems, kuriems Dievo paskirtu laiku jis turės būti 
Valdytoju. Pasaulis galės pilnai pasitikėti tokiam meilingam Val
dovui, kuomet jie pažins jį ir sužinos, kad jo seniai pažadėtoji 
Karalystė bus įsteigta žemėje. Ta ilgai lauktoji Kara y s tė užims 
pasaulio viešpatavimą visų žmonių palaiminimui.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10323 ;
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DR. K. G. DALUKAS 
mUIERUA ir motrrų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

- 644* So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal turit ori

Jei ueatefliepia, skambinti 374-8004

_.KAZt BRAZDŽIONYTė

Prosr*m*i v»d«(&

DR. PAUL V. DARGIS, 
^GYDYTOJAI UI CHIRURGAS 

WwMirater Cammunity klinikas 
Ms^dnos direktorių,

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

Visos laidos i* WOPA stoties.
banga 1490 AM. '

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

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

TsL: 542-2727 arba 542-2728

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 6062S 

Telef- 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 
8PCCIALYB8 AKIŲ LIGŲ* 

3907 Wort 103rd Street 
Valandrw m£U gnorarima

DR. FRANK PLECKAS
Optomitristas i

KALBALIETUVIŠKAI 
2418 W. 71 SL T»L 737-514?

Tikrina akte. Pritaiko akiniu* ir -
“contact len*e*”

VaL agal atudtarim*. Uždaryta treč.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

SOPHIE BARČUS
RADIJO 4K1MC5 VALANDOS

VIbn gregranoa it WOFA.
14« IdL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:U0 
4:30 vaL vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukus
Teleki Hžfniec* 4-2413

7159 So. MAFLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

KNOW YOUR HEART

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI * 

toadra praktika, apra. MOTERŲ Itec- 
Ofiaaa 3452 WIST ftea FrlMT

date 3-4 vaL popiet ir kite teiks

P. ŠILEIKIS, O. B
Aparate! - Protezai. Med. ban 
dažaL Speciali pagalba fofarea 
(Arch Supports) ir t t

•—4 ir 6—8. leMadtemafi 8—1

HELP ¥QUR HEART FUND

HElF^d^jHEART Q

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

’ PE8KRAUJTYMAI

MOVING .
LaJdlmd — Mina apdraudė 

ŽV4A KAINA 
IL iKRiNAS 

Tet WA ]
■

MIKAS ŠILEIKIS RugiapjūtėPETRAS PLEŠKEVIČĮUS
PIRMOJO PĖSTININKŲ SAVANORIU

PULKO KŪRIMASISf (Tęsinys) ;Mes, su kulkosvaidžiais, pri-; sų laimei iš kažinkur atsirado ' važiavome iki Maldzitakalnio, aukščiausios vietos prie Daugų, tuojau išvažiavus iš Daugų miško. Ten mes paėmėm kulkosvaidžius į rankas ir paleidome vežimus namo.
vienas vokiečių kareivis pėstininkų žvalgas. Jis priėjo, ėmė mus šnekinti vokiškai, o mes tik rankomis skerečiojam — nesuprantam. Jis ir lenkiškai neŪkininkai,’supratu. Jis priėjo prie kulko- bijodami nustoti arklių ir savo! svaidžip, matyt prityrusio kul- gyvybės, davė kiek galėjo bo kosyaidininko būta, bemaanttago savo pavargusiems ark-j pašalino kliūtį, pastatė . kulkos- liams ir greit išnyko iš mūšųfvaidį.į poziciją ir paleido ugnį.j Jis davė mums visokiausių nu- priešakyje prasidė-j rodymų) ^aila. mes jų nesupra- , tolima reta ugnis, Į tome. Mūsų kulkosvaidi s ’ ėmė kalenti, savo dantimis lygiai ir

akių.Tuo tarpu j jo iš pradžių, o paskui užgargaliavo bolševiku kulkosvaidžiai. Nors buvo nepertraukiamai — ženklas nor apie pirma valanda dienos, bet malaus šaudymo. Bolševikai, buvo debesuota, tamsu ir temo; gana žymiai, reikėjo skubėti.Mes ■įbėgome iš dešinės plento pusės, nuo Korliškių — Ma- kariškių kaimų ir iš kalnų paleidome į nurodytas bolševikų pozicijas savo kulkosvaidžio ugnį.Bolševikų pozicijos matėsi a’škiai ir jas nesunku buvo apšaudyti. Matėme ir saviškius, per kurių galvas teko šaudyti, matėme ir bolševikus, bei jų; kulkosvaidžius. Mūsų ugnis nutildė vien iš jų, jie pakeitė poziciją, bet ir mums, teko pajusti ju ugnį. Bolševikų kulkos ėmė pliaukšėti virš mūsų galvų, dalis jų taškėsi, rekošetuo- damos į įšalusią žemę- Ir čia mūsų kulkosvaidis užspringo. Krapštėme jį, bet negelbėjo, parakęs sutvėrimas nenorėjo išsižioti ir gana. Mes pasitraukėm už kalno ir mėginome kulkos- va:dį taisyti. Kiti kulkosvaidžiai dirbo gana reguliariai, o mūsų tyli. Pikta. Bolševikai laikosi ir atsišaudė gana energingai. Mū-

kurie buv.o pradėję kaišioti galvas, jas paslėpė ir jau nebebuvo tokie, drąsūs. .Jie ir vėl ėmė mūsų, kulkosvaidį apšaudyti.Mūsų turėti .10 kaspinų greit baigėsi. Gulime ir nežinome ką daryti. Galvoja ir vokietis. Paskui jis pakilo, kažką pasakęs ir nuėjo. Nežinome kas daryti, jub labiau, kad mūsiškiai keitė pozicijas ir kur ką ieškoti —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel. 226-1344

Tn today’s "do-it yourselT vorJd, the amateur deecrstor or 
the professional too, for that matter, U turning toereaslngly to 
“tamings”—or architectural - spindles as they*re known to the 
trade—to provide innovative and imagtoatfr® tooebea to tt* 
borne. < 

Archliectaral spindles—yes, 
fhey^re the same product* 
which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available to a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 

j the limit when It comes to 
the decorative uses to which

< tbey^e now being put

Architect interior designerr 
and '’do-it-ynurselfers’' find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpenslw way to add 
character to a beme or office,, 
indoors or ouL

Spindles are being weed as 
candle holders or tomp baeesu 
as room divldera, acreena and 
ralancea, or as legs for cxCfea 
MWPsl —daMa tor bwaMasw

Sawn to half, they are beto<» 
mounted to. vails and doors 
as decorative demrato u«d 
as plant bolder* or as trffla 
elemento

K A. Nkxrd Ocu Eweto 
Wash^ the world* largest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator Item® tn nine different 
styles, tore* different thick
nesses and tn height* front 
inches to eight feet.

The spindle# are nwto of 
selected western woods, t^ned 
on hopper-fed lathes, ended 
to a smooth finish thm shrink 
wrapped to eiear,. protoAbw 
ptostto, A broetare on sptodto 
dberaetdrtotiaa "and ideas tor 
wtor sejatgai to erMMhto

Mažeika 5? Evans
į Laidotuvių Direktoriai

rj 6845 SOUTH WESTERN AVE.
ę Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KE DZIE AVE.
TeL 422-2000

vengiamas pirmame mūšyje jausmas ėmė greit nudilti. ,Tuo tarpu, kažin kur toliau, atrodė net už Daugų, pakilo kitas susišaudymas. Ėmė loti kulkosvaidžiai ir tratėti šautuvai, o pas mus pasidarė ramu. Matėme, kaip perbėgo mūsų ir voki ežių kareiviai — vijosi atsitraukiančius rusus. Susišaudymas vyko jau kitoje vietoje. Vokiečiai pakilo, pasiėmė kul-, kosvaidį ir mes visi nukeliavo-- me kairėn, dalinai keliu, dali-, nai . laukais — užeit bolševikams nuo Daugų ežero-pusės, Jonuciškio kaimo. Ėmė-- temti-' Už plento šalia Daugų vyko, betvarkis šaudymas. Kiek su-> pratome iš vokiečių aiškinimo, — bolševikai traukėsu’visai iš: Daugų. Įslinkome į bolševikų apleistus Daugus. Bolševikų nebuvo. jie paliko kelis vežimus! be arklių, nes arkliais matomai dalis jų pabėgo. Radome išmė- ■ tytos amunicijos, kelis pamestus šautuvus.Dauguose sustojome poilsio. Į mus godžiai žiūrėjo per namų' •langus gyventojai — žydai. Mai sėsi vienas antras lietuvis —' ūkininkas. Iš jų sužinojome, kad bolševikų buvo apie vienas šimtas, kad kai tik prasidėjo išsiuntė pirmiau savęs į Bobriškį gurguolę, o patys traukėsi kauda- miesi.Lietuvių ir vokiečių pėstininkai užėmę kalnus už Daugų, Doskonių laukuose. Buvo įsakyta grupuotis ant plento. Vokiečiai sau, o mes sau suėję da-' linomės įspūdžiais. Vokiečiai buvo, kaip paprastai, paniurę, rūkė kas pypkę, kas cigaretę.. Lietuviai kareiviai sukosi ir rūkė naminį tabaką. Pasirodė, kad lietuvių pusėje nei užmuštų, nei sužeistų nebuvo, tuo tarpu du vokiečiai buvo nesunkiai sužeisti ir abu į rankas. Buvo kalbama, kad bolševikai

nežinia. Vistik vokietis mus ne- šaudymas, bolševikaiapleido. Jis greit grįžo, apsikrovęs, su kitu vokiečiu, kulkosvaidžių amunicija ir nuo tada juodu abudu paėmė savo žinion mūsų kulkosvaidį. Atsigulę jie ėmė purškinti bolševikus taikliomis kulkų serijomis. Buvo ir smagu, kad mūsų ugnis veikia, nesmagu, kad iš mūsų kulkosvaidį “atėmė”? Gulėjome šalia jų ir šaudėme.iš jų šautuvų.Vokieliai buvo visai ramūs, nesimatė pas juos jokio nervuo- tumo, susijaudinimo. Tai buvo seni kareiviai;' matę ne tokius mūšius ir pakėlę ne tiek vargo, kiek jo turėjome dabar. Stebėjausi jų ramia laikysena. Tuotarpu mes jauni kareiviai buvome sujaudinti, nors ir tas neiš- su savim nusivežė kelis sužeistus. (Bus daugiau)
----------- , , ------------ , , j

SOME. CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

WttSSMWDgMHG

yqu\jl^ run into TROuece * 
TMERE<S A SUDDEN STOP WHICH 
MCM/RE RXLOWNG TOO CLOSELY^.

EUDEIKIS
* GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

- MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IK SONUS

- MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

x TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
B AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI

Chicago*
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

Asociacijos

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMU
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 

DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: IArd* 7-3401BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

1
I1I
i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel: VArd, 71138 - 113J

J
KSTEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€67J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-4419

*

1

S354 So. HALSTED STREET TeL YArtb 7-1911 I
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VEIKSNIŲ POLITINĖS KONFEREN-.
GIJOS REZOLIUCIJOS

1) Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto iniciatyvaj 
pasitarus su Lietuvos Respubli
kos Diplomatine Tarnyba, su
kviestoji veiksnių politinė kon
ferencija įvyko 1980 m. birželių 
21d. Kultūros Židinyje, Brook-Į 
lyn, N.Y. Joje dalyvavo VLIKoj 
Dipl. Tarnybos, Amerikos Lie4 
tuvių Tarybos ir Bendrojo Ame 
rikos Lietuvių šalpos Fondo atį 
stovai. Be to, daugęlio lietuvių 
organizacijų ir spaudos atstovai 
dalyvavo kaip stebėtojai.

2) Konferencijos tikslas buvo 
painformuoti apie Madrido kon-, 
ferencijos paruošiamuosius dar
bus ir nustatyti gaires suderin-i 
tai veiklai, kad konferencijoje 
būtų iškeltas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo klausi-! 
mas ir okupuotoje ^Lietuvoje 
Sovietų Sąjungos vykdomi pa
grindinių žmogaus teisių ir lais
vių pažeidimai ir laužymai.

3) Konferencija, išklausiusi’ 
VLIKo pirmininko dr. Kazio 
Bobelio, Lietuvių žmogaus Tei
sių Komisijos pirmininko dr.: 
Domo Krivicko, ALTos pirmi
ninko dr. Kazio Šidlausko ir. 
BALFo pirmininkės Marijos Ru-’ 
dienės pranešimus, taip pat Dip-: 
lomatinės Tarnybos atstovo, ge
neralinio konsulo Aniceto Simu-i 
čio žodį, apsvarstė iškeltus klau
simus bei sumanymus, reikalin
gus suderinti veiklai, ir nustatė 
šias darbo gaires:

4) Dėti visas įmanomas pas
tangas, kad Madrido konferen-: 
cijoje būtų keliamas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos suverenume 
pažeidimas, visų trijų Pabaltijo' 
valstybių okupacija ir pagrindi
nių teisių bei laisvių paneigi-! 
mas, ir reikalas sugrąžinti tų ša
lių gyventojams valstybinio su
verenumo vykdymo teisę.

5) Suderintos lietuvių pastan
gos,, turi pasireikšti visuose Mad
rido konferencijos forumuose, 
Helsinkio Akto signatarų šalyse, 
pasaulinėje spaudoje ir specia
liuose mūsų veiksnių leidiniuose.

6) Konferencija pritaria VLI- 
Koi ir Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos pastangoms Įteikti 
memorandumą Helsinkio Bai
giamojo Akto signatarams Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto ir Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos vardu, ir kviečia 
lietuvių organizacijas Europoje. 
JAV ir Kanadoje sudaryti jung
tines delegacijas, kurios pa
ruoštą memorandumą bei kitus 
papildomus dokumentus bei lei-1 
dinius paskleistų ir padėtų įteik- i informuoti apie Madrido konfe- I. 2608 W*t 69ta St, Chicago, ID. 60629 
ti savo kraštų vyriausybėms.

7) . Stiprinti ryšius laisvojo pa-, 
šaulio lietuvių bendrai kovai su 
okupantu ir plėsti santykius su 
okupuotos Lietuvos lietuviais, 
juos informuoti apie mūsų daro
mus žygius bei skelbti pasauliui 
apie jų pasireiškimus ir reikala
vimus laisvės kovoje.

8) Konferencija reiškia pasi
tenkinimą dėl JAV Kongrese, 
priimtos rezoliucijos Nr; 200, ku
ri ragina JAV Prezidentą dėti

konkrečias pastangas, kad Pa
baltijo valstybių suverenumo 
atstatymo klausimas būtų iškel
tas Madrido konferencijoj.

9) Konferencija ragina JAV, 
Kanados ir Europos lietuvių or
ganizacijas dėti pastangas/ kad 
į jų šalių delegacijas Madride 
būtų įjungtas lietuvis, eventua
liai latvis ar estas.

į 10) Konferencija' kviečia Vi
sus geros valios - lietuvius ir jų 
organizacijas vieningai.J remti 
Lietuvos Diplomatijos šefo, dip
lomatinių ir konsularinių atsto
vų, VLIKo ir ALTos pastangas 
išlaikyti šių tarnybų personalinį 
tęstinumą. Į

11) Konferencija įvertina ir
pritaria veiksnių • atliktiems pa- ' 
siruošimams Madrido konferen- 
:ijai ir ragina toliau tęsti pra-1 
dėtą darbą, kol jis bus pilnai 
Įvykdytas. . .

12) Konferencija atkreipia dė
mesį į svarbų BALFo vaidmenį- 
bendroje veikloje. ■ j—— ---------- ----------- :---------

13) ’ Dėti visas pastangas, kad '
visų' lietuvių pasiaukojimas, dar- J
bai ir daromi žygiai būtų sūdė- I TRUMPAI I 
rinti bendradarbiaujant su VLI-. —
Ku ir tikime,.'kad tai yra įma-l
noma įgyvendinti.( 4

14) Konferencija''apgailestau- — .
įa Lietuvių Bendruomenės atsi- Amerikos Legiono Lietuviu"pos- 
sakymą dalyvauti, šioje kęnfe- to Baltimore kapelionas, iš- 
rencijoje- i rjnktas Maryland valstijos legio-

15) Konferencija džiaugiasi, njerfų organizacijos kapelionu.
kad nuo Lietuvos nepriklauso-1 _ Šachmatų meisteris Povilas 
mybės laikų yra tęsiama ELTOS Tautvaiša ir M. Turjanskis lai- 
informacija Lietuvos reikalu ir mėjo Trans-Mississippi pirme- 
ipareigoja ELTOS informacinį. nybes> abu laimėję 6 taškus 
darbą plėsti bei stiprinti, išlei-! Aleksandras Zujus laimėjo 4 
džiant specialius ELTOS- Jeidi- ] taikus, 
nius ryšium su Madrido konfe-!
rencija ne tik Helsinkio Akto 
signatarams, bet taip pat laik
raščių redakcijoms ir radijo tar
nyboms. ELTOS efektinga in
formacija yra ypatingai svarbi 
i škel i an t įvai ri as Lietu vos .lais
vės bylos probiamesa, nes EJį/TA 
yra leidžiama įvairiomis • kalbo
mis ir yra žinoma kaip. oficiali

— Kun. Antanas Dranginis,

mėjo Trans-Mississippi pirme-

' A.a. muz. Vlado Baltrušai
čio penktąsias mirties metines 
paminėjo Marquette Parko lie
tuvių parapijos choras, taip pat 
giminės ir artimieji. Operos so- 

į listas Vladas Baltrušaitis paliko 
į ryškias žymes lietuvių kultūri
niame gyvenime.- ' f

— Diana A. Maskaliūnaitė, 
Lietuvos Informacijos Agentūra. Marijos aukšt. mokyklos abitu-

16) Konferencija skelbia^ kad rientė, už gerą mokymąsi ir pa- 
visas Lietuvos laisvinimo pas- vyzdingą elgesį gavo - Illinois 
tangas Madride ir kitur derintų valstijos konkursinę $1,000 sti- 
VLIKas, pagal lietuvių tautos pendiją.
iam suteiktą' mandatą. ' i j •

17) Įgalioja VLIKą ir Tautos ’
Fondą paskelbti atsišaukimą Į j 
pasaulio lietuvius, prašant. fi
nansinės paramos laisvinimo 
darbų efektingesniam vykdy
mui. ! P

18) Konferencija kviečia špau- j 'I 
dą ir radijo valandėles plačiau 4

j' — L. Girinis-Norvaiša iš Que-
• beko provincijos Kariadoje, Liė-
• tuvių Valstiečių - Liaudininkų

-encijos paruošiamuosius darbus 1 
ir taip pat šios konferencijos 8 
eigą. :< -j

19) Sveikina visus laisvojo M 
pasaulio ir okupuotos Lietuvos ~

ragina ir toliau vieningai ir be . 
atodairos dirbti Lietuvos nepri- ’ 
klausomvbės atstatymui. *

ELTA i

— Bitai nutarė įsigyti daugiau 
moderniu karišku lėktuvu. •*■ '

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savtregulariy!

121!
CcmpcandAd 

Quarterly

OUR SAVINGS ..

see us for 

financing.
" AT OUR 10W RATS

% WITH REPAYMENT 
TO FIT VOUR INCOME

CERTIFICATES 
EARN UP TO 8% JIHHjnsur.d__

Mutual Federal 
Savings and Loan

232 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HJJNOtS
Pxix* EawoehjM, Avc&at n»<x>ei Ylrfbda 7-7747

SOURSj Non.Ta«.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

veikėjas, atsiuntė $100: $45 meJ. 
tinei prenumeratai, o $55 paskiri 
damas Naujienų paramai. Dėkui 
už auką ir už gerus linkėjimusl

I1’— Jonas Macijauskas iš Sur-]| 
rey, Britų Kolumbijos provincij 
joj, kartu su metine prenume-; 
ra ta, atsiuntė $5. auką. A. Bort-į 
kevičienė iš Woodhaven, N.Y.,! 
atsiuntė $3 už kalendorių.
- —Napoleonas. Gabrėnas, anks
čiau gyvenęs Marquette Parke,

siui. Ji apsigyveno pas savo sū
nų, elektronikos inžinierių, kad 
galėtų pakeisti nuotaikas ir pasi- J 
kalbėti su vienu kitu senu pa- * 
žįstam u, jeigu tokių dar ras. Iš 
Gruzdžių ji atvažiavo jauna. Iš
tekėjo už nschdelid farmerio, su- 

i šliaukė vaikų ir liko našlė. Bet 
ji suprato mokslo reikšmę ir vi
sus vaikus išleido mokytis. Da
bar tą patį daro su vaikų vaikais. 
Padeda juos auginti ir mokytis. 
Ji skaito Naujienas nuo pirmųjų 
jų numerių. Jai patinka Naujie; 
nų pasiryžimas sakyti teisybę. 
Dabar jai jau sunkiau skaityti, 
bet Naujienas dar tebeskaito, nes 
jų raidės truputį didesnės ir aiš
kesnės. Ji žadėjo susitikti su 
naujienieciais.

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

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655 ,

Namai, Žami — P ardavtmul 
HEAL ESTATE FOR SALI

_ Namai, — Pardavlmrt
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEM.US N’COSIMČLUS MĖNESINIAIS ISSIM0WIMA1S.

DEL, VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc A

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
FETFAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UL TeL Virginia 7-7743

z BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE ' 7

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su f 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
1 Maplewood. Labai tinka, giminingoms

i j šeimoms.

MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
J Parke, 15 metu. Reikia skubiai par- 
■ duoti. Neaukšta kaina.Reiškiu širdingą padėką vi 

siems,-kurie lankė mane, sergan
tį ligoninėje:

1) Evangelikų Tėviškės para- } 
pijos klebonui kunigui AnsuiĮ 
Trakini;

2) Laikraščiui Naujienos už

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

prieš kurį laiką, išsikėlė gyventi} Paskelbimą, kad guliu ligoni-: 
pas sūnų Charlį ir marčią Juą-| neJe» ; i
nitą į San Marcos, Cal. Jis mėgs-- 
ta keliauti ir su sūnumi pasku-.lj 
tiniu metu aplankė 14 valstijų’.! 
be tOj kiekvieną savąitgalj su J 
juo važiuoja žvejoti. Nuosta
bu, kad N. Gabrėnas š.m. spalio 
15 d. ruošiasi švęsti 92 metų su
kakti, * visai nejausdamas am
žiaus naštos ir domėdamasis lie
tuviško gyvenimo -bęi pasaulį- 
niais įvykiais. Lenkėdama jars 
geriausios sveikatos, . jo maru 
juanita parašė daug gražių žo
džių, pra tęsdama prenumerata 
ir pridėdama atiką už kalerg 
dorių. . , £

— Justina Macienė (Matsasn 
gyvenanti pas savo dukrą Mi$ 
neapolyje,’ praeitą periktadiem 
atskrido į Chicago.visam mėn©

3) Marquette Parko Namų Sa-j 
I vininkų draugijos pirmininkui:
! Juozui Bacevičiui;

4) Teisininkui Pranui šului; ;
5) Tauragės.klubui ir klubo at-į 

stovui ponui Padvalskiui, kuris, 
aplankė ir davė 10 dolerių;

6) Stasiui Lukoševičiui;
7) Pranei ir Stasiui Patla-|

boms; , I
8) Mykolui Kirtėjui;
9) švogerkai Urtei Kuprei-

šienei;' .- : Į
10) 6 daugiausia, tai mane

mielai žmo’nelef Agnutei, kuri 
kasdien lankė mane ligoninėje, 
o dabar globoja ir rūpinasi na
muose. ; : /į . ■ J

Petras Galinauskas

MARIJA NOR

KUR YRA DANGUS?

“Nuodėmės alga yra mirtis, 
bet Dievo 
amžinasis 
J ėz u.je,

malonės Dovana — 
gyvenimas Kristuje 
mūsų Viešpatyje.”

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

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

Tel. 767-0600 
independently owned and ;T>erated

Tel. WA M7fi7
Dideli* peiirinkima* gero* rūžlea įvairių preHfl. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

J ’ 2501 W. 69th St, Chicago, EL 60629. — Tet WA 1-27X7

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausiu, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternaimė or- 

ganfcadja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui. 

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa 
' darbus dirba.

SLA—išmokėjo daugio fafp "ASTŪONIS 
apdraudų savo nariams. .

SLA — apdrauffia pigiausiomis kainomis, SLA ndeJko pelno, nr 
namu patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugo gali
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.__________ _

SLA — apdraūdžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, niekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. _______

RLA — vaiku# apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
IL000 apdraudoe sumą temoką tik $100 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitča 
| savo 'apylinkės SLA kuopu veikėius, jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. _

s T .S
Galite kreiptis ir tiesiai l SLA Centrą:

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

207 W. 20th 1».
t*l mi) 561-ma

HELP WANTED — MAI E-FEMALE 
Reiki* Darbininkų Ir Darbininkių

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą.
Dirbu ir' užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
1 Tel. 927-3559

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

Kreiptis:
A. L A U R A I TIS ?

4645 So, ASHLAND AVI.
523-8775 A

GENERAL REMODELING
» Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, jce- 

mento laiptai, porinai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505

A.TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpublie 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą I 
ir kitus kraštus Į 

P. NEDAS, 4059 Archer Av«. 
Chicago, HL 60652. Tel. YA 7-5980 

■■ į ■/

Pasiklausykite Dievo žodžio, 
pritaikyto praktiškam gyveni 
mui, Šiandien 8:45 vai. vak. ra
dijo banga 1490 AM per “Lietu
vos Aidus”. • ■ . x

šį penktadienį per Sophie Bar
čus radiją 4:23 vai. popiet išgir
site “Geresnė Proga”.

Parašj’kite p a r e i kalaudamj 
knygelės “Kaip: atgimti iš nau
jo”. Prisiusime doVanai.

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

IRANE PARTIZANAI
1 ŠOKA GATVĖJE

' 'fĖHtekJtN^S, kranas.—; 'žinia 
apie, trano ršacli©

’R- f . v

bos narius, partizanus ir mulos 
Chomeini šalininkus.

Sekmadienio vakare gatvėse 
atsirado didokas skaičius jaunų 
vyrų ir moterų, kurie, rodydami 
savo džiaugsmą, pradėjo gatvė
se šokti. Jaunimas buvo įsitiki
nęs, kad šacho mirtis atneš pa
lengvėjimą visiems krašto gy
ventojams,. bet tokioms viltims 
dar nėra pagrindo.

Oficialus Irano valdžios prane
šimas sako, kad Šacho mirtis 
nepagerins suimtų 52 amerikie
čių padėties. Amerikiečių klau
simą svarstys Irano islamiškas 
parlamentas. Ką parhamentas 
nutars, tai vyriausybė vykdys.

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced, Permanent, steady, 
full time. Benefits.

3322 W. Lawrence Ave.

SEWING ROOM 
SUPERVISOR

To teach & train new operators. 
Excellent opportunity. Steady. 

Benefits.
3322 W. Lawrence Ave.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ

' SKIRSNELIAI
WhGraži, lengvai skaitoma ir 
įderini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus 
7114 S.
Chicago, IL 60629

, Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Ave.

*

Prezidentas Bani Sadr norėtų 
galimai greičiau šitą klausimą 
iš pagrindų aptarti. Irano vy
riausybė anksčiau reiškė preten
zijų j buvusio Irano šacho nuo
savybę. Ji baidys šj klausimą 
svarstyti ir dabar.

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankaL

HOMEOWNERS POLICY
F. Zipolis, Agent ■■-r
2208^ W. 95th St I "fg** 
Everg. Park, 111. I 00 

4064X - 424-2654
S*a*e Farm F we end Casualty Company

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

Advokatai
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 1 
iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 

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

Tel 776-5162 arba 776-516S
2649 We»t 63rd Street

Chicago, UI. 60629

DENTURE WEARERS
j A major 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application bolds 
comfortably up to 4 days

/ - MAURINOS, CHICAGO K ILL Ttujda^ July 29į 1MQ




