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ALTO SEIMAS ŠAUKIAMAS 
SPALIO 17 DIENA

■■ Amerikos Lietuvių Tarybos 
41-<asis suvažiavimas įvyks spa
lio: mėn. 17 d; Lietuvių Tauti
niuose namuose, Chicagoje. Su
važiavimo metu bus išrinkta 
nauja ALTo valdyba.

* * *

LIETUVOS TRISPALVĖ 
PIETŲ KORĖJOJE L

Dr. Who Jae Seung, Pasaulio 
antikomunistinės lygos gen. sek
retorius,-kreipėsi į Amerikos Lie
tuvių Tarybą, prašydamas, kad 
į jų būstinę — Laisvės centrą — 
Seule, Pietų Korėjoje, būtų nu
siųsta Lietuvos vėliava.
f ALTas .lietuvišką trispalvę nu
siuntė.

-— »• S-' -- 4-.-- D. rJi. , .. .
“ * *

i RYTŲ EUROPOS ŽMONĖS 
YAŲDINeSĖ PAREIGOSE

-- Washingtone veikianti * Rytų 
Europos.amerikiečių etninė kon
ferenciją, ^kurioje vienos komi
sijos pirmininkų yra dr. K. Šid
lauskas, ALTd pirmininka3,?prą- 
dėjo judinti--klausimą, 
renkant ”, vaidinėms - tarnyboms 
kandidatus, nebūtų aplenkiami 
iš Ryt'ų. Europos kilusieji Ame
rikos- piliečiai, kurie neturi būti 
blogiau traktuojami kaip rasi
nės mažumos, $ > 1 Ai -'• -

^ *■*■•* ' ’ Jį
LIETUVIŲ KATALIKIŲ' MO
TERŲ SĄJUNGŲS3FŽMAS

Amerikos .lietuvių/ katalikių 
moterų' sąjungos' 39-ąšįS;šeimas 
įvyks rugpjūčio' 5-8" dienomis 
CTevelande/Ofiid.“ ' ' " ' / ’

Anįef ikošLietuvių ‘ Tarybo’š 
sveikinimo raštą seimui pasiun
tė pirm. dr. K. Šidlauskas.- ' ' "

V. SKUODŽIO LIKIMU 
BESIRŪPINANT

Amerikos LietuviutTaryba pa
informavo dienraščių “Chicago 
Tribūne” ir “SumTimes” redak
cijas apie Vytauto Skuodžio pra
dėtą bado streiką ir apie šio 
Amerikos piliečio, gimusio Chi- 
cagoje, pavojingą padėtį.

Be'kilų įtakingų asmenų, V. 
Skuodžio reikalu buvo kreiptasi 
ir j Chicagos kongresmanę C. 
Collins, kurios distrikte V. Skuo
dis yra gimęs.

(ALTo Informacija)

— Australijos spauda paskel
bė, kad trečiadienį Melbourne 
Karalienės Viktorijos ligoninėje 
gimė 6 svarų Alison Neris Ar- 
nastauskaitė. Jos tėvai Dawn ir • v
Rima Arnastauskai. Gihnusi mer
gaitė yra 12-oji pasaulyje ir jau 
10-oji Australijoje užvaisinta la
boratorijos Stikliniame inde — 
test-tube baby. Po 18 metų ve
dybinio gyvenimo tai pirmas 
Arnastauskų kūdikis.

KALENDORĖLIS

Liepos 21: Prakseda, Laury
nas, Gėlė, Skiragis. ;

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:19.
'Ofis tvankus, debesuota^ lh. ’

KANADA NESIPRIEŠINA
TOKIAM ANTPLŪDŽIUI

TORONTO, Kanada. — Prob
lemą Kanadai sudaro amerikie
čių antplūdis pasienio vietovėse. 
Jie čia atvažiuoja vienos dienos 
vizitui nusipirkti pigesnio ben
zino. Tokių trumpalaikių svečių 
skaičius š.m. kovo mėnesį pasie
kė 2.5 milijono, padidėdamas 
net 49%, lyginant jį su pernykš- f 
čiu kovu. Tai padidina benzino 
suvartojimą Kanadoje ir jo im-l 
portą iš užsienio, kurip aukštos; 
kainos sulyginamos su kanadiš-j 
komis iš valstybės iždo. i

; . " ■ ' i*

Vyriausybė nežada-imtis jokių į 
priemonių- šiam antplūdžiui ’ su
stabdyti, nes amerikiečiai Kana- 
dou atveža* savo: aukštesnės ver
tės dolerius, juo's išleidžia ne tik 
benzino--stotyse, 'bet ir krautu
vėse bei restoranuose.

, IŠKILMĖS PRIE DARIAUS
IR GIRĖNO PAMINKLO

‘ vienas' is legionierių pradėjo 
tuoj po 2 vai. iškilmes: Prie est
rados išstatytoj 5 vėliavc’s. Da
lyvavo' Dariaus-Girėno legionie-

ramov$B'aif;į^ęigianskc^-^ą40-j 
vaujajhi saulianjr^. LieL BInę^; 
Marquette-įPąįrko s&ęius ;išų įvė--; 
liavoi^^-į^sUvji'tatPfiuiais'Rū
bais 'fi’§5^fi&šė;mdiervs;v‘’:

. ” ‘: ‘:.s/ ’ n'' f :
Iškilmem^-baig^f^į. prie ;pa- 

minklo . padėtą ..gyv$fegėlių vai
nikas. Mergaitės nešė* meniską 
paveikslą —_ Dariaus iF. Girėno 
skrydis.-.;

Legionieriai .paleido kelis šū
vius. 'f'l e i.,,. :

Iškilmės pradėtos ir baigtos 
malda, šįmet negiedoti himnai, 
nedalyvavo nei generalinė kon
sule, nes turėjo būti Pavergtų 
Tautų demonstracijoje' miesto 
centre.

Iškilmės baigėsi per pusę va
landos. šįmet nebuvo'nei kėdžių.

Žmonių galėjo būti apie vie
nas tūkstantis. K. P.

Prezidentas R. Reaganas pra
dėjo pramonės valstybių kon
ferenciją Kanadoje, Ottawoje, 
Montebello pilyje. Septynių 
valstybių galvos bandys nuo
dugniai aptarti laisvdjo pasau
lio ūkio reikalus, kad galėtų 

sklandžiau eiti prekybes ir 
pramonės - reikalai.

Senatorius Frank Savickas šių metų“ liepos 11 dieną Marquette Parke, Lithuanian Piaza 
Courf suorganizavo labai gausią Lietuvių Dieną.- Iš'kairės į dešinę matome (sėdinčius) 
sen. Frank Savicką, gen. konsulę Juzę Daužvardienę, merę Jana Byrne ir kleboną ‘An
taną Zakarauską. (Foto.Al Vaitis)

' LENKIJOS KOMPARTIJA IŠRINKO 
NAUJA CENTRO KOMITETĄ

' ,;;2J$gJTINĖ IR EKONOMINĖ KRYPTIS PAVESTA 
PLANUOTI NUOSAIKIESIEMS

Y) VARŠUVA. — Lenkijos ko-sus, gi jo artimas bendradarbis 
imunini partijos • suvažiavimas, Kazimierz Barcikowski gavo 
prasėdėjęs liepos 14 d., penkta- 1,269. Visai- neišrinktas kietos 
dienį išrinko naują 200 asmenų rankos šalininkas, politbiuro na- 
centro komitetą. Rinkimai buvo rys Tadeusz Grabski, premjero 
slapti ir demokratiški, pirmieji 
tokio • pobūdžio komunistinėje 
bendruomenėje. Balsavo 1,955 
delegatai slaptais balotais.. Į cen
tro komitetą išrinkti nuosaikie
ji,: vidurio, kelio, kandidatai. 
Centro komitetan nepateko nei 
vienas karštas reformatorius, 
nei jų priešas. Keista, kad iš bu- 
vuąio centro komiteto perrinkti 
tik 4 asmenys.

Daugiausia-balsų gavo prem
jeras ir armijos:generolas Woj
ciech Jaruzelski. Už jį paduota 
1,615 balsų. Tačiau manoma, 
kad už jį daugiau gavo du neži
nomi ir niekuo nepasižymėję 
provincijos kandiatai — ūkinin- 

| kai. Kompartijos sekretorius 
Stanislaw Kania gavo 1,335 bal-

per-

daiy- 
dele

pavaduotojas Mieczyslaw Ja- 
gielski, prezidentas Henryk Jab
lonski ir buvęs vidaus reikalų 
ministeris Mieczyslaw Moczar. 
Neveltui vienas žurnalistas pa
reiškė, kad tai yra masinės-, žu-; 
dynės, gi vieno profesoriaus nuo
mone, tai buvo netikėta 
maina.

Suvažiavime stebėtojais 
vavo iš Sovietų Sąjungos 
gacija, vadovaujama politbiuro 
nario Viktoro Grišin. Maskva 
paskelbė, kad ji suvažiavimo ne
laiko reikšmingu įvykiu. Griši- 
nas neįpareigotas prižiūrėti, kad 
suvažiavime nebūtų padaryti 
nutarimai, prieštaraują Maskvos 
linijai.

PREZIDENTAS REAGANAS ..PIRMADIENI 
PRADĖJO EKONOMINIUS PASITARIMUS 

» * y •-

SEPTYNIŲ VALSTYBIŲ GALVO.S IEŠKO BŪDŲ-'
? - PAGYVINTI EKONOMINIUS VAKARŲ REIK ALUS

OTTAWA, Can. — Preziden- Trudeau, 
tas Rohald Reaganas pirmadienį 
pradėjo septynių pramonės vals
tybių pasitarimus pramonės ir 
finansų reikalams pagerinti. 
Paskutinių metų ekonominė kri
zė paveikė Amerikos gyvenimą, 
bet suvažiavusieji jaučia, kad 
Amerikos ekonominiai sunkumai 
kitus kraštus dar sunkiau pa
liečia.

Prezidentas Reaganas atskri
do į Kanadą sekmadienį. Jis no
rėjo išsikalbėti su atvykusiais 
atstovais’ dar -prieš konferenciją, 
kad galėtų oritntubtis apie kitų 
kraštų ūkio reikalus. Prezidėntą 
pasitiko Kanadds -premjeras P.'

Pasitarimai vyks labai gražiuo
se rūmuose, esančiuose 40 mylių 
atstumoj nuo Kanados sostinės.

KANCLERIS KRITIKAVO ‘ 
BRANGIAS PASKOLAS

Prezidentas Reaganas sekma
dienį praleido tris valandas su 
Vokietijos kancleriu Helmut 
Schmidt, Prancūzijos prezidentu 
Francois Mitterrand ir britų 
premjere Margaret Thatcher. 
Pasikalbėjimas buvo laisvas, 
neoficialus. Kiekvienas galėjo 
kelti tą klausimą, kuris jam at
rodė pats svarbiausias. ■ - .' 
‘ Kancleris Schmidt nusiskundė 
Amerikos nėpaprastai didikais

ŽADA STREIKUOTI MINNE- 
SOTOS TARNAUTOJAI

ST.' PAUL; Minn. (AP)— šios 
savaitės pradžioje žada pradėtiįj-\|^j jam .išreiškė pritarjrpą. 
streiką Minnesotos valstijos.IŽt- 
nautojai ir darbiiiinkai dėl 4$kš-' 
tesnio. atlyginimdž-Dabar unijos 
nariai’ gauna žvidutiniškai -po 
$6.76 per valandą. Unija reika
lauja valandai pakelti 10-15 nuo
šimčių, gi valstijos administra
cija sutinka pakelti 51 centą va
landai. šeštadienį derybos nu
trūko. Streikuoti žada apie 18 
tūkst. tarnautojų.

1980 m. įstatymas leidžia vals
tijos'tarnautojams streikuoti, tik 
draudžia trukdyti nestreikuo
jantiems.

DEMOKRATAI KEIČIA MO
KESČIŲ MAŽINIMO PLANĄ

WASHINGTON, D.C. — Nu
matoma, kad šią savaitę Senatas 
balsuos už prez Reagano admi
nistracijos pateiktą mokesčių 
mažinimo planą. Apskaičiuota, 
kad planas bus priimtas. Tačiau 
Atstovų Rūmų Ways and Means 
komiteto pirmininkas Dan Ros- 
tenkowski pasiūlė kompromisinį 
trejų metų planą, jei tik būtų 
daugiau sumažinta gaunantiems 
tarp $15,000 ir $50,000. Taip pat 
sąlygojamas trečiųjų metų ma
žinimas. Būtų mažinama, jeigu 
1983 m. biudžete būtų mažiau, 
negu $23 bilijonai deficito.

Tačiau respublikonai nori pil
nos pergalės ir nelinkę į jokius 
kompromisus.

nuošimčiais už būtinai reikalin
gas paskolas. Europai reikia pi
nigų, bet nepaprastai brangios 
Amerikos paskolos kenkia Euro
pos pramonei.

Kanados sostinėn, be prezi
dento Reagano, suvažiavo-Vak. 
Vokietijos kancleris H. Schmidt, 
Prancūzijos prezidentas Mitter
rand, Anglijos prejnjerė’ That
cher, Japonijos premjeras Suzu
ki, Italijos premjeras Spadolini 
ir Europos Bendrosios Rinkos 
atstovai. Jie posėdžiavo Monte- 
billd pilyji. . t- 4,

KARO LAIVAI IR AVIACIJA "T
APŠAUDĖ TIRO APYLINKES ~

ŽUVO IZRAELIO KARININKAS IR ŠEŠI KAREIVIAI ; ,

TEL AVIVAS, Izraelis. — Pir
madienio rytą Izraelio karo jė
gos smarkiai apšaudė Tiro apy-' 
linkėse apsigyvenusius palesti-- 
niečius, jų karo medžiagos san
dėlius ir apmokymo centrus. Ti
ro sritį pirmiausia apšaudė. Iz
raelio aviacija, o; vėliau karo lai-’ 
vai. Dar vėliau buvo iškelti Iz
raelio daliniai, kurie išlipo ir su
naikino palestiniečių karo' me
džiagos sandėlius ir kelis -jų 
centrus. Pradžioje vyko susišau
dymas, bet vėliau palestiniečiai 
aptilo. '

Kitas Izraelio karo dalinys' Ap
šaudė palestiniečių artilerijos 
centrus, užvertė kelias kalnų 
angas, o vėliau pasiekė net Lita
nijos upę. Jungtinių Tautų jėgos 
turėjo daboti, kad palestiniečiai 
neperžengtų upės toliau į pietuą, 
bet jie vis dėltd perėjo upęs ir 
pasiekė patį Izraelio pasienį. Jie 
aiškino, kad jie anksčiau ten gy
venę ir dabar grįžo į savo vietas.

Jeigu palestiniečiai nebūtų ap
šaudę Izraelio ,tai pasienis būtų 
buvęs ramus. Bet palestiniečiai 
praeitą trečiadienį paleido. 160 
raketų į Izraelio, teritoriją, už
mušei tris.izraelitus ir 21 sun
kiai sužeidė.’Izraelio aviacija iš
griovė palestiniečių centrą -'pie
tinėje Beiruto- dalyje ir iškėlė į 
padanges palestiniečių ’ginklų 
sandėlius ir porą dirbtuvių.: Ų? 
''. • '*• " - y"’.
Sekmadienį palestiniečių arti

lerija ir vėl paleido artilerijos 
šovinius j Izraelio pasienio zoną. 
Anksti pirmadienį buvo sudul
tas dar smarkesnis smūgis kal
nuose įsitaisiusiems palestjnię- 
čiams. Palestiniečiai traukia į 
šiaurę..^ Juos xapšaudo Izraelio 
Tektų vai. '

LENKŲ POLITBIURAN 
IŠRINKTI KETURI SOLI- 

DARUMO NARIAI

VARŠUVA.— Sekmadienį, be
sibaigiant kompartijos suvažia
vimui, į 15 asmenų politbiurą 
įrinkti keturi darbininkai, Soli
darumo nariai, jų tarpe viena 
moteris — Zcfia Grzyb, avaly
nės dirbtuvės prižiūrėtoja.

Į centrinį partijos 200 ašmenų 
komitetą išrinkti 40 Solidarumo 
narių. Kompartijos sekretorium 
išrinktas Stanislaw Kania. Jis 
taip pat išrinktas pc'litbiuran. 
Rinkimai buvo centro komiteto 
susirinkime. Kanią pasveikino 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
Leonidas L Brežnevas, atsiųsda
mas telegramą.

Premjeras Wojciech Jaruzels
ki sekmadienį delegatams pasa
kė kalbą. Jis griežtai pasisakė 
prieš .Solidarumo organizuoja
mus streikus ;— konkrečiai prieš 
LOT lėktuvų bendrovę. Primi
nęs anarchijos pavojų; įsižadėjo 
panaudoti kariuomenę, apsaugo 
ti kraštą nuo katastrofos. Daly-

P^RKĘLIAMI HAIČIO
* ®LOŠ PABĖGĖLIAI'

Mlj|ll (AP). — Haičicįjalps 
pafegg^fiai ilgai buvd perpildyto1 
se apylinkės stovyklose
Federalinės^ valdžios Imigracijos 
tarnybos patvarkymu, 286 pabė
gėliai- bus ^perkelti į West Virgi
nijos ir New Yorko patalpas. 
Sekmadienį 90 Haičio pabėgėlių 
buvo perkelti lėktuvais.

— 52 Pakistano valdžios parei 
gūnai nubausti už išeikvojimus 
ir. pasipelnymus. Jie visi dirbo 
Afganistano' pabėgėlių šalpos 
programoje.

— Vdkietijos kancleris Hel
mut Schmidt mano, kad JAV ne
turėtų vilkinti atominių ginklų 
kontrolės pasitarimų su Sovietų 
Sąjunga. Juo greičiau šis klau
simas bus išaiškintas, tuo geriau 
bus visiems.

Kanados premjeras* Pierre 
Trudeau vadovauja pramo
nės valstybių pasitarimui, 
bet jam labiausiai rūpi,pa
tenkinti visus atvadavusius 
. kitų valitybiu atstovus.

JERUZALĖ, Izraelis. — Į Je
ruzalę atskrido JAV diplomatas 
Philip Habib, kuris gana ilgai 
kalbėjosi su premjeru Beginu, 
lis bandė įtikinti Izraelio prem
jerą, kad būtų nutraukti bom
bardavimai ir palestiniečių puo
limai. Izraelio aviacija visiškai 
išgriovė palestiniečių centrą pa
čiame Beirute. Izraelio aviacija 
taip smarkiai bombardavo pa
lestiniečių daugiaaukštį namą, 
kad ten akmuo ant akmens nesi
laikė. Visos sienos užvertė namo 
apačioje buvusius palestiniecilis.

Izraelis yra pasiruošęs sustab
dyti karo veiksmus, bet jis nori, 
kad ir palestiniečiai juos sustab
dytų. Diplomatas Habib nori dar 
kartą pasitarti su Washingtonu. 
Jis pataria abiem pusėm visiš
kai sustabdyti visus puolimus 
Libane, o ne tarpusavyje vienas 

’ kitą kaltinti ir nerimtai aiškin
ti, kad pirma puolimus turi su
stabdyti tas, kuris juos pradėjo.

—Washington© teismas apkal
tino keturis asmenis Irano buv. 
diplomato Tabatabai nužudymu 
1980 m. liepos mėn. 22 d. Du 
suimti, vienas pabėgo j užsienį.

—Sakoma, kad Izraelio kariuo
menė yra pasiruošusi užimti Li
baną ir pravesti tėn rinkimus.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
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Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

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

•••"

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo

MOTERIŠKĖS GYVENIMO PERMAINOS REIKALAI (3)
Visapusiškai reikia gyvenime tvarkytis, 
o ne vien ant moteriškų hormonų (estro
gens) remtis, Įvairias gyvenimo permainos į 
metu apturimas negeroves tvarkant.

3

DETROITO NAUJIENOS
KŪRĖJŲ SAVANORIŲ, RAMOVĖNŲ IR BIRUTININKŲ IŠVYKA

Iš^'ka įvyko liepds mėn. 12,d. ^gamino skanų maistą:

dešrienė, P. Rutkauskienė ir ki
tos, kurios aukojd maistą. „

Moteriškės gyvenimo permaina (post-menopausal syndrome) nėra ypatingos, jai vienai būdingos grupinės negerovės (syn- dronias). Esti įvairūs, nebūtinai vien tik tam laikotarpiui būtini negerumai: širdies įtukseniinai (palpitation), strėnų ir sąnarių skausmai, galvos gėla, padidintas jautrumas... Jie, tame amžiuje atsiradusieji, būdavo pri- skaitomi vien moteriškėms. Naujausi gerai dokumentuoti tyrimai parodė, kad 30-40 metų amžiaus sulaukusiems žmonėms — tiek moteriškėms, tiek ir vyrams lygiai dažnai tie negerumai pasitaiko.Kas dar įdomu, kad minėti — gyvenimo permainos metu apt u rimi negerumai daugumoje atvejų neprašalinami moteriškais hormonais (estrogenais). Taip pat nėra jokio mediciniško įrodymo, kad moteriški hormonai gali palaikyti ar atstatyti kosmetišką odos jaunyste, poodinius audinius bei plaukus. Taip pat nėra mediciniškų davinių, kad vien moteriški hormonai (estrogenai) galėtų tvarkyti smegenų veiklos tokią netvarką, kaip nu siiiiinimas (depresija) bei baimingumas. Moteriški hormonai taip pat neapsaugo nuo sklerozės, nuo kaulų suminkštėjimo (osteoporosis). Laimė, kad moteriški hormonai tikrai padeda prašalinti šilimos pilimą (hot flash) ir panašius kraujagyslių nereguliarumus. Nepamirtšina, kad tie šilimos pylimai bei krau

(Mediciniškas raginimas) | jagyslių nereguliarumai esti padidinami psichologinių priežas- j ČllL
Gyvenimo permainos negerumų 

(menopause) tvarkymasNė vienas neapturi gyvenime pasisekimo, jei jis dėl apturimųnegerovių kaltę meta nekaltam vename mišinyje tokių dvejopo reemiasi ant silpno ] jausminio pajėgumo žmonių tarpe.Viena rimčiausių mūsų pareigų yra stiprinti savą asmenybę ir padėti artimui asmenybės, nusiteikimų, jausmų tvarkymesL
Gydytojo talka gyvenimo per
mainos negerumus tvarkantGydytojas pradeda gyveninio

arba jei jisstulpo. Iš anksčiau čia aptarto aiškėja, kad gyvenimo permainos metu apturimų negerovių atsiradime ne vien moteriškų hormonų trūkumas gali būti apkaltintas. Daug didesnės reikš 5 mes turi psichologinė netvarka! lokių tame laike negerumų alsi-j radimui. Kitaip sakant, jausini- i aė negerovė - neprisi taikymas gyvenime kankina moteriškes. ’ visada, o ypač gyvenimo permainos metu.Todėl stengiantis šalinti tokios permainos melu Kilusias negeroves, reikia ne vien pasipildyti moteriškais hormonais, bet ir apsitvarkyti su negerumais.Gyvenime beveik pusiau pasi-; dalina žmonės: vieni esti subrendę savais jausmais, savomis asmenybėmis, savais nusiteikimais ir tokie būdami eina per gyvenimą daugiau ar mažiau prisitaikę } galima paprastai išaiškinti. Gy- j nusiteikimais ir nauja veikla, prie gyveninio sunkumų. Kita' pusė, gal dar daug didesnė, žmonijos yra drebučiai. Jie niekada nepajėgia saugiai sutikti gyvenimo kryželius. Jie tuojau pasimeta, sumenksta ir patys sau nieko padėti nepajėgia. Mes gy-

prote ti bei intymiems santykiams nepajėgia tapti.Žinoma, tai neteisingi-žalingi nusiteikimai. Su jais jokiai moteriškei nepakeliui. Gydytojas padeda pacientei suprasti ne tik hormonų įtaką į jos gyvenimą, bet ir išaiškina psichologinius, jausmų neprisitaikymus jos gyvenime. Dėl tokių neprisitaiky- mų tame tokios permainos laikepermainos negerumus tvarkyti, į pacientė daugiau kenčia, negu surašydamas nusiskundimų me-1 dėl moteriškų hormonų stokos, dicinišką istoriją. Po to jis ligonę nuodugniai mediciniškai ap- pacientei draugiškai atlikto išžiūri. Tik kai gydytojas ir pa-1 aiškinimo nepakanka. Prisieina cientė įsitikina, kad gyvenimo! gydytojo aiškinimus bent laiki- permainos sulaukusios moteris- nai sutvirtinti raminančiais vais- kės nusiskundimai nėra organi- tais (sedatives, tranquilizers).
Kartais vien minėto gydytojo

J , ' ' Zsavais jausmų J nio pagnudo, gydytojas prime- Tie vaistai nutraukiami tuojau, j na ligonei, kad tokia permaina kai pacientės.baukštumąs ir bai- ’ su jos negerumais jos gyveni- mingamas išblėsta.me yra moteriškės normalaus Į Tada pacientė raginama sugyvenimo įvykis. Gyvenimo per-j tikti gyvenimo besikeičiančius mainos vyksmas ir tą vyksmą | vyksmus realistiškai ir prie jų lydį nusiskundimai (simptomai) į prisitaikyti — susidomėti naujais
Tada pacientė raginama su-

jy toj as nušviečia tikrovę.Tada nelieka vietos visokiems tokių moteriškių galvose susikau pusiems netikslumams — klaidingiems įsitikinimams, kaip, būk, tas laikotarpis verčia moteriškę tukti, vėžio susilaukti, iš-
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Tou can’t afford to be wrong- 
Because if vou’re in charge cf 
the family budget, you’re 
vnnking derisions about th* 
future, too. ■,

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

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

U.S. Saving Bonds. For 
the woman who really knowf 
a good bargain.

stock 
m America.

į Negalima tokioms vien sėdėti, I plepėti ir vien viena su kita iš tuščio į kiaurą apkalbas pilstyti.Tik labai retai pasitaikys tame laikotarpyje rimti jausmų - emocijų sutrikimai, net psichiniai negerumai. Tada, žinoma, prisieina tartis su specialistu ir atsakančiai gydyti to'kią nelaimingąją.
Hormonai — priedas prie psi

chologinio gydymo 
i Nors psichologinis gydymas labai daug padeda tvarkant gyveninio permainos metu atsirandančius nusiskundimus, vie-' nok nepraeinančius ir stiprius šilimos pylimus (hot flash) prisieina tvarkyti moteriškais hormonais (estrogens).Moteriškų hormonų papildymas turi būti pakankamas, bet kartu ir nepergausus. Tie hormonai turi būti duodami su vienodomis pertraukomis. Taip gydant hormonais ilgesnį laiką, išvengiama gimdos vidinės sienelės (endometrium) padidėjimo ir nereguliaraus kraujavimo.Galima vartoti vieną iš sekan čių moteriškų hormonų. PRE- MARIN. nuo 0.625 iki 1.25 mg. stiprumo. Galima kombinuotą Premariną naudoti: pridedamas vyriškas hormonas — METHYL- STESTOSTERONE, po penkis (5) miligramus. Vaistinėse yra tokių kombinuotų Premarino tablečių.

Ne visos moteriškės vienodai 
gerai pakelia vieną bei kitą mo
terišką hormoną. Todėl yra ke
letas tokių hormonų rūšių. Mo
teriškės, gydytojo globoje būda
mos, apturi geriausiai joms vei
kiančią moteriško hormono rūšį.

Vietoj l*reinarino galima nau
doti kitą moterišką hormoną — 
ESTINYL (estinyl estradiol), 
0.02 iki 0.05 mg stiprumo, kas
dien susą vadės, pertrauka peį 
visą mėnesį. ' S

Galima naudoti trečios rūšies 
moterišką hormoną
THYLST1LBESTROL, 0.5 
0.625 — 10 mg stiprumo.

viena jų rūšis vienai pacientei) vartojami kiekvieną dieną gydytojo nurodytomis dozėmis, tik reikia praleisti per pirmas penkias kalendorinio mėnesio dienas.Gali būti dar ir kitoks tų moteriškų hormonų dozavimas: po vieną tabletę to hormono kasdien per mėnesį (30 dienų), po to septynias dienas (vieną savaitę) visai neimti to hormono. Dar galima ir šitaip moteriškus hormonus priiminėti: per tris savaites reikia imti po vieną tabletę, o ketvirtą savaitę visai neimti. Po to vėl pradėti priiminėti su nurodytomis pertraukomis.
Kraujavimo tvarkymasMoteriškės turi neišsigąsti, jei jos ima kraujuoti iš moteriškų organų pertraukos metu, priiminėjant hormonus minėtu būdu. | Saugiai jos gali galvoti, kad- kraujavimas atsirado dėl hormonų įtakos, jei kraujavimas sustoja, nutraukus hormonų ėmimą. Jei būtų kokia abejonė, arba jei kraujavimas tęstųsi, ar pasidarytų nereguliarus, darytinas gimdos išvalymas (curettage), kad nepraleistume nepastebėję ligos, atsiradusios gimdos vidinėje sienelėje ’ (endometrium) .Dažnai moteriškės išsigąsta, I priedui dar gydytojai jas išgąsdina — tuojau pataria gultis ligoninėn gimdos valymui. Nereikia visada taip elgtis. Kaip mi- J nė ta, reikia elgtis išmintingai. Nė vienon, nė kiton pusėn nereikia per ’škrypti.Už pusės metų ar už vienų metų tokio' hormonais gydymo, hormono dozė gali būti sumažinama pusiau. Taip dozuojant reikia gydyti dar pusę metų (šešis mėnesius). Taip pamažu hormonų dozė mažinama, kad galima saugiai tuos hormonus visai nutraukti po vienų ar dvejų melų minėto’ gydymosi.Kai kurioms pacientėms pradedamas gydymas mažiausiomis dozėmis ir gydoma trumpiau. Takioms beveik niekada neatsiranda kraujavimas. Tikrumoje, yra pagrindo tikėti, kad Premarino tikra dozė turėtų būti trečdalis miligramo (0.3 mg) per dieną. Taip manoma todėl, kad pas normalias regulas turinčias moteriškes moteriško hormono (estrogeno) esti toks kiekis, koks jis gaunamas priimant kasdien Premarino nuo 0.2 Bei 0.3 mg.

Minėta Premarino kombinaci
ja su vyriškais hormonais tik 
kai kurių moteriškių yra pagei
daujama. šiaip daugumai nerei
kia vartoti tokios kombinacijos: 
pakaks vieno moteriško hormo
no Premarino pavidale. Mat, vy
riški hormonai gali sukelti mote
riškėms vyriškumo apraiškas: 
balsas vyriškėja, plaukuotumas 
ir veido spuogai (ac^eX atsiran

apaugusioje sodyboje. Oras pasitaikė labai gražus, debesys saugojo nuo kąrštos saulės. Po medžiais galima buvo poilsiauti, su draugais ir pažįstamais pasidalinti mintimis.Geras maistas, kurį paruošė ! birutininkės, gerai nuteikė svečius. Buvo ir kitų paįvairinimų, turtingas laimėjimų stalas. Antaninos Jonynienės, Stasės Ši- i moliūnienės iš šiaudinukų pagaminti įvairūs paveikslai bei kitokios dovanos taip pat prisidėjo prie geresnio pasisekimo. Laimėtojai grįžo namo' patenkinti. Gaivinančių gėrimų parūpino Jonas ir Stasys Bartkai.Išvyką reikia skaityti pavykusią, nes atsilankė apie 150 svečių. Dabar išvykose mažai kada daugiau beatsilanko.Štai šeimininkės, kurios pa-

ST. BUTKAUS KUOPOS 
IŠVYKAIšvyka įvyks rugpiūčio mėn. 16 d. Sofijos ir Adolfo Vasiulių gražioje, medžiais apaugusioje sodyboj, Manchester, prie “Dainavos”, 9000 Nagles Rd., Manchester, Michigan.Išvykoje bus gerų šeimininkių pagaminto lietuviško skonio maisto: balandėlių, koldūnų, įvairių pyragų, kurios parūpins sesės šaulės, o broliai — gaivinančio gėrimėlio. Bus ir kitokių paįvairinimų, laimėjimų stalas pilnas dovanų.. Kviečia ir laukia Jūsų, broliai šauliai. Atvykę nesigailėsite.

Ant Sukauskas

1981 m. kovo mėn. 21 d. VI. Pūtvio šaulių kuopos Toronte surengtame Juozinių pobūvyje gražią lietuvišką ^muzikinęprogramą išpildė “Keturios Sesutės” Stankutės iš-iSudbu- : rio, Ontario: Teresė — pianinas, Diana — I smuikas; Joana— II smuikas, Vida — gitara. Jos taip pat koncertuoja ir trompete, klarnetu ir dviem saksofonais.(St Dapkaus nuotrauka)
PAMINKLASPaminklas cemento, granito ir ąkmensAnt kalno rymo vienišas, kuklus.Tačiau širdis lietuvio jame gyvens, —Ir akmenys jo mum minės Tėvynės tolimus laukus.Nukrito Lietuvos kultūros — istorijos lašas Po svetima padange, — žemėj svetimoj, Ir mūsų mintys, kaip audringi vėjai nešas Ten, kur lietuviai grūmės mirtinoj kovoj.

I

Garbė didvyriam, kurie mirė už senolių žemę!Ačiū tiems, kas pastatė Laisvės paminklą šį!Prie jo tautiečiai įkvėpimo te sau semiasIr amžiną Tėvynės meilę tegaivina savoju širdy!Tie akmens tetaria visam pasauliuiLietuvišką žodį, kas juos pamatys. — Tegul juos sveikinai r mūsų saulė, .Kai ji iš Lietuvos padangės šį kalnelį aplankys!Redfordas, 1981 m. birželio 29 d.(V. Alanto eilėraštis, skaitytas paminklo atidarymo proga šaulių stovykloje “Pilėnai”)
teriai, — tu esi visas mano turtas šiame pasaulyje!— Dėl Dievo malo’nės! Kas atsitiko? — išsigando Julytė. —

• Prancūzų kompozitorius Jules Massenet, senyvame amžiuje, turėjo įprotį labai anksti atsikelti. Vieną rytą, tokio ankstyvo pasivaikščiojimo metu jis Ar automobilį pardavei? susitiko savo gerą bičiuli, kuris nustebęs užklausė:— Nuostabu. Taip anksti pakilai?— Taip. —Atsiliepė garsusis kompozitorius. — Einu miegoti su saule, o pagaliau su kuo kitu galėčiau?
ENERGY

— Brangiausioji Julyte, 
šaukia jaunas vyras jaunai mo-

^REMARJNO ir kitas hormonas
— PROGESTERONAS (estro
gen - progesterop komhipacija). 
Mat, tada gausėja galimybė ap-

; turi Ii Širdięs ataką, smegėipse 
Visi tie hormonai (žinoma^'kraujo išsiliejimą — paralyžių 5

DIE-

ir venų uždegimą (phlebitis), 
ypač tokio' amžiaus sulauku
sioms moteriškėms.

Išvada: Mintinai išmokime gy
venimo permainos sulaukus ap
turimų negerovių tvarkymo 
faktus. Tada gydytojui bus 
lengviau moteriškėms padėti. 
Kitą kartą daugiau tuo reikalu.

Pasiskaityti: Thomas H. Green, 
Jr„ M.D. GYNECOLOGY, Little, 
Broun and Cd., Boston.

Lknft um of cSswasbar 
to once a day, after th* 
evening meal, and cut 
excessive use oi water 
and etactrictty.

Naujienos, Chicago, 8, IIL Tuesday, July 21, 19*1.



JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Sūtemos ir prošvaistės Bostono lietuvių padangėje

(Tęsinys)Byla buvo sprendžiama pagal visas teismines taisykles: paskirtas teisėjas, sudaryta atitinkamo skaičiaus “džiurė” iš vyrų ir moterų sąstato, jai pateikta visa bylos kilmės, eigos ir pabaigos dokumentacija, kuria pasiremdama toji “džiurė” nusprendė: prievartinį pagrobimą ir aukos nusigabenimą į rezi- —denciją atmetė, nes kaltintoja pa ti savo noru į ten nuvažiavo, kad “nabagėlė” buvo ne pagal jos sutikimą išžaginta. Tais "džiurės” nutarimais remdama sis, teisėjas prasikaltėliams paskyrė ilgametę kalėjime bausmę kurią čia pat “suspendavo” ik- šešių mėnesių kalėjime sėdėji mu- Vėliau kaltinamųjų advokatai tokį teisėjo sprendims apeliavo į aukštesnį teismą, kurio sprendimas paaiškės vėliau Tuo tarpu tų. medicinos gydyto jų karjera sugadinta visam lai kui.. O skundėja, tikėjusi pasi pelnyti už jos “nekaltybės” iš- konevefrdmą, tegali pasiguost jos rūtų “vainikėlio” apgynimuPraeito — birželid mėnesio pirmoje pusėje Bostone įvykt didžiulės homoseksualu vvru ii “lesbijanų” moterų demonstracijos. Jose, pagal polciijos pareigūnų apskaičiavimą^ dalyvavt IŠ.OGO įvairaus amžiaus ir lyčių ašmenų. Panašio's demonstracijos vėliau buvo pravestos kituose Amerikos didmiesčiuose. Pavyzdžiui, Kalifornijoje, berods, San Francisko mieste, tokių demonstrantų susirinko apie 10C Į tūkstančių. ■Ko šitie prigimties nuskriaustieji išsigimėliai tdmis demons! racijomis tikisi pasiekti, sveiko proto ir prigimties masėms nė suprantarma. Jų siekiai iš dalies S" aiškėja,..Bostone jų buvusių nės, siūlančios nustatyti nepilna- mbnstraaijų vadovo viešame mečių arba nesubrendėlių tarpu- {^reiškime, kuriame jis pasakėm Sies šiomis demonstracijomis įrodome, kad esame pilnateisiai Ąmerikoš gyventojų nariai: mes galime būti geri šeimos partneriai ir visų mokslų, meno šakų dalyviai •— pavyzdingos šeimų motinos ir tų šeimų vyrai...” Vadinas, jie nori būti Įjungti lygiaverčiai į šeimyninį gyvenimą.Tai yra didžiausia nesąmonė ir jokiais' argumentais nesugriaunamas melas.; Tiesa, istoriniai faktai patvirtina, jog homoseksualistų ir mo- tėrų-lesbijanų tarpe yra buvę labai gabių menininkų, kompozitorių, rašytojų, poetų ir kitų meno bei mokslo šakų atstovų. . £___________ _____________________ ____

Tačiau nė vienas iš jų nebuvo ir negalėjo būti pavyzdingas šeimos tėvas ar pagirtina šeimos; motina. Ir tas buvo, ir šiandien ! tebėra prigimties nesugriaunamas faktas: kokiu būdu vyras •icinoseksualas, besiglamor.ėda- mas su savo lyties partneriu, .arba lesbijanė moteris, svaigda <ma savo lyties atstovės giamo- inėjimuose, gali patapti tėvu ir 'motina tos pačios lyties seksua- ' inio veiksmo išdavoje? Jie gali r turi momentinį lytinio akto svaigulį ir pasitenkinimą, bet įiekada ir niekaip jie negali užmegzti naujos gyvybės ir tuo' aačiu negali patapti nei geru šei- nos tėvu, nei pavyzdinga nauja- j• pmio motina. Tai yra nesugriau- Į ' lamas gamtos dėsnrs.Tiesa, yra daugelis atsitikimų, ,:ad homoseksualas vyras veda■ iį įsimylėjusią moterį, arba les oijanė moteris išteka už ją įsimy- .ėjusio vyro. Ir tik po tokio' akto Į .ėliau atsiranda tragiškos pa-j >ekmės, pasibaigianičos šeimos! širimu, skyrybomis ir kitokiais .■eiksmais. Tokių atsitikimų nestokoja ir lietuviškų šeimų tarpe. Tuo atveju homoseksualistai ir iesbijanės moterys padaro kri- ninalinį nusikaltimą ir už tai jie airė tų būti baudžiami.Amerikoje šiandien yra labaireikalas. Šio krašto moterys riumfuoja, gavusios lygias suvyrais teises. Tuo atžvilgiu jos jaučiasi išlaisvintos iš buvusios- “vergijos”. 1dėtis, kad motervs Ivtiniuose j mai: homoseksualizmas' (šio po- 
į santykiuose su vyrais dabar jau- ] linkio praktikuotdjai'Kfėrštejver- Hasi galinčios diktuoti vyrams j tė Dievo ištikimą? tarną Lotą iš-' zisus meilės reikalus. Jos dabar j duoti jų pasismaiginimui' pas jį yra to reikalo valdovės. Net ir 1 atskridusius angelus), sodomija nepilnamečių arba nesubrendėlių tarpusavio santykiavimuose.Prieita net iki tokios nesąmd-
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V. KAROSASLIETUVOS EV. REFORMATŲ BAŽNYČIOS XXXIV SINODAS. jų reikalai, išklausytas naujo “Mūsų Sparnų” redaktoriaus krt. P. Bružo išsamus pranešimas, padaryta Devenių Kultūrinio Fondo darbų apžvalga, kiek’ plačiau pranešta apie Lietuvių Evangelikų Tarybos veiklą ir apie Mbterų Draugijos pastangas pagyvinti parapijos gyvenimą. Su dideliu dėmesiu buvo išklausytas pranešimas apie inž.I Jono Suveizdžio testamentu sudarytą jo vardu fondą, skirtą reformatų ir Tėviškės parapijos kultūrinei ir švietimo veiklai paremti.Iš visų pranešimų susidarė labai geras įspūdis, nes visi numatyti praeitame Sinode darbai buvo atlikti su kaupu, kas teikė optimistinę viltį ateičiai. Ypač
Mikas ŠileikisĮ than 4 years apart, and for chil- 1 dren under 12 . who were no 1 more than 2 years apart.” Va- j dinasi, buvo siūloma teisminiai ; ar teisiniai legalizuoti mažamečių lytinį santykiavimą, nustatant to santykiavimo' atlikėjų amžiaus skalę. Už tos ribos peržengimą, pvz., vyresnio amžiaus vyras, atlikęs lytinį aktą su dvylikamete mergaite, jau būtų bau-1 džiamas už “išžaginimą”. Ir ad- Į vokalai, teisme tą prasikaltėlio .ktualus" Yyl^ ''santykiavimo. ™<>dėmę įrodę, gautų atitinka-mą honora»‘į. Biznis.šv. R ašie esančioje Sodomos ir Gomoros istorijoje/.yra įvardinta tuose miesįoošė masiniaiIr dėl to nereikia s te- 3 vykę lytinio santykiąviįnd vėįks- J>Ta lasytas į-pradžios bei auks-

savio santykiavimo metus:-kada mažamečiai gali lytiniai tarpusavyje santykiauti ir kokioje jų amžiaus skalėje. Tuo reikalu, j pagal š.m. liepo mėn. 1 dienos 1 Amerikos laikraščiuose paskelbtą žinią, .Washingtone buvo'; svarstomas (priimti ar atmesti) "‘District of Columbia Councilman (advokato) David A. Clarke” pasiūlytas projektas. Cituoju to projekto santrauką angliškai:“Clarke had proposed legalizing sex between consenting youngsters of approximately the same age. Sex would have been legalized for children 12 and over whose ages were no more

(Tęsinys)Atlikus formalią dienotvarkės dalį, sekė supt. kun. P. Dilio paskaita “Pasiruošimas Pasaulio Reformuotų Bažnyčių Sąjungos visuotiniam suvažiavimui Ottawoje”. PRBS buvo įsteig- Į ta 1877 metais, Edinburge. Lie-I tuvos Ev. Reformatų Bažnyčia' ; pirmą sykį buvd atstovaujamaXI suvažiavime, įvykusiame' 1921 m Pittsburghe, kuriame M. Yčas pasakęs reikšmingą kalba. Pokariniais metais supt. kun. P. Dilys atstovavo XVI suvažiavime Ženevoje (1918 m.), kur visam suvažiavimui išdėstė susidariusią padėtį Lietuvoje pokariniais laikais, sulaukęs didelio, susidomėjimo iš delegatų pusės. Antru sykiu supt. kun. P. Dilys kartu su dr. M. Deveniu ir inž. buvo džiugu patirti, kad į pasį- K. Klybu atstovavo- reformatų traukiančiųjų veikėjų vietas at- Bažnyčiai XVII suvažiavime, > eina naujos jėgos iš jaunesnio- ,i įVykusiame 1954 m. Prince tone, I s ios kartos. Visų darbų apyskai-šasi ne tik su kūno anatomijabet ir su fiziologijas bei biologijos mokslais, kuriuos suprasti ir | New Jersey. Specialiai sušauk- įsisąmoninti tegali subrendusio tame PRBS šimtmečio sukakčiai
Šiandien Amerikoje kai kurie teisininkai bando tą scdoiniečių- gomoriečių nėpraktikuotą veiksmą įteisinti mokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Tiek džiugu, kad. amžiaus moksleiviai arba stu- j atžymėti, buvo' sušauktas 1977 anksčiau paminėtas “District of Columbia Councilman’©” David A. Clarke projektas, jį svarstomame posėdyje, dayvaujant gausiai susirinkusiems pašaliniams, stebėtojams ir jiems atšiauriai protestuojant, nebuvo patvirtintas ir atidėtas svarstyti geresnei progai esant. * *Kitas,-kažin Kurio teisininko ar pedagogo paruoštas projek: tas jau senokai buvo priirritaš,

— lytinio akto atlikimas su'gyvuliais — ir panašūs ištvirkavimo faktai. Už tuos subrendusiu miesčionių masiijįaĮ^jpžąk^kja^-- jamus nemorlybes-. LveiksmusA- orgijas pats Dievas, pasipiktinęs jais, užleido ant tų — Sodomos ir Gomoros — miestų ugnies lietų, kuris sudegino visokią gyvy- Į be ir griuvėsiais pavertė visus j pastatus (šiandien archeologai jau yra suradę ir atkasę tų miestų liekanas, o atominės energijos mokslininkai spėlioja, kad tą ugnies lietų sukėlė panašus Į ato'minę bombą iš erdvės krentantis dangaus kūnas — asteroidas ar kitas į jį panašus). Tačiau toje istorijoje nėra paminėta, kad tose orgijose buvo leista dalyvauti mažamečiams vaikams. /

dantai. Tokio mokslo dalyko rei-J metais St. Andrews, Škotijoje, kiainai nesupratę moksleiviai; taip vadinamas Centennial suva- realiame gyvenimo' praktikavi- žiavimas, kuriame Lietuvos E v. ine iškrečia ir tokių pokštų: vie-į Reformatų Bažnyčiai atstovavo no šteito (valstijos) mieste buvo j krt. H. Dilienė.vidurinę mokyklą arba gimnaziją baigusių abiturientų išleistuvės. Tų abiturientų skaičiuje buvo aštuonios mergaitės. Septynios iš jų buvo nėščios ir jas visas buvo apvaisinęs tos klasės “lytinio kurso klausytojas ir ži-j novas” vienu vienas kavalierius. ’ " 4 ITai tik pavieniai ir charakterin- gesni pavyzdžiu.Dar liūdnesni^tatistiniai moks.- leivių- lytinio' santykiavimo rezultatai. To santykiavimo statis- . tįką ir duomenis pateikia daugybėje Amerikos laikraščių savo skiltimi

PRBS XXI visuotinis suvažiavimas įvyks rugpjūčio 17-27 dienomis Ottawoje, paskelbus pagrindinę temą “Tavo yra karalystė, galybė ir garbė”, šioje dvasioje ir tiesoje bus svarstomos ne vien religinės, bet ir šio pasaulio įvairios problemos, kurių sprendimuose teks pasireikšti paskiroms -reformatų Bažnyčioms ir plačiai reformatų bendruomenei. Praeityje, aptariant ateities pasaulinę politiką ir vidaus problemas • pasauliniuose protestantų Bažnyčių suvažiavi- “Ask Beth” bendra- muose, suvaidino didelę rolę,

tesniųjų valdžios mokyklų'mokslo programas ir tų mokyklų mokytojų" aiškinamas - dėstomas. Tas '‘mokslo” dalykas pavadintas “seksualiniu auklėjimų”.- Pagal jį mažamečiai ir paaugliai moksleiviai būna supažindinami su berniukų ir mergaičių Į darbe. .Ji)tą skyrių rašo ir reda-,j paruošiant moralinę opiniją nu-
’ Suo'ja, pasiremdama savo štabo i matytiems planams įgyvendinti, kam jie reikalmgi'ir kaip.panau- bendradarbių, kurių tarpe yra tad ką tai panašaus reikia "tikė-dojami.Kitaip tariant, nepatyrėliai tuose reikaluose supažindinami su “meilės paslaptimis”, kurių nesugeba išaiškinti tų moksleivių tėvai. Tokių pamokų metu pasitaiko “romantiškų” pasiūlymų iš moksleivių tarpo: “i ..panele mokytoja, aš norėčiau su jumis visai klasei parodyti, kaip tie lytiniai organai praktikoje naudojami”. Laikraščiai, tokius

žymieji Amerikos jaunimo ir tis šiame suvažiavime. Ta pras? moksleivijos reikalų žinovai, suV’nie. mūsų atstovų dalyvavimas rinktais duomenimis. Ji, ponia Beth, savo patarimus duoda iš? imtinai moksleiviams ir kitiems “tineidžieriams”, kurie įvairiais reikalais į ją kreipiasi laiškais, jos patarimo prašydami. A (Bus daugiau) >

yra prasmingas ne vien reformatams, bet bendrai visai lietuvių tautai.Po paskaitos sekė pertrauka su Moterų . Draugijos paruošta kavute, ’Įcuribs metu atsigaivinta ir pasidalinta'mintimis.' Po kavutės seke visa eilė Kolegijos ii kitų organų pranešimai. Buvo Tūla dama išklausė garsųjį' išklausyta Kolegijos nuveiktų pasiūlymus mokytojai užregist-. vokiečių profesorių Vichow: ravę, jų pasekmių nepamini. ‘ ~šitoks mokslo dalykas, dėstomas pradžios ar vidurinio mokslo mokyklose, neišvengiamai ri-

tos Sinodo 'buvo priimtos su pasitenkinimu ir užtvirtinti paruošti planai ateinantiems metams. : ' i SVieną klausimą, sukėlusį ^gyvesnes diskusijas Sinode, teks aptarti atskirai. Šių metų pradžioje LB Krašto valdyba prisiuntė raštą Lietuvių Evangelikų Tarybos pirm, sen j. kun! A. Trakio vardu, skirtą visoms'lietuvių evangelikų parapijoms Amerikoje. LB Krašto valdyba savo rašte kvietė evangelikus prisidėti prie jos ruošiamos akcijos lietuviškų parapijų sustiprinimui bei išvystyti jose religinę it visuomeninę veiklą, šiems tikslams įgyvendinti numatoma ateinančius 1982 metus paskelbti “Lietuviškos parapijos metais”.Pradžioje šį klausimą svarstė Lietuvių Evangelikų Taryba savo posėdyje, kuriame dalyvavo ir reformatų atstovai, bet galutiną sprendimą atidėjo iki Sinodo. Pasisakant šiuo klausimu Sinode, pačioje svarstybų pradžioje piniai. buvo pasisakyta princi-((Bus daugiau)
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

Inž. LIŪDAS MIKŠYS 
50 metų studijavęs, kaipATEINA LIETUVA,

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

■ KŪTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. iUHLMAN, Reglrtrnotai vajtatinlnkxs

parašė 700 puslapių knygą, kurionsudėjo 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.

• ’ LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ? ir mokslą 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta^ Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoš,

j J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
^ Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis !r 

M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rukšlelės Ir A. Varno 
kūrybos p ©veikslais. 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 duomenimli 

$ bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoj’e duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $0.

• 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 na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoačenko kūryba, J. Valaičio 
(vertimai. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

*
Knygoc gauname* Naujienose, 173© So. Halsted Stn Chicago, 

IE 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį perd^atimo Išhddomu. 
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3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, July 21, 19S1



VI. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
TH I LITHUANIAN DAILY NIWS

Published D<uy Except Sunday by The Liihiunlan Nen Pub. Co., Xm 
173$ So, Haigted Street, Ch kapo, ii 4040$, TotopMm 421-410$

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45-00 per Year, $24.00 pei 
♦ix muLlhs, $12 00 per 3 months, k 
jther UtA localities $40.00 per year 
1*22.00 per six months. $12.00 pei 
Hict months. Canada $45.00 per year, 
rner countries $43.00 per year.

25 cents per copy

*iuo sausio pirmos dieno* 
Dienrageic kaino*:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
aidams ..________ . $45.0C

pusei metų$24.00 
u ims menesiams . $12.00
vienam menesiui _____ _ $5-00

Kitose JAV vietose:
metams ......__ ____________ . $40.00

pusei metų ---------------------- $2? qq
trims menesiams  ______ $15.00
vienam mėnesiui -____ $ 400

Canadoje; ,
metams - $45.00
pusei metų - $24.00
vienam mėnesiui  $ O0

JžsieniubfrO:
metams --------------- , $48.00
pusei metų  $26.00

I tau j ienos eina kasdien, išskiriant 
lecmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted SL, Chicago, 
CL 60608. Telet 421-6100.

-Tęsinys)

Kadangi Lietuvių Žurnalistų S- 
ga “tebegyvuoja” ir, gal naują 
centrdo valdybą išrinkus, paro
dys naujų gyvybės ženklų pla
čioje lietuvių visuomenėje, tai 
manau, kad ir tas senas protoko
las gali turėti kai kurios reikš
mės tos s-gos labai audringai 
“istorijai”, kai tuo tarpu mano 
“archyve” jis dabar man nebe 
turi jokios reikšmės, dėlto skel
biu jį ištisai, jeigu ne “žurnalis
tų”, tai bent publikos informa

ciją! Nurašau visą protokolą 
pažodžiui, nieko nekeisdamas.

“Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Los Angeles skyriaus steigiamo
jo susirinkimo, Įvykusio 1052 m- 
birželio m. 21 d- PROTOKO
LAS. Svarstyta: 1. Skyriaus stei 
girnas. Nutarta: išsiaiškinus, kad 
Los Angeles mieste ir apylin
kėse gyvena pakankamas skai
čius asmenų, atatinkančių Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos reor
ganizacinės komisijos paskelbtų 
nuostatų kvalifikacijas būti S- 
gos nariais — vienbalsiai nutar-

Buckingham© fontemas Chicagoje

Pinigus reikia siusti paku Money 
Jrderiu kartu au rriaikyia.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
&U) 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet Šeštadieniais — iki 12 v<L

Lenkijos komunistai išstūmė maskvinius
Praeitą savaitgali visas pasaulis patyrė, kad Lenki

jos komunistai išstūmė iš visų partijos organų maskvi
nius komunistus. Lenkijos komunistų partijoje buvo di
dokas maskvinių komunistų skaičius, bet Lešek Valensa 
ir jo grupė visus maskvinius apstatė pačių maskvinių 
vartotais propagandos obalsiais.

Lešek Valensa nereikalavo nė vieno klausimo, kurio 
komunistų propagandos mašinerija ištisus dešimtmečius 
nebūtų kėlusi: Lenkijos darbininkų jis nekvietė prie jo
kios revoliucijos. Jis net nepaissakė prieš komunistų par
tiją. Diktuodamas Tadui Pūkai pirmuosius streikuojan
čių darbininkų reikalavimus, jis naudojosi komunistų 
partijos išleistomis propagandinėmis brošiūromis. Jis 
konstatavo, kad pirmon eilėn komunistų partija rūpinasi 
Dancigo Lenino laivų' statybos darbininkų reikalavimais. 
Jis keliais sakiniais Įrodė, kad iki to meto buvusios dar
bininkų unijos, komunistų vadovaujamos, darbininkais 
nesirūpino. Komunistų paskirti unijų pareigūnai gyveno, 
žymiai geriau, negu patys darbininkai. Jis nurodė, kad 
komunistų paskirti unijų pareigūnai iš valstybės gauna 
žymiai didesnes privilegijas, negu laivų statybos darbi
ninkai. Jis pareikalavo leisti darbininkams sudaryti uni
jas be komunistų, o kad unijose likusieji komunistai ne
turėtų jokių privilegijų.

Valensa reikalavo, kad Dancigo darbininkams būtų 
leista pastatyti paminklą uosto darbininkams, nušau
tiems 1970 metais. Darbininkai nelaukė jokio valdžios 
oficialaus leidimo, bet sutraukė buldozerius ir pradėjo 
kasti tokius pamatus, kad galinga Sovietų artilerija ne
pajėgtų jų išardyti. Paminklas buvo pastatytas kiečiausio 
granito. Jame buvo iškalti visi komunisto Gomulkos nu
žudyti darbininkai. Praturtėję komunistai buvo paša
linti iš savivaldybės ir kitų viešų Įstaigų. Darbininkai 
turėjo sunkiai dirbti už labai menką atlyginimą, o vėliau 
ilgiausias valandas laukė eilėse prie maisto krautuvių 
ir dažnai grįždavo be mėsos.

Premjeras Babiuch ir vicepremjeras Puka patarė 
nepriimti šių reikalavimų. Bet Maskva nenorėjo naujo 
tarptautinio skandalo. Lenkų valdžia pasiuntė viceprem-

jerą JagielskĮ, kuris priėmė visus reikalavimus, o Ba- 
biucho valdžia, norėdama greičiau baigti laivų statybos 
darbininkų streiką, priėmė visus Valensos padiktuotus 
reikalavimus.

Turėjo pasitraukti ne tik Babiuchas, bet ir jo virši
ninkas, kompartijos sekretorius Edvardas Gierekas. 
Maskva paskyrė Stanislovą Kanią, Įsakydama pildyti 
Dancigo darbininkams duotus pažadus, bet galimai grei
čiau baigti streiką. Kania vykdė Brežnevo Įsakymus, bet 
jis taip pat varė lauk iš partijos kiekvieną privilegijomis 
besinaudojusį komunistą. Brežnevą pasiuntė Į Varšuvą 
Michailą Suslovą. Jis sukvietė politinį biurą ir lenkų ko
munistų partijos vadams Įsakė baigti komunistų perse
kiojimus, grąžinti tvarką ir tuojau baigti streikus. Kania 
Suslovo nepabūgo. Jam aiškiai pasakė, kad jis turįs Įsa
kymą pildyti Valensai duotus pažadus ir vys laukan vi
sus praturtėjusius komunistus.

Prieš specialų lenkų komunistų partijos suvažiavimą 
Varšuvon atskrido Andrei Gromyka. Jis ragino nedalyti 
reformų lenkų komunistų partijoje ir kad nepašalintų iš 
pareigų;.partijos pareigūnų. Kania atsakė, kad Maskvos 
skiriami aukšti partijos pareigūnai pridarė pasakiškų 
skolų ir sužlugdė krašto ūkį.- Jis negali leisti Maskvos 
rinktiems pareigūnams toliau valdyti kraštą. Pąrtijdš 
konstitucijoje kalbama apie demokratiją, todėl lenkų ko
munistų partijos centro komitetas bus išrinktas demo
kratiniu ir slaptu balsavimu. Partijos nariai ir atstovai 
neprivalo bijoti rinkimų. Jie turi turėti teisę pasirinkti 
pačius, jų nuomone, geriausius žmones centro komitetan 
ir vadovybėm

Lenkų neišgąsdino Sovietų karo jėgų manevrai pa
čioje Lenkijoje, jie nenusigando budelio Suslovo ir Gro
mykos grasinimų. Jie pirmą kartą leido partijos atsto
vams slaptu balsavimu išrinkti padidintą Lenkijos komu
nistų partijos centro komitetą, išrinko naujus veidus ir 
išvijo iš partijos centro visus maskvinius komunistus.

Lenkai turėjo progos komunistus labai gerai pažinti. 
Jie prisimena, ką komunistai darė, kai lenkai Varšuvoj 
sukilo prieš vokiečius — rusai ne tik nepuolė vokiečių, 
bet ir uždraudė Amerikos bei britų lakūnams atvežti rei
kalingas amunicijas ir maistą. Lenkai labai gerai atsi
mena Katyno skerdynes, ir lenkai ryžosi padaryti kelias 
reformas visoje komunistinėje sistemoje.

Lenkams labai daug padėjo Amerikos ir šiaurės At
lanto Sąjungos valstybių Įspėjimas dėl bandymo pavergti 
visą Lenkiją. Sovietų Sąjunga turės rimtai pagalvoti, ar 
verta organizuoti invaziją Į Lenkiją. Ji bijo, kad kitos 
tautos nepasektų lenkus.

ta steigti Los Ange?es skyrių.
a) Skyriaus valdybos rinkimai: 

Valdyba, vienbalsiai, išrinkta 
tokios sudėties: pirmininku — 
Vladas BAKCNAS, sekretorių 
Milton C. STARK ir iždininku 
— Bronys RAILA.

2. Sumanymai, diskusijos, pas
tabos. Besiaiškinant Lietuviu 
Žurnalistų Sąjungos Reorgani
zacinės Tvarkos Taisykles — su
sirinkimo dalyviai pasisakė už 
reikalą prašyti Sąjungos Reor
ganizacinę Komisiją atkreipti 
tinkamo dėmesio į naujai pri
imamų narių kvalifikacijas, kad 
būtų išvengta infliacijos į Są
jungą tokių žmonių, kurie su 
žumalizmu neturi nieko bendro 
arba spaudoje tepradeda pirmuo 
sius žingsnius..

Šitą protokolą pasirašė Sky
riaus nariai, , kurių autentiški 
(originalūs): parąšai^yra- išlikę 
dabar jau gerokai senstelėjusia
me protokolo popieryje: Juozas 
yiTĖNAS; Bronys RAILA, Mil
ton C. STARK, MYKOLAS 
BIRŽIŠKA, Antanas F. SKI
RTOS, Vladas BAKUNAS. Ne
galiu dabar prisiminti kodėl ta
me protokole nėra pasirašęs, 
bet susirinkime dalyvavęs, Vin
cas TRUMPA?

Kaip . teisingai galvota buvo 
tada, dabar, žiūrint į to protoko
lo'4 antrą skirsnį, rekomenduo
jant Žurnalistų S-gos reorgani
zacinei komisijai atkreipti rei
kiamo dėmesio į naujai priima
mu nariu žurnalistines kvalifi
kacijas. Atrodo, kad laiko bėgy
je to Žurnalistų S-gos nebuvo 
paisoma, nes kai vėlesni laikai 
parodė, kad su tokiomis sąlygo
mis daugeliu atvejų netik nebu
vo skaitomasi priimant naujus 
narius netik į sąjungą, bet net 
ir kai kuriais atvejais net į cent
ro valdybą.

Man iš sąjungos (tuo pačiu 
ir iš Los Angeles skyriaus) 1954 
m. gegužės mėn. 1 d. pasitrau
kus, skyrius “vegetavo”, buvo

lyg ir likvidavęsis, paskui vėl 
kiek rodė ve klos žymių (jo at
kūrimui talkinant detroitiškiui 
Vladui Mingėlai) ir vėl nieko, 
paskui vėl kiek veiklos ir vėl 
nieko- .., kaip ir veiklos lygmuo 
tos sąjungos centro valdybose.

PO 40 METŲ

Ryšium su Los Angeles lietu
viškosios parapijos 40-ties metų 
sukakties minėjimu (apie tai 
“Naujienose” jau buvo plačįai 
prisiminta), parapijos biulete
nyje “Los Angeles šv. Kazimie
ro Parapijos LIETUVIŲ Žinios” 
buvo paskelbta kai kurių įdo
mių duomenų iš parapijos gyve
nimo. Ypačiai įdomus yra para
pijos ekonominis kilimas ir da
bartinis stovis. Pavz., 1941 m. 
kai buvo įkurta, parapija pają-t 
mų turėjo 895.52 dol., taigi^e- 
pilnai devynis šimtus. ' Dabar, 
po 40 metų, parapija 1980 m. 
pajamų turėjo (tais metais) 
299.294.62 dol. — beveik tris 
šimtus tūkstančių. Parapijos 
turtas 1941 m. (pirmoji bažny
čia nupirkta už <6,000 dol.) ir te
buvo tik tiek, kiek bažnyčia 
(medinis namas, kuriame buvo 
įrengta bažnyčia) buvo verta. 
Šiandien tos parapijos bažny
čia, salė su virtuvėmis ir barais, 
klebonija, seselių namai ir se
nelių namai, didelis “parkinglot” 
užima jau ddelį rezidencinio dis- 
trikto bloką Hollymoodo, ir to 
viso turto vertė siekia dabar jau 
tris bilijonus dolerių. Tokiame 
puikiame stovyje yra lietuviško
ji Los Angeles parapija, prel- 
Jono KUČINGIO išugdyta ir 
vadovaujama.

— Turkijos santykiai su Grai
kija gerėja. Abi pusės tikisi su
švelninti savo pozicijas Kipro 
atžvilgiu.

— Sakoma, jog Beginąs negali 
susitarti su Moše Dajanu, nes 
pastarasis nori pats spręsti svar

bius klausimus, liečiančius už
sienio ir karo politiką.

— Pakistano karo jėgos ne- 
siunčiamos į Indijos pasienį, —• 
sako valdžios pareigūnai. — Pa
kistanas visai nesiruošia pulti 
Indijos-

— Eina kalbos, jog Izraelis 
siekia susitarti su Chomeiniu t 
naftai pirkti. Izraelis net sutiktų 
Iranui brangiau mokėti.'

—Saudi Arabijos valdovai ne- I 
pritaria mulos Chomeinio veda- 
mai žiauriai teokratų politikai. C

— Stipriausias St. Kanios prie
šas buvo Stefan Olševskis ir bu
vęs prmejero pavaduotojas Me
čislovas Rakovskis. Abu buvo į 
maskvinės politikos šalininkai.

—. JAV Lenktį Susivienijimas 
paskyrė maisto siuntiniams Į 
Lenkiją §100,000. Chicagos bur4 
mistrė Jane Byrne pridėjo 5,000 I 
dol. iš savo politinio fondo. Siun- f 
tiniai eina per CARE, į mėnesį | 
už 50,000 doleriu. ,
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— Rygoje buvo suimtas, gyve
nąs Cleveiande, JĄV pilietis M. 
Zandbergas, kuris po trijų die
nų tardymo išdavęs kelis Latvi
jos laisvės kovotojus. Jie tuo
jau buvo suimti.

— Kancleris Schmidt neprita
ria W. Brandt kelionei j Mask
vą ir ten vykusiems pasitari
mams.

— Kalbama, kad M. Beginąs 
nesitiki ilgai valdyti su dabarti
ne koalicija, jie labai daug rei
kalauja. Jis planuoja skelbti 
naujus rinkimus Izraelyje.

— Mažindamas federalinės 
valdžios biurokratiją, Reaganas 
jau atleido iš darbo 131,220 tar- ' 
nautojų.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinvsl

Dr. A. Domaševičius tiek jau buvo Vilniuje 
išgarsėjęs, kad juo susidomėjo žandarų pulkinin
kas Vasiljev, ir 1897 metų rudenį Domaševičius 
kartu su keliais darbininkais buvo suimtas. Iš
laikęs dr. A. Domaševičių kalėjime 40 dienų ir 
nemokėdamas Įrodyti jo nusikaltimo, Vasiljev 
daktarą šį kartą paleido.

Nesaugus pasijuto ir A. Moravskis. Bendru 
su Domaševičiumi sutarimu Moravskis tų pačių 
metų rudenį išsijungė iš darbo Vilniuje ir išvyko 
užsienin studijuoti Leipcige komercijos ir ekono
mikos mokslų. Kartu gavo partijos pavedimą or
ganizuoti užsieny partijos raštų spausdinimą, 
informuoti Vakarų socialistinę spaudą apie LS
DP veiklą ir darbininkų sąjūdį Lietuvoj. Buvo 
metas tai daryti, nes partija jau buvo puolama 
iš vienos pusės PPS, iš kitos — Rožės Luksem- 
burg organizacijos, vadinamos “Lenkijos ir Lie- 
jjvos Socialdemokratija”. A. Moravskis turėjo 
. j.br.rti užsieny LSDP simpatikus, ir tai jo buvo 
padaryta, 1?98 metais suorganizuojant “Užrube- 
žinį Susivienijimą Lietuviškos Socialdemokratiš- 
kos Partijos”. M , -avskiui buvo pavesta užmegzti 
ir palaikyti sanb kius su socialistais lietuviais

Amerikoje.
Pradėta leisti partijos literatūra. Dar 1896 

metais buvo išspausdinta lietuvių ir lenkų kalbo
mis partijos programa ir tais pačiais metais iš
ėjo laikraščio “Robotnik Litewski” pirmas nume
ris; kiek vėliau, bet tais pačiais metais pasirodė 
“Lietuvos Darbininko” pirmas numeris to paties 
kaip lenkų kalba turinio. Antras to paties laik
raščio numeris ir dviem kalbom išėjo 1898 me
tais, trečias — 1899 metais- Tuo pačiu laiku Vil
niuje pradėta leisti hektografuotas laikraštis 
dviem kalbom “Aidas Lietuvos Darbininkų Gy

venimo” ir “Echo žyčia Robotniczego na Litwie”. 
To laikraščio išėjo du numeriai. Jau būdamas už- 
seny, A. Moravskis išspausdino 1898 metais jo pa
ruoštą lenkų kalba brošiūrą “W kwestii taktyki 
i organizacii” (Taktikos ir organizacijos klausi
mais). Pavieniais numeriais išėjo “Robotnik slo- 
sarski w Wilnie”, “Robotnik Kowienski”, 1897 
metais išleistas F. Deržinskio. 1900 metais iš
spausdinta Plymouth, Pa., Amerikoj, A. Moravs- 
kio paruošta brošiūra “Augis Darbininkų Judė
jimo Lietuvoje”. Buvo platinamos anksčiau išleis
tos ir jau minėtosios brošiūros lietuvių kalba: 
Genių Dėdė, Krumlių Jonas, Kas yra, o kas bus.

1893 metais Vilniuje buvo pirmą kartą pa
minėta Gegužės Pirmoji, visų pasaulio darbinin
kų šventė ir jų vienybės demonstravimas. Anta
kalnio miškuose susirinkusių tarpe, iš viso apie 
40 žmonių, pusė buvo elesdiečių ir beveik tiek pat 
atsivedė lenkų socialistai. Buvo kalbėta ir apie 

politinės kovos būtinybę. Nuo tų metų elesdiečiai 
jau vieni patys ar kartu su socialdemokratais žy
dais kasmet organizuodavo Gegužės Pirmosios 
minėjimą, ir jau buvo mėginta daryti viešas de
monstracijas miesto gatvėse. Tai jau buvo de
monstracijos prieš caro valdžią. Darbininkų 
šventei paminėti kasmet buvo išplatinami tai die
nai skirti atsišaukimai. 1898 metais LSDP pa
skelbė energingai parašytą atsišaukimą paminklo 
Muravjovui Korikui atidarymo proga, ir tas at
sišaukimas buvo pakartotas Vakarų socialistų ir 
demokratų spaudoje su labai palankiu pritarimu.

1898-9 metai LSDP veikloje buvo anksčiau 
varytos ekonominės kovos tęsinys, darbininkų or
ganizavimas pagal jų profesiją, planingas parti
jos ryšių mezgimas su vis platesniais darbininkų 
sluoksniais. Partija darė energingų pastangų 
tapti tikrai darbininkų partija. Tai padidino ir 
žandarmerijos budrumą. Vasiljev vertino stiprė
jantį darbininkų sąjūdį kaip jau pastovų, žan
darmerijos pranešimuose vis dažniau buvo mini
mas LSDP vardas, ir Vasiljevo akis pradėjo ati
džiai sekti visuomet linksmą dr. A. Domaševičių. 
Bet reikėjo įrodymų. Provokatorių metodas buvo 
žinomas ir Vilniaus žandarų viršininkui, ir, va, 
organizuotų darbininkų tarpe atsirado veiklus 
“draugas” Baranavičius. Įgijo* draugų pasitikė
jimą. įšliaužė į partijos organizacijcfe centrą, su
sekė kas kur yra ir, ilgesnį laiką “pasidarbavęs”, 
padėjo žandarams griebti slaptą susirinkimą — 
organizacijos pačią viršūnę. Kartu su A. Doma

ševičiumi buvo suimti priešakiniai partijos dar
bininkai, o po to suėmimų buvo dešimtimis. Kalė- 
jiman susodinta patys veikliausieji, geriausiai pa
ruošti, įgiję darbe patyrimo partinės organiza
cijos žmonės. Areštai palietė ne tik elesdiečius: 
tuo pačiu laiku buvo suimti veiklesnieji darbi
ninkai ir iš K. Zalevskio organizacijos. Nenuken
tėjo “Bundas” ir beveik nenukentėjo PPS žmo
nės, darbininkuose apskritai negausūs, Areštai 
prasidėjo 1899 metų kovo mėnesio 12 dieną.

Šį kartą žandaras turėjo įrodymų. Domaše
vičių, Gulbiną ir kelis darbininkus žandarai su
ėmė pačiame susirinkime; apie kitus suteikė jiems 
žinių provokatorius Baranavičius. Suimtieji tar
dymo metu laikėsi pavyzdingai. Buvo sudaryta 
pirmutinė Vilniuje didelė politinė byla. Jos išda
voje ištremta į Sibirą ir tolimąsias europinės Ru
sijos gubernijas daugiau kaip 40 asmenų, dau
giausia darbininkų. Z. Angarietis savo “Lietu
vos revoliucinio judėjimo ir darbininkų kovos is
torijoj”, pasiremdamas nepaduodamais šaltiniais, 
tą skaičių padvigubina ir sako, kad ištremtųjų 
tarpe buvę su viršum 60 darbininkų: 23 odininkai, 
25 mūrininkai ir 16 šaltkalvių. Tie skaičiai tenka 
laikyti ir kiek perdėti ir netikslūs — juose nėra 
nė vieno Vilniaus amatininko, o nuteistųjų tarpe 
jų tikraP būvo.

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) MAmžių planą”,. 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mąna”, 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

to patu v dargus 
avnvTnjAS ik chirurgas 

Ct^munlty klinika?

X. Venbcbr g<. H.
VALANDOS’ 3—0 darbo dienomis ir 

ka# antra Mt&dieui 8—3 vkl

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DK. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rtzidenciios felsf.: 448-5545

Velionis buvo nepailstamas 
savo tautos patriotas, visomis 
pii ąag.mis rūpinosi ir cią, išei
vijoje, kad kąip galima greičiau 
išlaisvinus savo Tėvynę iš paver
gėjų jungo ir sugrįžus į laisvą 
Lkm rgės apylinkę, savo aukš-

PALAIDOTAS ALEKSAS PATACKAS
Liepos 12 d. 6 vai. ryto mirė

Aleksas Patackas, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Amerikoje išgy- ■ 
veno 32 metus.

Paliko" nuliūdę: žmona Elena.
Juškevičiūtė ir giminės Lietu-i
v oje.

Priklausė Vytauto Didžiojo luuju išsilavinimų galėtų padėti 
šaulių rinktinei, Marquette Par- i Tėvynei atsistatyti ir užgydyti 
ko Namų Savininkų organizaci
jai, Pensininkų S-gai ir šv. Var- Tad ir buvo velionies nepailsta- 
do draugijai.

Kūnas buvo pašarvotas D. 
Petkaus koplyčioje Marquette 
Parke. Liepos 12 d. 7 vai. vak. 
prie valstybinės ir šaulių S-gos 
vėliavų, uniformuoti šauliai pa-

ra vergėjų padarytas žaizdas.

> kaitc'mis nešė garbės sargybą. 1
I Samių rinktinės valdybos vice-' 
pirmininkas ir vaidybos sekreto- i

i rius J. Mackonis vadovavo alsi-;
sveikinimui su velioniu. Jis pa
sakė šio turinio kalbą:

“Su giliu liūdesiu tenka šian
dien atsisveikinti su mūsų rink- tinęs vardu rė.ŠKiu

t

tmės nariu, iškeliavusiu amži
nybėn a. a. Aleksandru Patac
ku. Gerai žinome, kad šio pasau
lio kelionė kiekvieno mūsų yra 
tik laikina, kad visi keliausime | 
į amžinybę, tačiau, mielas Alek
sandras iškeliavo taip staiga ir

] netikėtai. To’dėl jo atsiskyrimas
iš mūsų tarpo, sukelia ne tik jo' maus poilsio, nors ir svetimoje, 
šeimos, bet ir mūsų, narių, tarpe oet 
didelį liūdesį ir apgailestavimą, metė

Pensininkų S-gos vardu atsi- 
svcik.no vicepirmininkas Juozas 
Skeivys.

Marquette Parko Le-uvįų Na
mų Saviųinkų draugijos vardu 
a-s sveikino pinu. J. Bacevičius:

“Mieli marketparkiečiai ir a.a 
Alekso Patacko artimi giminės, 
draugai ir pažįstami!

Tokia staigi ir netikėta mirtis 
mus visus sukrėtė ir šiandien 
nėra lengva atsisveikinti su bu
vusiu Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
vicepirmininku a.a. Aleksu Pa
tacku, kuris dar daug buvo pasi
ryžęs ir žadėjo nuyeikti savo gy
venimo bėgyje, bet staiga Aukš
čiausias neiaiku pasikvietė ir 
planai liko neužbaigti. Vienas, 
kurį ir aš žinau, tai noras apsi
gyventi Floridoje.

Velionis mylėjo savo' gimtąjį 
kraštą, priklausė įvairioms lie
tuvių organizacijoms ir tuo jis 
įrodė savo patriotizmą savo tė
vynei Lietuvai ir davė pavyzdį 
kaip reikią mylėti savo artimą.

Kiek prisimenu, jis minėdavo, 
kad 1935 metais Kaune buvo 
baigęs 1-ojo Inžinerijos batalio
no mokomąją, kuopą. Yra buvęs

n«?ė atsakingas pareigas, at- 
l'K<bnias svarbias funkcijas. I 
Turbūt, daugumas žinote kad | 
a.a. Aleksas Patackas peniai ir j 
šiais metais atlikdavo atsisvsiki- į 
mmus koplyčiose. Supranlan.e, | 
kad už visus tuos jo nuopelnus i 
bus sunku užpildyti jo paliktą | 
spragą visuomeniniame gyveni
me. Visa valdyba ir nariai taria
ma Tau, Aleksai, lietuvišką ačiū. <

Tik sunku įsivaizduoti, kad t 
dar praeitą šeštadienį Marquette ; 
Faike Lietuvių Dienos festiva- 
lyje, kaip visada, visur buvo ma
tomas ir savo linksmoj laikyse
noj šnekučiavosi su visais da- 
yviais.

Mielo Alekso iškeliavimas pa- 
.iks skausmą širdyse.

Marquette Parke! Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos var
du neriu išreikšti nuoširdžiausią 
Užuojautą nuliūdusiai žmonai 
Elenai, giminėms pavergtoje 
Meluvoję, čia, Amerikoje, arti
miesiems ir pažįstamiems. Ir 
mes kartu su Jumis liūdime.

Mielas Aleksai, ilsėkis ramy
bėje šio krašto žemėje ir lai būna 
Tau lengva poilsio vieta.”

Naujienų vardu atsisveikino 
redaktorius M. Gudelis, iškelda
mas jo principingumą, uolumą 
pareigose ir gerą orientaciją 
mūsų Marquette Parko išlaiky
mo reikalu.

Po visų kalbų, kan. V. Zaka
rauskas sukalbėjo maldas ir su
giedojome “Marija, Marija’.

Salėje žmonės nesutilpo, nes 
priešakyje buvo pašarvota dar 
viena mo*^ris.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans

t
i
įį

i

*
s

Laidotuvių Direktoriai

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

mas troškimas, darbas ir deda
mos pastangos, kad išeivijoje ne
palūžtų lietuvių tautiškumas, 
Kalba ir Tėvynės meilė, kad 
gr iz tumėm į laisvą Tėvynę ne- 
a.siiię nuo savo tautos kamieno. 
Tačiau Aukščiausiasis neišpildė 
jo pastangų ir troškimų.

vėliems, apart sauljų Sąjun
gos, priklausė Marquette Parko 
.Namų savininkų, Pensininkų ir 
h.icū(iis organizacijoms.

Vytauto Didžiojo Šaulių rink- 
____ _______gilią užuo- 
iauią veaon.es žmonai Helenai, 
ukus.enis pavergtoje Lietuvoje 
seseriai Bronei Aukštąkojienei

1 ir broliui Jonui Patackui su šei
momis ir visiems giminėms, li
kusiems čia, Amerikoje, ir pa- ' Vilniaus tresto Stiklo ir porce- 
vergtoje Lietuvoje. O Tau, mie
las Aleksandrai, amžino ir ra-

EUDEIKIS
J. Mackonis kvietė uniformuo

tus šaulius atvykti 8:30 vai. ry
to palydėti A. Patacką į bažny
čią ir į amžino poilsio vietą — 
i šv. Kazimiero Liet, kapines.

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DUBIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

PERKRAUSTYMAI

Aikštės automobiliams pastatys

SOPHIE BARČUS

I
J 
f

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

TeL 827-1741 —1742

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL AM.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukui 
Teief-: HEmlock 4-2413

Tdefoius 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

, Atstovavo mūsų organizacijai visiems padėkojo ir sukalbėjo 
kitose amerikiečių organizacijo- maidą. Pasivaišinę ir padėkoję, 
se, buvo delegatas prie policijos (Nukelta į šeštą puslapį)

naujomis idėjomis, paklusnumu 
— i ir niekados neužmiršdavo išties- 

! Ii savo duc’snią ranka. ■4. 4.

laLvoje ir svetingoje že- 
ėje.”

*
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PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTJ “NAUJIENOS”

Chicago, Illinois 60629 
Tekt 778-5374

Ghieagac

Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

žmonai Ląiiųai ir artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą. , .

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTOANICA AVĖ. Tel-: YArd« 7'1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Pal<w HUI*, HL 174-4413

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairią atstu m y.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996 •

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

S
1

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tek: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORiNl

Aukštos Atminties

JONUI VAIČIŪNUI

mirus,
jo žmonai Laimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia

REGINA ir MYKOLAS SIMOKAICIAI

liano fabriko direktorius. Vokie
tijoje gyveno Augsburge ir UN- 
PiOS ir IRO stovyklose ėjo įvai
rias pareigas.

Į JAV atvyko 1949 metais ir 
. ilgesnį laiką dirbo kaip vyriaų- 
' sias prižiūrėtojas Harrison ban- .. ke. Išėjęs į pensiją, jisai įsijun
gė pilna jėga į organizacijos 
veiklą ir ne tik kaip narys, bet 
visados kaip vadovaujantis val
dybose, niekada neatsisakant 
užimti siūlomas pareigas ir daž
nai savanoriškai mėgindavo rei
kalus išspręsti. Jis pašventė ir 

’ daug savo brangaus laiko šios 
; j kolonijos reikalams.
ii A.A. Aleksas Patackas mūsų 
U organizacijoje buvo aktyvus-pa- 

sj reigingas valdybos narys su

uiHR. LB MARQUETTE PARKO APYLINKE 
VALDYBA ir NARIAI

4

Liepos 15 d. 9 vai. ryto atvy
ko kan. V. Zakarauskas ir su
kalbėjo maldas.

Po po palydėjome į Šv. M. Ma- ! 
rijos Gimimo parapijos bažny
čią Marquette Parke. Gedulin
gas Mišias atnašavo kan. V. Za
karauskas, kuris pasakė ir gra
žų pamokslą. Vargonais grojo; 
muzikas A. Kalvaitis, solo gie
dojo operos solistas A- Brazis. 
Nemažai žmonių ėjo prie šv. Ko
munijos.

Po gedulingų pamaldų paly
dėjome į Šv. Kazimiero Lietu
vių kapines. Lynojo. Maldas su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas. Su
giedojome “Marija, Marija” ir 
Tautos himną.

Šeima pakvietė pietų į Gold 
Coast restoraną. Liet. Namų Sa- 
vjninkų organizacijos pirminin
kas J. Bacevičius žmonos vardu

JONAS A. VAIČIŪNAS
Teisininkas, žurnalistas ir visuomenininkas

Gyveno Chicago, Ill., Marquette Park'o apylinkėje.
Staigiai mirė liepos 17 d., 3 vai. popiet, sulaukęs 60 m. a.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Mažučių kaime. 

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Laima (žygaitė), 

pusseserė Stasė Medelienė, Agnė Kižienė ir Gražvyda Kirby, 
pusbrolis Jurgis Augustaitis ir jų šeimos, giminaičiai Birutė 
Jasaitienė, Elena Jasaitienė, Vytautas Žygas, Gražina Sake- 
vičienė ir Danutė Baltutienė ir jų šeimos, kili giminės Lie
tuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje.

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Romuvos Korp!, šau
lių sąjungai ir BALFui.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 
West 71 si Street, Chicago, Ill.

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 21 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į šv. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionių sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

Nuoišrdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona ir giminės.

Laidotuvių direktorius Donald Peikus. Tol. 476-2315.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1354 So. HALSTED STREET'

AM6ULANSQ
PATARNAVLMA1

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BUTKUS - VASALUS
1446 bo. šbth Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1004

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. Tel: LAIayette 3-3571

PHILLIPS - LABANAUSKAS
-MJ07 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArtb 7-3461

į

svcik.no
veaon.es


NESIDUOKITE APGAUDINĖJAMI
ž’au visai dienai/ 

Kažkada girdėjau, kad du lie
tuviai, geri automobiliu mecha

in' A
būkite Urbai at 

ex i4 e ii
Kai pastebėjau 

k ra u Įuvit

Det kur ir bet kada ką no 
pirksite, ar mėginsite bet 
taisyti, visada 
sargūs ir viską atid 
apskaičiuokite,
kad didžiųjų maisto 
kasininkės labai skubiai spaudo 
skaičiavimo mašinų mygtukus, 
pradėjau abejoti dėl jų žaibiško 
pirštų lakstymo* teisingumo. Ke- 
zuliate kai kurios siukJtos 
buvo daugiau ar mažiau netei
singos. Neatsiliko, kad sąskaitos 
kada nors būtų mažesnės. Vieną 
Kartą, kai krautuvės skaičiavi
mo mašina parodė $27.52, tikrai 
suabejojau “jos” tikslumu. Pa
siėmęs pirkinį, šalimai — netoli 
kasos, prekes atidžiai patikri
nau. Viskas mašinos* būvu a<žy 
mėla, pridedant dar dvi sumas:

n

k

i, p ie pietvakarių 63-cios ir 
lan gatvių sankryžos turi įsi- , 

* automobilių motorų laisy- 
jincnę. Nutariau ir ten pa
juj. Luvau priimtas tuoj 

vos nupasakojus kas su 
■ka” darosi* tuoj pru- 
gydymas: atsukinėjo 
o priedus, patikrino 
J, gerai jį spaustu {' 

ė, pripurkštė kažko- į 
ų skysčių (gal nuo Kaliforni- j 
s musių), užvedė motorą ir’ 
•adėio to motoro bent keletą 1 
itibekų sukinėti. Jei motoras! 
r šiek tiek per garsiai burzgė: 
judėjo, tai po kiek laiko pra-Į 
jo aprimti ir vos girdimai 
rb’i. Pridėjus prieTrtt^nos : 
m;ą, visk nesijautė^.kadi ten j

perp

Bet 
mašina, 

nes 
at-

Jau antra diena kaip važinėju, 
o motoras ne tik negesta, bet ir 
dirba kaip ant sviesto.

— Ir žinote kiek už tą gydy
mą užmokėjau? - y

— Xa, gi, lik penkis dolerius!
Juozas Žemaitis

11K

vedėją, ir po pirkinio patikrini 
mo; buvau labai atsiprašytas ii 
$5.56 grąžinti. Žinoma, kalti 
buvo skaičiavimo mašina, 
kai; priminiau, kad t
turbūt, yra labai rafinuota, 
tiesiai iš dangaus įrašė net 
skiras sumas, tai krautuvės 
dejas į tai nieko neatsakė, o 
savotiškai nusišypsojo.

Labai ir labai opus reikalas su 
automobilių pataisymu. Jei tik 
autdmobilis pradeda kiek nega
luoti, ir vairuotojas nesigaudo 
kaip jo ligą surasti, niekad ne
pasitenkinkite pirmąja automo
bilių taisymo vietove (sendee 
center, garage, body shop).

Kai šią savaitę mano automo
bilis sunegalavo ir pavažiavęs 
kokį pusmylį vis atsisakydavo 
motoras dirbti (nors duodavosi 
gana lengvai vėl užvedamas, bei 
vėl savo “fanaberiją” tuoj pa
rodydavo), pradėjau lankyti 
automobilių “ligonines".

Aplankiau net keturias tokias, 
ir kiekvienoj, vos atpasakojus 
automobilio negalavimus, diag 
nozė buvo vis kitokia: reikia 
keisti karburatorių (kaina nuo 
$125 ligi $320), netinkamai vei 
kia pompa (nauja pompa ir dar- 
b3š-$120), pilnai išvalyti benzi
no baką ($110) ir Lt., ir t.t. Be 
to, automo'bilis turi būti palik
tas remonto “ligoninėje“ nemo-

PALAIDOTAS ALEKSAS 
PATACKAS

Trimičius.Bail. Dagys

— Antanas Kazaitis iš Mar
quette Parko, lietuviškos, veik
los veteranas ir spaudos darbiip-. 
tojas bei rėmėjas, lankėsi Naū- 

i jienose. Dėkui už vizitą, naudin- 
i gus pokalbius ir už $50 aūką.

— Ponia Anna Bruzgulis, sa
vininkė Hill Top Inn tavernos, 

moterų esančios prieš Tautines kapines, 
Šaulių buvo apie 30. Jie pamai-j'pratęsdama prenumeratą, savo 

gerus linkėjimus atlydėjo $10 
auka. Dėkui. :

I

(Atkelta iš 5-to pst)

30 vai. popiet skirstėmės. į na- 
i 

per 50 į 
120 as-

Laidoti vėse dalyvavo 
iš;nų, pietuose — apie

Uniformuotų vyrų ir

nomis nešė garbės sargybą šer
meninėje ir bažnyčioje, šauliai 
nešė barstą.

šauliams vadovavo Vytauto 
Didžiojo rinktinės vadas. VI. Iš
ganantis ir Moterų vadovė. M. 
Dapkienė.

Tu, Aleksai, gera kova -suko- 
vojpi! Tebūna tau lengva šį sve
tinga šalelė! K Paulįųs

. — Ponia Irena C. Norbut 
fc Marguęte Parko, Palos Com- 
munity ligoninės ligonių ir jų 

jžeimų Socialinių patarnavimų 
pareigūnė, neseniai įsigijo baka- 

• Jtaurės laipsnį Pedagogikos kole
gijoje- Jos duktė Carol ruošiasi 
ištekėti už Antano Giedraičir Jr.

— Dėkui pedagogui ir visuo- 
j menininkui Donatui Šukeliui iš 
Į New Buffalo, Mich., už anksty- 
[ va prenumeratos pratęsimą, ir 
Į už ta proga atsiųstą $10 auką.

— Ponia Teodora Gelumbaus- 
kas iš Brighton Parko prie me
tinės prenumeratos pridėjo $5

— Kanadai pramoninių vals-j nuką. Ed. Varekbjis iš St. Pe- 
tybių galvų konferencija kai
nuos du milijonus dolerių. Vai-į 
džia ėmėsi priemonių, kad nie
kas negalėtų sutrukdyti pasita
rimų.

Valdybos nariai padarė trum
pus pranešimus, perskaitytas 

‘ praeito susirinkimo protokolas.
Nutaria rugsėjo 4 d, Vyčių 

' salėje suorganizuoti pikniką, j 
: Valdyba sudarys komisijas. Pa
rinkime loterijai fantų.

• Rugpiūčio mėn. 19 23 dienomis
! įvyks 68 oji Vyčių konvencija 
: University of Scranton, Pensil
vanijoje. SenjcTų delegatė bus 
Vyčių garbės narė A. Gabalienė. *

Vyčiai susirinkimus pradeda \ 
malda į šv. Kazimiera ir baigia 
malda. K. P.

DALFO GEGUŽINĖ

BALFo Chicagos apskrities ir 
skyrių valdybos rengia įdomią 
ir linksmą gegužinę, kuri įvyks 
šių metų liepos 26 d. (sekmadie
nį) 12 vai., Jaunimo centro pa
talpose ir aikštelėje. Gegužinėje 
bus paruošta skanių valgių, 
veiks kavinė, laimės šulinys.

Kad laimės šuliniui nepritrūk
tų dovanėlių, lamoniai prašome 
pasistngfi.jų paaukoti ir priduoti 
savo skvriu' valdyboms, ar 
BALFo centrui.

Jaunimo centro salės vėsina
mos. Maloniai prašome visuo
menę, gausiai dalyvauti.

BALFas (Pr.j

“LIUCIJA”
Miko Šileikis apsakymų knyga 

“Liucija’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, 1L 60629.

N«tr.«l. 2«m4 — Pardavimui 
MAi. ESTATE FOR SALS

Namel/Žtvni — Perdevlewri
REAL ESTATI FOR SALS

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

»*
■•6

s
BUTŲ NUOMAVIMAS

KAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAM 
» NOTARIATAS • VERTIMAI.

STS V ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

&

J. BACEVIČIUS “ BELL REALTY, j 
INCOME TAX SERVICE ' ’."f

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

AR BŪTINAS KONTAK
TAS STEBUKLUI?

Jėzus tarė: “Laikas yra atėjęs 
ir Dievo karalystė priartėjusi: 
atgailaukite ir tikėkite Evange
liją” (Morkaus 1:15).

Kviečiame visus pasiklausyti 
šic’s įdomios programos šiandien 
8:45 vai. vak. radijo banga 1450 
AM per “Lietuvos Aidus’\

Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
per Sophie Barčus radiją išgir
site “Pasigailėjimas priešui”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Kaip atgimti iš 
naujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321,

Oak Lawn, 111. 60454

i

1

i

i

IRANE TEBEŠAUDOMI
CHOMEINT PRIEŠAI 

TEHERANAS. — Irano val-

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga- 
zu. Didelis ir gražus kiemas. $43,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 masinu garažas. 
$51,500.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $16,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virš $35,000- Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

Pirkite senoviškai

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu TF*užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

n—■ani  ............... it „ajas

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenu* 

Tel. 776-8505

g 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

džia oficialiai paskelbė, kad į Is
lamo respublikos priešų sąrašą 
jau įtraukta visas šimtas Irano 
inteligentų. Sąrašai! įtrauktieji 
bet kada gali būti patraukti teis- nUomOs. Atskiri gazo šildymai, 
man ir žiauriai baudžiami. Pro- 2 sklypai. 2 garažai.
kuratūra priėjo įsitikinimo, kad į Brighton Parke. $57,700. 
Islamo respublikai yra geriausia, 
jei joje nebus Islamo priešų.

vietėse. Jų skelbimai kartais nuo ir perskaitė dienotvarke. Ji pri-J Sekmadienio rytą Islamo parti- 
karto pasirodo lietuviu sapudoj. imta. ' , . j zanai sušaudė dar 16 Islamo

I priešų.
Viskas paruošta, kad liepos 

24 dieną būtų išrinktas naujas 
prezidentas. Darosi aišku, kad 
toms pareigoms bus išrinktas 
dabartinis premjeras M. Ali Ra
jai, nes i:s yra vis labiau oficia- 

■ liai remiamas.

tersburg Beach, Fla., atsiuntė S3 
kalendoriui. Dėkui.

— Naujausia lietuvių kolonija. 
Sonny Hills, Fla., birželio 13-15 
dienomis paminėjo įsikūrimo de
šimtmetį. Šios kolonijos atstovai 
yra veik visose lietuvių gyven-

SENJORŲ VYČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 19 d. 3 vai. popiet 
čių salėje įvyko susirinkimas. 
N’edaug buvo narių.

V. Brazas pradėjo susirinkimą

g 4 butų mūrinis, apie $9,000

Vv-

tuojame & ėšanfe?apdrausti^

AiRVYDASpKfELA
6557 S. TaJman. Avėnuę^ ■ 

7 ; Chicago^. IL 60629

kr' ..ii

:h 7’ith your laxative?
Thėrrit’s time you t/.-, j. -he □'’title inedicine they'

" f.”

id it relieves the discern

PERSONAL 
Asmeny Ieško

. Single, Considerate, Personable. 
American Man in Chicago, who speaks 
only English, 38, 6 ft. 2, 190 lb., 
wants to meet Considerate, Attractive 
Woman, over 5 ft. 3. not overweight, 
22-40 yrs., who would prefer a caring 
relationship over conventional dating.

Write: Box 255 — Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, EL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai |domius 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 pastų, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

X 1 XX LJ U K A-J XV kZ

173» So. HALSTED ST., CĘICAGO, IL 60608

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

For constipation , 
you’ll call it 

“The O vernight Wonder”
Ever feel unčomf

call “The OvernioiJ.
Its today s Ex-La:

forts of constipation by helping restore the body's < 
ovvn natural rhythm. Try it tonight You'll like the 
way you feel in the morning!

Chocolated or pills, Ex-Lax is ‘The Overnight 
Wonder."
Take only' as directed

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

Uniiacija. Uetuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui,

SLA —atlieka kultūrinių darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoj 
darbus dirba.

SLA —ihnokėlc daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri< 
•pdraudų savo nariams.

SLA — apdraucKia pigiausiomis kalnomig. SL.A neieJko pelno, na- 
narna patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuvių draugu gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančio 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoc sumą temoka tik $3.00 metame

vyra visoje lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikė ius jie Jums

KLA — Tiikus
>1,000

SLA —knoptj 
1 mvo _. 
mielai pagelbės 1 ŠIA jsiražytL

Galite kreiptis ir tieatai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

w w. aata P. 
tm. (iii) Mi-ma

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Laikrodžiai fe brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West S^h Strs»? 
Tai. REpublk 7-1541

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Dėl profesijos

— Kodėl sakai, kad man go
riau būti rašytoju, o ne daili 
ninku?

— Aš mačiau tavo paveikslus.

MISCELLANEOUS
{vairus Dalykel

SEWER AND 
PLUMBING 

9
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

U. i I M K U 5
Katery Public 

INCOME TAX 5ERVIC3 
4259 S. Maple****!- Tel. 254-745® 
Teip pet rferonrtf vertimai, gimlnly 
iškvietimai, pi.’domi pilietybė* pra

šymai Ir k’toki blankai.

HOMEOWNERSPOLICV

1

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

10th Annual World’s 
Largest Garage Sale

Inside Evanston's Municipal Garage 
(Sherman Near Church)

JULY 24, 25, 26
Fri. — 11 a.m. to 9 p.m.
Sat. — 11 a.m. to 6 p.m.
Sun. — 12 Noon to 6 p.m.

EVANSTON’S MERCHANTS
SIDEWALK SALE
JULY 23, 24, 25, 26 

Sponsored by Evanston Chamber 
of Commerce

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $111.

T

V

r. ZapolU, Agent 
W. 95th St 

Evarg. Park, III. 
60642, - 424-4654

Slate Compyr;

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Tdefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEP1NAS

Dirbo valandos: nuo 9 vaL ryti 
iki 6 vai vak. šeštadieni nuo 

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

TU. 776-5162 arba 776-516 J 
264S Wed 63rd Street 

Chicago, m. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, July 21, 1981




