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INDIJOS laĖKTUVAS
SPROGO AUKŠTUMOJE

NELEIDO AMERIKIEČIU
ATVYKTI T NAGASAKI
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SIRIJOS POLICIJA ĮVEDA 
TVARKI BEIRUTE

Liepos 2 2d. šv. Marija M 
dalena, šv. Teofilis, Skir 
Auksė.

— Sudano karo '’■jėgos veda 
kovą su Mongalijcs apylinkės 
gyventojais, nonprinčiaįs klau-

NEWlWjJ, Ind. — Indijos 
premjeras Rajiv Gandhi pirma
dieni pareiškė, kad Indijos vy
riausybė yra pasiryžusi suvaldy
ti-' teroristus ne vien pačioje In
dijoje, bet ir keleiviniuose Indi
jos lėktuvuose.

INDIJOS PREMJERAS GANDHI PASIRYŽĘS 
SUVALDYTI TERORISTUS

BOLIVIJA RENKA PREZI.
DENTĄ, SEIM.J

Sovietų karo jėgų priešakio pastatyti jaunesni sovietų 
generolai
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Iš Toronto aerodromo keleivi
nis Indijos lėktuvas skrido tie
siai j New Dehli, bet niekam žo
džio nepranešęs, apie 100 my
lių nuo Škotijos pakrančių ir 
nusinešė mirtin 239 keleivius ir 
Įgulos narius.

vimo metu Nagasaki mieste bu
vusiais, - bet išlikusiais gy
vais.

Japonas Ubo Tenuaki, kuris 
rūpinasi atomo bombos sužeis
tais, smarkiai dar ir šiandien 
kenčiančiais atsakė lakūnui Bea. 
ęhan, kad jis geriau nevažiuotų 
į Nagasaki miestą - .Jis primena, 
kad paleistoji atomo bomba atė
mė gyvybę 70.030 mieste gy
venusių japonų.
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7-— 'SukilėH'ar jrpikalau  ja, kac 
Pakistanas- atj^u^tų afgane 
čianis ’ - du - hėkkopterius, ku 
riuoš blogas oras įpnvortė nusi
leisti Pakistano teritorijoje.

a:ciu.s. 
avimo 

tksliui dėžes pripęl- 
visame krašte šau- 
rinkimai buvo su-

iu tiktai lapkričio mene

Lenino mauzoliejus Raudonojoje aikštėje, Politinis 
biuras paskyrė marš. Ogarkcvą Rytų Europos karo 
vadu.

‘Ligoninės- gydytoj ai specialis
tai nustatę prezidento Iigąž šas- 
tadienįdšpiovė. prezidentui be
veik dvi pėdas ilgosios žarnos, 
galus-šu'siiiyb'ir maitino kuria 
įvairiais: vamzdeliais.Vienas vairi 

nosi- 
tučiris,

Vroclavo lietuvaitės mini Dariaus ir Girėno žygio 
sukaktį. Deda gėles žuvimo vietoje.

Premjeras pirmadienį parei
kalavo, kad Kanada atidžiau 
kontroliuotu savo aerodromus

Sužeistų skaičius buvo žymiai 
didesnis. Dauguma jų jau mirė, 
bet dar yra kenčiančių skaus
mus didokas žmonių skaičius. 
Geriau su jais nesimatyti.

Marš. Ogorkovas buvo atleis
tas iš sovietų štabo viršininko 
pareigų už tai. kad jis sutraukė 
milijonų sovietų karių Vakarų 
Vokietijos pasienin, tikėdamas, 
kad jis privers Vokietijos 
publiką persimesti Sovietų 
sėn, bet nieko iš to neišėjo.

WASHINGTON, D.C.—Marš. 
Nikolai V.Ogorkov, prieš 9 mė
nesius atleistas iš sovietų karo 
jėgų štabo viršininko pareigų, 
praeitą penktadienį buvo pas- 
skirtas Varšuvos pakto valstybių 
vyriausiuoju sovietų karo va.

Mancina, kad nauja Sovietu 
Sąjungos vadovybė sutiko su
mažinti puolamųjų ginklų at
sargas. Maskva būtų norėjusi 
priversti prez. Reiganą visiškai 
sustabdyti Laserio bandymus er
dvėje, bet nieko iš to neišėjo. 
Dabartinė Sovietų vyriausybė ži
no, ,k-d didelės atomo bombų, 
atsargos neduoda rusams ga
lios pavergti visą pasaulį.

Diplomatai patyrė, kad užs. 
reik .ministeris ševardinadzė pa 
ruoš taikos sugyvenimo planą 
taikiam sugvvenimui ir kūry
bai. Bet jis galės tai padaryt 
įtiktai metų gale, o tuo tarpu 
karo jėgų priešakiu paskyrė 
marš. Ogorkovą.

MARŠ. KULIKOVAS PASKIRTAS KARO AKADEMI 
JOS VIRŠININKU

Liepos 21 d. šv. Laurynas Br. 
. Praksėda, Pasargė, Rimvy Japonija.—Prieš 10 

ičio 9 dieną Amcri- 
is Kesnit Beachan 
•iro lėktuvu “Block’s 
narys. Jis dirlur su 

inų; kuriie paleido 
į Nagasakį miestą. Jis 
iš>.kalbėti su bombarda"

Washington, D,C. — Trečią- 
dienįįš opopięte yicėprezidenfes 
Georgė ;Bųsh.ir Baltųjų U Rūmų 
reikalu -vedėjas 45 minutes Be- 
thesdaį ligoninėje tarėsi su pre
zidentu Reaganu.

ir neįleisiu teroristams įkelti 
• sprogstamosus medžiagos į In
dijos • lėktuvus. Premjero gaur 
tos žinios redo, kad lėktuvas bu
vo spsprogdintas, dalys gana to
li išneštos. Lėktuvo uodega ra
sta apie 30 mylių atstume nuo 
lėktuvo liemens.

Premjeras Gandhi pareiškė, 
kad vyriausybei yra žinomi te
roro organizatoriai. Policija jucs 
suims ir atiduos teismui. Bom
bą Kanadoje padėjo sichų fana
tikų grupė.

Du Indijos karo laivai jau pasiekė Škotijos vandeni 
kur nukrito lėktuvas

įlys ir žmonės krito 
kštumos. Xė vie- 
negalėjo išlikti gv-

— Etiopijos maiš ininkai tvii- 
tina. kad jiems pavyko paimti

iKtaaienj aukso uncija 
$318.(19

Kinijos anglių kasyK 
sprogimas, užmušė

Lėktuvas visą laiką palaikė 
kontaktu su artimiausiais aero. 
dremais ir Xew Dehli, bet stai
ga nutilo ir nugrimzdo 7,200 pė 
du giluinon.

Indijos jūreiviai turi pačias 
naujausias Amerikos elektroni
nes priemones ir nufotografavo 
jūros dugną, kuriamo guli iš
blaškytas keleivinio lėktuvo da
lys. Indijos jūreiviai nuleido 
priemones, kurios užregistravo 
“juodossios dėžės’’ stiprius elek 
tronikos pranešimus.

BOMBĖJUS, Indija. Dvi juo
dos dėžės, kurias amerikiečiai 
surado ir ištraukė iš 6,700 pėdų 
Atlanto gilumos, nutilo staigiai 
vienu metu.

Amerika' ai ir britai nustatė, 
kad abi juodos dėžės buvo svei
kos. Vanduo j jas neįsiveržė ir 
jose buvusiu įrašų nesugadino. 
Įrašus padarė Indijos aviacijos 
vadovybe, lodei abi dėžės buvo 
atiduotos Indijos atstovam s,ku
rio jas jau parvežė į Bombėjų ir 
pradėjo nurašinėti.

Indijos aviacijos vadovybė 
pranešė, kad lėktuvas, vežęs 
329 keleivius bei įgulos narius, 
skrido 31.900 pėdu aukštumoj. 
Lėktuvo ne turnė įvykusi aukš
tumoje.

Lėktuv 
iš didSė' 
nas žmok

. Manoma, kad šiomis dienomis 
Amerikos malūnsparnių specia
listai turės progos šiuos sovietų 
malūnsęairiius apžiūrėti ■

Amerikiečiai žinojo, kad rusai 
tūri naują karišką malūnspar- 

. nį šaudant į priešą'iš užpakali
nės bet iki šio meto

pama kaip 
f 1^/inaJuri^^^^bi^ 

tvfas. ' ’ - <
i - Abu lą|«inąi:J<ąrhi; 'pakilo o 
\yėfiaų aim užsako - .j.S’P^kbsta- 
ną: /3 - H

Amerikos karo vadui įsakius 
visiems Amerikos kariams prie
šintis sovietų kariams, jeigu jie 
įžengtų į Vakarų Vokietijos te
ritoriją. Vokietijos karo vado
vybė tuojau įsakė dabartinės 
Vokietijos karo jėgoms pasi
priešinti rusams ir bendradar
biauti su amerikiečiais.

Sovietų karo vadovybė nedrį
so vartoti prievartos prieš Vo
kietiją ir marš. Ogorkovas buvo 
priverstas atsistatydinti.

Dabar tarptautinė padėtis ge
rokai pasikeitė. Prez. Reagano 
užimta pozicija verčia rusus ra
sti bendrą kalbą su Amerika.

Gorbačiovas išstūmų Andrei 
Gromyką iš Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų minKerijos, o 
jo vieton paskyrė buvusį Gru
zijos komunistų partijos pirmi
ninką Edvardą A. ševapdinad-

LA PAZ,Bolivija.—Vakar Bo
livijos gY’ventcjai išrinko kraš
to prezidentą, parlamentą ir sa
vivaldybes. Prezidentą renka 
šešiems metams.

Rinkimų rezultatai nebus 
taip greit žinomi Bolivija kal
nuota Vieni balsuoja slėniuose, 
o kiti kalsuoja 12,000 pėdų auk
štumoj?, Be to, bdsavimo dėžes 
su įmest, balsais siunčiamos į so
stine, kur balsai skaičiuojami. 
Dažnai tos dėžės vežamos neįiž- 
klyjuctos B? to, kalnuose bal
suoja nedidelis balsų 
Kai dėžėje yra mažai b 
lapelių, 
do B ta 
kiama, 
klasteli

Fcucija apz.urejo vrsą aero 
dromą ii jo apylinkes. Aercdro 
mas yra tvrrkoj?, jokių grobi 
ku nėra. Lėktuvai gali laisva 
atvažiuoti ir išvažiuoti.

Pre i n j eras Keram i pa re i š k < 
viltį, kad aprinkta ir dešimt 
metų Insilęsęs pilietinis k?ra<

The firrt and Greatejt 
Lithuanuin Daily in America

BEIRUTAS, Lebanas. Sirijos 
vadovaujama policija baigia įve 
sti tvarką Beirute ir Beiruto au
todromo srityje,— pareiškė Ra~ 
šid K aram i.

Vakar į aerodromą atskrido 
Sirijos sudarytoji komisija Bei
rute ac/odromo saugumui pą- 
likrinli.

— Etiopijoje buvo susirinkę 
Afrikos valstybių atstovai. Tan
zanijos prez. Julius Xyerepo, 
baigdamas konferenciją, patarė 
visoms valstybėms būti solida
resnėmis Afrikos valstybei vie
nybei paniekti.

Geriau informuoti diplomatai 
tvirtina, kad pastarasis yra tal
kaus sugyvenimo šalininkas.bet 
jis turės gerokai padirbėti, kol 
pertvarkys vi>a užsienio minis
terijos vadovybe;.

Prez. Reaganas norėjo pasi
matyti su Michailu Gorbačiovu 
tuojau po Černenkų nurūks, bet 
dabartinis komun stu partijos 
generalinis sekretorius susitiki
mą atidėjo. Dabar jau susitarta, 
kad Gorbačiovas susitiks <u prez.

Liepos 20 d. šv. Česlovas 
Tautgine, Alvydas, Anis.

PAKISTANAN ATBĖGO
2 SOVIETŲ LAKŪNAI

ISLAMABADAS, Pakistanas.'} 
— Oficialus Pakistano vyriau- : 
sybės..pra-n'Cšviw^2ko,r kad į Pa; 
kistaųą atskrido’ du naujausiai; 
sovietų, malūnsparniai' ir nusi. ! 
leido artimiausiame aerodro- 
me. r. :

Helikopterių lakūnai paprašė 
kad vj-riausyBė leistų jiems pa
silikti laikinai Pakistane, kol jie 
.pajėgs susirasti . saugesne vie

tas su^rapK-os-,nę§e.ęsgncią'čįve-. 
rią> bųvo/įę•

Ligėmi^įgydytojai -.nustatė,-, 
nupiaittb.s’^trųos galaigšrii si&u- 
go^mrfai^e jšj urigti ‘vąmzcĮelrus Ąr 
leisti; jn^intį>;prfet«ięn^skyštu‘ 
maistų^.Į ; ' . 1 - '; :

Prežidentas atpaląįdotas, nuo 
vamzdfeūuęatsistojo, 'apėjo lais
vai aį>iė ss$b kambarį ir -labai- 
gerai ipajufo. Jis priėjo prįe du
rų, jas pradarė ir paklaušėi“Kas 
norėtu sulošti tenisą-?”-

Praeinan’tiej i daktarai ir tar
nautojai pasidžiaugė, bet teniso syti centro valdžios

GYDYTOJAI IŠJUNGĖ PREZIDENTĄ NUO VISŲ
: f b ..... VAMZDELIŲ

Poma prezidentienė nepatenkinta gydytojais, leidžia
• / daugelį tartis įvairiais klausimais

kšti neturėjo laiko. Jięms labai 
patiko, kad prazidentas taip grei

- ? ta' stiprėja.
< įBĮ Gydytojai yra įsitikinę, kad pre- 

zidentas stiprėja ir pirmadienį iš 
1 ligoninės jis jau galės važiuoti

•>' namo.

Jane Byrne norėtų ir vėl kandidatuoti merės parei 
goms, bet Harold Washington jos kandidatūros ne

•••••••••••••••••••••••e
Over One Million Lithuanian 

X In The United States
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Lietuvio Sodybių

-

JAUKIOS JONINĖS LIETUVIŲ SODYBOJE.
PAGERBTAS ALVUDO VADOV.DR.ADOMAVIČIUS

Isitv^Uinti tu veEoeiuJKop 
e buvo tokia dide^ 
ui kai kurie lankytojai tal- 
koridory ir lauke, 

sveikinimo su velioniu 
as koplyčioje, sklandžiai 
dė Unon Per valdybos na- 
d. Venganskas. <Po trum- 
igmio žodžio, jis pakvietė 
. Vaišnį sukalbėti maldą.
Union Pier- valdybos pir. 

.Bigelis tarė atsisviekinimo to
lio vaidu kalbėjo V. Kąs- 

medikų — dr. Šaulys 
:rly Shores Lietuvių klū- 

<o vardu p. Galinienė. Ji savo 
timentalioje aisisvinekinimo 
boję trumpai paminėjo jo 
(taringus ir gyvenimo nu-

ALVl’Do pirmapradėje Liet, j 
Sodvboje, 6516 S. California j 

Chieagoje, birželio 23 <1. 2| 
P- P- įvyko tradicinių Joni- ; 
švtntė kurioje buvo pagerb- į 
pirmosios L. Sodybos korė’j

jas bei ilgametis vadovas: 
gei’b. dr. Jenas Adcmavičiu> ir; 
visi susirinkusieji Jonai bei Jo-' 
bes. Meninę programą pravedė, 
pirm, dr J. Adomavįčius.
* Pirmiausia buvo pasimelsta J 
už mirusius alvudieėius: Edvar-Į 
dą Tociliauską, Aliciją Rūgytę 
ir Joną Vaienliejų bei už visus 
Anksčiau mūsų mirusius. Mal
donis vadovavo dr. J. Adomavi
čius ir aptarė jų atliktuosius 
darbus
* Ilgametė ALVl’Do veikėja, 
^kultūrininkė, ambulatorijos dar 
buctoja ir sveikatinės mitybos 
Siekimo vedėja p. Anelė Kirvai
ty tė solo padaina vo: šventas Jo- 
?ho Vabalėli!
I Griausmingai suaidėjo Ilgiau- r t

‘ siu Melų gerb. p-nui dr. Jonui 
_ Adomavičiui ir visiems Jonams 
_ ir Jonėms.
“ Br. Bužinskienė ir Alf. Šidągis 
’įlietu išpildė: Ant šios žeme- 

’“’ės. Po to dr. J. Adomavičius

brėžė, ks<l Dievas randasi _ žmo-

THE NATIONAL GUARD

4aus širdyje, bei visoje 
toje..

J. Palutis patiekė savo 
daros apie atomą.

Alf. šidagis solo: Sapnų 
zykė — Kur Svajonės tos?

Malonu buvo išgirsti ir čia gi" 
mę ELną Aleknienę, — Pranės 
Ivanauskienės dukrelę, čia kar
tu su savo mamyte padainavu
sias: Kur Nemunas ir Vilija bei 
kita> gražias daineles.

Atėjo laikas ir bendroms Jo_ 
r.inių vaišėms, prie kurių fun
dacijos prisidėjo Julius Mačiu
lis su žmona, Ida Valnerienė, 
M ir J. Patarčiai, Br. ir St. Bru
žinskai įr kt. geradariai, patiek 
•laini šampano, vyno, 
bei tortinių skanėsių. Šia 
S^kret. Ant. Kevėža tarė 
sveikinimo žodį Alvudo 
varduvininkui d r 
asavičiui ir visiems

- tiams bei. Jonėms, 
-šampano tostą su 
. ir širdingiausiais
Ilgiausių, sveikiausių.. laimiu 

-giausių ir kūribtngiausių metų' 
5ia karti: painformavo apie al- 
vudiečio —tauraus tautiečio Ed
vardo Točilausko laidotuves, 
kur jam teko teko laidotuvėse, 
mielą velionį, atsisveikinti prie 
šapų, Alvudo bei kitų prašiusių 
organizacijų vardu, kur a. a 
Edvardas priklausė, šioje ilgoje 
tremties kelionėje, būdamas tyj 
us, kantrus ir ištvermingas; vis1 
svajodamas sugrįžti j savo Tė
viškėlės — tyliausias žaliąsias 
Suvalkijos — Sūduvos lygumas 
(prie Čižų, Marijampolės ir Vil
kaviškio) . '■

švenčių vaišes paruošė p. A. 
Kirvaitytė, talkinama (taipgi' 
varduvininkei) p. Jonei Bart
kienei. kuri irgi tarė sveikini
mo žodį visiems bendravsrdu- 
vihiksms. Fotografavo N, Na_ 
gys kaip Visuomet, užfiksavo fo
to nuotraukose. A. Liepa

vyšnių 
proga 

šiltą 
p-kui 
Ado-Jonui

, mūsų Jo- 
pakeldamas 

geriausiais

LIETUVIAI NETEKO DR. JONO VALENT1EJAUS

Lnįon Pier ir apylinkės lietu-f 
vius s ų<yė|ė staigi ir netikėta 
dr Jorio •'Valantieja.us mirlis.lĮ. 

Jj. Valantiejus buvo paslaugi, fa 
lentinga ir visuomenėj iškili as
menybė. Jis gimė ir mokius išė
jo Amerikoj.

Dr. J. Valantiej'us buvo Įtakin 
gas ir žinoifers ne tik apylinkėj, 
kaip paslaugus ir geras dakta
ras, bet dar pasižymėjo labda- 
rfigumu ir humaniškumu. Be 
savo profesijos, jis domėjosi po- 
ilika ir sielojosi Lietuvos reika- 

! tais. Pasižymėjęs įtakingumu,jis 
1 pažinojo visus Lansingo ir Wa. 

shingtono politikierius, o jų tar 
pe turėjo ir draugų.

Dr. J. Valantiejus kilniomis 
būdo savybėmis užsitarnavo vi
suomenės ir politikierių pagar 
bos, kurią praeitų metų rudenį, 
dalyvaujant apie 1,500 asmenų. 
Berrien apskr. pareigūnai suruc 
šė jam pagerbimą. Buvo pasa
kyta daug gražių, jo nupelnytų 
darbų, kalbą, išvardinant jo 
unopelnus. Prieš keletą metų, 
minint jų 25 m,elų vedybinio gy

veninio sukaktį, Union Pier vai 
dyba įteikė gražų įrėmuotą ad
resą. Jis buvo Union Pier-d-jos, 
ir Byerly Shores klubų,, garbės 
H3T^ S.

Su daktaru teko dirbti, turė
jau nemažai pasitarimų ir po
sėdžių organizacijos reikalais. 
Ne vienas mūsų pokalbis, pasi
tarimas ar posėdis nebuvo, ku
riame nebūtume vienakiu ar ki
tokiu būdu, palietę Lietuvos rei, 
kaią. Dr. Jc Valantiejus labai 
gerai orientavosi Lietuvos istori- 
jos įvykiuose. Jo mėgiamiausias 
jx>kalt>is būda Jo apie' did. kuni
gaikštį Vytautą. Jis gerai žinojo 
kokios mažosios tautybės rėmė 
Vytautą ir kokjos buvo jam iš
tikimos, kiek jis jų apgyvendi
no ir kuriame j Lietuvos mie
ste. i .

■Kaž kokiais reikalais atsilan
kiau pas daktarą. Jis įvedė ma

BEFORE

ĮSIVAIZDUOJAME KAir UŽ
TIKRINTUS ŠIUOS GERUS 
DALYKUS:

rašomo stalo mažą vėliavėlę ir 
paklausė, ar aš galėčiau pasa
kyti, kokios valstybės toji vė
liavėlė? Jam padovanota vėlia
vėlė buvo trijų spalvų: raudo
nos — baltos —žalios. Atsakiau, 
kad toji vėliavėlė yra okupuo
tos’ Lietuvos.

Aš paminėjau, kad tokia, tik 
apversta: žalia — balta — rau
dona buvo Prūsų, Birutės d-jęs 
ir kai kurių Amerikos lietuvių 
oragnizacijų vėliavėlės. Dakta
ras teigė, kad jie visi ieškojo ir 
vartė enciklopediją, bet dėl tos 
vėliavėlės, kokios valstybės ji, 
ne visi buvo vienodos nuomo
jęs. Kas buvo tie visi, jis nepa
sakė.

Daktaras buvo didelis pa trio- i 
as. Jie priekaištavo tiems tė-' 
/ams, kurių vaikai nekalbėjo 
.ietuviškai. Jo teigimu, iškilus 
arp jo ir žmonos ginčams dėl 

Viliaus ir Vilniaus krašto, jie 
^riedavosi pieštuko ir braižyda- 
. o ant žemėlapio koks plotas pri 
dauso Lietuvai.

Keletą savaičių prieš jo mirtį, 
. ieną vasarotoja buvo nuvežta 
pas <ir. J. Valantįejų. Daktaras 
bėgdavo su savo pacientų pasi
kalbėti. Pokalby jis paklausė

’ Pa-

Dr. J. Valantiejus buvo dide
lis Lietuvos ir lietuvių mylėto
jas. Jo laidotuvės sutraukė gau
sybę lietuvių ir kitų tautybių as 
menų. Pašarvotas buvo Smito, 
New Buffalo, koplyčioje. Jo 
karstą gaubė vėlių ir vainikų vi 
suma. Tur būt tokių didelių 
laidotuvių ir tokios gausybės 
žmonių, atsilankusiu i laidotu- 
yes, miestelis nebuvo matęs.

Su liūdesiu rinkomės į koply.

AFTER1. MŪSŲ REGĖJIMĄ,
2. MŪSŲ KLAUSĄ,
3. MŪSŲ PAJĖGUMĄ

VAIKŠČIOTI.

šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu įpjo
vimu, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų ir 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ar darbe.

DR. PAUL NADZ1KEWYCZ
DR. SEVERKO HRYWNAK

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA
495fi W. IRVING PARK RD. 

Chicago, Illinois 60641 
Reikia iš anksto susitarti — 685-8400

ME NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO ĮSTAIGOJ:
; .... M-Vm ■' 91• Kojos didžpirščio iškrypimas » Skausmingi ųzpJl Šar

« Geltoni, dori aafĮai • Suartritėj-usio. kojos g
• Kieti kojų piritai _ • Sport.ninku žaizdos
• N’uotrvnos kojos viršuje. e Vaikų tojų bėdos
• įaugę nagai ------------------— Si

_ _________ _ į \ __ į _ , -_ _ S

mėgdavo pasikalbėti apie kny. 
gąs ir spardą-^Jis turėjo graži 
uibholcką. 'Viename mūsų po- 
kalbyj, daktaras išėmė is brb- 
iiotuKos seną, pageltusiais ir vos 
besilaiką?, nuo I subyrėjimo la
pais, laikraštėlį; "padavęs jį 
man, paklausė, ari aš esu skai
tęs tą laikraštėį? Pažvelgęs į 
laikraštėlį, prisipažinau, kad aš 
jo ne tik neskaičiau, bet nesu 
jo nei malęs. Itaikrašlėlas “Jau- pacientės, iš kar ji kilusi? 
nimas” buvo išspausdintas 1921 entė atsa-kė, kad ji kilusi iš Vil
ai. Kaune, kur iš tarp kitų laiak. no. Daktaras pastebėjo, kad yra 
raščių buvo jo bibliotekoj; i k Vilnius, o ne Viino....

LINKĖJIMAS TĖVYNEI
Kaip saulė iš-žemės gelmių 
Pažadina šakinis ir diegus duoti vaistų. 
Taip aš sau ištvermę iš tavo išteklių šeiniu. 
0 tėviškė, kurios per amžių neapleisiu.
Vorai ir skorpionai nuo seniai
Nuodingai gelia tavo kūną, geria kraują 
Ir pilkvarnių plėšrių būriai 
Aplink tavas žfemes li zdus sau krauja.
Prie pikto kelio sentėvių namai, 
Statyti su daina pilkų sermėgių.
Juose krūtinę kalavijais ardė motinų verksmai, 
Kai į Ameriką tavieji sūnūs bėgo.
Kiti su gęstančia gyvybės šakele 
Iš Sibiro tau nešė griaučius.
Už saviškai kalbėtą maldą svetima galia 
Atė jus buvo jų naikint ir jų pastogių griauti. 
Dabar pro langus byra dangiška šviesa, 
Sodybų sodai pradeda žydėt, atsiveria šaltiniai. 
Klaiku tik, kardais-tebemojuoja netiesa,
Kad per mažai vieningi sūnūs paskutiniai.
Kaip saulė marių pakrašty
Pažadina skraidyt biteję ir žuvėdras — 
Taip aS, bebūdamas prie tavo vieškelių arti, 
Geidžiu, kad amžinai tau būtų rytas giedras.

gyvenimą su pasišventimu dir
bo kitiems, užmiršdamas save. 
Jo darbo ir sielos ramstis buvo 
Lietuva ir lietuviai, Dr. šaulys 
paminėjęs velionio išgyventą 
Lietuvos likimą, palietė jau
triausias jo sielos gelmes.Trum
pą, bet jausmingą padėką pa
reiškė visiems, prisirijusiems 
prie laidotuvių ir atsilanku- 
siems, velionio žmona Elzbieta. 
[ velionio kapstą buvo įdėta tau 
tinė: geltona — žalia —raudo
na vėliavėlė.

Bažnyčia buvo perpildyta lai
dotuvių dienoje. Minia būriavo
si ant laiptų ir už durų. Iš baž
nyčios karstas buvo nešamas 
pro: policijos, ugniagesių ir grei 
tosios pagalbos pareigūnų išsi-

Pajudėjus mašioms su karstu, 
gaaisi palyda pasekė j kapines. 
Trys salvių šūviai nuaidėjo ka
pinių erdvėj. Po įprastų laido
tuvių apeigų, prie kaisto, lietu
viai sugiedojo Mariją$Marija, o 
kapinių tyloj.įžaidėjo Lietuvos 
himnas: Ne vienam “palydovui 
nuriedėjo gaili ašara, vilgė pa
mintą žolę. Tebūnie Jam leng
va šioje žemėje! ' . „

IRENA IR STASYS PRANCKEVlčIAI DIRBO 
BENDRĄ DARBĄ 25 ĮMETUS .
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Irena Pranckevičienė, jos sūnus ir duktė
Irena ir Stasys Prancevičiai 
dirba bendrą darbą 25 mtus. ?

Birželio mėn. gale Irenai ip 
Stasiui Pranckevičiams, nuola
tiniams Naujienų prenumerato
riams ir rėmėjams, suėjo 25 
melais bendro gj’veaimo.Ta pro
ga jų vaikučiai Danutė, Gėdi
ni imas ir Edvaixias. Irenos drau
gėms Skoprenei, Dumčienei ir 
kitoms padedant, suruošė ba
lių.

Nors sis sumanymas buvo už 
projektuotas prieš porą mėne
sių, bet vaikučiai ir visi pakvie-

vietė į jų sveikatą išgyti po t su 
rę šampano. k -z

Kiek užvalgius ir migėrus su 
jumoristišku eilėraščiu jaunuo
sius pasveikino dr. Birulė Molu, 
šiene, Tau-los Fr ndo vardu Ant. 
Repšienė (Pranckevkius yra 
Tautos Fondo įgal otini, v.Le- 
roj«), krikščionių 4^, riįy 
vardu inž. Stasys Dmuvskas. 
Dar kalbėjo Brasokienė, D įbru 
skienė, Paleckis, Badūauskis 'r

inės minulės ir kai Dumčienė 
pakvietė Pranckeviėius pas sa- 
ve ėdimam pasivaišiuimui, šie 
labai nustebo, kai pamatė staig
meną — virš 30 svečių, puikiai 
papuoštus stalus, apkrautus su 
visokiom gėrybėm.

pįrnu, kiiriai. abu. jaunavpdžiąj 
priklauso, spsirinkttsTę/ų vapcfii, 
pasveikino jaOrvavezHhis tr ' ]»V

Buvo įteikia jaunins f” 
sa eilė gražių dovanų «š v\o < 
ir iš Kanados, kur jaun e arką 
čiau gj-veno.

Pobūvis su tiaiiKtuis pr; ėjo 
lateū linksmoje nuotaikoje.

Be linksmų, cicadškiai 
gyvena ir diūdnų dienu. Lirp'; 
1 d. mirė i> 5 <1. buy© pii, /91a 

amžiaus

nūs medicinos daklar. 
eilė artimų giminių.

S.

ir vtsa

šeštadienis — Pirmadienis, Sat. - Mon. July 20 22, 1985



TALMAN FEDERAL LABAI IŠSIPŪTĖ

toliau pūstis ir plėstis ,bet prieš 
3 mietus pasakytą prez. Reaga- 
na optimizmą šiek tiek atšaldė. 
Jis pasakė kad Amerikos biznį 
gadina,* o Talmhn direktoriai! 
pradėjo jausti, kad santaupos 
jau neplaukia į taupytojų sąs
kaitas.

'Daugelis taupytojų neteko 
darbo ir mėnesio gile santaupų 
nenušė, !

Talman bendrovė išaugo į . 
^6.2 bilijonų bendrovę. Ji buvo 

pati didžiausioji taupymo ben.

Talman Federal taupymo ben
drovė augo, stiprėjo, plėtėsi ir 
būtėsi, bet ji tiek išsiplčlė, kasd 
reikėjo išleisti orą, kad r.ę* 
sprogių :‘'j

Talman bendrovė pradėjo pū 
stis Pietinėje CJiciagcj, prie 55- 
tos ir K.dz ?. Bendrovė tyrėjo 
tiek daug pinigų, 111 pradėjo 
supirkinėti • aplinkinius namus 
automobiliams pastatyti. Kada 
privažiuodavo daug automobi
lių ir nebuvo vietos jiems pas
tatyti, tai. pradėjo pirkti dau
giau namų ir statyti itaugiau drovė visoje Amerikoje. Ji pri- 
aukštų automobiliams pasta'yti, glaudė kelias mažesnes lietuvių i 
žmonėms už namus mokėjo dr- 
d-liūs pinigus ir statė namus 
cutomobiliams pastatyti. Taii 
buvo geri taupymo bendrovės 
laikais, bet atėjo lakas, kad au
tomobilių sustatydavo mačiau, 
Pripirko tiek sklypų, kad dalis 
būdavo tušti/- '

Chicagoje Talman bendrose 
priėj p. liep to galą. Mies t.e j i j au 
negalėjo įaugti, aplinkui bendro 
ve buvo tuščių vietų, bet ji pra
dėjo plėsis po visą miestą. Ji 
nerinko daugiau namų, bet pir
ko po visą .miestą išblaškytas 
taupymo bendroves Ji apsipir- 
ko ne tiktai vakarinėje dalyje 
esančias, mažesnes taupymo ben 
droves P.irko jas Chicagoje ir 
už.Chicagos, Pinigų ‘buvo kaip 
šieno, juo daugiau piriko,, 
tup- (įiagiau pinigų turėjo.

Direktoriai žinojo, kad pini
gas turi nešti pinigus.- Jie įsiti
kino, kad pinigas, ir jie matė, 
kad jie negali miegoti.

Kaž ’kas pranešė, kad Peofiar 
mieste taupymo bendrovė bė
doje Ten buvo didelis skaičius 
lietuvių • Miešto centre jie turėjo 
kelis didelius .namus.. .

Pinigų buvo, bet taupymo 
bendrovei jiems buvo permaža. 
Įsitikino Talman bendrovės iš
sipūtusius direktorius, kad at
važiuotų, apžiūrėtų ir susitar
tų su taupymo bendrovęjčas vi
ską apži'lrėjo ir apskaičiavo, tai 
Talman bendrovė ’ nupirko ne 
vieną, bet netį8-nias taupymo 
bendroves.

Talman bendrovė, pradėjusi 
plėstis. Kedzįe gatvėje, išsipū tė 
bey^.pt>tvįsą';šiaūrinės?- Illinois

Natiurmortas. AliejusDail. Pocevičiutė

taupymo bendroves.
$6.2 bilijonai dolerių ir be

veik 60 taujxynio bendrovių bu-| 
vo perdaug. 1982 metais tau*; 
pymo sąskaitos nedidėjo, o jau1 
1983 metais pradėjo mažėti, i 
Taupytojai pradėjo traukti san; 
taupas įvairiausiems reikalams, į

1983 metų gale, kaip viską i 
apskaičiavo, tai pastebėjo, kad i VLADAS PAl zA 

pro prakirstą skylę išėjo S30 NESUSIGUNDYKIME VYLINGAIS VILIOJIMAIS 
milijonų dolerių.

Direktoriai negalėjo supras- > 
ti. Jie buvo pripripratę prie pū-1 
timo ir didėjimo, o čia dabar I 1 
neikia skylutes lipdyti. Jie ne-‘ 
galėjo susitarti, pradėjo pyktis J 
Kai bendrovė pūtėsi, tai nebuvo! \ 
jokių ginčų, .bet kai reikėjo pa- • 
žįstsmus atleisti arba algas nia-l 
žinti, tai prasidėdavo 
negalėdavo susitarti, 
lių sprendimų nebuvo.

Talman bendrovės 
pasiekė Federalinę valdžią, Ka-' bendrovė jau neturėjo nuosto- 
da direktoriai negalėjo susitarti lių,

Ponas Roberts yra pasiruošęs 
apie 20 bendrovių atsikra- 

parduoti ir tuos

Priseki, lietuvi, gedulo spalva 
šiandien liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

V. Mykolaitis-Putinas

— Sovietų Sąjunga 
lietu* 
Mask 
kaip 
pas

'4»yėik- ' 60. -taupymo

'-’t - Xf-K

ginčai ir j 
Vieninte- i

reikalai (

Niekad žiauriau nebuvome siniai, naikindamas fiziniai, be- 
žudomi, kaip raudonojo ruso- 
imperialisto, kuris plėšriojo žvė tautinius ir religinius, 
ries įnirtimu, slopindamas dva- nius ir mokslo židinius. Klastoja

atodairiniai griauna ir naikina 
kultūri-

žaloja

ir nuspręsti, tai Federalinė vairi-1
džia atsiuntė Teodorą H. Ro-j dsr 
berts, kurio visi turėjo klau-! ryti Jis galį 
syti. j sklypus, kuriuos bendrovės di-

e'Ponąs Roberts bandė įtikinti rektoriai bereikalingai nupirko, 
direktorius ,kad bendrovė pati! Yra sklypų, kuriuose nestovėjo 
blinksta. Reikia paklausyti, kur J nė vienas automobilis Jie Įsi- 

ir ? ten skvle užlip- vaivaizdavo ,-kad. bendrovė visą. šnypščia
dyti

H. Roberts,'nieko nėsiklausda-

laiką augs, bet ji neaugo,

Kai Talman bendrovę aptvar.
mas, patikrino kad taupymo’ kys ir užkaišios visus bereika- 
bendrovės labiausiai šnypčiaJis lingus plyšius, tai tada ją vėl 
atrinko 6,sukvietė direktorius ir atiduos direktoriams tvarkyti, 
pasakė, kad patys perimtų savo ( Tuo tarpu-išsipūtusi bendrovė 
bendroves, Jeigu kurie reikalo' vis dar šnypčia 
nesuprato, tai tos bendrovės pa
kenkė taupymui

-1984 metais jis.atleido visą 
eilę tarnautojų ir pradėjo de
rybas kitom bendrovėm nusi
kratyti Metų pabaigoje Talman

Voveris

tautos istoriją, rusina ir 
kalbą.

Okupantas,marindamas 
gyvybę, ruošiasi 15-rių 
Lietuvos pavergimą vainikuoti 
“išlaisvinimo” ir “padėkos” vai
niku. Mūsų tautinė mvn^ralinė 
pareiga, pavergtiesiems f nega
lint reikšti savo va^^;, ’ viešai 

• ginti tautos teises, visomis jėgo
mis ir priemonėmis veikti ir ko
voti prieš engėjo klastingas me
lo užmačias, įtikinti laisvąjį pa
sauli, kad Lietuva’nėra auka So. 
vietij brutalios ir apgaulingos 
jėgos. Krašte ir vergų .stovyklo
se siaučiančiais smurtais, kan
kinimais ir žudymais Įfekokime 
žmoniją, kad ji ne tik^ųžinotų, 

bet ir Įsitikintų, kadį^ti^tuvos

tautos

lietuvių ūteratūros, meno tv mcžzti

SriWi Igack ilspeflo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Steko*, 
f. RaUkčlo,. (fr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Metisus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!/ k 
Mtjfc. čfuriicnkj, M. Sfieikio, V. Kašubas, JL ROkftelės Ir A. Varto

< 1 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė*, raiytojos !r to- 
Salą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
tvaotes be! jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoj as
menis, gėrintiii autorė* puikiu rtilluml Ir luiinktaJj duomenlum 
M uiknlirialt. Studija yra 151 pusi., kainuoja 92.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprsty 
Įū fuoio Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mur=> 
gyvenimo bruožų apralym&a, bet tiksli to laikotarpio buities 
ra tūrinė studija, tusk irstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyr* 
parduodama tik ui tt < j < , .

įSomial pAntiyU rtudija apie Rytprūsius, remtetli Pakalnės i 
Labguvos apskričių duomenimis. ApralymaJ įdomūi Idekvteair 
SetuvfnL Leidinys Hiustruotiu uuotrankocak, pabaigoj* duodami 
ritOv&rdilų pavadlnimaJ^tr Jų vertiniai J rokleCų kalbą. Laba’ 
$audingo> ŪS pust knygoje yr* Rytyrūafų famMajds. Kaina

> K4 LAUKIS LIM1, ralytojos PetronėMa Orintaffėi ate
mtaftnal tr mintys apie *«meni8 ir rietas ueprlk. Lietuvoje Ir plr- 
makriaii bnlievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik H. .

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoHucfonlerfus, nertrptari 
tu fr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje} tik n> 
targJo Jalinsko knygoje tple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po® 
Mją. Dabar būtų Jį galinu pavadinti kovotoju ui žmogaus teis*!

T** formato, 265 pusiapią, kainuoja R.
> BATYUNtS NOVKLfS. W Joačenko kūryba, >. ValalKf J4- Jaainoe Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

toje’ 
dės.

Kas nutiko tuos "veikėjus”, 
“kultūrininkus",.... kurie eilės 
metų pasipriešinimą paskandino 
žiauriojo raudonojo imperialisto 
nuexiinguose kėsluose. Ar miru
sieji Sibiro, Varkutos ir kiti kan 
kiniai, bū<L*mi gyvi ir laisvi, vi-, 
liojami okupanto važiuotų su lai 
svojo pasaulio lietuvių laikraš
čio redaktoriumi ir kitais skatin 
tojais “pasigėrėti” ir “pasidžiau 
gti” Maskvos despotų tautos 
naikinimo ir žudymo “laimėji
mo” vaisiais.

nesidžiaugs, bei liū- užkąsti Lietuvą mirties duo* 
bėn. Susigundydami pavergėjo 
ir laisvojo pasaulio skatintojų 
vilingais viliojimais, nedovano
tinai nusikalstamume tautai ir 
pani krntume laisvę, dėl kurios 
tiek daug iškentėjome, aukų pa
klojame ir kraujo praliejome.

Vladas Pauža

Ar laisvojo pasaulio skaityto, 
jai ir ragintojai, klaidindami su 
augusius ir žalodami jaunimą, 

•pamiršo: Lietuvos pagrobimą ir 
laisvės netekimą; Baisiojo Bir
želio masinius išvežimus, 
kinimus ir žudymus; 
čius 
prie 
nių; 
kių,
dymo vietoves, kur verdančiu 
vandeniu buvo plikinamos gy
vos prie medžių priristos aukos, 
badomos akys, ‘laužomi šonkau
liai.... laisvės kovotojų išniekin.

kan- 
mirštan- 

kūdrkius, besiglaudančius 
mirštančių motinų krūti- 

Kauno, Rainių, Praveniš- 
Telšių ir kitas kankinių žu

— Chicago's, teisėjas Wayne 
W. O’son paėmė iš advokato 
$9,000 kyšį.

— Margaret Tatcher labai su
sirūpino, kad mokytojų . tarpe 
konservatoriai nustojo pasitikė
jimo, vos gavo 25% balsų.

— Čado atstovas reikšdavo} 
PoJizerio ir Maroko valdžioms 
baigti kovas Sastonijoje. Jos tik 
tai didina Afrikos skolas.

ENERGY

Atdara šiokiadieniais nuo

TeL 476-2206

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

• Str ESTINGAT IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 
DUXYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS

-------------------- -—----------------—-----— j

For constipation relief tomorrow į 
> reachforEX-LAXtonight. <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. J 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is^į-^ 
•‘The Overnight Wonder?

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 1982

NAUJIENOSE GALEMA GAUTI
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

įD tomu ------ —------------------ —---- - -----------—.------

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl ____

3. Miko Sūeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

110.00

S6.00
$6.00

$5.00

$5.00

JbryfU faxaamca Ns^taacaa, 1TW 5a. ELaMed FL, CSMųr
5. Prof. P. Pak>rkKo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

6. J. VenefcTW, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

M.00

12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608 siųs- 
, kite čekį k pridėk tw vieną dolerį parsiuntimo Ulaldomt.

pavergėjas 
yra atsakinga dėl masinių 
vių tautos žudymų ir kad 
vos raudonieji diktatoriai, 
ir rudieji naciai, turi būti 
merkti ir nubausti.

Mums, lietuviams, Lietuvos 
45-rių metų pagrobimo sukaktis 
yra didelio skauemo ir Ii ridė
siu, neužgydomų žaizdų ir r-b- 
užmirštamų pančių šaltinis, sriu 
venas ašaromis ir krauju.

Sutelktinėmis jėgomis dirb-1 
darni, nesitenkinkime vien tik 
“Taikos ir Laisvės” (tiksliau 
“Laisvės ir Taikos”) žygiu, bet 
viešai demonstruokime ir prote
stuokime, daugiau ir plačiau ra 
šykime savoje ir kitataučių 
spaudoje, kalbėkime lietuvių ra 
dijo valandėlij programoje ir 
kitur. Daugiau paveikime sena
torius, kongresininkus ir val
džios atsakingus pareigūnus,kad 
jie ryžtingiau, tvirčiau pasisa
kytų ir veiktų dėl mūsų paverg
tos tautos, kuri uždaryta mir
ties kalėjime ir atskirta nuo lai
svojo pasaulio.

Maskvos agentai ir kiti “gera
dariai’’ apgaudingais siūlymais, 
pažadais ir lengvatomis skatina 
laisvojo pasaulio lietuvius šią 
vasarą skaitlingai aplankyti Lie 
tuvą, ‘‘pasigėrėti” Dainų šven
te, koncertais ir kitomis pramo
gomis. Skaudu ir liūdna, kad ir 
kai kurių laisvojo pasaulio: laik
raščių i-edaiktoriai, bendradar
biai, kultūrininkai ir visuomeni
ninkai taip pat skatina ir ragina' 
važiuoti “pasidžiaugti” menine 
programa prevartaujančių tau
tiečių šokių šokėjų, dainininkų 
ir kitų, kurie, regėdami laisvojo 
pasaulio lietuvius Lietuvos pa- 
igį’įibimo !sukal|tuvinėje “Jpuow į

ius lavonus; religines aukas; ka1 
pus1 be vardų ir gėlių; mirštan- 
-io liepsnų kančiose Romos Ka
lantos šauksmą: “Laisvės Lie
tuvai”; didvyrių krauju rašytą 
testamentą, kuris yra saikas 
niūsų tautinės meilės ir ištiki
mybės....

Mūsų, kaip neatsiejamos lie
tuvių tautos dalies, paskirtis 
veikti ir kovoti, -gaivinti ir -teik
ti laisvės viltį kenčiantiems iš-, 
trėmimuose, kovojantiems f?vy 
nėję, bet ne talkininkauti žiau
riajam okupantui, siekiančiam

f Iter* every 3,000 te į 
3,000 mUet to evoM * 
casting gasoline.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratp-msUpA 
organizacija, lietuviams-ištikimai tamaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti- ir kitiems, kurie tum

- ' darbus dirba. ’’ •'•■- Ą

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3HUJONUS dolerių 
apdraudų savo •nariams. ■ ' ' : ■

— apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: s 
■ $1,000 apdraudos sumą-temoka tik S3 00 metama.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. -r”:
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėju*,' 
jie Jums mielai pacelbės į SLA jsirašytL ‘ '

SLA

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

f&niė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, k&f Bet kada tr 
5et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, beturiu* 
ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir proi. B. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, paderi 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini rerttmuj 

ir patarė mums toliau studijuoti.

PaAtas &

fl, Halstea BL, BEiexgu, ED IKK
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venrojų dauguma to nežinojo.
Apie atomo bombą nieko neminėjojet tuo metu Ivo 

Jima jau buvo amerikiečių kontrolėj. Japonai dar slaps
tėsi Ivo Jima pašlaitė6e,bet salos uostai amerikiečių jau 
buvo užimti ir Amerikos karo laivai, gavę reikalingų at
sargų, jau plaukė pačios Japonijos apšaudyti. Be to, ja
ponų laivynas jau buvo sumuštas filipinų vandenyje, 
pakilę japonų kamikazes krito ant Amerikos karo laivų, 
bandydami juos išsprogdinti, bet tai jau buvo nedide- j 
lė žala. |

Oficialus Amerikos karo jėgų pranešimas sakė, kad 
Amerikos aviacijai ir karo laivams pavyko nutraukti 1 
susisiekimą arp Hokaidos ir Honjia salų. ' ,

Pati didžiausioji tos dienos pirmo puslapio žinia
L, t.

“Trumanas, Churchillis atvyko į Berlyną.’" “Vokie-vj 
čių karo jėgos jau buvo sumuštos, Hitleris paskutinei 
savo žmonai liepė nuodus praryti, o vėliau ir pats nusi- • 
nuodijo, o Trumanas su Churchilliu apžiūrėjo paskuti- • 
nėmis dienomis išgriautą Berlyną. Sekančios dienos žį- f 
nia sako, kad Stalinas taip pat turėjęs atvyktiį Berly
ną, bet pavėlavo. Matyt, kad Stalinas, Trumanas ir 
Churchillis turėjo susitikti Potsdame, bet Stalinas ne
buvo tikras, kad Potsdamas būtų buvęs saugus, todėl 
jis pavėlavo.”

Prezidentas Trumanas pirmininkavo Potsdamo 
konferencijai. Jis atskrido į Berlyną tą pačią dieną, kai 

į ten atskrido ir adm. Leahy, tuo metu buvęs Amerikos 
Į laivyno viršininkas. Jis buvo gerai informuotas -apie 
Amerikos karo laivus, bombarduojančius, keliančius į 
padanges japonų karo medžiagos sandėlius, esančius 
pietinėje Japonijos dalyje.

Apie lietuvius pirmame puslapyje yra tokia 
žinia:

fe

$40.0U

$124JW
H-OU

$2<UU

. moo
,i2OU

Naujienos eina kasdien, išskūriam 
selrTnafiH»nnij_ Dlrma/hanin. jj įyea- j 
tadiemus. Leidžia. Nauji gnu Bendro
ve, 173W So. Halsted Street, Chicago, 
IL duona. relei. 421-3100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Oraeriu kariu su ii^rymn.

nuo 9 vaL ryto iki 5 vėl popiet, šeštadieniai — iki 12 vai

PRIEŠ 40 METŲ SPROGO PIRMOJI ATOMINĖ 
BOMBA

pir-

uni- ' 
pa-

Prieš 40 metų, 1945 metais liepos 16 d. Naujasios • 
Meksikos valstijoj, Alamogardo dykumoje, progo 
moji atomo bomba.

Atomas buvo suskaldytas- Chicagoje. Chicagos 
yersiteto kieme, prie fizikos, skyriaus pastatytoje 
žiūrėje.

Atomo skaldymd darbams vadovavo italas Enriko 
Fermi, sugebėjęs pasprukti iš Musolinį vadovaujamos 
Italijos, pasiekė Ameriką ir patikėtas atomo skaldymo 
darbams vadovauti.

Tuo tarpu Alamogardi srityje paruoštai atome 
bambai vadovavo prof. J. Robert Openheimer.

Į Alamogrado 1-sios bombos sprogimo sekti buvo nu
vykęs fizikas Enrico Fermi.Jis paruošė visas instrukcijas, 
kaip uždegti platonijų ir kai šio elemento ugnis susprog
dins paruoštus atomus.

Be jau minėtų dviejų fizikų,, pirmose eilėse sėdėjo 
Noris Bragbury, John Menkey, J. M. Kellog ir sekė- 
visa eilė mokslininkų ir patikėtų žurnalistų.

Atsivertėme 1945 m. liepos 16 dienos Naujienas: 
Mums buvo įdomu pamatyti, ką tuo reikalu rašė šis 
dienraštis. Nei liepos 16-tąją, nei kelias dienas vė
liau Naujienose nebuvo nė vieno žodžio apie sprogimą 
Alamagordo srityje. Tai buvo karo paslaptis, kuri tik
tai vėliau paskelbta viešumon.

Chicagos lietuviai žinojo, kad Chicagos universite
to pašiūrėje buvo bandoma skaldyti atomą, kuris turė
jo būti kelis kartus galingesnis už paraką ar dinamitą, 
bet konkrečiai apie pasiruošimus atomui skaldyti Chica
gos lietuviai nežinojo.

Kas tuo metu mokėsi fizikos Chciagcs universitete, 
tai galėjo nujausti pastangas atomui skaldyti, bet gy-

Dr. K. Šidlauskas J
APIE CHICAGOS LIETUVIUS IR 

DEMOKRATŲ PARTIJĄ

Dr. K. Šidlauskas

Prieš keliolika metų vienas -Chicagos uni 
versi te t o politinių mokslų doktorantas, John 
Patrick White, parašė įdomą disertaciją apie 
Chicagos lietuvius ir demokratų partiją, už ku
rią jam buvo suteiktas politinių mokslų daktaro 
laipsnis. K ■>

jJi.'crtacijeB pilnas pa vadini mas'yra vienan- 
tis: “Lithuarian and the Demokratic Party, A 
Case Study of Nationality Politics in Chicago 
;>nd Cook Conf'.’ dwertation submited to

sako.

“Sąjungininkai neverčia lietuvių grįžti Į rusų

I*«

Ramusis ežerėlis

ISPANIJOJE, PORTUGALIJOJE PRASIDĖJO laja. Ji buvo s-uilaiiusi koaliciją 
EKONOMINĖS PAKAITOS su Soares vadovaujama partija,

bet paąk,U ‘.Hpiu suardė ko.

okupuotas sritis. Jaltos derybų metu vakarų ’sąjua- ASaai^;

MADRIDAS, Ispanija.—Praęi- bu. Jie slaptai bėgo į;Prancū
ziją, B^giją, ieškodami beb ko
kio darbo, kad galėtą pasiųsti 

: kęlisį ;dolerąis Ispanijoje liktu. 
Sionjs šeimoms, . Ų’ MLU&f *

I^apa.mš
5- mietiė, atsilikę i ’Ispanijos ij 
Portugalijos ūkiai bandys siišij.?. 
lyginti su.Eųropos rinkos valšiy-’

tą sekmadienį Ispanijon atvyko 
- Portugalijos premjeras Mario

Praeitą savaitę Šios abi vai- 
styrės buvo priimtos į Europos

. gininkai, pasižadėjo repatrijuoti .visus užtiktus/so
vietų piiįęčius, įskaitant ir ukrainiečius. Šis nutarij 
mas .-liečia tiek vokiečių -karbč.pramonėje dirbančius 
darbininkus, tiek karo belaisvius, tiek rusų de-; 
zertyrus.” į ■.M. _ 1
Prezidentas Trumanas, važiuodamas į Potsdamo

konferenciją jau žinojo, kad Amerika, turi atomo bom
bą. Jau nebuvo jokio reikalo sakyti apie tai Stalinuimes 
Stalino agentai jau žinojo apie bombos sprogimą. Stali
no agentai jau bandė iš sprogusios bombos gauti bom
boje buvusios medžiagos, kad jie galėtų bombą pasiga
minti. Stalino agentai Soblevas ir Rozankrencas buvo 
suimti,, nuteisti ir elektros kėdėn paso^ntį.

Pirmasis sprogimas įvyko Alamgrado srityje, o 
antroji ir trečioji atomo bomba buvo išmestos Nagasaki 
ir Hiroshima miestuose. Japonijos karo vadas pranešė pa
sauliui, kad jis nepajėgia sustabdyti Amerikos -karo jė
gų ir pasidarė charakiri. Jį pasekė visa eilė japonų ge
nerolų ir admirolų. j- ___

Amerikiečiai manė, kad rusams i eikia lo metų, kol I y^j^jybė kuri pupcfevinęjo 
jie pasigamins atomo bombą, tuo tarpu rusai pasigami-. balą, 
no ją į keturis metus. ■

Atėjo atomo ginklų gadynė. Sovietų karo vadai ir
vyriausybė manė, kad jiems pavyks pavergti visą pa- galėjo parduoti.
šaulį, bet taip neišėjo.

Amerikiečiai turi lašelio uriemones atomo gink-1 bininkams. Nebuvo jokių dar. dar veikia SoeiaklerMikratų pat. 
lams sustabdyti. | '

Rusų energija,pastangos ir santaupos sudėtos į ato- šaulio pavergimo ir 
mo ginklus eina niekais. Jie privalės atsisakyti nuo pa- sugyventi.

the University of Chicago, March, 1953. Veikai 
las apima 2.63 mašinėlė rašytus puslapius.

Šį mokslini darbą apie lietuvius (pats būda
mas airių kilmės autorius parašė, paskatintas 
vieno lietuvių kilmės studijų draugo. Nors šis 
veikalas buvo baigtas rašyti 1952 metais, todėl 
nepaliečia bent paskutinio dešimtmečio įvykių, 
tačiau tiek lietuvių, tiek kitų etninių grupių 
reiškimasis šio krašto politikoje bei tokio pasi- 

j reiškimo formos nedaug ką pasikeitusios iki šios 
Įdienos. Todėl mums lietuviams pravartu būtų 
susipažinti su šio veikalo pagrindinėmis minti
mis ir gana įdomiais iš Chicagos lietuvių demo
kratų veiklos paimtais faktais.

Pats veikalas parašytas po plačių virš tre
jetą metų užtrukusių, tyrinėjimų, panaudojant 
tik nedidelį skaičių kitų autorių vekalų, o pag* 
rindžiant visą šią studiją pirmoje eilėje paties 

'autoriaus asmeniškų Chicagos dmokratų parti
jos vadų ir Chicagos lietuvių demokratų veikė
jų apklausinėjimų duomenimis ir archyvų do
kumentais.

L Tautinių grupių reikšmė politikoje
Df. White pradeda savo disertaciją, aptar

damas imigrantų svarbą arųerikoniškoje politi
koje, ypač, anais senaiš laikas, kai dideles atei
vių bangos pradėjo atvykti į šį kraštą. Didžiųjų 
Amerikos miestų partinių darbuotojų rūpestis 
buvo užsitikrinti tarp tų ateivių pastovų val
dančios partijos rėmėjų skaičių.

Prez. Roffįslis- Eves žinoda
mas < gyvėatojų pasitikėjimą

Ėu-ropoš rastą,
Dokumentai -pasirašyti, >: bęt 

i jos priimtos tiktai nuo ateinan
čių, metų, sausio, pirmos dienos.

■Reikia turėti galvoje; kad ka
ro metu Ispaniją valdę diktato^ 
rius Francisco Franco..- Laimė, 
kad jis dar nestojo į karą Hitle
rio pusėje, Hitleris specialiai at
važiavo pasrmartyti su gen F. 
Franco. Diktatorius prižadėjo, 
įvairiausią panamą naciams, bet 
jis nesutiko siųsti karių- prieš 
demokratine Europą.

M..
Naciai buvo sumušti, o pals 

Hitleris nusinuodijo, o Ispanija 
įr Portugalija buvo izoliuotos, 
Jos neturėjo užisnio prekybos, 
beveik nieko negalėjo pirkti. So. 
vietų Sąjunga .buvo' vienintelė

Europa-- /ttįp pinigų, ir ^maši
nų, ndęi. paanąudotį- pigiešniaįiį 
Ispanijos' darbininkais,: bet per 
penkis mętBs ^-negalėjo. «ųs.ūy-^ 
ginti su'-Eįįropos darbmurkai^..

Katalunijpje- veikią. auditu 
pramonėrituji njodęrnišk.as rug y 
šinas, i'dihbiuyės 
siains!k^iue6.

Ka^> piemjei'as .Seares, taip.; 
ir Ispanljič®'pfeiiųei;as' 'Gon^aįį 
les yra js6ęįąi^tai <ic ’-dėw>kr^ 
tai; ‘ ■ i ' ■■■

Ispanijoje Gon^lės vadovai*!: 
ja ypačiai thdžiąusiai' darbįniru.. 
kų partijai. Conz-aies. ir Sįite te
pajėgė įtikinti Bįiropos sooajp.i 
sius,kad būtų 'Baigta abiejų val
stybių izebacijat-jr-^abi tautos ha 
tu priimtos jfEįu&bos rinką. <’y 

Be socialisto Soares vadovair 
Blogiausia buvo Ispanijos darjanios partijos, Poftagalijoj'e

I Ispanija turėjo apelsinų, 
. rikosų, vynuogių, vyno, bei

ap.
ne-

'.3

(Vs&t’irz- TARIASI SU
J AUSTRALIJA

CAMĖjįlRAi Australija. Sekr.
George. Shultz,- atskridęs iš Pie- 

! tą Azijos, tuojau pradėjo pasi
tartoms su Ąust^alijos.vyriausy- 

; be bendros''ąę^ailgos reikalu.
■ Attstaalije, N Ždandija ir 
•Amerika buvo 'pasirašiusios b :n

-.l Naųjąj. Žętandijąi uždraudus 
.Amerikos karo. tlaivams varo- 
j Ėniems' aįonoo'- energij a, įplaukti

-■sMaęimas- iširo /;-

ty Pirmadienį-sekr. Shultz užsi- 
’ darė ykaK«ete Su Australijos 
- premjeru, -k rašte- apsaugos mi*. 
.nisteriu, kad. galėtų aptarti pia- 
niis Australijos ir N. Zelandijos 
gynybai.. ' - .<-

— Afganistana i gavo n ausų 
ginklų ir Koraną; Laisvu laiku 
jie skaito ir komentuoja. Kora- 

------  ną skaito, o rusams pasirodžius 

išmokti su kaimynais taikiaį/"y troliuoja visą Balch kalnų sritį,
y . Ten rusai negali pasirodyti.

BMBK VBBBnBE. ............. . i

Todėl netenka stebėtis, jei partijos rinkimi
nės apylinkėse (precinkto) kapitonas dažnai 
buvo tas asmuo, kuris labai noriai išklausydavo 
tokį į svetimą ir nelabai draugingą aplinką pa
tekusį ateivį apie jo bėdas ir dėl darbo, piliety-' 
bės, policijos nuostatų bei kitų rūpesčių. Nors 
vienintelis tokio partinio darbutojo tikslas galė
jo būti tik užtikrinimas svetur gimusių piliečių 
balsų, vienok jo perdėm humaniškas priėjimo 
būdas ir paramos prašymas iš tokio naujo, imi
granto, pastarajam suteikė malonų jausmą, 
kad jis jau bepradedąs įsijungti į naują visuo- ■ 
menę.

Nors didžiosios imigracijos į šį kraštą laiko
tarpis seniai praėjęs, bet nacionalinių arba et
ninių grupių reikšmė amerikoniškoje politikoje 
nėra išnykus, ypač Jungtinių Valstybių didmie
sčiuose, nes visame krašte tebesama daugelio 
nrilijoeą svetur gimusių amerikiečių ir jų ainių, 
palaikančių tarpusavį grupinį ryšį pagal savo 
kilmės kraštą.

DisertMij©^ autorius paduoda sekantį tau
kinės arba “nacionalines grupes” aptarimą, kaip 
jis suprantamas Chicagos partinėje politikoje:

“Nacionalistinė grupė yra sąmoninga etni
nė grupė,susidedanti iš imigrantų ir jų prieaug
io, kuri yra politiškai orga^uota ir kuri sie
kia sudaryti spaudimą į partijos vadovybę, iš
gauti (grupei) didesnį “pripažinimą”. įskaitant 
rinkimines vietas ir politinius paskyrimus.”

Tenka atkreipti dėmesį į keletą šios defini-

ei jos bruožų. Pirmiausia, tokia grupė turi būti 
sąmoninga, t y. ji turi laikyti save atskira, sa
vaiminga (discrete) grupe, jei ji nori turėti 
reikšmės, politikoje.

Antroje vietoje tenka pastebėti, kad tokia 
tautinė grupė susidedada iš imigrantų ir jų prie
auglio, o ne vien tik iš ateivių. Jei tik kokios 
nors ateivių tautinės grupės prieauglis nustoja 
galvojęs ir veikęs politiniai, kaip atskira grupė, 
mes jau netenkame tokios tautinės grupės. Čia 
iškyla asimiliacijos problema ir jos įtaka į tau
tinių grupių politiką. .

Kai kam gali atrodyti, kad ateivių vaikų 
įsijungimas į Amerikos gyvenimą turėtų pada
ryti galą tautinių grupių poliškai. Tačiau di
sertacijos autorius tvirtina, kad kaip tik prie
šinga nuomonė gali būti teisinga, turint galvoje 
Amerikos politinio gyvenimo charakteringus 
bruožus. ~ ; .

Paprastai, neturtingi ir nedaug apsišvietę, 
bet kurios tautybės ateiviai nedaug tegali turėti 
reikšmės politikoj. Tautinės gimpės svoris ir jos 
pretenzijos politikoje, pakyla, kai. jai pavyksta 
sukurti savo pačios vidurinę klasę, ką sugeba 
pasiekti (su mažomis išimtimis) ’tik imigrantų 
prieauglis.

J . . ■ i

< . (Bus daugiau) , ' : -'ri*"
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“Lietuvos Aidai”

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j

Wastche^ar Community klinikos

Medicinoj direktoriui

1938 S. Manheim R<L We®fcb#^tor, IIL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Moderniom poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

kis pasijuto be paijrindb peistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau j 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 

• labai lengvą švaistymąsi įžei- 
j ūžiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis taktais
i

įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja- 
( nulą be jokio pagrindo it be jo-1 
. kio reikalo. Trenkė kaip perkū- 
■ nas giedrą dieną ir nutratėjo

Kai Januta bandė reikalą išaiš- 
kinti, tai Raila ir klausyti nemj 

j į ėjo. Orakulas burną atvėrė, ta’ ♦ 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
j Railos “stilistiką” ir papras-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Tet: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal ra si tarimu

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 ANL

St. Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. ;

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
girūs venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, DL 60629
TeL: 585-2802

&
OPTOMETRISTA5

2618 W. 71st St Tet 737-5143

ir “contact lenses”.

Bolševikų reikalavimai 
su viršum normos “sava
noriškai” pristatomais grū! 
dais jau 16-kos hektarų ūki 
ninkui siekė ligi 1.700 kg. Į 
Be to, turėjo duoti 1.900 
kg. bulvių ir 300 kg. mėsos. 
■Be šių priduktų dar reika-* 
lavo šieno, vilnų, linų, kioul 
šinių ir pieno. 60% grūdų 
būti duoniniai. Už prista
tytus žemės ūkio gaminius 
pirmais 
jokio atlyginimo .jie nega
vo, kaip ir kiar'- Lietuvos 
gyventojai. Šiais metais 
jau pradėję “atlyginti” (..) 
už vieną centneri ragių jis 
gavo, kaip ir visi kiti ūki
ninkai, tik -po 5 rublius. Už 
ta jis teįstengiąs nusipirk
ti tik vienas šukas.

1933 m. liepos 17 d. ankstų miglotą rytą visos lietu- Gausiais faktais įrodė, kad gra
vių tautos akys nukrypo į vakarų padangę, iš kur Litua-1 šiais žodžiais apibarstomas labai 
nicos lėktuvu turėjo atskristi Darius ir Girėnas, nešda- \ negražus tvirtinimas. Tas tvir- 
mi lietuvių tautai didelį laimėjimą. Dariaus ir Girėno su j žinias veik visuomet yra mela- 
džiaugsmo nerimo plazdančia širdimi laukė ir kaimietis t me^as’ nois Ji gražiau- 
ir miestietis, ir mažas ir didis, ir jaunas n-senas. Krek-ika melu Kenksmingu 
vienam iš jų savaip buvo aiški Dariaus ir Girėno žygio 
didi reikšmė ir prasmė. P .

Savo testamente Darius ir Girėnas sako:
“Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame, Tau,

t Jaunoji Lietuva!
“Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdami Daugaūs 

palaimos!”
Stepas Darius — Stasys Girėnas

šmeižtajam.
J. Klauseikis parašė studiją, 

kurią turėtų atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli- 

j liniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės klausimais dar rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa-

GAIDAS- DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tek 927-1741 - 1742

j

1933 m. VII. 17 .d. perskridę Atlantą, ties Soldau žu- į rodvia, kaip nereikia rašyti. Ne- 
u---------- t a ------------------- į teik.a rašyti ne tik paprastam

_______ _ i Piečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
meiuotojui ir labai žalingu ap
moksiąs baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kaimo universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

Knyga, atspausdinta praeitais 
kitaiMos iiamaMos iv.. Vardo metais- iau Wama parduoti, 
bažnyčioje, 5824—15th Avė. S.,,Kas nori » Uigjrti, t»i turi ra- 

[syti K. Janutai, 2818 Avenal St.,' 
j Los Angeles, ČA 90u39. Jei pas 

posė-l jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
džiai yra atviri. Visuomenė yra Į už tris dolerius jums ją atsiųs,

vo Steponas Darius ir Stasys Girėnas.

VLIKO SEIMAS ST. PETERSBURGE

šiais- metais Vyriausias Lietu- seimo banketas — vakarienė
vos išlaisvinimo Komitetas savo su menine programa, 

okupacijos metais I metinį seimą nutarė

Ofise telefonas; 776-2380,
Rasmenciies tetrf.: 448-5545

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
. PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—i popiet,

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ. 
3L Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

suruošti 
gruodžio 6 — 9 dienomis St. 
Petersburg, Floridoje. Tam tiks 
iui VLIKo pirm. dr. Kazys-Bo- 
bejį, lįepos 9 d. savo, namuose 
sušaukė keliolika visuomenės 
darbuotoj ų - pasitarimą. Seimui 
suorganizuoti ir komitetui su
daryti, davė visas detales įr pra 
vedė diskusijas. Susirinkimo 
metu beveik visi dalyviai pasisa
kė vienu ar kitu klausimu.

'^Baigiamasis posėdis įvyks sek 
madiej, gruodžio 8 d., 10 vai. 
ryto. Po to, pirmą vai. popiet iš

Gulfport, Fla.'33707.

VLIKo. seimo atsijos ir

nuoširdžiai kviečiama dalyvau-

Florida

THE NATIONAL GUARD

•Metant žvlgsnj į seimo pro
gramą, seimo išvakarėse, penk
iadienį, gruodžio 6 d. bus seimo 
atstovų, ir visuomenės pašneke
sys. Seimo sesija prasidės šeš-. 
tadienį, gruodžio 7 d., 8 vaL ry
to — atstovų ir svečių registrą.’ 
rija, pirmasis posėdis 9 vai. ry
to. Jame įvyks VLIKo valdybos, 
Tarybos ir įgaliotinių praneši
mai, klausimai ir diskusijos. Po 
pietų pertraukos — 2 vai. p. p., 
įvyks antroji sesija, kur bus 
Tautos Fondo ir visa eilė kitų

-bose, bankete ir pamaldose. Sei
mo eigoje gausūs Ir aktyvus vi
suomenės dalyvavimas stiprins 
ryžtą kovai už Lietuvos Lais
vę. vu

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais, metais, kai J. Klausei

o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri1 
išėjo. Ji nebegull, bet išėjo į 
žmones. Raila yra Klauseikio 
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido da. 
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmesį.

St. StaJioraitir

e
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Apdr«u*t*« p^rkrMrttymw 
iš |v«irię atstūmę.

ANTANAS VILIAMAS
Tat 376-1882 ar 376-59M

.......... . j

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

LR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS J U.'.

Jono 8:32

ANELĖ KUČAS

Pagal tėvus Vyšniauskaitė

PERKRAUSTYMAI

Lftldimii — Pi Iru apdnuda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chartfi 
ir VISA korteles.

R, ŽERĖNAS. Tel. 925-8064
% i ■■—n ■

ŠV RAŠTO
NA U J AS1S TESTĄ M EiN T Ab 

IR PSALM Al
LEIDINYS LIETUVIŲ K.XLBA. RUSTAS 
KIETAIS PLASTIKLNIAiS VIRŠELIAI
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATU

KAINA $3.

z

= LITHUANIAN MINISTRIES, l’.U. Box 321 Ę
Oak Lawn, UL 60454 £

niiltiiuiuTii n::aiiimi iūūiiiiiiiiiiiiiiit><t!;**l«iiMi ū nūūiiTi iiii 111111111111 ūhiiiiiiii^

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DI 1 IO NED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUIOMOBILIAMS PASTATYTI

3

■

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

/

g VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50 th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
Te i.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

U

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto.

“ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parko.

Nuo 1914 metu

Vedėja — Aldona D auk us

Imtdijvnd' federal SAV-
■ IXGS aptarnauja taupymo ir
■ namų paskolų reikalus visos
■ mūsų apylinkės. Dėkojame
■ Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū-

Jums naudingi ir ateityje.ti
7159 So. Maplewood Ave. 

Chicago, IL 60629 
Telef. 778-1543

MtftPT enreš

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tol. 925-7400

8929 SO. HARLEM AV;
Bridgeview, IL 60455 

TtL 598-9400

Sąskaitos apdraustom 
iki $100,000.

Chicago, IL 60632
CHICAGO, IL 60632

Gyv. 18-oje apylinkėje, Chicago, Ill.
Mirė 1-982 m. liepos m. 7 d. Palaidota liepos m. 

11 d. Šv. Kazimiero kapinėse.
Velionė Anelė Kučas negali atsidėkoti tiems, 

kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydė
jo ją Į amžinybės vietą. Todėl mes atmindami ją ir 
apgailėdami jos mirtį, dėkojame draugams ir pa
žįstamiems, atvykusiems Į šermenis, atsiuntusiems 
gėlių, aukojusiems mišioms ir palydėjusiems į am
žiną poilsio vietą.

Dėkojam Dievo Apvaizdos parapijos klebo
nui kun. Micormik. kuris atlaike įspūdingas pamal- 
ias už jos sielą ir palydėjo j amžinybės vietą.

Dėkojame šauliams už jų pareikštą užuojautą 
ir sugiedosimą Lietuvos himno kapinėse. Dėkoja
me: Brighton Parko Moterų klubui. Zarasiškių klu
bui, Medžiotojų - Meškeroitojų klubui už atsiunti
mą gėlių ir palydėjimą į amžinybės vietą

Dėkojame laidotuvių direktoriui Povilui Ridi
kui, už mandagų ir tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstą nešusiems šauliams i amžiną 
poilsio vietą visiems laidotuvėse dalyvavusiems, 
o tau Aneieištekome: -.Ramiii ilsėkis šioje šaltoje 
žemelėje! ’* ■ ' *

Nuliūdę lieka: draugai ir pažįstami. i

1

v I

I I

-i

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laid .iiiv iu Direktoriai

2424 West 61). h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI i

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2-100 3

t ———,—
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NAMŲ SAVININKU APUCMUJlMAi 1

5ai pavė’u tai ir reikalauti 
kas Lvtuvių visuomenei i 
klauso. Nilaukime atpildo Dan
guje. Ners, kad mes ir labai no- j 
rėtum?, bet visliek 

lietuviškas institucijas kuriomis j pateksime į Dangų, 
mes taip labai didžiuojamės ir ku’ kodami pagalvokime, kur 
rios geraširdžių lietuvių aukų 
dėka ir atsirado. Kaip p; 
džiui: Maria High School, 
Kryžiaus ligoninė, Jaunimo Cen-j 
tras, bažnyčios, parapijos s. lės į 
ir vienuolynai.

Dabar ką mes gauname iš tų 
mūsų aukomis pastatytų insti
tucijų? Maria High School Lie
tuvių Operai vietom nebėra, Šv. 
Kryžiaus ligoninės kainos plėši
kiškai aukštos, kaip ir visur ki
tur, Jaunimo Centre jau beveik 
buvo raudoniesiems paukš
čiams sukti lizdą.

Už Marquette parapijos salę 
Marquette P-ko Liet. Namų sa
vininkų organizacija turi mokė
ti $35 už susirinkimą. Ji gina ir 
parapijos salės reikalus. Kodėl 
parapijiečių aukomis pastaty
toj salėj negali leisti veltui, nes 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų savininkų organizacijos na
riai taip pat yra šios salės para
pijiečiai ir salė via net vadina, 
ma parapijos salė.

Vimuolyno pastatas beveik 
tuščias, jame gyvena tik kelios 
vienuolės, apie 80 kambarių pa
state. Kodėl to pastato negali-, 
irta būtų panaudoti senelių na
mams? Juk tas vienuolynas yra 
pastatytas senųjų ateivių auko
mis ir dabar ne vienas j au yra 
reikalingas globos.
? Ar tik ne laikas pabusti iš il

go letargijos miego, nors ir la-

t Marquette Parko D tuvy 
Namų Savininkų Organika ija 
jau per ihgus savo veiklos metus 
kovoja, kad išlaikytų ne tik na^j 
mų savininkų namus, bet ir tas

i to, 
oiik-

SV.

mes nevisi j 
Todėl au-, 

tos 
1 aukos eina ir kas iš to turi nau- Į 
dis ? Nors tankiai aukos yra pra j 
šėmos Dievo vardu, aukokite 
Dievui, bet Dievui pinigų ne- 

i reikia, o jeigu jam reikėtų, tai 
jei jis galėjo sutverti visą pasau
lį. lai jau dolerių jau gali pa
daryti, kiek jam tik reikėtų. ?

Apie vienuolyną keturių Uo
kų ilgio, geri šaligatviai buvo iš- * 
griauti ir ju vieton padaryti nau 
ji. Tai tas tik parodo, kaip yra 
lengva švaistytis lengvai gau
tais pinigais. Kaip amerikiečiai 
s.-ko: “Easy ęome, easy- go”.

Turime daugybę įvairiausių 
fondų, bet seneliams remti jo
kio fondo nėra. Balfas Sulavkų 
trikampyje remia neaiškios kil-i 
mes lietuvius, o čia vietoje yra I 
senelių labai vargingai gyvenan 
ėių, bet jų niekas nenori maty
li ir suteikti jiems kokią nors 
pagalbą. Yra čia daug įvairiau
sių įstaigų ,pasivadinusių labaq 
skambiais vardais,, pvz., kaip1 
California Gardens”. Bet tą pa
galba gali pasinaudoti tik mili
jonieriai. Nedaugelis iš senelių 
yra, kurie gauna 1,400 dol. pen 
suos men.

“Bažnyčios Kronika” irgi tik 
pasauliečių aukų dėka yra lei
džiama. “Draugo” dienraštyje 
per tris ar keturius numerius 
ėjo straipsnis Lietuvos partiza
nai” ir tik vienas iš visų kuni
gų buvo ne kunigas, nežinau,

I

<

B 
į./

— Lietuvių Prekybos Rūmai 
(Lithuanian Chamber of Com- .

~ V

UAL AST ATI *Ot SALE

778-2233

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
cavimas. -

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, grožis j įrengtas bungalow. 
•Nebrangus.

Beržas Lietuvos pajūryje 
(Laurinavičiaus drožinys)

1LEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI .

Twfe Chicagos mUsfg į
Dirbu ir užmiesčiuose, frelt 

farantuotil i? sąžhuf^sl į | 
KLAUDIJUS PUMPUTif 1

4514 S. Tslmin AwS| ~ i
TeL-M7-355Y 4

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. .
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

kaip j!s ten pateko, turbūt per 
klaidų. Skaitant “Bažnyčios Kro 
nikas” atrodo, kad lik kunigai 
buvo partizanai ir kad Lietuvoj 
yra persekiojami lik kunigai ir 
r lig:ja ,o ne visa lietuvių tau-

1 ai matot, ką mes gaunam 
už savo aukas — špygą. O mes 
taip stengiamės išlaikyti tas vi
sas lietuviškas institucijas, ku
rios duoda naudą tik mažai sau 
jalei išrinktųjų. ?

Vladas Bražionis.

UAL ■STATI FOI SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS H4HKMS TERMDVAJM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI3. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

TUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Cermak Road Chicago, IH. TeL M7-7J43

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
J«i nroiiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
9127 S. Westora Aviu, Chicago, BĮ- 60643 

' /• Telef. 312 238-»787
ir B pxtsnxsEUsai cž&tlant lėktuvų, traukinių, lairų keBo-

viešbučių ir automobiliu auoinzviino rexervacijas; Parxtudda- 
kelionių draudimus; Organizuojame keliones į laetuv^ ir kitus k.'astzs;

T*kviprimuš giminin apsilank^Tiiul Amerikoje ir teikismė hsfer: 
rryficijrv teuomų reikalais.
X • Tirpykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik selxsa re^rm^i Tietaz

— R. Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu.' 
žinė įvyks sekmadienį, mgpiūčio 
18 d., b ne 11 d., kaip buvo pa. j 
skelbta. Vieta: K. ir J. čiurinskų 
sodyboje, 11233 W. 80ih Ct.,' 
St. John, Ind. Platesnė infor- j 
macija bus paskelbta vėliau, i

K. C. i
i

M

t*

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATA* • VIRTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI!

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

merce) rengia pikniką liepos 
21 d., sekmadienį, Skripkų so
dyboje, Lemonto apylinkėj, prie 
143-ojo kelio. Norintieji va
žiuoti autobusu tegu paskambi
na tel. 424-3810. Kaina 3 dol.

KAIP SUDAROMI 
' TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug

............................ ■ 1 1

D t MES I O
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI | 
Tiktai $126 pusmečiui automobiFIe j 
liability draudimas pensininkirm. I 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avfc*

Chicago Ml.
TeL 523-8775 arba 523-9191 |

valdybos laišką ir pridėtą $500 
čekį Naujienoms.

<
Oswaldas T.’el patarė Naujie

nas modernizuoti, visą laikraščio 
spausdinimo procesą. Jis pata
ria eiti kartu su gyvenimu ir > 
pritaikyti naujai išrastas prie
mones spaudai. Jis pataria ženg
ti su gyvenimu ir imtis moder
nių priemonių. *

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878
Dengiame ir taisome visą rū^ 
šią stogus. Už darbų garan- j 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

K Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171?

i--------------------

! PAŠKONIS RUOŠIA
LAIŠKUS PAŽĮSTAMIEMS

Augustinas Paskonis ruošia 
laiškus visiems savo pažįsta
miems, kad jie tuojau užsisaky
tų sau ir pažįstamiems Nuajie- 
nas, nes tai yra vienintelis lie
tuviškas laikpaštis ,kuris kelia 
viešumon visas okupanto kelia
mas skriaudas rusų pavergtiems 
lietuviams.

1

* J

padėti teisininko Prano ŠULO >
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškonris 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina -* $3.95 (su per
siuntimu) .

— Ketvirtadienį popiežius pri j 
ėmė Chicagos merą Harold Wa 
shingtoną ir nusifotografavo. 
Meras paklausė, kas daryti, kai 
nėra pinigų bedarbiams mo
kėti.

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805- 687-6000

Ext. GH-6917 
for information.

REPAIRS —. IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

— Etiopijos prez. Mengista 
Mariam reikalavo, kad užsienio 
valstybės, sumažintų Afrikosyval 
stybių skolas. j-V ;

Antanina Repšienė perskaitė

GENERAL OFFICE

HELP WANTED — MALE-FEMAUF 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

I

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

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1W5

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747Persiuntimas — $2

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKO^IO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Ųž persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $11

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Iftorljoe Draugija

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

^_BEI KROS^S,^ 
3!e-.pa h Dičky i 

>ei. 585-6621

Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745C

Taip^jat

SIŲSKITJS-PĮNIGUS
Į lietuM' •

I

te:

Skambinti YA 7-9107

A'

leman in his įate:60’S' fėę- comį 
panionship —to relocate to sun
ny Arizona and live out his Gol
den

(įskai (arii perlaidą ir ap
• drauda)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiuntinias'paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

714 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Ėst. 1947

Dkžo::namūs' išmauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Tewn cf Lake) 
ir iš vidaus. Years. Write in English

Box No. 276
c/o Naujienos 

1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL. 60608.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Oalvkal

- Ever j. Park, III.
S0642 - 424-8654

PASSBOOK 
SAVINGS

Need 15 former COMPTOME
TER OPERATORS or FILE 
CLERKS for 3 to 4 day per 
month position. Loop location. 

726-5422.

GOVERNMENT JOBS.
816,559 — 850,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
Ext R-9617

Advokatss
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo Tilandos: Kasdien: no« 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakarą 

leštad.: nuo 9 vaL r. Iki 12 Tai t 
h pagal susitarimą. '

TeL 776-5162 ’ :
Wert 63rd Streal ;

see us for 
financing.

AT out LOW UTE
toro

OaRy and Quarterly

tnferrtf R*'** 
?»«d on

Mutual Federal 
Savintis and Loan

14 th ANNUAL WORLD’S | 
LARGEST GARAGE SALE 7 

July 26, 27, 28, . ■
Inside Evanstons Municipal Ga
rage (Sherman bet. Church & 
Davis) Fri. 11 A.M. to 9 P.M, 

Sat 11 A.M. to 6 P.M.
Sun. 11 A.M. to 6 PAL

EVANSTON MERCHANTS
SIDEWALK SALE

Sponsered by Evanston Cham
ber of Commerce.

328-1500.

JOHN GIB A mS
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedrje Ave.
(3120) 776.8700

šeštadienis — Pirmadienis,

ADVOKATU DRAUGDA 

V. BYLAITIS 
RV. BRIZGYS r

Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet, 
lertadieaiaū pagal pasitarimą.

WC6 S. Kedsla Ar*.
Chloro, UI. 40629
TeL: 778-8000

■ 1 Jl—“

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

t Dorvy Labor*tone», Division of 
Sandox. luc . Lincotn. Nebr*aU 6B50L

Sat. - Mon. July 20-:


