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Baltuosius

Baltuose* 
sode bu-■

nutols, kad. vidurys bus tuščia 
vieta ir dujos susįgniuž į nepap. 
rastai kietą gniūžulį.

antradienį 
Rūmus.

Vitoje 
Rūmuose, 

; vo paruošta

; ATĖMĖ NARKOTIKŲ PARDUODAMAS 
7":. ; : .■ ■ ;ĖR4rtrUV5S '■ t.- .. . > < ■; ■ ■

Federalinio teisino prokuro
ras Antanas Valukas, instruk
tuodamas 600 policininkų iir 
teismo tarnautojų apie daTojną 
narkotikų kratą, įsakė kbnfis- 
kuoti krautuves, namus ir visą 
nuosavybę, kuriose buvo par
davinėjami narkotikai arba bu
vo jų sandėliai. < i--i: L

'Vienas kitas narkotikų par-j 
davinėtojo giminaitis, padėjęs 
užstatą ir išėjęs iš kalėjimo, nė- 
rado krautuvių, .namų nuomįo- 
įamų kambarių ir jupse buvusių 
daiktų. Jose sėdėjo auditoriai, 
surašinėdami valstybės nusavim

v Genesniuose namuose gyvenu 
sięji narkotikų pardavinėtojai 

. neteko namų, ir juose . buvusių 
vertybių. Nenuteistiems bus grą 
žinti-asmens daiktai, o nuteis
tieji neteks viso savo tarto.

.. ASTRONAUTAISURADO 1 
KELIAS< GALAKTIKAS

WASHINGTON, D. C. Iš 
Naudos Meksikos"

PILYPO II-JO GROBIS 
EINA Į JAV IŽD4

KEY WEST, Fla. —Ispanijos 
karaliaus Pilypas Antrasis pa- 

I siuntė į Kubą 20 medinių trans- ; 
ponio laįvų, vadinamų galeo-1 
nais, kad galėtų finansuoti visos 
Europos pavergimą, 'bet jam ne 
pavyko.

Iš, Kubos išplaukė 20 auksu,/ 
sidabru ir brangenybėmis pri- 
krautų galeonų, bet tiktai 8 pa-! 
siekė Kad iksą, o visi-kiti aud-į 
ros metu nuskendo < Amerikos 
pakraščiuose.

314 metų. ispanai, 'ąnierikiė- t 
čiai, vokiečiai,, meksikiečai, ku-i 
biečiai ieškojo karaliaus laivų, 
bet niekas jų nerado. i

Tiktai praeitą šeštadienį ame 
rikreciai tiksliai' nustatė , kur 
tie laivai gulėjo ir pradėjo kel*^ 
ti j paviršių nuskendusį sidab-

vėje pa^tebėtfLelias n&ttjftS'-ga- bes.
lakfikos.. '-į - ’■'■■■' U. -;'*- ’
•-Š^pjaneibs sukasi.apiė saulę^ e

.<<i-v. 3Ū<

sudaro.

Be ištraukto sidabro lydinių, 
vakar ■ ištraukė didoką kiekį 
aid<.sM^^M?iktų, kuriuos Joe

—MŪSŲ SUSITARIMAS Už DEŠIMT METŲ 
REIKŠMINGESNIS, — TARĖ L. KSIANNIAN.
Vietoj Baltųjų Rūmų, Kinijos prezidentas buvo sutiktas 

prezidentūros sode
WASHINGTON, D. C.— JAV ž’uresim į šiandien jjasirašytą 

antradienį pasirašė sutartį su susi tarimą, tai pamatysime; dead 
Kinija parduoti mašinas atomui pakely kilę nesusipratimai ;bus 
skaldyti ir energiją naudoti pra į pašalinti ir nauda bus abiem 
menės ir ūkio reikalams. j pusėm.

Kinijos prezidentas, 76 metų j 
veikėjas L. Ksiannian atskrido: 
į Washingtona pirmadienį, Ka
ro aerodrome jį priėmė sekre-i 
torius George Shultz ir nuvežė į 
Valstybės departamento rūmus 
diplomatams priimti.

Po ilgos kelionės Kinijos pre- į 
zidentas Ksiannian pailsėjo ir Į 

įvyko į

kasi-Pie^ 
vįęSąt^

Si

Prez. Reaganas, 1984 metais 
balandžio mėnesį nuvykęs į Pe
kiną, prižadėjo parduoti Kini
jai mašinas atomo energijai-pa- 
gaminti, bet reikalas sukliuv© ir 
iki šio meto nežengė pirmynrJis 
sekliuvo, kai amerikiečiai rado 
Pakistane Kinijos agentus, fen- 
danėius patirti iš pakistaniečįų 
paslaptį atomui skaldyti. Kinie
čiams. nebuvo jokio r/ikalo ieš
koti paslapčių Pakistane, 'kada 
jie galėjo gauti žinias tiesiai iš 
Amerikos. Nukentėjo ne vien 
Kinija ir Pakistanas. Abi vals
tybės nustatė, kad sutarė, jog 
nereikia kitų žemių grobti, bet 
reikia taikiai sugyventi ik-si-kti 
gerbūvio demokratiniu būdu. 
Pakistano reikalas buvo išaiš
kintas ir prieita prie dabartinės 

-y ž"-- -
Prezidentas Reaganas Baltuo

se Rūmuose suruošė pietus

priėmimo 
prezidento

platforma, kad'

Illinois Lietuvių Prekybos Rūmai paskutiniame savo bankete Įteikė 6 gabes-; galėtų priimti Kinijospreziden-'
niems studentams stipendijas mokslui ^ęs ti. Priešakinėj eilėj iš kairės į dešinę ma- tą ir jį pasveikinti. i
tome: Ritą Bartuškaitę, Ramoną Steponavičiūtę, George Kaupą, Renę Balsytę, An-- Amerikos prezidentas Reaga- j 
taną Jankauską ir Jaųuelinę Maliūškaitę. Antroje eilėje stipendijų komiteto nariai U nas Praeil? savaitę iškentėjo 
Charles Macke, John Evans, Jr., Antanas Rudis, Jr. ir pirmininkas Robert Zapo- sunki4 vėžio cp^rac-iją, bet jis j 
lis, Jr. ; • C. Genutis padarė nuotrauką. tiek s“s^°' ** »»»<••£«

”5*tdėjb jam nulipti laiptais ir kartu J 
galų kolonijos vadovybę Afriko-- įžengė į Baltuosius Rūmus. į 
je, taip pat perdavė komunis-Į 
tams, o paskiau Lisabonoje 
rėjo nuversti vyriausybę, 
gen. Eanes laiku susigriebė, 
siuntė tankus ir-pulk. Otelo 
ravicą padėjo į kalėjimą.

Atrodo, kad dabar iš kalėjimo i užlipa ir nulipa laiptais, tuo tar
pu Knijos prezidentas be lazdos 
nė žingsnio nežengia. Jo lazda 
nepapuešta, bet stora, gale tu
rinti vinį. Prez. Li dėvi gerai su
glostytas kelnės ir Mac Celun- 
go mados gerai užsagstytą kal. 
niįriaus liemenę.

Prez. Reaganas atvykusį ki
nietį Amerikon supažindino su 
sode- susirinkusiais Amerikos 
bei Kinijos pareigūnai ir pasa
kė, kad pasirašysim sutartį ato
mo energijai gaminti priemo
nes.

Prez. Li apgailestavo, kad 
Am/rikcs ir Kinjos santykiai su 
Amerika labai ašakoti, bet šian
dien pasirašytąją sutartį, ir
kai mes už tuzino melų pasi-! gerai jmi

NELEIDŽIA TWA LĖKTUVAMS IŠSKRISTI 
Iš BEIRUTO

Šijitailėktuvą, kai. Amerikiečiai baigs grąsinimus
■ Beiruto aerodromui

na.
** ' -JLXA-1/dL£ Y 1 -TlkkDj -- ------- I -zljįJdl 1

, jh«*oie yra jenS-|;vyriausv.M DasIcSbė> kai| Am
ta^muitine,- kurioj e .yra cnemi-^

‘ jos 'spėčiaiistai, tuojau ' ištikri- 
naritiėjį -ir -aprašantieji rastas

/branffenvbes.’ • • ' - • ■

zlabėi. 
tdlHiM®j^vėjė.-y į i: 
•ixNų#tątyiat, -kad ši<^;;^al&kti- ■ 
kĖdš^ba-.vieno - biliįonų- .Šyięšos 
mėtų ‘atstumtoje’, nuo žemės. .Tas 
būfų 6 Jrilijonų jr vieno bilijo
no- mylių atstumoje nuo že-

-New Mexico astronautas dr. 
Jack Bakus ir studentas. David 
Batūrski nustatė, kad yra ke
lios galaktikos..Instumentai ro
ko, .kad toliipoje astronautai pa 
stebėjo, jog žvaigždžių sistema 
sukasi ir viena nuo kitos tolsta.

«Mūsų pasaulis pasibaigs, kai 
galaktikos viena nuo kitos tiek

BEIRUTAS, Lib. — Libano

Kiti i brangenybių nąrtado, nes

; biaųsia. kad jos buv^t apneštos 
•5-kių pėdų storio jūrps dugno
šlynu. ■

Joe Fisher dirbo 19 metų, ieš [ 
kodamas Pilypo Antrojo gro
bio.. Jis išleido virš milijono do 
lerių, bet jis žino ,kur guli kiti

. galeonai

—; Indijos premjeras Rajiv 
Gandhi pusę valandos kalbėjosi, 
su sichų vyriausiais vadais. Už j 
šį pokalbį, vadas skelbiamas iš
daviku.

KALENDORfiLIS

K

sv.
Rudolfas, Zintautas, Metelė.

liepos 27 d. šv.Viktoras, Apa- 
ras, Antė, Ada.

Liepos 9 d. šv .Marta, Patir-

— Uraganas Bob veržiasi 
{Georgia ir S. Carolina valsti
jas. Vietomis išpylė po 8 kibi
rus ketaus, patvindė visus ke
lius.

— Trys Indijos kariai, teikę 
žinias am r rikieciams, gavo po 
10 metų kalėjimo. -

I rikos- TWA lėktuvo n eišleis iš 
Beiruto aerodromo, kol ameri- 

j kiečiai nebaigs pastangų izoliuo
ti tarptautinį Beiruto aerodro
mą.

Lėktuvas buvo paruoštas iš
skristi į Damaską, bet paskuti
niu momentu Amerikos lakū
nai buvo susodinti į busus ir iš
vežti į Damaską.iš kur jie išskri
do į Vokietiją, o iš Un grįžo į 
Ameriką.

TWA F-747 lėktuvas vėl bu
vo nuvežtas į aerodromo pakra
štį. duiys uždarinėtos, prie jo 
pastatyti 4 ginkluoti šijitai ir 
niekas prie lėktuvo negalėjo pri 
artėti arba į jį įžengti. Keturi 
sargai pasikeičia, bet lėktuvas 
ten tebestovi.

Nutarimas neišleisti TWA lėk 
tuvo padarytas kai amerikie
čiai pradėjo kalbėli apie. Beiru
to aerodromo visišką izoliaciją. Į 
Jie žadėjo išardyti visus pakili
mo takus, bet iki šio meto nie
ko nepadarė

Amerikiečiai reikalavo, kad 
būtų išleisti ne vien pagrobtame 
lėktuve buvę amerikiečiai, bet j 
ir kiti 7 Amerikos piliečiai pa- ; lio byla, 
gi-obti iš amerikieč ių kolegijos ir 
Beiruto gatvėse. '

Šijitai . nekreipė dėmesio į j 
kitus amerikiečių reikalavimus, I 
bet lėktuve buvusis amerikie- 
čius, įskaitant rr lakūnus, išleido 
į Damaską, o iš ten, į Vokietiją I 
ir Amerika.

Lenkai nori nusipirkti mais-' 
to ,drabužių, gauti darbo kilos? i 
valstybėse, arba išvažiuoti iš:

; Lenkijos visiems laikams.
Iki šio meto lenkai tikėjosi, j 

kad bus galima pertvarkyti ko- I 
munistinę sistemą, gauti gerai1 
apmokamą darbą ir duonos, bet, 
paskutinių dienų įvykiai įtikino 
lenkus, kad nėra jokios vilties 
Lenkijoje gauti darbo.

Buvo vi lis sudaryti solidaru
mo mnijos, bet dabar šis klausi
mas jau ne.nianomas.

Valdžia prisamdė liek daug 
policijos, kad kiekvieną solida- j 
ristą seka mažiausia trys poli- 
cininkai.Darbininkaiijau nepasiti 
ki Valensa ir leidžiamais slaj>- < 
tais lapeliais.

Konsulatai atidaromi 9 valan 
dą ryto, o žmonės prarieda rink
tis prie konsulatų nuo septin
tos.

TEIS NERAMU
PORTUGALU PULKINTNKJ

LISABONAS, Portugalija. — 
Vakar prasidėjo 4# metų pulki
ninko Otelo Sarvica de Carva-

LENKAI LAUKIA VIZŲ
Užsienin

Prezidentas Reaganas yra 71
no-į.-rmietų, o Kinijos prez. Ksiannian.i prez. Li, o po užkandos jie dar 
bet i-yrra 76 metų, bet prez. Reaganas 
pa_ dar z tebeturi lankius plaukus, 
So-. kai Kinijos prezidento galva vi- ■

* sai plika. Prez. Beaganas laisvai

jis taip legvai n-eišsiks

— Elektroniniai apskaičiavi-. 
mai rodo, kad 55 mylių 
yra saugiausias ir .pigiausi 
tai kariams karo metu bus 
džiama greičiau važiuoti.

greitis 
as.Tik 

lei-

apžiūrėjo Baltuosius Rūmus ir 
naudojo progą aptarti abi val
stybes liečiančius dalykus. Prez. 
Li džiaugėsi, kad prez. Reaga- 
nas taip gre tai atsigavo ir gali 
spręsti abiejų valst. santykius. 
Prez. Li pareiškė, kad jis steng
sis šalinti kliūtis tarp abiejų 
valstybių. Jis priminė, kad Tai- 
vanas esanti didelė kliūtis, bet 
perz. Reaganas tuo reikalu pri
minė padraytą susitarimą • ir 
patarė nevartoti jnievartos.

Prok. Antanas Valukas paju-> 
d»no Meksikos milijonieriaus. 
Hereros narkotikų pardavinėji-: ga, Mantvydas, Jundilė. 
mus lizdus, Illinois t Indianos 
valstijose Sekime teismo spren
diniui, Į j '

Saulė tek& 5:37, leidžiasi 8:16.

Lis, ne toks karštis.

TRAUKIA TEISMAN 
UŽTVANKOS SAVININKUS i

TRENTO, Italija. — Trento 
teismas patraukė Sava upės už
tvankos savininkus, kurie nieko 
nesiėmė užtvankai sustiprinti. 
Užtvanka buvo 3 italų žemėja, 
jų žinioje.

Patrauktas teisman ir miškų in
spektorius. nepri vertęs savinin- 
kų taisyti užtvankos.

Žuvo 200 žmonių, daug turis
tu.

— Gen. James Dozier, ištar
navęs kariuomenėje 35 metus, 
vakar išėjo atsargom Italijos 
“raudonos brigados’’ jį pralaikė 
12 dienas, bet karabinieriai jį iš
laisvino.

La.\ Vegas prisiekusių tris- 
paskyrė •'<3.25 milijonus Chi 
s moteriškei, apsistojusiai 
•vnės Las Vegas viešmu-

tyje.

iš Betshec
R e a gnas š. š tad enį 

i ligoninės grįžosi 
Rūmus. Prezidentas

■ 11

y H i

1

■-

Ii i Jį 
i E
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— Sekr. George Shultz penk

tadienį paskul>cmjs išskrido į 
Meksiką, ši kelionė surišta su 
organizuota narkotikų gabeni
mu į Ameriką.

Jis jau buvo nuteistas ir paso- 
. į dintas į kalėjimą. In4 dabartinis 

prezidentas Eanes jo pasigailė
jo ir išleido laisvėn. Netrukus vėl I 
priėmė į kariuomenę ir pakėlė j Į 
pulkininkas.

Dabar
ganizavo 
sakingus
nūs.

Dabar
apie visą
vavo pri<

laaiškėjo, kad jis or. 
teroro aktus prieš at-1

respublikos pa reigū -

— Izraelio valdžia pasirinko 
du palestiniei ius, su kuriais su- 1 
t ko tartis Libano taikos klausi
mais.

I g
y

JI -i -t

M

wV'.-,

VARŠUVA, I^nkija. — Prie 
užsienio valstybių konsulatų jau 
dvi savaitės susida ro ilgiausias j servą tiška 
eilės žmonių, kurie nori gauti 
teisę išvažiuoti į bet kurią už
sienio valstybę.

orės aiškintis 
>avo veikla. .lis 

s sukilime prieš 
. vyriausybę.

Tvarkydamas užsienio

teisme Į 
dalv- i 
kon~'

— Izraelis paleido du šimtus 
šijitų. .tie išvežti į Damaskus, 
Siriją.

— Patyrę gydytojai tvirtina, 
lūs, puse Tidrono salos perbidoĮkad skanus juokas yra geriau- 
komunistams, didžiausią portu-1 sias vaistas. ?

reika

• Dr. Kazvs Bobelį
I *jvirtad’eni, liejtos 25 c
tė svarbų pranešimą apie dab 
pavergtoje Lietuvoje. Rytoj ] 
džią.

inkas, vakar, ket- 
j teismui perskai- 

inę padėtį 
dėsime sna lu



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS .-iLKJMAVlCIUS, M. D.

i-
PROSTaTvS Vėžys — PENSININKO pajėgi 

GILTINĖ

dabartine prostatos vėžio • reikale 
šviesa kiekvienas pagyvenusysis, nes tokia vėžio 
giltinė dažnam dalgį galanda.

Mediciniškas raginimas
esant pensininkui (Sta. 

ge 1, low-grade prostate cau
ser) tokį, kuris lėtai auga, gv- 
■Jylojas nieko neilapo^ o tik tik
rina, seka, žymi, tokį ligo- 
<a.p jo vėžys vystysis^

Vietoje opera<‘ijos, prostatos 
vėžvs dabar švitinamas

Antras prostatos vėžio atsiJ 
ikimas, — tai prostatos vėžvSe . v A - praėiuopiainas tiriant su piršti? 

.nėtu l^..ęštu per išeinamąją.. an4 
:gą ir inikfosao.piškai pa tikrinus,s 
• - tiktą, diagnozę vėžio prosta-. 
, toje nušUčius, — jo gydymas- 
’nė didėlę (radikalę) - operaciją 
darant (kaip iki šiol'buvo elgia 
mas), bet švitinant (radiatio-n). 
lai. dideiė pažanga prostatos vė 
žiu gydyme atsiekta yra tas jos 
svitimmas.

Jau 1970 m. ir dabartiniais tv

h* su Uiiteriias del krūtyse vė. 
i fržią: jonus dabai vietoje sunkios 

— visos krūties su jos aplinka 
prašaliiiuno. operacijos, naudoja 
ina švitinimai( kuris niekuo ne 
blogesnis, dar geresnis už suii- 
xią operaciją.

usipletusio tvarkymas
Prostatos vėžio po kūuiį jau
Trečias geras dalykas dabar 

susektas, — tai prostatos vėžio 
jau kilau nuo prostatos išsiplė- 
t-usiu tvaikymu psgerinauas.

Toks tvarkymas turi dabar 
būti išmintingas. Iki šiol išsiplė
tę^ prostatom vėžys buvo gydo
mas simptomątįskai (palengvi
nančiai, o be pagydomai) du bū 
dui gydymo naudojant: išplovi
mas kiaušinėlių (orchiectomy) 
ip per burną ėmimas moteriškų 
hormonų(estragen therapy). Pa 
sirodė,kad taip dvejopai gydant

l UpiDfUU lUi (13.1)34
« ligpincLxiio tokiems
gytiynias'!

PS^KYMAsS: Tikras, tik rei 
:>eniira<iafib^¥UJio is pacien- 
cuės^ Reikia pirma la
šenti naudingu skysčių (vai- 
unkų, valgyti sriubų), daug 
ių — daržovių), idant šlapi- 
paroje padarytum mažiau- 
dvi kvortas. Taip elgdama- 
ižbėgsi inkstų akmenligei už 

ji neatsiras inkstuose.

ms».,

Pagyvenusiam vyrui dažnas gyvam 
prostatos vėžys sugelia daugelį 
negerovių, kartais jie mirtim es
ti .i odei mes kiekvienas apsi- 
švęskime bent pagrinduose ši
tokios negerovės. 1 a-dgu pajėgsi- 

• me ne tik palys sėkmingiau, stt 
sta negerose tHjrkytis, bet kartu 

taikinsime gydytojui, mums pa 
i?deLi besisteigiančiam pagal da- 
sbartmė^*'medicinos pajėgumą. 
ic Tiesa, kad prostatos vėžio 
l-1 v apk ynigydytojas turi tik ke-t 
lėtą absohučiai būtinų atlikt? 

ftiar^ų. Baugciis los ligos tvar
kymu dalykų* gydytojui lieka 
pckčioiin apvispręsu, kaip elgtis 

į'duotu atveju.
Visi žinu-Kime,* kad dažnas iš 

•»mūsų turime taip vadinamą 
Mihtologinę (mikroskopinę) pro_ 
t/įtatą,. vėžio atžvilgiu. Tas reis- 
į^kia, kad mūsų prostatoje vėžys 
-iesti toAs mažas, kad tik liistolo- 
'-gisKu (per nuicrosKopą tiriant), 

tyrimu ausiatdin^s. Ju> tOKs bū
damas, v va m nieko Grego nesu-1 1 ° i

==daro. _____ ;r
y. P.ansininkas su tokiu vėžiu,1 ųjaiiifcfe,

• I Z' • . =k»wW«r-'_O ’ V-!įz _ I - »

- nueina pas Aorairmą visai, nuo į Jhimą* (uiųkant fainatin the-- Susekus ar .tikr įtarus prsota^ 
Laitus lig^s. Įtiks piCNialos vė-.j rapy). Jei u toliau tiriant-— taip .tas vėžį, re 
žvs yra tik. atsitiktinai ranxfev

lis-tišsipletusį vėžį nieką geresnio

Jonas .Ramoška ir Anelė Kirvaitytė dainuoja lietu
viškas dainas Alvudo pažmonyje Lietuvoo sodyboje 
Chicagoje. J Nuotrauka M. Nagio

Zmrns ui,dwin.škos šioje sri- 
tyvžengįa šuoliais pirmyn. Kei
kia j-s pidtaikyti kekvienam 
prcsičiuis vėžį turinčiam. Bec 
minė i- gydytojų uejukė yra 
svarbi- apsisprendimui kaip: gy
dytina. prostatos vėžys. Mat, tu, 
pi būti gydymas prostatos vė-.

kuu; Tas besidžiaugdautas be ai 
iygjpuiw skaniu kumpiu, palie
ka keliasclciuĮi; dolerių^ pilda-

į savo genklę* degtinę. Taip 
r eina bizius biĖiuejūur o peu^

Dabar dejuot pradės urolo
gai, kaiLjiems atkilto uždarbis 
iš akmenligėj operacijoj Mat, 
jau. Chicagoje’ dvi ligoninės ga
vo a.p a ratus iš Vokietijos (ir Si. 
Ldikas-Presbilerian ligoninė to
kį turi) ir sėkmingai šalina be 
operacijos inksto akmenis. Tik 
5% lokių, Ligonių dar turės gulr 
tis ant operacinio stalus. Gera 
naujiena pacientams. Tai vo_ 

. kiečių, išradimas, toji mašina. 
, Toliau būk gydytojo, urologo, 
priežiūroje išmintingam pasi- 

I seks negauti antru, kartu- akme
nis, jei jis laikysis virš minėtos 
.nurodymo, .O 'kitokiam— jokios

jtaton vėžį greičiau prisisaukia.
Gal tas.toks vėžys surija pensi-
nhiko pnolą. Pasisakyki, dakta. mašinos netalkins. Jis vieną pe 
re^luo reikalu;

Už tai dabar jau metastazus 
tuiūdį (išslpLėtusį iš .prostates 
pa kūną) prostatos vėžį sinip to- 

- matiškai (palengvinančiai) gy
doma. ai-ba kiaušinėliu išėmi- 

i < "* ■

mm. arba, moteriškų hormonų—
-.kT . _ _ , v . • „ cienUū. tokiam. Ne tik prostatoj-bfc^tm estragenų, bet luteįyng. . r ’
hormone releasing, hormone- 
(truinpiau LtLRH) . šis liormo- 

. na&. yra veiklesnis už conjugat
ed: estrogens, iki šiol vartotus 
tam reikalui, moteriškus hormo
nus. Taigi, dabai- tik vienur, iš- 
čia minėtų būdų gydomas- išsir.
lilėtęs prostates vėžysr

Gydytojiška. .talka- yratbūtina: 
prcstalofcA ėžį- tva^kanū 

kulmį, dcšuntuuelį pa- 
Stage j siehkCpS^n'gą- PBO.ųatos vėžio: 

■ 11)’. gplinia puikiausiai tvarkyti gydyme turi būtr-taikoma šian- 
: išarmiaį švitinant (exl^.alj dien kiekvienam . tekiam, ligo-

ir senyvame amžiuje kartu esą. 
mos k:los negerovės, ir-jos rei
kia aLsižvelgii. Kiekvienu, at
veju čio bu* kitos gydymas pri
taikytas.

čmje-prostatoje) ip jos aplinkoj
4 ’t- - i- . . •dSalilt) VeZrū

ia nuo-pat pradžios 
įvairių specialybių gydytujiškos 
laikos. Trys svarbiausi speciali
stai -turi tvarkyti prostatos vė
žį; urologas (urologic surgeon), 
rediolerapiskis ir pagyvenusiu-

jycUnt,’ pasirodys geyos pase- 
nicrS.paJr-penšihmkus net Striy kokios dabar aptiu’iamOĄ | 
procentu, kai jie miršta dėl ki_: tradicinė sunki * visos-prosta? | 
to^o negerumo. į; snaplįpkirųa^udipiais, :išeJ

— -»- • i v i \

Todėl abiliKtinai .susegus pro mimo operacijos nebus toliau
statos vėžį (biopsiją padarius), praktikuojama-Panašiai atsitiko r.jų..specialus gydytojas (medical

labai svarbu, 
kad: prasta t. vėžį turinl^-ssis.bū. 
ių.,pitb.ųslas į yien tuo. r.dgeru- 
mit uzsiimųiūiąį kliniką- Tada.;

ztoks ligonis allures šių>.. dienus ■ 
medicinišką. pątoi'na.viniąifir atei

' ty- jis gaįjiik dar. geresnį'gydymų 
g«uu,t negųTjis jį gauną, dabai- 
Čia mūsų urologai yra-, pradinė 

: vieta, kur kiekvienas pensifijų. 
kas turėtų kreiptis su savais pro. 
statos- negalavimais.

IŠVADA: '-Reikia pilnai gy
dytis pi-iscalos negerumus, įs
kaitant ir joje-vėžį. čia bet ko
kių žolelių ai\ vaisių .vaitojimas 
be urcJo-go žinios yra mediciniš
ka nuodėmė, o lietuviškai kai. 

t ba-at, tiara nelietuviška kvaily- 
; Stė. Daugiau apie.tai, kitą- kar- 
' ta.

. '■ ATSAKYMAS.
’ eiti putniausia gelbėti,paklydu^ 
’ są;-a.yelęj patikę, visas basiganan_j 
jąsias. Visi pavieniai re. visos c 
ganzacjiKs lieLuvškos- turėtum*-; 
gąieblis už išmintingos^ veik> 
padėkime gyventi pagal Kpic 
taxis leikaLavntiąi siipiau.’ 
pagalbą turi būti teikiama p 
mšau&įa-.

M&>ų aiikx>halikai>5yiaiivisi to.- 
Į pakiydusosioa Kviąigpliipj mūr 
mug. aveles'. Liaukimės jas išju

Negerk iš avies pėdelės *- 
pavirsi į avį!

K I- Skaičiau viename lai k. 
raštyje, kad mažas cbo^estero
do kiekis kraujiije. vai'u žmones 
iš prot0- Ar- teisybė?

ATSAKYMAS: Žiūrint kokią 
>paudą skaitai, tuo ir pats tokiu 
kapai. Mūsų patarlė pataria nė
gei-ti iš avies pėdelės, nes gali 
avimi tapti. Todėl neapsimoka 
nė vienam mūsiškiui niekais 
leisti laiko skaitant geltonąją 
medicinišką, spaudą. Yra ir to
kios ! Ten viščiukų .augintojas— 
kiaušinių pardavėjas dirba: jis 
l>aperka gydytojus, o tie netie
są tvirtina, kad nereikia mažin
ti chaleslei-olio per didelį kiekį, 
kraujuje. Visa dabartinė medi- 

. eina vienbalsiai tvirtina, kad su 
mažinimas perdidelio kiekio rie
balų kraujuje,. atitolina stroką, 

; širdies atakas ir kraujagyslių li- 
gatA-r dar ir dabar kuriam nors 
mūsiškiui nebus aišku,, kad pro
tingai gyventi apsimoka-Ko per 

■daug,, tas nesveika. Vanduo yra 
.būtinas kūnui, jo 75% turi mū- 
.sų smegenys, bet perdaug,, van
dens žudo zmpgUj..Taip yra ir su 

to

kito akmenų inkstuose neši..
. . vengs. Už tai auginkime naują

Vua: turime, t . J . .. -j karią-l išmintingais :
r tokie jie pajėgs pasinaudoti da- pakaks. O kitokį — tž^ karsto 

barlines medicinos atsieki-lenta Ištiesus.

žmonėmis,, cholesteroliu. Išmintingam.

: kalų"nusigręžė.. Gziriikime jas, 
'■ talkinkime jų- šeimoms^ nesiim- 
kime juos į blaivius subuvi
mus-,. tarkimės su-.jomis apie gy 
dyinąsi nuo; girtavimo; Pirmiau

Lietuvio sodyboje, Alvudo pažinoriyje. išpildo, kultūrinę 
progąriną Justinas Žemaitis (kairėje), Anelė Kirvaitytė 

ii- savo kūrybą, skaitydamas Juozas Palutis.

Pasiskaityti; Geriatrics,. July*. 
19k.'). Vol. 40, Xr. 7.

* f * ♦

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Negi pensininko girtuoklio 
protą prostatos vėžys prarijo?

KL. Kur tas protas pensinin
ko pasidėjo,kad jis ateina smuk 
lėn (lavernon), gavęs pensijų 
ir jos didžiąją dalį ten palie
ka. Mano pažįstaniaj turi smuk
lę (ne aš, tai -kilas; mano vietoj 
turės, sako jis) ir pagamina vėl 
tui gabalėJį: kumpio pensinim

ža, mes patys nustokime pa. j CHICAGOS'PURTORIKfĘįČIAI NEPRITARIA 
Vi<u ūkiai Cuicagoj.s yra 416- amato.-. . ’

iu.-todami darbo .Amerikoje, 
poued ir Sctioje liKus^ems 

LerlULidlLS  .
v'-uuuiami Puerto Kičo nepri. 

K.auiyiuy otų šalmiukai, nepaje-
■įC įuaai.l iaiOj gvy-eįuojų, tą 
ji- iiuixue vešu Kovą pi-»co ame

moksisvę apie Naivumą, o inuj- 
kime blaiviai gyventi. : J

Labai svarbu nesiūlyti nė vie-|; 
- nam svaigalų. Alkoholikas nega
bi - socialiai^ gerti, kaip geriame 
mes.’Vienas stiklais ji veda iš 
lygsvaros girtavime. Taip mes, 
#yu.masinimu jprti, neva gerą 
s-irdį rodydami, jau be laiko nu- 
z irūue j kapus nė vieną savo 
icriausių žmonių.

* *' *
✓ , ' i - - - • . *“

Inkstu’ akmenys sutrupinami 
be operacijos

LuS-b L<11 xC A U. pu£ Ai^ve. Ų . JJ a U-
gUllLa.; J^Uf jciu vcL/jia Vu UZ^UlrJj bl j£V-. , 

' hs^jslulLoJS UumriULir šKjlvllUca. iia.r- 
,mot: kail .gžiiViU IkOją

'i'uvl‘ llCv i^lOJ .ui plcLultlll 11V- 
p e LKia Uaomąi gy v en u.

luo. laEpuL..mnuagojv’ eina 1
i

skysčiu f c

Ganau.
rengėsi

Kl.. Aš mažai geriu 
r daug prakaituoju, 
nkste akmeninį. Juos ja 
mūsiškis .urologas operuoti. At--
iiiktinai sužinojau, kad Nortii^. 
western universiteto ligoninėje. 

. gy dy to jis be operacijos šalina 
ikmenis. Nuvykau pas jį. Jis be 
operacijos ultrasound sutru- 
iino inkste esamus akmenis,

- V’OJU LLZt.»l"LttUfUJ luuGo JLrėpj;
□omyoę. Jie yra,

./iBpix/viau^iiicL x'ucjlio i\icOd yax 
4 SLV<xje -gžucLU gei^u »uxvai'xkyu 
oaros gyvėliuoju reikalus.

bet si-e ko v o tojai irtuUKHlu 
Kramto gyvenuujų. neuter*
linga, (Ki oląA ių neia, pramone^ 

,nera. n liepa vuue^s<up- mus gy- 
f v ciklo j u * i eiKcuub pagerinu;

į IT ic^ ou liuesu Lziixa<gQu alv*

Aau

LK7AUJ luCv g. fui, OU'LU JDUVUbj 
c^/11 Aid. UkKrlLul,

czloi jie praarė pergeni ko. 
va į AUicl'ihd. JIV ^uplallaVU 15“ 
.^rc^Uulu vtuc^Ud nauiui ir 
xa i v } nu cen u-us.

eictgu iu tai jju.vo
ikepALLiltlOją i-xypaO^tiiULcl Oail- 

' lioatlį lllltoiu ceniie.
.Aitą g?u.pe puoiA^vv panamai pa~ 

. yivig<i o>vw loi'Mje. u ^Niiuig-

VAKARĖ DAINA

Išskrido su svajonėm paukščiai, 
nuo ryto džiuginu mane, 
ir šiandien nesakau oi- ne, 
kad plakasi sparnai pal&užti.

Suvirpo medžiai, Man vėsu: 
į liepsną as rankas, tiesiu.

J. Kuzmionis

įuOzVu aųgąjsMvcu, gavo gerus Uai- 
jiMlS,. veuc, augina šėmiai ir rei- 
tizia vairais į inouvyajas. jic gau 
na-, giras 
plitimų-į acKoję 
i,uiciarm>.

ir gan ■pcuMdoL.*
IaKUmCLLLo gmu-

COl-UklC-ial llUsdUli pie.
iiuniuuą. jie paxeido 

n.euao n.CLU\ao į e" ez.rUVUVą, Del 
r ui agniai juos gierou nugink 
~cVo ų- p«utjju į Kaiejinią.

1 ampin.,Huną., penivitkieciais

Jeigu malu, kad jaunas vy- 
' LWvaN ar luHCuU plalilurt

,'Vk.-k.aXuix> Ja* aulo to .liuku i|C,

OlvlMUt* pl>i iO11x*4^CjcU U1CA.U 

neilOA’l ZaXiuci apie 1'uUAlo lUCti

nepru

, Aau Jie. HuUIpuaVU VklSLU 

USJ Pao.lOuytL.

Jau du, mėnesius

v I CA1O 1U OoJ,

Skambėjo man giesmė vakarė, 
kai -snaudė .gėlės ir zifedai- 
Nūn skrydžio--džiau«emą praradai, 
ir alpsta Jazminai nukarę.,/ ‘

Kur paukščiai skrenda? Jau. tamsu,— 
juodos riakties giaby estu. -

, kiiau^oruju»o 

lllAAZVy.V ii V ijiAOd pdbiA-Xl .

ZY4p.SrtocuClUoju.Jiia, Aflti \auUUU

urtlultr-iiy

ir.ttmioiiu, pio-
lOl^KlCCdŲ UiHiLCl LCiOUUU^^U Ii.

uw jtwua iiittzxa MLpėKie-
<•«. a »e ne^cui u. gero

LSiUeA.

i till OcLjkjN Z^JijBKd.

AZdli^ClO ScLj

taupias

o»-?n*Os-
rF-Se Sanngg^

'V.^j vireeEjfci ccxm (Mae tor
aiMtuai ...h-

Esu alsavime pušyno^ . . 
putoj nerimstančios bangos. 
Migla nukritusi apklos, ; - 
kai siela nerimą.- pažino — — 

sklendeno ji virš debesų, 
nebuvo iesdlo baisu: •

Jt

tieses šaukiu, b jau sutemę . . 
ir drumsčias ežeras tamsu® • . • 
Apglėbia^vataras vėsus 
parpuolęs ipglėbiU aš žėfth^:

*u ji kaip žvirgždai gyvenu, 
Akmenėlis aš esu.

idiKy Li.

Hept 1M\J <A UJt>l*ld) vdu, Vlljciį
La> IUt|Af4rt.«<3Uk>K>i<iVfA4e' L>U<^ 1O1XU* 
u uuip«^ M

1 aciaik-atsii*as«ų»
kūi iJUaCiU NdJbV CvaJftU.'

O AM1 ivUidui.ioidi dU^iij/CvtU, Gitai

r*oi4ACowvvi<Aj* ptiMaCici pa^iuau-1 
dolr AuivrifCUto gtĖiis* vaua, \yZu’

nAJlvft p> l<-MlUzDtts. b

-*01041^0.-^0., p^sųungr

N<xia ir tap* L iMtnu£u
xx*>wa utarui i kuriuo.

moku amo

irllM^ie pUc .wjleri-

1 <z-a pvĮ vof* OlIVO
le^ta larval va/auvii | ^uAicr;K4 
.k V AM |MK.Cu ii.

AiVraJe^ neiibja 
top^&ayal pd^.aAC, kad 4 
vcis.lfflp yja htta^SUl, uvl pi- 
U8U> J o ne idcai xcajiis, 
o savo bažnyčiai. Kep^

Pirmadienis, Sat. - Mon, J uly >7^y
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Povj/us P. Dargia,
yra išvysčiusios tautinę ir kulti 1 
rinę veiklą veik visose letuv.ų 
kolonijose.

SLA savo gyvenimo laikotar- ■ 
pyje yrą tūkstančiais parėmęs 
mūsų tautinius bei kultūrinius 
darbus. Ir dabar nemažai prisi-' 
deda prie mūsų tautinių bei kul 
tūrinių darbų rėmimo, štai įvy-. 
kęs ŠIA. Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas
tų gegužės 25

Povilas P. Dargis, 
SLA prezidentas

nikas” nuskendo jūreivio U.«w- 
tez jūroje. Cui*tez buvo galin
gas ispanų admirolas, jis At
lantą gerai pažino ir pačią gi
liausiąją Atlanto vietą p_vatfi- 
iiO Cortez jūra. \ j

Amerikiečiai jau turi paruo
šę didelį ratą, įvaijiauriai ąp- 

rateliais ir blizgu-

M*.

v

ŪkininkasJules Breton.

Jūra, nėra raini, 
paviršiuje, tai ju-

pasiūlė “SurviT

prieš 73 melus Per tą laiką jis 
taip pat gali būti užverstas jū
ros dumblu. 
J :igu audra 
da ir dugnas

Prancūzai
laivą. Prancūzai žinojo, kad iš 
amerikiečių galima pasimokyti. 
Prancūzai daug pasimokė iš kabinėtą 
Jucdųjų dėžių ekspedicijos. Jie čiais.
bandė šaipytis iš amerikiečių, 
b t, kaip patys savo akimis ma
tė, kaip amerikiečiai apskaičia
vo, kur jos galėtų būti ir vė
liau jas ištraukė, tai 
sis pasibaigė.

Ksip amerikiečiai 
vo, tai prancūzai ir 
nežino,

Praneūzai planuoja nuleisti 
jūreivį 12,000 pėdų gilumom .

Amerikiečiai rengiasi nusileis
ti net 19,000 pėdų gilumon.žma 
gaus jie į lokį -gylį neleis, bet 
lankelį, kuris jiems galės pra
nešti ką jis ten pamatys, o jei* 
gu bus kas ners vertinga, tai 
replėmis sužnybs ir ištrauks į 
paviišių. Atlante planuoja būti 
rugpjūčio pabaigoje.

. posėdis, šių me- !
27 dienomis, 

Chicagoje, paskyrė — suteikė 
jaunuolis ms-studentams, einan
tiems aukštąjį mokslą 3 stipen
dijas, kiekvienm po $500.

Stipendininkais parinkti šie 
asmenys: Darijus Kapeckas iš 
Hartford, Com Jis studijuoja 
komputprių inžineriją, Des-ry 
Institute of Technology, Coluni j 
bus, Ohio. Darijus lankė Hart
ford “Švyturio” šeštadieninę 
mokyklą ir. šoko tautinius šo
kius, dalyvaudamas “Berželio’" 
grupėje Lietuvių Tautinių šokių 
šventėse.Jo tėvelis Longinas yra 
SLA 124 kuopos finansų sekreto 
rium. ; •

■ Antra stipendiją suteikta Ri
card Kezys (Kasys). Jis priklau 
so SLA 126 kuopai, New York. 
Richardas studijuoja Elektrical 
Ingineer, Manhatan College, 
New York. Jo tėvelis Romas Ke 
zys, žinomas Lietuvių Radijo 
programos vedėjas New Yorke 
irgi yra SLA narys. Richardas 
Kezys dalyvauja- lietuviškoje 
veikloje ir yra įsteigęs liet, jau
nimo orkestrą.

Trečias stipendininkas 
'Richard Gavran iš- Pittsburgho.; 
Studijuoja Pittsburgho univer
sitete — Business . Administra-' 
tiomJis yra narys SLA 353 kuo
pos. Jis ir jo visa šeima, įskai-] 
tant ir senelius—grand parents, | 
priklauso Susivienijimui. Taip 
pat dalyvauja ir kitų liet, orga. 
nzacijų veikloje^

SLA Pildomoji taryba, rem
damasi St. 'Pittsburgho Seimo 

' nutarimu, nusprendė ŠIMTME
TINĮ SUSIVIENIJIMO SEIMĄ 
1986-tais metais, birželio (June) 
mėnesio 30 dieną, CHICAGOJ. ;

Visos SLA kuopos yra ragina
mos išrinkti kuo didžiausią skai 
čfu *' delegatų, apvainikuojant

T - ’■

šaipyma-

apskaičia- 
šiandien 

bet jįums aišku, kad 
amerikiečiai žinojo, ką jie da
ro.

Amerikiečiai žino, kad ‘Tita-

■.Mūsų.visuomeniniame gyve
nime Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje priklauso žymus 
vaidmuo, ypaę stengiantis telk
ti lietuvius į vieningą darbą. 
Vienu svarbiausiu darbu y to' 
naujų narių telkimas arba vajus. ■ 
Beje, šis vajus yra pavadintas 
SLA100 metų,. SUKAKTUVI
NIU vajum.'

Gal kam kils klausimas, ko
dėl mes tokį vardą parinkome. 
Klausimas liečia organizacijos 
istoriją.. SUSIVIENIJIMAS LIE 
TUVIŲ AMERIKOJE įsikūrė 
1886 'JifletaĮs,- .taigi, ateinančiais 
matais Chicagoje, SLA Seime, 
a tšvęshnej 100 •_ metų gyvavimo 
sukaktį...

Reikia pažymėti, jog SLA ta
po’ įkurtas ’trejiems metams pra 
ė jus nuo* tautinio atgimio laik
raščio “AUŠROS” Pasirody
mo.

Kaip žinome, “Aušra” savo 
programoje tarpe kitų siekimų, 
minėjo- ir tautos- vienybės ’rei
kalą. Ypač jautriai vienybės, šie 
kimo mintį sutiko Arnikos lie
tuvių veikėjai, kurių tarpe bu
vo nemaža “AUŠROS” pasekė
jų. Jie su “AUŠROS” redakto
rium dr. Jonu Šliūpu dalyvavo 
Susivienijimo .steigime; . Todęl. 
visai suprantama, kad.aušrinin
kų įtakoje naujos organizacijos 
tiksluose ryškiai buvo pabrėžta 
vienybės mintis.*: - ,1 ’ :

Susivienijimas plačiai daly-. 
vaūja lietuvių organizaciniame 
gyvenime, jo apskritys, kuopos

I
1

BANDYS SURASTI “TITANIKĄ’

Amerikiečiai, britai ir prancū- 
j zai surado 6.700 pėdų gilumoje 
] gulinčias citrinos spalvos dažy-

yra■

tas clri Juodas dėžes, iškėlė jas 
į paviršių, nustatė, lead jos vis
ką užrašinėjo, kol lėktuve buvo 
elektra^-*) vėliau sustojo, duris 
užsėdareir atsigulė Atlanto dug-, 
ne.

Nedidelis amerikiečių narlai- 
yis išvaikščiojo 7 dugno mylias, 
kur surado pinną dėžę.

Amerikiečiai toliau gylin ne
sileido, 'būto nepajėgę, bet jų 
nuleistas nariams išsitraukė di 
deles reples, rastą dėžę dviem 
dantim taip suspaudė, kad nie- 

’ kas jų negalėjo.atkabinti..Rep- 
lės pagaliai^pa.judino dėžę, nu
kratė nuo dėžės purvą ir I&gal 
plieninių kartepių virvutę, iškė- 

| lė dėžę į prancūzų laivą.
Kitą oranžinę dėžę greičiau 

surado, nes ji 'gulėjo tame pa
čiame vienos .mylios dugno ta
ke, truputį' daugiau paluypusi i 
laivą. ;

Visi stbeęjosi, kaip tiksliai JAV 
specialistai surado Juodųjų dė-

tėškė į Atlanto paviršių ir kaip 
skendo 6,700 pėdų gilumom

Amerikiečiai paėmė jūros 
duigų? vienos mylios pločio ke
lią ir pasakė, kad tame mylios 
ilgio kelyje privalo gulėti tos 
dėžės.

Prancūzų laivas nuleido At
lanto gilumon stiprią šviesą. Ša
lia šviesos nuleido stiprių tele
vizijos aparatą, o vėliau nulei
do automatišką tankeli.

Jeigu šviesa būtų pastebėjusi 
bent vieną dėžę, tai tankelis 
būtų tiesiai prie dėžės ir rėplio
jęs, bet jis nieko nepastebė
jo. ji Lf.1^0

Prancūzų laivas vienoje vie-

su šliaužiančiu lankeliu. < Nueis 
vieną mylią, parisu^jMupšliauš 
kelis žingsnius pirmyn Y vėl tie
sai šliauž į rytus. Tai vė| pasi
suks , žengs kelis žingsnius pir
myn ir vagojo toliau. Į

Penkias mylias išrapliojo ir 
dėžių nerado. Prancūzai prade-' 
jo šaipytis iš amerikiečių.

— Ar beskaičiuodanii nepa- 
žių guoli. Jie apskaičiavo kuria darėt klaidos? " J , 
kryptimi tos dėžės kiūto iš 30,-
000 pėdų aukštumos, kur jas dos negali būti. ti h . 30b

— Ne, mes patifcrinooc^J klai- I

jų narių!

IMS m. metrHti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vise. 
Krėvės, Igno šlapelio. Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
f. Raukčto, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 7 
Kėliau* įtrtipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukom!* L 
M. K. Čiurlionio, M. šūeikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelė* ir A. Vstti

DAINŲ SVeNTES LAUKUOSE, poetė*, nfytojo* b te® 
Kn!x ioHų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai ap’e dahu 
fvente* heL jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja 
tiems, gėrintis, autorė* puikiu diliumi ir surinktais dnam«nlmi. 
bei uikuliaiai*.'. Studija tt» 151 pusi., kainuoja IX

■f VLENKO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apra.% 
ta* Juose Adomaičio-.— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tau®* 
gyvenimo bruožų apralyms*, bet tiksli to laikotarpio buities lit* 
rattirinė studija, »uskirityta skirsneliais. Ta 200 puslapių fcnyg 
parduodama tik už EI. . , į, Sv-i I j M Si ,

<4

JSomlsi paraiyta ttudijs apie 1 Rytprfiriu*, remianti* Pakalni* 
Labguvo* apskričių duomenimis. Aprašymai jdomū* kiekvlajun 
SetuviuL Leidiny* tttuatruota* nnotraakomfa, pabaigoj* duodami 
vitovardžlų pavadini™a.1»lr Jų rertlnial J vokiečių kalbą. Eaba 
Madingoje SS® puri knygoje yra Rytprūatų lamėtapta. Kaina

K4 GAUKI? L1MX rsJytojo* PatronėH* Orintritė* tri 
mfaknal Ji minty* apie tamenl* Ii vieta* ūėprlk. Lietuvoje Ir pii 
maišiai* bolševikų okupacijom metai*. Knyga turi 234 puslapiu, 
bet kainuoja.tik $L . ■ ' ‘f .

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nerspr^ 
ta* ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje) tik a 
farglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už fcnogau* tris* 
Kayf* ya didelio formato, 2G5 puslapių, kainuoja SA.

V IATTXIN®? NOVIUS, S. Bo*čenko Mryba. I. ValriB.

ILLINOIS AMERIKOS LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMAI

— Bet mes jau 5 mylias iš
vaikščiojome, — primeta pran
cūzai.

— Ieškosim toliau.
— O jeigu ir tada nerasim?
— Tada .pasikalbėsim, o da- ' 

mais reikia pasitikėt.
bar elektroniniais apskaičiavi. .

— Tankels prašliaužė 6-tą 
mylia — nieko. Prašliaužė be
veik 7-tą — nieko. Tiktai bebai- ; 
giant tos mylios viduryje paste- : 
bėjo gdtoną dėžę.

Tankelis pranešė visiems, kad 
dėžę rado, ir kad bereikalo Al- . 
lanto dugne daugiau jis nešliau 
žioja, bet vagoje tiesiai prie 
dėžės, nosimi ją pastūmė, paju
dino ,o vėliau išsiėmė dideles 
reples, drūtai dėžę suspaudė ir 
pranešė, kad keltų į viršų.

Kol dėžę įkėlė į laivą, tai lan
kelis pailsėjo, o kai viena dėžė 
buvo sutvarkyta, tai tankelis 
ir toliau pradėjo vagoti.

Už pusę valandos jis pastebė
jo ir antrą dėžę Atlanto dugne, 
šį kartą jis patraukė tiesiai prie 
dėžės. Jis buvo 10-toje mylioje, 
truputį į kairę nuo vidurio.'

Tai buvo didelis laimėjimas. 
Yisas pasaulis sekė, kaip dėžė 
buvo vežama į britų uostą. Ten 
labiausiai džiaugėsi Indijos la
kūnai, kuriems rūpėjo patirti, 
ką dėžės pasakys apie lėktuvo 
nugrimzdimą į Atlantą.

Amerikiečiai važinėja Atlan
tą visą laiką, šį vandenyną jie 
yra ištyrę geriau negu bet kas. 
Jie nutarė pažiūrėti, kurioj vie
toj atsigulė “Titanikas’”.

Kai prancūzai sužinojo, kad 
JAV nori surasti gulintį “Tita- 
nką”, tai patys prancūzai pa
sisiūlė padėti: Jis nuskendo

Illinois Amerikos Lietuvių Pre- sys, Antanas Jankauskas ir Jąc* 
■kybos Rūmai kiekvieną metą su quelin Maliuška.
ruošia banketą mokytis popin
tiems studentams stipendijas 
duoti. Iš viso Prekybos Rūmų 
komitetas jau įteikė aukštesnę 
mokyklą baigusiems studentams 
109 stipendijas.

šiais metais.geg. 26 d. buvo 
suruoštas banketas stipendijoms 
įteikti. Stipendijas paskyrė iš 
Prekybos Rūmų iždo, o prie jų 
prisidėjo Illinois senatorius 
Frank Savickas; gaudamas lie
tuviams stipendijas iš Illinois 
valstijos,iždo.

šį metą Prekybos Rūmų sti* 
pendij as ■ gavo studentė Rita Ba
rauskas (Barauskaitė), Ramo
na Steponavičius, Reane Bal-

►

Komjtetą stipęndijoins įteik
ti sudaro parmininkąs Robert. 
Zapolįs, Charles. Macke, Jojm. 
Evąps, Jr., Anthony Rudią, Jr., 
ir John Kuzas, Jr. v

Bapkętąs vyko AIartiniQue 
salėję.

— Trys darbininkų unijos pa‘- 
skelbė streiką. Reikalauja did.es 
nių algų. Reikalauja naujos dar. 
bo sutarties. Dirbo 250 spaustu
vininkų ip 400 laikraščių siun
tėjų,- Darbininkai reikalauja,, 
kad bendrovė-^ garantuotų dar
bą, kol Tribūne darbininkai bus 4, > . <■ į
gyvi r

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvį fraternalini 
organizacija, . lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per ?7 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tune 
■. f darbus dirba. -į ’ / ‘ ’ Ą

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. <

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pckx, 
nariams patarnaują tik savišalpos pagrindu.v 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali

x Susivienijime apsidrausti iki JlŪjpOŪ-
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė Endowment 

Insurance, kuri'.ypaž' naudinga -jaunimui, tiekiančiam 
aukštojo’ mokslo G-jį gyveninio pradžiai - .>

SLA — vaikus apdraudžia pigia .terminuota apdraudė:, ui 
$1,000 apdraudoa sumą; temoka tik $8:00 metams,

— kuopų yra visose lietūvin kolonijose. • ‘ .
Kreipkitės- į savoi apylinkės kųbPQ,veikėjus, 
jie Jums mielai- pagelbės ivSLA įsirašyti. :

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

307 W. 30fh St, Nėvr York, N.Y. 10001 
TeL (212) 563-2210 ■

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

» RCTESTINGA1 iSPUDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

50 metu studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
GI tom** ____—____________ — - —------- 110.00

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

For constipation relief tomon 
, reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
YouTl like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
•‘The Overnight WonderT

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

2. Prof. Vaclovo Biržiškoj, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
II dalis, 229 psl. _______ ....__________________

3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl._

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai 172 psl.

5. Prof. F. Pafcarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ________

0. J. Vender**, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA V3 M

^6.00
56.00

|5.00

J4.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Bl. 60603 siųs
kit* čekį far pridfikt* vien^ dolerį perMunttmo filaJdomA.

B -

\\ \ \ \ a įj///y

ji&raSė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viak^, Ei* bet Ea3* ti 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, Beturiu* 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir proi. S. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius verttmu* 

fr patarė mums toliau studijuoti. i

i

Kala* IM. XJeS ririeEaL Wtu p.

šeštadienis — Pirmadienis, Sat - Mon, July 27-29. 19i?
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trims mėnesiu m$ 
viena m mėnesiui

daroma “lietuviško patriotizmo” vardu. O tikrieji vi
suomenės vadovai apšaukiami “bolševikais”.

Tai, tokios Br. Kviklio, Drauge atspausdinto veda
mojo pagrindinės mintys. Man rodos, kad jis be reikalo 
lieja rašalą ir skelbia okupanto agentų tokias nelemtas 

į pastangas. Kiekvienas sąmoningas išeivijos lietuvis ge
rai žino, kad okupanto agentai nemiega, jie veikė ir 
veikia, savo tikslų siekė ir šiandien jų siekia. Ar gi sa
vo laiku nebuvo įsibrovęs toks bolševikinis agentas į 
Draugo redakciją? Ar gi, Alseikai nepavyko tapti vie« 
nu iš Draugo redaktorių, kuris, grįžęs į okupuotą Lie
tuvą, dergia mūsų išeiviją ir mūsų laisvinimo veiks-

other USA localities $40.00 per jtax9 į Kanadoje:
metams -----------
pusei metų ------
vienam mėnesiui

25 cents per copy Užsieniuos:
metam* __
pusei metuNuo sausio pirmai diėrsGš

Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams$45.00
pusei metų____ ___ _______
trims mėnesiams$15.00

vienam mėnesiai$5.00
Kitose JAV vietose: Orderiu kartu su užsakymu.

$40.00 '
$22.00 . nius? Ar okupanto agentai nebandė įsibrauti ir į Jauni
nto mo Centrą Chicagoje, kad jį paverstų okupanto prapa- 

, gandos Centru? Ar ne jo agentai ruošė jame koncertą, 
$45.oo Į ir ar ne demonstravo okupanto paruoštus propagandi- 
’jįoo’ nius filmus? O tie, kurie dėl tokių okupanto agentų pa- 

: stangų pareiškė protestą ar rengė demonstracijas buvo 
< apšaukti ekstremistais, ultra patriotais ir apdrabstyti 
purvais.

Pagaliau, kas dar nžino, kad Br. Kviklys yra vie
nas iš tų piktosios demagogijos skleidėjų? Jau nemi
nint jo ankstyvesnių rašinių, puolančių J. A. Valstybių 
valdžią ir Vatikaną, tai šis jo editorialas, Drauge ai-

$48-00

Naujienos eina kisdien, išsiiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. laidžia Naujienų Bendro- 

, vė, 1739 So, Existed Street, Chicago, 
$24.00 (IL 60608. TeleL 421-8100.

pinigus reikia siųsti pašto Money spausdintas, jį tokiu parodo. Juk šis jo rašinys perdėm, 
pristotintas tokia pikta demagogija,, išeiviją klaidinan
čia dezinformacija, kokią paprastai naudoja tik oku
panto agentai. Jie tokia'dezinformacija siekia paskleis-! 

'ti nepasitikėjimą išeivių tarpe, nepasitikėjimą net jų Į 
spauda, nes ji esanti tokių agentų kontrolėje.

Man rodos, kad Br. Kviklys būtų vertas didelės pa
dėkos, jei jis skelbtų pagrįstus faktus, o ne užuomino
mis ir įtarinėjimais dezinformaciją.Jei jis žino, kad vie
nas mūsų išeivijos laikraštis jau daug metų yra bolše
vikų agentų kontrolėje, ir juodina musų taurius veikė
jus, tai kiekvieno garbingo-lietuvio šventa pareiga, ,ai- 
ikfeisti to laikraščio vardą ir tų apjuodintų veikėjų var
dus. O palikti skaitytojams spėlioti yra pavojinga, nes

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra* sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 vai.

KO SIEKIA BR. KVIKLYS TOKIA DEZ
INFORMACIJA?

Br. Kviklys, vienas iš Drauge rašančių vedamuo
sius, liepos mėn. 2 d. minėto dienraščio laidoje atspaus
dino vedamąjį apie bolševikų užmetamus tinklus išeivi
jai sunaikinti. Jo paties pareiškimu, tai jau nebe pir
mas toks jo vedamasis. Jisjjau rašė ir ąpieJieĮtuvių išei- 
vių bandymus užmesti tinklus. Bet jų tokios pastangos galima įtartų ir Draugą/patekusį tokių agentų kontro-;
nevisada būdavo sėkmingos-. Ir šiuo kartu, paragintas 
jam prisiųstų trijų laiškų ir vieno telefoninio paskam- 
binimo, ėmėsi pakalbėti minėta tema, tik iš kitos pu
sės, kai mūsų eišeivijos vandenyse žvejoja mūsų priešas 
bei jo agentai.

Rašo, kad tokie agentai jau per 40 metų gaudo “ak
las žuveles”. Jie jas gaudė dar lietuviams būnant sto
vyklose. Bet ne kas jiems pavyko, ne tiek, kiek jie norė
jo. Tik sąjungininkai, panaudoję prievartą, kai ką tėvy
nėn grąžino.

Nepavyko jiems lietuvius suvilioti ir spauda, jų lei
džiamu laikraščiu, vadinamu “Gimtasis kraštas”. Šis 
laikraštis, spausdinamas dideliu tiražu, plačiai pasklei
džiamas. Bet Br. Kviklio žodžiais, tai yra menkas ma
salas. Tai tik meškerė su aštriu metaliniu kabliuku.

Bet už tat, Sovietų slaptu agentų veikimas, kur kas 
yra sėkmingesnis išeivių lietuvių, įsikūrusių laisvuose 
kraštuose. Jie jų tarpe sukelia nesantaiką, kelia vai
dus, nesutarimus, kuria lygiagrečias organizacijas ir 
net paima vieną, kitą laikraštį savo kontrolėn. Anot jo, 
tokių agentų didžiausios pastangos, nukreiptos į pajė
giausią išeivių Lietuvių Bendruomenę. Nors jos jiems 
suskaldyti nepavyko, tik pavyko atskirti nuo jos vieną, 
kitą šimtinę jos narių.Tckie pasisavino ir Lietuvių Ben
druomenės vardą. Ir kas pikčiausia, kad Sovietų agen
tų kontrolėn pateko ir vienas laikraštis, kuris jau dau- '■ ir jų remiami. Bet gi, Br. Kviklys ne apie juos rašo, 
gelį metų juodina taurius veikėjus, kultūrininkus ir tai Mano nuomone, mūsų išeivija turėtų pareikalauti,

iėn. Arba “Pasaulio lietuvį”, kurį redaguoja Br. Nai-, 
nys.. 0 pagrindo tokiam įtarimui yra.

Neseniai skaitėme spaudoje Br. Nainio pareikštus 
protestus, kai jis minėtame “Pasaulio lietuvyje” labai 
biauriai apšmeižė A. Svilonį, Br. Kviklio žodžiais ta
riant, jį apjuodino.

Br. Kviklio tokią, tik užuominomis paremtą dezin- 
formaciją, kaip minėjau, naudoja, balševikiniai agen
tai. Tad ir klausi, ko Br. Kviklys siekia, naudodamas so
vietinių agentų dezinformaciją mūsų išeivijai klai
dinti?

Tikrai^ jei Br. Kviklys žino tokius nelemtus faktus,' 
arba tas “aklasias žuveles”, tai nedelsiant turėtų pas
kelbti, kuris lietuvių išeivių laikraštis yra bolševikinių 
agentų kontrolėje. O ne skelbti nepagristais pareiški
mais, bei užuominomis, nes tai yra ne kas kita, kaip pik
tos valios darbas.

Mūsų sąmoningoji išeivija žino ir tokių laikraščių 
vardus, kurie yra leidžiami JAV-se. Kurie skelbia ir 
atvirai rašo, kad Lietuvos okupacija, tai jos “išlaisvini
mas”, Kurie dar ir šiandien spausdina pasigyrimą,kad 
tokių laikraščių skaitytojai rinko aukas ir jas vežė 
Maskvon paremti bolšvikus kare su naciais. Bet tokių 
laikraščių bolševikiniams agentams nereikėjo nei savo 
kontrolėn perimti, kadangi tokie buvo jų pačių įsteigti

kad Br. Kviklys paskelbtų tų veikėjų, kultūrininkų var
dus, kuriuos bolševikinių agentų kontrolėn patekęs laik
raštis ir dar prisidengęs. “tikru patriotizmu” juos ap
juodino.

Taip pat Br. Kviklys minėtame vedamajame prisi-; 
mena ir LB-nės suskilimą. Mūsų spaudoje apie šį skau-; 
dų faktą tiek ir tiek kartų rašyta. Bet pagal Br. Kvik
lio manymą, išeitų, kad jos suskaldymą įvykdė sovieti
niai agentai. Spaudoje buvo aiškiai išaiškinta, kas buvo 
tie skaldytojai, net jų vardai suminėti. Tad Br. Krik- j 
lį klausi, ar tokiais agentais galėjo būti: nainiai, gailos, 
gečiai? Juk ji yra tie LB-nės suskaldymo kaltininkais. 
Tačiau, nei aš, nei išeivija netiki juos esant bolševiki
niais agentais. Gal geriausiu atveju būtų galima pava
dinti juos “aklomis žuvelėmis”, kurias prisimena Br. 
Kviklys savo rašinyje. Reiškia tokie, kurie npastebi į 
okupanto meškerės su aštriu geležiniu kabliuku.

Štai, kokias abejones bei įtarinėjimus iššaukia Br. 
Kviklio skleidžiama dezinformacija. Kad jis liautųsi to
kią dezinformacciją skleisti, patartina, kad jis kuo sku
biausiai įsigytų neseniai atspausdintą labai platų, išsa
mų, faktais paremtą A. Pleškio pranešimą: “JAV Lie
tuvių Bendruomenės suskaldymas”. Arba paskaitytų 
Naujienose atspausdintą A. Juškevičiaus tuo klausimu 
rašinį. Gal tada Br. Kviklys pajus bent kiek gėdos ir 
nerašys tokių sapaliojimų apie L. Bmės suskaldymą, 
apie jos vadų iškeltą bylą amerikiečių teis- 

' me.
Br. Kviklys daro priekaištą ir mūsų laisvinimo 

veiksniams jų neveiklumu. Mat, jie per 40 metų nepa
ruošė literatūros dėl žydų naikinimo Lietuvoje, kurioje, 
būt; nušviesta tikrosios žydų žudymo priežastys. Mano 
nuomone, niekas kitas neturėtų tiek dėl tų žudynių duo
menų, kiek Br. Kviklys. Taigų užuot, kaltinus kitus, jau 
reikėjo seniai imtis tokio; darbo, o ne skleisti kaltinan
čią dezinformaciją, kuri skaldo ir klaidina mūsų 
Išeiviją. .. . , ? r i-

Jis skleidžia dezinformaciją' apie šaulių; orgamžal; 
riją. Mat, ir ją kęšinosi suskaldyti. Reik manyti kas, jei 

"ne bolševikiniai agentai?- Bet, ar jis rašo tiesą? Juk 
kaip kiekvienoje organizacijoje,' renkant jos vadovybę.
iškyla ginčų, skirtingų nuomonių, bet tai nereiškia,kad 
ją kas bandė suskaldyti.

Br. Kviklys-patenkintas, kad kai kurie mūsų -rašy
tojai, bei menininkai okupuotoje Lietuvoje atspausdinę 
savo knygas, bei suruošė paveikslų parodas, vis . tik su
grįžta-į laisvąjį pasaulį.Maho nuomone, nėra ko džiaug
tis tokiais pasimetėliais. Juk tokie ten nuvykę bičiuliau
jasi su okupanto statiniais ir. pasitarnauja okupantui. 
Būtų daug geriau, kad tokie mūsų kultūrininkai visai 
nebegrįžtų. Dėl jų negrįžimo mes išeivijoje neturėtume 
nė mažiausio nuostolio, nes tokie užsitarnauja tik pas
merkimo. Ir tikrai, nes vieni jų,, ten., nuvykę, liaupsina 
ir dėkoja komunistų partijai už atnežtą tautai vergiją. 
Kiti okupantui nuveža tūkstančius dolerių: ir juos su- 
krauja į jo kišenes, pirkdami giminėms “mask- 
ričius”.

A. Svilonis

IZRAELIS TARIASI SU ja pripažino Izraelį ir pradėjo 
PEKINO VALDŽIA prekybos ir statybos sutartį.

TELAVIVAS, Izraelis.—-Kini.; Kinija apskaičiavo, 'kad Izrae- 
jos vyriausybė neturėjusi jokių j lis moka statyti kelius, dirbtu- 
diplomatinių santykių su Izrae- ves, gyvenamus butus ir orga- 
Ini ir nekreipė dėmesio į šią vai nizuoti kariuomenę.
stybę, bet šiomis dienomis Kini- Kinijos atstovai nustatė, kad

Dr. K. Šidlauskas
APIE CHICAGOS LIETUVIUS IR 

DEMOKRATŲ PARTIJĄ

Dr. K. Šidlauskas

(Tęsinys)
Autorius sako, kad analizuojant lietuvių 

iirupę Chicagoje politinę vadovybę, kaip tik ga- 
i’ma pastebėti tekius “antrosios kartos charak* 
tci ing d ■ bruožus '

Todėl neg.dima sakyti, kad “asimiliacija” 
;;adar* galą teutinęs grupės politinei veiklai, 
nebent tos ašimi iacijos pasėkoje tautinė gru

pė nustoja buvus susiklausančio ir savita 
grupe.

Trečias pagrindinis tautinės grupės sąvo
kos elementas yra jos politinis susiorganizavi- 
mas. Čia nebūtinai reikia griežtos organizacijos 
santvarkos.

Užtenka turėti, kaip Chicagoje lietuvių at
veju, klubus ir draugijas, kurios yra specifiniai 
politinės. Kartais tokių grynai politinių organi-. 
zacijų gali ir visai nebūti.

Lenkų Tautinis Susivienijimas, gali naudo
ti tautinės grupės svorį amerikoniškoje poli
tikoje.

Svarbu, kad kokia nors organizuota forma 
būtų vykdomas grupės spaudimas į partijos 
mašiną.

Pagaliau tautinė grupė vykdo spaudimą į 
partijos vadovybę per tokią politinę organiza- 

į ei ją, kokią ji turi ir tik kuomet ji’ tampa atski- 
' ra politiniai suinteresuota gupe. Kuomet grupė 
nustoja darius spaudimą į partijos vadovybę 
dėl savo grupės interesų, tada ji nustoja buvusi 
tautine grupe amerikoniškoj politikoj.

Paryškindamas savo tautinės grupės sąvo
ką, autorius pastebi, kad kartais ir labai skait
linga grupė gali būti nelaikoma šia prasme tau
tine grupe, jei ji nerodo tautinei grupei charak
teringų veiklos būdų savo santykiuose su demo
kratų partija.

Nors Chicagos airių grupė yra gana didelė, 
bet ji nėra laikoma Chicagos politikoj tautine 
grupe. Tam tikra prasme, airių grupę galima 
laikyti pačia demokratų partija Chicagoje, nes 
šioji grupė kontroliuoja Chicagoje demokratų 
partijos politinius organus.

Todėl tautinės grupės amerikiečių politiko
je charakteringas bruožas, kad tokia grupė 
neturi- politikoje savo narių skaičiui atitinkan
čios įtakos.

Aptaręs tautinės grupės sąvoką,autorius pa
duoda porą statistikos lentelių, iš kurių matyti 
svetur gimusių (foreign boro) ir svetimos kil
mės (fbreign stock) Chicagos miesto gyventojų 
mažėjimas per keletą paskutinių dešimtme
čių.

Kai 1930 m. svetimuos kraštuos gimusieji su
darė visų Chicagos baltos rasės gyvento
jų,tai 1940 m.jų procentas buvo kritęs iki 19.8%, 
o 1950 m. svetur gimę sudarė tik 14,5% Chicagos 
gyventojų. ,

Nors svetur gimusių gyventojų skaičius 
Chicagoje smarkiai mažėjo, bet svetimos kilmės 
gyventojai, t. y. ateiviai ir jų vaikai, Chicagoje 
1940 m. sudarė net 55^>. daugumą Chiea7 
gos gyventojų. L, 1

Turint galvoje, kad antrosios kartos sveti
mos kilmės amerikiečiai paprastai savo etninė
se grupėse sukuria pajėgesnę politinę vadovy

Izraelis turi geru inžinierių ke
liams statyti. Jis turi reikalingų 
mašinų žemei lyginti <ir keliams 
tiesti. Be to, Izraelio darbo jėga 
ežia, sparčiai, be atodairos.

Izraelis veda -pasitarimus su 
Sovietų. Sąjungą, bet ten vieniu 
tėįės^derybosleidimo’ žy- 
daHiĄiišš^ŽM&U išbRušijos bet 
Izraelis.’tūri ilgiausius- sąrašus iš
važiuoti norinčių -žydų.

Atrodo, ka-d' Gorbačiovas ypa 
.pasiryžęs išleisti- nepatenkintus
ir zurziančius žydusr- Jie išva
žiuos i Izraelį, o iš ten, į bet ku
rią- Afrikos ar Azijos valsty
be.

ITALAI NEPRIŽIŪRĖJO 
SENOS UŽTVANKOS

ST AVA,- Italija. — Atsakingi 
Itahjps pareigūnai neprižiūrėjo 
silpnėjančios Stavaupės, užtvan
kos, dėl kurios gyvybės- neteko 
198.gyventojai.

Užtvanka stai-ga pi-akįūro ip 
tirštai -apgjyeulą slėnį, užliejo 
dideliu, vandens kiekiu.. Žmonės 
nebuvo- paruošti, nepajėgė van
deniui atsispirti' ir žuvo.

Naujai išrinktas prezidentas 
Francisco Cosiga askrido į šiau
rės Italiją ir apžiūrėjo padary
tus nuostolius. Jis bandė, apra
minti nukentėjusias Šeimas, ap
ramino juos ir prižadėjo imtis 
priemonių užtvankai patai
syti.

Prezidentas užtikrino parama 
Stava užtvankos žemupyje gy
venantiems žmonėms.

bę, negu jų ateiviai tėvai, tenka sutiktijcad sve
tur gimusių skaičiaus sumažėjimas kurioje nors 
tautinėje grupėje nebūtinai turi atsiliepti į tos 
grupės svorį amerikiečių politikoj.

Grįždamas prie Chicagos airių grupės, au
torius pabrėžia jų ankstybą ir skatlingą atsira
dimą Chciagoje, kurioje 1850 m. airiai jau suda
rė 20% visų Chicagos gyventojų. Daugumoje ai
riai buvo demokratai, nors pasitaikė ir iškilių 
respublikonų.

Charakteringas bruožas, kad airiai išliko 
visą laiką lojalūs demokratų partijai ir per vi
są respublikonų valdymo gadynę iki J932 
metų, kuomet vėl atėjo demokratų valdymo lai
kotarpis.

i šio šimtmečio pradžioje Chicagos gyvento
jų skaičius buvo smarkiai papildytas vad. “nau
josios imigracijos.” iš Rytų Europos kraštų.

Pažymėtina, kad du vyrai iš t&s naujosios 
imigracijos pasidarė didėliais demokratų parti
jos lyderiais, tai buvo bohemas Anton J. Cer- 
mak, iš Bohemijos žydas — Adolph J. Sabath. 
kuriuos atsimena ir -daugelis vyresniosios kar
os lietuvių politikų, ;

i (Bus daugiau)' J

šeštadienis — Pirmadienis. Sat. - Mon, Jūly 27;
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VAKARŲ VEJAI
Moderniom poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti

.Mg,

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service
llulllluillll Charles Stasukaitig

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwtehestar Community klinikos 

Medicine* direktoriui

193* S. Manheim Ri, Weacbester, I1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2726

Service 461-8200, Page-06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirjr- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629

TeL: 585-2802

OPTOMETR1STA1

2618 W. 71st St TeL 737-5149

ir “contact lasses”.

INKSTŲ, PŪSLES ik 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street

Ofiso ta-lafanas: 776-2380,
RecoencLjes telef.: 448 5548

Florida

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija.

SU. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Apdraustas porkraustymes. 
ii Ivairty atsttmy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna Apdraudė: 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERtNAS. T*L 925-M6J—————
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.. 

Stoties W0PA - 1490 AM i 
tr»niliuoį»rr>os iš mv«v studijos 

Marquette Parko.

Vedoj* — Aldonu Daukiw

715b So. Maplew ood A ve. 
Chicago,.DL 606291

Tekt. 77&-1943

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

‘Lietuvos Aidai”

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL va kam

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12250 vaL p,p.

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

Liepos 2 d. savo bute rastas 
negyvas Juozas Grybauskas, 70 
metų amžiaus, šv. Antano tau
pymo — skolinimo bendrovės il
gametis vadovas, prieš pat mir
tį išėjęs Į pensiją.Priklausė Lie
tuvos vyčiams, JAV karo vete
ranų 9115 postui ir buvo Cicero 
Jūsų šaulių kuopos Klaipėdos 
garbės šaulys. Be to, priklausė 
ir visai; eilei kitų organizacijų. 
Palaidotas liepos mėiu ,6-d. ,

S. Paulauskas.

PALAIDOTAS ADOLFAS

Praeitą šeštadienį, š. m. lie
pos 13 dieną Bridgeporte mirė

kiis.Pirmadienį už jį lietuviai pa 
simeldė šv. Jurgio bažnyčioje 
ir po to buvo palaidotas šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse. Jis 
buvo Lietuvių Auditorijos val
dybos sekretorius.

akademija

r» LT FT* h I

mirėt KUNIGAS MIKAS 
KLUMBYS

Knnigąs Mikas klumbys,. su
laukęs beveik 80? m., (tris' mėn. 
pneš savo 80 nu gimtadienio)- 
msrė 1985 nubirželio mem. 25 d.. 
namuose, savo, po sunkios-ligos 
ir palaidotas š. m. birželio 28 <L 
Bambergo kapinėse.

Kunigas Mikas Klumbys 
(Biumnies) buvo gimęs 1905 
m. Laudžiuose ,Šilutės apskr., 
Klaipėdos.'krašte 4928-m. ekster 
ii u. įsigijo, abilūrą Berlyne. 1932: 
m. išlaikė pirmus teologinius 
egzaminus ir 1936 m. antrus. 
1U38 m. ordinuotas j kunigus Šv.- 
Jono bažnyčioje Klaipėdoje. Or- 
dinavo kunigai Obeieigner, Va
nagas, Tenikaitis ir Reisgys.

Nuo 1932 ligi 1937 m. kuni-- 
gavo Rusnėje, nuo 1937 'm. ligi 
1942 nu Karklininkuose, Klai
pėdos aps., nuo 1942 m-, ligi 
1945 m. Alengurg, Mehlau aps., 
rityų Prūsijoj e.Kųnigo pareigas 
Biciiiber/Lippe ėjo nuo 1947 
m. ligi 1962 m. Nuo 1962 m. li
gi 19'71 m. aptarnavo parapi
jiečius Lemgo/Lippe.

N uo 1971 nu.- buvo pensinin
kas.

Tuojau po I-jo pasaulinio ka
ro įsijungė į lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčios eiles ir ap
tarnavo- lietuvius evangelikus

gos šalies žemelėje,. Vakarų Vo 
kietijoje.

Čia mes neturime pasilįekai- 
ėios vielos, bet ieškome būsi
mos. ?

-kė senelius bei ligonis.
Perėjus į vokiečių Bažnyčią, 

neberado laiko aptarnauti lietu- 
! vjus. evangelikus Vakarų Vo
kietijoje.

Būdamas pensininku, tuojau 
įsijungė-.į t lietuvių evangelikų 
liuteronų Bažnyčią išeivijoje ir 

•Laikė, pamainas Annaberrge, 
Salabitter^ - Lebensledt ir ki
tur.

— Senegalijos prez. Abado 
Daf vieniems metams išrinktas 
Afrikos vienybės prezidentu.

— Mokytoja Sharon Christa 
McAulife bus pirmoji keleivė Į 
erdvę.

— Costa Rica skelbia, kad 
Eden Pastara, skridęs helikop
teriu Nicaraguos erdvėje, din- 

■ go, kai buvo numuštas jo heli
kopteris.

Į Nuo 1914 metų
federal sav* 

[INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
[mūsų apylinkės. Dėkojame 
[Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū- 

‘ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos- apdraustos 
Iki $100,000,.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, t L 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgpview, IU- 60455 

Ttl. 598-9400

for GEM’LL,

its rWirnl 'ngradww* are %o
ydb can take Mature A

Aeotdy

Kun. Fr. Skėrys

Atsiųsta paminėti

CAREERS WITH A FVTVttE 
r •' ' • i

U. S. Army and
U. S. .Ąir Force

MIDLAND
FEDERAL
SAVINOS

ANO’ LOn

4040 ARCHE*? A^^MUE 

Chicago, IL 60A32 
CHICAGO. IUi 60437

Nuolat dalyvavo suvažiavi
muose- lietuvių evangelikų An- 
naberge ir -IT metu.is eilės kuni
gų ir nenuraaaimų suvažiavi
muose, kuriuos kasmet rengia 
Pasaulio liuteronų sąjunga vo
kiečių tautinio komiteto igalio- 
liniai Bažnyčios tarėjai dr. Emst 
Eberhard, ir paskutiniu laiku 
kunigas Sdmund Ratz, iš Stutt- 
garto. Tuose suvažiavimuose jis 
irgi laikė pamaldas ir prisidėjo 
prie Biblijos stutfijų.

Velionis buvo, darbštus, rūpe
stingas, pareigūnas,

■ ir ramaus būdo.
■Paliko liūdinčius: 

du sūnus.
Žmonai ir sūnums 

j kitiems giminėms 
i užuojautą- ir kartu liūdžiu iš- 
: likimo tėvynainio ir klaipėdiš- 
i kio netekęs kunigo, kuris visud- 
j met buvo susipratęs ir nesigėd. 
I.dijo sa-vo praeities ir lietuviško 
' kilimo.

Daug, vargų patyręs per savo 
I ligą, skaudžių skausmų iškentė- 
I jęs per II-jį pasaulinį karą ir 
į po to, ilsėkis Viešpaties ramy-
■ beje, mielas Broli Mikai, svetin-

“Lietuvių Dienų” žurnalo bir
želio numeryje yra J. Vitėno pa
sikalbėjimas su Liūtu Griniu- 
mi-Ruošiamasi- teisti Sovietų Są
jungą. In Mamoriam Stasys 
Laucius, jo eilėraščiai: Lyra ir 
Satyra. Lietuvių išeivijos kul
tūros klausimas. Klevelando lie
tuvių veikla. Pasisekusi, premi
jų šventė— V.R. Julija švabai- 
lė — Motiejaus portretas, Pas
ternako ir Putino likimai.

Anglų kalbos skyriuje randa- 
dama: Pabaltiečių vergija. Nau
jas narys Helsinkio taryboj. Gin-

vietų milicija “susekei marš- j 
+ o K 1 w 4 /-V< r 1 i VMT/Vlnkinių fabrikėlį. Sovietai puola 

Laivės, ryžto ekskursiją laivu.

Žurnalas gausiai iliustruotas. 
‘ Viršelyje inž. Liūto GGriniaus 
nuotrauka ir ki. klausimai.

draugiškas

žmoną ir

— Ketvirtadienį .aukso uncija« 
kainavo 0318.00. Į

— Jungtinių Tautų sekreto-, 
rius Enenan išvežtas į ligoninę, 
skausmai^ viduruosei

Antanėlio motina, atėjusi Į 
krautuvę, nusiskundė- pardavė
jui:

— Alano vaikas šįryt pas tams 
tą, pirko 5 svarus vyšnių, bet 
pasvėrus! radau tik. Keturis.

Krautuvininkas: Mano svars
tyklės yra tikslios ir valdžios pa
tikrintos. Grįžusi pabandykite 
pasverti savo vaiką.

20 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

JUOZAS MITKA

2800 So. Chicago Ave., So. Milwaukee,

eno

irė 1965 metų liepos mėn 31 dieną, sulaukęs 
tų amžiaus. G i mė>, Lietuvoje. Amerikoje išgy
ti metas.
laidotas Holy Sepulchre kapinėse.
Hiko nuliūdę: žmona Grace, pagal tėvus Vi- 
ą sūnus Algirdas,, duktė Aldona, 2 anūkės — 
na ir Phula Petrulytės; brolių šeimos Ame- 
ir Lietuvoj bei seserys, duktė B. Ratelis, gyv.

ūsų brangiam JUOZUI MITKUI pagerbti 
ikomos šy>. Mišios šv. Gabrieliaus parapijos 
’ioje, esaičioje Milwaukee, Wisconsin.
es Tavęs,i Mūsų Brangusis, niekuomet ne
šime. Tu pas mus jau nebesugrjši, bet mes 
au ar vėliau pas Tąve>niwisime.TiJ>ūn4e--Tau

uįiūd^ lieka: Žrpoua, sūnus, duk*tė, anūkės,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMI ! AGE AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-COMHl 1ONED KOPLYČIOS

TĖVAS IRSrNUS
MARQUETTE Ei l N ERAL HOME

2533 W. 7 i st Street
7* 1410 So. 5Hth Avė., Cicero

iŠ* '

, Telef. 476-2345

TRYS KIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Ali l»MOBILIAIS PASTATYTI

"------... nwij.Mii-------

VANCE FIJMERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero^ HI. 60650 
Teh: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės anūnuobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Lak’ i Direktoriai

j 2A2A West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwesl I lwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI e

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois

f Telefonas

—--

StaHionis - Mon . JuL’ 27 29



SEKMADIENĮ PAGERBS DAK1IJ IK GIRĖNU

NEW
ydrk.

» Sekmadienį, liepos 28 dieną, 2 vai. po pietų, ties Da
riaus — Girėno paminklu, prie 67-tos ir California gat-; 
vių sankryžos Amerikos Legionas pagerbs žuvusius 
Amerikos lietuvius lakūnus.

Pagrindinę kalbą pasakys inž. Edm. Jasiūnas.
Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.

John L. Paukštis,
Komiteto pirmininkas

50 PĖDŲ GILUMOJE RASTI 70 SIDARBO
LIDINIAI

Laivas nuskendo 1672 m. rugsėjo 6 dieną, radinys 
vertas S400 milijonų dolerių

KEY WEST, Fla. — Apie 40 f Dauguma laivų pasiekė Ispani- 
mylių nuo Key West krantų šeš ją, b,:t Atočės Dievo Motinos lai 
tadienį po pietų 50 pėdų gilu-' vas audros metu nuskendo, žu- 
moje rastas ispanų laivas, kuris J vo visa įgula ir laive buvcsios 
vežė iš Havanos 70 sidabro ly- į 
dinių į Ispaniją.

Iš Havanos uosto išplaukė 20 
vidutinio dy-džio ispanų trans
porto medinių laivų 1672 metų 
rugsėjo 6 dieną. •

Laivus ištiko didelė audra.
x

ANTRASIS LIETUVIŲ TRANSATLANTINIS 
SKRIDIMAS <

T' r 'f." vi ’' : - ■ -A ' .' '

Kaip žinome, Antrąjį lietuvių transatlantini skridi
mą įvykdė Itn. F. Vaitkus, 1935 m. rugsėjo 21—22 d. Šio 
skridimo 50 metų sukakčiai paminėti jau yra baigiamas 
Spaudai ruošti leidinys — albumas. . Šis leidinys bus pa
našaus formato ir apimties, kaip ir 1984 m. išleistas Da
riaus — Girėno albumas. Leidėjas — specialus komL 
tetas. : . . ;
V:. Leidiniui labai stinga fotografijų, iš: Lietuvių avia
cijos, dienų, suruoštų 1934*35 metais” jvairįose JAV ’Jie- 
ęuvių kolonijose. Jei kas iš "‘Naujienų’!,skaitytojų tpįių 
fbtografijų turėtų, ^pranešti Uęį4
dihio redaktoriui E. Jasmnui, adresuf ; ■ ■
B 3704 W. 70th ĮRlace, ; :

Chicago, IL. 60629.

į ♦ < < »

■ u»-ių tanas busu užtiestas o pė
dų šlynu

Nusileidtįsiems narąnis pir
miau teko nustumti p?r 390 me 
tų laivą užgulusį šlyną, pralauž 
ti ir prieiti prie sukrautų sidab
ro lydinių. |

Dalį sidabro lydinių pavyko 
šeštadienio naktį ir sekmadienį 
iškelti į paviršių. - <

Pavyko tarp pat iškelti ir -di
desnius kaltus sidabrinius pini-j 
gus. |

Manoma, kad dalis pinigų eis 
j niuizejus, o sidabras bus per
lydytas. Dalis jo eis prieš 3C0 
metų Atočės Dievo Motinos lai- 
va suradusiai bendrovei 5r na-1 
rants, o rastų vertybių daugu- Į 
ma eis į Amerikos iždą. Šiuos1 
reikalus tvarko tvarkantieji įs
tatymai.

Narams jau pavyko iškelti į 
paviršių 810 milijonų vertės, 
brangenybių ,o kitas gelbėjimo ! 
darbas tęsiamas. •

Apskaiėiuoj aina, kad “Atočės ’ 
Dievo Motina” vežė į Ispaniją’ 
47 tonas sidabro, vario ir kito-j 
kių to-meto brangenybių. i

!i

Trumpai

— R. Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu-J 
žinė įvyks sekmadienį, rugpjūčio J 
18 d., o ne 11 d., kaip buvo pa
skelbta. Vieta: K. ir J. čiurinskų 

brangenybės. j sodyboje, 11233 W. 80th Ct., i
Be jau minėtų sidabro lydi- St: John, Ind. Platesnė inf or-j 

nių, laive buvo 3,000 kaltų is- . macija bus paskelbta vėliau, 
paniškų sidabrinių pinigų. ’ ■ K,

Išplaukęs laivas su visomis --------------- -----
brangenybėmis nugrimzdo 50 ( Biržėnų klubo 35 metų 
pėdų jūros gilumon, o per tieik, i^aktuvinis pobūvis įvyks liepos;

mėn. 28 d., sekmadienį, 12 vai. j 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 
St. Bus įvairaus lietuviško mai
sto ir. veiks baras. Dovanų pas
kirstymė laimėsite biržietiško i 
alaus bačką ir daug įvairių ver
tingų dovanų. Gros smagus or
kestras. Valdyba kviečia visus 
linksmai praleisti sekmadienio ’ 
popietę su biržėnais.

i
StF-}

PRABUVUSIOS SIELOS ū 
ATMAINA

j - ,

“Kas tiki Sūnų, turi amžiną i 
gyvenimą,’O kas neklauso su-J 
naus, neregės - gyvenimo >— fik i 
Dievo rūstybė pasilieka ant jol’j 
Jobo 3:36; - ■’ . • i T'i

Kviečiame visus pasiklausyti ■ 
šios radijo programos 8:45 vžįt j 
vakare, banga 1490 AM p^ri 
“Lietuvos Aidus”. ~ ’
“Geroji Naujiena Lietuvianis”'. 

skelbiama sekmadieniais per. 
Sophie’ Barčus ” radijo banga

... * — —t

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ĮŲ - lei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
J727 S. Westirn Ave^ Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-^787
« > K«ook2Bss patmaTii&u užsekant lėktuvų, traukintu, latvi} keB»- 

nlg (eulsec), rieštročrą ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parčadd*- 
kelionių draudimus; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus loštus; 

Sudarome iškvietimus gim«nhi apsilankymui Amerikoj* ir teiki arpe bxtvr- 
akacijai vjsai# teiionlu reikalaia.

•: • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik s-eiaii reserruoą vietas 
s ankato — prieš 45-60 dienų.

Malonėkite parašyti ir parei
kalauti 10 Dievo Įsakymų kny
gelės, kurioje aprašyti šių dienų 
įvykiai įrėminti į prieš 3,200 m.! 
Dievo duotus Mozei 10 Dievo- 
Įsakymų. Čikagoje ir apylinkė- Į 
se malonėkite prisiųsti $1, o iš

1-959 metai)

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istorijų 
(1869
•664 psl.y vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina III,

Persiuntimas — $2.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Iftorijos Draugija

i

BBAL BTTATB POB IAAS 
taaoė — -x> - —įįįĮ į

UAL MTATB POB <ALB

Bl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Tvrfv Chleagcs mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jaranruotai Ir s^žhiinįaL ■; 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ars, ' 
*. T»L 927-355V ■’ T.

. 'r ' / . - • • «A- • -A e’

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMINAU 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKRJIMAll.

DXL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentai J

?212 W. Cermak Road Chicago, IB. $47-7741

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE..
ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.'

BUTŲ NUOMAVIMAS
2 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

t> NOTAR1ATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCO

9. BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE ' •

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 ,;7,

John L. Paukštis.

kitų miestų $2. Mūsų adresas: anistano kaimiečius, praneša iš 
321, Oak Lawn, IL-, 60454. Pakistano.

—Washingtone federalinis pri
siekusiųjų teismas nagrinės T_ 
WA lėktuvo pagrobimą. Lėktu
vas buvo pagrobtas ,kai jis pa
kilo iš Atėnų aerodromo.

—Sovietų karo aviacija ir vėl 
pradėjo1 naikinti beginklius Af-

Miko šileikio 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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

SIŲSKITE PINIGUS
- Z - — > *»*?*—«***

Į LIETUVĄ
L I - RUBLIS .

" (įskaitant'pefla'idą'ir' -apy0. < 
drauda)’

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiuntinfas 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 pakvrtavi-

Jis teisėtas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping, Inc. 
741 Broad St.

ma.C

Ėst. 1947

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

S butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

— Haiti vyriausybė įsakė 3' Didelis, grąžai įrengtas bungalow. 
Belgijos katalikų kunigams tuo- ‘Nebrangus.

jau išvykti iš krašto, nes kišasi ŠIMAITIS REALTY
i vidaus Haiti reikalus.c f

— Vakar rasti dar 4 turistų 
lavonai Sava užtvankoms pra_ 
lūžus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkam. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava, 

Chicago, HI.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

SAVININKAS PARDUODA

3 miegamieji geram stovyje
— Stambule prasidėjo teis- ' 

mas Ali Riza Demsen. Jis para- 
šž knygą “Socialinė atsakomy-' namą, 2 automobilių garažą, 53- 
bė islamui”. Prokuroras tvirti- 1 čioje gatvėje — 1 blokas į ry_ 
na, kad atsakomybė turi būti tus nuo Pulaski. Tel.: 585-2874.
turkų konstitucijai ir veikian
tiems įstatymams.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

GOVERNMENT HOMES
from 51 (U repair).

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

Ext. GH-6917 
for information.

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

ARVYDAS KIELA
fc 6557 S. Talman Avenue 
r* X. {"hirr'irtrt II AHA9Q

434-9655 ar 737-171

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4612 S. Paulina

HELP WANTEET — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

GENERAL OFFICE

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

726.5422.

TOHN GrBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

REPAIRS IN GENERAL

DerSkyi 
585-6624Tei

PERSONAL
Asmenų Iešką

Looking for a Lithuanian Gent
leman in his late 60’s for com
panionship —to relocate to sun
ny Arizona and live out his Gol
den Yeais. Write in English to:

Box No. 276
c/o Naujienos 

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

MISCELLANEOUS
)v«lrū* Dalykai

4259 S. Maplewood, Te!. 254-74M

Everg. Park, III. 
£0642 - 424-8654

Advokatas '
GINTARAS P. ČEPĖNAS i ; C :

Darbo valandos: Kasdien: ros
9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro. '

Sešted.: nuo 9 vai r. iki 12 vai i.
Ii pagal susitarimą.

Tek 776-5162
U4J West 63rd Street <

Chitare, Dl- «042»

advokato draugija
V. BYLAITIS

PASSBOOK 
SAVINGS...

>•« us for 
financing 

AT 0U1 10W IATD

GOVERNMENT JOBS.
516,559 — $50,553/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
Ext. R- 9617 Į.

Darbo valandos: 
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 

ležtadieniais pagal lusitarlaą 
M06 S. Kedxle Ava. 
Cbkago, I1L 60629 

t Tek: 778-8000

H<h 

on ^rrin<»

▼o fįft tOvp iNCOnit

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

PetBT Kazanauskes, PreA Tel.: 847-7747

r-- '•.........- ■

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

14 th ANNUAL WORLD’S 
LARGEST GARAGE SALE

July 26, 27, 28,

Inside Evanstons Municipal Ga
rage (Sherman bet. Church <t 
Davis) Fri. 11 A.M. to 9 P.M, 

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

EVANSTON MERCHANTS
SIDEWAIJ< SALE

Sponsored by Evanston Cham
ber of Commerce.

328-1500.

Triaminic* Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic42® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C WR5 Otmv Laboratory, Di vitro* o£ 
Sandoz. tnr„ Lincoln, Nebraska 6AS0L

Šeštadienis — Pirmadienis, Sat. * Mon, July 27-29.


