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KOPENHAGOS PASKELBTAS BALTIJOS 
/ TRIBUNOLO SPRENDIMAS

Baltijos TribunoJąs Kopėnha- 
gpj,e , pareiškia, kad buvusių 
nępriįkiaųsomų _xąlįty‘bių —. Es
tijos, Latvijos, ir Lietuvos — bkų1 
pacįją ir ąnekcija via pavyzdys 
nusikaltimo, pažeidžiant tarp-- 
tautinę viešąją teisę bei sųtar-'

no m is Danijos sostinėje, Ko- 
penhagos mieste, posėdžiavo 
Baltijos Tribunolas “Against 
the Soviet Union”, šiame tribu
nate Sovietų Sąjunga buvo kal
tinama už nusikaltimus, pada
rytus Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai. Sovietų Sąjunga pripažin
ta kalta. 'ratifikayust;?__  ......___

;: Masinėrusų invaziją - rinitai j Tribunolą organizavo Baltų 
sužalojo baltų tapatybę if poli-j Santalka (Baltic' World Confe- 

....................... ' rehėe), kurią sudaro politinės 
valstybės: estų—Estonian World 
Council, ir latvių World Fede- 
raton of Free Latvians, ir lietu
vių — Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas.

Tribunolą sudarė penki te
sėjai. Pirniinirikayo dr. Theodor 
Veitėr, austras, teisininkas ir' 

i tartpautinęs teisės žinovas. Kiti 
keturi teisėjai buvo: Per Ahl- 
mark, buvęs Švedijos pariamen 
to atstovas ir įhinisterio pirmi
ninko pavaduotojas Jean-Mafiej 
de Daillet, Prancūzijos parla- vienas lietuviška pavarde—Ju- 
rnėrito' narys;' Michael Bour_ 

’deaux, anglikonas, kunigas, 
profesorius, plačiai pasižymėjęs 
savo studijomis apie krikščionių:

tiiįę struktūrą:. kalbą,. kultūra 
religija ir net istorijos mokymas;

soyietų valdžia, -BąĮtijos valsty
bių militarizavimas ir tębesit^-l 
siančios grėsmės pasaulio, taikai' 
sudaro nuolatinį pavojų.
Baltijos tautų teisė į apsišprerid 

dimą, nediskriminacįją ir neši, 
kišimas į jų protėvių žėlriėj'.bu- 
vusą tvarką turi būti sugrą
žinti. . -i.f. : ; •; ; ■ ■}' -

, Išklausęs patyrusiu lipdinisi- 
. kų gyvenimą, teisės bei .pr^cfi- 
kos atžvilgių, Baltijos Tribuųb- 
Ids prieina> išvados, kad Sovfętų 
Sąjunga yra padariusi ir -diro

APTARĖ PREZ. RONALD REAGAN0 IR M. GORBA
ČIOVO SUSITIKIMĄ ŽENEVOJ

Helsinkis, Suomija. — Vakar 31 dieną sekretorius 
George Shultz priėmė atvykusį Sovietų Sąjungos užs. 
minister} Edwarda Ševardnadzę ir kalbėjo ištisas tris 
valandas.

- Žengtas pirmas žingsnis prez. Reagano ir M. Gor
bačiovo susitikimui Ženevoje šį rudenį Jungtinių Tautų 
posėdžio metu man teks susitikti su prez. Reaganu, — 
pareiškė Ševardnadze. Pasitarime dalyvavo Anatolijus 
Dobryninas.

Irjana Gutauskiene.
' ■ (ELTA.)

-J-šių trijp -Baltijps i"al§lyiHų;&- 
kąmas yra vienintelis. žmonijos- Sir James' Fawcett, -pasižymė-' 

jęs terptjųitiriės teisės ir ,žmo-'

vus:
r -

ti-J „

ERDVĖLAIVIS NEPAJĖGĖ

CANAVERAL, Fl,—Erdvėlai- 
vis “CąĮpngęr” nepajėgė iškilįj- 
ręįk^fįjįį^V^ųkštumon Viet®; 

’2i^‘ myliųį-orbifon, jis iškilo tįfc;

sįęeMo.- jdė^krąBfiįij

Iširtas įyąįrionns.efbr moniis TęeL.
. Z- r * . - ■■ ST*Š> '

kraštuose;/klaurirną;. /rėtkalįir

Ėstįjai^ -paivi jąa' ir 'Ltetųv ši.

mės.: pareiškiame, kad- ■dabarti
nė y padėtis; Baltijos kraštiloše 
kenkiataikos ir laisvės gal i my

į Pirmininkas Theodor Vaįfer, 
Per Ahlmark, Rev. Michael 
Bourdtriux, J^an-Marie'.de Dail- 
let ii Sir James Fawcett.

šių metu liepos 25 ir 26 die-

Roul ^teĮĮęi$,

• U- n. - -f tai litbJB’vlių aukštunion. . 'mrfas. T:ib!:.-x*.S-skfeu ,■ k .1-1 - • V;ėna,„' pečiai' pavč'a v. užsi/
akt., a seplj-mobkos^ / _l5 Sl.kun.

liudmmku parodymus.ir iieriis/' j^.• . -■ -j dės,- s-s paVę'avimas ^pakreipė
1 ’.Į erdvėlaivį, nepajėgė jo iškelti į

P -i -vriiį ■ c^^^<reikaiingą'orbita.
: penki lątiriaį, trys estai, du ru-j. " .
' sai, yteniąš vokietis’ vienuolis ir,. Mpxsiinink^i skun 
ir penki lietuviai, ę .. , J
■ Lietuviai liudininkai buvo:. dr.
Tomas Venclovas, dr. Aleksati-. energiją: 

’ dras Štromas, Violeta Rakaus- ;
skaitė, Bronius Veclovas- ir Kę- j apskaičiavo, kad 
siūtis Jokubynas. Visa šie lietu
viai yra gyvenę okupuoto  j Lie-i be pa-ojaus g 
tuvoj, kol jiems pavyko atvyk
ti į laisvuosius Vakarus.

Po posėdžio tribunolas paskel 
bė “Copenhagen Manifesto”, pri 
pažinti Sovietų Sąjungą nusitari ( 
tusią visoms trims: Pabaltijo} 
tautoms. Tribunolo klausėsi vi-j 
sa eilė žurnalistų iš įvairių Eu
ropos valstybių. Buvo ir Tasso 
korespondentas.

Tribunolas taip pat buvo pla
čiai rodomas Danijos. Olandi
jos, Švedijos ir Vok riti jos tetevi-j 
zijoj. Tass paskelbė pranešimą, ’ 
piktai puolantį tribunolą ir ja- 1 
me dalyvavusius asmenis. >

Kopenhagie, burmistras trečia 
dienį, liepos 21. priėmė pabal- 
tie.'ių d-Jeg.aciją. Iš lietuvių da
lyvavo dr. K. Babeli'- su žmona, 
inž. Liūtas Grinius ir M. Sama-I 
t'/-n ė.

Į Kopenhagą atvyko: dr. K. 
Bobelis su žmona, dr. J. Sti kiu
rius, inž. L. Grinius, M. Saina- 
tienė, dr E. Airoanienė, O. Bar- 
škėtytė, inž. A.Venckus su žnio 
na, dr. A. Janačienė ir gražus 
būrys lietuvių jaunimo, taikos ir 
laisvės eksieursijos Baltijos jū
roj dalyviai. .

Imamąjį .aktą ’ if. septyniolikos

gta te įvairių klausimų.
Liudininkai: vienas

asi, kad
116 niy’ių orbitoje ji 0 nepajėgs 
stebėti liesi vergiančią Saulės

Cape Canaveral specialistai 
r—__1 “Challenger“ 

galės išbūti, o nhoje 7 diedas ir 
žti.

• Mokslininkams įsakyta r.au- 
doti tie iinus instrumentus 11 
iy-r’ėti Saulę, nes taū bus viė- 
nin’čiė proga.

TIGRAI SUTRAŠKINO
ŽVĖRIŲ PRIŽIŪR-ŠTOJ t

NEW YORK, — Bronx zoo
logijos sode du tigrai sutriuški
no mokyklą baigusią 21 metų 
jauną prižiūrėtoją Robin Sil
verman.

Jauna mergaitė nuo mažens 
mėgo žvėris ir svajojo tapti zo
ologijos šorio prižiūrėtoja.Ji bai
gė kolegiją ir baigė specialius 
kursus žvėrims prižiūrėti.Bronx

KALENDORĖLIS

Liepos 26 d. Kolienhagoje bu

Sekretorius Shultz, pata
rėjų lydimas, susitiko su so
vietų minibteriu Ševardnad
zė, pad prez. Reaganas su
sitiks su premjeru Gorba
čiovu šių metų lapkričio mė vo sovietų surengta spaudos 
nėšio pabaigoje Šveicarijoj, konferencija, kurioje dalyvavo 
Ženevoj. j septyni atstovai. Jų tarpe buvo

Rugpjūčio 3 d. Šv. Steponas, 
Lengvė, Mangirdas, Sirgutis.

Rugpjūčio 4 d. šv Jonas Vian., 
Gerimantas, Nemunė.

Rugpjūčio 5 d. šv. Marija 
Snieg., Rimtas, Nemiega

Saulė, teka 5:11, leidžiasi 8:09.
šiltesnis. '• ■ -ri ■

ŠEVARDNADZĖ—TAI NE 
GR0MYKA

MADRIDE VAKAR NUŠOVĖ 
ADMIROLU

MADRIDAS, Isp.— Pirmadie
nio rytą Madride nušautas ad
mirolas Fausto Esc rigas Estra
da, krašto apsaugos ministerijoj 
valdęs politinį laivyno departa
mento skyrių.

Victoria mieste nušautas tar
nybon vykęs policininkas-.

Adm. Escrigas Estrode, va
žiuojantį į darbą, pasivijo 3 vy
rai, automatiškais revolverais;I 

t sunkiai sužeidė ir sužeidė jo-šo
ferį.

škio komunistėlis, neturėjęs jo *— .... , _ ...... j l zpolikai pabėgo, o vėliau pa_
•io& įta -os v liko naudota vogta au'tc-mo-bįlį.

Vienintelis, kuris pažino Gris- \, ... , ’ . T. AuLomobihie rasta - išjungtak e virių, buvo Zimanas. Jis rase-' |
korespondencijas iš rokiškieciu ' •_*■-*■* c. . - . w?
gyvenimo. Zimonas, būdamas 
redaktorium, jas sukomunistin
davo. i

Griškevičius būdavo patenkin 
tas, kad jo korespondencijos 
“Tiesoje“ buyb-ž spausdinamos. 
Iš Griškevičiaus Zimonas pada
rė Maskvai ištikima komunistą.

tai | Neatrodo, kad pats Zimonas pra 
sitaręs a '
rimą, bet pats Griškevičius 
rokai išmetęs, pasisakė apie 
mano įtaką.

Visi komunistai šnipinėja

MIRĖ HENRIKAS ZIMANAS
Liepos 15 d. Vilniuje mirė Mas 

kvai. nepaprastai ištikimas Hi- 
iiei Zimonas, ištikimiausias Mas 
Ievos komunistas?

> Viri. Lietuvos Centro komi te- ■ 
lo nariai gali daryti ir skelbti 
vienbalsius sprendimus, bet Mas 
kvoje^imonas buvo įtakinges
nis, negu visi lietuviai komunis
tai, /kartu sudėjus.

Zimanas gimė Lazdijų vis., 
Kurdimakščių dvare; Jiems bu
vo nepatogu turėti dvarininkų 
vaiką aukštose pareigose,
paskelbė, ■ kad dvaras buvęs ne 
jo tėvo, bet tiktai nuomojamas. 
Bet nieko Zimonas nepaskelbė^ 
iš ko tėvai nuomavo dvarą.

Zimonas, Vilniuje leidžiamą 
“Tiesą” redagavo 25 melus nuo 
1945 metų iki 1970-tų.

Sniečkus buvo įtakingiausias 
Lietuvos komunistas, bet “Tie
sos“ jis bijojo. Zimonas dirbo 
su kraštą valdžiusiais rusais.

Sniečkus gavo širdies smūgį 
ir mirė.Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetas išrinko 
L. šepetį bū'imam lietuvių par
tijos sekretorium ,bet nieko iš i 
to neišėjo.

Maskva atmetė šepetį, o pa
sirinko Petrą 'Griškevičių. Griš
kevičiaus komunistai beveik ne- 
pažino.Tai buvo paprastas Boki-

apie Griškevičiaus pasky- 
ge- 
Zi-

HELSINKIS, Suomija.—Hel
sinkio 35 valstybių atstovai tu
rėjo progos susitikti su nauju 
sovietų valdžios užsienio reikalų 
ministeriu. -j

Ministras Ševardnadzė niekad 
nebuvo užsienyje.. Jis visą, laiką 
veikė Gruzijoje, paskutiniu me
tu buvo Gruzijos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius. 
Jis žinojo, kad sovietų valdžia 
neišleidžia žmonių į užsienius, 
todėl niekad ir neprašė, kad jį 
išleistų pasidairyti po pasaulį, 
kaip kiti gyvena.

Atvykęs į Helsinkį, jis buvo 
I mandagu5, mielai spaudė nau- 

jiemš žmonėms ranką ir susida- 
eik I rė -įspūdis .kad’nori taikiai su 

■ kitomis valstybėmis sugy- 
Į venti.

įnatyti, kad admirolo- —Ševardnadzė, tai ne Gromy- 
ka, — aiškino suvažiavusieji į 
Helsinkį, kurie turėjo progos 
pasikeisti. Bet gal Gorbačioyąs 

! nori keisti iki š:o m-to s'^Štą 
1 politiką? — klausia kiti.

Ispanų štabo viršininkas pa
reiškė pasipiktinimą terore 
smais, bet karo vadovybė pasi- • 
lieka ra mil;

nužudymas yra vašku nacicna- 
listų darbas, nes vartoja aiškius 
vašku teroristu naudojamus me 
iodus.

sode l>ąvo du tigrai, kuriuos ji 
ištisą metą prižiūrėjo, maitino, 
valė.

Praeitą pirmadienį ji įžengė 
į tigrų laikomą gardą. Ji padarė, 
pagrindinę klaidą. Ji pirmiau
sia turėjo pažiūrėti, ar tie tig
rai buvo užtvaroje. O kai žengė 
j vidų apie 20 žingsnių, tai ne
pajuto, kai vena tigrė ją čiupo 
už nugaros. Dantimis suspaudė 
ir paleido, t igrė. apuostė prižiū
rėtoją, pasižiūrėjo į gyvas akis, 
sukando galvą ir sutraškino. 
Prižiūrėtoja vietoje gulėjo ne-

če
kistams, bet lietuviai komunis
tai nemėgsta šnipavę.

Patyręs apie Zimano elgesį, 
lietuviai komunistai jo nemėgo, 
kaip žydo skundiko, bet neken
tė, kaip šnipo.

Maskva, žinodama lietuvių 
komunistų nuotaikas, atleido 
Zimaną iš “Tiesos"1 redaktoriaus 
pareigų, bet paskyrė Zimaną 
“Komunisto“ žurnalo redakto* 
r-um. Ten jis rašė “ideologi
nius“ straipsnius, kaip lietuviai 
komuniniai privalo “pvrsiauklė- 
ti“ ir tapti išt kimais 
negu kai! jie buvo iki 
“Teoretiniai” Zimano 
buvo Įvirti, nes šnipo 
ta buvo didesnė.

Kai Zimanas mrė.
rado nė vieno redaktoriaus, ku- ' 
ris būtu rodos ką nors r mtesnio 
apie bususį “Tiesos” redaktorių 
parašyti. Jie pakartojo tas pa- 1 
cias žinias apie Z’Uianą, kurios 
“Tiesoje“ buvo prieš 15 metų. 
Nei vienos š’ltesnės minties ne. 
paminėtas Gr iškevičiaus pasky
rimas ir nsyar-nko žmoniškes
nės fotografijos.

Maskvai, 
šio meto.

neapykan

ta neatsi

S100 Už GARSTNIM4 PRIE 
NAMO

Kartu su ja pirmą kartą į 
užtvarą įžengė 20 metų Bronx 
mergaitė. Pastebėjusi laisvus
tigrus, ji prdiėgo prie vielų. 20 
pėdu Įvores, užlipo ir nusileido 
kitoj pusėj. Ji išliko gyva.

Chicagos palicijos vadas Ri
ce praneša, kad nuo liepos 20 
dienos negalima gars u Ii jokio 
pardavimo namo priešakyje.

t ž vienos dienos garsinimą 
namo savininkas bus baudžia
mas $100.00.

— Žurnalistė Georgia A. G3- i 
ver vra įsitikinusi kad Sovietu; 
Sąjunga pradėjo braškėti. Hel
sinkiu atvykęs Ševardnadzė šie-' 
kia taikos su Vakarti Euro
pa.

— JAV karo laivai atplaukė 
i Centro Amerikos vandenis.Ni-Į 
caragua paskelbė apgulos 
vį.

-S 10.

—• Oro spejikai tvirtina, ks- 
didziausi karščiai jau praėjo.

— Trečiadienio popiete sude
gė Arlington Height klubas, 
tvartai, sėdvnės ir veik visi ver- 

*’ i

tingesni pastatai. Policija ir jįg- 
negesiai dar neišaiškino pade
gėjų.

— Amricane, Aukso šventi- 
tovėje prasidėjo tarpusavis si
elių vadų susišaudymas. Dalis 
sieliu vadų buvo nepatenkinti 
pasirašyta sutartimi su Rajix’ 
Gandhi.

Sename Pabaltijo žemėlapyje motome Suomiją 
(Findland). Helsinkyje. Suomijos sostinėje, posėdžiauja 
35 valstybių atstovai. Sekr. Shultz, prie ambasados esan
čiame bute, priėmė rusų minister} Ševardnadze ir pavai
šino jį sandvičiais. ?"



tel

M. ŠILEIKIS (I)aLąr šjoj vietoj O’Hara Ąeroporjas)Karvės sode
J

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

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

stroko/ nė vienas nesa
me saugūs, todėl kiekvienam verta apsišviesti 
tuo reikalu bent kiek, — tątįia galėsime sėkmin
giau pernešti tą negerovę, o svarbiausia — pa
jėgiau imsime nuo jos saugotis.

Mediciniškas raginimas

paralyžiaus aptari-j 
*^133 gyiiylojui yra labai gerai į 
^'žinomas, gi šiaip žmogui —yra j 
*£un^cai sugraibomas. Nė vieyio 

vį>aialyziauN ncgal rha Irngvaj ! 
^ptarli. Mat, visada esti nvpaj€-i 

guanas judinti vienos kūno jmi’Į 
*r$es raumenis ar nepajėgti kai- 
•^bėti.

Valymas kartais gali būti pe_ • 
‘‘liestas. rl\xiėi dažnai sunku ap-} 
^saJkyti stroko pasėkas bei jo ’ 
'^priežastis. Vienok, žodi^ paraly- į 
žilis st rok as reiškia staigu |

'Amegenu sųkrįtimę, užgavima,. 
;?^aįrinia, kuris ateina kartais su I 
Apėjimu, kariais be jo.

S^nas

bus galima sumažinti mirtingu- 
mą nuo paralyžiaus ir paleng
vinti jo sukeltas negeroves.

Kai kurie žinotini faktai 
paralyžiaus reikalu

I. Paralyžius (sirokas) nebū
tinai esti mirunas. Neinanyki- 
me, kad būtinai žmogus turi 
nąirti gavęs paralyžių. Taip <>at 
nebūtinai turi b,ūti žmogaus gy 
venlmas piniginiai bei sveikatos 
u>uzvlgiais į niekus paverstas tos 
negeroves susilaukus.

Nežiūrint to, kasmet virš 
penktadalio milijono (200,000) i 

pare- 
šio 
ga-

unerikieėių miršta nuo 
mediciniškas paraly-j Mžiaus ,o vūš du nuli jonai 

“Siaus (stroko) vaidas yra eerebj krašto paralyžių — sirokų 
^-riovasculąr accident — lietuvis-Į yųsių žmonių dar gyvena.

2. Paralyžių neretai galima 
Rengti. Iki šiol liek gydytojai, ;

nurodo ji tielv pacientai daugiau dėmesio i 
dėdasi paralyžių!

savus.

°-’kai būtų smegenų kraujagyslių Į 
’' (arterijų) sutrikimas —akciden*| 
••'tas. Toks pavadinin 
“du dalykus: j a;

t kio sutrikimo ii
1 žmogui k

sunku jam buvo, kalbėti ir kai
rės kojos jis negalėjo pakelti, 
tokia sunkė ji buvo. Tas, vos 50 
m&tų sulaukęs vyras gavo kai
rės kūno pusės paralyžių.

Jo žmona budėjo prie jo per 
n^clj. Kitos dįrnbs rytą gydy
tojas jį apžiūrėjo ir, ką galėjo, 
«yp padarė.

Ligonio svoris blogėjo. Jis i 
gąmanėi. i>ef darėsi 
a&qingas; apatiškas 

tr asnūdęs. Kitos dienos rytą jjs!
.DąJ/ąr-.. ■ dąugįauj buvo pilnoje^ąmonėje, bet gal

iš’

nenu&tįpfe . h : ** '• neramus,iugą nuo to. j kri,ępę 
nepajėgumą j . strr 

„..„..į Kontroliuoji ^tokį įvy;- j,.'___
L i i f.. > tįėmfčšyš-j galimą apsaugą hižo
šitas mediciniškas paralyžiaus; {.a^ioš iL-laimės. Tegu ne visus: 

tuos 200,000 amerikiečių kps- i 
tai smagenų krąu,.::ūet apsaugosime nuo mirties,' 

bet didelė dalis jų tikrai išvengs i 
.mirties, jei tinkamai pradės sau 

į^iip paralyžius (stro- gotis.Tegul Jr tik vienas išvesgi 
t ijį, paralyžiaus A-^stroko, jau ir tai 

iltinė Ii. terminai r$L iims išvengta, daug vargo, ligui
stumo jr pinigo.

Geresniam apsaugos nuo para 
lyžiaus supratimui, mes sužino
sime, kas tas paralyžius yra.To- 
kįos negerovės išvengimui, mes Į 
Įsivaizduokime tuos žmones —1 
jų gyvenimą, kurie yra gavę pe į 
.alyžių. j
Štai ,vvras labai darbštus.vien Į 

savu darbu patenkintas alsike-i 
lia. lytą ir sūdasi pusryčių. Jis’ 
pasiųsta nei iš šio, n?i iš to dyg- j 
ajojimą kairėje rankoj ir kojoj. Į 
Jo žmona pataria jam nešti dar. į 
ban, pailsėti. Jis šiaip jautėsi i jam buvo su kairia kbj 
gerai. ■ kiši' j u dėjot

'Tos dienos vakare jis vėl pa- i
juto kairėje kūno pusėje dyg- nesustojo pirmyn ėję 
.'tiojlmą.Netrukus darėsi bėgiau

(streiko) vardas yrą cerebrovas-
> cular jnsult. 
^■9

£*P-^slių užgavimas. Aįškų}kad 
^negali būti didesnį^ smsgeąų už" 
*■> gavimo,
> kas).
J- Ąbu virš
Sc&kia tą pat: vienos kūno pusės 

paralyžių (siroką), čia visi skaij 
Ž tytojri susipažinsime su labai į 
y pasi taikančia negerove: su pa-.į
> ralyžiumi (streiku), su jo prie-j 
>Žastimis, pasėkomis ir svarbiau*; 
jr šia su apsisaugojimu nuo jo.

Žinoma, kiekvieną susirgusį-i 
>jį reikia kuo geriausiai gydyti. 1 
»Aišku, kad geras dalykas yra 
^streką — paralyžių gavusiųjų 
įgalimai geresnis įtaisymas t— 
>į galimai normalų stovį atsta-! 
£ tymas (rehabkalcn). Bet mes 
^turime kreipti dar didesnį dėme- i 
jį s į apsaugą nuo tokio pa- į 
jF-'Talyžiaus. Mediciniškus tyrimusi 
■^tęsiau! ir jau turimas tuo reika

lu žinias geriausia pritaikant,

t

dicijioji.
lai buvo Prancūzijos Adenas 

'didžiausių mcįaslininkų: Louis 
Pasięųr (gyveno 1822 — j §95 
metaisį. Jis buvo Prancūzijos 
chemikas ir bakteriologas. Tais 
Laikais nebuvo rašomųjų maši
nėlių, jo žmbna mokslinius ra
štus jam surašydavo, ką jis pa- 
ęlikld<*4avo.io giųųinės ir^i jaųj

(įanias paralyžių, pasitarnavo 
žmonijai labai daug ir niekada ( 
nenusiminė ir vilties' nepametė," 
turėdamas tokią negerovę. į

Visi žinome, kad jo išdirbti 
skiepai nuo mirtinos pasiutimo 
Ligos dabar, milijonus žmonių

vojo, kad jis mirsiąs; nors žmo
nis ir drangai jį ramino.

Pirma savaitė buvo jam sun
ki. Po to palengva jis ėmė atsi
gauti. Po keturių sav. jis grįėo į j apsaugo mjo mirties. Imkime vi- 
darbą.

Jo kairė kūno pusė paliko pa- 
ralyžuota per visą likusį jo g>"
vertimą. Po 20 metų jis gavo 
trą streiką, šį kartą jo kalba bu
vo daugiau paliesta.

Po m,etų jis gavo trečią siro
ką. Jis negalėjo iš savo kamba
rio išeiti ir po kelių mėnesių pa
simirė.

Per tą 20 metų tsrp pirmo ir 
antro paralyžiaus, jis gyveno— 
dirbo sėkmingai ir buvo paten
kintas. '

Jis dūlinai nugalėjo savo kai
rės pusės paralyžių .nors kai
rės rankos alkūnės sąnarys ir 
plaštaka judėjo paniužu. Sunku 

ji snn-

IHĮTKOfTO NAUJIENOS
Saulių tradicinė kultūrinė šventė “Pilėnuose” f

Tradicinė jūrų šventė įvyko 
š. m. liepas «j. FUėnų stovyk
loje,. Manqhe^ry.

Pilėnų stovyklos vaizdas kas
kart vis keičiasi, gražėja, jau- 
pj medeliai vešliai žaliuoja, ber 
žai, žilvyčiai ir kitokie. Jau su- j Dainų apibūdinimai ir dai. 
daro stovyklautojams jaukų pa

stalų, susėdus, šėmi minkė® patie 
kė šiltus valgius, kirn. P. Celie- 
šiųa sukalbėjus maldelę, prasi
dėjo vaišės.

Pasivajšįįiąs, po gero pusva
landžio, prasidėjo meninė dalis.

Pastatai dar nauji, stropiai va 
dovybės prižiūrimi. Ant kalnelio 
iš apylinkės akmenų už žuvu
sius dėl Ličiu vai laisvės pasta- 
tpta-s pajp^iŲas. Rajono pašlai
tėje tvyk^o prūdas, kas mėgsta 
— tinkamus ir maudytis. Kal- 
jy^lio pašlaitėje vėliavai stiebas, 
į kurį pakelta plevėsavo 
vos trispalvė.

•Netrukus suvažiavę iš
• gos h* Dėt roto šaulės ir

Lietu-

Chica-i 
šaldai;

i ir suradę rajone apsistojimo 
vielas, apsitvarkę apiei 2 v. p.)?, 
rinkęsi į dalinių pasitarimus.

, £vytųrįo ;kp. dalinio pirmJJj-o- 
niųs Valiukėnas pasveikino ąf-i 
vykusius ceąlro v*bos narius ir’
parstatė, centro valdyboe narį 
dętyotiętĮ M-Abąrių pravesti pa
sitarimus, šis perstatė iš Chica- 
gps atvykusį, buvusį J. š. vado
vą "E. VeĮ^gianską. šis po keletą 
įv'ad. žodžių pareiškė, kad šiąn-i 
c^ną J. s. vadoN'avimo pareigas' 

. Aba- 
mo pavyzdžiu par^jieciams, rim- ■.;
dttodaričiajs, sūo^ą .(paralyžių) j Toliau jis su apgailestavimu 
®.u ir kitiems prj^ąuįciančials.: pareiškė,, kad šaulių eilės retė*. 
Visi iš tokios negerovėj dabar į ja, seni vis daugiau iškeliauja į 
^elkimės kuo greičiausiai. Pra-t amžinybę, kiti jau paseno ir pa
dėkime gyv,enti artiiųui pasitąr vargo, o -jaunų į šaulius neįsto-

Bet'iur tau, ųžšj.'^’iūjijpas ir gy-; 
venipiąs valgyti,o tjk pamokslą-^ 
yimas apie valgio susįlafkynią,' 
tuos dvasiškius lajjko taukais; _ 
įsėdusiais ir nesveiko įgyvenĮ-j ųficiąliai perdaviau M. 
mo pavyzdžiu parapijiečiams, tįui- .

nauti, o persivalgyti.
Jbarkymas pakelto kraujo- ’

,10s • M
Dainas pradėjo, nusikekianu 

mintimis į tėvynę, kur bent iš 
tolo galima gėrėtis saulėlydžio 
spalvom, kur tarp vasarotojų ir 
darganų yra mūsų Lietuva.

Kvartetas pądąinąvu: Benja
mino Gar.bųJskio “Saulėlydis tė
viškėje Gegužės nųėDuo mums 
primena, taiką ir ramų gyveni
mą ir jaunystės brangias die
nas, peigyentoje Lietuvoje, bet 
kartų ir beviltišką dabartinį pa-

Stasio Sližio “Menu gegužį”. 
Vakarinė daina, pilna per
gyvenimų ir jausmų, kurioje 
kompozitorius išreiškia jausmus 
mylimajai.

Toliau sekė: Franz Schubert 
“Serenada”; Nuotaikingas ir f - 
na tiškas jausmų išreiškimas lai
sva muzikine forma — Anton 
Dvorzak “Humoreska”. _ Kaži 
miero. Viktoro Banaičio Ūdroj į 
Undinių daina, iš operos “Jūra
tė ir Kąstytis”.
.Undinės puošdamoš jaunave

džių miegamąjį, dainuoja ir pra 
šo mėnulį, kad jis nušviestų jū
rą ir kad jaunų jūreivių pas jas 
pakviestą^. T

Už puikiai atliktas dainas,- po 
kiekvienos dainos,-publika jdai- 
ninmkėms šiltai plojo* ir prašė 
bisui, .kad dar vieną dainą pri
dėtų, bet, deja, nebuvoktoi prie
do, jis paliktas sekančiam kūr-

Ypac-’ sumažėjo uniformuotų
■ _ ... . ; y^U'fj'ų,*'vengia uniformų .dėl ap-spudzio tolina paralyžių !>■ ?_£. j- i. ’■ ' . ' J .darbu.

PareSkė nepasieiikinimą.kad 
iš jūrų šaulių tiktai 1-nas skirtas. 

sunorniavimu. Jis nenori keistįj į centro valjlybą. Nėra reikiamo 
Ifi^u.takto su Kanados jūrų šau--

Mūsiškis pensininkas.visai ne-! 
sirūpina pakelto kraujospūdžio^

si p-vyzdį is jb: ir jo šeimos na
rių. ;<•

Pasimokykime iš kitų

Lietuviai, » ypač pensininkai, įteigia' kiekvienam atlikti sekan 
i negalvoja, kad jie kada nors 

gaus paralyžių. Pagal juos, visi

i

nęsveikus savo įpročius. Taip ir 
palieka geru šaukliu paraly-? lįąis..
žįaus į savo pastogę. . Sekantį žodi tarė Detroito j.š..

Dabar pakfeljas kraujospūdis! f^/an. B. yaliukėnas.šis taip pat
pirmi ašiai tvarkomas be vaistų.,' pųijęjąvo, Kad gretos suma.r~- »

pradėtame moksle .
su

sekė daug naudingų dalykų me į

čiuš-darbus: 1. nevalgyti riebiai: 
ir saldžiai 2. nenaudoti druskos 

kiti gali sirgti — tikt ne aš. Toks^ir 3. -judėti mankštytis. 
ątsinešimas, aišku, yra iš degan 

; čio tvarto savo ■kaih^'menuneši- 
m.a* lauk. Taip ir ‘stHdegįa .-ne 
vienas mūsiškis ,o butų galėjęs 
tikrai išvengti per ankstybos" 
mirties. -. f , 

Todėl mums visiems visose- 
srityse reikia atgimti tiesai — 
tikram gyvenimui. į

Žimona, nieko dabar reikia
mo nedarant, dar praeis genera-

’ ei jų gene racijoj jkol žmogus 1 
pradės tikro žmogaus darbais’ 
pasekti, kol pradės taip gyven
ti, kad pajėgtų paralyžiaus iš-

Kvarteto dainininkės: B. Ja
nuškienė, N. šližienė, Č. Priu- 
rienė ii- A. Tamulionienė, va
dovas muzikas St. Sližys.

■ T olimesnę programą atliko 
kupletistai-: Stasys Garliaus-kas, 
Vietoje įžanginės kalbos, pa
dėklam avo eilėraštį: Bėga dįe-

Tornados respect nd geograoNc boundaries. Over 
the last five years 4,2*5 tornados have touched down in 
46 different states. Whde they can occur anytime, March 

trough August are considered the “danger" months State 
Fam? Pre and Casualty. 8 W home insurer, offers the 

blowing suggestions to.help you get ready for the coming 
tornade season: •* ’

GETTING PREPARED
■ Know how to g*< ••oorgoncy weather 
k duf-mBfon In your know what

Ą htoticr^ Semtoe nomado wttch*

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?

Dabar mūdškiai visai ne
kreipia dėmelio į apsaugą nuo 

: ligos. Susirgę jie kuo greičia>i- 
; šiai griebiasi už asperino, ne

žiūrint kuo jie negaluotų. Ir ki- 
. tokių vaistų prašo, bet apie ap-j 

saugą nuo Irgos-nė vienas negaL. 
. veja. Ngalvoja lodėl, kad tikisi 

labai lengvu i>ūou tos sunkios'
■ negalės atsikratyti: tabletę kitą 
tą pdmsia— ir viskas bus tvar-

Taip bent per pirmus kelis mė
nesius reikia elgtis." Tik tada, 
jei reikės, gydytojas prirašys 
reikiamus va i s tus.

Pasakykite, kuris* mūsiškis,;
* » - • j

turįs pakeltą kraųj'ošpū<iį> apsi-i 
rus' visit 100/i -išpildyti imi:' 
nė.tus tris reika)avimūs,šumaži- į 
rimui per aukšto kraūjospū-l 
ižio’ ir tuo painu atitolinti grę_I 
ianti jam paralyžių (srokąj? j 

Kur tau, visi ims visokeriopai 
teisutis, aiškintis, kodėl jįe toj 
kįtd reikalavimo negalį išpildy
ti. Jiems nenorint, geriau su pa 
rafyžiumi bičiuliauti, negu su 
,veikalą draugauti. Ir iš miedi-? 
ciniškos balos turime kiekvie
nas k/dtis: kuo greičiau taip a|- 
likslmė, tuo geriau- kiekvienam 
bu.*!. 5 • .

Apie sklerozes vengimą —
> nė neužsimink!!

IF IT HAPPENS
W Cooperate Mfy wflh tew enforcement and 
disaster service oftaabf Check your Ideal 
news medte for intrueftohe and inforhabon on 
wwgency service* avtotaWe-

■ Notffy your In&rance agent of your toss a* 
soon as pos&toto. He can advise you wftat to

warn of a lomwlc Ino* what your
•w’.q&er*; 's anc what

r a

right kbd of temnce 
r flf darnagt f kwtato

I Stay wfth your property to guard against 
vandalism or tootfhfl vrflf law enforcement 
soencies organize protection. >. ***

Protect against additional damage. board up 
broken widows or boles in the waMa or 
root cover or otherwise protect tumtohing* 
from further damage by ram or wind. If 
necessary, have utWUee turned of! to pre
vent damage tram exptoeton or fire.

8 Don’t br n^h#d toto signing repair cerv 
tracts. Fly by night repairmen often prey on 
torxto wctms. Be sure you know wth Mxxn 
you’re detotog Vedr insurance ^ge *1? dr ad- . 
lufUer t*tou*d be able to he’p: jr ask ycnr 
Bettor Business Bureau ar biands oc

.\Aost bo'itoow/w’s Morenai 
wifi these c«%.

keam exceeding S i CO !Mt aren i ftomftursM
pre aonargfi tax oe&otibtat
.—.......... . ....... — 1

out Lto to a tftoh or

Kiti šauliai Ą. Misiūnas, L.Se-j nos, pubiliejaį, gera būti mums 
lems, J. Kinč.ius, Ą. šiurkus sa_. kartu. J 
vo įsi reiškimuose be didelio en
tuziazmo, visi kallia apie, jąu- 
ūū??.ą, o jo kaip nėra, taip nėra.; lia.ii. 
Su liūdesiu prisiminė be galo 
tamypąsi po Apųerikos teis
mus. .

J’asita ri mai apįė 5-tą valandą'^ 
užsibaigė, nes jau laikąs alėjoj kardą r

Vakar Joną paminėję “Tai- 
sėni^iędį su Petru” ir taip to_

ruoštis- linksmajai daliai, baluli 
su menine dalimi,

sestą valandą pradėjo svečiai 
rinktis į salę prie baliai apklotų

ž^itą eilėraštį deklamavo su 
užuominom apie Pilėnus: Kai 
mini “Pilėnų vardą, Punią, Mar
gį ir draugus, susapnuoji "kokį 

u išjoji pro vartus^ ir 
taip toliau.

Sekė kupletisto Marijaus Ga
jausko eilė, šis į sa vo kupietus 

(Nukelta į trečią pųšlapj)

Sklerozė prisišaukia paralyžių 
(stroką) į smegenis. O kova su 
ja mums visiems yra svetima, 
:.oi-s jau ir gerai žinoma. Ji sun- ! 
i.i, todėl bi/js kiekvienas žy
giuojame prie paralyžiaus leng
vu keliu: apsileidimu valgyje, I 
gėrime, judėjime, persi rūpini-i 
tne. , j

Todėl nuo šiandien pradėki- ’ 
me vengti riebalų, tvarkykimės ; 

Dabar mes vi,si tingime aįlik- .-ukraligę (dažnai paslėgtą), gy 1 
L: sunkius 
dar bus. Mes gysename peistval- ligas, mankštinkimės 

uuio ]>alenkini- ,iai /valgykim? rr > 
lajįc, kad m^uiė-, pyadSkįme n

Užgytų (zinko. geri m alio ir 
kcmbtrujo'o . ųiacino) griebk- 
mės Irk virš m-ipėtais elgtis pra.

kojų
Ši.oks elgesys ligoje yra tikra 

savižudvslė. Todėl nuo jos ą>,es 
kiekvienas kuo pdiaųsiai lieki" 
me ir pradėkime rrikiamąi dar
buotis. J'mim? pasikęjslj j tikrus 
darbininkus ^vo sveika,to® at-

s\eik$lQ3

gymui - goiniujo jralenkini- 
mui, nors Ln<;
lai dažniau gauna pa?Tdyrių? ,lf 
ne mėgink mūn^ką įieųs. lįesin- 
li, jis tau akis iš kaitos išhrps. 
besiteisindamas^ kod&j' nega-

apsaugos dykhnės ir visas kjtas turimas 
norma- į

,igii^valgykim* rr » £ęrkime ir’ 
normali u gy venimu

Bab;u nė vienas nėparijjMko j ‘ 
eUu'aeė. “s nel^i.' asnjrnybę '<savo 
ims Upkit* i Laimė.

čja daug g.li ž mon Sue pa;c£ti 
Nutukę dvgšiįktaii. wwpete gavo 
ra nang^t mič savo skrandų. —į 
tikrus, nenutukuiūns žmonas.

am

jr savo 
Wą) ŽBKJgiū- 

įujne tik liula pjgs. gąl^siiue 
.cretiįntiš prie sveikų žmonių!

PASlSKAmik Arthur 
Ancevriu, M D. Strokes A theit 
Prevention, Ajove Bbek.-

£

ii

i t.

kJ

► Manchester

igust 3 i

■M



VL. BARONAS

» PASTABOS Iš TOLO
KELIONIŲ FILMAS

Neperseniausiai (birželio'; ?pa pirmininkas, vicepirmininkas ar 
baigoje) Lccangeliečiai Vladas vaidybų n.'ry’š, talaninkas ir rė- 
šimoliūnas ir Ant.nas Mikaiajū- mėjas bet kokios poztyvios lie. 
nas (abu gyveną Santa Moni
koj) grįžo iš tolimos ir įdomios 
kelionės po Pietų Ameriką.

Juodu aplankė Peru, Brazili
ją ir Argentiną. A. Mikalajū
nas yra gabus fiimuotojas, nors 
ir ne profesicnalcis, bet entuzia
stingas filmavimo mėgėjas, dėl
to kelionėn į Pietų Ameriką 
stabtelėjo tuodu keliaun'nkai 
p miausia Peru, nes juodviejų 
akį (ypačiai A. Mikalajūno) vi
liojo vienas aukščiausias Peru 
kalnų, berods virš 15,000 pėdų 
aukščio.

tuviškos veiklos.
Losangeli?čių lietuvių kėliau-' 

ninku vardai nesibaigia vien Mi-' 
kalajūno, širnoliūno kelionėmis.' 
Maždaug tuo pat laiku entuzias-! 
tingas Neo Lithuanų ir Tauti- j 
nes S-gos (“arbiter elegantia.' 
rum”) Edvinas Balceris (taip 
pat gyvenąs Santa Monikoje) Į 
grįžo iš Alaskos, kur dabar vieši 
Simas Kvečas (ALTo talkinin
kas) su žmona. Tai tik vos keli 
mūsų keliauninkai, kurių yra 
kur kas daugiau( bet negi su vi
sais pali suspėti....

Nuostolinga ‘‘šienapiūtė’’ 
Los Angeles. ..

Skaitome (ir rašome) savoje 
spaudoje, kai miršta vienoje ar J 
kitoje lietuvių kolonijoje (ypa- ! 
čiai Amerikoje) žymesnio var_ Į 
do lietuvis, daugiau ar mažiau) 
talkinęs lietuviškoje veikloje J 
Arba iir mpžai žinomas lietuvis, 
bet letuvįs. Minime, beveik visa
da, kad: “mūsų kolonijoje lankė
si mirties angelas”. Na, tai la
bai gražus ir jautrus užuojautos 
pareiškimas mirusiojo artimie
siems. . ]

Bet kai tas “angelas” sukinėja
si labai dažnai bet kurioje kolo
nijoje, kaip dabar pvz., mūsoje 
Los Angeles, tai jau imi abe
joti to “mirties angelo” nekal
tumų, nes atrodo, kad jį nuga
lėjo kitos jėgos — tik 
giškoje....

Matykite, vos poros 
laikotarpyje čia (Los 
mirė: generolas St. Raštikis, ir 
dr. K. Pautienis, T. Mickevicie-] c• - ,
ne, Monika Gasparonienė, Pra
nas ■ Bašinskas, B. Kaminskas, 
Harry Waitek, K. Leveckas. Tai 
labai nuostolinga lietuviška mū
sų kolonijos statistika, nes per 
.tą laiką lietuviško prieauglio 
(naujagimių) būta, rodos, tik

■ try-s.
Reikia tikėti, kad toks gausus 

mirtingumas mūsų kolonijoje,! 
lietuvių tarpe, liks nepasikar
tojančiu įvykiu. Tikėsime. Lin- 

ikėsiįn: .. J ?
Kalbant apie, mirusius, kartais

Filminiukui A. Mikalajūnui 
rūpėjo užfiksuoti ‘ savo filmo 
juostoje gamtos groži tokioj,? 
padangėje, kas jam ir pavyko, 
nors turėjo ii- klimatinių sun
kumų (tokiam, aukštyje); nes 
grįžęs man pasakojo, kad kiek
vienas kopdamas į toki aukštį, 
turi gerai persižiūrėti savo svei
katos stovį, dėlto, kad ir jis, bū
damas geros sveikatos, aukšty
bėse pergyveno7sunkių momen
tų. -y

Tai visai 'gera pastaba, nes 
kiekveino -žmogaus organizmas 
nė vienodai toleruoja klimati- 
niU;sęlygųi; (ypačiai tokiame auš- 
tyjė) pasikeitimą — ypač nuo
lat gyvenančio jūros lygio že- ' 
mųmojė, ..

..jA-3IikaJajūnas. padarė (bent 
man taip sakė) puikių nuotrau
kų (filme) ne tik Peru, bet’pa
skui irlietuviško gyvenimo vaiz 
dų ir veidų Brazilijoje ir Argen
tinoje ir visa tai suderinęs vieti-1 
nėję filmo juostoje, — kada 
nors pademonstruos lietuviškai 
publikai Lauksime.

VI,- ■ šimoliūnas papasakojo, 
norsJr .labai suglaustai, apie 
kelionę ts- viso, ypač apie lietu
viu gyvenimą Brazilijoje ir Ar
gentinoje V. šimoliūnas lan
kydamasis, dabar, Argentinoje, 
buyo-rypačiaijįdomus, nes jis 
tuoj po karo lėnugravo Argenti
non iri tik; i| įen po eiles metų 
persikėlė? Amerikon, čia, -dabar, 
yra pepaprastyi. vęftiife jiet^iš-- 
kuosė darbiose į daifgejto' Lės: 
Angeles - liėtuyruUt oįrgapizacijų susimąstai, kodėl vieni mirties

Kalifornijos pakraščiuose

ne dan

mėnesiu
Angeles)

proga prisimenami — pagerbia
mi daugiau, kaip kiti.

Teks mian atėjo galvon min. 
tyjimas (Vydūno kalbos nauja
daras), kai po tų visų laidotuvių 
perverčiau lietuvišką spaudą, 
kurią prenumeruoju, gaunu, 
skaitau.

Kai š. m. gegužės mėn. 3 d. 
Los Angeles ligoninėje mirė bu
vęs Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. Stasys Raštikis, ilgus me
tus čia gyvenęs, tai pagalvojau, 
•kad dabar kuri laiką mūsų laik
raščių, kad ir ne visų, puslapiai 
išeis'juoda spalva — pridengti 
užuojautos pareiškimais jo šei
mai, artimiesiems

V ariau laikraščius, vieną, . ir 
kitą, ir trečiąj. ketvirtą dieną....ir 
antrą ir tračią savaitę po gene
rolo mirtieš, paveik- nieko: vos 
vienas — kitas užuojautos pa- 
reiškim’as Šeimai, artimiesiems, 
— tai viskas.

Tuo pat (maždaug) metu, ro- 
, dos, Chicagoje. (ar •kur kitur); 
mirė darbšti lietuviškoj veiklo
je moteris (rodos, tūlo dr. žmo_ 

' na), kurios šeimai užuojautos 
pareiškimai kai kuriuose laik
raščiuose tikrai buvo neįprastai 
gausūs — per visas kelias die
nas tik viename laikraštyje sus--

kyčiau tokių pareiškimų net, tikis buvo Lietuvos savanoris * 
23! Dabar šiomis dienomis mi-. kūrėjas, taip pat Klaipėdos kraš
rė tautininkų šulas, turįs dide
lių nuopelnų ir iš viso lietuviš
koje veikloje, dr. Juozas Bart
kus.

Žiūriu, kad tautininkų oficio
zo “Dirvos” puslapiai juoduoja 
užuojautos skelbimais.
tik pradžia. Bus kur kas dau
giau. Be abejo, tai labai gra
žu.

Taigi, reikia grįžti prie to vy_ 
dūniškio minlyjimo: kaip rei
kia suprasti ir vertinti gen. St. 
Raštkio autoritetą,lyginant, kad 
ir su dr. J. Bartkaus asmeniu, 

’ kuris nebuvo nei generolas, nei 
koks ministeris nepriklausomoje 
Lietuvoje, o tik kpyodagas už 
Lietuvos laisvę išeivijos lietuvių 
tarpe?

Žiūrint iš tolo, 
publika mirusįjį vertina? jo at
likt] (lietuviškų) 
pelną.

Kur dingo uniformuoto, me- 
m,adaliuoto ik* oikiriuptoLietuvos 
“generalisimo” Stasio . Raštikio 
garbė ir. nuopelnai, kai j lietuviš
kai publikai buvo paskutinė pro 
ga apgailestauti ir parėdyti užuo 
jautą — jo laidotvėsėi i

O vis dėlto generolas St. Raš

to sukilimo dalyvis.
Gal kaip tik čia (gen. St. Raš

tikio atveju) ir tikrų senas ro
mėnų išminties posakis: “...mor- 
tui aut bene, aut nihil” (i\pic 
mirusius arba tik gerai arba

Tai dari nieiko).

atrodo, kad

darbu nuo. f

iT’drF

apie gen. St. Raš- 
tikį buvo jau nemažai pasaky
ta. GaJ. daba r bū tų laikas apie jį 

Palikime visa tai— “nieko’’.
—istorijai.

kad mrė daug sa- 
žmonių,’ čia nese.

Tautų Komitetui priklauso net 
15-kos jjavergtų - tautų atsto- 
vai, kuriems šiuo metu pirmi
ninkauja lenkų pirmininkas, 
rer.’if inas kalendorinės eilės 
(kas metai) tvarka.

Kada nors, kai ateis eilė, kvie
tine i: ler ku' melstis mūsų lie
tuviškoje šv. Kazimiero baž
nyčioj n...

Vieni grįžov— kiti važiuoja
Uetuvos okupantui šiemet la

bai derlingi 
Niekada okupuoton 
nevyko tiek lietuvių, 
in,7t.

Jau daug kas iš ten 
besilankiusių grįžo,. o 
giau ten vieši ir daugiau tebe
važiuoja.

Net okupanto ruošiamos “dai 
nų šventės,, metu, nežiūrint,kad 
Įvairūs ve’ksma: ragino tuo me
tu ten nevykti.

Atrodo kad lokio raginimo 
niekas negi"dėjo, nei matė, nes 
išvyko net ištisos šeimos, nekal
bant 
nis - 
mis.

vų (lietuvių)
nai mirė ir didels lietuvių drau
gas, Estijos garbės konsulas 
Ernest Laur, nuolat dalyvavęs 
mūsų didelėse šventėse ir buvęs 
artimas kolega Lietuvos gener. 
konsulo Vyt. Čekanausko, kuris 
E. Laur mirties proga jo šeimai 
pareiškė užuojautą ne tik savo 
ir šeimos, bet ir Lietuvos diplo-' 
matinės tarnybos vardu.

Lietuviai meldžiasi lenku 
bažnčioje

Pavergtų Tautų Savaitės pro-

les buvo atlaikytos šv. -mišios 
(bendros) liepos 27 d. šešta
dieni, 6 vai. p. p. lenkų parapi
jos bažnyčioje, 3424 W. Adams 
Blvd., L. A. 90018.

Po pamaldų — minėjimas pa
rapijos kieme.

Visus lietuvius mišiose ir mi
nėjime dalyvauti ragino Ameri
kos Lietuvių Taryba, Los Ange
les skyrius — taip reikia supra. I

metai — dc lenais. 
Lietuvon 
kiek šię-

anksčiau 
dar dau-

jau apie pavienius asmc- 
pa-skirai arba ekskursijo.Detroito naujienos
(Atkelta iš 2 psl.) 

įjungė visus .bankete dalyvius, 
spunktelj padeklamuoja, o pub
lika su daina pakartoja. Tarpais 
net su h-uirjoru sukeldavo sma
gaus juoko.

Po linksmosios dalies, Det
roito šaulių vardu padėkos žo
di- tarė ~ programos' ~dalyvianis 
M. Abarius , ir įteikė čikagiš-

Po vaišių draugiškas pasika]* 
bėjim^s su svečiais ir smagu* 
šokiai. ?

Baliuje dalyvavo per šimtgs 
kviestinių. Iš Chicagos dalyvą^ 
vo: Gen. Daukanto j. š. Rinkti? 
nė? pirm E. Vengenskas, nafiii; 
S. Kuziuienė, 1. Petrauskienė, 
B. Petrauskas, U. Zinkienė, V. 
Zinkus ir V. U tara. Iš Cicero: 
kuopos “Klaipėda” pirm. J. Mi
kulis, A. Ašoklis, J. Skopienė ir 
U. Mkulienė.

Kultūrinės šventės antroje 
dienoje, liepos 14 d.„ 10:39 vai. 
r. prie paminklo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavų pakėlimas.. 
Šaulei solistei I. Petrauskienei 
giedant Amerikos himną,o visai 
publikai—Lietuvos himną. Prie 
paminklo už žuvusius šaulius ir 
karius vaipiką padėjo B. Valiu 
kėnas ir SI. Tejičėnienė. Šv. Mi
šios už žuvusius dėl Lietuvai lai
sves, atnašavo prelatas kun. P, 
Celiešius.

Įpusėjus pamaldoms, atvyko 
ir šaulių Sąjungos c. v. pirgi.K, 
Milkovaitis. ?

Po visų atliktų apeigų, visi 
Šauliai pakviesti pietums Mais- ' 
tą paruošė tyr. šeimininkė šau
lė Onutė Selenienė, su taikiniu— 

i kėmis ir talkininkaisrSTaulikie. 
ne - Teličėnienė, E. Braziūnie
nė, G. Valiukėnienė, S. Siru
tienė, V. Šiurkienė, vyrai: L. 
Selenis, A. Šiurkus, B.Telięėnąs, 
L. R. Macioniai, P. Grigaitiene 
ir kiti. ' : 7

Pavakariui artinantis, vyko 
dovanų, paskirtymas. Dovanų- 
buvo daug, kai kurtei laim'ėja 

-net po dvi dovanas.
- Galimą sakyti, kad šaulių kul
- — . 5 --eA . .» U i .kiams -dovanėles, įrėmintą pa- tūrinis savaitgalis pavyko' ge* 

minklo paveikslą: E.Vengenskui rai. į
ir J. Mikuliui 4g Dalyvis

If ■

I

t I I

f* f
ii

I i

yra seniausia, didžiausia. ir turtingiausia lietuviij fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems; kurie tuo* 
darbus dirba. '■ - i , :

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. ■ t- .

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pęlnš, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir LietuviR • draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda -rt Endomnent 
Insurance; kuri ypač' naudinga jaiinimui, siekiančii" 
aukštojo mokslo if Jų gyvenimo pradžiai,..-

SLA — vaikus apdraudžia pigia -terminuota apdraus: už 
SI,OOO apdraudos sumą^temoka tik S3;0ū.metams.

■ kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, ■ 
Jie Jums; mielai paselbėa J. SLA įsirašyti. ’. ,

Galite kreipts ir tiesiai į SLA. Centrt: *

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, NW York, N.Y. 10001 
TeL (212) 563-2210
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• -JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

RtFESTTNGAJ ioPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

sti. iš jos atsišaukimo iapehuo- JI 
se

Mat. Los Angeles Pavergtų L

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI
ATEINA LIETUVA,

Snlf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie d*hu 
fveates bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja? 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiUumd ir surinktąją duomralmt 
b«d uškuliiiaii. Studija yra 151 pusk, kainuoja IX

t YlkNISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
to Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aaus» 
gyvenimo bruožą tpraiyma*, bet tiksli to latkcrtarplo buities litr 
ra tūrinė studija, inskiratyta skirsneliais. Ta 200 pualapią fcnyj

įlomiai paraižyta atudija apie Rytprūrlua, remianti* Pakalni 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfla kiekvienai) 
SetuvfuL Leidiny* muštruota* nuotraukom!*, pabaigoj* duodam? 
Titavardiią pavadlnlmaJalr Ją vertiniai j voklefią kalbą. Laba’ 
aafldingoję X35 puri. knygoje yra Rytyrū*fą‘I«mU*pIs. Kaina V

> K4 LAUKIS LIKS, rąžytojo* Petronėlė* Orintaftėl ati
minimai tr minty* apie tameni* ir rietas neprlk. Lietuvoje ir pb 
maistais bolševiką okupacijo* metai*. Knyg* turi 334 puslapis* 
bet kainuoja tfk S*. . r( - *

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nertrprai 
lai ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje'; ttk i 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
Siją. Dabar būtą j| galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tai**- 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja SK.

EHLMAN, B.S., registruotas vaistininkas

- Tel. 476-2206

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
m tom** .—— -------- -— .......   ęio.oo

Irėvės. Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankož 
F. Raukčfd, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr t 
HefLam straipsniai bei studijos, Kastruotos nuotraukomis > 
M* £. Čiurlionio. M. Afleūdo, V. Kaiubcs,.

For constipation relief tomorn 
> reach for EX-LAX tonight

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

Read label and foliar 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19S2

Inž. LIŪDAS MIKŠĮ 8, 
50 metų studijavęs, kaip

r i

|EMyfW |ZX3«mo« NavjteaaM, 1TW Ba. FL,
riBrtnf ETŽSėS

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl 36.00

3. Miko šiieikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _______

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

Prof. P. PakarkBo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _____________________

J. VendevM, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

$5.00

$5.00

parašė 700 poslapių knygą, kurion nudėjo viską, Jūu bei ka3a tr 
Set kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lffrtnvį, Betuvius 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prot ŠL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertfcnui

Ir patarė mums toliau studijuoti. j

5.

6.

|W*4 pĮ. KJetf vtrietkL
M.00

r

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. DI. 60608 siųs 
kite čekj far pridėki* vieną dolerį persiuntimo Lilaidonsl.

šeštadienis — Pirmadienis, Sat. - Mon., August 3-o, 1985
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>22.00 per six mouths, $12.00 per 
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Nuo sausio pirmoc dienoj 
Dicnr&scio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams$45.00
pu-xu melų ___ __________ __ $24.00
Un-Lu* menesiams  $15.00

r lenam menesiai$5.00 
AdLuoe jn v vietose:

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Sesta dieniąją — iki 12 vai.

DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS ŠIŲ METŲ VASARIO
26 D. SULAUKĖ 70 METŲ

Jeigu nebūtų išskubėjęs j Floridą, tai Chicagoje 
jam būtų buvę suruoštas didelis gimtadienis. Floridos 
lietuviai arčiau jo nepažįsta, tai gimtadienio ir nepa
minėjo.

• U dr. Šidlausko gimtadienį vertėjo paminėti. Jis gi
mė Kybartų valsčių^ Gutkaiminų kaime, bet rfžosi mo
kytis ir baigė labai daug mokslų įvairiuose universitetuo
se. Tai vienas mokyčiausių lietuvių.

Abejojame, kad ne tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje 
būtų kitas tiek daug aukštųjų mokyklų baigęs žmo
gus.

Baigęs Kybartų gimnaziją, dr. Šidlauskas išvažia
vo į Daniją prekybos mokslų mokytis. Jis pramoko da
niškai iri 1935 m .baigė aukštąją Kopenhagos prekybos 
mokyklą. •■•... < >

Grįžęs į Lietuvą, jis neįsitraukė Į prekybos sritis, 
bet stojo pirmiau į Kauno, o vėliau i Vilniaus universi
tetą. kuriuose studijavo teisę ir gavo teisininko dip
lomus.

Artėjant antrąjai bolševikų okupacijai, Kazys Šid
lauskas, kartu su tūkstančiais lietuvių išvyko Į Vokie
tiją. Jis tikėjosi, kaip ir bėglių dauguma, netrukus grįž
ti į Lietuvą. Jis pasiekė Miuncheną ir nutarė laiko vel
tui negaišti. Jis įstojo į garsų vietos universitetą ir gi
lino teisės žinias.

1947 metais tame universitete jis gavo teisių dak
taro laipsnį. O kai atvyko į Ameriką, tai įstojo į Har 
vardo universitetą ir jame gavo magistro laipsnį. Be to, 
Chicagoje kelis metus jis ėjo Cook apskrities prokuroro 
pareigas Visą laiką dirbo su demokratais.

Didesnį politinį patyrimą Amerikoje turi bene tei
sininkas Povilas Dargis, kuris buvo demokratų atsto
vas JAV Demokratų partijos centro komitete. Jis at

metams------ ------------------------ $40.00
Pusūa mietu$Z2.UU 
trims menesiami -_______  $12.00
nenam menesiui __________ $4.00

------- _..ZZZZ J
Kanadoje:

metams - ____________ $45.00
pusei metų  $24.00 
vienam menesiui$5.00

Užsieniuose:
metami ___________________ $48.00 ’
pusei metų  $28.00 j
------------------- -------------------------------- |
Naujienos eina kasdien, išskiriant! 

sekmadienius, pirmadieniui ir šven- 
La dienius. Leidžia Naujienų Bendro
ve, 1733 So. Haisted Street, Chicago, 
1L 60608. leleL 42I-61U0.

Pinigus reikia siųsti pašto Honey! 
Oru erių kartu su užsakymu.

stovavo visus Amerikos lietuvius demokratus. Jis bai
gė teisę Pittsburgho univrrsitete ir 40 metų dirbo Al- 
legeny apylinkės teisme.

Teisine patirtimi dr. Kazį Šidlauską galėtume 
pastatyti šalia teisininko Povilo P. Dargio.

70 metų sukakties proga sveikiname. dr. Kazį Šid
lauską ir skaitytojams norime priminti, ypač Floridoje 
apsigyvenusiems lietuviams, kad dr. Šidlauskas yra pa
rašęs knygą apie Chicagos lietuvius demokratus, 
buvo nustebintas, kad Amerikoje gimęs John P. White 
parašė diskusijai darbą apie Chicagos lietuvius demok
ratus.

Chicagoje buvo daugiau lenkų, airių, ukrainiečių, 
bet disertacijos darbą ruošė apie lietuvius, demo
kratus.

Doktorantas White lietuviškai nemokė jo, bet uni
versiteto studentų tarpe jis rado liethvį, kuris jam pa
dėjo apklausinėti lietuvius, gauti reikalingus atsaky
mus. Jam patiko lietuviai, jie buvo tvarkingi, taupus, 
va’kus leido į mokyklas, savo namus prižiūrėjo ir mėgo 
skaityti laikraščius. Jie daug skaitė ir daug, žinojo.: Jis 
pamėgo lietuvius ir gavo teisių mokslo daktaro laips
nį. Vyliau jis teisę tėstė Amerikos universite
tuose.-

Dr. Šidlauskas labai šiltai aprašė dr. White diser
taciją, bet tuo pačiu metu jis nurodė kelias silpnas jos 
vietas.

Kas domisi gyva Amerikos lietuvių praeitimi, ’ tai 
gali pasiskaityti šias dr. Šidlausko pastabas.Tai bus pro
ga arčiau pažinti patį dr. Šidlauską ir senus Amerikos 
lietuvius.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSI N K11 E b N A u J 1E N O S h

LIETUVA ATMETĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
PRETENZIJAS

Dr. Kazys B 4r?ho, Vyriausio 
lietuves Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininko, parai’ k imas, pada
rytas i. m. M pos 25 dieną Da. 
nijęįe, Kopenhagoje, Baltijos Į

f Tribunolui.
i Lieuva buvo nepriklausoma 

valstybė, k tu šaltybių pripa-l 
žinta nuo -3-tojo šhn‘mečio vi. 
(turk). met sis Lietuva su.
fcsrė su Lenkija lygiomis teisė- l 
mis s.tdaryfi valstybę ir gyveno1 
ki. ktl ji buvo trijų valstybių —

i Ruiijos. Vokietijos ir Austri
jos padalyta 18-lo šimtmečio

‘ pabaigoje.
, Nepriklausomybė 1812 lif

tais buvo trumpai atstatyta. Po 
kelių masinių Sukilimų, vyku
sių 1831 metais. 1962 metais ir 
1864-tais metais iš taikios re
voliucijos, vykusios 1905 me

j tais, Lietuva atstatė savo nepri- 
; klausomą valstybę“ 1918 metų

vasario 16 dieną.

1920 metais liepos 12 dieną 
Maskvoje buvo pasirašyta tai
kos sutartis su Sovietų Sąjun
ga. Tos sutarties pirmas parag
rafas, paties Lenino ranka pa
rašytas, tvirtino, kad Rusija, at
sisako be jokių rezervų nuo Ru
sijos suvereninių teisių į Lietu
vos gyventojus arba jų tertori- 
jasS.

Vėliau, 1926 metais Lietuvos, 
gespublika -pasirašė su Tarybi
nės Socialistinės; F,e<feralmės t ’ * ; * v- - ■ ■ c; - ■
Respublika nepuolimo sutartį, 
kurioje; abi valstybės pasižadė
jo viena 'kilos' suverenines tei
ses ir teritorialinį integraluiHą 
ir nepakeičiamumą, ir abi pusės 
pasižada nevartoti jokio agresi
jos akio prieš kitą pusę.

1939 metais, dar prieš Antrą
jį Pasauliui karą, Lietuva, Lat, 
vija, Estija, Suomija ir Sovietų 
Sąjunga buvo gerais kaimynais 
ir Tautų Lygos nariais.

Visos šios valstybės pasižadė
jusios vykdyti Tautų Sąjungos 
čarterį, pasižadėjo vykdyti Tai
kos ir Nepuolimo su Sovietų 
Sąjunga {<kiek tai liečia Lietu
vą; tai sutartis su Sovietų Są
jungą, galiojančia iki 1945 m. 
gruodžio 31 dienos).

KeEogo Erandto paktu ir 
Agresijos nusakymu konvenci
ją, pasiūlyta Sovietų Sąjungos. 
Nežiūrint j tai, ir parašu vyk
dant 1939 ui. rugpiūčio 23 die
ną, pasirašyta Molotovo — Ri
bentropo paktu, k* prie jo pri- 

I dėtą slaptą protokolą, nacių 
Vokietija ir Sovietų Sąjun
ga puolė ir pasidalino Lenkiją 

• ir pradėjo Antrąjį Pasaulinį ka-

Svarbu prisiminti, kad nežiū
rint į nacių Vokietijos spaudi
mą į Lietuvos vyriausybę, Lie-

tuva p.karlohnai atsisakė y<i- 
ve.’ll i karą, pasiliko neutrali 
(nežiūrint j terilorinius nesuta- 
r.uKis tatp Lį-’tirvos ir Lenki. 
Ks).

•Lietuvos vyriausybė nesitikė
jo yitraukti į kovą prieš Lenki
ją, < el suteikė globą ir davė pa
ramą tėgančisi Lenkijos karino 
menei ir bėgliams, kurių tarpe 
!ur;o tuksiančiai Lenkijos žy
lių.

19 0 m. birželio 15 d. Sovietų 
Sąj.nja pri.arus nacių Vokie
tijai, įsiveržė ir pavergė Lietu
vą, sudarė klusnią vyriausybę 
ir 1940 metais rugpjūčio 3 d. prie 
varta prijungė Lietuvą prie So
vietų Sąjungos.

Lietuvos gyventojai niekad ne 
sustojo besipriešinę sovietų ka
ro jėgų primestam komunisti
niam jungui.
Kruvini lietuvių kovotojų smū-

gia'ų kirsti rusams 1933 — 1951 
m. yra panašūs į tuos smūgius, 
kuriais afganiečiai kerta šian
die įsiverpusiems sovietų ko
riams.

Daugumoje lietuvių įtakoje 
1979 m. rugpiūčio 23 d.Maskvoj 
ir buvo pasirašyta Pabaltiečių 
memorandumas, reikalaujantis 
pasmerkti 1939 m. pasirašytą 
Hitlerio — Stalino paktą ir rei
kalaujantis grąžint nepriklau
somybę trims Pabaltiečių tau
toms. ;

Paskutiniam, dešimtinetv bu-, 
vo; pastebėta visa eilė pakartoti*' 
nų demonstracijų, vykrisiu vie
na paskiri kitą, vienos ne tokios 
smarkos,'kai Kaune, 1972 
gūžės. mėnesį, vykusios pasėkoj 
Romas Kalantas save susidegi
no, protestuodamas prieš viso 
krašto pavergimą.

Vilniuje 1976 m. lapkričio 
25: d. sudarytam Lietuvos— Hel 
sinki© aktams sekti komitetui, 
bet jis buvo tuojau sunaikintas, 
greitu bėgimu užsienin ir mirti
mi bet jis visdėtto dar Įr šian
dien verkia.

Helsnkio. grupės paskelbti do 
kumentai liečia politines ir ti
kėjimo laisvės. Turint galvoje 
nelegaliai leidžiamas T periodi
nis spausdinis, šiandien Lietu
va turi geriausią ir veikiiap.sią 
nelegaliai leidžiamą rašinių skai
čių. negu visoje okupuoto kont
roliuojamoje Sovietų Euror 
pojč-

1978 m. lietuvių sudalytas 
komitetas tikinčiųjų teisėms gin 
ti, štai kaip savo tikslus apta
ria :

— Atkreipki sovietų valdžios 
dėmesį į diskriminacijos faktus 
prieš Bažnyčią ir prieš paskirus 
tikinčiuosius. Išdėstyti kuni
gams ir tikintiesems ir padėti

Dr. Kazys Bobelis

jieJiis g nti savo teisęs. Siekti, 
kad sovetų įstatymai if jų vyk
dymais, k-;. k tai l e ’ia Bažnyčią 
ir tikinčiuosius, nesusikirstų su 
tarptautiniais Sovietų Sąjun
gos pasižadėjimais. Kova už ti- 
kŽEčiųjų teises yra svarbus lie-
tūrių pasipriešinimo veiksnys. 
Lietuviai katalikai turi susiorga- 
nzavę gerai sucementuotą ma
sinį judėjimą, kuris turi kelis 
savo judėjimo žurnalus, įskai
tant ir politinę Katalikų Bažny
čios Kroniką Lietuvoje.

Svarbus lietuviškos rezisten
cijos veiksnys yra kova prieš 
tąą, ką daugelis supranta “kub 
turiniu genocidu”. Maskvos sis- 
tematinį spaudimą transformuo
ti įgimtą kultūrą į svetimą hib
ridų želmenį. Šios politikos 

.gnikMi jTa uzpUacija,
įki“eii^ębijarir;fušiffkatųa.- i; -i 
t- Lietuviai- atidžiai seka sudaro- 
mą. pąyojy jų kalbai nuo taip 
: Variiriaritos Taškento konferen- 
rijoš,*yykusios 1979 pi, gegužės 
mėnėsį;, pradėta vieša kompa. 

Įnija rietu viskas mokyklas trans
formuoti į rusifikacijos čent.

, rus. 7 -.“j - . ■ -

Mokyklų programose Pąbal- 
lijb valstybių" istorija yra išbrau 

“kiaįna ir niekinama. ’-t i
aKą Raudonoji Armija pradė

ję tankais if duktuvanis, ką so- 
" vietų saugumo, organai- palaiko 

■ teismais: ir kalėjimais, hūs. baig
ta ir. kompifkuGta rųokykloins. 

• Sfcfcyklos uždavinys. ..yra' įam- 
žinūti rusų viešpatavimą visose 
pavergtose tajutoše.'^alti'. jaū- 
maimejai kartai valstybinę ideo 
iogOSi'kūrr bandpnia - padaryii 
Hkėjinriško mišinį ir" pairiažu 

. rusifikuoti" tautą. ' ■■ G
. (Bus daugiau) , »

— Salvadore žuvo 21"-žęiogus 
susirėmimuose. su Amerikos-ma 
rinų žudikais. ■

— Beirute automobily palik
ta botnba sprogo ir užmušė 8 
žmones, 27 praeiviai sužeriti.

Dr. K. Šidlauskas
APIE CHICAGOS LIETUVIUS IR 

DEMOKRATŲ PARTIJĄ

(Tęsinys)
Sabath buvo įsteigęs “Tautinių Grupių Or

ganizaciją”, kuri buvo labai efektinga demok- Į 
ratų partijos talkininkė užtikrinti tautinių gru
pių paramą, o Cermak 1931 m. buvo išrinktas 
kaip pirmasis svetur gimęs Chicagos burmist* 
ras. Jiis buvęs tikras tautinių grupių politikos 
meisteris. Cermak nesišvaistęs tuščiais pažadais, 
bet duotus tautinėms grupėms pažadus jis steng- 
davęsis skrupulingai išpildyti ir stengėsi, kad 
kiekviena tautinė grupė gautų atitinkamą skai
čių valdžios vietų.

Gaila, kad burmistras .Cermak 1932 metais 
žuvo nuo, berods, Franklin D. Rooseveltui skir
tos kulkos.

Po trumpos apžvalgos apie tautinių grupių 
reikšmę Chicagos politikoje, disertacijos auto

rius iškelia pačią problemą, kurią jis turi ap
svarstyti ir spręsti, būtent Itol^s r d 1) i^t 
tautinių grupių politikos Chicagoje stovis. Jis 
ako, kad po 1932 metų, be jokios abejonės, de- 

mckraių p.rtija vaMo tautinių grupių piliečių 
balsus.

Respublikonų partija maža į juos kreipė dė
mesio, nors esam i davinių, kad ir respublikonų 

partija pradeda jais susidomėti, kad atgavus 
paskutiniais dešimtmečiais tarp Chicagos tauti
nių grupių prarastą įtaką.

Bet pagrindiniu klausimu autorius savo 
veikale laiko išsiaiškinimą, kokią rolę lošė-Chi
cagos tautinės grupės demokratų partijoje 1952 
m., t.y. šios studijos rašymo metais.

Bandymas išaiškinti tuometinę Chicagos 
tautinių grupių padėtį Chicagos ir Cook apskri
ties politikoje, autorius sako turįs duoti at
sakymus į visą eilę tarpusavy susijusių klausi
mų, kaip sekantys:

1. Kokia yra dabartinė demokratų partijos 
vedama tautinių grupių atžvilgiu politika? šis 
klausimas liečia tautinių grupių rolę partijos 
rinkiminėje strategijoje bei partijos įtakos rei
škimo būdus ir kontrolę, kurios partijos 
vadai naudoja santykiuose su tautinėmis gru
pėmis.

2. Kokie tautinių grupių politikos tikslai ir 
kokios priemonės? Tas liečia antrąją pinigų 
pusę, t. y. svarstymas tikslų ir metodų kuriuos 
tautinių grupių politikai vartoja santykiuose su 
demokratų partijos vadais.

3. Kokia yra tautinių grupių politinio susi- 
organiza^imo struktūra, įskaitant. partijos vie
netų ir tautinių grupių organizacijas9

4. Kokių esama nuotaikų tarp svetimos kil
mės amerikiečiu balsuotojų?

ši klausimą liečiantys daviniai turi nuimti 

susiinteresavimą tautinių grupių politinėmis 
f r-ganizacijomis ir jų veikla bei faktiška balsuo- 
toojų laikysena politiniuose rinkimuose su tauti
nių grupių kandidatais.

5. Ką galima pasakyti apie dabartines tau
tinių grupių politines vadovybes?

|* Čia tenka pasakyti, kokiame laipsnyje va
dovavimas yra perėjęs į antrosios genera
cijos rankas ir aptarti tokių tipingų tauti- 
1 nių grupių politinių vadų veiklos motyvus bei 
I jų charakteristiką.

b.Kokios ateities perspektyvos tautinių gru
pių politikai Chicagoje?

Apsvarsčius dabartinę tautinių grupių pū
linės veiklos padėtį, turėtų būti įmanoma pada
ryti eilė išvadų apie numatomą įvykių eigą Chi
cagoje.

Išvardinęs šiuos klausimus, autorius paste
bi, kad jo studija turėtų duoti į juos bent dali
nius atsakymus.

Nusakydamas savo studijos ruošimo meto
dą, jis sako, kad jam reikalingą informaciją ne
lengva buvo surinkti, nes Ii liečianti vidutinius 
tautinių grupių politikos vedimo būdus, kurie 
tiek tautinių grupių politikų, tiek demokra
tų p^ntijos vadų laikomi jų 1‘biznio puslapi 

1 * • 
Kadangi Chicagoje yra tiek daug svarbių 

tautinių grupių,turinčių daugiau ar mažiau įta
kos demokratų partijai, todėl jų vizų studijavi

mas išeitų iš tokios studijos ribų, o paviršutiniš
kas žvilgsnis į tokių grupių - problemos 
esmės,Todėl autorius pasirinko vienos reikšmin
gos tautinės grupės pilną išstudijavimą, tiek jos 
pačios vidujinės organizacijos,tiek jos ryšių. su- 
demokraatų partija atžvilgiais.

Šitoks metodas turi savo trūkumų, nes tauti
nę grupę liečia daviniai nebūtinai turi pilnai at
vaizduoti vietos vietovės tautinių grupių poli
tiką. Vienok, kiek tai liečia pačią demokratų 
partiją, jos vedama politika yra visų tautiniu 
grupių vienoda. ■ ’ Vi

Apie motyvus, kurie paskatino autorių sa
vo studijai pasirinkti Chicagos ir Cook apskri
ties lietuvių tautinę grupę, jis kalba savo studi
jos sekančiame skyriuje.

II. Chicagos lietuvių bendruomenė
Pirmas motyvas, kodėl autorius savo studi

jai pasirinko lietuvių grupę, buvo jo įsitikini
mas, kad lietuviai Chicagoje sudarą politiniai 
reikšmingą grupę. i

, Suprantama, kad tą patį galima būtų pasa
kyti ir apie visą eilę kitų Chicagos tautinių gru
pių, tačiau keletas kitų motyvų pasxatino- auto
rių pasirinkti lietuvius, o ne kitas skąitlinges- 
nes p* politiniai pajėgesnę? grupęs. \ '

(Bus daugiau)

šeštadienis — Pirmadienis, Sat - Mon., Augusi



Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doh Minkšti 
virieiįai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1789 S. HalMed St, Chicago, IL 60608

Tietuvos Aidai

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Wt&fchestor Community klinlkot 

Medicinos direktorius

(312) 226-1344

A. A. ALEKSANDRAS SKOPAS

TeL; 562-2727 arba 562-2728
i

»

vyko ir šv Antano par. ądmini-

ALEKSANDRUI SKOPIU,

Florida
18

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ.

Si

PERK KAUSTYMAI

Nujo Į914 metu

Telcf. 778-1543

kad
yra 
ten

19M S. Manheim Rd, WeHcheMw, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomu

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

,165.6' West 63rd Street 
Valandos: antrai 1—4 popiet,

St. Petersburg, Fla. 33' 
TeL (813) 321-4200

Sąskaitos apdraustos 
iki $100.000.

Ofiso telgfoaas: /76-2S3C, 
kwoeneijes teief.: 448 5545

Vedėja — Aldona Daukua

7159 So. Maplewood Ąvc.

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

Ivmi.^Nn FEDERAL SAy- 
jr\ęę aofarnauia taupymo 'ir 
I namu JVasJtoTu reikalus visos 
I Dūsų apylinkės. DėkejanJe 
I Tumetlž mums parodyta pa- 
I si tikėjimą Mes norėtum bG- 
I ti Jums naudingi ir ateityje

GYDYTOJAS )R CHIRURGAS 
SPEQALY£S: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valanrim p^yal

ŠV RAŠTO 
NAUJASIS ’ TESTAM EN TAS

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. {RISTA? 
KIETAIS PLASTIKLXIAiS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 3ži

Oak Lawn, III. 60454

1983 m. liepos 20 d. ryte iš
keliavo į amžinybę savanoris - 
kūlėjas, H metų iškankintas 
Sibire Aleksandras S,kopas.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

Apdraustai parkraustymaa 
Ji į va iri y atstumu, 

į ANTANAS VIUMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5995

..... H I——> 1

y OPTOMETR1STA5
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71A SL TeL 737-5149 
Tikrimg ski? Pritaikn akiniuf 

ir “contact lenses'*.

RĄOIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

” Stoties W0PA - 1490 AM 
tr«nsliuoį«nx>s iš mūsų studijos 

Marqu*tte Parke.

I

■

II 
į

I

11028 Southjvesi Hwy., Palos Hills, Illinois
I d. 974-4410

šeštadienis — Pirmadienis. Sat. M on.. Ai

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
Xęidų gydymas.

5o40 S.'PULASKI RD. 
.Chicago, Bl. 60629
Teki 585-2802

raližuotas ir, šeimai nebegalint 
juo rūpintis, jis buvo patalpin
tas prieglaudoj. Ten jis ir mirė. 
Buvo pašar.voLas Butkienės šer 
meninėje.

Sekinadierų, liepos 21 d. įv.y.i 
ko atsisveikinimas. Jūrų kuopos 
šauliai, kuriai velionis priklau-' 
sė^ilovėjo garbės sargyboj .Kal
bėjo ALTo Cicero sk. valdybos 
pirm. kpt. A. Juškevičius, kuo
pęs šaulių pirm. J. Mikulis ir 
R L. B-nės vardu L. Dubaus-

TAISOME KLAIDĄ

Liepos 27 d., paskutiniame, 
psl. skilties pavadinta “Pražų- 
vusios sielos atmaina”, o turėjo 
būti “aimana”.

Atsiprašome skaitytojus ir 
Lithuanian Ministry.

Naujienų Redakcija ■
____ ________ i Išreikšti šeimai užuojautą, at

— Kabulą apsupusi sovietų s tralerius kun. dr. J.Šarauskas. 
policija rengiasi “įsikurti” visos Jūrų šaulys kun. Rutkauskas 
sostinės priemiesčiuose ir suim-^ sukalbėjo* m aidas
ti įtariamus ąfganięčiusi' Liepos 22 d. ^iniformuoti sau

MYLIMAM TĖVUI, UOŠVIUI IR SENELIUI, 
SIBIRO TREMTINIUI . - -

Šios žemės kelionę baigus, sūnus APOLINARĄ, 
R. L. B-nės Cicero Apylinkės pirmininką, EDVAR
DĄ, ir jų šeimas; dukteris Sofiją PALIONIENĘ. 
Aldoną GRINIENĘ ir Genę BIKULČIENĘ bei jų 
.šeimas; ok. Lietuvoje likusius sūnų ALGIRDĄ ir 
i dukterį MAGELIONĄ su šeimomis ir kitus arti
muosius šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučia ' « y y

1 Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

Jono 8:32

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chazct 
ir VISA korteles, 

R. ŠERĖNAS- T»L 925-8064

SOPHIE BARČUS

2657 W. 69th STREET 
Chicago, U_ 60629 

Tai. 925-7400
gi
SI

. .-t heart 8929 SO. .HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 6O4S5 

Tat 598-9400
jrl 
t

Ml
’AŪDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

A^jD LOnęi ^SSQCi/yllO.N

4040 ayENUE

• Chicago, TL 60632 Jg
CHICAGO, IL 60632 t

Į 
Kjandonarnuečiai 1945 ųa-P^' 

Jžioje atkirto Rytprūsius ir Po
meraniją. Daug pabėgėlių bu
vo išv.ožti laivais iš Dancigo ir 
kitų uostų, bet Aleksandras prie 
Dancigo pateko į raudonarmie
čių rankas.

įSu dideliu transportu per 
Lietuvą, Latviją ir Estiją buyo 
nugabentas j Vorkutos anglių 
kasyklas, kur iškentėjo 11 nųe-

laii, karsią išnešė j šv. Antano 
bažnyčią, kur kun. Rutkauskas 
adaikė gedulingas pamaldas ir 
velionis buvo nulydėtas j sv.Ka- 
zimiero lietuvių kapines ir čia 
kų>p. Rutkauskas sukalbėjo pa-

Viena sesė užbėrė saują iš 
Kauno kapinių- atvežtos Lietu
vos žemelės, o rožių ir kitų gė
lių Ž rėdai t^jp pat krito ant kar 
sto. Lietuvos tautinę vėliavą, 
kuria buyo apdengtas karstas,

Po Stalino mirties, paskelbus 
anuųesliją, 1956 m. sugrįžo į 
okupuotą Lietuvą.

Netrukus jis sužinojo, 
dauguma jo šeimos narių 
Amerikoje ir jis pasiryžo 
nuvykti.

Nuvykęs į Maskvą, įsibrovė j 
JAV ambasadą ir pasakė, kad 
jis neišeis, kol negaus leidimo 
išvykti pas šeimą JAV.

Žmona Elvyra per BALFą 
padarė iškvietimo dokume&tjis, 
bet karią, jam išėjus į gatvę, 
ųiUicija jį pačiupo, apmušė ir 
grąžino į okupuotą Lietuvą.

Pagaliau 1978 m. gegužės 10 
d. pasiekė savo tikslą — atvy
kę į JAV, bet jas jau’ buvo 80 
metų amžiaus, pradžioje <Ui 
buvo gana sveikas, bet po dvie
jų metų, mirus žmonai Alek
sandro sveikata ėmė labai šlu
buoti.

1983 m. gale tapo paraližuo- 
tas ir patalpintas senelių prieg
laudoje.

Ilsėkis ramybėje, broli Alek
sandrai, šioje svetingoje Ameri
kos žemėje ,nes ramybės Tu 
tikrai yžsitaniavaį. TeguĮ ir 
Aukščiausias suteikia Tąu "ra- 
jnybęl

Įamžinimui velionį Tautos 
Fonde, laidotuvių dalyviai su
dėjo 200 dolerių.

S. Paulauskas

šeimos nariui Apolinarui.

Velionis buvę .gjn.tęs buvu
siame Daujėny y?Įsč., Biržų ap. 
Vėliau gyveno .Pumpėnų, m. 
1919 m. savanoriu įstojo Į Jo
niškėlio partizanų būrį, vadi
namą “Joniškėlio Mirties Ba
talionu”. Kovoms tęsiantis, nu- 

as . keliavo iki Dauguvos.
Pasibaigus kovoms, įstojo į 

policijos tarnybą, Kretingos- 
apskr., Salantų nuovadą. Kaip 
Sanavoris, jis gavo 9 ha. žemės, 
prie pat Salantų miestelio.

1924 m. vedė Platelių vąls. 
raštininkę Elvyrą Rataitę. Sa
lantuose gimė beveik visi 7 jų 
vaikai: Apolinaras, Magiliona, 
Algirdas, Edvardas, Aldona, So
fija ir Gėnė, Iš jų 5 gyvena 
Amerikoje, o 2 liko atkirsti Ryt 
prūsiuose ir-sugrąžintas į oku
puotą Lietuvą.

Antrą kartą raudonarmie
čiams artėjant prie Lietuvos, 
policijos tarnautojai planingai 
pasikaukė į Tilžę, čia vokiečiai 
visus nuginkląvor aprengė avia
cijos uniformomis ir išvežė

N.uo 1985 m. liepos 1 d. Lie
tuvių Tautinių Kapinių prezi
dentui kun .dr. Eug. Geruliui 
atsisakius iš prezidento p ar,ei. 
gų, prezidento pareigas perėmė 
bvęs .viceprezidentas Julius R. 
Ruzas. Kun. Eug. Gerulis toliau 
lieka LTK direktoriumi iki se
kančio metinio sklypų savisfln- 
kų susirinkimo, t y. iki 1986 m. 

į kovo mėn.

ALBINUI GIRDAUSKUI

mirus, jo sesutei Monikai Stanaitienei, jos vyrui Jus
tinui ir jų šeimai bei kitiem^ artintiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
134 tos Moterų Kuopos Valdybą ir Narės

AMŽINOS ATMINTIES

ĘPNEDIK<TAS DIRGIS

mirė ąių metų lįepos 19 dieną, sulaukęs 92 metų.
Paliko nulipdę: žmona Jeanette, 2 sūnūs: Or- 

ląn ir Roger ir yiena duktė Janet Appliagi brolis 
Į Kazimieras Lietuvoje ir du anūkai: Larousę 
i Brion.

ir

Palaidotas Rheinlander kapinėse.

Nuliūdę: ŽMONA.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.

Chicago, IL 60608 
24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

43.30-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Di HONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SPINUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 5O(h Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MG.5£’,N1ŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU TOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FIJ.M.RAL HOME
1424 Šou!h 50th Avenue 

Cicero, III. 60650 
Tek: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS (’. LACK ir SŪNŪS
l,A< KAWICZ

r LaM \ i u Direktoriai

2424 West 69; h Street — Tel. RE 7-1213

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 Soulli 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3



I

R. Lietusiu Bendruoireuės 
E: >t Chicagos Apylinkė rengia 
gegužinę š. m. rugpiūčio 18 d.z 
sekmadienį K. ir J. Č.iurinskų so 
dykoj, 11233 W.<80th Courtli St. [ 
John, Indiana, 
dieną.

AM'iĄ viškų reiKaių rėmėjas Racine
j Lietuvių Moterų khtbas ruošia 

\avimo paslaptis? Ogi ši: labai atgaivos i.švvką—gegužinę .rug- 
graži apvlinkė, no medžių pa
vėsiais sustatyti gražiai padeng
ti stalai, geras ir įvairus msis- 
tas .malonus patarnavimas, v?r 
'inges dovanos laimėtojams,

I veiks baras, šokiai prie gero 
k.sų^os orkestro vėsinamoje salėje, 
vai. <1 e- O svarbiausia gausaus daly.

Pradžia 12 '*!•

piūėio man. 11 d., 1 vai. po pi% 
tu gražioje V‘neo E^gdcno so
dyboje anl Mičigano ežero kr&n 
to, 901 SheritLn Rd., Kenogho, 
Wis.

autobusas, kuri
ną, tuojau po lietuviškų pan\ I- I vavimo priežastis yra: šeiminin I 

Washten-w kų vaišingumas, nuoširdus ir 
prie bažnyčios. Į malonus sutikimas kiekvieno 

svečio. Kaip žinoma, K. ir J. j

dų, nuo 69-tos ir 
gatvių kampo, 
Norintieji gegužinėje dalyvauti 
prašomi registruotis šiais 1 
fenais: J. Bagd'žim 131-371' 
J. Kreivėnas — 431-4639 ir A 
Repšienė — 131-4615. Prašome j 
skambinti, nes vietų skaičius 
ribotas.

Žmonių pageidavimu iš Cice
ro išies kitas autobusas nuo šv. 
Antano parapijos salės ir sustos 
Brighton Parke ,ties 41 th ir Ca 
lafornia Avė. Cicero registrac- 
tis šiais tel. A. Skopas 863- į 

x5135, A. Dumčius 863-6492 ir 
^t. Pranckevičius 656-2550. 
Brighton Parke skambinti V.Po j 
cįis 523-0148. |
. Jau kelių metų praktika pa- 

’todė, jog pas K. ir J. čiurinskus 
suvažiuoja iš visų apylinkių di-1 

■ dokas lietuvių skaičius. Maž
daug vidurkis siekdavo apie 200 
svečių. Kokia šio gausaus daly-

ttle- čiurir.skai yra daugelio patrio- 1UP*-
i tinių organizacijų nariai bei 
stambūs rėmėjai, tai neapvilki- 
m? jų triūso, rengiant šią gegu
žinę.

Gausiai dalyvaukime šioje iš 
vykoje - gegužinėje ir linksmai 
praleijkkae sekmadienio popie
tę gražioje gamtoje ir malonioj 
nuotaikoj.

Tad visi į gamtą — pas K. J. 
Čiurinskus! Iki pasimatymo!

A. Repšienė

Racine, Wis.
GEGUŽINĖ

Graži vasara bėga riščiomis, 
vargindama savo kaitra. , Visi 
ieško-pavėsio gamtoje ar po sto
gu. Visokių geru darbų ir lietu-

x«< »x <♦>: »x »x >»x »x »xx*x •:
ANTRASIS LIETUVIŲ TRANSATLANTINIS 

SKRIDIMAS
:|',5 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
iraus — Girėno albumas. Leidėjas — specialus komi
tetas. .
j’’* Leidiniui labai stinga fotografijų iš Lietuvių avia
cijos dienų, suruoštų 1934-35 metais Įvairiose JAV. liėJ 
tilvių kolonijose. Jei kas iš “Naujienų” skaitytojų tokių 
ĮĖotografijų turėtų, malonėkite nedelsiant pranešti lei- 
Ijįmfo redaktoriui E. Jasiūnui, adresu: ?

3704 W. 70th Place, ' 1
Chicago, IL. 60629.

Jti ruošiatės keliauti — kreipkitės Į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
. 1727 S. WWturn. Ave:, Chicago, IB. 60643.

'■ •>' : e į>; Telef. 312 2S8-9787- *'! • -
• - I ' ■ ' V . * s

> pctsnurimu zžąksnt lėktuvą, traukinių, bdru keBo-
(eraises), viešbučfą u automobilių rraomavimo rezervacijai; Parduoda 
Mionin draudimui; Orvaniznojamp, kelionės į Lietuva ir kitos kražtar, 

iškvietimus gi Triniu apsilankymui Amerikoje ir teikūmė infer 
_ ___ _ visais telionio reikalais.
tiC-t • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisu rezerraoR vietai
■ ji-anksto — priež 43-80 diau*

iv

ĮSIVAIZDUOJAME KAIP Už

Klubietės vaišins svečius šil
tais ir šaltais valgiais bei viso
kiais gėrimais. Puiki atgaiva 
nuo vasaros karščių ir ge -a pro
ga psr m!i lietuviškus reika
lus, kuria mūsų moterims ypač

Visi kviečiami, visi laukiami.
Jurgis Milas

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
n ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSTMOKtJTMAa 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KBETPHS L '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentir

$212 W. Cermak Road Chicago, ID. Trt. 547-77<3

t ’

UAL ■fTATl FOK <AL| UAL S«T ATI Kt SALI
Žemė —•

Erdveaivis turėjo pakilti lie
pos 12 dieną, bet astronautai su
stabdė erdvėlaivį 2 sekundėm 
prieš pakilimą.

Tiksl ai neužsidarė vieno pe
čiaus durys. Tyrė neužsidai-ymo 
priežasčių, b,-.t jų neišaiški
no.

Erdvėlaivis iškėlė pilną san- 
,4 dalį įvairiausių teleskopų, kuriu 
vertė siekia $7.2-milijonus 
lerių.

žemė sukasi apie saulg, 
Saulė sukasi ir apie save.
visas Saulės paviršius vienodai 

ji šviečia. •
— Lietuvių Tauragės Klubas Bet šiomis dienomis atsisu- 

gegužinė įvyks 1985 m. rugpiū- įikus iškilusius astronautus ta 
čio 11 d. 12 vaL popiet šaulių 1 saulės pusė, kuri karščiausiai 
Namuose. Veiks virtuvė, baras, t dega ir įvairiausius spindulius 
loterija, šokiams gros E. Knoll t siunčia į erdvę, 
orkestras. Maloniai kviečiame I 
narius ir prijaučiančius daly-Į 
vauti. • I

— R. Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu
žinė įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
18 d., o ne 11 d., kaip buvo pa
skelbta. Vieta: K. ir J. Čiurinskų 
sodyboje, 11233 W. 80th Ct., 
St. John, tnd. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau.

TIRS BESIVERŽIANČIUS
SAULĖS SPINDULIUS

do_

het 
Ne

Astronautai bandys ištirti kar 
ščiausius Saulės spindulius.

Jis arti. Tegpl bedievis pameta 
save kelią ir neteisusis savo 
nrintis, tcgrįž’.a j Viešpatį, o Jis 
jo pasigailės, ir mūsų Di~vą,nes 
Jis labai pasiryžęs dovanoti.”

Izaijo 55:6,7;
Maloniai kviečiame visus pa 

siklausyti šios radėjos progra
mos šį antradienį 8:45 vai. va
kare, banga 1150 AM per “Lie
tuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site “Gerąją Naujieną Lietu
vis uis” radijo banga 14S0 AM 
per Sophi.e Barčus su tema: 
“Durys į Dangų”.

Malonėkite parašyti laiškutį 
ir pareikalaukite 10 Dievo Įsa
kymų knygelės: Chicagoje ir 
apylinkėse $1. Į kitus -miestus 

] prlsiu-nčiame už $2. Mūsų adre
sas: 321, Oa-k Lawn, H. 60454.

BUTŲ NUOMAVIMAS ' 
a NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

B NOTARIATAŠ • VERTIMA L

RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪU

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave.—- 77

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
'Nebrangus. c ■

fl.EKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI J

Turtu Chicagos mieste 1
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, •

garantuotai ir sąžiningai, Z
KLAUDIJUS PUMPUTI*/

4514 S. Tilman Av^ - < 
, Tat 927^3559 j j ;

SS7, II 1 ■ ~

r

*>• - ’ ”' ~ "ST I
- NAUJO GYVENIMO

PATIRTIS

Teškokite Viešpaties,kolei Jis
Cape Caneveral. —Vakar pa-’ galima rasti, šaukitės į Jį, kolei 

kilo į erdvę “Callenger”, į kurio] 
svarbiausias tikslas ištirti! nėži-] 
nomus iš Saulės besiveržian
čius spindulius.'. r

šį kartą pakilo 7 astronautai, 
kurių du valdys erdvėlaivĮ, o 5- į 
ki valdys'instrumentus, kuriais 
nustatys "Saulės spindulių galią 
ir Įtaką į erdvę iri gyvus šutvė*» 
■rimus. -T'F'

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgespi ir trumpesni apsa-

Kun. E. Gerulis keliasi gyven- J 
ti į Floridą.

— Iškilę astronautai patyrė 
daug napjų duomenų apie Sau
lę.

— Buvęs Ugandos viceprezi-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobiHc 
liability draudimas pensininkams, 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avb^ 

Chicago, III.
f ei. 523-8775 arba 523-9191

SAVININKAS PARDUODA

3 miegamieji geram stovyje
dentas Pablo Muvanga prisaik-’ namą, 2 automobilių garažą, 53- 
dintas prezidento paerigoms. Į čioje gatvėje — 1 blokas į ry_ 

---------- tus nuo Pulaski. Tel.: 585-2874.
- 1914. VIII. 1 d. prasidėjo 

I-sis Pasaulinis karas, rusai įsi
veržė į Rytprūsius. ,

=

Dengiame ir taisome visu ri\ 
šių stogus. Už darbą garau- 
tuejame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17K ą

j TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphon&&c 
WET J,S peržiūrėta“SūdUvos”ų 
išleista knyga su legališkorįds ' 
formomis. į-, |

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per-

K A ’ - -t

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

Ave., Chicago, IL 60629.
1 ■ .. r ■ .1 ■ —

. ŲRUBLIS 
į ' . $1.85 Ų

(įskaitant perlaidą ir ap
draudę)

Mažiausioji perlaida 30rub- 
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kuri05 
Įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

GOVERNMENT HOMES
from 81 (U repair).

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

Ext. GH.-9617. '
for information.

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ' -

4259 S. Maplewcod, T»l. 254-7456

SIŲSKITE PINIGUS

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir-Darbininkiy

Full or 
benefits, 
round.

Dažo namus iš lauko

Darbas garaataptas;

4612 S. Pauliną St
(Town of Lake)

GENERAL OFFICE

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

F. J. FURNITITRE
Illinois

-Lombard
"■Evers. -Pirk, HL 
S0642 - 424-4654

Can Mike — 627-0016

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TIKRINTUS ŠIUOS GERUS
DALYKUS:

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

VAIKŠČIOTI.

Šiandien, vartojant ambulatorinę kojų operaciją, labai mažu Įpio- 
vimn, dauguma kojų problemų gali būti pataisytos gydytojo 
Įstaigoje. Gydymas daromas be skausmo ar nepatogumų ir 
daugumoj atvejų nepraleidžiant dienos mokykloj ai- Idartie. ' ■ P'!’F

DR. PAUL NADZIKEWYCZ
DR. SEVERKO HRYAATNAK

Ėst. 1947

JOHN GIBAHIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Are.
(3120) 776-8700

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
He* man Dečkyi 

TeL 585-6624

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNA8

Darbo valandos: Kasdien: Bū*.
9 vaL ryto Ud 6 vaL vakaro.: 

Seitad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL i.
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162
t$4> West 6 3rd Strwl ’

BEFORE AFTER
11 —■— — PERSONAL 

Asmeny įeik o

PASSBOOK 
SAVINGS...

ŠEŠIAKAMPĖ KOJŲ KLINIKA
4956 W. IRVING PARK RD. 

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

H«h 
Inferect Rate? 

Paid on Saw>C*

ŠIE NEPATOGUMAI GALI BŪTI PATAISYTI GYDYTOJO ĮSTAIGOJ:

*•• u* for 
financing.

AT out low UTE

CompOMndnd 
My and F*d Quarterly

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608
Peter Kizanauska*, Pre*. Tel.: 847-7747 

BDUMa Moa.Tu4.Fr 1.^-4 Thur.t-a Fat.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

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 Years. Write in English to:.

Box No. 276

ADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLATTIS 

ir V. BRIZGYK
Darbo valandoc

Nuo S ryto Db 5 vai. popiet.

*606 S. Kedxh Ava, 
Chk*s©, III. 606»

Tel: 778-8000

c/o Naujienos 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL. 60608.

MISCELLANEOUS 
|valrū« Dalykai

Kojas didžpirščio iškrypimas 
Geltoni, stori nagai

1 Kieti kojų pirštai
' Nuotrynos kojos viršuje.

Įaugę nagai
rninn!min!iniiiHininiinflimii!!imHnmiHin!iiin!!iiii

• Skausmingi užpenčiai
• Suartrilčjnsios kojos
• Sportininkų žaizdos
• Vaikų kojų bėdos

Experienced freelance transla
tors Lithuanian -nto English 
needed for long-term project, 
Washington. D.C. — Baltimore 
area residents desired. Send re
sume to William Gray Enter
prises, 1910 K St, NW, Suite 
100, Washington, D.C. 20006.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
Č19RS Dortey tabontoriea, Divitton of 
Sandoz, Inc., Lincoln, Nebraska 6R5OL

Šeštadienis — Pirmadienist Sat. - Mon., August 3-5, 198§

Moa.Tu4.Fr

