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PABALTIEčIŲ TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIS 
SKANDINAVIJOJE ;

tovavo Gary Matthews ir Mark 
Palmer. Viena apklausinėjimo 
tema buvo “tautinių mažumų’’, 
persekiojimas Sovietų' Sąjungo
je.-' i

Ambasadorius Schifter savo

Pabaltiečių Taikos ir Lajsvės 
Ryžto Žygis Skandinavijoje jrni- 

. gia du politinius įvykius: Pasau
lio Pabaltiečių Santalkos ruošia
mą Sovietų Sąjungos teismą už 
nusikalt imtis te- prieš taiką Eu
ropoje, Pabaltijo valstybės, tau- kalboje tvirtino, kad Otavos kon 
tų- ir žmonių-teises — Kopęnha- jerencija buvo prasminga, nepai- 
goję, š. m.: liepos\25-26 d--, ir pa- sant to, kad nepavyko su sbvie- ' 
baltiečių Komiteto Švedįjoję rup tais susitarti jekiu esminiu klau
siamą Pabaltiečių Taikos ir Ląis-1 Simu. Pasak jo: (a) Vakarai 
5zės Išvyką Baltijos jurą; liepbs“ reikšmingai paveikė mažesniuo- 
25-29 d„ bei Pabaltiečių Sąsfcry-j duš Varšuvos Pakto kraštus, (b) 
dĮ Stockhtblme, liepos 3€-31 d.Į suteikė “dvasinės paramos nėr-' 
...Kopenhagoje vykitančiame So sienis-teisių gynėjams už geleži- ; 
vietų Sąjungos teisme, Vyriausio} nės uždangos”, (c) sovietinė val- 
Lietuvos Išlaisvinimo Kojpite:o džią paveikė neigiami atsiliepi-} 
pirmininkas dr. K. Bobelis poe mai apie jos elgesį, (d) Vakarų * 
darys pareiškimą, kad ..Liefavą\ valstybės žmogaus teises gynė 
atmeta-Sovietą .'.jėga ..primestą sutartinai, (e) neutraliosios, ir- 
vergiją — Maskvos diktatūrą.. Vakarų valstybės esminiai sųta- 
r Teismą Kopenhagoje atidarė, rė žmogaus teisių klausiinteš.
Europos parlamento vieępirm.i 
PonŲMolter. Teisėjai: pirminįh-Į 
kas — dr. prof. Felix Ermacora, 
Australijos- parlamentaras, hųo- 
Įaiinis atstovas Jungtinių“ Tali
jų Organizacijos Žmogaus TeisitĮ 
komisijoje. Nariai: Per Ahlmark,’ - T. .„ . . ... te i * , te l mus. Jis pareiškė-Švedijos parlamentaras:,kun. dr.l . . .. g • ,a ~ - •?' -j 1 nrisinnyinti k-sriMichael Alan Bourdeaux, anglas, • į. ...v- x i - 4. i lietsinkao atžvilgiu nepasitvirti-.Kent Kolegijos steigėjas 
jnes EdmuT%d.-Sa.ij^)rd Fawcett-J . ... i.; .>
te-'o'te "u tetetete-teter -. . .te : 4 sovietams ir amerikiečiams, kad.F. S. C. bny, l&Bri&mjos atsto-į te x - ,. i_ •' . t kirnta^raTm sutarcm prikiš Jvas Jungti

į . Senatorius Malcolm . Wallop i 
kritikavo Vakarų iliuzijas apie 1 
Helsinkio procedūrą: užuot su
mažinę žmogaus teisių pažeidi
nėjimus, Sovietai/ pradėjo dar 
aršiau persekioti savo pavaldi-.

c “Mes turime
; prisipažinti, kad mūsų lūkesčiai

j 4o.‘ Mesturime atvirai pareikšti J

t SIRIJA DAVĖ ŠIJ1TAMS 50 
TANKŲ

BEIRUTAS, Libanas. — Ant
radienio rytą į Beiruto uostą at
plaukė Sirijos laivas, kuris atve
žė 50 naujų sovietų tankų ir ati
davė juos Nebe Beri vadovau
jantiems ši. itams.

Grupė- šijitu sulipo į sovietų 
tankus ir užėmė nė tiktai Beiru
to ac.odrc’no sri/į, bet ir miesto 
apylinkes kuriose gyvena dau-j 
genia šijitų.

Moderniški rusų tankai tvar
ko miesto gatvių kiemus. Jie tu
ri geras patrankas, kuries gali 
pramušti bet koki mūrą ir pra
skinti vartus tankui.

Dabartiniu metu šijitai yra pa 
ti galingiausia jėga Beirute. Krik
ščionių vadovaujama falangė ne- 
pteėgs atsispirti prieš šijitų tan- 
kus. Žymiai didesnė galia tapo 
ir šijitų vado Beri. Manoma, kad > 
dabar jis suvaldys visas šijitų I 
grupes ir baigs Irano Chomeinio 
Įtaką Libane.

SPROGDINO KARIŲ CENTRUS, VOGĖ MAŠINAS 
PINIGUS

Prezidentas Reaganas sukvietė itakingesnius žurna
listus prie apvalaus stalo ir atsakinėjo -visus jų klausi
mus.. Jis Įtikino žurnalistus, kad išplautas spuogelis ne
turi jokios reikšmės jo darbingumui. I

.. a Rirpt^t^j^sutarčių reikia ge- j 
rąn — ' '

M .‘H. R-’AstralijojjsHŽfetį.
ras;: dr įroi. Theodof apgPufe partne-

■ ■■ ’ į till ir norom .nenqroHi pradeda-austras,.valstybingumo -tepnnos}-■:. ,. 1 - .
ir pabėgėliu, garbės profesoriusj lya TI ipa?J'n v z2y°gaU,j ei
- v .? '. a ' tėra nuomones dalvkas.Insbruko umversitete.- • ■ • Į -v-y... • \ .

■ PhV-l-ė !Sfe^la . hu-uAiu-ar;.
Ska-nditfayijos; įvykius Sips Še-Ą-. kttifeMį ELTOS. bnwXvJ l-T
- ?/';-/*/: "7 • " / : -» r4. aptarė teigiamai.- -Senatorius

. ._LT-.-: - •. . (Gordon J; Himapbrey'.basinerkė,VLIKo.<- seimąs . sjais- metais l _ . tl r-te A- T . . - . , . .<7 vrc - t JAV-biu dinlomatmos imciaty-
įvyks gruodžio 6--8 d. St. Peters-; ,, c ‘-te te • te f; ite •> •t -.-e,i .v.tete g.-'. . ! vas Sovietu Sąjungos ^žvilgiu,’burge,- Floridoje. Seimo rengi-;., . - ?,< •-. v ... .. i... x . 7 Į kai sovietai-^nenustoja pažeidime- jmo- kouiteto pirmininke yra drti. . x te. ■■ -. vr- ; -, f . •- i-i -fie sutarčių apie zįnpgaus teisesIrena Maciomene. >■ v “ ■ v ..., i> t’j >/'; Xit • tarptaųtunes teises, ypač At-j 

KELSraKIOK'oMJSIJOS -"sovietai naudoja-
APKLAUSINĖJIMAI OTAVOS. ’’•“»?’!?’** ,".„^'7 ' ■ '

: KLAUSIMU ■ i.’- ..Ww Holsjnk.c^Kom.suos
te. .. -;Ų i- ,t : į pirmininkas semtomis Alfonse

Birželio 25- d."Vašingtone Kon-į D’Amato labai -stipriai pasisakė 
gręso Komisija Europos saugu- žmogaus.teisių klausimu. Jis pa- 
mo' ir bendradarbiavimo rėika-1; reiškė Valstybės Deoartamento

4 •* '’\r | f- * . '

lams (Coimnission on. Security ststovui Mark Paimt rįui. kad su 
an<| Cooperation in Europe), ap-į Grpmyka reikia daug tvirčiau 
klaūsinėjo ambasadorių Schiff kalbėti — Amerika neturėtų kai 
terį, vadovavusį jįAV-biųrdele-f bėti apie Ritus susitarįinus. kol 
gaerai Otavos žrnogaus' teisių sovietai nesutiks laikyti: 
konferencijoje, ir Valstybės De-, 
partaitiento atstovus. Valstybės’ 
sekretoriui Shultzui ir politinių 
reikalų- sekretoriaus pavaduoto-1 
jui Armącostui;negalėjus atvyk
ti, Valstybės Departamentą ats-

siltar-
ėių.

Nukelta į 5 pusi.

Nuteistieji bandė Įtikinti prisiekusius, kad jie kovoja 
už nepriklausomybę

CHICAGO, HL —Prisiekusių
jų teismas, 27 valandas svars- Į 
tęs keturių portorikiečių bylą, ' 
priėjęs išvados ir paskelbė, kad . 
visi 4-ri portorikiečiai nuslkal-Į 
lo veikiantiems Amerikos įst 
tymams ir ilgiems metams turės j 
eiti sunkiems darbams į kalėj i- . 
mij. Be to, 3 turtingesnieji por. Į 
torikįsčiai turės mokėti šiam-j 
bias sumas pinigų teisino išlai
doms ir nukentėjusems atly
gint. I

Pripažinta Chicagoj gyvenusį 
46 m. Aleksandrina Torres, 30 
m Edwin Cortes, 32 m. Alberto 
Rodriguez ir 24 m. Jose Luis 
Rcdi-igez kaltais.
Paskutinis Rodrigųez turi tą 

pačią pavardę, bet nėra gimi- j 
nės.

Portorikiečiai Jose Rodriguez į 
gręsia 20 m. kalėjimu ir $20,00 
bauda.

Edvin Cortes gręsia 31 metai 
kalėjimo ir $76,000 bauda.

Aleksandra- Torres gali gauti 
61 metus kalėjimo ir $66,000, o

rekrutevimo centrą, mi?ste-ban- 
dė išsprogdinti aliejaus bendro
vės daugiaaukštį namą ir rjjosė 
sprogdinimus New Yorke.

Teisme liudijusius portorikie*
I čius vadino “čiotaLs“, t. y. sker

dikais.
Savo laiku šį nacio nacistinė 

grupelė bandė nušauti prez. H. 
Trumaną, bet jiems nepavyko.

Amerkoj e
spaudos ir
nėra

veikia
radijo

reikalo naudoti
prieš Amerikos laisvės ir demo
kratinės sistemos gynėjus.

žodžio, 
laisvė, 
teroro

UŽ TANKĄ GAVO 2 DĖŽES 
VODKOS

FRANKFURTAS, Vok. — Pra 
eitą pavasarį Varšuvos pakto 
valstybės pravedė savo maniev- 
nis Čekoslovakijoje. Manievrų 
metu vienas tankas sukliuvo, 
specialistai negalėjo pajudinti iš 
vietos.

Manievrams pasibaigus, Z ka
riai like prie tanko. .Nežinodami 
ką daryti jie pardavė tanką vie
nam tavernos savininkui. Jie ga
vo dvi dėžes vodkos, t. y. 24 bu
telius degtinės ir 7 svarus silkių. 
Geram draugiškumui, savininkas 
dar pridėjo kareiviams raugin
tų agurkų.

Savininkas išsukinėjo ir at len
kino’o visas tanko plokštes ir pa
darė geležies lejyklą. Tankas bu
vo sulydytas ir pelningai par-

iškėlė į padanges
RUSŲ LĖKTUVUS

1STAMARADAS, Pak.—An
tradienio vakarą galingos afga
niečių raketos, paleistos iš Ka
bule centro, iškėlė į orą ke
lis sovietų-lėktuvus ir visą Ka
bute aviacijos centra. -sus

Pradžioje rusai nesusigaudė, 
kas galėjo Įvykti. Rusai dar ne 
buvo užėmę Kalkijo, bet jie 
jau valdė Kabulo aerodromą. Į 
aerodromą nusileidę sovietų 
smogikai, atžygiavo Kabulą pa 
kraštį, užėmė radijo stoti, suė
mė visus.stot saugojusius ka
rius, nuginklavo, diržus atėmė 
ir simi'.us parvarė per Kabule 
centrą, kad gyventojai matytų 
kas čia atsitiko.

Afganistaniečiai apšaudydavo 
rusus iš,kalnų pašlaičių, bet šį 
kartą jau apšaudė iš paties Ka
bulo centro .

Paleistos raketos iškildavo į 
aukšlį, o nusilendavo tiesiai j 
aerodromo administraciją. Su
naikino du didelius kariams per 
v°žli lėktuvus ir karo medžia
gos sandėlius.

Rusai ieškojo afganiečių už- 
miesto, bet nepajėgė jų lokali-

kalėjimo ir 60,000 bauda.

Teisėjas George Leiphton ke
turias savaites, vadovavo pris- 
siekusiųjų teismui ir paskyrė 
spalio 4 dieną bausmei pas- j 
skirti. į

Prisiekusiems teisėjams liū- ! 
di jo visa eilė porteri kiečių ii-! 
amerildteiu. Teisiamieji peikiau 
sė nedidelei portorikiečių gru
pei, siekiančiai salos neprikišu-1 
somybės.

Salos gyventojai dauguma ' 
nutarė bendradarbiauti su ame- I

ŠVEDAI PAGERBĖ ILLINOIS GUBERNATORIŲ
JAMES THOMPSON i

te ite -7- Į
•Prieš, šimtą metų gubernatoriaus promočiutė,-atvyko. .

>. i "Ameriką
1

Apie gubernatorių buvo paša 
kyta, jį .pagerbiančią kalbą, pa
minėti jo atHkli garbingi dar
bai, o pirmadieni, susirinks visi 
žymesniųjų laikraščių kores
pondentai, c gubernatorius pa
darys jiems pareiškimą ir atsa
kys Į jų klausimus.

Svarbiauią kalbą pasakė Šve
dijos teisingumo ministeris, pa
brėždamas, kad Illinois guber
natorius prisilaikė švedų teisė
tumo pagrindų Teisingumo pa
reigūnai Švedijoje kyšių neimą 
ir advokatų nenaudoja kyšių 
gavimui.

Pagerbus gub. Thompsopą 
sekmadienį, jis išvyko pasižiū
rėti Švedijos’ apylinkių. Pagerb
tas svečias pirmiausiai nuvyko Į 
Varbege apj linkę. Ten jis rado 
didelį skaičių giminaičių, kurių 
jis niekad nematė ir nepažino. 
Jam buvo malonu pasimatyti 
su savo dėdėmis ir tetomis, ku- ’ 
rie buvo labai patenkinti, kad 
jų tolimas giminaitis pagarsėjo, 
kaip pavyzdingas švedas Ame-' 
rikoje jis p ūmiausia pagarsėjo, I 
kaip pavyzdingas prokuroras. ’ 
Jis įsteigė jaunų prokurorų mo- 1 
kyklą, kuri? ryžosi atsikratyti 
kyšių ir būti teisingais su žmo- ‘ 
nėmis, prisilaikyti įstatymų ir 
neleisti kyšininkams praturtę-, 
ti teismų pagalba.

Artimieji įprato, kad gub. J.' 
Thompson?* gali būti geriausias 
respublikonų partijos kandida- I 
tas Amerikos prezidento parci-' 
goms. Gube natorius pažįsta A- 
mprikos įstatymus ir gali pa
jėgti juos t. ikyti gyvenimui be 
jokių sukčiavimų.

Gub. Thempsonui buvo įdo
mu Varliage aplankyti savo 
protėvių namus ir pasikalbėti 
su to krašto gyventojais. *

Amerikoje įsikūrę porlorikie. 
čiai liudijo teismui, kad nepri- j 
klausoma sala nepajėgtų išsi- ; 
maitinti, nes bangos ėda smėlio ‘
pa.xrasc.ius.

Fanatišlęa nacionalistų grupė ! 
Chicagoje išsprogdino marinų,

Už keliu dienų policija rado 
miegančius du kareivius. Turė
jo laukti porą dienų, kol iie-is- 
siblaivė.

Koks isriblaivusių 
mas — dar nežinia.

karių liki- 
o tavernos 

savininkui nesibaigia tardymai. 
Policija nebetiki, kad jis būtų 
mlydęs tanką.

zucli.

— Amerikos erdvėlaivis ap- 
krieio Žemę 127 kartus, nutrau

kė šimtus tiksliu Saulės pavir
šiaus nuotraukų, nustatė kelių 

pasis- • ualak‘iku sudėti ir nusileido Kja- 
i iifornijes dykumoje. ,

— Pi"z. Estenssoro išrinktas 
Bolivijos prezidentu keturiems 
metams.

Guh. J. Thompson

STOCKHOLMAS, Švedija. 
— Praeitą sekmadienį Illinois 
gub. James Thompson buvo 
Švedijos sostinėje, kur teisin
gumo ir kutlūrcs ministerial.vai 
džios atstovų ir mokslininkų di
džioje muziejaus salėje buvo pa
gerbtas, kaip metais labiausiai 
pasižymėjęs švedų kilmės ame
rikietis. ii.'jį'Ų

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 8 d. — Šv. Doniini-

Etiopijoje ir Sudane pradėjo siausti cholera. Gyven-; Salė teka 6:49 leidžiasi 8:03. 
tojams trūksta maisto ir švaros. I šiltas.

lėpti.
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Portoriko gyventojų dauguma pasisakė už bendra
darbiavimą su JAV, nes gyventojai negali išsimaitinti. 
Amerikoje atvykusi nacionalinė grupelė veda kova prieš 
JAV-bes.



Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Ir sušiuoo už chlorines, kaij 
vanagas vištą:
Muša, stumdo, plauKus peša.
Kad net jam seilės tyška.

Taip rejėdams vaiks kaimy
no, pašaukė jos brolį.

ALKOHOLIZMO IŠVENGIMAS IR JO TVARKYMAS
/n

?.p.'„uga nuo ligos yra geriausias — sėk
mingiausias ir ekonomiškiausias jos gydymas; 
alkoholizmas yra viena baisiausių ligų; ji ne tik 
sergantįjį, bet ir jo šeimą labai vargina.

Mediciniška tiesa
Tvliai kenčia įmo alkoholizmo giažiai eilėse išreiškė pereitame 

^daug lietuviškų šeimų. Todėl rei-j šimtmetyje gyvenęs lietuvis ku 
-kia visiems stengtis alkoholizmo! i 
veiigti. Mat, susiigUs aikcholiž-L 
mu, labai >unku iš ^o pagyti, j <

Štai, žmona skundžiasi gydy-Į ' 
^fojui, kad jos vyras gil iauja ir p. 
ji meko negalimi padaryd, kad j 

Sjis liautųsi. Ji prašo vaistų. Gy; i 
Rytojas prirašo Antebuse table-! 
ites. Jis jų neima- tai ji slaptai 
įtiekianti jam į jo valgi, Į

čia kua žmona tiesiog besi-į 
.rengianti apleisti namus, n66 vy 
jas vėl pradėjęs geni ir rūkyti. 
O ji tokiu dalykų negalinti pei- 

, nesti Ji norinti ramaus, jvar- 
kino^o, gražaus gyvenimo: maži- 
Xa, malda, daina, giesmė^savi-Į 
^tarpinė vyro motęrs .. pągdĮjaTji 
-trokštanti >avo gyvenimą .gė?in 
ti. . - / jS \

Tėkiu žmonų kančių dėi gir į 
liaujančio vyio mūsų tarpe yra 
^visa virtinė. Ir niekas neateinu 
joms reikiamon nagalbon. Tarp 

lieka pc senovei jos su savo- 
*mis kančiomis,*- jas aukodai^s, 
tvėrėjui ir sieloms skaistykloj 
^kenčiančioms.

2 JAU NUO SENO ŽMONOS 
S KENČIA NUO GIRTAUJAN- 
i (JO VYRO - •

iiigus. Tada visa Lietuva skend.; 
svaigaluose ir vysk. Valančiu^ 
dar nebuvo prikėlęs blaivybei! 
vLų lietuvių, štai tos lietuvės mo 
terš eilėmis išreikštas vargas dėt Į 
girtaujančio vyro.

Kas ten rėkia, kas ten šaukia,
Ka i net laukai plyšta,
Ar ne mūsų tėtušėlis
Iš -Iprčiainos grįžta?

Kavokitės. kavokilės, vaike
liai mieliausi,
Viens ant pečiaus kits 
pečiaus
Lyskit kuo giliausiai.
O aš vena pasitiksiu, 
Kaip galėsiu'pasitiksiu 
Verkdama, verkdama.

Drittuii dratum — šaukia 
tas:
—Kur ta. mano pati, 
Pažib ėsiu ką ji šiandien man

po kojų.
—O tu švoger, ką tu darai, 
ar nematai, kad tu pačią iš 
šio svieto vatai?

Dar ir tu čia burnosi, tu ubago 
v aike,
Aš giminės nežiūrėsiu ir tau 
guzą tuoj įdėsiu,
Kaio matai, kaip matai.

— Visas valsčius geiai žino,1 
kad ai geriu su staršma:
Kas prieš man, kas prieš 
man.

Tada taip h- panašiai kenčian- 
t-ios lietuvės palikdavo kentėu 
toliau. Dabartinės — skirasi, jei 
girtaujantieji vyrai iki tol nenu
miršta dėl svaiginimosi.

! SEEPTYNI KARDAI ALKOHO
LIZMO GALVAI NUKIRSTI

NUO VISŲ LIGŲ VERTA 
APSISAUGOTI

Ne tik nuo alkoholizmo, bet 
nuo visų kitų ligų a 
geriausia: 
sveikam. Gydytojai geriausiai pa 
sitarnauia žmonėms juos skie
pais saugodami nuo daugelį li

ir 
psauga yra 

būdas žmogui išlikų

uz

9Ir-

Klįr kilbasas, kur kiaušiniai.
Kūi' kopūstai, ki'ir lašiniai •

Kuil Juozas Juozevičius atnašauja Mišias Alvudo 
pažmonyje, Lietuvio sodyboje. Asistuoja Jonas Kaunas.

Nuotrauka M. Nagio

5 Tokias lietuvių moterų kan- 
gčias dėl cirtaufančic vyro labai

Jau čia pereitais kartais susi
lažinome su septyniomis prie- 

I menėmis padedančiomis išveng
ti alkoholizmo, štai jos:

1. Kiekvienas mes esame saviti 
asmenys, todėl ir apseikime kaip 
tokie.

2. Valgykime tiktai geros ko- 
I kvbės maistą.

3. Venkime menko maisto.
4. Darbuokimės, 

mankštinkimės, — tuomi gerin
sime vidinę (celių) mitybą.

. Prisilaikykime vidutinišku
mo visame kame — užlaikykime 
vidinę ramybę.

6.‘ 
tą.

• —Ką aš tau Šuoli galiu, kad
■ pati nieko, neturiu. '
. Vaikai badą kenčia, o aš į 

: / mirtį žiūriu.
-—Ar ilgai tu čia murmesį, tu 
supuvusi Stervą,
Tuoj tau imsiu kaili lupti kaip 

‘kokiai stervai.

Vienok žmogus yra toks, koks 
jis yra: jis elgiasi ne kaip rei
kiant, bet kaip jo nusiteikimai, 
jo asmenybė jam diktuoja- Ne 
taip jis daro, kaip gydytojas jam 
pataria, bet kaip jis yra savo dva
sia subrėndinęs. Gerai, kad suau
gęs tampa sava asmenybę tikru 
žmogum, o nepalieka dar vaikų 
net pražilęs būdamas. Toks su
brendėlis mokosi ir mokslą pa
naudoja savo gėriui didinti. Prie
šingai elgiasi riusiteik.iinais riusm 

; brendulis^ jis girtauja, save ir 
judėkime, Seiula skriaudžia — ir tariasi ge

rai darąs. - .. < - ;
Todėl bus tokiu; kilffe tik vi-e- t" -- -' -j,. x.

ną-ar kftą.iš tų sęįnyĮtių patari
mų pašfca.viūsū pildys,' į į- kįt m 
rah£a Aiaikfe; Į tpktūš' numčs

Naudokime priedinį mais-

Naudota 48 žiurkės. Joms vi
soms buvo duodamas saldus 
maistas (turįs 20 procentų cuk
raus — galakiozės). Pusei tų 
žiurkių buvo duodamas vidutinis 
maistas, o kitai pusei buvo duo
damas labai geras maistas. Na, ir 
štai kas gavosi.

Gerą muistą (nors ir lygiai sal
dų kaip ir kitos) gavusios žiur
kės nė viena nesulaukė katarak
tos akyse. Gi, menką maistą ga
vusios (vidutinį, palyginus su 
pirma grupe) ir savo kūno orga
nams nesveiką aplinką suteiku
sios žiurkė kiekviena sulaukė 
kataraktos;: 23 gavo kataraktas 
abejose akyse, o viena — tik vie
noje.

Matom, nors ir saldų maistą 
—nesveiką gavo kiekviena tų ti
riamų žiurkių, bet kataraktos su
silaukė tik blogą maistą kitais 
atžvilgiais gavusios. Ar dar rei
kia geresnio, ryškesnio įrodymo, 
kas mes lietuviai privalome tin- 
Ktiina mityba vengti daugelio li
gų. Dabar kiekvienas jaunose 
□ienose liaukimės saldžiai valgę, 
nes nenorime susilaukti akyse 
didelio negerumo.

Taip ir išeina, kad nė laukti 
ko nors gero negalima lietuviams 
skęstauueins degtinėje, rūkaluo
se, kavoje, menkame maiste...

IŠVADA. Pats laikas dabar 
kiekvienam iš mūsų, ypač pensi
ninkams, keltis iš toKios pelkės 
ir pradėti tikrai žmonišką gyve
nimą: nuouų visokių vengimą 
ir 'gero maisto pasisavinimą.

jei kataraktos galima išvengti 
geru maistu, tai ir kitų blogybių, 
įskaitant ir alkoholizmą, galima 
nesulaukti pradėjus gyventi 
kaip tikram žmogui privatu- Ap
saugą.nuo. ligų yra ekonomiškas 
dėlykašk daug;jpigesnis;^J^kono- 
miškesHK už gydymąsi ®ūo jų 
alkoholizmo. ;

Pasiskaityti. Df. Ęoger J. Wil
liams: The Prevention of Alco
holism Through Nutrition Ban
iam Books.

ii’ kitos. Nuo kitų ligų saugoja
mas! higienišku užsilaikymu, svei 
k u valgiu ir tokiu geiimu, svei
komis darbe sąlygomis, neturto 
šalinimu...

Yra bgų, kurios dar nėra nu
galėtos. Toks vėžys, toks atspa
rumo pranykimas — dabar siau
čiantis nuo 1981 metų susektas 
nėgerumas (AIDS), toks proto 
sumenkimas...

Daug sėkmingesnis visų ligų 
gydymas ir nuo jų apsisaugoji
mas bus tada, kada tiek gydy
tojai, tiek kiti žmones kreips di
desnį dėmesį į Pagerinimą pa
ciento Vidinės kūno aplinkos.

Mes negalime toliau kaip iki 
šioj vien tabletėmis ligas gydy
ti. Reikia gerinti žmogaus atspa
rumą pirmiausia natūraliu atlik
tinu darbu sutvarkymu žmo- 
gaus nusiteikimų (jo asmeny
bės)) Tada pats žmogus pajėgs 
gerinti savo vidinę kūno aplinką, 
juk, nieko negali taikinti teble- 
tės tokiam ligoniui, kuris men
kina savo kūną virusais (AIDS), 
alkohoiliu, taboka, kava, menku 
maistu... Mat? kūno celės ir iš jų 
šudaryd žmogaus kūno organai 
dirba save darbą geiai tik tada, 
kai esti gerai sutvarkyta mity
ba. Tokia ji suteikia tiems orga
nams geriausias sąlygas jų vei
kimui.

pilnai pildo tuos septynis patari
mus, nuo to alkoholizmas rieda 
šalin, kaip vanduo nuo gulbės 
sparno. ‘

Tas, kuris jau tapo alkoholiku, 
jis keleriopai sugadino savo kū
no vidinę aplinką. Todėl jis ją 
turi pataisyti minėtas septynias 
priemones panaudodamas.

APSAUGA NUO LlGClS YRA 
LENbvESNĖ NEGU JOS

GYDYMAS . ’

Kilo anksčiau imsime saugotis J 
alkėfcoiiznio, tuo nuo jot

• apsissnu gosime Apsąug^ nįp jol
yksdŠi'ėšti atsiekiama.Ūjęgu pa-1 
šitąi^riias riiio taip sunkios.nega • 
lės.' -Geriau taisyti<štb|ą-tada, 
kai tik dar viena skylė jame at- 
ū'iiral^da. .v Š’..
'• • ' ..-i;-’-- ■ ... j ; '
• Juk/ if gaisro išveū£iin/^ yra 
prori^gtis jelgešyš.., - /Kiekviena 

kol /is, 
pats luaSfj 
kūno į girtavimą. Mūiriis ij^fkia 
vengti girtąvhno pačioje, pradžių

ėlgsė-

pir. ift.šžalkohoŪz- 
š tol, kol.ūk) fiulie-1

Tarn, kapų 
pataria visiems,Į - -■ , j. - , .

-dabar • kelki-
; ■iies''is' y^b/^pperūy-vbnfc am-' 
! žiaus nilėgd'į'i^ldttnėš-tvarkytis 

.-ū savais,-lįūšttėikiniais, (asnieny- 
bėmi') su tųd-savu kompirteriu. 
JĮ ilti sidi7 Mfibhollškai įprbgra-

1 mirioine, tcįLėlkreikia .iš naiŲo—i 
sveikai-. įprograjumti. Tada mes Į 
pajėpsjihe -isirgHgti alkodolizmc, 

: naudodami .xrisas virš minėtas 
septyntas pnempnes. įsigysime 

į visus septyni&dęardus alkoholiz- 
į mo šepiingalviui slibinui galvą 
Į nukirsti.

Į TIK DARBŠTIESIĘMS UŽTIK 
RINTAS LAIMĖJIMAS . -- ’r \-

1 ■ v. ■ * <■

; Tikras dalykas, kad'.kiekvienas^ 
žmogus kovoje* su svaiginirnuši 
susilauks sekinės, jei jis pajėgs 
rimtai nusiteikti, išpildyti visus 

: virš paduotus jpątarilnv.s.. Juos 
turėtu pildyti kiekvienas mūsiš
kis, riet ir tas,, kuriam šiandien' 
dar negresia sviatgihiinasis.

Net ir nevisai pilnai, pildan
tieji virš nrinėtilš septynis pata
rimus žmonės apturi gerą doizę 
apsnūstos nuo alkoholizrho-kuris

7. Valgykime Glutamine — 
kaip p^SdinfcmnLtą.

ypač tiems, kuriems gresia alko
holizmas prisilaikyti virš paduo
tu septynių nurodymų per visą 
;avo gyvenimą.

Žinoma, kiekvienas iš tų septy
nių nurodymų pats per save yra. 
naudingas žmogui. Jie sumuoja 
apturimą gėri, jei naudojami vi
si septyni.

Tas 
ža-gatin-

je. Jei a]
hoje, jei Taukšime “kas bus to
liau”, jei manysime.’kad <tik 

.anam bus blogai; o ne mari”, gaii 
būti .pavėluotas visas apsisaugo
jimo- reikalas. - -'.i

ALKOHOLIS -YRA KEPENŲ 
GILTINE ---i

GERAS MAISTAS SAUGO
ŽMOGŲ NUO LIGŲ

^akyši'hi, • ką traktus (cataract) 
išsiūyętypias pas jaunas žiurkes 
esti sukeliamas netikusio maisto; 
duodant joms perdaug paprasto 
cukraus (galakiozės). Buvo at
liktas toks bandymas.

TELESKOPAI RODO DIDELES DĖMES SAULĖS 
PAVIRŠIUJE c

Vystančiame paviršiuje veikia magneto laukai, dažnai 
sudarantieji ilgus liepsnos liežuvius

i

£

3

% 
$

Vien kepenis turint galvoje, 
alkoholis sukelia pagrindinius 
Trejopus kepenų negerumus, 
kepenų suriebėjimą, jų atlkeho-

•I» fmriį Tbąt jfšiufe jeidr dreama 
Įu fltMik vu* tMteė UAn »v*r bėfnr* 
.tdto cai thufte* mVcMj peni 

by PMeoi'
P^iu> *b*<ž>*j <w

Mrtith pi*o b* ii

anai

Chicago, 8, III, i sday, A ugust 8. -1985
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jtttb hav» been ne)pih< to nffltl

CAPE CANEVĖRAL, Fla. — 
Ketvirtadienį astronautams pa
vyko nustatyti dešimties milijo- 

iinį .uždegimą.ir jų sukietėjimą- vertės teieskopą, kuris galė- 
—cirozę..Šiame krašte net iki de- J° Padaryti atsisukusios Saulės 

dėmių nuotraukas.
Iki ketvirtadienio tas diilysis 

teleskopas padalydavo tiktai se 
kundės nutraukąs.

Mokslininkai negalėjo jo nu
statyti nuolatiniam paveikslui. 
Bet ketvirtadienį šį kliūtis buvo 
nugalėta.

58 melų astronautas Kari G. 
Henizė pareiškė, kad dabar ma
tomos ir į Texas valstiją siun
čia mos nuotraukos, prives keis
ti vadovėlius apie Saulę ir spin
dulius j erdvę.

Nutilai nustatyto turinio tele
skopo nuotraukos duoda nepa
prastai aiškų vaizdą.

Be to, ervėlaivyje esantieji as
tronautai džiaugiasi, kad pavy
ko pegaminti daugiau degalų 
ir efdveLivis pakilo aukšlesnėn 
t rbiton. I <

—cirozę,. Šiame krašte net iki de
šimt procentų visų, lavonų, turi 
virš minėtą-' vieną, kurį kepenų 
hegeriimą. Taigi, kas dešimtas 
lUmirėlis čia turi kepenų riukeri- 
ejimo ženklus <lėl alkoholinio. 

Alat, alkoholis yra kepenų'Kuo
das (hepatotexin).'Kepenų ii ku
rio celės esti s-ižalojamcs iri pa- 
.galiėu žūsta. O be kepenų’ žmo
gus negali srvventi.

Viską sudėjus, dabartinis “Cal 
tengeiJ palikimas gali būti pats 
aauoingiau^ias is visu iki šio 
uieto puvusių pakilimų;

tNusialytos aiškios Saulės dė
mės ir jose veikiantieji magne- 
miiai laukai, kūne sukelia ilgu 
liepsnų liežuvius

IsaiŠKinta, kas pakenkė erd
vėlaivio pečiaus- dureiems,. ir pa 
siųsta Žemėn labai daug aiškių 
Šaulės pav ikslų.

Bet pats svarbiausias daly
kas. kur erdvės mokslininkai 

no, Ui jierkūno smūgis į 
erdvėlaivio pečių pravėrė 

sulėtino visą pakė-

ty rė visą reika- 
istatyti durelių 

irrto priežasties
vėliau rtustačius visas 

ludatyta, kad per- 
naŽ pav ikė dure_

kad
stlėjo gaminti dail
ią. Kelvirtahfienį h 

gaunu tlleti 
jtai UalLv

Pagal prof. dr. K. Pakšto sam
protavimus lietuvių giminės gv- 
\ enamieji plotai Kristaus eros 
pradžioje ik i501 m. (pagal K- 
Būgos tviitinimus) buvo 430.000 
kv. km. (o 1920-1924 m. taq>- 
tautinių sutarčių nuostatais...

I 88.111 kv. km. 1201 m. lietuvių 
1 giminės gyvenamieji plotai sie- 
xė 215.000 kv. krr„ -Mindauge ka
ralystė (1280 m ) r- apie 180.000 
kv. km. Nuo 1410 m. iki 1494 m. 
'ryttmto Didžiojo imperija sieke 
850.000 kv. km. Pagal istorinius 
žetnėlapius (1569-1772) apskai
čiuotas istorinės Lietuvos plotas 
— 320.000 kv. km. Pagal etnog
rafinius duomenis Lietuva nuo 
.'566 m. iki 1795 m. užėmė 114. • 
90 kv. km.

"Aidai'’ 1950 m-



PUOLIMAI, PRIEŠ “KOLEKTYVINĮ NACIONALIZ-
MĄ” IR IŠEIVIJOS VEIKLĄ

oalui, neva propaguojančiam 
‘kolektyvinio nacionalizmo” pa- 

KU’.lėžiūrą. Tą nomenklatūrinį 
propagandistą bauginantį "neo- 
nacionalizmą” jis sieja ir su JAV 
-bių “neokonservatorių ideologi- 
:a”. Pasak Lazutkos, beveik kiek 
vienas Europos ir Azijos “bur
žua” nori kuo greičiau “ameri- 
kanizuotis” ir susijungti su Ame- . 
rika, “kad būtų išgelbėtas kapi-j 
talizmas”. “Monopolistinė buižu _ 
azija” mėgina sustabdyti “istori- ; 
jos pažangą”, kuriai atstovauja, 
Sovietų Sąjunga, bet tai jai ne-! 
pavyks — užtikrina savo skaity- ■ 
tojus Lazutka. Jo straipsnis yra 
geras pavyzdys, kokio lygio yra 
pasiekę tarybiniai ‘docentai”.

Susirūpinimas antitotalitarine 
ir anti-imperialistine išeivijos 
veikla ryškus ir tame pačiame
Komunisto numerije J. Lakio ( 
knygoje Antikomunizmas ir tik- vėsios atletikos 
rovė (V. Mintis, 1984). Autorius įvyks š- m. rugpiūčio 24-25 d., 
rašo, kad “reakcinė” išeivija su- Kanados latvių stadione “Sidra-

tarp Torcn-

Brotkview, Livcnia MI 48152. želiu numeryje yra J. Vitėno pa- 
Tcl. (313) 525 0294. sikaibėjūiLas su Liūtu Grinių.

Plaukimo — Stanys Kėkštas, mi.Ruošiamasi teisti Sovietų Są- 
Toronto lietuviu golfo klubo na
rys, 31 Bnimell, Toronto, Ont.
M6S 4G6. Tel (416) 769-1068.

Futbolo — Jonas Kaunas, Chi
cago LFK Litt-anicos narys, 2615 
West 85-td Place, Chicago, IL 
50652. Tel. (312) 424-0768.

Šachmatų — Vytautas Nasvy- 
tis, Cleveland© LSK Žaibo na
rys, 1234 West Blvd., Cleveland, | 
OH 44102. Tel. (216) 631-0210.

Slidinėjimo — Mečys Empake- 
ris, Toronto LSK Vyčio narys, 
6 Robin Heed Rd., Isling.on 
Ont. M9A 2W7. Tel. (416) 231-
1487.

Reketbclo — Vladas Plečkaitis, 
Clevelando LSK Žaibo narys, 
4450 Rabun Lane, Richmond 
Heights., OH 14143 Tel. (216) 
531-3474.

Biathlono — Algirdas Garlaus- 
kas. Clevelando LSK Žaibo na
rys, 20550 Ball Ave., Euclid, OH. 
Tel. (216) 436-6987.

Softbolo — Algis Nagevičius, 
Clevelando lietuvių golfe klubo 
narys. 7702 West Pleasant Val
ley Rd-, Parma; OH 44130. Tel. 
(416) 845-4954.

ŠALFAS S-goš sporto šakų ko
mitetai yra pagelbiniai ŠALFAS. 
S-gos centro valdybos organai, 
kurių tikslas yra rūpintis.atatin
kamų sporto šakų reikalais? Pas-■ 
kirų sporto šakų komitetai bus 
skelbiami atskirais pranešimais.

Paskirais sporto šakų reikalais 
prašome pirmoje eilėje kreiptis 
i jų vadovus
SALFAS S-po.s Centro Valdyba

jungą. In Memoriam 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 
taras — lietuviškas auksas. So
vietų milicija /‘susekė?’ marš* 
kinių fabrikėlį. Sovietai puola 
Laivės ryžto ekskursiją laivu. 
Jaunas lietuvis pabėgo iš Afri
kos, s

žurnalas gausiai iliustruotas. 
Viršelyje inž. Liūto GGriniaus 
nuotrauka ir kt. klausimai.! 1985 M. š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ TUVIU GOLFO PIRMENYBĖS 

LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖS 1985 m š- A lietuvių indivi- 
į dualinės ir tarpmiestinės — ko

mandinės golfo pirmenybės 
įvyks 1985 m. rugp. 31 ir rūgs. 
I, St Joseph. Mich. Vykdo Chi- 
?agos Lietuvių Golfo Klubas. 
Smulkios informacijos jau anks
čiau buvo išsiuntinėta visiems 
golfą kultyvuojantiems klubams. 
Jei dnr atsirastu suinteresuotų, 
skubiai kreipkitės į rengėjus 
šiuo adresu: Ed. Lapas, 921 Nor
wood, Melrose Park, IL 60160. 
Tel. (312)-343-8857. 

* 
ŠALFAS S-GOS SPORTO 

ŠAKŲ VADOVAI

ŠALFAS S-gos centro valdyba 
skelbia sporto šakų komitetų va 
dovus:

Krepšinio — Rimas ’ Miečius, 
Toronto PPSK Aušros narys; 
6 Garnet Ave., Toronto, Onl. 
M6G 1V5. Tel. (416) 537-5714.

Tinklinio — Zigmas Žiupsnys, 
Chicagos LSK Neries narys, 
4501 West 100- th St., Oak Lawn, 
i.L 60453. Tel. (312) 425-3379.

Ledo rutulio — Rimas Kulia- 
vas, Toronto lietuviu ledo ritulio, 
klubo nar'/s. 297 Kennedy, To
ronto, Ont. M6P 3C4. Tel. (416) 
766-2996.

1985 m. š. A. Pabaltiečių leng
vosios atletikos pirmenybės

Kompartijos CK teorinio žur
nalo Kemuiūstas kovo tiifinery- 
jg, doc. Valentines Lazutką ap
rašo masyvią “kapitalistinės 
Amerikos” kampaniją prieš So- 
vietiją. Kaip skelbia stiaipsnio 
pavadinimas: “Kolektyvinio na
cionalizmo koncesija — Imperia
lizmo teorinis ginklas”.. Viena 
konkreti tokio “kolektyvinio na
cionalizmo” forma esąs “Pabal
tijo; nacionalizmas” kuriAin “im
perializmo specialiosios tarnybos 
skiria specifinę funkciją būti 
svarbiausiu ideologiniu ginklu 
separatistinėms, antitarybinėms 
nuotaikoms skleisti tarp Pabal
tijo tarybinių respublikų tautu”

Lazutka vadina “labai reikš
mingu” 1984 m. spalio 8 d. nu
tarimą perkelti “Pabaltijo vals
tybių -skyrius”. : iš. “Laisvės” į 
“Laisvosios Europos'; radijo sto
tį. Cituojamas abiejų stočių va
dovas James Buckley: “Tuo pa
čiu bus labiau pabrėžtas JAV už
sieriic politikos nusistatymas ne-, k lerikalėj u si. Lietuvių emigraci- bene”, Milton Ont 
pripažinti Lietuvos, Latvijos ir į jos “nacionalistinės ir antikumu-* to ir Hamiltono. Vykdo — Kana- 
Estijos valstybių prisijungimo nistinės akcijos dažniausiai re-‘ Jos Latvių Sporto Sryjunga.
(sic.’) prie Tarybų Sąjungos”, ,miasi Tarybų Lietuvos valstybių 1 Sekant pereitų metų pavyz- 
(Originale Buckley kalbėjo apie gurno nepripažinimu”. Save “re- <tžiu ir šiemet svečių teisėmis

j’Sy— “tarybinis docen- akcinę “vadavimo” veiklą šios yra pakviesti vietiniai suomių, 
atplaišos papildo neigiamai ta- ukrainiečių, lenkų ir vengrų len- 
rėbinę tikrovę apibūdinančiais gvaatletai. Taigi šios rungtynės 
faktais”. Lakis tvirtina, kad išei- j bus išplėstos į 7 tautybių kviesti- 

sovietologų ‘mokslišku-j nes varžybas, iš kurių bus išves-
■ tos pabaltiečių pirmenybės.

‘vadavimo’ vizi-! 1985 m. š. A. lietuvių pirmeny 
‘persismelkusios- bės bus taipogi išvestos iš šių var 

ybų. Tuo būdu mūsų lengvaat- 
rungtynės bus net

(sic.’.) prie Tarybų Sąjungos”,

‘*iįjurigimą’’>y— ’’tarybinis docen
tas” tipiškai suklastojo tekstą.) 
Nepatinka Lazutkai ir tai, jog, 
esą, “remdamiesi faktu, kad Pa
baltijo tarybinės respublikos vė
liau įėjo i TSRS sudėtį, impci ia- 
listinė'propaganda plačiai sklei
džia "‘^ypatingos” Pabaltijo tautų 
padėties idėją, gina kai kurių 
imperialistinių valstybių... poziėi-. 
ją -nepripažinti, kad- Pabaltijo 
respublikos jeitų į TSRS sudėti”.

.. !« J ' ■ . '-i ' - ;

“Pabąltijo nacionalizmas”, anot 
Lazutkos, nėra konkreti realybė, 
bet “specifiers imperializmo spe
cialiųjų tarmybį išradimas0. Pa
baltijo . - .išeivijos organizacijas, 
anot ,jo% sukūrė ne patys išeiviai 
o “imperialistinės specialios tar-

vijos “< 
mas’... pasirodo beesąs tik tuš-- 
čia fraze’. O “ ‘vadavimo’ vizi-j 

•įjos” esančios 
nacionalistine Lietuvos
Ino riy.o kitų sąjunginių resptrbli-j letams šios 

trejopos.
Varžybos bus vykdomos šiose 

jaunių 
{ A — 1966-68- m. gim., jaunių ir 
? mergaičių Bį— 1969-70 m. gim.,
* C — 1971-72'011. gim.', D 1973-74 
] m. gim., E — 1975 m. gim. ir 
: jaunesnių, -vyrų Sub-masters — 
i 35-39 m. ir įvisų klasių Masters —
• 40-45 m., 45-49 m., 50-59 m., 60- 

ELTA^ m- 'r "as metai. Prieaug
I lio klasifikacija — pagal gimimo 

metus, Sub-masterš, Masters — 
pagal amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia šeštadieni, 
rugpiūčio 24 d. 2:00 pp. Regist
racija nuo 12:00 vai. Sekmadienį

f plėši- j

kų. idėja”; Lakis pabrėžia “sočia-! 
.listinės asmenybės ideologinio j 
atsparumo ugdymo, kontrpropa klasėse: vyrų, moterų, 
gandos., svarba

Lazutkos straipsnis ir Lakio 
knyga yra savotiški komplimen- ■ 
tai išeivijai. Vistik pasirodo, kad ; 
merdinti” išeivija vis dar neduo
da ramybės maskvinio totalitariz 

nyboš”. Jo pagiežos smaigalys j mo tarnautojams, 
nukreiptas.! mokslinę “Pabaltijo 1 
studijoms puoselėti draugiją” I 
(Associatian for the Advance-' 
m ent of Baltic Studies). Šios 
tarptautini© akademinio pripaži
nimo susilaukusios organizacijos 
veiklą Lazutka aprašo kabutėse: 
“Mokslinės študijpą”, “simpoziu
mai”-. ir. ’-.“kopferę&ęijos”.: “Jos;, 
pųbĮikapįjose,Tesą.J'jgąusū jokias, 
totų- faktų, antitarybinių ■ išpuo
lių”. Užkliūva ir “Metmenų” žur.

— Aliaskos senatas, vieno bal-. 
sb dauguma, atmetė rezoliuciją,! 
kaltinusią gūb Villiam v.----
field. )

J. She-1

— Filipinų, aviacijos
.geri.o V.,Prieto tvirtina, 

no. -įakūjiai bebuvo pakilę- grįž- ] 
tanSo.' feehigno Aquino pasitik- ■ iti. . .

. LfTERATGXA, lietuvių literatūros, meno t?

Dalyviu registracija atlieka
ma iki š. m. rugpiūčio 17 d. šiuo 
adresu: Mr. Juris Zivtina, 34 
Simmons Cresc., Aurora, Onr. 
L4G 3Z8., tel. (416) 727-0218.

Lietuvių dalyvavimą koordi
nuoja ir lietuvių pirmenybių iš
vedimu rūpinasi ŠALFAS S-gos 
Lengvosios Atletikos Komitetas, 
kurio vadovas yra: Algis Mali
nauskas, 1317 Hillview Cresc., 
Oakville, Ont- L6A 2C6., tel: 
1416) 844-7694.

Smulkios informacijos yra pra 
nešta visiems sporto klubams. 
Klubams nepriklausą dėl infor
macijų gali kreptis Į bet kurį 
sporto klubą ar į A. Malinauską 
bei J. Zivtina.

TRUMANO SPORTAS

TrumaĄas, išėjęs pensijon, dau 
giau laiko galėjo skįrti pram?-; 
goms, ypač žvejojimui. Įtartą 
buvusį prezidentą jo sękrętorius 
paklausę, kodėl jis tokį ramų 
sportą pasirinko. .

■ — Dėl ypatingų priežasčių, — 
atsakė Trumanas. — Matptę, mū 
sų krašte žurnalistai ir korespon-. 
(lentai žmogų palieka ramybėje 
dviem atvejais: kai meldžiasi 
šventovėje ir kai žvejoja. Kadan
gi inelstis nevisada turiu nęro, 
tai likusį pusdienį praleidžiu 
žvė-jodamas. ,

— Kodėl tu tiek daug dėme
sio kreipi-į sayp išvaizdą, o ne 
} kalbą? — klausia Julė savoAtsiųsta paminėtiDalyvavimas yra atviras vi

siems lietuvių lengvaatletams. 
Klubai ir pavieniai jęugKiatletai 
skatinami šiose varžybose skait
lingai dalvvauti. .zlįžž l

* * Į
1985 m. Š. AMERIKOS įuE- 

TUVIŲ LAUKO TENISO 
PIRMENYBĖS j J

1985 m. š- Amerikos Lietuvių 
idividualinės lauko teniso pir
menybės planuojamos pravesti 
š. m. rugpjūčio 24-25 jį.d-. Det
roite, Mich. Smulkios informaci
jos bus paskelbtos ,artiirio|e atei
tyje. Į
1985 m- Š. AMERIKOS }LIE-

Lietuvių Dienų5’ žurnalo bir.
Todėl; įs|d vyrai daugiau

z
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2759 W. 71st St, Chicago, DL
« 3CFESTT5GAI ^PILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL

DUMYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

‘ Atdara šiokiadieniais nuo
S rvol -y-k fL-4 "fn v? oi ’rrolre’’

č»

i

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
ATEINA LIETUVA3

for constipation relief tomorrow 
? reach for EX-LAX tonight c

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 foHov 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. T9S2

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
GI tom**_____ ___________—__ _—------------- ------ >10.00

, I varžvbu tasa nuo 10:00 vl.ryto. das,! . ' ' ‘I *»■ ■ ■ ■■ 
kad ka- •

Irėvį*, Igno S apeHo, -Vinco Madfino, P. Joniko, V. Stankot. 
I. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T 
SeUsua atrripenfai bei rtudijos, ttiustruotos nuotraukomi* %

tūrybo* poveikriai*. 365 puri, knyga kainuoja tik K,

t DAINŲ 8VENTSS LAUKUOSE, poetės, nlytoja b Sra 
žalą lokių pirmūnės Juoiės Vaičiūnienės atsiminimai apie dating 
Rentei beriją Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrlnti* autorė* puikiu itiliuml ir surinktais duomenim^ 
bri uškuEria!*; Studija yri 151 pust, kainuoja 12.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&Jy 
Et* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus* 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht« 
ratūrinė studija, suskirityta skirsneliai*. Ta 203 puslapių knyr

jSemlal paraiyta ttudija apie Rytprūsių*, remianti* Pakalnė* t 
Labguvo* apskričių duomenim!* Aprašymai įdomi* kiekvienas? 
ūetuvfuL Leidiny* Dlurtruota* nuotraukom!* pabaigoje duodam*. 
Yitovardžlu pa vadinimą’♦ Ir Jų vertiniai | vokiečių kalbą. E&B*r 
Baudliifojt S35 puri, knygoje yra Rytprtalą tamriapia. Kaina

> lį LAUKIS C1MJL palytojo* Petronė!** Orintafi® att
mfainal ir adntya apie asmenį* Ir vietas nepulk. Lietuvoje Ir pit 
maišiai* bolševikų okupadjo* metai*. Knyga turi 334 puslapio 
bet kainuoja tik KL . '

y t- i *

> JULIUS JANONIS, poetai Ir revoHucionlertu*, nettrprt? 
Uj fr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje) tik >> 
httgJo Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po* 
riją Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tai**' 
Kayfa y—*. didelio formato, 365 pualapią, kainuoja W.

| Sekmadieniais nu& 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vs 
D. KCHLMAN, B3., Registruotas vristminkix 

Tel. 476-2206

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY 
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl._ __________ _...

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

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

5. Prof. RPakarkKo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL 

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

$6.00
£6.00

55.00

55.00

|4.00

(50 pd. ____________________....€2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St^ Chicago. Hl. 60606 siųs
kite čekį Ir prid5kt» Tiesą doleri persiuntimo UlakJotri.

I

Lengvosios atletikos — Algis 
Malinauskas, Toronto PPSK 
Aušros narys, 1317 Hillview 
Cresc., Oakville, Ont. L6A 2C6. 
Tel. (416) 844-7694.

Lauko teniso — Antanas Bart
kus, Chicagos lietuvių teniso klu
bo narys. 2825 West 86-th Pla
ce, Chicago, IL 60652. Tel. (312)

Stalo teniso — Jonas Nesukai- 
tis, Toronto LSK Vyčio narys, 
255 Silver Birch Ave., Toronto, 
Ont- M4E 3L6. Tel (416) 691- 
-7798.

goifo — Vytas Petrulis, Det
roito LSK Kovo narys, 30115

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir tuftin^iusia Učtūthj ' fraternally 
organizacija, lietuviams iJtiMinai^&rnaujjau per 97

SLA — atlieka kulidrihiuž darbais, ir iTtretix, ktrrte t~cc 
\ 3’ .'darbus ,dirbą. - ' :

SLA - išmokėjo daugiau kaip aSTUONM WLuONuS dolerį 
apdraudę savo nariams. - J ‘>f •’ ;>į r

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis.. SLA neieško pel^o, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas-lietums ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $lt)3X)0. /i

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance,, kuri ypač naudinga jaunįniuL siekiančiai 
aukštojo: mokslo adžiaL?" ;'

SLA — vaikus apdraudjįr:įdĮ^;terfliŽRwtt-: apdrattia:' už 
$1,000 apdraudė.šufflt’t&mokt ti $3<0O.metime

Kreipkitės t savo iapylinkės. kuopų veikėja.' \ 
Jie Jums mielai J KLA'.įsĖrašytL^.;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St,Ne^YwkO^h 1«KH 

TeL < 211) 563-2310 . . ;

R) metu studijavęs, kaip

Įteražė 700 pamply knygą, kurion radėjo viską, ku Bei k»3* tr 
&et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu® 
Ir lietuvių kalbą. Jia mokėsi kartu su kum Jaunium Ir proL X.

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė Mkaliu* Tertfimuf 
tr patarė mums toliau studijuoti.

M

i

i
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Imperatorius Hirohito pranešė karo vadam* samu-1 
rajams, kad jie savo žodžio netesėjo, kraštui padarė di
delės žalos ir Įsakė jiems nekliudyti gelbėti Joponiją. 
Didieji ka<o vadai pradėjo žudytis, persipiaudami dur
tuvais vidurius.

ITuo tarpu Amerikos lakūnai kiekviename bombar
duojame mieste išmesdavo tūkstančius atsišaukimų, ku- j 
riuose buvo patariama mesti ginklus ir pasiduoti sąjun-1 
gininkams.

Imperatorius Hirohito nutarė pasiduoti ir baigti 
karą. Jis sukvietė įvairių rūšių karo vadus ir pareiškė

_ho.oo’jiems pasidavimo pranešimo projektą. Susirinko virš 
~ šimtas karo vadų, iš jų tiktai vienas sulaukęs 92 metų, 
— *1°°; dar tebėra gyvas, o visi kiti nusižudė arba jau 

I mirė.
««aa!

As of January 1, 1TSQ 
Subscription Ratos:

C^’cago $45.00 per year, $24.00 per 
dx ; jonths, $12.00 per 3 months In

$22.00 per six months, $12.00 per
Jiree months. Canada $45.00 per year;
-*ther countries $48.00 uer year.

metam* . _
pusei metų .____
trims mėnesi JI m, 
vien a m mėnesiui

other USA localities $40.00 per year,* Kanadnia-
COO fWh nz.T” <-iv mzxntko CIO OO I * *

25 cents per copy

Nuo sausio pirmoc dienos 
Dienraščio kainod:

Chicagoje ir priemiesčiuose:

mėtoms _________
pusei metų___
trim g meneslr mg

vienam mėnesiui
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00

$5.00

pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuoae:
metum __
pusei metų

$5.00

$43.00moo

Kai imperatorius pasiruošė pranešti Sąjungininkų 
karo vadovybei, rugpiūčio 9 dieną amerikiečiai paleido 
antrą atomo bombą Nagasaki mieste.

Imperatorius ilgiau nelaukė. Jis pranešė, kad su
tinka pasiduoti, priimti visas pasidavimo sąlygas, pra
šė nutraukti karo veiksmus, bet prašė palikti impera-

Dr. Kazys Bobelis

© hUM&tii ni^kė
Bepįkelč 
įla mes pripažįstame. u 

1980 m. spalio 35 d. preziden
tas Ronald Reagan pareiškė “Ofi 
(.dalus diplojnatbus nepripažini- 
mas įjungimo jėga trijų mažų 
Pabaltijį! valstybių į Sovietų 
Sąjungą, yra Amerikos užsienio 

' politikos dalis nuo 1940 metų.” 
i 1982 m. gruodžio 14 d- Austra- 
■ Iros senatas priėmė rezoliuciją, 
: xuri pripažįsta Pabaltijo kraš- 
: tams teisę apsispręsti savo liki- 
i mą ir laisvai siekti savo ekono- 

ninio, socialinio ir kultūrinio 
gerbūvio.

1983 m. sausio 13 dieną Euro- 
’ pos parlamentas priėmė rezoliu- 
| oi ją, Įpareigojančią Europos už- 
‘ sienio minisrterių konferenciją 
’ kreiptis Į Jungtinių Tautų deko- 
, lonizacijos pakomitetį, kad ap
tartų Pabaltijo valstybių klausi
nių.

Naujieno* eina kasdien, IšskiriiBt:
ŠeŽSj torių Hirohito valstybės priešakyje.

^a^ai^eet’ Chic*io’ Karo veiksmams prieš Japonija vadovavo gen.JUL bOoOo. lelef. *21-6100. ! iv. o
---------------------------------- f Douglas Mac Arthur. Jis Įsakė japonams atsiųsti Įgalio-

Pinigus reikia siusti pašto Mouey
Orderiu kartu su Vynui

LIETUVA ATMETA SOVIETŲ SĄJUNGOS 
PRETENZIJAS

B. D.

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet, šestadieniau — iki 12 tiL

ATOMO BOMBA IŠGRIOVĖ HIROSIMĄ

Prieš 40 metų, 1945 metų rugpiūčio 6 dieną iškrito 
pirmoji bomba Hirosimos centre. Karių tarpe pirmoji 
bomba vadinosi “Little Boy” (mažas berniukas), bet 
sukrėtė ne vien visą Japoniją, bet ir visą pa- 
saulj.umū

Paskutinėm dviem savaitėm. ‘Japonija buvo apšau
doma Amerikos didžiųjų /karo laivų .ir lėktuvnešių. Pri
plaukusieji lėktuvai; paleisdavo galingiausius lėktuvus, 
kurie apšaudydavo’ visus didesnius miestus. Pati 
japonų sostinė buvo paskendusi dūmuose ir liepsnuose. 
Japonų lakūnai, besižudydami, bandė nuskandinti karo 
laivus, bet jiems nepavykdavo. Dauguma jų žūdavo lėk
tuvų nepasiekę.

Amerikos lėktuvai buvo greitesni, lakūnai taiklesns- 
ni. Japonų “kamikazes” nepajėgdavo lėktuvnešių pa
siekti. Jie būdavo nušaunami anksčiau,

Aukštoji japonų karo vadovybė Įsakė visiems japo
nams pasiruošti. Jie buvo tikri, kad amerikiečiai ban
dys iškelti savo karius Į Japoniją. Japonijai okupuoti 
reikėjo milijono Amerikos karių. Jeigu japonai, būtų 
priešinęsi amerikiečiams, tai didokas amerikiečių skai
čius būtų turėjęs žūti. Amerikos vyriausybė nutarė 
panaudoti atomo bombą, kad sumažintų pasiprie
šinimą.

Hirošima buvo didelis transporto centras. Iš Hiro
šimos karo laivai vežė karo medžiagą Į svarbiausius 
fronto možus. Paleistasis “Mažasis berniukas” su
kėlė didžiausius gaisrus Hirošimo mieste ir užmu
šė 70,000 japonų, padegta susisiekimo karo vadovy
bė, o sužeistųjų skaičius pasiekė iki 100,000 žmonių, žu
vo didokas karių skaičius, sproginėjo karo medžiagos 
sandėliai ir privertė japonų karo vadus pranešti im
peratoriui, kad jie nepajėgs Japoni os apginti nuo 
naujų Amerikos ginklų.

Dr. K. Šidlauskas
APIE CHICAGOS LIETUVIUS IR 

DEMOKRATŲ PARTIJĄ

(TęsinySJ
Vienas iš svarbių faktorių, yra priėjimas 

prie tautinės grupės, iš kurios norima gauti in
formacijų apie tos grupės, vidinę struktūrą ir 
jos politinę veiklą.

Aišku, kad kiekviena tautinė grupė yra ga
na uždara, Į pašaliečius ętartinai ėiūrinti ir jiems 
nedrauginga.

Todėl, gavęs iš Lietuvių Demokratų orga
nizacijos pilną bendradarbiavimo užtikrinimą, 
autorius pradėjo savo darbą, žinodamas, kad jis 
galės naudoti šiaip sunkiai prieinamą me
džiagą.

Už tokią autoriui suteiktą talką, tenka tik 
pagirti tuometinę Lietuvių Demokratų Lygos 
Chicagos vadovybę.

Antras faktorius, palengvinęs studiją apie 
lietuvių grupę, yra jos politinis susiorganiza- 
vimas.

Lietuvių gi upės Chicagoje atstovybė, tu- 
;Vi demokratų partijos pripažinimą, yra mi

nėto j] Coo;. apskrities Lietuvių Demokratų Ly- 
oa. a čiuopiam i visos Chicagos ir Cook apskr. 
lietuvių demcki.tų klubus.

Daugumas ( ook apskrities tautinių grupių

tus atstovus Į Filipinų vandenis. Amerikos karo laive 
padiktavo japonams paliaubų sąlygas, liepė pasirašyti 
ir davė visą eilę paruošiamųjų įsakymų

Jaonijoje kariai buvo paruošti priešintis amerikie-1 valdžios iškraipytus istorinius

(Tęsinys)
Laisvame pasaulyje esantieji, S^,,Rg°s laužan* su- 

lietuviai privalo paneigti sovietų J danmns.
; iškraipytus istorinius f . Soviet^ S^l!llga. kuri visa lai'

- čiams, bet gen MacArihur pirmiausia Įsakė japonų į faktus, kaip tautos genocidą, kuj 
karo vadovybei nuginkluoti visus karius ir ginklus su
dėti Į karo medžiagos sandėlius.

Patys japonai nuginklavo Tokijo karius, o tada Į 
Tokijo atvyko ir Įžengė pats gen. Mac Arthur. Jis Įsakė 
Tokijo atvyko ir Įžengė pats gen. MacArthur. Jis Įsakė 
kariam laikui Amerikai užimti svarbesnius Japonijos 
uostus ir miestus, 46-tam JAV pulkui Įsakė užimti Hiro
simą. Pulkas buvo atvežtas ir iškeltas Hohaido saloje. - 
Iš : uosto, pulkui reikėjo ^nuvažiuoti Į Hiro miesteli,- esan-! 
tį visai prie -Hirošimos.

Visas kelias iš uosto Į Hiro buvo abiem pusėm -ap 
statytas japonų kareiviais. Jie buvo išrikiuoti abiem ke
lio pusėm, nugaroms atsisukę Į kelią. Jie sekė krašto 
gyventojus, kad neatsirastų tokių, kurie būtų pasiruo 
šę pulti Į Hiro važiuojančius Amerikos karius.

Anksčiau japonų kariai buvo pasiruošę pulti ame- .
rikiečius, bandančius Įžengti Į japonų teritoriją, c,aigininio akt° principus, 
dabar jiems buvo Įsakyta saugoti pravažiuojančius 
Amerikos karius.

Minėtame pulke buvo 3 lietuviai: Kapitonas Juozas 
Poška, buvęs “Jaunimo” redaktorius ir pulko kariams 
informacijų pranešėjas, pulko gydytojas dr. J. Anton 
(anksčiau Antanaitis), Amerikoj gimęs ir Filadelfijoje 
gyvenęs lietuvis seržantas, karo metu miręs

Ii būti vykdomi vien dėl Sovietų

BANDO IŠVEŽTI ESTĄ LINĄ 

( WASHINGTON, D. C. — 
Trys dukterys Lino (jis rašo sa
vo paverdę Linas) bando išgel
bėti savo tėvą Karolį Liną.

Linas buvo nuteistas pagal 
klastotus kagėbistų atvežtus liu
dininkų parodymus ir teisėjas 
nutarė išsiųsti jį į Sovietų Są
jungą,

Lino žmona yra Amerikos pi
lietė, višos trys dukterys yra gi
musios Amerikoje ir yra Ame
rikos pilietės, bet tėvui atimta 
pilietybė ir nutąrtą^ jį išsiųsti į 
Soyięiiį^Hąjųp^^yĄb^Ąinęrikęs 
vyriausybės pripažįsta . Estijoj 
diplomatus, o t&isihc .teisėj as nu
tarė jį. išsiųsti j Sovietų Sąjun
gą/' t. • ' . -;W

i Iki Šio meto Linas eina į teis
mus, brangiai moka advokatams, 
prašo, kad galėtų neleisti išvež
ti Į Sovietų Sąjungą. Bylą turė
tų spręsti prisiekusiųjų teismas, 
kad atskirtų jog rusai okupavo 
Estiją ir teritorija yra sovietų 
karo jėgų žinioje.

ką stengiasi atrodyti mažų vals
tybių tautinės nepriklausomybės 
ir teritorinio integralumo gynė
ja. kad galėtų Trečiojo Pasauliu 
mažas valstybes, tikrunurje yra 
yra pati žiauriausioji šio pasaulio 
kolonizavimo valstybė.

Vakarti demokratijos pastaty- 
uuvv po - tos prieš aiškią neišprovckuotą 

i ir atspausdinti 36 Lietuvių Į Soyįetų valdžios agresiją, pavarą 
totą prieš Lietuvos it.
tijo valstybes, ^prišilaikydarnos 
Stimsbno doktrinos, patariančios, 
nepripažinti prievarta Įsigytos te 
ritorijos ir prisilaikant tarptauti
nės teisės atsisakė pripažihti'.Liė • 
tuvos Įjungimą Į Sovietų Sąjun
gą. Jie pripažįsta Lietuvą de ju
re bet laikinai sovietų karo jėgų 
okupuotą. - ' . .

Diplomatinės ir konsulatbrinės 
nepriklausomos Lietuvos misijas 
daugelio vakarų valstybių pri
pažįstamos. ‘ .

Amerika ir vakarų demokrati
nės valstybės niekada nepripaži
no 1941 metų Rusijai, išskyrus 
de facto sienas. Šios sienos buvo 
įsigytos agresijos veiksmais, gė
dingai susitarus su Hitleriu.

1975 m. gruodžio 2. d. Kanados 
užsienio reikalu ministeris Ponas 
Maceachen pareiškė, kad,baigmi- 
nis Helsinkio aktas nepatvirtina 
dabartinio Europos status quo ir 
ypatingai Estijos, Latvijos ir Lie- 
• uvos statuso, kuri pripažįsta Ka
nada ir nėra nieku pakeistas.

Prancūzijos prezidentas Gis-

I tigrinius, politinius ir religinius
I požiūrius Į gyvenimą sovietų ka
ro jėgų pavergtoje Lietuvoje 
Svarbu pabrėžti puolamąją rusi
fikacijos programą.

Kad būtų išsaugoti ir apginti; 
tikrieji istoriniai įvykiai, 1953-69 j 
-taiš, metais Bostone “buvo pa-..

i ruošti ir
Enciklojtėdijos tomai, lietuviškai, 
o 1970-78-■teis metais buvo pa-. 

; ruošti, atspausdinti 6 tomai ing-
liškai.

1975 metais pasirašiusieji bai
giamąjį. Helsinkio akrą pasižadė
jo, kad rie gera valia vykdys sa
vo pasižadėjimus pagal tarpiau-

' tinius įstatymus ir įsipareigojo 
I pilna to žodžio prasme vykdyti

Pagal visuomeninę šių princi
pų dorybę — visos tautos visuc- 
met turi teisę pilnoj laisvėj, ka
da ir kaip jie nori, savo vidaus ir 
užsienio būklę be svetimos jėgos 
įsikišimo ir siekti kaip jie nori 
savo politinės, ekonomnės, tiky
binės. socialinės ir kultūrinės, 
raidoms, (kaip tai sako Princi-

Atvykęs amerikiečių pulkas pralaukė Hiro mieste- pų deklaracija, tvarkanti santy- 
lyje daugiau negu mėnesi. Jie prižadėjo vykti i Hiroši- kiu-s tarp dalyvaujančių valsty- 
mą, bet jų neleido,nes ten dar buvo gana tirštokas sluok- bių.) 
snis sprogusio’ atomo pavojingų dujų.

Amerikos kariai Įžengė Į Hirosimą, kai JAV spe
cialistai nustatė sprogusio atcmo dujos jau buvo išsi- Į 
kvėpavusios, nepavojingos.

Šiame pulko štabe taip pat tarnavo pulk. Caspar 
Weinberger, kuris vėliau buvo perkeltas Į gen. Douglas 
MacArthur štabą. Prez. Reaganas ji pasikvietė krašto 
apsaugos sekretoriaus pareigoms.

Juozas Poška dabartiniu metu yra Naujienų redak-

Kaip Hamerskjildas kartą pa
sakė- “Nepripažinimas pagrindi
nių žmogaus teisių, niekuomet pa_ 
šaulyje netūrėsianšio taikos.”

Tenka apgailestauti, kad šian
dien; praėjus dešimčiai metų, 
Helsinkio baigiamieji aktai nega- card d’ Estang pareiškė, kad

cijos narys. Jis paruošia žinias iš pavergtos Lietuvos 
gyvenimo.

— .Baltieji Rūmai rengiasi 
samdyti Zbignevo BrežėzinskĮ 
naujiems strateginiams planams 
patikrinti.- ' '

— Čikagoje atidaryta Kenne
dy — King kolegija Ka therm a 
Durham teatre.Mokys vaidybos, 
kalbos ir praktiškų dalykų.

— čempionas Sylvester Sa- 
Bone veda danų artistę Brigitą 
Nislsen, vaidinusią “Raudonąją 
Sonją”.

— Ispanijos vyriausybė pla
nuoja imtis griežtu priemonių 
prieš dsžną fanatikų vaškų tero 
rizmą. Praeitų savaitę nužudv- 
tas admirolas buvo nepakeičia
mas laivyno štabo narvs. 

*

.neturi tokios vieningos organizacinės struktū
ros. 0 kai nėra vieningos organizacinės struk
tūros, tai neorganizuotos tautinės grupės studija
vimas yra labai apsunkinamas.

Nežiūrint visų minėtų patogumų, autorius 
pakartotinai pabrėžia, kad studijuojamoji gru
pė turi būti politiniai svarbi grupė.

Nebūtų prasmės studijuoti tautinę grupę, 
kuri Chicagos politikoje neturi jokios reikšmės, 
nes tuomet nebūtų jokios tarpusavės veiklos tarp 
tokios grupės ir partijos, o toji veikla kaip tik 

j ir sudaro autoriaus tyrinėjimų pagrindą.
Bet kokios tautinės grupės politinei reikš

mei nustatyti galima naudoti du svarbiausius 
faktorius:

1) grupės skaitlingumą, imant svetur gi
musius ir antrosios kartos grupės narius ir

2/ grupės svarbą partijos rinkiminėje stra
tegijoje, pasireiškiančią partijos lyderių politi- 

I koje ir jų veiksmuose.
i Stengiantis bešališkai nustatyti kurios nors 
tautinės grupės narių skaičių, tenka remtis vie
nintelio oficialaus šaltinio — Jungtinių Valsty
bių Statistikos Biuro — daviniais.

Autorius nustatė, kad 1940 m. visuotinio J- 
AV gyventojų surašymo duomenimis, lietuviai 
užėmė aštuntą vietą Chicagos mieste svetur gi
musių amerikiečių sąrasė.Šis sarašas pagal tau- 

jtinių grupių skaitlingumą suvo sekantis: 1. len
kai, 2. vokiečiai, 3. rusai, L italai. 5. švedai. 6.

airiai, 7. čekoslovakai, 8. lietuviai, 9. austrai ir 
10 kanadiečiai.

Paminėta,kad svetur gimusių Chicagoje gy
venančių lietuvių skaičius buvo smarkiai papil
dytas naujais tremtiniais, kurių skaičius 1952 
m., Lietuvos konsulato Chicagoje daviniais, sie
kęs apie 12.000 asmenų. Žinoma, buvęs papildy
tas naujais ateivių ir kitų Rytų Europos kilmės 
Chicagos tautinių grupių gyventojų skaičius.

žvelgiant Į 1940 m. Chicagos miesto sveti
mos kilmės gyventojų (t. y. imigrantų ir jų šia- 
m krašte gimusių vaikų) surašymo lentelę, vaiz
das nedaug pasikeičia, tik lietuviai kažkodėl jau 
atsidūrė po austrų — devintoje vietoje.

Pastebėtina, kad šie daviniai liečia tik Chi
cagos miestą, o ne visą Cook apskriti.

Patiekęs šiuos gyventojų 1940 m. surašinėji
mo davinius, studijos autorius bando padaryti 
gana Įdomią jų politinę interpretaciją, Jis sako, 
kad dalis statistikos metraštyje išvardintų Chi- 
cągos didžiųjų tautinių grupių, jų politinės reik
šmės atžvilgiu, gah būti daug mažesnės, o kitos 
daug didesnės, negu rodo toks sąrašas.

Mum’s žinoma kad Chicagoje gyvena daug 
žydų, tačiau statistikoje jų skaičius visai nepa
rodytas, nes surašyme/ daviniuose visai nebuvo 
žydų tautybės kategorijos. Todėl-tenka prileis
ti, kad didžiiąją ‘^rusais” užrašytų Chicagos gy
ventojų dalį sudaro iš Rusijos Į Chicagos gyven
tojų dalį sudaro iš Rusijos Į Chicagą atvažiavę

žydai. Be to, jų nemažas skaičius Įeina į vokie
čių, lenkų, čekoslovakų ir austrų grupes.

Tikriausia, kad ir lietuvių grupę žydai yra 
papildę vienu kitu iš laisvos Lietuvos į šį kraštą 
Įvažiavusių asmenų, nors tais laikais Amerika 
jų nelabai traukė.

Šalia tautinės grupės dydžio, partijos strate
gai taip pat kreipia dėmesį Į tautinių grupių tra
dicinę partijai ištikimybę.

Kaip taisyklė, Chicagos demokratai nedaug 
deda pastangų, kad užsitikrintų švedų 
ir kitų skandinavų grupių ištikimybę, nes laiko
si tos nuomonės, kad jie iš tradicijos remia tik 
respublikonų partiją.

Charakteringas buvo 9-to Wardo demokratų 
partijos pirmininko pareiškimas, jog jis neeik- 
vojąs valdžios vietų skaičiavimams, nors jų 
daug tame warde, nes jie vistiek visą laiką bal
suoja tik už respublikonus.

Stebint Chicagos lietuvių nuotaikas per ke
letą paskutiniųjų metų rinkimų bei studijuojant 
davinius tų rihkifinių apylinkių, kuriose lietu
viai sudaro daugumą, tenka susirūpinti, kad de
mokratų partija vieną dieną ir visą Chicagos 
lietuvių.,grupę igįli “nurašyti į nuostolius”.

(Bus daugiau)

4—Naujienos, Chic igo, Thursday Aug-ist 8, 1IM5
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“Lietuvos Aidai

Tel: 562-2727 arb* 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Jonas ir Sofija Radvilai

KANADOS NAUJIENOS

193S S. NUnheitn RdL, We»tchest»r, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

KAZĖ BRAZDžIONYTe

Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WtstchesUr Community kliniką 

Medicinos direktoriui,

PABALTIEČIŲ TAIKOS IR 
LAISVĖS ŽYGIS SKANDINA

VIJOJE
(Atkelta iš pirmo puslapio)

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AX

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

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

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL 
v viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
Tel: 585-2802

... OPTOMETR1STAS

2618 W. 71st SL Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Apklausinėjime dalyvavo lie-! 
tuviai: dr. K. Jurgela, J. Lauč- 
ka, M. Samatienė, C. Surdokas, Į 
A. Šilas ii- J. Vitėnas. Po apklau
sinėjimo M. Samatienė atkreipė 
Helsinkio komisijos personalo de 
mesj j terminologiją — lietuviai, 
latviai ir estai turėtu būti vadi
nami ne ‘‘tautinėmis mažumo
mis”, bet “okupuotomis tauto
mis”. Buvo pažadėta terminolo- , 
giją pakeisti.

PAGYVĖJO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VEIKLA

* * *

“ELTA” APŽVELGIA
OTAVOS KONFERENCIJA

Wellando Lietuviu Bendruc-?
Į . 1menė prieš keliolika metų, vado-* 
vaujant Jonui Staškevičiui ir už-1 
mezgus . artimus ryšius su St-1 
Catharines Bendruomenę ir su j 
derinas nuoširdų viena kitai tai-Į 
kininkavimą ir į ruošiamus pa
rengimus Laikiškai vieni kitus 

t paremdami, viskas pagyvėjo.
Net buvo sudarytas bendras ko
mitetas, kuris laiks nuo laiko su
sirinkdavo ir nustatydavo Bend- 

! ruomenės ir organizacijų veiklą. 
s 
1

INKSTŲ, PŪSLŠS ii 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiety

Ofiao telefonas: /76-2S8G, 
ftexiaendjos telef.: 443-5545

Apžvelgdamas neseniai pasibai 
gusią žmogaus teisių konferenci
ją, ELTOS biuletenis anglų kal
ba save birželio numeryje taip 
susumuoja sovietinės delegaci
jos vaidmenį: išsisukinėjimai, 
delsimas, faktų slėpimas ar iš
kraipymas. Sofinskio vadovau
jama delegacija patvirtino, kad' vaidintasis Otavoje, ir ju entu 
Didysis Melas tebeklesti, kaip ir ziazmas neišvengiamai atvės.

ELTA ;

veikė atskiros B-nės atskirai- 
St. Catharines lietuvių Bendruo
menė, būdama skaitlingesnė ir j 
Niagaros pusiasalyje viena vei
kė šauniai. Wellando bendruo
menės veiklą perėmė dabar jau
ni žmonės, vadovaujant energin 
gani ir sumaniam Petrui Šidlaus
kui. J. T.imuliūr.ienei. V. Šid
lauskienei ir kitiems. Visa We
llando tautinė veikla dabar vyks 
ta pas visuomenės veikėjus Pet
rą ir Vandą Šidlauskus, gražioje 
sodyboje ir jo didelis 
rūsyje. Esant lietui gs
Jpti 109 svečių. Petro ir Vandos 
id'lausku sodyba jau yra tapu- 

veiklos židiniu.
Teks apie tai atskirą straipsnį pa-

o

Florida

kad ši> vieninteli dien-j 
plačiai ir Ui ingai rašė 

komunistus, redaguojant 
Grigaičiui, o dabar reda-’ 

guojant M Gudeliui. Tcx!ėl Nau- 
‘jenos buvo anksčiau ir tebėra 
dabar vienintelis dienraštis, ku-. 
riame rasi teisingu žinių apie ko
munistų valdomą anksčiau ir da-l 
bar okupuotą Lietuvą.

Jonas ir Sofija Radvilai abu lt 
mėgsta skaityti “Naujienas” ir g 
pasigedo, kad “Naujienos” Jau;l 
antra savaitė nebeateina. Paaiš- J 
^inau de! kokios priežasties ke- j I 
l’olika dienų neišėjo, tai Jonas1 f 
Radvilas išėmė iš pinigines ir šio 
' ’ ien raščio bend radar biui įteike 
25 dolerius Kanados valiuta ir 
paprašė, kad pasiųsčiau dienraš
čiui “Naujienos” auką. Jonas 
Radvilas žino, kad dabar viskas 
pabrango ir “Naujienoms” rei
kia pagalbos. Jei Naujienų skai
tytojai paremsime aukomis Nau
jienas, tas mano mėgiamas dien
raštis galės ir toliau lankyti ma
no namus, •— pareiškė Jonas 
Radvilas.

Kaip Naujienų bendradarbes 
išreiškiau nuoširdžią, padėką ir 
Įteikiau pakvitavimą už gautą 
auką.

Teisingai J. Radvilas sake, kad 
viskas dabar pabrango. Jei ir kiti 
skaitytojai parems, tai greičiau 
galės jas sutvarkyti Pasekėme 
Janą Radvilą iš Kanados ir kiek
vienas pagal išgales paremkime 
Naujienas.

z U

pnec

..J. Šarapnickas
Naujienų bendradarbis..

M
i

Funeral Home and Cremation Service

I
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
I M
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4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDU 1UNED KOPLYČIOS
i

h

3

Telef. 476-2345

TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Al) KIM0BIL1AMS PASTATYTI

Šiandien trijų Baltijos respub
likų egzistavimui iškilo reali 
grėsmė. Tačiau tragiškam siu 
tautų likimui Vakarų pasaulis ii 
tebėra visiškai abejingas. Užsie- j g 
nio komunikacijos priemonės Į g 
Pabaltijo padėtį nušviečia, man-Į g 
dagiai šnekant. labai paviršuti-|g 
niškai. čia apsilankę užsienio ko- g 
respondentai įsiveža vietiniu ko- | 
laborantų įsipirštą mintį, kadi! 
komunistai atgaivinę atsilikusią į g 
Lietuvą, pavertė ją išsivysčiusią 1 
industrine šalimi. Nesuprasda-11 
mi. o sal ir oataikaudami Krem- [i t K 
liui. korespondentai nutyli čiaj*^ 
vykstantį pasipriešinimą. ! -

TĖVAS ir sonus 
MARQUETTE El;,XERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 531 h Avė., Cicero

r

Vėliau, keičiantis B-nės valdy
boms ir pirmininkams, ta pradė
ta naudingesnė veikla abiem lie- j 
tuvių kolonijos vendai iširo ir

i d lietuviškos 
mos teisintojams ar maskvinės
detantės entuziastams Vakaruo- į ' 
se ELTA siūlo nuodugniai susi- Organizacijų reikalais apian-1 
pažinti ."tokiais spektakliais, ! kjau janą ir Sofiją Radvilus iri 
kaip sovietinėm delegacijos su- ! jOna ir Oną Staškevičius, gyve-i

i ~ *" w Į

į nančius Port Colbome mieste.
į Jonas ir Sofija Radvilai yra 
; senosios kartos imigrantai- Jonas

Radvilas yra jau virš 50 metui nori to suprasti. (...) 
"Perspektyvom Nr. 9'7

Lietuvos pogrindžio spauda

Stalino laikais. Sovietinės siste-

va už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Ir žmegaus teisių 
judėjimas čia turi grynai tau-

1
1

, , 1tins atspalvi. Deja Vakarai ne- |I
VANCE F

1424 South
Cicero.

. RAL HOME
50th Avenue 
HI. 60650

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vedėja — Aldona Daukus

•%E

i

i

s anf-inobiliams pastatyti

ITe:.: 652-5245
'TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

• ’ dienraššio “Naujienos” prenume 
ratoriiis ir nuolatinis rėmėjas.

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos is mūšy studijos 
Marquette Parke.

. LACK ir SŪNŪS
I.A! KAWICZ

u Direktoriai t

2424 West 6HM t F

Hwy., Palos Hills, Illinois11028 Southwe. v
974-4410

£ Xt.A-

s
LAIDOTI VIV DIREKTORIAI

t

Cicero, Illinois
COpii.g u .th the post’Wai baoy
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Ireet — Tel. RE 7-1213

1116 South 50th Avenue
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food preparation activitiee ks* 
to one huge space. •

The spacious “great room* ► 
shown here features an ccleo 
tic s^roup of contemporary 
furnishings. The open-plan. ) 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen usually 

the living and dininf 
through the use of tha 

elegant ( rick-pattern
covering. It k GAF’t >

Now 
energy-rc’' 
open floor 
looking fresh and new. How
ever, this tir.ie it bean a 
different rr ne. Ii h called 
“the great -oom” whica in- 

living dinixg *aad

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

*____ TeL (813) 321-4200

MOVING
Apdraustas parkraustymas 

te įvairiu itstumyu 
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59H

DALIUI BRAZDŽIONIUI
mirus, jo žmonai dail. ILONAI, tėvams poetui BER
NARDUI, motinai ALDONAI BRAZDŽIONIAMS 
ir giminėms reiškia giliausią užuojautą ir kartu 
liūdi •

FERKRAuSTYMAI

Laidlmii — Pilna apdraudę 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles, 

R. ŠERĖNAS, Tai. *25-8063

SOPHIE BARČUS

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543

ČIURLIONIO GALERIJOS, INC. VALDYBA
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Patarėjai ir bijojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Sylvia K. Lo’ra, N.HXL

K Lowe, c mtmbtr of the National Home Fashions 
leagire, Flew Fashion Spicial^ GAF Corporation.

fce 'Great Room’ latest Trend in Interiors
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Wain between rooms in 
the home b'gan to disappear 
Ln the early 1950's when the 
io-calied “open floor plan’* 
In interior* enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desira for something 
different from the two^tory 
homea many servicemen h.d 
left when tney went off to 
war turned the new “ranch* 
atvle” houses into < trend. 
Climb;n: st?in became pas*<i 
an eU-one-:evel living waa

ar as 
tame 
floor 
handsome sheet vinyl In th^ 
“Newburgh Brick” patterr* i» 
White.

This GAFS^XR Softret 
foot has sn easy-care no-war. 
furface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains itt 
natural shine with little maia> 
teiv.nce. The ęi/bi-Cor foam 
intėRlayer provides comfort, 
v m;.h and noise reduction. 
/ m 9’ and 12' widtha 
ai your rujrestheme improve* 
ment cantsr ox buildup supply

Y-I i■



MICTANOJE F A Slž \ A LG1US t

Su Pranu Adomaičiu nu\ vk ‘ 
me į Michianą, Mich., m* 
'Domą ir Sofiją Adom-iicius. ku-, 
He vasaros atostogas leidžia savo 
vasarnamy. Sutikome Steponų 
Karvelį; seną vasarvietės gyven 
tęją. Savo namą Karvelis parda
vė. bet dar ten tebegyvena. Bu
vo atvykęs į Ckicagą sveikatos 
patikrinti.

Pas Adomaičius bepusryčiau- 
jaut, atvyksta Steponas Karvelis 
ir sako: *‘Yažiuojame į New Bu
ffalo pasižvalgyti”. — Genu, va
žiuojame, — sakau. Sėdame tri
se i jo masiną ir sustojame prie 
ežerio ir upės, kuri jungiasi su 
ežeru. Deltoje atsiveria balta va
saros panorama: tūkstančiai lai
velių, jachtų pilni kanalai.

Prie upės didelis restoranas 
£u aukštu švyturio bokštu. Prie 
tilto vyksta didelė statyba, sta
tys kondominium’us, didina par
ką. Kur upės krantus puošė di
deli gluosniai, kur p. Adomaitis 
pagaudavo didelių žuvų. Dabar 
nieko panašaus nelikę, viskas pa
sikeitę.

Laiptais lipame į aukštas ko
pas, vis aukščiau ir aukščiau. Iš 
ten atsiveria gražus vaizdas: vi
su ežero pakraščiu, net matyti 
kitas lietuvių apgyvendintas mies 
telis — Union Pier. Michigan 
ęžerp vanduo pakilęs 3-m pė
dom, tai paplūdimiu Jikę mažiau. 
' Nebuvo progos aplankyti'dail. 
Ęd. Walaicio New Buffale. Su 
Adomaičiais nuvažiavome uogau 
ti į didelį mėlynių uogų lauką. 
Dėl didelės sausros šią vasarą, 
obgvnus teko ginti nuo parazitu, 
tai ir uogas tenka plauti.

Pas Adomaičius atsilankė sve
čiai, kaimynai: Dr. V, Šimaitis, 
(Ir- Danileričienė ir kitos ponios, 
kurių pavardžių neatsimenu. Bu
vo atvykęs ir dail. J. Mačėnas, 
bet" neilgai trukęs, grįžo Į Chi- 
ęagą- 
f Tenka pridurti, kad .Michiana 
ris dėlto yra ' gražiausia vasa- 
Jbtojų vietovė, labai įdomūs ke
liai ir kryžkeliai per kalnus ir 
kalnelius, kad pirmą kart čia at
vykęs tikrai paklysi, o naktį nė 
aė bandyk.
y Abu Adomaičiai myli gyvuliu- 
^9S, tai vakare prie jų virtuvės 
Glųrų susirenka likimai (meškė-

□ ), pusaiM ir kitokia gyvuliu- 
k i i?Ttei.. žinoma. gau
na. Viena stambi rakūnienė at-, 
<ved i ir -avo vaikus tik anie la . 
□ai bailu-, šeimininkė padeda ke~ 
ietą lėkščių su maistu, tai net 
pešdamies griebia.

Apie grybus nėra ko nė kalbė
ti. Kai šiuo metu kitais metais 
Adomaičių kieme tarp "dangų 
JeKK.učių*’ eglių grybų būdavo 
tiek ir ti^k, tai dabar kaip pašluo
ta ..

Pasisvečiavę keletą dienų pas 
Adomaičius, “pavandruvoję” po 
apylinkes, su Steponu Karveliu Į 
kai nuošė nusifotografavę, su 
Pranu Adomaičiu šovėme į Chi- 
cagą. O taip dar norėjosi ten pa
buvoti...

— G. J. Lazauskas, Julius K. 
Kuza^ ii Aldona Daukus. Infor
macijos reikalams — G J. 
zauskas ir Aldona Dauku>.

Bruno Matelis, Algird:.s Mic
kevičius ir kun. Bugenius Geru
lis yra direktoriai

Teisės patarėjas — adv. Ro
bert J. Zapolis, o inžinierius-kon- 
hultantas Jonas Talandis.

Kor. M. S.

a : u 1

— R. Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu
žinė įvyks sekmadieni, rugpjūčio 
18 d., o ne 11 d., kaip buvo pa
skelbta. Vieta: K. ir J. čiurinskų 
sodyboje, 11233 W. 801h C t., 
St. John, Imi. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau.

— Lietuviu Tauragės Klubas 
gegužinė įvyks 1985 m. rugpiū- 
čio 11 d. 12 vai. popiet šaulių 
Namuose. Veiks virtuvė, baras, 
loterija, šokiams gros E. Knoll 
orkestras. Maloniai kviečiame 
narius ir prijaučiančius daly
vauti.

■— Dabartinė Lietuvių Tauri
nių Kapinių vadovybė yra tokia: 
prezidentas — Julius R. Kuzas, 
viceprezidentas — Grožvydas J. 
Lazauskas, sekretorius —•• Matas 
Batutis, iždininkas — Robert Se
bastian, darbo komisija — Vyto 
Uznys, Aldona Daukus ir Emma 
Petraitis, komisija urnoms laiky
ti patalpas priestato projektui —- 
G. J. Lazauskas — pirm.. Aldo
na .Daukus ir Emma Petraitis, 
komisija 75 metų jubiliejui rejig

Vakaru valstybių delegacijų 
veiklą Otavoje ELTA ir pagiria, 
ir pakritikuoja. Teigiamas buvo 
JAV-bių ir kitų Vakarų valsty
bių pasiryžimas “aiškiai ir nedvi
prasmiškai išdėstyti visas rūpi
mas problemas”. Ypač reikšmin
gos buvo Vakanj delegatų kai
nos, kuriose jie išvardino “sąži
nės kalinius” ir paminėjo Pabal
tijo šalių buvusį suverenumą ir 
nepriklausomybę. Anot ELTOS, 
tuomi buvo išreikštas solidaru
mas su laisvę ir nepriklausomy
bę praradusiomis tautomis. Tuo- ' 
mi taip pat paremtas taikos rei-1 
kalas, nes laisvė ir taika yra ne
atskiriamos.

La

KANADA BE REIKKALO
NUSILEIDO KREMLIUI

rw" i

BUTŲ NUOMAVIMAS 5
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

B NOTARIATAS • VERTIMAI.

TUSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTOM y

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

UAL MTAT1 SALI | UAL UTATB KXI BALA

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM ■ 
CB SEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSĮMOKEJIMAIg, 

Dtt VISŲ INFORMACIJŲ KRETPIIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentą*

?212 W. Cermak Road Chicago, IQ. TH >47-7741

Domas Adomaitis prie savo vasarnamio maitina meš
kinus - rakūnus. LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.;

ELTA kritiškai atsiliepia apie j 
Otavos konferencijos aplinką, j 
Uždara auditorija, metalinės ba- j 
rikados, sargybiniai nesiderina su: 
kbnferencijcs tema. Tokio uždą-* 
rūmo ir kalėjiminės butaforijos} 
reikalavo Maskva — jai nusileis
dami, Vakarai padarė perdidelę 
nuolaidą. Helsinkio susitarimai 
ir Jungtinių Tautų charta reika
lauja atviro ir nevaržomo pasi
keitimo informacija. Jei delega
cija gėdijosi savo valdžios elge-

sumuštas ir kankinamas.
Williams paklausė: “Kodėl ša- 

iis, kuri paraduoja raketas galin-

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

vija betvv vaiuz.ivs cri&e-
•sio ir.bijdsi dienos šviesos, tepa-Į 
silieka namuose. 1*___  i

ELTOS straipsnis taip pat pri-' 
mena Vakarų delegatams, kad 
jie turėtų kalbėti ne apie “skriau 
ūžiamas tautines mažumas”, bet 
apie “okupuotas tautas”. Vakarų ; 
valstybės raginamos nedvejoti iri 
atvirai pasisakyti, kad lietuviai, 
latviai ir estai turi teisę 
apsispręsti. Tuo atžvilgiu Vaka
rai turi būti nuoseklūs.

Konferencijai Otavoje 
dedant, VLIKo pirmininkas dr. 
K. Bobelis susitiko su visa eile 
konferencijos dalyvių ir įteikę

Gegužės 28 d. britu atstovas 
Otavos konferencijoje Sir An
thony Williams, atkreipė dėme
sį į latvių nacionalisto Janio Bar- 
kanso atvejį. Williams pareiškė, 
jog jam sunkti tikėti, kad Sovie
tų Sąjunga su visa savo karine 
galybe jaučia reikalą imtis bau
džiamųjų priemonių prieš “ty
liausią skirtingos nuomonės su
murmėsima”.

laisvai

prasi

Janis Barkans 1979-1980 m. sė
dėjo kalėjime už mėginimą iš
kelti Latvijos tautinę vėliavą ant 
Rezeknės. miestelio vykd. komi
teto būstinės. 1983 m. birželio 
mėn. jis vėl buvo nuteistas už 
“antikomunistinę agitaciją ir pro 
pagandą”. Laisvųjų Latvių Pa
saulinė Federacija Otavos kon
ferencijoje paskleidė išsamų ap
rašymą, kaip Barkansas abiejų

specialiai paruoštą memoranda- suėmimų metu buvo brutaliai 
mą su priedais.

* £ 4:

BRITU DELEGATAS UŽTA
RIA LATVIŲ NACIONALIZMĄ1 čias sunaikinti beveik visą žmo

niją, turi areštuoti,. įkalinti, ir be 
veik iki mirties sumušti jaunuo
lį, kurio vienintelis nusikalti
mas buvo iškelti savo kadaise ne
priklausomos valstybės vėlia
vą?” Britų delegatas pridūrė, 
kad Sovietų Sąjunga nesėkmin
gai mėgina užtvenkti informaci
ją, atidarinėdama laiškus ir trau
kdama atsakomybėn žmones, ku 
rie galėtų paskleisti pranešimus-1 
Atsigręžęs į Sovietų delegatą, j 
Williams pareiškė: žinios apie Į 
naujus žmogaus teisių pažeidinė
jimus visad pasieks pasauli ir jūs 
nesugebėsit jų sustabdyti”.

ELTA

Aviacijos kapitonas Gorden’ 
Fullerton pareiškė, kad erdvė-! 
laivis sėkmingai nusileido Mo-| 
jor Tale ir parvežė nepaprastai; 
daug tikslių žinių apie liepsno-j 
jantj Saulės paviršių.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ILEKTROS ĮRENGIMAI 1
PATAISYMAI i

Tialy Chle*9os miesto 
Dirbu 'ir užmiesčiuose. 7
Itforituotri ir 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ? 

4514 5- Talmtn A*** i } 
/ \ Tok 927-355? . » į

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

. V DĖMESIO?.:
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS' 
4651 S. Ashland Ava, 

. _ , Chicago, m.
Tel. 523:8775 arba 523-9191

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FOR SALE BY OWNER
LAKE INCOME PROPERTY

Estate type home in lower MI
CHIGAN. 150’ lake frontage x

spring fed 
In addition 

:, there are 2 year 
&. 1 summer cOt- 
age & boat house. 

Write or call OSCAR OLSON: 
ATill T.akp Rd.. Gohlps.

Imi x<9()()5.KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
pa<feti;teįsiĮunkc Prano ŠULO 
paruošia ^ teisėjo AlpTionse 
WELtS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su. formomis gauna
ma. Naujieną administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu). ’

HELP WANTED

» Call Mike — 627-0016s

ADVOKATO DRAUGIJA ••s

“ L I U CIJ A”
Miko Šileikitkapsakyjnn knyga

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

REPAIRS — IN GENERAL 
IvairOt Taisymai

TORN GIBAITIS 
Advokatų ištaiga

8247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

MALE
Darbininkų Reikia

C Dorvy tAboratorW*. Division of 
Sandox, IftcAmcoln. Nebr>*U 6350L

AulOi^?p^^zduojaTiefcyių

F. J. FURNITURE —Lombaid, 
Illinois

' b pagal susitarimą.
'' TeL 776-5162 į

SMS Wert 63rd Strwl į

Darbo rahmdoc
9 ryto 05 5 vai. popiet. 

Hemais pagal rusitarinUL
•606 S. Kadria Ava. , 
Chlcapo, 111. 60629
TeL: 778-8000

■Nature’s Remedy
for GENTLE, OVEKNKHT iEUEF Of CONSTIPATION

GOVĘ
from;

Also d

Thursday, August 8, 1985

H00 
13.06

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURES
REMEDY
SEE 
*»*OCAC£ 
FOB OETAKS

time you need a laxative, get relief 
the Natures Remedy way. Gently. 

' Overnight.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better 
tomorrtw.

- 5 v , -..r-.
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPtNAĖ
Darbo nlxndor. Kasdien: aš*

Naujienose, galima gauti.

AUGUSTINO PAšKONIO 
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

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

' "i

Čekj rašykite ir siųskite:

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

Aleksas Ambrose, >

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai), 

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

Persiuntimas — $2.

J967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

■ pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni' apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

ENT i®

EXPERIENCED UPHOL-

STERES & CUTTERS
Full or part time. Top wages & 
benefits. Steady vork, year 
round.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima rauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, vtoūonmenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu,

Dr. A. Gu«ea — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 1905 
metų JvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jauna* diena* Ii

Dr. A J. Guiwen — DANTYS, jų priežiūra, ivelkata fr 
grožis. Kietai* viršeliais________________

Minkštais virieHais, tik_____________
Dr, A J. Gowen — AUK4TA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galhna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dadaat SI perrinntimo išlaidom*.

GENERAL OFFICE

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

726-5422.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
šaldytuvus, skalbimo 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
II e • m a n D e č k y i 

Tei. 585-6624

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.


