
I
(

Periodical Division
Washington, D. C. 20540

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Fubhihed by The Lithuania News Publishing Co., Ine,

1739 So. Halsted Street, Chicago, HI. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, August 9, 1983

i

KOREA

INDIA

1

uWir.rt, ~i'ri¥iiria r
W

Kinijos lakūnas sekmadienį pakilo šiaurės Kinijoje ir pasiekė Pietų 
Korėją, rytiniame Kinijos pakraštyje.

. VOLGOS VOKIEČIAI - NAUJI 
LIETUVOS KOLONISTAI

“...'pamaldas galima laikyti 
tik lietuvių kalba, bet mirties 
atveju prie mhštančiojS'galima 
kartais iV vokiškai pasimelsti”.

“. /..gandas apie mažą evange
likų bažnyčią Klaipėdos krašte i 
pasiekė kaltįas ir didžiojoje Ru-' 
sijoje. Volgos vokiečiai įsikūrė 5^ 
Klaipėdos ir Šilutės apylinkėse”.

čia - pacitavau tik . įdomesnes 
ir “ryškesnes” ištraukas iš to 
straipsnio, kurios rodo, kaip vo
kiečiai žiūri net dar ir dabar į 
Klaipėdos kraštą, kur pagal tą 
patį stra;psnį net ir mokyklose į 
(kaip ir1, bažnyčioje) vokiečių ’ 
kalbą uždrausta. Nežiūrint to, 
naujieji (po rusų) Lietuvos ko- | 
lonistai, Volgos vokiečiai, krausi 
toši į Klaipėdos kraštą, tikėdami, 
bent ten išlikti vokiečiais.. * į

- (Bus daugiau) . ’ 
VI. Bakūnas

SOVIET UNION

Vokiečių spaudoje neseniai pa
sirodė žinių, kad Volgos vokie
čiai (Wolgadeutsche) keliasi’ į 
Klaipėdos kraštą. Taip, pvz., Los 
Angeles leidžiamas vokiečių 
įąikraštis “California Slaats Zei- 
tung” paskelbė * gana įdomų 
straipsnį, pavadintą “Memel- 
įand: Auf deutsch be ten ist nicht 
erįąubt” (Klaipėdos kraštas: vo
kiškai melstis neleidžiama).

‘‘Štai- kelios ištraukos iš to 
.straipsnio:.“.;.. 500 metų vokiš
koji .Reicho sieną. jūrų ir preky- 
mos miesto Memel šiaurėje bu
vo nėpaliesta, kol iki po Versalio 
Šąitdrties, tas mažąš krašto ruo- 
žaą ;su< 150.00fih gyventojų buvo 
pavestas prancūzų karinei įgu-: 
lai”. X
į prieš lygiai .60 metų į 

kraštą įpuolė lietuviai ir priver
tė prancūzus pasitratikti”. -
1 ' “X. . tik 1939 m. Lietuva išsi
žadėjo Klaipėdos krašto, kuris 
per 12 metų buvo valdomas ka
rostovio pagalbą”,. , f

-i. 1944 m. spalio mėnesį į

MILES

500

MONGOLIA

CHINA

CLAOS

Peking g

PASKELBĖ aliarmą visuose 
KINUOS AERODROMUOSE

PRAŠO LEISTI JAM IŠVAŽIUOTI 
Į TREČIĄJĄ VALSTYBĘ

194p m. sausio mėn; pasitraukė 
paskutinės vokiečių karinės da- 

iš' Kląipgęjp^ prietilčio”.
į/ kas. tąra^tarp’ŽtaU bė-' 

gijno; ir^fginWb -c^o^^kurin 
pateko/ir iy_ft>rnsi ški’ klį^ėdiš-: 
fc-rai”>^Tv- j ’

• res > I- - — c . . . ■. .i i

SUDARĖ SĄJUNGĄ ČILĖS 
PREZIDENTUI ATLEISTI
SANTIAGO.— Čilės vario ka- 

ąyklų darbininkaipaskelbė stręi- j 
itą. ’Jlė'reikalayo7 ČRdesnio atly-j 
gininap už darbą. Viskas' pa
brango, . o? vario kasyklų darbi- 

pąkėlė algose 
atsisade

stre
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MIRĖ KARDINOLĄ J. CODY 
PRISPAUDĘS ŽURNALISTAS

CHICAGO, Ill. — Sekmadienį 
nuo saulės smūgio mirė 50 metų 
sulaukęs žurnalistas William 
Clements, kuris prie sienos pri
spaudė buv. Chicagos kardinolą 
John Cody dėl bažnyčios ir as
meniškų pinigų sumaišymo.

žurnalistas Clements 15 metų 
dirbo Chicago Daily News re
dakcijoje, o kai laikraštis užsi
darė. tai perėjo dirbti į Chicago 
Sun-Times. Jis dažniausiai tyri
nėjo įvairius žmoAių skundus ir 
kėlė viešumon įtakingų žmonių 
piniginę sr kitokią atskaito
mybę.

Kada viena vienuolė, dirbusi ‘ 
kardinolo Rodžio kanceliarijoje 
žymiai ilgiau, negu pats kardi
nolas, parašė laišką Chicago 
Sun-Times redakcijai, tai dien
raščio. vadovybė pasiuntė' Cle-l 
jMfeols^^ikalbėt^su.Jaišką j>a- {

f itįęVak.ąrųsTnruSų .įbįyoįde^Jp- ’ 
tuot-i1 j '.SitArą./BetĮičii rtūfetą^Į 
čiat ilaipėdtškių"'-ir. ^aniiiėff 43^ ■ 
begyvena toje: ūJdniĮikųyr, žvęjtj 
žemėje • prie. Kuršių ■Įlankos, • 
jau kolchozinės sistemos rėmūp* 
se.sAdėhaūerio laikais daug klai- 
pfeęhškių , iš ,Sjbiro. ję Klaipėdos- 
krašto galėjo persikelti į Vaka
rus. šiandien, pasidarė sunku 
gauti iškeliavimo leidimą. Šių 
metų kovo mėn. teišleido tik 127 
į Friėdlandą išsikelti”.

“... rusams 1944/45 m. įžy
giavus į Klaipėdos kraštą, kur 
buvo 32 evangelikų parapijos, 
tik vienintelis kunigas Grodde, 
iš Smalininkų, neįstengė pabėg
ti. Jam rusai nedavė jokio dar
bo leidimo ir jis išsilaikė tik var
gonininko pareigose vienoje ka
talikų bažnyčioje Lietuvoje” 
(taigi, pagal to straipsnio auto
rių išeitų, kad Klaipėdos kraštas 
ir dabar nelaikomas Lietuva. —

nosĄ^^^^^ąlr^rjeįkąlavd 
genjj^^^^į>-ą^statyiiiirfe. Pi-; 
nochėU nuaudė' -vario.kabyki ų j 
unį jpš ? pįrjšihinką i r < uždraudė •

Dabar lądyokatajsGatjriel Vai-,. 
dez,.ČrĮėš’; krikščionių d.enibkra- 
tų pinniiiinkas, sudarė respubli
konų;.. ' dein okratų, sočiaIdemo- 
kratų, libefalų partijų komitetą, 
prie -kurio prisidėjo unijos, ir, 
paręikąląvo,..kąd gen. Pinochet 
tuojau atsistatydintų, nes jis la
bai jau įgriso krašto gyvento
jams.- , . '« *

“... iš 32 evangelikų bažnyčių 
Klaipėdos krašte net 12 buvo ap
griautos karo eigoje, arba vėliau 
rusų nugriautos. 13 bažnyčių ni
šai vėliau pavertė kluonais, san
dėliais, kino salėmis* muziejais 
ir koncertų patalpomis bei kt. \

BALBEK0 RINKOJE SPROGUSI 
BOMBA UŽMUŠĖ 35

^O^MOBILYJE SPROGUSI BOMBA SUNKIAI 
SUŽEIDĖ RINKON ATĖJUSIUS 133 ŽMONES

BEIRUTAS, Libanas. — Pra
eitą sekmadienį Sirijos karo j ė-' 
gų kontroliuojamoje šiaurės Li
bano dalyje, Bekos slėnyje, se
noje' Balbeko miesto rinkojė 
sprogusi bomba užmušė 35 žmo
nės ir sunkiai sužeidė 133.

radusia'vienuolė, lis grįžo įsiti- 
kihęs, kad vienuolė jam papasa
kojo teisybę. Pats Clements bū-

NUŠOKO NUO PARYŽIAUS 
KATEDROS

-r- Auksas'dar labiau atpigs, 
neš aukso savininkai meta rin-' bano. 
koį daug aukso. Jie nori įsigyti j 
daugiau dolerių, nes jaučia, kad 
tuo tarpu doleris dar labiau pa
brangs.

r. Už poros valandų Komitetas 
Libanui Išlaisvinti nuo Užsienie
čių paėmė visą atsakomybę už 
šios bombos įdėjimą į automo- 

. bilį ir jo pastatymą rinkoje.
Bomba buvo taikoma prieš siri- 
jiečius ir palestiniečius, kurių 
didelis skaičius tuo metu buvo 
rinkoje. Kovotojai mano, kad Si
rija ir palestiniečiai turėtų gali
mai greičiau išsikraustyti iš Li-

— Amerikiečiai aukso neper
ka, bet arabai brukte bruka auk
są už žymiai mažesnę kainą.

— Sekmadienį Vakarų Vokie
tijoje buvo apšaudytas JAV 
aviacijos karininkų klubas Hahn 
mieste.

KALENDORĖLIS
Rugpiūčio 9: Jonas Vian., Ra

monas, Gražutė, Pilėnas, Dringė, 
Tvirbutas, Vilė.

Saulė teka 552, leidžiasi 8:02.
Oras, pd liėtkus, ne toks kiištai.

Jurijui Andropovui siūlo su
sitikti su prez. Reaganu lap
kričio mėnesį Hirosimoje, 
kad pamatytų atominio ka

ro rezultatus.

Bomba išsprogdino kavinę

Bomba išsprogdino rinkos pa
kraštyje buvusią kavinę, kurio
je susirinkdavo sirijiečiai ir pa
lestiniečiai.

Policija sako, kad daugiausia 
nukentėjo padavėjai, kuriuos 
sužeidė išbyrėjusių langų stik
lai. Bomba buvo tokia galinga, 
kad ji labai plačioje apylinkėje 
išmušė langų stiklus. ,

Tai buvo ketvirtoji bomba, 
sprogusi Sirijos kariuomenės 
kontroliuojamame Libane. Rin
koje buvo keli drūzai, atvežę 
parduoti savo vaisius ir žaliavas.

Libaniečiai yra pasipiktinę 
šios grupės vartojamomis prie
monėmis prieš srrijiečius ir j>a-

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Praeitą sekmadienį 23 metų 
prancūzaitė S. Bardilion nušoko 
nuo Paryžiaus katedros bokšto 
ir užsimušė. Ji norėjo tikros 
meilės, bet jai nepasisekė, todėl 
ji gyventi daugiau nenorėjo.

Paryžiaus Notre Dame ka
tedra pastatyta prieš 793 metus. 
Ji turi daug bokštų, daug įvai
riausių statulų, bet turi ir stip
rią apsaugą. Ne vienas prancū
zas, nusivylęs, bandė katedroje 
mirti, bet jam nepavykdavo. 
Apsaugos priemonės neleido. Iš 
viso šioje katedroje per beveik 
800 metų žuvo tik 21 žmonės.

24 metus einanti Bardilion 
pajėgė užlipti į pačią viršūnę. 
Prie katedros durų žiopsojo 
29 melų kanadietis J. Pelletier, 
iš Quebcko. Moteriškė užkrito 
ant jo ir jį mirtinai suplojo.

— Praeitą sekjnadienj Sciee- 
lės salose buvo rinkimai. Ko
munistai nckandidatavo, bet jie 
balsavo už “progresyvią parti
ją”. Rinkimų daviniai bus žino
mi už poros dienų.

SENATORIAI KAUPIA 
PINIGUS RINKIMAMS

WASHINGTON, D.C. — Ame
rikos senatoriai, kurie ateinan
čiais metais turės dalyvauti rin
kimuose, jau pradėjo kaupti pi- 
tiitfUs savo būsimoms rinkimi
nėms kampanijoms.

Senatorius Towers, Texas res
publikonas, savo sąskaitoje jau 
turi pusantro milijono dolerių 
ateinantiems metams. O respub
likonas J. Helms jau turi grynai 
pasidėjęs 1.7 milijono dolerių. 
Tai labai didelės sumos, kurios, 
padėtos į gerus bankus, neša ge- 
rus nuošimčius. Pinigų neturin
tiems kandidatams bus labai 
sunku vesti kovą su tokiais pi
niguočiais. ,

Kas pinigų neturi, tam laoai 
sunku laimėti rinkimus.

UŽDRAUDĖ GIRTUOKLIAUTI
RUSŲ DIR^TLWeSE t /
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MASKVA, Riisija. — Jurijuj pro pasiryžęs šitą klausimą išaiš- 
Androirovaš. norėjo pądarytikdirl^nti ,nQi;sxžinojo, jog tanbusJa- 
d eles plikai t aš' S Įlietų •

tse, bet 'koFnuh^ų^pai^jos.Gen  ̂
ro komitete'Jjanfi pasipriešfnm 
keli seni partįjbs nariai,

Pirmon-ęilėh, -Andropovas.no-' 
rėjo bairiti daftįįnįiikuš, kųiįe, 
vėlai ateina į - darbią ąęba-'dingšta, 
iš dirbtuvių ainksčiaiimegu afėr^ 
na laikas, bet nepajėgę^ tokios; 
instrukcijos išleisti. Jam leido; 
įrašyti, kad darbininkai tūri,'lai- 
ku būti dirbtuvėse ir laiku išeiti;

Vienintelį dalyką, kurį jam 
lėkio padaryti, tai uždrausti gir-

•;bąj kietąsžTiešutas. Redaktorius 
-įpareigojo- Clements vadovauti 
šiam darbui, nes žinojo, kad Cle
ments :buvo teisingas, darbštus
-ir’ akvlas tvrinėtojas. Chicago 
;Sun'Times ir pals Clements vė- 
diao^gavo kelis labai aukštus pa-

j.; v v .. , -t (žymėjimus uz šio reikalo viešu-/ 
nion ’Iškėlimą.
sGlęnients su žmona buvo iš- 

;važiavęs paatostogauti į Michi 
gan valstiją, Beaver salą. Praei- 

■ tą sekmadienį jis pajuto dideli 
saulės kaištį. Jis buvo be kepu-

SEOUL, P. Korėja. — Kinijos 
lakūnas Sun Diandžin sekmadie
nį pakilo jo vartojamu Mig-21, 
kuriuo mokė kitus lakūnus, pa
sisukinėjo Kinijos padangėse, o 
vėliau nutarė pabėgti į Pietų 
Korėją. ,

Gabiam lakūnui pakilus, Ki
nijos av:acijos vadovybė pa
skelbė aliarmą visuose Kinijos 
aerodromuose, įsakydama pri
versti nusileisti sprausminių 
lėktuvų lakūnų mokytoją.

Sun Diandžin su nieku nesi
kalbėjo ap:e planą pabėgti, bet 
kai buvo iškilęs tinkainon aukš
tumom tai pasuko į pietus ir pa
traukė’ Pietų Korėjos link. Pietų 
Korėjos lakūnai taip pat pasi
ruošė susitikti Kinijos lakūną, o 
kai jis pasirodė P. Korėjos erd
vėje ir pasakė, kad jis nori nusi
leisti Korėjos aerodrome, tai ko
rėjiečiai jį atlydėjo į Seoulo 
aerodromą.

Lakūnas-Sun Diandžin nusi
leido jam nurodytdje vietoje, 
nusifotografavo šalia sustojusi 
Migo 21, turinčio D-45 numerį, 
ir nuėjo pas Pietų Korėjos avia
cijos vadovybę, kur turėjo būti 
apklausinėtas apie 
tikslą. C.

Korėjos vyriausybė 
siūlė pasiTkti Pietų

pabėgimo

tuokliauti dirbtuvėse. Uždraudė I r^s- Žmona paskubomis nubėgo
1*11 f T • T _ w O v* v « -w 4-« « • I * r l\/X I /i /-< I W wmetu. Jis nurodo, 

kliudo darbą, gadi- 
kelia bereikalingus 
neš degtinę į dirb-

gerti darbo 
kad degtinė 
na mašinas, 
ginčus. Kas 
tuves, tai eis į kalėjimą. ,

PRANCŪZIJA NEGALINTI
PADĖTI ČADUI

PARYŽIUS.— Prancūzų kraš
to a|>saugos minisleris paskelbė, 
kad dabartiniu metu Prancūzija 
nepajėgs teikti didesnės pagaL 
bos dabartinei Čado vyriausybei. 
Prancūzija papildys Čado vy
riausybei reikalingus šaudmenis, 
bet didesnės pagalbos negalės 
duoti.

į namą paimti skrybėlę galvai 
pridengti. Kai grįžo, jį jau rado 
nebegyvą. Matyt, kad jis nutarė 
įžengti į vandenį suvilgyti gal
vą. Ten jis krito. Du vyrai jį iš
traukė iš vandens, bet jis jau 
buvo negyvas.

Prancūzija labai patenkinta, 
kad JAV ne tik prižadėjo dides
nę pagalbą, bet tuojau ją pa 
siuntė. Čado prez:dcntas prašė 
atsiųsti lėktuvų, bet dabartiniu 
melu prancūzai lėktuvų Čado 
vyriausybei negali duoti. Ame
rikiečiai davė priešlėktuvines pa
trankas.

jam pa- 
Korėjoje, 

bet jis atsisakė ten pasilikti. Jis 
norįs gauti teisę apsigyventi 
trečioje valstybėje, kurioje ne
būtų pavojaus būti išduotam Ki
nkos vyriausybei.

Lakūnui buvo pavesta vykti į 
Taivaną, bet jis panoro trečios 
neutralios valstybės. Jis nebuvo 
tikras, kad Pietų Korėjoje ar 
Taivane jis būtų saugus.

Jis buvo vienas geriausių Ki
nijos sprausnrnių lėktuvų val
dytojų. Jis labai lengvai ir mik
niai valdė pačius naujausius 
sprausminius lėktuvus. Jis ap
mokė tris kartas lakūnų, kaip 
vartoti sprausminius lėktuvus. 
Jis įtikino sprausminių lėktuvų 
lakūnus visuomet turėti paruoš
tus takus, kad bet kurią minutę 
galėtų pakilti ir mestis kovon. 
Jis visuomet dabojo, kad jo lėk
tuvas būtų p inas degalų.

Jis tvirtina, kad nutarė bėgti, 
tiktai pakilus reikalingon aukš
tumom Anksčiau /s ape tai pa
galvodavo, l>et nebėgo. Nutarė 
bėgli padangėse.

4 ll
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Šveicarijoj yra daug aukso. Vakar jo unciją pardavinėjo- už J?4O8.
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JUOZAS šĄ*hAPNIČKAS

įimžinimo ceremoniją susirinko kalanti išvažiavimo j gimtąjį 
j ' _   ? J- 1 - a Y 4 A i 4 T ė.N i L. »_

Prof. V. Skuodis gimęs Ohita- 
goje ir, nepakęsdamas Sovietų 
žiaurios okupacijos, pradėjo rei-

Rako vasarvietės miškas ir ežeras.

HAMILTONAS, 0NT., KANADA
SLA 72 KiUQPOS VEIKLA

1 SLA 72-osios kuopos ruošta • Fonde vardą prof. V. Skuodžio, 
gegužinė, šjn. liepos 24 d. A. Pa-1 taip pat Lietuvos okupanto nu- 
dolskio sodyboje, Paris, Ont, | teisto ilgiems metams kalėjimo, 
buvo sėkminga. Oras tą dieną 
buvo gražus ir svečių į politinio 
kalinio; | Robeho .Grigo vardo

kraštą, Ameriką. I’ž tai buvo at
leistas iš darbo ir nuteistas il- 

j g’ems pietams sunkių darbų ka- 
’ Įėjimu, ir bausmei atlikti išsiųs

tas į Sovietų Sąjungą.

SLA 72-oji kuopa,’dirbdaiva 
tokį Lietuvos okupantui neketi-. 
eianią darbą, Sovietams yra di
delė rakštis. Bendrai, Lietuves

dąug. "v
Robertas Grigas 1^32 m. ge-, 

gųžės. 13 d. buvįo (paimtas į so-J 
vietinę armiją. Nuvežtas į Šovįe- 
ty Sąjungą, turėjo duoti lietu- 
vps okupantui — Sovietams 
prięsaįką. Reiškia — kovoti už 
Lletuycs okupantą, kurio tiks
las Ą’fti 'pavergti visą laisvąjį 
pasaulį^ *-

R. Grigui ' atsisakius due Ii 
‘ 'Ji '

priesaiką, buvo Sovietų karinin
kų kankinamės, mušamas ir 
grasinamas: ,jeiį nepnuns pne- . 
šaikos, būsiąs nužudytas; Rober-1 
tas Grigas laikėsi didvyriškai,! 
nežiūrint; kad KGB karininkai 
grasino nužudymu, pareikšda
mas: “Aš, Robertas Grigas, An
tano s., Lietuvos pilietis, pareiš
kiu, kad1 atsisakau prisiekti jūsų 
partijai ir vyriausybei, nes tai 
klaidingos klystančių žmonių 
instąnHfos” ir Lt.;> i

S J i ■ ' ‘ J

Tai šiais metais, dalyvaujant 
gausiam bųriui svečių, suvažia- 
yusiųJriš Toronto, Georgetown, 
Hamiltono; * St.; Catharines, In- 
gersolįp, Brantford; >Paris, Flo
ridos, Kalifornijos į A. Padols- 
k'jo Sodybą, dalyvavo šio; patrio
tė lie tuvio tvardo įamžinimo- Ka
nados Lietuviu Fonde ceremo- 
lįijosę. SLA 72-ojKkuopa Bober- 
to;Grigo garbei įnešė į Kanados 
Lietuvių Fondą $100.

Tą.5 dieną SLA 72-oji? kuopa, 
gegužinės metu,. pagerbė ir la
kūnus; lietuvius didvyrius, Ste- 
-požiią* Darių ir Stašį Girėną, prieš 
50; įmetu perskridusius Atlantą 
ir paslaptingai žuvusius prie Sol
dino miesto Vokietijoje, tik 650 
kilometrų, nuo Lietuvos laikino
sios sostinės Kauno. Paminėji- 
ną o me tu buvo. perskaitytas S.' 
Dąriąųs ir S. Girėno parašytas 
prieš' skrendant per Atlantą tęs- pu penktos kolonos biuletenį, 
tamėiitas. Po to, lakūnai buvo 
pagerbti? tylos jninute. . , t *

Apie Sovietų nuteistą: Robertą • draugus, apie tai nepaskelbda- 
Grigą. įr Įžjąuiiašjkanęiąs Sovie-I mas į.spaudą viešai. Apie tai pa
tą Stangos/sunkių darbų kalė- įkalbėjęs su'-aktyvia'i'siais SLA

Dagaus ^įu^nės/talkininkais^ ir gavęs 
žuyrrrib--:^) mėto sukai tį ks^)ėjp!|:{^į'ankų; pritarimą,', -“paskelbiau 
SL^;V2-osios kuopos 'pirmiriin-/atsakymą 5-tos kolonos agen- 
k'as^’g’Št. Catharines.' tams; “Jau. pradėjau organįzuo-

L982 Alėtais SLA 72-oji kuo- ti;1 kad ir sekančiais metais iš 
pa. įamžino Kanados Lietuvių rusų okupuotos Lietuvos vienas 
U'to '-'i ' .4 ■ ' j ' ' ' ' l.

’ okupantui yra nepakenšiama i 
VLIKo, ALTo, BALFo ir SLA 
veikla, nes šie veiksniai ir orga
nizacijos griežtai pasisako prieš* :aiužintas 
I/etuvos okupantą. Kadangi So-, 
vietai turi gausių penktos kolo
nos organizacijos narių laisva
me pasaulyje, tai tos penktos- 
kolonos ir vra pareiga 'vi.wm<ni> . ... .. . ,. . ,. . . . iriu likti skolingas savo gnnta-būdais šmeižti tuos ve ksnuis, . , s, . T +... . . ’ I jam .kraštui — Lietuvai, nes jojeorganiazciias ir pavienius asme-1 . . .° J ; esu gimęs ir užaugęs, jos uzau-nis,' kurie dirba okupantui ne- J 
pakenčiamą darbą.

Praeitais metais penktos kolo
nuos’ išleistas devynių lapu biule
tenis, šmeižiantis VLIKą, BAL- 
Fą ir visą eilę pavienių lietuvių, 
kurie bet kokį lietuvišką darbą 
įdirbdami, . iškelia ?į viešumą 
žiaurią Sovietų okupaciją Lie
tuvoje. Tame devynių lapų 5-tos 
kolonos biulteenyje yra pažymė
ta SLA 72-oji kuopa ir kuopos 
pirmininko,, t. y. mano pavardė. 
Esu kaltinamas už tai, kad man

š lietuvių kankinių vardas būtų 
Kanados Lietuvių 

Fonde, šis darbas pareikalaus 
iš manęs atsisakyti daug poilsio 

Į dienų ir pareikalaus nemažai 
yvuni^s • išlaidu. Tačiau neno-

visokiaisl . ... .. , ..

ginto grūdo duoną valgęs..

Pirmas įsipareigojamo darbo 
žingsnis buvo: iš daugelio Sovie
tų okupuotos Lietuvos parinkti 
populiarų Sovietų nuteistą pat
riotą, lietuvį politkalinį. Buvo 
parinktas paprastas lietuvis ka
reivėlis Robertas Grigas, kuris, 
paimtas; į Sovietų armiją, atsi
sakė duoti priesaiką. R. Grigo 
pareiškimas, protestuojant prieš 
Lietuvos okupantą - Sovietus, 

j.pasidarė populiarus lietuvių vi-
-esant SLA kuopos-pirmininkui,įsuomenėje. Ir jo vardas buvo 
pradėjome įamžinti Sovietų oku-Į jau dažnai minimas. Prie to var- 
pūotos Lietuvos politkalinius, ar J do išpopuliarinimo daug prisidė- 
nužudytus .. kalinius, Kanados jo ir šis patriotiškas dienraštis 
Lietuvių Fdnde ir apie jų nutei- Naujienos, nes jos patalpino vi- 
siiną' ar nužudymus plačiai ra-1 sas prisiųstas korespondencijas
soma į spaudą, .keliant aikštėn 
Sovietų vykdomą genocidą oku
puotoje Lietuvoje. Pagal Sovie- 
tų^manymą, tie visi patriotai lie
tuviai yra fašistai, liaudies 
priešai; < •- r

,Gavęs tą šmeižtų devynių -la-

praeitais metais prieš SLA gegu
žinę painformavau tik savo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
'■ ’a '• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 
I1M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vin* 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
1. Raukflo, dr. Kario Griniaus,, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilau* straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis fc 
M. K. Čiurlionio. M. Sūeikio, V. Kašubo*, Al Rūkltelė* Ir A. Vara*

> DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, palytojo* tr to 
tfnl, lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni 
Iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorės puikiu, stiliumi Ir surinktais duomenim!? 
be! užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 92,

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saumi 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt« 
ratfirinė ttmfija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfr

JSomlai pArafyt* studija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnis I 
Labguvos' apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs klekvfenan 
lietuviui. Leidiny* Iliustruot** nuotraukom!*, p*taigoje duodami 
vitovardžių pavadinima'^lT Jų vertiniai J voklefių kalbą. Laba 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūafų temėtapU. Kaina P

> KJ LAUM13 LIMA. ralytojos Petronėlė* OrintaRė* it*
mfnknal Ir minty* apie tatoenl* ir vieta* neprfk. Lietuvoje Ir pir 
m airiais bolševikų okupacijo* metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik • . • ''l^t»M«UP

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupm 
ta* ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje) tik *> 
lurgfo Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų Jį galima pavadinti kovotoju UŽ žmogaus teb*i. 
Knyga y~a didelio formato, 265 puslapiu kainuoja BA.
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ir juos matė Sofitel viešbutyje. 
Visus nuvedė j antrą aukštą, už
darė viršininko kambaryje ir jį 
užrakino.

Vagiliai dar kurį laiką banckĮ 
pralaužti užraktą, atidaryti du-; 
ris, liet buvo bejėgiai. Jie užgir
do miesto slėnyje policijos sire-' 
ną. Jiems atrodė, kad kas nors> 
informavo policiją, kuri skubėjo! 
į viešbutį. i

Saugumo sumetimais, vagyst 
nutarė išžudyti visus žmones, su’ 
kuriais jiems teko kalbėti ir ku-* 
rie galėtų juos atpažinti. Jie už-' 
lipo į anirą aukštą, įėjo į virši-i 
ninko kambarį ir nušovė visus 7; 
ten laikytus, šoyė šūviu į galvą/ 
Nušautuos:us ten paliko, o pa-Į 
tys nušoko iš antro aukšto žeį 
myn, įlipo į toje pusėje stove-, 
jusį savo automobilį, susėdo ir

(Nukelta į Šeštą puslapi!

atrakcija. Kiekvienais metais į 
Avignoną suvažiuoja tūkstančiai 
žmonių ne tik pačius rūmus ap
žiūrėti, bet ir dokumentus pa
tikrinti. ” ,

Šalia Popiežius rūmų, tiktai 
kiek žemiau, kitoj gatvės pusėj, 
buvo pastatytas didelis, liuksu
sinis viešbutis Sofitel. Ten galė
davo apsistoti tiktai turtingi 
/.monės. Ten svečiai gaudavo vi
sus patarnavimus.

Dažniausiai ten apsistodavo 
įmonės, kurie norėdavo Popiežių 
rūmus apžiūri ti. Kai apsistoda
vo Sofitel viešbutyje, tai būdavo 
lengviau įeiti į Popiežių rūmus.

Ištaigingame Sofitel viešbu
tyje praeito šeš.tadienip ryte įvy
ko šiurpi tragedija. Gerai orga
nizuota vagių gauja ryžosi įsi
laužti į Sofitel viešbučio saugių 
dėžių kambarį ir išvalyti į tas 
dėžes sudėtas brangenybes. Va
giliai kelis kartus buvo apžiūrė
ję namo pogrindyje saugiai 
įrengtas saugias dėžutes. Jie bu
vo tikri, kad jiems pavyks ten 
įsilaužti ir visas brangenybes iš
sivežti. / '
,Ret jų planas nepavvko. Juos 1VVK7, Udi 111C" . - . . -v. t į •

netaisė 4vi I Pas^e^cJ° viešbučio tarnautojai.

I

ENERGY 
WISElytas 1178 metais, bet vis rei

kėdavo jį taisyti. Kai 1680 me
tais jį vanduo sugriovė, tai nie
kas jo daugiau ir, i_________
gnonas ir Villaneuve dar ir šian
dien neturi tilto, nors visi rytų 
Prancūzijos keliai veda į Avi- 

nušovė 7 žmones, kurie matė į gnoną, o vakarų Prancūzijos ke- 
saugias dėžes Įsilaužti norėjų- Į liai veda į Villaneuve. 
sius vagis.

Avignonas stovi tiesioje gele
žinkelio linijoje iš Paryžiaus į 
Marselį, didžiausią pietų Prancū
zijos uostą. Iš Paryžiaus išėjęs 
traukinys, tiesa linija važiuoda* 
mas į pietus, pravažiuoja Lyons 
miestą, Avignoną ir pasiekia 
Marselį. Avignonas yra 60 mylių 
atstumoje nuo Marselio.

Avignonas stovi rytiniame Ro
nos-k rante. Rdna yra pati vande
ningiausioj! upė pietų Prancū
zijoje. Ji yra išplovusi gilią va
gą. Kiekvienais metais ta vaga 

' vis platėja’ir gilėja, žmonės pa-

6

ŠIURPUS ŽMONIŲ ŽUDYMAS PIETŲ PRANCŪZIJOJE
Praeito šeštadienio, rugptočio davo ta’syti. Tiltas buvo pasta
ri. ryte, Pietų Prancūzijoje,

Avignono mieste įvyko pats šiur 
piausias žmonių žudymas, su
krėtęs ne tik Europą, bet ir visą 
pasaulį. Vagys, nepajėgę įsilauž
ti į ištaigingiausio viešbučio sau
gias turto dėžes, šaltakraujiškai

apie R.' Grigo nuteiimą ir kan
čias Sovietų sunkių darbų kalė
jimuose. ■.

Lengviausias darbas būtų bu
vęs asmeniškai įnešti į Kanados 
Lietuvių Fondą R. Grigo vardu 
-$100. Bet, kaip ir kitais metais, 
taip ir šįmet buvo demonstraty- 
vinė gegužinė prieš Lietuvos 

pokupantą-komunistus, ir plačiai 
‘buvo’ aprašoma apie Sovietų 
^Žiaurią okupaciją Lietuvoje.. Pa
gal V. Valatkos pareiškimą, ku
ris 10 metų okupuotoje Lietuvo
je dirbo rusų-saugume, 'Bet ko
kios .viešos demonstracijos, 
straipsniai spaudoje jaudina ru
sus, ir užsieniuose yra pavesta tiltų statytojams. 
5-tai kolonai' trukdyti tokį dar- (Bus daugiau)

Chanfl* th* oil and 
litera every 3,000 te 
6,000 miles to avoK 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Losan

Jiems nepatiko, kad nepažįstami 
žmonės pradėjo krapštytis ties 
saugių dėžučių kambario durimi. 
Tarnautojai matė, kad jie bandė 
įvairius raktus. Pagaliau, jie ry
žosi nueiti prie informacijų lan
gelio ir paprašyti, kad ateitų ve
dėjas su raktais. Jiems buvo' pa
sakyta, kad vedėjas taip anksti 
neateina ir kad be jo čia niekas

r-
.-.Vagys įeiti negalėjo ir pradė

jo rūpintis savo saugumu; jiė' 
surankiojo visus tarnautojus 
kurie su jais kalbėjo. Š^inkp 
visus žmones,- kurie vėliau- grįžo

Bona plauna Avignono vaka
rinį kraštą, o pats Avignonas 
stovi ant aukšto kalno. Pačioje 
kalno viršūnėje stovi Popiežių 
Rūmai. Taip vadinasi didžiausia : tų raktų neturi, 
pilis, pastatyta 1 I-ame šimtme
tyje, kai katalikų bažnyčios va
dovybėje buvo didžiausias ne
sutikimas. Tuose rūmuose.palai
doti popiežiai Benediktas XII ir 
Jonas XXII. Iš Romos aukščiau
sioji bažnyčios vadovybė persi
kėlė į Avignoną. Nesusipratimai 
aprimo, popiežiai persikėlė į 

I Roma, o Avignono Popiežių rū- 
v- ™ niai patek0 j jčzuitu rankas ’ j
sakoja, kad Villaneuve savo lai-| ; ' -.
ku yra buvę Avignono primies? Jėzuitai valdė Popiežių rūmus 
tis, o dabar jis;yra vakarinėje iki 1789 metų, kai Prajicūzijoje 
Ronos pusėje. , i | kilo revoliucija. Revoliucija ne-

Anksėiau, t.y. prieš kokius'lietė katalikų bažnyčios, bet jė- 
.septynis šimtmečius, per Boną' zuitus išvarė, atimdami visus jų 
ėjo didelis tiltas, bet veik kiek-j pagrobtus turtus. Popiežių rū- 
vieną pavasarį tą tiltą vis reikė-i mai pateko į prancūzų valstybės 

j rankas. Tuose rūmuose stovi do- 
‘ ‘ ' j J kumęntai, liečiantieji bažnyčios

bą. Todėl SLA 72-oji kuopa ir j vadovų nesusipratimus. Tikintie- 
ruošdama gegužines, parodę! ji ir netikintieji turi teisę užeiti 
drąsų ryžtą prieš Lietuvos į Popiežių rūmus, apžiūrėti pi- 
okupantą. Be -abejo, tokios SLA lies statybą, muziejus, jėzuitų^ 
gegužinės nepatinka- Sovietams j pagrobtus paveikslus, klastotus 
ir jų parsidavėliams, išgamoms! dokumentus, bažnyčią, leistas ir 

uždraustas knygas. Mokslininkai 
gali tyrinėti minėtų šimtmečių 
praeitį, bet neturi teisės tų do
kumentų išnešti.

Popiežių rūmai, tapo didele

SLA

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
r, yra seniausia, didžiausia jr turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai' tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

.darbus dirba. " . . į ■
- išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
apdraudiį savo nariams. > j . ( f H

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

t Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance* kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir įų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudat už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

- kuopų yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

Tel. (212) 563-2210 *
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARUA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W. 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo< *1 I K '

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkasIfes 1*1 Tel. 476-2206 ■

'"'i!

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu gu kum Jaunium ir prof. K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
' tr patarė mums toliau studijuoti.



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

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

RugiapjūteMIKAS SiLtelKJS

ftH. Taip pH hlpimilttina, kad

Nė vienoje mediciniškoje srityje nėra žmo
nės taip neapsišvietę ir taip apgaudinėjami 
visokių apgavikų, kaip sąnarių - raumenų 
negerovėse, todėl pats laikas bent kiek 
apsivalyti nuo tokių negerovių.

(Mediciniškas raginimas)
Dauguma negerovių, ‘’artritu” [ 

vadinamų, nėra artritai. Nesu- • 
pratimas šioje srityje laikosi dėl 
to, kad įvairiai vartoja žodį i 
“artritas” tiek gydytojai, tiek 
pacientai. Todėl visi bent kiek 
daugiau ir tiksliau apsišvieski- 
me šiame reikale.

žodžio ARTRITAS (ARI 
TIS) dalis “ART” reiškia 
NARĮ” — ne raumenį, ne 
gyslę, ne raištį, ne kaulą, 
to žodžio ARTHRITIS 
“ITIS

saus- 
Kita 
dalis 

reiškia UŽDEGIMĄ. Išei
na, kad žodis artritas reiškia
vien tik SĄNARIO uždegimą. 
Tada sąnarys parausta, sukais
ta, sutinsta ir esti skausmingas 
jo judinimas. Visai kitas reika
las yra skausmai raumenyse bei 
kaulų raiščiuose. Čia dabar ap
tarsime vien tik sąnario uždegi
mą (artritą). Apie raumenų ir 
sausgyslių (raiščių) negeroves 
plačiau pasiskaitysite kita proga.

Yra šimtas artrito rūšių

Kartą ant visados siipfaskį'mč- 
gyvenimišką tiesą — faktą, kad 
yra virš ŠIMTO sąnarių negero
vių (artritų) rūšių. Yra KETU
RIOS dažniausiai pasitaikančios 
artrito rūšys. Jas visi gerai įsi
dėmėkime, nepamirškime ir 
liaukimės šioje srityje po balas 
braidžioti. 1. OSTEOARTRITAS 
(Osteoarthritis). 2. Reumatoidi
nis artritas (Rheumatoid arthri
tis). 3. Podagra (Gout). 4. Stu
buro sukaulėj’mas (Ankylosing 
spondylitis).

1. Osteoartritas, paprastai, 
• yra nesunki artrito forma. Jis Į 
' atsiranda vėlesniame žmogaus Į 
' amžiuje, apimdamas galutinius 

piršlų sąnarius. Jie tada gumbu- 
riuotai patinsta ir skausmai juo
se gaunasi. Geriausias tokios ne
gerovės gydymas yra KAITINt- 

! MAS DRĖGNOJE šilumoje. Tas 
j praktiškai atliekama karštame 
vandenyje, sąnarius kaitinant 
per dienų dienas. Atsiminkime, 
jei norime gerų pasėkų susi
laukti, reikia kaitinti tokius są
narius ne valandomis, bet die
nomis, labai ilgai. Geriausiai to
kį kaitinimą atlikti vonioje besi- 
randant, ar pirtyje esant.

Pirtyje rankas aukštai karš
tuose garuose iškėlus, laikant 
iki nepakenčiamo karščio. Vo
nioje — atskirame inde karšta1 
rnė* vandenyje plaštakas reikia 
laikyti kol pakenčiama.--Tada po 
pertraukos, vėl iki nepakenčia- 
mumo tokius sąnarius kaitinti. 
Kuo ilgiau taip kaitinsime, tuo 
greičižu.''skaiismų;šąii^ii«3^^- < 
sikratyšime. Tadi^Od^t bus 
kiek gumburiuotai sąnariai pa
tinę, bet juos skausmų neturė
sime. Taip re’kia sąnarius kai
tinti per visą gyvenimą, o ne tik 
kada kas užsimano.

Taip sąnarius, OSTEOARTRI
TO atvejuje, kaitinant, dažniau
siai NEREIKĖS JOKIO VAIS
TO. Taip, JOKIO! Todėl visi tu
rintieji osteoartritą pirštų galu
tiniuose sąnariuose liaukitės pri- 
iminėję visokias tabletes: tiek

gauti savo vietovės krautuvėse. 
Ke’kalaukile ir nuolatiniai tokią 
duoną naudokite, krautuvės ją 
pristatys. Žinoma, jei nepirksi te, 
jos krautuvėse nerasite. Kokios 
prekės neperkamos, tokių krau
tuvių savininkai nepristato.

Iš tolimesnių nuo Chicagos 
vietų visi lietuviai galite tokią 
duoną užsisakyti paštu ar tele-j 
fonu (BRUNO,S BAKERY, 3339 
South Lituanica Ave., Chicago, 
Illinois, 60608. Tel. 254-6376). 
Pats laikas visiems lietuviams, 
ypač pensininkams, atgimti tin-

ry, M.D. Tiitt Gare ef Youi islf. 
Addison- Wesley Publishing Co.gydytojo priežiūroje esant rei

kia minėtai didelės dozes aspi
rino naudoti. O mažų dozių dėl 
rimtos ligos visai nereikia var
toti. šitą tiesą visi dabar žino
kite ir ją pildykite.

Taip pat žinokite, kad visokie 
skelbimai per televiziją ir kitur 
apie aspirino pakaitalus yra ne
teisingi. Tie pakaitalai prieš už
degimą NEVEIKIA, todėl ir ne- 
naudot-ni. Jie tik pirkliams nau
dingi. Nesiduokime apgaunami.

Salia aspirino naudojimo prie 
reumatoidinio artrito, dar būti
na ligoto sąnario RAMYBĖ. Rei
kia šiltus kompresur dėti. Dar 
būtino dalyko sepamiršti: reikia 
DU KARI US DIENOSE skauda
mus sąnarius išjudinti pilname 
jų judėjimo galimume. Būtinai 
tą padarykime, nes kitaip sąna
rys sustings ir niekada pilnai ju
dėti negalės. O norint pilnai tokį 
sąnarį vėliau judinti, jis skau
dės. Ašarok, bet du kartus per 
dieną skaudantį sąnarį pagim- 
nastikuok. ,

Tik jau vieni patys nemėgin
kite artrito gydyti, nes tai per- 
mažas dozes aspirino (neveiklias 
ptifeš ligą) naudosime, tai ne 
tais vaistais esamą negerovę 
tvarkysimas. Blogiausiu atveju, 
jei užsispyręs būsi ir pats mė
ginsi gydytis, po šešių savaičių 
gydymo, dar esant ligai, kreip
kis pas gydytb-ją, jei pradžioje 
nesikreipei.

NE TAU GĖLĖS

Aš galiu tik vi ną...
Ir beeidama pro darželį
Kai pakils aušra nuo žemės. 
Žodelį sakysiu.
Tu bučiuosi ryto gėles, 
Aušrai tekant skintas...
Aš pagausiu naują giesmę 
Ir mintis augintas...
Tavo gėlės, mano idainos — 
Tai pasaulis džiaugsmo!
Tau tik skinti, man dainuoti 
Tmžinai be džiaugsmo!

Ne tau, skintos margos gėlės 
Mielas bernužėli, 
Kito lauksiu aš atjojant 
Vėlu vakarėlį...
Tavo žodžiai, žvilgsnis tylus 
Lydi man kasdiena, 
Bet mylėti visa širdžia 
Aš tave matysiu

aspiriną pirkti be recepto, tai jie 
gali ir gydytis be gydytojo pa
galbos. Tai baisi klaida, ji turė
tų nebūti toliau lietuvių karto
jama. Iš kitos pusės, ir tūli gy
dytojai elgiasi ne taip, kaip rei
kia: jie, žinodami paciento nuo
monę apie aspiriną, jo nepata
ria, o prirašo Motrin ar kitokį 
vaistą, kuris, paprastai, menkiau 
tvarko šią ligą ir dar Sunkias 
negeroves sukelia. Mat, esti ne
patogu imti honorarą už vizitą 
(jis šiandien brangus) ir tik as
pirino prirašyti. Šitokios baimės 
neturi universitetinio lygio gy
dytojai. Jie gydo žmones, ne
kreipdami dėmesio į čia virš mi
nėt us trukdymus, kuo sėkmin
giausiai pagal dabartinės medi
cinos reikalavimus.

Kai patys pacientai reikalaus 
ispirininio gydymo, jie tik tada 
tokį apturės. Tai bus geriausi 
reumatoidinio artrito gydymo 
laikai.

— Salvadoro įsibrovėlių vadas 
Zamora patarė nesusipratirhus 
spręsti taikiai.

— Bedarbiai, norintieji gduti 
pašalpos, galės užpildyti lakštus 
iki rudens.

• Pirmieji “pfežėls” buvo ga
minami pietų Europoje. Juos 
pagamino vienuoliai, kuriais ap
dovanodavo vaikus, mokančius 
poterius.

Daugiau apie tai — kitą kartą.
Pasiskaityti. Donald M. Vieke-SIELOS SKUNDAI .

J. v -

Ties galva dangaus mėlynė, |l
Pragaras po .kojų:
Dega viešniom krūtinė, •
Taką skundai kloja.

Ei, nenuoramos verpetai
Mano kelią braižo,
Amžiais vargsta mano metai, 

. , Mintys širdį raižo.

Ei, tik veržtis ir kovoti, ‘
Tik ilgai kentėti,
Ir gyvenimą eikvoti,
Ir skausmais šnekėti.

gydytojo duotas, tiek kaimyno 
patartas, ar vaistininko įpirštas. 
Žinotna, tabletę nuryti yra daug 
lengviau (nors ji nieko nepade
da), kaip imtis tikro šios ligos 
gydymo: ilgo, nuolatiniai karto
jamo vandenyje KAITiNTMO. 
Jei oda darysis jautri nuo karšto 
vandens, išsitepk ją vaikams 
skitu aliejumi (Baby oil). Aiš
ku. kad reikia ne vien kaitinimu 
pasitehk’nti: prisieina dar GE
RAI MAITINTIS.

Gera mityba reiškia pakanka
mą naudojimą KETVERIOPOS
rūšies maisto: 1. Pifeno (lieso); kamai mit*bai’ kūno nenuodi' 
gaminiai. 2. Mėsiški dalykai: 'lmLli gaigalais, rūkalais, be 
praktiškai geriausi - žuvis, > reikal° naudojamais vaistais...) 
paukštiena, ypač kalakutiena lr linkamam įvairiu rūšių artn- 
(visada be orios), kiaušinio bal-į šiuo atveju, są-
tymas. 3. Vaisiai - daržovės. I narlŲ stip^am kaitini

mui.
Dar žodelis dėl mediciniškų 

prietarų. Daugelis mūsiškių nau
jo gaminti Bruno Bak^.^ūti- ’ doja ivaLrias žoleles nu<> VLSoki9 

negalių. Tokie gyvena tarsi miš
ke, balose, urvuose, kur jokių 
gydytojų, jokių vaistų nėra. Jie 
neina pas gydytoją ir nevartoja 
reikiamu vaistu/Tai kitas kraš
tutinumas. Nereikia vaistų var
toti be tikro reikalo, bet taip 
pat nereikia jų atsisakyti, esant 
būtinam reikalui. Taip elgiasi 

' išmintingas lietuvis.
Dabar daug kas mėgina sąna

rių negeroves gydytis užsimau
nant ant rankos varinę ar mi
singinę bei dar kitokią apiran- 
kę. Kiti bando visas visų pensi
ninkų ligas tvarkyti ALIJOŠIU
MI. Na, ir visus namo langus 
alijošiaus augalais pasipuošę, jį 
naudoja nuo visokių kvarabų. 
Tokiems šio skyriaus patarimas: 
naudokite alijošių, tik gydytojo 
žinoję būdami ir gydykitės vi 
sas ligas, pildydami jo nurody
mus.

2. REUMA TOIDINIS ARTRI 
TAS (RHEUMATOID ARTHRI
TIS) yra dažniausia, sunkiausia 
artrito forma. Jo kilmė nežino
ma. Manoma, savos rūšies užde
gimas jį sukelia, šios ligos atve- 
juje dažn’ausiai ir gausiausiai 
pacientai esti išnaudojami ii 
apgaudinėjami. Pagaliau, ir pa
tys pacientai, netekę kantrybė: 
dėl ligos nesitaisymo, griebiasi 
apgavikų pagalbos.

Mes. visi lietuviai, nesiduoki- 
me apgaudinėjairii. Žinokime ii 

' niekada nepamirškime tiesos, 
i kad šioje ligoje geriausias, pa 
tikimiausias ir magiausiai žalos 
pacientui darantis vaistas yra 
ASPIRINAS. Jis pigiausias ii 
tik jis pirmiausiai šioje ligoje 
naudotinas PAKANKAMAIS 
kiekiais. Visas vargas, kad toje 
ligoje reikia aspirino naudot 
LABAI DAUG. Mažos dozės NE 
VEIKIA. Tada pacientas grie 
biasi už kitokių vaistų. Tie kal
tais sukelia didelių negerovių 
Tada pacientas grįžta prie mažų 
dozių aspirino, ar už dar kitokii 
vaistų mėgina kabintis. Taip ii 
netenka vairo savo sunkios ligos 
gy<iyine dažnas mūsiškis. šit< 
kiekvienas turėtume vengti.

, Būtinai gydytojo žinioje esant 
reikia pradėti naudoti aspiriną 
dideliais kiekiais. Ir gydytojai

■4. Javai (ypač kviečių daigų ja
vainiai ir toks ragaišis, diiona). 
Tokią duoną, tokį ragaišį pradė-

nai visi pradėkime tokio pavi- 
lalo naudoti viso kūno sveika- j 
tai pagerinti, o ypač sąnariuose 
esamoms negerovėms paleng
vinti.

Šio skyriaus paprašytas Bru
no Bakery savininkas naudoja į 
LABAI STAMBIAI maltų kvie-‘ 
čių daigų miltus. Neatsikalbi nė- • 
kitė, būk tos duonos negalite
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Reumatoidinio artrito 
gydymas aspirinu

Aspirinas yra pajėgesnis vais
ias (nors be recepto gaunamas) 
už visus k’tus su receptu gauna
mus vaistus, gydant reumatoi
dinį artritą. Tik reikia žinoti, 
kad tokį artritą gydant (ir kai 
kuriuos kitos rūšies artritus), 
asp’rinas turi būti imamas DI 
DĖLĖMIS DOZĖMIS IR NUO
LAT PER ILGESNĮ LAIKĄ, ši
tos tiesos nesilaikant, nesusilau-; 
k i am a gerų pasėkų, aspirinu gy
dantis. Čia ant visados turi lie
tuviai atsisakyti aspirino ėmimo 
p j tabletę kitą. Tokios dozės 
remtos ligos negydo, o dėl menk
niekio nereikia imti aspirino.

Aspirinas mažina sąnario su- 
inima ir skausmą. Suaugusiam 

pacientui normali aspirino dozė 
yra nuo dviejų (2) iki ketūrių 
(4) tablečių aspirino (10-20 j 
’rainų svorio) kas KETURIOS 
(1) valandos, per dieną ir naktį, ■ 
aigi, nuo tuzino (12) iki šešio

likos (16), o sunkesniais reuma
toidinio artrito atvejais, net iki 

4 tablečių paroje. ,
Jei aspirino dozė sukelia t 

skausmus skrandyje, ūžimą au-1 
yse. sumažina girdėjimą, jau 
o veikimas pasiekė maksimumą 
r galima doze kiek sumažinti. 
<ai kuriems pacientams aspiri
nas (ir visi kiti nuo artrito vais
ai) gali sukelti skrandyje pa- 
.iršutines žaizdeles ir dėl to 
traujavimą iš skrandžio. Nors 
ispiriną vartoja milijonai, tokie 
kraujavimai pasitaiko, palygin
ti, retai.

Dėl paprasto skrandžio sujau- 
linamumo imant aspiriną, nė- 
eikia jo nutraukti. Išvengimui 

cokio skrandžio sujaudinimo, 
reikia aspirinas visada imti PA
VALGIUS, arba prieš rūgštis 
maistų išgėrus (Maalox ar Gclu- 
sil). Galima tokiems jautruo- 
iams naudoti apvilktas neutra- 
ia uedžiaga aspirino tabletes- 
(Ecotrln, A.S.A.. Enseals).

Atsiminkime, kad gydytojas 
;uri tvarkyti dozavimą aspirino! 
tokiose veikliose dozėse aspiri-j 
ną vartojant. Aspirinas turi

turi liautis vis naujus vaistus to- MAŽIAU neigiamų reiškinių už 
kiemš ligoriiaffis priraŠmeję. pa- visus kitus dėl artrito nauĄoja- 
cientai mano, kad jei jie gali dus vaistus. Todėl jis naudoti-

i žemės šauksmas rėžia ausį, 
Mirti ar kentėti? ■’ '
Nieks širdies aūdfų neklausia^ 
Skirta jai kalėti. |

Juodos dienos lėtai Slenka S
Krašte ištrėmimo,
Kur mirtis mus greit sutinka 
Prie žiauraus likimo...

•' S. L.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight. A

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 
“The Overnight Wonder’

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

2 -

PASSBOOK 
SAVINGS

us for 
finsneinf.

AT OUl low UTB

«**■•*’

FSI-tCr
Mutual Federal 

Savinas and Loan
WEST CE’TWAK :C^CafeO, W

P#t®r Pres. tėl.': 847-ffO

SERVING CttlCAGOLAMbSlfeCEiW* .

N?iiji®r»o<3 CHicnoo, R. DI Tn*tsdav. August 9. 194.'



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday^ 

by The Lithuanian News Publishing Co., Inc,
1739 So. H listed Strwt, Chicago, IL 60604 Talephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000

As of January 1, 1930 
Subscription Rates:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year. 
$22.00 per six months, $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
>ther countries $48 00 per year.

metams -----------  $40.00
pusei metų —._____________ $22.00
trims mėnesiams _________ $12.00
vienam mėnesiui $4.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams __ _______________ $45.00
pusei metų------------------------$24.00
trims menesiams -________  $15.00
vienam mėnesiui$5.00

Kanadoje:
metams _ $45.00
pusei metų ..______________ $24.00
vienam menesiui ___ ______ $5.00

Užsieniuose:
metams -..... ..............................$48.00
pusei metų$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. TeleL 421-6100.

Kitose JAV vietose:
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

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

______i j' -- ■-' — ---------------

i t * . - ■

Neleis Nikaraguai kištis
Į kitas valstybes

Sekretorius George Shultz sekmadienį pareiškė ra
dijo ir televizijos atstovams, kad JAV yra pasiryžusios 
neleisti dabartinei Nikaraguos. vyriausybei siųsti ginklų 
ir žmonių į kaimynines valstybes.

Sekretorius Shultz, Baltuose Rūmuose išklausęs spe
cialaus ambasadoriaus Richard Stone pranešimą prezi
dentui Reaganui apie pokalbį .su V. Zamora, pareiškė, 
kad Amerikos karo laivynas nesikiša į. Centro ir Pietų 
Amerikos valstybes. ^Jis pridėjo, kad JAV karo laivai, 
dalyvaujantieji Centro Amerikos vandenų manevruose, 
nesirengia pulti kitų valstybių transporto laivų Karibų 
jūroje ar Pacifiko vandenyne.

Sekretorius Shultz panašiai kalbėjo Senato užsienio 
reikalų komisijos posėdyje. Vėliau tas mintis pakartojo 
spaudos atstovams. Jis pridėjo, kad JAV karo laivai ne- 
atsišąudys. Jeigu kurios valstybės karo laivai pabandytų 
pastoti JAV karo laivams kelią, tai JAV karo laivai 
pasitrauks be mūšio. Karo laivai dalyvauja manevruose, 
bet nesirūpina jokiais kitais klausimais.

Sekmadienį spaudai ir televizijai padarytas sekreto
riaus Shultz pareiškimas vis dėlto skiriasi nuo penkta
dienį padarytojo. Sekmadienį sekretorius pareiškė, kad 
JAV karo, jęgos vis dėlto neleis transporto laivams vežti 
ginklų į Nikaragvą, kuriuos ji galėtų siųsti į kitas vals
tybes. Kilo klausimas, kaip Nikaragua galės tuos gink
lus gauti, jeigu JAV karo laivai jų netikrins. Nebent 
JAV turi priemonių anksčiau patikrinti, ką Sovietų 
transporto laivai veža į Nikaragua?

Pasirodo, kad amerikiečiai turi galimybių patikrinti, 
-ką-Sovietų laivai veža. Į Vakarus plaukiantieji Sovietų 
laivai turi perplaukti Bosforo sąsiaurį. Ten amerikiečiai 
turi progos patikrinti rusų vežamus ginklus. Vėliau gali 
patikrinti rusų transporto laivus, kai jie naudoja Pana
mos kanala. V

Kaip tėvas su sūnumi pSgulcfe kubietį
į Spirer Lung Sr. d rbo Pan j skristi į Miami, Fla. Ten didelis 
American oro linijos bendrovėj i sus sipkimo centras. Paųoro pa- 

i virš 20 metų. Jis mėgo lėktų-! bandyti, gal ras darbo Floęijdoj.
i vus, jam patiko skraidyti, bet Ilgesnį laiką ištarnavęs aviaci- 
jis neturėjo pragos tapti lakūnu, j joj, tarnąulojas visuomet gaji 

Lėktuvo vairuoti jis negalėjo, pigiau pasinaudoti kelione lėlĮ- 
bet jis d’rbp beveik Visus lėktų-Į fyu ir nuskristi į pageidauja-

! vo dsrbus. Pradėjo nuo valymo, piąs Amerikos vietoves. Flori- 
tikiinimo, . keleivių sodinimo, j dyn j s pasiėmė savo 15 metų

I bagažų neši
dirbo kaip pranešėjas ir kele vių j Spicer Lung.
>atn!nau,.oias. Paskutnius sep

j tynerius metus jis buvo įparei- buvo skraidęs, lėktuvo nebijojo.
Praleidę dieną Miami aero- 

Ircme, tėvas su sūnumi jau bu-

jojimo, o vėliau jau j ,’Įinų. kuris taip pat vadinasi 
....... ..................... t . janl patiko pą- 

kraidyli kąrtu su tėvu. Jis jau

gotas surasti, parūpinti, paga 
n n i, apt.rnauii didžiucs us;
Pan American lėktuvus maistu, į vo milžiniškame Pan American 
gėrimais, ndais ir Lt. Tai did'-, World Wide bendrovės lėktuve 
is darbas lėktuve, vežančiame 'ce ng. 747, kuris turėjo juos 
po porą šimtų ir daugiau viso-; parvežti namo., Lėktuve buvo 
kio amžiaus keleivių.

aot.rnauii

JAV karo laivams nėra jokio reikalo tikrinti Sovietų 
transporto laivą, plaukiantį į Korinto uostą. Amerikiečiai 
sustabdė Sovietų transporto laivą, iššaukė kapitoną prie 
garsiakalbio ir paklausė, kur jis plaukia ir ką jis veža. 
Jie žinojo, ką rusai vežė, nes plaukiant Sovietų laivui 
buvo patikrinta. Amerikiečianls rūpėjo nustatyti, ,khd 
Sovietų kapitonas meluoja. Apklausinėję Sovietų kapito
ną, jie patvirtino žinias, kad ir jis meluoja.

Amerikiečiai, žinodami, ką Sovietų transporto laivai 
nuvežė į Korinto uostą, nustatė, kad Sovietų kapitonas 
meluoja. Sekmadienį paskelbė, kad amerikiečiai imsis 
priemonių neleisti Nikaraguai vežti ginklų į greta esan
čias valstybes. Pirmon eilėn bus kreipiamas dėmesys į 
Hondūro valstybės teritoriją.

Paaiškėjo, kad Hondūro valstybėje iškelti 5,600 JAV 
karių. Jie jau turi reikalingas ginklų atsargas. Jiems 
įsakyta išvalyti visą Hondūro, teritoriją nuo įsibrovėlių. 
Iš Nikaraguos yra įsiveržę į Hondūrą ne tik naujai ap
mokyti Nikaraguos kariai, bet ten yra ir didokas skai
čius kubiečių bei kitų kraštų jaunimo. Jie vengia susi
kirsti su Hondūro pakraščių sargais ir policija. Jų svar
biausias tikslas įsiveržti į Salvadorą.

Anksčiau Nikaraguos kariai laisvai įžengdavo į Hon
dūro teritoriją, ją peržengdavo ir laisvai įsiverždavo į 
Salvadorą, bet dabar jau kiek sunkiau. Pradžioje buvo 
reikalinga gauti leidimus, bet paskutiniu metų, kai pasi
keitė Hondūro vyriausybė, tai leidimų neduoda.

Hondūro vyriausybė bando įsibrovėlius iš Nikara
guos sustabdyti, neleisti naudoti savo teritorijos, bet iki 
šio meto Hondūro pasienio sargai ir policija nepajėgdavo 
suvaldyti įsibrovėlių. Salvadoro kovoms vadovavo kubie
čiai. Jie turėjo gerus ginklus ir didelį patyrimą Angoloje 
ir Etiopijoje. Hondūro pašlaitėse jie užimdavo geras stra-

i.u L n<i Si. gyv .10 Hp:s- 
;-jn m es e. Buvo vedęs, turėjo 
avy še'mą. namus, augino va:- 

kus. Darbas buvo geras, gerai 
apmokamas.

Šių metų birželio 15 dieną Pan 
American bendrovė Spicerį at
leido. Atleido ne todėl,, kad jis 
oūtų ką nors blogo padaręs, bet 
todėl, kad bendrovės vadovy
bė, siekdama sumažinti išlaidas, 
nutarė, kad toje srityje darbą 
gali atlikti mažesnis skaičius 
žmonių. ,

Spicer Lung Sr. prabuvo dvi 
savaites be darbo, bet pradėjo 
nerimauti. Jam atrodė, kad rei
kia ieškoti darbo. Jis apvažiavo 
Houstono įstaigas, bet mėgiamo 
darbo nerado. Praeitą antradie-

121 keielvis, iš F.crjdos skridę?
i Houston, Texas. Tėvąs su sū- 

' numi buvo lėktuvo priešakyj^ 
1 visai ne'.oi; lakūno kabinos. Ten 
sėdėjo ir kiti lėktuvo tarnauto
jai, važiavę namo. Jie visi buvp 
pažįstami. Tarp savęs šnekučia
vosi įvairiais darbo reikalas. 
Palietė ir Kubos klausimą, pa
žymėjo, kad šiais metais kubie
čiai jau buvo pagrobę aštuonis 
lėktuvus įr turėjo kubiečius 
nuskraidinti į Kubą. -

Lėktuvas Boeing 747 dar ne
spėjo pakilti reikalingon aukštu - 
mon, kad galėtų nekliudomai 
skristi į Houston. Jis pakilo prieš 
20 minučių, buvo virš debesų, 
bet dar, neišsitiesęs tolimon ke
lionėn. kai lėktuvo- priesakin at
ėjo keleivis. Tai bu<o 30 metų

nį, rugpiūčio 2 d., jis nutarė nu- Alfredo Ayala. Amerikon jis at- *. J-i ■ ' ; . ' , r " - - e • - > * T ■» «. --- - - ■ . - , - , ■ > ---- -'■ / —>.
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teginė? ^pozicijas, aš 'kuritį labai lengvai įsiverždavo į , 
Salvadorą.- j;„ ,

Šiandien įvyksta susirėmimų tarp įsibrovėlių iš NL 
karaguos ir Hondūro pasienio sargų, bet dažniausiai 
nukenčia Hondūro kariai. Jį ginklai seni ir patyrimas 
labai menkas. Hondūro valstybėn. per, manevrus iškelti 
JAV kariai padės Hondūro vyriausybei apvalyti kraštą 
nuo įsibrovėlių. .;

V. Zamora, skrisdamas į..Kolumbiją, įsakė yisiems 
Salvadore buvusiems įsibrovėliams persikelti į Nikara- 
guą. Kol vyko pasitarimai, Salvadore buvo ramu. Niekas 
elektros įrėngmiiį negadino, ir nepuolė Sąlvaįoro, karių. 
Praeitą penktadienį Salvadore jau vėl pasirodė Ząmoros 

vadovaujami kovotojai įvairiose šiaurės^VĮeįose. Niekam 
ne paslaptis, kad jie. perėjo .Hondūro valstybę ir. kalnų 
keliais ir takais pasiekė anksčiau laikytas teritorijas. (

Nikaraguos vyriausybė pasiūlė atšaukti visus savo 
karius iš užsienio valstybių.,Ji prižadėjo atšaukti, sayo 
karius ir padėti kitiems atšaukti. JAV yra pasiryžusios 
atšaukti visus savo ^karius iŠ Hondūro valstybes^, kai ten 
nebus nė yįęiio. Nikaraguos, Kutos ar bet kurios kitos 
valstybės svetimo kario. - . .

Kol Nikaraguoj bus svetimų valstybių apmokytų 
partizanų, bandančių prasiveržti į Hondūrą ar kitas kai
mynines valstybes, tai amerikiečiai, išvalę kraštą nuo 
svetimųjų, saugos Hondūro pasienio strategines vietas. 
Manoma, kad. amerikiečiai teiktų tokią pat pagalbą ir 
Kosta Rikai, jei įsibrovėliai ten bandytų įsiveržti.

įvylcp 1^81 pnetai^ bėt neturėjo 
darbo ir i>uto. Laužyta anglų 
kalba jis pasakė, kad nori įeiti 
įr pasikalbėti su lėktuvo kapi
tonu. ....

t Ayalą rigs iųąutjė nuo durų, 
nriė jų krapštėsi, noi ėdamas 
įžengti. Netpd lakūųo kabinos 
sėdėję keleiviai pradėjo įtarti, 
kfd tas Ayąla turi kažkokį keis
tą užsimojimą. Tuo labiau įsiti
kino, kai jis -kumščiu trenkė į 
jrieakines duris. Niekas jam 
^urų neatidarė. Tada jis pradėjo 
kojomis daužyti duris. Ayala 
pasitraukė, įsibėgėjo, ab’em ko
jom trenkė į duris, pasitraukė, 
įkiššo rankas į užpakalines kel
nių kišenes, suriko, kad lakūnas 
pasuktų lėktuvą į Kubą.

Spicer žinojo, kad Ayalai už- 
jo pamišimas. Jis norėjo, kad 
cap.tonas pasuktų h ktuvą į Ka; 
bą. Tėvas mirktelėjo greta sėdi n 

; am sūnui, kad čiuptų Ayalą, 
> pats čiupo už užpakalinėn ki
šenėn įkištos rankos ir ją užlau
žė. Prie jų priėjo dar kitas gra
žiai nuaugęs vyras ir visi trys 
Ayalą taip, suspaudė, kad drą
suolis neteko energijos. Jauna
sis Spicer, gerklės neatleisda
mas, Ayalą gerokai apsvaigino.

Suimtas lėktuvo grobikas bu
vo. prie.kędės pririštas iki lėk
tuvas pasiekė aerodromą. Jį at
rišo tiktai Houstono aerodrome 
įžengusi policija.
• .Ayala jaū buvo geisme. Jam 
paskirtas, teismo advokatas ir 
uždėtas $200,000 užstatas, kurio

LĮ ĮAy-ąfe sorėjd didžiuoju Ame
rikos lėktuvu grįžti į Kubą, bet 
atrodo, kad' dabar ne taip grei- 

■tmjis giąL
v Prsžitą penktadiėnį Pan Ame
rican bendrovės vadovybė nuta
rė Spicerį vėl įdarbinti. Kol kas 
dar neaišku, kokį darbą jam 
dubs, bet Spicer Lung Sr. galės 
būti tikras, kad ,jam nereiškės 
kitur ieškoti darbo.

į * *• t

Reporteris

VALENSA TURI KELIS 
PASIŪLYMUS

t GRA^A^triją.-^7-Lešek Va
lensa pareiškė Austrijos-, spau
dos- atstovams, kad . Solidarumo 
unija dar nesunaikinta. Jis turi 
keUs.prinus^kurių jis-tuo tarpu 
dar^i^g^li pasiūlyti., Jis yra įsi- 
tikinęSj kad Solidarumas dar at
gis visame krašte. Valensa žino, 
kad generolai juo yrą labai pas;- 
piktįnę, J>et. jis, yra įsi tikinęs, 
įog kariškoji, vyriausybė pama
žu priims unijos veiklą.

Valensa taip pat pažymėjo, 
kad popiežius jam nepatarė po- 
litikon nesikišti, bet patarė ne
apsunkinti vyriausybės veiklos.

PUKi f E jav taupymo sonul

J. PUSĖNAS
SUSITIKIMAS iftJMAftbi

ilįsln^j

Bijoma, kad žudikas .galėjo užsibarikaduoti 
kur pas farmėrį. Įspėjami, visi gyventojai nieko 
neįsileisti į savo namus. Pamačius, ką nors įtar
tino, tuojau šaukti policiją. Nukentėjusio gyvybė 
vis dar tebėra dideliame pavojuje. Gydytojai deda 
visas pastangas išgelbėti jo gyvybę. Bijoma, kad 
jis gali mirti, neatgavęs sąmonės.

Smartis išeina iš krautuvės, užsidega cigarą 
ir pažvelgia į laikrodį. Dar visa valanda iki su
tarto laiko susitikti su Sobaldžiu prie automobi
lio. Jis dar turi laiko, gal užeiti į barą ir išgerti? 
Bet ne, alkoholis problemos neišspręs, tik dalyko 
sprendimą pasunkins. Keliai užblokuoti, mąsto 
jis, važiuojant namo su Sobaldžiu reikės prava
žiuoti blokadas. Policija pastebės Sobaldžio auto
mobilio numerį, sulaikys juos abu. Jis galės būti 
atpažintas pagal aprašymą. Prasidės tardymas, 
jam reikės įrodyti, kur buvo, ką veikė. Sužinos, 
kad restorane buvo drauge su peršautuoju, taigi 
negalės sakyti, kad jis norėjo jį apiplėšti. Negalės 
sakyti, kad peršovimo metu buvęs restorane, nes 
lie drauge išėjo. Ne, jis jokiu būdu negali važiuoti 
•iraugo j Sobaldžiu namo. Nutaria palaukti, kol 
Sobaldis išvažiuos. Tuomet jis paskambins žmo
nai, kad ji atvažiuotų jo paimti. Sakys pasivėla
vęs ir Sobaldžio s įtartoje vietoje neradęs. Galėtų.

žinoma, parvažiuoti taksiu, bet tas gali labiau puikiai atsimenu. Sakė, kad jis labai geras ir ra- 
kristi į akis, nes tokiu būdu jis niekuomet ne
važinėjo.

Jis nueina į saliūną. Daug vyrų sėdi prie ba
ro, kiti pasienio bustuose. Prirūkyta, mažai švie
sos, apsvagiusios akys mirksi, keli balsai gru
biai juokiasi, skamba pinigai, klinksi pilstomi 
buteliai.

Smartis susiranda aukštą kėdę prie baro, at
sisėda ir apžvelgia sėdinčius į abi puses. Daugelis 
akių nukrypsta į jį. Kai kurie veidai matyti, bet 
nepažįstami. Jis paprašė alaus stiklo.

Truputį prigesęs pašnekesys vėl tęsiasi:
— Tai sakai, kad tamsta buvai arti ir gerai 

matei, kaip jį nušovė.
— Buvau visai netoli. Sėdėjau automobily. 

Tarp manęs ir jų buvo tik vienas automobilis. 
Išgirdau jų automobily triukšmą, tuojau atsidarė 
jų automobilio durys ir vienas šoko bėgti, o kitas 
vytis ir šaudyti. Anas parvirto, o tas pribėgęs 
dar šovė į jį iš labai arti. Vėl sugrįžo prie auto
mobilio ir nuvažiavo. Aš jį labai gerai mačiau, 
man rodos, kad aš esu jį kažkur sutikęs, tik ne
atsimenu, kas jis toks. Netrukus atvyko policija, 
atsirado daug žmonių. Aš pasakiau policijai vis
ką, ką mačiau.

—jĄš manau atsiminsiu. 0. taip.sml
menu —- aš jį sutikau Sand Krike.'- Sobaldis manė 
supažindino. Sakė jo pavardė, bet neprisimenu. 
Jis atsikėlęs iš kažin kur, bet vedęs čia/ pirkęs 
žemės ir gerai gyvena. 0. taip, taip, dabar aš jį 

mus žmogus, bet matai, kaip atsitiko.
— Kaip kaubojų filme, ar ne?
— Pranešk apie tai policijai.
— Nesinori nosies kišti, paskui teismai, gai

šatis.
— Kad jau tu įkišai jĮipsį. Jei nenorėjai, rei

kėjo tylėti. Dabar aaug žmonių girdėjo. Jei pats 
nepraneši, kiti praneš, tave vistiek klausinės, po 
teismus tampys. Geriau pats viską policijai pa
sakyk. ,lt ..

Smartis išgena vieną stiklą, užsisako kitą. 
Jo galvoje tamsiau ir tamsiau darosi, jokių planų 
nebepajėgia sukurti, mintys maišosi ir neviĮtis 
prieš akis atsistoja. Jam darosi aišku, kad jokie 
gudrumai nieko nebepadės, jis bus suimtas ir tei
siamas. Dabar jau baigta. Geriau gyvam nepasi
duoti. Jis įkiša ranką į kišenę ir užčiumpa revol
verį. Paleisiu satų kulką ir bus baigta. Užteks, 
gerai pagyvenau. Mirti reikės, neišbėgsi, kodėl jos 
nephsišaukus dabar, kai labiausiai jos reikia. Ar 
geriau bus mirti kalėjime, ar Kalifornijos dujų 
kameroje, visą garbę įraradus, paniekintam. Bet 
dai: nėra ko skubėti, tą padalyti jis dar suspės; 
reikia žiūrėti, kaip toliau šis dalykas rutuliosis.
D.ąr t reim^pamėginti sunaikinti pėdsakus, juk 

"TPĮu nebebus, čia žmonių nedaug, gal 
koks dešimt.; Visus iššaudysiu ir liudytojų nebe
bus. Tačiau šie žmonės jo nusikaltimo nematė ir 
jie nėra jokie liudytojai. Jo pavardės niekas ne
žinojo. Reikia veikti, bet šaudyti visus būtų kvai

lystė, jis nė šovinių tiek daug neturi.. Jis išgeria 
savo stiklą iki dugno ir drąsiai prieina prie to 
žmogaus, kuris pasakojo, ką matęs.

— Atleiskite, mister SniitK, aš norėjau su ju
mis pasikalbėti. t t

— Taip, — truputį nustebo šis.
— Jūs dar tebesate automobilių pardavėjas, 

tiesa? r ,, _
— Taip, aš esu. . ...
— As norėčiau savo automobilį iškeisti, gal 

jus tunte gerą dylą?
— O, taip, — nudžiugo pardavėjas: — aš ge

rų automobilių visuomet turiu. Ar norėtumėt nau
jo? As turiu labai genį, truputį pavartotų, ar 
norėtumėt pamatyti ?<

— žinoma, negi pirksi katę įpaišė.
— Labai malonu, pavažiuosime iki mano 

biznio.^
. jiedu išeina iŠ šaliūnd prie Smitho automo

bilio ir susėda.. fc
— Malonėkite pasukti į kairę. Norėčiau pa

imti žmoną, ji pasiliko supermarkete Ten yra ir 
piano automobilis, galėsite jį pamatyti.ir nuspręs
ti jo vertę. Manau, kad už savo mašiną gausiu 
nuolaidą.

► (Bus daugiau). _

PATS SKAITYK IR RItUs hARAGiNK 
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VAKARŲ VĖJAI

TeL: 562-2727 arba 562-2728

NaturmortasK. žoromskis

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«6tch»cter Community kliniko* 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

yiršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu;

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

iiiii

Atspaustas uoloje 
Adomo žingsnis

Šri Lankos (Ceilono) saloje, 
netoli Indijos, yra aukštas kal
nas, Samanala vadinamas. Visų 
šalių pilgrimai lipa į tą kal
ną, ypatingai mahometonai ir 
budistai.

K’
inuotas ir ne-

TEL. 233-4554 
Service 855-4504, Pa«e 04053 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

^07 West 103rd Stress

Viludoi pejpd fusitnrim^.

Mahometonai tiki, jog kuomet 
Adomas buvo išvytas iš rojaus, 
tai angelas nusinešė Adomą į to 
kalno viršūnę ir parodė jam vi
sas blogybes, kurios atsiras pa
sekmėje jo pirmutinės nuodė
mės. Adomas taip nusiminė, 
kad jo kūnas pasidarė labai 
sunkus. Žengiant kalnu, jo koja 
įspaudė pėdsakus, kurie užsilikę 
iki šių dienų. Ne gana to, Ado
mui pravirkus, iš jo ašarų atsi
rado ežeras, iš kurio pilgrimai 
ir šiandien geria vandenį.

Budistai turi savo legendą, 
panašią į mahometonų.

KELIAI IR KLYSTKELIAI

I

k
1
1 
I

------- .......

lik'ų “izoliuotas
Prieš kiek laiko net Australi

jos vyriausybė stipriai pasisakė 
prieš didėjantį draugiškumą su 
Pabalt jo okupantu. Lietuvių 
Moterų Klubų Federacija taip 
pat stipriai parėmė VLIKo pozi
ciją. Gi PLB valdyba ir tuome
tinė JAV LB Krašto valdyba ta
da nukalė dabar jau pagarsėjusį 
šūkį “Veidu į Lietuvą” ir skelbė 
lietuviškai išeivijai, kad neklau
sytų VLIKo parėdymų. Tai buvo 
tik paprastas me.as, norint nu
statyti išeiviją prieš Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, 
“draudžiantį” jai lankylis oku- 
puo.oj Lietuvos. Tą patį dabar 
kartoja p. Gureckas.

Tikimės, kad nauji, labiau ap
galvoti vėjai JAV LB, o taip pat 
atneštos prasmingesnės ir tai- 
k ilgesnės idėjos kitų kraštų lie
tuvių bendruomenių PLB seimo 
metu Čikagoje, atneš pozityves
nį galvojimą ir garbingesnį el
gesį. Žmonėms, įpra tusiems 
skelbti insinuacijas, tai nebus 
lengva.

(LKDS biuletenis)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
. s

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

jaunuolius dalyvauti pionierių Suvalkų trikampyje ir sovieti- j
nėję Baltarusijos respublikoje,

i

1

I

1

' Ths ’Great Room’ latest Trend In Interiors *

T»l»fu 773-1543

J

OfiM telefwus; 774-28SG, 
RnidaacllM teK: 444-5542

® U. S. Census Biuro teigi
mu, vienas iš penkių amerikie
čiu vra virš 55 metu senumo, (r V/ **

INKSTŲ, PŪStaS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2454 WEST Mrd STREET 

yalaadoK sasrad. 1—4 poilsis

Apdraustu p*rkriu«tyis®s 
li frailly atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tai 374-1831 arba 3744995

7159 So. MAPLEWOOD AYE. 
CHICAGO, IL 4OQ9

OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVHKAI
2413 W. 71rt SL TtL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Leidimai — Pilna
ŽEMA KAINA 

Priimam Master C.h»Tgv 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-3043

padėtį. ri
Mus pasiekia žinios, kad ten 

vykdomas tautinis genocidas, 
kuriam sustabdyti reikalinga vi-

Prostatos, inkstų ir šlapumu 
... ..takų chirurgija, 
6025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 337lį 
Tel. (8132 321-^20f

FUND

□UR HEART ChB

gyvenančių taip vadinamame

PERKRAUSTYMAI

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ 1

Laidotuvių Direktoriai

Tel. RE 7-12132424 West 69th Street

fl—---- - ——
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ii WTIS stotie*, 1110 AM banga.

ĮSU W. 71*t Street

Kurten nuo pirmadienio fW peak 
tadienio 8:30 raL vakaro- 

Vlaoa laido* U WCEV rtotUa,

Jį “Lietuvos Aidai
KAZt BRAZDŽIONYTE 

Pr»<nme« vedifr

Draugo korespondentas (J. 
Pi.), aprašydamas Alg. Gurecko 
kalbą PLB seimo metu, sako, 
kad A. Gureckas kalbėjęs: 
“Svarbu Lietuvos žmones išsau
goti nuo izoliacijos. White 
Plains pasitarimuose tam buvo 
numatytos gairės. Po invazijos, 
Afganistane, veiksnių taktika iš 1 
siskyrė. VLIKas skelbė draudi
mą lankytis Lietuvoje, Lietuvių 
Bendruomenė manė, kad kuo 
bus mažiau kliūčių bendradar
biavimui, tuo geriau”. (Draugas, { 
1983.VU.2).

1, Ponas Gureckas jau anksčiau 
pagarsėjęs savo skardžiais pa
reiškimais, kurie privedė prie 
jo išprašymo iš VLIKo valdybos 
posėdžio, jo ilgesnio tylėjimo, 
vėl pradėjo kartoti senas insi
nuacijas. Turbūt, naudojasi Vol
tero mintimi “mesk purvus, vis- 
tiek kas nors prilips”. Tegu p. 
Gureckas pacituoja kur ir kadai 
VLIKas draudė išeivijai lanky
tis okupuotoj Lietuvoj. Be cita
tų ir pagrindimo tokie pareiški
mai yra ne kas kita, tik mėty
mas purvais. Koks to tikslas, ga
lėtų atsakyti tik .pats Alg. Gu
reckas. Mes šį kartą susilaiky- 
sim nuo spėliojimų. .

VLIKo pozicija šiuo klausimu 
yra labai aiški. Ji buvo tokia pat 
prieš White Plains pasitarimus,

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS 

ATSIŠAUKIMAS
Vilniaus Krašto Lietuviu Są-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

tokia priimta WP konferencijoj 
ir tokia pasiliko iki dabar. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas skatina visus lankyti j 
savo gimines ir draugus okupuo
toj Lietuvoj, rašyti dažnus laiš
kus, siųsti siuntinius. Iš antros
pusės, VLIKas.pa taria ir net ra-j junga, atstovaujanti Rytų Lietu- 
gina nęsibiči&iHĮuti su okupuotos j vos Rezistencinį Sąjūdį, nenuils- 
Lietuvos pareigūnais, kurie tik-; tarnai budi mūsų sostinės Vil
tai vykdo Sovietų Rusijos įsa- niaus ir Lietuvos rytinių bei pie- 
kymus. Siūlo nesinaudoti komu- tinių etnografinių žemių sargy- 
nistų siūtomis paslaugomis ir goję ir stebi mūsų tėvynainių, 
neleisti vienus nesubrendusius

RADIJO JEIMOS VALANDOJ 

šeštadieniais ir sektnali«niais 
Duo 8:30 iki raL ryto. 
Stotie* W0PA - 1498 AM 

truMliuojamo. S nūcy shriŲet*
Marquette Parke,

stovyklose ir okupanto finan
suojamose jaunimo ir profesio- tautiniai kultūrinę bei religinę! 
nalų ekskursijose.

Prasidėjus rusų invazijai į Af
ganistaną ir JAV prezidentui 
paskelbus įvairias sankcijas,

Tad suvažiavimas, apsvarstęs 
susidariusią padėtį, kreipiasi į 
visus laisvajame pasaulyje gyve
nančius. patriotiniai nusiteiku
sius tautiečius, prašant organi
zuotos talkos kovoje su vykdo- j 
mu tautinio gyvastingumo ma-1

tarp jų vienų metų nesilankymą j sų lietuvių vieninga pasiprieši- 
Sovietiį Sąjungoje, VLIKo val-;nimo akcija.
dyba, simpatizuodama su Afga-{ 
nistano laisvės kovotojais ir 
JAV prezidento paskelbtu boi- 
votu, išleido aplinkraštį, prašan- 
t įlietuvišką išeiviją vienus me
tus susilaikyti nuo važiavimo į 
pavergtą Lietuvą, išskyrus būti
nus atvejus, kaip artimųjų mir- rinimu, mūsų etnografinėse, ta- 
tis. Kontaktams pasilieka laiškai čiau svetimųjų valdomose Lie- 
ir siuntiniai.

“Izoliacijai” išvengti Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas informuoja okupuotą Lie
tuvą per Romos ir Vatikano ra
dijo siųstuvus. Nesnaudžia ir 
Amerikos Balsas ir Radio Liber
ty. Tai rodo, kad VLIKas daro

tu vos žemėse. į
Tad visi geros valios lietuviai 

kviečiami atlikti tautinę pareigą, * 
kad nebūtumėm istorijos pa
kaltinti. j

Pasirašo suvažiavimo prezi
diumo pirmininkas ir sekreto- ; 
rius (parašai neįskaitomi).

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

HOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS GM 
txPKsswAy

Chicago, ūlinots 60623 
Talct 778-1374

Walla between rooma in 
the home began to disappear 
in the early 195O’« when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
“the great room” whicn in- 
fortxnatu living, dining and

food preparation activitlei in* 
to one huge space.

The spacious “great rodrn” 
shown here feature* in edeo* 
tic group of contemporary 
furnishings. Th* open-plan 
concept is further Enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dininf 
areas through the use of the 
same elegant C Tick -pattern 
floor covering. It w GAF’t 
handsome sheet vinyl In the 

Newburgh Brick’1 pattern £* 
White.

This GAFSTAR Softrtd 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main® 
tenance. The Quiec-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available m 9' and 12' widths 
at your nearest home improve* 
ment center or building supply 
dealer.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

f RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue f 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



ŠIURPUS ŽMONIŲ ŽUDYMAS 
PIETŲ PRANCŪZIJOJE

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
.pradėjo leistis nuo kalno vir
šūnės.

Vienas Sofitel svečias, nujau
tęs, kas viešbučio rūsyje darėsi, 
pranešė policijai. Policija pa
skubomis važiavo į viešbutį, ka
da tuo pačiu keliu vagiliai lei
dosi žemyn. ,

Policija, radusi viešbutį be 
priežiūros ir ati<iarinėlas duris, 
leidosi ieškoti atsakingų parei
nu. Avignono policijos viršinin
kas Julien Bertrand, Montpellier 
Bertranlo sūnus, kitiems polici
ninkams įsske ‘sekti nuo kalno 
besileidžiantį automobilį, o kai 
patyrė, kas atsitiko Sofitel vieš
butyje, jis pats, kilų pagalbinin
kų, lydimas, ten nuskubėjo.

< šeštadienį jis pranešė, kad So
fitel viešbutin buvo įsibrovę va
gys, kurie nušovė šiuos žmones: 
L Prancūzijos konsulą Vakarų 
Vokiet’joje, Saarbruckene, Lu- 
ėien Andre; 2. prancūzaitę Gene
vieve Dupoint, kuri kartu su 
konsulu buvo apsistojusi ištaigin 
game viešbutyje ir grįžo viešbu
tin pirmomis ryto valandomis; 
3. atvykusius į viešbutį svečius 
priimančią moterį; 4, viešbučio 
sargą; 5 baro patarnautoją; 
6. viešbučio muzikantą, ir 7. jo 
Sužadėtinę.

Jie visi buvo nužudyti šūviu 
į galvą, .labai šaltakraujiškai, 
kad negalėtų liudyti, kas bandė 
pralaužti saugių dėžių su bran
genybėmis. C 
■; Žudikai užbarikadavo viešbu
čio vedėjo kambario iš vidaus, 
kad būtų sunkiau įsiveržti, pa
matyti žudynes, o jie turėtų 
daugiau laiko toliau pabėgti.

Bet policijos viršininkas J. 
Bertrand vienai policijos grupei 
įsakė įeiti į viešbutį, o kitai gru
pei liepę pastoti kelią žemyn 
besileidžiančiam automobiliui 
su vagimis.

’ Avignono policija pastojo ke
bą bėgantiems vagims, o besi- 
vejantieji iš užpakalio paleido 
kelis šūvius į bėgančiųjų auto-' 
mobilio padangas. Vagys išleido 
vieną savo sėbrą, o kiti pasuko 
automobilį šaligatvin, jj paliko,

o patys dingo. Išlipęs vagis, ne
turėdamas šovinių, turėjo poli
cijai pasiduoti.

Policija suėmė 38 metų Jean 
Roussel, kuris jau buvo pralei
dęs kalėjime devynerius metus

A/gnono policija turi vagių 
automobilį, bet kitų trijų dar 
nesuėmė. Ji žino žudikų vardus, 
turi jų rankų pirštų nuospaudas, 
apsupo dalį Avignono.

Vagys, nenorėdami, kad jucs 
atpažintų ir vėl padėtų į kalėji
mą, labai šiurpiai nnz.udė sep
tynis žmones. Labai pasipiktinę 
ne tik prancūzai, bet ir visa Va
karų Europa.

Labiausiai nusiminusi 
konsulo žmona. Ji nežino, 
riais valstybės sumetimais
sios vyras buvo pasiųstas į Avi- 
gnoną ir kokiais sumetimais jis 
buvo apsistojęs su turtinga ir 
jauna prancūzaite.

Policija prašo Avignono gy
ventojus surasti likusius septy- 
nhi žmonių žudikus.

Reporteris

vra
ku-

— Lietuvių Tauragės klubas 
kviečia visus atsilankyti į ren
giamą gegužinę, kuri įvyks rug
pjūčio 14 d. 12 vai. popiet Šau
lių salėje, šokiams gros 
E Knoll orkestras.

geras

tau:’

PALAIMINTAS ATLEIDIMAS
“Iš tiesų, iš tiesų sakau 

jei kas neatgims iš aukštybės,
negalės regėti Dievo karalys-^ 
tės... Nesistebėk, jog pasakiau: 
jums REIKIA atgimti i šaukšty- 
bės’’. (Jono 3:3, 7).

Maloniai prašome pasiklausyti 
“Gerosios Naujienos Lietu
viams” šiandien 8:45 vai. vaka
re per “Lietuvos Aidus” radijo 
banga 1450 AM.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So->, 
phie Barčus radiją 'išgirsite1 
“APVALYMAS”.

Pareikalaukite knygelės ‘“At
raskime Šv. Rašto Lobyną”.

Aleksas Ambrose,

Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

SPROGO IR LCŽO 
TANKLAIVIS

CAPE TOWN. P. Afrika. — 
Ispanų tanklaivis “Castillo de 
Bellver”, iš Persijos įlankos ve
žęs 73 milijonus galonų naftos, 
netoli (Lape Town uosto užsidegė 
ir sprogo. Nafta pradėjo veržtis 
j pavirš'ų ir palietė Cape Town 
pakraščius. Vietos jūreiviams 
sekmadienio pavakare pavyko 
užkabinti degantį laivą ir nu
vilkti toliau į vandenyną.

Dabar tas laivas dar tebedegą, 
bet jis yra 80 mylių atstumoj 
nuo P'etų Afrikos krantų. Visų 
laimei, pirmadienio ryte pasisu
ko vėjas ir pradėjo pūsti nuo Af
rikos pakraščių. Nafta, kuri bū
tų užteršusi pakraščius, bangų 
yra nustumta apie 20 mylių 
nuo Afrikos krantų.

PATARIA SUTIKTI JURIJŲ 
ANDROPOVĄ HIROSIMOJE
STOCKHOLMAS, Švedija. — 

Willy Brandt, Vakarų Vokieti-! 
jos socialdemokratų partijos! 
pirmininkas, kalbėdamas apie J 
galimą naujo karo pavojų, pata- J 
rė prezidentui Reaganui susi
tikti su Jurijum Andropovu lap
kričio mėnesį Japonijoje, Hiro-j 
širnos mieste. Lygiai prieš 381 
metus amerikięčiai išmetė ato
minę bombą šiame mieste.

Brand tas yra .prąktisKas ir ap~, 
dairus žmogus, bet politikai ne-j 
supranta, ką jis tūri galvoje; 
bandydamas suvesti Amerikos 
prezidentą su Andropovu Hiro
simoj. Ko Amerikos prezidentui . 
važiuoti į Hirosimą?

SENATORIUS PERCY 
TURI SUSIRŪPINTI

■

IteaL ŽMnd — Fardavlmet 
KKAL S STATI FOR SALI KKAL trr ATI FOR SALI

t * 1* T*’__________—     — -------------- ——
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS y 

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIA.IS ISSIMOKtJTWAIK
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: A

i '<UT4JAL FEDERAL SAVINGS I
I PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 1,

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
R NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

’ z#.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

gali netekti vietos Senate.
Lietuviai senatorių Percy pa

žįsta, jis rūpinasi Lietuvos lais
vės reikalais, bet jam reikia su
sirūpinti kitais Illinois balsuoto
jais. Jeigu jis nori Senate pasi
likti, tai turi gauti ir demokratų 
balsus. Vien tiktai respublikonų 
balsais jis nepraeis. Vieni res
publikonai senatoriaus C. Percy 
nepraveš, jam reikia būtinai 
gauti lietuvių ’demokratų balsus.

našiu būdu jis užėmė preziden
tūrą.

Sankara pareiškė, kad jis ne
priklauso jokiai partijai, bet 
rengiasi eiti progreso keliu. Pir
mas jį pasveikino Libijos prezi
dentas Chadafi;

TĘSIASI KOVOS TARP 
IRAKO IR IRANO

i

BAGDADAS, Irakas. — Ofi
cialus Irako pranešimas sako, 
kad prieš dvi savaites prasidė
jusios naujos kovos tarp Irako 
ir Irano tęsiasi abiejuose fron-j 
tuose.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg.' 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. , 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis- 
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas mokėjimas, savininko paskola..

ŠIMAITIS REALTY

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, troli, 

tsrsntuotai ir sfžiningeL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talmen Avi. 
Tel. 927-3559 <

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St

. TeL: 436-7878

D Ė M E S I/O 
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebliie 

Liability apdraudimas ' i
tams. Kreiptis: I

A. LAURAITI! ■' 
4645 So. ASHLAND AVI, j 

i

k
TeL 523-8775

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

CHICAGO, Ill. — Senatorius 
Charles Percy turi rimtai susi
rūpinti ateinančių metų rinki
mais, nes prieš jį organizuoja-* 
mos rimtos jėgos, iš Bostono 
praneša žurnalistas James War
den. Jis tvirtina, ‘kad ateinan
čiais melais senatorius C. Percy,

THOMAS SANKARA 
VALDO A. VOLTĄ

UAGADUGU, A. Voltą. — Ka
pitonas Thomas Sankara nušovė
13 prezidento rūmų sargų, su
žeidė kitus 13, sudarė revoliuci
nę tarybą ir pasiskelbė Aukšto
sios Voltos prezidentu. J

Sekmadienį jis susrkvietė žur
nalistus ir radijo ’komentato
rius, jiems pranešė, kad buvęs 
prezidentas nesilaikė demokra
tinės santvarkos, nekreipė dė- 

.mesio į socialini teisingumą, to- 
Jdėl iš jo atimta prezidentūra. 
Dabartiniu metu jis yra namų 
arešte. Jis baigė i. medicinos

Paskutinėmis 24 valandomis Į ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ ■
1 PRAGRŲŽIMAS

pagrindinio ir plaunamosios bei! 
plaūjamosioš ir vonios drumz-į 

les: Kalbame lietuviškai. T .
757-3790 j .

žuvo 3,324 Irano kareiviai, įžy- Į 
giavę į kryžminę ugnį Centro Į 
ruože. Iraniečiai manė, kad jie 
išmušė irakiečius iš kalno pa
šlaitės, bet kai jie užėmė tuščias 
pozicijas, tai kryžminė irakiečių 
ugnis, artilerija ir aviacija pali
ko kovų lauke virš 3 tūkstančiij 
Irano lavonų.

Tame Centro ruože Irakas 
neteko 33 tankų, 30 sunkveži
mių ir 106 artilerijos kanuolių

Dengiame ir taisome visų ri\ 
siu stogus. Už darbą garan 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tafman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

%

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

........... .Chicagos lietuvių istoriją^,
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas. : :
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

■ 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

> Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. '(Persiuntimui~pridėti $1)' 
----- Siusti čekį:

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

TESTAMENTAI j
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti , teisininko Prano ŠULO
— Pirmadienį aukso uncija — teisėjo Alphonse

mokslus Paryžiuje. Pernai pa- kainavo$408. ‘ WELLS peržiūrėta “Sūduvos* Ii
: „ : . .... ■ ----------- išleista knyga su legališkomif;jJ

_— formom!* Ali
Knyga su formomis gauna j 

cnt Naujienų administracijoje; i

“Sūduvos’’

Laikrodžiai Ir brtagenyMr 
Pardavimu ir TataymM V 

U44 West f*Hi street 
TeL REpubHc 7-194] . • ‘ j

1 ‘

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viiuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
jusirūpinimą___________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra., i veika ta ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr, A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -----
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo išlaidom*.

Siuntimai j Lietuvi 
ir kitus kraštui

P.\NEDĄS? 4059 Archer Avenue, 

Chicago, Iii. 60632/ Tai. YA7-59W

18.00

Į3.00

82.08

“LIUCIJA” i
Miko šfleikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
’ Autorius pavaizduoja lietuvių 

gyvenimą^ nuo XX šimtmečio 
pradžios iki n Pasaulinio karo. 
22 ilgesni įr trumpesni apsa

kymai, 184 pšt Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pa» 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. ž I M K U S x -‘ į 
Notary Public ?

INCOME TAX SERYICI 
! 4259 S. Maplewood, TeL 254-7454 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

. ? JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA <

v • .* A ' ’ ' ’
? * ■' X .* * * *s'

BRONIO RAILOS ..
NUSIBASTYMAI I

I

102 pust Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ | 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą 
\ arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta, į

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039 i

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Ag*nt
3208’A W. 95th St

Everg. Park, III. (T7T 
60642 - 424-8654 &

Advokatas
' GINTARAS P. ČEPĖNAS
< Darbo valandos: Kasdien: nuo 
| 9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 TaL d. 
J h pagal susitarimą, 
I ; Tet 776-5162

1649 West S3rd Street 
Chicago, HL 60629

advokatu draugu a
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

<606 S. Kadai. Ava.
Chicago, 19. 60629

TeL: 778-8000

• Vyrukas, ieškantis žmonos, 
buvo užklaustas:

— Kodėl geriau pageidauji mo
ters, kuri groja smuiką, negu' 
pianą? |

— Dėl to, kad smuiką leng-'
viau išmesti per langą! PIRKIT! JAV TAUPYMO 4ONUS

— Naujienos, Chicago, 8, IR Tuesday, Auguti 9, 1983


