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Ketvirtadalis Sovietų laiškų cen
zūros - Pabaltijo valstybėse

’ / Birželio 22 d. JAV-ių Atstovų 
Rūmuose buvo diskutuojama 
“Helsinkio Žmogaus Teisių Die
na”, minima rugpiūčio 1 d. šia 
proga, N.Y. atstovas Benjamin 
Ą. Gilman pabrėžė, kad Sovie
tų Sąjungos žemėlapyje didžiau
sia žmogaus teisių pažeidimų 
koncentracija randama skersai 
Suomijos įlankos.nuo Helsinkio 
vadinamu miesto — Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Jis pridūrė, kad jo specialus 
komitetas, kuris tiria Sovietų 
valdžios vykdomą laiškų Cenzū
rą ir konfiskavimą, nustatė, jog 
25 nuošimčiai > tokių dokumen
tuotų atvejų priklauso Pabaltijo 
valstybėms.

VILNIAUS PAREIGŪNAI 
“ŠVIEČIA” VOKIEČIŲ

, KORESPONDENTĄ .
' Frankfurter AUgemeine Zei- 
tung korespondentas Leo Wie
land birželio 7 d. numeryje pa
pasakojo apie savo apsilankymą 
Vilniaus “užsienio reikalų mi
nisterijoje”, Spaudas skyriaus 
vedėjas Ričardas , Va: gausk as 
(KGB veteranas? Red.) ir “mi
nisterijos” pirmasis-.sekretorius 
kritikavo-Vąkmįų';s§aųdps pra- 
nešimusi apie Lietuvą.5E^, joje 
t^raŠųjna: hpie Bažnyčnps Jge’rse- 
kfojaĮ^^iasfii^uĄ;Į^i^įi^®e- 
dat^iųš?'“Biaųriaus^^pa^.j|z- 
dyą’esąs;.pogrindinėvKLBjKrc«i- 
kaį fiuęios; Lietųvoję. pĄšn^dąfii 
čios ditįgiau^ia trys kopi]ds, J>ej 
viėiią jų.visad patenkanti į dip
lomatinį ,. lagairiina ir ■ taip -

’’’4^ ** / S

smunkanti į Vakarus, iš kur ją 
pertransliuoja Vatikano radijas 
“devyniasdešimt nuošimčių po
litikos ir dešimt nuošimčių reli
gijos”. (Beje, Waigauskas čia 
smarkiai pameluoja, nes oficia
lūs sovietiniai kratų ir teismo 
dokumentai mini daug didesnį 
skaičių LKB Kronikos egzemp
liorių. — Red.)

Vokiečių korespondentai buvo 
parodyti 1982 -m. išspausdinti 
mišiolai ir katekizmas. Jam bu
vo paaiškinta, kad dar yra “šio
kių tokių problemų su katalikų 
ekstremistais”, bet jų esą ne
daug, “gal keturi ar penki” (!). 
Jie svajojantys apie “buržuazinę 
Lietuvą” ir norį “sugrąžinti is
toriją į 1940-uosius metus”. O 
kaip su nuo 1961 m. ištremtuoju 
vyskupu Julijonu Steponavičiu
mi ,galimu kardinolu “in pec- 
tore”?, Jis esąs ‘‘užsispyręs žmo
gus”, turėjęs apleisti sostinę dėl 
savo “antisovietinės veiklos”. 
Kunigui negalima lipti į sakyk
lą ir kalbėti: “Mes norime nu-

versti sovietinę valdžią”.
“Užsienio reikalų ministeri

jos” pareigūnai sakėsi nieko ne
žinantys- tapie_Įielųvių jaunimo 
“religinį, atgimimą’’-. Tiesa, kai
me esą-krStstijajma'daugiau yai- 
kų, negu. miestę,.'\VaIslybė _ne- 
norijjtižkad a^ipnioli^os. inetų 
nesulaukę yąrk4i'4>ŪtųL “religin
gai ;indok,trixiuQjami’’. už šeimos 
ribų. Ar Jtaį. reiškią, kad vaikai 
negali patarnauti Mišioms? “Ga
li, jei sulaukė .15 metų;, baigė 
mokyklą ir dirba’” .Pasak‘kores
pondento,; tai “lietuviškas kom
promisas”. .L . „ . (Elta)

BEREŽKOVAS NENORI 
VAŽIUOTI NAMO

WASHINGTON, D.C. — And
rei Berežkov, pirmojo Sovietų 
ambasados sekretoriaus 16 me
tų sūnus, nenori iš Amerikos 
važiuoti namo.; r .>

Sovietų propagandos agentūra 
Washingtohe paskelbė, kad pra
eitą penktadienį Berežkov išskri
do į- Prancūziją, Paryžiuje su 
motina įsėdo į Sovietų -lėktuvą

nustatė, .kad diplomato sūnus 
dar.t
WaslSffi

hori p|]
dipld^atoy-s^

bv.iętų ant^ąsadoj 
ž?*. 4; ■ ■
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IŠ CENTRO AFRIKOS PASIUNTĖ 
PARAŠIUTININKUS Į ČADĄ
APIE PUSĘ ČADO UŽĖMĖ LIBIJOS KARIAI, 
BUVUSIO PREZ. GUKUNO VADOVAUJAMI

NDŽAMENA, Čadas. — Pran
cūzų parašiutininkai, iš Centro 
Afrikos Respublikos permesti į 
Čadą, vakar buvo nuvejti į Sa
lai sritį ir sudarė naują fronto J 
liniją Čade.

Prancūzų diplomatas Guy Pen
ne, iki šio meto visą laiką besi
priešinęs prancūzų karo jėgų 
pasiuntimui į Čadą, vakar, išsi
kalbėjęs su Čado prezidentu 
Habre, pakeitė savo nuomonę ir 
įsakė lėktuvu atvežti 500 pran
cūzų parašiutininkų iš Centro

j Afrikos Respublikos į Ndžame- 
1 ną, o ten jie tuojau sėdo į sunk- 
Į vežimį ir išbažiavo į Salai mies
telį, kur sudarys naują fronto li
niją Libijos kariams pasiprie
šinti.

jaub^<v^.LtagpriJ^ižfi į 
Maš^raį; 'oS^SejaetųJt&^baSados 
amlžsadės-pareigimaj-įiori ji iš
sivežti, freapklausinėjus jo.

7 VOLTA
CHAD •

Ndjamena

CENTRAL 
AFRICAN REP.

-' Gerai ginkluoti prancūzar?&l<larė<-naują’ frohtdlinij^Tr-pa^ojo kelią 
kulkosvaidžių neturintiems Libijos kariams.

SILEH’REZ. PINOCHET SUTINKA 
ANKSČIAU PRAVESTI RINKIMUS

Čado kariai paėmė, nelais
vėn 520- Libijos' karių, pasiųstų 
į Faya Largėaū. Viši suimtieji! Generolas Pinochet, kanuome-

KRAŠTO GYVENTOJAI VIS GARSIAU PROTUSTUOJ A 
PRIEŠ GENEROLO PINOCHET SAVIVALĘ

SANTIAGO. — Čilės diktato- ji vakare negali grįžti namo, 
rius August Pinochet sekinadie-. Kariai nušovė kelis gyventojus 
nį pareiškė, kad jis sutinka pra-i visai be reikalo. Jie šaudė į lan- 
vesti plebiscitą ir atsiklausti 
krašto gyventojų, ar keisti da
bartinę konstituciją.

gus, jei kas žiūrėjo į karius.
Krašto gyventojai ruošia 

vieną demonstraciją, kuri 
didesnė už buvusias.

dar 
bus

buvo basi. nės vadų padedamas, pravedė 
naują konstituciją, kuri leidžia

Prancūzijos prezidentas jam valdyti kraštą iki 1989 me-
neleis išsilaisvinusiems Čado-gy
ventojams vėl patekti į vergiją.
Prancūzai padės Čado kariams 
išlaisvinti Libijos užimtas sritis.’ k ausJ

—Meksikos prezidentas išme
tinėjo prezidentui Reaganūi už 
jėgos 'Variojimą Centro Ameri
koj. Prez. -Reaganas paklausė, i 
ar be jėgos galima diktatorių F. 
Castro išstumti iš Nikaraguos.

KALENDORELIS
Rugpiūčio 16: Rokas, Joki- 

mas, Romas, Rugilė, Gantas, 
Vaisei ė, Daugintas.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:52, 
l Oras šiltas, lis.

■Ktrrand f
Miterandas, būdamas Liūr- 
de, įsakė prancūzų kariams 
iš Centro Afrikos Respubli

kos tuoj skristi į Čado 
kovos laukus.

Libijos karius j Čadą ir veržiasi 
tiesiai į pietus. Čado prezidentas 
buvo pasiuntęs savo karius į 
Faya Laurgeau, bet Čado kariai 
ten buvo sumušti arba paimti 
nelaisvėn.

Prancūzų prezidentas nenorėjo 
siųsti karių į Čadą. Jis ten buvo 
pasiuntęs 80 patarėjų, bet pa
tarėjų neužtenka. Libijos kariai, 
Gukuno vadovaujami, jau už
ėmė visą kalnuotąją šiaurės Ča
do sritį. Prancūzų ambasadorius 
Guy Penne nenorėjo siųsti savo 
karių, bet kai įsitikino, kad, Li
bijai visą Čadą užėmus, tas 
kraštas bus paverstas komunis
tų kolonija, tai Prancūzijos 
prez. Milerandas leido parašiu
tininkus permesti iš Centro Af
rikos Respublikos į Čadą.Pasirodo, kad šiomis dienomis, 

kai ėjo ginčai su prancūzais, 
siųsti ar nesiųsti karių į Čadą, 
Libijos kariai, sumušę Čado da
linius, . nžėmė Faya-Largeau, 
Koro Toro, Um Čalubą ir artėja į tą sekmadienį policija išvaikė 
prie Biltinės bei Abečės.

. A-^PmncSzd -paraštufininkąi- jau 
radt) karo medžiagos ir šarvuo-

iLįIus transporto sunkvežimius,
GENEROLAS ZIA “RINKS” H&unai? t^jau pasileido į Salai

. t'. ’ ' • .J T*!-.. ■ • TX • • i V .^miestelį; esantį Biltinės aukštu
moješiomis dienomis Libijos 

'ginkluotos pajėgos užėmė beveik 
Čado. Prancūzai

PARLAMENTĄ
' ISLAMABADAS, Pakistanas.
— Generolas Zia Julhak, dabar-j pus£ šiaurės
tinis krašto prezidentas, paskėl- į jauįturi Čade 500 parašiutinin- 

; kų. .Jie tikisi sustabdyti Libijos 
karius. Dalis jų jau pateko Ča
do nelaisvėn. Prancūzai jau ra-

bė, kad 1984 metų pavasarį bus- 
renkamas krašto parlamentas.

Iki šio meto Pakistanas netu-
rėjo parlamento rūmų. Dabar do amerikiečių atsiųstų kulko-

tų. Nauji rinkimai turėtų būti 
pravesti 1990 metais. Dabar pre- 

' zidenlas sutinka gyventojų atsi- 
i, ar jie sutinka su tuo 

konstitucijos paragrafu.
Praeito savaitgalio protesto 

demonstracija buvo labai gausi. 
Gyventojai dabar nenori nieko 
žinoti apie bet kokį konstitucijos 
paragrafo pakeitimą. Jie reika
lauja tik vieno dalyko: kad pre
zidentas Pinochet pasitrauktų 
iš pareigų. Gyventojai nori, kad 
žiauri kariškoji vyriausybė baig
tų kuo greičiau savo dienas ir 
leistų rinktiems atstovams 
daryti civilinę vyriausybę.

Kariai nušovė 24 
nekaltus žmones

MITERANDAS PASITIKO 
POPIEŽIŲ LIURDE

LIURDAS, Prancūzija. — Po
piežius Jonas Paulius II sekma
dienį atskrido į Tarbes miestą, 
esantį Pirinėjų aukštumoje. Ten 
jį pasitiko Prancūzijos preziden
tas Francois Milerandas.

su-

Paskutinė protesto demonstra
cija buvo pati skaitlingiausia. 
Vien tik sostinėje dalyvavo 10 
tuksi, žmonių. Jie nekreipė dė
mesio į Pinoclieto primestą 
konstituciją, jo planuojamą ple
biscitą, ir reikalauja, kad jis pa
sitrauktų iš prezidentūros ir ka
riuomenės vadovybės.

Dcinonstracijų metu buvo nu
šauti 21 jauni vyrai. Virš 200 
sunkiai sužeista. Generolas Pi
nochet paskelbė karo stovį ir už
draudė pasirodyti gatvėse nuo 
10 vai. vak. iki 6 vai. ryto. Ne 
vist Čilės gyventojai suprato, 
kuriais sumetimais pavėlavusie-

Prezidentas pasveikino atskri- 
dusį popiežių Tarbes aerodrome, 
o vėliau automobiliais nuvažia
vo į Liurdą, kur popiežiaus lau
kė didelė minia tikinčiųjų.

Prieš 125 metus šioje apylin
kėje pasirodė Dievo Motina 18 
kartų. Bažnyčia ištyrė reikalą, 
pripažino pasirodymą tikim, ir 
nuo to laiko tikintieji kiekvie
nais metais važiuoja j Liurdą 
gydytis.

Milerandas apgailestavo, kad 
popiežius negalėjęs atvykti į 
Liurdą praeitais metais, nes bu
vo sužeistas. Jis džiaugiasi, kad 
pajėgė išgelbėti gyvybę ir pa
sveikti. Prezidentas pasidžiaugė, 
kad popiežius dirba garbingą 
mūsų laikų darbą.

— Prancūzai- pasiuntė dar 
180 parašiutininkų į Čadą, kurie 
tuojau išvažiavo į naujas fron
to linijas Salai ir Um čalumbos 
ruože.

— Liurde popiežių pasitiko 
lenkai su plakatu “Solidarumas 
privalo gyvuoti Lenkijoj”.

jie baigiami statyti iš ballo ak- . 
mens. Pakistane bus prezidenti
nė valdžia. Parlamente bus 277 
atstovai.

Prezidentas turės didelę galią. 
Prezidentas bet kada galės at
leisti premjerą. Prezidentas bus 
Pakistano kariuomenės vadas.

Prezidentą rinks Pakistano 
parlamentas ir 4 provincijų at- ] 
stovai. Viskas taip paruošta, 
kad prezidentu vėl bus išrinktas 
Zia Julhak. Jis nuvertė Al Buto 
vyriausybę 1977 m. liepos mė-; 
nesį, o vėliau jį sušaudė 1978 
metais.

JAPONAIUŽDRAUDĖ 
RŪKYTI DVI DIENAS

VAKI, Japonija.— Vaki mies-, 
telis turi tiktai 7,370 gyventojų. 
Visi žino, kad rūkymas yra 
kenksmingas sveikatai. Rūkan
tieji gauna vėžį ir užkrečia ki
tus vėžiu.

Vaki meras, norėdamas ap
saugoti nerūkančius nuo rūkan
čiųjų, įvairiose vietose įvairio
mis valandomis uždraudė rūky
ti. Bet jis pasidarė daug priešų. 
Rūkantieji negalėjo jo pakęsti.

Vis vien praeitą savaitę meras 
uždraudė miestelyje dvi dienas 
savaitėje rūkyti. Daugelis buvo’ 
patenkinti šiuo nauju uždraudė j 
mu. Jie bent dvi dienas galės’ 
švariu oru pakvėpuoti. Bet rū
kantieji to negali-pakęsti ir or
ganizuoja protesto demonstraci
jas prieš tokią mero “savivalę”.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $411 • I

svaįdžių, kariškų sunkvežimių ir 
pakankamai amunicijos.

Prezideptas Reaganas neturi 
teisės siųsti JAV ginkluotų pa
jėgų į Čadą. Jis gali pasiųsti tik
tai patarėjus Čado kariuomenei. 
Bet gyvename laikotarpį, kai Li
bijos valdovas, nekreipdamas 
dėmesio į nutarimus, siunčia

didelę minią Dancige, kuri norė
jo paminėti nepriklausomos len
kų unijos trijų metų sukaktį.

Vyriausybė įspėjo Dancigo 
laivų statybos įmonės darbinin
kus, patardama neruošti jokių 
demonstracijų. Darbininkai vis 
dėlto susirinko prie žuvusių lai
vų statybos darbininkų pamink
lo. Dancige buvo išplatinti tūks
tančiai lapelių, kviečiančių dar
bininkus demonstracijoje daly
vauti.

Policija buvo gerai pasiruošu
si ir guminėmis lazdomis gero
kai apdaužė atėjusius demonst
rantus. Dešimtys jų nuvežti į 
kalėjimus.

Lešek Valensa žinojo, kad bus 
darbininkų demonstracija. Ryte 
jis išėjo bažnyčion, o po mišių 
išvažiavo į užmiestį. Demonstra
cijoje jis nedalyvavo.

Popiežius Jonas Paulius II-sis sekmadienį buvo Liurde, 
kur turėjo būti prieš du metus, bet sužeidimas ir gydy
mas sutrukdė jo planuotą kelionę. Jį pasitiko Prancū

zijos prezidentas Francois M i terandąs.



TRUPUTĮ KITOKIA KNYGA , U 
APIE ROZENBERGUS i

1952 metais Julius ir’ Ethel šnipai, kad jiedu atomo paslap- 
Rozenbergai buvo nuteisti, paso- :tis perdavė Kremliui, bet vėliau 
dinti elektros kėdėje ir paleista 
elektros išrovė.

Jie buVo nuteisti mirti už 
Amerikos atomo paslapčių pa
vogimą ar padavimą Sovietų 
agentams, Svarbiausiu liudinin
ku pries Rozenbergus buvo Da
vid Greenglass, J.' Rozenbergo 
žmonos Ethel tityrfes brolis.

Kada jie mirė elektros kėdėje, 
niekas nieko apie juos nerašė. 
KąS būtų norėjęs rašyti apie So7 
Vietų r Sąjungos šnipus? Tiktai 
praėjus keliems metams nuo jų 
miiįfiėS, pradėjo spaudoje rody
tis straipsniai, kad Rozenbergai 
buvo nužudyti be pagrindo. Jei
gu Sovietų valdžia būtų gavusi 
atomo bombos planus, tai komu
nistai jau, būtų turėję atomo^ 
bombą, o rusai tokios bombos 
dar neturėjo. ■> < \

Tą mintį pasigavo patys ru
sai r ir Sovietų propagandistai 
pradėjo skelbti, kad Rozenber
gai buvo' nužudyti visai be pa
grindo. Jokių atomo paslapčių 
jie neperdavę rusams. Pasirodė 
knygos apie Rozenbergus, kaip 
apie ‘^žiauraus • Amerikos f impe
rializmo” kankinius. Vokietijoj, 
Čekoslovakijoj, Anglijoj pasiro
dė knygos', apie Amerikos žiau: 
rujną. Rozenbergai, esą, buvę 
nužudyti bę pagrindo.
5 -z • r į/ * ■

Kremlius ilgai atomo bombos 
neturėjo, nes rusų' pramonė bu- 
v% atsilikusi. Turėdami atomo I 
bombos planus, jie bombos dar

Kremliaus propagandos agentū
ra kaltino Ameriką dėl nutari
mo 'pasodinti elektros kėdėn Ro
zenbergus.

Čia,- girdi, buvusi kalta Ame
rikos valdžia, pręzidentas Roo- 
seveltas, atsisakęs pakeisti mir
ties sprendimą. Knygos autoriai, 
peržiūrėję iki 1952 metų pa
skelbtus teismo sprendimus, nu
statė, kad nė vienas nusikaltėlis, 
baustas pagal tuos įstatymus,, 
negavo mirties. Jie tvirtina, kad 
Rozenbergus teisę teisėjai nebu
vo bešališki. Jeigu jie nebūtų 
pasodinti elektros kėdėn, tai 
šiandien jie jau būtų laisvi.

Autoriai tvirtina, kad teismas 
norėjęs padaryti p a v y z dinį 
sprendimą, kad ir kili neperda-j 
vinėtų atomo paslapčių. Ameri
kai visa tai brangiai kainavę, o 
dabar tos žinios perdavinėja- Į 
mos.

Knyga naudinga tuo, kad nu- > 
rodo ČIA, JAV laivyno, FBI do- j 
kumentus apie Rozenbergų slap- j 
tą pavogimą dokumentų apie 
atomo bombos planus, ir liudi
ninkų parodymus .teisme. Visi 
tie dokumentai patvirtina, kad 
Rozenbergai buvo šnipai ir 
bausmė buvo pagal veikiančius 
įstatymus. Knyga vadinasi “Ro
zenbergų dokumentai”’.

Tiktai knygos pabaigoje pri- 
pasakojama niekus apie pasky
rimą labai didėlės bausmės. Tai 
pirmoji amerikiečių knyga, ku-

Švyturio Jūrų Šaulių stovykloje “Pilėnai”, Manchester,
(Maletos nuotrauka)

\ DETROITO NAUJIENOS
D. L. ORGANIZACIJŲ 

CENTRO VEIKLA
- , , - ■ ., ■ Irioje aiškiai nurodoma, kad Ro-

nempkėjo padaryti B ršnipinėjo. Sovietų Są
mokslininkas, dirbęs Amerikoje 
prie bombos gamybos,, rusams 
nurodė, kas ir kaip reikia daryti 
atomui šuskaldyti. Tiktai: tada 
jie v pradėjo garpinti bombą. 
Jiems reikėjo viso dešimtmečio, 
kol.-susitvarkė Kaukaze. Dirb
dami kalno, pašlaitėj^.jie ten iš
sprogdino visą dirbtuvę ir už
mušė apie 260 mokslininkų, dir
busių atomo skaldymo projekte.

>Tuo tarpu Amerikos spaudoje 
pasirodė apie J.-E. Rozenbergus 
straipsnių, bandančių, j uos pada
ryti nekaltais žmonėmis.

nešimą padarė pirmininkas A? 
i Barauskas.

Pavergtų Tautų festivalis šiais

ERDVĖS KAIMYNYSTĖJE TURIME 
NAUJĄ SAULĖS SISTEMĄ

Pieno Take, dabartinėje ga- (Ienos observatoriją, o kai žemė 
taktikoje, n es turime savo kai- nusisuka, tai tuos spindulius už- 
mynys.ėje d:r vieną Saulės sis
temą. kuri sukasi p iras ai kaip 
mūsiške Saulė ir vises aplinkui 
ą besi sukančios planetos, me

teoritai ir didžiauei dujų sluoks
niai.

Mūsų kaimynė yra Vega. Ap- 
inkui ją sukasi žymiai didesnę 
masę turintieji Saturnai. Saulė 
ir visa jesios plane'ų sistema 
tur beveik.penk’s. bi'ijonus me
lų, o Vega- teturi tiktai vieną 
bilijoną metų. Saulė dega 10,000 
laipsnių karščių, o mokslininkai 
apskaičiavo, kad ir Vega dega 
10,009 laipsnių karščiu. Vega 
yra du kartu didesnė už Saulę, 
bet ji yra 60 kartų šviesesnė ne
gu Saulė. Danguje Vega yra tre
čioji šviesos atžvilgiu žvaigždė. 
Pati šviesiausioji yra Aušrinė, 
nuolat besisukanti šiaurės pa
dangėje.

Vegos šviesai pasiekti žemę 
reikia 28 metų. Vasarą kartu su
Vega danguje sudaro trikampį Į 
Donela ir Altair žvaigždės.

Praeitą savaitę naujausių ži
nių apie Vagą paskelbė Ameri
kos, britų ir olandų astronomai. 
Britai su olandais kelis metus 
ruošė satelitą, kuris erdvę ma
tuoja trumpais raudonais spin
duliais. Trikampė prizmė skal
do atėjusį šviesos spindulį. Pa
čiame prizmės gale eina patys, 
trumpiausi raudoni spinduliai 
(infrared). Olandai, danų pade
dami, nušlifavo geriausius tele
skopus infraraudonais spindu
liais patyrinėti erdvę.

Amerikiečiai jų trumpų rau
donų spindulių satelitą iškėlė 
180 mylių aukštumon, kad galė
tų nustatyti, kaip, iš Žemės erd
vės atrodo Vega ir ;kas galima 
pamatyti aplinkui Vegą. ' ,

Jei Žemė nesisuktų, tai trum
pi raudonieji spinduliai grįžtų į 
vieną žemės vietą. Dabar jie pa-

Darbmgas valdybos posėdis metajs įvyks rugsėjo mėn. 9, 10 
įvyko rugpiūčio mėn., 4 d., ku- 

jungai. Yra pagrindo manyti, • riame dalyvavo septyni valdy- 
i kad netolimoje ateityje bus dar | kos nariai. Posėdį pradėjo pirm, 
ryškiau parodytas nuteistųjų j Algis Barauskas. Praeito su- 
nusikaltimas. |

į . . . Reporteris !

į ar. Algis DaraubKds. riaciiv ou- 
1 sirinkimo protokolą perskaitė 
Į sekr. Romas Macionis. Proto- 

> V XIza arrc’Q.lvaif (K klaida
NAŠLAITIS RADO VER
TINGŲ BRANGENYBIŲ

, HOLLYWOOD, Fla. — Naš
laitis Eric Trout, eidamas pagal 
geležinkelio bėgius, rado milijo
no dolerių vertės įvairiausių 
brangenybių. Pasitaręs su jį pri
glaudusią šeima, jam buvo pa

kele įsivėlusi apyskaitos klaida 
buvo pataisyta.

Po to, atsistojimu buvo pa
gerbtas liepos mėn. 21 d. miręs 
Petras BliūlŽius.. .

•- Apie DLOC veiklą platų pra-

no.sios bangos bus nukreiptos 
į kitą žvaigždę.

Stebėtojas

registruoja britai Chilton mies
te, vadinamoj Appleton-Ruther- Į 
ford laboratorijoj.

Be Pasadenos observatorijos. 
Arizonoje, Tucson srityje yra 
S p r ausminiams erdvėlaiviams 
kontroliuoti laboratorija. Jai da
bar vadovauja dr. H. H. Aunhan 
ir dr. Fred Guilet. Jie turi elekt
ronines priemones infraraudonų 
spindulių atsiųstiems praneši
mams aiškinti. Jiedu greičiau 
viską mato, negru britai ir olan
dai. Dalis britų dirba ir Tucson 
laboratorijoj.

Jie nustatė, kad apie Vegą su
kasi labai didelė masė dujų. Ta 
masė tokia didelė, kad ji gali 
sudaryti daugiau planetų negu 
turi Saulė. Apie Vegą jau suka
si tos masės ratai, kaip mūsų 
Saturno žiedai. Trumpi raudo
nieji spinduliai praneša, kad tie 
žiedai yra 300 laipsnių šalčio, 
kaip Saturno žiedai.. ,

šiomis dienomis Pasadenoje, 
Tucsone ir Chiltone gautos ži
nios iš Vegos ir jos apylinkių žy
miai praplėtė Pieno Taką. Moks
lininkai jau spėlioja, kad ne tik 
Saulė su savo planetomis, bet ir 
visa Vegos sistema yra sudary
ta iš tos pačios dujų masės.

Kaip Saulė susidarė iš erdvėje 
buvusios dujų masės, taip ir Ve- 

I ga susidarė iš tokios pačios ma
sės. Tiktai žymiai vėliau, po ke
turių bilijonų metų. Saulė kadai
se buvo tokioje formoje, kokioj-

PRIIMTOS ELGSENOS TAI- * 
SYKLĖS ADVOKATAMS

>

ATLANTA, Ga. — Amerikoje 
yra (>00,000 advokatų, kurie pri-; 
valo prisilaikyti advokatąpis nu-j 
statytų dorovinių taisyklių. A d- ' 
vokalai privalo ginti teisman pa-< 
trauktąjį, bet jie taip pat pri-C 
valo padėti teisėjui nustatyti nu.-* 
sikaltinią. /

Iki šio meto veikė gana griež-’ 
tos elgsenos taisyklės visiemsį 
advokatams. Tos taisyklės At-» 
lantoj vykusioje advokatų atsto-į 
vų konferencijoje buvo gerokai 
pakeistos. Jos žymiai sušvel
nintos. i

Atlantoj priimtas elgsenos 
taisykles turės patvirtinti kiek-* 
vienos valstijos advokatų orga-1 
nizacijos. Floridos ir Kaliforni-; 
jos valstijos turi didžiausias adf 
vokalų organizacijas. Kai pa
tvirtina valstijų organizacijos* 
tai tas taisykles dar privalo pa-į 
tvirtinti valstijų, aukščiausias; 
teismas. Praeis daug laiko, kol 
įsigalios Atlantoj . priimtos 
syklės advokatų i elgsenai 
statyti..

tai*
i

nu-#

— Indijos žurnalistas Nąžnąil 
Hasan, beplaukiodamas'Persjjos 
įlankos fronto ruože, žuvo nuo 
paliestos sprogusios minios. Jis 
buvo Reuterio atstovas.

— Libane izraelitai tveria tvo
rą pietų Libane, kad joks falan- 
gistas neįžengtų į Izraelio kon
troliuojamą teritoriją.

< Praeitą.-savaitę-- išėjo nauja. tarta nueiti-į policiją ir pasakyti 
knyga apie abu Rozenbergus, teisybę. Policija per šešis mėne- 
Knygą didelė, 60Q' psl., kainuoja sius privalo surasti karolių, 
net Josios autojiiE yrą Rąp^. ląik^ųdžių, deimantų tikruosius 
old Radosh įir įafnąlistė fąyeėt savisijnkušA jei per pusmetį ne- 
Miltori. Išleidę'HplV |cnygų .surąnįa, tai 15 metų persiritęs 
dykjąj,

Ši knyga skiriasi nuo kitų iki
našlaitis taps jų savininku.

Atsirado 200 žmonių, kurie 
šio meto’ išėjusių knygų. jJi pri- norėjo brangenybes pasisavinti, 
pažįsta, kad Rozenbergai. buvo Policininkas Laskowski papra- 

’-•* ę ‘_____________________ • ' * 

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
‘ '• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksL
IMA m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vicet 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
T. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukoml* t 
M- K. Čiurlionio. M. Aūeikio, V. Kašuboa, A. RGkltelės Ir A. Yarn*

ir 11 dienomis miesto centre, ku
riame dalyvaus ir lietuviai, va
dovaujant Organizacijų centro 
valdybai. Lietuviai turės vieną 
kultūrinį ir maisto namelį. Na
meliams aptarnauti reikalinga 
talkininkų. Kas iš jaunimo atei
tų padirbėti, tam DLOC valdyba 
už valandą mokės 3 dolerius.

DLOC vadovybe maloniai pra- siekia Kalifornijoj' įrengtą Paša- 
so Detroito visuomenę f estiva-
Ii paremti finansiniai ir maistu daiaininku. Jie bus apmokami 
— kugeliu, kaldūnais, balandė- pa.gal atliįtą ]aiką

moj bus gyvybė. ‘™
Už pusmečio satelito’ raudo* PIRKITE jav taupymo bonus

lėmis bei pyragais, nors su ne
didele norma. Festivalio pelnas : vadovauja albanai.
skiriamas Ya^rio 16-osios šven- į D L Organizacijų Centras 
lės išlailoms padengti. Jei kas iš ]ailkja lietuvių visuomenės 
organizacijų norėtų išsinuomoti nor„mrvę 
namelį, kreipkitės į Organiza
cijų centro pirm. A. Barauską,

! telef. 554-4368. Namelio nuoma
Jeigu iki rugsėjo pabaigos tik- j 200 dol.

rasis savininkas neatsiras, tai! Festivalio vadovybė iš tauty-Į 
jaunas našlaitis taps rastų bran- bių reikalauja meninių vienetų; 
genybių savininku. tautinių- šokių, muzikos arba

šydavo papasakoti, kokios tos 
brangenybės. Kada “savininkas” 
viską .išpasakodavo, i tai polici
ninkas sakydavo: “Tamsta turė
site savo brangenybes kitur ieš
koti, nes šios nėra tos, kurių 
ieškote”. . I

Šiais metais visam festivaliui

ALB
* * *

RADIJO KLUBO 
IŠVYKA

įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. 5 d., Labor Day, O. C. ša- 
deikų sodyboje, 28975 Welling
ton Dr., Farmington Hills. Visi 
iš anksto kviečiami dalyvauti.

Ant. Sukauskas A

Išvyka

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI!,: AMERIKOJE
• yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
: . . darbus dirba. - ; V
SLAf-^išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudę savo nariams, / > v
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač- naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jųi gyvenimo pradžiai. ; ’ A

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
. : . . $1,000 apdraudos sumų temoka tik $3.00 metams.

• • J ■ 4 . r
SLA —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 ' '

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.
MARIJA NOREIKIENĖ

50 metų studijavęs, kaip

I • ~

maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik . t u f®»

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesupna 
taa Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje'; tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr po* 
riją. Dabar būtų Jį galima pavadinti kovotoju ui Žmogau* teina 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja fS.

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, August 16,1983

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir Ui 
ttnlf šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie da!n\ 
Ivente* bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenims 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja 82.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Juo*o Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Eta 
ratūrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf> 
parduodama tik už IX L I t

' » LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomv-TamaJasik. 
Įdomiai paradyta atudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai 
lietuviui. Leidiny* iliustruot** nuotraukomia, pabaigoje duodami 
vttovardžlų p*v*dinima’*tr jų vertiniai J eoklėčlų kalbą. Laba 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių iemėlapl*. Kaina

V K4 LAUKIS LISOL rašytojo* Petronėlė* Orintritėi a»

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

J . Atdara šiokiadieniais nuo ’
9 vaL ryto-iki*lOlwaL vakaro.

A . X < < . /

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. <Es mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias .Ištraukas, paruošė tikslius vertimui :

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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KAS DARYTI?

of Your- 
Publish

POPIEŽIUS ATNAŠAUS
MIŠIAS LIETUVIAMS

Švieskimės raumenų skausmų reikaluose, 
tada sėkmingiau talkinsime gydytojui mus 
gydyti.

JOKIO KREMO NEREIKIA 
SKUTANTIS BARZDĄ

Klaxsmwk. Nėgafra pfiftrtki 
savo vyrui skutimosi kremo. Kt-

ENERGY 
WISE

93 METŲ KŪNE SKAUS 
MAI

s Pirmasis požeminis susisie
kimas buvo atidarytas Bostone 
1897 metais.

ne pamokslu mokykime vaikus 
tvarkingo elgesio.

lokius skausmus sukėlė kasdie
ninė įtampa.

Ką gydytojas gali padėti 
minėtus skausmus turint?

Kartais išvykus atostogų, mi
nėtus raumenų-sąnarių skaus
mus kažkas kaip ranka atima. 
Tada gali būti beveik tikras, kad

® Amerikiečio vidutinis ūgis 
yra 5 pėdos, aštuom inčai. Vidu
tinis moters ūgis — 5 pėdos ir 
keturi inčai.

: ~ the womai:b at the heart of
*♦« us for 
fins riciną 

AT out tow UTŪ

stock V 
lĄmerica*

Sanr^i Hu*

STENKIMĖS GERU PATA 
RIMU PASINAUDOTI

• , MOTINA IR VAIKAS
(Garsaus Venecijos menininko' Giovanni Biellini pieštas paveikslas)

Change th* oh and 
Piter* every 3,000 te 
6.000 miles to avow 
wasting gasoline.

OooT be a Bom tdiert

Dažnai tokie raumenų-sąnarių 
skausmai pagerėja, žmogui pa
keitus gyvenimo vagą, ar persi
kėlus į kitą vietovę. Čia dažnas 
tokių skausmų pagerėjimas lie
tuviams pasitaiko, jiem pakeitus 
gyvenvietę, iŠ Chičagos persikė
lus i pietus, o iš pietų atsikrau- 
čius Chicagon. Klimatas čia ne
daug ką reiškia, nors visi remia
si klimato nauda.

Atsakymas. Pieno po kvortą 
i dieną tegul geria — daug dau
giau kalkių gaus jos kūnas, negu 
tabletę paimant. Pabaigus nu
vežtas kalcio tabletes, daugiau 
jų nesiųskite, tik tegul kasdien 
geria po kvortą pieno.

Pavalgius (ne ant tuščios), 
aspirino tegul ima po dvi table
tes kas astuonios valandos. Žino
ma. ji turi būti gydytojo priežiū
roje »r pildyti jo nurodymus. Iki 
pamatys gydytoja tegul naudo
jasi šiuo patarimu.

JUDĖJIMAS — GERIAUSIAS 
VAISTAS NUO NUTUKIMO

Klausimas. Gelbėkit, Mielas 
Daktare, mane nuo lašinių: nu
tukau, vos paeinu. Todėl tik sė
džiu ir ką nors kramtau, nes no
riu vis valgyti, žinoma, svorio 
numetimui patarimus visuose 
žurnaluose ir tam skirtose kny
gose skaitau ir stengiuosi sau 
pritaikyti. Bet, kiek nukritęs, 
svoris vėl priauga. Kokią pagal-

Romos Šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakties komiteto 
koordinatorius prel. L. Tulaba 
praneša, kad gautas užtikrini
mas, jog popiežius 1984 m. ko
vo 4 dieną šv. Kazimiero jubi
liejaus proga atlaikys Šv. Petro 
bazilikoje iškilmingas Mišias.

Tą sekmadienį popiežius Jo
nas Paulius II šipmis Miniomis 
ir pritaikytu pamokslu pagerbs 
Bažnyčios šveftčąjį, Lietuvos ka
ralaitį, jaunimo globėja j— šv. 
Kazimierą. Lietuvai dalvvaus in 
corpore popiežjąįfe'audiencijoj e. 
Ta proga pasaulio* lietuviai or
ganizuotai vyksta į Romą. E. L.

patarti?

Atsakymas. JUDĖJIMĄ! Ge
riausia pagalba visiems nutukė- 
liams yra DARBAS, MANKŠTA, 
J U D Ė J IMAS, KRUTĖJIMAS, 
PLAUKIOJIMAS, D VI RAČIŲ 
VAŽINĖJIMAS... Lietuvoj nuo 
aušros iki sutemos žmonės dir
bo. Ir geriausiai apsisaugojo 
nuo nutukimo.

Mat, smegenys sėdinčiam, ne
judančiam žmogui atima paju
timą sotumo: žmogus nejaučia 
soties. Jis tada persi valgo, o ne
judėdamas — nesunaudoja val
gio ir dėl to tunka. Jokios dietos, 
dabar esančios ir dar ateityje 
pasirodančios, nepadės, jei žmo
gus nejudės, nesidarbuos. Kiek 
nukritęs svoris, dėl vandens 
prašalinimo per dietas, vėl atei
na atgal. Todėl liaukimės save 
apgaudinėję ir išnaudotojams 
kišenes žaliukais pripildę: stoki
me veiklon ir būsime nuo tauku 
išganyti.

kį tik nuperku jam dovanų, jis 
vis nepatenkintas,' jam netinka
mas esti. Kokį, Tamsta Daktare, 
patartumėte vyrų barzdos skuti
muisi kremą naudoti? Ačiū už 
patarimą.

Atsakymas. Jokio. Dažnai įsi
erzina veido oda nuo visokių 
chemikalų. Nuplauk su papras
tu (Ivory ar kitokiu) muilu ran
kas. Tada veidą suvilgyk van
deniu (vienokios ar kitokios 
temperatūros) ir veidas turi bū
ti tuojau skutamas. Naudoti ge
riausia plastikinio koto, išmeta
mus po kelių nusiskutimų pei
liukus. Juos Lietuvoje net vieną 
mėnesį naudoja vyras savo vei
do tvarkymui. Taip elgdamiesi, 
mes atprašome nuo visai nerei
kalingų chemikalų, kuriais mis 
savo odai kenkiame ir savo ki
šenę be reikalo tuštiname. Jeigu 
piaukai būtų kaip ežio dygliai, 
tada vieną kartą prisieis naudo
ti minėtą peiliuką, ir po to iš
mesti. Nereikia jokio alkoholio 
raudoti, nusiskutus veidą. Taip 
■Igianlis. paliksime ramybėje 
/e do odą. Toks elgimasis bus 
sveikiausias mūsų veidui, žino
ma, taip sveikai elgtis ne kiek
vienas iš karto pajėgs, nes jis 
bus įpratęs į nesveiką elgesį per 
[augelį metų. Pats laikas mums 

dabar mesti laukan visus tuzi
nus chemikalų, nereikalingai 
naudojamų visokiems tikslams, 
Įskaitant ir veido oda.

uujr, > ’■ '^|»l
Pranešimo autorius ypač er

zina rusinimo politikos aprašy
mas lenkų vadovėliuose. Jie ci
tuoja ištraukas, kuriose aprašo
mas “kultūrinių institucijų rep
resavimas” ir “privalomas rusų 
kalbos mokymasis”. Iš viso, rašo 
autoriai, apie rusinimą perdaug 
kalbama, vadovėliai perdaug 
pabrėžia tai, kas “praeityje sky
rė lenkų ir rusų tautas”.

Technikumų studentams ski
riamas vadovėlis kritikuojamas 
už šį sakinį: “Smolenskas krito 
jau 1611 metais ir Zigmantas

Kaip gydytis namuose minėtus 
raumenų-sąnarių skausmus?
Du dalykai yra labai svarbūs 

sąnarių ir raumenų skausmus 
tvarkant: reikia ILSĖTIS ir 
MANKŠTINTIS. Stenkis atsipa
laiduoti, pailsėti ir švelniai iš
tempti skaudamą vietą. Dažnai, 
labai dažnai, kai galima, reikia 
naudoti šiltas vonias, masažus 
ir skaudamos vietos ištempi- 
nus. Minkštų-kempininių padų 

batai gerai dėvėti, jei dirbi ant 
kietų grindų. Geresnė šviesą ir 
kėdė naudotina dirbant prie sta
lo. Raumenų suglebimo prašali- 
nimui reikia pradėti REGULIA- 
RIAI gimnastikuotis: pamažu 
didinant ginmastikavirifą, pra
dėjus nuo lengvo ir prieinant 
iki stipresnio. Labai naudingas 
tokiems žmonėms trejopa^ užsi- 
ėmimas:VAIKš<Q^X^Wl- 
RAČIU VAŽIAVlMAS-ir>PLAU- 
K1OJ1MAS.

Iš vaistų geriausiai • naudoti 
tik ASPIRINĄ: dvi tabletes (10 
grains) kas šešios (6) valandos 
(prisieis keturis kartus imti per 
parą). Nereikia didinti dozės 
šioje negalėje, nes didinimas 
nieko geresnio nesuteiks. Jei pa
sitaikys toks ligonis, kuris nepa
kels aspirino, tokiam tokias pat 
dozes duokit TYLENOL. Jokiu

KOKĮ DANTŲ VALYMUI 
KREMĄ NAUDOTI?

Atsakymas. Tas pats atsaky
mas, kaip ir skutimuisi kremo 

JOKIO. Naudok dantims še
petuką vidutinio kietumo, vė
liau, kai įpras dantų smegenys, 
dar kielesnį galėsi naudoti. Va
lyk dantis po kiekvieno valgio, 
mažiausiai tris kartus per dieną. 
Būtinai išvalyk taip dantis, tik 
atsikėlęs ir eidamas gulti.

Valy Ii dantis rei kia, šepetėlį 
laikant 45 laipsnių kampu. Va
lomi dantys šepetėlį braukant 
aukštyn, žernym ir į šonus. Valo
ma priekinis ir užpakalinis dan
tų paviršiai. Valoma per ŠEŠIAS 
(0) minutes. Įpratinkime vaikus 
taip elgtis, visi turėsime kuo 
švariausius, gražia ušnas'ir svei- 
kiausius dantis. Ne kremas čia 
svarbu, bet MECHANINIS VA
LYMAS. Išmokime nepasiduoti 
televizijoje peršamiems nie-

Taip rtutčikrme ir gavus 
vaikus. Tik savu pavyzdžiu, o

s Vidurkis spalvotos T.V. am
žiaus — 12 metų.
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Klausimas. Mano mama, 93 
metų, Lietuvoje turi skausmus 
visame kūne. Kartais jai kojose 
mėšlungis gaimamas. Sesuo nu
vežė kalcio, kurio ji ima po lab- 
'etę. Ji turi aspirino. Kas dary
tina jai, patarkit Tamsta Dak
tare.

rių prirašytų vaistų ne ką pa
gerėja. Prirašoma raminantieji 
(trankuilaizeriai), raumenų 
spazmus alleidžiantieji ir skaus 
mus mažinantieji, bet neigiamas 
pašalinis tų vaistų veikimas yra 
blogesnis, palyginus su tų vais
tų suteiktu palengvinimu.

Gydytojui dažnai esti neaišku 
ar nusiskundimai dėl minėtų 
mialgijų ir artralgijų yra sukelti 
kūno negalių ar emocinės nege
rovės. Mat, tie nusiskundimai 
yra “civilizacijos liga” — tokių 
nusiskundimų beveik nepasitai
ko necivilizuotuose kraštuose.

Varšuvą su daugeliu belaisvių”. 
Prikišama, kad vadovėliuose 
perdaug dėmesio kreipiama Va
karų Europos kraštams ir “ne
pakankamai vertinama” rusų 
kultūra. Negerai ir su nuotrau
komis — kodėl rodomas Kazanės 
kalėjimas, o ne universitetas?

(Elta)

You can’t afford to be wroef. 
Because if you’re in charts « 
the family budget, yoa’re 
making decudocs aixxzt thr 
future, too.

And that’i where ŲJS. 
Savings Bonds come in. 
them mrough your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll 
ings Plan where he work*.

That way, while you’rw 
meeting the day-to-day ex-; 
penses, you’ll stiR be buildrrę 
a more secure future for your 
family.

UA Savings Bonds. For 
the woman who really know< 
a good bargain.

T BunrU p*y 6% vbMi W
n-*tun<y o( 5 ysarw (AM% th*- trMy^ir). 
Ft*xk r*p!*r*d if k*t, WukB or 

n**d*d. tiwy can ba ca^ad *< 
twak. l»WbRat a* aat auhim or
Tiri taxa*, atflf Mbant tax imW ka

MASKVOS POŽIŪRIS Į LENKIJOS 
IR LIETUVOS ISTORIJĄ

Prieš porą metų į Vakarus pa
teko pranešimas, rodantis kaip 
Maskva mėgina kontroliuoti is
torijos dėstymą Lenkijos mo
kyklose. 198U m. jį išspausdino 
pogrindžio leidykla Glos, o 1981 
metais persispausdino Paryžiuje 
leidžiamas istorinis žurnalas 
Zeszyty Historyczne (Nr. 57). 
Pranešimas, kurį paruošė SS- 
RS-os Pedagoginių mokslų aka
demija ir Mokslų Akademijos 
specialus institutas, buvo įteik
tas Mokyklinių programų insti
tutui Varšuvoje. Jis įdomus tuo, 
jog čia kalbama ir apie Lietuvos 
praeitį, o ypač, kad tai, ką 
Kremlius dar tik stengiasi pa
siekti Lenkijoje, jau yra įgyven
dinta Lietuvoje — nebeegzistuo
ja savarankiška Lietuvos isto
rija.

Pranešimo autoriai peržiiirėjo 
deišmt lenkų pradžios mokyklo
se bei gimnazijose naudojamų 
vadovėlių ir juose rado eilę 
"klaidų”. Pavyzdžiui, lenkų is
torikams prikišama, kad jie ne
įvertina rusų indėlio į Žalgirio 
mūšio pergalę (1410). Auto
riams nepatinka, kad 1830-1831 
metų sukilimas vadinamas “len
kų-rusų karu”. Pasak jų, tokių 
žodžių kaip “rusai” ar, ypač, 
“maskoliai”, panaudojimas apra
šant ginkluotus susirėmimus 
“nesutampa su Lenkijos jauno
sios kartos internacionalistiniu 
auklėjimu; reikia vartoti žo
džius “carizmas”- ir “carinė ar-

Gydytojas išegzaminuos. Pa
siųs kraujo tyrimui. Retais atve
jais paskirs X-Ray. Patars pana
šiai, kas jau virš minėta. Nenau
do tini skausmams malšinti nar
kotikai ir kodeinas. Beveik nie
kada nereikia vartoti kortiko
steroidų (kaip Prednisone), jei 
tam tikra diagnozė nenustato
ma. Jei VIENAS skaudamas taš
kas yra, padeda kortikosteroidų 
injekcija. Tokios adatos nereikia 
kartoti, jei ji nepadeda. 0 jeigu 
padeda, pakartoti galima tik du- 
tris kartus. Net adatai suteikiant 
ilgam laikui pagerėjimą, ji ne- 
kartojama daugiau trijų kartų.

Išvada. Gydykis artritą, kaip 
jau pirmiau čia pranešta, jei su
tinsta sąnarys, jei jis parausta ir 
šiltas esti, ir jei judant skauda.

Jei nesloguoji, o turi karščio, 
ir jei numetei daugiau dešimties 
svario svorio, kreipkis pas gy
dytoją.

Pasiskaityti. Donald 
ker, M.D. Take Care 
self. Addison-Wesley 
irig. Co.

?. Mediciniškas gydymas dažnai 
nėra pakankamai sėkmingas. 
Pacientai noriai ima vaistus, o 
gydytojai juos ’ jiems prirašo.
.Bet atsiminkime kiekvienas, kad i kitokių vaistų nenaudoki!

(Mediciniškas raginimas)
Išmokime du naujus vardus: tokios rūšies skausmai nuo įvai 

ARTRAIjGIJA (artharlgia) — 
tai skausmai sąnariuose, nesant 
juose uždegimo, ir MIALGIJA 
(myalgia) tai skausmai rau
menyse. Abiejų čia minėtų 
siausmų priežastis nėra artri
tas, bei tų dviejų rūšių skaus
mai gali žmogų labai varginti. 
1-aprasuū, jie nėra rimtos ligos 
ženklas ir netrukus praeina. Jie 
gali būti sukelti įvairių priežas
čių: įtampos, virusinio uždegi
mo, neįprasto persitempimo, au
tomobilio bei kitokio nelaimingo 
atsitikimo - akcidento, o taip pat 
dėl aiškiai nematomos priežas 
ties. Tik retais atvejais tokie 
skausmai esti sukeliami sunkios 
ligos. Iš tokių retai pasitaikan
čių rimtų ligų, sukeliančių art
ralgijas, minėtmos yra: gūžio 
liaukos (thyroid) uždegimas, 

' vėžys, polymyositis (raumenų 
uždegimas), dar pensininkams 
pasilaikanti naujai atsiradusi li
ga poly-myaigia rheumatica.

Jei žmogus nekarščiuoja, jo 
svoris nekrinta ir jis nejaučia 
didelio nuovargio, toks gali ke
lias savaites ir net mėnesius gy
dytis namuose, pirm negu apsi
lankys pas gydytoją. Jei skaus
mai yra viršutinėje kaklo dalyje 
ir galvos pagrinde, greičiausiai 
jie esti sukelti nedidelės ligos.

Gydytojai įvauiai — kiekvie
nas savitai pavadina tokius są
narių - raumenų skausmus. Du 
gydytojai gali skirtingai pava
dinti toje pat vietoje skausmus? 
Dažnai vartojami įvairūs var
dai: Fibros: tis, Nonarticular 
rheumatism. Chronic muscle- 
ccn{faction syndrome, Psycho
genic rheumatism, Psycho-phy
siological musculo-skeletal pain. 
Tie visi vardai reiškia beveik tą

_ • -L-
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VL. BAKUbAS

PASTABOS Iš TOLO

Dr. A. Butkus gražiai pakalba, 
bet klausytojų neįtikina

Dr. Antanas Butkus, JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas, parašė veik visų Dirvos pen
kių skilčių straipsnį, šmeiždamas Naujienas, kurios, kaip 
paskutiniais keliais metais tvirtina frontininkai ir silp
niau politikos reikalus suprantantieji lietuviai, pozityvaus 
darbo nedirba.
> Naujienos gynėsi, ginasi ir ginsis nuo keliamų prieš 
Naujienas šmeižtų, melo ir apgautės kampanijų.' Dr. But
kus, nenorėdamas sustabdyti prieš Reorganizuotą JAV 
Lietuvių Bendruomenę iškeltos bylos ir nenorėdamas 
įsakyti Jakaičiui, kad jis ją ‘ sustabdytų, savo straipsnį 
pavadino “Naujienos turi auksinę progą bent kartą pasi
rodyti pozityviais darbais”.

Dr. Butkus, Dirvos skaitytojams nepaaiškinęs, kokį 
klausimą Naujienos kėlė, pavadinime jau tvirtina, kad 
Naujienos “bent kartą” pasirodytų pozityviais darbais. 
Iš. tokio pavadinimo galima suprasti, kad Naujienos nie
kad jokio pozityvaus darbo nepadarė, o dabar dr. Butkus 
sudarė sąlygas bent vienam pozityviam darbui padaryti.

Dr. Butkus ne tik gražiai pakalba, bet jis gražiai ir 
parašo. Jis tiesiogiai neparašė, kad Naujienos nė vieno 
pozityvaus darbo nepadarė, bet tvirtina, kad turi progos 
bent vieną pozityvų darbą padaryti.

Naujienos jau eina 70-uosius metus. Manoma, kad 
jos vyresnės už patį dr. Butkų. Dr. Butkus dar daktaru 
nebuvo, o Naujienos jau dirbo pozityvų ir naudingą dar
bą. Naujienos yra pats seniausias lietuviškas dienraštis. 
Jeigu pozityvaus darbo jos būtų nedirbusios, tai jos, be 
jokios valstybinės pagalbos, būtų negalėjusios tiek me
tu eiti.

Jos padarė daug pozityvių darbų. Jeigu ne Naujienų 
vedamas darbas, tai dr. Butkus vargu būtų patekęs į 
Ameriką. Jis būtų rusų Europoje suimtas, grąžintas į 
Rytus, iš Vokietijos išvežtas tiesiai į Sibirą miškų kirsti,

šiaurės šalčiuose žuvis gaudyti arba dirbti Sovietų val
džios dvaruose, vadinamuose kolchozais. Tuometinis 
Naujienų redaktorius, kartu su kitais lietuviais, vyko 
Į Washingtoną, įtikino prezidentą Trumaną neleisti ru
sams gaudyti lietuvių, vežti juos į šiaurę ir dirbti prie
vartos darbus iki Stalino mirties. Visi naujieniečiai ra
gino lietuvius rašyti reikalingus liudijimus, kad kelias
dešimt tūkstančių nuo komunistų pabėgusių lietuvių ga
lėtų pasiekti Ameriką ir apsigyventų didesnėse lietuvių 
kolonijose. ■- ■ r ’ ■ '■ : ■ r .

Nežinome, kaip dr. Butkus Amerikon atvažiavo. 
Manome,- kad ir jis pasinaudojo tuo Naujienų pozityviu 
darbu, kad galėtų Amerikoje visų mūsų sudėtais pinigais 
statyti namus 82 šeimoms. Amerikoje yra šimtai lietuvių, 
kurie savais pinigais pastatė namus ir sudarė sąlygas pa
togiai Amerikoje gyventi, tuo tarpu dr. Butkaus namai 
dar nepastatyti. Kai jie bus baigti ir apmokėti, tai tada 
ir apie juos pakalbėsime...

Dabar grįžkime prie Reorganizuotos JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir prie dr. Butkaus vadovaujamos JAV LB 
iškeltos bylos. Čia aiškiau pamatysime, kaip švelniai 
dr. Butkus rašo ir prie kokių išvadų jis prieina.

Dr. Butkus pripažįsta, kad bylą iškėlė ne jis. Jis bylą 
paveldėjo. Ją iškėlė Stasio Barzduko įgalioti pareigūnai, 
bet dr. Butkus, paveldėjęs iš frontininkų pritrintą guzą,, 
nenori jo išpjauti. Jis nori leisti žmonių sudėtus pinigus 
ir tęsti ankstyvesnių valdovų pradėtą darbą. Jis net ši
taip rašo:

.. Reorganizacinės L. B-nės vadovai neteisėtai 
pasisavintą vardą atšauktų. Naujienoms ir R. LB-nės 
vadovams tai padaryti auksinė proga ir dėl to, kad 
jų skelbiamos priežastys, dėl ko jie įsteigė R. LB-nę, 
jau nebeegzistuoja”.

(Dirva, 1983 m. rugpiūčio 11 d., 4 psl.)
Truputį toliau toje pačioje skiltyje dr. Butkus rašo: 

“Gi dabar to paties seimo metu PLB ir VLIKo 
vadovybės susitarė viena kitą gerbti ir susitarusios

Mitrųjį jĄzŠuftnj k»rą.
Kas lenkus ne tik erzina, bet ir gąsdina, tai ta aplinkybė, kad Vokietijoje (Vakarų) iki šiol tokios “lenkiškos” vietovės kaip “Gdansk” arba “Wroclaw”, iki šiol tebevadinamos vokiečių spaudoje voki škais vardais Vanzrg” arba ‘ Breslau”. Be to, lenkai jaudinasi, kad vokiečių pabėgėlių (iš Rytprūsių, Silezijos ir Pomeranijos) susirinkimuose dalyvauja ne tik daug pabėgėlių S tų sričių, bet ir jų jaunimo, gimusio jau Vakarų Vokietijoje (nemačiusio tėvų nustoto krašto), reikalaujant tų žemių grąžinimo Vokietijai.Sakyčiau, kad lenkų baimė (revanšizmo) tikrai pagrįsta, nes lenkai po karo įsikūrė srityse, kurios jiems niekada nepriklausė, o tik rusų ‘.padovanotos” kaip kompensacija už pačių rusų pagrobtą Lenkijos dalį (apie 70.000 kv. mylių .ploto) kartu su Rytprūsiais ir Karaliaučium, įjungiant į Sovietų Rusijos teritoriją, nors nedidelė Rytprūsių dalis atiteko ir lenkams.Nors pokario metais tarp Bonos ir Varšuvos sudaryta teritorinio integralumo sutartys, pasižadant nedaryti jokių teritorinių pakeitimų ne tik dabar, bet ir ateityje, tai, žinoma, tos sutartys nieko neužtikrina, nes jos sųdarytos^esant ypatingoms aplinkybėms, laiku, kai Vokietija yra padalinta ir “išparceliuota”. Kad Vokietija vis intensyviau sieks abrej ų Vckfetijų ąpsjj ungi- •moLo ^a^bi’ir‘jos atimtų žemių atgavimo — tai visai tikras dalykas, dr kad tai įvyks — tai tikj laiko, gal net * labai' ilgo, klausimas. Niekas manęs neįtikins, kad vokiečiai kada nors atsisakytų abiejų Vokietijų ap- įjungimo ir nuo jų atimtų žemių atgavimo.

1

rašyti taikos sutartį su Vokieti-

VOKIEČIAI GĄSDINA LENKUSMilijon nio tiražo Los Angeles tai geras parei kirais, bet. kai leidžiamas dienrešlis ‘Los An-, a eis laikas (jeigu iš viso) pasi- geles Times” š.m. rugpiūičo 7 d.laidoje paskelbė savo redakcinio ja, priklausys nuo to, kas tą su- ! štabo nario Harry Trimborn ilgą tartį Vokietijos vardu pasirašys : ir įdomų straipsnį su antrašte “German Question Alarmsi Poles” (Vokiečių klausimas aliarmuoja lenkus), kuriame pa-' daryta labai įdomių užuominų , ir mums lietuviams, kiek tai liestų sienas, dabartinis Vaka rų Vokietijos pareiškimus įvairiose sutartyse, kurių galiojimą (teisiniai) yra apibūdinęs dabartinis Vakarų Vokietijos ministe- ris pirmininkas Kohl. Jis (Kohl) Į esąs pasakęs, kad: “...vienašališkas esančių sienų (valstybinių) keitimas — nešvara y tinas (out of the question)... Vokietijos klausimas tebėra atviras”.Šitas požiūris, sakoma toliau tame straipsnyje, yra pagrįstas Bonos (Vakarų Vokietijos sostinės) ginčijimu, kad “...teisiniai Vokietija, teritorijos atžvilgiu, yra tai, kas buvo 1937 metais, iki kol Adolfas Hitleris sutrypė Europą, ir ta pažiūra sienų atžvilgiu pasiliks tokia pat iki taikos sutarties, formaliai užbaigsiančios karą”. (Tokia taikos sutartis iki šiol su Vokietija nėra nei pasirašyta, nei aptaria. _ V.B.). ,Tos Kohl nuomonės pareiškime mums, lietuviams,' svarbūs žodžiai yrą- tie, įkuriais- jis nu-: sako, kad Vokietijos teritorinę valstybės apimtį laiko tokią, kokia buvo. 1937 metais. Tas reiškia: Klaipėda lieka Lietuvos valstybinėse ribose. Be aoejū

ir kokios politinės sąlygos tuo laiku lems Europos ateitį.Tokią Vokietijos sienų klausimu pastabą tame straipsnyje iššaukė jau mažai kur atgarsio radęs toks “nepolitinis” įvykis vokiečių - lenkų santykiuose, laiku ir vieloje nupasakotas labai gerą europieliškos politikos nuotaikų supratimą ir vertinimą turinčio to straipsnio autoriaus Harry Trimbom.Štai, pagal jį, neseniai ūkininkų apylinkėje Gcduszyn, Vakarų Lenkijoje, valdžios įstaigos gavo privačių Vakarų Vokietijos piliečių laiškus, kuriais įspėjama neperleisti žemės ūkio nusovybės kitam toje srityje. Sakoma tokiuose vokiečių laiškuose lenkams: “...kiekvienas, kuris šiuo metu perka žemės įkurti naują ar padidinti jau esamą žemės ūkį srityse, kurios yra Lenkijos administracijoje nuo 1945 metų, turi numatyti, kad vieną dieną tą žemę turės grąžinti be jokios kompensacijos”. . .-iSakoma tame straipsnyje, kad šitokie vokiečių laiškai, kurie buvo Lenkijoje gauti po-praeitų metų lapkričio mėnesio, kai Kohl užėmė kanclerio vietą, kaip tik reiškia aliarmuojanti Vakarų Vokietijos, revanšizmą, Bonos siekimą atgauti 49,-000 kvadratinių mylių teritoriją, prarastą Vokietijai pralaimėjus
bendrai dirbti”. (Ta proga negaliu nutylėti nepasi
gyręs, kad ir aš dėl to VLIKo ir PLB vadovybių susi
tarimo gana daug prisidėjau.) (Ten pat).
D. A. Butkus prisidėjo sutaikyti VLIKą ir PLB-nę. 

Jis žino, kad nėra tų priežasčių, dėl kurių buvo įsteigta 
R. LB-nė, bet jis vis dėlto yra pasiryžęs tęsti bylą prieš 
R. LB-nę. Logiškai galvojant, kol dar buvo priežastys, 
tai dar galima suprasti, kad byla turi būti sprendžiama. 
Bet kai jis pats tvirtina, kad priežasčių jau nebėra, o 
jis nori, kad R. LB-nė bylą atšauktų. To negana, jis nori, 
kad Naujienos padėtų R. LB-nei atšaukti bylą.

Mums atrodo, kad vertėtų advokatui išversti šį dr. 
Butkaus straipsnį, ir įteikti teisėjui. Teisėjas pamatytų, 
jog JAV LB vadovybė pripažįsta, kad bylą sukėlusių 
priežasčių jau nėra. Tą pripažįsta ne Jakaitis, bet dr. 
Butkus. Jakaitis turi klausyti dr. Butkaus, nes dr. But
kus moka visas išlaidas.

Dr. Butkus po teismus taftipo R. LB-nę, kada jam 
reikėjo traukti JAV LB-nę. Jis to nedaro, bet nori, kad 
Naujienos įsiveltų į šią teisinę kovą.

Naujienos atliko didelį pozityvų darbą, iškeldamos 
šį teisinį dr. Butkaus nelogiškumą.

ST. GEORGES, Grenada. — Karibų juros salyno gale, visai prie Atlanto pakraščio yra Grenados sala, kuriai daro labai didelę tįaką Libijos valdovas Mo- amar Chadafi. Jis yra investavęs 4 milijonus dolerių į Grenadą. Jam pavyko pietiniame salos gale pastatyti didelį aerodromą, sudarė didoką naftos statinių sandėlį.Sovietų karo laivai iš Antark- Ukos ar S Argentinos užsuka į Grenados salą, pasipildo reikalingo kuro ir plaukia per Atlantą vakarų Afrikos pakraštrn. Iš ten gali plaukti Į Gibraltarą, Maltą, Bosforą ir Juodąją jūrą.Grenados valdovas glaudžiai bendradarbiauja su Sovietų laivynu, Kuba, o dabar užmezgė ryšius ir su Nikaraguos sandi- nistais.
J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Iš tikrųjų, nėra ko bijoti. Būčiau baisiai kvai
las, jei policijai pasiduočiau. Argi nereikės mirti, 
nors ir viskas kuo geriausiai sektųsi? Jei nemir
siu kitaip, tai reikės mirti ligoje, kentėti opera
cijas. 0 dabar viskas taip lengvai, taip paprastai 
pasibaigs, tik spūst, ir viskas. Visai nėra ko abe
joti. nėra ko svyruoti. Jis prieina vėl prie lango 
automašinos šviesos suka iš vieškelio į jo namus.

— Tai policija! Jau atvažiuoja manęs paimti. 
Surgaila atsipeikėjo ligoninėje ir viską pasakė. 
Smithas nušautas tuo pat ginklu. Nebeišsisuksiu. 
Baigta! Baigta!

Išsiima iš kišenės mažą revolverį, užtaiso, 
patogiai pasiima. Kraujas į galvą muša ir širdis 
daužosi. Jis laukia be kvapo. Automobilio šviesa 
sustoja prie durų. Nesimato gerai, koks automo
bilis, bet jis įsitikinęs, kad tai būtinai yra polici
ja. Pašoka nuo lango į kambario vidų. Girdi — 
beldžiasi. Pasigirsta žmonos balsas, ji atrakta 
duris, kalbasi moters ir vyra balsas. Smartis 
nebeskiria kas, jis įsitikinęs, kad tai policija jo 
ieško. Nesvarbu, kaip jie apsirengę, vyrai ar mo
terys. ar vaikai. Nesvarbu, ar su policijos auto
mobiliu . 'važiavo, ar su kokiu kitu, vistiek tai 
yra policija. J ’k jis žmogžudys, ji$ turi būti su
imtas. teisiamas e tik už šias, bet ir už aną api
plėšimo metu žmogžudystę, už aną banko apiplė

šimą. Juk jis gyveno ant svetimo turto, ant žmo
gaus galvos. Ir dabar jis norėjo ant kito galvos 
atsistoti. Ar tie žmonės nenorėjo gyventi? Ar jie 
nebijojo mirties? Ne, ne, man nebegalima ilgiau 
gyventi. Jau, jau jie eina prie mano kambario. 
Ne, ne, aš nepasiduosiu, aš nepa...

Šūvis. Nutrūko nebaigtas Smarčio žodis taip, 
kaip ir visas nebaigtas jo gyvenimas.

Į jo kambarį įbėga ne policija, bet jo žmona 
su dukra Linda, kuri grįžo pasimačius su Juozu. 
Prasidėjo baisus klyksmas, atbėga vaikai iš vir
šaus, visi rėkia, bet jų tėvelis nieko jau nebe
girdi, ramiai sau guli ant kilimo ir laiko revol
verį dešinėje rankoje.

* * $

Ilgai skamba Giedros telefonas.
— Father Giedra, — sako jis į telefoną.
— Father, mano tėvelis labai susižeidė, tuo

jau atvykite.
— Kas susižeidė, pas ką atvykti?
— Pas mano tėvelį, pas Smartį, jis gali tuo

jau numirti, skubėkite. — Jos balsas kupinas 
siaubo ,ji nebegali daugiau ką pasakyti.

— Tuojau vykstu, už penkiolikos minučių 
būsiu.

Giedra prisimena, kur gyvena Smarčio šei
ma. Už Sand Krik miestelio, kokios keturios my
lios į kalną. Netoli nuo kelio matosi keletas tro
besių, tai Smarčio sodyba. Didelių medžių ten 
nėra, tik už kluono slėny matosi neaukštų krū
mokšnių laukas. Dažni, sausi ir dideli Montanos 

vėjai negailestingai čaižo šį vienkiemį, kaip ir 
daugybę kitų Montanos gyvenviečių. Giedra ge
rai pažįsta Smartį ir jo šeimą, jis žino, kur jis gy
vena ir lengvai suras, kad tik jis suspėtų, kad tik 
Smartis nenumirtų, arba kad jo į ligoninę ne
išvežtų.

Šeimoje suirutė, verksmas bei aimanos, net ir 
šuo už kampo staugia. Keli uniformuoti vyrai iš
neša Smartį. Jo galva, storai merliais apvyniota, 
baltuoja iš tolo. Jie pastato neštuvus kieme ir 
paprašo Giedrą duoti jam sakrametus, kiek ga
lima greičiau, nes kuo greičiausiai reikia jį vežti 
į ligoninę. Giedra duoda jam išrišimą ir jo kaktą 
patepa aliejais toje vietoje, kur raiščiai leidžia. 
Visa tai tetrunka tik kelias dešimtis sekundžių. 
Jo akys stipriai užmerktos, jis nieko nebemato ir 
nieko nebegirdi, jo nejaudina ašaros, jo nepabu
dina keturių vyrų nešami neštuvai, jo nepradžiu
gina sakramentai. Jo galva baltuoja raiščiais, ir 
jis be pasipriešinimo leidžia daryti su juo ką no
rima. Neštuvus su nukentėjusiu greitai įstumia 
į ambuliansą, verkdama įlipa jo žmona, ir tuč
tuojau viskas išnyksta iš akių.

— Linda, ar galėčiau paklausti, kas čia atsi
tiko? — kreipiasi Giedra į vyriausiąją, bet dar 
gan jauną Smarčio dukterį.

Užverktos akys paplūsta naujomis ašaromis, 
ir ji vos gali pasakyti:

—■ Aš nežinau. Grįžau su savo bičiuliu sute
mus, bet dar nebuvo vėlu. Man įėjus per duris, 
pasigirdo šūvis. Atbėgau su mama į kambarį ir 

radome tėvelį begulint ant grindų, o jo dešinėje 
rankoje buvo revolveris. Jam atsitiko nelaimė 
su ginklu.

Giedra negali palikti į nelaimę įpuolusių na
mų. Jis lūkuriuoja, kas toliau paaiškės. Palikti 
vienus vaikus tokios nelaimės atveju negalima. 
Jis įeina į vidų. Žalias kilimas, minkšti baldai ir 
du nedideli vaikai, išplėstomis, išgąsdintomis 
akimis.

— Tenai, aname kambary jį radome, — Lin
da parodo kambarį, kur per atviras duris matosi 
pilkos spalvos kilimas su raudonais klaneliais.

— Niekas tegul dabar neina į tą kambarį, 
kol policija apžiūrės, — pataria Giedra, ir nu
eina prie vaikų.

— Neverkite, vaikučiai, jūs dar turite labai 
gerą mamą, o gal ir tėvelis sugrįš, juk jį išvežė 
į ligoninę gydyti. — Jis apkabina abu vaiku ir 
jaučia, kaip jų mažas širdeles stebuklingai gydo 
nuoširdus vyresnio žodis.

Policijos automobilis jau čia. Du detektyvai 
įeina, o du uniformuoti policininkai pasilieka 
kieme.

— Niekas tegul neišeina iš šio kambario Iki 
mes viską sutvarkysime, — sako viėnaš, ir tuojau 
nueina į kraujuotą kambarį. Ten žybčioja jų foto 
aparatų šviesos ir girdisi žingsniai. Pagaliau, jie
du įeina į didįjį kambarį.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

f

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtotch*cter Community klinikos 
Medicinas direktorius

1931 S. Manhsim Rd, Westchester, UI. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 

Ir fcu antrą šeštadienį 8—3 TaL

Tel: 562-2727 arba 562-272§ ti
TEL. 233-1553

Sorvic* 355-450*, Par ®*Wt 

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

SPSClALYBt; AKIŲ LIGOS 

5907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
MII W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrinę akis, Pritaiko ękinin* 

ir “contact leaser'’,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, Pūstas IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*5* WEST *3rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketrirtad. 5—7 Tat vak, 
Ofise teiefoaes: 77S-28SS,

Keti derlios teist: *41-5541

putj kūnas pakyla aukštyn — žemyn. Tai natūralu ir būtina. Bet aš čia kalbėjau apie nenor- mahj kūno kilnojhną, kuris maždaug prilygsta pasistiepimui ant kojų pirštų — norint ką nors toliau pamatyti. Tik truputį dė- j mesio — reikiamos kontrolės ir pakeisime nevykusius eisenos judesius normaliais eisenos judesiais.Kada eina susilenkęs — sėdynę atkišęs per daug užpakalin — tą ypatybę šaliname. Pirmiausiai reikia pasitikrinti; atsistoti nugara prie sienos: galva, pečiai ir sėdynė turi atsiremti į ( sieną. Jei tarp sienos ir talijos I yra daugau kap 2 coliai, tai rodo, kad sėdynė perdaug atkišta užpakalin. Tai šalintina neigiama ypatybė. Šiuo atveju yra svarbios žmogaus pastangos vaikščiojant nenormalų sėdynės atkišimą užpakalin mažinti — . lenkti priešingon pusėn. Na ir yra visa eilė mankštos pratimų — kryptingų sėdynės grąžinimui j normalią padėtį. Bet šiame trumpame straipsnelyje neįmanoma jų aprašyti.Kojų kelių per didelį atkišimą pirmyn — nepakankamą kojų ištiesimą per kelius, ypač, jei jis yra didesnio1" laipsnii, nėra visai lengva pašalinti.
.FLQB1DA

.5
i Mir*

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir žlapumc 

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33/lf 
Td. (8132 321“i20f

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna aodraedi 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chugs 

ir VISA korteles.
JL ŠERĖNAS. TeL 925-KS1

MOVING 

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairi y atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1112 arba 37M994

J— ■! ■■■I II ■ II

SOPHIE BARČUS
radijo šeimos valandos

SesUdiemaij ir lelnMlUnW 
nuo 8:30 iki raL ryta 
SfotiM WOPA - 1499 AM 

tr*iuliuo|amM ii mūšy atudŲaT 
Muąu^t. Parka.

Veda|< — Aldona Daukvę 
TalWj 77I-I543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL «»29

“Lietuvos Aidai’’ 
KAZt BRAZDŽIONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 rak vakaro.

VUoa laidoa ii WCEV atotlac.
banga 14Č0 AM.

St Petersburg. Fix, 12:30 vaL p.p. 
ii WITS ftotiec, 1110 AM banga.

FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 2264344 24 Hour Service I

i

kia padaryti lentgvą, apimančią visą kūną mankštą ir tik tuomet pereiti prie reikiamos rūšies pratimų.Kitos nepageidautinos mųsų eisenos ypatybės, kaip galvos nenormali laikysena, rankų judesiai, pečių laikysena, klubų kraipymas į šalis yra lengvai pašalinamos. Tik reikia atkreipti reikiamą dėmesį į savo išorę, savo judesių kontroliavimą, jų tobulinimą.Šiame straipsnelyje, suminėjau mūsų eisenos neigiamas ypatybes, kurios pašalinamos gan lengvai. Bet mūsų kūnas kartais turi h- daugiau neigiamų, kaip fizinių taip ir psichinių — dvasinių ypatybių, kurios yra tvarkomos žymiai sunkiau, tai įgimtos, ar augant Įgytos, ar ligos paliktos mūsų kūnui neigiamos ypatybės.(Bus daugiau)

rankų judesių riba baigiasi.Kiekvieno eisena yra individuali — ją sąlygoja mūsų fizinės ir dvasinės galios: žmogaus ūgis, svoris, galūnių ilgumas; mūsų vidinė būsena — psichika, charakteris, valia, jausmai ir kt.
Tvarkome savo eiseną: pirmiausiai šaliname neigiamas ypatybes. Čia jokių vaistų ir gydytojo nereikia; reikia tik mūsų1 valios, noro savo judesius kontroliuoti.Kojų pėdos pirštų išsukimai Į lauko ar vidaus pusę yra lengvai pataisomi. Reikia tik pasiryžti ir nuolat nepamiršti, stovint ai- einant, kojų pirštus atsukti į reikiamą padėtį ir tai daryti, kol Įprasite į taisyklingą kojų pirštų laikyseną. Be to, patartina daryti mankštos pratimai — (kojų sukimai) kryptingi grą žinti kojų pirštus į taisyklingą padėti.

....Svyravimas į šalis — šonus { yra lengvai sutvarkomas. Tik ■ įpraškime vaikščiodami viršinę kūno dalį laikyti tiesiai ir nustosime krypuojančios anties eisenos. j lengva pašalinti. Čia jau vienLengvai galime iš savo eise-| gerų norų, pastangų neužtenka nos pašalinti stypčiojimą — kū- i-----  reikia pridėti pagalbon irno kilnojimą aukštyn ------ že-| fizinius pratimus — gimnastiką.; mvn. Tik užbaigdami žingsni, Mat. koiu užnakaliniai raume-

A. TAMULYNAS
Paprastieji ir meniškieji judesiai, 

ir jų reikšmė žmogui(Tęsinys)Kojų keliai neturi būti atkiš- pirmyn t. y. kojos einant perkelius turi pilnai išsitiesti, kada kūno svoris perkeliamas nuo vienos kojos ant kitos.Kojų pėdos — einant maždaug lygiagrečiai viena kitos su mažu kojų pirštų pasukimu (kairės kojos pirštai pasukti kairėn dešinės dešinėn). i
Rankų judesiai einantRankų judesiai laisvi, atpalaiduoti — siūbuoja pirmyn — atgal krūtinės plotyje tam tikroje damoje su kojų judesiais: dešine koja žengiant pirmyn — kairė ranka taip pat siūbuoja pirmyn ir kaire koja žengiant — dešinė ranka eina pirmyn. Toks rankų ir kojų judesių derinys padedą geriau išlaikyti kūno lygsvarą ir padeda mūsų;kūnui judėti pirmyn.

Ranku siūbavimas i šonus mūsų kūną šiek tiek meta j senus ir netarnauja mūsų kūnui tiesiai judėti ėjimo kryptimiKairės, dešinės ’ rankų mosavimas — judėjimas pirmyn ir atgal turi būti atliekamas vienodu smarkumu. Kartais viena ranka labai smarkiai siūbuojama, o antroji vos tejuda. Toki vie-!na koja žengia kartais ir ilgesni į kada kūno svoris perkeltas nuo nyS jr keifų sąnarių sausgyslės ■ žingsnį, kitą trumpesnį. Taip sau ’ ’jie ir žingsniuoja lyg viena koja šlubčiodami.Yra žmonių, kurie vaikščiodami, ypač kalbėdami,'rankomis- taip skeryčioja (mosuoja), kad, kur kito nosis prasideda, ten jų

ZG44 W. 71it Street

Ckicago, Illinoa 60628 
Telet 778-IS74

l

— Drūzai atsiprašė amerikiečių už paleistus šūvius į jų kontroliuojamą aerodromą Beirute.s Henry Ford atsisakydavo priimti darban bet kurį rūkantį asmenį.
J v L1Z.111JL LAO LA 1.1.1.LAo “ ^lllLLlcLd HAG.Tik užbaigdami žingsni, Mat, kojų užpakaliniai raume-vienos kojos ant kitos, nustoki- (raiščiai) yra per trumpi — rei- me pasistiepti ant kojų pėdos j ^ia juos sporto pratimais — gim pirštų. Kam einant kas žingsnis 1 kūną kilnoti aukštyn — žemyn, jeigu be to kilnojimo mūsų eisena yra daug gražesnė, ekono- miškesnė. Normaliai einant, iru.

For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight. ,

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

nastika palaipsniui ištęsti. Tai atlikti reikia labai pamažu nepertempiant. Einant — stengtis daugiau ištiest kojas per kelius. Na, ir daryti savaitėje 2-3 kartus atitinkamus pratimus, o tokių pratimų yra pakankamai (ištiestom rankom, lenkiantis per liemenį, nelenkiant kojų per kelius, pasiekžti rankų pirštais kojų pirštus, ar žemę ir kt.). Tų pratimų aš čia neaprašinėsiu, tik noriu priminti, kad prieš darant specialius pratimus — rei-

[KNOW YOUR HEART

BIELIŪNAS

GAIDAS -DAIMID ■
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE I
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
14ią So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL H0ME\
1424 South 50th Avenue 

Cicero, IIL 60650 
r TeL: 652-5245
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' i.TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINŽ
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
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Poti tsd fruit fo well together, and the combination of 
with the rweet and sour taste of pineapple is a natural.

Before being cooked over a diarcoal outdoor grill, fpare- 
dbt rixxikl be precooked by being boiled until tender. Thia 
procesą of partial cookmg is called parboiling.

K you are wnahle to devote the time or the refrigerator 
to fte maringHon procedure in this recipe, just omit the 

stop. The rfea taste a Btfe less of pineapple, but they’ll 
be quite deEoosa.

Thb rather robust (Ssh > Ideal foe a barbecue party. For 
larger groups, aDov 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
fee riba cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, Seed tea, Sangria, drilled rose wine, or the white 
vkte wed to make the xaoee — a eold Chablis or Soava.

Gkfted Ps»aę^te Sparmbs
Sermgf: Six
Coat: Moders^

1 em(8Wos.) crosbed 
pineapple, undratoed

eup dry white vine

esrp lemon jtriet
2 doves garfic, minted
2 tablespoons soy sauce
1 tablespoon or

brovn sugar
2 tabliWpOOTfi lĮgBtaMę

0*1

% teaspoon pepper
v Parboil fee xparerihe fa dmmering water for 30 minutes.
e Place fee ribs fa a roasting pan and pour fee pineapple 

Juice over them. If fee Joice doesn't quite cover fee riba, top 
off with water. Refrigerate for 24 hours.

e Meanwhile, prepare fee basting sauce. Combine fee 
crushed pineapple and its Equid, fee wine, lemon juice, garbe, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, fa a 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes.

> When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above a. 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

e During fee last 15 minutes of cooking, baste often wife 
fee pineapple sauce, saving some of it to serve wife the riba.

> Remove ribs to a warm platter, cut into Individual riba, 
and serve.

A Consumer Serrice from fee CYANAkTD Aczicužtmi

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB 'WS ON

WWSSMW MM/W

yojxx. run wto TPOueur 
A SLXXMM STOP WH«_S

’o/oa RXLcwwe too

1

5

f

f

Aikštes automobiliams pastatyti
J

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai į \

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ”

4/

c

£

ii

iB
i

į- 
į

1446 South 50th Avenue t \
Cicero, Illinois \ 1

Telefonas — 652-1003 t
3

-
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REMKIME SAVĄJĄ SPAUDĄ
Daug kas, sulaukus savo gim

tadienio, vardadienio, net ir 
brandaus amžiaus, surengia ban
ketus. Aš, savo gimtadienio 
proga, skiriu auką Naujienoms 
paremti. Kaip žinome, <labar 
spauda be aukų negali išsilai
kyti.

Naujienoms linkiu dar ilgai 
gyvuoti ir kovoti su įvairiomis 
neteisybėmis, nes tik Naujienos 
išdrįsta parašyti tikslias žinias. 
Už tai daug kam jos nepatinka, 
jie kaip įmanydami stengiasi 
joms pakenkti. Teisybė akis 
graužia. N'ęseniar, kai Drauge 
buvo paskelbtas lietuviškų laik
raščių sąrašas, Naujienų vardo 
nebuvo. Reiškia, tokio laikraš
čio iš viso nėra. O vis tik aš ga
liu .patvirtinti, kad Naujienos eg
zistuoja, jas galima ne tik pa
čiupinėti, bet ir ten pasiskaityti 
įdomų žinių.

Seniau, pakol radijo progra
mą dar tvarkė Sofija ir Augus
tės Barkus, tai Augustas paskai
tydavo ką nors iš Naujienų. Bet 
dabar tvarkant radijo progra
mą, apie Naujienas nieko nesi
girdi. M

Anksčiau spaudos apžvalgą 
parengdavo L. Šmulkštys, o jam 
pasitraukus, perėmė Robertas 
Vitas, bet ir jis Naujienose nie
ko neranda, ką galėtų panaudoti 
Spaudos Apžvalgai.

;■ O vis tik Naujienos katalikiš
kus reikalus daugiau gina, negu 
katalikiškas Draugas. Draugas 
nekovojo ir negynė šv. Kazimie
ro Lietuvių kapinių, kuomet ka
pinių administracija buvo pava
dinusi South West -kapinėmis ir 
norėjo priversti palikti lavoną 
šaldytuve} o vėliau palaidoti su 
troku ant kablio. Gi protesto 
straipsnius ir susirinkimų skel
bimus spausdino tik Naujienos. 
To dar neužmiršom.

Moterų organizacijos sugalvo
jo Chicago j e (Jaunimo Centre) 
ič Clevelande rengti velykinius 
pusryčius Verbų sekmadienį. O 
tuos pusryčius laimino jėzuitai, 
Jąunimo Centre Vaišnys, o Cle
velande kun. Kijauskas. Gi vi- noms’’ už atsišaukimo atspaus- 
suomenę klaidinančius straips- dinimą, Baltic Blossoms už gra-

lie pusryčiai rengiami pagal lie
tuviškas “tradicijas”, atspausdi
no Draugas. Bet Lietuvoje tokių 
tradicijų nebuvo. Tai buvo tik
ras melas ir jaunimo apgaudinė
jimas.

Naujienose buvo protestuoja
ma prie lokių pusryčių parengi
mą Verbų sekmadienį. Ar tai 
reikia didesnio pasityčiojimo iš 
Kristaus kančių? Jau ir komu
nistai mandriau nesugalvos.

Tą sekmadienį Kristaus Di
džioji kančios savaitė tik prasi
deda, o Kristus eina kalvarijas. 
erškėčiais vainikuojamas. Bet 
moterų klubai jau skelbia Vely
kas — džiaugsmo šventę, kad 
jau Kristus yra prisikėlęs. Ir 
tuomi vienuoliai jėzuitai klaidi
na visuomenę. *

O Kristus yra pasakęs: budė
kite ir melskitės, kad neįpultu- 
mėte į nuodėmę.

Protesto straipsniai spausdi
nami laikraštyje, kurio pasau
lyje nėra, l ai didesnių dyvų ne
gali būti!

vainiką. Padėka mūsų Tautinės 
ir Amerikos vėliavų nešėjams: 
V. Ko.'irai, Ig. Petrauskui, J. 
Bagdžiui, Pr. Adomaičiui ir J. 
Kreivėnui.

Negalima nepaminėti dviejų 
tautiniais drabužiais pas puešu- 
sių, lazdelėmis pasiramsčiuoda- 
mų ponių M. Bulakienės ir K. 
Končienės, dalyvavusių eisenoje. 
Pagarba joms! ‘

Nuoširdi padėka visiems tiems, 
kurie organizavo ir rūpinėsi, kad 
R. L. B-nės dalyvavimas parade 
būtų įspūdingas. Nuoširdžiausia 
padėka visiems dalyviams. I

Už įvykusius nesklandumus 
labai atsiprašome.

Centro Valdyba

Antanas Marma

JAV (R) L. B-nės vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja nariams ir 
prijaučiantiems, kurie dalyvavo 
Dariaus-Girėno 50 metų tragiš
kos mirties sukakties minėjimo 
parade, įvykusiame liepos 4 d.

Ypatinga padėka dail. Jonui 
Tričiui už meniškai išrašytą or
ganizacijos pavadinimo plakatą. 
Jį nešusioms tautiniais. drabu
žiais pasipuošusioms ponioms 
p. Viktorijai Orentienėi ir p. Al
donai Kačinskienei. Nešusioms 
R. L. B-nės vainiką: p. Jūratei 
Jasiūnienei ir p. Izabelei Po
cienei.

Taip pat ir visoms kitoms po
nioms ir panelėms, dalyvavu
sioms parade, tautiniais drabu
žiais pasipuošusioms.

Nuoširdi padėka tenka pa
reikšti radijo valandėlių vedė
joms: p. Aldonai Daukus ir p-lei 
Kazytei Brazdžionytei, “Naujie-

Rockford, Ill. i
IŠVYKA į GAMTĄ

Rugpjūčio 20 d., f 
Rockfordo lietuviai rucšia išvy
ką į Lietuvių parką, šis pikni-. 
kas bus visų lietuvių pobūvis 
ganitoję, nes jį ruošia visos or
ganizacijos tikslu pabuvoti gam
toje ir atsigaivinti po didelių 
karščių. Todėl visi rockfordiečiai 
ir kitų kolonijų lietuviai kvie- I 
čiami atsilankyti ir maloniai Į 
praleisti laiką.

Veiks atsigaivinimo 
gros plokštelių muzika, šeimi
ninkės paruoš pietus šviežių

Washtenaw ir Lithuanian Plaza 
šeštadienį, Court (69th St.). Kelionė $6.50 

asmeniui.
Norintieji praleisti dieną gam

toje, prašome registruotis: St. 
Dagio telef. KJ4-9051, arba J. 
Bagdžiaus 434-3713.

Rengia R. I.B ir Pensininkų 
sąjunga.

— Zarasiškię klubo gegužinė 
įvyks rugpiūčio mėn. 21 dieną 

baras, 1^- va^- Vyčių salėje ir sodelyje.
Turėsime loteriją ir šokiams 
muziką. Veiks baras ir virtuvė, 

daržovių, su dešromis ir kopus- Sodelyje kepsime spurgus. Visi 
. ' Valdybatais. Mūsų žvejai stengiasi pa- ■ esate laukiami, 

rūpinti rūkytos žuvies, o grybau- j.
tojai — grybų. 1 PROTINGAS PASIRINKIMAS
. .Nesibijokite xasaios karščių,. Jėzus kalbėjo sakydamas: “Aš 
ar lietaus, nes turime pastogę ir esu pasaulio šviesa. Kas seka 
pavėsį. Pradžia 12 vai. Parkas mane, niekad nebevaikščios tam- 
bus atidarytas nuo 10 vai. ryto. I soje> bet turės gyvenim.o šviesą”

Rockfordietis Į (Jono 8:12). *
———— | Maloniai kviečiame visus pa-

1 " ' ' ■,l" ' siklausvti šios programos šian-
TRUMPAI I dien 8:45 vai. vak., radijo banga

■ ■ i i —j.1450 AM per “Lietuvos Aidus”.
.. . .. ■ Sekmadienį 9 vai. ryto per
'• A Sophie Barčus radiją išgirsite

■ Gerąją naujieną lietuviams.
Pareikalaukite tknygelės “At-

APLANKYKIME ROCKFORDĄ

š.m. rugpiūčio 20 dieną Rock
fordo organizacijos ruošia lietu-, raskime švento Rašto lobyną”, 
vių klubo parke bendrą gegu-jMūsų adresas; Lithuanian Min

istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

2miU — J*»rdavlmei . Mamai, 2am4 — Pardarimari 
UAL 1STATI FOR SALI | KKAL ISTATI FOK 8AJLĖ

f

žinę.
' R. LB Marquette Parko apy
linkės valdyba šiai kelionei tu
rės autobusą. Išvykstam 10 vai

pins, 'kuriuose buvo rašoma, kad žiai tautinėm spalvom paruoštą ryto nuo parapijos bažnyčios,

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją _ 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
" KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)' 

-*’ • Siųsti čeki:

r Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

IZRAELIO GENEROLAS
IŠEINA Iš TARNYBOS

' TEL AVIVAS. — Izraelio ge- 
’.nerolas’ Jehošna Sagi, pratarąa-

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMAIB.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: . ' ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ,

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

vęs Izraelio kariuomenėje 30, 
metų, visai išstojo iš kariuo-' 
menės.

Izraelio aukščiausiojo teismo 
pirmininkas, išklausęs buvusio 
žvalgybos viršininko gen. Sagi 
pranešimo apie žudynes palesti
niečių stovyklose, patarė neduo
ti jam atsakingos vietos kariuo
menėje, nes jis nekreipia reika
lingo dėmesio į karių veiklą. Jis 
privalėjęs būti gerai informuo-j 
tas, kas darėsi palestiniečių sto
vyklose, bet tais reikalais jis ne
sirūpino.

Jis buvo paskirtas kariuome
nės saugumo mokyklos viršinin
ku. Jis turėjęs apmokyti karius 
būti saugiais. Jam tas darbas, 
matomai, nepatikęs, jo žinios 
buvo neįvertintos, atsakingo 
darbo jam nedavė, todėl jis ir 
pasitraukė iš Izraelio kariuo
menės.

— Prancūzija ir toliau vykdys 
branduolinius bandymus Ramia 
jame vandenyne ir laikys karinį > 
garnizoną prancūzų Polinezijoj I

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėtl teisininko Prano ŠULC 
paruošta^ — teisėjo Alphonse 

’ WELLS peržiūrėta “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomii 
ormomią

Knyga su formomis gauna 
au . Naujienų administracijojr

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui,

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL.'liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h 
susirūpinimą_________________ _ ____________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais____ LJs,_________

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 $1 peršti antim o išlaidoms.

18.00

J2.0S

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. 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:

BUTŲ NUOMAVIMAS
ft NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS < VALDYMAI

> HOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian PJaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE— INCOME TAX

2951 W. 63rd St \
Tel: 436-7878

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
kiturNuosavybės

NEW BUFFALO, MICH.

[ Reikia pensininko ar poros, ga
linčios dirbti apie namus ir dar

že. Gaus kambarius veltui.
- Telefonuoti 596-8260

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, VIRĖJA d
Reikalinga pietų Wisconsihe gydy- į 
tojo šeimai. Turi ten gyventi. Turi 

i vairuoti mašiną. Atlyginimą sutar
sim. Turės savo butą.
Skambinti' angliškai po 6 vai. vak.

1-608/868-7928

Nuomos '1
RENTING IN GENERAL

IEŠKAU VYRESNIO AMŽIAUS
1 MOTERS gyventi mano bute. I 

Skambinti Vittoria Walters 
733-1283 ’

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir šildymas)

ELEKTRINIS NUTEKĖJIMŲ 
PRAGRĘžIMAS 

pagrindinio ir plaunamosios bei 
plaujamosios ir vonios drumz

les. Kalbame lietuviškai. 
757-3790

REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvairOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

“LIIJCIJ A”
Ave.. Chicago, IL 60629.

Miko iileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX- šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo.

ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 55.

Gaunama “Naujienose” ir pai 
autorių: 6729 So. Campbell

• Žodis ‘milijonas” atsirado 
1300 metais. Iki to laiko didžiau
sias numeris buvo “myriad”, ku.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto Joldbnį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

D Ė M E S (/O j 
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI. 
Tiktai $120 pusmečiui automabllia 
Liability apdraudimas penalai** ! 

kaus. Kreiptis: ' 
A. LAU RAITU 

4645 So. ASHLAND AVI. ‘
TeL 523-8775 , f

Dengiame ir taisome visų rūk 
! šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Pirdavitnif Ir TaifyiDM 
2646 WMt I9H1 »TMt 
T»L Klpubtlc 7-1M1

I ] Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštui įĮ-j

P. NEDAS, 4059/Archer Ayene«; 

Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980 
' • -ii i

Notary Public į
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7458
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

f Advokatas

* GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

} 9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.

!' Ii pagal susitarimą. į
TeL 776-5162 < 

1649 West 63rd Street 
Chicago, HL 60629

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

<606 S. K«M« Ava. 
Chicago, III. 60629 

TeL: 778-8000

FIKKITB JAV TAUPYMO 6ONU«

— Naujienos, Chicago, 8, TIL Tuesday, August 16,1983


