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jį paruošė ir vėl paleido gilyn 
sn.n;< dėžės ielkcli.

Lėktuvas skrd) 3,200 pėdų 
aukštumoje. M'r.cma, kad lėk
tuvas ukštvmos nėrė Į van- 

J<> dalys išmėtytos 6,700 
p'du jūros gilumoje. Prancūzų 
laivas niri.’ido fotografus, kurie 
nufotografavo -tą apylinkę.
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’ CHICAGO, Ill.— Praeitą sęk- 
madienj ponios Antaninos Rep
šienės namuose įvyko R. Lietu
vių Berdniom«nęs centro: val
dybos pasitarimas, atlikęs du 
svarbius dalykus. . . -

Pirmiausia buvo ’ pagerbtas 
žurnalistas Antanas Pieškys, SU- 
laukęs 80 metų. Žurnalistą Pleš. 
ki pasveikino Augustas Paško- 
nis, Antanina Repšienė, kam 
Vaclovas -.Zakarauskas, į M. Gu
delis ir visa eilė kitų sukviestų 
žmonių. Z ■

— Dėkoju visiems, kurie Čia- 
susirinkote. pasveikinti mane 
80-ojo gimtadienio proga. Pra
gyvenau ilgą metų, skaičių, bet 
nieko ypatingo savo, gyvenime’ 
nępadariaU; Dirbau kartu- su vi
sais, prisidėjau prie Lietuvos ne
priklausomybės, o kai vokiečiai, 
susitarę- su rusais,■ ■ panaikino 
Lietuvos, nepriklausomybę; ’ jai 
pasitraukiau j Vakarus..' .Šleo- 
giąusi £adėtL‘ kopiantiems ūž 
Lietuvos ' laisvę, bettbje kovoję 
niekuo' nepasižymėjau? Mūri rfe£

garbėtė-j

M. Gt 
tanas

± AoA.vINIm, KiJioil-iiNUi,■'tivizJCiLilO 
KOMITETAS NAUJIENOMS GERINTI

PAGERBTAS ŽURNALISTAS ANTANAS PLEŠKYS,
SULAUKĘS 80 METŲ AMŽIAUS

M. Gudelis pareiškė, kad jis 
nepajėgtų taip aiškiai, tiksliai ir 
teisingai aprašyti nesutarimų, ■ 
kaip-lai padarė A. Pleikys.

Antanina Repšienė visus ska
niai pavaišino. Buvo lietuviškų 
dvšrų,. skanių kopūstų, vištie
nos, pyrago bei pyragaičių ir 
skanios užkandos!

Vėliau M. Gudelis papasakojo * 
apie dabartinius Naujienų sun_! 
kumus. Raidžių rinkėjai išvaži. Į 
nėjo atostogų. Karščiai gerokai j 
paspaudė, tai į darbą nea-teina. j 
Neturime rinkėjų. Vienas rinkė
jas, .savaitės algą atsiėmęs, pra
nešė, kad išvažiuoja pailsėti. ’

, Bet .įstatymas- liepia duo ti 
bendrovei, hont dvi savaites lai-

. ko, Kaip- darbdavys • negali at- 
leisti . darbininko, -nepranešęs 
iš anksto, .taip-darbininkas ne
gali . išeiti, iš anksto nepranešęs.

. Jęigu. .vienas laužia. susitarimą,. 
..tai .sutartis, negalioja..
; . Naujienų _ ■. reikalais kalbėjo 
..(^valdas. ThieL -AK-.P.a^kpnis, 
'Ar tanina Repšiene, *-Vladas ši-! 
maitię dr., Danilevičienė ir kiti

1 'pasrta^ie- da^-vavusieji. Buvo 
apt?**^4 njūruv sakalas.
,'o

%a$ 'AjŲ

šieji

rūpinost.L'ię

Pre- 
damas 

a^^pmą,'--šj^-pa vadino 
’ Sukarno-H'ata. aerodrpmu.

Priėš 20 metų Indonezijos ko
munistai sukilo prieš’ Sukamo 
vyriausybę-ir buvo begrebia vi
są Indonezijos vyriausybę. Su
kamo buvo prezidentas, o Hata 
buvo viceprezidentas.

Generolas Suharto laiku susi
griebė , ir pradėjo organizuoti 
kovą prieš komunistus. Jam pa_

• vyko sumušti komunistus Ja-

apie pi^ęip&jųs'r dįdyįčųs;, 
kurių frgąįtifclinkai negalė jos. prk i 
mesti vtšięmš' iietuvianis iu va- 
dovaujamos ;L. Bendruomenės. 
Pieškys išdėstė priimtus nutari
mus, pacilavb rėzbliūcijas ir 
parašė -patį įdomiausią* raštą 
apie nesutarimus Liet. Bendruo
menės tarpe.- Iki šio meto dar 
nebuvo kito tokio rašinio, ku< 
riame bfitų**taip aiškiai ir tiks
liai išdėstyti princepiniai nesu-
tarmų klausimai. . kartoje ,o vėliau juos gaudė ir’

AntaiK) Plikio studija at- šaudė visose salose. Būvo paša-; 
spausdina atvira brošiūrėle ir kojamra, kad ir tticmefinis prezi- I 
si imti negina kiekvienam, kuris denta> S: kame pro pirštus žiū-į 
nori susipažinti su pagrindiniais rėjos į komunistus, bėt genero- j

KALENDORĖLIS

Bendruomenės nesutarimais. lui Suharto vis dėlto pavyko

Sekretorius Shultz Tailande

rienė, Vitalijus, Kovaldas, Dan
guolė.

Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:23.

Oras saulėtas, šiltas.

;T£SMpŽibįUl.

Antradienis, Tuesday, July 16, 1985

Trečiadienio vakare sujungto^ 
misi-^ingfflaecių, prancūzų, in_ 

^dų-ir britų jėgomis iš 6,700 pežų 
gilumos buvo ištraukta Indijcs 
keleivinio 
Toronto i 
dėže.

lėktuvo, skridusio iš 
New Delhi, juodoji

daiktas, kad bombaGalimas 
buvo palikta keleiviniame lėk
tuve. Jos sprogimas 100 mylių 
atstūmėję nuo Škotijos nužudė 
229 keleivius- ir sunaikino 747 į 
keleivinį Boeing bendrovės sta
tytą lėktuvą. Lėktuve buvo įtai-! 
sytos dvi juodos dėžės, kurios! 
registravo visus piloto kabinoje į 
girdėtus pokalbius, įsakymus, 
bet kurį garsą. Antrojoje buvo Vadina ‘‘juodąją dėžę”, nes 

iki šio melo. balsų registracijos ' 
dėžės būdavo jucdos. Bet prak-j 
ti’ka parodė, kad daug geriau, 
jeigu dėžės yra apelsino spal
vos. Nustatyta, kad vandenyje 
lengviau “juodąją dėžę“ paste
bėti, kai ji yra apelsino spalvos.; 
Be to, dabar ją išraižo dar bal- : 
tomis įuostomis. Jas vis dar te- 
bevadina jiKnlcniis dėžėmis,' 
nors jų spalva yra kitokia.

Jūros dugnui matuoti buvo: 
paskirtas prancūzų laivas “Lean j 
Thevenin“. Jis turėjo pačias 
naujausias priemones jūros gy. 
liui matuoti. Nutarta vartoti • 
amerikiečių pastatytą “skara-j 
ba“, kuris turi gera “uoslę“ ir *■ , Igali nustatvti kas guli jūros dug- Į o v i
ne. Skarahas gali šllužinėti jū
ros dugnu 'r praneša, ką jis ten ; 
mato. Jūros dugne pasirinko 10 i 
mylių ilgio ir vienos mylios plo- Į 
tą ir pradėjo ieškoti. Viršuj t 
esą žmonės paliedo šviesas, kad. 
skarabas viską pastci>ėtų. Sep-j 
tynias dienas skarabas šliaužto- j 
jo, viską pranešinėjo .bet “juo- ( 
dos dėžės“ nematė. Galų gale 

j trečiadienį skarabas pranešė, ’ 
Liepos 16 d.: Marija škaplie-j kad jis jau pastebėjo juodą dė- 

ž.ę ir dvi žvilgančia v jos “akis“. I 
Skarabas priartėjo prie dėžės. !

Savo žnyplėmis ją suspaudė ir j 
iškėlė į laivą. Nespėjo skarabas ; 
padėti dėžę ant laivo denio, kai

komunistų grėsmę likviduoti.
Dabar generolas Suharto eina? 

Indonezijos prezidento pareigas. 
Jis prieš tai buvęs paskirtas visų 
ginkluotų pajėgų vadu.

Kinijos valdžia, po 18 mėtų, Į 
pagaliau pripažino Suharto vy
riausybę. Ji atsiuntė į Jakarląi 
buvusį Kinijos užsienio reikalų, 
minister] Vu Kšekin. Jis pareis-’ 
kė. kad Kinija; rūpi prekyba su I 
Indonezija. Kinija nutraukė dip
lomatinius santykius su Indone
zija 1967 metais. Tada Kinija 
ėjo kartu.su Sovietų Sąjunga. Ji 
norėjo palieti rusams įsistiprinti 
Indonezijoj, bet Chruščiovas ne
pajėgė ten pasiųsti reikalingos! 
pagalbos. Generolas Suharto ko- j 
munis tos suvaldė.

registruojamas greitis, aukštis, 
vėjas A Apskaičiuojama, kad dvi' 
juodos dėžės padėtų išaiškinti 
kokia buvo kritimo priežastis.! 
Jeigu paaiškės, jog tai būta te
roristų paliktos bembes, lai vy
riausybė turėtų imtis priemonių | 
prieš teroristus. i

Beveik tuo pačiu metu iš Ka. I 
nados į Japoniją atskrido kelei-j 
vinis lėktuvas. Japonai nespėjo 
iškrauti iš Kanados atvežtu la-! 
gaminu, kai sprogo viena bom-; 
ba ir užmušė 2 japonus ir 14 la
bai sunkiai sužeidė. Japonais

ADMIROLAS HALLOWAY 
KIRS. TERORISTAMS

WASHINGTON, D.C. — Vice-. 
: ežiu nias George Bu b, apla.- 

ręs klaurima su Vakaru Euro
pos valstybų galvomis, infor
mavo prezidentą apie turėtus 
pokalbius ir pranešė, kad jis 
planuoja-paskirti admirolą J. L. 
Halloway organizuoti grupę, ku
ri tuojau galėtų kirsti teroris
tams.

Admirolas James Halloway i 
savo laiku vatk>vavo JAV laivy
nui Pąeifike. Karo metu ne vie
ną kartą jis kirto skausmingus 
smūgius priešams. Ądm. Hallo
way yra 'lakūnas ir jūreivis. Ka
ro metu jis vykusiai vadovavo 
karo laivams, kurie kirto japo
nams labai skaudžius smūgius.

Vyrauja .įsitikinimas, kad ad
mirolas Kaitoway labai greitai^ gydytojai, speciaiistaL Jie buvxr 
pajėgtų suorganizuoti teroris
tams smūgį; Jis turėtų imtis ap
saugos priemonių, kad nenuken
tėtų civiliai.

MEKSIKOJE. L ALMĖJO 
PREZIDENTO PARTIJA

HERMOSILLO. — Meksikoje 
sekmadienio rinkimus laimėjo 
prezidcntb-.de la Madrid vado
vaujama partija. Rinkimai buvo 
laisvi. Opozicija naudojo spau
dą, radiją, televiziją ir mitZi- 
gus. Jos va<lai sakė kalbas, bet 
rinkimų jie nelaimėjo.

Jie padarė didelę klaidą. Bal- 
nustatė. kad bomba buvo Įdėta 1 ravimai dar ėjo, balsai nebuvo 
Kanados aerodrome. suskaičiuoti, bet jie jau gyrėsi, 

kad pravedė septynis naujus gu
bernatorius. ir apie 400 atstovų 
j parlamentą. Jeigu lai būtų bu
vusi teisybė, balsų skaičius būtų 
buvęs jų pusėje, bet taip ne
išėjo.

Antradienį buvo paskelbti rin-
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New Yorke šventės metu sus dūrė du karo lėktuvai. Vienas 
lakūnas užsimušė, o antras pajėgė laiku iššokti.
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Po sunkios operacjios prezidentas 
stiprėja, labai gerai taisosi

PREZIDENTAS REAGANAS APĖJO APLINKUI KAMBARĮ, 
SKAITO LAIKRAŠČIUS, KALBA SU ŽMONA

WASHINGTON, D.C.— Pre-j Rūmu patarėjais. Larry Speakes 
zidenlas Reaganas šeštadienį | pareiškė, kad prezidentas stip- 
huvo ep?ruotas, bet sekmadienį j rėja.
jau buvo atsigavęs. P^s prezi-j 
(lentą buvo atvykusi ponia Nan- > 
cy ir praleido su j uo beik visą I 
dieną. Jiedu laisvai kalbėjosi! 
įvairiai ■ ligos ir šeimos reikalais. Į

Prezidentas 15 minute; pra-j 
leido patogioje kėdėje, kur jis 
vartė laikraščius ir skaitė komi
kus. Prezidentas nepatenki^ tas! 
senatoriaus Robert Dole pareis- į 
kiniu apie biudžetą. Preziden
tas nieko negali padaryti, jeigu! 
senatoriai nesusitaria dėl kom
promiso.

Buvo perdavęs galią 
viceprezidentui

Praeitą šeštadienį prezidentas: 
Reaganas, prieš eidamas gulu 
ant opeiacijos stalo, valstybės 
galią perdavė viceprezidentui 
George Bush. . 'į

'Prezidentą operavo, laivyno».

tikri, •kad-operacija Jaus sėkmin
ga, bet prezidentas turėjo pasi

prašyti dokumentą, kad valstybės 

pr^zklentui Bush.
Prezidentas gsvo aneeteziją/ 

ir tris valandas buvo be šamo..' i 
nes. Jeiųu tuo metu jis būtu tu- i v , Irėjęs .pasirašyt; skubų nutvnnią. j 
lai būtų nepajėgęs padaryti, i 
Praėjus astuoniems valandoms.; 
prezidentas jau atsigavo ir vėl į 
paėmė valstybės galią į 
rankas.

v

Prezidentas stiprėja 
ir taisosi

Prezidentas hūsvai kalba su 
žmona, slaugėmis ir Baltųjų 

kimų duomenys. Paaiškėjo, kad 
rinkimus Isimėjo prezidento d? 
la Madrid partija 
septyni vyra: p 
torių pareigoms.

Visiems Irbai rūpi laboratori
jų pranešimas. Iš ilgosios žar
nos išlrptas piršto storio polipas 
tuojau buvo pasiųstas Į labora
toriją, kad nustatytų, ar jis yra 
piktybinis. Karo l!g> minės labo
ratorija dirba visą laiką. Ji jau 
turėjo laiko ištirti ir pranešti, 
bet pirmadienio rytą dar netu
rėjo duomenų.

(Prezidentas stiprėja, bet tai 
nereiškia, kad jo sveikata pilnai 
tvarkoje. Reikalas bus žinomas, 
kai išluptas polipas bus ištirtas 
ir oficialiai pranešta.

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dentas Mubarak as uždraudė vi
siems krašto gyventojams — 
musulmonams ir krikščionims— 
nuo pirmadienio lipdyti tikybi
nių skelbimų, ant automobilių.

Praeitą savaitę pats Kairas, o 
ypač jo priemiesčiai, buvo ap
lipdyti Įvairiais tikybiniais gar
sinimais, bet pirmadienio rytą, 
buvo švariausias. Patys automo
bilių savininkai prilipdytus ti
kybinius skelbimus nulupinėjo.

Jtygu kas būtų pa-.iredęs su 
tikybiniu garsinimu, tai tas būtų 
netekęs teisės važinėti automo
biliu ištisus metus. Kiekvienas 
kaltas vairuotojas būtų nubaus
tas ir pinigine bausme už Įsaky
mo nepildymą. Be to, policinin
kai buvo paruošti priminti vai
ruotojams apie paskelbtą įsa
kymą, kad jie neužmirštų, kol 
bus gj-vi. Vyriausybė neturėjo 
jokios bėdos.

— Daugelis Lmautcjų skun
džiasi, kad nemalonu dirbti nau
juose Illinois valstijos namuose 
Chicagoje, r,?s velninio sistema
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jousmę darnos pagrindai 

Naujausių mokslo frinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

• Vienos kūno puses paralyžiaus reikalai

staigi ar kiek vėliau miršta. 
Dažnai tokie, jei stovėjo, krinta 
ir užsimauna.

Stroko priežaMys

Vienos kūno pusės paralyžiau* 
priežastys gali būti įvairius, jos 

Į priveda Prie minėtu smegenų i 
! celių painmo. čia visi jau dabai 

įsidėmėkime PATAISOMAS — 
1ŠV IčNG 11 GALIMAS stroko

I

Alfonsas šidagis (kairėje) ir 
kultūrinę pro.

Š napįtys išpildo 
mą Alvudo pažmonžje, Lietuvio sodyboje.

(M. Nagio nuotrauka)

A
•4.

Us už tikrai REUGRKŲ darbų,7 
vien mygimai nusiteikti pa
liovus.

TQc žmoniškas asmuo gali 
išvengti siroko

Iš tokios virš minėtos dar
buotės turės naudos ir visi stro-

j&gia darbuotųsi ir suliesėtų. Na, 
ii- pneš sklerozę* kad jis imtų 
reikiamus vaistus. Tokie ligo-

VIENĄ ASPIRINO tabletę — ji

se. O tie krešuliai greitina arte-

i NUTUKIMAS yrą labai geras 
į siroko šauklys. RŪKYMAS yra 

. .. j antras labai geras tokio paraly* 
Su nuo vienos kūno puses paralyžiaus! žįaus ,prįįauĮ^įa&. ĮTAMPA i
(stroko) apsauga ir jo gydymo pagrin- įt-gį pusėtinai gerai tiesi- 
dais kiekvienam svarbu susipažinti iš na kelią atrūkai į žmogaus sme-1 
anksto, nes tai yra labai rimta negerovė, genis. UŽSISĖDĖJIMAS, NE-:

VEIKLA, kurią pensininkai taip 
mėgsta kortuodami bei persįAe- 

nėta, esti vienos kūno pusės pūdanti (ypač pensininkės!) iri». 
nejudina gi valo taką paralyžiui. PAKEL- j 

veido TAS KRAUJOSPŪDIS irgi ne-! S 
•Hžius toks paralyžius vadinamas raumenys vienoje pusėje nevei-j pėsčias siroko prišaukėjas. Dar i sveikai malinasi, nuodų _ įvai- 
’STROKU (pagal anglišką žodį1 kia: tada veikiantieji kitoje vei- Į CUKRAUGĖ-DIABETES (daž-! riaušių 
STROKE). Jį sukelia laikina ar, do pusėje raumenys patraukia? nai neatpažinta) pagreitina, svaigalų, “JUNK 
nuolatinė (visam laikui) sutri- į sav,e neve

■ (Mediciniškas raginimas)

■Vienos kūno pusės nevaldy- 
mas — nusilpę raumenys yra 
PARALYŽIUS. Čia vienu žo-

raumenų neveikia: 
žmogus kojos, rankos,

kosi SMEGENŲ veikla. Dėl 
kraujagy’slės smegenyse trūki
mo ar priskretimo bei iš kitur? 
atneštu krešuliu užsikimšimo j 
sniegenų celės nustoja maisto? 
?su krauju joms atnešamu, ypač j 
deguonies joms negaunant) ima į 
beveikti iš smegenų išeiną ir-į j menų vadinamas paralyžiumi, 
raumenis nueiną ir juos valdą 
XERVAI. Patys raumenys, bū
dami sveiki, tampa bejėgiai at-
likti savo darba. Todėl tokie j

* *

raumenys ima nejudėti. Dėl to 
žmogus gauna paralyžių.

•Kodėl tik vienoje kūno pusėje 
Toks paralyžius pasitaiko? Todėl, 
*kad galvos smegenys Turi DVI 
SKILTIS. Iš vienos skilties (sa

I SVEIKAI užauginti1 (motina

— narkotikų, nAįdų, 
-------- ?’ maisto ne- 

leveikianičos veido pusės j smegenų kraujagyslių (arterijų) i vartoja ir rajmai-natitfaliai už- 
is — iškry’psta veidas! priskrebiną, kuris' sukelia sme. J siladto, nesijaudina dėl menk- 

_ : genų celių sunykimą ir dėl to’ niekio ir savas turimas negales
- --------- — j gaunasi paralyžius. Dar yra ne-j teškamai tvarko būdama gyly

je odos suraukšlėti. Dažnai toks! mažai priežasčių strokui alsi-Į pnežiųroje). Sveikai užau- 
_----------- AXV“1 ra»n. ’avarDiauMw cm miueLvs j gyvybę motinos

„„j vadinamas APHA-J strokui atsirasti .priežastys GA- įsčiose reikia NESUŽAUJTA1 
Negijimas judinti rau-Į LĖTŲ ® anksto būti PRAŠA-’•^pagimdyti.
vadinamas paralyžiumi, j LTNTGŠ',^'-tžidK■-'didelė daugumai N<aujągHJų reikia visų pirma 

Į žmonių.ayp^č vyrų) be tokio MEILI ML —■ PRIE JO PRIŠI- 
Į paralyžiaus, - pajėgtų laimingai RJslMU APDOVANOTI. Be to-

raumenis
sveikon pusėn. Toks žmogus ne-j
gali švilpti, vienoje kaktos pusė-Į

-- i--- _ t---  ------- -------- - -
ligonis negali kalbėti, loks ne-{ rasti. Svarbiausios^ čia minėtos’ S^itą naiiją 
galėjimas vadinamas . 
šia. :

Paralyžius esti įvairaus 
stiprumo "r

Sirokas dar’ nereiškia, kadi 
žmogus nuo to turės mirti. Vieni; 
tokie paralyžiai esti greitos lųir-j 
ties priežastimi. Tas esti tada,! 
■kai smegenyse didelis s.

pensininko, klienas leisti.

Kas ‘darytina strokui 
i išvengti

■ Tas pats dalytina vienos kū-

; kios dovanos,: be motinos prie- 
į giobsdio, teikiančio naujagimiui 

apsaugą ,išauga įvairiopai NE
ŽMONIŠKAS ASMUO. Toks jis 
esti visu žmogaus padaužomų 
blogybių šaltinis, įskaitant ir da-

siroko šaukliai: rūkymas, persi
valgymas, nesidarbavimasis, sū
riai valgymas, gydytojo patari
mo nepildymas... yra dideli

ia. Nuo tokius visi mes priva- 
kimč šalintis. Tei turi visi, įskai
tant ir ėikagiškį kardinolą, atsi
minti ir reutiamon vieton tuč
tuojau pasileisti ir jon tokion 
kilus paraginti leistis.

Taip žmoniškai padedant nau
jagimiui, vėliau jo elgesius kon- 
trotiuoFįant h leidžiant jam nor-Į 
maliai vystytis, šalia minėtos

tai, kurie padeda žmogui TDC 
ttL ZMOGlMI išaugti. Tokiam 
esti svetimos visokios gaujos ir 
visokie niekdarbiai.

Minėtai nesielgiant, nieko ge
so nealuktina iš tolimesnių kar
tų — toliau bus dar blogiau, jei

Šimas sukelia smegenų ce-lią ap. 
niirimą-sunykimą. 0 toks suny
kimas pasireiškia stroku.

Stroko atėjimo ženklai

Ne visi paralyžiai atsiranda 
staiga, kaip perkūnas iš giedro 
dangaus. Kiekvienu atveju' esti 
kitaip. Sakysim, žmogus gali 
pajusti trumpam laikui pasilpi- 
mą rankos judinimui, ar kojos 
pakėlimui. Netrukus toks nega.

žmogų asmens. Asmenybe pasti
pusieji yra tie karklai, ant kurių 

: tipą visi virš minėti ir dar kito- 
1 tie stroke prišaukėjai.

Į Taip ir išeina, kad kova su 
paralyžiumi yra MOTINIŠKŲ 
mounų naujagimiui suteikimas. 
0 kad' tokią geriausią gėrybę 
savo mažiesiems galėtume su
teikti, visi tiirime pradėti REI
KIAMAI VEIKTI, visokias tin
ginystes, kad ir Dievo vardu pa
pildomas, šalin palikę.

Subrendimas asmenybe talkina 
žmonai taikinti sergančiam 

siroku vyrui

.Jei stroką gavęs vyras turės 
nežmonišką . žmoną, jis vargo 
dvigubai.. Priešingai bus tokiam, 
kurio žmoną bus kaip reikiant 
moteriškė.'-Ji tokia padės nega
linčiam vyrui pavalgyti, apsi
rengti. J i jį pavedžios, pasodins, 
jo raumems pamasažuos. Ji to
kia būdama neišmetrnės vyrui, 
bet jam aukosis, dėl jo gyvens, 
ir tada toks ligonis turės daug 
didesnę galimybę susvįeikti ir į

i 
i

kad smegenų arterijos susitrau
kia — jose atsiranda spazmai ir 
sumažėja smegenų celių tinka
mas darbo atlikimas. Tada pa- 
silpsta raumenys kojose ar ran
kose kuriam laikui.

Bus ir tokių atvejų, kada 
prieš stroką trumpam aptems 
akys, ar akis. Gali sekundei kitai 
nustoti žmogus sąmonės, net. pa- 
virduliuoti, ar parvirsti, jei,ne
norės tuo momentu už ko:prisi- 
laikyti. ’ ■

Tai vis siroko atėjimo ženk
lai. žinoma, ne laikas šunis la
kyti, kai einama medžioti. To
dėl visi jau dabar nieko nelauk
dami pradėkime mesti šalin nuo 

j savęs visus stroke prišaukėjus, 
kuriuos mes galime šalinti nuo 
savęs: kaip rūkymą, nutukimą, 
užsisėdėjįmą', ‘rūpestį dėl menk
niekio, persi valgymą riebalais....

Išvada. Kol dar įaikas, pra
dėkime tvarkytis, nieko nelauk
dami. Virš . mtinėtų stroko pri- 
šaukėjų jau -dabar kiekvienas 
ATSISAKYKIME ii savon pa
stogėn jų neįsileiskime. Dau
giau apie tai, kitą kartą.

Pasiskaityti. Arthur Anko. 
witz, M.D. Strokes and their 
prevention. Ajove Book/1 L>

sime rimtus dalykus at&ti. Juk
(kaičius! no pusėš- paialyžiaus išvengi- — «

i kas būtina daryti dabarti-! b21 vykstantį žmogaus paatne^' 
''“■"'■‘'NTŠKAM ELGE-j T visas Esatis nuo $ėrio nū.J

celių esti sunaikintas. Dažnai esti niui ' 
r kojos, bei niam.^_>

abiejų jų nevaldymas. Netrukus SIUI%v$feti£n), žmonių tarpe? 
-tstks valdymas atsistato, kartais, taip išbujbjūšiam, prašalinti, 
'be,, visai įki < nąriią^. Ki^vi^ū 'Reikia žmoguje ŽMOGŲ UŽAU- 
l'ą^eju-esti *kilėip?į^a^jė?lhft'li- 1(j&'iTI.- Kitaip sakant, reikia 

ir lengviausio paralyžiaus| žmo.gaus- nusiteikimus, emoci- 
kajrioje skiltyje, j pasitaiko .įvairiausio sunkumo? jas; trumpiau — jo ASMENY- 

Sparlayžius gaunasi desihioje kū- tokios ligos atvejai. Vienas be-j BĮĮ sužmoginti. Tas darbas turi

nervai prie smegenų , pagrindo

išsišakoja KAIRIOJE visoje 
“toje pusėje. Todėl sugedus sme
igenų celėms 1

Žno pusėje.
?’ Kai raumenys nejuda, žmo-

eik vaikinas rankos

no

?eįk pilnai per ilgesnį bei trum- į būti pradėtas;- dar nuo negimti 
pfesnį laiką susvei-ksta (jei sme-1 šio žmogaus: tėvus reikia sunor

Gera motina — gera -apsauga 
nuonežmoniškumo i f

Motina, globodama, vaiką, ša
lina dabartinį visokiausių nege
rovių šaltinį. Ko dabar mums 
labiausiai reikia: tai MOTINIŠ- 

I KŲ MOTINŲ kiekveinam riau-

asms mėgina šalinti ūš savo 
lauko, vien jų vieną kitą lapą 
nuskainiodamas.

Juk mums šioje srityje mie- 
■gant,' ai vien meldžiantis, jau 
dabar be jungtuvių šeimyninis

S^us tampa bejėgiu (disability).,.--gėiys buvo tik mažai pažeistos),! muoti, dar jiems pirm pradedant' Ja^‘—iU1- Či^^įen maldos, piėko 
jToks nepajėgumas esti įvairaus kitas visam laikui'-tampa vienos naują gyvybę. Taip sveikai ją j. 
^stiprumo. Dažniausiai, kaip mi- kūno pusės paliegėliu, trečias pradėtą motinos įsčiose reikia | S*r .1

normaliu. Jau dabai-, ypač tam
siaodžių tarpe, keturi iš penkių į 
naujagimių esti pagimdomi NE-1 
VEDUSIŲJŲ moteriškių. Todėl 

-nieko, nelaukiant, reikia visiems
— . F3 W - - - S „ - . «

■ daug nepadės. Todėl vien mel- imtis savose pareigose tinkamai 
dimasis, nieko reikiamo neda- atliktinų darbų. Ypač -dvasiškiai 
rant, yra DYKADUONIŲ veik- šioje srityje turėtų pradėti grieb-

Gera žmona padės vyrui iš
vengti antro siroko. Ji žiūrės, 
kad jis nepradėtų rūkyti, kad 
nepensvialgytų riebalais ir sal-; 
džiais dalykais. Kad jis nevar
totų gyvulinių tauku (choleste
rolio), kad nevalgytų raudonos 
mėsos, kad jis reikiamai gydy
tųsi turimas kitas ligas (cukra
ligę, pakeltą kraujospūdį, po
dagrą — .ponišką ligą)ų kad jis 
judėtų-krutėtų, nuolat kiek pa-

&
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LIETUVI, LIK IŠTIKIMAS SAVO TAUTAI!

Great 
American 

Dream 
Machine.

i
Šiais metais okupantas ruošiasi kuo iškilmingiau

siai minėti Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų sukaktį. Jo j 
džiaugsmas Vėl bus atžymėtas Dainų šventė ir kitomis ■ ............... . *' -- . • j

U

Lietuvio sodyboje, Alvudo pažmonyje išpildo kultūrinę 
psogarmą Justinas Žemaitis (kairėje), Anelė Kirvąitytė 

ir savo kūrybą skaitydamas Juozas Palutis.
(M. Nagio nuotrauka)

■ iškilmėmis. , Aegntų - agentėlių skelbiamos kelionės į 
okupuotų Lietuvą bando iš viso pasaulio sutraukti bū 
rius laisvųjų lietuvių, kurie k^rtu su okupantu pasi
džiaugtų jo laimėjimais.

Ką atsakys išeivija j šias viliones, — kaip mes pasi
elgsime? Ar būsime sąmoningi, kaip buvo žydai du su 
viršum tūkstančius metų? Atsidūrę vergovėje, jie 
savo psalmėje: y -.

“Ant Babilono upių sėdėdami verkėm....
Mūsų trėmėjai munis liepia giesmes giedoti,
Mūsų engėjai ragina džiaugtis!

Kaip mums giedoti Viešpaties giesmes: 
Mums svetima ši žemė!

Jeigu, Jeruzale, tave aš užmiršiu,
Tegu vysta mano dešinė!
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, 
Jeigu tavęs neminėčiau, Jeruzale, mano!”

Ar mes su ano meto žydais atsakysime: “kaip 
i mums giedoti giesmes ir džiūgauti kad mūsų Lietuva 
j pavergta! Tenuvysta mano dešinė! Tepridžiūsta mano 

liežuvis, jeigu tave pavergtą užmirčiau, mano tėvų 
krašte!” 0 gal ir ihes kartu su okupanto prievaizdom 

j džiaugsimės ir kUuSyssme jo suvarytų vergų giesmes?
Šių laikų Lietuvės okupantas turi “geresnių” prie

monių priversti vergus igedoti jam “džiaugsmo” dainas. 
Ir išeivijos tarpe jie turi genį tąlkininkų, kurie, užmir
šę net savo tėvų, brolių, seselių kankinimus, žudynes ar 
jų lėtą bado mirtį Sibire, — užmiršę partizanų kovas 
ir mirtį už Lietuvos laisvę, — nekreipdami dėmesio į tę
siamą tautos rusinimą ir planingą jos naikinimą. — 
bandys įtikinėti nesubrendusi jaunimą, kad jie “priva
lo eiti kartu su Lietuva”, kad “dėl jos nebereikia 
verkti.” « . . -

Tuos talkininkus lengva pastebėti. Jie net išeivių 
spaudoje, įveisę negirdėto laipsnio chuliganizmą, J pik-

I 

navMvAMi smotmus >- ' ' , į'espublijtmų paseų(finus.: aj>e
organizuojamą kovą pri^š tęro l 
ristus, .leisti operacijas meto

tarė

Bethesda ligoninėje laivyno 
gydytojai išpjovė polipą

JEIGU BŪTŲ KOMPLIKACIJŲ, TAI PRISAIK
DINTŲ VICEPREZIDENTĄ GEORGE BUSH

WASHINGTON, D.C. — Ko. kiltų komplikacijų, susilpnėtu 
vo mėnesį Bethesda ligoninėje 
laivyno gydytojai padarė bando
mąją operaciją prez. Reagano 
žarnose, bet nerado niekcr pavo
jingo. Išpjauto polipo tyrimas 
parodė ,kad jis nebuvo pikty
binis.

Praeitą penktadienį buvo iš
tirta prezjdsnto ilgoji žarna, ku
rioje rastas piršto storio linkęs 
į piktybinį polipas. Gydytojai 
padarė mažesnę, operaciją ir 
paruoiė prezidente sekančios 
dienos rimtai operacijai. Pa
prastai ilgojoj žarnoj pradėjęs 
augti palipa* turi pa-litikimą būti 
piktybiniu. \

Pethcvda ligoninėn prezidentą 
atlydėjo jo žmone Nancy. Rai
tųjų Rūmų atstovas LarTj- 
Speakes, patarėjas James Kahn 
ir visa eilė kitų palydovų.

Vicepretkientas (jeorgv RwJi

i <ifl b* « mnV

•ular d-**.-r b?-' joinins: the payroll 
Par. *her» yr*, work or th*

■
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/iMmoa M tUe pUKw that U

havt belpirur to maka 
arealas coma troa for yeanr 

Bonria matert ub then 
<br year*. That mean* eoor dream*
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širdis arba pasunkėtų kvėpavi
mas, tai laikinai prezidento pa
reigoms būtų prisaikdintas vice- 
rrezidentas.

•Prezidentas buvo operuotas 
1981 metais, kai buvo .praplau
ta krūtinė ir išimta šalia širdies 
įsmigusi kulka. Tada preziden
tas buvo stiprus ir pajėgė atsi
spirti prieš operacijos šukei amą 
įtampą. Dabar prezidentas jau 
/4 metų, atspara operacijai gali 
būti sudėtingesnė.

, 'Polipas yra ilgojoje žamoj.e 
Gydytojai hosts visų priemonių, 
kad neįvyktų jokių kr m plikai 
cijtfc bet niekas iręali guan- 
fairti, ar CTgaruzmas turės tą pa
tį atsparumą, kokį turėjo prieš 
keturis melus.

čiatf už den pantą puota' ifcos, kurie pasišoko prieš

Mielas Lietuvi! Nepasiduok okupanto gundomas! 
Atidėk M-vo keHoaę kitiems metams ir lik ištikimas sa-! 
vo tautai! ’ ' ;■ 'J

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENES VADOVYBE

brt ir teėlA zinūU
praattmto ir jo

pajėgumą msifĮmiR tljieraciįa
yra sudėtinga ir <#nki l G

l — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, July 16, 1985
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DETROITO NAUJIENOS
DETROITO LIET. ORGANIZACIJŲ CENTRO VALDYBOS 

PAREIGŲ PASISKIRSTYMO POSĖDIS
• J f - i ' ' f “

Pcuėdis įvyko šv. Antano pa
rapijos patalpose būžslio 23 d.l 
Pasėdį pradėjo valdybos pirmi-1 
Birikas dr. Algis B-rauskas, sek-' 
reteriavo Antanas Sukauskas.' 
Balandžio 28 d. visuotiniame 
DLOC metiniame suririnkim? 
vaidyba buvo išrinkta "in ccą- 
pore”. šiandieną valdyba susi
rinko posėdžiui pari-kirstyti pa
reigomis ir1 aptarti kitus bėga
muosius reikalus.

Posėdyje dalyvavo dr. Algi'ij 
Barauskas, Stasys šimoliūnas, 
Saulius šimoliūnas, Cėsys šadei-| 
ka, 'Antanas Sukauskas, Algir- visi lietuviai paskaitos? ir vaišė- 
dns Vaitįekaitis, Antanas Vaite, i 
nas, Antanas Grinius, Bernardas 
Brizgys, Antanais Norus ir svečio 
teisėmis Kazimieras Sragauskas.

Ė'LOC 4985-86 m. oaskkirste 
pareigomis sekančiai: pirminin
kas dr. Algis Barauskas, vicepir- 
mminkaii dr. Stefa Miškinienė, 
ady.š Kęstutis- 'Miškinis, Bernar 
das Brizgys. (Pastarieji yra š 
Pabaltieėių, komitete.) Laikinas 
prot. sekretorius Antanas Su
kauskas, gen. sekretorė Milda 
Skdrupskieflė. -anglų- kalba in
formacijai . Saulius. Šimoliūnas, 
kasininkas Antanai: Vaitėnaš, 
kasos ■ finansų sekretorius Cėsys 
šadeikaį -protesto laiškams vado
vauti Algirdas Vaitiekaitis, spau
dos ihforriiacijai Antanas Gri
nius, Antanas Sukauskas, Ber
nardas Brizgys, ir per radiją in
formacijai Kazys Gogelis. Revi
zijos '• komirijon išrinkti: Anta
nas Norus, Vincas Tamošiūnas 
ir Romas Macionis.

’R S.. ?5SS
Svarstant einamuosius reika

lus, pirm., A. Barauskas prane-. 
šė, kad gavo laišką iš Amerikos 
Lietuvių Tarybos su priedu' -i- 
numeruotais aukų lapais. Laiš
kas nebuvo ištisai skaitytas, bet. 
paaiškinta • kas jame prašoma. 
ALTas prašo aukas Lietuvos 
laisvinimui telkti per visus me
tus, nurodė būdą, kad aukas 
galima, telkti , su sąrašais ir laiš- 
kai^j- kaip kad Jau praktikuoj a- 
mąį^LIK.ui, Tautos Fondui ir 
LBjfįįei.'. H \ ą: •

A> .Sukajxskas tam būdui tprį- : 
tarė.j Ą4.ūNortfs r^aifeiskg, kad 
DlįOl' sudarytas iš organizaci- 
jųj-^oje Amerikoje tokios or-

ganizacijcs nėra. Organizacijų 
Centras, kaip toks, \ia niekam 
ni'prikHusanlis vienetas, aukas 
Lietuvai laisvinti telkia, prisiki- 
kydamas statuto, Vasraio J6-os 
proga. Minimas klausimas liko 
teigiamai neišspręstas.

Sekantis darbotvarkės punk
tas: pavergtų tautų politinis 
savaitgalis liepos 21 d. su politi
nėmis kalbomis. Jcims užsibai
gus, kokteiliai ir bendra vaka
rienė. Svečias-paskaitininkas — 
Linas Kojelis, iš Washingtono, 
D.C. Pietų auka $15. Kviečiami

se dalyvauti. Registruokitės pas 
pirm. A. Barauską tel. 258-6535 
ir pas Česį Šadeiką tel. 626-6470. 
Šią politinę popietę ruošia devy- j 
nių tautybių komitetas.

* * *

GRAŽIAI PRAĖJO ŠV. ANTA-Į 
NO PARAPIJOS ATLAIDAI j

Parapijos atlaidai įvyko birže
lio mėn. 16 d. Prasidėjo pamal
domis 9 vai. ryto. Iškilmingos 
Mišios 10:30 vai. Parapijiečiai 
pamaldose ir bendrai atlaiduose 
gausiai dalyvavo. Iškilmingas 
Mišias atnašavo parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 
Maldas skaitė Albertas Misiūnas. 
Mišių metu giesmes gražiai gie
dojo parapijos choras, vadovas 
— muzikas St. Sližys. Chorui 
maldas giedant, tarpais solo gie
dojo /Birutė Januškienė. Po iš- 
kibmingų Mišių visi parapijie
čiai rinkosi į salę vaišėms.

PH--

Riverview Parkas (aliejus)Mikas Šileikis

ST. CATHARINES, ONTARIO
Kelkime į viešumą Lietuves vo bausti 

J okupanto — rusų ir jų pakali
ku lietuviu bendradąrbiavima 
patriotų lietuvių žudyme.

Kada komunistinė sovietų Ru
sija 1940 mitais okupavo Lie
tuvą, iš anksto buvo žmogžu
džio Stalino paruoštas planas 
ištremti į Sibirą apie 750,000 
lietuvių ir be jokio teismo žu
dyti vietoje pagal enkavedistų 
nuožiūrą. NKVD daugiausia su
darė žydai ir jų pagalbininkai, 
be moralės girtuokliai, mušei
kos, vagys.

j

MAistą dalyviai pasiėmė pa J- ^da aš paklausiau savo kai*
tys, kiek: kas norėjo. Visi vaiši
nosi, valgė, gėrė, su artimais ir 
pažįstamais šnekučiavosi.

'Maistą pagamino patyrusi šei- j 
mininkė Angelė Bukšnienė, oi 
jai talkino Petras Bukšnys, Ma
tas Baukys, Elzbieta Baukienė, 
Pranciška Televičienė, Onutė. 
Valiėnė, Onutė Pusdešrienė, 
Uršulė Vitienė. Prie bilietų- pla
tinimo — Birutė Barauskienė, 
Danutė Petrauskienė ir kitos 
talkininkės bei talkininkai. Prie 
gaivinančių gėrimėlių — Stasys 
if' Jpnąs įlairtkaį. Prie' visokių j 
kitokių darbų: Letmardas šul-j

myrio komunisto Jono Poškio, 
kodėl dabari ūžėmė tarnybas vi
sa eilė tokių, įkurie anksčiau bu-

dovanų paskirstymas.
Paskirstymo ceremonij'as pra

vedė P. Būkšnys. Be abejo, btu 
;vo ir laimingų, kurie patenkinti 
grižo į namus, o dovanų negavę 
liko liūdnesni, bet tikėjosi sei 
kantį kartą gauti.

Atlaidai; praėjo pakilia ir 
šventiška nuotaika;

Ant. Sukauskas

j.

gavauuž vagystes 
tekį atsakymų: Prie •ti
nes valdžios liaudis buvo išnau
dojama ir dabartinė liaudies 
valdžia tų vagysčių neskaito nu
sikaltimu; jie dabar yra ištikimi 
. laudies valdžiai tarnautoj ai.

Ylakiškiams žinomas ir rusas, 
kuris save vadino Markauskas, 
d rusams užėjus, iš Markausko 
pasidarė Bingelis. Tai buvo Yla
kių mieste didelis girtuoklis, 
mušeika. Kaip toks, rusams 
okupavus Lietuvą, buvo paskir
tas NKVD viršininku ir su vieti
niais be moralės padugnių stri
bų pagalba dienos terori
zavo ūkininkus ir pįėąi^cąvo, at
imdami grūdus, i |į^Įr^ipdami 
dėmesio, kad ūkininką? buvo 
jau atidavęs valdžiai nustatytą 
normą. Visa tai darė nusususiai 
ir badaujančiai Sovietų ^Rusijai 
gelbėti nuo ‘bado, štai; kokie be 
moralės asmenys, . rusų komu
nistams okupavus Lietuvą, už
ėmė vadovaujamas vietas. Pa
našūs asmenys, raudėĮrajai ar

mijai antrą kartą ckirpą^viis Lie
tuvą, taip pat užėmė aišakingas

pareigas ir tęsė Stalino paruoš
tą planą, žudė vietoje be jokio 
teisino ir trėmė Į Sibirą visokio 
luomo lietuvius — šimtais tūks
tančių jų vien lik už tai, kad 
buvo ištikimi savo gimtajam 
kraštui.

Kaip rusai lupa amerikiečius į
Sc.vį>tų Sąjungų valdantieji kavos skardinukės, jie grąžin.0 

komunistai visų laikų Amerikon visą siuntinėij. tRusijos 
apgaudinėjo ir lupo amerikie
čius. Nulupdavo kiekvieną, ku- siuntinį moka 
ris alkaniems ir apdriskusiems, 
savo giminaičiams siuntė siun
tinius.

Sovietų Sąjungos valdovai nu
tarė įtikinti amerikiečius, kad 
rusai dėvi geresnius drabužius j 
ntgu amerikiečiai. Jie uždraudė j 
Amerikos lietuviams siųsti i Lie
tuvą p.dėvėtus drabužius. Jie 
pakė savo muitinių tarnauto. 
jairis įleisti į pavergtą Lietuvą 
tiktai naujutėlius drabužius ir 
apavą. Jie viešai paskelbė, kad 
dėvė.ų drabužių neprims, nes. 
krašto gyventojai dėvi naujus ir 
gerus drabužius.

Jie būtų galėję leisti ■ ameri
kiečiams nuvykti j kaimus ir pa
matyti kaip B,'tuviai

z . - . * * -4 v ’ ’ - ~ . ' * * < t

su pažįstamais-pasikalbėję, pra 
sidėjo kaip ir linksmoji dalis -

v® LTTERATCRA, Ueturlų HteratCros, meno h’ moft 
n« m, metrtiti*. Jams yra vertingi, niekuomet ne«enri<, VinF 
trėvta, Igno šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Stankoe 
l. Rankčlu, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus h Y 
Meilana straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis 4 
M. K. Čiurlionio, M. ifleikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės Ir A. Vtn- 
kūrybos poveikalala. 33S puti knyga kainuoja tik' M.

> DAINŲ STENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojos ir Irs 
Erif lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dritai 
iveatea bei jų Istorija Ir eigų. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis , autorės puikiu stiliumi Ir surinktais ducmenhni 
bri ulkuliaial*. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

t VTENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraus 
U? luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauat 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitim Ht« 
ratfirinė studija, suskirstyta, skirsneliais. Ta 200 puslapių knyy

StemlaJ paraiyta rtudija apie Rytprūrini, remianti* Pakalni* I 
L*b<nvo« apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfti Wekvknar 
HsttMrri. Leldinyi HiuetrootM nuotraukocnla, pubalfoja duodami 
rltovąrdtlij pa vadinimai*Ir Jų rertinlal J vokiečių kalbą. Laba 
MBdIn$o> S3S puri, knygoj# yra Rytprtafų tamriayti. Kaina V

Lj LAUKU L1MX ralytojoa P«tron*W* OrinttfW* t3 
mtaJtaaal tr minty* ap!« »*menl» Ir vietas neprflt. Lietuvoje Ir pb 
malriali bollevfkų okupacijom metalą. Knyga turi 334 puslapiu 
bet kainuoja tik 9*. _ • . • pk*

> JULIUS JANONIS, poetei fr revoliucionierių*, nerrpw 
Ui Ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime Ir politikojei tik i 
r-RfĮrfo Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui hnogaua tel** 
Knyga y*» didelio formato, 265 pualaplą, kaJnnoja M.

v IATTKN1S TOVim H. lr«čenko Ifryba. J. VaJW»

Blogiausia, kad už grąžinamą 
ne rusai, bet 

amerikiečiai. Sumokėk už pa* 
siuntimą >r iš naujo sumokėk už 
g.ąžinimą. :

Amerikos paštas, susipažinęs 
>u sovietų pašto patvarkymais, 
turėtų nepriimti kakavos skarž 

Į dinė.% bet JAV paštas to neda. 
. ro. Jis paima pinigus už nusiun

timą ir grąžinimą. Kai rusai 
grąžina siuntinį, tai JAV paštas 
privalo rusams sumokėti už 
grąžinimą. O jeigu rusai n^grąž 
žiną, tai amerikiečiai jiems visi 
vien sumoka, ries jis iš anksto 
pinigus paima.

Sovietų taisyklės sako, kad 
galima pa'sių-ti' tik po vieną 
siunčiamą dalykėlį. Jeigu kas j 
siuntinėlį įdeda porą moteriškų 
kojinių, tai praeina kojinės ir 
siuntįnęlis. Bet jeigu įdėtos dyi 
poros moteriškų kojinių, tai ne
praeina nei kojinės, nei siunti
nėlis. ‘:

Nė viena kita valstybė nelupa 
tiek mokesčių už pašto patarna
vimus,:-kiek lupa sovietų val
džia. Ji lupa ne iš korporacijų, 
didelių bendrovių, bet lupa iš 
paprastų darbininku, kūiie savo 
prakaitu uždirbo ir sutaupė ke
lis centus.

K. Stepulionjs

rengiasi, 
bet Amerikos lietuvių j buvu
sius kaimus neleidžia važiuoti, 
kad nepamatytų lopų ant lopo. 
Karia amerikiečiai iš tokio sovie
tų valdžios nutarimo pasišaipė, 
tai valdžia iš viso uždraudė' 
siųsti Į pavergtą Lietuvą siun
tinius. Jie leido siuntinėlius 
siųsti pirmos klasės paštu.

Be to, jie paruošė tekias tai
syklos, kad visas šitas reikalas 
įgristų. Jeigu kas sudaro siun
tinėlį ir įdeda vieną -skardinukę 
kakavos miltelių, kadangi skar
dinukės negalima atidaryti, tai 
rusai įsako siųsti atgal siuntinė
lį. Jie galėtų gavėjui atiduoti 
skepetaites, kojines; marškinė, 
liūs, o kakavos skardinukę grą-r 
žinti, bet sovietų valdžia elgiasi 
kitaip, negu viso pasaulio mui
tinės. Vietoj neatidaromos ka.

šiame rašinyje paminėsiu 
man gerai pažįstamą Liudą Odi- 
ną, kaip jis išliko gyvas iš mir
ties kolonos. 0 kiek tūkstančių 
lietuvių yra nužudyta, niekas 
tikro skaičiaus nesuregistruos.

Kadangi šįmet Lietuvos oku
pantas — rusai yra užsimoję iš
kilmingai paminėti.- Lietuvos 
“išlaisvinimo” 45 metų sukak
tį, tai kiekvienas Jiteuvis turi 
jausti pareigą ir turėti reikia
mos tautinės drąsos nors šiek 
tiek parašyti į spaudą kaip iš 
tikrųjų buvo su tuo Lietuvos 
“išlaisvinimu”. Senelė sii lazde
le įdomiai paraše Naujienose,] 
kad Tarybų Lietuvai reikia iš
kilmingai pasiruošti, nes į tą 
šventę iš JAV atvažiuos daug 
veršių. Džiaukimės, kad yra to
kių senelių su lazdele ir kad tu
rime Naujienas, kurios prieš 
Lietuvos okupantą — rusus ir 
jų talkininkus talpina straips
nius, demaskuojančius rusų me
lagingą propagandą. Skaitykime 
ir remkime Naujienas, kurios 
teisingai rašo apie patriotų lie
tuvių sunkią padėtį rusų pa
vergtoje Lietuvoje.

J. šarapnickas

I
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MAZGELIS IR ATMINTIS

Nėrinės .kampelyje užmez
giau mazgelį.-Dabar neatsimėnu 
dėl ko7į

— Matomai, kad neužmirštum 
išsiskalbti nosine.

yra seniausia, didžiausia e ir. turtingiausia lietuvių rfraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau per 97 meta,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti, ir kitiems, kurie tuos 
'■■■ darbus dirba. r to'

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
apdraudę savo -nariams. ■.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelas, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas rlietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki §10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančits 
aukštojo mokslo ir jų' gyvenimo pradžiai ■

SLA — vaikus apdraudžia pigia, terminuota apdraūdafttl 
§1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose. / ... 
Kreipkitės į savo’ apylinkės kuopų veikėjus.

F

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

• BtTESTINGAJ iSPILDOlū RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

”1 &iiii

For constipation relief tomorrow 
, reachforEX-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 is 
“The Overnight Wonder? 
w
Read label and follcrr 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

Atdara šiokiadieniais nuo
5 pat ryto iki 10 vaL vakaro.

D. ^EHLMAN, B,S., Registruotas vaistininku

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kario GriniaTis, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

(H tomu----------------------------------------------- —-----

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

110.00

|6.00

TAP, BET...

— Ar tamsta vakar teatre bu
vai su savo žmona?

— Taip, tik prašyčiau jai to 
nesakyti.-

Galite kreiptis Ir tetai i SLA Centru

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

TeL (212) 563-2210

Ini LIUDAS MIKSYS, 
R) metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ TV*

V**

3. Miko Meikio, LIUCIJA, proza. 178 psL----------- —

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atiminimai. 172 psl.

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

6. J. Vencbvoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

$5.00

$5.00

M.00

MS
60 psl.12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, DI. 60605 siųs
kit* feekj ir pridSkt* yieną dolerį persiuntimo likkiomA.

j&raiė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kai Bei kada tr 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium ir prof. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Ia!»« P4. KMi yfrUfiri. FUto
į

t*

| — Naujienos, Cbieago, S, I1L Tuesday, July 16. 19Š



1

THS LITHUANIAN DAILY NtWS

by The Llthumiin News Publishing Con Ine.
17» t*. HaliHd Street, Chicago, IL SOSM Telephone 411-41M

*ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37434000 
Postmaster: Send addre^ change* to Naujienos

1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 60608

As of January 1, ITSO 
Subscription Rates:

ęr cage $45-00 per year, $24.00 per 
Jx lonths, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
•*ther countries $48.00 ner year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuos:

metams________
pusei metų _____
trim g mėnesiams

vienam mėnesiui .
jav vietose:

$24.00
$15.00

$5.00

metam* . _ .
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Į nis mėne»rus kalėjimo, p Htdf- 
| rio dieaoFAiėie klastotoju* Kon

radui Kujau paskyrė keturis 
metus ir 6 mėnesius kalėjimo, 

j Skelbimas buvo paskelbtas pra- 
I eilę pirmadienį, liepos 8 d.

iiaip Heidemanas, taip ir Ku- 
1 jan j^u prasėdėję virš dvejų 
Į metų kalėjime iki šio sprendimo, 

tai teisėjas abu nuteistuosius 
' paleido iš kalėjimo iki apeldaci- 
t jos. Teisėjas žino, kad abiejų 
i advokatai rašys apeliaciją aukš

tesnei instancijai, tai iki aukš' 
tesnio teismo sprendinio abu 
bus laisvi.

Vokiečių žurnalistas Heide- 
man gavęs Hitlerio paliktų die
noraštį Rytų Vokietijoj. Jis tvir
tina, kad Hitlerio pastabas gavęs 
iš ūkininko, kurio kluone tos 
pastabos lwvo paliktos. Jis tvir
tina, kad komunistai prie Hitle
rio dienoraščio nepriėjo ir ne
matė. Jis rankraščius gavęs tie
siai iš Vokietijos f armėno.

Parsivežtus rankraščius Hei- 
dennan pardavęs senienų ir Hit
lerį liečiančių dalykų supirkinė- 

, tojui ir dailininkui Konradui 
Kujan, kuris tuos rankraščius 
pataisęs ir par-tfavęs “Steni’’ 
žurnalo vadovybei. “Stern” re
daktoriai 

. Konradai 
-H-b mil. 
žurnalas

Viktoras Petravičius Linų rovėjos,'grafika

kursijos nebuvo galima atidėti sekantiems metams? To
kios kelionės šiais metais atidėjimu būtų okupantui pa
rodyta, kad mes laisvės kovos neatsižadam ir niekad ne- 
atsižadėsim mūsų tautos idealo — laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės.

Šia proga reikia tik stebėtis Draugo redaktorių lai-1 
kysena tokių ekskursijų atžvilgiu. Kiek jie prirašė edito- j 
rialų tokiu opiu reikalu? Iki šiol neteko skaityti, nors 
Drauge kasdien spausdinami ilgi sieksniniai vedamieji i 
tokiais mūsų išeivijai nereikšmingais klausimais, kuriuos t 
skaitant širdyje tiesiog koktu pasidaro. Atrodo, rašomi 
vien tik dėl to, kad laikraštyje vedamiesiems skirta vieta 1 
neliktų tuščia. i

4^00 Tiesa, buvo Drauge atspausdintas d.m. laiškas ir dėl 
“ j tokių ekskursijų. Bet šio laiško turinio mintys yra labai • 
«.oo- Palankios ir net skatinančios ekskursantus šiais metais j 

vykti į pavergtą Lietuvą labai patriotišku tikslu, būtent 
nuvežti ten šviežio oro.

Toks laiškas buvo Drauge atspausdintas šiais metaii 
kovo mėnesio 28 dienos laidoje. Matyt, autorius nedrįso 
savo pavardę pasirašyti, tad save pridengė tik dviem ma
žom raidėm. Savo laiške minėtasai d.m. autorius rašo,

$40.00
$22.00
$12.00

$24.00
$5.00

$48.00 
$2tL00

Naujienos eini kasdien, išskiriant 
sekmadieniui, pirmadieniui ir žven-

kad dėl kelionių Į Vilnių, kai ten bus minima ir Lietuvos
IL 60608. relei. 421-8100. ‘ ‘ ' ' ........

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet šeštadieniai* — iki 12 vii.

Laisvųjų lietuvių šiais metais išvyka 
į okupuotą Lietuvą yra pasitar- 

navimas okupantui
Ekskursantai, kurie vyksta Į okupuotą Lietuvą, tu

rėtų atsiminti, kad šiais metais., jų išvyka .yrą pasitarus-. 
vimas okupantui, kadangi jam padeda pateisinti prieš 
45 metus įvykdytą Lietuvos pavergimą, pridengti mūsų 
tautos laisvės ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės pa
naikinimą. Juk okupantas mūsų tautos užgrobimą per 
visus tuos 45 metus skelbė ne tik pavergtiesiems, bet ir 
visam pasauliui, kaip tautos “išlaisvinimą”. Tad šiais me
tais tokio “išlaisvinimo” ir minima sukaktis.

Šie metai yra Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų “ju
biliejus”. Taip, “jubiliejus”, tik ne Lietuvos laisvės, o prie
šingai, vergijos, kai lietuviai tapo paversti vergais, ir jų 
vaikams buvo atimta teisė i jų protėvių žemę. Ir kam dar 
gali būti neaišku, kad šiais metais laisvųjų lietuvių ke
lionės i okupuotą Lietuvą bus puiki proga ir “Gimtojo 
krašto” (“Rodinos” draugijos oficiozo) rašeivoms skelbti, 
koks gausus užsienio lietuvių skaičius, net su savo dvasi- 
ninkais-kunigais ir net su vienuoliais- atvyko j “išlaisvin
tą” Lietuvą pasidžiaugti tokiu laimingu išlaisvintų lie
tuvių gyvenimu. Atvyko net širdimi sergantieji. Bet vie
no jų širdis “išlaisvintos” Lietuvos kutūrine pažanga 
buvo tiek pradžiuginta, kad ji jau nebeatlaikė, reikėjo ją 
stiprinti net keliolika dienų Vilniaus ligoninėje, kurioje 
buvo gydomas geriausių ir garsiausių gydytojų — spe
cialistų ir tik tokios globos ir priežiūros dėka išliko gyvas, 
grižo Chicagon ir vėl alsuoja jos oru.

Tad.ir klausi, kiek gi šitokie, kaip, sakysim, kunigas 
Borevičius; nuvežė laisvės oro dainų bei šokių šventės 
atlikėjams ar tiems pavergtiesiems? Man rodos, kad 
tekių ekskursantų reiktų paklausti, kas gi juos vertė (ir 
net ligonius) šiais metais ten keliauti? Argi tokios eks-

“išlaisvinimo” 45 metų sukaktis, kai šie metai yra pa
skelbti jubiliejiniais, jau mūsų spaudoje pasirodė ner
vingi laiškai, nuomonės, ir kad visi tie, kurie keliaus, yra 
maždaug tautos išdavikai. Laiško autorius reikalauja 
respekto kitaip galvojančiam. Be to, pažymėtina dar ir 

. tai, kad jis nerašo okupuota ar pavergta Lietuva. Ir rašo, 
kad dainų ir tautinių šokių šventės negalima suplakti su 
Maskvos švenčiama Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų su
kaktimi, nes kitaip prarastume pasitikėjimą savimi ir 
tėvynėje vargstančia, laisvės neturinčia tauta. Bet ar tai 
ne demagogiškas laiško autoriaus pareiškimas? Nejaugi 
jis mano; kad tie tūkstančiai vergų, Maskvos Vilniun su^ 
-varytų dainininkų ir šekėjų pagerbti 45 metų okupacijos 
sukaktį, išręikš tautos i .nemarumą,'' jos- gyvastingunfą?

Pagal toki šio laiško rašėjo pareiškimą išeitų, kad 
visi tie, kufiė šiais metais nukeliaūs f “išlaisvintą”'Lie
tuvą, dainininkams ir šokėjams padės išreikšti tautos gy-

Hitlerio dienoraščio klastotojai gavo 
po keturis metus kalėjimo

Hamburgo apygardos teisino paskyrė. žurnaEstui Gerd Hefeie. 
teisėjas Hans Ulrich Schroeder msrhii XTturis metus ir aštuo-

tiesą, kad demokratijoje kiekvienas gali reikšti savo nuo
monę. Tai tiesa! Bet matyt, kad ši tiesa yra nežin<kna ar 
nepriimtina. Draugo redaktoriams. Drauge--falpinami 
reklaminiai skelbimai, kuriais masina lietuvius, šiais mė- 

ptafš vykti į-išlaisvintoj Lietuvos.“jubiliejų’’. Žinoma, to
kie skelbimai yra brangiai apmokami. Bet ;ka^ krė^a 
į akis, tai, kad tokiuose;skelbimuose neminimą Mpūdtž 
Lietuva. 4ūos skaitant atrodo^ kad ji lyg Wų laisva,. 

J Gal“tiems agentams, kurie tokius skelbimus, skelbia, Lie* 
vastingumą. O gal jis mano, kad tokiu pareiškimu pa- tuva ir yra laisva. Bet Draugo redaktoriai ir .mūšų liętiu

' višk’oji visuomenė turėtų žinoti, kad ji yra pavergta. 
Ir tokiuose skelbimuose turėtų būti paminėta jos dabar
tinė būklė. Kitaip atrodo, kai tokiems tokių kelionių agen
tams už pinigus daroma nuolaida, net nemmintJtokio. žo
džio kaip okupuota, pavergta.. .■ ■ f '

teisins šiais metais ten vykstančių laisvųjų lietuvių kelio
nes. Bet tai jau yra sąmoningas Draugo skaitytojų 
klaidinimas. Juk okupanto suteiktoji atvykusiems malonė 
ten buvoti, vietoj trijų, dešimt dienų,, tai jo noras kuo 
daugiausia privilioti tokių lankytojų, kurie kuo daugiau 
atvežtų amerikietiškų dolerių. 0 jie okupantui reikalingi, 
nes jis juos naudoja pasaulyje skleisti męlo propagandai, 
kuria jis siekia įtikinti, kad Lietuvoje žmonių gyveni
mas yra laimingas. Mat. štai, žiūrėkite, kokios didingos 
ruošiamos Dainų ir Šokių šventės. Koks didelis skaičius 
užsienyje gyvenančių lietuvių, kunigų, vienuolių, atvyks
ta 45 metų “išlaisvinimo” šventėje dalyvauti. 0 kartu ir 
pasidžiaugti kultūra ir medžiagine gerovę, juk “tarybų” 
Lietuvoje melžėjos primelžia upes pieno.. j Arba kaip ten 
žydi menas, išeivijoje gyveną menininkai bei fotografai 
veža ten savo kūrimus, ruošia parodas, ten juos palieka, 
kad būtų išsaugota jų egzistencija.

Sakyčiau, tokio laiško autorius ciniškai tyčiojasi, 
kai jis pareiškia, kad vis tik geriau ten nuvykti, žinoma, 
ten klausytis kaip dainininkai bei šokėjai šventės metu 
išreikšt tautės gyvastingumą, jiems ploti, negu sėdėti na
muose, — kaip jis rašo, — ir su zuikiu šaukti: “dangus .
griūva!” Reiškia, jo manymu, tuo bus nuvežtas tokiosI. totalitarizmo cenzūrinę apraišką. • •/•*>•.’*. ■ :
programos atlikėjams šviežio oro... P- HzJL.

Laiško autorius primena tą seną, visiems žinomą SL, Petersburg^ Fla.
-—

ties realizavimo ir materializavimo sąvokai. Ta
čiau negalima nepareikšti abejonių dėl šio metodo 
pritaikinime, ypač dėl “ribos situacijų” parinki
mo. Jaspers ieško “apšvietimo”, bet jis veda Į to- 

Į kias situacijas, kaip Kaltė, Kova, Kentėjimas ir 
Mirtis — situacijas, kuriose pasaulis skęsta tam- 

Žinoma, egzistenciafinė problema nesiduoda sumoje. “Apšvietimui” reikalinga ne tamsa, bet 
lengvai išspręsti. Tam tikra prasme galima net šviesa. Todėl reikia ieškoti ne tamsos situacijų, 
pripažinti, kad ji tuo tarpu, kol filosofai nerado 
naujų dar nežinomų metodų, neturi išsprendimo. 
Šiaip ar taip, vargu ar čia gali padėti Heidegge- 
rio fenomenologijos metodas. Jis šito metodo pa
galba nori prieiti prie būties kaip prie daikto 
(Šache) ir stebėti ją, kaip ji pati atsidengia. Bet 
mūsų būtis nėra joks “daiktas*’; ji nėra fenome
nas, kuris tvarkosi pagal laiko, erdvės ir priežas
tingumo dėsnius. Būtis yra protui nepasiekiamas 
stebuklas, ‘*numnas”, kuris valdo protą, ■naudo
jasi juo kaip savo įrankiu, bet neturi jokio reikalo 
protui atsidengti ir proto būti pagautas. Kai 
mūsų protas mano, kad jis mato būtį, jis mato 
tik jos šešėlį. Nenuostabu, kad. pabandęs tą šešėlį 
pagauti, protas randa tik tuštumą, tik nieką. 
Bet šis Niekas yra mūsų proto savybė ir jo be- 
ičgiškumo žymė, o ne būties žymė ir savybė. Būtis 
n< ’duoda būti analizuojama ir sisteminama: ji 
gali būti ,:k gvvenimo realizuojama ir mūšų būty
bėje material i "uojan a. -*■1

Kitaip tenka vertinti Jasperso “apšvietimo" 
metodą, kuris tam tikru atveju yra artimas bū-

Vladas Slanka

EGZISTENCIALIZMO TAMSA IR ŠVIESA

I bet šviesos situacijų, arba, tariant vokiečių kalba, 
ne “Grenz-Situaticnen”, bet “Glanz-Situationen”; 
ne mirties, bet Kūrybos; ne kaltės, bet Harmo
nijos; ne kovos, bet Meilės; ne kentėjimo, bet 
Džiaugsmo.

Klausimas, ką pasirinkti, yra iš tikrųjų tik 
retorinis.

Kada rožės būtis yra aiškesnė: kada ji žydi 
visoje savo puikybėje ar kada ji džiūsta ir nyksta?

Kada vieversio esmė yra ryškesnė: kada jis 
f skrajoja aukštumoje ir gieda ar kada bejėgis 
I miršta?

Mergelė dainuoja “žvaigždėms”, žinoma, ji 
kada nors sirgs ir kada nors mirs. Bet kada joe 
būtis yra pilnesnė ir šviesesnė: kai ji bus apimta 
tamsos, ar šiandien, kai ji, kurdama iš nieko har
moniją, rodo, visą savo būties grožį? ’

Kada (Joethė buvo gilesnis: kai jis kūrė savo 
veikalus ar kada, agonijos valandoje, šaukėsi 
šviesos?

Kada stebuklas buvo didesnis ir išganymas 
artimesnis: Kalno Pamokslo šviesoje ar Gol^os

tamsoje?

ir leidėjai sumokėjo 
Kujan ir Heidemanui 
doleriu. Kada “Stem” 

pradejo spau sdm ti
. Hitlerio dienoraštį tai buvo iš-
laišldH^^'kid* tas dienoraštis bu- 
; žo klasUidss. f

Teismo metu paaiškėjo, kad 
■ dalinai kalta ir “Stern”- redak- 

eijėl jai būtų
mil. doleriu suma, 

tuo tarpu ’nepavyko >išmšfeinti 
kur ji patekusi. j. •

r-\ DfeWastyi,? užrašyta, kad 
ffitlerrs paskyrė 70 vokiečių 
maršalu; bet visi ‘žino, kad vp- 
kiečnr kariuomenėje niekad, ne
buvo tokio didėlio “maršalų” 
skaičiaus. “Stern” redaktoriai 
galėjo ū privalėjo patikrinti lo. 
tią'žinią, bet jie to bepadarė.

šitą reikalą, tai už “dienoraštį” 
: būtų nemokėję tokios sumos, ši 
teisėja pastaba privertė “Stem” 
leidėjus ir redaktorius susirū-

Šia proga tenka dar ir tai. paminėti. NesėpižH;teko -būtu patikrinę ir laiškinę
patirti tokį .faktą: RLB-nė kreipėsi į vieną iš Dža^Oį^e- 
daktorių, kuris, kurt. Garšvai sergant, jį payada^cPf^ė 
atspausdinti Drauge jos paruostą atsišąukim^' dej'• sį^rilb-.’ 
tų ekskursijų Į okupuotą Lietuvą. Toks atsišaujlimas. ne
pasižymėjo nei nerviškumu, nei jame niekaš<rt^iy-Q<:^a- 
vadintas tautos išdaviku. Už jo atepaų^i^R^^b^^-ifū- 
loma apmokėti. Deja, ji atspausdinti Drąų^.p rėą^ti^i? 
atsisakė. Taigi, ir klausi, kodėl tokių ek^tfrsQ^-4gę^tų 
skelbimai Drauge skelbiami, tokiems jąnięiyra ^e^ilset 
nėra vietos net už pinigus atsišaukimts, kūriųdbH^tąyiai 
įspėjami šiais metais atidėti kelionę kitfert^’ metams&į|ki 
kur gi tas respektas kitokiai nuomonei/ir kut tas ctęn)o- 
kratiškumas? Tokį atsišaukimą teko ^aitytįątspttts- 
dintą tik Naujienose, Laisvoje Lietu^tgd ir Sandaroje. 
Tai tau ir respektas, ir demokratija kitokiai nuomonei! 
Man rodos, jog toks faktas daugiau liudija tik griežtą

* * *
Pakeitus metodą ir vieton tamsos situacijų 

ieškant apšvietimo šviesos situacijose, tuoj visos 
egzistencinės problemos pasirodytų kitoje plot
mėje. Ir ar nebus, kad:

Laikas ir erdvė, lygiai kaip ir priežastingu
mas, yra ne mūsų būties, o tik mūsų proto savu
mai, kurie varžo mus tik todėl, kad mes savo gy- 
venimą tvarkome daugiau proto dėsniais negu 
savo būties laisve.

Rūpestis yra. tik mūsų būsenos (Dasein) sa
vumas o mūsų būtis (8em) savo kūryboje nesi
rūpina, bet laisvai žaidžia, kaip Indijos Brama ir 
graikų dievai žaisdavo, kurdami iš nieko pasauli 
«• tvarkydami žmonijos raidą.

Mirtis yra tik laikinumo padarinys, todėl ji 
yra tik nrasų būsenoj paskendusios laikinume, 
erdvingu me, priežastingume ir protavime, žymė; 
o mūsų būties prigimtys yra kitoje plotmėje negu 
mūsų proto fenomenų gimimas, gyvenimas ir 
mirtis.

Niekas (Nrchts, Neant) yra tik įbauginto ir 
j-ųpasčių nukankinto proto įsivaizdavimas; o būtis 
savo prigimtimi yra nukrenta ne į Nieką,,,bet 
į Viską, ir ji pati yra Visatos išdava, padarinys, 
lygsvara ir įkūnijimas.

Tokios yra pirmosios daug žadančios, vilio- |
jančios ir prie veikimo ir kūrybos raginančios ■, >■__rv m -rJ 1 * 1 4 _ ^aųjtencs, Chicago, 111. — Tue day, July 16, 1983

Įšeidamas iš kalėjimo. Kujan 
pareiškė, kad jis turįs febai įdo. 
fhios istorinės- medžiagos apie 
FfiiJerį ir motelis. Jis tvirtina, 
kad tai bus įdomi knyga;

Kazys Lekavičius

—Teisėjas Richard LeFevour 
ęhicagoje pripažintas kaltu ky- 

ėmimu ir įvairiais kitais 
nusikaltimais-.

r *— Dvasiškiai rūpinasi pabė
gėliais iš Gū ateina los. Federali
nė valdžia nori juos siųsti atgal 
1 savo krauta, net j JAV jie at
važiavo be reikiamos vizos.

hipotezei, kurias “šviesos” egzistencializmas (jei 
toks kartais" atsirastų) galėtų pastatyti prieš 
“tamsos” egzistencializmo teigimus.

O kas bus su krizėmis, “žemės drebėjimais” ir 
kitais asmens ir visuomenės negalavimais? Rei
kia stengtis juos nugalėti jau todėl, kad jie kliudo 
šviesos situacijos atsirasti.

Grįždami į mūsų išvedžiojimų pradžių, paim
sime tik vieną pavyzdi. Mes nežinome, kokia figa 
rirgo Kierkegaard, kurioje jam jo daktaras ne
galėjo padėti'. Tačiau galima tarti, kad liga, kuri 
buvo nepagydoma’ 1841 metais, būtų niekis dėl 
mūsų gadynės naujos medicinos, sukurtos tų žmo
nių, kurie neieškojo padaryti gyvenimą sunkesnį, 
bet ieškojo padaryti jį kiek galima lengvesni. To
dėl, jei Kierkegaard gyventų šiandien, gal jo visas 
likimas būtų kitoniškas. Reikia manyti kad jis 
pasiliktų egzistencialistas ir kad ji«. būdamas 
sveikas, vis dėlto ieškotų atsakymo į klausimą, 
kas tai yra “Aš esu”. Bet jis rastų šitą atsakymą 
ne kentėjime<bet tame “neapsakomame džiaugs
me”, kuris jį apėmė 1838 metais, kada jis nemoty
vuotai, ira^onafiai šaukė:

“Džiaiįkitėį ir dar kartą sakau jums- — 
džiaukitfrfr

J;
. '.k -, ' (Pabaiga) • :<>

metais, kada jis nemoty-
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“Lietuvos Aidai”

Tel: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Dr. T. k. LEGACKAS
i

1938 S. Manheim R<L Westchester, 11L 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ !
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestchesUr Community klinikos 

Medicinos direktorius

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

V“ VAKARŲ VEJAI
Modernios poezijos knyga. Kainą 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

§921 West 103rd Street 
Valandos pasai susitarimu

=5?

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

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

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Prof. dr. PRANUI ŠVEIKAUSKUI

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

S656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

mirus, -
jo žmoną dr. Mariją, sūnus Gediminą ir-Leopoldą . 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Ofise telefonas: 776-2*80,
Keuaencijec telef-: 448-5545

AMERIKOS ■ LIETUVIŲ. SOCIAL
DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 

FLORIDOS KUOPA

k
i

£ .
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Aikštės automobiliams pastatyti

mirus

PERKRAUSTYMAI

Dr. IRENA ir ANTANAS

I

Apdraustas perkravstymaj 
Iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

VANCE FLLERAL HOME

SOPHIE BARČUS —

Nuo 1914 metu *T

LAFPOTUVIU DIREKTORIAI

M

M

B
Telefonas — 6 5 2- 1 0 03 V' \

■

U

jienos, Chiea.nv 8. Tfl.

MIDLAND FEDERAL SAV- 
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

Vsdėja — Aldona Davkus

7159 So. Maplewood ztve. 
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543

Sąskaitos apdraustos 
Iki $100,000.

V.

~J --------------- LLi.-J-!---------- --------

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stoties W0PA - 1490 AM 
-tf»nstiuoiarrK« iš m0sV studijos 

Marquette Parke.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 6O4S5 

T«l. 598-9400

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

SL Petersburg, FLa_ 33710 
TeL (813) 321-4200

Laldlmal — Piltu apdraudę 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA korteles.

IL iERĖNAS. Tai. 925-3063

Šis tas apie Vatikano finansus
tican Incorporated tebefunkcio- šus, taip pat Įvairių rekordų, 
nuoja.,

David Yalloj knygos “In God’s 
Name” leidėjas (knyga pasiro
dė 1084 ni. vidurvasaryje) sako, 
kad ji ematę rlaug dokumpnta

lonas Paulius II. Po viso to Va- cijos, slaptų dokumentų nuora-

(Tęsinys)
Monsinjoras de Bonis kaltina
mas neužmokėjimu 1 brl. taksų. 
Jjs irgi slepiasi Vatikane. Bet 
visur pirmininkauja popiežius

Yallopo tyrinėjimų transkriptus. 
Ypačiai leidėjų finansiniai eks
pertai norėjo patvirtinti apra
šomus finansinius veiksmus. Bet 
leidėjai yra . surišti priesaika 
daug ką laikyti paslaptyje.

Pagal Chicago Tribune 1984 
m. birželio mėn. straipsnius, su
sidaro įspūdis, kad Marcinkus 
vis paneigė, kad įkas nors apgau
lingai Vatikane būtų veikiama. 
Bet 1984 m. gegužės mėn. Vati- 
kanas sutiko išmokėti Banko 
Ambrcsiano kreditoriams 240.9 

dolerių kaip dalį $406 mil. 
nutarimo (settlement). Likvi
datoriai Banko Ambrcsiano ieš
ko iš Vatikano .pagalbos $1.3 bil. 
skolai padengti, kuri pasirodė 
aiškį po Calvi mirties.

Didysis sukčius Šindona, kaip 
rašo 1984 m. rugsėjo mėn. Chi
cago Tribune, iš 3LAV ištremia
mas į Italiją. Jis turės aiškintis 
dėl nužudymo ir banko apga
vystės, kuri sudarė milijonus 
-dolerių nuostolių. Vatikano fon
dams. New Vorke nuteistasis 
25 metams kalėti 64 metų Sin- 
dona buvo palydėtas JAV mar- 

" salų ir perduotas 4tal^bs poli ei' 
. jai Milane. Iš ten ju.didele ap

sauga jis nuvežtas į Romos ka
lėjimą. Jau nuo 1981 metų Ita
lija reikalavo Sindoną 'ištremti. 
Tiktai kai JAV ir Italija ratifi
kavo ištrėmimo sutartį, Sindona 

J

Prof. dr. PRANUI ŠVEIKAUSKUI

MAČIONIAI

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

ANC LGaN ASSOCIATION 

<040 ARCHER AVĖNŲĖ, 

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632

Gyv. Kalamazoo, Michigan.
Anksčiau gyv. Stickney, Illinois.

Mirė 1985 m. liepos 11 d. 4 vai. ryto, sulaukusi 
60 motų amžiaus. Gimusi Stickney, Illinois.

Paliko nuliūdę: motina Kazimiera, sesuo Bertha 
ZeWk, švogerka Marie Zelvis ir daugelis dukterėčių, 
sūnėnų bei giminaičių Amerikoje ir Lietuvoje. Ve
lionė buvo duktė mirusio Peter Paul Zelvis ir sesuo 
mirusio Algerd Zelvis.

Kūnas buvo pašarvotas sekmadieni nuo 3 vai. po
piet iki 9 vai. vak. Petkaus-Marquette koplyčioje. 
2533 W. 71 st St, Chicagoje.

Pirmadienį, liepos 15 d., 10 vai. ryto buvo lydima 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Nuliūdę lieka:
Motina, sesuo, švogerka; giminės.'-V

iš

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. 
Tel. 476-2345.

jo žmoną dr. Mariją Šveikauskienę, sūnūs Gedi
miną ir Leopoldą nuoširdžiai užjaučiame.

MILDA L. ZELVIS
Laid 'u\ių Direktoriai

į 2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

tucj buvo išduota*. Amerikoje 
jo nuteisimas surištas su Frank- 1 
lin National Bank bankrutavi* 
mn. B? to, jis Italijoje kaltina
mas, kad užmokėjo $50,00j>vle- 
nam amerikiečiui už Ambrasai! 
nužudymą Milane. Neatsižvel- į 
gįant į jo bausmę Italijoje, jis ' 
turės sugrįžti į JAV savo baus- I 
mę užbaigti. Jis bėgo į JAV nuo I 
bausmės, kai subankrutino Ban- ] 
ka Prrvata Italians su $350 mi
lijonų nuostolių.

Kai JAV-se buvo sudaryta 
Prezidento komisija tyrinėti or
ganizuotą kriminalą, tai Sindo.j 
na buvo klausinėjamas apie ne
legalius pinigų pervedimus į 
bankinę sąskaitas. Jis sakė, 
kad galįs pervesti tūkstančius 
ir šimtus milijonų viena trans
akcija.

Chicago Tribune bankinis ko- 
respondentas toliau rašo 1984 
m. gruodžio mėn., kad Italijos 
vyriausybė tikrai lošė pavojingą 
lošimą, nekreipdama dėmesio į 
Baselio sutartį, atsisakydama 
paremti Banco Ambrosiano Lu
xembourg dalinį, kai šis skolini
mo sindikatas jau buvo begriū
vantis 1982 m. liepos mėn. 12 d. 
Kiti bankai atsisakė daryti apy
vartą su principiniu banku Ita
lijoje. Italijos centrinis bankas 
organizavo paramą, kad Ambro
siano grupė galėtų būti parduo

da ar likviduota (be Luxem
bourg), kad kreditoriai neturė
tų nuostolių, bet šėrininkai pa
siliktų nekompensuojami. Prie
žastis tam buvo, kad norėta pri
versti Vatikaną prisiimti atsa
komybę $1.4 bil. vertės neišaiš
kintų transakcijų su 'Lotynų 
Amerikos Shell kompanijomis, 
kurios buvo daromos per Lu
xembourg dalinį. Kreditoriai 
turėjo gauti 2/3 tos sumos arba

| II

rėjo būti gauta iš Vatikano. | 
Banko Ambrosiano yra ypatin. į 
gas atvejis, nes jis yra didelės 
skalės politinė konspiracija iri 
pasislėpusi Vatikano veikla, mis
teriškas nusižudymas vyriau
sios banko galvos Gaivi, kaban
čio po Londono tiltu.

Chicago Tribune 1985 m. ko-j 
vo mėn. 10 d. rašo, kad 12 kar- Į 
dinolų Vatikane, patikrinę Vati- I 
kano 1984 metų finansus, rado | 
29 milijonus deficito ir 1985 m. *1 
gali būti 30 mil. deficito. Viskas 
yra surišta su Banio Ambrosia
no skandalu, o praeitais metais 
Vatikano Bankas išmokėjo 
vienkartinę $241 mil. sumą.

(Pabaiga)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitū
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

ji
<■

X

I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DI HONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
/ MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 501 h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODEMIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU I O.MOBILIAMS PASTATYTI

■

- I I

II

............................  „'..Į

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Hi. 60650

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SuNuS 
I.ACKAWICZ

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois
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LB-i

uždavinių, 
j politiką, 
okupuotos 
pastatytais

n- uždavinių. I žvažia. 
vo \ isai kitu keliu, koks jai bu-

Lietuvių Bendruomene paskirtie
Į teismų atsiskyrusią
Lietuvių Bendruomenę! vo išskirtas ją suorganizuojant.
vardo pasisavinimo.
LB-nė suklastotų bs\ų ' laimėjusi rinkimus

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Frontininkų Bendru,»iuei.e padavė 
i teismą Reorganizuotąją

, patlavė
R. JAV 
dėl LB.

Kada
dauguma “laimėjo” rinkimus ir 
naujoji valdyba tuojau ėmė ne- 

. s laikyti jai skirtu
tet pradėjo kištis 
bendradarbiauti su 
Lietuvos, Mi-ikvos
klapčiukais ir dubi kuoti VI.IKą 
ir ALTą, tada patriotiškoji LB 
dalis atsiskyrė ir tuo pačiu LB 
vardu veikė toliau, likdama iš
tikima savo parkirčiai ir princi
pams.

Tuojau užsiregistravo valsty
binėje įstaigoje, pasivadindama

-ruomene. Trumpai: (R.) LB.
Naujai išrinktos LB valdybos 

sma.kucliai padavė į teismą 
-Reorganizuotąją Liet. Bendruo- 
•menę, būk tai: už pasisavinimą
LB-nės vardo.

Paprasta logika rodo priešin
gai R. LB-nė turėjo paduoti j 
teismą LB-nę, n,?s jos valdyba 
pradėjo visai nesilaikyti savo

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St. 
(Tcwn of Lake) 
Ir iš vidaus.

•Skambinti YA 7-9107

Ilgameti? patyrimas — sąžiningas darbas 
/ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių ĮstStigį: 

American Travel Service Bureau 
9727 S. Westum Av*^ Chicago. IR 60643 

r Telef. 312 238->787
/ j S v*nn»nwM pstaruivinjss nž^«k=nt lėktuvo, traužlnlo. iadvų. kabe- 
Bh| (endses), viešbučių ir siitomobifaj muimavimo rezervacijas^ Parduodi- 

ketioniu draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus iištes;
■Sodarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teiijame infer- 
dūdjM visais kelionių reikalai*
V • Taupykite skrisdami Chartered.lėktuvais, tik ressrruou vietas

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO

JANITORS & 13

s ?-

q5 pe

MISCELLANEOUS 
(vairūs Oalykil

HELP WA
Reikia D<

GOVERNMENT JOBS 
$16,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000 
Ext R-9617

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

LIUCIJA”

JOHN GIB AITIS 
Advokatų įstaiga 

8247 8. Kedzie Ave. 
(3120) 776-8700

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

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

Persiuntimas —• $2.

1967 metais išleido Amerikos Lietuviu Istorijos Draugija

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomiu* gydy
tojo, riaaonrenės veikėjo ir rašytojo atsiminimua.

Dr. A. Gauea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel^ liečia 1905 
metų fvykiu*. Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
ruatrupinlm^ -

Dr. A. J. Gu*sen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais________________ _

Minkštai* vUšeH*«, tik______________

A- J. Guasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą JspūdžiaL Tik___

Galhn* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus iek| arba 
money orderi, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidom*.

18.00

ir pasukusi 
kita kryptimi, nesilaikydama jai 
ca kirtis užduoties, neturi tei
sės naudotus LB va;rdu. Turėtu 
pasirinkti kitą vardij. R. LB-nė 
šlikimai laikosi jai paskirtos už- 

duotieb ir tikslu. Todėl R. LB-nė 
;r yra tikroji Lietuvių Bendruo
menė.

Taip pat ir dienraštis ^Drsu- 
ęjas" po L. šimučio pasitraukimo 
neturėtų toliau vadintis Drau
gas — visų lietuvių dienraštis, 
nes jis pasidarė vienos grupės 
organu ir lietuvių patriotinių 
organizacijų skaldytoju. Be to, 
įb bendradarbiauja su okupuo
tos Lietuvos, Maskvos pastaty
tais klapčiukais.

L. Šimučio redaguojamas 
dienraštis Draugas buvo visų 
lietuvių dienraštis, išskyrus ko.

Amerika padės Tailandui gintis 
nuo Vietnamo Įsibrovėlių

BANGKOKAS, Tailandas. — 
Sekretorius George P. Shultz 
atskrido i Bangkoką, kur pla
nuoja praleisti dvi dienas. Pats 
svarbiausias dalykas yra Tai
lando . suvereninės teisės ir ne
priklausomybė. Tailando pasie
nyje buvo įsistiprinę Kambodi
jos kovotojai. Iki šio meto Viet
namo įsibrovėliai nepajėgė nu
ginkluoti Kambodijos karių, bet 
šį pavasarį Vietnamo komunis
tai užėmė visą Kambodiją, o

uuinsius. .Netarnavo kukiai iš
rinktai grupei. Visi galėjo iš- 
reik’ti savo nuemon ir patrio- 
t ška lietuvių visuomenė buvo 
pat, ukir.ta Draugo veriama po- 
įtine linija.
Tas pa s ir su radiju “Mar

gutis”. Vanagaitis įkūrė “Mar
gutį” visiems lietuviams, išsky
rus komunistus. Niekai! nebuvo 
ji.kio nepasitenkinimo dėl ‘Mar
gučiu” politinės linijos.

Bet dabar “Margulis” tarnau
ja tik vienai grupei lietuvių. Kai 
kurių patriotinių organizacijų 
• k.i’bimų nepriima. “Margučio” 
pranešim tiese randa vietos ir lie
tuvių patriotinių organizacijų 
skaldytojai ir visokie kendra- 
darbiautojai su okupuotos Lie- 
tuves išgamomis.

Kaip matosi, radijas “Margu
tis” yra virai kitoks,' negu jis 
buvo Vanagaičio įkurtas. Todėl 
ir “Morgulis” neturėtų naudotis 
tuo pačiu vardu, kurį jam davė 
Vanagaitis, nes dabartinis “Mar
gutis” yra visai kitoks.

Augustas Pa šk on is

1 mdkys tailandiečius kaip gintis 
G~! nuo įsibrovėliu. Sekretorius G.pasienyje buvę Kambodijos

• - . m -I • XAAL v. V^L1 U. . JA.LTS LUJI 1U2> VInai perejo i Tailando teritorija.!-.k ‘TT- . i • • . . . v. - Shultz kreipė ypatinga dėmėsiVietnamo kanai bandė įsiveržti j . , \ , -- m i j • , . , kad pasitarime buvę du kana:. rr> *1 J • -. . -.1 ujl Hilu U'UVę LI U. rLctl ICLiį Tailandą ir pagrobti stowk.; - ■ .• . D1 ° - > butų ;S'Uipiratę prezidento Rea-loję esnačius Kambodijos karius. 
Tailando kariai pastojo kelią.

Sekr. Shultz susitiko su prem.į ko su dviem Kambodijos atsto_ 
jenu Narodom Ranandon, gene- vais, kurie veda kavą prieš ko-
rolu Sak Sutsachahu ir Abdul 
Gafaru, generolo pavaduotoju.

Shultz įteikė prezidento 
Reagano laišką

mimistų primestą Kambodijos 
syriat^ybę.

Sekretorius Shultz aplankys
; atbegėliu stovykla -

Antiiadienį Tailando kanai nu- 
V(3Š sekretorių Shultz j pasieny 
esančią Kambodijos atbėgėlių 
stovyklą, šie atbėgėliai vedė ko
vą su . Vietnamo komuniste is, 
kurie du ’kartu bandė įsiveržti, 
į šią stovyklą, bet Tailando pa- ’ 

i-dento Rea-gano laiško turinį ir J sienio Putojo jiems kelią. | 
prasmę. Amerika duos TailaiL Karo vadai pranešė, kad Kam- » 
dui reikalingus ginklus, jei tai-i b^&jos viduje eina kovos su įsi- j 
•landiečiai išmoks juos vartoti ir

i
i a
I

Sekr. Shultz įteikė atvyk u. 1 
siems pareigūnams prezidento 
R. Reagano laišką, kuriuo JAV 
pasižada padėti Tailandui ginti, 
savo teises, jeigu- patys tailan-į 
diečiai bus pasiryžę jas ginti. =

Sekr. Shultz išaiškino prezi- — Lietuviu Prekybos Rūmai 
(Lithuanian Chamber of Com
merce) rengia .pikniką liepos 
21 d., sekmadienį, Skripkų so- 

brovėliais vietnamiečiais. Chmer dyboje, Lemonto apylinkėj, prie 
ginsi?-Amerika nesiūs kareiviu j Ruž Yra ^ek dauSiau kow- 143-ojo kelio. Norintieji ya- 
i Tailandą, bet amerikiečiai ap" 'M ir nepriklausančių prie žiuoti autobusu tegu-paskambi- 

' 1 CIpner Ruž jrra didokas skaL tėl. 424-3810. Karna 3 dol.

UAL MTATi FOR <ALR RIAL ■STATI KX SALS

r!
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAU 

S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKAJOtAIl. 
DEL VISŲ INFORMACUŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

T«L 847-774J

gano laiško- turini.
Sekr. Shultz taip pat susiti-

čius. Jeigu jie būtų gerai gink
luoti, tai jie patys sunaikintų Į 
Karnibcdiją įsibrovusius.

Shultz turėjo progos apklau
sinėti iš Kambodijos neseniai at
vykusius kovotojus. Jis grįš j 
Amerikon su tiksliomis žinio- j 
mis apie nuotaikas pačioj Kam. 
bedijoj.

— R. Lietuvių Bendruomenės 
East Chicago Apylinkės gegu-’ 
žinė įvyks sekmadienį, rugpiūčio 
18 d., o ne 11 d., kaip buvo pa
skelbta. Vieta: K. ir J. Čiurinskųj 
sodyboje, 11233 W. 806h Ct,
SI. Jolm, Ind. Platesnė infor
macija bus paskelbta vėliau.

Richard Adas

Advokatą*
GINTARAS P. CEPŽNA3 ; .< > 

Darbo Ttl&ndos: Kasdien: hm
8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 

Sežtad.: nuo 8 viL r. iki 12 vaL
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 į.<
1S4> West 63rd Street Į 

Chical*, DL S06 29

BUTŲ NUOMAVIMAS
H NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

RCŠlį DRAUDIMO AGENTO! s

INCOME TAX SERVICE - - 5
6529 So. Kedzie Ave.778-2233

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

3 butų mūrinis su garažtL Pelningas 
pirkinys.

V _ i

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
-Nebrangus.' . n *

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

MARQUETTE PARKE savinin
kas parduoda 6 butų mūrinį, 2 
po 5 kambarius ir 4 po 3 kamba
rius. Kaimynystėje tuščias skly
pas. 4 mašinų mūrinis garažas.

Skambinti 737-3799

GOVERNMENT HOMES 
from §1 (U repair).

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

Ext. GH-6917 
for information.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e - m a n D e č k y ■ 

TeL 585-6624

RV.06
Miko šlleikio apsakymų knyga 

"Uncija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžias iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pa* 
sutanų: 6729*So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

9LEXTR0S ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesfiuese, greit, 

farantuotal ir iyihifnfsL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilmsn Are, 4 
T*L 927-3559 ;

T ,n.M, |>įlni, J;     

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimai pensininkei. 

Kreiptis: A.. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tek 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garan- J 
tucjame ir esame apdrausti. Į

ARVYDAS KIELA
• 6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171

L

M. ŠIMKUS
Notary PubBc 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewcod, Tai. 254-745$

Taip "t
iškvi

____ nth St 
Ever^ Park, HL 

SG642 - 424-8654

ADVOKATŲ DRAUGIJA į 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS \ ’ 
Darbo valandor 

Nuo 9 ryto iki S vaL popiet 
■ečtadieniaia pagal susltarim*

Chloro, UL 40629 
TeL: 778-8000

«
Triaminic® Syrup 

Triaminicin® Tablets 
or 

Triaminic-12® Tablets 
For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C 1^5 Dor*ey Labcralarfer DMtkm of 
Sandoz, Ine, Uncolft,Ntbri'k* MB6L ,

fi — Naujiena*, Chicago, 3» DI Tuesday, July 16, 1985


