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KINIJOS PREMJERU I PASKIRTAS ZIJANGAS

M

MIRĖ ALOYZAS BARONAS

Du šimtai ku

■eigų

je ligoninėje, tačiau atsigavęs 
galėjo-konferencijoje dalyvauti.

- The-First and Greatest * 
Lithuanian Daily in America

Hua Guofengas atsistatydi
no iš Kinijos premjero pa 
reigų, bet pasiliko komunis 

tų partijos pirmininku.

Tuo tarpu Egipto vyriausybė 
pakvietė, galimai pirmadienį At
vykti į Kaitą Izraelio užsienio 
reikalų minister) Yitzak Shamir 
paspartinti santykių normaliza
vimą ir pradėti pasitarimus dėl 
palestiniečių autonomijos.

SUVIENYTA ARABŲ RESPUBLIKA YRA SENA 
IDĖJA, BET IKI ŠIOL NEĮGYVENDINAMA

PERSPĖJIMAS STREIKUO
JANTIEMS LENKAMS

IŠVILIOJO IŠ KUBIEČIŲ 
100,000 DOLERIŲ

KAZYS KARAZIJA 
LIGONINĖJE

SAUDI ARABIJA KELS 
NAFTOS KAINĄ

premjero pareigoms, vice*-

— Airių policija rado šieno 
prikrautoje priekaboje pusant
ros tonos sprogstamos medžia
gos, vežamos Į Š. Airiją.

KINIJOS" CKĮ PERTVARKO IR KRAŠTO VALDŽIĄ 
PERIMA JAUNESNIOJI KARTA

Kiekvienas keleivis turėjo 
sumokėti p<j $550 dar prieš iš
važiavimą ilgon kelionėn. Pini-

PABALTIEČIAI IR VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTAS

TENGAS HSIAOPINGAS IR HUA 
GUOFENGAS ATSISTATYDINO

VERNON JORDAN IŠĖJO
Iš LIGONINĖS t '

— Pensilvanijos valstybinė 
loterija vėl yra tyrinėjama dėl 
suktybių skirstant' laimėjimus.

TEHERANAS, Iranas. — Aiš
kėja, kad Irano prezidentas pri
valo patvirtinti premjero Rajai 
pasiūlytų ministerių kabinetą. 
Premjeras Rajai privalo prista
tyti prezidentui visą naujo ka
bineto sąrašą. Prezidentas-fiani- 
Sadr- buvo tięky’.nepatenikntas 
premjero parinktais ministe- 
riais, kad iš pirmo skaitymo jis 
atmetė šešis ministerius. Prezi
dentui reikia visą laiką tartis su 
ministeriais. Jis negalįs visą lai
ką vesti kovą su jais. Preziden
tas nori tokių žmonių, su ku
riais jam pavyks susitarti.

Bani-Sadr jau pažįsta dabar
tinį užsienio reikalų ministeri. 
Prezidentas atmetė naują pa
skirtąjį ir prašė palikti Sadegą 
Gotbzadę. Jam esą reikėsią pri
statyti suimtus amerikiečius 
parlamentui. Kitam ministeriui 
truks ilgai problemą studijuoti, 
tuo' tarpu dabartinis viską ge
rai žino.

.MIAMI, Fla 
biečių tvirtina, kad amerikietis 
Evelio Estrella, norįs kandida
tuoti į JAV Kongresą, išviliojo 
iš tremtinių $100,000. Jis priža
dėjo Kosta Riką pasiekusiems 
Kubos tremtiniams atidaryti 
vartus į JAV ir. išrūpinti jiems 
teisę apsigyventi JAV. Jie netu
rėjo pinigų, bet kreipėsi į Ame
rikoje gyvenančius savo gimi
nes, kad sumokėtų reikalingą 
sumą pinigų.

Sirijos, oficiali žinių’ agentūra 
SĄS’A sekmadienį paskelbė, kad 
pyezdiėntas Hafez-Assadas pir
madienį skris į Libiją tartis su 
diktatorium Muammar Chadąfi 
dėl abiejų kraštų sujungimo. 
Kaip žinoma, susijungimą pa
siūlė Chadafi, gi Sirijos valdan
čioji Baalh partija jau seniai 
planuoja Suvienytos Arabų Res
publikos įsteigimą sėkmingesnei 
kovai su Izraeliu.

u Naujai paskirtasis Valstybės 
departamento pareigūnas Rytų 
Ęuropos reikalams Peter S. 
Bridges dalyvavo Bendro Pa
baltieji ų Komiteto posėdyje ir 
aptarė Baltijos tautybių reika
lus. Buvo ypač tariamasi dėl dip
lomatinių atstovybių tęstinumo, 
kam p. Bridges parodė nuošir
daus prielankumd. Buvo aptarti 
Radio Free Eūrope/Free Liberty 
rūkalai, Madrido konferencijos 
klausimai, dabartinė padėtis 
dkųputuose Baltijos kraštuose,

Pabaltiečių komitetas taip pat 
atkreipė dėmesį,; kad. Valstybės 
departamente Pabaltijo Tdausi- 
inai. neturi būti jungiami su So- 
v i etų reikalų padaliniu, kadangi 
pagal JAV politiką, nepripažįs
tančią inkorporacijos, Pabalti- 
jys, įeina ne į Sovietų, o į Rytų 
Europos sferą.

Pasimatyme su P. S. Bridges i 
dalyvavo. ir ALTds -atstovas

JjDri iJuozas Kaškelis atstovau
damas ALTai/Tarptautinės An
tikomunistinės Lygos :konferen- 
cijoje,. Ženevoje, Šveicarijoje, 
gausiai paskleidė ALTds leidinį 
“Lithuania” tarp .įvairių tautų 
delegačijų."‘Daugelio kraštų de- 
legatai, pvz., švedai, norvegai, 
dąnaŲ vengrai, • baltgudžiąi ir 
kiti pagyrė lietuvių tautą už he- 
roišką pasiaukojimą laisvės ko
voje? Konferencijoje pabaltiečių 
laisvės pastangos srarfaukę stip
rios paramds iš Skandinavijos 
kraštų delegacijų; Dr. J. Kaške- 
Įis, pastebėjęs kai .kurių knistų 
leidiniiiose.:inetifeiumu Lietuvos 
atžvilgiu? atkreipė -atitinkamų 
delegacijų dėmesį.

Dr. J. Kaškelis, nuvykęs į Eu
ropą‘dalyvauti minėtoje konfe
rencijoje, buvo ištiktas širdies 1 dinamos Amerikos miestų lygos 
smūgio ir penketą dienų turėjo * pirmininkas, prieš tris mėnesius 
būti ypatingos priežiūros skyrių- [ iš pasalų buvo peršautas Fort

Wayne, Ind., mašinų pastatymo 
aikštėje. Po trijų mėnesių gydy
me? New Yorke, ligoninę apleido 
ir mano greit grįžti prie darbo. 
Užpuolėjas dar nesurastas.

NEW YORK. -L Vemon Jor
dan, juodukų veikėjas, taip va-

Vakar Ronald Reagan atvyko į Chicago ir.buvo už 
sukęs į Marquette Parką susitikti siįįietuviais. Jis 
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CHICAGO, Ill. — Radijas 
praneša, kad Draugo redakto
rius Aloyzas Baronas sekmadie
nį mirė Loretos ligoninėje nuo 
smegenų uždegimo.

Baronas gimė 1917 m. Lietu
voje, Biržų apskr., Vabalninke. 
19-12 metais Kauno universite
te mokėsi technikos, 1918 me
tais Frankfurte mokėsi filoso
fijos, o Amerikon atvykęs 1949 
metais pradėjo' rašinėti noveles.

Netrukus Leonardas šimutis 
paėmė jį į Draugo redakciją 
dirbti vietos žinių skyriuje, o 
vėliau kiti redaktoriai pastatė 
Baroną cenzūruoti Simučio 
įžanginius ir kitus rašinius.

mos. žao Zijang krašto valdyuao- 
pareigas eis pats. Vietoj vieno 
veikiančio vicepremjero, bus 
septyni vicepremjerai. Jeigu bus. 
koks specialus klausimas, t3ti 
Žao galės panaudoti bet kurį pa
skirtą vicepremjerą.

Tengas yra 76 metų amžiaus? 
Jis dar energingas ir gali eiti 
krašto valdytojo pareigas. Jis 
kiekvieną dieną telefonu susi- 
žino su kariuomenės apygardų 
viršininkais. Jis gauna žinias ne 
tik iš kiekvienos Kinijos provin- 
cijc’s, bet jis pranešdavo naujo
ves ir duodavo įsakymus karo 
vadams. Kinijoj buvo savivaldy
bės ir provincijų vadovybė, bet 
visus reikalus tvarkydavo ka
riuomenės vadai. Tengas juos 
asmeniškai pažino, su jais kartu 
vedė kovą. Kada prasidėjo ne
ramumai, kariuomenės vadai 
patarė Mao Cetungui neliesti 
Tengo, buvusio pilietinio karo 
generolo.

Tengas atsisakė vicepremjero' 
pareigas, bet jis planuoja tapti 
krašto prezidentu. Dabartiniu 
metu Kinija prezidento neturi. 
“Kultūrinės revoliucijos” laikais 
krašto prezidentas buvo suimtas, 
nuteistas ir išvežtas prievartos 
darbams, kur jis peršalo ir mi
rė. Kinija naujo prezidento neiš
sirinko. Prezidento pareigas ėjo 
pats Mao Cetungas arba jo pa
skirtas pareigūnas tam tikroms 
pareigoms atlikti. Mao Cetungui 
mirus, krašte valdžia nebuvo 
stabilizuota, kad galėtų praves
ti prezidento rinkimus.

Paskyrus Tengą krašto prezi
dentu, kariuomenės vadovybė 
ir premjeras privalės būti atsa
kingi krašto prezidentui. Tengas 
buvo atvykęs į Ameriką ir susi
tarė su prezidentu Carteriu Ki
nijos ūkiui ir ginkluotoms jė
goms pertvarkyti. Jis padėjo pa
grindus pritaikyti elektroniką 
ne tik kariuomenei, bet ir vi
sam susisiekimui.

Alžyro naftos ministeris ir 
GPEC pirmininkas Belkasem 
Nabi pareiškė An-Nahar kores
pondentui, kad jis turi duome
nų apie Saudi Arabijos planus 
pakelti kainą $4 už eksportuo
jamos naftas statinaitę ir suma
žinti dieninę produkciją vienu 
milijonu statinaičių. Pakėlus 
kainą, už statinaitę reikės mo
kėti $32.
• Saudi Arabija kasdien ekspor
tuoja į JAV 1.3 milijono stati
naičių, kas sudaro apie 24% vi
sų importuojamų degalų. Ji kas
dien pagamina 9.5 milijono sta
tinaičių naftos ir yra didžiausias 
jos ekspdrteris.

Arabų dominuojama Naftą 
Eksportuojančių Kraštų Organi
zacija — OPEC susirinks stra
tegijos posėdžiams rugsėjo 15 ir 
16 dienomis Austrijos sostinėje 
Vienoje. OPEC viršūnių konfe
rencija bus spalio pabaigoje 
Irako sostinėje, Bagdade.

gai buvo giminių sudėti ir trem
tiniai išplaukė iš Kosta Rikos 
į JAV, bet paaiškėjo, kad jiems 
įvažiavimo vizų nebuvo.

Kubiečiai paprašė Estrellą 
grąžinti jiems pinigus. Jis pri
žadėjo juos grąžinti, vėliau pra
nešė, kad turi atsiskaityti su pa
darytomis išlaidomis; po to jau 
nieko daugiau kubiečiai apie su
dėtus pinigus nežinojo.

LIETUVOS REIKALAI 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJ

Paskutiniu laiku dienraščiai 
“Chicago Tribune”, “Chicago 
Sun-Tifhes” ip savaitraščiai 
“Southwest News Her a 1 d”, 
“Sbuthtown Economist” išspaus
dino eilę kun. JJPrunskio laiš
kų, ginančių Lietuvos ir lietu
vių reikalus.

Savaitraščiai “Chicago Cath
olic” ir “New Star” įdėjo to pa
ties autoriaus ilgesnius straips
nius apie Lietuvą.

(ALT Informacija)

Manoma, kad Sirijos ir Libi
jos susijungimas įvyks rugsėjo 
28 d., pagerbiant Gamal Abdel 
Nasser, buvusį Egipto ir Suvie
nytos Arabų Respublikos prezi
dentą. Prieš 22 metus Sirija bu
vo susijungusi su Egiptu, bet ta 
sąjunga tęsėsi tik 44 mėnesius. 
Dabar Chadafi ir Sirijos Baalh 
partija vėl pradėjo pastangas su
jungti visus arabus, kovojančiūs 
prieš .Izraelį, į vieną respubliltą. 
Vakarų diplomatai toms pastan
goms yra labai skeptiški ir pra
našauja nepasisekimą.

Sekmadienį Kuveito respubli
koj užsienio reikalų ministeris 
šęichas Sabah. Ahmad al Jaber 
pareiškė Beiruto savaitraščio 
korespondentui, kaiti šventasis 
karas prieš Izraelį bus vedamas 
plačiausiu mastu, įjungiant ka
ro jėgų operacijas ir ekonomi
nes bei politines konfrontacijas. 
Saudi Arabijos princas Fahd 
praeita mėnesį siūlė skelbti 
šventąjį karą Izraeliui, tikslu iš
laisvinti izraelitų kariuomenės 
užimtas arabų kraštams priklau
sančias sritis.

KUBIEČIAI VĖL MAIŠTAVO
FORT MC COY, Wis. (AP)— 

Sekmadienį- pereinamoje Fort 
McCcjip ’stovykloje vėl ięąį|tayo 
kubiečiai, atitį^tj vielų 
nuo šeimų bei 'v^^ų pastdvyfe 
lės. Mąište?dalyvavd\ąpįe i,500 
vyriai Jie išardė1 trečdalį tvoros ir 
išvogė iš virtuvės bei sandėlių 
maisto produktus,. Kariai dr.. ci
viliai. saugomo tarnautoj ai -su
darė gyvąsias užtvaras. Maišto 
prieažstis .nėra žinoma.??;..

ši apie 5,000 kubiečių stovyk
la bps' iškelta. ŲFort Chaffee, 
Ark./ rieše patalpos?nėra pritai
kintos gyventi žierną.

CHICAGO, Ill. — Teisininkas 1 
Kazys Karazija, Amerikoje be
siverčiąs nuosavybių pardavimu, 
praeitą sekmadienį buvo išvež
tas į ligoninę.

Praeitą šeštadienį kartu su 
kitais draugais p. Karazija bu
vo išvažiavęs į pikniką. Važiavo' 
busais. Jam teko atsisėsti auto
buso gale, kur traukė vėjas.

Kelionė Karaziją gerokai iš
vargino. Kai pasiekė namus, jis 
buvo labai privargęs, tai apsi
tvarkė ir nuėjo poilsio, bet atsi
kelti jau nepajėgė. Jam skaudėjo 
nugarą ir- kojų nebevaldė. Jam 
sunku buvo ir pagalbos prisi
šaukti. Jis gyvena vienas, sunku 
buvo prieiti prie telefono. Var
gais prisišaukė pažįstamų ir pa
galbos. Gydytojas liepė tuojau 
vežti į ligotame, kad gydytojau 
nusUtylU;4ikrą-negeravės..-pri£-'f 
žastį.,

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos komunistų partijos sekre
torius St. Kania labai rimtai 
perspėjo dar tebestreikuojsn- 
čius Lenkijos darbininkus. Jie, 
pastreikavę 19 dienų, praeitą 
pirmadienį baigė streiką ir su
grįžo į darbą.- Angliakasiai už
tęsė streiką porą dienų, bet jį 
užbaigė ir grįžo į darbą.

Naujas komunistų partijos sek
retorius Kania pareiškė, kad 
.vyriausybė imsis labai griežtų 
priemonių, nes šios savaitės 
streikai gali užtraukti visai Len
kijai didelę nelaimę — Sovietų 
karo jėgos gali įžengti į Lenkiją 
tvarkai įvesti.

Lodziaus. Siedlicės, Tarnovo, 
Plocktf ir kitų vietovių namų 
statybos darbininkai paskelbė 
streiką, nes jie nėra tikri, ar da
bartinė vyriausybė pakels ir 
jiems algas, kaip žada pakelti 
laivų statybos; Angliakasiams ir 
kitiems lenkų darbininkams.

Tengas Hsiaopingas atsistatydino iš s iccprcmjero 
nes jo parinktas parinktas Žao Zijangas paskirtas premjeru
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PEKINAS, Kinija, — Praeitą, gas. Paskyrus Žia Zijangą kraš-- 
sekmadienį premjeras Hua Guo' 
fengas atsistatydino iš premjero premjero pareigos eliminuoja— 
pareigų. Premjero pareigoms 
buvo paskirtas žao Zijangas.

Pranešimą apie dideles Kini
jos valdžios pareigūnų pakaitas 
paskaitė premjeras Hua Guo- 
fengas. Galios neteko Hua Guo- 
fengas, kuris pajėgė sustabdyti 
“Keturių gengės” suruoštą per
versmą. Visi keturi buvo Kini
jos komunistų partijos politinio 
biuro nariai ir buvo bebaigia 
-ruošti perversmą Kinijos centre, 
bet Hua Guofengas, laikų paty
ręs apie ruošiamą perversmą, 
perspėjo Pekino karinę vadovy
bę, kuri tuojau įsakė suimti 
svarbiausius perversmo organi
zatorius. Hua tada buvo vidaus 
reikalų ministeris ir sustabdė 
perversmininkus.

Tengas Hsiaopingas buvo vice
premjeras1. šiam grąžino tas pa
čias pareigas, kokias jis turėjo 
prieš atleidimą.

Nutarimas daryti pakaitas 
valdžioje jau buvo kilęs prieš 
keturis, mėnesius. Vicepremjeras 
Tengas;|aū praeitais metais pa
reiškę/ ‘kad Kinijos vyriausybės 
priešakiir 'reikia pastatyti jau
nesnius žmones. Praeitais metais 
jis atsivežė gen. Žao' Zijangą. Jį 
atsivedė į vicepremjero įstaigą. 
Tada jis pareiškė, kad nori su
pažindinti jauną ir gabų karo 
vadą su pagrindiniais krašto ad
ministracijos reikalais. Jau tada 
kiniečiai pradėjo spėlioti, kad 
Žao Zijangas gali būti krašto 
valdytojas. Šiandien jis jau tapo 
krašto premjeru.

Daugiausia pralaimėjo Hua 
Guofengas, jo vieta atiteko žac 
Zijangui. Be premjero pareigų, 
Hua dar ėjo komunistų partijos 
centre? kqmiteto pirmininko pa
reigas. Jis ir toliau tebeis parti
jos pirmininko pareigas. Savo 
laiku partijos pirmininko parei
gos buvo galingos, bet šiandien 
jos beveik menkavertės. Komu- 
listų partijos galia perduota vy
riausybei. Partijos reikalus da
bar sprendžia vyriausybė, o ne 
atskiras komitetas.

Oficialiai be pareigų yra likęs 
vicepremjeras Tengas Hsiaopin-
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KATARAKTA

GubosAntanas Rukšlelė

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas- 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Visų akys su amžiumi pamažuL temsta, tik 
ne kiekvieno vienodu spartumu.

(Prof, okulistas Harold G. Schiele, MJ).)
Katarakta (cataract) yra pa- kad reikia daugiau baltymų var- 

drumslėjimas akies lęšiuko ar toti, vitamino C naudoti ii- pota- 
jo> kapsulės. Tuo būdu beveik šo (kalijaus) suvalgyti. Jo gau- 
kiekvienas žmogus turi katarak- šiai yra bananuose, mėlynėse, 
tą. Mat, labai stipriai padidi- skvašuose.
nančiu. prietaisu-— mikroskopu 
(biomicroseope) akies vidų ti
riant, mažos drmnslelės labai 
dažnai esti matomos pas daugelį 
suaugusiųjų. Katarakta nelai
koma rimta liga, jei ji netrukdo 
regėjimui.

Visi, turintieji kataraktas, ne
nusiminkite, nes ne kiekviena 
katarakta pirmyn žengia — ne around lights), 
visos kataraktos vystosi iki ap
akimo. Daugelis minėtų drums- 
lių, ypač prigimtų tokių, laikosi.
'pastoviai, negausėja. Kiekvienos 
akies drumstumai gali savitai 
gausėti. Dažniausiai katarakta 
atsiranda abejose akyse.

Dėl ko akies lęšiukas 
drumstėja

Katarakta išsivysto, fiziniai ir 
cheminiai pakitus lęšiuko balty
mams. Kinta baltymai ir vanduo 
įsigeria į lęšiuką. Susekta, kad 
kinta kataraktos apimto lęšiu
ko cheminė sudėtis. Jame ima 
gausėti natrijaus (Na). ir kalci- 
jaus kiekis, d mažėja potašo, vi
tamino C, glutathiono ir balty- 
mų.kiekis. Norint išaiškinti ka- 
taraikos. kilmę, buvo atlikta 
gausybė tyrimų su gyvuliais. 
Iki šiol yra .nežinoma pagyvenu
sio žmogaus kataraktos, priežas
tis. Viena tik galima pasakyti, ima matyti aiškioje šviesoj’e.

Kataraktos reiškiniai
Vienas vienintelis kataraktą 

turinčiojo' nusiskundimas yra 
sutrikusi rega, žmogus ima 
skųstis miglotu matymu. Kata
raktą (kaip, ir glaukomą) turin- 
tysis ima matyti spinduliuojantį 
ratuką aplink šviesą (halos 

Toks žmogus 
gali silpniau matyti spalvas, 
ypač geltoną ir mėlyną. Kartais 
gaunasi vienos akies dvigubas 
matymas. Sunku darosi naktį 
vairuoti mašiną, nes automobi
lio šviesos trukdo aiškiai maty- 
'.i. Ankstyvoje stadijoje kata- 
.akta vystosi lęšiuko centre, su- 
sitrukdo regėjimo aiškumas. 
Tokie pacientai ima skųstis blo
gu matymu aiškioje šviesoje. 
Mat, tada susitraukia lėliukės ir 
žmogus turi žiūrėti pro siaurą 
tarpą — matyti maytmo lauko 
centru, o jis esti padrumzlėjęs.- 
Tokie , mato geriau prietemoje, j turint, randama daugybę labai 
res'tada padidėja matymo lau- Į plonų, nelygių drumstumų, esan-

Kada katarakta išsivysto
Dažnai pasitaiko prigimti 

drumstumai akies lęšiuke. Pri- 
kiausomaL nuo tų drumzlių di
dumo, tirštumo ir lęši ūkyje už
imamos vietos, matymas gali 
būti menkai ar stipriai sutrik
dytas. Prigimta katarakta daž
nai apima, abi akis ir dažnai yra 
paveldima. Įvairios priežastys 
gali sukelti prigimtą kataraktą. 
Dažniausiai ji gaunama nuo 
sunkumos metu gimdos uždegi
mo, jos užgarinto bei medžia
gos apykaitos sutrikimo, saky
sim, galactosemijos (tai tam tik
ro cukraus netvarka).

Minėtu biomikroskopu tiriant 
akies, lęšį, prigimtą kataraktą

Kataraktą gali atsirasti bet 
kuriuo metu po gimimtf, bet to
kia negerovė daugiausia pasi
reiškia senesniame amžiuje. 
Tai taip vadinama senatviška 
katarakta (Senile cataract). 
Daug rečiau kataraktos atsiran
da pas kūdikius, vaikus ir. su
augusiuosius.. Tokiems ta liga 
gali būti paveldėta, ar dėl kai 
kurių kūno negerovių.

Senatviškoji katarakta-
Ilgai gyvenančio žmogaus 

akių lęšiukai gerokai pasikeičia 
tiek sava sudėtimi (moriologiš-

so skalsės (ergot) — tai iš rugių 
varpose augančio grybelio, mė
lynos spalvos sus turėjimo gauta 
medžiaga; dar dinitrophenol, 
naphthalene, phenothiazines (iš 

t JU pagaminti prekyboje vaistai: 
compazine, phenergan, stelazine, 
temaril, thorazine, vesprin...), 

: dar, triparanpl (MER/29), ir 
i svarbiausia: ilgai vartojant kor- 
Į tisoną (corticosteroid), gali gau
tis užpakalinės dalies lęšio po- 
kapsulinė katarakta.

Dar pasitaiko kataraktos ir po 
kataraktos operacijos, po susi
komplikavusių kitų akyje ligų 
ir po užgavimo. čia priklauso 
kataraktos, atsiradusios po ra
diacijos (neutron, gamma, X, 
infrared ir microwave) ir po 
aukšto voltažo elektros srovės, 

j kuri paveikia akį.
Išvada: Susipažinkime bent 

' su kataraktos pagrindais, tai ta- 
j da nenusiminsime ir nesijaudin
sime, kodėl gydytojas vienam 
kataraktą greičiau openipja, 
kitam daug vėliau. Kataraktos 
bręsta nevienodu greičiu. Ope
ruojama katarakta tik visai 
trukdanti matomumą — subren
dusi. Nesinervinkime, kol su
brendimas ateina. Tai bus veltui 
energijos eikvojimas, nes nie
kas dalyko nepakeis. Už tai ge-

įpročių aplvarkymas. Daugiau

rių, baltymų; meskime iš savų 
virtuvių sviestą, taukus, laši
nius, trynius ir pilno riebumo 
pieną; sūrius gaminkime tik iš

- stiprios svei-

pieną; visai arbatos ir kavos 
(tikros) negerkime; jokio svai
galo bei pepso neragaukime; 
vaisių sultimis, pieniškomis, 
vaisių, daržovių, paukštienas 
sriubomis sau skysčio kūne kie
kį didinkime; po kvortą per die
ną rūgusio pieno, ar pasukų bei 
po tokį pat kiekį paukštienos 
tirštos sriubos (buljono) sunau
dokime. .. Tai tik tada sulauk
sime gerų dienų
katos, gerų akių, net šimto metij 
sulaukę. Šitaip minta šio sky
riaus tvarkytojas, ir jo dar nė 
vienas bendraamžis nepralenkė 
sveikatingume - ir- darbo pajė
gume.

Gana mums visiems tokio sa
vos sveikatos menkinimo kaip 
iki šiol; gana taip pat tokio mū
sų giltinės juokinimo! Sėkąiės 
visiems pasiryžųsiėms savo as
menybę patobulinti-— tikriems 
žmonėms ir tokiems pat lietu
viams!

Pasiskaityti: Harold G.-Sclne- 
le, M.D. Textbook of Ophtal-

kas pakraštyje — periferijoje.
Jei drumstumai pasireiškia 

lęšiuko’ periferijoje — pakraš
čiuose, . tada, regėjimas vėliau 
ima silpnėti. Toks pacientas ima 
skųstis priešingai: jis ima blo
giau matyti prietemoje, o geriau

čių lęšio pakraštyje — centro 
aukštumoje. Bet gi gali pasitai
kyti, kada prigimti drumstumai 
gali būti paskleisti visame lęšy
je ar atsirasti tik vienoje dalyje.- 
Kai drumstumai esti pasklidę 
visame lęšyje, tai tada 
atrodo baltos.

lėliukės
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dalyje. Drumstumai esti tuojau 
po kapsulę. Ta kataraktos forma 
vadinasi: POSTERIOR SUB- 
CAPSULAR CORTICAL CATA
RACT (arba dar kitaip pavadi
nant — CUPULIFORM CATA-i 
RACT).-Pažodžiui, tai užpaka.jKas aaiyKo nepaacxs. yz 
line pokapsulinė paviršutinioji!^u Pada^ime’Jei , WB Q H •
katarakta. Tada tikrai padrumz- įtaratkos stengsime* žvengti.. mology, W.B. Saunders; Cd. 
lėja užpakalinė lęšio paviršuti-j 
nė dalis, nors visas likusis lęšiu- Į 
kas esti skaidrus. Kadangi tie j 
drumstumai atsiranda užpakali-} 
inės kapsulės (lęšiuko pačios pa
viršutinės dalies. — apvalkalo) 

. centre, todėl matymas esti labai 
anksti sutrikdcrinas. Tokios rū
šies kataraktą.-turi būti anksti 
operuojama, išimant lęšiuką,! 
nors jis. esti visas skaidrus, tik 
išskiriant užpakalinę po kapsu
lės centrinę dalį.

Nepribrendusi - (immature) 
katarakta

Nepribrendusi (immature ar-

Rusai sušaudė 15 lietuvių, tarnavusių- 
Sov. S-gos kariuomenėj Afganistane

Įvairioje lietuvių spaudoje,
leidžiamoje . užsienyje, skelbia-

mu (metaboliškai). Lęšiuko 
siūlės darosi sudėtingesnės, 
lęšiuko branduolys padidėja, pa
lyginamai sumažėjant jo žievi
niam sluoksniui. Pats lęšiukas, 
padidėja, prisitaikymas (akomo- 
d-acija) šviesai-tamsai sumažėja. 
Sumažta lęšiuką palaikančiųjų 
pluoštelių (zonular fibers) dy
dis. Dažnai lęšiukas netenka sa
vo skaidrumo — permatomumo kia, kuri dar ne visai padrumz- Į 
(transparency).

Senatviška katarakta, papras
tai, esti arba centrinės (nuclear) 
arba viršutinės (cortical) for
mos. Pastaroji kataraktos for-’ 
ma greičiau žengia pirmyn ir i 
greit subręsta. Tas svarbu, nesi 
tik subrendusi, katarakta esti 
gydytojo okulisto operuojama.

Centrinė (nuclear) 
katarakta

- - *"'T * _ _ma, kad' paskutiniu- laikjr'rusaiį’ 
| komunistai sušaudę 15 lietuvių, 
buvusių Sovietų Sąjungos ka
riuomenėje Afganistane, nes, tie 
lietuviai atsisakę šaudyti į afga
nistaniečius, Apie tai skelbian
tieji plakatai buvo nešiojami 
lietuviams demonstruojant prieš 
Sovietų Sąjungos konsulatą San 
Francisco, Calif., 1980 m. liepos

. . 'jie turėjo šaudyij^Siganistanie- 
čius? Ar kąip-'Faudymo dalinys? 
Jei (ĮalyyŠvo kautynėse, tai ga
lėjo nešauti į afganistamečius, 

tildžius,bet šautuvus,

Centrinė (nuclear) katarakta 
prasideda tuojau pd 40 metų. Ji 
yra prasidėjusios lęšiuko cent- 
ro-branduolio (nucleus) sklero 
zės tęsinys. Geltonas bei rudas 
dažas (pigmentas) gali tame 
branduolyje nusėsti, atsirasti. 
Jei nusėda j ame-, labai tamsia 
rudas dažas, tada tokios rūšies 
katarakta vadinama juodąja ar
ba rudąją (catarącta brunes- 
cens, or nigra). Padidėjus opti-- 
niam lęšio centro drumstumu 
— nepermatomumui, gaunasi 
padidintas susitraukimas (re 
frakcija) ir padidinta trumpa 
•egystė (myopia). Kartais ji ta
da vadinama antrąja rega (see 
ind sight), nes žmogus vėl gali 
be akinių skaityti; •

šitokios rūšies* katarakta vys
tosi labai iš lėto, Jos subrendi
mas gali metų metais užsitęsti 
Palaipsniui regėjimui mažėjant 
ir norint apakimo išvengti, ten
ka kataraktą operuoti.

Pdriršutiniojt’(ęortical) 
katarakta*

I’aviršutinioji (cortical) kata 
raktą prasideda, lęšiuko pakraš
čių- padrumzl ėjimų bei lęšiuke 
skiautelių atsiskyrimu (lameliai 
separation)«lęšiuEb viduje. Pa- 
dnimzlėjimai išsitęsia iki lėliu
kės vietos ir lempute akį apšvie 
tas, esti matomi pilkų paviddl- 
bei baltų kaspinėlių pavidale. 
Skiautelių atsiskyrimas lęšiukt 
pakraščiuose sudaro piramidės 
fermos, drumstumus ir jie? esi 
rtatomi lęšibko pakraštyje ap
valių linijų pavidale.

Pasitaiko (am tikra šitokio- 
kp tara k tos form< kai drumstu 
mal atsiranda vien' tik užpaka
linės lęšiuko kapsulės centrinėje

. • - - , , , , , rrancisco, cam., iawm. lieposba incipient) katarakta vra to-* . -i- ,, ■ ' 119 ir 20 dienomis.kW lrilT*l nor no \ncoi norirnmv- *

Įėjusi, bet dar prasidėjusi (inci-Į Žinia šiurpi, bet labai svarbi, 
pient) drumzlėti. Tada lęšiukas; Pirmiausiai norėčiau sužindti, ar 
esąs tik lengvai padrumzlėjęs, | tai tikrai yra rimta, tikra žinia, 
lęšiuko paviršutinė dalis (cor-j Jei tikrai taip yra įvykę, ;tai rei- 

Į tex) daugumoje dar pasilieka j----* -
! skaidri. Kai visas lęšiukas esti 
j visiškai drumzlinas, tai tada 
'.skaitoma, kad - toji katarakta 
isti subrendusi (mature). Kai 
katarakta visai subręsta, tada 
pakitę (degeneruoti) lęšiukyje 
esą baltymai (proteins) išvysto 
tam tikrą spaudimą (osmotic 
pressure) ir dėl to lęšiukas pa
tinsta. Kai lęšiukas labia pa
tinsta, tada tokios formos kata
rakta imama vadinti patinusią
ja (INTUMESCENT CATA
RACT). Tada gali gautis dide
lės svarbos komplikacija: gali 
staiga būti, užmikštas ištekan
tysis akies skysčio kanalas (sec
ondary angle closure) ir dėl te 
gautis akį nepataisomai pagadi
nanti — apakinanti liga — 
GLAUCOMA. J 
" Perbrendusi (hypermature) 

katarakta
Perbrendusi (hypermature) 

katarakta yra tokia, kai pakitę 
lęšiuko baltymai (proteins) esti 
sugeriami ar iš lęšiuko prasiša
linę. Tada lęšiukas lieka subliuš 
kęs, pageltonavęs ir susitraukęs, 
p jo kapsulė susiraukšlėjusį.

Dar kita perbrendusios kata
raktos forma yra tokia, kai lę
šiuko pavirš utinioj i dalis (cor- 
Įex) visiškai sutirpsta, lęšiuko 
branduolys (nucleus), kaip sun
kesnis, nugrimsta žemyn ir lie
ka vien tik nesugadintos kapsu
lės ribose. Tokia katarakta vadi
nasi MORDAGNIAN CATA
RACT.

kia gauti ir paskelbti daugiau 
apie tai duomenų. Jei iš tikro 
taip buvo, kad ilietuviai, būdami 
Sovietų Sąjungos kariuomenėje, 
protestavo ir nesutiko šaudyti 
Į afganistaniečius, tai reikia su
žinoti bent jų pavardes ir jų tu
rėtus kariškus laipsnius.

žinoma, kad gauti. patikimas 
žinias yra labai sunku. Bet tokių 
duomenų reikia, jei norima ope
ruoti rimtais duomenimis, saky
sime, tatai pristatyti Tarptauti
niam teismui, Jungtinėms Tau
toms, Helsinkio sutarties nagri
nėtojams, pačių lietuvių rimtai 
dokumentacijai ir t.t.
’ Vien skelbti, kad Sovietai su
šaudė 15 lietuvių, esamųjų ka
riuomenėje, sukelia daug klau
simų ir paklausėjams nėra kaip 
plačiau paaiškinti.

Kitas klausimas: Kodėl lietu
viai —Sovietų kariuomenės ka
riai— davėsi sušaudomi? Kodėl

lūs pakreipti kaip tik j rusų ka
riuomenės dalinius, išklojant 
daug savo tautės priešų. Negi 
lietuviai, kaip .avinai, išėję-pasi- 
sakytų, kad jie nesutinka šaudy
ti į afganistaniečius?-^. Tai bū-- 
tų per kvaila ir nepateisinamu 
savižudystė. Prieš- mirštant, rei
kia nudėti kiek- galint daugiau 
rusų, Lietuvos pavergėjų — oku
pantų. Kęstutis Gardinas •'

• Maža klėtelė vienu -skatiku 
dengta? (Aguona).*

energy"
WISE

‘Abi minėtos kataraktos for
mos — subrendusi ir perbren- 
Jiisios visos formos sudaro di
delį pavojų akiai. Tada lęšiukas 
įtaiga išeina iš savo vietos (dis- 
ocation) ir gali gautis dvejopos 
•ūšies glaukoma, . J

Nuodingų (te«ic).medžiagų 
sukeltos kataraktos^

Kai kurie vaistai veikia nuo- 
lijanciai akis ir' sukelia kata

raktą. Prie tokių vaisių prikišu-

•OOOi. I* »<
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LYDEKA IŠTRŪKO BEVEIK IŠ RANKU

VLADAS RASCIAUSKAS

Višį žvėjai užmiršo savo meš
keres ir žiūrėjo, kaip mudu su 
kapitonu bandėme žuvį ištraukti' 
iš vandens. ;

Lydeka jau buvo gerokai pri- 
vąrgusi. Dar pasitampė kelis 
kartus, bandė priešintis ir neno
rėjo artėti prie žvejų laivo ir 
laukiančią žmonių. Pamažu ją 
tampiau; artjm, 'o ji nesipriešino.

Pritraukęs visai arti prie lai-- 
vo,; pradėjau vilkti aukštyn. Aš 

. Žįriojciu, < kadį meškere jos neiš
trauksiu. Vandenyje aš galėjau 
ją: varginti; bet josios svoris žy- 
iniai padidėjo, kai ištraukiau iš 
vandens? ‘ Jeigu ji nesipriešins-, 
tai Įišviiksįu, het jei ji: bandys 
priešintis, 'tai; turėšiū dar kartą 
paleisti ir ją varginti. -

žuvis. * j atrodė pavargusi. Ji 
daug nesipriešino. Jei būtų atro
džiusi ’stipri,, tai būčiau paban
dęs* ją" traukti meškerės lanku. 
Nuvargusią žuvį nutariau kelti 
tiesiai. Kapitonas buvo- pasiruo
šęs .tinklelį tuojau pakišti apa
čion ir’ padėti ją iškelti.

Kaip, traukiau žuvį vandeniu, 
tub įiačiu greičiu traukiau ją vir
šun. -Pasižiūrėjom ^vienas kitam 
į.-akis ir pamažu meškerę tem
piau ją į viršų. Meškerė bnvo: 
stipri, bet. pikta žuvis ją lenkė.

Kai iškėliau porą pėdų iš van-

Dail. Jurgis Juodis

dens, kapitonas pakišo savo tink- ‘ 
lėlį po žuvimi. Visi lengviau at
siduso. Visiems jau buvo aišku, 
kad žuvis jau mūsų; Aš keliu 
žuvį t(jįę> |į^4iu greičiu ir prade
du skaičiuoti sekundes, kai ga
lėsiu ją užmesti ant laivo denio, 
o' čia žuvis žaibo greitumu susi
suko į žiedą, uodega kirio j laivo 
šoną, išsitiesė, valą nutraukė, 
šoko į vandenį ir nunere į gylį.

Laive kilo didžiausias' triukš
mas. Vieni apgailestavo, kad 
mudu su kapitonu iš rankų iš
leidome tokią didelę žuvį, o kiti 
džiaugėsi; kad žuvis buvo gud
resnė už žmones. Mudu su kapi
tonu jau turėjome žuvį laive, o 
čia ji, besigelbėdama nuo mir
ties, panaudojo visą sąMcf isųio- į 
nę, energiją, jėgos apskaičiavi-1

. mą ir ištrūko į didįjį vandenyną. Į 
Netrukus viena iš teksiečių | 

moterų'pradėjo traukti savo žu- | 
vį. Ji buvo daug mažesnė, bet | 
nelaimingesnė, dvylikos svarų • 
taškuota vaivorykštė.

Kam dabar priklausė 70 dole-J
rių? Žvejai beveik pasidalino.Ini?o Western Ąve ir 55-toš gat- 
Vieni tvirtino, kad pinigai pri-1 v®s autobusai ir keletas auto- 
klausė man, o kiti buvo įsitiki- į inašinų (102 asmenys) išvyko- 
hę, kad pinigas priklausė Texas |nie i Anelės Kojak kurortą pik- 
moteriai.. Mūsų grupėje kilo Į nikauti link Lake Villa, 
visokiausių ginčų. Buvo net ir 
tų, kurie sakė, kad aš sugalvojau 
pinigų sumetimą, turėjau žuvį 
jau visai" rankose, todėl turė
čiau juos gauti. Bet kai kurie 
dabai priešinosi.

— Mes pasitikėjom kapitonu, 
— pasakiau? — sudėjom jam pi
nigus, tai leiskime jam išspręsti.

Kapitonas bereikalingai ilgai į Vaizdas gražus. Du ežerai, 
galvojo. Aš žuvį buvau ištrau-į Ant jų krantų motelis su baru, 
kęs ant krukelio, bet žuvies ne j (Nuostabu: butelis ir maistas 
pagavau. Ji buvo gudresnė už -
mane ir nuo' manęs pabėgo. Pa-į
sveikinau kapitoną, kaip teisin- j atsiprašė už padarytą pastabą

l v aHL

CHICAGOS PENSININKŲ IŠVYKA
Rugsėjo 4 d. apie 10 vai. ryto

1 Visus mūsų svečius kurorto 
savininkė pasiliko su šypsena

i veide. Pirm. St. Vanagūnas nuo
širdžiai sveikino šeimininkę. 
Ponia Anelė, labai simpatiška 
lietuvaitė, kvietė visus jaustis 
kaip nahiie, vaišintis ir naudotis 
kurchrie svečiams sudaromais 
malonumais.

mano adresu, o vėliau paprašė 
užsukti pas jas, jeigu kada nors 
būsiu Texas valstijoje. O aš da
viau joms savo vizitinę kortelę, 
paprašydamas, kad ateityje, jei 
kada norės kur keliauti, tai tegu 
pas mane užsako savo lėktuvų 
bilietus.

Texas moteriškės prisikrovė 
. -   ___ s po dvi. dideles šaldytos žuvies

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS

gą žmogų; O prie moters pri
ėjęs, tariau: ■ - * p

— Kas daug turi, tam Dievas 
dar prideda...

Teksietės moterys buvo labai 
patenkintos sprendimu, o dar 
daugiau — gautais pinigais. Jos

IN
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-

■ CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
!-ri; Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ/ ■
i! Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus Į plati
nimo vajaus talką! j__ ■ I i

yri

U ' Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS P-
1739 Š. HALSTED ST. H '
CHICAGO, IL 60608 j

Vasarvietės savininkas viską tu
ri taip sutvarkęs, kad jis pagau
tą žuvį tuojau įšaldo, sukala į 
specialiai pagamintas dėžes, tin
kamas lėktuvams vežti. Kiek
vienas vasarotojas, jeigu nori, 
gali parsivežti Pacįfiko vande
nyno žuvies. Tokios šviežios ir 
skanios žuvies Amerikoje ne
gausi.

Galima žuvauti vandenyne ir 
upėse bei ežeruose. Visur pilna 
žuvies.

Kas nori pailsėti nuo tvankios 
vasaros ir atsigauti šviežiame 
ore, tai liepos ir rugpjūčio mė
nesiai geriausi pietinėje Alias
koje. Maistas geras, o oro šva
rumas neapsakomas. Tongaso 
miškų oras yra pats sveikiau
sias. Kitą vasaros pabaigą aš ir 
vėl ten važiuosiu.

(Pabaiga)

Svečių tarpe buvo ir Lietuvių • išeina į gatvę ar pavažiuoja kur*
Preybos Rūmų direktorius T. 
Kuzas, inž. V. žemaitis, net trys 
pusbroliai Karazijos — du agro- 
nomia ir mūsų valdybos narys, 
išvykų organizatorius inž, K. 
Karazija.

6 vai. vykstame sužavėti ma
lonia išvyka. Užtraukiam dainą. 
Artėjam prie Chicagos. Kur ir 
kuria kryptimi bevažiuotum — 
fabrikai, gyvenami namai, far- 
mos su kukurūzais ir kita aug
menija.

Skirstomės dėkingi valdybai 
ir maloniai šeimininkei už tokį 
mielą priėmimą, vąišės. įteikia 
manyti, kad mes ir ateityje pa
seksiu! žemaičius...

K. Paulins

į pamiškę. ” f : r>
Maskvoje olimpinis kaimelis 

buvo apytuštis ir. labai stropiai; 
milicijos saugomas., įėjimuos įr 
viešbuvius milicija stovėjo špar 
lenais ir visus labai t tikrino? 
viešbučius milicija stovėjo špa- 
saugomi slaptosios ir viešosiosj 
milicijos. Jų buvo daug suvež
ta iš Vilniaus ir kitų kraštui 
Olimpinių žaidimų stadione bu? 
vo labai daug tuščių vietų.

Traukinys Maskva — Vilnius 
nešvarus- Vagone restorane nė
ra maisto, o išvietėse popieriaus. 
Patarnautojai labai nemanda
gūs.’’

'• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratų, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas________________________________
Adresas. ul .—— ---------------------------------------- -

• ■, Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas'skaitytojas. Priede _____  dol.
Pavardė ir vardas ----------------------------------
Adresas ------------------------------------------------
C

................... - 1 .■ .... ‘

Sponioriaua pavardė, vardas ir vietovė 

kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------
Adresas_______________ _______ _ ■ ....... — ....

'• Platinimo vajaus proga, praiau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas___________________
Adresas --------------------- ------ -----------------------------------------------

riai grįžo. Duoda jiems pietus. 
Gražus mostas.

Rikiuojamės ir sėdam į auto
busus. Pagaliau išvykstam na
mo' su šypsena; veide, malonia 
nuotaika, pabuvoję gamtoje, me
džių paunksnyje.

Pirmininkas ,Sf, Vanagūnas 
dėkojo vaišingai šeimininkei už 
malonų priėmimą ir šaunias vai
šes. Savo ruožtu ir šeimininkė 
bėga nuo vieno prie kito auto
buso langą su katutėmis.-< Išsi
skiriame su malonia nuotaika ir 
žavesiu. Į....

1 Kurorto savininkė, berods, 
punskietė. Be šio kurorto, turi 

. “Tnjiel’s Corner” 45th ir Tal- 
“ . man ir taverną 261’2 W. 63rd 

| Rd. Lietuviai turime didžiuotis 
jaunos ponios pranašumu ir pa-

vasarotojui tik 8100 riiėn.) Gy
venamas namas. Berods, 5 akrų 
žemė plotas,; medžiai, puošni so
dyba. Žolė nupiaula. Daugybė 
stalą. Jie padengti staldengtė
mis. Iki gausime kepsnius, vai
šinamos kas alučiu, kas soda, 
kas stipresniu gėrimu.

Neša indusX’Is paskos — deš
relės, kopūstai, kepti vištukai 
ir kiti prieskoniai iš daržovių. 
Po to kava,.-pienas, pyragai su 
razinkomis. Stebino nuolatiniai j 
šeimininkių siūlymai. Pietų kai- ' 
na tik 83 asmeniui. Reikia pri
pažinti, kad svečiai ne daug kur 
gaus taip sočiai pavalgyti už $3. ‘

Pd to, A. Mhrma su savo sim- Į 
patiška žmonele užtraukia dai- į sisekimu savo scrityje.
ną. Apie j uosį grupuojasi dau-j Prie kurorto ežerų pavadini- 
giau balsingų -..moterų ir vyrą.: mai: Lake Miltmore iri Fourth 
Į dainininkų grupę įsijungia ir. Lake. Ežerai gan dideli, apaugę 
koncertų dainininkė ponia Pan-! augmeniją. Iš, patiekto planelio 
kienė. Suprantama, iš 102 asme- į matyti, kad'svečiai gali važinėj 
nu atsirado daugiau dainininkų f ti laiveliais, maudytis meške- 
• t i • • v . i • •_ i _ i • » * - - -

Prie kurorto ežerų pavadini-

ir dainų garsai, skambėjo ežerų 
glūdumoje. Prie dainininkų įsi
jungė ir- K. Venskus su akordeo
nu; Mes, nedairiuoajntieji, gėrė
jomės pakilia dalyvių nuotaika.

■ Iš eilės atsirado ir šokių mė
gėjų. K. Venskus groja, šoka 
keletas, porų. Gražu stebėti jud
rias šokėjų poras. Pastebėjome, 
kad šeimininkė su šokančiais 
šoka, su dainuojančiais dainuo
ja. Labai judri moteris.

Pasisotinę, išeiname pasižval
gyti ežerų pakrantėms. Kelioli
ka buvo pasiruošę ir nuėjo mau
dytis. Ir valtys važinėjo pol 
ežerus.

Fotografas p. Malela grupuo
ja ir daro dalyvių nuotraukas. 
Jų pridarė nemažai. Matėsi ir 
daugiau.su foto" aparatais.

Atsirado. Ųr kortomis lošiančių. 
Su senu bičiuliu teisėju p. M. 
užeiname į barą. Du bartende-. 
riai. Turi ir jie kostiumerių.

Mokykliniai autobusai išvažia
vę parvežti vaikus iš mokyklos. 
Šokėjai grupuojasi šokiams, kas 
sudaro dainininkų grupę, šofe-

rioti ir dar kit. — showmobil- 
ing, iceskating, icefishing. Gera 
ir jaunimui apsilankyti kurorte, 
ne vien pensininkams.

f • i * ' - » •

Mūsų spaudoje
PAVERGTOS LIETUVOS 

LIETUVIŲ VARGAI
Dabar informacija apie oku

puotą Lietuvą ir pavergtus lie
tuvius išeivijos spaudoje vyks
ta pagal seną rusų priežodį — 
popas vienaip, o velnias kitaip. 
Žinoma, velnius atstovauja ben- 
dradarbiautojai ir tiltininkai, nai 
kihdami patriotines jėgas abejo
se uždangos pusėse. SLA laikraš 
tis Tėvynė 7 nr. atspausdino S- 
Paulausko straipsnenį apie pa
dėtį okupuotoje Lietuvoje:

“Šiemet derlius labai menkas. 
Bulvės laukuose pūva, nes per
daug šlapia. Rugiai lietaus su
plakti ir sugulę ant žemės. Kai 
kur dar liepos :mėn. vidury-šie
nas buvo nesuvežtas.

Lietuvos okupacijos 40 metų 
sukaktis Vilniuje buvo paminė
ta įspūdingai. Tačiau chorai, tik 
vieną kitą komunistinę dainą 
buvo paruošę. Daugiausiai dai
navo lietuvių patriotines dainas. 
Tautiniams šokiams buvo pri
vežta, virš 5000 komjaunuolių ne 
vien iš savų, bet buvo ir iš Len
kijos, Gudijos ir kitų kraštų.

Pavergtoje tėvynėje lietuviai 
bijosi vienas,kito ir draugiškai 
su atvykusiais iš JAV kalbasi, 
kai nėra daugiau žmonių. Ginta- 
to viešbuty jokių kalbų, nes įta
ria, kad kag klauso. Pasikalbėti

AFL-CIO REKOMENDUOJA 
PREZ. CARTERĮ

> WASHINGTON (UPI). — 
AFL-GIO vadai paskelbė, kad. 
Ronald Reagan nėra darbininkų 
draugas. Jie nubalsavo rekomen-į 
duoti unijos nariams J. Carterj- 
perrinkimui į prezidentus. Va- 
dai reikalauja, kad būtų suak
tyvinta balsuotojų registracija 
ir pravestas aukų rinkimas, pa-; 
gelbėjimui demokratų partijai.;

Suvažiavime kalbėjo preziden
tas Carieris ir buvo gausiais' 
plojimais pagerbtas, kada jis 
prižadėjo daugiau liberalinių 
darbo įstatymų išleidimo.
: Pirmininkui Lane Kirkland’ 
pasiūlius, unijų vadai nutarė 
įsteigti specialų fondą. Fondo' 
pinigais būtų padedama lenkų 
darbininkams iškovoti nepri
klausomas darbo unijas. Valsty-; 
bės departamento atstovas John 
Trattner pranešė, kad sekreto
rius E. Muskie abejoja tokio 
fondo reikalingumu. Kalbėtojas 
reiškė nuomonę, kad fondas 
gali sugadinti santykius su 
Maskva. • - -.■» ;

Kad išgelbėti Lenkijos komu
nistinę valdžią nuo susidariu
sios ekonominės krizės, Carte- 
rio . administracija patvirtino 
$675 milijonų paskolą, pirkimui 
Arfierikojc žemės ūkio produktų; 
1981 metams prašoma suma pa- 
didinti 125 mil. dolerių. į

S Nors nevalgomas, bet visi 
valgo? (Druska).

KVIEČIAME Į NAUJIENŲIN
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vienam mėnesiui

VL. BAKŪNAS

Ruošiasi Madrido konferencijai
(Tęsinys)

rodos

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

(Bus daugiau)

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys)

susido

nustemba

nenusileidžia Ramunė.

$15.00
$ 4-00

rusei metų____
rims mėnesiams

vadovaujamos komisijos nariams, jeigu tie atstovai ras 
reikalo į juos kreiptis ir, jeigu, žinoma, tie patarėjai turės 
reikalingas žinias ir laiku galės jas suteikti.

Kitose JAV vietose;
metams -_______

— Aš turiu pakankamai turtų, guriais galime 
pirkti visus BŽmithė,
- reikia tik pasiųsti jųds

Niaura pasižiūri j ją nustebusiomis akimis.
— Tamsta turi net tiek turtų, kad užtektų 

'.pirkti visiems kaliniams?!... — netikėdamas

Su mietu noru ji itabar pribėgtų prie jų, bet 
nepatogu — reikia palaukti, kol sugrįš Niaura.

— Kas ten toks yra? — nekahtrauja Ramunė.
— Jeigu aš neklystu, tai tikrai jis...
— Kas toks?...

Nuo Mūšio pirmos dienos 
Dienraščio kainos: testų ir nepasitenkinimą reiškiančių rasinių, bet iki šio 

meto jis jų nespausdinęs, nes norėjęs išaiškinti, kodėl lie-

Arūhas.. ./žinoma, jis... aš jau matau jo 
— riet pasistiepdama žiūrėjo Rūta į besi-

— šitaip galvodami mes tikrai pavėluosime, 
ir dėl mūsų kaltės žus geriausi jūsų draugai, — 
spyrėsi Ramunė.

— Tai ką jūs tokio sugalvojote 
mėjo Niaura.

— Rytoj rytą mės turime jrios išpirkti, nes 
šiąnakt niekas nepajėgs jų išvaduoti •— bijodami 
jūsų puolimo, jie sugrūdo juos j -gfliaūsiūs rūsius, 
o rytoj... kas žino, ką su jais gali padaryti.

— Jeigu jau nesugebės jų išvaduoti mūsų vy
rai, tai mes nieko nepadarysime.

— Taip, 
r.''pradėkime vėl visko iš naujo 
nuneš G r

jis neatsilankė Tautinių šokių, 
šventėn —- yra ne „tik juokingas, 
bet vaikiškai kvailas išpuolis.. 4

Carteriui lietuvių balsai ne
turi jokios reikšmės,-nes, jeigu 
Carteris ir būtų atvykęs šokių 
šventėn, lietuvių balsai vis tiek’ 
būtų atitekę Reaganui, nes lie
tuviai (naujieji ateiviai) didelė
je daugumoje yra konservaty
vūs, o senųjų, kurie daugumoje 
buvo demokratai, liko jau labų 
mažai, o dar mažiau prie jų pri
sidėjo demokratų iš naujųjų

Užsieniuose: 
metams — 
pusei metų

trumpai atsako Ramunė. — Bet 
brangenybes 

manui Rūta, o aš liksiu jūsų rankose, 
ar ir dabar ta nsta dar nepasitiki mumis?

Ramunė tat r karstai ir nuoširdžiai -kalbėjo, 
jog Niaura savo širdyje jautė, kad ji tiesą sako,

$45.00
$24.00
$ 5.00

kelionę, įkalbinėdamas kartu vykti ir jį, — pa
aiškina Ramunė.

— Aš jam pasakiau, kad mes abi su Radasta 
lauksime jų prie kapinių.

Praeitą trečiadienį, rugsėjo 3 d., Valstybės departa
mente įvyko paruošiamoji Madrido konferencija. Daly
vavo 16 narių. Buvo laikraščių redaktoriai, Madridąn va
žiuojantis Valstybės departamento pareigūnas Jaroslav 
Verner, Europos saugumo ir bendradarbiavimo komiteto 
atstovė Beth Kinsley ir keli kiti pareigūnai.

Pasitarimui pirmininkavo diplomatas Jaroslav Ver
ner, savo laiku dirbęs Amerikos ambasadoje Maskvoje, 
o paskutiniu laiku paskirtas prie ruošiamos Madrido kon
ferencijos. Pasitarimo metu paaiškėjo, kad jau buvo keli 
pasitarimai su Sovietų valdžios' atstovais dėl ruošiamos 
Madrido konferencijos. Iki' šio meto spaudoje pasirodė; 
labai mažai žinių, bet pasitarime paaiškėjo, kad Sovietų 
valdžia šįmet rie tiktai nori, bet ir laukia Madride ruo
šiamos Europos saugumo ir bendradarbiavimo komiteto 
konferencijos. Sovietų atstovai tiek susirūpinę ta konfe
rencija, kad jie jau iš anksto siūlė minėtai konferencijai 
dienotvarkę.

Trisdešimt penkių valstybių atstovai Madride susi
rinks lapkričio 9 dieną ir aptars konferericijos dienotvar
kę, kad lapkričio 11 dieną galėtų'konferenciją pradėti.

Rusai, kaip paprastai, iš anksto nori paruošti ’pinkles, 
kad Madride nebūtų -svarstomi tie klausiniai, kuriuos Eu
ropos Saugumo ir bendradarbiavimo -konferencija turi 
svarstyti, bet stengiasi jai primesti tokius klausimus, 
kuriuos turi svarstyti Valstybės departamento, atstovai.

Naujienų redaktorius patarė nesvarstyti rusų siūlomų 
antraeilių klausimų ir neleisti bereikalingai laiko. Šian
dien ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Rytų Europoje pagrin
dinių žmogaus teisių ir pavergtų tautų laisvės klausimas 
yra pats svarbiausias, todėl jis privalo būti dienotvar
kėje ir jam paskirtas pats svarbiausias laikas.

Pabaigęs išklausyti redaktorių nųoriiones Madrido 
konferencijos dienotvarkės klausimu, pirmininkas ponas 
Verner paprašė susirinkusius pasisakyti bendrai artėjan
čia Madrido konferencija. Susirinkusieji suprato ar tu-

čijamės — tokių vilkų kaip Bičkovas mes neap- 
.eisime, ir iš viso šis sumanymas perdaug naivus, 
juk Grauzmanas nesileis nė kalbėtis su visai ne
pažįstama mergaite, —- spyrėsi toliau Niaura.

— Rūta įteiks jam va šitą laišką su tikru 
Bičkovo parašu, o to jau užtenka, nes jis visuo
met panašiai daro, — pareiškia Ramunėr rody
dama Niaurai jau paruoštą laišką.

Kanadoje: 
metams —- ;
pusei metŲ 
vienam m^npyivri

kad tas žodis dabar čia, Ameri
koje, mūsų tarpe turi dvigubą 
reikšmę: vieną — kokios “dė- 
mokfatijbs” norėtų kai kiirie 
mūsų vadai ir kitą — kurią at
stovauja Amerikos Demokratų 
partija. GaŠa, kad kuomet kai 
kurie mūsų vadai kalba apie de
mokratiją ar demokratinę san
tvarką, horimą Lietuvai, ji yra 
laabi skirtinga nuo tos, kurią 
praktikuoja Amerikos Demo- 
icratų partija čia Amerikoje. 
.Jūsų, “lietuviškoji denigktad- 
|a” yia-ataaū mway:ii%yventos: 
Lietuvoje po 1926 m. gruo
džio 17 d. “demokratijos”... Juk 
visi tvirtiname, kad Lietuva 
tvarkėsi demokratiniais pagrin
dais — iki žlugimo 1940 metais.

Mat, “lietuviškoji ateivių de
mokratija” yra gerokai skirtin
gą nuo Amerikos demokratijos 
ir kai lietuviškoje politikoje 
linksniuojamas žodis “demokra
tija”, man visada prisimeną,

— O jeigu jis neišvyktų — juk aš jam pasky
riau šįvakar 10 valandą “pasimatymą”, gal jis ir 
dabar tebelaukia manęs prie kapinių vartų, — su
abejoja Rū(ta. ( ... ?

— Gali būti ir taip —^ j(> klaštingumui nėra 
ribų, bet jis man pasakė išvažiuojąs, aš pamaniau, 
kad ir tave kartu išsivilios, nes nugirdau, kaip 
jis skambino Spekulevičiui ir labai gyte būsimą

nes žinau, kad kartą pamatęs GrauzrrtaPas šias 
brangenybes, daugiau iš savo rankų jų nebeišieis, 
- atsiliepia visą laiką tylėjęs ir Arūnas.

— Skubėk, Rūtą, negaišk, nes gali pavėluo
ti... — vos girdimai, virpančiu balsu, prašnabžda 
Ramunė, labai sujaudinta. — čia eidama aš gal
vojau, kad ši pripifdyta vargšų ašarų dėžutė pa
darys stebuklą, o dabar mes čia tuščiai ginčija
mės, visai pamiršę, kas darosi ten.... Ponas Niau
ra, duok Rūtai visų tų nelaimingųjų sąrašą, —- 
įteikdama Rūtai brangenybes ir laišką, dar pri
dėjo Ratnuhė. ’

Po pusvalandžio Rūta, dviejų ginkluotų vyrų 
lydinia, \dpausdama prie krūtinės stebuklingąją 
dėžutę, slinko pro tankius krūmus miesto link

% (Bus daugiau)

As of January 1, 
Subscription Ratos:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
lix months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
S00 per six months. $12.00 per

« months. Canada $45.00 per year, 
other countries $48.00 per year.

kad konferencijoje dalyvaus penkioftkauA V Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo komisijos nariai, vadovaujami

Chicagoje ir priemiesčiuose; 
metams -..-J? .1__ ...

pusei metų__________ __
trims mėnesiams : 
vienam mėnesiui _______

Po šokių šventės, liepcfe 7-oji 
diena Čikagoje išaušo “pekliš
ko“ klimato atmosferoje — 
105’F ir, žinoma, su nepakelia
ma, man neįprasta, drėgme, be 

vėjelio, tiesiog baisu... Neno
riu užgauti čikagiečių, bet man 
tai buvo “pekliškas” klimatas:

Dėl to grasinijnas Carteriui 
lietuviškų balsų ’trinkimuose) 
pakreipimu kiton (B^agano) pu
sėn . yra niekąš daugiau kaip 
lįurjBūiąs y^^eny, kurį reikės 
gerii visai vMeiris balsuotojams, 
nežiūrint 'kas bus išrinktas pre
zidentu: Carteris ar Reaganas. 
Dėl to dabar būtų pats laikas 
nustoti (Įiėtuyiainš) drabstyti 
nepagrįstus kaltinimus Cafte- 
riui ir neužtarnautus nuopelnus 
Reaganui. Partijų viduje lietu
viams reikia dalyvauti — fr kaip 
respublikonams, ir kaip demo
kratams.

Dabar jau girdžiu pasakėlių, 
kad būk tai Baltieji Bumai ren
gėjams (ar kvietėjams) telefo
nu atsakę, kad prezidentas Car- 
teris neturi jokio intereso etni
nėms grupėms. Labai ir labai 
abejoju tokiu Baltųjų Bumų 
(bet kokio pareigūno) pareiški
mu, nes tai būtų kontroversinė

profilį,
kalbančius prie laiižo vyrus.

— Tu jį'pąžįsti? — domėjosi Ramutė.
— Na, kaip gi, dabar tai Bus viskas gerai!...
Tur būt, ir pati Būta nepajuto, kaip ji pra

dėjo pamažu eiti laužo link.
Pagaliau Niaura pabaigia tikrinti tyrus, ir 

visi pradeda laisvai šnekučiuotis.
— Labas vakaras, ponas Arūnai, — dar iš tolo 

užkalbina Rūta vieną jš tik ką atvykusių vyrų.
— Rūtą?!... ir tu čionai?

vyriškis, pavadintas Arūnu, ir išeina į priešakį 
pasitikti jos.

Po keleto minučių jau aiškino Ramhhė Niau
rai su Arūnu savo plano smulkmenas.

— Ir tamsta manai, kad Grausmanas nesu
pras? Jūk jis tuojūu paskambins Bičkovtii, — gin
čijosi Niauta.

ratūra Čikagoje dabar buvo, ro
dos, ar ne po 100 metų. (20 m.)

"K
Buvau manęs jau bėgti riš Či

kagos pirmuoju lėktuvu pirma
dienį, bet pagalvojau, kad gal 
daugiau čia niekada nebūsiu, tai 
nežiūrint tokių klimatinių ne
patogumų, nutariau vis tiek ap
lankyti mano ir žmonos gerus 
pažįstamus prof. M. ir Faustiną 
Mackevičius. Juo labiau, kad 
mano šeimininkai Krištdpaičiai 
mielai sutiko iki Mackevičių pa
vėžinti, nors ir tolokai gyvenan
čių -už Čikagos (Lockport, Ill.).

Buvo tikras malonumas Kriš- 
topaičių erdviame automobilyje, 
gerai veikiant oro vėsintuvui, 
labai apdairiai dr. Krištopaitie- 
nei vairuojant, dairytis puikios 
gamtos (užmiesčio) apylinkė
mis: viskas žaliuoja — žolė, so
dai, daržai, medžiai, miškai. 
Kokia atgaiva kaJiforniečio akiai, 
pr^tiisiai’prie palmių, rudų lau
kų, negyvos gamtos dykumų.

-Po labai
apie 45 minutės trukusios ke
lionės, “įplaukėme” p.p. Macke
vičių sodybon — ir dar kokion: 
tikra sodyba, beveik miške (la
puočių ir spygliuočių), didelis 
žemės plotas (rodos, apie' 8' ak- 
rus), toli nuo triukšmingo"greit
kelio, tolokai net ir nuo vieške- 
lio, besiraitančio pro jų sodybą 
— žiūrėk ir gėrėkis. Bet kai iš
lipome iš automobilio, ir čia bu
vo labai karšta, gal karščiau ne
gu mieste (Čikagoje) : j ūkio vė
jelio, jokios oro srovelės dvelki
mo. Nežiūrint visa to, apžiūrė
jome Mackevičių sodybą, kurio
je tikrai buvo kp- pamatyti (ge
ru jos sutvarkymu), ypač pasi
gėrėti ponios F. Mackevičienės 
prižiūrimu daržu. Ji, mat, yra 
dipl. agronome ir čia užvedė tik
rai didelį daržą, kuriame augina 
puikias daržoves, kurių (koky- 
bės atžvilgiu) negausi geriąusia- 
Tne markete: salotas, agurkus, 
pupas, pomidorus, ridikėlius, 
kopūstus, žirnius, cibulius ir kt.

riai, vienas Valstybės departamento atstovas, vienas 
krašto apsaugos departamento atstovas ir vienas preky
bos departamento atstovas.

Be šių penkiolikos komisijos narių, į Madridą dar 
vyks 30 atstovų, turinčių patariamąjį balsą. Jie neturės 
teisės Madrido konferencijos posėdžiuose dalyvauti, bet

nias ir nedidelę patirtį, o palikti nuošale gabūs, apdai
rūs, greitai besiorientuojantieji ir tiklfes žinias pateikti 
galintieji. Patarėjais gali būti tikslias datas ir žinias 
galintieji duoti, bet ne nesiorientuojanteji ir klausimo ne
studijavusieji, visuomeniniuose dalykuose neapdairūs ir 
atsilikėliai. Priešs leidžia dideles sumas pinigų r parenka 
pačius apdairiausius atstovus, tuo tarpu čia apdairesnieji 
palikti nuošalyje.

Ponas Verner paaiškino, kad gyvename demokrati
niame krašte ir dirbame su įvairiais žmonėmis. Darban 
patenka labai gabūs, bet turime išklausyti ir “clumsy” 
(neapdairių, nenusivokiančių) ; visų numones išklausome, 
klausimą ar problemą aptariame, prieiname vienos nuo
monės, o vėliau visi vieningai sutartą poziciją giname.... 
Ir žinote, kaip gyvenime pasitaiko? Labai dažnai neap
dairus atsilikėliai laimi. Mes siekiame vieno tikslb, ap
tariame kelius ir jų siekiame, bet gyvenimo tikrovė neina 
neapdairiojo keliu. Mes esame tikri, kad ir šį kartą ra
sime bendrą kalbą ir pajėgsime tą užimtą ir naudingą 
poziciją ginti. Be to, pasirinktą'kandidatą pasirinko pre
zidentas. Jis yra mūšų šefas, mes paklustame jo patvar-. 
cynoams. Man atrodo, kad ir šį jkartą amerikiečių dele
gacija Madride pajėgs tinkamai apginti ne tik pagrin
dines žmogaus teises, bet padarys ir tinkamus nutarimus 
pavergtų tautų laisvės ir nepriklausomybės klausimais.

Konferencijoje buvo paaiškinta, kad Madrido konfe
rencijoje bus svarstomi svarbūs klausimai, pasiruošimai 
eina visu smarkumu. Madridan važiuojantieji ši kartą 
bus dar geriau pasiruošę, negu jie buvo Belgrade, ir galės j 
geriau įtikinti kitus konferencijos dalyvius.

Reikia neužmiršti, kad Madrido konferencijoje da
lyvaus 35 valstybių specialiai taikos ir bendradarbiavinfo 
klausimams spręsti sudarytos komisijos. Jos sudarys, kaip 
ir Belgrade, atskiriems klausimams spręsti bendras ko
misijas. Pirmiausia turės išklausyti, kas padaryta pasta
raisiais trim metais, o vėliau svarstys, kas . darytina ne
tolimoje ateityje. Kiekviena valstybė privąlės informuoti 
apie padarytus žingsnius Helsinkio nutarimams vykdyti. 
Platų pranešimą yra paruošusios ir JAV. Jos laukia, kad; 
panašių liudininkų apklausinėti mus paruoš Sovietų Są
junga ir kitos komunistų pavergtos tautos.

Prezidento sūnaus, kaip Pre
zidento atstovo, dalyvavimas 
šventėje būtų kaip tik labai ti
kęs jos rėmuose: šventė buvo 
daugiau jaunimo, negu seninio, 
nes gi šoko jaunimas, dėl to jau
nesnio prezidento šeimos nario 
dalyvavimas būtų buvęs kaip tik 
labai tinkama prezidentūros 
reprezentaciją., Ęo Jękicįs repre-, 
zentacijbs atmetimo, savaime: 
aišku, prezidentui neliko nieko j 
kito, kaip į visą,šventę numoti 
ranka ir...' nesiųsti Įū^kb.'Afrb- 
do, kad kurie n'ors1 šventės ko-, 
mitetininkai dabar panūdo jau 
net nurodyti ką prezidentas turi 
daryti gayęš kyiėtimą šventėn. 
Grasinimas Carteriui rinkimine 
proga, kas dabar jau mūsų “pp- 
litikierių” tarpe girdima, kad

lengvai savo turtus aukoja? Ir vėl jam grįžta 
mintis, kad ji yra Bičkovo agentė — turtai taip 
pat tegali būti tik Bičkovo, kurių pagalba jis nori 
kažką pasiekti. Prisiminė jis ir Ringaudo ispė*- 
jimą: “Neišleisk iš akių mergaičių, ypač paskuti
niosios :— jos labai įtartinos”.

— Palauksime ryto, gražuolės, — truputį pyk- 
dariias, kad jos nori jį apgauti, pakankamai griež
tai pareiškia joms Niaura.

Nežinia kuo būtų pasibaigusios šios keistos 
derybos, jeigu nebūtų jų pertraukęs atvykusių 
į štabą naujų vyrų būrys; juos atvedė vienas vie
tinis partizanas.

Niaura, atsiprašęs mergaitės, tuojau nuėjo 
patikrinti naujų savo draugų, ties be jo niekas 
negalėjo priimti į jų būrį nė vieno vyro.

Palikusios vienos abi merginos sėdėjo tylėda- 
mos ir domiai sekė, kas dedasi stovykloje. Po va
landėlės Rūta staiga pašoksta ir ima įtemptai 
klausytis vyrų kalbos.

— Kas tau? — klausia ją Ramunė.
— Aš girdžiu pažįstamą balsą — jaudindamos 

atsako Rūta.

nesinorėjo nei valgyti, nei vaikš
čioti, sunku buvo net kalbėti. 
Mano šeimininkai, žinoma, jau
tėsi visai neblogai — jie, mat, 
jau daug metų gyvena Čikagoje 
ir tai juos beveik visiškai ne
lygino, nors vėliau skaičiau
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VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME

Laidotuvių Direktoriai

EU D EIK ISPėtr-M-nas

GAIDAS DAIMID

Telef. 476-2345

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

E Ltt-ILtD A

TeL: LAfayette 3-3572

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

NARIAI

Chicagoe
Lietuvių.

Laidotuvių
Direktorių

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
TeL 737-860001
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. . 
TeL 422-2000

TURiME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

SOPHIE BARČUS 
KADiJC ŠEIMOS VAuAKDOs

M O VIN G
Apdnv#* pedtTMNfp^** 

fl hrtriv
ANTANAS VILIMAS

TH 174-lttt.rU TM49H

'Lietuvos Aidai 
KAZĮ BRA2Dt)ONYT»

* Maj^iUlanovskajay žydė-Busi- 
jps; koųęentracijos- lageriuose; 
-dabar- Izraelyje? ten. leidžiama
me rusų, kalba- žurnale, “Laikas 
ir Mes” mini susitikjmus- su. lie
tuvėmis-- Elena- išj Čekijos? buvo 
Įesbijįetė-- ir lindo- draugautis; ne- 
įtik-sui savo partnere-ruse — jos 
-auka.-buvo ir dailininkė lietuvė, 
.“trapi blondinė? kuri rašė Elenai 
:(ir ga,vo atsakymus}-meilės laiš- 
;kus papuoštus paveikslėliais: pa 
veiklėliai vaizdavo dvi- skriejan
čias -ore.- moteriškas figūras ap
juostas juoda gyvate; tuos laiš
kus Elena -rodė su pasididžiavi- 
mu ...— Indijoj per paskutines dvi. 

dienas liūtys sugriovė daug na
mų ir užmušė apie 100 žmonių, 
šios vasaros monsūno lietūs pa
darė daug nuostolių namams ir 
pasėliams. Laike lietingo perio
do žuvo apie 1,200 asmenų.

TeL 927-1741 —1742

ddr esant gimnazijoje. Be šių 
kūrinėlių dar 'buvo parengęs

Prostatos, inkstų Ir šlapumo 
takų, chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ?
SU Petersburg, Ha. 33710 

TeL, (813). 321-4200

GYDYTOJ A5 1R CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

JMTWm* lOM Strmc

(LACKAWICZ)
2424 WEST 60th STREET REpublic 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4411

DR. VYT. TAURAS
GYDYTGJAS-IR-CHIRURGAI 

taadre praktika, spe^MOTIRŲ Ilges 
Ofisas 2457 WMT.Jfa STR3IT 

TeL ML8-1223
OFISO YALu pirw- sntrsxL, tra&aC 
tr pankt. 2-4 ir8-8- vaL rak. fcjtwtir ] 
olai* Vtf nk popiet ir Uta•: lafcv

,. 1932-m»rkaį:tik- baigė Zarasų 
Raidžios Augesniąją!; Komer- 

mokykją,. pradėjo- leisti, ir

Žrt LEI tULS^ O. P»
OBTHOPKDAs-PBOTEZISTAt 

Aparatai - Pwtexai. Med. ban- 
t dažai Spodalt paeatba lD|ent 
e 'Arch-Supports) ii'L- t.

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
Cotvtmuniiv' Uinikos 

Medicinos <firwktorivs 
imx Manketai RA, Wirtctataer, tU 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 v«L 
TsL:562-2727? arta 542-2722

PERKRAU8TYMAI
MOVING 

LeidimaiPilno, apdraudė 
Ž1MA KAINA 

lt- ifrHMM- 
Tai WA 3 IOC

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

Visos. laidos-ii WOPA rtotiea, 
banga 1490 AM. -

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
ii WT1S stoues 1110—aM-

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

KANKINES, LIETUVES
t MOTERYS
• Ellr Barczatis, (juk tai klaipė- 
"diškėh ..) ■ asmeninė’ sekretorė 
“Rytų Vokietijos ministęriui pir
mininkui ■ Otto Grotewdhl, sėk- 
Tningai šnipavo Vakarų Vokieti- 
’jai. Ji'tą darė me dėl pelno. Su
imta, mirė- po giljotina...

sūnus. Gimė 1911'm
mėn. 1 d. Lungelių kaime,; Du-: 
sėų valsčiuje, Zarasų apskr., 
gražioje gamtos atžvilgiu vieto-; 
je. 1924. m. apsigyveno Zarasuo
se. tėvų.namelyje. -Gyyeno, kar
tu su broliu Lionginu, kuris .mo-; 
kyto’avo pradžios mokykloje^ 
netoli Zarasų-miesto, o nuo 1927 
m., broliui išvažiavus j ^Brazil!-, 
ją, vienas, nes abu tęvai bųyof 
mirę. Nors liko našlaičiu, bęti 
gimn azi j oje mokslą. tęsė' toliau,; 
padedant giminėms. Mokinosi 
gerai. Skaitė daug knygų ir sekė 
perijodinę ir neperijodinę spau
dą; turėjo nuosavą nemažą bib
lioteką, kurią jam paliko brolis; 
Lionginas, išvažiuodamas į Bra
ziliją. Taip pat bendradarbiavo- 
Lietuvos Žiniose. Mūsų Rytoju
je ir kitoje spaudoje: Tame lai-t 
kotarpyje, kai jis dar buvo gim-i 
nazijoje, buvo parašęs keletą 
straipsnių; “Zarasai — Lietuvos 
Šveicarija”, “Vitalio raudos Lie-ę 
tuvių sielos atspindžiai” ir kij 
tus, kurie buvo atspauzdinti Mū 
su Rytojuje ir Ūkininkų Patarė-: 
juje.

Maja dar rašo; “Buvo gana 
daug moterų iš Pabaltijo; ypač 
lietuvių Atsimenu- jauną lietu- 
-vę Birutę/ be priešakinių dantų 
ir su sulaužytomis kojomis, ant 
kriukių. Ji tardymo metu šoko 
jš kabinėto lango, bet tik sun
kiai susižeidė> Vėliau mes su ja 
atsiradome vienoj brigadoj, ne
žiūrint jos sužalojimo ją siųs
davo žemės darbams. Ji buvo 
kalinama už seserį kuri buvo žy 
mi pogrindžio veikėja^ taip pat 
"buvo areštuota, ir Birutė baimi
nosi, kad seserį sušaudė. Atsi
menu kaip ji virte virė iš pyk
čio, kai lagerio valgykloj mums 
■rodė filmas apie; Tarybų. Pabal
tijo. laimingąjį gyvenimą?’...

Gyveno 1839 So; Halštcd St.',. Chicago, Illinois
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1980 m. rugsėjo 7 d. 

l(k30,vaL ryto MacNeal ligoninėje.
Palikot nuliūdęs žmona Aldona, pagal tėvus Ambrose^ 

sūnus RoiuMondeikis-su.žmona- Kay; sesuo- Millie; Cipert 
su vyru Joe/ sesuo Sue Day su vyru Ed, sesuo Ann Waliy 
Erickson, žmonos. sesuo Olga Zerbis su vyrų George,

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS-IR 

PROSTATOS-CH1RURG1JA 
2656"W£ST-63rd-STR£ET-

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
, ketvirtad. 5—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telefu 448-5545

Lietuviu kalbi: kasdien- nik)/ puę 
-niadieniQ. iki penktadienio 4:XX-1 
4:3G vaL vak. Šeštadieniais ‘ ri 
sekmadieniais nuo 8:3U iki 9:34j 
vii ryto.

Vedėja' Aldona Daukus

Tel«*4 Hlmtacė 4-2412

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

vmaržėtn^* ir dvi eūėraščių kny
gas— “Širdies Muzika” ir “Mė
nesienų Smuikai”, kurias tikė
josi išleisti, bet tie j o veiksliu- 
kai 1944 na. rudenį paliko Šven-

Našliy, Našliukiu ir Pavieniu klubas 
rugsėjo 12 d. 6 vai. vak. Vyčių sa- 

> Įėję, 2455 W. 47th St, turės susirin- 
1 kimą. Visi nariai kviečiami gausiai 

dalyvauti aptarimui svarbių klubo 
reikalų. Po susirinkimo bus pobūvis.

V. Cinką, rast.

Kūnas pašarvotas C. Stasiukaičio koplyčioje. 1729 
So. Halsted St. Lankymo laikas nuo 2. vaL pppjet iki 
9 vai. vakard.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d., 10 vai. ryto po trumpų 
apeigų koplyčioje bus laidojamas Woodla wn kapinėse.

Visi a.a. Steven Hudec giminės, draugai ir pažįsHmi 
nuoširdžiai -kviečiami dalyvauti Ididotuvėsc ir suteikti 
jam i>askuti<ų patarnavimą ir atsisvcikinųi^^..

Nuliūdę, lieka: ’■ , ■ ' ' ' '
žmona, sūnus, seserys, giminės.-

Laidotuvių direktorius Charles Stasiukaitis. TeL 226-1344

Išėjęs iš kariuomenės. į atsar
gą, tuojau apsigyveno Kaune, ir 
įstojo į Vytauto Didžiojo Uni
versitetą, Ekonomijos skyrių. 
Pirmus-' studijavimo- metus jį 
šelpė Zarasuose visą., laiką. gy- 
yenęs, gydytojas. Juozas Buzelis, 
kįekyicną,. mėnesį, pasiųsdamas 
jam po . 100 lit,. ovėliau -pragy,- 
vęno iš pamokų ir hbnrarų, kū> 
riuęs - gaudavo už-^savo straips
nius bei-novelos: ar feljetonus-. 
PfiklaUsė Varpininkų- korpora
cijai.

Studiriiodarnas bendradarbia-; 
vo Lietuvos Žibiose, Trimite, 
Darbe., Kalyje", Jaunimo, švie
sos; Kelyje i r Amerikoje leidžiam 
moję' ’lietuvių spaudoje, kaip: 
Naujienose. Vienybėj., ir Dirvo- 
je< Rąšėme rite straipfBiius įvai- 
riąfc-kfausimaiSf bet taip pat no
veles, feljetonus.- ir. eilėraščius. 
Daugiausia jo novelių buvo ats
pausdinta LietayosJžhiose. kaip, 
p4y., “Malonas-;Grafitas” (Ap^ 
rašomariš Zarasų.gyvenimo, but 
tięs), "Trys palaužti beržai”, 
“Dauguvos, duk^a?’, “Palaužtos

^ur‘ 
gįpšųišplau
ki* ir IHtos. o TVimltO — eile-

tete dar studijavo, Lietuvos: 2i- 
niose Studentų.. Varpininkų sky
rių,. kuris- buvo spausdinamas 
ketvirtadienio numeryje, Moks
leivių Varpų:, ir- dąr dirbo, kaip 
sekretorius, Lietuvos Jaunimo 
.Sąjungos.Centro.

1944; m. rudenį, pasitraukęs^ 
nuo rusų bolševikų, su šeima-, 
apsigyveno Švedijoje. Darbo ga
vo Bblindėr fabrike. Dirbo pa-, 
prastu darbininku. ĮJAVatvy- 

i ko 1948 m. lapkričio mėn. 29 d. 
' Aprigyveno J. Bačiūno vasar
vietėje Tabor Farm, Sodus, Mi
chigan. Po aštuonių mėnesių per 
sikėlė Į Čikagą. iDrbo įvairio
se, vietose paprastu darbininku. I 
Tiek būdamas Švedijoje, tiek 
Tabbr=Farm Sodus ar Čikagoje 

' spaudoje pamėgtąjį darbą, kiek 
janr sąlygos ir sveikata leido, tę- ! 
’sė" toliau: Po savo straipsniais 
pasirašydavo Vainis Dainoras, o 
pp feljetonais J~ Sįečiko slapy- 
riardžiu. Priklausė Lietuvių Žur 
malistų Sąjungai!

Liko nuliūdę: • žmona, du sū
nūs ir-duktėį.

DRiTRANK PLECKAS 
OFTOMCTRISTAS

KALBA LJETUVSKA1 
2418 W. H $t TeL 737-5145 

Tikrina aku. Pritaiko akiniai ir

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Mūzikant, 195 Van. Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

fej TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
' AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. K. G. BALUKAS 
*KUU«JA- IR taOTBRV LIGOS 

GJNIKOLOGIN* CHIRURGUA

6449 S*. Pulaaki. Rd. (Crawford 
Modfcal BuUdine) ToL LU 5^44« 
Priima 1 formina Dftgal wnsitariTTVa 

Jei neatailio&a, atambinti 374-8004

Itasauįio šioje gadynėje; ir kadangi jie ištikimai guldo savo gyvy
bes Dievo tarnystėje, dėl to jiems bus leista dalyvauti su Jėzumi 
Karalystės garbėje ir šlovėje. Jie karaliaus su juo kaip kunigai ii 
karaliai. (Apr. 20:6). Jie taip pat užims ir teisėjų vietas bendrai 
su Jėzumi (1 Kor. 6^, 3). Draugėje su juo jie atliks “suderinimo 
tarnystę-” (2 Kor. 5:18)..Šitie ištikimieji dalyvaus su Jėzumi vi
sose jo aukštose pareigose dieviškojo plano įvykinime sugrąžini
mui žuvusio pasaulio pas Dievą. Jie gyvens su juo. jojo dangiš
kuose nainuOse. — Jono 14:1-3.

Bažnyčia, būdama Kristaus “sužiedotinė”, dalyvaus su juo 
garbingame ateities darbe — suteikime gyvybės nusidėjusiai ir 
mirštančiai padermei, ir atsteignhe į proto ir kūno tobulumą 
visų paJdusniųjų. “Dvasia ir sužiedotinė sako: “Ateik, ir kas gir
di, tegul sako: Atęik. Kas trokšta, teateinie; ir kas nori, tegul ima 
gyvybės vandens dovanai!” Koks čia garbingas pažadas’ — 
Apr. 22:17.

AX JUOZAS GAIGALAS
1980 m. liepos mėn. 30' d: pp 

ilgos ligos, mirė J. Gaigalas, ky- 
venęs Čikagoje. Palaidotas?. §yJ ei jos 
Kazimiero kapinėse. Tai--'taĮVOj iįž^r?rėdag)j^’‘ padedant Alęk- 
nuoširdus, malonus- ir visuomet ^i-J!ŽUtfek:ūriūix-ir mokytojui Brp 
gerai- nusiteikęs ZarasU;kraštOh 'mųi :žy^enfuį;..savaitinį laikraš- 

----- birželio* "Zarasų. Kraštas?’ kuris-ėjo 
iki rusų;, bolševikų pirmosios 
okupacijoš.-Taip pat jis,- praėjus 
trims mėnesiams pp. “Zarasų 
Krašte”’; išleidimo,, pradėjo leis

ki,-pądędan t A- Mątekūnuų Kos
tui Rūkui ir’Vytautui Gedgau- 
dųi-.(D^iartiniaHųjpįrvos?redak- 
^oriųį)į>iiedideUd.fermato, .kny- 
gos -išvaizdos, .riepjeriodinį-. leidi- 
nėlįc. “Akiratis^ kurių, išėjo; tik 
du -numeriai. - *
_ Karinę .prievalę.--atliko 4-tam 
•pėst De/Lf .K,.Mindaugo pulke, 
Panevėžyje; 4š» kariuomenės į 
atsargu ;išėjo vy^J'puskarininkio 
laipsnųLy Būdamas. kariuomenė
je, suredagavo, pulko laikraštį 
“Mindaugas” ir, atlikdamas 
Gaidžiūnų paligone-karinius pra 
timus, sukūrė, kai sužinojo tra
gišką Dariaus ir Girėno žuvimą 
Soldino.miške, jų.garbei poemą 
— “Lietuvos Damą Plieno Sa
kalams”; kuri buvo atspausdin
ta, Dirvoje, 19377 ne žurnalo 
“Lietuvos- Sparnai”,. Nr- 7. ir 
Lietuyis. Brazilijoje, kurį reda
gavo jo brolis,Lionginas Gaiga-

KNOW YOUR HBRT

HELP *OUR HEART. FUND

s- L..

lttt.rU


grįžo su užšaldytu, vekuotu ir

MICHIGAN BY OWNER

Naujienos, Chicago, 8, m. Tuesday, September 9,1980

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

REAL ESTATE
Namai, žemė

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO '

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

Singlaub, Simas 
John P. East ir 
rius William Scott.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

OUT OF TOWN
Už miesto riby

RESORTS ANO VACATIONING 
Kurortai ir Atostogy Vietos

Lithuanian Ministries 
P. 0. Box 321 
Oak Lawn, Ill. 60454

BALTIMORE, MD.
TREJOS VEDYBOS

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas fr Taisymas 
2646 West 69th Street 
T.L REpublIc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-598?

1490 AM per Lietuvos Aidus. | 
šį penktadienį per Sophie 

Barčus radijo programą 4:23 
vąl. popiet išgirsite “Paskutinė- 
Diena Žemėje”. Parašykite pa--

Notary Public

Insurance, Income Tax

atgimti iš naujo”. Prisiusime 
dovanai. ; J

Hot Springs skyriaus išvyka o viena pora lietuvių. Regina 
įvyks rugsėjo 13 dieną už Moun-' Laskauskąitė susituokė su Vik-

DAŽYMAS IR REMODELIAVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus paimu. 

Iš< lauko ir vidaus.
Kairios labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS
' 4514 So. Talman Avenue

Tel. 523-0383

. ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki T vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

— Iš Kabulo pranešama, kad 
Sovietų specialūs daliniai, re
miami aviacijos ir šarvuočių, 
palaužė pasipriešinimą partiza
nų ir vieto's gyventojų Panjshir 
slėnyje, įsibraudami 20 mylių 
į jų teritoriją.

see us for 
financing

AT OUR 10W RATS

Must have accurate typing and math 
skills. Approximately' 25 to 35 hours

Call 829-7095
SYKES WAREHOUSE

931 W. 19th St. ~

Keliaujant į Floridą ir netu
rint aiškios apsistojimo vietos 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. Dovydaitis
105 -59 Avė.

St. Petersburg Beach, 
Florida 33706

Tel. (813) 360-1057

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. > .- \ "

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood: Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina. , ,

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7456 
TaipTpat daromi vertimai, gimini p 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

2608 We*t S*th St, Chicago, ŪL 6062* « Tri. WAMTtf 
Dideli* psiirinkim** gero* rūšie* Įvairių prridg. 

MAISTAS Ii EUROPOS BANDtLIŲ
ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motei” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach.

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasirudšęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 
Telefonas (305) 626-2444

Ieškau savo, brolių — Viktoro, 
Antano ir Edvardo Menczinskų, 
taip pat sesers Veronikos, kadai
se gyvenusių Vilniaus krašte, 
Švenčionių apskrityje, Ignalinos 
valse., Rimšėnų 'kaime. Juos pa
čius ar jų šeimos narius prašau 
atsiliepti; gL'apię juos žinančius 
prašau pranešti už atlyginimą.

Adam Menczinski
, 1756 NE 37th St

Ft Lauderdale, FL 33334.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago^ miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningai.' 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

. 4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

tų dabarties ir praeities liet, vi 
suomėnę, pav.,' šiais .požiūrais

raliumi. Gaila, kad ši svarbi die
na pas mus permažai išryškina
ma. Kaip kas karaliaus Mindau
go Lietuvą mėgina sutapatinti 
su Vasario šešioliktąja. Vasario 
16 turi visai kitą prasmę. Ji pas 
mus minima prisiminti po šimt
mečių vergavimo vėl prisikėlu
siai Lietuvai .laisvam gyvenimui.

DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis: ’
A LAUŽAITIS , '

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.-

-FET1NG1S CONSTRUCTION > 
7152 So. Kedzie Avenue

Tel. 776-8505 . r

Galite kreiptis Ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

>07 W. 30th St.
TeL (212) S42-221*

MIDLAND TAUPYMO
BENDROVEI L 

reikalinga 
TARNAUTOJ A-TELLER

- - • - i %

su patyrimu ar be jo.
Skambinti 254-4471

SIUNTINIAI I LIETUVĄ' ’ 
Cosmos Parcels Express Corp, 

MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE
2501 W. I*th St, Chicago, HL 6062*. — TeL WA 1-27*7 

V. VALANTI NAS
REIKALINGA

♦ >- - - " A

Mokanti siūti vyresnio amžiaus lietu
vė moteris. Dalino laiko darbas. As 
kalbu lietuviškai ir išmokysiu siūt 
užuolaidas. Gera transported ja, arti 
lietuviškų apyUnkių.

Tel. 247-4434

je dalyvavo rinktinės Choras ir 
tautinių šokių grupė uVytis”. :

P. Venclova

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkip reikia

American Federation’of'Astrol
ogers. '7 ’ (Pr.) <

— .Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

Hemai, žemi — Perdavimai
REAL ESTATE FOR SALE

Norėčiau susipažinti bernužė
lį, kuris sutiktų į?ūii man# gyve
nimo draugu. Aš esu brunetė, 
aukšta, svoris normalus. Esu 
dirbanti, ne pensininkė, gyvenu 
savarankiškai. Alano darbas — 
restorane padavėja. Prašau atsi
liepti Į mano paieškojimą, lauk
siu malonaus laiškučio.

Laiškus prašau adresuoti: 
Box 244, % Naujienos 
1739 So? Halsted St. 
Chicago, IL 60608

Advokatas' 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-516S 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI. 6062*

PWNEGHBORHOOCr^W 
“4- ; U.S.A?
Wc’n help you make the right move.

222 WEST CERMAK ROAD
Pm Ka&uuraua

BDOTSi Non.Tus.fti.9-4 ttjur.9-8 8at. *-l

SEBVDIG CHICKGO *ND SOTBBBS SINCE 1905

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybė# — kitur

MICHIGAN — BY OWNER 
2 YR OLD 2 BR HOME ON LARGE 
completely wd/lot. Approx. 150 mi. 
to Chicago. Low taxes & maintenance. 
Featuring full bsmt, plastered walls, 
energy efficient construction, frplc. & ' 
ig. redwd. deck. Many more extras, r 
$44,900. Michael Kiel la. licensed ,
Builder, 3913 Monroe Rd., Allegan, PATS SKAITYK IR DAR KI- 
M 49010\R1 Al ) TUS PARAGINK SKAITYTI(616) 673^963 ,1 DIfMAST] ..NAUJIENOS„

vauti su vėliavomis. Visi kvie
čiami. Pasipuoškitė tautiniais 
rūbais. Valdyba -

ras, vadovaujamas muzikų Vac-
bergo. . v .

12 vai. V. D. Š. Rinktinės na
muose įvyko akademija, kui

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą_________________ ____ :______

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ____ -__ —s______

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 81 persiuntimo išlaidoms.

J. BACEVIČIUS - BELL BEALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

maldose organizuotai dalyvavo 
šauliai ir kitos patriotinės orga- 

Koks dabar esti mišrių vedybų, nizacijos su vėliavomis. Pamal- 
nuošimtiš; koks i miošimtis tau- dų metu giedojo' rinktinės cho-

— Dail. Jono Bagdono kūry
bos paroda įvyks rugsėjo 13 ir 
14 d. New Yorko Kultūros židi
nyje. ■ ; .

— Su. Kryžiavo ligonine, ruo
šia paskaitą apie cholesterolį ir 
apie tinkamą- mitybą rugsėjo 16 
d. 7-9 vai. vak. Registruotis Mi
tybos departmentė tel. 434-6700, 
Ext. 254 arba 255 darbo valan
domis.

TO BE COMPLETED SOON. New’ 
1,248 sq. ft home on wooded lot 
Frplc., erptd., solid wood cabinets, 
plastered thruout, Irg. LR DR Irg. 
country style kit 2 Irg. BR 1 den or 
child’s BR 1 pc. fbrgls. tub & shower. 
2 car gar., 3% mi. from schools and 
major shopping stores. Lake Allegan 
iccess. Approx. 15 mi. from Chgo. i 
Call or write Al Kiella, Licensed 
Builder, Rt. 3, Allegan, MI 49010;

(616) 673-4892

F., < Zapolis, Agent 
3208/i W. 95th St ' 
Evarg. Pirk, HI. 
60642, - 424-8654 V

tįečių dafyvairĮ^,fl:el. Prąahiza- 
'cijose*; koks- yra Amerikos lieki5- 
vių amžiaus vįdųrkis. tiek, seno
sios ateiviuos t’ek čia girnių vai
kų ir tiek pokarinių ateivnū-ka- 
ro pabėgėHĄi-vaikų.Ji^ię.ėi, /J.< B.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI -
Be Vasario 16 — Lietuvos Vals 

tybės atkūrimo dienos — turime 
ir rugsėjo 8-tąją. Rugsėjo aštun
toji yra mūsų buvusio pasidi
džiavimo ir garbės diena. Ta die
na ir buvo skirta Vytauto Di-,

tinė; rugsėjo 7 dieną, iųj čuėną
10 vai. ryte Brąighton Parko

CUSTOM QUALITY BRICK RANCH 
3 Bdrm. 2 baths, gourmet kitchen 
large family rm. with frplc., screened 
porch, att gar., fin. basement, central 
air. Immaculate. $129,000.

Norridge, Ill. '
Call owner. 457-1565

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, ' 

auomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui;

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road , 

Tel. 767-0600
Independently owned znd operated <

vę liet, jaunimo vasaros-stovyk 
šam

am tos aplinkoje būriuose, abu vriklauso vietos 
liet, sporto klubui. Vikt. Sa
jauskas šiais metais yra jo pirm- 
kąs, o Regina yra pranešeja apie

1 — Horoscopes or Astrological į0 klį
■ Tarot Card Readings. Saturday vįų 
ill to 5; no appointment neces- nu u: 
| sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. TiagIJ

; —Spaudos rėmėjai Jonas Raz STATE St., Rm. 1717. Meškai-; DkūgĄęa$^jnj^pjaunųjų" yra 
mukas ir A. Brūzga paskutines bame lietuviškai. 782-3777 or dauįaif^/-mažiėu‘ pastudijavę 
rugpjūčio dvi savaites praleido 925-8392. Professional Member sociologijos mokslų. Gal kas jų

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Cratemalinė or- 

gAuisacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba.

SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MLDONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. / . į

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neiežko pelne, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač Naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiaL

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

SLA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Namai, žemi —■ Pardavimui 
«AL ESTATB FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS^ 
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMĄ* 

’ • NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

—Antanina Jonynienė iš Det- 
iroito ir Leonas Petronis iš De
arborn Heights, Mich., tapo Nau 
jienų prenumeratoriais. Jie užsi
sakė jas vieneriems metams per penkios rūšys. Vasarotojai su 
Naujienoms Remti Detroito ko 
miteto renginį Česio Šadeikos1 džiovintu laimikiu, 
sodybo e. Manoma, kad juos 
supažindins su skaitytojais mū
sų atstovas ir korespondentas 
A. Sukauskas. Dėkui naujie
siems skaitytojams už dėmesį 
Naujienoms, o komitetui.už pas
tangas.

— Dėkui Dr, P. A. Šveikaus
kui, Boston, Mas., už ankstybą 
,prenumeratos pratęsimą ir už 
$10 auką. Taip pat dėkui So. 

^Bostono tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas trečdaliui metu 
;ir atsiuntusiam $5 auką, bet pa
gardės prašiusiam neskelbti.
f — Albinas Klimas iš Grand 
"Rapids apsigynevo Dearborn 
■Heights, Mich. A. Kubilas iš 
Marquette Parko pakeitė buto 
cadresą.

— Toronto Aukštesnieji Litua 
mistiniai Kursai pradės studijas 
irugsėjo 30 d- 6:30 vai. vak. Park 
^mokykloje. Rugsėjo 22 ir 23 d. 
7-9 vai. vak. ten bus registruo
jami studentai.

X’ N6TIKRF PRANAŠAI’ ’ į 

. d gaus pareikšta nuomone, ar Dic-j 
™ žodžiu,; ,.;h. j

; “Gerąją

| bacho vasarvietėj, gražioj, įvai
rioj Montello vietovėje. Prie to
kio reto Įvairumo prisidėjo ir 
A, Beniulis. Čia jie prisirinko 
Europos grybų, kaip lepšių, kaz
lėkų, ūmėdžių, voveruškų ir 
baravykų- šiaurinėje Amerikoje 
valgomų baravykų auga apie

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽFM KIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKBJIMAI& 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: , » 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212,W. Cermak Road Chicago^Virginia 7-7742

SVEIKINA SERAPINUS
Dr. Kazys Bobelis, VLIKo 

pirmininkas, atsiuntė Ignui ir 
Teodorai Serapinams labai mie
lą ir nuoširdų sveikinimą jų ve
dybinio gyvenimo keturiasde- džiojo karūnavimui Lietuvos ka- 
šimties metų sukakties proga.

Džiaugdamasis jų gražiai dir
bamu kultūriniu-patriotiniu dar 
bu, linki ir toliau taip pat ištver 
mingai ji tęsti. : i

Nuo šių metų pradžios ligi šiol I Ta diena muins primena milži- 
čia buvo trejos jaunųjų vedy-! niškas tautos pastangas nusikra 
bos — dvejos mišrios (lietuviai [ tyti svetimųjų ir būti laisvais. 

Amerikos Lietuvių Tarybos tėvai gavo po kitatautį žentą),] Tai milžiniškos reikšmės įvykis 
netolimos mūsų tautos istorijo
je, kurios reikšmę nereikėtų 
menkinti kitais, kad ir labai svar 
biais. mūsų tautos istorijos įvy
kiais. Minėti mūšų senąjam vals 
tybingumui turime Lietuvos ka
ralių dieną — rugsėjo aštuntą
ją. .Čia yra vieta ir proga išryš
kinti mūsų senosios valstybės į

ąM<aaics. -v-.i^..
'šiais metais Chicagoje » v . . » . • .*. ’3^2 itjo aštuntos dienojminėj i

— Cicero Lietuvių kalbos mo
kykla nekalbantiems lietuviškai 
pradeda lietuvių kalbos pamo-

j kas šan. rugsėjo' 13;(L 1 vai. po- 
piet toje pačioje vietoje. Teirau-

' tis telef. 656-6755.
j (Pr.) Mok. L. Dubauskienė 

j g JAV R. LB Cicfero Apylin- 
! kės valdyba š.m. rugsėjo mėn.
i 14 d. rengia Tautos šventės mi-
• nėjiihą. 10:15 vai. ryto renka- 
! mės į šv. Antano parapijos salę,
Į1500 So. 49th Ct., Cicero, ir ei
name organizuotai bažnyčioj ;į

j pamaldas. Po pamaldų grįžtame
— Dvidešimt Penktoji Kana- J į salę, kur įvyks akademinė da-' 

dos Lietuvių Diena prasidės spa-Į lis. Organizacijas prašome daly-' 
iio 10 Hamiltone ir baigsis spa
lio 12 d. Laike iškilmių įvyks 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos suvažiavimas.
• — Young Americans for Free
dom organizacija paskelbė savo
kalbėtojų sąrašą įvairiuose JAV tain Pine miestelio prie Blakely toru Sajausku. Jie abu dalyva- 
universitetuose \ bei kolegijose, užtvankos. Pradžia 12 valandą.
Tame sąraše yra Gen. John K. Skyriaus valdyba visus kviečia lose, šokę tautinių šokių 

Kudirka, Dr. j dalyvauti ‘ ‘
buvęs senato-, malcfniai praleisti popietę.

(Pr.) Skyriaus Valdyba
— Montredlio Jūrų šauliu kuo

pa Neringa minės sėkmingos 
veiklos dešimtmeti spalio 4 ir 
5 dieną.
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