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JĖGŲ STIPRINIMĄ IŠŠAUKĖ BLOGI SANTYKIAI
• SU VIETNAMU IR SU SOVIETŲ SĄJUNGA

ŠĮ UOSTĄ PASIEKĖ IRAKO SMOGIAMIEJI KARO 
LAIVAI, PADEDANTIEJI VALYTI UOSTĄ

— Dr. Kazys Bobdiš pirmą 
diėnj išskrido j Floridą.

— Turkai labai atidžiai seka 
šijitua, įtrauktus į kovę prieš

Australijoje, Sydney mieš- 
savo na tė, iš parodo! pavogta milijono 

bet Vi* užima naujės. dolerių vertės deimantas.

— Irano mula Chomeini, bu
vęs Irako prezidento Hussein 
mokytojas, labai nekenčia Irako 
prezidento už išvijimą 40.000 
šijitų iš Ir Ako.

šiaurės Atlanto Sutaf-
NATO, įįš

KINIJA SUSTIPRINO GYNYBA 
TONKINO ĮLANKOJE IR SALOSE

Chicago, DI. — Antrądienis, Tuesday, October 21, 1980

ress Gr. 
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ABADANE EINA KRUVINOS KOVOS 
DĖL KIEKVIENO DIDESNIO NAMO

Spalio 21: Uršulė, Hilarijonas, 
Gilanda, Mintagailė, Rikantas.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 6:01.
“Bobų vasara”.

Libijos diktatorius Khada- 
ir šiamė pasikal- ’ fy pagrasino karu Amerikai, 

iškelta neteisėta jeigu ji neištrauks savo karių 
iš Omano ir Somalio.

mos valstybės. Sovietų Sąjunga, 
gi, ne tik n<i vienos užimtos

Lietuviai paskutines šiltas rudens dienas vadina Bobų vasara, o Amerikos indėnai jas vadino Indėnų vasara. Ilgametis 
-Chicago Tribune iliustratorius John T. McCutcheon pavaizdavo Indėnų vakarą Taikos dienomis. Senas ūkininkas užsidega 

“taikos pypkę” ir pasakoja jaunuoliui apie džiūstančius kukurūzus, taikos galimybes ir karingų indėnų taikos šokį, •

— Atskridome į Manilą, išli
pom iš lėktuvo, pasiekėm didelę 
konferencijos salę. Vos žengiau 
kokius 18 ar 20 žingsnių, sprogo 
didelė bomba... Jos nemačiau 
ir nežinau,' kaip ji ten atsirado. 
Jaučiau, kad mane pastūmėjo 
pirmyn, bet nepermušė. Žings
niavau toliau. Vėliau patyriau, 
kad 20 žmonių buvo sužaista. 
Kas išlipo' pirmas ,tas ir buvo 
sužei^įąs. _ •

—; O kaip tu? J
— Maniatrodo, kad viskas bu

vo tvarkoje. Mane apžiūrėjo,'ap
klausinėj© ir paleido. Nuskubė
jau į didžiąją salę, kur baigė 
savo.kalbą konferencijos pirmi
ninkas. Tuojau po jo pradėjo 
kalbėti Filipinų prezidentas F. 
Marcos. Po salę vaikščiojo gra
ži jo žmona,'.. Žinai, filipinie- 
čiams reikalinga parama. Jie no
ri, kad į Filipinus atvažiuotų 
daugiau turistų. Jiems , rūpi tu
ristų doleriai. DoleriS'Amęrikoje 
atpigo, viskas brangsta, bet do
leris visiems reikalingas. Nori jo 
ir filipiniėčįai. Gerą kalbą pa-

Praeito i sekmadienio -- rytą 
tarptautinės ’ žinių-/- ^'agentūros 
pranešė, kad į^Manilą suvažiuo
ja aviacijos bendrovių atstovai 
turizmo reikalą ištirti Filipinų 
salose. Sekmadienį Maniloje 
prasidėjo Tarptautinė transpor
to bendrovių konferencija, kuri 
norėjo kelionių biurų savininkus 
supažindinti su turizmo sąlygo
mis Filipinuose.

Filipinų salose yra daug įdo
mių istorinių vietų. Visi atsi
mename pirmą Mageliano kelio
nę aplinkui pasaulį. Visi skaitė
me, kaip Rasciauskas nuvyko į 
salą, kurioje vietds gyventojai 
sustabdė visą Mageliano ekspe
diciją., Tais laikais ginčus spren
dė ekspedicijos vadai, o ne pa
prasti kareiviai. Tie patys gy
ventojai vedė kovą prieš naujus 
keleivius, o jų ainiai ir šiandien 
veda kovą prieš filipiniečius, 
kurie nori savo valią primesti 
salų gyventojams.

Vladas Rasčiauskas, beieško
damas salose1 gyvenančios lietu-

rugsėjo 10 dieną išvykęs į Eu
ropą- aplankė vienuolika Helsin
kio baigiamąjį, aktą pasirašiusių 
valstybių vyriausybių. Joms bu 
voųtęffctTdLiėtųvos Diplomatijos 
.šefo fr VLIKe pirmininko berid 
Tai pasirašyti memorandumai, 
šie memorandumai (anglų, pran 
cūzų ir vokiečių kalbomis) krei
pia' dėmesį' į neteisėtą Lietuvos 
Respublikos okupaciją ir jos pi
liečių teisių pažeidimus ir pra
šo Lietuvos politinę padėtį iškel 
ti ir nagrinėti artėjančiame Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo suvažiavime -Madride. :

Dr. Bobelis lankėsi Italijoje, 
Vak. Vokietijoje. Šveicarijoje, 
Lichtenšteine, Belgijoje, Angli
joje, Danijoje, Prancūzijoje, Is
panijoje, Portugalijoje ir Liuk
semburge. Kitoms šešiolikai vy
riausybių Lietuvos membrandu 
mai buvo min. S. Lozoraičio ir 
Dr. K. Bobelio pasiųsti paštu.

Italijoje Dr. Bobelis kalbėjo 
su Lietuvos Diplomatijos Šefu

— Australijos opozicinių gru
pių vadas Bill Tayden pirmadie
ni pripažino dabartinio premje
ro koaliciją laimėjus parlamen
to rinkimus. 125 vietų parlamen 
te konservatoriai turės 68, o li
beralai bei darbiečiai 51 vietą. 
Šešių kandidatų išrinkimas dar 
nėra patvirtintas, bet manoma, (

y;MII

BAGDADAS, Irakas. — Irako 
karinė vadovybė skelbia, kad 
kruvino? kovos eina ne tik pa
čiame Choramšaro uo'ste, bet ir 
Abadane. Irano lakūnai ir pa
ruošti partizanai Tikėjosi pra
laužti Choramšaro apgulimą, bet 
jiems nepavyko. Abadano pulti 
iraniečiai'net nebandė. '

tirti apie vedama^ kovas.
Vladas Rasčiauskas, Kinijoje 

praleidęs dešimt dienų, skubėjo 
į Tarptautinę kelionių bendrovių 
savinin^ konferenciją, įsilei
do į Ą&niĮos įfpdromą, kur.jau 
buvo atskridęs dkiokas; būrys 
kelionių biurų savininkų. A Vi si 
skubėjo į konferencijos salę, nes 
norėjo išgirsti konferencijos pir
mininko' ir Filipinų, prezidento 
kalbas. Nespėjo visi žmonės pa
siekti salės, ,kai pasigirdo dide
lis sprogimas. Policija , apsupo 
aerodromą ir salę, suėmė kelis 
įtariamus, paskelbė, kad ta’ yra 
opozicijos’ darbą!,, bet nieko 
konkretaųs nepasakė. Vienuolik
tą valandą ryto Naujienos gau
na tolimą pašaukimą telefonu.

— Kalba Vladas Rasčiauskas, 
iš Manilos...

— Girdėjom, kad ten pas Jus 
neramu.

— Dabar pas mus jau ramu, 
bet mažai betrūko, kad nebū
čiau pajėgęs pašaukti Chicago.

— Kodėl?

PEKINAS (UPI). — Prieš virš 
metų, pablogėjus Kinijos santy
kiams su Vietnamu, kmai pra
dėjo stiprinti karinius įrengi
mus strateginėje Hainan saloje 
ir visame Tonkino Įlankos rajo
ne. Pietų Kinijos vandenyse 
vietnamieč’ai pretenduoja į Par 
cels salyną. Tonkino įlanka bu
vo stiprinama aviacijos dali
niais, laivyno vienetais ir pėsti
ninkų įgulomis bei garnizonais.

Prieš kurį laiką Sovietų Są
junga įrengė Cam Ranh Bay, 
strateginėje Vietnamo srityje, 
savo bazę. Kmai pajuto pavojų 
ir dabar pasiuntė į Hainan salą 
kiekį pėstininkų taip pat susti
prino laivyno žvalgybos bei pat 
ruliavimo dalinius. Hainan sala 
yra prieš pat Haiphongo uostą. 
Salos administratoriaus asisten
tas Huang Žigui pareiškė, kad 
reikia būti pasiruošus visokiems 
netikėtumams.

Cam Ranh Bay bazė buvo 
amerikiečių kūrinys laike Viet
namo karo. Dabar visais įren
gimais naudojasi Sovietų Sąjun
ga. Kinai joje mato grėsmę visai 
pietryčių Azijai.

VĖL ĮSIJUNGĖ Į NATO į 
ATĖNAI. — šeštadienį Gra/i 

kijos vyriausybė nutarė vėl į.4j 
jungti į !_____
ties Organizaciją 
kurios buvo pasitraukusi prieš 
šešis metus. Ji pritarė NATO 
vyr. vado gem. Bernard Rogers 
įsijungimo planui. ’<

Graikija iš NATO išstojo 19^41 
m. rugpiūčio mėn., protestuoda
ma prieš Turkijos invaziją į Kip 
ro salą.

sakė prezidentas...
Jam bekalbant, man sušilo 

visa nugara. Man atrodo, kad tai 
būta tos bombos pastūmė j imas. 
Niekas manęs, rodos, nestūmė, 
bet kažkas mane stūmė. Tai bu
mo sprogimo suspaustas o’ras. 
Jis mane ir pastūmėjo. Pasakiau 
apie nugaroje atsiradusią šilu
mą. Mane išvedė, patikrino ir 
pasakė, kad laimingas. Jeigu bū
čiau neskubėjęs, tai būčiau ligo
ninėje. Pasirodo, kad 20 mano 
bendradarbių, buvusių kartu 
Pekine ir kitose vietose, pateko 
į ligonines, jų tarpe penki ame
rikiečiai.

— Sveikiname, kad esi lai
mingas.

— Negali žinoti. Nevisuomet 
skubantieji laimingesni... Nors 
aš vis skubu, noriu viską grei
čiau atlikti, bet skuba nevisuo
met laimę atneša...

Palinkėjom -jam neskubėti, 
bet pailsėti .po. tokios ilgos ke
lionės ir parašyti savo paskuti
nės kelionės įspūdžius. Visi ati- valstybės r.ėpaleidii* iš 
džiai lauks.

’ The First and Greatest y
Lithuanian Daily in America 
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ir įsiveržti į pačio uosto sritį, 
bet nieko iš to neišėjo. Irano 
partizanai turėjo didelių nuos
tolių. Kovos lauke iraniečiai pa
liko daugiau šimto lavonų.

Reikia pastebėti, kad Irako 
tankistai labai gerai orientuo
jasi. Jie apskaičiuoja kiekvieną 
žygį priešo teritorijom Pirmą 
žingsnį žengia su tankais. Bloką 
užėmę tankai, viską patikrina, 
jaunus vyrus išsiveda, ginklus 
atima, starieginės pozicijas su
tvirtina ir rengiasi į kitą miesto 
bloką. Kada įsistiprina viename 
bloke, tada planuoja veržtis 
į kitą.

Irano lakūnai pirmadienio ry
lą smarkiai bombardavo Bagda
do priemiesčius, kuriuose veikia 
Irako karo medžiagos gamyba. 
Iranas turi kelis labai gerus 
Amerikos lėktuvus. Iraniečiai 
anksčiau gerokai apdaužė Bag
dado pakraštyje esančias rada
ro stoteles,- todėl -dabar jiems 
lengviau priartėti prie Bagdado, 
išmesti galingas bombas ir tuo
jau dingti.

Irakiečiai tvirtina, kad jiems 
pavyko’ numušti keturis' Irano 
lėktuvus ir sunaikinti visą de
šimtį tankų. Tai labai didelis 
nuostolis Iranui, nes jų tankų 
skaičius labai ribotas. Irakiečių 
tankai yra judresni.

Spalio. 1 .dieną VLIKo pirmi
ninkas pasimatė su Europos 
Parlamento vicę-pirmininku ir 
Europos -Krikščionių Demokra
tų Frakcijos pirmininku, Dr. E. 
Kleptch. Dr- E, Kleptch pažądė- 

Madrido kon- ..jo ą. m. spąljo A6 ąr 17 d. Euro- 
I—Į- Lietuvos--posFarlamento sesijoję padary 

ti pareiškimą Pabaltijo valsty
bių reikalu Madrido -suvažiavi
mo proga. Jam taipgi buvo į- 
teiktas Lietuvos memorandumas 
ir Jungtinių Amerikos Valstyvių 
Kongreso rezoliucijų kopijps.A

Dėl laiko stokos, Lietuvos; mę- 
morandūmą Ąngiijoje, 10>' Dow
ning Street; įteikė-L’ėtuvos' ats- 
tpyaš- Londone, - p. -V.'. Balickas.

Rugsėjo 27 d. VLIKo pirmi
ninkės buvo Mančėšteryje, Ang 
lijos jjėtuvių Katalikų- Bendri
jos suvažiavime, kuriame jo kai 
ba buvo šiltai, priimtai ^Rugsėjo 
28 d,: Dr. .Bobelis aplankė-Didž:o 
sios Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Sodybą, kurioje' maloniai ir 
atvirai pasikalbėjo su DBL Są
jungos vadovybe Lietuvos lais
vinimo politiniais ir VLIKo ats
tovavimo Agnlijoje, klausimais. 
VLIKą Didžiosiojoje Britanijoje' 
iš seno atstovauja DBLS pirmi
ninkas, p. Zenonas Juras.

Rugsėjo 29 d. Dr. Bobelis da
lyvavo Anglijos European Liai
son Group tarybos posėdyje (ją 
sudaro devynių Anglijoje gyve
nančių Europos tautų atstovai), 
kur jis padarė pranešimą apie

AUSTRALAI IŠSIRINKO 
į; NAUJĄ PARLAMENTĄ

SIDNĖJUS. — šeštadienio vą- 
kare virš 9 milijonų australų 
baigė1 parlamento rinkimus. 
Suskaičiavus virš pusės balsų, 
komputerių išvestinės rodė, kad 
rinkimus laimėjodąbartinė pręm i 
.'jero Malcolm Fraser konservato' 
rių koalicija^.------ !
-Nežiūrint komputefio rodyk

lių,; laimėjimą savinas darbie- 
tis Bnl Hayden bei kairiųjų ko
alicija liberalai ir tautinė prp 
vincijos partija. Jis tvirtina, kad 
ši koalicija turės .parlamente IS
IS, narių daugumą, 
k. Prieš kelioliką metų kairiųjų 
koalicinė vyriausybė buvo ati- , 
davusi okupuotas Pabaltijo vals 
tybes Soviętų Sąjungai, _ bet 
Frazerio vadovaujama vyriau
sybė šį nuosprendį atšąukė.'

St. Lozoraičiu. Jie aptarė bend
rą veiklos .jgfeną I' 
ferencijai ir -bendrai 
laisvinimo veiklai. Pasikalbėji
muose taip pat- dalyvavo Lietu, 
atstovas prie Vatikano, Stasys 
Lozoraitis, Jr- Asnąeniškame pa- j 
simatyme su jo Šventenybę Po-j 
piežium Jonu Paulium, VLIKo 
pirmininkas, įteikdamas Lietu
vos memorandumą; kalbėjo lie
tuviškai. Dr.: Bobelis du kartu 
kalbėjo per Vąt&aro radiją ir* 
perdavė Popiežiaus sveikinimus 
lietuviams. Jis taip pat matėsi 
su prel. A. Bačkiu, aukštų Vati
kano užsienių ministerijoje pa
reigūnu, išsamiai pasikalbėjo su 
Lietuvių Šv. Kazimiero Kolęgį-: 
jos rektoriumi; prel. L. Tulaba, 
vice-rektorium prel. P. Jatuliuj 
(nauju Romos Radio vedėju) ir j 
prel. V. Mincevičium (VLIKo 
atstovu ir ELTos redaktorium 
Italijoje.)

Ypatingai sėkmingas susitiki
mas ir pasikalbėjimas buvo su 
Vak. Vokietijos užsienio reika
lų ministerijos politinio depar- Į 
tamento direktorium, Dr. M. Į 
Landruth, kuris gerai pažįsta 
Pabaltijo valstybių padėtį. Jis 
yra paskirtas naujuoju Vak. Vo-Į 
kieti jos ambasadoriumi Maskvai.} 
Dr. Landruth pareiškė VLKo j lietuvių akciją ryšiumi su arte 
pirmininkui, kad Vakarų Vokie
tijos vyriausybė yra Sovietų Są
jungai aiškiai pabrėžiusi, kad ji 
Pabaltijo okunpacijos de jure ne 
pripažįsta. Dr. Landruth pažadė
jo, kiek galėdamas ginti Pabal
tijo interesus.

’ Belgijoje Dr. K. Bobelis buvo 
labai maloniai priimtas Europos 
Rytų Departamento direkto
riaus, E. Reus. Šiame pasimaty
me VLIKo pirmininką pristatė ( bent 4 bus iš konservatorių 
ir kartu dalyvavo A. Venskus, J bloko. 1
Europos Krikščionių Demokratų 
Sąjungos narys. Kaip ir kituose 
kraštuose, taip 
bėj i me'buvo 
Pabaltijo valstybių okupacija.
Jam buvo priminta, kad mes di
džiuojamės Belgijos nutarimu, 
kurių išvadoje jų buvusios ko-
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AMERIKA NEATŠAUKS 
'^ RADARO STOČIŲ

NEW YORK, N.Y. — Valsty
bės sekretorius Edmund Muskie 
pareiškė, kad JAV vyriausybė 
nesirengia atšaukti savo radaro 
stočių iš Saudi Arabijos. Praei
tą sekmadienį Irano premjeras 
Rajai pareiškė, jog kol JAV ne
atšauks iš Saudi Arabijos savo 
radaro stotis, tol sulaikyti diplo
matai nebus paleisti. Sekretorius 
Muskie pareiškė, kad radaro sto
tys nieko bendro negali turėti 
su suimtųjų diplomatų bei am
basados tarnautojų sulaikymu 
ar paĮeidimu. Susitarimas su 
Saudi Arabija nieko bendro ne
gali turėti su Iranu.

Praeitą sekmadienį irakie
čiams pavyko atgabenti į Aba
dano'vandenis kelis smogiamuo
sius laivus, kurie padeda Irako 
kariams valyti visą uosto sritį. 
Abadano partizanams bevo duo- 
to's sąlygos apsigalvoti, mesti 
ginklus ir pasiduoti nelaisvėn. 
Visi mobilizuojamo amžiaus 
arabai taip ir padarė, bet Aba
dane buvo didokas būrys parti
zanų, ištikimų mulos Chomeini 
“dantimis ir nagais” puolimui. 
Bet jie neturi galimybės pasiek
ti Irako karius, nes tankai nelei
džia partizanams prie jų priar 
tėti; KurkĄSvaidžfar išnaikina vi
sus partizanų lizdus.

NEPAJĖGĖ PRALAUŽTI 
IRAKO LINIJŲ ;

•■ Irako kaęinė vadovybė’ visiš 
kaijapsųpo jne tik Abadaną/.bėt 
ir ClioraJną-aro uostą. Irano par- 
tizanar buvo sutraukę daugiau 
karo jėgų į Chorainšarą. Jie ti
kėjosi pralaužti Irako apsaugą
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Paul Dargia has greatly contributed his time and efforts

esentatives

Pagalbinės prie to' pirmo žings- 
liesėti, judėti, alaus ne-jįnio priemonės yra trys: numeti- 

ra- S mas perdidelio svori©,regulia-

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto ir jausmy dornos pagrindai 

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

PENSININKO PAKELTO KRAUJO 
SPŪDŽIO TVARKYMAS
Bedruskė dieta — geriausias vaistas nuo 
pakelto kraujospūdžio.

(Mediciniška tiesa)
ninkui turėti sumažintą pirmą 
(sistolinį) kraujospūdį. Žino- 
ma, reikia išmintingai mažinti 
pakeltą kraujospūdį. Skleroze 
negaluojančiam pensininkui ne
galima per daug sumažinti 
kraujospūdį. Gydymo tikslas 
turi būti palaikymas sistolinio 
kraujospūdžio taip 140-160 mm 
Mg. Gi diastolinis (antras) 
kraujospūdis pensininkams lai
kytinas'tarp 90. ir 100 nuu, Hg. 
Tik pensininkams taip tvarko
mas kraujospūdis. Jis toks nėra 
normalus jaunesniam žmogui. 
Jaunesniam stengiamasi palai
kyti pirmą (sistolinį) kraujo
spūdį neaukštesnį už 140, o ant- 

vežanias ligoninėn paralyžiaus t fa (diastolinį) neaukštesnį 
gydymui. už 90.

Taip, atsitinka kiekvieną die- Pęnsininko 
na su pensininkais. Jie nesitvar- gpfld-io tvark 
ko, jie, kaip airisiai, alų geria,: . .
šleikus valgo ir nutukę netiesė- ri Pinnąs žingsnis į penšininko 
ja. sūriai valgyti nevengia, taip pakelto kraujospūdžio tvarky- 
jle šaukte šaukiasi paralyžųi.: iną yra jam išaiškinimas vatgo- 
Pakeltas kraujospūdis reikalai!- mosios druskos nevartojimo, 
ja iš žmogaus tvarkytis gyveni 
m e:
maukti, sūriai nevalgyti ir, ra-1 mas perdidelio svorio,, regulia- 
miai gyvenant, reikiamus vais-j.rus judėjimas ir dvasinė ramu- 
tus imti. pna. Dažniausiai prie to prisieis

Pensininkui prisideda dar‘baudoti vaistus prieš pakeltą 
vienas negerumas imant prieš • kraujospūdį. Tik čia kiekvie- 
pakeltą. kraujospūdį vaistus. Į nam pensininkui reikia įsidėmė- 
Gaįi gautis nepageidaujamas tų f ti šią tiesą: visų pirma ne vais- 
vaistų veikimas, nes pensini n-j.tai, o pakeitimas nesveikos gy- 

! venimo vagos sveikesne. Reikia 
imti maitintis be druskos ir virš 
minėtas tris pagalbines priemo
nes naudoti visu 100% ir per 
visą likusį gyvenimo laiką.

Čia, žinoma, leng\a pasakyti, 
bet tik retam Įiensininkui pasi
seka šitą medicinišką patarimą 
išpildyti. Už tai medicinoje esti r 
taip, kaip religijoje (biblijoje): Į 
daug pašauktų, maža išrinktų. { 
Už tai jau dabar tvarkykimės 
su savomis .asmenybėmis (sa
vais nusiteikimais), nes tik liė-. 
tuvišką galvą turinlysis pajėgs 
pildyti mediciniškus nurodymus 
kraujo pakelto spaudinio suma
žinimo reikale.

Geriausias pensininko pakel
to kraujospūdžio mažinimui 
vaisias yra ilgo veikimo THIA- 

[ZIDES (ar giminingi šlapimą 
varantieji vaistai — diuretikai:, 
lydrochlorothiazidv, ciilorotha- 
lidone, metolazone). Tie vaisiai 
duodami tik tada, kai žinomi du 
lalykri. 1) Kai paciento inkstai 
’erai veikia (laboratorijoje pa- 
ikrinus kraują, randama, crea- 
inino mažiau negu 2.5 mg.%). 
I) Kai pacientas neturi paslėp 
tos (ar suaugus atsiradusios) 
iktyvios cukraligės (diabeto) 
oi cukraligė sukontroliuojama 
lieta ar per burną imamais lab
utėmis, kilio galima vartoti virš 
ninėlus vaistus į rieš pakelt;; 
raujospūdį. Mat. tie vaisia 
thiazides) gali padidinti cuk- 
;ius kiekį kraujuje (hypergly 
•emia).

Jei mkslai nepakankamai vei 
ia, tada duodama vaistas ME 

.’OLAZ^INE. .lis nekenkia inks-, 
ams (daug geresou už dabai 
•ažnai "tokiais atvejais vartoja 
ną

Pęnvinaikams labai svarbu 
susitvarkyti pirmą (sistolinį) 
kraujospūdi- Mat, yra gydytojų 
nustatyta, kad pakeltas pirma
sis kraujospūdis turi ryšio su 
paralyžiumi (stiuku). Už tai te
gul nė vienas nesako, kad “liū
no pirmas spaudimas yra 170, 
aš tuomi nesirūpinu — tai man 
formalus kraujospūdis”. Ne. 
Tai nėra normalus pirmas krau
jospūdis, jei jis yra 170. Toks 
pakeltas kraujospūdis artina 
pensininkui vienos kūno pusės 
paralyžių — siroką. Tada, kai 
pensininkas iš nakties prabunda 
fr vienos kūno, pusės negali pa- 

. judinti, jis nusigąsta ir esti nu-

nu

kas dažnai turi šalia pakelto 
kraujospūdžio, dar ir kitokių ne
gerovių. Jei jis ima nuo jų vais
tus, tai įvairių vaistų veikimas 
gali būti pensininkui nenaudin
gas. Todėl labai svarbu visų pir
ma panaudoti visas kitas — be 
'vaistų----priemones kraujospū
džiui sumažinti. Prie tokių prie
monių yra: minėtas nutukimas, 
sūrus valgis, užsisėdėjimas, jau
dinimasis dėl futbolisto nesėk
mės. šitie keturi negerumai vi- 
_sų pinna su tvarkytini. Tik tada 
■su nauda galės būti imami vais
tai prieš pakeltą kraujospūdį.

Pensininko- pakeltas 
kraujospūdis

- Yra jau tikrai medicinos
statyta, kad pakeltas kraujospū 
Bis didina sergamumą ir mirtin
gumą visokio amžiaus žmonėms. 
Sutvarkymas visų negerumų 
palaikančių pakeltą kraujospūdį 
sumažina kraujospūdį. Tokit 
tyrimai buvo atlikti su jaunes
niais negu 65 metų amžiaus 
žmonėmis. Susekta, kad pirma.* 
^sistolinis), ir antras (diastoli 
Bis) kraujospūdis didėja žmc 
įui ilgiau gyvenant. Nustatyta 
l<ad pirmas (sistc’.biis) kraujo 
Spūdis pamažu didėja ankstyva 
Jue amžiuje. Didžiausias padi 
(įėjimas tokio kraujospūdžio es 
Ji apie to-uosius žmogaus am 
Jiaus melus. Gi antrasis kraujo 
S]>ūdis (diąstolinis) pamažu dį 
deja iki IMt melų žmogaus am 
liaus. Po to jis inia pamažu ma 
žėri, šitą liesą patvirtina kliniš 
ki paslelnijimai: |>ensininkai 
daugumoje turi pakeltą pirmą 
^sistolinį) kraujospmlį. Tas 
įvyksta daugtausia, dėl arlerio- 
šklerozės - didžiosios arterijos 
Apturi sukietėjusią sieneles, jos 
<sti neelastingos. todėl kraujo
spūdis pakyla.
‘ Seniau buvo galvojama, kad 
pakeltas kraujc’spūdis yra nau
dingas pensininkui: daugiau 
kraujo gauna kūnas, ypač sme
genys. Paiknlinicji, (Framiug- 
Itam) tyrimai susekė, kad pakel
ius pirmas (sistolinis) kraujo- 
•ąmdis artina ?troką (paraly
žių). todėl yra naudinga' pen:#i-

vaistą Ft’ROSKXttDE).
Pašalini*;' vaisto prieš 
pakeltų kraujospūdį 

veikimas

Citation bj the lituit of Htpregeiitattveit
* s/r - > - * ... '• • r ~

Wlrerttii
to the Lithuanian heritage, culture and folk lore with his presentation, of the. 
Lithuanian padio program through the fi^Uities ofWPlT- AM fn Pittsburgh, Penn
sylvania.

<l»w therefore, Cįe Ijcnee of Rtprtetntetipe* 

or the Commoawetltb of Teaiejlotait,
special commendations to Paul Dargia for his many years of outstanding' 
contributions and devotion towards propagating the cause for the preservation of 
ethnic heritage; culture, folk tore, song and music;

tai farther birecti thit t copj »f ’tlji» cttafian
be heli vert) ta Paul Dar gis, c/o WPIT- AM Radio, Gateway Towers, 

Suite 200, Gateway Center, Pittsburgh, Pennsylvania 15222.
■ • **’ - *♦ ’ •*■ - ’ ■ * ** ‘ ’ • "• a • -•s.

■ Submitted by;

Steve Seventy Sponsor

Chief Clerk pf the House of Representatives

Dargius pasvėikino Pennsylvanijos Atstovų rūmai
Užpraeitą sekmadieni į IHttsbųrghą, Pa., į Dargių vedamą lietuvišką radijo valandą, 
a vyko Pennsylvanijos Atstovų Rūmų pirmininkas H. P. Seller ir įteikė Povilui ir 
Gertrūdai Dargiems Pennsylvanijos. Atstovų rūmų nutarimą pasveikinti abu Dargius 

už nepaprastai gerai. vedamą ir visuomenei naudingą informacinį darbą, 
štai Pennsylvanijos Atstovų rūmų vienbalsė rezoliucija Dargiems pagerbti.

širdžiai vaistą (digitalį), nes 
tada gali gautis širdies rau
mens jautrumas ir vaisto digi
talis nuodingumas. Tai pirmas 
tokio vaisto pašalinis veikimas. 
Ui tai visada reikia imti per 
burną daug kalio turinčių daly
kų: bananų, mėlynių, skvašų, 
tpelsinų-graipfrūktų (ir jų sun
kas gerti). Taip pat galima imti 
ealio (potassium) jier bumą 
skysčio ar tablečių pavidale, ap
turėjus tą vaistą iš vaistinės.

Antras prieš pakeltą kraujo- 
pildį peųsininkui imamo vaisto 
lašelinis veikimas yra pakeltas 
šlapimo rūgšties (uric acid) 
kiekis kraujuje (hyperuricen.

spūdį pensininkui imamo vaisto žintąr kraujospūdį stovėdamas, 
pašalinis veikimas yra pakeltas f o turėti jį normalų gulėdamas, 
kalciaus kiekis kraujuje (hyper- 

malcemia). Toks kariaus pa
gausėjimas kraujuje ypač ne
geistinas iš lovos liesikelian- 
tieins pacientams. Mat, gulintis- 
nejudantis'žmogus tirpdina kau
lus — iš jų kairius eina į kraują 

; ir su šlapimu esti šalinamas lau
kan. Tekiais atvejais dar grei- 

'čiau gaunasi padidintas kalciaus 
'kiekis kraujuje. Tafta prisieinu 
mažiau vartoti pieno gaminių, 

'kurie turtingi kalciumi. Nėpa- 
; mirtšina, kad tais atvejais rei
kia vengti priiminėti visokius 
be recepto gaunamas, Raičiaus 

'turinčius vaistus, kuriuos žmo- 
.nės mėgsta Vartoti.

Vėl peikia prisiminti priešin-
mos jei jos kiekis kraujujg ne
prašoka l.(K12mg.'c (su sąlyga, 

. i<ii, žmogus pirm, tokio gydymo, 
neturėjo podagros grout). Jei 
toks žmogus turėjo ir turi dd- 
dagrą (gout), jis turi padidintą, 
os rūgšties kiekį kraujuje. 

Imant dabar-prieš pakeltą krau
jospūdį vaistus, los rūgšties kie
kis kraujuje dar daugiau padi-Įciaus perviršis (.hyperkalenną). 
deja Tas gali sukelti podagrosVisi žinokime, kad šlapimą

•aranlis vaisias (toks vartoja- >asunkėjiiuą. Todėl tais atvejais 
ias pakelto, kraujospūdžio iųa- lydymas daugiau komplikuoja- 
niniui) varo laukan kalį (po- 
jssium). Tadą gali gautis su-

’ nažintas jo kiekis kraujuje (hy-
.okįdciuia).. Ypač toks stovis ne

gi nū apturėti ’dar kartu' imaftt

si: prisieina duoti šlapimo rūgš- 
į varančius lauk per šlapimą 
vaistus (Bcneuiid - probenecid, 
•ir zyloprim).

Trečias prieš pakeltų kraujo-

:Tai taip gydytojų vadinamas 
nuo padėties priklausomas su- 

1 mažintas kraujospūdis (ortho- 
static hypotension). Pensininkai 
esti ypač jautrūs tokiam kraujo
spūdžio' pakitimui:, gulint, jis 
normalus, stovint per žemas.

Penktas prieš pakeltą kraujo-, 
spūdį pensininko naudojamo 
vaisto pašalinis veikimas yra dėl 
skysčių netekimo gaunamas ne
pakankamas kraujo išsivalymas 
— baltyminių liekanų kraujuje 
pagausėjimas (prerenal azote
mia). Mat,'inkstai pajėgia gerai 
valyti kraują tada, kai pakan
kamai esti skysčių kūne. Todėl 
reikia kiekvienam žmogui pa
kankamai gerti naudingų skys- 

gą atvejį, kad virš minėtai nau- iėių (vaisių sunkų, pieniškų, vai 
sių-daržovių sriubų ir paukštie
nos tiesaus buljono). Apie svai
galus ir kavutes visi mes už
mirškime. jei norime sveikai gy-. 
vcnlL- Minėtas krauju neišsiva- 
lymas (esant sveikiems inks
tams)- dė! sumažinto skysčių 

^kiekio, kraujuje, kūne esti, su- 
tvarkųjnas gausiai naudingų 
skysčių vartojant.

Nai^ tvarkyli nevarto
jant druskos maisto

Kraujo spaudimą sukelia

dojant kalciaus turinčius .vais
tus, ar vartojant kalcių sutau
pantį. šlapimą varantį vaistu 
(SPH\ONOtACF()N’Je ar TtU- 
AJfTERENE),, jei paciento, inks
tai esti pasilpę. gali gautis kai-

Ketvirtas priešu pakeltą krau
jospūdį pensininko, imajtfįo vais
to.. pašalinis veikimas yra dėl 
pęr didelio šlapimo, va rymo gau
namas kūno sudžiūvimas (de
hydration).. Kai pensininkas 
per daug netenka skysčio, sava
me kūno, jis gali'apturėtisuma- terijose esamo kraujo kiekis.-

ar

Kaip -tvarkytis nevarto
tieji druskos

Bulvių dripsniai (potato 
chips), pretzels, sūdyti krate
riai, piskvitai, plynai, pyragai ir 
pyragaičiai, pagaminti iš drus
kos turinčių miltų (self-rising 
Dour mixes),' rauginti driykai 
(pickles), rauginti kopūstai, soy 
sauce, catsup, kdmereičkos sriu
bos, alyvos, buljonas, kumpis, 
dešros, frankfurter, rūkyta mė
sa ir žuvis, sadines, kenuota po-

pelės, šaldyti žirniai, kenuoti 
špinatai, kenuotos morkos, dau
gelis rūšių sūrių. - -

Išvada: juokus, krėskime
turėdami pakeltą kraujospūdį, 
bet rimtai gydykimės. Tik taip 
elgdamiesi, mes pajėgsime iš
vengti vienos didžiausių peili
ninkui • nelaimių— paralyžiaus. 
Kartais toks paralyžius yra bai
sesnis už mirtį. Tad keiskime 
savo gyvenimo vagą sveikesne: 

, mintinai išmokime čia paduotas 
; žinias, pakelto kraujospūdžio 
pensininkui sumažinimo reikalu 
ir jas ipldykime ■ savame gyve
nime.

Pasiskaityti: Geriatrics, July 
’19861 ' x

Mūsą spaudoje
prie klaidingų išvadų 

Draugo 221 nr. yra atspąus-

giuojame ir grįžtame — TAU
TINĖS VEIKLOS PRASMĖ”. Jo 

; pradžioje klausiama:
— Privačiuose pokalbiuose 

; dažnai kyla klausimas!/ kodėl
mes bėgome.. įrw ';iJ‘' ' ’ ‘ "Er

lūris — jis krinta atsakančiai 
valgomosios druskos kiekiui kū
ne. Kai kuriems iš prigimties 
jautriems žmonėms gausus val
gomosios druskos maiste varto
jimas sukelia pakeltą kraujo
spūdį. Vidutinis tokios druskos 
sumažinimas maiste yra pirmas 
žingsnis tvarkant pakeltą krau
jospūdį pensininkams. Kadangi

■ nėra maisto, kuriame visai ne- 
: būtų valgomosios druskos, ge
riau pensininkui visai jos nevar

toti. Pradžioje bus nemalonus 
! valgis, bet įpratus — visai drus
kos nepasigendania valgant. Be 
druskos maistas padidina veiki
mų slapūną varančių vaistų, 
reikalui’ esant naudojamų prieš 
pakeltą kraujospūdį.

Nevartok druskos paruošda
mas. valgius. Jog neturėk ant 
stalo. Vartok papriką, pipirus, 
oregano, cinamoną, ternono sun
ką ir gvaizdikšUiM vietoje drus- 

ikoa pagerinimui skania Venk 
tokio maisto, kuris yra sūdytas 
ar druskoje konservuotas. Lie
tuviški rauginti kopūstai nevar-

į : Tačtąų tas geras-' ;. klausimas 
■ lieka tJerioginiai neatsakytas, o 
įsileidžiama į retoriką. Iš tiesų 

. šis klausimas kai kuriems re- 

. daktoriams ir pjseudopolįtikie- 
riams yra neįmanomas atsaky- 

* ti. Negi ■ sakysi, kad pabėgome 
nuo bolševikų, kad bendradar
biautume su jais ir statytume til 
tus, vykdydami Sonnenfeldo 
doktriną — priprasti ir pripra
tinti išeiviją prie okupacijos, ir 
vienur ir kitur naikinanti patrio 
tines jėgas. . ?

Toliau Pr. Gr. taip rašo:
“Į tautinę veiklą išeivijoje 

jau atėjo nauji žmonės. Senieji 
autoritetai tam tikra prasme 
griuvo — jų nebėra. Vięni jų 
iškeliavo amžinybėn, kiti jau 
pabaigė savo įsipareigojimus ir, 
metų naštos slegiami, lietuviš
koje veikloje mažai tepajėgia 
dalyvauti. Jeigu dar ir dalyvau
ja, jie tebegyvena praeities lai
kais. Gera išklausyti jų atsimi- 

:nimųį jų pasakojimų, kiek dar 
jie rišasi su buvusia tikrove, bet 
jau veiklos nėra, į skirtingą da
barties gyvenimą tikroviškomis 
akimis jie nepažvelgia. Tai su- 

j prantama natūraliai galvojant, 
: bet tai sunku suprasti išsiskyru
sioms gretoms — gerokai pažen 

; gūsio amžiaus žmonėms supras
ti gerokai jaunesnius ir priešin
gai. Bet tai nieko nuostabaus. 

. Gerontoarchija (senių, valdžia) 
visuomet laikosi diktatūrose ir 

. visuomet autoritetų stokojančio 
je visuomenėje. Išeivijoje nėra 
ir negali būti prievartos tamau 

, ti ir aukotis savo tėvynei, savo 
’ tautai, net ker.čiarfčiam savo 
kraštui. Tai savanoriškas dar- 

' bas, savanoriška auka,, pati iš 
savęs skatinanti veiklai, aukai 
ir naujiems žygiams. Kai dabar- 

' ties pažinimas sustoja ant kon
servatyvumo. tai yra ant to, ką 

. yra palikę, manydami, kad ir 
laikas sustojo, tai, sustoja ©rve. 
nimas. sustabarėja veikla ir lie
ka tik geroutoarchinės pastan
gos išsilaikyti viršūnėje, nors 

' tos viršūnės iš tikrųjų visiškai
nėra.”

Vis‘ų pirma nepamirština, kad 
įvairūs diktatoriai nesinaudoja

tutini gydant pakeltą kmujonpu- senių išrųintįp^, .o^renjįasi jau-
dį. naudotina šviežių kopūstų 
Sriuba.

Vengtini sekantieji val-

nais asmenimis. Gerai žinoma 
istorinė* tiesa rodo, kad senovės 
Graikijoj klestėjo kultūrinis -ir 

(Sukelta į penktą puslapį)
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vo paukŽčio akys, pridengtos 
blakstiena, kuriai pakilus trykš 
davo Aš jam esu už daug ką 
dėkingas. Kaip ir visa mano kar

(Tęsinys) ną. kiekvienu smūgiu- pcrsmei
Tie gudruoliai nėra pavydūs: 

jie į savo naktines medžioklių
iškilas nevengia pasikviesti ir 
pas juos vasaroti atvykusius sve 
čius. Todėl būdami tų pakvies
tųjų skaičiuje, keliaukime van
dens keliu su “modemiško meš-
kerįojįmo” išradėjais ir pasige
rėkime jų piratiška romantika.

Cape Cod, jo kanalas ir ap
linkui esantieji miškai miega 
vasarvydžio poilsiu, šiltos vasa
ros* nakties poryčio ramuma gau 
bią; žyaigždėtą. dangų, žemę ir 
ri’uslūgušio ' Atlanto pakrantes. 
Kanale ir .jb gausiose Įlankose 
variduo visiškai-seklus. Gal dv:e 
jų, jtrijų pėdų gylio ir jame esan 
ti gyvūnija: žuvys, krebai, Šri-' 
mukai ir visi kiti, prisiglaudę 
prie dumblėto dugno, ramiai 
miega, sapnuodami netrukus su- 
grįšiantį potvynį, kurio gelmėje 
galės skaniai ir sočiai papusry
čiauti.

Ir, štai, tokios ramumos tylą 
sudrumsčia duslus - valties mo
toro pupsėjimas. Motorą, prit
virtintą prie valties užpakalio, 
valdo, kilni ponia, Valties vidu
ryje, stovi bačka arba kitas, pla
čia--viršaus. anga, indas, kurio 
dugne'didokas sluogsnis drus
kos. (Tam, kad į ją.ęmestas gro- 

* bis greičiau nusibaigtų.) Valties 
priekyje stovi : vyras, rankose 
laikydamas ilgu kotu perstekę- 
žeberklą, kurio dantys išgaląsti 
iki barzdos skutimo peiliuko aš- 
trummos. Pačiame valties priešą 
kyje įtaisytas prožektorius, iš 
viršaus uždengtas tamsiu danga 
lu. Prožektoriaus šviesa ilgu 
ir plačiu spinduliu skaisčiai ap
šviečia vandenį ir .jo dugno 
prisiplojusias miegančias žuvis 
bei, įvairaus dydžio ungurius. Jie 
ir yra persteke apsiginklavusio 
“pirato” svarbiausias,, taikinys. 
Valtis, motoro pamažu, stūmia- 
iria, lėtai' slenka į priekį, o “pi
ratas”, . atsiraitęs rankovės, vik
riai švaistosi į vieną ar kitą šo

gdamas ungurį. Jį nubraukęs į , 
bačkos viršutinę briauną, vėl tai 
kstosi į kitą auką. Motorą vai- Į * 
danti ir valtį juo vairuojanti kil; “ 
nioji dama, svaigdama poryčio 
ramuma ir rytuose žaižaruojan- ■ 
čios aušros atošvaisčių danguje 
beblėstančių žvaigždžių mirgėji 
mu, svajingai dūsauja: “Ak, ko
kia romantika.’’ • ' "
Tokia romantika svaigstančių 
keleivių yra ne vienoje valty
je. Ir toji romantika tęsiasi visą r 
vasaros sezoną. Prieš pat sau- 
lės užtekėjimą, o kartais jai jau 
savo spinduliais apliejus var.de- Į 
nis, valtys grįžta į savo “uos- [ 
tus”. čia suskaičiuojamas nakti-. aįgEįP 
nis grobis: vienu mažokas, sa- gjgA 
kyšime, tik 50 dešimtys įvairio- 
se kūno dalyse persmeigtų un-
gurių; kitų vidutini — 100 be- įaįMga 
sirangančių vandens gyventoju, i 
o trečiųjų didelis pasisekimas—’ 
nuo 150 iki 200 vienetų. O kiek 
jų paliko vandenyje mirtinai su 
žalotų, niekas nesuskaičiuos. Su 
žalotų ungurių skaičius padidėja 
tada, kai būna vėjuota naktis: 
valties prišakyje esančio prožek 
toriaus pinduliai kreivai lūžta 
vandenyje ir smaigstytojas daž
nai nepataiko aukai į reikalingą 
vietą ir ji pasprunka.

šiuos “piratiškus” žygius jų 
dalyviai vadina meškeriojimu- 
Toks “meškeriojimas” tęsiamas 
jau ilgą metų skaičių. Ir vieną 

■ vidurvasario paryčių naktį ku
ris nors “laimingasis*’ meškerio-

Spcl o 9 dienos rytą Stcckhol- formavo lietuviškas . panevėžio j ta, sirgau perdėto kulto Vaka- 
mas ir visas pasaulis paskelbė kaimas ir Vilniaus apylinkių miš j ’-J

u* ž’nią, kad 1980 metų Nobelio kai ir vandenys. Trakai, Žalie-j 
“ literatūros premi’ą laimėjo Lie-j ji ežerai, Jašūnai — man magiš-j 

* tuvoje gimęs lenku poetas Czes- ki vardai 
law Milo z- JAV kai kurie iaik- 

u raščiai sutrumpintuose p’aneši- 
5, niuose klaidingai skelbė kad No 
d belio laureatas, yra lietuvis poe- 

■n tas. g'mes Vilniuje.
į Pasaulinė garbė ir S212,000 
i premija domina kiekvieną li

teratūros mylėtoją, juo ■ labiau 
mus, kadangi laureatas g.mė

I Lietuvoje. Lietuviu Enriklopedi 
Į ia rašo, kad Cze~law M*losz gi- 
I mė Šateiniuo^e. Surviliškio vals 
I čiuje. Kėdainių apskrityje. Pats' Santaros suvažiavime Taboro ■ 
I Czeslaw Milosz 1955 metais Bue farmoje. Čia jis buvo pakvies 
į nos Aires išleistoje savo poezi- 
| jos knygoje “Epochos sąmonin-:
I gurno poezija”, kurią l’etuvių! 
i kalbon išvertė Juozas Kėkštas,

taip rašo: “G:miau 1911 metais 
. prie Nevėžio, netoli Kėdainių, ir 

■ i mano dokumentuose, žinoma, 
1 neminima nei pievų spalva, nei 

dainų aidai, kurie ateidavo va
karais iš užupio kaimų. Tik sau- 

| sas įrašas: Šateinai, Lietuva...
II Mokyklą ir universitetą lankiau 
I V.lniuje... Mano vaizduotę su

į Vis dar yra kalbančių apie ręi-
— I kalą steigti naują informacijos 

centrą. Turbūt, jie nematė ar 
neskaitė šio laikraščio. J 

Laikraščio nuotaikas išreiškia 
ši ištrauka iš Katalikų skirsne
lio: “Liberalai savo spaudoje 
nėra patenkinti Amerika. Tikru
moje jie jos nekenčia. Jie neap
kenčia turtingumo ir pro'dukci- 

j jos, kuriais jie naudojasi. Kraš
te, kurio 70 nuošimčių gyvento
jų eina į bažnyčią, jie neapken- 

jūrų gyvūnijos stebėtojai jau mitės tyla pagerbė mirusias, čia krikščionybės šaknų. Jie ne-, 
tą faktą užregistravo. Nors.prieš Joms buvo ’suteiktos garbės apkenčia sąžiningo moralumo ir

barnio bazilika

kritimo) suplaukdavo s i’.ės dy 
dž.'oi vadinamos “sidabrinėj ly
dekos (Silverhack). šio kraš'.o 
žvejai jas menkai, panašiai kaip 
ir ungurius, tevertindavo. Už- 

, . ,. z „ ,, t 1 tat tuo pasiriaudo'o sovietinėstojas lietuvis Cape Cod e gales į 
pasididžiuoti: “Aš nusmeigiau! 
paskutini ungurį”. Žinoma, da-> 
bartiriiai to rajono “piratai” iš Į 
galimo atsitikti tokio pasigyri-1 
mo tyčiojasi sakydami: “Ką ciai 
niekus paistai! Argi Įmanoma{ 
iš vandenyno išgaudyti žuvis?”

Į tokią patyčia galima atsa
kyti pavyzdžiais: prieš kelioli- 
ką metų į rytiniu^ Amerikos pa-, 
kraščius kiekvieną pavasari-,(ge 
gūžės mėn.). ir rudeni (nuo rug 
sėjo mėn. iki pirmojo sniego iš

Rusijos žvejų laivynas, kuriam 
i buvo leidžiama žvejoti JAV te- 
| ritoriniuose vandenyse — 12 my 
j lių nuo pakrantės. Dabar tos rū

šies žuvų čia'visai nebeliko. Ir

Moterų klubas
Lietuvių Brighton Parko Mo

terų klubo susirinkimas įvyko 
spalio 2 d. Anelės salėje, 4500 
So. Talman Avė. Susirinkimą 
atidarė pirm. Nellie Skinulis ir 
pranešė liūdną žinią, kad per 
atostogas mirė dvi klubo narės 
— Marie Zolp er Dora Sharko. į 
Narės atsistojimu ir vienos rrii'-J

grabnešės/.vainikai, o šeimoms

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTO JAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN-

, CIAMOS TREČDALĮ METŲ!
f~ Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką! ! t j 1 j

' Prenumeratos 
reikalais prašoma

pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytoju 
pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

porą metų JAV įvedė 200 mylių 
draudžiamą pakrančių zoną, bet; išreikšta gili užuojauta, 
“sidabrinių lydekų” ta^’dj-audi— 

-mas nebeišgelbėjo; Dar vaizdes- 
nis pavyzdys yra unguriai. Juos 
kas nori, kaip nori ir kiek nori 
gali laisvai gaudyti:; meškerė
mis. žiemos metu prasikirtę le_

M de eketes-graibstyti dumble mie 
1 j gančius ungurius specialiais ka- 
1 ’ bilais ar neužšalusiose pakran

tėse' smaigstyti perstekėmis, o 
dabar vasaros naktimis, vandens 
atoslūgių metu, badyti juos, snau 
džiančius, prisiglaudusius prie 
dugno. Reikia atsiminti, kad un
guriai yra sėslūs pakrančių gy
ventojai: jie niekur nekeliauja 
iš tų vietų, kuriose jų tėvai gy
veno ir maitinosi, prieš iškėliau 
darni neršti į Sargaso jūrą. Prieš 
porą dešimčių metų ungurių 
buvo pilnos Atlanto pakrantės 
nuo Bostono ligi Cape Cod’o ir 
kitur. Dabar tose vietose tik pas 
kiri jų “atstovai” teliko. Ir tuos 
“paskutinius mohikanus” Cape 
Cod’o pusiasalio kanale baigia 
išskersti lietuviai “piratai”. 
1980.X.4, So. Boston, Mass.

(Pabaiga)

1739 S. HALSTED ST«
CHICAGO, IL 60608

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardai _____________________________________
Adresas ______________________________________ 1_______

• .Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______i_______ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė ir vardai ___________________________-■______
Adresas ------------------- --------------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardai ir vietovė . - ■_______________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus ____dol.
Pavardė ir vardai __________________________ -__________ _
Adresas -- ------------- ;-----------------------------------------------------

♦ • ——————————----- ——------------— -----------
• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą.
Pavardė Ir vardas _______________________________________
Adresas - ----- --------

rams liga, linkdamas į snobiz
mą. Jis mane gydė savo staigu
mu. Rodydavo naujųjų prancū^ 
zų poetų eilėraščius ir sakyda
vo. jog jie žlugimo, ne jėgos iš
raiška. Jo dėka daug Vakarų 
literatūros lenkiškų imitacijų 

Pji ry žii i j e ' man prarado savo skonį. Jo ma— 
Į nymu poezija tai toks daiktas, 

kuris amžių būvyje retai pasi
reiškia- Tik vieną kartą ji bu
vo pilnai apsireiškusi — Bibli-} 
joj, Dievo padiktuota. Mūsų epo 
chos raktą jis matė Goethės 
“Fauste” ir labai vertino Byro- 
ną. Nuolat mane ragindavo ir 
liepdavo mokyt:s (“Atmink, kad 
būti poetu reiškia visų pirma 

tas kalbėti literatūros‘klausi-žmogum švesesnu už ki.-. 
i mais ir skaitvti savo poeziją. San' tus”). Turėjo aiškią uropos
1 taros svečias savo kūrvbą skai-į įvykių raidos viziją ir po paS1- 
tė lenku kalba, o vertimus, lie.Į kalbėjimo su juo 1935 m. pava- 
tuviu ' kalba skaitė Jurgis Ble-j sarį gyvenau tokiu siaubu, lyg 
kaltis- , v

Štai ką apie save pasakoja pats, 
Czeslaw Milosz: - •
“Mano literatūrinės veiklos 

pradžia sutampa su didžiosios, 
ekonhommės rkrizės ir Hitlerio Į 
žengimo prie valdžios Vokieti-i 
joje laikais. Aš buvau maždaug 
sąmoningas tuo, kaš artėjo. Aš į 
ir mano draugai buvome vadina 
mi “katašfrofistais”. Dalykų 
tvarką, kurią mačiau aplink sa-j v • i <ve, laikiau pasmerkti žūti. ' > ; i

Čia? turiu įvesti mano giminai-p 
čio Oskaro Milosz’o:asmenĮ. Nuo; 
pirmo mūsų susitikimo, kurs 
įvyko 1931 m., nuolat palaikiau! 
su. juo korespondencijos ryšius’ 
ir US34-1935 m. Į dažnai matyda
vomės Paryžiuj. Jaunam žino? 
gui pažintis su tuo, kurs turėjo' 
bruožus biblinio pranašo, vaikš< 
čiojančio modernaus miesto gat 
vėmis, buvo didelis sukrėtimas.! 
Sava naudai turiu pažymėti, jog 
aš gerai žinojau, ką. turįų prieš 
save.*' 

’ komi 
gėlą, 
deda 
širdį 
lyg gyvatės geluonį.. Jo, akys bu

Czeslaw Milocz, atsisakęs dip-! 
lomatinės tarnybos pokarinėje; 
Lenkuos vyriausybėje, kaip emi | 
grantas apsigyveno i 
1961, metais atvyko į JAV ir įsi
kūrė Berkley, Kalifornijoje, ga 
ves universitete profesoriaus da: 
bą slavų literatūros departamen: 
te. * Į
Amerikos lietuviams pirmą kar 

tą arčiau susipažinti su Czeslaw 1 
i M’lcsz, buvo progos 1964 metais.

lokius asmenis vadina raudon- 
______ -----j------ ' ‘ kaklais;?T7- ^e4 neck’L t 
i Nutarimu ‘-raštininkė Eugenv-F^^^R^^A-- •■ . •-- .... .. numeris tune’a Strungvs perskaitė praeito f ..- . . ' ■ ; • , . . . ., ' j 24 psi., metams kamuoja $10.vrvnl'jnio virArn L’'Cilo iv* X’01 ! - •’

ja 
susirinkimo protokolą ir valdy-į 
bos pasisakymas.- Viskas buvo 
priimta. ; \ ■

Į klubą įsirašė? viena nauja 
narė —• Bronice Bagdonas,, kuri 
buvo vienbalsiai priimta.

Buvo pranešta, kad serga Ma-» 
tildą Foįius, Anna žcmgulis, 
Kazimiera Steponavičius ir 
Helen Wybas. Joms visoms pa
linkėta greit susveikti.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Popietis užsibaigė su maloniais 
pasikalbėj imais.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio mėn. 4 dieną.

E. Strungys, rast.

Atsiųsta paminėti
• SPEAK UP, politinio ir 

ekonominio realizmo prieško- 
muriistinis mėnesinis laikraštis 
anglų kalba. Leidžia ir redaguo
ja Giliaras Urbonas. Speak Up 
turėtų skaityti visi pavergtų tau
tų kilmės amerikiečiai ir kana
diečiai Iki kitų kraštų veikėjai.

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

« RŪPESTINGAI IŠPILDAMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

[’ Atdara šiokiadieniais nno
> vaL ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nno 9 vai ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

: Tel. 476-2206

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygą nnkojl

. AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
r

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvtą pastan
gas daryti jtakos j krašto politiką. 102 p*I. Kaina |U0.

Knygos bus išsiąstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAŪJIKNOR, 
1739 S«. Kalsto SU Chleac*. Dt 9M9J

Užsakymus siųsti: SPEAK. UP, 
Box 272, Station B, Toronto, 
Ont., Canada, M5T2W2.

Tokiems kaip jis yra\tai-Į 
Puškino žodžiai apie ari-’ 
kuris savo išrinktiesiems į 
ant lūpų anglies žariją ir 
.duria liepsnojanti kardą,

visa, kas blogiausia, jau būtų 
įvykę. Kai tų pačių metų vasa
rą grįždamas į Vilnių su juo 
skyriaus ir reiškiau jam savo 
baimę, tarė: “O, dar netuoj. Ka
ras prasidės 1939 m. ir tęsis pen- 
keris metus”. “Kas tai gebės 
pergyventi?” “Pergyvensi”.

1935-1939 m. buvo man blogi 
metai' Negalėjau rasti jokios iš- 

! eitfe&iš bejėgiškumo atmosferos, 
Į kuri visus kankino. Tuomet visi 

save apgaudinėjo dėdamiesi ne 
ganą į kur viskas krypsta. Tik 

j karas mane privedė prie tvar- 
' kos, ypač 1940-44 m., kuriuos 
Į praleidau Varšuvoj, intensyviai 
! dirbdamas. Deja, turėjau verstis 
I .be iliuzijų.. . Jei ryt turi įvykti 
T pasaulio pabaiga, visvien reikia 
j sodinti savo, obelis — šiam dės- 

: niui stengiausi būti ištikimas- 
1945 m., jau “liaudies demokra
tijoj”, vienas iš. partijos litera
tūros specialistų-pasigėręs spau 
de mane ir rėkė: ”Tu, paskuti
nis lenkų poete!” Tai buvo ait
ru.

(Bus daugiau)

— Pažink savo draugo būdą 
ir nebus neapykantos.

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

BANKETĄF
NAUJIENŲ 66 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadieni, š. m. spalio 26 dieną ’

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave. t Chicago, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

• VAKARIENĖ
• ŠOKIAI

Pradžia 5 vai. popiet — Įėjimas S20.

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENOS
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, October 21, 1980
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vienam mėnesiui
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Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
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ALTa atliko kelis gerus darbus
Amerikos Lietuvių Tarybos metinė konferencija, 

spalio 18 dieną susirinkusi Chicagos lietuvų Tautiniuose 
namuose, atliko kelis naudingus darbus. ALTos konferen
ciją pradėjo josios pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas, o 
baigė ją pirmasis ALTos vicepirmininkas, vadovavęs 
ALTai nuo pirmųjų jos įsteigimo dienų, būtent — Povilas 
P. Dargis.

ALTos konferencija buvo laiku suorganizuota, su
rašyti atvykusieji ALTos skyrių ir ALTai priklausančių 
organizacijų atstovai ir svečiai. Nutarimai buvo aptaria
mi ir balsuojami pagal veikiančias taisykles, o dažnai ir 
pagal galiojančias Robert’s Rules.

Rųvo .išklausytas ALTos pirmininko dr. Kazio Šid
lausko pranešimas^išklausytas iždininko Juozo Skorubs- 
ko pranešimas, girdėti uždo globėjų tūrio tikrinimo rezul
tatai ir visi buvo viešai paskelbti. ' ’ 1 ‘ ,

Visi džiaugėsi, kad ALTos finansai pavyzdingai tvar
komi, kad pinigai nemėtomi be reikalo ir pavyzdingai lai
komi visi pateisinamieji dokumentai.

kelti lenkų klausimą. Nebuvo aišku, kas tą “lenkų klau
simą” bandys kelti, bet buvo paleista keliolika laiškų, ku
riais norėta sukelti abejones ALTos vedamu darbu, bet 
kai panelė E. Mikužiūtė, Chicago ALTos pirmininkė, iš
dėstė “lenkų klausimą”, opozicija subliūško. Chicagos 
ALTa pritarė Lenkijos uostų darbininkų streikui ir jų 
reikalavimams. Du šimtai Chicagos ALTos narių su vė
liavomis nuvyko į protesto demonstraciją, palinkėjo strei
kuojantiems sėkmės ir laimėti kovą laisvoms ir nepriklau
somoms unijoms organizuoti. Protestuojančių čikagieeių 
tarpe buvo ir lietuvių, kurie padėjo nuversti Lenkijos ko
munistų partijos centro komiteto sekretorių Ed. Giereką, 
vyriausybės premjerą ir visą eilę atsakingų ministerių. 
Bajoriškos kilmės Chicagos lietuvių grupelė nesupranta, 
kad sovietinė komunistinė sistema yra pavojingesnė, negu 
Amerikos lenkai. Mikužiūtės pranešimas išmušė visus jų 
argumentus. Konferencijoje jie nedrįso nė žodžio prašyti.

Skyrių pranešimai ALTos konferencijoje visuomet 
esti įdomūs. Skyrių pranešimus skelbsime artimiausiuose 
numeriuose, bet Chicagos skyriaus pirmininkės praneši
mas visas labai atidžiai buvo išklausytas. Josios argumen
tai užpylė šalto vandens porai karštuolių

Bandymas prievarta užmauti kilpą ALTai ant kaklo 
pasibaigė visišku fiasco. Konferencijoje dalyvavusieji 
žino, kad organizuoti Amerikos lietuviai ne pirmą dešimt
metį dirba organizuotą naudingą darbą. Jau ne vieną kar
tą buvo bandoma vieningą darbą išardyti. Lietuvos laisvės 
priešams pavyko vieną.kitą organizaciją apardyti, bet 
ALTa gynėsi.

Nepatenkintas buvo vienas Cleveland© atstovas? pa
norėjęs turėti 7 atstovus ALTos taryboje, kaip juos turi 
didžiosios ALTos ideologinės grupės. Jis buvo patenkin
tas, kad į ALTą jį priėmė su trim atstovais, bet laikui 
bėgant, tuo nesitenkino. Jeigu jis būtų pasakęs, kiek dar
bo jis buvo įdėjęs į ALTos veiklą, ar pramoko jis toleruoti 
nepriklausomybės siekiančias kitas lietuvių grupes, bet 
jis tvirtino, kad jis nori didesnės atstovybės. Aiškiai ne
pasakė, kad jis galįs savo grupę išvesti iš ALTos, jeigu 
jo reikalavimai nebus patenkinti, bet prasitarė, kad taip 
galėtų atsitikti. Jam buvo priminta, kad SLA (Susivie- 
nijmas) yra kelis kartus gausesnis, bet tenkinasi 3 at
stovais ir nesirengia iš ALTos išeiti. Tada aprimo tole
rancijos nerodantieji, bet dideles pretenzijas turintieji 
vadukai.

Didelė atstovų dauguma džiaugėsi,. kad Povilas P.

PeizažasAntanas Petrikonis

’’isrw’’-

Suvažiavusiems rūpėjo kelionės į Detroitą klausimas. | Dargis, ilgametis ALTos vicepirmininkas, susirinkimo 
Konferencija pasitenkino vadovybės pranešimu, sakan-1 buvo paprašytas ne tik tvarkingai pravesti pakištas gali- 
čiu, kad klausimas toliau aiškinamas. Norėta sužinoti, ar I matijas (galimatias —• literatūrinė logiška nesąmonė) 
toks klausimas iš viso galimas kelti. Reikalas ėjo apie 
leidimą Kutkaus vadovaujamai Bendruomenei įeiti į Bal
tų komitetą. Kutkus būtų labai norėjęs, kad vienerius me
tus Baltų k-to vadovybėn eitų ALTos atstovas, o sekan- 
čiai-eilei atėjusyį Bendrąjį Baltų komitetą galėtų eiti Kut
kaus parinkti žmonės. ALTos vadovybė klausimo nespren
dė, bet nutarė pirma išaiškinti, ar Baltų komiteto statutas 
tokius kutkinius mainus leidžia. Jeigu statutas leistų, tai 
tada ALTa galėtų klausimą svarstyti. Bet jeigu Bendrojo 
Baltų komiteto statutas, paruoštas dr. Pijaus Grigaičio 
ir Leonardo Šimučio, tokio mainikavimo neleidžia, tai 
svarstymas būtų bergždžias. Dabartiniu metu Bendrajam 
Baltų komitetui pirmininkauja dr. K. Šidlauskas. Jis, nu
vykęs į Washingtona kitais reikalais, galės patikrinti ko
miteto statutą ir informuoti ALTos vadovybę. Jeigu sta
tutas draudžia, tai ir be svarstymo galės pranešti p. Kut
kus, kad toks nutarimas negalimas.

Prieš ALTos konferenciją, Chicagoje buvo bandoma sekės? Dau^^ni^^supl^ė

Įstatams keisti, bet tvarkingai konferencijai baigti. Dar
gis parodė reikalingą žinių bagažą, taktą, didelį kiekį 
sveiko proto, visiems atstovams suprantamo ir priimtino.

ALTos konferencija prisiminė praeitų metų konfe
rencijoje Vlado Bakūno keltą klausimą, leidžiantį atvy
kusioms atstovams balsuoti. Pasiūlymas priimtas. Tai 
vienintelė ir esminė įstatų pakaita, o visos kitos pastan
gos nedavė rezultatų, nors jos ir labai kruopščiai buvo 
ruošiamos.

J. KLAUSEIKIS

Ir vėl ruduo. Ir .vėl BALFas 
per spaudą, per radiją ir per 
rinkėjus kreipiasi — pršo šalpai 
pinigų, kviečia j balių.

Pernai losangeliškiams gerai

^ALFo kason. Įvairias rinklia
me- > ir baliaus išlaidas apmokė
jus, liko tiek pinigų, jog galėjo 
8 000.00 dolerių pasiųsti BALFo 
centrui į Čikagą. Valdyboje bu
vo: V, Pažiūra-pinn-, R. Mulo-

kas, R. Bužėnas, J. Rukšėnienė 
— vicepirmininkai. A. Nelsienė 
sekretorė, A. Mitkevičius iždi
ninkas. Valdybai padėjo visa ei
lė moterų, ir vyrų ar tai savo 
apylinkėse BALFą atstovauda
mi, ar tai darbu ir įvairiomis 
dovanomis prisidėdami prie BAL 
Fo baliaus pasisekimo.

Šių metų rinkliava pradėta. 
Vajus kuo daugiau BALFo pini
gų surinkti bus baigiamas lap
kričio mėnesį. Pabaigtuvėms — 
pelnui gauti balius, lapkr. 15 d- 
Š v. • Kazimiero parapijos salėje. 
Publika kviečiama BALFui au
koti, o taip pat atvykti į balių.

SUNKUMAI ŠALPAI 
DRABUŽIUS PANAUDOTI
Daug metų jau yra praėję, 

kai vietini BTLFtas šalpai neren 
ka drabužių, nes surinktiems 
drabužiams. ir avalynei nors 
trumpai palaikyti, sutvarkyti 
yra reikalinga patalpa — san
dėlis. Paštas pabrangęs, siunti
nių išsiuntimas nemenkas dar
bas. Tad ir atsisakyta nuo dra
bužių rinkliavos.

Prieš porą metų mano garaže i 
susidarė nemaža atsarga varto-1 
tų drabužių ir batų.. Ne vien 
savų, bet ir svetimtaučių nuo
mininkų paliktų, anūkių išaug
tų ir jų tėvų nebenaudojamų. 
Drabužiai dar geri, išvalyti, tad 
nesarmata kam ir atiduoti. Klau 
siau BALFo skyriaus pirminin
ką V. Pažiūrą, gal turi adresų 
Lenkijoje gyvenančių lietuvių, 
kuriems galėčiau pasiųsti siunti
nį, kuriems reikia paramos. Pa
tarė kreiptis į BALFo centrą.

Gavau dviejų šeimų iš Su
valkų trikampio adresus, ku
rioms, BALFo centro rekomen
dacija, šalpa reikalinga. Kiek
vienu adresu išsiunčiau siunti
nius, pašto išlaidų sumokėdamas 
dvidešimt šešis dolerius su cen
tais. Pranešiau ir BALFo cent-

rui, kad siuntiniai pasiųsti, nes 
to buvau prašytas, kadangi cent 
ras norįs atžymėti kartotekoje 
kam ir kada siuntinys išsiųstas. 
Ar siuntiniai pasiekė adresatus 
— nežinau, nes tyla, niekas iš 
tų, kuriems siunčiau neatsiliepė, 
neparašė-

NEPAŽĮSTAMI PRAŠO 
PARAMOS

Metams praėjus, kai pirmuo
sius siuntinius išsiunčiau, gavau 
iš nepažįstamos moters puikiai 
lietuviškai parašytą laišką, iš 
tf>s pat Suvalkų trikampio apy
linkės, kurion siuntinius buvau 
siuntęs. Aprašo šeimos sudėtį 
ir nelengvą gyvenimą, prašo, 
kad ką nors atsiųsčiau paramai.

Apie tokį prašymą parašiau 
BALFo centrui, klausdamas, ar 
jiems žinoma ta šeima, ar. ji šelp 
tina? Atsakymas — taip; toji šei 
ma šalpos reikalinga. Praeitų me 
tų balandžio mėn. pasiunčiau 
vieną o ]

Toliau laiške rašoma: “Kad 
parašytute pavardes tų žmonių, 
kuriems išsiuntėte pakietus, o 
padėkavonės neparodė, tai pa- 
rašytau ar jie lenkai ar lietu
viai. Nes lenkai irgi rašo ir pra
šo pašalpos ir tie kurie neken
čia lietuvių. Ir yra tokių lietu
vių išgamų, kad rašo už juos 
laiškus, ogi žino, kad jie neken
čia lietuvių. Netgi tokie rašo, 
kurie nežino, kur pinigai padėti 
ir kuo rengtis. Visokių yra žmo 
nių”. -

Kam buvau, siuntinius siuntęs, 
pavardžių neminėjau, bet tik pa
rašiau, kad man jokių rankdar
bių ar gintarų nesiųstų. Gruo
džio pabaigoje išsiunčiau vieną, 
o sausio pradžioje antrą tai pa
čiai šeimai siuntinukus, sumokė 
damas, dvidešimt du dolerius pas 
tui. Pranešiau ir BAJFo centrui, 
jog vėl siuntiniai pasiųsti.

Metai baigiasi, bet ir toji šei- 
vieną o gegužės mėn. antrą ma nebeatsiliepė, nebeparašė, 
siuntinį. Pašto išlaidų sumokė-i J°S siuntinius gavo. Gal pakely 
jau dvidešimt aštuonius dolerius ' dingo?_Bęt ąbejoju^^,.^^ 
su centais. •

.Prašytojai parašiau ir laišką, 
jog du siuntinius išsiunčiau. Pa 
minėjau, kad prieš tai į jos gy
venamą apylinkę siunčiau dviem 
šeimom, bet jos man neparašė,, 
ar suntinius gavo. Spėjau, jog 
anos perleido mano adresą pra
šytojai. Minėjau, jog padėkos 
neprašau, bet norėčiau žinoti, 
ar pakely siuntinys neprapuolė, 
ar adresatas gavo?

' IR LENKAI PRAŠO...

Nepažįstamoji po kurio laiko 
atsiliepė — parašė, jog siunti
nius gavo. Atsidėkodama klau 
sė, gal galinti kokių rankdarbė- 
lių atsiųsti, gal gintaro? Parašė 
ir pavardę moters, iš kurios ma 
no adresą gavusi, bet aš tokiai 
moteriai nebuvau siuntinio siun

1 LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGI- 
' JA ‘LABDARA- VOKIETIJOJE

Vakarų Vokietijoje veikia šal
pos draugija “Labdara”, vienas 
iš jos pirmųjų organizatorijų 
yra Jonas Glemža. Per šią drau
giją Punsko lietuviams siunčia
mi siuntiniai iš Anglijos ir iš 
Kanados, ypač mokslus einan
čių šeimų jauYiimui. Iš Kanados, 
per K. Toliušį, atsirado ant ma 
no stalo lapai popieriaus, kuria
me surašyta dvylika adresų. 
Jie pavadinti: “Rūbų siunti
niams iš Kanados Suvalkų Tri
kampio moksleivių adresai”.

Adresuose aprašytos šeimos, 
kurios leidžia jaunimą moks
lam Nurodyta, kiek šeimoje yra 
asmenų, katrie vaikai kokias mo 
kyklas lanko ir kokia materiali- 

(Nukelta į šeštą puslapį)

P. KESIŪNAS

TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ
' 3-jų dalių ROMANAS

(Tęsinys) J
Ramunė nepajėgė į jų visus klausimus atsakinėti; 
ji tik žiūrėjo į jų pageltusius veidus ir džiaugs
mo pilnas akis. Ji matė, kad kaliniai žiūri. į ją 
nebe kaip į paprastą žmogų, bet kaip į angelą, 
nusileidusį iš paties dangaus. Iki šiol dar niekas 
nesurakintomis rankomis nebuvo pakliuvęs j šią 
baisiąją duobę; čia tebuvo tiktai kankiniai ir 
kankintojai.

— Jūs jau žinote, kas čia šįvakar įvyko? — 
skubėjo Ringaudas, vos tik kaliniams kiek apri
mus, supažindinti Ramunę su klaikiąja tikrove.

Ji linktelia galvą.
— Kaip gaila, kad aš pavėlavau... viena 

valanda...
— Apie jo likimą jūs nieko nežinote? — pa

klausia patyliuko ją Niaura.
— Jo nebėra... — vos girdimai prašnabžda 

Ramunė.
Visi kaliniai nulenkia galvas ir nutyla. Savo 

Klintimis kiekvienas atsisveikina su mielu ir bran
giu draugu.

— Ar jūs žinote dar vieną mūsų paslaptį? ... 
kreipiasi į R munę Niaura, mostelėdamas į 

Ringaudą savo galva.

— Laimei aš žinau, nors dėl to aš jūsų nega
lėjau surasti ištisus metus. — Ringaudo niekas 
nebeįstengtų išvaduoti... Gerai, kad jo čia tarp 
jūsų nėra.. . Bet aš turiu jau bėgti — jie man 
davė tik penkias minutes... Baigusi derybas su
grįšiu dar pas jus; nepasiduokite jokioms provo
kacijoms.

Ji greit išeina. . :
— Ar aš nesakiau! — didžiavosi Niaura, vos 

tik Ramunei išėjus pro duris.
— Kas galėjo patikėti! Kaip neteisingai žmo

nės kalbėdavo apie ją, — atsiliepia Guoba.
— Aš jutau, kad mes iš čia dar ištrūksime. Į 

Bet kaip gražu, kai matai, kad net silpnutės mer
gaitės veržiasi į mūsų gretas... ir tiek narsumo į 
parodo. .. — jaudinosi Ringaudas.

— Bepigu tau — ne viena, tai kita. .. iš paties
pragai o ištrauktų... pagiežos pilnu balsu sten- susijaudinusi Ramunė.

— Nusiramink juk greit būsime laisvi!.— 
ramina jį Niaura.

— Jonai, valdykis... prisimink, kaip mes 
džiaugdavomės sėdėdami po pušaite ir surašinė- 
dami, kaip kokie velniūkščiai jaučio odoj, visų 
niekšų juoduosius darbelius — netrukus ir vėl ga
lėsime trinkti jų pakvaišusias galvas, — stengėsi 
paveikti Joną Ąžuolas gražiais prisiminimais.

Bet priminus nerūpestingą praeitį, Jono ner
vai dar labiau pakrinka; jis staiga atsisuka į Rin
gaudą ir ima visas drebėdamas šūkauti:

— Nekenčiu aš tavęs!... Kartuvių neišveng- 
į si ir tu...

Su tais žodžiais jis susmunka ant grindų.
Visiems pasidaro aišku, kad Jonas jau ligonis.

♦, ♦ ♦

Po keleto minučių sugrįžta į kamerą. labai

gėsi įgelti Ringaudą Jonas.
— Tu klysti — jeigu tik ji pajėgs, išvaduos 

mus visus, — atsiliepia Niaura.
— Aš nenoriu, kad kas mane dar vaduotų... 

Mane išvaduos tik mirtis... Tokį gyvenimą bran
ginti galėtų nebent beprotis... — pykčio iškraipy
tomis lūpinis vapaliojo Jonas.

Visi tyli Jonas pamažu peržvelgia visą kam
barį paklaikusiomis savo akimis ir pasileidžia 
bėgčia durų link. Staiga pašoksta Niaura su Guo
ba ir pasiviję prie durų stengiasi jį sulaikyti, bet 
Jonas draskosi ir veržiasi pro duris.

— Aš atnešu liūdnas žinias — atgijo tas smo
gikas ir kelia didžiausią triukšmą... Jis nuolat 
kartoja vieną pavardę iš jūsų ir kalba apie kaž
kokį išdavimą... . ?

— Aš neišdaviau! ... Į kartuves eisime abu. 1.
— lyg P61* sapną sumurma Jonas.

Ne vien Ramų^ės^-hęt-ir^visų-Žvjl^sniai.nu- 
krypsta į tą kampą; kur panarinęs galvą užmerk
tomis akimis, sienos atsišliejęs, kiūtojo Jonas.

— Derybos buvo jau baigtos — vidurnaktyje 
būtume išvykę visi... Dabar ten tikras praga
ras. .. Bet nenusiminkite, — labai nervingai, ne-

galėdama paslėpti savo susijaudinimo, kalbėjo 
Ramunė, — jeigu aš nežūsiu pirma jūsų, tai visi 
būsite laisvi...

A
Ilgokai pasižiūri ji dar į Ringaudą ir greit 

išbėga.
Paskui ją pro gremėzdiškas duris išseka ir 

kalinių paskutinioji viltis. Kameroje staiga taip 
sutemo, jog jie nieko nebematė... net vienas 
kito...

Ramunei išėjus, į kamerą ateina viršininko 
pasiuntinys.

— Viršininkas laukia jūsų atsakymo, — krei
piasi jis į kalinius.

Į jo klausimą niekas neatsako.
— Aš tuojau turiu pranešti jūsų atsakymą, * 

— sugriaudžia jis jau perpykęs, kodėl kaliniai tyli.
— Mes neturime ko atsakyti, — atsiliepia 

pagaliau Niaura.
Smogikas dar palaukia valandėlę, paskiau la

bai griežtu balsu kreipiasi į Joną:
— Bašinskas tuojau pas viršininką! O jūs 

visi taip pat užsivilkite mirties marškinius... — 
pagrūmoja dar liekantiems.

Jonas pamažu tylėdamas išeina iš kameros; 
smogikas su ištiestu ginklu išseka paskui jį.

Visi kaliniai taip pat tylėdami palydi Joną 
apgesusiomis akimis.

v

(Bus daugiau) >
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
26. “Amžinasis Tėvas”

mūsų “E 
todėl am:

Pranašas Izaįjas sako, kad Jėzus bus “Amžinasis Tėvas ’. Bet 
tai nereiškia, kad jis bus tas pats, kurį mes krikščionys vadiname 

giškuoju Tėvu”. Žodis tėvas reiškia" gyvybės davėjas; 
uoju Tėvu bus tas, kuris suteiks žmogui amžinąjį gy

venimą. Taip Jėzus padarys ^visiems, kurie per tūkstantį metų jo
karaliavimo tikės į jį ir klausys jo karalystės įstatymų. Gyveni
mas, kuri žmonės gauna iš savo gimdytojų, yra netobulas ir trum
pas; bet visi, kurie tuomet ateis pas Jėzų, gaus amžinąjį gyvenimą, i 

Turime ir kitų šventraščio vietų, kurios patvirtina Dievo pa
žadėjimus duoti žmonėms amžinąjį g/veninių per Jėzų; Tas pats 
Dievo pažadas yra parašytas 1 Kor. 15:45 ir 47. čia apaštalas kaloa 
apie Jėzų kaip apie “paskutinį' Adomą”, ir sako, kad po jo prisi
kėlimo iš numirusių jis buvo padarytas “gaivinanti dvasia Kitaip 
sakant, jis yra dvasinė esybė, turinti galybės duoti gyvybę kiliems. 
Kad niekas nemanytų, kad Jėzus kaip “paskutinis Adomas” valdys 
ir laimins žmones būdamas žmogiue esybe, Povilas aiškina, kad 
“paskutinis Adomas” yra “Viešpats iš dangaus”.

šv. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 

WeaMweHr CemmunitY klinHwa 
MacHdno* direktorius

_KAZt BRAZDŽIONYTt

Progratn**

Teki 562-2727 arte 552-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL YRI AKIŲ LIGOS 

2907 West IMrd Street

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

Viso* laidos la WOPA RotM 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
U WT1S stoties 1110—AM bang*.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60621 

Telef. 778-5374

OPTOMITRISTAS
KALBA UETUVISKAI 

2618 W. 71 SL TeL 737-5149

“COUtACt RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
L INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4XIC 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

. Ofiso telefonas: 776-2880, 
Razidencųos tslafu 448-5545

Veda |« Aldona Daukus 

Tala44 HlnUoct 4-14 }j 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DK. VYT. TAURAS į
GYDYTOJA* IR GM1RUROA* SUSIRINKIMU

Ofisas WEST 59te FrtMT

P. ŠILEIKIS, O. P,
. OBTHOPKDA3-PROTEZLSTAS

Aparatai - Protezai. Med. ban-
®w c—_ —:------ .-i-
•W (Arch Supports; ir k

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk- 

i tądien!, spalio 24 d-, 6 vai. vak., Vy- 
1 čių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 

kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir va sės.

E. Strungys, rast.

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVĖ. 
Tel. 422-2000

staliuko, už kurio vis dar sėdi 
nusiminęs Lemain. — Bet kodėl 
tamsta susrūpinęs?..

— Susirūpinsi ir nenorėda
mas, — susiraukęs atsikelia Le
main. — Kada ir kokiu būdu 
atsiskaitysiu iš tokių avansų?..

r— O, nesirūpink tamsta —at 
siskaitysi greičiau, negu manai, 
— paguodžia Jurosevas. — Mes 
savo draugams • mokame gerus 
honorarus, nešykštėdami- ..

-Lemain nieko jam į šiuos žo
džius neatsakė, tik nusigręžęs, 
ėmė vartyti papkėse sudėtus pus ! 
tapius. Pastebėjo, kad ten buvo 
ne duomenys, ne žalia informa
cinė medžiaga, bet prancūzų 
kalba rašyti ilgi, nuodugnūs 
'straipsniai, kuriuos tenka tik pa
sirašyti.. .

Numojo ranka ir atsigręžė į. 
Jurosevą.

— Gal važiuosime, laiko ne
gaišdami?. .

PASKUTINIS VINCO KRĖVĖS KŪRINYS
i Jis pasijuto, kad nuo panašaus 
avanso neužteks jėgų atsisakyti. 
— Juk dar neskubu išvažiuoti.. •

— Draugas Leontjevas supran 
ta, kad pinigas geriau, negu pa
žadas. Pinigas ir Maskvoje rei
kalingas pasakysiu tamstai, — 
juokauja Jurosevas-patenkintas, 
trindamas delnus,

— Gąl tamsta malonėsi priim
ti ir pakvituoti, -— teikia jam 
Jefimovas kelis dolerių pokelius 
ir iš anksto paruoštą pakvitavi
mą.

— Parsiduodu, su kūnu ir sie
la parsiduodu! — skaudžiai siel
vartauja sielos gilumoje Lemain, 
bet avanso neatsitumia, tik jį 
paima, Įkiša pokelius į kišenę ir 
pasirašo pakvitavimą, net jo ne
paskaitęs.

— “Geriau žvirblis rankoje, 
negu gervė ant stogo”, sako mū 
sų patarlė, — juokauja toliau 
Jurosevas. — Na, ar mes laikraš 
čio “Literatumaja Gazeta” re
dakcijai nusileisime? Kaip ma
nai, draugas Nįkiforovai? Netu
rėtume nusileisti.

— Ir aš manau, kad neturėtu
me. .. — šypsosi ir Nikoforovas.

— O kiek spėjai sugramdyti 
mūsų liesoje kasoje?

— Šešis tūkstančius, draugas
: Jurosovai. . - j

— Taigi mudir'juos net pra- 
i lenksiva. Duok šen visus, kiek 
* turi... r .

Nikiforovas, neskubėdamas, 
išima iš portfelio šešis dolerių 
pokelius, paduoda juos i ran
kas Jurosevui irgi su paruoštu 
iš anksto pakvitavimu.

— Tamsta, ponas Lemain, ma
nau, nesi užmiršęs ir mano paža 
do. Štai čia lygiai šeši tūkstan
čiai dolerių. Gali net neskaityti. 
Mes nenorime, kad šiuo atve- 
'u mus pralenktų laikraščio “Li
teratumaja Gazeta” redakcija. 
Malonėkite ir mums pakvituoti.-.

Lemain, be žodžių, automatiš
kai, ir šiuos pokelius. sukemša 
į kišenę ir pasirašo- pokvitavi- 
mą. • - - .

— Pardaviau?. pardaviau savo 
sielą, kaip Juda iš Kerioto- Kris
tų — pagautas- dar didesnio 
sielvarto, atsisėda Lemain ir su 
gniaužia rankom skruostus.
--- Dabar judu/draugas Jefi- 

movai ir draugas Nikiforai, esa
te laisvi. • ■

Su jais atsisveikindamas, ne- 
aisistojo. net nepažvelgė į juos. 
Gėdijosi- dirstelti jiems į akis, 
nes suprato,-kad. jiedu .ne pir
mą kartą dalyvauja panašiose 
“apeigose”. Ne jjs pirmas ir, 
matyti, nebus paskutinis, kurie 
pateko ir dar pateks į šių rau
donųjų -velnių pinkles...

— Aš. čia atnešiau tamstai ge
ros medžiagos, kurios užteks ke 
liems tinkamos apie mus infor
macijos straipsniams, — traukia 
iš savo portfelio porą storų pap
kių Jurosevas ir padeda jas ant

(Tęsinys)

— Kad man tamsta parodysi 
jūsų socialinių laimėjimų pavyz 
džius, — pasiskubino Lemain. 
— Ne, neužmiršau, ir štai jau 
esu pasiruošęs, -

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
daxaL Speciali pagalba klubas rengia žaidimų pobūvi (bunco

__ : “S č party) sekmadieni, spalio 26 L, 1 vai.
- *- * ----1_ <. * popiet Dariaus ir Girėno posto sa- i

leje, 4416 So. Western Ave. Nariai t 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. Bus 
gerų dovanų r skanių valgių; kavutė 
po žaidimų.

Kviečia Komisija ir Valdyba

itofl West ttrd St„ ChicatK UL 6Mt9

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir Slapumo

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel (813) 321-4200

REKKRAUSTYMAI

Leidime* — Pilna epdreudo 
ŽEMA KAINA

MOVING

ft (volriy aMianą.
ANTANAI VILIMAI 

TaL 274-1882 arte 474599*

esu pasiruošęs, — patsai nesės- 
damas ir svečių sėsti nekviesda- 
rnas, pareiškia. —Tik aš maniau, 
kad mudu vienu su tamsta vyk
sime, — nusišypsojo jisai.

— O taip, — patvirtino Juro
sevas.— Draugas Jefimovas ir 
draugas Nikifforovas — abu la
bai užimti, ir aš jų nenoriu truk 
dyti. Draugas Jefimovas, gal at
liksi savo reikalą- su ponu Le
main ir būsi laisvas.

— Kokį reikalą? — teiraujasi 
Lemain, lyg nieko neprisiminda
mas. •

Jis buvo griežtų griežčiausiai 
nusiteikęs neimti jokiu avansų 
ir jokiais pasižadėjimais nesusi- 
rišti.

— Atnešiau tamstai, ponas Le
main, avanso, kurį draugas Le
ontjevas mūsų redakcijos vardu 
pažadėjo-..

— Jok;o avanso man nereikia, 
—• griežtai pareiškė Lemain.

— Kodėl nereikia? — apsime
ta nustebęs Jurosevas. — Juk 
sv":i?.rta buvo. Pinigas visuo
met reikalingas, ir juo daugiau 
jo. juo us reikalingesnis, pasa- 
k-’-i-i tamsta’, — neramiai šyp- 
sc":- Jurosevas. —- Įdomu, kiek 
atsinešei, draugas Jefimovai?

— Tik penkis tūkstančius do- 
ler:ų... — traukia iš portfelio 
Jefimovas, lyg susigėdinęs, kad 
tiek maža jų.

— Penkis tūkstančius? — nu- 
;stebėjo sumišęs Lemain. Jam 
net i galvą nebuvo atėjusi pana
ši mint’s, kad bus pasiūlytas to^ 
k;s milžiniškas avansas. — Juk 
tai turtas 1 — pagalvojo — Už 
toki pinigą šiandien galima pu
sę Paryžiaus nupirkti...

— Kam tiek daug, kam tokia 
skuba? — suminkštėjo sumišęs 
ir pusiausvyrą praradęs Lemain.

Žodis Lietuvai
%

(Vinco Krėvės kalba, pasakyta 1952 m. 
spalio 19 d. Filadelfijoje, minint jo 

septyniasdešimt metų amžiaus 
sukaktį. — Red.) ' ■ •

Nevarginsiu jūsų ilga kalba, 
tik noriu pasakyti, kad visą. ši- 

; tą laiką, nors man nesakė, aš. 
, žinojau apie šių iškilmių ruoši
ma. Man buvo labai liūdna. Aš 

■jaučiausi, kad aš turėsiu eiti į 
! savo pakasynas, nes septynias- 
l dešimt metų — tai tokis jubilie- 
jjus, kuris primena žmogui, kad 
•liko neilgai gyventi. Net ir Šven 
tas Raštas sako, kad septynias
dešimt metų yra žmogaus am
žius.

Mūsų Dzūkijoje yra toksai 
padavimas. Sako, kada žmogus 
gyvena daugiau, kaip septynias
dešimt metų, jis ne. savo amžių 
gyvena, o svetimą. Aš visados 
buvau tokis žmogus, kad nieka
dos ir nieko nenorėjau skriausti. 
Ir nežinau, ar daug atsirastų 
tokių, kurie galėtų pasakyti, 
kad aš jį nuskriaudžiau, bent 
gal nežinodamas pats ir nemany 
damas,. Man buvo labai liūdna 
galvoti apie tai, kad aš turiu iš 
ko atimti brangius metus, kokio 

1 nežinomo, gal ir labai gero as
mens, kuris nori gyventi.

1 (Bus daugiau)

Mūsų spaudoje

BRUNO R. VALENTQR
Gyv. Oak Lawn, Illinois

Mirė 1980 m. spalio 18 d., 11:25 vai. vak., sulaukęs 56 
metų amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Adelle, sūnus Steven IU, duktė 
Christine D., sesuo- Delores Valentor, gyv. Seattle, Wash., 
dėdė ir teta Olto ir Anna Kassaulskiai, gyv. Hickory Hills, 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Prašo aukoti Vėžio Fondui.
Velionis buvo Fred Tuch Buick tarnautojas.
Kūnas pašarvotas Blake-Lamb koplyčioje, 1727 West 

108rd St., Oak Lawn, III.
Trečiadienį spalio 22 d., 9:30 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į St. Catharine of Alexandria parapijos bažnyčią, 
d po gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Visi a.a. Bruno Valentor giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą jr atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona,- sūnus, duktė, sesuo, giminės*

Laidotuvių direktoriai Blakc-Lamb. Tel. 636-1193 ar 735-1242

(Atkelta iš antro puslapio)

ekonominis gyvenimas Periklio 
Laikais, kai įstatymus leido va
dinama senių taryba. Tikrumo
je. ką gali patarti ar nutarti 18- 
20 metų jaunuolis, išrinktas į LB 
tarybą?

Pr. Gr. neturėtų pamiršti, kad 
valstybės bei visuomenės reika
lai yra sprendžiami pagal nekin 
tarnus dėsnius, o ne pagal sveti
mų valstybių idėjas.

K. Petrokaitis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

VANCE FUNERAL HOME
•1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIIX1JIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VĄNCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

EUDEIKIS
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

> • ■:

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagoe

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArd* 7-3401

, BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7*1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

---------------- -----
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Bridgeporto.

eiraus-

Atkelta iš 4 psl.

We’I! help you make the right move.

tabele

Juozo Šmotelio

TELLER.

IŠNUOMOJAMI DU BUTAIŽIAURŪS

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

$1.00
$3.00

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

P. N EDAS, 4059 Archer Avenuę, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

rektorė, dėl kitų įsipareigojimų 
negalėdama dalyvauti Naujienų 
bankete, atsiuntė $200 aukų? Dė

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta 
WELLS peržiūrėta,

CHICAGO, ILLINOIS 60601

Phoeei VTrglafa 7*7747
Thur.9-8 Sat. 9-1

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubHc 7-1941

KAIP TURĖTI RAMYBĘ 
KADA NERAMU?

Notary Public .
Insurance, Income Tax

• Sakalas, puldamas grobį 
skrenda 360 kilometrų per va
landą greičiu.

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, October 21, 1980

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

(1 kg)—10.57 
Rūta Mažely te

ADVOKATŲ DRAUGU A
VALDEMARAS BYLAITTS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toe 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

F. Zapcli*, Agent 
3203«/: W. *5th St 
Evtrg. Park, III. 
40642, - 4244654

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALB

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. *27-355*

teisėjo Alphonse 
, “Sūduvos** 

išleista knyga su legalKkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica* 
<o, ILL. 60608. Kaina $3.00.

M. i I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiv 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

see us for 
Jįjį financing 

AT OUR 10W RATS

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3i/2 kamba
rių butas prie 35-tos. ir Emerald 

Skambinti 523-1387.

Namai, Žami — Pardavime!
REAL ESTATE FOR SALB

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 arba 776-5163 
264» West 63rd Street 

Chicago, m. 60629

Midland Savings Bendrovės 
Marquette Parko skyriui 

reikalinga 
TARNAUTOJA 

turinti patyrimą, ar be jo. 
Tel. 925-7400

D t M ES 10 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA]
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. L A U R A f T I S • * 

4645 So. ASHLAND AVI.
523-8775 -

■Kadangi tie du siuntiniai, ad
resuoti mokslą einančiam jauni
mui, tai gal jie susipras ats: j 
liepti, kai juos gaus. Padėka ne-1 
reikalinga, o tik žinia.

Vienas 4 kamb. antrame aukšte 
ir kitas 5 kambarių 1-me aukšte. 
$130 į mėn. Centrinis šildymas.

4508 S. Honore 
Tel 376-2443

MŪRINIS, 55 pėdu pločio.
2 krautuvės, atskiras, šildymas. 2 au
tomobilių garažas, $175 mėnesines 
nuomos už vieną krautuvę. $30,000 už 
vieną. Kartu su hardware bizniu — 

$45)000. Prie 71-os ir Rockwell.
Telefonuoti 476-2427

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namų ir įrengimais Maiųuette 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
duotu Neaukšta kaina.

DAŽYMAS IR REMODE- į 
. LIAVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
E lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue* 
Tel. 523-0383

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais ________

Minkštais viršeliais, tik_ _

Dr. A. J. Gussen — ’AUKŠTA KULTŪRA
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

HFLF WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

and 
Compounded 

Quarterly 

OUR SAVINOS 
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

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

Dr. A. J. Gussen 
grožis,

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayeregularfy!

NEIGHBORHOOD
■ REAJV &xyjp

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

GENERAL REMODELING 1
• Alumin. langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita -. i—

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. K Mtzie Avenue - 

Tel. 776-8505

Dr. Vytautas P. Dargis, (R) 
LB pirmininkas, visuomenės vėl 

^na kėjas ir neatlaidus kovotojas už 
Lietuvos laisvę, su savo arti- 

' maišiais ir bendradarbiais daly
vaus Naujienų bankete. Dėkui 
už dalyvavimą ir dešimties vie
tų stalo ankstybą rezervaciją. 
Visi mieli tautiečiai kviečiami 
dalyvauti ir vietas grupėmis ar 
pavieniai rezervuoti Naujienų 
administraci j oje.

• 4 - 1 ? *

— Edvardas Bogus, lietuviams 
žinomas finansininkas, su savo 
svečiais atstovaus Grunwald 
Savings fi.Loan bendrovę Nau
jienų bankete. Jis yra tosjbend- 
roves prezidentas. ’ < .

— Čepaitis Juozas iš Windsor, 
Ont., šio mėnesio pradžioje larF 
kėši Čikagoje. Dėkui jam už vi
zitą Naujienoms ir už įteiktą 
šimtinę: $45 metinei pronume- 
ratai ir $55 aukai.

— Dėkui Malvinai ir Petrui 
Zdanavičiams iš Marquette Par
ko už $15 auką, įteiktą atsiskai
tant už laimėjimus. Jie taip pat 
praturtino premijas, įteikdami 
12 plaukams šukuoti šepečių.

— Dėkui poniai Adelai Lou- 
cius iš Ook Lawn, Ill., už anksv 
tybą prenumeratos pratęsimą^ 
ir už' atsiustą $10 auką.

♦ * r

— Senas N aujienietis iš -Brig
ton Parko daugeliu atvejų stam 
biomis aukomis yra parėmęs 
Naujienų leidimą. Dėkui už $50 
auką, įteiktą artėjančia banke
to proga.

— Dėkui p. O. Thiel už įteik
tą. $20 auką atsiskaitant už lai
mėjimus. Taip pat dėkui tau
tiečiams už aukas, atsiųstas ta

nė padėėtis, pvz., mažažemiai, 
darbininkai ir panašiai.

.Parinkau dvi šeimas ir joms, 
šio spalio men-, kai Įosangeliš- 
kiai Vykdo BALFo vajų, išsiun
čiau kiekvienai po siuntinuką. 
Pašto išlaidų sumokėjau dvide
šimt penkis dolerius su centais. 
Tai jau treti metai, kai siuntinių

Ar vaistų pagalba ar apsisvai
ginus narkotikais ar alkoholiu 
apturima ramybė? Ar iš viso 
galima turėti ramybę???

Išgirsite šią ypatingą progra
mą šį antradienį 8:45 vai. vakare 
su “Gerąja Naujieha Lietu
viams” radijo banga 1490 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

Šį penktadienį per'Sophie Bar
čus radijo programą 4:23 vai. 
popiet išgirsite “Durys į Dangų”.

Parašykite pareikalaudami šv. 
Jono Evangelijos knygelės. Pri
siusime dovanai. f

Lithuanian Ministries 
P. O. Box 321 

Oak Lawn, IL 60454

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti 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 kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tek 767-0600

SIUNTIMAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERYICK 
SMI W. IMk St, Chkaco, DL KM29. — TeL WA I-X7I7 

V. VALANTINA8

ZW8 West «9th St, CMcac®, UL <6629 • TeL WA MTU
Didelir p«atrinkimas geroe rtftea įvairių preH^. i 

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ
*4^"*** w ■ ■ ai

© Vyras mėgsta tai, ką mate 
moteris — ką girdi.

nes jis nenorėjo Lietuvos me
morandumo net priimti. Po il
gesnio pasikalbėjimo p. Gomez 
priėmė ir pažadėjo ne tik per
duoti užsienių reikalų ministe- 
riui, bet ir pažadėjo savo pagel-

kuris įvyko-DBL Stgos na£ūuo-:j Adresus atsiuntusiam K. To
se. Jame Londono lietuviai bu-j? liušiui, kaip jo prašyta, p'raneš- 
vo supažindinti su VLIKo v eik-i Į ta kam siuntiniai pasiųsti. Pra
ia ir PLB politinės komisij3s- joaįj nešiau ir BALFo centrui, nes 
sireiškimais. VLIKo pirminin-ij eal tie pašalpos gavėjai yra ir ji 
kas pabrėžė, kad PLB politinė;! BALFo šelpiamųjų sąrašuose, 
komisija yra nereikaiihgaPl’Vi-'- 
siems norintiems dirbti pplitinįį 
darbą yra užtenkamai vietosi 
VLIKe ir jo komisijose. Atskirai 
organizacija tik ^ūjiiikuojaJ (o 
dažnai tik seka) VLII^o jau dir
bamą darbą bereikalingai leidžia 
lietuvių aukoj amus pinigus. VLI 
Ko pirmininko pranešimas buvo 
šiltai priimtas ir DBLS pažadėk 
jo tęsti paramą ir pagelbą VLI
Ko veikįąi.

Šveicarijoje Dr. K. Bobelis pa
simatė su Šveicarijos LB pirmi- 
tninku Dr. Kušlių ir vaidybos 
nariais, su kuriais buvo atvirai 
aptarti Lietuvos laisvinimo klau 
simai. Buvo malonu pastebėti 
gerą Šveicarijoš lietuvių susior- 
ganizavimą. Atskirame susitiki
me su Dr. A. Geručiu buvo iš- 

tsąmiai aptarti įvairūs kiti Lie
tuvos bylos politiniai klausimai. 
Lietuvos memorandumą Šveica
rijos vyriausybei įteikė Dr. Ge
rutis- .

Lichtenšteine, Liuksemburbe. 
Danijoj, Ispanijoj, Portugalijoj 
Lietuvos memorandumus Dr. K. 
Bobelis įteikė užsienių reikalų 
ministerijoms per Europos Ry
tų Departamentų direktorius.

Pasimatymas su Ispanijos Eu 
ropos Rytų direktoriumi p. Go- 
Ynez prasidėjo gana nemaloniai.

222 WEST CERMAK ROAD.

Ftm Xazaiucseh Pmideat
B0VRS i MOn.Tut.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

goms Cook apskrityje^ dalyvaus 
Naujienų bankete ir jau rezer
vavo 10 asmenų stalą. Cook 
County rekorderis Sidney R. 
Olson ir Sanitarinio Distrikto 
prezidentas Niek Nelas p^ėme 
po 5 bilietus. Malonu bus juo: 
visus bei jų svečius matyti 'Nau
jienų‘bankete. . . ' r V f,

*

— Kongreso atstovas ''Martin, 
1:09.7 Russo yra yra didelis lietuviu 

( draugas ir dažnai dalyvauja jų 
— A. Žaliauskas šventėse bei renginiuos^. Jis dai 
už šuolį Į tolį _  lyvaus su savo artimaisiais Naiiį

(yi/į”) __ 377 t. i J’enll bankete spalio 26* dbBe,
— E. Vilmanis verly Country klube. - 
uolį į aukštį 

1 — 201 t.

į — Toronto Aušra 1:05.2 min.
1 Jaunių E (1970 m. gim. ir jaun.)
60 m — 9.1 sek. — A. Žaliaus
kas (Aušra).

Jaunių E 200 m — 31.9 sek. —
A. Žaliauskas (A).

Jaunių E į tolį — 3.83 m. (12’-
6-*į”) A. Žaliauskas (Aušrą).

Kiekvienoje klasėje už iški
liausią pasekmę paballieėių pir
menybėse buvo skiriamos spe
cialios dovanos — plaketės, ku
rių laimėtojus patiekiame:

Vyrų klasėje — Arvydas Bar
kauskas (L. Tauras) už diską —

' 17.61 m (156'-2%”) — 829 t.
Moterų kl. — Rūta Maželvtė

(Žaibas) — už rutulį (4 kg) —
10.57 m (.34’-8%’’X —. £9^ t. 1 — Ponia Jean Vancė, t’.jsuof- taip pat Vladas

Jaunių A — Tadas^KiJĄiskas menės .veikėja ir laidotuvių di 
(Ž) už IGO b — Įkosėk. — 
710 t. :

Jaunių B Gytis Barzdukas 
(ž) — už 100 m —• 55.6 sek.

v . ... ! —Sen. Richard M. Daley, Kai.
Mcogaičių B Vida Kijaus- jj^atas valstybės gynėjo pąrei. 

kaitė (Ž) — už 200 m — 29.3 J r
i sek. — 525 t. • ■<

i ■

Jaunių C — R. Novak (ž) — 
už 200 m — 26.1 sek. — 754 t.

Mergaičių — Ina Balsytė .(T.
Vytis) — už rutulį (6 1b.) — 
9.19 m (31’-1%”) —433 t.

Jaunių D — Jonas Natkevi
čius (ž) — už 200 m — 29.6 
sek. — 506 t.
Mergaičių D — Adria Motiejū- 
antė (Ž) — už -100 m 
min. — 518 t.

Jaunių E 
(Aušra) — 
3.83 m (12’-

Mergaičių E 
(latvė) — už š 
1.10 m (3’-7V4”)

Geriausia lietuvaitė - 
Kijauskaitė (ž) už 200 
36.0 sek. — 180 t.

Iškiliausios pasekmės vyrų ir 
jaunių A' klasėse atrenkamos 
pagal I.A.A.F. (tarptautines) 
vertinimo tabeles, o moterų ir 
visose kitose jaunių įr mergai
čių klasėse — pagal I.A-A.F. mo
terų

1980 m. Š. A. pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės

('tęsinys)

Iš nemažo mūsiškių būrelio 
pravartu paminėti mūsų rutulio 
ir disko rekonlistą Arvydą/Bar- 
kaus ką (Londono Tauras) vyrų 
klasėje ir visapusišką Rūtą Ma
selytę (žaibas)— moterų. Jau
nių Ą klasėje ryškiai išsiskyrė 
sprinteriai Tadas Kijauskas ir 
Algis Zylė (abu Žaibas). Jau
nių B klasėje .stipriai pasirodė 
sprinteriai Gytis Barzdukas ir 
Darius Motiejūnas (abu Žai
bas) ir visapusiškas Temas 
Dundzila (Chicagos LLK). Jau
nių C klasėje pažymėtinas buvo 
visapusiškas R. Novak (žaibas), 
pampinęs net 1 pabaltiečių pir- 
niėjnbiy - rekordus, ir Danius 
Bnii^lukas (Žaibas), universalus 
bėgŠčaS.Tš skaitlingo pačio jau- 
niąusįp prieauglio' išskirtini Jo
nas Natkevičius ir Petras Taraš- 
ka (abu Žaibas) bei Rimas čup- 
linskas (Aušra) — berniukų 1) 
klasėje, ir Aleksandras Žaliaus
kais (Aušra) — berniukų E kla
sėje.

Iš mergaičių prieauglio neabe
jotinai geriausia pasirodė Indrė 
Čuplinąkaitė (Aušra) ir Adria 
Motiejūnaitė (Žaibas) — abi 
mėrgaičių D. klasėje.

Varžybų melu buvo pagerinta 
13’pabaltiečių ir 11 lietuvių pir
menybių rekordų, žemiau duo 
dame lietuvių pirmenybių pa
gerintus rekordus.

Moterų nitui 
m (34’-8’/4”) _ 
(Žaibas).

Mergaičių B (1964-1965 m. 
girn.) diskas — 26.58 m (87'- 
21/2”) — Kristina Biliūnaitė (Ž).

Jaunių C (1966-67 m.) ietis 
(600 g)*— 34.30 m (112’-6^”)
— R. Novak (ž).

Jaunių D (1968-69im.) 800 m
— 2.50.0 min. — Jonas Natke
vičius (Ž).

Mergaiičų D 100 m— 14.2 sek. 
—! Indrė čuplinskaitė (Aušra). 
Mėrgaičių D 100 m — 1:09.7 
min. — Adria Motiejūnaitė (Ž)

Mergaičių D 800 m — 3:09.2 
min. — Auksė Bankaitytė (Ž):

Mergaičių D 1x100 m estafetė

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— Leonas Giiiiotis is Brighton
Parko, atnaujindamas prenume
ratą ir atsiskaitydamas už . lai
mėjimo lapelius,^įteikė $10 au:- 
ką. Dėkui. ' ’

— JAV^EB (Rį Cicero Apyj- 
linkėsi Valdyba rengia Rudeni 
Balių š.m. spalio mėn.^25 dienoj 
7 vaL vak. Šv." Antano ’parapijos 
salėje, 1500 . So. 49tb ėt^ Gicel-j 
ro, HLįįBus J^ibąj j^omi prograj- i 
ma ir skani vakarienė.
tis‘ fel. 656-2550. I- ‘Valdyba

— rįeiigiatne ir MM* Los Angeles, Calif 
rūsių stogus. Už - darbą "garanf 
tuojame; ir esame apdrausti!
ARVYDAS KIELA, 434-9655?

Trancūzįjoje VLIKo pirminin
kas sus’t ko su Lietuvos, atsto
vu, prof. J. Baltrušaičiu, kuris 
buvo supažindintas su Prancū
zijos vyriausybei įteiktu memo
randumu. Spalio 4 d. Dr. Bobelis 
taip pat pasimatė su kun. J. Pet 
rošiumi, bet dėl laiko stokos 
negalėjo dalyvauti kitą dieną 
įvykstanč’ame Paryžiaus lietu
vių susirinkime. Tos dienos va
kare Dr. K. Bobelis dalyvavo

VLIKO VALDYBOS iPIR- r
MININKAS EUROPOJE * - i r* vį* i -

(Atkelta iš pirmo puslapio)•.

jančia Madrido konfėrenciją, ii
davė pasiūlymų akcijai. Rugsė
jo 30 Dr. K. Bobelis dalyvavę išsiuntimu prisidedu prie 
Londono lietuviu susirinkime, tuvių šalpos.

proga bei pratęsiant prenumerą 
tas. Po $5 atsiuntė: Juozas Par
iaitis ir Petras Jurgaitis iš Mar-j p p. Venskų surengtame priė- 
que‘te Parko, Jonas Kernagis iri mime, kuriame dalyvavo ir Eū- 
Paul Masilionis š Brigton Parko. ( ropos Pavergtųjų Tautų atšto- 

Bumeikis iš; vai.
Europos vyriausybių atstovai 

sudarė Dr. K Bobeliui įspūdį, 
kad yra laukiamas koks nors 
Sovietų .Sąjungos išsišokamas ir 
kad visi mano, jog Sovietų Są
junga dėl to sprogs.

Europos lietuviai gerai pažįs
ta VLKą ir jo darbą labai verti

ma. '■ • ‘
; VLIKo. ■ valdybos pirmininkas 

Dr. :K. Bobelis Europoje išbu
vo nuo š. m. rugsėjo 10 d. iki i 
spalio 10* d.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ĮŠSIMOKEJIMAIS.

-»EL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL

INSURED

HOMEOWNERS POLICY

Mutual Federal 
Savings and Loan

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

State Faun Fire and Casualty Company




