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• TEHERANAS, Iranas. — Mu
la Chomeini pasigyrė, kad 
Tarptautinės Amnestijos orga
nizacija pasiuntė jam laišką, pa
tardamas sustabdyti žmonių žu-

: dynes. Chomeini nusijuokė ir
; paskelbė, kad sekmadienį Irane j 
buvo sušaudyti 27 žmonės.^Jie 
bus šaudomi, ko’l Irane bus da- j

• bartinės vyriausybės priešų.

AT^sAI. — Graikijos socia
listų partija, vadovaujama And
reas Papandreou, laimėjo par- 
lafnenl'o rinkimus. Papandreou 
pareiškė, iad jis planuoja suda
lyti naują Graikijos vyriausybę 
ir kad prezidentas Karamanlis, 
gavęs oficialų pranešimą apie 
linkimus, jį- pakvies sudaryli 
vyriausybę.; .........

Papandreou buvo prižadėjęs 
išstoti iš Šiaurės Atlanto' Sąjun
gos ir išprašyki amerikiečius iš 
karo bazių Graikijoje. Bet jis po
rinkimų pabrėžėj kacĮ: jis. nesi-. 

rIeis j jokias avantiūras,"neįyels 
’Graikijos į netikėtas pinkles ir 
jprįziurėš, kad stiprėtų gerbūvis, 
socialinis teisėtumas.

■L. Pirmoji socialistinė-vyriau- .
• sybė- Graikijoje

' ^’Papandreou pajįeiskė, kad jis' 
~rėųgiasi sudaryti komisiją, kuri 
įpasfudijuds fLvišąriiUi^daiykų,

■ kuries'kelias dešimtis metų pri
mestų Graikijai.. Jis rengias; 
prąvėšti referendumą; ar verta 
Graikijai priklausyti Europos 
Bendrajai . Rinkai. Papandreou 
yra įsitikinęs, kžd Graikija galės 
gėriau verstis,'Kai nepriklausys 
ląi ekonominei Bendruomenei.

-Graikijos demokratų ^partijos 
Vadas pareiškė, kaj^is*§ėrdųos 
PąpžiĮfdręou'stiprią Graikiją. Jis 
pralaimėjo, rinkimųsTĮiet. pab rė
žė,' kad jo valdyiriį)'' metu Grai
kiją .pasiekę reikšmingus politi-

■ nius'iaintėjihiušr ' . '• - j’
Pąpahdreoū' pareiškė’, kad jis 

pareikalausi iš ’’amerikiečių i iš- 
vėžti. - iš - - Graikijos _ bazių visus 
atominius /.ginklus. - -Rinkimus 

. pralainąėjo-komunistai iri demo
kratų, partija. ■ . -

Chomeini . pasigyrė, kad jis 
žinąs tarptautinės amnestijos) 
tikslus. Jie- nori .atvažiuoti į Ira- j 
ną ir patikrinti, kas čia debar 
darosi, kad vėliau galėtų pa
smerkti islamišką judėjimą. Jie 
“bijo Islamo, todėl ir stengiasi 
mus apšmeižti”.

Mulai-Chomeini atėjus val- 
. džion, jau sušaudyta 3,350 ira- 

nierių,,.

Ruošia “Columbią”
KILTI Į PADANGES

CAPĘ CANAVERAL; Fla.
Specialistai labai atsargiai ruo
šia 'eiįdvetąiyį'^Columb^;. kilti 
į padangės, ir ą£i'ieti ajjlink'^e- 
mę.'.T*riėš '.dešimt;, dienų Tmvp 
palikSajJ^e^šįikla'.^iėna valvu? 
1 • - •* •T • ■ “v”'* - ' ' i 1 •“ i

Garsus komediantas Bob Hope kartu_.su prezidentu Reaganu ir Valstybės 
sekreterzumi Haig dalyvavo,ŪSO 10-mečio sukaktinėje šventėje. Juokau
damas B. Hope prašė milijonierių Clement Stone išaiškinti, kas yra 

‘Tikrieji šio krašto savininkai. ŪSO rūpinasi JAV kareiviais visame pasauly’.

. .EGIPTE SUIMTA 230 
ĮTARIAMŲJŲ

’ KAIRAS. — Pirmadienį

jautrūs.ŲJtfosT^kją suleisti la
bai ąfsajįy>|, - *»— ~

Paaiškėjo,- kad dėgtiląi, išleis
ti iš valvulės,. tekėjo žėmyji viš
nu “Colombia” šonu. Tie de- 
galai^paliete '379 plyteles, apsau- 
gančras .“-Cblumbią”.lnuo karš
čio. Degalai jas atlipdė. Reikėjo 
nuvalyti . degalų paliestą pavir
šių ir prilipdyti kitas. Manoma, 
kad; lapkričio 4 dieną erdvėlai
vis galės kilti.

AMERIKOS POLITINĖS PARTIJOS, 
SUSIVIENIJIMAI DIRBA VIENINGAI

VIETOJ MIRUSIŲ, PASKIRTI NAUJI ATSTOVAI 
SUDERINTAM DARBUI DIRBTI

CHICAGO, Ill. — Praeitą šeš-! kės, Madrido konferencija 
dienį Lietuvių Tautiniuose-

Namuose Amerikos lietuvių po
litinės partijos,\ susivienijimai 
ir visa eilė grupių, 40 melų dir
busių Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti, atsiuntė savo atsto
vus į Chicagą išklausyti prane
šimus ir paruošti dirvą našiau
siai. Amerikos lietuvių organi
zacijų atstovai aptarė, naujus 
planus ateities darbams, sustip
rindami daugiausia darbo atli
kusią ir tebedirbančią organi
zaciją.

Darbas pradėtas šeštadienio 
rylą, išklausyti valdybos narių 
pranešimai — vieni patiekti ras 
tu, kiti papasakoti žodžiu; buvo 
atidžiai išklausyti ir ;

pra
sidėjo 1980 m. lapkričio 11 d., 
nors pirmininkaujančiam /'k:) 
kelioms minutėms prieš vidur
naktį sustabdyti laikrodį, kad 
konferenciją galėtų pradėti nu- 
statvta diena. *■ * c .

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba 1980 m. bėgyje atliko 
visa eile darbu ruošiantis Mad
rido konferencijai, o VLIKas 
buvo sušaukęs 1930 m. birželio 
21 dieną New Yc'rke specialią 
veiksnių konferenciją, Madride 
įvyksiančio Helsinkio Akto vals- 
tvbiu suvažiavimo reikalams an 
tarti. Toje konferencijoje ALTą 
atstovavo valdybos pirmininkas, 
paruošęs ALTo pranešimą, it 

> sekretorius kun.

pa
skelbta,. kad paskutinėmis die
nomis Egipte suimta 230 fana
tikų teroristų, kurie turėjo ry
šius su teroristais, pasikėsinu
siais prieš prezidento A. Sadato 
.gyvybę. Kariuomenės vadovybė 

— atleido 130 karininkų, kurie 
buvo fanatiškų įsitikinimų. Jie 
neturėjo nieko bendro su prezi- 

v dentą nušovusiu karininku, ku
ris, atrodo, buvo _• pasikėsinimo 

organizatorius; ■ '
Amerikos ambasadorius Ather

ton pasimatė su prez. Mubara- 
kų. Jis pareiškė, kad vyriausybė 
kontrdliuoja kraštą. Kariuome
nė eina, kartu su vyriausybe. 
Prezidentas Mubarakas jaučiasi 
saugus.

atidžiai išklausyti ir apsvarstyti.) tuometinis
Buvo įdomu išklausyti kc’ini » Adolfas Stasys.

sijų ,iždininko, o svarbiausia I Pradžioje ALI o valdyba tu* 
tai dr.. Kazio Šidlausko metin j ėjo planą suorganizuoti didės-

• iį—skaičių— Ameribę^ fietuvių, - - 
įurie, nuvykę į Madridą, būtų 
;alė;’ę suruošti didesnės apim* 
ies demonstracijas už Lietuves 
a:svę. Gaila, kad šio plano ne* 
pasisekė įvykdyti, nes po Su’vie- 
ų Sąjungos invazijos į Afganis- 
aną, kilo, liek stipri Vakarų 
alstybių reakcija, kad bent ko- 

_ į pusmetį nebuvo aišku ar 
•ladrido konferenciją iš viso 
;ali įvykti.

Tcdžl i Madridą nuvykusių 
\ etuvių skaičius buvo nedidelis, 

os tik viršijo apie tuziną as- 
nenų. ALTo valdyba į Madride, 
juvo delegavusi jos pirmininkų 
Ir. Kazį Šidlauską ir informac;- 
os direktorių kun. dr. Juozą 

, Vunskį. Su VLIKo atstovais i i 
j Madridą buvo nuvvkes ir ALT > i vi

t tai ar.. Kazio siaiau;
jVisą ALT- 

darbą ir ateities planus.
Konferenciją pradėjo ir baig 

ALTo pirmininkas, bet konfc 
rencijos eigai pirmininkavo AI 

JTo' tarybos vicepirmininką 
Penktadienį čikagiečiai palaidi 
jo' na&‘ vėžio mirusį Juozą Sk; 
rubską.. -Suvažiavim jo praneš 
mą paskaitė Petras Bučas,, f 
nansų-'sekretorius. 

-
l^iksčiau suvažiavusieji atsv 

vai penktadienio vakarą -buv 
suėję į ALTo centrą, susipažir. 
su naujausiais įvykiais, pašikėi 
tė nuomonėmis apie šeštadier 
planuojamus dalykus ir išs 
skirstė. ; s

Registracijos pradžia 8:30 va' 
rytpi Nuvažiavimo pradžia 9 va- 
ęyjto. Bendra užkanda 1-2:3 
vai. popiet.

šeštadienį ALTo suvažiav' 
mas priėmė šią darbotvarkę 
suvažiavimo atidarymas ir invi 
kacija; prezidiumo, sekreteri: 
lo ir komisijų sudarymas; sve: 
kinimai; tarybos narių patikr- 
nimas; Amerikos Lietuvių Ta 
rybes valdybos pranešimai; k c 
misijų pranešimai; atstovo Ws 
shingtone pranešimas; iždo glc 
bėjų pranešimas; suvažiavim 
dalyvių pasisakymai dėl pranc 
•imu; pianešimų tvirtinimas 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky 
rių atstovų pranešimai; Amer 
kos Lietuvių Tarybos ir valdy 
los sudarymas; klaus inei ir su 
nanymai; rezo'iincijų priėmi 
mas; Suvažiavimo uždarymas 
Lietuvos himnas.

GEN. JARUZELSKIS PASKIRTAS LENKU 
KOMUNISTU PARTIJOS SEKRETORIUMI

KREMLIUS SEKMADIENĮ ATLEIDO STANISLOVĄ KANIĄ 
Iš KOMPARTIJOS GEN. SEKRETORIAUS PAREIGŲ 

verš.
Be to, gen. Jaruzelski pasakė ■ 

komunistų partijo’s vadovybei, 
kad lenkų kariuomenė į Danci
go darbininkus nešaus. Giere- 
kas buvo įsakęs šauti, bet Jaru
zelskis atsisakė. Jis nenori, kad 
tarp* kariuomenės' ir * lenkų 'tau
tos atsirastų plyšys. < Valensai 
.tokio pareiškimo užtenka.

Jaruzelskis sutiko priimti į 
kabinetą kelis technikus, kurie. 
Solidarumo unijos remiami, pa
dės sutvarkyti keblią maisto 
problemą.

VARŠUVA,. Lenkija.— Krem
lius sekmadieni atleido Stanis
lovą Kanią iš Lenkijos komunis
tų partijos sekretoriaus parei
gų. Sovietų valdžia keliais atve
jais reikalavo, kad jis būtų 
griežtesnis ir neleistų Solida
rumo unijai griauti ^‘socializmo 
pagrindų”. Kania padarė kelis 
griežtesnius pareiškirnijs^bęt jjsį

vys ir stratėgąs£i£ąųgo su’savo 
tėvais- ir broliais. 'iri;; .? ■

Tolimesni. keliai buvo saugo
jami', kad niekas- įy kąpiriaites 
kojų neįkeltų. Buvo? parinkti 
šeši, jauni generolai, dalyvavę 
Izraelio kovose, tiekti-karstą’ j 
kaimelio kapinaites. Karstą se
kė žmona duktė. ‘

i
I
5 i

-—Egipto kariuomenės vadas nedrįso imtis griežtesniu prie
Gazala, sužeistas pasikėsinime 
prieš prez. Sadatą, jau taisosi ir 
gali eiti, savo pareigas.

Vyriausybė atleido 130 kari-i 
ninku, bet surado jiems tarny
bas, kad galėtų be didesnių rū 
pėsčių gyventi.

monių prieš Solidarumo' unijos 
vadus. Dabar, kada Valensa pa
siūlė sudaryti technikų vyriau
sybę, tai Kanią atleido.

Kania pasveikino generolą
V. Jaruzelskį ? j-'

Pirmos žinios sakė, kad Kania 
yra atleistas. iš komunistų par
tijos sekretoriaus pareigų, bet 
vėliau paaiškėjo, kad Kania, iš
klausęs husiskundimų prieš jį, 
pats padavė atsistatydinimo pa
reiškimą. iGen. Jaruzelskis 
jau perėmė ir kompartijes 
-etoriaus

Užsieniečiai atsisveikino gene
rolą - Dėjaną kaimelio?" kultūri
niame centre. Į kapinaites atly
dėjo premjeras Rėginas,! gjiipė 
parlamentarųTr- kariųl.Kariškių 
grupė iššovė po tris šūvius. Da- 
jąųas buvo išreiškęs pageida
vimą, kad jo laidotuvių metu 
nebūtų jokių iškilmių. f

i

tiio- 
sek

pareigas.

gen. Jaruzelskis 
komunistų partijos

SEKMADIENĮ PALAIDOJO 
GEN/M. DAJANĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Ge
nerolas Mdsė IJajanas, nesi
rengdamas mirti, prieš 10 dienų 
buvo nuvykęs į Naralal kaimelį, 
užsuko į kapinaites, priėjo prie 
savo ievų, brolio ir sesers kapų 
ir lazda aprėžė, kur jis bus pa
laidotas.

vra

KALENDORĖLIS
Spalio 20: Jonas Kaucijas, 

Saulė, Gedainis, Labdaris, Ed- 
ma, Taigelis, Garbsė.

' s ¥

Saulė teka 7:08, leidžiasi 6:03.
Oras debesuotas, vėjuotas, 

Vėsus. a

Penktadienį mirė Izraelio 
generolas Mošė Dajanas. Jis 
buvo palaidotas sekmadienį. 
Jo karstą nešė Šeši Izraelio 

generolai.

Dabar 
Lenkijos 
sekretorius, krašto apsaugos mi- 
i'stiris ir Lenkijos premjeras. 
Maskva tvirtina, kad lenkai gy
vena labai neramų laikotarpį, 
keikia, kad galia būtų vieno 
žmogaus rankose, kuris galėtų 
atstatyti tvarką.

Lenkai susirūpinę 
savo ateitimi

Lenkijos gyventojai yra
rūpinę savo ateitimi. Valensa 
yra vienintelis, kuris šiuo klau
simu visai nesirūpina. Jis yra įsi
tikinęs, kad rusai’į’Lenkij&‘nesi-

susi

Praeitą penktadienį jis pajuto 
didelį skausmą krūtinėje, ban
dė pats gydytis, bet vėliau buvo 
nuvežtas į ligoninę, kurioje nuo 
širdies smūgio mirė.

Sekmadienį šeši jaur.i Izraelio 
generolai, jo žmona Rachelė ir 
duktė atvežė karstą į kapinaites 
ir palaidojo jo paties pasirink
toje vietoje.

Neleido žydams sekti 
laidotuvių i

Izraelio vyriausybė neleido 
krašto gyventojams sekti'gene
rolo Dajan laidotuvių Nahalal 
kaimelyje, kuriame Izraelio ka-

— Premjerė Indira Gandhi 
tvirtina, kad Indija neprovo- 
kuos konflikto tarp Indijos ir 
Pakistano.

f

NEA

V

ri. Francois Mitterand >
Prancūzijos prezidentas F. 
■Mitterrand susitiko su pre
zidentu Reaganu- Prancūzi
jos karo laive, kuris atplau
kė paminėti 200 metų su
kaktį, kai britų karo laivai 

pasidavė amerikiečiams.

ALTO PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

Visą ALTo dirbą savo pran: 
Šime apėmė dr. Kazys šidlaus 
kas, ALTo pirmininkas.

1. Madrido konferencija

Neužilgo po praeito 10-oje 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimo, į Madridą susirinko 
Helsinkio Aktą pasirašiusių 
valstybių ddlegacijos. patikrin
ti to Akto nuostatų vykdymą, 
kaip buvo 1977 metais sutarta 
Belgrado konferencijoje. Po ilgų 
ir sunkių derybų dėl darbotvar-

J

i

galiotinis Vašingtone dr. Jonas 
linys. Didžiausią pabaltiečių 
trupę Madride sudarė latviai, 
<urių buvo' suvažiavęs koks Šim
as asmenų, daugiausia iš Eu- 
opos valstybių. Latviai būva 
steigę viename iš geriausių 
dadrido viešbučių savo biurą, 
š kurio ir buvo vykdomas vi- 
oks |>abaltiečių pasireiškimas 
dadrido konferencijos pradžioj.

šį kartą pabaltiečių atstovams 
auyo galimybė aplankyti beveik
Įsų Vakarų valstybių-dMegaci- 
as, kuo buvo plačiai pasinau- 
lola ir ape ką Belgrado konfe- 
encijoj nebuvo galima net sva- 
oti. Madrido konferenciją ati- 
larant, buvo surueštCs pabal

tiečių įspūdingos, nors ir neta
pai skaitlingos demonstracijos, 
pš’akstant krauju ir sudegi

nant Sovietų Sriungos vėliavą. 
v’LIKo pastangomis į Madridą 
’įvykęs Vladas šakalys turėjo 
elias spaudos kJnf.rencijas, o 
o ir kitų lietuvių nuotaikos tie- 
og iš Madrido buvo telefonu 

. juostelę įkalbėtos Vatikano ra
dijo programai, perduoti oku
puotos Lietuvos žmonėms.

šalia visos eilės Helsinkio Ak
to valstybių delegatų kalbose 
paminėtų, Sovietų, nukištų ir 
įkalintų pabaltiečių tautų lais
vės kovotojų, ypačiai Lietuvos 
Helsinkio grupės narių, vis tiek

(Nukelta į šeštą'puslapį)

kartu_.su


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

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
.’TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

RUDENINĖ KOVA SU SLOGA

Sartos žiemos vaizdasM. ŠILEIKIS

T rumpėjančios dienos ir spal
voti lapai primena mums arte-, 
jančių žiemą ir kartu ateinanti 
vėl kitų influenzos laikotarpį. 
Dabar visiems žinotina, kad ru
dens vidurys yra geriausias lai
kas skiepytis nuo influenzcC. 
Todėl visi, virš 65 metų sulau
kusieji (sveiki ar liguisti) ir 
chroniškai pabėgusieji, apsigink 
luokime prieš pas mus artėjantį 
priešą -slogą (influenza, flu>).(

-Skiepai stiprina žmogų 
ir silpnina slogą

Skiepai sumažina galimybę, 
susirgti sloga ir susilpnina jos 
eigą pas tuos, kuriems pasitai
ko, ja apsikrėtus, susirgti. O 
■Įvairiopai pastipusiems, tas pa- 
ekiepijimas gali reikšti skirtu
mą tarp gyvybės ir mirties.

Sunku tikrai pasakyti, kiex; 
žmonių mirė,n susirgę, sloga. 
Vienok yra apskaičiuota, pa
vyzdžiui, kad tarp 1968 ir 1981 
metais šiame krašte laike slogų 
-epidemijos (flu epidemics) prie- 
-dmių mirčių pasilaikė^ 150,000. 
Nors galutinai dar neapskaičiuo
ta, bet jau aišku, kad skaitant 
nuo didžiausios 1968-4969 metų- 
los ligos pandemijos (labai pla 
čiai paplitusios), priedinių mir
čių skaičius buvo’ didžiausias 
pernai metų slogos epidemijos 
metu.

Visi pasilpusieji apsiginkluokime skiepais 
prieš šio laikotarpio priešą — slogą (in
fluenza — flu), nes tada mes pajusime skir
tumą tarp minties ir gyvybės.

(Mediciniškas raginimas)
Kuris iš mūsų turėtų skie

pytis nuo influenzos

žinovai (Morbidity and Mor- 
laiuy Report* Vol. 30, p. 279; 
skiepytis ragina pensininkus 
(virš 4)5 metų amžiaus), svei
kus ir ligotus. Praeitais slogos 
epidemijų melais tos avi grupės 
žmonių (pagyvenę ir paliegę) 
daugiausia sirgo ir labiausiai 
nukentėjo.

Todėl žinovai pataria kasmet 
skiepytis visiems sekantiems 
žmonėms:

1) Tokiems .širdies ligoniams, 
kurių kraujotaka 
kinta;

2) Chroniškai 
plaučių ligomis 
tiems: turintiems 
plėtimą (bronchiectasis); tuber 
Kuliozc; sunkiaK 4.
cusiu-s plaučius 
u- išpūsiėjusius 
uc fibrosis).

3) Tam tikriems inkstų ligo
niams turintiems apsunkintą 
Kraujo valymą (ajolemia) ii 
aefrezę (nephrotic syndrome)

su patinimais ėrnln^^fuks- 
tų ligą.

-1) Cukralige ir kitomis me 
džiagos apykaitos ligomis ssr 
gautiems, nes tokie ligoniai esi, 
inkę susirgti įvairiais uždegi 
mais;

5) Chronišką mažakraujystę

esti apsun-

bronchų ir 
nsgaluojan- 

bronchų išsi-

astmą; išsiplė- 
(emphysema) 

plaučius (cys-

(anemia) turintiems;
6) Atsparumo 'ligonis -neluiūn

tiems (immuno-compremised 
patients).; f

7) Visiems virš »65 -metų -su
laukusiems '(nežiūrint, ar jie, 
sveiki ar liguisti);

8) 'Kai kuriose vietovėse skie-.
pijami visi susiduriu su sergan
čiais ir apsikrėsti greičiau ga
lintieji; Į

9) A’isi vėžiu sergantieji;
10) Visi chroniškomis -ligomis 

negaluojantieji.
Kam ^nereikia skiepytis

Neskiepijami sekantieji ligo
niai: i

1) Jei esi jautrus :(-alęngiškas) 
vištas kiaušinio dual tymui;

2) Jei Turi karščio ar užde
gimą;

3) Jei sergi 'nerv.ų-smegenų lli-Į
ga, vadinama Multiple sčle-! 
rosis; :

4) Jei įturi -paraližudjančią! 
vadinamą -Guillan*nervų 'ligų 

Barre.

Amžinas klausimas: 
ar skiepai padės?

Gripo '(influenzos) .epidemijos! 
kasmet ateina dėl virusų A ir Bj 
rūšies iįsiveisimo ir praplėtimo j 
Jais žmonės .užsikrečia ūr suser
ga influenza, ils tų svarbiausių! 
dviejų .(A ir -B) rūšių esti ;paga-J 
minami skiepai. Tada žmogus! 
įgauna atsparumo tprieš >.tuos -duj 
virusus ir dėl 'to nesuserga, jftri 
tik gauna silpną influenzos tfdr-

i
•>

Great 
American

Dream 
Machine.

ję gripo epidemijų 
Lsiautušią visame pasaulyje ir 
ij Lietuvoje 4018 metais. Ji numa-

tujai prieš skiepijant primini)

-Kas darytina tiems, kurie 
negali skiepytis

t 
Yra vaistas, kuris apsaugo; 

nuo A rūšies virusų sukeltų slo-i 
gą.. Žinovai >tų vaistų (AMAN-* 
TADINE HYDROCHLORIDE) 
pataria duoti negalintiems pri
imti reguliarių skiepų, o taip 
pat ir tiems, kuriems reikia pa
pildomos apsaugos nuo virusinės 
ligos. Minėtas vaistas apsaugo 
tik 70% nuo A virusų infekci
jos. Tai, žinoma, nėra pakaitas 
skiepijimuisi. Tų vaistų prisieina 
.duoti kasdien per visų epidemi
jos laikų. Tai labai nepatogu. 
•Duodant kartu su skiepais, tas 
vaistas nutraukiamas po paskie- 
pijiino už 10-14 dienų, nes tada 
žmogus jau esti įgavęs atsparu
mų prieš virusinę ligą. Negerai, 
kad tas vaistas turi pašalinį nei-, 
giaiuą veikimų, todėl laibai rei
kia sekti 'tuos žmones, 'kurie tų, 
vaistą priima.

Geriausiai pasielgsime, jei mes; 
-visi, ypač skiepų negalintieji

tlentfs bei kalakutienos sriuboj 
po kvortų kasdien: išgėrimas 
kartu -su pieno gaminiais, muj 
geriausiai stiprins nuo susirgi
mo slogomis. Nesitrankykime 
po pakampius, naudokimės gry-

-ISPANKĄ, gauti, pradėsime tvarkingai gy
venti, dirbti, ilsėtis, valgyti ir1 
gerti. Jau dabar pats laikas- 
mesti svaigalus, rūkalus ii' ne-:irino daugelį lietuvių; tada ne

buvo skiepų, žinoma, nebuvo nėJ sveiką - tukinantį maistų. Vai- 
■yaistų. Atlaikė Uk stipriausieji.? šiai, daržovės, jų sunkos ir viš- 
Taigi, fids JSPANKOS (toji gri-1 
įpo ^epidemija ^prasidėjo Ispani-} 
įjoję, todėl įmūsų žmonės ją is-.
Įpanka .vadino) įmetu 1918 me
tais -ir 'taip pat 4957-58 metų tos 
ligos epidemijos 'laike kiek dau
giau mirė jiėšėių moteriškių,

J. ‘KUZMICKUS

me kasdien pasivaikščioti. Rėdy- 
kimės tvarkingai, nesušalkime 
ir nesušilkime. Sveika lietuviška 
galva tegul lydi kiekvienų mū
siškį per v«xį gyvenimą.

Išvada: Tvarkingas gyvenimas 
yra laidas kiekvienam geriau
sios sveikatos .sulaukimui, štai 
šią savaitę ligoninėje tiriama 54 
metų moteris, jau du mėnesius 
negalinti nuryti. Randamas už 
22 cm nuo dantų stemplėje vė
žys, kuris jau yra apėmęs stem
plės* spindį. Ji metė rūkius 
prieš du mėnesius, o rūkė po 
pusantro pakelio cigarečių nuo 
16 metų amžiaus. O medicina 
tvirtina, kad rūkymas yra di
džiausioji priežastis vėžiui stem
plėje ((esophagus) atsirasti. Ar 
reikia dar daugiau pasakyti iš
mintingam, bet iki šiol apsilei
dusiam mūsiškiui rūkoriui?!

Taip pradėkime tvarkytis vi
sose srityse, ir mums influenza 
‘bus ne taip baisi. Sėkmės.

Pasiskaityti; Emergency Medi
cine, September 30, 1981.

ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ
Nors kunigaikštytės vardu pa

vadintas visas, romanas, tačiau
Ibet nėra pakankamai duomenų jų sutinkame tik romano pra- 
Jaikymui nėštumo pavojingu su-|džioje ir pačioje pabaigoje. Sa- 

- ----- . ’ I vahne aišku, jos indėlis į suki-
Taip pat nėra iko bijoti, 'kada limo dramą -negalėjo būti didė- 

skiępai pakenktų-motinai ir josi-lis: nebent galėjo įkvėpti.
.iet li

skiepai yra veiklūs tprioš influen-s 
zinį susirgimą? štai ^paaiškini 
mas.

A rūšies virusas nuolat ikei-.. . .M. ... . i miuuuui n jwi'jis: neoem gaiejo įKvepii Aazt-.cia-si. bkiepimnas =bus sekmin-? . r ...... į . v *?, v *•-. . , i. , - . z». _+1,a ' įsčiose esamam 'kūdikiui. Zmo-Įnnerui ryžta aukotis del Liet ilgas, jei dabartiniai .(siu metui) r . . . ..... . . .j ~ ...” ’.J . ., J. ‘ dJi,jZ’J vai ipatana ibuti saugioje puse- yos. Olympiją — muzikali, jaut-A virusai nebus labai pasikeitę? . “ . — r ’ •>.. ... v-a Jje: sk>fepvti ttik;tasnescias mo- 
nuo tą <(A 
rių yra padaryta šiems metamsj| . . :
Skiepyti vaistai ;(v.a!kemaį). ą

Antra virusų arūšis <1B) me-| 
taip smarkiai ’keičiasi, !kaip 
nėta virusų A rūšis. j

Šių metų skiepai yra tie pa-1 
tys kaip ir pernai rudenį (1980- 
81) vartoti, tik jie yra dvigubai 
stipresni. Pernykščiai skiepai, 
buvo silpnesni ir jie nepakan
kamai sustiprindavo žmogų 
prieš slogos virusais apsikrėti- 
mą ir susirigimą.-Šių metų skie- 
.pai yra ne tik dvigubai stiprės-, 
ni, bet ir veiklūs prieš galimas 
šiais metais naujas virusų rūšis.

Kelis kartus skiepytis?

Nustipusiems ir virš 29 metų, 
turintiems užteks VIENO pa- 
skiepijimo. Jaunesni, kurie nesi-J 
skiepijo per paskutinius trejus' 
metus, turės būti skiepijami DU 
KATUS, su VIENO MĖNESIO 
(būtinai 
pertrauka 
pijimų.

Vyresni
žiaus žmonės turėjo’ dažnas pro
gas apsikrėsti virusais (silpna 
forma) ir atsparumo prieš juos 
įgauti, palyginus su jaunesniais- 
Todėl vyresniems negu 29 me
tų, pakanka vieno šį rudenį pa
skiepijimo. Gi, jaunesni negu' 
29 žmonės gimė po to, kai vi
rusai A ir B' pasikeitė, todėl jieil 
neturi natūi'šlaus atsparumo it: 
jiems šį rudenį reikia dviejų 
■skiepų. i

šiais metais yra pagaminti* 
j dvejopi skiepai: -kttūvdje abi rū
šys ir jos iHskirai '(split-virus! 
•praparations). Tokie Skiepai! 
duoda mažiau neigiamų reakci
jų vaikams. T odėl tokiais skie-

1 pais patariama Skiepyti vaikus., 
jcunesnius negu trylika O’!)' 
melų amžiaus. ■

Nėštumo melu skiopijimasis

Sunkumoje esančias moteris-, 
kės galima skiepyti taip, kaip .ir’ 
visus 'kitus suaugusius, su ttarri 
tikromis išimtimis, .kurios jau 
čia anksčiau minėtos. Nėštumas 
nėra priešingumas skiepijimui. 
Nėštumas inelaikčmas moteris, 
kės suBilpninimu, jis nėra riz:-* 
kingas 'Stovis dėl susirgimo in-»

1 fluenzA. Taip .pat nėštumas, 
kaip minėta, nėra priešingybe 
skiepams.

Senesnieji prisimena praeity- mi, vienok žinovai pataria gydy

h sirgti influenza.

Auto'rius, idealizuodamas Ka
zimierų, romantiškai įsimylėjusį 
Olympiją, iškeldamas jo idea
lizmų, didelę pagarbą sukilimo 
organizatoriams, paverčia jį sa
vos rūšies manekenu — visų do
rybių- įsikūnijimu j^rbjumi.

vieno, 
tarp

negu

ne anksčiau) 
dviejų pa^kie-

29 metų am

rios sielos mergaitė, kaip ir jos 
Aeriškęs, ^esančias virš trijų mė- motina romantiška svajotoja,

Hiuesių sunkumoje, ne anksčiau, j tikinti, kad “žmogaus buitis yra
J tvarkoma mums nesuprantamų 
I visatos paslaptingų jėgų”, ku-‘ 
> i'ias ji vadina likimu. Tą likimą

■Nors šių metų skiepai yra dvi-j jai . išbūrusi Varšuvos čigonė. 
.Įgubai stipresni, žinovai nesitiki,į 

kad po skiepijimo padažnėtų i 
komplikacijos, šie skiepai yra 

" labai gerai išvalyti nuo priemai" 
šų, nes technika pagerėjo'. To' 
pačio stiprumo skiepai buvot 
naudojami 1976 ir 1978 metais/ 

i ir tada nepadažnėjo komplika
cijos.

.Dažniausiai pasitaikanti skie
pų komplikacija yra įleidimo švyti naujomis dvasios dimensi I buvo padovano'tos “sukilimo 

j vietos paraudimas ir sukietėj
mas, kuris praeina po vienos narplioti iš sentimentalaus liki- Į 
antros dienūs. Tie suaugusieji^ minio voratinklio.
ir vaikai, 'kurie nebuvo užsikrė-, 

j tę skiepuose esamais virusais 
•.(lengva forma),- po paskiepiji-
mtf gali gauti karščio, raumenų; 
skausmo, jie gali būti kiek su
negalavę, .liguisti. Tie negeru
mai, paprastai, pasireiškia už 
šešių ar dvylikos valandų po pa- 
skiepijiino ir praeina po dienos 
kitos.

Kartais (retais atvejais.) žmc’- 
gus gali gauti reakciją tuojau po 
paskiepijimo. Tuojau atsiranda 
tos vietos patinimas, gaunasi al
savimo sunkumas. Taip esti dėl 
jautrumo (alergijos) vištos' 
kiaušinio baltymams, su kuriai? 
tie skiepai -yra pagaminti. Todėl 
visiems žinotina, kad nesiskie- 
pytų nė vienas, kuris žino', ikad" 
jis .yra jautrus t'(alergiškas) 
vištos kiaušiniui (jo baltymui).

(Daug mažesnė rizika yra, bet 
ji vis vien minėtina, tai po skie- 
>pų susirgimas par a lyžiumi 
(Guillain - Barre syndrome). 
Apie dešimt tokių susirgimų 
pasitaikė kiekvienam MILIJO
NUI paskiepytųjų nuo kiauli
nės slogos (swine flu) 1976 me
tais. Tai buvo apie .penkis kar- 
,lur dažnesnis susirgimas tuo 
jiaralyžiumi paskiepytųjų tarpe, 
palyginus su neškiepytaisiais.

T978 melais .prasidėjo nuo- Į 
Jugnūs tyriiiiai ir nerasta, 'kad ; 
labartiniai skiepai turėtų įtakosi 

Susirgimui minėtu paralyžiumi. 
Dabar žinovai tvirtina, Ikad 
daug .didesnis pavojus yra muo; 
susirgimo influenza, negu minė-, 
tu jiaralyžiumi. Nors ir kažin 
kaip |uaž4«rizika nuo skiepų da- 
b2r susirgti minėtu, paralyžiu-

•Skiepų -neigiamumai
'(ikampiikacijos)

ano psichbl^niospagrinditno, 
nes sentimentalumui ir ideali
zavimui šalia egzaltacijos reikia 
ir kietos tikrovės nuospaudų. 
Kazimiero visos kalbos persunk
tos vis tuo pačiu herojišku nusi
teikimu, kuris šiaip jau ypatin- 

: gai neintriguoja. Reikėjo jį daū-
Palyginus su energinga kovėto-, giau priartinti prie šiurkščios tų 
ja, jos pussesere Emilija Plate-i laikų tikrovės.
ryte, tarp jų didelis skirtumas,' * * *
kurį Olympiją gerai suprato: Iš epilogo sužinome, kad 
‘‘Ji — tikra istorinė Mickevi- - Olympiją, gedėdama mylimojo, 
Čiaus Gražina! O kas aš? Moku Į “Prancūzijoje įstojo į karmeli- 
skambinti pianinu. Garsios gi- ! čių vienuolyną, tuo užbaigda- 
minės palikuonė, tai ir viskas?! į ma Lietuvos Alšėnų kunigaikš- 
Man to neužtenka!!”

Tiesa, vėliau jos asmuo su-
čių giminę”.

Sidabravo dvaro žemės caro

jo'mis, tačiau jai sunku išsi- j malšinime uoliai pasidarbavu- 
i iš sentimentalaus liki- Į šiam ochrankos generolui Žup- 

; rov”. Iš čia ir naujas vietovės 
pavadinimas — Župrynė.

Nelengva sukurti tobulą isto
rinį romaną. Jau V. Pietaris, ra
šydamas “Algimantą”, neišven
gė įvairių kliūčių. J. Vizbaro 
Sūdavo sutelkta medžiaga labai 
Įdomi, o taipgi aktuali, tai pa
vergtai Lietuvai vėl reikia prak
tiškų Binkevičių, idealistų Ži
bartų, įkvepiančių Olympijų ir 
naujos istorinės medžiagos tei
kėju.

Tekste kai kur nederinami lai
kai, o tiesioginė veikėjų kalba

Suidealintas Žibartas
Kazimieras Žibartas — susi

pratęs lietuvis, veiklus studen
tas, aktyvus sukilimo dalyvis, 
kuris negali “stovėti nuošaliai, 
kada visa mūsų universiteto stu
dentija kovoja su mirtinu prie
šu. .. Kovoja ir miršta už laisvės 
idealus”. Olympijos atžvilgiu 
jis tikras džentelmenas, bet ir Į 
sentimentalus, m e 1 ancho'liškai 
pergyvenąs vienatvę. Tiesiog 
poetizuoja Olympiją, matyda
mas jos mylimą paveikslą “Pa
nerių vakaro gaisuose, švento daug kur neatskiriama nuo auto- 
Jono bažnyčios varpų gaudime, 
universiteto auditorijų šešė 
liuese”

riaus ipasakojimų: brūkšnelis —• 
j trumpas, bet jo reikšmė didelė, 
j Keistai autorius rašo Alšėnų ku
nigaikštytės vardą — Olympia, 
“Lietuvių kalbos žodyne” dr. Pr. 
Skardžius patiekia žodžius: 
Olimpas, olimpiada -(be ilgos y). 
Olimpia rašytina kaip Norinti- 
ja (lietuviška, ne lotyniška 
transkripcija).

Viršelį piešė dail. -Daina Žem- 
liauskąilė, tačiau jis labiau pri
mena Platerytę, kovojusių ,su 
kardu rankoje.

UJSL Savincr

e/rwLw i
(Etprof. Ad. Varno Lietu

vos kryžių albumo)
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DETROITO NAUJIENOS
Stasio Butkaus šaulių kuopos 

valdybos posėdis
JStasio Butkaus šaulių kuopos 

valdybos posėdis įvyko' spalio 
IĮ d. kuopos pirmininko Vinco 
Tamošiūno gyveni vėtė je, 2327 
Casper St. Posėdį atidarė kuo
pos pirmininkas ir sekretoriauti 
pakvietė kuopos vykd. vicepir
mininką Romą Macionį. Patiek
ta darbotvarkė buvo priimta be 
pataisų. Sekė valdybos narių 
pranešimai. Kuopos pirminin
kas V. Tamcšiūnas savo prane
šima pareiškė, kad St. Butkaus 
kuopos šauliai dirba ne tik vieni, 
bet broliškai ir su kitc'mis lie
tuvių organizacijomis: Wayne 
State universitete Lietuvių kam
bario komitetu ,Lietuvių Kultū
ros klubu, Ramovėnais, BALFu 
ir, DLQC-ru. Sąžinės verčiami 
škvęrbėmės į Amerikos mokslo 
židinį. Turime didingą, daug 
kalbančią pilį Wayne State uni
versitete —" Lietuvių kambarį. 
Šjūo metu jau teisiniai paremta 
ir- keli lietuviai studentai gaus 
stipendijas tęsti mokslą Wayne 
Stote universitete.

. šį-payasarj Detroito' Centri 
ties bibliotekos spintose išdės
tyti žavingi.mūsų liaudies mene 
turtai, 2 mėnesius ten išbuvo ir 
juos apžiūrėjo daug amerikie
čių. šiai paradai, eksponatus pa- 

• teikė: St. Kaunelienė, A. Jony- 
ąiejiėį V.-, Norvilaitė, E. Kutkie-

- ūė,.'L. Mingėlienė, V. Tamošių 
tiaš ir kuh. V. Kriščiunevįčius. 
jį Dr. Rice veikalas apie pasau
lio gintarą gimė mūsų Tautybių 
fiistitute. Ji juo susidomėjo ka= 
da .ten pamatė gintaro puošme
nas. Ji.su savo vyru foto repor
terių. atvyko į Kazio Sragauskc 
4amus ir jis čia nūfoto'grafavc 
V. Tamošiūno meno gintarus ir 
išgavo iš jų visą grožį.

, i Įvykęs liepos mėn. prie Det
roito upės tautybių festiyalis su 
Qintaro Karoso puošmenimis 
laivo žavingas ir patrauklus. Tai 
rįnopelnas A. Jonynienės, S. 
įjaunelienės ir jų talkininkių L. 
Mingėlienės, V. Norvilaitės ir R 
Juškaitės.
t Išvažiavimas šaulių S. ir A. 
kasiulių sodyboje buvo sėkmin
gas. Kun. Alfonsas Babonas šv. 
jjhisias atnašavo' už kankini 
Skuodį. Mišių klausytojai jo. iš
laisvinimo reikalui sudėjo virš 
100 dol. Vaišėms vadovavo mo
tetų sekcijos vadovė A. Pode- 
Yiėnė, talkininkaujant O. šadei 
pienei,. L. Mingėlienei, L. Macio- 
nienei, A. Jo'nynienei ,ir kt.
Z Rugsėjo mėnesį ruošiamose 
Tautybių Institute arbatėlėse. 
:A, Jonynienė su šaulių pagalba 
iškepė raguolį, prikepė baravy- 
kelių ir kitų lietuviškų skanės-

M. ŠILEIKIS LAIVELIAI

tų; E. Kutkūnė — tortą; V. Nor- į 
vilailė turėjo įrengusi gintaro 
lobių parodėlę. Svečiai gardžia
vosi skaniais lietuviškais keps
niais ir stebėjosi gražiais ginta- , 
ro' lobiais. Apie vergijoje ken- | 
čįančią Lietuvą išdalinta daug 
propagandinės literatūros.

Kasmetinėje Tautybių Insti- ■ 
luto suruoštoje mugėje t.koi 
įtemptai dirbti 5 dienas. Lietu 
vių paviljonas, kaip ir visuomet 
buvo mugės puošmena. Publik; 
rinktinė. Ėjo, žiūrėjo, grožėjosi < 
ir, radę ką prie širdies, pirko. Į 
Mūsų jaunosios kartos teatsilan- j 
kė 8 svečiai, gi senoji karta ir] 
aet mišrių šeimų atsilankusiųjų j 
skaičius viršijo šimtinę. Mūsų i 
solistė Danutė Petronisnė de-j 
monstravo savo gražų tautinį 
kostiumą. Pasisekimas nenu
perkamas už jokius pinigus!] 
Mugėje dirbo: S. Kaunelienė, A I 
Jonynienė, D. Petronienė, V. I 
Korvilaitė, L. Mongėlienė, E. ] 
Kutkienė ir V. Tamošiūnas. Su- j 
glaustai tiek tegalėjome m;s 
duoti Amerikos visuomenei apie 
tragedijos ištiktą mūsų tėvynę. 
Tenka pripažinti, kad mūsų jė
gos senka ir silpnėja, reikia ieš
koti naujų, bet jos labai sunkiai Į valandeiėn
ar net & viso nerandamos. " įtuvi^ Melodijos” 25 dol

Mstus užbaigiant, esame pa
skelbė foto konkursą. Reikia iš- *- • 
leisti sveikinimo kortelių lietu
viško’ meno motyvais. Nuotrau
kų įvertinimo komisiją sudaro 
■letroitiškiai menininkai: Dan
guolė Jurgutienė, Viktoras Ve
selka ir Juozas Jasiūnas. Atvi-; *

ST. PETERSBURG, FLA.
BALFg 143-ojo sk. piknikas 

— vajaus atidarymas
Rudens vajaus atidabymo 

; proga buvo surengtas piknikas 
l spalio mėn. 6 d. Seminole parke. 
Į Svečių ir narių atsilankė gau- 

- I šiai virš 170. Veiklus BALFo 
Į skyriaus pirmininkas Jonas Va- 

lauskas, d;ja, dėl sunkies ligos 
negalėjo dalyvauti. Visi linkėjo 
jam kuo greičiau sustiprėti ir

[ įsijungti į vajų.
u

Prelatas J. B'alkūnas pradėjo 
pikniką labai įspūdinga malda. 
Inž. Jonas Vaičaitis toliau vedė 
pikniko programą. Stasys Vaš- 

; kys paskaitė aktualios savo kū- 
] rvbcs.

talkininkaujant J. Žostautui ir 
Sabalienei.

Svečių tarpe buvo pranciško
nai kunigai Gailiužis, Gidžiūnas, 
kun. J. Galiūnas; BALFo dr. 
D. Bobelienė, ALTo skyriaus 
pirm. A. Šukys, Vyčių pirm. A. 
Mažeika, Bendruomenės pirm. 
A. Krasauskas, radijo vai. vedė
jas K. Kleiva, šaulių pirm. A. 
Gudonis, dr. J. Petrikas ir V. 
Petrikienė, Dr. Milius ir žmona 
dr. Milius.

Darbštus skyriaus kasininkas 
V. Kriaučiūnas darbavosi prie 
bilietų ir sąskaitų.

Ačiū visiems svečiams, 
riams ir darbininkams.

Sekr. O. G.

na-

likimoji tiekos metų drauge. Jis 
' aiškiai mato jos to’kj artimą vęi- 

(Tęsinys) į apskritas veidelis, toks mielas, Į dą, kur kiekvienas bruožas;

dieną duktė išvažiuoja ■
su Jurgeliu, Įsodintu aut mebi-j
lyje į mažą saugią kėdutę. JJ

TIKRAS ATSITIKIMAS

Karštus pietus, kavą, kepinius 
paruošė I. Valauskienė, A. Mi
liauskienė, T. Liutkienė, A. 
Kraujalienė, R. Plepienė, V. 
Kriaučiūnienė,' E. Bacevičienė, 
A. Navickienė, S. ir ‘.y. Vaškiai, 
J. Žostautienė.

Po' pietų sekė turtinga atvy
kusiųjų suaukotų fantų lo|erija, 
kurią pravedė O. Galvydienė,

Detroito naujienos
ŠV. ANTANO PARAPIJOS 

FESTIVALIS

Kila

dar
ims

j ir šlapias bučinys tiesiai sene- kiekviena raukšlelė tiek pat pa-i " —
žįstama, kaip savo paties. Jamjdens paskutinis žydėjimas! Ne
atrodo, jog ji čia stovi skersai J noromis jis sušunka: 
kelio ir sulaiko jį geraširdišku Į — Q kur visos rožės?! 
žvilgsniu, su švelnia pašaipa! — Nagi, Ievutė nuskynė... 
žiūrėdama jam tiesiai į akis. Manau, sutikti savo svečiui.-Dar

tuvių Balsas” 25 dc'l. 
Draugui, Dirvai, N 
Darbininkui, Kariui, 
žiburiams ir Laisvajai Lietuvai 
— kiekvienam po 25 dol. , 

1982 m. sausio Xd. bus pa- 
; šventinta ant a.a. Jįiozo Tarno- 
Įšiūno kapo uždėta 'lentelė - pa- 

v i a }m:nklas ir sausio 3 d. 10:30 vaL rūkams išleisti k-ja sudaro: An- . •
tanas Norus, Vladks Stoškus ir LV' An,la’10 ParaP>j°s bažnyčioje 
Mykolas Abarius, 1 bus atlaikytos uz^ jo sielą mišios

Visos premijuotos nuobraukos j11 pietūs.
yra St. Butkaus šaulių kuopos 
nuosavybė. Atsiradus tinkamų 
nuotraukų,, -nepreinijuotų, -bet 
tinkamų išleisti, tariamasi su jų 
savininkais. Nuotraukų Įteikimo 
paskutinė data — 1981 m. lap
kričio 15 d. Tikėkime, konkur
se dalvviu bus.

Visuotinis šauliu kuopos su
sirinkimas bus sušauktas 1982 
metų sausio mėnesį. “Tuo aš sa
vo pranešimą baigiu”, — paša; 
kė V. Tamošiūnas, t

Po išsamaus kuopos pirminin
ko pranešimo, kitiems kuopos 
valdybos nariams nebuvo' reika
lo pranešimų daryti. Iždininkui 
M. B'aukiui pranešus kasos pi
nigų stovi, valdyba paskyrė iš 
Juozo Tamošiūno palikimo: 
BALFui 25 dol., ALTui 50 dol., 
Tautos Fondui 100 do'l., Vasario 
16 gimnazijai 100 dol., žiburio 
lituanistinei mokyklai 50 dol. 
Aušros lituanistinei mokyklai 25

Nutarta pedagogu Joną Švobą 
kviesti parašyti ' Dirvoje .apie 
Juozo TaRicsiūncr nuopelnus ko
voje dėl Lietuvos laisvesnę VV1? 
atliktus jo darbus. Posėdis bu-' 
vo baigtas ir V. Tamošiūnas pa
kvietė prie vaišių stalo, kurias 
jis su Kazimieru Sragausku, tal
kininkaujant Lidijai Mingėlie- 
nei ir Antaninai Jonynienei, pa- 

j ruošė. Maldą sukalbėjo kuopos 
kapelionas kun. A. Babonas. O 
tos vaišės tikrai buvo turtingos! 
Pradėjome silkėmis ir baigėme 
kava su pyragaičiais.

Prieš posėdį, kai kurie valdy
bos nariai apžiūrėjo V. Tamo
šiūno’ antrame aukšte įrengtą 
muziejų. Muziejus turtingas 
meno eksponatais ir gražus. 
Apie jį gal karia nors kitą karią.

A. Grinius

i liui į lūpas, šį kartą beveik iki 
ašarų sugrau d i no J urgį. 
atrodo^ kad' ir duktė šį 
jautriau negu visuomet 
čiuoja jį atsisveikindama.

— Atvažiuok, tėveli, — prašo Jurgis prisimena savo dukterį gi man pamojo pro langą. Nusi- 
ji, — išsiblaškysi truputį, o be 
to, padėsi Rimui pataisyti tvo
ras. Be tovęs jis neprisirengia.

— Gal, —■ sako Jurgis dėko
damas ir vėl keistai graudinda- 
mašis. Šįryt, atsikėlęs po sun
kios nemigos nakties, Jurgis pa
stebėjo skusdamasis, kaip pra
retėjo plaukai prie kaktos ir 
kiek daug smulkių raukšlių at
siradę apie akis ir lūpas. Ii* atsi
sveikindamas su dukterim ir 
mažuoju.vaikaičiu, jis tikrai su
pranta — senatvė jau čia.

Išvažiavus,dukteriai, jis tuoj, 
net neįėjęs vidun, pasuka par

aki) link. - Jo žmones;, truputį' už- 
j^iičlahtis^’jr kartu dyg pašaipus 
žvilgsnis-^erzina ir pykina jį.

Kaip paprastai, jis eina grei
tai ir nesidairydamas įprastais 
takais. Bet ir čia jis neranda ra-, 
mybės. Įkyriai prisimena, kaip 
dar (kada lai buvo' — penkta
dienį?) jis ėjo tais pačiais.takais 
svajodamas... Taip, tikrai sva
jodamas! Koks jis buvo bepro
tis! Taip iš karto patikėti, įsi
vaizduoti tai, ko iš tolo nebuvo. 
Patikėti, kad padori mc'teris.-.. 
Juk ji dar, palyginti, jauna, o 
jis?! Jurgis šiuo momentu aiš
kiai prisimena savo amžių... 
Kur jau bepradėti apie meilę 
svajoti?! Be to, žmona — jo iš-

Jam 
karta 
pabu-

ir mažą Jurgelį, ir beveik ašaros} nešė tokią didelę puokštę... — 
I paaiškina jo žmona, ateidama iš 

Kurį laiką Jurgis stovi susi-j virtuvės.
mąstęs vietoj, stengdamasis su
sivaldyti. Paskui nuleidęs galvą dį. Kaip kiekvienas tikras gėlių 
žemyn, jis vėl eina Įprastais ta-1 mėgėjas,

ištrykšta jam iš akių.

Jurgiui skaudžiai nugelia šir-

jis ; nekenčia skintų 
kais — tik dabar be minčių, be j gėlių. Ji sutverta augti.ir žydėti 
svajonių, be planų ateičiai gamtoj ir kaip kiekvienas gyvas 
eina mechaniškai, tik dėl to, sutvėrimas turi teisę pilnam die- 
kad šiuo momentu neižnotų net, nų skaičiui. Kas skina gėlę — 
ką kitą jis galėtų daryti.

*
atvažiavo!■ Atvažiavo,

nu skaičiui. Kas skina gėlę — 
į žudo ją. Dabar pamalęs, kad jo 
Į tokio’ ilgo ir rūpestingo darbo 

- vaisiai, o taip pat ir visas to
sutinka jį žmona ant- slenksčio, darželio grožis, liko taip žiau:

— Ievutės kavalierius, kas ki- riai sunaikintas, jis pajunta be
tas, — atsakė į nustebusį Jur-;
gio žvilgsnį, — su taxi ir dviem Į 
lagaminais. Visai šaunus vyras,! 
— dėsto ji toliau, tarsi nepaste- j 
bedama visai išbalusio Jurgio' ii' j 
nusiminusio veido.

“Liaukis”, norėtų sušukti. 
Jurgis, bet susivaldo, žmona tik 
praneša kas įvyko. Ji nekaltą,- 
kad jos naujiena žaidžia vyrę. 
širdį. Automatiškai, negalvoda
mas; Jurgis eina prie valgomoje 
kambario lango, į tą vietą, -Ž; 
kurios tiek daug kartų buvo, 
stebėjęs gražiąją Ievutę, betrijį} 
siančią rūtų darželyje. Bet ir č£a.‘ 
jo laukia žiaurus smūgis. Dar
želyje, tarsi, nugenėtas — rožių 
krūmai likę be žiedų. O vakar 
jų buvo tokia gausybė. — ru-

veik neapykantą tai; kuri buvo 
to priežastis. ■ ■ :

— Be jokio gailesčio, — mur
ma jis ir stengiasi valdytis, kad 
neparodytų žmonai beveik iš 
akių trykštančių ašarų.

— Taigi, taigi... — pritaria 
žmona ir, priėjusi artyn, nedrą
siai < uždeda -guodžiančią ranką 
Jurgiui ant peties.

Ir taip juodu stovi kurį laiką 
vienas šalia-kito, tylėdami, ir_ 
tik_ jausdami palaįrhingą, rami
nantį, vienas kito artuma.

(Pabaiga)

Festivalis įvyks spalio 25 die
ną Lietuvių namuose. Bus,geras 
maistas, laimėjimų stalas ir kiti 
paįvairinimai. Parapijos komi
tetas prašo parapijiečius ^aukoti 
fantų laimėjimo stalui. Fantus 
galima įteikti bažnyčios patal
pos* aukų rinkėjams.

Visi parapijiečiai ir apylinkių 
lietuviai kvieičami į festivali 
gausiai atsilankyti ir savo atsi
lankymu paremti,parapiją. Ren
gėjai — Parapijos komitetas.

* * *

MIRĖ ALBERTAS VALYS
A. Valys, gimęs 1905 m. sau

sio mėn. 30 d. Jurkucke, Rusi
joje, mirė 1981 m. spalio mėne
sio 11 dieną Detroite. Buvo, pa- 

, šarvotas V. Bauža ; laidojimo 
koplyčioje. Laidotuvėmis rūpi
nosi laidotuvių direktorė Yolan
da Zaparackienė.

Koplyčioje rąžančių sukalbėjo 
ir', bažnyčioje šv. Mišias už ve
lionį atlaikė šv. Antano parapi
jos klebonas kun. Alfonsas" Ba
bonas. Mišių metu vargonais 
grojo ir gražiai giedojo muzikas 
Stasys Sližys.

Spalio 13 d., po' gedulingų pa
maldų, velionis buvo artimųjų 
ir draugų palydėtas į Woodmere 
kapines Detroite, amžinam po
ilsiui... Visi, palydovai buvo pa
kviesti pietų. ' .-.c

Nuliūdime liko sesuo ir s'du 
broliai.- : C.-'- <7..

Albertai, ilsėkis ramybėje 1-
Ant. Sukauskas."

e

C

&

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

iJAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL -

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

Atdara šiokiadieniais nuo

MARIJA NOREIKIENŽ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, • meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinca 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKIUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

Inž. LIUDAS MIKŠYS
50 metu studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalba. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina >6.

• KĄ' LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik $3. i-lf* -IĮ

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe
zijų. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja ?6.

> SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina BĮ

Knygos gaunamo* Naujienose, 1738 So. HaMed St., Chicago, 
IE BO6O8. Užsakant paltį* pridėti MMtmEhno IžLaJdoma,

3 — Naujienoj Chicago, S, I1L Tuesday, October 20, 1981
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Atliktas vieningas ir naudingas darbas
Praeitą šeštadienį, spalio 17 d., Amerikos lietuviai 

atliko didelį, vieningą ir naudingą darbą. Chicagon su
važiavo Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai, priėmė 
darbotvarkę, apsvarstė visus praeitais metais atliktus 
darbus, aptarė artimiausius darbo planus, išrinko naują 
vadovybę ir pasiryžo vieningai tęsti darbą, nes tikslas 
dar nepasiektas, Lietuva dar- pavergta, suverenumo tei
sės dar neatstatytos ir lieteuevių tautos bei visos žmo-

« didžiausias priešas dar neišstumtas iš Pabaltijo 
licagą pasiekusieji Amerikos lietuvių kolonijų at- 

sU> . atvažiavę į šį didmiestį anksčiau, užsuko į ALTo. 
centrą penktadienio vakarą, kur turėjo progos susipa
žinti su naujais ALTo atstovais, skyrių skiltais atstovais, 
susipažino su šeštadienio darbais, išgėrė kavos su užkan-’ 
džiu ir išsiskristė.

ALTo darbai jau eina tam tikra rutina. Jie yra pri
ėmę pagrindines Roberts Rules susirinkimams vesti, ji;, 
laikosi, užtat ir gali sklandžiai viską spręsti. Kad vado
vybės nepagrobtų viena grupė ar viena tendencija, kiek
vienam svarbesniam klausimui svarstyti paskiria kitą 
vicepirmininką. Kiekvienas atstovas gali pareikšti savo 
nuomonę svarstomu klausimu, bet jis negali leistis į lan
kas ir nuo vieno klausimo šokinėti prie kito. Svarstomas 
dienotvarkėje įrašytas klausimas. Jeigu iškeltas sumany
mas išsiskiria iš svarstomo klausimo, tai jis atidedamas 
kiton eilėn. Pirma baigiamas vienas, iš anksto numatytas 
ir aptartas klausimas, o vėliau, kai ateina eilė, tai svars
tomas kitas klausimas, šitokiu būdu išvengiama nesusi
pratimų ir niekas negali prievarta primesti nesvarstyto 
klausimo.

Suvažiavusius ALTo atstovus nuoširdžiai pasveikino 
Juzė Daužvardienė, generalinė Lietuvos respublikos kon
sule Chicagoje. Jos sveikinimas buvo trumpas, esmingas 
ir nuoširdus. Visi jai šiltai paplojo ir džiaugėsi ją maty
dami sveiką ir labai gerai besiorientuojančią tarptau
tinėje padėtyje.

Sveikino riša eilė žmonių, kurių vardai ir kalbos bus 
paminėtos konferencijos reporterio. Didžiausią džiaugs
mą sukėlė Vyčių sveikinimas. Paaiškėjo, kad Vyčiai' 
svarstė ir Mažeikos Kalifornijoje sudarytą Baltų komi-

Tarybos Los .Angeles skyriaus

Lietuvos generalinis garbės konsulas Vytautas Čekanauskas

manė ir surenąė ’.o vadovauja
mas ALTo skyrius. Pakartoje 
.■^naudej skelbtąjį tos sueigos! 
tikf’ą — sus;pažinti su konsula
to ve kia.

Poetė Dąnutė Mitkienė, pak
viesta į sceną, paskaitė jos kury-į 
bos eilėraštį, skirtą konsulo gar- j 
bei-.

tetą, nutarusį užsieniečius samdyti, kad. išgarsintų pa
vergtos Lietuvos reikalą ir padėtų atkurti Lietuvos ne
priklausomybę. Vyčių konferencija, visapusiškai apsvars
čiusi šį reikalą, nutarė Baltų komiteto neremti, nes tai 
yra bereikalingas darbo dublikavimas. Pranešėja susi
laukė šiltų katučių. Atstovai džiaugėsi. ALTas pasmerkė 
Baltų komitetą už užsimotą darbo dublikavimą. Prieš to
kio komiteto- darbą pasisakė ir VLIKas. Pasmerkė Kali
fornijos komiteto darbą ir Kalifornijos ALTas bei visos 
25 Amerikos Lietuvių Tarybos ALTO skyrius sudaran
čios didesnės lietuvių organizacijos. Kol Mažeikos vado
vaujamas komitetas galės mokėti už garsiminės firmos

i ’ | £ T f* * - -

žinias, tai viena’kita žinia pasieks amerįkiečįųšj bet, „pasi
baigus pinigams — viskas sustos. Visiems buvo džiugu, 
kad Vyčiai suprato beprasmišką to komiteto darbą ir 
nuo jo atsirabežiavo.

Susirinkusieji buvo dėkingi inž. Antanui Rudžiui už 
trumpą pranešimą apie pokalbį su Kongreso atstovais, 
kai jis buvo ALTo pirmininkas. “Kol Jūs patys ateinate 
ir atnešate savo rūpesčius, tai mes Jus išklausysime, bet 
jeigu Jūs samdysite garsinimų bendroves ir siųsite jas 
čia mums laiką gaišinti, tai mes nekreipsime į jas jo
kio dėmesio”. 'i

Rimčiausią pranešimą suvažiavusiems atstovams per
skaitė ALTo pirmininkas dr. Kazys Šidlauskas. Jis pa
mažu išdėstė visus tuos darbus, kuriuos ALTo vadovybė 
atliko praeitais metais arba ėmėsi daryti. Pačiam pirmi
ninkui kelis kartus teko vykti į Washingtona, dalyvauti 
Pabaltiečių jungtinio komūeri posėdžiuose, pasikalbėti 
su Atstovų Rūmų ir Senato atstovais. Visur teko ginti pa
vergtos Lietuvos teises. Pradžioje buvo kuždesių, bet kai 
pirmininkas pradėjo skaity.i apie pokalbius .lietuvių tau
tos likimo reikalais, tai visi aprimo ir labai atidžiai iš
klausė pranešimo ir nuoširdžiai paplojo. Visiems buvo 
matyti, kad teisininko žinios ir formulavimai buvo visai

qia įyajr^ (jk^įįn^ntjį vertimajs- 
ir tvirtinimais. Įspėjo, jog tik tu- 
rimų ^ękumeAių vertimus ar 
tvirtinimus konsulatas padaro, 

Susitikimas su mūsų konsulu I bęi kartais esą asmenų, kurie
į jją^irašę raštą kreipiasi į konsu- 

Tokioi ąrt-aštės žinelė 1SSpaus-^ p- a^bje pagelbėję jau nuo seU- k ,j Tokiu
dinte Los Angeles Sv Kazinue- niai Los Angeles esąs Estijos docentų tvirtinimai
ro parap jos laikras elyje. Susi-konsulas. i nedaromi
tikras Parapijos salėje, Tokio nelabai įdomaus pea-’ B a^kėja, jog kom
spalio I d. u 3U v.. II Lietus os džios darbo pavyzdi konsulas V. sui0 veįki„je daugiausia laiko 
genei alinis garbės konsulas Vy- Čekanauskas pasakojo prisistaty- 
tąutas Čekanauskas papasakos: 
apie konsu'ato veiklą. Į

Taip i-'- buvo. Salė pilna pub- ' 
likes fžargjiį žodį tarė Felik-1
-as Masamis, Amerikos Lietuvių čekanamkąs yra nąųjai paskir- 

T- A J ' ' . ’ > ri '■ ‘ “ Ų
pirmininkas. pe$ tą sueigą su- t ^eširrt du k irtus rašęs prisista

IDS ANGELES, CALIFORNIA

užima dalyvavimas įvairiuose
mą kitiems konsulams. Tuo ląi-' baliuose, pąstartoęe, kur turima
ku buvę net 62 įvairių valstybių; 
'cnsulai. Jiems reikėjo raštu 
'y’anėčti, prįristątyti, jog Vyt.

c Lietuvos konsulu. Ir šešias-

ymo laiškus, bet dabar panaa- 
jog nauji konsulai parašo 

v-erą laišką, jį Xerox padaugi- 
re ki^ems ’šsivntinė'a. 1978 rn. 
•vadžioie Vvt. Čekanauskas bu- 
vęs asmeniškai kitiems konsu- 

pristatytas konsulų susirin

Konsulai turi savo organizaci
ją kuriai reikia keliasdešimt do
lerių rret-nio mokesčio mokėti. 
Būna mėnesiniai susirinkimai, 
lucs Vy. Čekanauskas lankąs, 
o taip pat einąs ir į kitokias su-5 
eigas ar paskaitas, kurių sve
čiais konsulai kviečiami. Tose 
sueigoje esama progos apie Lie
tuvos pavergimą pakalbėti. Kon
sulų žmonos taip pat turinčios 
save organizaciją ir jos padedan
čios vyrams konsulato darbuo
se, rengdamos priėmimus-ir kt

IŠ SAN ERANCISCO I L-A.
KELIASI KONSULATAI

Konsulatu adresus turi mies
to valdyba, prekybos rūmai. Nei 
Izraelio nei Turkijos konsulų, 
privatūs gyvenamosios vietos 
adresai neskelbiami, yra paslap
tyje. Iš San Francisco praeitais *

progos sų žymiais vietos ir kitų 
valstybių politikais susitikti, 
apie Lietuvos okupaciją pakal
bėti. Rodė konsulas Čekanaus
kas daugybę fotografijų ir aiški
no su kuriais asmenimis jis ten 
nufctr^afųotas ir kuriomis pro
gomis susitikta,

TRPK^TA INFORMACINIŲ 
KNYGELIŲ APIE LIETUVĄ

Konsulatas gaunąs daug pra
šymų apie Lietuvą žinių vienu 
ar kitu klausimų. Nuperkąs kny
gų ir išsiunčiąs. Tačiau nemažai 
informąau’os prašo moksleiviai 
savo studijų darbams. Jiems sto
ros knygos gal ir per sunki me
džiaga mokykliniam darbui, ta
čiau smulkesnės raštijos, brošiū
rėlių jau trūkstama.

Konsulas apie sayo veiklą įvai
riais pavyzdžiais.'ir nuotykiais 
paįvairindamas kalbėjo porą va
landų. Publika gan su dėmesiu 
_ekė, bet kai pabaigoje pasisiū
lė į publikos klausimus atsaki
nėti, kąi pirmas pąklausėjas pa
kilo, tuoj apie trečdalis publi
kos pakilo ir išėjo. Klaušimų bu-

SUNKI DARBO PRADŽIA

Vyr. Čekanauskas konsulu pas
kirtas prieš ketvertą metų, 1977 
m. spalio mėnesį. Scenoje apie 
konsulato veiklą kalbėdamas 
pradžioje davė stątistikos apie 
nepriklausomos Lietuvos bukais 
buvusius konsulatus ir pasiunti
nybes užsienyje, o taip pat ku
rių valstybių konsulai ar . minis
terial buvo skirti Lietuvai. Aiš
kino, koks skirtumas, tarp įvai
raus laipsnio ar rango konsulų 
bei kitų diplomatų.

Buvęs Lietuvos garbės konsu
las dr. Julius Jonas Bielskis mi
rė 1976 m. pabąigdje. Su juo at
sisveikinimas, buvo 1977 m. sau
sio 6 d. Praėjo daugiau kaip de
šimt mėnesių, kol mirusiojo vie 
ton JAV valstybės departamen- r
tas konsulu paskyrė Vytautą 1 metais šešių valstybių konsulą- i 
Čekanauską, inžinierių, Korėjos tai perkelti. į Los Angeles. Bū- 
karo veteranj,- visuomenės vei
kėją. . ... . ............ ..

V. Čekanauskas pasakojo pub- davinių, jo'g ir Sovietų Sąjunga 
likai, jog pirmosios konsulo dar- • įš San Francįseo sayo konsulatą 
bo dienos buvusios sunkios. Mi- į perkelsianti, gi dabąr retkar-; 
tusioje konsulo jokių dokumen
tų nepalikta, tik vėliau, kai mi
rusiojo namas buvo parduotas, 
gavęs šiek tiek senų raštų ir laiš
kų, kurie beveik jau išmetimui 
buvo nuskirti. Iš jų kai ką ver
tingo atsirinkęs, bet didžiausia 
parama buvusį New Yorke esan
čio gen. konsulo Aniceto Simu
čio patarimai, nemažai darbo

šią čia ir vadinamųjų “socialisti
nių” kraštų konsulatų. Esama:

:čiais jų konsulas atvykstąs į 
Los Angeles, dalyvaująs įvairio
se sueigose. ' ‘ į

Konsulątas gaunąs pasiteiravi
mų apie keliones Lietuvon, gi
minių paieškojimai, pasų reika
lai etc. Į visus klausimus reikia ■ 
atsakyti. Pasų nei naujų išduo- • 
da nei senų pratęsia losangelis- 
kis konsulatas. Daug sugaišta'

kitokie. Lietuvos reikalų gynimas yra tarptautinės tei
sės reikalas.

Dr. Šidlausko pranešimas buvo vienas rimčiausių' 
pranešimų, kurio ALTo atstovai seniai negirdėjo. Klau
sytojai buvo dėkingi. Kiekvienas atstovas jautėsi dalimi 
to bendro Amerikos lietuvių darbo.

Šiandien pradėjome spausdinti dr. Šidlausko prane
šimą. Jį spausdinsime ištisai, kad visi Amerikos lietuviai 
galėtų pasiskaityti.

j vo nedaug.
-■ ALTo skyriaus pirmininkas F. 
Mąąąitis ir valdybos narę.Rūta 
Šakienė įteikė konsului JyPruns 
kįo parašytą 'ir redaguotą knygą 

..— laibumą. “Lietuviai Sibire”. 
Pastebėjo F. Masaitis, jog AL
To' .skvriaus iždininkas Kazvs 
Prišmantas turi aukų lapą, kas 
vertina konsulo darbą, prašomi 
paaukoti pinigų, už juos bus nu
pirkta knygų apie Lietuvą ir 
bus atiduotos konsulatui, o kon
sulas jas galės padovanoti sve- 
timtąučiamsj. informacijų apie 
Lietuvą prašantiems.

Po šiois programos, apatinėje 
parapijos salėj e buvo užkandžiai 
papuošti .ir dovanoti įvairų vi
suomeninį darbą remiančių mo
terų, o Tautiniai namai dovano
jo šampano. Dar ilgai publikos 
čia su konsulu privačiai kalbė
tasi, taip pat ėjo pašnekesiai vie
nu su kitais rečiau ar dažniau 
susitinkančiais draugais ir pa
žįstamais.

Toks gausus publikos suėjimas 
rodo, jog konsulo Čekanausko 
veikla remiama ir mielai išklau
sytas jo pranešimas. Deja, pub
likoje nebuvo tų vadovų, kurie 
pasišovė pačiu lietuvių veiklą 
nuvertinti ir lietuviams bei Lie- 
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STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI
(Tęsinys)

Bet įvykiai Lietuvoje nebuvo vien įvykių Ru
sijoje aidas. Lietuva, ginklu įterpta į jai svetimą 
rytietišką Rusiją, tebegyveno savu gyvenimu ir 
Į visuotinį priešdespotinį sukilimą įsijungė savu 
reikalu. Tai jau buvo ne kaip anais metais ponų, 
bet liaudies sukilimas. Jis pradėtas ruošti daug 
anksčiau, kaip atsirado pirmieji iš liaudies kilę 
lietuvių inteligentų kadrai.

Kai tik lietuviškas kaimas išsilaisvino iš bau
džiavos ir miestuose sparčiau pradėjo kurtis pra
monė, pirmykštį atgautas laisvės -jautimą ir vėl 
pradėjo slopinti gyvenimą gulę varžtai, kaime ir 
miestų lūšnose didėjęs vargas. Ir pas mus atėjęs 
kapitalistinis ūkis, reikalingas laisvės interesų 
kovai, atsidūrė į apstingusių, tolimai nuo Vakai-ų 
atsilikusią, savito feodalizmo bruožais pažymėtą 
gyvenimo sandarą. Jis turėjo laužti amžiais susi
gulėjusį gyvenimą varžantį kliautų.

Turėjo jį laužti žmones, ir’ visų pirma tie, 
kam ūkinė ir politinė būklė vėl virto smaugiančia 
kilpa — darbininkai ir ūkininkai. Padėtį Lietu
voj papildome'’ skaudino caro valdžios politika, 
stabdžiui ūkio pąžangą. siekusi įterpti mūsų

liaudį Į klusnių caro “padonų” milijonus, ją nu
tautindama ir, įprievartautos tikybos pagalba, su
lydindama.

Savo pastangose gintis ir laisvintis (ir bent 
pradžioje) mūsų liaudis tegalėjo savimi remtis. 
Jai atoki bajorija gyveno savais interesais ir sa
vomis tradicijomis. Mūsų dvasininkija kaip reli
ginė kasta, dar prisimindama aukso gadynę bajo
riškas Lenkijos-Lietuvos respublikos laikais, tik 
su nuduotu klusnumu “Dievo pateptiniui” kentė 

■ režimo smurtavimą bažnyčiai ir tikintiesiems, 
j perdažnai vis dar susiversdama į “savų”, kad ir 
baudžiavos nuotaikomis paragautą praeitį. Kovo- 

I je su vargu ir už kitokią ateitį didžioji dalis dva- 
Isininkijos nebuvo liaudies sąjungininkais. Ir vie
ninteliu, kad ir kasdien ujamu sau padėjėju liau
dis teturėjo patį gyveimą. Negailestingas ir daž
nai žiaurus mokytojas, tas gyvenimas supo var
go žmogų iš visų pusių, nematomas kasdien sėdo 
kurstytoju už varguolio stalo ir vertė jį galvoti, 
ieškoti išeities, mokė ištvermės ir ryžto kovoti.

Kai pradėjo eiti “Aušra”, “Varpas”, “Ap
žvalga”, tie pirmieji “Jaunosios Lietuvos” laik
raščiai, jie rado paruoštą dii-vą. Jiems buvo skir
tas dėkingas uždavinys — žodžiais pasakyti tai, 
kas mūsų liaudies sąmonėje jau rūgo ir laukė su
formuluojama vykdytinais uždaviniais. Ir kai tai 
bandyta daryti, naujos mintys, naujai iškristali- 
zuojami siekimai šimtais kelių sklido per žmones, 
ir prasidėjo liaudies “sąmonėjimo” procesas iš

karto atskiru asmenų galvosenoje, vėliau įgauda
mas visuotinį pobūdį. Tebuvo laiko klausimas, 
kad bendrai atpažintas blogumų priežastys virstų 
bendros veiklos akstinų. Liaudies susipratimas 
brendo metais, praskleisdamas lietuviškojo kaimo 
akiratį iki Lietuvos ribų, iki tautos supratimo. 
Tai buvo budimo laikotarpis.

Kai priartėjo bandomieji metai, Lietuva bu- 
vd, atrodo, pasiruošusi įvykiams nė kiek neblo
giau už savo kaimynus lenkus ir gal kiek geriau, 
kaip jos kaimynai latviai. Į įvykius Lietuva įsi
jungė susiskirsčiusi socialinėmis klasėmis ir dife
rencijuota politiškai socialinėmis srovėmis. Ne su 
vienodu siekimų turiniu į sąjūdį dėjosi demokra
tai ir socialdemokratai, jau nekalbant apie kle
rikalinę srovę. Ir kai sąjūdis gavo masinį pobūdį, 
partijų propaguotieji šūkiai vienu ar kitu būdu 
klostėsi dalyvių sąmonėje, bent iš dalies juos įri- 
kiuodami į vįenų ar kitų srovę.

Bet daug kas buvo ir bendra. Bendra buvo 
sąjūdžio pažadinta dalyvių savigarba, pasitikėji
mas savimi; pabudusi mintis pradėjo kritiškai 
vertinti primestus ar įsakomus autoritetus ir drą
sino sukilti prieš jų didžiausią — caro valdžią. 
Daugelio sąmonėje gimė žmogus-pilieteis, ir for
mavosi tautos supratimas. Kai 1905 metų rudenį 
į “Didįjį Vilniaus Seimą” susirinko minia lietu
viškojo kaimo delegatų, pasiryžta Lietuvos vardu 
pareikšti tautos revoliucinę valią — būti savo 
ateities šeimininkais ir kūrėjais.

Visos trys tuomet pasireiškusios srovės — 
klerikalinė, demokratų ir socialdemokratų —kiek 
jos benorėtų kuklios būti, — visos pretendavo va
dovauti bundančiais tautai, kad ir statydamos ne
vienodas ateičiai gaires. Todėl bus pravartu prisi
minti, kuriuos uždvainius tautai kiekviena jų pir
šo, kiek tie uždaviniai atitiko gyvenimo reika
lavimus ir kiek atskiros srovės įtakojo tautos 
brendimą. ,

Ir katalikiškoji Lietuvos dvasininkija, ir var
pininkai demokratai, kad ir nevienodais moty
vais, dėjosi visos tautos reikalų reiškėjais. So
cialdemokratai skyrė sau aprėžtą uždavinį — at
stovauti darbininkams ir vargingiesiems ūkinin
kams. Kaip bent pačioje pradžioje suprato savo 
uždavinį apie “Apžvalgą”, vėliau apie “Tėvynės 
Sargą” susispietęs katalikiškos dvasininkijos eli
tas? Į tai atsakė patys sargiečiai vedamuoju pir
majame savo lairasČio numeryje. Sargiečiai visą 
laiką pasiliko ištikimi savo vėliavon įrašytam šū
kiui: “Ne katalikystė dėl Tėvynės, bet patriotiz
mas iš Dievo meilės”. Vadinasi, pirmoje vietoje 
“katalikystė” ir jau antroje “lietuvystė”.

i Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
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vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu: .
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, 1L4J0608

I
i 
į

DR PATH V DARG1S 
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

Wa«*cbo«ter C«*«n<mity klinika* 
Meelclaee Mrekteriw

SUSIRINKIMU

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, Chicago

m 226-1344

BALANDOS: 3—9 darbo dienomia &

TEL. 233-5393

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau-1 
narių poaiostoginis susirinki-, 

mas Įvyks penktadienį, spalio 23 d., 
o vai. vax., Vyė*ų saiėje, 2455 W..f 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug s varmų reikalų aptarti. 
±K) susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wast TO3rd Street 

Valandos -pagal susitarimą.
Los Angeles, Calif.

11

CFTOMETRISTAS

-KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71at St. Tel. 737-5149

ir leoset”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS K 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 43rd STREET
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tuvos reikalui .atstovauti samdosi; 
svetimtaučių biznierių kompani
ją.

SVETIMŲ VALSTYBIŲ VĖ
LIAVOS PRIE MIESTO

ROTUŠĖS •

Konsulas V. Čekanauskas savo 
pranešime paminėjo, jog 1978; 

■metais Vasario -šešioliktąją šven
čiant, kaip jau buvo tradicija, 
prie Los Angeles miesto valdy-

Hiuvą -iškelti.
P-o .ilgu svarstymų .ir --ginčų, 

:mie to taryba spalio 6 d. -nutarė 
•nebeleisti jokių svetimų valsty-; 
ibių -vėliavų prie miesto valdybos 
-namo ar kur -kitur miesto nuo
savybėse jškęlti, girdi, miestas 
tūri 'būti nuošaliai nęįvėltas j 
užsienio politiką. Jei Tas nutari- - 
mas bus tikrąi įgyvendintas ir, 
ateityje, netik dabar'kiniečiams, 
neleidus vėliavos iškelti, tad -ir 

■Lietuvos vėliavos, minint Vasa
rio šešioliktąją, prie miesto na
mo, nebebus. *

MIESTO VALDYBA 
POLITIKOJE

Ofiso teiefaaw 776-2830,

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai —— 'Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš lįvairiv atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5994

EUDEIKI-GEORGE A. PAULINAS, į; 
iralp račoma Los-Angeles Times , 
dienraščio spalio 10 d. laidoje, ” 
paskirtas Aerospace korporacijos l 
tyrinėjimų laboratorijos vice- -I 
■prezidentu. Ši kėrporacija atlie
kant įvairius ‘ mokslinius tyrinė
jimus ir darbus daugiausia pagal 
JAV karinės aviacijos užsaky- j‘ 
•mus. SpėjU, -kad George Pauli-.(( 
kas yra čikagiškių Jurgio ir OI-H 
gos Paulikų sūnus. Jurgis Pau- 
likas rau yra miręs, o Olga Pau- 
iikienė tebegyvena. Abu Pauli- 
kai nepriklausomoje Lietuvoje'; 
buvo mokytojai; mokėsi Taura- , 
gės mokytojų seminarijoje.

žmiclje esąs uoslas prarasiu 
daug dabar turimų pajamų. -O 
jei būwU buvusi iškelta Taiwan 
vėliava, tai komunistinė Kinija 
galėtų imtis prieš Los Angeles 
panašios akcijos. iBe to, ar iš JAV 
valstybės departamento buvusi 
Įtaką, --kad tautines Kinijos vė-* 
iiava .nebūtų keliama. •

Tai lokios esančios aplinkybės 
jpriventusios miesto tarybą nu
barti nebeleisti svetimų valsty-- 
bių * vėliavų jprie.-miesto valdybos* 

-.namo. Bet L. A. Times kelia- 
klausimą, o kaip bus, kai sveti
mos valstybės valdžios galva lan • 
kysis Los Angeles mieste ir bus 
.miesto 'rotušėj .pagerbiamas, ar1 
ar tada nebus tos valstybės vėlia
va iškelliama?

GAIDAS - DAIMID
^•KNIAUKIA ffi DUBIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

<t>05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 9274741 —1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL ROME

Los Angeles Times šia tema 
išspausdino ne *vieną straipsnį., 
•Pabrėžiama, -kad būk dėl ne- 
įsivėlimo į politiką, -miesto tary-’ 
pa nusprendė svetimų valstybių, 
vėliavų nebeiskelti, tačiau iak-;

** ■ i

i nuo-

■ LINKSMESNĖ NUOTAIKA

bos namo buvo .iškelta nepriklau-j t ‘ _. . ... .r . tai esą, jog miesto valdžia
CnmAC I 1/AT1VTT/A^ iv.

1st ^olitikavo.
Užsienio ipolitikon miesto ta-

somos Lietuvos vėliava ir tą pa-j 
čią dieną konsulas Čekam,rskas 
asmeniškai prisistatė merui Brad'
ley kaip naujas Lietuvos konsu- ^ba 1980 

Llas. -Burmistras įteikė konsului 
simbolinį miesto raktą ir trum-: 
pai pasikalbėjo okupuotos Lie
tuvos Teikalais,

dama k-roatams iškelti jų vėlia-1 
i vos. Miesto taryba šįmet raginė

Svetimų valstybių vėliavų1 
prie miesto valdybos -iškėlimo

.bu-r-istrą Braddley, kad tas 
ik~e’ptųsi į JAV valstybės sekre- 
■' o-iv. p-ašant neleisti Pietų Af--

“fugpy” sportininkams A-1 
r-e ^koje rungtyniauti. -Praeitais* 
rųctais miesto valdyba priešino-'-klausimas sukėlė aštriu ginčuir) v ° ’ *

miesto taryboje. Kol komųnisti-! Pietų Afrikos konsulatui pe
J nė Kinija :buvo Amerikos prie-! sTrelti iš San Francisco į prie

šu Korėjos ir'Vietnamo'karę, los- Los Angeles esantį Beverly 
angeliečiai kinų kilmės piliečiai: Hills .miestą.
kas met prie miesto valdybos iš-i
keldavo tautinės Kinijos arba ik’aus’mas -esąs -ne tik apolitinis,’ 
Taiwan vėliavą. Bet dabar Ame- ihe* ir tunįs .ekonominio .atspal-- 
rikos politika pasikeitė, .užmegs- vio Abi Kinijos varo didelį pre-' 
ti diplomatiniai santykiai su ko- įdavimą su Amerika. Prekės at-* 
munistine Kinija. Šio spalio .pra- ■ tplūkdomos laivais, daugiausia -į' 
džioje miesto valdybai pateikti 
vietinių kiniečių reikalavimai ir 
komunistinės ir tautinės Kinijos 
vėliavas iškelti per kinų šventę.. 
Abi šios grupės reikalavo, kad 
tik viena vėliava būtų iškelta, 
paneigiant teisę kitai grupei ve

Dabar dviejų Kinijų vėliavos5

Duodami ir pavyzdžiai: šįmet 
lankėsi Kenijos prezidentas Da
niel Arap :Moi; lankėsi Anglijos 
princas ^Charles —abu buvo 
rmiesto -valdyboje pagerbti, abie
jų svečių valstybinės vėliavos 

;buvo prie -rotušės iškeltos. O 
kaip bus ateityje? Pagaliau mies. 
•to valdybes name yra vienas vė4 
Ravų kambarys, kuriame susta
tyta šimtai svetimų valstybių 
v^M’iavu, .reprezentuojančių 156 

.valstybes — Jungt. Tautų orga
nizacijos narius^ Viena tų vals
tybių vėliava esanti didelė, nau
dojama-lauke iškelti, o kita ma
žesnė, . naudojama vidaus iškil-. 
.mėse. Kas bus įdaroma su fto-l 
mis vėliavomis?, klausia L. A. 
Times.

Visokios rūšies susijaudinimai, 
nervingumas ir skubus šių laikų 
gyvenimo tempas greičiau mus 
nuvargina ir tuo pat sykiu blo
gai atsiliepia į mūsų sveikatą.

Todėl išmintinga būtų visomis 
įmanomomis priemonėmis kraty
tis blogų nuotaikų ir slegiančių į 
minčių, kurios apsunkina mūsų J 
gyvenimą. Vietoje to, būkime 
linksmesni. Linksmumas turi to-|, 
kią puikią, visus nesklandumus 
išlyginančią jėgą! Linksmumą aš 
įsivaizduoju lyg alyvą, kuri ma
šinai .priduoda naujos jėgos ju
dėti. Taip pat ir mūsų organiz
mui linksmumas turi -panašų , 
veikimą, ir -kodėl šio organizmo \ 
nepatebti ta nuostabia alyva? . «

O. S. Marden ‘ ]

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

leief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iŠ WOPA, 
1490 kih A. M.

Liatuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio -iki -penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma - 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

-V*dė|a — Aldona Daukus 
Talaf.: 'MEmlock 4-2413

’159 So. MAPLEWOOD AVE. 
-CHICAGO, IL *0629

■“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
ta Iii enk) 6:30 vai. vakaro- 

Visos Laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p;p.
Ji WTK stoties, -M M AM -banga. 3 

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 '
- - teJeL 778-5374 >

PATS SKAITYK K DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI -‘NAUJIENOS*’

KNOW YOUR HEART
Los Angeles įuostą. Baimintasi,1 
:ei bus iškelt • komunistinės K’-! 
nijos vėliava. tai Taiwan >protes-•' 
fuodairi gali (laivus nukreipti ar1 
į San Diego, San -Francisco ar į 
.kitus Pacifiko pakraščių uostus 
ir tuo būdu Los Angeles miesto-

• Kai kas stebisi, kad jaunu
tės motinos susilaukia kūdikio. 
Bet gi kiek pamokų kūdikis at
neša motinai: ji išmoksta kant
rybės. susivaldymo ir ištvermės, 
net jos rankos sustiprėja, ir ji tą 
savo naštą ilgiau Įstengia pakelti 
kaip tėvas. (T. W. Higginson)

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL : 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

VARDO JONAS-’ KILMĖ

žodis “Yėhonan”, 
"Jehova yra miela-

A. A. Juozui Skorubskui mirus,
jo žmonai Birutei ir dukrai 'Rimai reiškiame gilią 
užuojautą.

HliLP «OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

Hebrajų 
reiškiantis 
širdingas”, perėjo tam tikrų pa
sikeitimų įvairiose kalbose: ‘‘Jo
hann, Jean, Jo’hn, Giovanni, o 
lietuviškai — Jonas, Jonelis, Jo
nukas. Iš to žodžio atsirado ir 
tokių pavardžių, kaip Jonušas, 
Jonikaitis, Jonikas bei vidurva
sario šventės pavadinimas — 
Joninės.

/ AMSULAHSC 
s PATARNAVIMAI

Lietuvi?

Laidotu vi? 
Direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

A. jr dr. IR. MALONIAI 
S.t. Petersburg 'Beach, -Fla.

ALTo iždininkui, Aukštos Atminties

JUOZUI SKORUBSKUi

suirus

o žmonai Kratei, -dukraii Kiniai bei lantimiesfcms 
ilią užuojautą -reiškia ir Įkartu liiūdi

JC-OZUi SKORUBSKUI

Lietuvos Socialdemokratu 'Partijos 

Užsienio Dclcgatūrcs Pirmininkui

UETUV1Ų KRIKštMONlŲ DE.MOKRA I Ų 

SĄJUNGOS CENTRO KOMITETAS

mirus,
gilią užuojautą reiškiame velionies žmonai Birutei, duk
teriai ’Rimai, giminėms, (Lietuvos Socialdemokratą Par- 
l.jos vadovybei ir nariams.

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS j

(LACKAWICZ2 |
54424 WEST 6trth STREET KKpub&c 7-1211 I
U.U28 SOUTHWEST HIGH WAI, Earn. Milu, 1H. -174-4411 j

M54 So. Halsted STREET Tek YArdi 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth AvCm Cicero, Ui.

<348 So. CALIFORNIA AVE.

3319 So. LITUAN1CA AVE.

Tri.: OLympic 2-10CJ
4
I

Tek: LAfayette J-357J

Tel.: YArda 7-1138 - UM

I 5 — Naujienos, Chicago, UL Tuesday,-October 20, 1081
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Kamai. Itni — Pardavimui 
UAL ESTATE FOR SALE

A . 
% u

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI »

• NOTARIATAS • VERTIMAI. ’ ^23
riSŲ RCšIŲ DRAUDIMO AGENTCRX

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1 MOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, Tel. 847-7747

f' : M
žt -■ s-’5’ "ii

KAD JIE BLIZGĖTŲ

Kiekviena rūpestinga šeiminin
kė norėtų, kad jos langų stiklai 
ne tik būtų švarūs, bet t Hp pat 
ir spindėjų. O lūs yra lengva 
padaryti.

Į karštą vandenį su muilu pri
dėti truputį “bluing” ir 2 šaukš
tu žibalo (kerosino). Paskiau 
nuplauti langus ir pamatysite, 
kaip iš tikrųjų būsite patenkin
tos Savo darbu.

KAD PRANYKTŲ RAUDO
NOJO VYNO DĖMĖ

Raudonojo vyno dėmę ant sta
lo uždangos aiba servetėlės tuo
jau apiberkito druska.

Svečiams išėjus, vietą su dė
me uždėk ant puoduko ar inde 
m pilk ant tos dėmės karštą van 
denį iki toji pranyks.

Paskiau paprastu būdu išplau
kite tą uždangą.

KADA PRASIDĖJO DRIBS
NIŲ VARTOJIMAS

Populiarus šiuo laiku patieka
las pusryčiams yra dripsniai 
“corn flakes”, vartojami su pie
nu ar atskiesta grietine. Tie 
'‘flakes” keistu būdu atsirado 
praei t a m e ši m t m c t y j c. V i en c s 
religinės grupės — Seventh Day 
Adventists — pradėjo skelbi 
pasaulio pabaigą ir naujo Kris
taus atėjimą. Keli šimtai tos sek
tos narių apsigyveno Baltis 
Crėek, Mich., ir pradėjo ruoštis 
tam įvykiui.

Dr. John Kellog, vienas tokių 
"adventistu ', 1898 metais sugal 
vojo specialų dvasini maistą, 
pavadindamas jį “corn flakes”.

Pasaulis pasiliko nesugriuvęs, 
pasiliko taip pat ir “flakes”.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Iš plaunamų drabuži 
.šuiiti rinkių dėmes sekančiu 
būdu: dėmėtą vietą reikia pa
merkti 10 minučių į 5 nuošim
čių “oxalic acid” skiedinį, kurį 

pisidarvti ir namuose 
Heikra paimti vieną šaukš ą I 

‘oxalic rcid”, įpilant į vieną i 
.juoduką drungno vandens. Pa- I 
mirkius 10 minučių, išplauti 
tris karti s švariame vandenyje. I 
Jei dėmė gerai neišsiplovė, visą 
procesą galima kartoti dar kar
tą. “Oxalic acid” galima pirkti 
vaistinėje. Tai yra nuodai. Rei
kia saugoti nuo vaikų. 

* * *
KL A VIŠI AI BLIZGĖS

Pianino klavišius

RŪDŽIŲ DĖMĖS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegularfy!

Paid aad 
Compounded

OUR SAVINQ3 
CERTIFICATES 

EARN UP TO ’8%

Lietuvių Bendruome-
> apylinkes RUDENS 

BALIUS įvyks š.m. spalio mėn.
24 ieną 7 vai. vak. šv. Antano 
parapijos salėje, 1560 So. 49th 
Ct., Cicero, III. Programą pildo 
solistė Prudencija Bičkienė. 
Daug įvairumų ir skani ’-----
rienė. Gros Gintaro orkestras. 
B.lietai gaunami prie įėjimo. 
Auka 12 del. Teirautis telefonu 
853-5135 arba 656-2550. Malo
nėkite atsilankyti. Valdyba

j — Prezidentas Smetona fil
mas bus rodomas Chicagoje, 
Lietuvių Tautinių Namų salėje, 
(>122 S. Kedzie Avė., sekmadienį 
(X.25) 4:30 vai. popiet ir penk
tadienį (X.30) 7:30 vai. vakaro.

— Kviečiami visi. Įėjimas $3 asme
niui. Kviečia ALTS Chicagos 
skyriaus valdyba. (Pr.)

— Kvietimai j LKVS “Ramo
vė” Čikagos skyriaus 30-ties me
tų veiklos sukaktuvinį banketą; i 
kuris įvyks š. m. spalio 31 d. Marquette Parko apylinkėje Uuksusi- 
vakarą šaulių namuose, gauna- nis 12 butų. Parduotas.

mi paskambinus rani. A. REP- 69-tos ir Rockwell mūrinis, 2 
butų. Parduotas.

Brighton Parke mūrinis 
krautuve. Parduotas.

Dar turime pirkėjų ir gerų 
namų investavimui.

INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 , *Amerikos politines partijos, 
Susivienijimai dirba vieningai

Baigdamas savo kalbą, p. Zim
merman paminėjo sunkią pa
vergtų Pabaltijo tautų gyven
tojų padėtį, Lietuvos katalikų 
persekiojimą, kolonizaciją, pa
garsėjusią 45 pabaltiečių petici-, 
ją, kad būtų atšauktas Moloto-. 
vo-Ribbentropo paktas, o pavar
dėmis paminėjo tą peticiją pa-; 
sirašiusių Antano Terlecko ir 
Juliaus Sasnausko nuteisimą ir Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį 
įkalinimą, kuris įvyko vos vie
nuolikai dienų praėjus nuo 
Madrido konferencijos pradžios.

Kaip žinote, Madrido konfe
rencija turėjo baigtis šių metų 
pradžioj, bet su ilgesnėmis per
traukomis ji tebesitęsia iki šios 
dienos, nes valstybių delegaci
jos vėl turi grįžti į Madridą spa
lio’ 27 d., todėl Helsinkio Akto 
tolimesnis procesas kol kas nė- 
aiškur. ... if.

galima j (Atkelta iš pirmo puslapio) 
per ' didžiausiu Pabaltijo tautų lais- 

peroksido vės kovoj laimėjimu Madrido 
konferencijoje tenka laikyti 

Į JAV-bių delegacijos atstovo tie
sioginį ir griežtą Sovietų Sąjun
gos užkabinimą dėl Pabaltijo 

j valstybių užgrobimo.

Arti 73-čios ir Campbell, 2 butu medi
nis, didelis kiemas. Tik $38,500.

gražiai iš vai yti skiediniu: 
pust- alkoholio ir
(peroxide). Nuo klavišių bus pa
balintos uet ir dėmės. 

* * *
KAIP VALYTI GINTARĄ?
Kurie turite gintariniu papuo-• ’V- U .j ,. , , . . ‘ U.. Kalbėdamas Madrido konte-salu, ai juos galite nuvalyti sil-< » . , . .......

tu vandeniu ir muilu, pridedant 
truuutį amonijos. Paskiau 
pbuiti švariu vandeniu ir 
rinli flaneliniu skuduru. 

* * *
PASTABĖLĖS

Bukom perdaug, valgom 
mg, geriam perdaug,

ŠIUI t£l> 544-3880.

PASIMETĖLIS
3 butai ir

ELEKTROS JRENGIMaT^^ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lakBmą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
Tat. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Nes Dievas taip mylėjo pa
saulį, jog davė savo vienagimį

! nncijos plenumo posėdyje 1980 
metų gruodžio 15 d. apie Hel
sinkio Akto’ 8-tą principą, skel
biami tautų lygybe ir jų laisvą 

! apsisprendimą, JAV-bių delega
cijos vicepirmininkas Warren 
Zimmerman šitaip pasakė: 

“Jungtinės Valstybės nepri
pažįsta nelegalios, ginklų jėga 
įvykdytos, Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos valstybių inkorpora
cijos į Sovietų Sąjungą, šis 
Veiksmas aiškiai prieštaurauja 
aštuntam principui. Aš taip pat 
noriu priminti 4-td principo 
nuostatą, kad jokia okupacija 
arba teritorijos įsigijimas, su- 

sumažinti,! laužant tarptautinę teisę, nebus

mi
nu-

per
dirbant i 

perkietai, nekreipiam dėmesio i? 
savo sveikatą, permažai mankš-j 
'įnamės, ba reikalo nervuojamės 
t perdaug rūpinamės, netvar
kingai valgome, perdaug naudo
jam įvairias piliules ir vaistus, i 
užmirštam poilsį... Turint noro 
ir nusistatymo, lengvai galėtu
mėm kas perdaug 
kas permažai — padauginti.

D. R.

t Pavasaris gražus žiedais 
ruduo — javais.

see us for 
financin0 

1 AT OUR LOW RATES
WITH REPAYMENT 

TO.FIT YOUR INCOME

Mutual Federal 
Savings and Loan

222 WEST CERMAK ROAD
Pzm Kazaxavskas, FWaec

BOWS i Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICSGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 60608
Phowt YIrtfnk 7-7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu a.
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 ___ . ------

Minkštais viršeliais, tik --------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Kumpą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$4.00
$3.00

|2.00

Gali kilti klausimas, ‘kiek po
litinės reikšmėš^gali turėti toks sOme 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo taulų 
laisvės bylos iškėlimas Madrido 
konferencijoje?” Į ’ši klausimą1 
geriausia galima būtų atsakyti, i 
iškeliant kitą klausimą. O kokių į 
rezultatų yra pasiekusios JAV ir j 
kitos Helsinkio Akto signatarės,' 
užtikrinant žmogaus teisių ger
bimą Sovietų Sąjungoje, ką savo 
parašu Helsinkyje Brežnevas 
yra įsipareigojęs įvykdyti? Vie
nok/nežiūrint to, tiek JAV-bės, 
tiek kitos Vakarų valstybės, nori

tiki, nepražūtų, bet turėtų am-; 
žinąjj gyvenimą” (Jono 3:16)„ j 

Išgirsite asmenišką p. V. Jo
nušienės paliudijimą šiandien 
8:45 vai. vakaro radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį, radijo bangai 
1490 AM, per Sophie Barčus ra
diją 4:23 vai. po pietų išgirsite 
“Tikėjimas, kuris išgano”.

Parašykite mums, pareikalau- Į 
darni knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai. Pra-

'i: Lithuanian Min
istries, P.O: Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Notary Public

Insurance, Income Tax

Pirkite senoviškai
• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porči ai. Modernūs Ra
diatoriai, . gazo šildymas. Mar
quette Parke. Seną kaina $52,000

v

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

pripažinti teisėtais. Ir aš noriu 
pabrėžti savo vyriausybės nuo
latinę interpretaciją, kad šis 
nuostatas galioja .Jfąbaltijo

1 valstybėms.”
Toliau p. Warren Zimmerman 

j pacitavo vieno Lietuvos diplo- 
| mato (bene, pulk. - Škirpos) ■ laiš- 
I ko ištrauką, kaip po Sovietų Są- 
Į jungos nepagįstais pretekstais 

paremto utimatumo, Raudonoji; 
armija užėmė visą-.kraštą, o iši tą Helsinkio Akto procesą tęsti, 
Maskvos ;
vietų pareigūnas pastatė iškam
šų vyriausybę ir perėmė viso 
krašto valdymą. , .

i

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL «0«0«

1

MIEGAS IR ILGESNIS 
AMŽIUS

Tyrimai, kuriuos atliko' Life 
Extension Institute New Yorke, į 
parodė, jog pasiekusieji ilgo am
žiaus vyrai ir moterys pakanka
mai išsimiegodavo, išmiegoję pa
prastai astuonias valandas.

Colgate universiteto studijos 
taipgi atidengė, jog atliekantie- 
ji protinį darbą yra reikalingi

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

Laikrodžiai Ir brangenyMa 
Pardavimu ir Taisymas 
1644 Watt S9th Štrert 
Tai. REpubl Ic 7-1941 • j

• Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.'

• Su $15,000 pirkėjui proga
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį• namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą

atsiųstas aukštas So- nes kitaip JAV-bių delegacija- daugiau poilsio V miego, negu seniau imama,s ,pr0CentaiS 
Celata jau seniai buitį apleidusi Madri- ^iaip darbininkai. .

do kc'nferenciją.
(Bus jaugiau)

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOFT DRINKMIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

• Amerikiečių zcologai išty
rė, kurie iš gyvūnų sugeba tin: 

Į kalniausiai apsisaugoti nuc.' au- 
' tomohilio. Pirmoje vietoje šiuo- 
[ atžvilgiu stovi žąsis, kuri retai 
, kada pakliūva po automobilio 
ratais. Antroje vietoje atsiduria 
kiaulė, paskui seka višta ir šuo. 
Daigiausia gi žūsta, tai zuikių.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534 •

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

' i

■ I’ - ■ . 4. . , k Ą ; V

Siuntimai į Lietuvą 
. ; ir kitus, krantus'V l

F. N EDAS, .4059 Archer<
Chicago; lik 6CHS32. Tai. YA 7-5980

M. t 1 M K U S .
- N^ary PuMta
INCOM! TAX SBRVICa t 

4259 S. Msplowood. Tek 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iikviatimai, pildomi piilatyba* pra- 

iymai ir kitokį blankai. (

HOMEOWNERS POLICY
plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze untiHirm. 
Makes about 20.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yri seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fra tern alinė or- 

gank-»clja, lietuviams IštikLnal tarnaujanti jau per 92 metur

SLA. — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuof 
darbus dirba.

SI A — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
•pdraudu savn nariams.

KLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. St A neieško pelno, na- 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susi vienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiam 
aukštojo mokslo Ir ju gyvenimo pradžiai.

<LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa rantą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 uavo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA įsirašyti.

Gall te kreipti* tr tiestai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

TH. OI t) M-ttll

> Tikroji kultūra ten viešpa- 
' fauja, kur žmoniškumas yra val- 
’ dovas žmogaus asmenyje ir gy- 
' venime, ypač santykiuose su ki
tais žmonėmis. Kultūringi žmo
nės yra žmoniški pirma savo na
muose, savo šeimoje, o toliau ir 
viešame gyvenime. (Vydūnas)

18-tos gatvės kolonijoj viena moteris, 
gyvenanti 4-rių kambarių bute (du 
miegamieji, karšto vandens šilima), 
ieško vidurinio amžiaus kartu gyven
ti bendrininkės.'Skambinti SE 3-1283

P. Zapolit, A«ent 
1201'/, W. 95th St j' 
Ever®, I1L
60642, > 424-8654
alt Fžtm Ht and Cas’H”* Cor

T

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkoruis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje,

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V.BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vaL: nuo 9 ryto fld 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-taa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandoa: nuo B vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pagal anai tarimą

TU. 776-5162 arba 778-510
U49 Wert 63rd Street

Chleaeo, m. <o«2t

6 — Naujienas, Chicago, 8, DL Tuesday, October 20,1981




