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PREZ. MARCOS ŽMONĄ 
NEVALDYS FILIPINŲ

WASHINGTON, D.C. — Fili
pinų prezidentas Ferdinand 
Marcos sekmadienį pareiškė, 
kad jo žmona nesirengia ir ne
valdys Filipinų. Tokius gandus 
paleido politiniai jo priešai, bet 
nei jo žmona Imelda, nei jis nie
kad nesiruošė perleisti jai kraš
to valdymo.

Prezidentas Marcos sekmadie
nį kalbėjo per radijo ir televizi
jos NBC stotį ir atsakinėjo į 
klausimus. Filipinuose opoziciją 
tokia stipri, kad bando primesti 
savo valią. Pi-ezidentas yra įsi
tikinęs, kad pakaitoms yra ge
riausi, demokratiniai metodai — 
laisvi demokratiniai rinkimai, 
paskutiniu mėtų opozicijos kan
didatai atsisakė įsirašyti . į balo
tus. ‘Jis kandidatavo vienas. 
Opozicija padarė klaidą ir da
bar prisipažįsta prie klaidos.

Sekantieji rinkimai turėtų 
bfiti 1987 metais. Jeigu jis bus 
sveikas, tak turės gerokai pasi
tempti ir įtikinti filipiniečius, 
kad už jį balsuotų. Jis sutinka « 
leisti amenkiečiams^^Iudpti Fi- i

Komitetas lakūno Felikso Vaitkaus skridimui organizuoti iš Chicagos slydi drąsų lakūną j kelionę per Atlanta.

iš Amerikos.pageidąujatnaš pi 
ni-gu sumas. %"

GOTBZADĖ NORĖJO 
NUŽUDYTI ŠACHĄ

’ YpRK,%#' — Hamil
ton" Jordan, buvęs Baltųjų Rū
mų,., aukštas pareigūnas prez. 
Carterio administracijoje, para
šė atsiminimų knygą, kurioje 
pasakoja apie buyusio Irano už
sienio miništerid Sadeg Bbtbza- 
dęs pasiūlymą greitai paleisti 
visus 52 įkaitus, ilgus mėnesius 
laikjtus’ Amerikos ambasadoje 
Teherane.: 1

1930 metų vasario . mėnesį 
Hamilton Jordan susitiko su mi- 
nisteriu S. Gotbzade ir pradėjo 
kalbą apie ambasados tarnauto
jų paleidimą. »

— Tai yra pats lengviausias 
dalykas, — jam atsakė.

— Kokiu būdu? — Jordan nu
stebęs jo paklausė.

— Vienintelį dalyką, ką jūs 
turite padaryti, tai nužudyti ša
chą, — ramiai atsakė Sadeg 
Gotbzadė.

— Baikas kreti.
— Jokios baikos, — Gotbzadė 

rimtai atsakė, — Aš labai rimtai 
kalbų, ponas Jordan. Dabartiniu 
metu šachas yra Panamoj. Gal 
CLA gali duoti jam injekciją ar 
ką nors panašaus, kad atrodytų 
natūrali mirtis...

Praeitą savaitę, trečiadienio 
naktį,* pats Gotbzadė buvo su
šaudytas už pasiryžimą nužu
dyti Chomeinį.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 21: Matas ap., Vis
kante, Mantvilas, Jagaubis, Ly
gi ta, Galgė.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 651.
Qras debesuotas, vėsus, ga

li tfU . ’ '

REIKALAUJA ŠALINTI GEN. ŠARŪNĄ 
IŠ IZRAELIO KARIUOMENĖS

DIDOKAS ČATILOJ LAIKYTŲ SUIMTŲJŲ x 
SKAIČIUS IŠVEŽIOTAS Iš STOVYKLOS

Jaškūnas - “Tarptautinės Amnes
tijos” liepos mėnesio kalinys

Tarptautinės Amnestijos (Am- pirmąsias kolchozų vagas Lie- 
nesty International) organizaci- tuvoje. Neatsitiktinai, tasai “did- 
ja savo liepos mėnesio kaliniais vyris” Pakruojo rajone įsteigta- 
paskelbė lietuvį Henriką Jaškū- me ‘"Tarybų Lietuvos’’ kolchoze

Krasnojarsko krašto, Afanašijus 
Gorlovas, padedamas Nikola- 

55-rių ihetų amžiaus Jaškū- jaus Burcevo ir kt. Taip “Lietu-, 
nas buvo 1977 metais nuteistas vos liaudis” kūrė kolchozus... 
15 metų kalėjimo ir ištrėmimo, j 
Jis; bi^ro/anksčįau suimtas 1947 j 
metais^ už .’dalyvavimą slaptos 
antisovietinės grupės veikloje ir 
atkalėjo 18 metų.

Tarptautinės Amnestijos biu-

-• - - - J. - 5 • ■

riumi Arąya Cuadros tf Gabono 
veikėju Jean-Marie Adbame..

Aprašydamas dabartinį Lyguį- 
; mu kolchozą, straipsnio outorius 

irgi įdomiai prasitaria: “žemdir
biai per ilgai užsibuvo pėstijos 
vaidmenyje. Trys mūsų automa
šinos bemaž kasdieną važinėją 

letenis (1982.VII, Nr. 7) raginai be detalių. Fermos mechanizmai 
prasti. Pakelėse riogso sukietė- 
jusio asfaltbetonio krūvos, . o 
mes neturime padorių kelių.. L 
Jeigu dar pradėsime girtuoklių 

15ą, Moskva, USSR, ir prašyli, išdaigas, atsivers visa grožybė”, 
kad Jaškūnas-būtų paleistas? 

♦ « *

RUSAI — “GERESNIO 
BŪDO Už LIETUVIUS

“Koks skirtumas — lietuvis 
ar rusas. Jie, sakyčiau, už mus 
dargi geresnio būdo, šykštumo 
mažesnio. Ir kitus smerkti ne 
tokie greiti”.

Tokiais pataikaujančio kolo
nijinio pavaldinio žodžiais lietu
vius ir rusus “Literatūroje ir 
Mene” (1982.VILI 7) lygina An
tanas Čalnaris, neva cituodamas 
lietuvį žemdirbį. Jo straipsnis j 
“šimlajėgio žirgo balne” skir
tas pirniiesiefns-‘larybiniams” 
traktorininkams, išvariusiems

visus rašyti “mandagius” laiš
kus šiuo adresu: Mr. A. Rekun- 
kov, The Procurator General of 
the L\SSR, ui. Pushkinskaya

Šio, kaip ir kitų straipsnius apie 
kolchozus, motto: “Partijos pro- 

| grama žemei ir žmogui”.
(Elta)

KINIJA SUSITARĖ SU JAV 
BENDROVĖM NAFTAI PASIEKTI

TEKS GRĘŽTI NUO 8,090 IKI 20,000 PĖDŲ 
GILUMON, KAD PRADĖTŲ ŠVIRKŠTI

PEKINAS, Kinija. — Praeitą 
^sekmadienį didžiojoje susirinki- 
mų sak’je i^mringailmvo pasi* 
rašytas Kinijos vyriausybes at
stovu susitarimas su JAV bend
rovėmis pravesti gręžimo dar
bus Kinijos pakraščiuose.

Pasitarimai su Kinijos vyriau
sybe tęsėsi apie 4 metus, kartais 
sustodami, o kartais Kinijos vy
riausybė pradėdavo aptarti nau-j 
jus dalykus. Pati svarbiausioji 
bendrovė yra American Atlantic 
Richfield Co., bit tinkamam 
naftos pasiekimui, vamzdžių 
įrengimui ir naftos švirškimo 
kontrolei susitaria su visa eile 
kitų Amerikos bendrovių.

BANDYS IŠVENGTI
ŽUDYNIŲ LIBANE _

BEIRUTAS, Ubanas. — Nie
kad premjeras Mėnachem Begi
nąs nebuvo taip susirūpinęs sa
vo ir Izraelio ateitimi, kaip šio
mis dienomis. Jis pranešė Iz
raelio kariškai vadovybei, kad 
vyriausybė sekmadienio naiktį 
sutikusi įsileisti į Libaną Jung 
tinių Tautų Saugumo tarybos 
komisiją. Ta komisija prižiūrės 
tyrinėjimą, kas atsitiko čatilos 
ir Sabros belaisvių stovyklose. 
Visi laukė Izraelio valdžios pra
nešimo apie įvykius Beiruto 
priemiesčiuose.

Gen. šaronas jokio pranešimo 
apie įvykius nepadarė, nes lyri- 

Į nėjimas dar nebaigtas. Kaip ča- 
; tiloj, taip ir Sabroj rasta žymiai 
mažiau lavonų, negu buvo tikė
tasi. Nustatyta, kad falangistai. 
perėmę Čatilos stovyklą, didoką 
skaičių suimtųjų susikrovė į 
sunkvežimius ir išsivežė. Pra
džioje jie neprisipažino, bet vė
liau Izraelio tyrinčt<yainA_į>ri- 
pa^ino, kad išvęžė dalį suimtųjų.

WASHINGTON, D.C. — Pre- ^ra pagrindo manyti, kad falan 
zidentas Reaganas pritaria J.T. gistai išvežtuosius nužudė ir la- 
Saugumo tarybos nutarimui iš- vonus sunaikino.
vengti naujų žudynių Libane, j Gynybos ministeris šaronas 
Jungtinės Tautos yra įsitikinu-, “sekmadienį nedalyvavo) Bėgine 
sios, kad i Libaną reikia pasiųs- namuose,vykusiame Izraelio mi 
ti tarptautines galingesnes jė- ’nisterių /posėdyje, bet kartas 
gas, kurios sustiprins Libano nu0 karto Beginąs jam pafele- 
karo jėgas ir apsaugos kitatau- fonuodavo ir papasakodavo apie 
eius, dabartinių metu esančius didėjančią darbiečių demonsl- 
Libano teritorijoje.

Iki šito meto izraelitai neno-1 raeHtąi turėjo didelį plakatą, 
rėjo įsileisti kilty valstybių ka- kuris sakė: “Šalinkite iš kabine- 
riuomenės j IJbaną, bet dabar, to žudiką šaroną 1” Izraelio te-

Įleisti užsienio žurnalistoi pasie
tojo, kad buldozeriai nespėjo 
sušaudytųjų gerai apversti.

Gynybos minisleris gcn. Ša
rūnas įleido į čatilos stovyklą 
tris United Press International 
žurnalistus, kurie pastebėjo bul
dozeriu šviežiai žemėmis užvers
tą lavonų krūvą, bet užvertimas 
buvo labai paviršutiniškas. Vie
lomis kyšojo nužudytųjų batai, 
kojos ir rankos. Matyt, kad bul
dozeriai turėjo iš stovyklos iš
šliaužti, tinkamai nebaigę dar
bo. Reporteriai suspėjo nufoto
grafuoti kyšančius batus, kojas 
ir rankas.

Čatilos stovyklon buvo įleisti 
šie UPI reporteriai: Vincent 
Schodolski, Walter Wishniews- 
ki ir J. Rodden. Sabros stovyk
loj nužudytų skaičius yra kiek 
mažesnis. Ten yra keli išlikę 
gyvi. Jie saugomi, kad galėtų 
juos apklausinėti, kas darėsi 
stovykloje, kai prasidėjo suim
tųjų žudynės.

Izraelio vyriausybė be jokio 
protesto sutiko įleisti Jungtinių 
Tautų komisiją užsienio karo 
jėgoms išvesti iš Libano.

EGIPTAS LABAI NEPA
TENKINTAS IZRAELIU

raciją. Protestą skelbusieji iz

Prez. R. Seaganas atsisakė 
kalbėti su Beginu, nes jis 
nesilaiko savo pažadų. Vie
ną dieną, prispirtas prie sie

nos, prižada, o vėliau el
giasi atvirkŠČiėi.

salų pakraščiuose, kur niekas! 
negalės kliudyti darbui. Hainan! 
salos yra Pietų Kinijos jūroje, 
Hong Kongo įlankoje, tarp Indo- 
kinijos ir Kinijos.

Kiniečiai laukė kongreso- 
pabaigos

Kinijos atsakingi pareigūnai 
anksčiau būtų galėję pasirašyti 
sutartį su amerikiečiais, bet jie 
laukė, kad pasibaigtų partijos 
kongresas ir būtų išrinkti žmo
nės naujai vyriausybei sudaryti.

Visa eilė valstybių buvo pa
siūliusi Kinijos vyriausybei pa
siekti jūros dugne esančią naftą. 
Pasiūlymus buvo padarę japo
nai, auslraliečiai, kanadiečiai, 
prancūzai ir brazdiečiai, bet 
kiekvienas šis pasiūlymas buvo 
reikalingas Amerikos bendrovių 
pagalbos, nes amerikiečiai turi 
geresnius grąžtus jūros dugnui 
gręžti. Kiniečiai apsvarstė visus 
pasiūlymus ir pasirinko JAV 
bendroves.

Amerikiečiai pirmieji nustatė, 
kad po Hainano vandenimis 
yra didokas sluoksnis naftos. 
Jie taip pat pajėgė apytikriai 

pavyks susitarti su kuria nors nustatyti, kokia la nafta yra. Jei 
nedidele politine partija ir gauti atsitiktų kokia nelaimė ir nafta 
51% balsų parlamente. Parla* Į prasiveržtų, lai amerikiečiai jau 
mentas turi 349 atstovus, o so^ 'jfęraė susipažinę su priemonė- 
cialdemokratai gavo 165 at- mU7 kaip tą naftą sustabdyti, 

stovus. / --------- ---------

(Elta)

ŠVEDŲ SOCIALDEMOKRA
TAI LAIMĖJO RINKIMUS į

STOCKHOLMAS. — Švedijos 
socialdemokratų vadas Olof 
Palme pareiškė, kad jo vadoT 
vaujama partija laimėjo rinki* 
mus. Švedijos socialdemokrataį 
surinko 46% visų sekmadienį 
paduotų balsų.

Konservatoriai padarė klaidą| 
kai jie pasisakė prieš socialde-* 
mokratų įneštus socialinės apx 
draudos įstatymus. T. Fandin,. 
šešerius metus valdęs kraštą; 
nubankrutavo socialinę apdrau- 
dą ir atsisakė pravesti naujus 
įstatymus socialinės apdraudos 
iždui padidinti.

Palme tvirtino, kad jis yra 
pasiryžęs padaryti veikiančia
me įstatyme kebas pakaitas, ku* 
rios duos darbininkams sociali- 

| nės apdraudos mokestį, jiems 
! nereikės badauti ir rūpintis duo- 
j na senatvėje. r ’

Palme yra įsitikinęs, kad Jarų

XT i ... TT • i kai įvvko tos žiaunos žaidynes ^vizija nufotografavo demonsi- Nafta bus siekiama Hainan | - v . .. . ■ . T v ’ - - ..., , . . . Galuos stovykloje, tai Izraelis
j nutarė nesipriešinti Jungtinių
Tautų kariuomenei, pasiruošu
siai padėti Libano karo jėgoms.

Manoma, kad Beiruto tvarkai 
palaikyti bus reikalingi ton t 
7,000 karių. Bet Izraelio karo 
jėgos turės išsikraustyti iš Li
bano, kaip išsikrausto ir Sirijos 
karo jėgos.

------------------- w — Amerikos mokyklos neturi
—Meksikiečiai nori, kad ame-. pakankamai matematikų ir fizi- 

rikiečiai imlų Meksikos pesus už kų, nes jie perėjo į modernią 
Amerikoje perkamas prekes. _ t pramonę, kur jiems geriau ap-

BELGAI AIŠKINA SINA
GOGOS UŽPUOLIKĄ

BRIUSELIS, Belgija. — Poli
cija aiškina užpuoliką, kuris 
praeitą šeštadienį Užpuolę į 
centrinę miesto sinagogą einan
čius žydus žydiškų Naujų Me
tų švęsti.

Užpuolikui pavyko sužeisti ke
turis žydus. Du iš jų sužeisti la
bai sunkiai, o kili du — kiek 
lengviau. Du kš sužeistųjų galės 
pasveikti, o kiti veda kovą su! 
mirtimi. 4 I

Užpuolikas sužeidė sinagogos 
prižiūrėtoją ir jauną maldinin
ką, kurie turėjo progos įsižiū
rėti į užpuoliką. Jį matė ir kiti 
žmonės, ėjusieji aikšte užpuoli
mo metu.

Policija uždarė visas sienas 
ir tikrina išvažiuojančius auto
mobilius. Policija ieško juoda
plaukio 25 metų amžiaus vyro, 
5 pėdų ir 8 colių aukščio.

rantus ir jų plakatus. Visas Iz
raelis žino apie gyventojų nepa
sitenkinimą gynybos ministerio 
elgesiu ir vedamais tyrinėji
mais. '

Pirmadienio ryte libaniečiai 
išvežė »š Čatilos stovyklos dau 
giau nrgu 100 lavonų. Jiems 
pavyko nustatyt’ nužudytųjų 

j vardus ir pavardes. Jie nustatė, 
t kad prie stovyklos sienos guli 
’ didelė krūva lavonų. Buvo at
vilkti buldozeriai į stovyklą, jie 
bandė lavonų krūvas užversti 
žemėmis, bet joms nepavyko.

KAIRAS. -— FZgipto užsiinio 
reikalų ininisteris labai nepaten
kintas Izraelio karo jėgomis, 
nenorinčiomis atšaukti savo ka
riuomenės iš Libano. Egipto vy
riausybė yra įsitikinusi, kad 
Libane nebūtų jokių žudynių, 
jeigu Izraelio karo vadovybė 
nebūtų kišusi į Libano vidaus 
reikalus.

Niekam ne paslaptis, kad Be
nino valdžia turėjo įtakos į Ba- 
šir Gemajelio išrinkimą prezi
dentu. Jis jau buvo pradėjęs 
tartis su Libano musulmonais 
ir paliko gerą įspūdį. Jis norėjo 
su visais sugyventi ir buvo besu- 
sitariąs, užtat kiti pavydėjo ir 
nutarė jį nužudyti. Nužudė vi
sus artimesnius Gemajelio falan- 
gistų partijos veikėjus Beirute. 
Gemajelis turėjo pasakyti kalbą 
suvažiavusiems falangistams ir 
kitu provincijų veikėjams, bet 
jo priešai susprogdino partijos 
centrą ir nužudė Gemajeiį.

Galimas daiktas, kad Egiptas 
atšauks savo ambasadorių iš 
Izraelio.

— Vakarų Vokietijos politi
koje įvyks didelės pakaitos, jei 
rinkimus laimės krikščionys de
mokratai. Pasikeitus politikai, 
pasikeis ir santykiai su Wash- 
mgtonu.

— Honduras maištininkai su* 
čiupo du Honduras valdžios mi- 
nist.rius ir rengiasi juos šau
dyti, jeigu vyriausybė nepaleis 
politinių kalinių.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $436.

moka.

Leonidas Brežnevas reika
lauja, kad Izraelis atšauktų 
visus karius iŠ Libano, o 
Jungtinės Tautos padėtų Li

banui susitvarkyti.

— Studentai nešioja į mate
matikos fakultetą, b t traukia 
į medicinos ar prekybos skyrius.

— Atlantą iŠ Graikijos pasie
kę keturi lenkai prašo leisti 
jiems pasilikti JAV-se.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 
TONAS /iDOMAVIčIUS, M. D.

tmunei

OSMOTIC), 
(LACTULOSE) ir 
(SALINE). Iš jų čia minėsim 
sekančius: LACTULOSE. Iš

VIDURIUS LIUOSUOJANCIV
VAISTŲ REIKALAI (5)

Daugeriopi vaistai vaistinėse yra kietų vi 
durių tvarkymui. Orientuokimės jų varto 
jimu, tada pajėgsime tinkamiausiai elgti 
toje srityje.

(Mediciniškas raginimas)
čia aptarsime ketvirtą rūšį vardais. Kitaip mes negalėsime 

liuosuojančių vidurius vaistų nė žingsnio žengti pirmyn šioje 
(ląksatyvų), taip pat vadinami srityje. OSMOSAS (nuo graikiš- 
HIPEROSTOMINIAI (Į1YPĘR- į ko žodžio OSMOS, reiškiantis į

LAK T U LOŽĖS SMŪGĮ) yra medžiagos difuzi-
DRUSKOS ja (persisunkimas per pertva

rų, kuri skiria du įvairios kon- | 
icijos pirpinius arba tirpi-

mui tnri klausyti gvdvtolo. ar 
vaisto gamintojo (ant vaisto 

. įpakavimo) duotus nurodymus. 
Į Auargumas reikalingas ypač be 
j gydytojo pagalbos save gydan- 
I tiems pensininkams. Dažnai mes 
nekreipiame dėmesio į svarbius 
mažmožius. Cž tai mes susilau- 

j šiame dažnai neigiamų pasėkų 
ten, kur tokios pasėkos lengvai

Į galimos išvengti.
Hiperosmotic laksatyvų ne

malonus skonis pagerinamas iš
geriant citrininių vaisių sunkų. 
Kiti geria citrina paskanintus 

į vaisvandenius (citrus flavored 
carbonated beverage). Nepatar
tina visokie vaisvandeniai gerti, 
nes ten nėra vitaminų. Nors visi 
aplinkui tokius birzgalus geria, 
mes būkime sau žmonės ir jų ne-

vartokim<t Nors brangiau mokė
sime, sveikesni busime tai 
mums daug pigiau galų gale at
sieis. Jąu ir taip sveikata menks
ta pensininkui, už tai mes sveiku 
maistu ir tokiu gėrimu palaiky
kime savo sveikalą kuo ilgiau
siai tinkamame stovyje. Apie 
druskinius ir cukrinius (lactu
lose) laksatyvus nurodymai bus 
tęsiami kitą kartą.

Išvada: Labai gausingame są
raše laksatyvų, esamų vaistinė
se, geresniam orientavimuisi 
mes visi galimai nuodugniau 
apsišvieskime, tada didesnę nau
dą gausime.

Pasiskaityti: United States 
Pbarmacopeial C o n v e n tion: 
About Your Medicines.

VILNIAUS PILIES LEGENDA

---------------- Is cen
druskinių vaistų: MAGNESIUM į nį nuo gryno tirpintojo). Pertva- 
CITRATE; ALAGNESIUM PIIO-Įra galfbūti gyvulio pūslė, celės 
SPHTE; CHRONULAC (chemi- 
perySCL A, WpC ffvygpadem 
nis vardas — generic: LACTU
LOSE); citrate of. inavnesia 
(cheminis-veneric vardas: Mab- 
nesium citrate); Adkrica (che- 
minis-generic vardas: Magne
sium sulfate); Epsom Salts 
(cheminis-generic vardas: Mag 
nesium Sulfate); Phaspho-Scda 
(cheminis vardas — generic: 
Sodium Phosphate arba phos
phates); Sal Hepatica (cheminis 
vardas — generic: Effervescent j 
Sodium Phosphate).

čia minėti laksatyvai tik vie
nalyčiai vidurių paliuosavimui 
vartojami. Daug iš jų sudaroma 
komginacijų — po kelis sumai
šius. Tokie čia neminimi. Čia 
aptariami tik kaip laksatyvai 
Milk of Magnesia ir Sodium 
Phosprate: kiliems tikslams 
tūos du vaistus vartojant, veikia 
kita informacija. Ji iča nemi
nima. : < - r1

Kas tie hiperosmotiniai 
laksatyvai?

šviečiantis medicinos srityje 
prisieina susipažinti su naujais

sienelė, degtas molis, kolodiu- 
mas... Kai toji pertvara yra lai- 
di, tirpiniai, siekdami pusiau
svyros, išsilygina savoje kon
centracijoje. Toks faktas moks
lo jau žinomas virš dviejų šim
tų metų (nuo 1748 metų). O: 
mūsų pensininkų dauguma su-1 
žinos Irk dabar.

Hlperosmotiniai laksatyvr, via 
per burną imami vaistai. Jie 
skatina žarnų judėjimą, PRI
TRAUKDAMI vandenį į žarnas

I iš aplinkinių kūno audinių. Ta- 
j ia žarnose mėšlas suminkštėja 
ir žarnų judėjimas pagausėja.

Yra DVEJOPI hiperosmotiniai 
iksątyvai: ■ DRUSKOS ĮiąVl&lo Į 

; ir LAJUTULOŽĖS^- pdVl<felo.
Abieji jie imami per burną. 
Druskas pavidalo (saline type) 
laksatyvai dažnai vadinami tie
siog DRUSKOMIS. Jie vortoja- 
mi GREITAM apatinės žarnų 
dąlies ištuštinimui (klizmų pa
vidale). Jie nevartojami dėl ilgo 
vidurių užkietejimo tvarkymo, 
.r pakartotinai konstipacijai re

guliuoti. Tokie laksatyvai gau
nami vaistinėse BE recepto. Tik, 

! jei ligonio gydytojas nurodo

kaip tuos ląksatyvus vartoti, rei
kia pildyti jo nurodymus.

Kas tie laktulozės pavidalo 
laksatyvai?

La ktulozė yra tam tikros rū
šies cukrus. Tai cukraus pavi
dalo laksatyvas, veikiantis pa
našiai kaip virš narnėti druskos 
pavidalo liuosuojantięji vidu
rius vaistai. Tik toks skirtumas 
yra tarp tų dviejų laksatyvų rū
šių, kad laktulozės pavidalo lak- 
satyvai veikia daug LĖČIAU, 
todėl jie vartojami ilgam laikui 
chroniško vidurių užkietėjimo 
tvarkymui, v

Laktulozės . tipo vaistai kar
tais vartojami kitiems reikalams, 
ne vidurių sukietėjimo tvarky
mui. Tada reikalingas esti gydy
tojo receptas tiems vaistams.

Kada vartojami druskiniai 
laksatyvai?

Kai yra reikalas greitai ištuš- 
tinti-suminktsinti vidurius, var
tojami druskiniai laksatyvai se-

Š.m. rugsėjo 15 dienr Lietuvių 
Tautiniuose namuose įvyko tri
jų veiksmų muzikinio veikalo 
’Vilniaus pilies legenda” pasita
rimas. šį veikalą stato Dainavos 
ansamblis. Valdybos pirminin
kas Vytautas Jasinevičius, pa
sveikinęs veikėjus ir spaudos 
atstovus, supažindino su šio vei
kalo veikėjais, meno vadovais 
ir valdyba.

Veikėjai: Panerių valdovas — 
proslagaJdinus). Pastarieji sau-į Vitas Radys, Nygaila (vyriau- 
go mūsų celes nuo visokių ne-..^iks krivis) — Valentinas Lio- 

do, kai esti vaisiai perdozuoja- galių tol, kol žmogus savu ne- rentas, Laima (Rimtūno duktė) 
likusiu elgesiu nesunaikina jų. — Audronė Simonaitytė-Gaižiū-

kančiais atvejais: 1. Parengiant ne yra bilijonai) turi iš prigim- 
žarnas jų tyrimui bei operaci- ties apsaugą (interferonus,
ai. 2. Prašadinimui iš žarnų 
nuodingo maisto bei kokio nuo-

mi ar nusinuodijama. 3, Papras
to 'vidurių užkietėjimo vienkar
tiniam 
rūšies 
geriau 
rimui 
mėšlas.

sutvarkymui, nors kitos 
laksatyvai la»s atvejais 
yra vartoti. 4. Kai išty- 
reik alinga esti šviežias

Minėtos apsaugos naikinimą 
žmogus atle&a nesveikai mai
tindamasis ir nuodus įvairiame

rentas, Laima (Rimtūno duktė)

menė, Rimtūnas (valdovo pata
rėjas) — Bronius Mačiukevi
čius, Vakaris (jaunuolis, vien-

pavidale imdamas (nedavalgy .uitis sūnus) — Viktoras Mie-

pastebėjo, kad veikalas labai 
geras, ir šio veikalo veikėjai 
puikiai atlieka savo roles.

Ada Sutkuvienė (dailininkė) 
parodė jos nupieštas dekoraci
jas, veikėjus ir jų apsirengimo 
rūbus. Datbas atliktas be prie
kaištų. Dauguma susižavėjo jos 
nupieštomis dekoracijomis ir 
veikėjų rūbais.

Muzikas Aloyzas. Jurgutis, nu- 
siskundęs, kad gerokai persišal
dęs ir karščiuojąs, pastebėjo, 
kad veikalas; labai ’geras' ir atsi
lankiusieji nebus apvilti’ ^Be to, 
jam pačiam akompanuojant, pa
prašė solistus: Vytautą Radį, 
Vaden liną Liorentą, Bronių Ma
čiukevičių, Viktorą Mięliulį ii

mas, malkas valgio pasirinki
mas, nuodų -gėrimas ir rūky-

uulis, Šlama (jątūiuolio moti
na) —!Julita šermukšnyJė-Bur-

For the woman

her family’s finances.

meeting the day-to-day ex-, 
penses, you’ll still be build 
a more secure foture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really 
a good bargain.

Because if Vou’re in charge
- the family budget, You’re 

5tiajE.mg decudortf about 
future, too.

And that’s where Ų.S. 
Savings Bonds come in. Bu^ 
them through your bank. Or 

ee your husband te 
tor the Payroll Sa^

W'

inĄnienca.

VM
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Atliktini darbai prieš naudo
jant minėtus laksatyvus

IR ČIA, kaip ir kitų laksatyvų 
t noudojimo atvejais, yra svarbi 
TREJULĖMaistas (dieta), 

I naudingi skysčiai ir judėjimas 
— mankštinimasis. Visi, taip, 
pat ir šie laksatyvai, naudojami 
tik TRUMPAM laikui vidurių 
suminkštinimui. Kitaip, tik gy
dytojui nurodžius, vartojami. 
Tinkamas maistas kiekvienam 
iš mūsų jau nuo šiandien nau
dotinas, yra šis: DAUG TIRŠTI 
MŲ (SĖLENŲ) turintysis (pil 
nų grūdų duona ir tokie javai
niai — cereals), sėlenos (bran) 
vaisiai, daržovės (ypač žalioi^ 
spalvos ir lapuotos). Su tokiu 
maistu yra būtinas gėrimas nu< 
šešių iki astuonių (8) didelir 
stiklinių (astuonios (8) uncija.- 
kiekviena) KASDIEN, o ne tik 
tada, kai nueinama karčiamon. 
r ten pliumpiama alus kvorto
mis. Dėl tokio gėrimo nesveiko 
skysčio nė vienas pensininkas 
nedejuoja. Tik tu tokiam nepa
tark gerti gausiai naudingt 
skysčio: vandens, vaisiu sunku, 
naudingų sriubų, rūgusio pieno 
pasukų, ypač paukštienos lie 
saus buljono... tik tau mėgins 
akis z iš kaktos išlupti, tvirtinda
mas, kad jis negalįs po aštuonis 
Stiklus vandens išgerti, nes jo 
skrandis nėra kupranugario 
Taip ir panašiai tūli pensinio 
;ai menkina savo sveikatą. Ga
na mums tokio elgesio. Nuo da 
>ar kiekvienas sumikime save 
lagan ir pradėkime ne tik mai
tintis, bet ir GERTI sveikai. '

čia, Amerikoje, gyvendami, 
nes turime jaustis laimingiau
siais tvariniais: vaisių-daržovių 
vairiausių mes turime per IŠ
TISUS METUS, o ne vien tik 
ezoiia*s. Todėl patartina kięk- 

. knaui pensininkui pirkti buše- 
iais varstus daržoves. Tada pi

giau atsieis. Kai nesugestų to* 
vips gėrybės,, nusipirkę paąida 
lykine su pažįstamais (pasta- 
ięji, žjjoma, atsilygina). Tau 

visi pradėsime gerinti savo mi
tybą. Ji padės mums ilgiau išsi 
laikyti ATSPARIAIS visokiom 
ligoms, įskaitant ir vėžį. Mat, 
oi žmogus nustoja atspąrum< 
ligoms, kai kūno gynėjai žmo 
gų paleidžia, tada Vibs- ožkos 
ana ant pąlinkusįp karklo lip 
ii: visokios neplėš, net mažos 
būdamos, virsta didelėmis ii 
netrunka žmogų pribaigti. 
Mokslas dabar nusakė, kad kiek
viena mūsų kūno celė (o jų kū-

mas). Jau nuo dabar ryžkimės] fauragis (jaunasis krivis)<
— Karolis Avižienis, ir šauklys* 

da, kai jau laikas kapuosna — Julius*Pąnka.
nuo šiandien tvarkytis, o ne ta-

Meno vadovai: Aloyzas Jur
gutis — dirigentas, Liucija Bui
vydai lė-Ambrosini — režisierė, 
Ada Sutkuvienė — dailininkė, 
Jaunutis Puodžiūnas — choreo
grafas, Arūnas Kaminskas — 
akompaniatorius,. Rasa Soliu- 

Ks.pr.e savų nesvęi-1 naįtc _ chormeisterė, - Sigitas 
taipba^spag7eitin-jKamonas _ dekoracijų paruo_ 

. , -. - _ ____ u — ap
švietimas, Paulius Usvaltas — 
medžio dar bai ir scenos reikalų 
vadovas, Mėta Gabalienė — rū
bų paruošimas, ir Vanda Alek
nienė — režisierės asistentė.

Dainavos ansamblio valdyba: 
pirmininkas Vytautas Jasmevi- 
čius, vicepirmininkas Alfredas 
Urba, vicepirmininkė — Dan
guolė llginytė, sekretorė — Ju
lita Burgess, iždininkas — Vitas 
Badys, finansų sekretorė—Mėta 
Gabalienė ir narys — Juozas 
Vieraitis.

. Po to, pirmininkas paprašė 
libreto rašytoją Aureliją Bala- 
šaitienę (kuri atvyko net iš Ole- 
velando) papasakoti apie libreto 
turinį ir jos įdėtą darbą. Aure
lija Balašaitienė sakė, kad jai 
parašyti libretą teko dirbti net 
8 mėnesius, nes norėjo, kad lib
retas būtų lietuviškas ir patrio
tiškas. Ar tai jai pasisekė, sakė, 
tesprendžia šio libreto skaity
tojai.

Liucija Buivydaitė-Ambrosini 
papasakojo apie režisavimą ir

kraustytis, Deja, šitaip dar iki 
DABAR daugelis pensininkų į o 
elgiasi.

Gana, tikrai gana mums vi' 
siems tokios neišmintingos elg
senos. žinoma, tūli pensininkai 
ir toliau paliks .prie savų nesvei
kų darbų ir 1
tai savo gyvenimą. Mums su ter Į .jmaSr Česlovas Rukuiža 
:iais nepakeliui!

■ Vidurius reguliuojant, šalia I 
minėtų dviejų dalykų: maisto ir 
.kyščių, mes turime neapsileisti 
r būtiname trečiame dalyke: 
/AIKščIKIOME, DARBUOKI- 
IĖS, LANKSTYKIMĖS, JUDĖ
JIME, mankštinkimės.

Reikalingas atsargumas 
su laksatyvais

Geriausiam sutvarikymui sa- 
os negerovės laksatyvais, atsi- 
aintini šie dalykai: 1) Pasisa- 
yk gydytojui, jei kada nors 
jrėjai neįprastą reakciją po 

laksatyvų vartojimo. Jei esi 
iems laksatyvams alergiškas, 
Atkaria jų nevartok. 2) Sunku- 
noje esantis moteris tegul ne- 
ąrtoja laksatyvų, turinčių 
iagnio (magnesium) ir kalio 
potassium), jei jos inkstai nėra 
lormalūs. Nevartok druskinių 
aksatyvų (salt), jei esi linkęs 
sulaikyti kūne vandenį. 3) Ne
kartok laksatyvų, jei negaluoji 
sekančiomis negerovėmis: akio
tes žarnos uždegimas (ar ženk- 
ai tokios ligos); colostomy; 
širdies nepakankama veikla 
congestive heart failure); cuk- 
aligė (diabetes); divetikulifas; 
>akeltas kraujospūdis; ileosto- 
ny; žarnų užsikimšimas (intes- 
•nal blockage); inkstų liga; 
pratimas į liuosuojančius vidu
jus vaistus; kraujavimas iš žar
nos dėl nežmoraios priežasties; 
rąrnų 'jopėjimas (ulcerative 
mirtis). I) Nevartok laksatyvų 
lar šiais atvejais; 1) Kai pri
iminėji sekančius vaistus: krau
jo skystinančiuosius (anticoagu
lants — blood. Uiinners). prieš 
pastojhną piliules (contracep- 
ives — birth control p'TIs); di

gitalis — širdžiai vaistus; insu- 
inr ar kitus prieš cukraligę 
■afštus; kitus Uu®u£>jąočius

keletą posn^Ij^s"jiems skirtų 
rolių;:yi^mmėtieji puikiai pa- 
^iį»dė. * j j

3 Uždarant pirmi
ninkas Vytautai' • J^nfevičius 
pasiskundė, kad šio veikalo pa
statymas be mecenatų pagalbos 
gari Dainavą nuvesti į bankrotą. 
Čia pat atsirado ir mecenatų: 
dr. L. Kriaučeliūnas įteikė 1,000 
dol. čekį, Gradinskai — 400 dol.j, 
Buivydienė — 400 dol. ir proL. 
Vitkus — $100. Pirmininkas 
tikisi, kad gal ir daugiau atsiras 
mecenatų. Aukojusiems širdin
gai dėkojo.

Telieka Dainavos ansambliui 
palinkėti geriausios, geriausios 
sėkmės.

Stasys Juškėnas

. — Britų, socialdemokratų par
tija paskelbė savo pianus re- 
fprjnuoti profesines sąjungas.

MEET THE CHALLENGE! j

SERVE WITH PRIDE IN 1
THE NATIONAL GUARD 1

_____ • v

PASSBOOK 
SAVINGS... firwncinf

AT OUt LOW 1ATB

Mutual Federal 
Savings and Loan

raHtus; I '
Ristus \Nkiriu^‘ IzSnfeidj; 
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raminti; tęfracikUniiūus atil.bio-j 
tikus.

* »Pildyk gydytojo nurodymus

Saugiam laksatyvų vartoji-

nervams ir emocijoms

Ž21? WEST CE^MAK ROA0 -O’ C a GO, ILL '606ČS
Peter Kjzanauskis, Pres. Tel.:^47-7747

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 19*5

>

Tuesday, September 21, 1982 2 — Naujienos, Chicago, 8, UL , o v r 'i



V. PCTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
i (Tęsinys)

Vladas, b*ut vis

(Tęsinys) ;
Juk tasai mano straipsnis bu

vo oficialaus, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Centro valdybos lei
džiamo žurnalo vedamasis, at
seit, atspausdintas pačioje žy
miausioje, tuoj į akis krentan
čioje vietoje. Be to, aš pasirašiau

dcs veikėjas, Vaižgantas — bu
vo nutildytas laisvoje ir demo
kratiškoje Lietuvos Respubliko
je. Kovojusiam dėl žodžio lais- 

I vės tapo atimtas laisvas žodis...
Nėteikė Pūtviui paguodos ir 

Į žinojimas, kad jo ir Vaižganto 
j geri pažįstami, bičiuliai, šauliai, 
Į kurie buvo partijų vadovai, ne

užstojo šaulių sunkioje valan
doje ir negynė teisybės.

Šio pastarojo dalyko Pūtvis 
i dar nelaikė tragišku. Tiesa, pd* 
bchologiškai jam buvo skaudu ir 
Į pikta būti neteisingai užpultam 
ir pašieptam drauge su Vaiž
gantu jojo taip aukštai vertinto* 
Stenamojo Seimo posėdyje bei 
neišgirsti tenai draugiško, tei- 

! dagesnio žodžio. Bet Pūtvis ne
buvo mažas vaikas ir į partinę 
politiką nežiūrėjo naivaus idea-, 
listo akimis. Jam buvo gerai ži
noma, jog tiek lietuvių, liek ir 
kitų tautu atstovų tarpe per sei
mų, parhmentų ar kongresų se
sijas visko pasitaiko. Partiniais 
sumetimais vadovaudamiesi po
litikai kartais kalba kur jiems, 
atrodo, geriau būtų tylėti, ir 
kariais tyli, kur jiems, iš šalies

iXahuvos žemes ūkio akademija

savo tikra pavarde, ne slapyyar-. 
džiu. O anuomet buvau, kaip jau 
minėjau, Saulių S-gos Centro 
pareigūnas -— vieno skyriaus vir
šininkas ir. Centro valdybos pre
zidiumo narys; Taigi, buvo keis
ta, kad specialiai Sąjungos vir
šininkui ir pirmininkui Vladui 
P.ūfvįni viskas/buvo taip išbrau- 
kinėta. Gavosi aiškus įspūdis, 
kad karo cenzūros akcija, pada
riusi didelę neteįsygę visai šau
lių Sąjungai, ypatingu būdu no-; 
rėjo įgehti šaulių Sąjungos įkū
rėjui na;’yien kaip šaulių vyriau
siam vadovui, bet ir kaip as 
rpeniui. ' ,

i Vladas Pūtvis viso to buVo la
bai giliai Užgautas ir sukrėstas. 
Visų pirma, jį Įžeidė it nustebi-“ 
no Papečkio ataka. v Juozas Pa- 
pečkjčs/savį* laikų buvo artimas. 
Pūtvių šeiniai. Vladas ir Emili
ja PūtyiaŲ inivo Jraeityje^jAm 
padarę daug' gero. Jisai buvo 
šaulys, kurį . laiką- buvo ,ir Šau
liu S-gos Centro valdvboš narvs. 
Pūtviui ir kiliems- LŠS vadovy
bės žmonėms jis daug.kartų sa
kydavosi rūpestingai reprezen
tuojąs i. šauliui S-gos iherešus 
Krašto aų)saųg.9ą.-ų|Įnisterijpje-ir 
apginsiąs sąjtiiigį: nuo galirtuj 
užsipuolimų. Betgi .dabartinis 
Papečkio pasielgimas seime bu
vo Pūtviui smūgis peiliui į hu- 
farą.’- . f ‘V-

* i . . •

Toliau, Pūtvis skaudžiai ;š- 
gyveno-' f aktą, kad jis, buvęs; 
knygnešys ir del lietuviškojo 
čfęaudžiamo žodžio tampytas' po 
caro kalėjimus — ir dalinai taip
pat ir kitas draudžiamos- spau- šaulius kalbėjo ne kaip privatus

----- —---------- -------- ——  ----------------------- -------------------- '

Nemažiau puikūs turistam* , 
yra Gafa bei Tamerza M kirs. 
Čia nuostabūs natūralūs gam
tos meno kūriniai, kur vertika
lios dviejų šimtų pėdų aukščio^; 
sienos supa iš trijų pusių vasa-'* 
rojinio vietą. Tarpe tų natūra- . 
liai vandens išgraužtų uolienų^ 
stypsi lieknos pa’mės, tarytum 
sakydamos* kad mes ir tarp uo
li, nu tarpstaine. Mėlynas van
duo, kuriame nardo turistai, 
o tarp jų eina moterys (vieti
nės) su ilgomis sukniomis, vei
du užsidengusios nepermato
mais vualiais. Ta oazių aplinka 
ir gamta gęrai ir maloniai nu
teikia turistus.

Tunisijos KAIROOUAN i’gi 
savotiškai įdomi vietovė. Čia 
yra nepaprastos mozaikos meče
tė, kuri statyta vienuolikto am
žiaus pradžioje. Srdi Okoba 
miestas būtų labai įdomus ar
cheologams, ypač iš XII šimt
mečio nepaprastai mozaikiškai 
išdėstytų mečečių bei kitokių ar
cheologinių iškasenų ir dar ne
rastų retenybių.

(Bus daugiau) ,

Habib Bourguiba turi labai gra
žų, puošnų bulvarą, kuriame 
nepaprastai gražių gėlių prieky- 

• staliai, čia vakarais vyksta visi 
' pasivaikščiojimai, susitikimai ir 

pažintys, panašai kaip buvo L:e 
tuveje Laisvės Alėjoje. Tik gal 
ten nebuvo tokių paukščių, ku
rie prar kia net gatvės triukš
mą savo čiulbėjimais.

Kad ir po labai duLlių kyš
čių, čia vakare labai atvesta ir 
reikalingas megztinis. Labai pa
našu į Kalifornijos klimatą. 
Taigi, dabar anie kurortai: Jer- 
ba Zaris su nepaprastai gražio
mis apylinkėmis, kur paplūdi
miai nuostabūs, kur turistams 
pastatyti gražiausi viešbučiai ir 
jachtos ladkia pasivažinėji
mams. Prie tų modernių viešbu
čių, čia kiūkso ir neįprastos ar
chitektūros mečetės, šioje salo- 

Į je pajūriu tęsiasi ilgi fortai, kti- 
j riuos XVI šimtmetyje pastatė 
‘turkai ir ispanai, čia yra du kai
meliai, žydų apgyventi. Be visų 

, kitų malonumų, sporto jnėgėjas
• v. . • . . -i* 5 čia ras viską, net didelis pasi-priennescio ir pietų dalies Bao- n r

a:. r______ v: ! rinkimas arabiškų žirgų pasi
jodinėti.

druskingų ežerų. Turi ir jūros 
• uostą, iš kur labai gyvas judė
jimas į Italiją ir kitas Europos! 
valstybes. Senasis miestas susi-j 
deda iš trijų dalių: Medinos (se
nesnioji miesto dalis), žydų gy
venamo Bab-el Suika, šiaurės

JUOZAS KARIBUTAS J ’ f j

PORA KONTINENTŲ APLANKIUS 
reikalavimai? Kur priežiūra? 
Kai apie poklaiisiau vietinį, jis 
man tvirtino, kad, esą, mėsa, 
musių apvaikščiota, daug ska
nesnė. Kai iškepi, visi musių 
pėdsakai dingsta.. . Aš neabejo
damas- juokiuosi rš jų tvirtini-

(Tęsinys)
Ir kur gi tie miesto higienos

asmuo, bet kaip Krašto apsau
gos viceministeris, atstovauda
mas vyriausiąją mū'ų karino-

el Jezira. Čia yra Jamaa-ez-Zi-1 
tuno mečetė, kurioje veikia 732 j 
metais įkurtas Islamo universi-

žiūrint, reikėtų kalbėti. Dažnai menės vadovybę. Ir Pūtvis į mi- 
jie posėdžių ar viešų prakalbų nisterijos veiksmus turėjo Te
metu su savo oponentais iš kitos aguoti ne kaip privatus- asmuo, 
partijos ar frakcijos taip išsiba-! ir ne vien kaip visuomeniŠkos- 
ra, kad, rodos, nebedaug be-į kultūrinės sąjungos pirmmin- 
trūktų iki dvikovos ar ištisų 
grupių muštynių, o po to lyg 
niekur nieko drauge kuo ra
miausiai geria arbatą ir juokau
ja. Pats būdamas nepartinis, 
nepartinio elgesio iš politinių

kas, bet pirmoje eilėje kaip 
ginkluotos, fronto ugnį- patyru
sios karinės organizacijos vi'ši- 
ninkas. Kaip viršininkas, jis bu
vo tiesiogiai atsakingas Krašto 
apsaugos ministerijai už bet ko-liepai ūmo elgesio is policinių apsaugos minis ceri jai uz ugl ko-j 

partijų veikėjų Pūtvis nereika-! kius veiksmus, šaulių padarytus
■ ■ < ......... . . _ - . _  . ... . _ “ .. rsu ginklu rankose. Buvo jis kaip 

viršininkas nemažiau .ats^kįngąs 
ir prieš pačius šauljĮ^įJanrldtP' 
vyriausia moralinė!
už šaulių saugum^-^ppMtetą; 
kraują, gj’vybės aukas? O kaip 
tik dabar jis ir jo bendradarbiai 
šaulių Sąjungos Centre bijojo,

Javo, nesitikėjo ir nelaukė. Tad 
’r šiuo atveju apie savo drau
gus — partijų vadovus, sunkioje 
valandoje jo ir šaulių neužsto
jusius, baisių dalykų negalvojo. 
Jie galėjo tylėti kurių -nors par
tinių interesų verčiami, kai ku-. 
rie. galėjo tuo momentu patikėti- 
Krašto apsaugos ministerijos at
stovui,., galėjo ir nesuprasti si-Inas susidūrimas ; tarp karių, ir 
tuaciins rimtumo Piitvis ant in I sanliif. ' ' į

nių ir traukau pečiais iš nuo
stabos.

Trejetas dienų miesto apžiū
rėjimui ir vėl atgal į Kasablan
ką. Juk ten ir lagaminas laukia. 
Vėl tuo pačiu keliu, kuris poros 
važiavimo linijų. Sunkiai pa
vyksta, jei reikia pralenkti di- 
,delį .sunkvežimį arba asilą be- 
valdantį apskurėlį arabą. Bet čia 
trumpa kelionė: vos tik netoli 
pusantros valandos.

Kasablankoje apsipirkinėja. 
Vertat ypač odų išdirbiniai pus- 
>dyldakA^pĮankau naujai stątytą

"l^ly^ta^TftušiškieiT^ u
if^ž savaitės išvykau 4 TturisąU

- / • /
. Tunisas . A*-*

tetas. Netoli tos mečetės yra 
amatininkų ir smulkių krautuvė
lių kvartalai, kuriuose vingiuo
jąs! siauros su arkomis gatve
lės. Taigi. į tokį istorinį Tunisą 
jau antrą kartą važiuoju.

Lėktuvas Air Tunis prisipil
do daugiausia arabų. Neilga ke
lionė ketina būti nevarginanti. 
Aptarnavimas juokingai škūpus. 
Pranešimai, be arabų kalbos, 
angliški bei prancūziški. Juk ir

Vakarų Vokietija nebaus laisva 
valia metusius špioriavimą

kad neužilgo gali įvykti.; kruv:- 'Krašto sostinė vą<4inasi'fuhis,
v* ri r- Y*-? o o • Ir O 11 . . . . ‘ 7 Ctai didziauws kįHaŠto miestas 

su .890,006 ^gyventojų. Miestas

spaudą. Iš jų Rytų Vokietijos 
atatinkamos įstaigos parenka 
sau tinkamus ir per laiškus- ar 
per telefoną pradeda ■.megzti su 
jais ryšius. Pradžioje statanti 
jiems mažus uždavinius, kaip, 
pvz., parūpinimą Vak. Vokieti
jos telefono knygų, reklaminių 
leidinių ir pan. Vėliau eina jau 
prie didesnių dalykų alrkirho 
ir 1.1.

Iš verbuojamų apie 86 nuo
šimčiai meta pradėtus ! ryšius 
su verbuotojais. Bet buna tokių 
atvejų, kada parinkti kandida
tai yra taip įpinami į šnipų vo
ratinklį, kad nėra paprasta jau 
ir su atsikratymu.

Iš kandidatų pirmiausia ren
kami inžinieriai ir kiti-specia
listai, dirbę karinėse jėgose bei 
su jomis surištuose kituose da
lykuose.

t Kad paskatinus bei padėjus 
jkliuvusięms atsikratyti išdavi
kiško darbo, vidaus teikajų mi
nisterija siūlo kreiptis., į ..vietos 
saugumą ir taip ’ atsiihetusius 
nuo užmegztų- ryšių sji Bytų 
Berlynu žada netraukti-baudžih- 
mon atsakomybėn.

, r J. Kairys .

Kaip yra žinoma, kiekviena 
valstybė bei jos valdžia neapsi
eina be šnipinėjimo bei, geriau 
pasakius, be vienokių ar kitokių 
žinių Tankiojimo ne vien svetur, 
bet ir savo viduje. Bet daugiau
sia šnipinėjimus vykdo dikta-; 
tūros, o ypač komunistinės.

i Kas liečia pastarąsias, tai £ita-
čia ;buvo kolonijos, kurios nuo| me reikale vienintele specialis- 
1881 iki 1957 m. buvo prancūzų] te yra laikytina taip vadinama 
protektorate. Per visą jų istori-į Sovietų Sąjuga. Pastarąją seka 
*J^bu^lapį buvo vienų arba kitų jos hegemonijoje esantieji kraš- 
valdomas kraštas, žlugdoma jų tai. « x
kultūra bei alinamos tradicijos.
Tatai dar jaučiasi ir dabar. j lybių Vak. Vokeilija yra beveik 

. Jei pačiame sostines mieste j visais atvejais toliausiai pažen
gusi, tai Kremlius su savaisiais 
satelitais daro viską, kad iščiul
pius sau kiek galima daugiau 
jos atsiekimų.

šitą misiją Maskvai pirmiau
sia atlieka Rytų Vokietija. Pas
tarosios šnipų Vak. Vokietijoje 
vyksta tūkstančiai. Be to, jie 
nuolat papildinėjami naujais.^ 
Pagal vietos .spaudą, šiuo metu 
Rytų Berlynas kandidatų rinki
mą suaktyvinęs tarp bedarbių. 
Nors gedarbiai čia >r yra aprū
pinami nedarbo išmokomis bei 
kitaip, bet atsiranda ir tokių, 
kurie ieško darbo per vietos

Tunis nėra per daug ko lankyti 
ir matyti, tai užtai jie turi labai 
gražių kurortų. Tiesa, čia patuacijos rimtumo. Pūtvis ant ju I šauliu.

daug ir ilgai nepyko. Priešingai, (Bus daugiau) vietoje, įterpė , dviejų grindinė sostinės gatvė Avenue
su jais ir toiliau nuolat susitik- - 2 m * 't-
davo, dirbo ir palaike nuos^r- -c ' .
džius asmeniskus santykius. To- 
kiu savo elgesiu Pūtvis laimėjo 
ir išlaikė daug pagarbos ir pa
lankumo sau pačiam ir šaulių 
Sąjungai'iš įvairių partinių vei-• 
kėjų bei;partijų lyderių.t

Giliausią rūpestį ir baimę VIa-j
dui Pūtviui ir Šaulių Sąjungos 
vadovybei šiuo momentu kėlė 
kariuomenės vadovybės laikyse:
na. Čia - reikalas buvo nepalygi
namai rimtesnis negu ironiški 
žodžiai Pūtyio, Vaižganto ar 
šaulių adresu.- Reikia neužmirš
ti, kad kpt. J. Papečkys Steigia
mojo Seimo posėdžio metu apie

- ,V.. . . | > -'■ c - -- ‘ '
- ■> S KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

8608 West 69th St, Chicago, HL 60629, ♦ TeL >25-2787.

Did’elli pasiriuląmas geros rūšies įvairių prekhį
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j/'i. Cosmos Parcels Express Corp. TT 
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Kadangi po JAV iš NATO vals-

Aleksas Ambrose,
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CHICAGOŠ LIETUVIŲ ISTORIJOS '
j ’ . ' > * * » - ; - - * ... * ; -

autorius, ., x ;
paruošė, sutvarkė ir išspausdino /geriausią

ChicagoW lietuvių istoriją
(1869 -L- 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai 5 ' Kaina $15.

’ ’ • ■; Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

•alUhlii

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metjj studijavgs, kaip

5 PRAEITIES ŪKANŲ

• LITER ATORA, lietuvių literatūros, meno Ir m aitria 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoO, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K; Matusevičiaus ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varna 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tffS- 
tinlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
Šventes Jų istoriją Ir eigą. Įdomi, skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

» VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne itauwtf 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už 82. J

• LIETUV1AKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamalauskf 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės N 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam

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 
' (r patarė mums toliau studijuoti.

JSaIm E25. Kieti virieliai, PxJtrs

vitovardžių pavadinimai Ir jų vertinla! | vokid&q Eaffią. Labai 
naudingoje 335 prtaL knygoje yra Rytprfrihj temttaplg. Kaina M.

■»' KADMIS EIME, ralytojo* PeironAlėt Drintaftėa ati
minimai Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprft Lietuvoje Ir pir
maisiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik S3. ' ' ** '■ * ~*|ie

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprsl- 
tas Ir klaldinfli] interpretuojamus gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio JaJinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po#- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fft. •

> IATTXINES NOVELES, SL Eoačenko Hfryba, J. Vahifte 
vertimai. K* p«L knygoje yra 10 sąmojingų novelių. H

Knygos gaunamos Naujienose, I7W So, HaMM St, ChleAge.
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Pasibaisėtinos beginklių žmonių 
žudynės į

Menachem Begino kabinetas posėd^avo -visą sekma-i 
dieni. Izraelio vyriausybė bąrėjo špi’gsu. "įg^u būdu re- i 
aguoti Į viso pasaulio pasipiktinimą nepaprastai baisio
mis beginklių žmonių žudynėmis Libane,’ Beiruto dvie
juose priemiesčiuose.

Prezidentas Reaganas taip pat buvo sušaukęs Sau
gumo tarybą aptarti naujai .susidariusią padėti Arti
muose Rytuose ir pareikšti Amerikos pasipiktinimą dėl 
beginklių žmonių žudynės. Šimtai paelstiniečių buvo su
statyti prie sienos ir kulkosvaidžiais nužudyti.

BetPJeginųj labiausiai rūpėjo dęmoųst^acjjos pačioje 
Jeruzalėje, prie Begino namų, kur posėdžiavo Izraelio 
kabinetas. Demonstrantai' reikalavo, kad atsistatydintų 
ne tiktai pats Beginąs, bet ir gynybos ministeris Ariel 
Šąroųus. Šiuos du vyrus vadino beginklių senių, moterų 
ir vaikų žudikais. Demonstrantai tvirtino, kad jiedu už
traukė didžiausią gėdą visai Izraelio tautai, iki šio meto 
garbingai ir drąsiai gynusiai Izraelio nepriklausomybę.

Darbiecių partija, iki šio meto pritarusi Ęegįno vy-. 
riąųsybės pastangoms išvaryti Arafato vadovaujamus 
palestiniečius iš Libano, pasipiktino naktį Įvykusiomis 
žudynėmis. Darbįečiai pareiškė pepasjtikėjima vyriausy
bei, Izraelio parlamente turinčiai tjktai vieno'balSo dąų-| 
gumą.

Darbiečiai yrą Įsitikinę, kad Begino vyriausybė yrą į 
prisidėjusi prie Čatilos ir Sabros stovyklose buvusių žu
dynių. Pietų Beirutas buvo izraelitų karo jėgų apsuptas, 
Izraelio kariška vadovybė leido ginkluotiems falangis- 
tams penktadieni Įžengti Į Čatįlos sritį, .o vėliau Izraelio 
kariai, Įsistiprinę Čatilą ir Sabrą supančiuose kalnuose, 
girdėjo kulkosvaidžių traškėjimą abiejose stovyklose. Iz
raelio karo vadovybė būtų galėjusi sustabdyti falangis- 
tus ir neleisti jiems žudyti beginklių moterų ir vaikų, 
buvusių stovyklose kartu su Libane ir toliau besislaps
tančiais palestiniečiais.

Ties Begino namais demonstrantų skaičius didėjo. 
Plakatus nešiojo ne šimtai, bet tūkstančiai susirinkusių 
vyrų, moterų ir vaikų. Plakatai tvirtino, kad Beginąs su

Lakūnas Feliksas Vaitkus ^1935 metu rugsėjo 21 diena
1<

Divide”.; toliau

Pastabos is tolo i 

aĮ^a,Ų^diųtas š. ųj

p°
kus .taęae ,zxųj- " • • 8? ^ W/V

.■ sūsirųpiųgs $dąyti Lietu- 
; vos Gedj^jįęąo

Niękd prie to negalėčiau pri
dėti, dėl to, kad tikrai per dau
gelį .lųęitų tąs kpniuetas buvo 
^darkomas’*, o stengiaus’ ji 
taisyti ta prasjne, kad mano ži
niomis ir man prieinamais doku
mentais dar ląįsvoje Lietuvoje, 
to komitetą ^ųdįTtis .(pagal pla
čiai paskleistą tą kom’felą vaiz
duojančią (y^pąėfai Išeivijoje) 
nuotrauką, buvo pirko daugiau 

, . . . ... . . " kąip istomce klaidįnjmf.Š koa,trodo) po s o nepajudiną jokia i-r<. o-lRS V .-, u. • •». ■. .. . u Į šiol ųesĮeipe tąisytj vienas to
komjjętę bepdr^dąrpiŲ (ųė .pa
ryš) j. Pronskus. Ir lik dabar, 
kyi, gCjįkl jo Žodžius, . -’p’įiąi: 
esu pasirengęs iškeĮiąu.ti kĮja- 
pus “Gręat Qiv.įdę’-’.. ?’ vis del
toj' nors ir “... viępu p’rš\u m’.-'

-Norėliau čia kląušta tuos, kurie4WJ feip gi " »ū žyniu' **> f* atY’F Vh 
□lūsy -žurnalistu jeron.ruu ' Q.> fe5’

$Hiųs .męlus ęsu pHuąi’ nuvy.s 
vtes V jąu sūt^į^s, dar ma
lonu gyvu pąbįiĮi...”.

Aojp rašyme Mg’ laiške 
į. PfOi^įpįis .taip .^įo: “... ra- 
ivmąs — yięriąs v.ąr^ąs: vi--nu 
piršti .i^jįįį^s rą^s po vie-

P° kartus 
pramuša pi o šalį.. Tai labai 
apgailėtina lietuvio žurnalisto 
profesionalo, kokiu visą gyve
nimą buvo J. Proziškus, padėtis, 
kurios pagerinimu (man taip

Lietuvių Žuralistų Sąjunga, ku
rios is yra gąrbės narys, ar kita 
.i^bjluriją, su kuria jam gyve
nimo bėgyje teko diriiti ir bend
radarbiauti. O tokioje tragiško
je padėlyje J. Prionskus nėra 
pej pirmutinjs, nei paskutinis.

<wmdginau .“dildyk’ J.-PriW" 
o tik keliais

dėl jo pre-

$3^ — X ir 

kroj^kųs, Da-

žiauriu geh. Šaronu gali niekais P^vęųstj vi^ izrąelitų ■ 
pastangas atgauti nepriklausomybę MbgriųĮ.

Gynybos ministerio kariai Beirute turėjo bėdos .su, 
palestiniečiais ir italais, o čia dar Beginąs, nepajėgdamas į 
pasiteisinti, nutarė pasiųsti Jeruzalės policiją ir ašarinė-! 
mis dujomis išvaikyti protestuojančių minią. ' J

•Generolas Šaronas- juto, kad jis, leisdamas Libano į 
falangistams Įžengti Į Čątilo^ ir 3.?bros stovyjd.as, pądarė| 
didelę klaidą. ’Į'ęisybę, kad nę’visi Arafąio vadoyauįamii 
palestiniečiai išvąžiavO 'iš Beiruto’ir iš šiaurės Libano? 
Iš ten dar neišvyko ir Sirijos kariai. Palestiniečiai hebė?! 
■klausė Arafato,-bet jie paklausė Šarono. Tuo tąrpu 
tadieni tie palestiniečiai su savo šeimomis buvo be teis-: 
mo išžudyti.

Izraelio gynybos ministeris supra.to. kad padaryta', 
didelė klaidą. Jis pąsjskubino ir paskyrė’komisiją ištirti, 
kąs išžudė Čatjlos stovykloje buvusius žmones.- Jis -i^yrė 
ir paskelbė, kad minėtos stovyklos buvo falangistų ži
nioje. Tuo tarpu falangistų vadovybė buvo paskelbusi:

žipo; £aip gi yra su kitu žymiu 
mūšų žur
.Cėpu? ( - r- '

TeaUe.įs man “Naujiepų“ jjįkąi-: 
Rytojas, kad'kiek išlųypaū iš f 
tempsi’ G^ta^t j>rie jpš R- j.j įdompJ'pa^įti, Į^jp ,tąvĮę 
^■bnškąps —' .dąąųgįuosį, kaęlj 
mąno pąs^W į? tašyti paė j
skątiųo ibenf tiek, kad jau sayo:

la^e p. g. JasjimpĮ, J. į^ons- 
Rųs, itaj®e'|įįta kofj^.o-; G • • vis

skątiųo benf uek, kad jau-savoj Na, su tuo niekada nesutiksiu. 
Jaj^etjo. ■£ Jhsiū^ui, kuris išti-'J.okĮu' Rudu niekada ir niekur

žinių jis nepaskelbė. Visiems bųyįp aišku, kad gėm ^arbnb'1 
pravestas .^yrip.ėjįKias-Ąe^i]^^ bųti patiMmas^ nęš'dąjį-1 
gjė^f'yįa ĮšitjMhę, kadbarono vadovybė yra prisidėjusi

ištirri, kas nužudė toią didęlj beginklių žjnonių .skaičių ir 
kųmis sumetimais tas buvo padaryta. Amerikos atstovas 
pritarė Jungtinių ^ųtų nutarimui. Visa tai reiškia, kąd 
Jungtinių Tautų paskirti žmopės bandys nustatyti tų bai
sių žudynių priežastis.' 'T

Sekmadienio vakare prez. Reagąnas pareiškė, kad 
pritaria Jungtinių Tautų Saugumo tarybos nutarimui iš-

išeivijos spaudoje... Rodei tik 
dabar? O kur dingo iš to pareiš
kimo penktasis komiteto bend- 
rądąrbįs, niekada dėl to nepro
testavęs, bet ir nepretendavęs Į 
komitelp narius, artimas komi
teto Jjęndradarbis (kaip Prons- 
k.ųs jr kĮ.j Jonas Vanagaitis? 
Tjėsą, jįis nebuvo joks “svetim
šalis’’, Uel klaipėdiškis lietuvis, 
nrag gimęs 'jtpsk.r.; ne

suimtųjų nešaudė. ;
Generolas šaronas padarė antrą klaidą, šeštadieni 

jis leido trim United Press International reporteriams 
Įžengti į Čatilos stovyklą ir pamatyti ten padarytas žu-’ 
dynes. United Press centras yra Anglijoj, bet josios re
porteriai yra Įvairių tautybių žmonės. Į ^atilos stovyklą 
buvo Įleisti šie UPI reporteriai: Vincent Schodolski, Wal
ter Wishniewski ir Jack Rodden. Jie rado tuščią stovyklą, ’ 
o prie sienos pastebėjo didžiausią kalną, apvertą buldo
zeriais sumesta šviežia žeme. Blogiausia, kad aiit grei
tųjų dirbusieji buldozeriai nespėjo tinkamai užversti la
vonų krūvos. Vienur kyšojo kojų batai, o kitur .matęsi, 
žemėmis blogai užverstos žmonių rankos.

Generolas Šaronas ištyrė, kas galėjo atsitikti Čatilos 
ir Sabros stovyklose, bet iki pirmadienio ryto surinktų *

^ięs^J Įdėjęs Jmjr. 5L Kal- 
,r(įmtuj — Bajorui priversti ka- 
pilu^iųpti ,Į>ianc.ūzų prefejktūrą.

^,ežJn^Ų, ar įš viso ir kiek šū- 
vjy j. Vanagaitis “paleido į 
prajacūzus“. Tai gal galėtu atsa
kytį artimas XęHąjiteto bendra
darbis J. įTopskys, nes kažkoks 

“^auj.ięnu” 
s.m.‘ TŲ^ū^io mėn. 12 d-laido
je,- m. 149y-. Įsakmiai nurodo; 

Į kąkf en.tikIop6dij0jetB.Bbr: 
| nedikto. Babrausko. — VB.j ini- 
! rialais .apžymėtas straipsnis nu- 

jyo.zas J,Pronskus...i
rbųyp ĮL9^2AJIį8 JĮląipėdoje su- 

I sidariusio L. Lietuvos Gelbėji- 
•mo Komiteto narys ir Jį. Lietu
vos vadavimo dalykis, ięt Įdabar 
jąu pąis J. Biįonskųs sąvp laiške 

! p. E. j^siūhui. (“Naujienos” pr. 
j lijb šm ) yLąi nekalba ąpąę. bu- 
[ yjmą komjteto nariu, 9 pnanj tik,

nių tose Libam’stoykToVe^uyo nužudyta. <J'R U toiŽSS? ’

j .tik yrą lai, ką ;aš jąų daug roe- 
Washingtone. Prezidentas pabrėžė, kąd Izr^elįs priyajioiių, gįridamas Vyr. Mažosio,s Ue 
tųojąu atšaukti savo ginkluotas pajėgas Įš ,tprjmų pozi- ? twos Gdbėjkno Komiteto narių 
ei jų. Su Beginu prezidentas nesirengią tartis, nęs jis .esąs ■ ir garb£> ųoręjaį įrodytu, 
žodžio nesilaikąs žmogus. PeJ^is ,naiiius.: Jąn-

Nei prezidentas Reaganas, nei Jungtinės Tautos S’
, . . . ° .R • » i . - v “ ■ • linsk} ’r J. Bruvelaiti asmernš-savo nutarimuose nei vienų zędžįtu neuzsimiųe apie jąunp ’' : • - - ■* - ‘ - - - - ' ~ 

Bašir Gema jei nužudymą. Neužsiminta, kad buvo iš
sprogdintas falangistų centras ir nužudyti 24 jų ye^ėjąj.

Negalima atskirti išrinkt? prezidento B.ašir Gąma- 
jel nužudymo nuo žudynių abiejose stovyklose. Betariant 
žudynes stovyklose, reikia nustatyti, kas išsprogdino Li
bano falangistų centrą ir nužudė naujai išrinktą krašto 
prezidentą bei artimuosius bendradarbius. Tai viena byla.

kai gerai pažinojau ir dėl to pa
kėliau savo, balsą spau^pje, kad 
tie garbįngi kĮ^ipėdiškia.i Įįietu- 
yiąj maĮšcįpi sų žnipnė- 
miSj kad ir beųdradjępįHąįs, bet 
nįakąda pebuvnsiąįs ,t<į> isjpųįįįę 
Mąžosios Lietuvos komiteto ;pą- 
riąįs.

<Bus dąugiau)

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Grigas, pastebėjęs einančią per kiemą žmo

ną, liovėsi dalgę tynęs.
— Eik čion, motin. Pasišnekėsime, — užkal

bino ją.
Grigienė priėjo ir atsisėdo pasvirnėje šalia 

vyro.
— Ar tik neserga mūsų žalioji? — pasiskun

dė senė. — Jau ku^i djeną negula ir ajįoraįųs ne
kreipta, jcąip rp|įų. fr '^kys jo^ę's v|- 
trajžMi'ojuąios...

— Betgi pieno duoda? — pasitęip^vę s^pis.
— Ūuc$a ^r kol ^gs.
— Ką 5a dąįąr sųvpksi ,tųkiąw Liąr^ty... 

Varmai gal Įkyri, tai ir liūdna karvė.
Išsitraukė pypkę, prisikimšo iš krepšio, kurį 

visuomet nešiodavo už juostos, ir ėmė skilti pintį.
Degtukų Grigas pypkei įdegti nepripažin

davo.
— Su pintimi įdegtą skaniau rūkyti. Kitas 

/vapas, — kalbėdavo jis, kai jam kas pasiūlydavo 
certųka. • •< „

— Tų. 1 vą. atsargiau sų ųgiiįųu. Tokis karš
us — ar sujakt užkięąti. ..

— E. niekus motin, kalbi. Negi aš pirmą 
karta... -

Užsitraukė, paptelėjo porą kartų ir paleido mūsų Žemaitukas, raguoto gundomas Įsikišo...
dūmus tiesiog žmonai Į nosį. Toji užsikosėjo, dū
mais paspringus, ir ėmė abiem rankom juos sklai
dyti. ?

— Aai, tėve. — palingavo senę ~ 
tau ne gėda? Juokauji, kaip mažas V^jjkąs-

Žmona atsikėlė eiti.
— Palauk, palauk. — sulaikę ją Grigas. — 

Noriu apie rimtą dalyką MV tąvimi pasikalbėjų.
Žmona vėl atsisėdo.
— Tai kalbėk nejuokavęs.

Senė sumišo. Ji tikrai apie tai nebuvo galvo-
bėgusi su Juozu tavo, pasipasakojo...

Grigas nusišypsojo.
-— Ot kas yra? ... Dabar man aiškėja.

ąš pati nežinau dabar, tėve, ką tau

Gugią, stabtelėjo prieangy, 
‘ apsidąirę. Pąmątjg? šeimininkus pasvirnėj, hūžy-

— Gal tūri, seni, geros tabokos? paklausė 
priėjęs. — Pavaišink skerdžių...

— Visi sako: “Grigas šykštus žmogus, Gri
gas tokis, Grigas šiokis.'..” O aš žinojau,lead Gri
gai gerą turi širdį, Dievo bijo — nepanorės nu- 
skriąųsti sąyp vąikįų...

kaip susitarę, linksmai, pątenkinti, nusišypsoję.
Sodelyje, senos išsišakojusios liepos lapuose, 

sušvilpė įš rtasš- • •

— Ot, žinai, plaku dalgę ir galyęjų; įš kur , ištraukė iš užuojuostės krepšį jr at
skardžius galėjo žinoti, kad tikrai tęĮcs Ę^enęs 
y.ąjkąpis mūsų kraunamas turtas? Kaip iš kny
goj paskaitė!... U r“ '■ ?

— Iš kur galėjo žinoti ? — trukte^jo
ųę pečiais. — Argi aš tau nesakiau, kad jis raga
nius, o tu vis tikėti nenorėjai, pąbar patsai įoiatai.

Grigas išėmė iš ^n|ų*^^^, smarkioj pųsj- 
spjovė ir nusišluostė marškinių rankove lūpas.

— Tai ką, tavo manymų, 'raganjus s.u Dievu 
yra sutartį sudaręs, kad viskas vyktų, kaip jjs 
pasako ? ...

. kišo Gugiui. Skerdžius atsisėdo priešais, ant kųl- 
" belės, jf’kimšo savo molinę, nuo metų pajųųdavu- 

čia sėdime su žmona ir kalbamės, 
pradėjo Grigas: — iš kur skerdžius būtų galė

jęs žinoti, kad Elena tikrai taps mūsų mąręja...

-r ’tajį&Šad guto-
— ŽUkMi^ą kalbia, kad esi raganius. J^etikė- 

! jau. Bet kai pagalvoju dafoar, tai dievai tave ži
no... Gal gi yra tiesos žmonių kalbose?

— Ne su Dievu, bet su raguotu, pasakyk ’ 
geriau. . . > . . > -

Senis vėl įsikando pypkę, patylėjo. Tš” lėto,’ 
traukdamas dųinus, lyg apgalvodamas žmonos ; 
pastabą.

— Taip tau raguotasis ir stengsis, kad viskas 
į gera, ne į bloga žmogui virstų. Pasakysi, kad ir

Skerdžius prisikimšęs grąžino krepšį Grigui, 
i^ęgj ^ę^tuku savo pypkaitę, užsitraukė kartą, 
kitąyir nusispjovė.

— Manai, aš nežinau, jei tyliu, kodėl Elena 
.tapo tąvę marčią, — aiškina papsėdamas Gugis. 
— Kai tik atsitinka kam nelaimė, visi bėga pas 
seną Gugį .patarimų ir pagalbus. Ir ji buvo at-

KURIS IR GUGIS 
I

— Dėdę,^.čięppi, pą.s mus: pavaišinsiu tavę.

.. - “Ste“- & ^stįsis 
istusbmau, — atsake sems, prieidamas { stalą, ųž 
kurio sėdėjo užkalbinęs jj bjegnas. — Ką vasarą, 
karveles beganydamas, uždirbau, visa nūnai pra
gėriau. iki paskųtinjo sk.atjkėlįo atidaviau Calkei.

— til nesigiffinj, seni, girtuokliauti! Pa
galvotai geriau nę ąpįe stiklinę. Tavo
amžiui labiau atitiktų... — subarė jį senyvas vy
ras, gret^ hęj;įo sę^įs, mą|yti, jo tėvas.

— Jtą ai tūrių apie ją galvoti, kad ji ąpje 
ne vistiek pagalvos^ kai ateię metas. Ne nūnpi. 
tai lytoj teks jai manim susirūpinti, ir man apie 
ją negalvojus.

XW Augiau)
I — Naujienos, Chicago, III — Tuesday, Sept 21. 1982



Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

NUOTRUPOS (312) 226-1344

EUDEIKIS
DAIMID

Juozas švaistas Balčiūnas

Trečiasis “Per Atlantą’

SEĖĖ

PERKRAUSTYMAI
JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyt!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Ude&rM
UsUvių

Direktorių

AMSULAMSO 
PATARNAVIMAS

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNL 1-7, 19BO BECAUSE...

Off. tel. 423-8380
Valerins pagal susitarimą

90 PERCENT OF 
ALL D.O.'S ENGAGE. 
IN PRIMARY CARE 
medical practices 
WITH OVER 50 PER’ 
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Apdrausta* parkraustymas 
U Įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
T»L 376-1 M2 arba 376-5994

$.G/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE* 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURE

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

žemės valdovę..’ Išspausdintas 
keturposmis Petronėlės Orintai- 
tės eilėraštis:

DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

) FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 19SO'S._____ ____ _

Leidimai — Piku
ŽEMA KAINA

Priims m Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS, TeL 925-BGSI

Vedėja — Aldonui DtuktH
Tdtk: 77S-1544

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

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St Petersburg, Fla. 33714 
TeL (8132 321-420$

J. KLAUSEIK1S

JUOZAS IR ALEKSANDRA BALČIŪNAI 
JAU TIK ATSIMINIMUOSE

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje' An/Ifloj<, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AK reikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
Hniu santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valesne Minkai Biznio 
makalais kx*»te i MMfc Romfe - 
gėlių bei dovanu kraeUv^ 500, R 
Broadway^ Se BoMoa, 0212) 
telefonas 888^888. ten pėt gau 
Dama “Naujienos”, didelis pair 
rinkimas lietuvišku knygų ir lie- 

tuvišku dovanų.

šeštadiemais ir sekm&lieniais 
nuo &30 iki 9z30 tiL ryto. 
Stotie® WOPA - 1490 AM 

transliuojamos « mūšy studijas 
AAajrųuatta Parka.

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 We*i lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą.

GYDYTOJAS II CHIRURGAS 
Wy*įh—CMMMMity kiwtes 

Midi claw direktorių*
193S S. šUMta RA. Wotfrtiitrtu, ik. 
FAT ANDOS: J—6 darbo dienosi* it 

Lag ian fašUdierd S—3 rU. 
TMa M3-VZ7 ui* M3-Z/X?

Dr. Jonas F. Mažeika
DDS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Gan plačiai paminėjau tuos 
“Per Atlantą’’ lapelius. Kiekvie
nas, katras tik literatūra domi- 
d, suprasti gali, jog čia aprašy
tos švaisto laive redaktoriavimo 
dienos yra gal nė nevertos tokio 
ilgesnio paminėjimo, gretinant 
su tuo, kiek švaistas žinomas 
kaip literatas laureatas,' Kario ir 
Lietuvių Archyvo bei kitų leidi
nių redaktorius, tačiau tas jo 
redaktvriavimas “Per Atlantą” 
la|Mjuiuose parodo, jog švaistas 
nepaisė, ar tai didelis ar smul
kus kidinys, bet jei raštija, tai 
visada prisidėdavo prie jos skai
tytojams patiekimo.

Susitikdavome Chicago je

Nemažas būrelis lietuvių, ku
rie atplaukėme General M. B. 
Stewart laivu, apsigyvenome 
Chicago j e. Ir koks tada buvo 
gyvas lietuvių gyvenimas — pi
lietinis, kultūrinis ir tarpusavio 
bendradarbiavimo. Ashland au-: 
ditorija, talpinanti 6,000 publi-Į 
kos, būdavo perpildyta Anieri-

tautybių pasirodymui 
chorvedys Gutauskas paskubo
mis suorganizavo chorą ir repe
tuoja. Petuškienė ir Jasinevi- 
cienė (jų vardai neišspausdinti) 
suorganizavo tautinių šokių gru
pę. Yra žinių iš pasaulio, iš laivo' 
išlaipinimo taisykles, Juozo Puš- 
neraicio reportažas iš gyvenimo 
laive bei dar kelios smulkme
nos.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

muose Vasario šešioliktosios mi- j 
nėjimuose. Ir Naujienų metiniai ' 
parengimai Sokol salėn sutrauk
davo tūkstantinę publiką. Kur 
eini, vis lietuvius sutinki. Tarp 
jų ir Balčiūnus.

Juozas švaistas Balčiūnas įsi
darbino universitete naktiniu 
sargu, o Aleksandra Balčiūnienė, 
negalėjusi gauti dantų gydyto
jos teisių, dirbo ligoninėje me
dicinos personale. Neilgai jiems 
reikėjo dirbti, abu pasiekė pen
sininko amžių.

Pensininko dienoms paįvairin
ti, Juozas Balčiūnas švaistas pra 
dėjo dirbti Naujienose, vietinių 
žinių redaktorium. Prieš jį tose 
pareigose buvo dr. Petras Joni- j 
kas, kartu redaguodamas kalbos 
dalykų skyrių. Dr. Jonikas čia! 
dirbdamas lankė universitetą ir 
baigė bibliotekininko kursą, ta
da iš Naujienų išėjęs gavo dar-j 
bą amerikiečių įstaigoje.

(Bus daugiau)

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

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

Telet 476-2345

ANNA UGINCHUS
(PAGAL TĖVUS SAKALAUSKAITĖ)

Gyvenusi Chicago, Ill.
Mirė 1982 in. rugsėjo 19 dL, sulaukusi 91 metų amžiaus. 

Į Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 76 melus.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter, jo žmona Stephanie, 

marti LaVergne’ L'ginchus, duktė Ann Medin, 1 anūkai, 
p) proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pažįstamt

'Velionė buvo motina mirusio Bruno.
Kūnas has pašarvotas antradienį, 2:30 vai. popiet, Lack- 

Lackawicz koplyčioje, 242-1 W. Lithuanian Plaza Court 
į(69tb St).
i Trečiadienį, rugsėjo 22 <L, 9 vai ryto, bus lydima iš 
koplyčios į Šv. M. Marijos Gimimo porapijos bažnyčią, o po 
[gedulingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse. *

Visi a-a- Anpa Uginchus giminės, draugai ir pažįstami 
įaĖ^taąi|»?dwirtfeami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ’ ‘ : • <

r’ Nuliūdę lieka:
Į?*' * Sūnus, duktė, anūkai, proanūkai.
L/ Dėl informacijos skambinti Jean Vance 652-5245.

— Jugoslavijoj įvestas įstaty
mas, kuriuo padavusieji prašy
mus gauti leidimą vestis turi iš
laukti 30 dienų. Tik ypatingais 
atvejais daromos išimtys. Dabar 
paaiškėjo, kad per tą laiką be
veik pusė padavusiųjų pareiški
mus pakeičia savo nusistatymą.

£LACKAWI£>i 4
2424 WEST 69U STREET RJ^uMic 7-1211
11QZM SOUTHWEST HIGHWAY, Palo, auu, ŪL >14-4411

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

f PROSTATOS CHIRURGU A 
2454 WEST 43rd STREET ' 

' Valandos: antrad. 1—4 popiet ’ 

ketvirtai B—7 vaL vak.
' ' Ofiso teiefoaas: 774-28U, 

RuidesctlM MMU 4O-554Ž

Teko susitikti su nuvažiavu
siais į okup. Lietuvą, grįžusiais 
ir čia atvykusiais.

“Okup. Tėvynėje sklinda nuo
taikos, kad jaunavedžiai galėtų 
auginti tik po vieną kūdikį’’. 
Panašios užuominos skleidžia
mos ir Kinijoj,

“Afganistanas — tai Lietuvos 
jaunimo skerdykla”. Vadovauja 
rusai, o pėstininkai iš okupuotų 
kraštų eina į žūtbūtinę kovą su 
partizanais, kurie nori išsilais
vinti nuo pavergėjų komunistų 
antplūdžio.

“Kai kurie tėvynainiai turi 
vieną kitą rublį, bet ten nėra 
ko pirkti. Trūksta mėsos, net 
duonos, o apie avalynę, rūbus, 
vaistus — nė negalvok. Alijo
šius — mūsų vaistas nuo viso
kių ligų”.

Seniau, jeigu kas gaudavo lei
dimą aplankyti gimines Ameri
koje ,Kanadoj e, tai užtekdavo 
šeimos parašo. “O dabar NK
VD įsakmiai pabrėžia: grįžęs 
turėsi raštu asakyti pas ką bu
vai, ką kalbėjai ir su kuo kal
bėjai”. Net į piknikus negali nu
sivesti giminaičių, nes bijosi 
šnipų, kurių čia gausu...

, K. Jaunius

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71 st St T.L 737-5149 

Tikrine ak-ie. Pritaiko a Irinins 

ir “contact lenses”.

miiiiiuiiiiiuiiiiiiiii muni i iniimtfnfiTd
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ŽEMAS GYVENTOJŲ PRIE
AUGLIS SO V. SĄJUNGOJE

Dr. Feshbach, buvęs Sovietų 
demografijos specialistas JAV 
cenzo biure, teigia, jog Sovietų 
Sąjungos gyventojų prieauglis 
dabartiniu laiku yra toks žemas, 
kad šios dekados pabaigoje ne
užteks pakankamai naujokų 
Raudonajai armijai. Sovietai 
laiko apie 5 milijonų vyrų ar
miją.

1979 m. 52.4 proc. visų gy
ventojų buvo, rusai, o 2000 me
tais tas procentas turėtų kristi 
iki 46.7. Tik sovietinės Azijos 
gyventojų prieauglis didėja. 
1979 m. Azijos musulmonai su
darė 16 proc., o 2000 metais tas 
procentas turės padidėti iki 21.

_______ ________ _______________ ■

R. VILIAUt

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

rikoje — Antrojoj Lietuvoj. Yra 
Paskutinis arba trečiasis “Per ir poezijos-: .Fausto Kiršo pos- 

Atlantą”: numeris net 3 pusią- mas apię Mariją, .‘dangaus ir 
•pių. Vedamojo yra P A raidė 
mis pasirašiusis autorius pri
mena, kaip reiktų elgtis Ame-

Mes užgrūdinti

Ak, mes alpstam ilgesiu tėvynės, 
0 banguojame kaskart dar vis tolyn.., 

k Bremenas — sudiev Eurcųia! — žvilgsnis paskutinis...
Kas pamilsmus, tremtinius, svečioj saly? c 

Tamsiomis vilnim Atlantas šiaušias. — , 
Sielvartas dar sklinda rūko tolumoj■. 
Baltijos bangų .puta —- mūs pasaka mieliausia... 
Sentėvių kapai lyg šaukia'vis: namo, namo !

Newj orkas, Los Angeles, Rochester — 
Pakeliui bus mums tik laikinosios stotys. 
Blaško širdgėla, tačiau viltis negęsta — 
Nemuno laukuos dar himną užgiedoti 1 

“Stewart” neša mus į naujo uosto kraštą, 
Vieniša žuvėdra moja balsganais sparnais... 
Per pasaulį velkame nelemtą DP naštą, 
Mes užgrūdinti žygiuot erškėčių ir kovų keliais...

_  ____ ' ------ . Trečiajame “Per Atlantą” yra 
išspausdintos 207 lietuvių pa-

Y vardės, tuo laivu plaukusių į
Lį I 17*1' GI] J j Ameriką. Iš viso emigrantų bu-

—' LJLVQ g27 asmenys. Trumpai pami-



^GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS^
TRUMPOMIS RADL0 BANGOMIS

I LIETUVĄ

SEKMAD. RYTAIS LIETUVOS VASAROS LAIKU 7:15 VAI 
(O ŽIEMOS METU 6:45 VAL.)

Š: T-dlen išgirsite “Gerąją 
Naujieną Lietuviams" 8:45 vai. 
vakare radijo banga 1450 
per “Lietuvos Aidus”.

Kiekvieną sekmadienį 9 
ryto p r Sophie Barčus r 
išgirsite “Gerąją Naujienų Lie 
tuviams”.

AM

Jau kuris laikas, kaip “GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS”, 
išlaikoma “Lietuvių Koplyčios”, trumpomis radijo bangomis 
skelbiama j Lietuvą ir aplink pasaulį, kad lietuviai tiek Lietu
voje, tiek išblaškyti aplink pasaulį, galėtų išgirsti EVANGELIJĄ 
IR JĄ ĮTIKĖTI. “ATEIKITE PAS MANE VISI, KURIE VARGS
TATE IR ESATE APSUNKINTI, IR Aš JUS ATGAIVINSIU”.

Ma< o 11:28.

Parašykite mums laiškutį. 
Prisiusime knygelę “Kaip atgim 
t: iš naujo”. Mūsų adresas: Lith
uanian Ministries, P.O. Bax 321. 
Oak Lawn, Ill. 60454.

SPECIALUS PRANEŠIMAS

girdima šiajrės IR 
VIDURIO AMERIKOJE

U.S.A. Chicago, 111., šeštadieniais, vasaros laiku 10:45 vai. vakaro 
o žiemos metu 9:45 vai. vakaro 

U.S.A. Los Angeles, Calif., šeštad., vasaros laiku 8:45 vai. vakaro 
o žiemos metu 7:45 vai. vakaro 

.U.S.A. St. Petersburg, Fla., šeštad., vasaros laiku 11:45 vai. vakaro 
o žiemes metu 10:45 vai. vakaro 

.CANADA, Montreal ir Toronto, šeštad., vasaros laiku 11:45 v. v. 
o žiemes melu 10:45 vai. vakaro 

PANAMA, Panama mieste, šeštadieniais, vasaros laiku 10:45 v. v. 
o žiemos metu 9:45 

LIETUVA, Vilnius ir Kaunas, sekmad., vasaros laiku
o žiemos metu 6:45 vai

ANGLIJA, London, sekmadienį ......vasaros laiku 4:45 vai
o žiemos metu 3:45 vai. ryto tysjme

ISPANIJA, Madrid, sekmadienį.......  vasaros laiku 5:45 vai. ryto neatsiranda tokių drąsuolių, ku
o žiemos metu 4:45 vai. ryto

NORVEGIJA, Oslo, sekmadienį ___  vasaros laiku 5:45 vai. ryto
o žiemos metu 4:45 vai. ryto 

. vasaros laiku 7:45 vai. ryto 
o žiemos metu 6:45 vai. rvto

ttmi — Pardavimu
MAL EST ATI FOR SALI

DETROITO NAUJIENOS
GRANDINĖLĖS” ŠOKIŲ

“Grandinėlės” koncertą - pasi
rodymą Detroite rengia ALB 
Radijo klubas š.m. spalio mėn. 
17 d. 4 vai. popiet Crestwood 
auditorijoje, 1501 N. Beechdaly, 
Dearborn Heights, du blokai 
nuo Ford Rd. Grandinėlei vado
vauja klevelandiečai Aleksand
ra ir Liudas Sagiai.

štai, susiradau “Naujienose” 
mano rašytą reportažą, kad pas
kutinį kartą Grandinėlė pasirodė 
detroitiečiams 1978 b. balandžio 
30 dieną. Taip pat šoko Crest
wood High School auditorijoje. 
Rengėjai tada buvo-švyturio Jū
rių šaulių kuopa. Anais laikais 
detroitiečiai -užpildė 700 talpi

ai. vakaro nančią salę. Reikia tikėtis, kad 
:45 v. ryto sį kartą užpildys: I ? 1 / .

ryto ( Detroite toks renginys retai 
ryto pasitaiko, gal vėl negreitai ma

nes žiūrovų mažėja ir

IR DAINŲ KONCERTAS

Visur Grandinėlė buvo sutikta 
su dideliu entuziazmu. Atsilan
kę nesigailėsite, nes tikrai laiką 
gražiai praleisite.

Bilietus iš anksto galima gau
ti prie visų trijų parapijų: Die
vo Apvaizdos, pas Gogelį; šv. 
Antano, pas A. Misiūną, ir šv. 
Ptro, pas A. Andriušaitį. Bilie
tų kainos: 5, 7 ir 10 dol. asme
niui.

Teveda visi keliai j “Grandi- 
nlės’’ šokių ir dainų koncertą 
spalio 17 d. 4 vai. popiet.

Š.m. rugsėjo 24 d. 7 vai. 30 
min. vakaro Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje p. Teresė 
La’čiūnienė skaiiys paskaitą 
ap:e lietuviškąjį gintarą ir pa
uškins •skirtumą tarp tikrojo ir 
dirbtino gintaro.

Įėjimas nemokamas. Atvyku
sieji gali atsimšti bet kokius 
gintarinius išdirbinius, ir galės 
sužinoti ar jų gintarai yra tikri 
ar dirbtini. J. ž.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra iemaIs nuošimčiais mėnesiniais issimokėjlmais.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, DI. TeL 847-77472212 W. Cermak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

♦ NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 71 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
STOVYKLOS “PILĖNAI”;

UŽDARYMAS

St Petersburg, Fla.
Spalio mėiL 13 d. ALTo sky^ 

rius ruošia Aušros pasirodymo 
100 metų sukakties minėjimą.

Iš Juno Beach atvyksta prele
gentas J. Daugėla, o p. J. Dau- 
gėlienė-Krištolaitytė išpildys me
nine programą.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po .4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga 
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64?tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti tek 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu C hi c a gos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greif- 

ge rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

RUSIJA, Maskva, sekmadieni

Apart trumpų Langų, “GEROJI NAUJIENA LIETUVIAMS’1 
yra skelbiama ir per vietines radijo stotis CHICAGOJE:
WCEV 1450 AM antradieniais 8:45 vai. vak. per ‘"Lietuvos Aidus”
WOPA 1490 AM sekmadieniais 9:00 vai. ryto per Sophie Barčus

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —S3, nersiuntimas naštų — SI.

rie išdrįstų tokioms didelėms iš
laidoms rizikuoti. Kaip matome, 
senųjų eilės retėja, o jaunimo, 
gal ir būtų prieauglio, jei jie ne- 
išvažinėtų po/plačiąją Ameriką, 
šiaip ar taip kalbėi&ime, salę rei
kia užpildyti, kvieskime ameri
kiečius.

Sagių šokių ir dainų ansamb
lis su soliste A. Stempužiene- 
Švediene yra puikiai paruoštas, 
galime drąsiai kviesti ir ameri
kiečius. Taigi, reklamuokime ir 
kvieskime.

“Grandinėlė” per daugiau kaip 
25 metus yra apkeliavusi aplink 
Ameriką visas didesnes ir ma
žesnes lietuvių kolonijas. Ji yra 
pasirodžiusi' ir . už Amerikos ri- 

& bu: Kanadoje, Kolumbijoje, Ve- 
necuefojė (Medėllinė, Bogota, 
Valencijoje, Maračy, Karakas), 

| Anglijoje, Vokietijoje ir kitur.

Stovyklos uždarymas įvyks 
rugsėjo 26 dieną. Uždarymas 
bus įdomus tuo, kad bus kapami 
fazanai. Bus h- kitokių paįvairi- 
mų, laimėjimo stalas su?gausy-, 
be dovanų.

Stovyklos vartai bus atdari 
nuo pat ryto. Visi kviečiami ir 
mielai laukiami. -

Ant. Sukauskas

— Egipto prezidetas Mubara- 
kas šj rudenį atvyks į Vašing
toną tartis su prez. R. Reaganu 
Vidurio Rytų taikos reikalais.

—Valdžia paleistų visus 4,200 
suimtųjų Solidarumo unijis na
rių, jeigu ''žinotoų, kad jie ne-’ 
ardys tvarkos, — Lenkijos par-: 
lamentui pareiškė gen. Kiščak,- 
lenkų saugumo ministeris.

PRAŽUVUSIOS SIELOS 
AIMANA

Žmogau, ar žinai, kur skubi ? 
Jei, atsukęs nugarą į dangų, bė
gi skubėdamas veidu pragaro 
link, sustok minutei ir pagalvok: 
“Ar esi užgimęs iš naujo, kad 
matytumei dangaus karalystę?” 
Jono 3:3.

—- V. Vokietijos krikš. demo
kratai nori, kad kancleris pa
leistų parlamentą ir paskelbtų’ 
rinkimus, bet kancleris neskuba. 
Jis nori, kad jie pareikštų ne-; 
pasitikėjimą?

— Honduras maištininkai,, 
pagrobę 84 įkaitus, reikalauja 
paleisti visus politinius kalinius.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DĖMESIO'
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui au+omcbllio 
Liability apdraudimas p«ndnk> ' 

kams. Kreiptis: ’* - ’
A. LAURAITI! į 

6645 Se. ASHLAND AVt
TeL 523-8775 ,J

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

8250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part or 
full time at home. Weekly paychecks 
mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im
mediately. No experience necessary. 
National company. Do your work 
right in the comfort and security of 
your own home. Details and applica
tion mailed. Send' your name and 
address to:
AMERICAN FIDELITY COMPANY, 
Hiring Dept. 77, 1040 Lone Star Dr., 

New Braunfels, TX 78130

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Į Tamhicri tabiei

SUSIVIENIJDIAS UETUVTU AMERIKOJ?
yn seniausi*, fljdi-MisU ir turtingiausia lietuviu trateiEaiinė ar- 

SxaiSBclja. lietuviam! ištiki.nai tarnaujanti jau per 92 metu*.

SLA — atlieka kultūriniu? darbus, gelbsd b kitiems, kuria tua 
darbus curb*..

SLa — ifcjokėic daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

“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 S5. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729.So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Laikrodžiai tr brtngenybfa
Pardavimtt f? Taisymai 'i

WS1T l^rn 3TTKI!
T»L REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus ,

P. MEDAS, 405$ Archer Avenoe, 

Chicago, I1L 60832. Tel. YA 7-59W

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, C A 90039

■mmAMINiaN’TRKfTS.
TO RELIEVE 

NASAL CONGESTION
AND HEADACHE 

DUE TO COMMON COLD 
> 'ORFLU. ■<

C1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

b plgišuriomJg kainom!* jlJk pelne,
rifirni .patarnauja tik savišalpos pagrindu

Ktekrienas lietuvis tr lietuviu draugia 
Soil vienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — KiidowukeiU 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, »ekianči>3[ 
aukštojo mokslo ir ju crvenixno pradžiai

— nikus
11,000

SLA — kūoptF
1 savo
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

ipdraudžit pigia terminuota apdraudė: ui 
apdraudof rūmą temoka tik S3.00 metami.

vyra rteoee lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jum*

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tno reikalu jums gali darų 
•jadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alpbonsf 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomh 
'ormomis:

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj*

M. Š I M K U S . -
< Mot,ry Public. > j- 

1NCOME TAX SERVICE > 
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

, | z
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

GaMU kreiptu ir tlerUJ 1 SLA Centra

LITHUANIAN ALLIAHCB OF AMERICA 
‘ T Ym% M. Y.

ttr w. wu st.
Tat (XIX) MJ-ms

—Iš tikrųjų pirkta meilė greit 
atvėsta.

F. ZapelU. A«Mrf 
220414 W. 95th K 
Bv«r». Park, 111. 
60642, - 424-4654

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. {Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomins gydy

tojo,' visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminitnnc

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
Dietų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą — .. ____________________

i

Dr. A. J. Cusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais________________

Minkštais viršeliais, tik __________ ___

Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik ____

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

dedant 51 persiuntimo Išlaldoma

ENERGY 
WISE

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

M.00 
F3.00

82.00 Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
waiting gasoline. .

Don't be a Bom Loeerl

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLA1TIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

6606 S. Kedzie Avė 
Chicago, 111. 60629 

Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS EĄMGDJK SKAITYTI 
DIENRAŠTI "NAUJIENOS" '




