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REAGANAS TARSIS SU PREZIDENTAIS, KAD GALĖTŲ 
SUSTIPRINTI DEMOKRATINĖS SANTVARKOS PRINCIPUS

. Madrido konferencijos delegacijoms 
/ . primena Lietuvą

* J Madrido konferenciją Ame- Tass atstovu.
rikoš Lietuvių Tarybos-pasiųs- Konferencijos rūmai saugomi 
tas Juozas Prunskis, net ir ne-'gausių nacionalinės ispanų poli- 
migęs; skrendant pernakt pėr.cijos vyrų, ginkluotų automa- 
Atlantą,’nuo pirmos dienos — 
nuo lapkričio *16-osios — pradė
jo kontaktuoti Čia suvažiavusių' 
35 valstybių delegacijas.. Pėr 
pirmas tris dienas turėjo pasi
kalbėjimus ša šiais delegacijų 
pirmininkais: Vokietijos amb£- 
šadbriiirtri J.- Kasti, JAV amba
sadoriumi M. Kampefrnanh, 
Austrijos ambasadorium F. Ges- 
ką,- Belgijos* ambasadorium R. 
Panis, Suomijos'ambasadorium 
RrMuėUefiu, Graikijos ambasa- 
deriuiii D-. -Papadakis,' 6ian<Jijos 
ambasadorium Fr van Dongen ir 
su . Vatikano:. delegacijas nariu

•. _ kum PauI Grassrieder. . ‘
Visiems, priminė pavergtą’, 

.laisvės trokštančią Lietuvą, kali-
- . .namuse Jie tuvius- ^-, žmogaus tei

sių-gynėjus, perskirtas šeimas, 
sąžinės- laisvės en^nma mokyklo- 

prašydamas 'paremti: Lietu*

PHILIP HABIBAS SUSITIKO 
SU EGIPTO MINISTERIU

KAIRAS. Egiptas. - Specia 
lūs JAV ambasadorius P. Habib
susitiko su Egipto užsienio rei
kalų ministeriu Kamal Hasan 
Ali ir tarėsi ap:e įvairius Arti
mųjų Rytų reikalus.

Ambasadoriui Habibui rūpi 
įtraukti į pasitarimus gal inai di-, 
dėsnį valstybių atstovų skaičių, 
nes kuo langiau dalyvaus atsto
vų, tuo stipresnė bus Artimųjų 
Rytų laika. Egiptas kalba apie 
reikalą duoti dešiniajam Jorda
no upės krantui autonomines tei
ses, tuo tarpu Jordanija los 
autonomijos nenori. Jordanijos 
karalius reikalauja ne tiktai lą 
žemės sritį, bet ir visą Gazos sri- 
t. grąžinti Jordanijai.' o vėliau 
karalius duos"jiems tokias teises, 
kurios buš jiems prip^žmtos. * |

Iki šio nu to Izraelis nepadarė 
nuolaidų šioje srityje. Jeigu ši
tas klausimas nebus tuojau iš
spręstas, tai taikos taip pat ne
galės pasiekti Artimuose Ry
tuose/- r •

PREZIDENTAS PADĖS APTVARKYTI 
PINIGINIUS REIKALUS

ĄLTo paruoštą memorandumą, 
kur smulkiau šiai reikalai išdės- 

. tyti. . ......... >

/‘Madrido konferencijoje vyks
ta kasdien pft-4u-i^ posėdžius, 
kuriuose^VaJ^ra/yĮ^.^dięs ryž
tingai pru^§a^»lr¥a^mpgaus 
teisių laužymą^ Afganistano tiž- 
'grobimą,‘.3aj^>ji^ii^i/ laisvo ju
dėjimo žlugdymą^ Lenkijoje. Va
tikano . d ęi'ė gsĮcųoš' vadovas- 
nisgri Fri'CaiiŠIirti-nėt pakarto
jo popiežiaus. Jono Pauliaus-II 
Jungtinėse" Tautose pasakytą 
perspėjimą; kad. žmogaus teisių- 
laužymas tai karas prieš žmo
nes. Vakarų valstybes Madrido* 
konferencijoje laikosi vieningai, 
nors Maskvą jas norėtų atskirti 
nuo JAV.-. ' ’į* /
• Konferencijoje nagrinėjama, 
kaip laikomasi ‘ Helsinkio nutari- 
mų ir taipgi siųlotna naujų pa
pildymų. Pavyzdžiui, Danija pa
siūlė, kad vyriausybes turi leisti 
steigtis Helsinkio susitarimų 
vykdymo stebėtojų grupėms, jų 

' neareštuojant, kaip tai daroma 
Sovietų Sąjungoje.

Galėdamas naulotis prancūzų, 
vokiečių, anglų, ispanų ir rusų 
kalbomis, kun. J. Prunskis seka 
tekstus konferencijoje pasakytų 
kalbų ir mezga ryšius su atvyku
siais konferencijos stebėti ir ap
rašyti Europos valstybių žuma- ' 
listais, net vedė diskusijas ir su

tais. Įeinančių bagažas tikrina
mas peršviečiant rentgeno spin
duliais, wo patys įeinantieji turi 
pereiti specialius vartus, pro ku
riuos einant ima švilpti, jei ne
šamas koks metalinis < dalykas.

Į rūmus Tegalima įeiti lik pri
sikabinus specialų Jeįdhną, plas
tikinį. su nuotrauka. Kun. Juo
zui Prunškiūi tokį* leidimą gauti 
padėjo atsivežtas iš Chicagos 
amerikiečių laikraščio liudiji
mas, kad jis jų bendradarbis, ir 
JAV atstovybės Madride reko
mendacija.

JAV delegacijos ’pirmininkas 
dr. M. Kampelmanas mano, kad 
konferencija \ gali užsitęsti įjci 
gruodžio vidurio, gal gruodžio 
1'7’ d., “o gal dar gali būti tęsia
ma iy kitais metais. Pirmomis- 
keliomis konferencijos dienomis 
į konferenciją buvo atvykę pora 
latvių^fet"nuo Įntros savaitės iš. 
pabaltiečių konferencijos darbus 
stebi ir delegacijas kontaktuoja 
tik vienas kliu. J. Prunskis. Jis 
Madride išbus netoli dviejų sa- 
vaičių^.^j

Bręžnįrcc^iįctis įtak^įApn- 
fereriįiją 
legacĮjO^"(ia^t?Tfėl roeto daii- 
giau vilčių^._pkEziaūsfa?delegacija' 
Ma d rid o Ą? konferencijoj e* Šo vie-- 
tų — 32£monės,JXV: — 251.

<(ALTūt htfarfnacijst} J:
INDIJĄ BAIGIA ŽUDYTU - 

RAGANOSIUS 1A :

KAZIRĄNGA. — Indijos -šiau-’ 
rėje yra didelės galos, pievos ir 
girios, kuriose, laisvai < gyvena 
raganosiai, tigrai vilkai, dramb
liai ir ožiai. .

Didžiausią raganosiams pavo
jų sudaro nelegalūs medžiotojai. 
Jie bando nušauti raganosį ir 
parduoti jo ragą, už kurį jie 
gauna nju.o iki $10.000.
Idai raganosio ragus sumala į 
miltus ir/pardavinėja’kaip vais
tą kelioms ligoms. Už rago mil
tus daugiausia gauna iš nusilpu
sių vyrų. Indijoje susenę vyrai 
moka dideles sumas už ragu gavusiai partijai perduos 
miltelius. riausybę.

URUGVAJAUS KARIAI 
GRĄŽINS DEMOKRATIJĄ

MONTEVIDEO. — • Urugva
jaus kariuomenės vadovybė, de
vynis metus valdžiusi‘kraštą ir 

ūkio- reikalus 
'iyėr 'finanstis. nutarę išrinkti le- 
'mokratinę krašto vadovybę, pra
vesti teisingus rinkh.iiūs ir per
duoti kraštą civiliams. ‘

. Praeitą-šekmadėnj buvo ren
kami partijų, vadai. Kariai suti
ko leisti devynioms partijoms,

%

Sekretorius George Shultz šiandien kartu su pre
zidentu Reaganu išskrido į Braziliją.

KALENDORfiLIS

Lapkričio 30: Andrius, Davai
nis, Žymantas, Elvita, Sidinkė.

Saulė teka 6:57, leidžiasi 4:21.
Oras debesuotas, truputį M-1

$ :

Prez id mt u Reaganas išskrido į prnkias Vidurio ir -Pietų. 
Amerikds valstybes, kad sustiprintų demokralin^ san

tvarką ir baigtų perversmus.

IZRAELIS SUTINKA ATŠAUKTI 
SAVO JĖGAS IŠ LIBANO

PIRMA REIKALAVO MINISTERIU SUSITARIMO, 
DABAR TRAUKSIS BE JOKIOS SUTARTIES

JERUZALĖ. — Izraelio vy
riausybė buvo sutikusi atšaukti 
savo karo jėgas iš Libano, bet 
pirma reikalavo ministeriu susi-

Tūnnčioms skirtingas politines} tarimo, kuriame būtų apsaugo- 
programas* išsirinkti sayo vadus, tos tam tikros izraelitų teisės 

Sekmadienį buvo smarkus pa- Libane. Izraelitai nenorėjo išeiti 
vasario lietus. Lijo ne tik sosti- be susitarimo su dabartine Liba- 
nėje, bet-bevelk visamė krašte.1 no vyriausybe. Izraelitai bijojo, 
Sušlapo balsuotojai, kariai ir po-J kad Libane vėl neįsigalėtų pales- 
licininkai, prižiūrėjusieji tvarką, tiniečiai ir paverstų Libano vy- 

Turėjo teisę balsuoti apie du ’riausybę bejėge. Izraelis taip pat 
milijonai užregistruotų krašto ‘ nenorėjo, kad ten kojų įkeltų 
gyventojų. Dauguma ; balsavo! Siriją. Praeitą sekmadienį izrae- 
pirmomis ryto valandomis. Bu-Hitai sutiko atšaukti savo jėgas 
vo paskelbta, kad žmonės buvo be jokios politikų garantijos. Iz- 
išsiilgę balsavimų, nežiūrėjo lie-'r^elis pranešė Libanui, kad su 
taus, bet ėjo į centrus ir balsavo, rinka atšaukti savo karius be jo- 
Kariuomenės vadovybė paskel- kių garanl jų ir susitarimo, 
bė, kad kariai prižiūrės rmki- 
mu^s, o vėliau daugumą balsų visiškai, sunaikino Izraelio karių 

morale. Sudaryta komisija iškė
lė viešumon premjero, gyny
bos minislerio ir kitų kariuome
nės vadų melą.

Ieško B. Gemajelio žudikų
Iki šio meto dar nepaaiškėjo, 

kas galėjo išsprogdinti falangis
tų centrą rytų Beirut? ir nužudė 
išrinktą Libano prezidentą Bašir 
Gcmajelį. Izraelio vyriausybė ir 
politikai mano, kad Bašir Gcma- 
jelio nužulymas buvo didžiausia 
Izraelio žala. Bašir Gemajelis vi
są laiką glaudžiai bendradarbia
vo su izraelitais ir buvo pasiža
dėjęs^ ateityje sutartinai dirbti.

Anrin (Vemajelis. nužudytojo 
brolis, visai kitoks žmogus. Iz
raelitai nemanė, kad Amin Ge
niajai pare;kalaus izraelitų išsi
kraustymo iš Libano be jokio 
susitarimo, net be atlyginimo už 
izraelitų turėtus nuostolius. Jei
gu ne izraelitai, tai Amni Gema 
jelis nebūtų tapęs Libano prezi
dento.

Izraelitai nujaučia, kad tai bū-

Žudynės dviejose stovyklose

ta palestiniečių darbas, b. t 
šio meto palestiniečiai neprisi
pažino prie falangistų centro iš
sprogdinimo. Patys palestinie
čiai turės prsiipažinti prie įvyk
dyto namo sprogdinimo ir 
dynių.

LIBANO LIGONINĖJE 
RADO NARKOTIKŲ

WASHINGTON, D.C. Pre
zidentas Reaganas. antradienio 
rytą pasakęs svarbią kalbą Los 
Angeles prekybininkams, tuojau 
išskrido į Washingtona, kad ga
lėtų paimti paruoštus dokumen
tus ir penkioms dienoms išskris
ti į Pietų Ameriką. Šion kelio
nėn prezidentas skrenda na vie
nas. Jis pasiėmė ir Valstybės 
sekretorių George Shultz, kad 
galėtų tiksliau informuoti apie 
prezidento planą padėti Pietų 
Amerikai padėti stipresnius fi
nansinius pagrindus.

| Prezidentas pirmiausia pasieks 
Brazilijos sostinę, kur susitiks 
su prezidentu .Joao Baptista Fi
gueiredo. Brazilijos prezidentas 
yra ekonomistas. Kariai jį pa

skyrė prezidentu, kad sutvarky
tų krašto-ūkį ir padėtų stiprius 
demokratinės santvarkos pa
grindus. Figueiredo jau sudarė 

i balsuoti Turinčių - teisę gyvenld- 
] j u są rašą, išskyrus .Amazonės 
Jgyventojus^ nemokančius rašyti.

- j Prez, Figueiredo a'pskaiciavo. 
kad Brazilijai dabar reikalinga 

■šešių bilijonų dolerių paskola.
.„^Paskolą Brazilija gaus, jei gau- 

; tus pinigus investuos pelną ne
šančiai prekybai ir pramonei.

Į Brazilija,gaus paskolą iš Tarp- 
. tautinio piniginio fondo.; Reika

lingus dokumentus pasirašys 
Brazilijos valdžios atstovai ir 
atsakingi Amerikos pareigūnai. 
Brazilija džiaugiasi, kad karti 
su prezidentu atskrenda ir Vals- 

. tybės sekretorius.
Iš Brazilijos prezidentas skri 

į Kolumbiją, kur jo* laukia pre
zidentas Belisario Betancourt 
Kolumbija veda prekybą su

desnės paskolos. Be to. Kolum
bija pritaria Argentinos karių 
pretenzijoms į Falklando ir ki
tas pietų Atlanto vandenyno sa
las. .JAV nepritaria Argentinos 
pretenzijoms į salas. Prez. Rea
ganas nepritaria Argentinos g • 
nerolų pretenzijoms, nes jis ma
no, kad Falklando ir kilos salos 
britams yra būtinos kelionei j 
Antarkliką.

Iš Kolumbijos prezidentas R. 
Reaganas ir sekretorius Shultz 
skris į Kostą Riką, kur abiems 
teks tartis su naujai išrinktu 
Kosta Rikos prezid.ntu Luis Al
berto Mange.

Prezidentas Reaganas planuo
ja užsukti ir į Salvadoro sostinę 
ir pasikalbėti su Salvadoro pre
zidentu Aivaro Mangana. Pas
kutiniu metu Salvaloro vyriau
sybė gauna daugiau paramos ko
vai prieš įsibrovėlius iš Nikarag- 
vos ir Kubos.

Prezidentas taip pat sustos 
Honduras valstybėje. Jis sustos 
San Pedro Sula mieste. Kubos 
'r Nikaragvos spauda pasisakė 
prieš prez. R.-agano kelionę į 
Honduras. Dabartiniu melu ten 
turi įtakos Nikaragvos sandinis- 
lai, kurie pritaria Csstrb politi
kai Pietų Amerikoje. Paskutiniu 
melu reiškiasi vis didesnis skili
mas sandm’.stų tarpe.

ZU-
el Thatcher be reikalo įsakiusi 

skandinti Argentinos kai o laivą 
Relgrano. kada amerikiečiai pra
nešė, kad Argentina rengiasi at
šaukti savo karo jėgis

BEIRl r AS.— Libano karino- JAV, pardavinėja savo naftą ga
mene, perėmusi Sabros ir Gabios na brangia kaina, bet paskutiniu 
ligonines, rado didelius kiekius meĮH jr Kolumbijai reikėtų di-
narkotiku. Vienoje ligoninėj 2 
kariai rado narkotiku, kūnų ver
tė buvo didesnė negu $25,000.

Libano kariai išsinešė iš ligo
ninės narkotikus. Visi supranta,! 
kad ligoninėse turi būti narko
tikų, bet ne tokiais dideliais kie
kiais.

Taip pat nustatyta, kad Gazos 
ligoninėje, kur yra tiktai šimtas 
lovų, irgi surastas didels nar
kotikų kiekis. Jis atsirado tiktai 
tada, kai į Gazos ligoninę alga-' 
heno palestiniečius.

Dr. Hannover pareiškė, kad 
Libano kareiviai du kartu išve
žė narkotikus iš Sabros ligoni
nės. Kiek narkotikų jie išvežė, 
nepranešta. Kai baigę išvežti 
vienų grupę, tai atvažiavo antrą 
kartą Kanai ligoninės persona*. 
!ui nedavė jokios atskaitomybės.

Dr. Davd Liverpool, atvykęs 
iš Anglijos, taip pat pareiškė, I 
kad narkotikai buvo išvežti be 
jokios tvarkos,

— Irano kariuomenės vadovy- * 
bė sutraukė savo ginkluotas pa
jėgas Basros sritin. Chomeini 
per radiją ragino irakiečius 
versti iš vietas prezidentą, Sa- 
dam.

— Pirmadienį aukso i.r ei ja 
kainavo $401. _ —

— Irano kariuomenės vado
vybė nori sumušti irakiečius 
Eufrato pakraštyje.
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Prezidenlas Reaganas Šiandien išskrido j Braziliją.
Kolumbiją. Kostą Riką, Salvadorą ir Honduras.
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Kraujospūdžio kitimo

V. HWfo GYVENIMO URtOžAi
^(T^inys)

fe| c šių paskutiniųjų septynių 
sU viršum Pūtvio gyvenimo ifj 
uaroo sąjįua^os centre mėnesių; 
jj paz.aiOjMSiQ įmylėjusių šir- Į 
dyse užsiliko šviesūs prisimini
mai. Kai kuriuos iš jų žemiau 1 
Lituoju.

Į Vladas Andriukaitis rašo:
Kelios savaites prieš mirtį, pa- Į 

\ šibaigus fą dieną vykusiam sau- ‘ 
lių rinktinių vaaų sdvažiavimui, I j

■ Vi. PūtvinskL netikėtai užėjo [r 
I saulių kluoą. Mažučiam, atskL;| 
ram kiubo kambaryje suseaę, 
gurkšnojo alų keli rinktinių •

\ vadai, sąjungos tarnautojai ir
■ šraip šauliai. Visų nuotaika bu- 
j vo linksma, kalba lengvai plau- 
| k’e kasdieninio gyveninio kausi
mais.

įėjus Šaulių Sąjungos centro 
vaScfyoos pirmniinkiri, visi tuo
jau kiek nutilo, pasislėpė oficia.’ 
iiškumo skraistėje.

Vladas Putvinskis,
■ nęs visus, 
į Vikri bufeto tarnaitė
l ir prieš jį pastatė indą su alumi, 
i Pirmininkas nė vienu judesiu, 
nė akių rnirktelejimu nepasi- 
priešino tam jos žygiui. Žino
jau, kad jis svaigalų nė lašelio 
neinia į burną, ir misistėbejaU:

— Nejaugi lagaūs alaus!— pa 
maniau net

Vladas Piitvniskis, kaip ir ki
ti, ėmė į rankas indą su alumi, 
tačiau kai kiti alų gere, jis savo 
indų statė atgal ant stalo, šta- 

. tė kažkaip nežymiai, sąmonin
gai nenorėdamas pabrėžti, kad 

, .. . negeria.
Kraujospūdį. Tai labai sudėtin-J Praėjus kelioms dienoms, k^ 
gas kūno dalbas. ’ '■ / I kokiu-reikalu užklydęs i pirmi-

Kartais ta kraujospūdžio regu- ninko kabineta ir jo ^0^ pa
narino sistema sugenda, tada s šnekintas, išdrįsau p^taWr ■ 
kraujospūdis taip pakyla, kad jį-} _ Kodėl Tamsta, pone pirmi 
sunku atvesti normon. Hiperten- I±lke, toks didelis blaivininkas 
s>ja su jos liguistomis pasėkomis * blaivybės kovotojas, aną die

ną klube ne tik nestabdei kitų 
alų gerti, bet dargi pats, leidęs 
pasracyti sau alaos indą, kilno
jai jį kartu šu kitais?

Pirmininkas nusijuokė:
— O ar aš gėriau alų — pa

klausė.
— Ne! '
— Matai! Tai matei ne vien 

tu, bet ir kiti. Taip pasielgęs, aš 
šimtą kartu didesnį blaivybės 
darbą atlikau, negu būčiau savo 
blaivumu demonstravęs, prakil
nius žodžius kalbėjęs apie gir
tavimo žalingumą ir t.t.

—Kiekvienas žmogus yra toks, 
j kad ir blo

giausią darbą dirbdamas, randa 
arba ieško to savo darbo patei
sinimo”. (Vladas Andriukaitis, 
“Vladas Putvinskis šaulių Są
jungoje”, Trimitas, 1930 m. va
sario mėn. 27 d., Nr. 9).

Br. B/auesčzūnas, kuriam Pūt- 
vis dedikavo straipsnelį “įžeis
tam broliui, šatdių įžado dieną” 
(žr. II, 201—202), rašo:

“Buvo vėlūs rudens vakaras.

I

f-- 
i

c
Vladas rurvis

PAKELTAS KRAUJOSPŪDIS 
ŽMOGAUS GILTINE
Visas pastangas dėkime sutvarkymui pa
kelto kraujospūdžio, nes jis daugefi pensi
ninkų guldo karstan be laiko.

(Mediciniškas raginimas)
’ (T PTTnTvc?TTA C?vp rfėB-plę.is skirtumas vandens vamz- 

h odL visiems šiandien gir-j džiuose ir kraujo kraujagyslėse: 
apsipratome ir ne-‘ vandens spaudimas yra pasto

vus. (ii. kraujo spaudimas nuo
lat keičiasi su kiekvienu širdies 
pulsu: susitraukiąnt širdžiai, j 
spaudui: s kraujagyslėse esti 
stipriausias, o atsileidžiant šir
dį, s raumenims, jis esti pradi- 
lio spaud-mo aukštyje. Tokiu 
rūdų kraujospūdis nuolat kinta: 
pakyla širdžiai susitraukiant 
fpūlsas), nukrinta iki patovaus. 
žemumo širdies raumenims at
sipalaiduojant. Todėl, kai kalba
ma apie kraujdšpudį, ‘’Kalbama 
ne dpie vien ir pastovių Skaičių, 

s vy ruo j anč i u s sa vo

ii . St 
kr t 
T kai t

*..l

ki ino dėme do.
> ! padariniai: pą- 
nos k^no p.usės anks-

s nugąsdina, tik tada 
m - gi e..a ją pagalbą 

le ligoninėn gydynur-
\. iais atvejais ne retai esi 
Daukšiai po pieių. Todėl ne ryt, 
bet šiandien visi pensininkai ir 
v si kiti mūsiškiai ryžkimės tai
syti savo sveikatą per reikiama 
pakelto kraujospūdžio (hiper- 
tensijos) supratlfoą ir "atsakahtf 
nuo jos gydymąsi.

Širdizs atakos ir .paralyžiai bėt apie 
(sirokai) yra dvi didžiausio*; - aukštumu du skaičius: .aukštąjį 
stipriausios giltinės Šio krašto r žemąjį. Pirma užrašomas; 
žmonėms. Apsišviesdatni ii-įgali- aukštesnysis, po to žemutinis: 
tas žinias savo gyvenųne pritab kraujospūdžio skaičiai. Tokiu,
kydaml mes pajėgsime gerokai 
tokių giltinių dalgius, atšipinti. 
Tad vis: dabar prie labai svar
baus reikalo — prie apšvielos 
pakelto kraujospūdžio reiks-? 
luose. • ;. . * •
- T ’ ‘ . $ f % 3

Kas yra hipertensįja? j

įlipė: tensija toks stovis/ 
f{ada žmogaus kraujospūdis y/a 
aukštesnis už normalų. Tai bėra, 
vien įsitempimas, bei mei-vuoto/ 
ipas, ‘kaip dažnai š-aip žmonės 
piano ir . kalba. Iki dabar . ne^ 
tMPI. žmonių nežino *kąs .yra.fd^ 
pertensija (pakeltas kraujospū
dis). Jį sukelia tikri kūne paki
timai. Ta\,ne neryuotumas;..pc 
įtabiįa ir
lįa hipertenzijos. Tik ‘ją jau esa
mą gili nervinimasis - įtampa 
ki;k pabloginti.

Koks kraujospūdis 
yra normalus?

Kraujas kraujagyslėse, lygiai 
taip. ka;p vanduo namo vamz
džiuose, yra tam’tikrame spau-( 
dime: tik tada esti galima aprū
pinti krauju visas kūno vietai, 
kaip aprūpinami vandeniu visi 
namo kambariai. Tik čia vra di-

normaliu (hormalūmo riba). nesigydo. O tokiam apsileidimu^ 
Mat aukštesnis negu 140/90 paaiškintų Jie sau tvirtina, kad 
kraujospūdis stfkėMa įvairiopą su jų kraujospūdžiu yra viskas 
kūno sengamuiną. Todėl meski- tvarkoje. Tik kai tokia netiesa 
me iš galvoj senbvfeką galvoji- virsta paralyžium, jie vėl kaltina 
hią. būt ndffealus kjrabjc^ūclls ką nors kitą, tik ne savo apsilei- 
yfa 41ik>, Wrįs atsako atnžiaus dirhą. Šitokiame užburtame rate 
deŠįūfttoečiųs vįrš šimto: jdi esi > sveikatos reikaluose ne vienas 
7b meūų gliįžUtis, tai iavorifcrau- pensininkas nesiraskime. Būki- 
jo^jJfidziO,> ^aiflidė turį me akty-vūs, maitinfemės svei- 
būti(t jįte amžiaus į kai, venkime visokių nuodų, ki-

hųiėĮrais gyvsidabrio^ (merelį tfeamtyši,. gaM^iin^ yraz to naudai darbuc^ihiės — taip 
nęalsiikaiįth/ŠąMrtblei ftėdicH

būdu, kraujospūdis 120/80 rei
kia aukštesnįjį esant 120, o žeį 
mėsnįjį 80. Tie’skaicai nurodo/ 
kraujospūdžio ydį, išreikštą, nikį

ry) stulpelio aukščio (mm Hg^.j 
r PAKELTAS kraujospūdis reiš/ 

/kią*» arba "pirmas/skaičius yra; 
au^lesn’s, už normą/ arba; ant-^ 
raš/ arba abu kartu esti virš norį 
malaus spaudimo, .Pavyzdžiui/ 
visai normalus kraujospūdis yra-į 
;12d/8f);o'o visaip ęęnoimalūs yrą; 
2ol)/lp0. PątSiįaiką'žmonių; ku
rių; ėslr- .didesniu
ąegu 150; bet ėsti- ir .tokius 
.žinonrn,‘ kurni, kraujospųdis estf 
žemesnis už/ 120z^^ žįn^ia^ 

tb‘ dviejų iif ?
pririnąme ribą tarp normalaus.' 
t pakelto, kraujospūdžio, ’ kuri 
•yra ne visai ryški Vieni'tyrinė- 
.ojai - laiko kraujospūdį 140/90 
pakeltu, kiti nenormaliu Taikei 
1150/95. Atlikti tyrimai su nnili 
/lenais amerikiečiu nurodo, kad. 
Ai-aujospūdiš aukštesnis ’ųz T40' 
90 VISOKIO amžiaus žmonėms 
rišasi su padici-ntu mirtingumų.
Todėl teisingai elgsimės/ jei išsišūkinėja — jie pakeltą *krau- 

’ kraujospūdį" 110/90 laikj^sima josjūdį nelaiko pakeltu, todėl ir

i

tvarkoje. Tik kai tokia netiesa

dlgdamiesi, mes sdvos galvos 
perankšti nepamesiihe. Tada ir 

.... mediciniškai tiesai kraujospū-
<lęręsAėi..rofieĄtsfĄjai/pakelto džio reikale būsime nesvetimi.

Kraujosįjudžio kėitimasis

T^fuindjė kraujospūdis nėra 
siausinėti daktato, Į pastovus kiekvienu metu: jis 

liOOšipūdiš yra nor- Į nuolat keičiasi, atsakančiai kūno 
j kaitos reikalavimams. Laike 24 
j valandų normalia kraujospūdis 
Įlipta. Taip .pat ir dirbant sun- 
Į kesnį darbą* kraujospūdis stai- 
j ga pakyla. Šakyšffii, sunkiai ke-., 
liant, kraujospūdis, sekundžių 
laike gali pakilti iki 250. Tolimų 
nuotolių pėgiko kraujospūdis 
gali pakilti virš 1'80 ir laikytis 
valandomis. Toks dirbant krau- 
jospūdkio pakilimas yra būtinas 
raumenų aprūpinimui krauju, 

! Pakyla kraujospūdis ir emociš
kai susijaudinus. Tada horme-

kvKiniė /

kraujospūdžio r/kale pTXSflaiky- 
kektfff<y6s Ienteiės. Skaičius 

^erai.'kit’Wieiras jiwetnekime iri 
'Sėčeftfčš;

"riial

Kartkartėmis p a s i t a ikanlis 
kraujospūdžio pakilimas yra rei-j 
kalingas ir naudingas žmogaus! 
gyvenųne, nes kūnas turi atsa-{ 
kančiai atsakyti į normalaus gy-į 
veninio reikalavimus, kurie lai-j 
kinai gali pakelti kraujospūdį.

Trumpam laikui pakilęs krau
jospūdis esti sureguliuojamas 
kūno turimomis priemonėmis. 
Jos visos nėra medicinoje galu
tinai išaiškintos. Tik žinoma, 
kad kraujospūdžio reguliavimui^ 
turi įtakos kai kurie hormonai,\ 
nuo žmogaus valios hepriklau^ 
sančių nervų sistemos- veikla/ 
inkstai ir mineralų kiekis kraitį: 
juje. Medicina dar nežino visų: 
smulkmenų, kūnui reguliuojant

pasverki-
-J • į

prisėdo prie stalo* s vmskis* 
to tarnaitė bematant’ _ T^k

Šaltas ir stiprus vėjas skverbė
si už apykaklės ir daužė apsiaus
to skvemus-Lietaus lašeliai kaip 
adatomis badė veidą. Laisvės 
atėjoje (Kaune) ties įgulos baž
nyčia mane pasivijo Vladas Put

— Labą vakarą, pirmininke! 
Kur tamsta skubi?

Iš po pakelto šauliškc apsiau
sto apikaklės į mase žvilgterėjo

— 1 sąjungą. ,
— Taip vėlai?
— Yra mažas reikaliukas. Ei* 

nam drauge, jei tamsta turi lai 
ko.

Gatvėje kalbėtis buvo sun
ku. Vėjas brovėsi-į bumą ir bias- 
Ke žodžius*

Sąjungoje mus pasitiko kai
miškai apsirengęs žmogus su

^MM^^TOLINIS) :
’ar mažiau,

A^tJSs.^8iastoiinis):
'liįažiaū.

ĖiBfc Wrrftilitmo
JŠ(W39,

"Antras: 90-94. .
; ~ "įkeltas ~
Pirmas: 1150’a r virš,'
Antras: 95 ar virš.

l reikia pakartotinai pri
niinlk kad Įmonės nenori gydy-1 nas adrenalinas^iš antinkstinių 
'tis-tąisytis,/todėl jie įvairiopai liaukų'gausiau patenka į krauju

■ :.£

c;a

For the woman 
whok at the hear t of i

. t

m America-

Tod can't sflford to be 
Because if you’re, iš chart* d

future, too.
And that’s where ILS,

eaccurage your h. use® nd w 
FLguup tor the Payroll Sew. 
ingj Tnan where he work*.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ftx- 
perw< you’ll wHD be frnldtof 
a more «ectire future tor your 
faraiiv.

U.S. Saving For 
the woman who really know 
a good bargain-

kraujospūdis taip pakyla, kad jį4} 
sunku atvesti normon. Hiperten-

tada tampa realybe.

Nieko hloge sveikam žmogui • 
neatsitinka, kai trumpam laikui • 
pakyla kraujospūdis. Jokių kom- • 
plikacijų šiaip sveikam žmogui! 
neatsiranda. Tai normalus-riatū- • 
ralus .dalykas ir su- juo nereikia 
kovoti. Tik figai užsilaikąs pa-{ 
keltas kraujospūdis daro žalą 
smulkių arterjų tūkstančiams, 
bssirandantiems žmogaus kūne.' 
Apač nukenčia tos arterijos inks-| 
tuose,*kasoje, smegenyse, akyse, ! 
kojose. Tada tos kūno, daly s la
biausiai nukenčia. Taip ir suke
lia pakeltas kraujospūdis dideles* 
mmėtų kūno dalių ligas ir net 
ankstyvą mirtį. Karlais nesu
tvarkomas pakeltas kraujošpū-» 
dis yra lagai aukštas ir greitai I 
žaloja kūną: Toks jis vadinamas’ 
blogybiniu (malignant hyper
tension) .

Pensininkas turi būti atsargus 
sniegą kasdamas

Blogai gali būti staiga pakilus 
kraujospūdžiui tada, kai pensi
ninkas jau nuo seniau turi pri
skretusias arterijas ypač širdyje 
ir smegenyse, Tada staiga paki
lęs kraujospūdis gali prakiurdyti 
smegenyse arteriją — ir iŠ jos 
išsiliejęs kraujas gali sužaloti 
Įvairaus laipsnio stiprumu sme- ! 
genis. Blogai, kai pensininkas 
šaltyje Sniegą kasdamas pamiš
ta regtifatiai ir fiSffnafiai gffiai 
alsuoti. Tada jo širdies fatimetiys 

j gauna thažiau dėgdonies. Tie 
ran metres mažiau deguonies 
gauna ir dėl tu širdies arterijų, 
priskrtffeh’o, O Sa Išr -pflė^nis 
deguonies (tttvgeri) tr3k«fc33 
atsiranda 
mai — taSa gdi 
ataJA.

Štfėftlįtfis 
siteifciKRfc tvsftfkW. Tfk fida 
galėStfte purtyti vistis nurady-4 
mus fe italuose. *tada
liaudis jMs vfedkie

menyliė sveiku žmogumi ir jo | pelntgattdžfei kftcyše
Mcskifh^ Wfin vfscfclas netiesas 
sveikatos Reikaluose, 
pasiA 
cfn«

ir pakelia kraujospūdį.
Dabar suprasite, kodėl neuro- 

tikės moterėlės alpsta bažnyčio
je tūlam vienuoliui mėginant 
gydymu užsiiminėti su neuroti- 
kais ir kitokiais lengvatikiais. 
Tokie visokio rango tinginiai 
neužsiima naudinga veikla, bet 
metasi į lengvatikių smulkini- 
mž. Jie, mat, “šaukia Dvasia 
šventą” ir alpstanti lengvatikė 
tariasi tą Dvasią apturėjusi — 
prisišaukusi, ir alpsta iš susijau
dinimo. Kiekvienas savaip ema 
iš proto. Tegul jie ir eitų, jei jie 
iš mūsų kišenės nepragyventų. 
Dabar jie turi arba lautis nie
kus darę mediciniškoje srityje, 
arfna mes turime liautis rėmę 
savais žaliukais jų kvailsytes.

Panašiai kvailioja ir įvairiausi 
kultistai: jie. pragarais ir neša- 

j mų nuodėmių kalnais išgąsdin- 
- darni lengvatikius, pakelia jiems 
! kraujospūdį su tada atsirandan- 
( čia bloga nuolaika. Po to. jie 
Į pažadais apie dangaus karalys- 
; tės džiaugsmų tik per kultislo 

malonę apturėjimą, vilioja ža
liukus ir gerina iJUsimrnusiųjų - 
įgąsdintųjų nuotaiką. Čia ir yra 
visa tų kulfistų pasisekimo pa- i 

į slaptis. Jie kamihycias statosi. 
' o suvedžiotieji įvairiopai kenčia. 
■ Kol bus melams tikinčių Tengva- 
t^y. tol visokioplauko.Teultis-
tai šakdsis,. Idpošis“ ir į k i
Štbes žaliūkus ’krausiu f

jbeja, tokių ięjfcyatavfy ndfelo- 
kbja ir. fhėdįcitiifjh rcHcalai: i/ 
čia pilna *šnaudotojų rr išnau
dojamųjų. Vienintelis vaistas 
rtuo tokių blogybių yra žtaogaus 
nuo mažens rengimas tikru, as-

atsakantis apšvietimas. Tik kai 
į Išsiauginsime nšiyą kartą ašme- 

(nūsjtędydr^a) < sveikų

• ffiių, Hk tsda visokie nedarkepč- 
. bar t*ek nvdxnnoje. tiek religi
joje l>ei visuomeniniame įtyve 
ftime išnyks kaip pavasari) snie
gas, nes jie neteks mulkinamų-1 
jų paramom jJEUi

but vėlimas, kuris,

• - v TT %

šaulisku ženklu.
Vladas Putvinskis, trindamas 

apšarmariojusius J akinius, -. pra
dėjo su juo-kalbėtis:

tiko nelaimė. Atlikęs Kaune sa
vo reikalus, norėjau dar šį rytą 
įvažiuoti, tačiau norėdamas už
simokėti už viešbutį, patyriau, 
jog: netekau piniginės ir pinigų. 
Ar aš ją pamečiau, ar ją man 
pavogė, nežinau. Išbuvau -visą 
dieną nevalgęs... Pažįstamų ne
turiu. Pavargau, o.dar toks bjau
rus oras, nors verk’! Pagaliau, 
atsiminiau, kad esu šaulys. 'Kur 
gi kitur man buvo eiti, kaip ne 
pas savo draugus. Tik “dovanok 
man, pone pirmininke,.kad at
ėjau taip .vėlai ir kad dėl manęs 
tamstai teko keltis iš lovos...

(Bus daugiau)

. — Jasūhiro Nakasone gavo 
daugiausia balsu premjero pa- 
reigoms eiti. Jis pareiškė,. kad 
.jo didžiausias rūpestis bus pre- 
kybos -ir saugumo klausimai.

— Be pastovių santykių: su 
JAV negali normaliai veikti ki
tos Japonijos sritys, — pareiškė 
naujas premjeras Nakasone. —. 
Aš stengsiuosi tuos santykius 
stabilizuoti.

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...
Todėl Ka.ėdu ar Naujų Metų proga Naujienų 

prenumerata yra kieati ir prasminga dovana tė- 
všftis, vaikams, gifriitfėnrs, Spaugams, kaimynams, 
pametamiems, seneliaiiis ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ir bičiulių artiimą, 
hcžniffril nu<rt&'ę. ir bus ištikimu ryšininku visai išeivijai, kovo
jam tai t/z s-ato KčAlo laisvę.

Fk'.tŠO'jffc Naudotis patogia uęšAitoio forma

Shinčiu 'jp&Sb. Prašau Oneagoje kaip
kklMrnx, tvirtą fnėtams (jAisci mėtų sJI.OO). Šitose vietose —

pašei Mėtų — $22.00.

Vft. tn GXM ............

fcteSTAS .....

besielgdami, mes galėsime pa
gerinti savas pensininko cfienlis. 
Daugiau apie tai — kitą karią.}

Pas skaityti. Joū N\ Leoiiard:
Live Longer Now. (charter,-Nev
York. Naujienos, Chicago, K Ilk

ZIP CODE
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Tautoą Fondo Atstovybes kolonijų, kaip liėtuviai JAV-se. 
Kanadoje pirmminkp Antį- Iš negausių Kanados lietuvių 

:čių ir gaunamų aukų. Jūs 
matote mūsų darbo pastangas.1 
Iš keturių Tautas Fondo apylin-j 
kįų atstovybių ir trijų įgaliotinių j 
šiais metais aukos dar negautos 
Jas gausime metų pabaigoje. 
Mūsų apyskaitiniai metai baigia
si gruodžio mėn. 31 d., todėl ir 
mitinės apyskaitos šiuo melu 
duoti negaliu.

Ko0ėl Tautos Fondas nėra 
toks didelis, kaip jis galėtų būti j 

Yra asmenų, kurie savo straips
niais spaudoje kasa griovį tarp j 
vyresniosios ir jaunosios kartų. 
Girdi, vyresnioji karta neįsilei
džia jaunimo į lietuviškas insti
tucijas, organizacijas, jų vado
vaujamas vielas ir Jaip toliau. ’ 
Gal man artimiausias Toronto 
lietuvių kolonijos pavyzdys. Aš 
nežinau nė vieno atsitikimo, kad 
jaunuolis-jaunuolė nebūtų pn- 
imtas-ta į .bet kurio lietuviškoj 
junginio vadovybę, įskaitant ir J 
mųsų finansines institucijas. Vy
resnieji ne tik kad jaunimui ne
kliudo, bet netgi ragina visur 
vadovybėse dalyvauti. ! čių ir salių statybai, vaikų ,š-

Tas pats su Tautos Fondu. Į mokslinimui ir kiliems būti-1 
Kiek’,kartų kviečiau jaunimo at- ’ niems poreikiams. Ogi reikėjo 
šfoyits į Tautos Fondo darbą? įsikurti ir patiems, aprūpinti 
Sakiau ateikite, padėkite* šeimas, sukurti vaikams laimin- 
dirbti, aš pats jums padėsiu, o ’ gą ateitį ir aukoti tautos laisvi

nimo reikalams.

Tautos Fondo vargai 
Kanadoje

Jau 1979 m. ir 1980 m.

no Ftravičiaus pranešimas,’ska’ 
padarytas VLIKo Seime 
1982 m. lapkričio mėn. 6 d. 
Ambassador viešbutyje, Les 
Angelas, California, I S A.

Didžiai Gerbiąmosios ir Ger- 
Uūmieji — VLIKo Pirmininke, 
I?arbo ir Garbės Prezidiume, 
Sįrimo Atstovai, Viešniom ir Sve-

’ lan tenka maloni pareiga Jūs 
[ . ve.kinii VLIKo Seimo pro- 
; _ Kanados Tautos Fondo va- 
< rybės, jo apylinkių atstpvy- 
i u. Įgalio’.įnių ir gausios rėmė- 

. šeimos', vardu. Linkiu Jums 
; v to, stiprybės ir įsėkmės mūsų, 
Tė-vjmės laisvinimo darbuose.

Galingasis DiĮęve, padėk mums 
y ąžinti Lietuvai ląisvės diep.ū->'

Pranešimas < <1 ;r r

Kanados krašte iš viso }TA ke- 
I; .-ios Tautos Fondo apylinkių 
: istovybės. ir 16 apylinkių įga
liotinių. čia pat tenka pastebėti, 

; jog .kolonijose surenkamos au
kos. įvairuoja pagal gp-entojų 
skaičių ir vadovybių bei įgalio- 
t'nių apsukrumą. Hamiltono al- 
s.ovybė iš 1,500-2,0(10 gyventojų 

. surenka apie 3,500 ar 4.000 dol., 
Mcntrealio — iš 2,000 ar 3,000 
gyventojų apie 2,500 doLr Lon- 

. dano, St Catharines, Stayrieri 
\ časaga, Delhi r :Tillsonburgas, 
Svdburis, VindŠoras, Oakvillė 
su 120-250 gyventojų ^suaukoja 
800-1,200 dol. Gi Visos-kitos riia- 
žosios kolonijos ,sų" 20-60-120 
gyv. surenka 100-300-100 doL- ..<

Atskirai paminėsiu . TĮaųtos 
Fondo Toronto apylinkės 'atšto^' 
vybę, kuri yra vienintelė visame 
laisvame pasaulyje šarvo- aukų 
didumu Lietuvos laisvinimo dar
bams: Spįė^dja^iŽ/kkad Tororito : 
kolonijoj ~ lietuvių skaičius švy

truoją tarp ašįnonių ir dešimties 
-tūkstanti? § atstovybė '.savb'-ži^' 
nioje Turi dar apie dvidešimt 
vietovių, kuriose gyvena 2-20-30 
lietuvių, kurių aukos siekia 
50-600 dol. 3:.;, , ;

. Toronto atstovybės metinės’ 
aukos jau keliplji m etai yra tąrp 
30,000-35,000’ dol' ’toje atstovy
bėje esu-jąų^Uy^tų Jjai.pirmi
ninkauju irienas aukas renku 
12 metų, DžiąugiŪQsį:pęrt tą lai
ką tėvynės laisvės fxfeika5aifis;su- 
rinkęs 235,000 dot Tjėi.gąlėęįau 
surasti, gauti dar fdŠšžipt^dyide-. 
šimt rinkėjų, rezultatai būtų ge- 
’•esni. DabaT’ jalį dveji metei esu

Antanas Firavičius

kar būsite pasiruošę, mielai per
dusiu ir.sąvp pareigas.

kai
na-

Ątsirarida ir paskaitininkų, ku
rie savo paskaitoje nuolat vykdo 
kiršinimo darbą; Vienas tokių 
paskaitininkų prieš porą metų t kurie Kanados LB tarybos 
kalbėjo.Toronte Vasario 16-sios’riai džiaugėsi, puoselėdami min-
proga ir buvo atvykęs pakarto-4 tį. kad dar metai, kiti... ir Tau- 
tinai^.m. rudenį, šį kartą pre-1 tos Fondas Kanadoje užbaigs 
lėgenfes drįso visiškai suniekinti* savo dienas. J980 m. sausio 6 d. 
VLIKą, jame dirbančiuosius iš-* vienas Toronto visuomenininkas 
vadino mėgėjais ir nesuprantan-* pareiškė: “Man pikta, kad Ra
čiais laisvės kovos darbo. ALTui * nadoje tiek daug aukų surenka- 
pripažtnb tik S/ieną .atliktą dar- ma Tautos Fondui ir kad tie pi- 
bą, .kurio pastangų dėka dauge-, nigai atiduodami į JAV, atseit — 
lįs,lietusių atvyko į JAV, bet da.-’į užsienį“. Yra ir daugiau tokių 
b^fr'ALTė dirbantiejJ nieko ne-* žmonių, tačiau kad tais metais 
išmano ir nieko reikšmingo ne- • iš lietuvių vietnamiečiams buvo 
atlieka. ’, f ' J

Matyt, tokių nuotaikų pagau-j 
tas, PLB organas “Pasaulio Lie
tuvis“ (1981 m. Nr. 11) įdėjo’1 
karikatūrą, kur Pasaulio Lietu-j 
vių 'Jaunimo Šąjunga neša ant 
platfoimlbs vyresniosios kartos’ 
vėikėjūs ir ruošiasi išmesti į 
peklą. j

Tai toks atsilyginimas ir pa
dėka vyresniųjų kartai, kuri, at-’ 
vykusi į Amerikos žeihyną prieš 
keliasdešimt metų, nemokėdama 
anglų kalbos, nęturėdajna -piiii- 

ir Kanados Tautos Fondo pirmi- gų ir profesijų, turėjo pradėti 
ninku. ' . . dirbti už 40ct.-90ct. į valandą.’

Kaip matote, ’ mes Kanadoje Taibuvo uždarbis, kurio užteko1 
neturime tokių didelių lietuvių aukoms Tautos Fondui, bažny-

.1
if

> f

■..

surinkta daugiau negu Tautos 
Fondui, nė vienas jų nepyksta.

Pirmosios emigracijos laikais 
Amerikos lietuviai vienos rink
liavos metu surinkdavo 230,000 
dolerių. Dabar vienas kitas aukų 
rinkėjas metų metus eina nuo 
durų prie durų, klausydamas vi
sokių litanijų, ir 
trupinėlius kovai 
laisvę.

Prieš devynerius 
šaukimu kreipiausi 
Kanadoje, prašydamas metų bė
gyje aukoti Tautos Fondui bent 
vienos dienos uždarbį. Ogi jei 
visi laisvojo pasaulio lietuviai 
būtų tokie duosnūs, tai kiekvie
nais metais surinktume virš pen
kių milijonų dolerių. Tų lėšų už
tektų laisvės kovai ilgiems me
lams.

Kanadiečiai, «iel< galėdami, 
laisvės kova remia. Iš šio VLIKo 

fe • r

BOSTONO LIETUVIŲ KOLONIJA DAR GYVA

Aia tema parašyti apie Bosto
no ir jo apylinkių lietuvių veik
lą paskatino mūsų periodinėje 
spaudoje pasirodęs nrsiskundi- 
m?s, būk šitoji kolonija yra be
mirštanti. Dėl vieno kito užge
susio (prieš kelis metus susto
jęs keliauti sonia sias išeivijos 
savaitraštis KELEIVIS) ar sun
kiai pavargusio (Bostono Dra- 
tnos saribūrh) šviesulio nevei
klų stalyti kapo kryžių visam, 
p!a iai įva’riopam iiečuv Šiam 
ąvvast m gurnui.

lo gyvastingumo stiprybę 
Bostone akivaizdžiai įrodo ne 
vi. n po kelias dešini is metų gy
vuojanti Valentinos ir Stepono 
ALnkų “Lietuvių Melodijų“ ra
dijo valanda, Onos IVaškienės 
Taukinių šokių sambūris, pata
pęs ne vien lietuvių kultūrinių 
pamgimų pažiba, bet ir visos 
Naujosios Anglijos kitataučių 
meniniuose spektakliuose lietu
vių tautos reprezentantu, arba 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija, kurios namuose kon
centruojasi visoks lietuvių orga
nizacijų kultūrinis bei politinis 
veikimas, bet tą gyvastingumą 
nemenkiau reprezentuoa ir nau
jai susikūrę kultūriniai, savišal
pos ar meniniai vienetai. Tokių

surenka tik 
už tėvynės

metus atsi- 
į lietuvius

.seimo. Kanados Tautos Fondo 
darbuotojams ir Tautos Fondo 
aukotojams už darbą ir aukas 
siunčiu nuoširdžiausius linkėji
mus ir gilią padėką, o kad mano 
žodžiai nebūtų tušti, Tautos Fon
do . aukotojų; Kanadoje vardu 
įteikiu Lietuvos laisvės kova: 
50,000 dolerių.

* * *

O kur tu bebūtum, lietuvių 
tautos genijau, surink išblašky
tus tautos, vaikus vieningam di
džiam darbui — LIETLW0S 
LAISVĖS KOyAI!

(Elta)

-c.

k
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Aleksas Ambrose, i 
Lr

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

1 Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

tarpe gaminėtinLs Petro 
nio kiekvieną sekmadienį 
binanias oro bangomis “La svės 
Varpas“, pru So. Bostono Lie
tuviu Piberiti D jos įsisteigusi 

i Kredito Unija “Taupa*’, Gilos 
Kupčinskienės suorganizuotas ir 
jos vadovaujamas “Etnografinis 
Lietuvių Ansamblis”, Elenos 
Vasiliūnienės vedamas “Lietu
vių Moterų Federacijos*’ Bosto
no skyrius ir dar keli k tokio 
pobūdžio vienetai, kartu su Li
tuanistine mokykla.

« * ♦
Bet kokia visuomeninė, ku!tū

rinė, meninė ar kitokio pobū
džio veikla išryškėja viešuose 
parengimuose. Tokie parengi

I mai paprastai būna rudens, žie
mos ar ankstyvo pavasario metu.

Šių metų rudeniniai vieši ren
giniai Bostone jau žydėte žydi. 
Vieni jų yra mažesnio masto, 
kiti — plačios apimties. Vienas 
tokių įvyko spalio mėnesio 10 d. 
Tai buvo tradicinis radijo valan
dos “Laisvės Varpo“ renginys, 
vadinamas koncertu, šį kartą 

* tame koncerte meninę progra
mos dalį atliko jauna, kaskart 
gražiau pasireiškianti
Marytė Bizinkauskaitė, akom
panuojant muzikui kompozito
riui Jeronimui Kačinskui. Antra- 

i ir pagrindinę to parengimo
> programos dalį sudarė neseniai 
■ išspausdintos Antano Gustaičio 
. eilėraščių knygos “Ko liūdi, pu-
> tinėli?” paminėjimas- ir jos lu- 
. rmio išryškinimas, šitam reika- 
į lui iš Kalifornijos specialiai bu

vo iškviestas nepalyginamo iš
kalbingumo “pamokslininkas“ 
Bronys Raila.

Jis, aplamai pažvelgdamas į 
dailiosios literatūros ir jos kūrė- 

. jiį- svarbą lietuvių tautos kultu- 
; riniame lobyne, baigminėje, da

lyje perdavė raštu įvykdyto Su 
humoristu ir eleginių satyrų 
posmuotoju Antanu Gustaičiu 
pasikalbėjimo arba interviu san
trauką. To- pasikalbėjimo klau
simai buvo labai apdairiai ir 
vingiuotai pateikti, o atsakymai 
į tuos klausimus dar šauniau ir 
su gausiu humoro jausmingu
mu išgvildenti. Abu pokalbinin
kai, savo logiškumu ir spalvin
gu sąmojum vienaverčiai, gau
siai į koncertinį parengimą su
sirinkusius klausytojus nuteikė

Višci- 
skani-

solistė

keleriopai palankiai^ lįcin*" po
kalbininkams jausmais.*Tą klau
sytojų pasigėrėjimą dar labiau 
padidino knygos "Ko liūdi, puti
nėli?*’ autoriaus Antano Gustai
čio skaityti jo knygoje atspau’- 
dinti eilėraščiai ir prtedinis f - 
jetonas.

Besiklausydamas Antano Gus
taičio jo palies sukurtų eilėraš
čių deklamacijos ir skaitomo' 
feljetono, persisunkiau pavyri i 
jam. Per ištisą melų eilę buvęs 
jo žmonos Aleksandros ir jo pa
ties vadovaujamo Bostono Dra
mos Sambūrio nuolatinis daly
vis ir aktorius,' buvau pradėjęs 
įsivaizdinti esąs geras vaidinto
jas. Ta mano jsivaizdinimą “Ko 
liūdi, putinėli?" ir kitų jo pa
ruoštų bei išspausdintų rinkinių 
autorius sudrapalijo j neįžiūri
mas dulkes. Jis tams Petro Viš
činio vedamos radijo valandos 
"Laisvės Varpo” kasmet su- 
ruošiamame it tradicija patapu
siame rudeniniame koncerte 
Įrodė, kad nėra jam —Antanui 
Gustaičiui— lygaus jo paties su
kurtų eilėraščių ar prozinių da
lykėlių deklamatoriaus ir me
niško skaitymo aktoriaus. Tuo 
įsitikinęs, ir paminėtam koncer
tui pasibaigus, pasveikinau ži
nomą “peklininką” — A. Gustai
ti ir. išdrožiau jam “pamokslą”: 
Antanai, kokių velnių gundomas 
kviesdavai mane į tavo žmonos 
Aleksandros ir tavo paties ruo
šiamus spektaklius vaidintoju? 
Juk tu esi daug gabesnis akto
rius už mane”., Į tą priekaištą 
A. Gustaitis, lietuvių išeivijoje 
žinomas'kaip “peklininkas”, at
sakė lik pašaipiu nusišypsojimu.

Norėjau su svečiu iš Kalifor
nijos į Bostoną atvykusiu—Bro
niu Raila pasišnekėti ilg?liau. 
Nepasisekė, nes jį buvo užėmę 
didėlio masto asmenybės, prie 
kurių paprastas ’‘kaimo Jurgis” 
netiko. Turėta progos pasikeisti 
tik yienu kitu klausimu ir vie
nu kitu pasakymu apie jo kai
myno — Klauseikio, nuolatinio 
Naujienų bendradarbio, parašy
tą veikalėlį apie B. Railos “nusi- 
bastymus”.

Gyvename laisvės krašte ir 
mes, lietuvių periodinės spaudos 
bendradarbiai, turime progos 
turėti savo nuomonę apie save 
ir kitus tos spaudos bendradar
bius. Niekas mūsų už'tai prie gė
dos stulpo nepririš ir nenukan
kins. Ir už mūsų viešus pasisa
kymus apie mūšų kolegas savo 
nuosprendį padarys tik ateities

(Nukelta į penktą puslapi)

• LITERATŪRA,, lietuvių literatūros, meno Ir mokslą 
1954 m. metraštis. Jame vn vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V, Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ts 
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. KaJubos, A. Rflkitelės ir A. Varno

. MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ 
’’j • ’ > ? •

2508 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2781

MARUANOR’

• DAINŲ SVENT8S LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir įsi- 
tinių Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
fventes be^jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
iems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
ori užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

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

$ ■<
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'į Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1101 W. 19th St, Chicaro, HL 60629 ♦ TeL I25-273J
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Ata&rs šiokiadieniais nne

Inž. LIŪDAS MIKSI S, 
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 Hetuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

Lr patarė mums toliau studijuoti

KaIhx F25. Kieti ririeliri.

• LIETUVHKASIS PAMARYS, Henrilo Tomo-Tim*faus& 
domiai paražyt* rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritervardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
■jau dingoję* 835 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 18.

• KĄ KADMIS KIMI, rašytojos Petronės* OrinUftės itfb
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfL Lietuvoje ir pir- 
natriais bolševikų okupacijos metais..Knyga turi 234 puslapius, 
oet kainuoja tik 83. »

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesnprt*-
Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik aa 

turgio Jalinsko knygoje «pfe Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.’ 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16.

9 SATYRINIS NOVKLtS, M. Eoečenko kūryba, J. ValaiSa 
rertfmaa. JOt paL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina H

Enygod gaunamos Naujienose, 17W So. Habtad St, Qddg«^
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Chicaga pradėjo atominį amžių
Šį ketvirtadieni, ne rytoj, bet poryt, lygiai prieš 40, 

metų Chicaga pradėjo atomo amžių. Meą, kurie tuo metu 
gyvenome Chicago je, nežinojome, kad mūsų kaimynys
tėje, Chicagos universiteto kieme, sporto aikštėje, pirmą 
kartą buvo suskaldytas atomas.

Čhicagoje jau kelis mėnesius dirbo grupė moksli-

JĄ V yra vienintelės, kurioj bus ęųiųteresuotos atomo Į 
skaldymu. Prezidentas Roose veltas jaų'žiębjo, kad nąciąi 
stengėsi galimai greičiau su^ąl^yti atoęią kąd galėtų i 
i.auja energijos versme laimėti Įtartį. Huįęrh 
lėlę klaidą, kad jis neprįleido V^tęiijo,? žydį p.rię t 
ttomui skaldyti. Jeigu jis fyūtų į$ų nep^rsękioj^ 
ncksHnipkąi'ųebųtų bėgę is ypįktętijo^, Y^pą Žyd 
iekė Švediją ir prąjjęsė, kąd U^bai te

gamiųą sunkųjį vandeni, kąd gąlę^ gąlįių^ ąt?- 
np su kaklyti. Ji papasakojo,' ka$ riųeęgiųn$ėje yrą di
džiausios sunkaus vandens at^rgO^. Nespėjo

a irti apie pasiruošimus Pįnęfnų^ėję, JRVV kęljo? dį- 
'"įą'ių bombonešių eskadrilės tęų ^ęme ^ū cĮąn^ųiųi su- 
n j.§ė- Praskydo tirštas vav^ĮĮo >r į ąnięlį ^igėrę, o Pino- 
mundėje neliko gyvo nė viįęųo spę$jąMsto.

Fermi žinion buvo paskiijįą ^^ęrįį^os ų- tų^ieųįp fi- 
■ zikų grupė, kuriai buvo pavytą, suglęąldyęi atoįpą. Vieną?

š gyviausių buvo vengras tęp Šliard. jjs PgŽiųo 
;am buvo žinomi nacių užsi^ųojingiaį. įs bjj$įo, l^ącį ųą$iąi 
urmą nesusprogdintų atonĮfy Uė^U ąųięrikieĄiai. yov^ra? 
Šilardas ragino italą Fermį ^ną ir. ųą£tį, Tak
tai greičiau galėtų rasti bųd^j ąto$Hji suskaĮdyt’į.

Artimiausiu profesoriaus For^i pa.Y^^o^ju bųyp 
paskirtas prof. Herbert Aų^ersoų, gąną tikslias 
žinias apie atomą. Jiems bųv.o u^drąiista k^įęĮų? pįąsąkovtį, _____ _______
ką jie daro, bet tarp savęs jie tarėsi, kaip greičiau galėtų A. SVILQNIS 
suskaldyti atomą.

Prieš 40 metų jie neturėjo jokios nuovokos apie 
sprogstamo atomo pavojų. Jie žinojo, kad Julia Curie 
dr josios vyras mirė nuo vėžio. Jie nująutė, kad sprogs-' 
tarno atomo dujos apnuodys ar nunuodys paliestus žmo- • Q. 
nes, bet jie nežinojo apsaugos priemonių, nėjo į kalnų 1 fa

nepersękmję.-

v

JŪRATĖ ĮR KASTYTIS
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Visa tai aprašė savo 4:Kelix>-
I niŲ vadove*’.; Tad jo aprašyti 

-; - t,. - u x x v . 1 faktai ;o
plyšius. Jie pasirinko prie Chicagos buvusią sporto aikš-1 išgyventos kančių) dienos —

jo paties asmeniškai į jnr 

ninku, fizikų ir matematikų, kurie turėjo žinių apie ato- tę ir po tos aikštės sėdynėmis pradėjo statyti 30x60 pėdų ! mums nekelia jokios- abejonės, 
mą, kuriems buvo aišku, kad atomas, sprogdamas arba 
atskeldamas vieną mažą dalelytę, paleidžia nepaprastai 
didelę energiją, nuodingas dujas, sudarančias pav.ojiį 
Uogaus (gyvybei. ...

Amerikos fizikai Buto, gexąrinforniupfi?apie atomą, 
sudėtingas jo dąję^ytęš, bet ne viėnąs nebuvo taip tiksliai 
informuotas, kaip: buvo informuotas italų fizikas Enrico 
Fermi. Tuo metu jis buvo 41 metų ainžiaus .yyrąs, baigęs 
universitetą ir ištisą dešimtmetį domėjęsis atomu. Moks
lininkai tui’i tikslių žinių apie atomą, bet jeigu jie ne
įdeda į turimas žinias širdies ir energijos, jeigu jie nesi
stengia daugiau patirti, negu iki to meto žįnojo, tai tie 
mokslininkai atsilieka. Jie stoyi vietoje. Kaip vietoje sto
vįs daktaras atsilieka, taip atsiseka įr m.oksliųinkas. 
Mokslas kiekyieną dieną ką nors naujo atp.eša gyviems, 
besidomintiems gydytojams, taip mokslo žinios atpešą 
naujų žinojimų ir patirties fizikams.

Italų mokslininkas Fermi turėjo tiek teoretiniu ži
nių apie atomą, kiek jų turėjo ir Italijos fizikai. Moksli
ninkas Fermi iš jų išsiskyrė, nes jis buvo pasiryžęs dau
giau žinių patirti. Jis buvo pasiryžęs savo piųįgąis daryti 
tolimesnius bandyrųus, bet jis tiek pinigų neturėjo, kiek 
būtų kainavę nauji atomo bandymai. Profesorius Fermi, 
išdėstęs visą reikalą universiteto vadovybei, kreipėsi į 
Mussolini, kad paskirtų bandymams reikalingas sumas. 
Jam rūpėjo įsiveržti į Abisiniją. Somalijos smėlis jam la
biau rūpėjo, negu atomo skaldymas. Fermi diktatoriui 
aiškino, kad suskaldytas atomas duos daugiau energijos, 
negu Somalijos smėlis, bet diktatoriui nepatiko Fermi 
griežtas raštas ir diktatoriaus kritika.

mą, kuriems buvo aišku, kad atomas, sprogdamas arba

Sajuuos sostinę M&skvą, ku* 
rtoje gyvena 8.5 milijono gyven
toj y. B.l .Maskva yra ir sovieti
nių kalėjimų.‘koncentracijos la
geriu ir psichiatrinių sostinė. 
Jei vakarietis juristas,’ atsidūręs 
Raudonoje aikštėje, norėtų ap
lankyt ęėntruH kalėj ūną, sovie
tinės slaptosios tarnybos KGB 
Liubiankos kalėjimų, turėtų sės
ti į Maskvos požeminį metro ir 
važiuoti iki. Deržin^kio aikštės. 
Rriešais šią stotį jis pamatytų 
du sujungtus pastatus, kuriuose 
yra KGB Sovietų Sąjungos bu
veinė. šiuose pastatuose yra ka
lėjimo celės, kuriose uždaryti 
ypatingi KGB suimti kaliniai. 
Sani pastatai, lai yra keturių 
aukštų kalėjimas. Gi, jų dešinė
je — nauji. Nuotraukose mato
ma. kad visi langai yra aptam
sinti, tik vienas ne. šis yra skir
tas sekimui, šis kalėjimas turi 
dideles požemines patalpas, ku
rios prigrūstos kaliniais. Taip, 

—J; kad žmonės, vaikšeioj an tieji 
I Deržinskio aikštėje, vaikščioja 
ant kalinių galvų.

Taiti KGB pastato išorinė iš
vaizda graži, ją stebint neįtarsi, 
kad tai yra dalis pragaro priean
gio. Praeiviai nebemato užmas
kuotų sargybinių bokštų, nei ka
reivių, apginkluotų kulkosvai
džiais.

Taip pat visų Liubiankos ka
lėjimo paslapčių vis tiek nei su
žinosi, he.i jų pamatysi. Tik šif- 
rinas paskelbė, kad jame yra 200 
celių, -kurių pusė yrą vienutės, 
o vsos kitos, yra skirtos talpinti 
po kęt.uris kalinius vienoje ce
lėje. ’ ”

Liubiankos kalėjimas yra skir
tas daugiausia, tiems, kurie yra 
ęriešingį spyętiniąmĮri.ėžimui; 
o tje -Asriė rieeiįiniai žiponės. Ja- 

tis i t’-2 lakūnas. Gary powers,

Turistine kelionė į pragaro prieangį
jįinų ir psichiatrįnių įstaigų.

Leningrade yįi žįnoĮųas Kres- 
ty /kalėjimas, centrinis KGB ir 
dar daugiau kaip dvylika kalei 
jimų. ' v‘~ - r-r,'. '
’ Lvove-(seniau buvo yad. Lem- 
berguj, .miesto centre yrą šeši 
kpricentt^ąĮjos lągeįąi. ir ’ kalė-

• V j j miesto centre
. ’ yrą, Tr 'įegųėlęįr juos Šųraątį, 25 

) kace tų fr'šėąi kąj^lmąį’."" ’ •" 
Odesoje Inturtsto” vadovas 

užmiršo parodyk .lagerį ihoįe-
’ rims ir vaįkąSĮįs./.’Bet ^ifraa||v

“kefionįų vadovaš” ątųfehgia ■ m e . įdarytas ir amęrikie-
kalėjimų' uoste piktjjup^ų jii- tisfU-2 lakūnas . Gary powers, 

. rų, tame. kųręH*^'mie^e/ ' ptūkįninkąs 0>jeg Penkovskis, 
Maskvos aipjgardoje' priskai- Aleksandras Splžėnicjmas, Lev 

tomą 18 kpnęentrąjįnjos lagerių Kopelev, gydytojai, kuriuos Sta- 
jr dešimt ^iejnBuJQ nuo Obfr- Žnąs ten'uždarė kaip. liaudies 
Povuos .^įpucĮioyo ^1: ko®- Rhesus,5 siautefapf šefui

'taip 1 pat' psiclv'atrmės^įstąi^pK 
t kuriose kankinami, ’ tūkstanciąi 

!r ^-^^s'^butų
vargo šios kančią .vietas.ąplan- del Afrikos. \lenyj
kytil Reiktų1 (ik clios’ ?eP.aiW? susitarti,
'į eĮ^trįnj.įų-iemies^ų įraųkinj KA5 k^fėrta^įnįe atstovaus 
ir ^ąSažniOtiį a, i >

į^ųgiausia iš .Vždląrų -tųrįsf aį, į \ ----------—
be 'Lėiiingrado,' lanką/^bvietų ( —Dabartinių pietų Japonijoj 

------- - ------------- ■—■■•vūLyrą jXv‘karią, ^lįrie pa
vojaus matu gins Japoniją.

į dėl jų tikrumo, kadangi jis pats 
{savo akimis visa'tai matė ir sa
voausimis girdėjo, 

r-," :V L“ -i • • , TT • 4 ---.-“raT Etel~to jis risb: Alus esate!
dermą4 fiziką Amerikos kolegioje.) Vyrai, gąvę suspausto rkviečiami j nepaprastą kelionę.- 
grafito, nepraleidžiančio karščio ir dujų, piaustė lenteles 1 Būtų gerai jei pamahdumet tan 
ir statė taką degantiems atomams.

Ne tik profesorius Fermi ir šilardas, užsįmetętame; Gulago ša.; 
drabužiais, piaustė grafito lenteles, jas Sėjo f pečių ' 1 • .T'-; •’?V-

. j . « . 1 M - '-rJ 'U 1 L ' , • • 5"' > • t j

dengė, kad neprasiveržtų nuodai ię-degaričių medžijagyT Viename.sa^o -Kelionių'vadop 
dūmai. Kada darbas buvo baigtas, tai sukyietė. visus prie’ Įv° Puslapyje jis oitupja i| Alei-.

vaL popiet liepė“Gu-
1 Itago- salvhb” tokį jo pareiški- 

S v.-x to, ■.,‘•77-.. .t- tr .'f tn .■ įveikite i tėvynes
■ — -r,J-L ■< ' . ■. t^emėlapj. Mą^ate

rnęntu įtemptas Fermi .prasitąrę, kad b^nd^ftųas ’nejįtąvy-J tą&ęuš viduose jmįsų ''TlįraŠę> 
ko. Už kelių sekundžių jis įsakė peckuriui nutraukti‘treš- ^ centruose/ visuose1 ^Įėžinkėlm 
kančią eilę. Viskas sustojo, ta^um kirviu, kas* būtiį^mązgu^e ir kitose vietose. Nę- 
nukirtęs. ' s-t* y*- >..n .: Jsavp kąifjCte ma-

Mokslininkai nebuvo tiksliai apskaičiavę degimo lai- i l°te ,tOplu!. k°šP*ai,nius
ko. Paaiškėjo, kad paruosta medžiaga' dege žymiai grei-. Maskvoje> centrinio pū
čiau, negu buvo apskaičįuota. Bet visiępąs, pališkę jo, kąd Į blaškos kalėjimo ir ypatingo ka- 
atomo degimą galima kontroliuoti. Galima pradėti ir 'd'e- (įėjimo Lefortove, yra dar apie

30 koncentracijos lagerių, knlė-

Nėra ir to namelio. p'Ltatyj įidynių’aikštėje, po W

— gaujas Jąpionijos premje- 
dernios. fizikos bibliotęka. Ten taip pat pastatytas pa- ras nori pakeisti -dabartinę Japo- 
minklas, vaizduojantis moterį nešančią švięsą ir energiją. niJ°s. konstituciją:4

Suskaldytas atomas ir pastatyta bombą ’tupjąu baigė 
JAV ir japonų karą,,sustab(įę karių žūęįaes- šfandien 
visoje eilėje valstybių-veikia galingos stotys elektrai ga- 
mi^tij kurias varo Fermi suskaldytas atomas.

* ■" T ... r, - ua. V

dydžio pečių atomui skelti.
Ęęturiolįka vyrų ir viena moteris buvo įpareigota 

; pastatyti pečių atomui skelti. (Ta moteris dar dėsto mo-

pečiaus ir 1942 m. gruodžio 2 d. $:42 
sekti degimą ir būti liudininkais.

Visi atidžiai klausė degąųtį traškėjimą. Vienu mo- j
j-----X.. ......TT1------------

ko. Už kelių sekundžių jis Įsakė peck’uriui___________

nukirtęs.

aurentijui JBerijąi..
(Bus daugiau)

— Afrikos va nesusitarė 
s ciganiza-

girną sustabdyti. Mokslininkai patys nežinojo, kad pra
dėjo atomo gadynę. Daugelis mokslininkų nežinojo, ką jie 
daro, koks visų tų pasiruošimų tikslas. Jeigu neskaityti} 
šios mažos 15 mokslininkų grupės, tai kiti ruošėsi ban- iškeltomis, sėdynėmis. Toje vietoje pastatyta ^didęlė nw-
T  _ _ i __ _ X * 17* _ * Tg AL- - •« - . _ —- ' j-r» t P; ’.Vidymams, bet nežinojo — kokiems.

Energingo italo, vadovavusio pirmam atomo suskal
dymui, jau nėra. Jis mirė 1946 metais nuo vėžio.’ Jo žmona 
parašė knygą apie visus jai pažįstamus žmones, vyro 
draugus, dirbusius prie atomo. Prof. ‘ Šilardo ‘ taip pat 

Enrico Fermi atvyko į Ameriką, nes nujautė, kad jau nėra gyvųjų tarpe.

— Salvadoro nacionalinės 
gyardjos karyš patraukiąs tris- 
man už keturių 'vienuolių nužu- 
Jįiną. Jis sakosi esąs,nekaltas.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
APYSAKAITĖS IR VAIZDELIAI 

LAZDELĖMIS PASIRAMSČIUODAMI NUĖJO

Vakarinis Žemaičių krašto kampas ilgiau
siai pasiliko karo siaubo nepaliestas, kai 1944 me
tais vasarą raudonoji pabaisa nusiaubė visą 
Aukštaičių žemę ir Lietuvos vidurį. Tūkstančiai 
lietuvių, staiga užkluptų, galvotrūkčiais palikusių 
namus, sodybas, geibėjos! šiame, rodos, ramesnia
me ir toliau nuo karo audrų kampelyje.

Daugelis lūkinėjo, stiprino sąvo Viltį, gal at
eis dar koks išganymas. Tęs vįltys nebebuvo to
kios gyvos ir džiugios, kaip joųinįy Įąųžaį. kąip 
velykinė ugnis, tąciau įr pLeveuancjps žvakės už
tenka, kad kiltiĮ didžiulis gąiąr|s. :Lę ątąi, ^aib 
Šiluvoje lu.ęši.eji ar paipaly^ąųs ^art^sti, 
stebuklo. Beveik Įjuvo p^aęįėję tikėtų ne vis
kas baigta dar, kad susikaups jėga iš Vakarų ir 
pastos kelią toms mūsų laikų nymgolų ordoms. 
Tikėjo ir laukė įki paskutines akimirkos, iįgi vie
nintelės laisvos savo žemės pėdos.

Sįiųko pabėgėliai, nuolat atsigręždami, nuo- 
ai su išverktomis akimis minėdami paliktus na
mus. artimuosius. Jie vis laikėsi savo tėvynės 
skverno, traukdamiesi pasieniu, iryįs dęjsėjženg- 
i 1 '-'primos Vokieti jos žemę/kaip' gyvieji pri 
artėti prie savo duobės kapinėse. Taip besitrauk- 
Pami, dulkė’:, nuskurę ir pasiekdavo šį kampelį.

tuo'metu r čia nebebuvo jau ramu. Žemaičiu

miškuose knibždėte knibždėjo iš kalėjimų pabėgę kalniuko, netoli kryžkelės, 
kyiminalistai, rusų partizanai, karo belaisviai, vo- , Gražus platus vieškelis nuo Tauragės į Šilalę, 
kiečių dezertyrai. Nei dieną, nei naktį nebuvo o kryžkelė: vakarų pusėn Naumiestis, į rytus 
saugu pamiškės ūkininkams, ^ęj^ąąydavp ’įsi- Skąudyiį/T^ą i^u aukštas tvirto ąžuolo meist- 
brovę. bet grubiai pareikąiaudąyięi, ^eveik kiek- riskąį'‘gpįaustyt^B ‘^ryžius. Kieme nebe svirtis 
vieną rytą apibėgdavo apylinkę įįaiki žinia. įacį Ifeęt įuįąmas velėnas su cinkuotu ki-
netoliese apiplėšta ir žiauriai išgytą yją^ i tįįęu miįį granges. Ir rentinys betono žiediį. šuli-

Pamiškės ūkininkas, Kabučiu Jokūbas pys visąda uždengtas, švarus. Visur švara, tvar
kus irgi turėjo nuolat mąistu atiduodi duoklę-*®- ’Vįg' 
rįos priglaustiesiems. Ir. pabėgėlių jiemažai prū- " ’ ’ ' 
•ėjp pro jo kiemą. Vieni užsukdavo saįto vaųdeųs 
atsigerti, kiti prašėsi paramos arba klausinėjo 
>apie kaimynus, pas kuriuos galėtų rasti laikinę 
prieglaudą. Nieko jis nepavarė, nei šiurkščiu Žo
džiu neatstūmė. Daugelis ir šiandie tįk geruoju 
atsimena Jokūbą Ronku.I V 1 4- 4r w -

Įspūdingas žemaitis. Stambus, tvirtas, nors 
j^u per šešiasdešimt metų. Nuolat pypkė dantyse 
Jr vis pabraukomi į viršų didoki gelsvi ūsai. Dirbti 
ipąjėgus dar buvo. Nė karto nebuvo, paleidęs iš 
rankų nei plūgo nei dalgio. Tiek lauke, tiek na
muose lygiai su visais ėjo. Gausią šeimą užaugi
no. Vienus paleido į žentus, kitas marčiomis iš
davė. Sau kaip paguodą ir paramą prie namų tu
rėjo pasilikęs dar Juozį ir Petrę.

Ronkaus sodyba labai pavaįzdi būvą. Iš tolo 
viliojo pakeleivį savo jaukumu ir plačiomis išga
lėmis. Trobesiai patogūs, beveik nąųji. Po Ę^bu- 
šučių kaimo išskirstymo teko nusikelti Ipton vie
ton. Dėl to persikėlimo sumažėjo lauko, bet užtat 
gavo ten. kur sniai troško. Įsikūrė pamiškėj ant

- -I?’ ųąujpviško pažangesnio gyvenimo reiš- 
kiniai. Netirto nebotas — apsmukęs kaltunuo- 
jt^'^uid^us, įe. Yfeę- Protingas, žvilgąs ir piktas 
vilkas, kaip ir jojo protėviai.

36 * ■ ’1t-

Buvo sekmadienis, pirmosios spalių mėnesio 
^savaitės. Diena saulėta, vaiski, tarytum pavasa
rinė. Tik sieloj gedulu gedulas, kaip po artimiau
sių mylimų žmonių šermenų.

Rpnkaus kieme šnekučiavosi būrelis žmonių 
— savieji, keli kaimynai ir pabėgėliai. Kalba ne- 
tl^Įko ^ąye^yijįo, smalsumu nei skardenu, kaip 
biidąvo pirmiau. Tęu'kalba buvo sausa, daugiau 
inibrmąciuė. $ei .pašto nei laikraščių nebeturėjo 
jąy žmonės. Q i\Xkiąi gulo visu smarkumų. Vis 
tokie ąkubūs, lemdami' įvykiai. Visos žinios, pasi- 
.tv^kymd ėjo tik is lupų į,ausis ir vėl toliau. 
Visur šeimininkavo vokiečių kariuomenė. Jos nu
rodomi veikė žandarai, rudmarškiniai.

Kariuomenė; žandarai ir rudmarškiniai buvo 
jaudami kiekviename žingsnyje. Jų automobiliai, 
ręotoęiklątį ir. net dviračiai nuolat pralėkdavo vieš
keliu. Pradundėdavo sunkieji ir lengvjęjį ąuto- 
vežimiai. Netoliese karstėsi pakelės stulpuose te

lefonistai Beveik kasdien pasirodydavo jie čia. 
Ką dieną sutaisydavo, naktį Vėl sutraukydavo bol
ševikų partiząnai.

Gal už trejeto kilometrų pakelės griovyje sta
barą vo sūgniuždintas ir apverstas municiją vežęs 
vokiečių sunkvežimis. Sprogusi mina, bolševikų 
P.^rVząbų pakąstą, ūg tįk sudraskė sunkvežimį 
bet ir vieškelį plačiai išrausė. Užvaryti artimieji 
ūkininkai dabar lopė tą vietą. Pravažiavimas lai-

lauM- Plačiu lan
ku juodavo želmenys, sumaišyki su žeme.

Vieškeliu ju3ėį tik'karimai vežimai. Nė vie^ 
(nąs vietūūų gyventojų nebepasirodydavo važiuo
tas. Ea^ątydąyąj• Jįfc pėsčią su gumbuota lazda 
ii klepsiu ant pečių. Apdairesni pabėgėliai irgi 
nusukdavo nuo Vieškelio.

Vienas porinis vežimas vis dėlto išdygo vieš- 
kelyje. V^si feąę ^Jiai sužiu
ro ir tuojau nusprendė, kad čia pabėgėlis, bet 
dktąi uękąi^ietik y^ųpas sunkiai braškėdamas 
artėjo žingsniu. ’Aišku “buvo, kad pasuks pas Ron- 
kų. Arkliai įr pakinktai pavydo verti. Užpakalyje 

'V&ąį^ypsi karvė- Aukštai ant krūvio,
Apdengto brezentu, tūnojo moteris ii* trejetas vai
kų. Vežimas sustojo ties posūkiu iš vieškelio. Nuo 
kąriukų. priešakio nusikeberavo pagyvenęs yyyjš- 
kis. Moteris atsisagstė apsiaustą, nutraukė ske- 
oęt^ n^o galyos ir pradėjo dulkintis. Vaikučiai 
atrodė mieguisti, ūątrąnkyti.

(Bus daugįr:)
1 "w ‘ .... ..  1 1 v • —
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SUSIRINKIMU

___________ .

Funeral Home and Cremation Service

TeL; 562-2727 arba 562-2728

forvk* 855-4506, Page 06054 SPAUDOS PABIROS

Charles Stasukaitis

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo priesmetims nariy susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, gruodžio 
2 d., 1 vaL popiet, Aneles Kojak sa
lėje, 4500 So. Talman. Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir bus vaidybos rin- . 
kimai. Po susirinkimo — vaišės. j

Eugeniją Strungys »

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim RcL, Westchester, Hi. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

_ , _ i i j__ y __ -■ ______- -
--------------- -----—--- ■ ■ „ .....  ....  —--- "

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

iPECLALYBt: AKIŲ LIGOS 

39C7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Ml# W. 71tt SL TeL 737-5149

Tikrina Pritaiko a kinins 

ir “contact lenaes’%

dijo valandos “Laisvės Varpas” 
labai įspūdingo koncertinio pa
rengimo, sekantį šeštadienį (spa-

- • . , -. ,R-e ,. . . - lio mėn 16 d.) Bostone įvykoNanai prašomi atsilankyti, nes bus įj apie visokius musu nusibas- ~ .
renkama valdyba 1983 metams ir yra. , r ., ,, . bostoniskio mokslininko Petro
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi-. tymus ar klaidžiojimus, kūnų Kaladės veikalo “Maistas ir li- 
nnkimo bus vaisės. .. .. įmes nė Vienas neišvengiame. . . >. , .» , , , , , -xi. X- x • g°s — Maisto biochemija’ supa-Juk klysti yra žmogiška. Net ir ° — — - - V

mielasis KlaUseikis buvo kur 
nors ir ne vieną kartą “nusibas
tęs”. Su juo Naujienose kalbė-

; (Atkelta iš 3-čio puslapio)
Upytės Draugiško klubo priešmeti-1

nis susirinkimas įvyks penktadienį,' įos 1uūsU spaudos istorikai. Jie
gruodžio 3 d., 1 vai. popiet, Aneles ' r ■ ...
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. kada nors tars teisingą savo žo-

Upytės Draugiško klubo priešmetiJ

A. Kalys, rast

“Maistas ir ligos. •.” egzemplio
rius. Prisiėjo net papildomai jų 
atgabenti. Tai buvo, anot to 
“pristatymo” organizatorės ir 
vadovės Elenos Vasiliūnienės 
pasakymo, vienas geriausių ren
ginių Bostono lietuvių kolonijos 
veikloje.

(Bus daugiau)

GAIDAS- DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

IM

Dr. LEONAS SEIKIJTĮK
INKSTŲ, fŪSLRS IR 

. PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST S3rd STREET

Ofiac telefone 776-2840,

Prostatos, inkstų irilapumc 
takų chirurgija. r< 

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 3371# 

Tei. (813) 321-420®

FHRKRAUSTYMA1

b

Leidimai — Pilus apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

* R. ŠERĖNAS. TeL 925-8061

f

žindrriiihaš. Tą supažindinimą 
arba, kaip įprasta mūsų spaudo
je sakyti — pristatymą, suorga
nizavo ir prisivedė “Lietuvių Mo
terų Federacijos” Bostono sky
riui, vadovaujamas 'Elenos Va- 
siiiūniėriės. Painiriętas veikalas, 
kurio išleidimą finansavo “Lie
tuvių Agronomų Sąjunga”, yra' 
didžiulis,, “cli emmės maisto 

... ' ,, technologijos” daktaro rango,
io’aI os ^r. a kinį autorius jjavo'Gėofg-Augūst. podym,^ednso »pkaHmląji at- nniversjte(e (1jj9

įsiprašyti, nors ji buvo pašaipiai . .. v.. a____  _ _ i • j rm.’). Vokietijoje, apgynęs mais- 
pročių iš anksto. įspėti atšakiu-|Ja1Ta!z_av^S’. .«■, u - I to- t e chntflogijois disertaciją
gus vaiažios pareigūnus,Itad"jie ■°!w"’isclM Beitreage zurStaet-
pa?u^Ms’ nes *" mok51,nis dar‘ 
toks reikalas. _ Į lenta bet kuria tema. Tą-rašymo ‘ ' *"•'

Įspėjimas pwmon eilen Ueoa^j to
patį premjerą Menachem Begi- j 
na, geru Ariel Šarūną, užsienio i * 
reikalų ministerį L šamirą. Pa- » • .
® omisijai pa arytus pa pripažįstam^am nemigin- tarpe labai popuHarūš 'gydyto-, 
reiškimus, jie privalo gub pa- ■ ■ - “ v .. .r ,
traukti teisman, nes pareiškimai - 
buvo neįtikinantieji

Jeigu komisija įsitikins, tad j |ejkisa 
aukšti valstybės pareigūnai ko-j 
misijai nesakė teisybės, tai jie 
privalės aiškintis teisme. Įspėji- { 
mas liečia ir štabo viršininką!
Eytan, karo žvalgybos viršinin-lčijun, pasiųsta į Japoniją pri- 
ką gen. Saguy, gen. Amin Droni kalbėti sugrįžti namo savo sese- 
bei kitus.

Premjerui labai nepatinka šis 
įspėjimas.

KOMISIJA ĮSPĖJO
BEGINĄ IR ŠARONĄ

JERUZALĖ; Izraelis.—Trijų ’ J01111 *-'s aPlž "kompiuterius’at- 
žmonių komisija ketvirtadienį imančius darbą įmonių darbi- 
įspėjo devynis Izraelio valdžios ninkams, ir apie kolegės Klau- 
pareigunus, kad jie gali būti pa-. ^ik*0 nusibaslymą apie vieną 
traukti teisman. } lietuvio pdėlo sukurtą eilėraštį,

................................  v , Ikurį klaidingai Klauseikis pri-
;v. . -y ... . . • * skyrė poetui J. Jaifdtinri ir iiž topareiškė, kad komisija nėra teis-..^- ..hl-hisfv^rt„

mas. Komisija dar nebaigė savo., 
darbo, bet ji privalo, besilaiky-Į 
dama tiriančios komisijos pa-| m.) ’ Vokietijoje, apgynės mais-

ralemą jis;turi iš ankstyvos Savo' Į paminė^ to veikalo prista- 
jaunystės laikų- Tegu jam atlei- tymą arba supažindinimą susi- 
džia mūsų senovės gailestingieji rinkusius apšvietė Šo. Bostono 
dievai už jo ‘^ntfeHjėŠtymus*', neturį, bet h kflataučių

« ___ -Z ■ f , •« « • ’I

cijatną rašymo tefertą, kūrino jas, medicinoj” daktaras Krisiu- 
1 i gali didžiuotis kiekxTenas liefti- kėnis. Tame dr. Petro Kaladės 
,1 vių išeivijos leidinys, imame pžrašyĮ) veikalo “Maištas ir li- 

^os, i—maisto.biochemija” pri- 
st’etyrtte. gydytojas Krisftrkėnas 
tiesiog • nustebiiio kiątisytojus 
savo iškalba Į • vaizdžia to vei-. 
halo turinio interpretacija, pa- 
įvaifindarrias 3ą S savo, kaip gy-

• • • 1 dytojo, patiltais pavyzdžiais.
IL??! j05 Klaašyiojąi, iSfidnsę medicinos
Pėkiiio va2d^°P^nentuS’2? ;r daktarė išsamausl

’Skr. P. 4iila<l^š vėikalo aptarimo, 
“priteikė ;i n f fe f ^reta toriui ėUę 
klatršimų, į kuriubs buvo atsa
kote net tinmoro doze paįvairin
tais paąiskinitHBjs. Tuo susipaži
nę šu .itettjĮfi ‘ fičĮįiisio veikalo 
vertė, bėštoiniRiai išpirko viltis 

tą “p^isteffyhią” atgabentus

SUSKILO LAISVŲ DEMO
KRATŲ PARTIJA

BOCHUN, Vak. Vokietija. — 
Praeitą sekmadienį į Bochuną 
suvažiavo kairieji demokratų 
partijos vadai ir užsiregistravo 
Vokietijos kairųjų demokratų 
partijos vadovai. Jie buvo labai 
nepatenkinti H. Dietrich Gensh- 
nerio partijos vadovybe, atskilu
sia nuo socialdemokratų ir nu
ėjusia su kanclerio Kohl vado
vaujamais krikšč. demokratais. 
; Bodhunan suvažiavusieji pa
reiškė protestą prieš Genshnerio 
ir kanclerio Kohl vedamą politi
ką. Manoma, kad praeito sekma
dienio smūgis buvo pats skau
džiausias užsienio reikalų minis- 
terio vadovaujamai partijai.

. Nuo pradėto skilimo iki šios 
dienos, 86,000 laisvųjų demokra
tų išėjo iš Genshnerio partijos.
Atrodo,, kad susidėjimas su D. ' 
Genshnėfiu gali pakenkti ir Kohl 
vadovaujamai krikščionių de
mokratų partijai.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

Po Petro Viščinio vedamos ra-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

pabėgo į Tai varią. Sti ja. išvyko 
sūnus ir duktė, bet vyras Su ki-L

— Argentinos generolai gegu
žės 1 dieną -jtiikno prezidentą ‘ 
Galtieri, kad reikia atšaukti ka-1 
ro jėgas "pagal Jungtinių Tautų 
rezoliuciją, bet britų vyriausybė 
te nepadarė.

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikitėe automobiliams pastatyti— Kinų operos žvaigždė čang tais dviem vaikais liko Kinijoj. %

ŠOPHIE BARČUS
Crab Salad Served In Melon Boats

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc.. 1982

RADIJO IEIMOS VALANDOS

Seštadieniair tr sekmalienisdf 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryta 
Stoties WOPA - 1490 AM 

tramliuoismot is muey tfvdijc* 
Marquette Parka.

7159 So. MAPLEWOOD AVI- 
CHIC AGO, IL 40429

Vedefs —■ Aldona Deulcut 
TaleL: 778-1548

Apdraustu perkrauctymac 
is Įvairi y atstūmę.

ANTANAS VILIMAI
T*L 378-1882 arba 37M998

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

— Italijos prezidentas Perlini! 
pareiškė džiaaugsmą, kad Fah- 
fani pajėgs sudaryti vyriausybę.

■

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS

■

c

TeL: OLympk FMM

LaJUUUUb*
Tuesday, November 30, 10R24

AMSULAN3O

PATARNAVIMAS

1/3 
1/2 
1/4 

1 
1

TURIMI 

COPLYCIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

q

Woaen Alaska Kbit 
crab meat, thawed 

cup sliced celery 
tablespoon* chopped 
- free* onion

(LACXAWK1}
^24 WEST mh STREET REpubfie 7'1111
Liliui SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hili*, JH. 174*4411

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX’tonight

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. IMpendaWy. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the irtoming 
Chocolated or pills, Ex-Lax rs 
“The Overnight Wonder? ;

U«t»vnj

Uūrietvvis

B. "Lietuvos Aidai
RAZt BRAŽD11ONYT*

tadlsDo 8:30 vaL vakaro- 
Vim laido* 2 WCEV stodM 

banga 1450 AM. » 
St Petersburg, Fla, 12:30 vaL f> p.

WTIS ctdtiea, UW AM banga. 

2&46 W. 71>t Street

Chicago, ffintm 60629 
TrieL 776-5374

THFRES A SLOCMN £TOF WHO

I Įp VCMJ UMF AT TMS

4.

BUTKUS - VASATHS
Mt now at local marvU, an exci tin u 

3rab Melon Sala<k FamSy or fueata 
iatiafying combination of deiicioua 
4Weet honeydew melon, 
tab ii iliced end tossed with eriip 
idsoned mayonnaise dressing. Th® 

galsd and quartered melon “bette” m
__ _ ________ ____ __ kJ fA<tes.

King crab meat te snowy white in color wUVbriglrt, 
@tri*|toos Firity mooted, with tendons and cartilage 

ranuwtd, the west jg deafly to be enjoyed in a faiorite recipe 
after detmūag. Ia«hall pocks of whole Alaska King crab legs 
iBdag^Mitb ire ate ■ raita Me. 

Carried Crab Melon Salads ' 
cup mayoonaba 
teaspoon carry powder 
teaspoon sugar 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad greens

Draut and efice crab. Corrfbine with celery and green onto*. 
Btead cufwy powder, sugar and lemon juice;
tom witb ertyb miatura. ChBL Cut melon into quartern length- 
Wbe; remove seeds and rfnd. Pbee melon quarters on salad!

PETRAS BIELIŪNAS
4*48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayctU I-M71
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Katalunijos menininko Jordi Bonas nupieštas Viduržemiu juro* uc^xo vaizdas

Sfcswi, — Pard«vlwwi 
tBAL ESTATB FOR SALI

Hšmaį lami — Persrrl
RBAL WTAT1 FOt IX

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN. 
TO ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MINĖSIMAIS ISSIMOKEJIMAI3 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVING 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai* • 

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847J

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

« NOTARIAT AS ♦ VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie:Ave. — 778-2233'
— - ____ ■ ■ g
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j Iečių užsimenamas. Po gyvo po
kalbio nutaria bendras Kūčias 
ruošti ir rengimo komisijos pir
mininke išrinkta p. J. Budrienė. 
Vis parapijiečiai, buvę parapijie
čiai ir kiti kviečiami iš anksto 
registruotis pas pirmininkę ar 
klebonijoje. a.

Bendros Kūčios Šv. Jurgio parapijoje
(Iš Šv. Jurgio parapijos susirinkimo) 

ErCLTD, Ohio. — Pagerbti vyrus, moteris ir vaikus. Jo ka- 
krislų Valdovą ir pasitarti pa-!ralyslė nesiriboja bažnyčia ir 

zakristija, bet siekia ir pačių gi
liausių sielos gelmių, socialinio 
teisngumo, valstybės konstitu
cijų ir tautų misijų.

Antroje savo pranešimo daly-; 
je Kasulailis pastebėjo, kad nuo 
pastarojo parapijos susirinkimo* 
gegužės 23 d. jau prabėgo lygiai 
pusmetis. Tame susirinkime pa- ■ 
rapijos taryba tarė imsiantis kai
kurių darbų. Per pusmetį kai redaktorių taktika , paskelbta- 

j me Jūsų dienraštyje lapkričio 
k 27 dienos laidoje, padaryta labai 

I n maloni klaida. Vieloje “daili
ninko šiletkio” turėjo būti įdėta 
redakt. Antano Kučio pavardė.

Dail. šllcikį ir red. Kučį už 
mano padarytą klaidą labai at-

rapijos reikalais, artėjanti į 90 
rne'n amžių, bet atgyjanti ir at
sinaujinanti Clevelando šv. Jur
gio lietuvių parapija š.m. lapkri
čio 21 d. —Kristaus Valdovo 
šventės dieną — susirinko aga
pe i ir pokalbiui.

Prie specialiai išdėstytų, gra
žiai papuoštų ir karsta kvapnia 
kava bei įvairiausi i’s pyragais! 
nukrautų stalu susėdo did lis 
būrys parapijiečių. (Reikia 
džiaugtis, kad dalyvavimas sek
madienio Mišiose po truputį, lie
sa. lėtai, kyla. Gal čia padeda ir

TAISOME KLAIDĄ
Gerb. Naujienų redaktoriui.
Pr;š.iu paskelbti Jūsų den- 

rašiyje mano klaidos atitaisymą.
Mano straipsnyje “Draugo

R 5
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h W* <
t ■■.

L .

kas ir padaryta.
A. Kasulailis čia pasidžiaugė 

a Lik tais bažnyčios remontais, 
Maironio minėjimu, Lietuv"škų

kai kurių faktų realifzacija. štai i Parapijos Metų pristatymu, ta- 
eilę metų lauktas ir tikėtas kitos J rybos komisijų veikla, klebono 
rasės žmonių užplūdis nepasi
tvirtino. Artimiausiuose ketu- 
r’uose surašymo rajonuose 
census tracts— šalia šv. Jurg’o 
bažnyčios, pačiais paskutiniais 
daviniais baltos rasės žmonių 
gyvena 57/< — tarp jų 3^ ispa
nų kilmės, gi juodųjų 43^. Pas
tarųjų 10 metų bėgyje gyvento
jų pasikeitimas buvo tik virš 
3/{ juodųjų naudai.)

Parapijos jaunajam administ- 
atoriui kun. Juozui Bacevičiui 
nukalbėjus maldą, trijų dalių 
pranešimą padarė parapijos ta
pybos pirmininkas Algirdas Ka
tilaitis.

Pirmiausia jis pabrėžė, kad 
Kristaus 
ventė yra 
venčiame 
ukodami 
nt savo altorių, bet norime jos 
ventimą, pratęsti už bažnyčios

Karaliaus - Valdovo 
vienintelė, kurią mes 
ne tik bažnyčiose, 

nekruvinąją Jo auką

I ir kar kuriu parapijiečių gražiu 
darbu Kunigų Vienybės ir Vyčių 
seimuose. Žolinių švente. Tautos' 
šventės proga Clevelando Vyrų 1 
Oktelo koncertu - parapijos ba- j

Ilium, šilinės švente, Eucharisti-i 
ne švente, šv. Prancskaus minė-! 
jimu ir tik užpraeitą sekmadie-i 
nį gražiai praėjusiu mini-festi- • Grįžusios Kolumbijos parvėidi j 
valiu, čia tarybos pirmininkas] Zem^5 gilumos, paveikslai rodo, | 
gražiu žodžiu visiems festivalio * kad dabartinėje Sacharoje savo 
darbininkams padėkojo. Jų buvo Pa^u . buvo gilus slėniai ir upių j 
daug ir tik jų dėka popietis bu-' va£9s, prapjautos akmenyje.i 
v o jaukus, gyvas ir. smagus.

Jis dar pastebėjo 
kun. Bacevičiaus 
vykdomas parapijiečių lanky
mas, kurs nusitęs į kitus matus, 
dar labiau suvienys parapijie
čius vienon jaukiori krikščioniš- 
kon šeimon.

Ignas P e t.-aus k as

SACHAROJ BUVO GILŪS 
SLĖNIAI, UPĖS

CAPE CANAVERAL, Fla. - AR SUMAŽINS PENSIJON 
IŠĖJIMO AMŽIŲ?

I

, prapjautos akmenyje. į — Chicagos Lietuviu Spaudos 
Vėliau visos upes >r gana gilūs klubo susirinkimas įvyks gruo-

, kad dabar!slėniai buvo užversti Sacharos džio mėn. S'd.;
’ sistemingai! smėliu- Dabartiniu metu smėlio Lietuvio Sodyboje, 6515 S. Cab- 

j sluoksnis yra maždaug 12 pėdų fomia Avė. Nariai prašomi- gau- 
i gylio, o vietomis, kur buvo slė- sjaį dalyvauti, bus diskusijos-iš- 
niai ir upių vagos, smėlio klodas keltais klausimais ir kiti Įvairūs 
yra daug gilesnis. ! pasikalbėjimai. ", Valdyba

‘Kolumbija’, skriedama iš ple

7 vai. vakaro,

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

Buvo taip pat painformuota, į šiaurę,'praskriejo pro pietų1 
kad jau baigiamas svarstyti 1983 « Afriką į šiaure. Ji galėjo nufo-! 
metų parapijos veiklos kalendo- l°grafuoti Čadą, kraštą Sudano, [ 

r ______ rius/kuriame šalia šv. Jurgyję PietlJ Egipto-dykumą, dalį Sau--
ienų į įstaigas ir fabrikus, sales ■ tradiciškai švenčiamų švenčių, 
’ teatrus, mokyklas ir gatves, ypatingas dėmesys bus kreiprą- 
ristus atėjo į pasaulį ne tik m‘r- 
už ihusų nuodėmes, bet ir pa

eisi mūsų gyvenimą. Jis atėjo ir papročių, 
[naujinti tautas ir valstybes, 
lenus ir mokslus, papročius ir lyta svarstyti bendrų Kūčių r.si- 
adicijas, jaunimą ir senimą, kalą, kuris vis dažniau para.pi-

inas į atgaivinimą ir puosęlėji-

R. LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS KŪČIOS

JAV’Registruotosios Lietuvių
<ii Arabijos i ^2ndru9menės Tarybos narių

’ metinis susirinkimas įvyks šį 
Prieš .200,000 metų Afrikos šeštadienį, 1982 m. gruodžio 1 d. 

slėniuose ir upių pakraščiuose 10 vai. ryto.,v .. .. , į. v.-. —  AVZ vai. i CF.. . f 'f .
mą lietuvių religinių tradicijų jgyveno žmonės. “Kolumbijos”) Registracija prasidės 9 vai.
ir n^nrnpin < . v. " _ ■

Trečiuoju punktu buvo pašiū
p a i vež tos “nu ot ra dk os 
žmonių apgyventas vietas, 
gyvenimo būdus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžšhusiz fr turtingiausi lietuviu cratemallni ęr- 

fanixadja, lietuviams ištikimai lamaujanti jau per metui.

SLA — atlieka kultūrinių darbiu, gelbsti fcr kitiems, kurie met 
daibua dirba.

5LA —išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MTI LIPNUS dolerii 
apdraudę s&vn runa m* v

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neležko pelno. Be
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu

Klekviera* lietuvis tr lietuviu drrugaa gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

dLA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endūvment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančlaM 
aukštojo mokslo ir fu gyvenimo pradžiai.

<LA — valkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
1LGOO tpdraudoi suma temoka tik S3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
} savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jmua 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

Gflitt trslptU Ir tlesliJ 1 SLA Centru

LITMUAXIAN ALLIAMCf CF AM E R. K A
* i York, N. Y. f SOTI

07 Si.
Tat tsii) sa-ens

rodo ryto Lietuvių Tautiniuose na- 
ju niuose,.esančiuose 6422 S. Ked- 

; zie Avė., Clucagbįlll.
j Po susirinkimo; 7 vai. vakaro, 

AVINĖLIO VESTUVĖS, j ,oJe pačioj* salėje Įvyks Kūčių 
Į vakarienė su tam vakarui pa

jus, vyrai, mylėkite žmonas, ruošta programa. Ją apiks solis; 
kaip ir Kristus mylėjo Ekleziją Aldona Efitinaitė. Visūs kviėr 
ir save atidavė už ją, kad ją pa- £iame vakarienėje dalyvauti, o 
šventintų, apvalydamas vandens ^as sįat0 dar nelųri, tai prašo- 
apiplovimu su žodžiu, kad Jis me skambinti434-3713; 863- 
pats sau pristatytų EKLEZIJĄ 5135; 523^0148, arba-(219) 365- 

raukšlės ar ko . nors panašaus, Į 
bei kad ji būtų šventa ir nepeik- ’ 
tina”. (Efez. 5:25), 

Visus maloniai kviečiame pa
siklausyti šios radijo programos 
šiandien 8:45 vai. vakare, banga 
1450 AM: per “Lietuvos Aidus”. I 

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją išgirsite 
“Ramybė per patereinimą”.' I 

Parašykite mums. Prisiusime 
knygelę “Mirtie, kur tavo geluo-1 
nis?” Mūsų adresas: Lithuanian' 
Ministries, P.O. Rox 321, Oak’ 
Lawn, IL 60454.

Iš visų Britų parlamento par- Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
tiju specialiai sudarytas komiU-J mas. Savininko paskola 10%. 
tas lapkričio menesį kreipėsi į Į ____
vvriausvbę pagreitinti vvru į • Dailus pensininkui nedidelis namu- 

. . . .. K v. * 1’00 O A A Inrm’nii^lTC Nan-
pensiją išėjimo amžiaus suma
žinimą. Yra nuomonių, kad vyrų 
ir moterų pensijon išėjimo am
žius būtų sulygintas. Sumažinti 
vyrų pensijon išėjimo amžių iki 
60 metų, valstybei kainuotų ma- j 
žiausia 2,500. milijonų svarų į l 
metus. O tai ir yra pati didžioji 
problema.

Kai kurie, komiteto nariai ma
no, jog pradžiai vyriausybė tu
rėtų leisti sulaukusiems;60 metų] 
patiems apsispręsti, ar dirbti 
ilgiau. i

Sveikatos ir socialinės apsau
gos departamentas yra jau pa
ruošęs schemą, kuria vyrai ir 
moterys, sulaukę 63 metų am
žiaus, gautų pilna pensiją. Ta- 

.čiaų tai jailnai įgyvendinti už
truktų apie 10 metų. E. L.

mas. Savininko paskola 10%.

ELEKTROS ĮRENGIAMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos mieste laid 
Dirbu ir užmiesčiuose, fre 

garantuotai ir sąžininga! 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avc* 
Tai. 927-3559

i

}

garbingą, neturinčią dėmės, ar

— Ganos premjerą norėjo pa- 
nbfi JJQTTIPnc corrtoc PnlimW 'grobti asmens sargas. Policija 

ji suėmė ir tardo.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

kas stalo dar neturi, tai prašo

4181 (Ind.), 544-3880.' ..
Rengėjai

— Ispanijos naujos vyriausy
bės (socialistų vadovaujamos) 
sudėtis bus paskelbta gruodžio 
9 dieną, kada įvyks vyriausybės j 
pasikeitimas. /

pirkite jav taupymo eonui.
i

PASSBOOK 
SAVINGS...

YOl>&

financing
AT 0UI LOW UTB

Interact Compounded 
Daily and Part Quarterly

InterMt Rate* 
paid on Saving*

i

FSLIC

i i i!

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

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

tojo, visuomenės, veikėjo ir rąžytojo ataiminimus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metij įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
f uairūpininią___________________________ _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais . _______ _

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik ___

Galima taip pat užsakyti paitū, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant >1 persiuntimo UUaldoma.

18.00

M.00 
83.00

F2.00

ITW *•. BLAI5TSD BTU CHICAGO, IE IWf|

kas. 2 po 4. Al ūmini j aus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian., 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis' 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell:

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

CHECKERBOARD brick 6 flat:;
2-fives, 4-threes.

Full basement. Maintenance free 
and in excellent condition. Live 
rent free and collect good in
come. Gall for appointment now: 

ask for Stanley or Tony.

Red Carpet Beaulieu Realtors
5341 W. Belmont .282-7979 .

ra

JOHN GIBAIUS
Advokatų įstaiga 

. 6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyga 

<rLiucija^ 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 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
□aruoėta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
ši ei st a knyga su legališkomii 

formomis
Knyga su formomis gauna- 

na Naujienų administracijoj*

— Irako prezidentas Sadam 
įvedė vaikų darželius visiems 
krašto vaikams.

r r
< i

f A

i

SERVE WITH PRIDE IN 
.THE NATIONAL GUARD
w - ................L-

— "ii ‘ 
DĖMESIO 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOT 
Tiktai $120 pusmečiui autom* 

Liability apdraudimas pezsi
kams. Kreiptis: 

A. LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-2775

Dengiame ir taisome vis 
šię stogus. Už darbą gi 
tuojame ir esame apdra

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avem

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1

2A44 Wwt Str»K 
T»L REpublIc 7-1941

Siuntiniai j Lietui 
ir kitus kraštus

» P. NEDAS, 4059 Archer Avė 
• Chicago, III. 60632. Tel. YA /

M. š I'M KUS
Notary Public f 

INCOME TAX SERVICB

4259 S. Maplewood, TeL 254-7
Taip pat daromi vertimai, gimi 
iškvietimai, pildomi pilietybės I 

šymai ir kitokie blankai.

40642, - 424-MM

HOMEOWNERS
[*. Žabelis- 
ne* H W. Hth M

šrre Utį* Cp^mĮ

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

ADVOKATU DRAUGIJA

V. BYLAItIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė.
Chicago, Iii. 60629

Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR K 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS“

G — Naujienos, Chicago, 8, m. Tuesday, November 30, 1983

‘H




