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aukoti Lietuvos laisvinimo dar
bams.

Tautos Fondo Valdybos pirįn. ‘ 
į J. Giedraitis pateikė apibendri- 
[nantį pranešimą apie Tautos 
Fondą, prijungdamas finansinę 
apyskaitą, paruošia Tautos Fon- j 
do iždininko'V. Kulpos, ir aštųo- l 
nių metų Tauots Fondo apžval-!

[gą. TF pastoviai auga nariais,’ 
* turtu ir testamentiniais paliki-j 
jtirtais. Suorganizuotos TF atsto-J 
vybės ' Detroite, Kalifornijoje, Į 
Floridoje; Chicagoje. Reikalinga j 

1 atstovybė Clevelande: 1982 me- 
I tai Tautos Fondui' buvo geri.

ius • Užsieniuose atstovybės veikia: 
Anglijoje, dvi Australijoje ir 
geriausiai veikianti Kanadoje, 
kuriai vadovaują pirm. A. Fira-; 
vičiuszc J. Giedraitis padėkojo J 
visoms TF Atstovybėms ir ypač^ 
A. Firavičiui už jo nenuilstamą 
darbą telkiant aukas. .1

(Bus daugiau) 
L C-L . - (Elta)

OFICIALUS ELTOS PRANEŠIMAS 
APIE VLIKO SEIMĄ

. •/.' ; (Tęsinys) į ;

VLIKas remia radijo progra-Į 
ina’s Romoje ir Vatikane, leidžia 
ELTos-biuletenius lietuvių, ang- 

' lų, italų, prancūzų ir portugalų 
kalbomis. (Biuletenių turinys
nuolat tobulinamas'ir skaityto-1 
jų1 skaičius auga; 1980 m. buvo! 
užmegzti ryšiai su Europos Par-1 

c lanientu - per jo vicepirmininką 
dr. Egon Klepsch; šiuos ryšius į 
palaiko' ir plečia VLIKb igalio- 
ttriis Prancūzijoj ink A. Vens- 

c kris; Europos Parlamento Politic, 
nč komisija yra priėmusi rezo- i 
liuciją---apie padėtį Lietuvoje, r 
Latvijoje ir-^Estijoje, kuri busj^ 
svarstoma Europos Parlameiito

' pleiiumo ^posėdžiuose. Tuo nei- 
' “ kahi Pabaltrečių Santalkos (Bal

tic World Council) vardu; kuriai 
- šiais metais pirmininkauja dr.

K! Bobelis, buvo 'įteikta VLIKo 
paruoštas memorandumas Euro
pos! Parlamentui, - prašant pa- 
femtr koVų dėl'Lietuvos, Latvi-

< jds ir -Estijos laisvės ir nepri- 
klausomybės. 'T-arp’ pat Jbuvo 

zAįteiktis papildomas pareiškimas 
Madrido --konferencijos daly
viams; ypač pabrėžiant religinės 
laisvės varžymus ir persėki o j i-

‘ mus, - su -atitinkamais priedais... ,
PalaikorriĮ ryšiai šU-j&nąųęsty In- j kelti ^bjrnį,i^^K>džio Įjahaigoi 
terriation^ į!WbrIdV‘4&tt-Coni- f negafe§ .grįžti -poSųtėrik^į^ėii*

MARINAI NEGALĖS GRĮŽTI 
METŲ PABAIGOJE

WASHINGTON, D.C. Pre
zidentas Reaganas, grįžęs į sos
tinę, rado naują problemą. Jis 
mato, kąd^Amerikos marinai, iš-

g • iiiii 11111

Sąkharov r GpmfnitW, Danijoj, 
Hunian Rights ^Infernėl, ir su 
JAV Kongreso komitetais.

< J- * 1
Papildomuvpraiješimuspada- 

rė dr. D; Kri$čkasįapie Europos 
Pąrjąmenią^ dr. K. Jurgėla apie 
santykius su kitų kraštų atsto
vais, ir X Jokūbaitis apieisanty- 
kius'su liėtuviškohirš organiza
cijomis. ? rž

Tautos Fdridp-Tarybos pirmi
ninkas A< Vekselis, (negalėda
mas dalyvauti seime, atsiuntė 
raštu pranešimą, kuriame tarp 
kitko taip nusakė uždavinius 
ateičiai: 1. Galutinai sukonsoli- 
duoti TF organizaciją visame 
laisvame pasaulyje. 2. Sumoder
ninti aukų rinkimo metodus. 
3. Kreipti didesnes pastangas į 
testamentų ir palikimų reikalus. 
Jis pasigenda tiesioginio ir kon
kretaus VLIKą sudarančių gru
pių įsijungimo į lėšų telkimą 
per savo partijas, sąjūdžius, 
platesnio VLIKo darbų garsini
mo ir nuolatinio priminimo Tau
tos Fondo pastangų ir reikalo

WASHINGTON, D.C. — Pro- 
zidentas Ronald Reaganas be
veik savaitę praleidęs Pietų ir 
Centro Amerikoje, išklausęs 
naujo Kolumbijos prezidento 
kaltinimus, pridėjo:

— Didžiausia Centro Ameri
kos nelaimė, lai ginkluotų vyrų, 
karių ir ginklų siuntimas į kai
mynines valstybes ir bandymas 
kištis į kilų kraštų vidaus reika
lus. Du šimtus metų Centro ir 
Pietų Amerikos tautos vedė ko
vą dėl nepriklausomybės, o da
bar gretimų ar tolimesnių vals
tybių ginkluotos jėgos bando tas 

■nepriklausomas valstybes panai
kinti. Didžiausia nelaimė, kada 
svetimų valstybių ginkluoti vy
rai ir moterys įsiveržia į kitą 
valstybę ir bando organizuoti 
perversmą. Tai yra kišimasis į 
nepriklausomos valstybės vidaus 
reikalus. Kaltos yra tos valsty
bės, kurios siunčia ginkluotus 
būrius į kaimynines valstybes. 
Kaitoj ^ra-tr tos, -kurios lįci- 
džia kitoms Valstybėms savo jė
gas siųsti per savo teritorijas. 
JAV yra nepriklausomos, jos pa- 

J dės ir nepriklausomoms valsty- 
G^-y bėms būti nepriklausomoms.

nerolas Ariel šaronas, Izraelio į šitas prbzidento Reagano p>

1923 metais Sandara bendradarbiavo su Naujienomis, čia 
Sėdi, iš kairės į dešine: 1. kuopos i/do globėjas Kleofas 

Antanas KriaučeEs, 3. iždo globėjas Antanas Jasiūnas, 1. Justinas Paleckis. Stovi 
salas Petras Jasiūnas, 6. veikėjas Antanas Šleiva, 7. vicepirmininkas Kostas Marcinkus,

8. finansų sekretorius Albinas- Adnra&s, 9. užrašų raštininkas Juozas Kr^inskas.

matome Ifi-tos kuopos valdybą. 
Zuriis, 2. kuopos pirmininkas

5. mar-

Sovietų valdžia išleido geologą 
vt^zAntaną Pranevičių su šeima
PAKISTANO VYRIAUSYBĖ SUTIKO IŠLEISTI BURBĄ.

BUVUSĮ AFGANISTANIEČIŲ NELAISVĖJ E

ROMA, Italija. — Iš Romos barliniu metu yra apie trys mi- 
;ateinanti žinia sako, kad nauja
Sovietų Sąjungos vyriausybė su
tiko išleisti ilgus metus laikytą 
kalėjime 42 metų geologą Anta
ną Pranevičių. Pranevičius išva
žiavo su savo žmona ir 
mis.

PAREIŠKĖ PREZIDENTAS REAGANAS 
CENTRO AMERIKOS PAREIGŪNAMS

PREZIDENTAS PATENKINTAS KELIONE, NES VIETOJE 
PATYRĖ IR IŠLYGINO DAUG PROBLEMŲ

ne į Braziliją, nes dabartinė 
krašto vadovybė padėjo pagrin
dus d mokratinei santvarkai pa
čioje Brazilijoje. Ji pradėjo nuo 
pradžios. Dabartinė 
sudarė visų krašto 
sąrašą. Kol kraštas 
snotojų sąrašo, tai
demokratinių rinkimų. Be tiks
lių sąrašų, yra pagrindo apgau
lei. Apgaulingi rinkimai — pasi
tyčiojimas iš demokratijos.

Prezidentas rado labai svarbų 
klausimą Libano politikoje. Pa
sirodo, kad Libano, Izraelio ir Si
rijos atstovai nesutarė, kada at
šaukti karo jėgas iš Libano. Pre
zidentas Reaganas tuojau įsakė 
ambasadoriui Philip Habibui 
grįžti į Wasbingtona ir infor
muoti, kodėl Izraelis negalėjo 
susitarti su dabartine Libano 
vyriausybe ir Sirijos prezidentu.

JORDANIJOS KARALIUS 
IR ZIA JULIAK PEKINE

PEKINAS, Kinija.— Jordani
jos karalius Jlusejinas ir Pakis
tano prezidentas Zia Juliakas 
sekmadienį atskrido į Pekiną, 
kad rastų būdą sutaikyti blogė
jančius Maskvos ir Kinijos san
tykius. Jordanijos karalius, ne
galėjęs gauti Amerikos spraus- 
minių' lėktuvų, vėl išskrido į 
Maskvą prašyti paramos. Atro
do, kad šį kartą nori j Mask ves 
planą įtraukti ir arabų pasaulį.

Tvirtinama, kad Maskvą yra 
pasiruošusi iš Rusijos - Kinijos

Į siteisinimo, siunčiama savo karo pasien;0 permesti 25 divizijas į 
šaronas pareiškė, kad jėgos j kaimynines valstybes Afganistaną. Bet Maskva tvirti-

GENEROLAS ŠARONAS ĮVA
ŽIUOJA Į HONDURAS

TI€L AVIVAS. Izraelis —

dentąs 'Libano pa-
grindini^if - klairsimai .buš^ įš- 
sprę^į^y^^į-Tį^,

Amtesėdonus.. Hajįio; .Leilas [ 
dienąrsžpą“^lei(fe, /įsiti
kino, -kack dabarfihė Izraelio; va
dovybė- nesi rengia atšaukti savo 

• karių išrLibano. Izraelis tvirtina, 
kad Libano vyriausybė nepajėgs 
valdyti krašto be .Izraelio gink-f 
luotų pajėgų. Izraelis nori,’kad] Išvažiavimą išrūpino geologo 
pirma išsikraustytų Sirijos ka- Riminės. Jo brolis M. Pranevi- 
ro jėgos, .0. tiktai vėliau krausty- ( cius pradėjo rūpintis isvažiavi- 
sis izraelitai. Sirija nesutinka su ’ mu Prie§ 4 metus. Jis parašė du 
tokiu pasiūlymu. ■ ? - - ; laiškus pačiam Brežnevui, prašy-

Prezidentas Reaganas, neno- damas, kad išleistų.
rėdamas nemalonumų su Kon-1 BALFas jau yra užmezgęs ry- 
gresu, iškvietė Habibą, kad ga- sius su geologu A. Pranevičium 
lėtų išaiškinti tikras nesutarimų padės jam pasiekti Ameriką, 
priežastis. Taip pat nori rasti kad galėtų čia dirbti savo sri- 
būdą, kaip įtikinti Kongresą, tyje ir informuoti žmones apie 
kad galėtų gauti leidimą mari- Padėtį rusų pavergtoje Lietu- 
nams ilgiau pasilikti Libane. | voJe-

Pakistanas išleis bela:svį 
P. Burbą

Gauta žinia, kad dabartinis 
Pakistano valdytojas gen. Zia 
Julak, prieš išvykdamas į JAV, 
sutiko išleisti iš Pakistano jauną 
lietuvį P. Burbą.

Jaunuolis Burba buvo paimtas 
į Sovietų karo jėgas. Jis buvo 
apmokytas Pietų Rusijoje ir iš
siųstas į Afganistaną. Kurį laiką 
jis buvo laikomas Afganistano 
kalnuose, bet vėliau rujų kariuo
menė paliko kalnus ir nusileido 
į šiltesnius slėnius.

Slėniuose Sovietų karo jėgas 
pradėjo - užpuldinėti afganista- 

į niečiai. Jie paėmė nelaisvėn So
vietų karuomenėn mobilizubtą 
lietuvį P. Burbą. Rusu$ afganis
taniečiai sušaudė, bet fturbą pa
laikė nelasivėn, o kai įsitikino, 
kad jis yra rusų* pavergtas lie
tuvis, tai kitaip su juo elgėsi.

Afganistaniečiai pasiūlė Bur- 
! l>ai persikelti su pačiais afganis

taniečiais į Pakistaną. Ten da-

— Brazilijos prežidentas pa
tenkintas prez. Reagano kelione.

KA LENDO RĖLIS

Jordanijos karalius Huseji- 
nas iš Maroko atskrido į Pa
kistaną, o iš ten, kartu su 

Zia Juliaku nuskrido
‘ » j Pekiną.

Gruodžio 7: Ambraziejus, Ne- 
mėda, Ugnelė, Ringis, Domeika, 
Svaidargas, Irutė.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:20.

dukleri-
Burba la- 
ištrūko iš 
afganista- 
ir sudarė

lijonai afganistaniečių, persikė
lusių į Pakistaną, kad rusai jų 
neišžudytų, ir galėtų gyventi vil
timi grįžti i Afganistaną.

Mobilizuotas karys 
bai džiaugėsi, kad jis 
Sovietų karo jėgų ir 
niečiai juo pasitikėjo
sąlygas jam persikelti į nepri
klausomą valstybę.

Burba gyveno kartu su afga
nistaniečiais pereinamose Pakis
tano stovyklose, bet vėliau, kai 
reikėjo pasakyti savo vardą, pa
vardę ir kaip jis pateko i Afga
nistaną, kaip pateko nelaisvėn ir 
kaip su pakistaniečiais pabėgo į 
Pakistaną. Burba paprašė pakis
taniečių leisti jam išvažiuoti į 
Ameriką. Pakistaniečiai pasiūlė 
jam grįžti į Rusiją, bet Burba 
atsisakė.

Chicagos BALFas jau yra už
mezgęs ryšius su Pakistano vy
riausybe, kad leistų gyvam išli
kusiam Burbai patekti į Ameri
ką, kur jis galės susirasti savo 
giminių.

PAKISTANAS BIJO 
SOVIETŲ SPAUDIMO

* ISLAMABADAS. — Pakista
no vyriausybė, patyrusi iš Jor
danijos'karaliaus Maskvos pla
nus permesti į Afganistaną 25 
divizyas iš Kinijos pasienio, la
bai susirūpino naujais Sovietų 
valdžios planais.

Pakistano valdovui tapo aiš
ku, kad Sovietų vyriausybė ren
giasi įsistiprinti Persijos įlanko
je. Rusai pradėjo didinti Afga
nistano aerodromus. Pakistanie
čiams aišku, kad rusai skris tie
siai į Indijos vandenyną ir pa
stos kelią iš Persijos įlankas 
plaukiantiems karo <r transpor-

gynybos minisleris, šiomis die
nomis išskrenda į Honduras. 
Visi labai nustebo tokia ziniaJkoj. Jis taip pat aiškiai nurodė, 
Gen. šaronas visą laiką labai >ko siekia JAV. Jos nori pastovu- 
aktvyiai dalyvavo karo veiks-^ nU). Joms nepatinka, kad krek
amose, o dabar staigiai yra pasi-! vienoje valstybėje ruošiami per- 
ruošęs skristi į Centro Ameriką, versmai, išnaudojamas valsty-i 
kurioje Izraelis nieko negali jbės iždas, o vėliau ieškoma pa-1 
tikėtis.

Gen.
Honduras yra drauginga valsty- j suirutėms kelti. įna> fcad permetimas tokio divi-

Prezidentas Reaganas susirin- ziįų skaičiaus į Afganistaną ne
kasiems laikraštininkams pasu- sudarys pavojaus Pakistanui. 
kė, kad jis labai patenkintas ke
lione j Pietų ir Centro Ameri- 
kr, kur išklausė kaltinimus 
JAV, o vėliau jiems išdėstė vi
sas n:susipratimų priežastis.

Pietų Amerikos

reiškimas aiškiai nustatė nera
mumų priežastis Centro Ameri-

bė. Kariuomenės viršininkas pa
reiškė. kad jis nori susipažinti 
su Izraelio kovos metodais. Cent
ro Amerikos kariai stebisi, kaip 
Izraelio kariai galėjo taip leng
vai įveikti gerai ginkluotus pa
lestiniečius, niekais paversti Si
rijos aviaciją, naudojusią Sovie-i Centro ir 
lų gamybos lėktuvus. Izraelis spauda labai plačiai aprašė Ko- 
ga’i pasiųsti patyrusius karinin- lumbijos
kirs apmokyti Honduras karius, denio kritiką, bet ji įdėjo ir 

-------- --—---- prezidento Reagano parciški- 
JERUZALĖ. — Izraelio teismo mus, nurodančius tikrąją nesu- 

komisija, tirianti Ssbros ir ča- s pratimų priežastį.
tilos stovyklose padarytas be-! Prez'.dentas patenkintas kelio- 
ginklių palestiniečių žudynes, iš
teisino kpt. Saad Hadadą, vai-j 
džiusį krikščionių miliciijos da-: 
lini. Teismas pranešė generolui} 
šaronui, premjerui Beginui ir 
štabo viršininkui, kad jie gali 
būti pakviesti į teismą, tuo tar
pu kpt. Hadadas aiškiai atsaki
nėjo į visus klausimus ir komi
sija jo neįtaria.

Dabar aiškėja galimybė, kad 
palestiniečius galėjo nužudyti 
falangistų partijos žmonės.

Šie dviejų arabų valstybių va
dai nori susitarti su Pekinu, kad 
Sovietų karių permetimas į Af
ganistaną nesudarytų pavojaus 
dabartinei pasaulio jėgų lygsva
rai. Jie bijo, kad karių perme
timas nepakenktų Pakistanui, 

demokratinio prezi- tranui ir Jordanijai. Strategai 
bandys išaiškinti ir aptarti klau
simą.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $101.

to laivams.
Kinijos vyriausybė pavarė už* 

sienio reikalų minister) už pasi
likimą Maskvoje ilgiau negu tu* 
rojo ir už jo susižavėjimą Gro
mykos išdėstytais planais. Gene
rolas Z*a Juliak tuojau susiži
nojo su Pekinu ir, dviejų adju
tantų lydimas, . tuojau ten iš
skrido. *

Rusų mobilizuotas jaunuolis Burba buvo išsiųstas j Afga
nistaną, pateko į afganistaniečių nelaisvę, nuvežtas 

j Pakistaną, o dabar bando pasiekti Ajperįką.
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rijaudma, ar dėl per daug 
įtempto darbo pradeda širdis

1 der 
tvaYky'tts sti <fru?ka užsispyru
siam diūskos ii raugintų kopūs
tų bei silkių mėgėjai pirminin
kui, kuris be druskos negali gy
venti. Šiaurinėj Japonijoj ctuo-, 
nės labai sūriai valgo: arti vie
nos uncijos druskos per 'dieną 
kiekvienas suvartoja su maistu. 
Tai tris kautus daugiau druskos 
ten žmonės Sunaudoja, rTėgti" 
ąmsrikiefciai bei kiti vakariečiai. 
L’ž tai nestebėtina, kad toje Ja
ponijos dalyje hipertensija yra’ 
labai dažna — net 40%, gyveni 
tojų ten tokią negerovę turi. 
Aišku, kad ir mirtingumas ten 
dėl hipertensijos komplikacijų 
turi būti didelis. Jis toks tiktai 
ten yra — didžiausias šiaurinė-’ 
j e Japonijoje negu bet kuriWtne 
kitame pasaulio krašte. Tčkios 
žinios išmintingam mūsiškiu 
pakaks, kad jis ryžtųsi apsieiti 
be druskos: be silkių, be kum
pio, Ve raugintų kopūstu.. . Kitą 
tetūvį užmušk, jis neatsisakys 
nuo tokių skanėstų. Bet išmin
tingam -pensininkui būtinai rei
kia pasukti į bėdiuskį vieškelį, 
jei jis nenori pakelto kraujo
spūdžio giltinės su jos palydo- 
vais persanksti susilaukti.

Štai dar viena paskata leng
vesniam su druska atsi’sveikini- 
rnui: be druskos apsieiną žmo- 

. nės neturi hipertensijos. Gren- 
landi jos eskimai, senovės gyveh- 

| tojai kalnuotoje Kinijoje, Pana- 
i moję gyvenanti Cuna giminė ii 

senoviški australiečiai labai ma- 
nedidėja žmogui senstant, nes, žai težino apie hipertensiją. Ty- 
n;didėja sklerozė artėjant į pen- ririėtojai mano, kad toks jų ne- 
sininko amžių. Mums šiame turėjimas pakelto kraujospūdžio 
krašte gyvenant, tokios žinios’ rišasi su labai mažu vąlgomo- 
yra tiesiog stebuklas. Čia mes sios druskos vartojimu. Tie 
visi tikime, kad pensininkas tai žmonės tik PENKTADALĮ drus-. 
jau būtinai turi būtį sklerotikasįkos sunaudoja, palyginus su va
iri turėti pakitusi kraujospūdį.? karieėiais (ir amerikiečiais), 
tfet, am'erlidėčianis Augant, jų] 
kraujoslftidfs tfelėją, "feartu gaii-’ 
'Šėjah’t 'jų sklerozei 'ariferijb^.' 
Tokia negerovė čia priimta už 1WD 
NORMAEUMĄ. J į

Tynnetoja, <lar. Eez.„o, kode! visi sekantį faktą: ųyventojals. liguistumo '
taip daug,P> -'į**^,* norma čia Ame-
«to kraujęąpuitafl. Tik aino- ventoja, AETIRI SKLEROZES. rikoj.- ncreisui,as elgesys,
ma. kad Idpertensija aĮslran< a f aip pat į,e neturi slRMES LL vjsalM ’pasalllvJe „a žinoma>
tada, kai perdaug kraujo sirdis G V- O kas įdomiausia — jie ne- . . -Vlerozė ženria'koia i koia
pumpuoja į-arterijas ir kai pa turi ir HIPERTENSIJOS. Jų su hi rtensija stieI

. . , *<įej.a pasųniesimĮnas tokiam kraujospūdis visada esti norma- j roM _ ks k>i pavasario
dabar pHviaųg amornu kraujo k.ek.m arierijose. lūs - per vIsą ju gyvenimą. I sniegas hipertensija pas daugu-

j mą pacientų. Taigi, įšldėriiėki- 
” .j me nepamirštamai, kad sklerozė.

; yra labai svarbi priežastis hiper-- 
i tensijos atsiradimui. Artelio-

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kurto, proto ir įdusmy darnos pagrindai

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

PAKELTO KRAUJOSPŪDŽIO 
; ' REIKALAI (2) "

Didelė tamsa ir apsileidimas mūsų tarpe 
tebesiranda pžikelto kraujospūdžio reika
luose, todėl visi stenkimės šviestis tame 
reikale ir keltis iš apsileidimo balos.

(Mediciniškas raginimas)
įkeltas kraujospūdis įvairio-i miršta nuo tų dviejų negerovių 

pai za’oja žmogų. Pakeltas krau- pasėkų: paralyžiaus, inkstų ir 
jo spaudimas kartu su arterijų 
priskr.tmiu (skleroze) sukelia 
sniegenų 'arterijose išsigaūbrmus 
f aneurizmas). Tie išsigaubiniai 

sienelėse kartąis plyšta 
ir kraujas išsilieja smegenyse. 
Tada gaunasi vienos kūno pUsės 
(rankoj kojos) paralyžius. Tokf 
sirtegenyse kraujo’ išsiliejimą; 
žmonės vadina apūJ>Įįksija; o 
amerikonai — .$TROK<?. ; f

Tas paralyžius VT^^palęęlįp 
kraujospūdžio dažniau^ ar. sun: 
kiaūsia pasėka.*Sukad; 
proto dar 
sis siinorinŪOtL 
'š^fcdr. Bfes 
susisukti 
atĮtohiobilid \ padan^š^^ĮaYfais 
trūksta, kai 
esti gana didciųL^ ė./ryi y a *
* . *. * • v 1 U * : * ■ ■

Atsim-ntfna: ‘k^knpntnny Aą&- 
visąi sveika 'ayrijoAsl^ueTa'gaY. 
atlaikyti gana (ki^jūspų-r 
Ūk t) kai ta S^eū^ic ^irslriįi'v- 
zes pakenktą.^- ' ~ 
d a kad; ir .jjdątfefi.ida.ugk'pMcilęš 
kraujospūdis gąu'Sūii^Iiiįpai'aly- 
žių. Dačar bu§ĄieWienįnn pen-, 
sihrnkiri aišku,’ kad reikia nuo j ' • - X- * -* ? < ■šiandien v;isoni£šv .Jėgoįnis. tvar
kykis ne tik' š& ;?ktMjbtįūdžio 
pakilimu. • Sklerozę.
Keisk hue savo *heš»vtika gyvent 
mo kelią sveikesnių /kjekvįehąs 
mūsiškis. Pats Jąėkgs mums vi
siems susi t vaikytį pakilusį spau
dimą ir atsiradusią’, sklerozę. 
Mat? i

“'fe'

širdies negerovių.

Hipertensijos priežastys
I*akelt~s kraujospūdis, trum

piau kalbant, hipertensija yra 
labai dažna negerovė šiame kraš
te. Chicagoje atlikti tyrimai nu
rodo;, kad kas DEVINTAS žmo
gui; turi šią negerovę. O visame 

■•xrfešte — milijonai jokių ligonių.
Tie ;visi žmones, nęgiojas, sąky- 

. win( atominę "bornlfe^ ir -nežino 
Vada ji’spi'dgs.^ sųkeis’ pąraiy-

.- Todėl j visi ryj|khtve£ *nuo--’
.-jūį^»d''kU;4njwr^psŠJi- susipa- -_____

■ ęžinri •■It ,rfeikiani^;ė|ėf- jjėkdvoti,1 
-. još'kdpj ’gėriui-

kiu’Ąr - papra^rątej^- !bų3u ’ ątši-
\-ęra|-yfi,." • U'’ i
;- a Ne rą- <l a r .ūki • džBąr^ tikrų.-zi- 
. lių, ^s- su^ęfeą ^daūguhiiai ,to4pą...
Aegerovė.’ Tik-'^r'ai^nclba t-jkwi 
kKd daųgę)iui/fe Algų iiilirfįa ‘-se- 
kapfięji"'riiYS'tięgerhmūit1 
\ --i

Sįferpzė ir hipertensija j 

* Jau senokai medicina žino/ 
kad ,'kklp-ozė (ypač priskreti- 

^arterijų vidinių šie-; 
ąėfių^ ti^iogiši sukelti hi- 
pertenžįją; Taip pat Vra žirioind.;

. i • nsžįne --kiirtė\Įyi^ kuno ^r^ 
škle^feze WtfeF;’ 

VĄRt6j1MXS- ' - tiškai VfsStši šh tokio žmbįfadsi
'* tuririia iii^erteįiš^'k. Taip įferti

. Ypatingos: ligos inkstuose,' yra -pastebėta, kad tie žmonės, 
intinkštinėse liaukose ir arte- kurie, neturi sklerozės, neturi ir 
rijose. \ ? 1 1 • '. . pakelto kraujospūdžio.

Šventadienis (Angį, piešinys)

Dar yra ir daugiau atliktų ty4 
Hmą, ifet pakaks čia patiuotųjų, 
idant mes suprastume, kad val
gomoji druska maiste turi didelę’ 
ir savitą įtaką į hipertensijos 

į

ANŪPfcAS TAMŲLYNAŠ

>VIS Toji šiRDis
(Tęsinys) 1 širdis iškris. Arba kada labai su-.

Įkrito man į širdį į

šis posakis yrą suprantamas, 
bet jd reikšmė pralenkia tiesai. 
į Širdį nieko negali įkristi, nes 
sirdis yra mūsų kūno vidinis or
ganas. Bs to, nežinau, ar mes 
jau buvome gimę, ar dar prieš 
mūsų gimimą, kažkoks juokda-. 
rys sugalvojo tokį posakį: “Gal
va yra tam, kad į užpakalį lapų, 
neprikristų”. Taigi, žmogaus 
širdis yra iš visų pusių apsau
gota — į ją nieko negali įkristu 
Tai ir posakio reikšmė — įkrito 
į širdį, netiksli. Tat šį pisakį rei
kia suprasti perkeltine prasme 
— patiko, įsimylėjo ką nors.

Yra kitas panašus posakis: 
‘Pirito man į akį ’. Tiesioginė 

šio posbkib prasmė yra visiems 
aiški — mes žinome, ką reiškia, 
kai koks krislas patenka į akį ir 
tenka ašarotu Bet šis posakis 
Kartais pavartojamas ir kita 
(netiesiogine) .prasme, būtent: 
patiko. Pvz., Ji man įkrito į akį* 
(patiko) iš pirmo pamatymo.

Aš jam. Širdį atiduočiau
, -- .Įf’ 3l

Širdis neatiduodama, todėl ir 
pasakyta tariamąja nuosaką 
Jei galėčiau, atiduočiau), šio 
posakio reikšme ne atidavimą 
reiškia, bet tik pasako, kad tas 
smogus tiek patinka, kad, jei 
galėtų — jam širdį atiduotų.

P.S. Mirusio širdį gali atiduo- 
□, persodinti kitam.

Ąš jam širdį rodžiau. Taip jau 
-ealįai galvojant, širdį niekam1 
negali parodyti, kad ir nusivilk
ai viršutinius ir apatinius dra-’ 
oužius. Šiai n e posakyje — širdį 
rodžiau reiškia — aš jam daug; 
/ero padariau.

Širdį išlieti r

šio žodžių junginio pažodine 
reikšmė — širdį išlieti, negali
ma įvykdyti, lyg tai širdis būtą' 
Koks skystis. Todėl šis žodžių- 
junginys -vartojamas' perkeltine 
prasme — iŠsi^^Lkuti kitam vi-i 
sus savo sunkius pergyvenimus, 
’kas ’ant širdies guli”.

Galiu širdį parodyti

Kada žmogus nori kitą įtikin- 
*tr, kad į iš %ako }5esą, 6 klausy
tojas jo žodžiais netiki, tai pa
naudoja kaip argumentą, kad jis 
tiesą sako — galiu širdį paro
dyti.

sprogs {ar B krūtinės Iššoks).

širdį uždavė

Šio žodžių junginio reikšmė, 
— įskaudino, užpykdė, užgavo. 
Pvz., Aš ir mirsiu, to velnio ne~ 
užmirši u — jis man širdį už
davė.

širdį turėti ant ko — tai reiš
kia pykti ant ko nors.

širdis nepriima, širdis pyks
ta, lai reiškia pykina — verčia 
vemti, prastai jaučiasi.

Be širdies. Tai nereiškia,- kad 
jis neturi širdies. Pvz., Jis kan- 
Kina paukščius be širdies (netu
ri gailesčio).

Dar yra įvairių išsireiškimų: 
Mano širdis nujautė, širdis man 
pasakė, nepaklausiau širdies 
ir kiti. Pvz., Mano širdis nujau
tė nelaimę. Man širdis pasakė — 
saugotis kaimynų. Nepaklausiau 
širdies ir užsitraukiau tą tinginį, 

‘girtuoklį ant savo galvos.
Turime išsireiškimų, žodžių 

junginių, pasakomų juokais. 
Dėk nors prie Širdies — graži 
mėrgna, krūtinė kaip bergždžios 
ožkos, nieks man jos nepavilios.

Mano širdies'dama, mano šir
dies riteris, mano širdies valdo
vas, mano širdies angelas, mano 
širdies draugas — Amerikoj pa
virtęs — širduku, ir kt.

■Beveik visus,mūsų-kūne vyks
tančius veiksmus žmonės priski
ria širdžiai, nors ji visų tų funk
cijų ir neatlieka. L>ų pagrindi
niai žmogaus,kūno organai: šir-

fti
I

3

I

!

a
i
i1
I sbe poilsio, -kada kitos tūno dalys 

(naktį) ilsisi. Nors plaučiai at
lieka vieną iš pagrindinių veiks
mą deguoniu, atlieka nemenkes- 
nį darbą kaip širdis, bet, deja, 
niekas apie plaučius nedainuoja 
niekąs apfę.plaubius. nedainuoja 
ir kūi-yboj neužima jiems pri
deramos vietos, lyg tai plaučiai 
būtų tik senovinės, pakelėj sto
vinčios kalvės dumplės orui 
pūsti.

atsiradimą ir jos gydymą.

Paskiros ligos, sukelian
čios hipertensiją

Jau mes žinome, kad skleroze 
ir valgomoji druska pakelia- 
kraujospūdį. Yra dar paskiros.' 
ligos, kurios sukelia bipertensi-. 
ją. Visos ligos, kurios pakenkia. 
INKSTAMS, sukelia pakeltą 
kraujospūdį. Taigi, visos inkstų 
ligos eina su hipertensija. Čuk- 

i v. ,. ,- ■ raligės pakenkti inkstai sukelia-i skleroze ne lik širdies ligas su. -.r,. . >. - _ . -*■ v , , • , - • i pakeltą kraujospūdi. Taip pat
' Į kiaušdėčių (ovaru) augliai daro;

?ą patį. A įsimintina, kad VIE
LAS TBEČDALIS hipertensijos 
atsitikimų esti dėl įvairių paski- 
ų ligų kartu jas paėmus. Laku-.

šieji DU TREČDALIAI HIPER
TENSIJOS ATSUKIMŲ esti su-' 
keliami minėtos sklerozės, dims-, 
kos ir dar kitų “nežinomų” 
veiksnių.

Išvada. Nežaiskime su ugni-’ 
mi. Hipertensija yra stipri gilti
nė. Sumenkinkime jos jėgas 
mums visiems prieinamu būdu. 
Nekaltinkime kitų, bet patys 
imkime save nagan: dar šian
dien imkime atsisakyti druskos 
(ypač per Kalėdas, taip, per Ka
lėdas ir per visas sekančias mū
sų gyveninio dienas prisieis ap
sieiti be druskos — taigi, be sil
kių’). Pirmiausia taip pasielgti 
turi sisi tie, kurie serga pakeltu 
kraujospūdžiu ir ima vaistus. 
Vaistai turi savo neigiamas pu
ses, š-alia teigramųjų. Nuo drus- 
koš alsfeakynrits Sumažiną riais-; 
tų reikalą, tHgi it scnrfcb.kina 
faVojU fttfo jų n^tiirnhU plaka- 
WU ricTgfeVrrartty. .

Anlra kovųis prieminė sn bšpėr-: 
tensij a — lai kova vism's fr6n- 
lais su skleroze. Tinkamas mals-, 
l&s čia lošia svarbiausią rolę.' 
Yolks maistas yra apsiėjimas be 
gyvulinių riebalų, numetimas 
.jerdidelio svorio, nesijaudini- 
rias dėl menkniekio, ne sėdėji
mas. l>et nuiiatūiig. siZ pertrau-J 
minis judėjimas - dartbavfmasisr’Adresas 
.uarlnės figos gydymas... na, ir, 
itSakanjių • vaistų naudojimas. 
Apie tai jau pakartotinai čia bu 
vo minėta. Išmintingas pasisavi
no vi<as čia parimtas kovos 
pi iemones su skleroze. Apie

Kada 
smarkai 
rys), tai pasako — maniau, kad

h

I

I
iI
s■
II
I

Širdis iškrito

žmogus dėl ko nors 
išsigąsta (ypač mote-

I
hipertensijos gydymą — kitą
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Pasiskaityti. John N. Leonard: 
Live Longer Now. Charter 
Books.

Rn* the woman 
who!; at the heart of 

dys finances. A
You eanT iJfari to bė'^cBį.- 
Because if you’re in cbarfe «

SERVE WITH PRtDEflfj 
TIC NATIONAL GUARD Į

future; too. . ,.
. And thaVa where U A 

Savings Bdnds cotne in. 
them through, your bank. Ce 
entourage your husband 
sign up for the Payroll 
ings Plan where he 

ThAt Way, White yotf 
meeting die day-to-day ex-*. 
penses, you’ll still be bui]dir< 
3 more secure f ’ture for your 
familv, .. ~

UJS. Sayings Tor r 
the woman Who realty knc-w

Į kelia, bet ir daugumą 
į susirgdina pakeltu kraujospfc = 
’ dziu.

j Todėl dabar Visi pensininkai 
Į pabuškiVūe iš mediciniško siiau- 
j dūlio ir pradėkiįffe minėtą ato- 

•' mine bomba PAKELTO KRAU- 
‘ )OSPūDžl0 pavidale išmontuo

ti iš savo kūno per KOVĄ SU 
SKLfefctOŽE. NežiūMht kaip 
skleroze stipriai įtakoja pakeltą- 

‘ rkrauj ospudį, j ės tmkahta MTTY- 
BA prūšalinimaš prašalins ir 

' įlipėrtėnšiją pas daugelį pensi- 
• ninku.

Valgomoji druska 
ir hipertensija

Per paskutinius virš TO metų 
i medicina žino, kad valgomoji 
i druska maiste gali padidinti pa- 
/keltą kraujospūdį. Taip pat yra 
j žinoma, kad labai nesūrus mais- 
: tas gali sumažinti hipertensija, 
j kariais net iki 50>. Su gyvū- 
Į bais ii' su žmonėmis atlikti ban- 
j dymaj nurodo, kad druska šu- 
; kena teraujospm^ ir jį pakilhsf? 
pjfoilco. \ai "kariais atvejlfc,) 
dėl druskas 'a1šlfib?fiisi Mį>ertuh

i sif& ttokA VtŠaM JSiktrt; liti pa 1 
j Stosią Vaiittfr— ji W 

pas žAtdgu.
; < N*ė¥a dar gala tihai s&atMdnta,, 

karjj drtiska paketta ki*aūjdspūdį j 
Nėra žinoma, kMp druska galį 
pakelti kraujosp&dj ir jį teikyf 
pastoviai pakilusiu. Tai medici-; 
Uos rūpesčiai. Maihjs -pensinfii-, 

-kaip pakaks žinios, kad valgo-, 
gaH tokį "šposą0 suj 

mūsų arterijomis padaryti — 
jose pakilusį kraujospūdi šukei | 
Ii ir jį ’pakilusį visam laikui pa :

j laikyti Tą žinodami, išmintingu 
1 pensininkai d t bar ims išmintin

gai Hgtis, ar ne tiesa?!

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujienos 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada...

Todėl Kalėdų ūr Naujų Metų proga Naujienų 
prenumerata yra idfcali it prasinrhga dbvstriū tė- 
vfnis, vaikams, gilti"iiem$, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, šieneliams ir kitiems.

Naujienos padės Jtftns išlaikyti giminės ar bičiulių Artumą, 
nežiūrint nuotolių, ir bus ištikftrfu ryšininkų višai išėiVQh1, kovo
jančiai Už saVo krašto ttisvę- •

WsOMfc kautais Patogia užsakymo forma

Siunčiu Vfiišau siuntinėti Na i grimas Chicagojc kaip
kūJMttfę doran/ą metams (pušei inehį fetCšė Vietose —

naujienos, Chicago, 8, Ill



Dr. Kazio Šidlausko pranešimas ALTo 
suvažiavimui 1982 m. spalio 30 d. 

(Tęsinys)

Dr. KažJ’S Šidlauskas
. i* * *

5. Kultūrine ir politine 
veikla išeivijoje

Lietuvos' ir apšln-žtai įuiūsu 
u lutos labui labai svarbi .tiek 
‘-pltūrinė, tiek ir politine veikla 

ei vijoje, kur tam turime dau^ 
i ;isvės ir plačių galunybių. Nors 
mūsų išeivija yra atskirta nuo 
?.avo tautos kamieno, tačiau lo
ir e pavyzdžiai ' kaip Adomas 
' ckevicius, Jurgis Baltrušaitis, 
Oskaras Milašius ir dąug kitų 
lietuvių kilmes žmonių rodo, 
kad ir išeivijoje galima sukurti 
(iidžių, amžiais išliekančių kul
tūrinių vertybių.

Šalia pastovesnių kultūrinių 
vertybių kūrimo išeivijoj, mums; 
svarbus mūsiškių pasireiškimas 
komunikacijos, informacijų sri
tyje, keliant mūsų tautos ir pa-, 
vergtos Lietuvos reikalus, ir no
rėtųsi paskatinti daugiau į šį 
reikalą atkreipti dėmesio tų mū
sų talentingų žmonių, kurie-

mokslus jau baigę šiame krsšti 
platesnių galimybių.

es džiaugiamės tokiomis 
svarbiomis išeivijos kultūrinė i
mis apraiškomis, kaip dainų ii 
šokių šventės. Jos reikalingo* 
mūsų pačių dvasiai pakelti be 
svetimiems pademonstruoti mū 
su visuomenės gajumą. Tą rei
kalą toliau vykdant ir plečiant 
mums svarbu nepaleisti iš akių 
kad dabartinėse sunkiose mūs^ 
tautai sąlygose reikia išlaikyt 
balansą tarp šios rūšies kultūri 
nės veiklos jr . tarp politinėj 
veiklos, į kurią mus įpareigoja 
pavergtos Lietuves kančia. Lie 
tuvos pavsrgirtias yra politini 
smurto aktas ir -pagrindinė da 
barties kova turi susilaukti rei 
kiamo dėmesio mūsų politinėje 
veikloje. Didingosios dainų, šo 
kių, sporto šventės yra svarbūs 
vienkartiniai pasireiškimai, te 
gul ir periodiškai besikartoją 
o mūsų politinė talka tautai iš 
laisvinti turi būti 24 valandų pa 
roję darbaš. Todėl mūsų dalyva
vimas turi būti gausus ne vien

(iliustracija)

ANTRŲJŲ P.L.S. ŽAIDYNIŲ PAPIL- . 
DYTA VARŽYBINĖ PROGRAMA :

1. Visuotiniame šALFAS S-gos rams senjorams (virš 11 m ) 
Krosas ^Cross-country) \v-* 

moterims, jauniams (ze-# 
17 m ). Amžiaus klasifika-* 
pagal 1982 m. sausio 31 d. 
Stalo tentais — individual 
varžybos — vyrams, nio-

rams, 
miau 
ci j a

10)

damų, šokių šventėse, bet ir po- jar taiko pavergusi daugybę 
litinėse demonstracijose. Taip .Į kultūringų tautų. Sovietų Sąjun- 
pat ir finansinės paramos turi j gOs federalinė struktūra tėra 
lygiai susilaukti ir politinis dar-! paprastas fasadas, už kurio sly- 
bas, kaip ir anos šventės. Ame-ipį kraštutiniškai centralizuota 
rikos Lietuvių Taryba lą politinį} vienos partijos valstybė.
darbą vykdo jau penktas de- į§ vienos pusės Sovietų Sąjun- 
šimtmetis. Mes esame labai dė- c c
kingi ALTą sudarančioms orga- j tarčių, kuriomis garantuojamos 
nizacijoms ir visai Amerikos lie-. L - - -- - - -
tuvių visuomenei už ’ ligšiolinį Į jj visomis priemonėmis vykdo 
ALTo darbų.rėmimą ir tikimės!nerusiškų tautų rusifikaciją. Vis 
•tokios pat paramos per eilę atei-^ atkakliau vykdomų rusifikarijos 
nancių metų —f 
nusikratys rusiškojo okupanto 
jungą.
.A.Aęifi už dėmesį. , s

suvažiavime, įvykusiame 1982 
metų lapkri io 20 d. Glcveknde, 
II-jų PLS Ž-nių varžybinė pro
grama buvo papildyta* ledo ritu
liu ir raketbolu (Racquetball) J
Taipogi, kai kurio e sporto ša- linės 
koše buvo papildomai įvestos terims, jauniams ir mergail. A; 
naujos klasės. M j komandinės”varžybos — vyrams.

TT i - > • j -n ’ir niot rims.II. tuo budu, įvedus papildv- ,,. . .1 r 1 ; i 11) šachmatai,
vvk x jI 12) Šaudymas — vyrams, mo 

I terims ir jauniams (žemiau 18 
* [m. varžybų dieną).

. j. ., ... L 13) Tinklinis — vyrams, m r- mdtvjdualines! . . .• : \ . •. terims, vyrams senjorams, inu-, moterims irt . . J o r. . { mains A, mergaitėms A, B ir C.komandines var- TIT T. , . ,. .../ III. Išskyrus lengv. atletiką, 
plaukimą, slidinėjimą i,r šaudy
mą, amžiaus klasifikacija yra: 
prieauglio A - gimę 1964 m. ir 
jaunesni; prieauglio B — gimę 

a" į 1966 m. ir jaunesni; prieauglio 
C — gimę lf4>8 m. ir jaunesni; 
vyrų senjorų — gimę 1918 m. 
ir vyresni.

IV. Išskyrus slidinėjimą ir le
do ritulį, visos varžybos vyks 
II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Chicagoje, 1983 m. h’rž.e- 
lio 26 — liepos 3 dienomis. S i- 
dinėjiinas, kaip jau buvo skelb
ta, įvyks 1983 m. vasario 5-6 d.d.

Mivk’Jmų sąjunginių k autono- 
in n’ų respublikų sostinėse įkur
dinta tokia rusų gausybė, jog 
daugelyje vietovių jie sudaro 
ne: gy ventojų daugumą. DM sis- 
tenr'ngo sveiunų tautų žmonių, 
□irihaj vietoje itmi, sntp ūdžio, 
pagal 1978 m. gyvrn o jų surašy
mą, vielinių gyventojų nuošim
tis Kazachijos sąjunginėje res
publikoje sumažėjo iki 36G. 
Rusai ten sudaro 13,8G . Latvi
joje latvių nucLmli’ nukrito iki; 
53,7'< (rujai ten sudaro 32,8L ).Į
Estijoje estų yra 61,67%, ru ų.mus, H-se PLS 2-nėse bus 
— 27,. Ukrainoj — ukrainic- dotuos šios sporto šskos: 
čių 73JIS , rusų —

Sleig’ant krašto 
sve' ra s d džiues įmones dargi) 
dainai pereinančias j giganto- varžybos vyrams, 
auniją, n rusiškose sovietinėse jauniams A; 
respublikose sudaroma kolonia- žybos vyrams, 
line priklausomybė tiek žalia-1 3) Krepšinis —
vos tiekimo, tiek gaminių pa-1 rams seniorams. ia 
skirstymo požiūriu.

Daugelyje vietų nerusiškų tau
tų gamtos tūriai centrinių pla
navimo įstaigų be atodairos nau-į 
dujami, visiškai neatsižvelgiantį 
į gamtos aplinką. Taip pat Va-‘ 
karų pasaulyje didelį susidomė-* 
jimą sukėlusius dujų atsargos 1 
dažniausia slūgso Sovietijos ne
rusiškų tautų teritorijoje. Iš šių 
gamtos turtų gavybos plaukiau: 
lis svetimos valiutos srautas tar-. 
nauja tolesnio sovietinio ginklą- ’ 
vimosi reikalams ir koloniali
niam režimui išlaikyti. Iš pati
kimu šaltiniu turima žinių, kadi 
politiniai kaliniai naudojami dar
bams, susietiems su dujų vamz
džių klojimu. Lygiu būdu yra 
tikrai žinoma, kad nerusiškų 
tautų jaunimas, pašauktas kari

onės prievolės, siunčiamas į Afga-

21,1 %, ir 1.1. * 1) Futbolas (Soccer) 
poreikiams rams ir jauniams A.

) Geltas

. vyrams, vy-
. rams senjorams, jauniams A, B 
ir C, moterims, mergaitėms A.

•1) Lauko tenisas —individuą- 
i linės varžybos — vyrams, mote- 
j rims, jauniams A, mergaitėms

, vyrams senjorams (1938 m. [ 
i gimimo ar vyresniems), mote
rims senjorėms (1948 m. gim. Į 
j ir vyresnėms).

5) Ledo ritulys (Ice hockey).
6) Lengvoji atletika — vy

rams, moterims, jauniams A 
(1964-66 m. gim.), jauniams, ir 
mergaitėms B (1967-68m. gim.).

legijų teikimas svetimam įkur
dinamam gaivalui sudaro sąly
gas pavojingam rasizmui. Tuo 
pat metu nerusiškų tautų kalbos 
ir kultūros nuosekliai menkina
mos.
. Nemažesnę grėsmę nerusiškų 
tautų egzistencijai sudaro siste
mingas svetinių taulų žmonių, 
vyriausiai rusų, kurdinimas jų 
kraštuose. Šalia daugelio kitų 
priemonių, ypač besaikis pra
monės skatinimas iššaukia dar- 

priemonių dydį rodS nors ir tąsi bū jėgos paklausą, kuri toli pra: 
faktas, kad paskutiniuoju laiku 
rusų kalba dar įkyriau negu ligi 
šiol brukama kaip šnekamoji 
kalba net vaikų darželiuose. Ta 
kryptimi einančios priemonės 
pasiekė aukščiausio laipsnio rei
kalavime, kad veikalai moksli
niams laipsniams ągyti turi būti

I rašomi tik rusu kalba. Valdinė- į * - >•’ j mis priemonėmis• vykdomas ru- 
.su kalbos iiaupsidimas ir privi- tų nuo, praamziu gyvenamuose Į ,

kraštuose; •' ----- ----------------- ----------------
Konferencija kreipia pasaulio 

dėmesį j Neginčijamą faktą, kad 
tu tautu susovietinimas niekur 
jiebuvo. įvykdytas su jų sutiki-’ 
mu. Jau dešimtmečiais,toms tau-1 
tdms (tarp' kiti, ii*' paeiki rusų] 
tautai) neleidžiama pasisakyti- 
per laisvus rinkimus. Visuoti-. 
hiai pripažintoji apsisprendimo.; 
teisė draudžiama: tautoms, ’pa
vergtoms Sovietų Sąj ungos. Lai
kotarpyje, kurio būdingas bru'o-’ 
žas yra buvusio kdloniafinib r£-. 
žimo pašalinimas ir mažiausių 
teritorijų nepriklausomybės pa^; 
skelbimas, .Sovietų Sąjunga vis

ga laužo daugslj tarptautinių su
tarčių, kuriomis garantuojamos 
žmonių teisės, iš kitos gi pusės 
ji visomis priemonėmis ' vykdo

ikŲinūsų tauta

LUZERNO REZOLIUCIJA
PRAŠO-PAREMTI TAUTŲ TEISĖTAS PASTANGAS 

IŠSILAISVINTI
' Kaip jau rašyta, spalio mene- tikai' Sovietų Sąjungoje -tu tau-1 ™
i T Čvcnnnm-inia 6tt nran-mviii frt’TTono m n/sno • *

noksta atitinkamos šalies pajė
gumą. Dirbtiniai sukeliam ne
pritekliui užpildyti krašte ma
siškai kardinami daugiausia ru
sai, kuriems, b^ to, teikiamos 
įvairios pirmenybės.

Centrinės planavimo . įstaigos 
Maskvoje ypač pasirinko rrutau-r 
tįnimo tikslais didžiuosius mies
tus. Tokios politikos pasėka yrą 
t£, kad beveik^visose atskiru"

j jauniams ir mergaitėms C (1969- Resort, bdii-
70 m. gini.), jauniams ir mzr- 

t gaitėms D (1971 m. gim. ir jau-

■ 1 V. Detališkos kiekvienos spor-
vyrams, mo-į sakos varžybinės programos 

teriins, jauniams ir mergaitėms bus paskelbtos atskirais aplink
raščiais artimoje ateityje.

VI. Antroji preliminarinės r*- 
~ gistracijos fazė bus užbaigta iki 

varžybų 1983 m, kovo 1 d. Po šios datos 
" . LviO £/«. JJAU LCl iįUlULUlCJ V GI* Z.Jf

n u k reiptoms] 8) Raketbolas {Racquetball) ! programos ir nustatyta galuti-

nesniems).

7) Plaukimas

cottville, New York. Ledo ritu
lys bus pravestas 198.3 m. gegu
žės mėnesj Toront, Ont.

B (13-14 m.), jauniams ir mer
gaitėms C (12 m. amžinus ir 
jaunesniems). Klasifikacija 

uistaną, Nerusiškų tautu terito-j pagal dalyvio amžių 
rijos dažnai naudojamos kari-; dieną, 
nėms bązėms, i 
prieš Vakarų Europą.

Konferencija
1) visu rimtumu kreipia pa

saulio dėmesį į Sovietų Sąjun
gos pavergtų tautų teisę laisvai 
apsispręsti,

2) reikalauja, kad Sovietų va
dovybė; tuojau pat sustabdytų

bus priimta galutinės varžybinės

— komandinės ir individualinės 
varžybos.

9) Slidinėjimas — Alpinistinės 
varžybos — vyrams, moterims, 
jauniams (žemiau 17 m.) ir vy-

sį Luzerne, Šveicarijoje, buvo 
sušaukta konferencija,: kurioje 
apžvelgta Sovietų Sąjungos ne
rusiškų tautų rusinimo politika, 
ir išnagrinėtas kolonialinio tų 
tautų išnaudojimo režimas. Kon
ferenciją -surengė organizacija, 
kuri vadinasi ^Europos žmonių 
teisių ir apsisprendimo konfe
rencija1’. , K^žf^enejja priėmė 
rezoliuciją, kurios vertimas į 
lietuvių kalbą skamba taip f ,

“Europos žmonių ,fėislų.;ir ap
sisprendimo konferencija^ 
kusi Dūžėrne 1982 m. spa^čr/10; 
ir 11 dienomis, buvo labiausiai 
skirta nerusiškų tautų rusifika- 

ir kolonialinio režimo prak-

Aleksas Ambrose,

CniCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Ve . :. ^ autorius,
paruošė, -sutvarkė ir išspausdino geriausią

’ Čhicagos lietuvių istoriją
? ■ (1869 — 1959 metai).

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

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

nėssdalyvių registracijos data.
VII. Detališkos žaidynių infor

macijos pastoviai siuntinėjamos 
j viyems š. Amerikos ir užjūrio 
į sporto vienetams, žaidynių rei- 
į kalais. kreipkitės į žaidynių ko- 
nniteto vicepirmininką! Rimą 
Dirvenį, 8913 South Leavitt St.; 
Chicago, IL 60620. Tel. (312)

3) smerkia išnaudotojišką ko- 239-2179, arba gen. sekr. Algir-
lonialinc politika nerusiškų tau-1 ^5 3000 Hadden Rd.,
tų kraštuose, ir

4) kreipiasi į pasaulio visuo
menę, primygtinai prašydama 
paremti Sovietijos nerusiškų 
tautų teisėtas išsilaisvinimo pa
stangas.-

Luzemas, 1982 m. spalio 10 d.
(Iš Europos Lietuvio)

nerusiškų tautų rusifikacijos po-( 
litiką, siekiančią sunaikinti ne
rusiškų tautų egzistenciją,

dą Bielskų, 3000 Hadden Rd., 
I Euclid, OH 44117. -Tel. (216) 
1481-7161. ' ♦

II-jų PLSŽ-nių komitetas
» ‘ ’

— Amerikos ir Sovietu Są
jungos pasitarimai apie ginklų 
mažinimą atidėti iki ateinančių 
metų vasario 2 dienos.

M ARU A NORI

SIUNTINIAI Į LIETUVA ' <
KAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ 

2608West 69th St, Chicago, HL 60629. ♦ Tel. 125-2781

ir ,

.cj Cosmos Parcels Express Corp. TT
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

JW01 W. 69th St, Chicago, IB. 60629 ♦ Tri. >25-27>J
.‘st ■ - , V- , '

Atdara Kokiadienialf dtjū

et 476

ludnM ^5. Kieti vtrieliaL Paitu SSL ~r

mz. juJL.uiy.Ao iTiiiYo i o, . i 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
• Lr patarė mums toliau studijuoti.

S LTIEkATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokxta 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neeenrią, Vlnef 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmlko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubai, A. Rakštelės ir A. Varna 
kūrybos poveikiais. 365 puri, knyga kainuoja, tik S3.

> DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir t*TR 
ttnių šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir įiedainuojan. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., , karūnoj s S2.

<

f V1ENISO ŽMOGAUS g ¥ v ĖDIMAS, Antano RūJic apraly« 
Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saum 

gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikcrtarpfo buities lite* 
raturinė studija, suskirstyta akirsneliala Ta 206 puslapių knygi

• Luc tu V isKASIS PAMARYS. Henriko Totno-TtmaJanaft 
įdomiai paraityti rtudija apie Rytprtniua, remianti* Pakalnė* s 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs Hekvienara 
lietuviui. Leidinys ffiuatrnotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimaijų vertiniai J vokleEų kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Ryfprtrių žemėlapis. Kaina M,

V KA EAUM1S OMI, rafyfojoi PetronėTčf Orintaltės airi- 
minimai !r mintys apie asmenis Ir vietas nėprflt □etnvoje Ir plr. 
mafriaig bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapio*, 
bet kainuoja tik >3. i ‘

’• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesuprvf- 
1*1 Ir klaidingai interpretuojama g gyvenime Ir politikoje'; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poė» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teiaea, 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fįO. 1

> BAT T AINIS NOV IfcLfS, M. Fosčenko Hryba, 1. Valaičfa 
vartimaa. 101 knygoje yra ’40 aąmoJtagTj novelių. Kaina CX

Knygoa gaunamo* Naujlcncve, So. Halsled St, Odeaga,
HaMomAIE lOtM. plarirajtf Rfhu pHd*3 Sdk

3 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Tuesday, December 7, 1982
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komunistų išnaikinta 66 milijonai žmonių. Tam skaiėnri 
reikia priskaityti ir tuos vokiečių kainus, kurie buvo 
badu išmarinti sovietinėse belaisvių stovyklose.

Bet kalbant apie milionus komunistų nužudytų žmo
nių, negalima pamiršti ir Maskvos komunistų įvykdytus 
gyventojų išvežimus, kuriuos atliko jų Okupuotuose kraš
tuose, kaip antai, Rytų ir Vakarų Europoje. Iš tų kraštų 
milijonai žmonių buvo Sibiran išvežtų kurių tarpe netSBCOND-CLASS POSTAGI PAW AT CEKAGO, ffJJWwą 

seneliai, ligonys, maži vaikai ir kūdikiai. Jie visi tapo 
i 4-00 to baisaus košmaro aukomis.

Rytų Vokietijoje, taip yra Sovietų valdomoje zonoje, 
$45.00* nuo 1945 metų koncentracijos lageriuose mirė 90,000 žmo- 

nių Juk ir lietuvių tauta jau niekad neužmirš, kai komu
nistinis okupantas, pavergęs Lietuvą, Sunaikino trečdalį 
mūsų tautos Sibiro kacetuose ir kalėjimuose. Koks didelis 

i. skaičius nužudytų lietuvių patriotų, inteligen.tų, karių, 
net eilinių ūkininkų, darbininkų ir kumgų. O kiek tūks- ■ 
tančių komunistinis okupantas žiauriausiu būdu nužudė 
mūsų partizanų! Kas šiandien sužinos^ kiek patriotų lie
tuvių yra sugrūsta kalėjimuose bei ISibiro kacetuose? 
To nežino net kai kurie mūsų kultūrininkai, kurie, nu
vykę į okupuotą Lietuvą vieŠnagėn, ten mėnesiais buvoja 
“Tėviškės” draugijos globojami. O už ’tokį vaišingumą 
dėkoja okupanto samdiniams ir komunistų partijai.

Pasibaigus karo žygiui 1939 metais Lenkijoje, Mask
va išvežė Į Rytus 1,06 milijono lenkų, kur 270,000 mirė 
sovietiniuose lageriuose. Taip pat 15,000 lenkų karininkų 
buvo nužudyta Gudijoje, Katyno miške.

Maskvos kariuomenei okupavus Afganistaną laisvo-1 Ju lavijoje 1944 metais komunistinis režimas^išžu- 
jo pasaulio spaudoje is naujo įskilo klausimas, kiek.tarp-, ^^0 vokiečių, 130,000 antikomunistu jufeisO)-

. . . _ . .... ’ j bani joje priskaičiuojama 150,000 nužudytų. Dąugybęi^lį
. ... ..... į munijoje. O Vengrijoje, 1956 m. sukilimo mętų,.;bų^\ŽiĮ7

žudyta 2,000 žmonjų ir tūkstančiai išvežta Į-Ru
siją ir ten sunaikinti. Bulgarijoje nužudyta daugiau kaip 
2,000. Oficialus Maskvos radijo pranešimas skelbia, kad 
Kinų Liaudies Respublikoje tarp 1946-1960 metų, tuo me
tu, kai dąr buvo,; kinų ^sų, sovietais palaikomi draugiški, 
santykiai, buvo išžudyta 13,1 milijono žmonių. ; y -;

Kinams pavergus Tibetą, buvo sunaikinta 200,000. 
žmonių. Bendrai, Azijoje dėl komunizmo buvo nužudyta,. 
Vakarų ekspertų surinktais daviniais,1 iiūo bOckitBŠiinilikj 
jonų žmonių. Į šį; aukų skaičių- priskaitoma Korėjos iri 
Vietnamo karuose žuvusieji azijiečiai. Afr&oje komu-, 
nistinio režimo valstybėse badu mirė 35:milijonai žmonių.

Kuboje, vadovaujant F. Castro komunistinei akcijai 
perimti valdžią, buvo nužudyta daugiau kaip 30 tūkstan
čių žmonių. . f . "■ /

_ Bet šie suminėti pasibaisėti: d skaičiatdar nėra pilni. 
O vis tik pakankami charakterizuoti tą sistemą, kuri vi
sais garsiakalbiais, spauda, komunizmo agentais bei jo 
simpatikais skelbia, kad komunizmas veda tautas Į aukš
tesni socialinio gyvenimo būvį ir žada žmonijai huma
niška ateiti.

Reikia tik stebėtis. Nacizmas išžudė milijonus žmo
nių, jų kūnus krematoriumuose pelenais pavertė. Bet Šie 
dvidešimtojo amžiaus naciniai budeliai jau seniai pa
smerkti ir jų žmogžudiškas darbas sustabdytas.

Bet, deja, komunizmo režimas, kuris toks pat lygiai 
žiaurus, miliojnus žmonių išžudęs, dar ir šiandien žudo. 
Jau nekalbant apie žudymą pavergtuose kraštuose, Sibi-. 
ro kacetuose, toks baisus masinis žmonių žudymas dabar 
vlksta Maskvos pavergtame Afganistane.- Koks < ciniškas 
komunistų pasityčiojimas, kai jie skelbia savo propagan
dą, kad kapitalitsinių kraštų bedarbiai darbininkai gali 
tik pavydėti sovietiniams darbo žmonėms tokių gyvenimo: 
darbo sąlygų. Tuo tarpu, iš tikrų šaltinių žinome, kad

Ai šį Janvcry L 
Subacriptioa JUtfeėa

Chicago $45.00 per year, ^4.00 per 
rix raonthi, $12 00 per 3 mooths. Ir 
Uber USA localities $40.00 per year. 
V~\00 per six months. $1X00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
sdher countries $48.00 per year.
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Komunizmas siekia valdžios 
žmonių gyvybių aukomis

tautinis komunizmas sunaikino žmonių, pagrobdamas 
valdžią pasaulio kraštuose? Londono “Foreign Affairs j 
Research Institute” (Institutas, Įsteigtas užsienio politi-l 
kai tirti) apskaičiavo, kad komunistai, siekdami valdžios, 
sunaikino 83,5 miliono žmonių. Gi, JAV “Citizens for 
Freedom” sąjunga skelbia savo statistinius apskaičiavi
mus, kad tarptautinis komunizmas sunaikino nemažiau 
85. milijonus žmohių. Solženicynas priskaito dar didesnį 
šuha^lntiį žmonių skaičių, būtent: 110 milijonų. Bet į jo- 
apskaičiavimus yrasų^^ąųktą ir tie milijonai'-žmonių, ku
rie buvo numarinti dėl komunistų sudarytų specifinių 
priežasčių, kaip antai: dėl jų krašte sukelto bado, ar pla
čiai išplitusių epidemijų. Šių išmarintų žmonių aukščiau 
minėtos Įstaigos neijungė Į savo apskaičiavimus.

Kas, pagaliau, nėra girdėjęs ar skaitęs apie tą baisų 
badą? Jo priežastis buvo komunistų užmojis Įvesti visa
me krašte naują ūkinę, kolchozinę, arba dar kitaip vadi
namą — sukolūkinimo sistemą, šiai sistemai Įvykdyti, 
atimant iš ūkininkų jų ūkius, buvo panaudota žiauri 
prievarta. Ši sistema Rusijoje likvidavo nemažina 10 mi
lijonų ūkių, o ją vykdant, buvo nužudyta trys milijonai 
ūkininkų.

Vakarų pasaulio valstybės sutartinai skelbia, kad 
1918-19 metais bolševikams Sovietų Sąjungoje perimant 
valdžią Čekos teroru, kurią šiandien pavaduoja KGB tar
nyba. buvo likviduota 1,75 milijono žmonių.

Nikita Chruščiovas 20-me komunistų partijos suva
žiavime paskelbė, kad vykdant 1936-38 metais “didijĮ” par
tijos “valymą”, buvo likviduota pusė milijono partijos 
narių. Ar tai ne šiurpus pranešimas?

Stalino koncentracijos lageriuose mirė apie 16 mili
jonų žmonių. Žinomas rusų rašytojas Vladimiras Bu- 
kovskis tvirtina, kad Sovietų Sąjungoje, komunistinio 
režimo dėka, žuvo 40 milijonų žmonių. Rusų išeivių laik
raštis “Novoje Ruskoje Slovo”, pasiremdamas visuotinio 
žmonių surašymo daviniais, skelbia, kad Rusijoje buvo
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Pusantro milijono už inžinieriaus 
neapdairumą

Praeitą penkiadienį Spaude s mes visai kvėpuoti negalėtume, 
klubo Bariai, nekreipdami dėme- , 
šio į blogą orą ir Ęnnjimą, su
sirinkę AJvudo kambaryje, 
svarstė neapdairių inžinierių la
bai brangų atlyginimą.

Visi skaitėme, kaip Rockwell 
bendrovės pareigūnas, hėnofėda
mas eiti Į teismą, sumokėjo pus
antro milijono doleriu Erdvės 
tyrinėtojų įstaigai ir baigė-rei
kalą dėl astronautą drabužių;; 
Jis dar ant -čekio pridėjo'pasta- 

daugiau nesikabinės prie -gumb 
nių drabužių;gamybos;

Vienas Spa-udos <kluboį narys, _ _
užmiršęs; kad klubas rūpinasi ĮyVaAj3tkėfi: viena 4 mėtų pStėlė. 
lietuviškos spaudos .reikalais,- rJ-' - -
pa reiškė, kad čekį- ' pasirašęs 
žmogųSį’ išinetęs’ ne'šavą pusaęt-; 
ro ' milijono : čekį,. galėjo. laisvai 
teįsybes ieškoti.. Tupjąu paaiš' 
kėjo, kad tą astronauto gųmini- 
drąbužį “sįūyp’' ne Rockwell įi-i 
t^nątūjii^.-^t 

jįnP drabužių^’ganiintdjaj esanti 
.iSTew *VorkoyValsįijėj;Eąst Ąųni- 

' ta upesteiyje. , ■ ,ę;.\ ■'
. Reikia turėti galvbje/kad rax> 

ir laisvai kvėpuoja 
Žemes ■pąv'iršiirje.ūfiia7 k'vepuoja- 
mą_onj spaudžia vnėna atmosfe
ra. Tiksliau -pasakius, -kvėpuoja
mą orą Spaudžia W atmosfera, 
bet Žemės pavfišiujef.ešahiiš at
mosferos svoris: : Tas svoris

liktume be plaūčhj. Tai yra rie 
tiktai mums, bet ir visiems gy
viams. Suspaustą orą kvėpuoja 
šuo, katė, pelė, skruzdė ir tara
konas. Jiems reikalingas atmos
feros spaudžiamas oras. Be at
mosferos spaudimo jie neišiai; 
kytu, Vieną kvadratinį centi
metrą žemėje spaudžia 1.V33 
kilogramo. \ ■> 8.

Tuo tarpu banginįarhš atmos
feros suspausto pro per marai, 

bą, -kad įstaiga, gavusi tą^fekįį. Jiems atmosferoj pias ttiri”bfiti;
- vahd; ns suspausias, Iš 65 į nend
res išplaukusiu ir bkldn atsigu
lusią banginiu,' 64 nudvesė.’ Lako

Ją suspėjo laiku išvežti, kąd gįa-: 
lėtą , [ieroti; įspausto vapdens; 
Srot. Jjūięfeš'. tĮrijyjjąii -sutvertos, 
'kad jos ^stipresnės.*'’r'- J.y’'L< r-

Ji .'§įtQė'^tfe<>sfėra snūdžia iš J5A- 
. vįfšiatfe.ir 'iš- vidaus. ’Bel Įt aii Ko

drabūžį iskėfia' 300 myliu ailŠs- <’ . ’■ • X.s ■ < ' - * < - ■ •* w
tumoru kur atmosfera iš lauko 
nespaudžia; a vkkjje:yra astro- 
nautas, kuris turikvėpuoŪ’.-atr 
mosferos suspautą įj'ą^.iaukstu-,. 
moj drabužis' pradės pūštįšlTŽeA' 
mėjė, jęi guminis drabuži-tvari 
^ojė^jis nesipučia. Juo aukšgižiii 
-drdv^ląivfš kils, tuo labiau ,dra- 
bužispūsis. .Ės gali išsipūsti'kaip 

■baJionas.< Jeigu; iiesuiaįky^J' tai 
jis - ii' toliau;; pūsfci :*Q<patąk^ j: 
iekį. aukštį,* .w fr^tikcis.
.jau nebejaus, La-•jis galį, sprogų.

plaučius ir iš vidaus'. Jeigu ne
spaustu iš vidaus; tai mes nega; 
lėtume į kvėpuoti. Atmosferos
spaudimas suplėšytų plaučius 'r. GtnĮja pūsis- ir<'^k^š't.;4ęįgtt .įuė-

nužudytų ir nukankintų kalinių;^katilaisrtšgrĮštąs -kanalų- 
dugnas. Teisingai spaudoje škšfciarita, kad Sonbtų Są-; 
junga yra industrijos kolosas, kuris statoinas ant .iniii'- 
jonų kalinių kaulų. • .?- V 7 . ’ - : .

Ir kada, gi, laisvojo pasaulio Valstybių gaįvų_ sąžinė 
pabus ? Ne jaugi jie vis dar nenori žinoti,- ko ^ovietinib: 
režimo pavergtas žmogus trokšta? Jis trokšta laisvėj 
objektyvios tiesos, teisingumo, behdraviniOx W laisvojo 
pasaulio žmonėmis, trokšta laisvės laisvai pareikšti savo 
mintis.- . - - ■ ■"

A.Svilonis

kas -jos nesulaikys, |ftl jį sprogs. 
Kite kelio nšra.

Kad ji nesprogtų, tai gumai 
reikia įtaisyti šonkaulius, kurių 
atmosfera neįveiktų. Reikia gu
mą taip parutBH, kad prie “šon-

Bau nuo šonkaulių — plonesnė.
Bet ji negali boti labai plona, nes 
tada trūktų, o reflda, kad ne
trūktų. Drabužis padidės, bet

įsakoma, kad 1 kvadratinį 
centimetrą spaudžia kilogramas. 
Tikrumoj spaudžia 33/1000 gra
mo daugiau, bet mūsų apskai
čiavimui klaidos nepadarysim, 
jei pasakysim, kad spaudžia ki
logramas. O jeigu apskaičiuosi
me, kiek kvadratinių centimet
rų turi slegiamas žmogaus kū
nas, tai žinosim, kaip smarkiai 
s-egia žmogaus kūną.

Reikia turėti galvoje, kad at
mosferos slėgimas nevisuoinet 
vienodas. Karštą dieną slėgimas 
lengvesnis, o šaltą dieną jis daug 
sunkesnis. Kalno viršūnėj leng
vesnis, pakalnėje sunkesnis.

Turime turėti galvoje, kad tas 
guminis drabūžis turi būti labai 
igerai “pasiūtas”, o gal teisin
giau — suklijuotas. Kada jis pu
čiasi, padidėja, tai jame deguo
nis retėja, o žmogūs turi visą 
laiką turėti vienodą deguonie 
kiekį. '

New Yorko valstijoje, East 
Aurora miestelyje,yra dirbtuvė, 

’ gaminanti guminius drabužius 
ir aparatus deguoniui įpumpuoti 
į juos guminius drabužius, ku- 

"riūo“še yra kvėpuojantis žmogus.
Patys Erdvių tyrinėtojai, išty

rę abiejų astronautų gtųnipnis 
drabužius išaiškino, kšad’lr&d

’-Adroros’: -dirbtuves, tarnautojas 
jas išėrilėi Jam htrqde,'kad rei- 

- kėjo-jas pravalyti; JCišėmė, pa
sidėjo ir užmiršo. Tuo tarpu, at- 
ėjo-jsakymas tuos guminius dra- 
bužius išsiųsti. Tuo metu to dar
bininko dirbtuvėje nebuvo, tų 
plunksnelių niekas neįdėjo, tai 
ir išvežė be jų. k - .

LJž neapsižiūrėjimą Rockwell 
bendrovė sumokėjo pusantro mi
lijono, o East Auroros įstaigos 
vadovybė, dėl šventos ramybės, 
uždraudė jam kišti nagus prie 
valstybės-užsakymų. Bendrovės 
vadovybė žino,- kad jis blogos 
valios neparodė, tai ir nerado 
reikalo jo bausti./ ■ •• -v .'

Rep.

— Mozambiko - lauUnio pasi
priešinimo partizanai MRR pas
taruoju metu smarkiai išplėtė 
savo veiklą if pakeitė taktiką. 
Dabar -jau nebežudo - valdžios 
pareigūnų ir mokytojų, bet, pa
ėmę i nelaisvę, duoda pamokas 
apie marksizmo žalą kraštui *r 

i po to paleidžia.

JUOZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Netrukus kaip alkani vanagai pradėjo skrieti 
trys smogikai. Nusitaiko ir paleidžia šovinių 
spiečių. Šaudė iš lengvųjų patrankėlių. šoviniai 
čaižė ne tik sunkvežimius, bet ir trobesius. Iš
sproginėjo stiklai languose. Sienos pasidarė aky
tos kaip koriai. Ronkūs pasislėpė savo apkasėlyje. 
Protarpiais pažvelgdavo jie nusiminę. Laukė, ka
da visa tai baigsis.

Staiga pamate, kad liepsnoja namo ir svirno 
stogai. Lėktuvai paleido padegamuosius šovinius. 
Degė ir sunkvežimiai. Netrukus smarkiausias 
trenksmas priplojo Visus prie žemės, net priedan
goje betūnanaus. Sprogo sunkvežimių benzino 
bakai ir prapliupo didžiausi ugnies -kamuoliai. 
Vieną akimirką abu trobesiai paskendo liepsnose. 
Laisvai nevaržoma siautėjo ugnis. Lėktuvai vis 
skriejo stebėdami ir šaudė protarpiais. Matyti 
buvo, kad tyčia taip daro, idant niėkafe nedrįsti? 
malšinti ugnies. Degė viskas- Likosi tik tiek, kiek 
apkasciy buvo paslėpta.

Qmarki kaitra nugiamonejei ir kryžių, jis de- 
re kaip iškilmių fakelas. Rausvomis lūpomis links
mai čiulpė Fersnos alyvą, kuria buvo ^mirkytas 
ąžuolas, kad amž as stovėtų. Nuo kaitros pradėjo 

k KsnĄi?. sunkūs švininio Kris

taus kūno lašai bumbsėdami krito žemėn. Jie 
bumbsėjo kaip koks prakeikimas. Giliai jie smigo, 
čirškėdami ir viską aplink save paversdami Į anglį.

Lėktuvai, pasitenkinę savo darbu, dingo iš 
akių. Tuojau pasirodė kareiviai, išlindę iš krūmų. 
Jie išardė savo šautuvus ir išmetė dalimis. Nuei
dami atsigręžė dar, pasižiūrėjo į Ronkūs-. besistie
piančius iš apkasėlio, ir pasakė: “Kaput, rtatko. 
Alles kaput. Abgeschlossenl”

Nuėjo pasiduoti priešui.
Motina ir duktė tebebuvo sukritusios ant ap

kasėlio briaunos. Abiejų pečiai konvulsiškai trūk
čiojo. Abidvi nenumaldomos raudojo. Tėvas nebe
iškentė ir piktokai subarė:

— Gana judviem čia žliumbti! Be to jau gai
va sunki. Nebūkit mažos. Verčiau ^džiaukitės ir 
pasimelskit, kad tik blogiau nebūtų. Juk matėt, 
kiek čia praėjo. Vien tik lazdelėmis pasirams
čiuodami nuėjo. Nė vienas taip nešaukė ir nesi- 
draskė, kaip judvi dabar.

KAI VISA TAUTA NAIKINAMA
— Milda, tu čia ?! — keistu džiaugsmo ir nu

stebimo jausmu prašnabždėjo Andrius.
— An... ! — garsiau prasiveržė merginai, ir 

bematant nutrūko nebaigtas ištarti jojo vardas.
— Tsss!... — sustabdė Andrius, laikydamas 

rodomąjį pirštą ties nosimi ir per vidurį sučiaup
tų lūpų.

-Tis vėl dėjosi rūpestingai berankiojąs. šlavi-

nėjąs metalo drožles aplink, mašiną.-Tuo tarpu 
vogčiomis sekė Mildą ir nurodinėjo jai; ' ’ . >

— Dabar tylėk/ Vykesnysis seka ir meisteris 
čia pat slankinėja. Nepaleisk grąžto rankenos. 
Tvirčiau taikyk! Apsižvalgyk už halės pietų metu.

Por$ kai tų paslapčiomis pažvelgė dar į Mildą 
ir fiūstūmė ’savo vežimą prie kitų gręžiamų, plaus
tom^, oMiubjaimų mašinų.' Aibės jų čia dirbo. Vi
sos džirzgė, žvrigė, staugė. Pragariškas triukš- 
mfcfc kutUfto; StĮite. 7 į

Halė didžiulė, plačiausia. Kadaise buvo švie
si, jaukesnė. Dabar, bombarduojamų lėktuvų pa
vojais akivaizdoje, aklinai užtemdyta. Tirštais 
dažais užtepti langai. Tiek dieną, tiek naktį, to
lygiai tamsu. Jokia lauko šviesa, joks saulės Spin- 
tialys nepagtosto pavargusios, nusiminusios 'šir
dies. Dulkių ir patamsių miglose blankios atrodo 
lėmpį Švlėsos ties pat mašinomis,' kur cHkb&ma. 
Ir dirbančiųjų veidai»-po staigiais ryškios fctiesos 
lūžiais iš po me tab nių gaubtuvų vaiduokliškai 
keisti Kažkaip panašu j viduramžių alėMmikus, 
kurie nuo Manių slapstėsi irYd|džiųjų pasaulio 
susidarymo paslapčių.ieškojo.

Andrius, bėstumdydarnas įx> halę gęležihį sa
vo vežimą, kiaurais bėgiais riedantį, susipažįsta su 
daugeliu darbi^^ Jų Čiaųp^į^Hau ttf-ė-’pranT, 
cūzai, italai. smėnaF^ kroatai, ;įfhai.’riuata, len-. 
kai, graikai, totoriai, na, ir paįįnį? vokiečiMį kaip 
seimininkai. - r ų

Dažnai jis pasikalba su ta^‘darbininkais, tik 
ne su vokiečiais. Sitfc- jam he Įl&tigai. Aide arti-’

mesni. vienodo likimo ir nelaimės. Visi jie varu 
čia suvrayti. Vieni jų :karo belaisviai, kiti irgi 
kaip •belaisviai,' tik ne kautynių lauke sugaudyti, 
o žiburiai vokiečių žandarų suimti ir atvežti iš 
gatvių, laukų ir gimtųjų sodybų. Visi skundžiasi 
savo likimu, visi jaučia tą klaikią nesąmonę, kad 
turi dirbti ginklus prieš savo brolius, prievarta 
kariauti vokiečių pulkuose ir ilginti patį karą.

Halėj daug moterų — senų ir jaunų, prade- 
danl ketbriblika fhefų. Visos dirba iš prievartos, 
tiek vvkirtės, tiek kitų tauto. Daugiausia And
riaus -dpniesį patraukia viena pusamžė rusė. Ji 
tokia sielvartinga ir nelaimingiausia atrodo. 
Šluosto popieriumi alsuotas, metalo dulkėmis ap
trauktas ginklų "dalh. Tuo pat popierium skubiai 
nubraukia ašaras Tmo savo skruostų.

Andrius neistūri ir paklausia:
— Kodėl taip dažnai Vėfki ?

— AĮ visi verktų, jei taip pasiilgtų savo gim
tinės, kaip M,.

— 0'kur gi tavo gimtinė? .
— Ten, netoli ‘Rostovo.Tokia miela, graži 

stahiėtrii '
— Vadinasi, tu iš kazokų žemės?
— Taip, v. Jei tik paleistų kas, pėsčia 

keliais riŽAU į-ę®vo gibrtinę..v. '
— Kaip gi.tu pareitum? Juk tai bevęik už po- 

ros tWmn^iu.KUnietru? ‘

(Bus daugiau;
’ a, , .' _.**“* A

4 Nauįteoo's, Chicago. 111. — Tuesday, Q-c. 7. 19$2
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A VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos pusiapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai ^atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Haisted St, Chicago, IL 60608

MBWMIMimWM

Etidien.
Abcila p&dėdavu Valdytei, bet 

nesikišo į Sandaros redagavimą 
ar leidimą, nenešė adresų ir ne
atkalbinėjo žmonių nuo Sanda
ros. Savo laiku Vaidyla dirbo 
apie metus Naujienose, Lai Asci- 
ia padėdavo, kiek pajėgė, Vaidy- 
lai, be jokių planų jam pakenktu

Kaip šeštadienį, taip ir sekma
dienį, daug žmonių atėjo į bu
dė tuves.

Reporteris

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriuj

1938 S. Manhoėn RcL, Westcheater, UI.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomia 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

Tel: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Service 855-4506, P*«e 06058

DR. A. Ę. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

EPECIALYBR: AKIŲ LIGOS 

3907 We«t 103rd Street

Valandos pagal ‘susitarimą.

Joniskieciy Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešinetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 7 d., 1 vai. po
piet, Vyčių salėje, 2455 W. 47th St 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1983 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rast.

— Nikaragvos arkivyskupas 
Obando Bravo pareiškė, kad ku
nigas Miguel D’Escoto užsienio 
ministerijoje metė sutaną ir vi
sai (bažnyčios neklauso.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Ž6U W. 71«t SL T«L 737-5149 

^Tikriaa ph tai Vn

ir “contact lenses,\

Or. LEONAS ŠE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
a» WEST 63rd STREET 

Valančio*: aatnd. 1—4 popic..

— Nikaragvos užsienio reika
lų ministeris Miguel D’Escoto 
tvirtina, kad arkivyskupas O. 
Bravo prieš du metu taip pat 
pritaręs revoliucijai.

— Popiežius Jonas Paulius II 
yra pasiryžęs išvalyti Centro ii 
Pietų Amerikos bažnyčią nuo 
komunistinėmis idėjomis užsi- 

• krėtusių dvasiškių.

1729 S, Haisted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service— Prieš 30 metų Anglijoj ir 
V&Iijoj per metus būdavo užre
gistruojama apie pusė milijono 
nusikaltimų, šiandien tas skai
čius siekia 3 milijonus. ĮsHauži- 
mai į namus padidėjo nuo 97,000 
iki 719,000. Įvairūs pavienių as-; 
menų užpuolimai ir apiplėšimai 
pakilo nuo 7,000 iki 100,000.

(312) 226-1344

■ ■ wi. » W ■ .1

R.
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PALAIDOJO JUOZĄ ASCILĄ
Pirmadienį, gruodžio 6 d., L^c-, ū’Mikee sankryžos. Priklausė 

tuvių Tautinėm kapinėse palai- Chicagos Lietuvių Draugijai, 
dojo Juozą Ascilą (Josėph Aseil-1 vienus metuš buvo šios draugi- j 

jos pirmimnkas. Paskutinį de- 
’Shfttilfetį jis gyveno Bridgepor- 
te, Kulta name, o vėliau persi
kėlė į Špaičio namą. Kai pradėjo 
negaluoti, tai įperši kėlė į Bridge- 
View ligonių priežiūros namus. 
Ten jis gruodžio 3 d. ir mirė. Jis 
paliko dukrą Emą Pčtraitienę, 
josios vyrą Antaną (Tony), 
anūkę Pamelą Rice, josios vyrą 
Charles ir proanūkę Amy.

Velionis buvo naujienietis. 
Apie 50 metų rašinėjo korespon
dencijas dienraščiui iš visuome
ninio Chicagos • lietuvių gyveni
mo, priklausė SLA kuopai, da
lyvavo šios organizacijos veiklo
je, pritarė Amerikos Lietuvių 
Tarybos vedamam darbui, rašė 
ąfidevitus tremtiniams, padėjo 
jiems čia įsikurti. Buvo Naujie
nų direktorius, dalyvaudavo po
sėdžiuose ir, kol sveikata leido, 
rūpinosi laikraščio reikalais.

i Kai Vaidyla sunegalavo, tai 
! labai dažnai padėdavo. Vaidylai 

išėjus, pabūdavo laikraščio įstai- 
Į goję, o kai Vaidyla neteko jėgų 

■ ir negalėdavo hueiti į valgyklą, 
tai atnešdavo jam maisto. Pra- 

r ‘džlėje Šlaistą atnešdavo kartą 
arba porą kartų į savaitę, o pas
kutiniu metu jam maistą neš-

la), sulaukus) 91 metą amžiaus. 
Juozas Ascite ghnė Lietuvoj,’ 
Suvalkijoje, Liudvinavo vate.,į 
Šilavotas kaime.

Amerikon Ascilų giminė su-’ 
važiavo šio šimtmečio pradžioje. 
Čia buvo atvažiavę try’s jaunes
ni jo broliai ir sesuo, bet jie iš
mirė anksčiau, negu Juozas. Li
ko didokas skaičius jo brolio 
vaikų.

Viši Ascitas priklausė įvai
riems Amerikos lietuvių cho
rams. Pafs Juozas buvo Birutės 
choro narys, dainavo Miko Pet
rausko mokinamas, o vėliau 
priklausė Kazio Steponavičiaus 
Pirmyn chorui. Ascitą ilgus me
tus gyVeho šiaurinėje Chicagos 
dalyje, prikfaūsė vietos lietuvių 
organizacijoms. Vėliau ilgus me
tus gyveno McVickcris Parko 
srityje, tarp North Ave. ir NH1-

— Albanijos lyderis Hoxha 
viešai pasmerkė buvusį ilgametį 
bendradarbį ir krašto premjerą 
Shehu, kuris praeitų metų gruo
džio mėnesį nusižudė. Jis buvęs d 
išdavikas ir iš Belgrado turėjęs ( 
įsakymą jį nužudyti, bet laiku i 
pakliuvo į policijos spąstus. J

EUDEIKL
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR IHDŽIAUS1A LAIDOJIMO {STAIGA

Tel. 927-1741 — 1742

J

■ I
■

■ 
I

FL U SID A

Ofiso telefono: 776-288% 
froteaclj** foMU 448-5543

— Mozambiko priešvalstybi- q 
niai partizanai paleido tris por- J 
tugalų inžinierius ir jų šeimos į 
narius, kuriuos 30 dienų išlaikė ’ 
nelaisvėje. Mozambiko prezi-į 
dentas Maclrel kreipėsi į kaimy
nines valstybes, prašydamas ka
rinės pagalbos prieš įsigalėju
sius MXR partizanus, remiamus 
Pietų Afrikos. j

------------- I
— Doverio, Anglijoje, muitf-; 

nės pareigūnai vieno automobi-: 
lio bagažinėje atrado 156 tūks- z 
tančius svarų banknotų. Auto
mobilio savininkai nežinojo, kas 
tus pinigus ten padėjo. •

r

— Naujas Vakarų Vokietijos 
kancleris dr. Helmut Kohl yra : 
didelis V. Europos kraštų visiš
ko apsijungimo šalininkas.

I
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4

' TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

i A i 1410 so-5Qth Ave*’ cicer°* Telef. 476-2345

I

JADVYGA ir PETRAS STRAVINSKAI

r

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

5

RADIJO iEtMOS VALANDOS

i

ž

AMSVLAMSQ 
patarnavimas

TURIM*
KOPLYČIAS 

VISQS6 MISSTC 

DALYSI.

jo broliui inž. Edmundui ir žmonai Jūratei Jašiūnams 
reiškiame gilią užuojautą. — VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avėnue

St Petersburg, Fla. 33718 
TeL (8132 .321-^20*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
j| AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Aikštėj automobiliam* pastatyti
"-•muiTii——

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO, ŠERMENINI 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

Lydimai — Pilna apdrauds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chv# 
ir VISA kortele*.

R.ŽEUNAS. TeL 925-8063

PERKRAUSTYMAI

Prostatos, inkstų ir Įlapuzoa 
takų chirurgija.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

i
«48 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayeU* I-U71

i;

tLACKAWIdJ
Z424 WEST 69U STREET TTTt--- --
llWk SOUTH''X'EST Pakw H1U*, pi. (J4-44JJ

f f 
I 
I 
i.į
B S

Apdraustu pcrkraustymac 
Ė jvairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tei. 376-1882 arte 37M996

DUO 8^0 iki 9-JO vaL ryto. 
Stati* WOPA - 1490 AM 

tranaUunjamo. ii atūty atvdijn* 
Marquette Parte.

Vede|« — Aldona DauVū. 
Tolefj 778-1543

A. A. JUOZUI ASCILAI

mirus,
jo dukrai EMMAI PETRAlTlENEI su šeima reiškiu 
gilią užuojtfūCą ir kartu liūdžiu.

ROŽĖ DIDžGALVIENĖ

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, U 4OC9

tadrmio &30 nk vakaro- 
Vuoa laidos ii 1NCEV stotie*,

“Lietuvos Aida?
KAZĮ BRAZDlfONYTt

St Petefibsfg. FIK, HM vai. p.p. 
iš wns stotie*. 1110 AM banfa.

( &U W. 7t.t ftfbM

CMlckgo, 80621
T«J«L 7?8-5374

VILIUS TRUMPJONAS
Gyv. Marquette Parke, ėhieagoje

Mirė 1982 m. gruodžio 3 d., sulaukęs 74 rrretu toižiatrs. 
Gimęs Lietuvoje, Klaipėdoje. Amerikoje BgyVėrfo 31 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Marta, du štoūs — Vilius, jd 
žmona Danutė, ir Arvydas, jo žinonk Rosina, duktė Ange
lika Dudėnas, anūkės — Aldona, Niką, Kristina ir Rūta; sesuo 
Erika šernas, jos vyras Petras bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. , ,

Buvo iždininkas Mažosids Lietuvos Lietuvių draugijos, 
futbolo mėgėjas Lietuvoj ir Amerikoj, narys Klaipėdos Spor 
to ^ąjūngok, tarptautfnėSe rungtynėse Lietuvą atstovavo ŠC 
kartų, buvo “Lithš” futbolo komandos treneres 1959 metais. 
Priklausė ’&hisiv1®rffjWnui Lietuvių Amerikoje.

Kūnas pašarvotas L^ck-Iteėkawicz koplyčioje, 2T21 W. 
L/ttiiYSYiiab ftažk Y?t.

Pirmadirtų 7 Vai. vak. budėjimas Lietuvių Evangėfikų 
LanhAoTų YėVikkė*, iiAžnyėioje, ‘6511 S. Troy.

Arftradterjį. gftlddžio 7 d„ 10 vai. ryto bus -lydimai iš 
bažnyčios į IJetutVilį Tautines kapines.

Visi a.a. Viliaus TVuriljonb giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir ’suteikti jatn 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

N'fltfOdę lieka:
žlftėite, sūnūs, duktė, anūkės, sesud, gimines-

(IhMčtdrfai Steponas C. I^ack ir Sūnūs.

A. A. ŽULIUI JASIŪNUI

įnirus Australijoj,

UMetrrbg

Direktorių

jo brohui lidftf(Aidui ir žmonai Jūratei Jašiūnams 
Yeiškranū? Užuojautą.

TAVroŠ VoNDO CHICAGOS KOMITETAS

BŪtĖUS^VAŠAiflS;

TH,: dLVmpic S-1H4

|I

A. A. JULIUI JASIŪNUI
A u gir aK jo j minis,

jo Žmoną, brofį inž. Edmondą su žmona Jūrate ir 
kiftrs gnrrfntk Uhdesio vilfcbdoje nuoširdžiai užjaučia 
irS^rfc FinŠi. < vfOOlfeiiitiiiiviimimiiimBimwBVMtiHt

tež. V. ŽEMAIT IS
ANT. PLEšKYS 

K. POVILAITIS



V. PCTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Vlauas rurvis

Paskui liepė visoms eiti į kie
mą ir rikiuotis eisenai. Vadė nu
sisuko ir tiesi, kaip styga nuėjo į 
kitą kambarį. Aš gi mielai bū
čiau skersai žemės pralindusi! 
Pasijutau, kaip ant bedugnės 
krašto.

— Ar tu galvoji, ką darai? — 
susijaudinusi klausiu pasivijusi 
Onutę. — Jos .manęs nepklau- 
sys!

— Aš galvoju,—atsakė ji man 
šypsodama, bet griežtai. — Da
bar tik tu galvok. Šaulė klauso 
savo vadės.

—Bet . . .
— Skubėk įkieką, tu ten .reika

linga. — Nutraukė ji mane kal
bą.

Automatiškai rikiavau mote
ris, o mintimis spėliojau, kokie 
pyragai manęs laukia.

Žygiuojant per Aleksotą, žiū
riu, gi kelios mano šaulės žy
giuoja sau šabgatviu. Paprašiau, 
kad jos grįžtų į rikiuotę, bet jos 
atsisakė, nes negalinčios aukš~ 
tais kulniukais eiti per tuos ak
menis. ' * y -

Marvos (rodos!) dvare nak
vynė. Sugrįžau iš vadovybės bū 
stinės gavusi parėdymus, gi žiū
riu trys ar keturios mano ponios^
netoli durų, ant šieno, pasiklo- nio.

jusios staltiese, apdėjusios val
giais ir gėrimais vaišinasi su sa
vo vyrais. Pasikviečiau vieną jų 
į šalį ir paprašiau nedaryti ne
tvarkos. Ji juk žinanti, kad vy
rai neturi teisės čia būti. Ji gi 
man atsakė, kad čia nėra nieko 
b1 go, jie netrukšmauja, niekam 

1 miegoti netrukdo, ir kad jos pa- 
j čios atsakančios už savo elgesį, 
j Raportuoti vadovybei? Nuty- 
' lėti? Apsisprendžiau ramiai 
i iaukti vaišių galo ir tiek.

Po manevrų Vladas Pūtvis ofi- 
! daliai pasikvietė mane į savo ka
binetą. Bijoti neturėjau ko, be£ 
ir nežinojau ko tikėtis.

Vladas Pūtvis buvo labai rim
tas, paprašė mane sėsti ir ilgai 
tylėdamas žiūrėjo. Nei pykčio, 
nei nusivylimo jo žvilgsnyje ne
mačiau. ?

— Žinai, vaikeli, — pagaliau 
jis prabJo. — Man tave skundė. 
Neklausk, kas — nes aš nesaky
siu. Tavo pačios labui nesakysiu. 
Jei žinosi, kas — kartais prieš 
skui gailėtumeis. Tu-gi turi aukš 
čiau minios visom būti lygi.Tu dai 
ščiau minios visoms būti. Tu da
rei pastangų, kurios tavo šau
lėms nepatiko. Tave gi skųsda- 
mos jos apkaltino pačios save. 
Matai, aš ir noriu, kad tu tai su
prastum. kad žinotum kokie yra 
žmonės. Tu savo pareigas atlikai 
gerai. Amžius ir patyrimas duos 
tau daugiau pažinti žmones, o 
tuo tarpu paklausyk manes. Nė
ra žmonių, kurie vienodai su
pranta pareigą ir drausmę. Tie,- 
kurie turtingesni dvasioje, ge
riau?-žino savo vietą ir jie nesi
rūpina išsiskirti iš minios. Jto 
savaime, kaip tie brangakmenys 
šsiskirs. Gi, kad tuštesnės var
pos aukščiau galvas kelia, tu tai 
žinai ... 4

.. .Kitą kartą... jis mane mo
kė, kaip elgtis su vyrais. Jis sa
kė, kad, kai susipažįsti su vyru,' 
manyk, kad jis yra niekšas. Taip 
su juo ir elkis. Neimk už tikrą 
pinigą nei vieno žodžio ir nepa
sitikėk juo nei <ant vieno žings-

Laikui bėgant jį pažinsi.;

Jei jis bus miek*as. tai tą vardą 
jam paJksi ir sa juo nebebend
rausi. Tačiau, jei jis bus doras, 
galėsi daryti, kaip Lhi patiks. 
Malonu bus žino4!, kad klydai 
pavadinusi jį niekšu, bet tu nie
ko n būsi nustojusi. Gi iš pra
džių menyM, kad vyras doras ir 
paskui, vėliau įsiūk nti, kad jis 
yra niekšas, gali tekti daug ir 
skaudžiai gailėtis. « j

K iškart dąug:ait ir daugiau 
valandų praleisdavau su Vladu 
Pūlvui, besiklausydama jo. Bū
davo. ateinu pas jį pamokas pa
ruošusi, j s sėdi savo mėgiamo
je kėdėje, o-aš ant mažos kėdy- 
tės prie jo kojų. Jis kalba, o aš 
godžiai gaudau kiekvieną jo 
žodį.

Jis pasakojo man, kaip jį ru
sai buvo ištrėmė į Sibirą, pasa
kojo ap.’e savo šeimą nuo pat jos 
sukūrimo. Pasakojo apie savo
sios žemelės meilę, apie tautos 
gyvybę, kas ją išlaiko, kokie turi 
būti jos vaikai. Kalbėjo apie 
valstybę, jos prisšus ir kame 
mūsų stiprybė jiems atsispdrti. 
Kalbėjo apie šeimą, apie jos 
reikšmę, apie pavienį žmogų —5 
lietuvį, koks jis turi būti. Kal
bėjo apie moterį, jos paskirtį ir 
svarbią rolę tautos gyvenime.

(Bus daugiau)

JAU ATSPAUSDINTA |

J. KLAUSEIKI0 KNYGA į
M

BRONIO RAILOS |

NUSIBASTYMAI f

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta, |
2818 Avenal S L, Los Angeles, CA 90039 |

1 
9

iš

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

MawL žatni — Pardavimui 
SEAL ESTATE FOk SALI RIAL 1ST ATI FOR SALS. 

-------- .... . ... .» a. 
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINLAIS IŠSIMOKtJIMAIS.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS Į: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente,

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. TeL. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL 
. S . f • • A* v ‘ * * *-■ 4

VISŲ ROSI V DRAUDIMO AGENTŪRA ’ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

5

į menų. Iš tolumos atvykę ponai beturčiams paremti.’Surinkta
į Čiurinškai, Smilgiai Ir kiti. viso $1,270. (Parapijos biulete- 
i Skirstomės po 10 vai. vakaro, his,-'gruodžio 5 d./Nr. 12).
lietučiui lyjant. Į

Dėkingi Kultūros tarybos pir- , 
mininkei -Z. Juškevičienei ir tai- i 
kininkams- už tokias šaunias ! 
vaišes;

K. P.

R. LIET. BENDRUOMENĖS 
TARYBA SURENGĖ TRADI
CINĘ KŪČIŲ VAKARIENĘ

1982 m. gruodžio 4 d., po sėk
mingo Tarybos atstovų suvažia
vimo, 7 vai. vakaro RLB Tary
ba ir Centro valdyba Liet. Tau-J 
tiniuosa namuose surengė Kūčių 
vakariene. j

r i

Vadovavo Kultūros t-bos pirm. 
Z. Juškevičienė su plūkia progra 
ma. Prie estrados, liktorius su * 
žvakėmis. Pd atitinkamos kalbos 
iškviečia uždegti žvakes: dr. Br. 
Motušiene; dr. K. Šidlauską, 
dr.-^V. Dargį, buvusi partizaną 
kpt A. Juškevičių, Sibiro trem
tini J. Kreivėną; trys neuždegtos 
— artimiesiems pagerbti.

Po paminėjimą už ką bus už-. 
degta žvakė, mokinė p-Iė Vaną- 

. kojytė, pasipuošusi tautiniais lai
bais, deklamavo po keletą pos
melių patriotiniu eilėraščiu.

Kan.- V. Zakarauskas sukalbę- nuostoliams. padengtiJ
jo maldą ir palaimino plotkeles. 
Laužėm plotkeferHarpusavy ir 
gėrėjomės Tėvynėje įvesta tradi
cija. : •• / . Lt |

Iš Klaipėdos kilusi solistė p-Iė * 
Buntinaitė, akompanuojant p.1 
Jurkščrui, giedojo kalėdines 
gięsmes. Puiįuą^iedojimas. Pa- ( 
baigai, išdaUrip*giesmę ir drau
ge su soliste užtraukėme kalė-‘ 
dinę giesmę. Tiesiog buvome su
žavėti tokia puikia programa! • j 
u'Ant kiekvieno''*stalo pastatė 
po bonką vyno. Neskaičiau, bet 
manau, kad buvo 12 patiekalii. ’ 
Forsiruota lydeka, kelios rūšys 
silkių, aguonų pienelis su sausai
niukais, uogienė, sriuba, kava, ’ 
pyragėliai. Stalai apkrauti mais
tu, papuošti gyvomis gėlėmis.

Bilieto kaina $12.50.
Iš viso dalyvavo apie 150 as-

VARTAI, KURIE VEDA 
Į DANGŲ

“Taigi, Jėzus vėl tarė jiems... 
Aš esu durys. Jei kas per mane i 
įeina, bus išgelbėtas; jis įeis ir! 
išeis bei ras ganykla.7' (Jono 
10:7,9).

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šiandien “Gerosios Naujieji 
nos Lietuviams” 8:45 vai. vaka- ’ 
re radijo banga 1450 ~AM .per 
“Lietuvos Aidus”. '

-------- ą sekmadienį išgirsi-
“Gerąją Naujieną Lietu-

9 vai. ryto per Sophie

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%.

j Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus 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

ELEKTROS RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Tūrio Chicaoos miesto 
OIrbu ir užmiesčiuose, frelį 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Art* 
Tok 927-3559

' D E M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autwnebliio 
Liability apdraudimas pemlnla- 

kams. Kreiptis: >
A. LAURAITI!

4645 So. ASHLAND AVI. 
„ TeL 523-8775

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas’ ivvks šeštadieni,1 
gruodžio 11 d., 12 vai., Chicago. --------- - --
Savings bendrovės patalpose,*. Kiekviena 
6201 S. Western Ave. Malonė-.to 
kite dalyvauti ir atsinešti dova-' viams” !

_1 Barčus radiją.

Parašykite mums, pareikalau-
na “Grab Bag ”. Bus. Kūčių vai
sės. ■ * Valdyba

— -Spalio mėnesį Marquetfei £ami knygelės ‘pirtie, kur tave 
Parko parapijas salėse surengia- geluonis?“ Rašykite šiuo adre- 
me festivalyje gauta $16,497.50'•su: Lithuanian Ministries, P.O.

* ! pelno, ši suma bus panaudota Box 321, Oak Lawn, Ill. 60451.

Praeitą savaitę parapijos bažny-> 
čioj buvo ..renkamos aukos ame
rikiečiams nelaimingiesiems ~ ir rĮ

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

i

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan. 
tuo ja me ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

PASSBOOK 
SAVINGS...

2®e ui for 
financing. 

AT oui low IATB
WIT M RIPAVJVIIM

High 
Interest 

Paid on String 
. ■ ' < '

Interact Compounded , J 
D*tly *nd Paid Quarterly a FSLICF

Mutual Federal 
Savings and Loan

“LIUCIJA"
Miko šileikio apsakymu knyga 

^Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo* 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose** ir pas 
autorių: 6729 So/ Campbell *

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj!

Laikrodžiai Ir brtngenybfc < 
Pardavimaa ir Taisymas 
tW West f*th Sfnef 
Tai. REpvWIc 7-1941 ■

Siuntiniai j. Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Arch eę Ąvenue, 

Chicago, 111. 60632. TeF. TA 7-5980

HS^

Notify Public j,, 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DHL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

y " KAINA — $17. (Persiuntimui "pridėti $1)
Siųsti čekį: .-m

Naujienos, 1739 S. Halsted St ... " "
Chicago, IL 60608 ’’1 '

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 įdomius gydy- 

t tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo autminimu/
Dr. A. Gos** _ MINTY’S IB DARBAI 259 paL, Mečia 1905 

meLĮ {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fusirūpininią . igjoo

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__________  84.00

Minkštais viršeliais, tik 83.00
Dr. A. J. Gu«*en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_82.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėek| arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant II pernuDtimo tšlaidoma.

IT1£ **. HAL8TXD 8T, CHICAGO, IL «H«Q

— Ekspertai tvirtina, kad Šve
dijoje 99 proc. visų porų kurį

I laiką gyvena kartu, o tik paskui I 
vedasi. Tokios poros vadinasi ] 
“sambo”. .

ENERGY

ADVOKATO DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, III. 60629Change th# oil and 

filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasolln*.

Don't be a Bom Letarf

I ________>

W. Wt H

40642, . 424-M54 k
Š*ale farri Fir* lisuai', Cc’T.r’.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DI 60629 <
----------------------i

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ-NAUJIENOS'’ ,

6 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Tuesday, December 7, 1982




