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ALTo telegrama JAV prezidentui
dėl Sovietų barbariško veiksmo

Amerikos Lietuvių Tarybos Balso lietuvių skyriuje ir pain- 
pirm. dr. Ki Šidlauskas, tuoj pat formavo apie šio etninių grupių ’ 

...... ..........................  ' atstovų susirinkimo eigą. Taip 
pat buvo painformuotas ir 
VLIKas (reikalų vedėja). 

(ALTo informacija)

po Sovietų, barbariško akto, nu
šovus Pietų Korėjos keleivinį 
lėktuvą su nekaltais 269 žmonė
mis, ’rugsėjo 2 d. pasiuntė JAVi 
prezidentui Ronald Reagan te- j 
legramą, kad prezidentas prieš; 
Sovietų Sąjungą imtųsi griežtų 1 
sankcijų dėl tarptautinių teisių ; 
pažeidimo. , I

* * *
ALTO CICERO SKYRIAUS 

PASTANGOS OSI VEIK
LOS REIKALU

Amerikos Lietuviu Tarvbcs. 
Cicero, III., skyriaus’; suruošto i 
Tragiško Birželio minėjimo pro-. 
ga priimta rezoliucija OSI veik- ’ 
los reikalu buvo pasiųsta visiems • 
Kongreso “ad-hpc” komiteto na
riams. Be to, tuo pat reikalu mi 
nėjimo dalyviai pasirašė petic 
ją, kuri buvo pasiųsta ahiėms' 
senatoriams ir 5-to distrikto at
stovui iš Illinois.

Iš."kai? kurių Kongreso, narių 
jau gauta palankiai ’ reaguo j an-

SEKR. WATT SUSKALDĖ 
RESPUBLIKONUS !

WASHINGTON, D.C. — Vi
daus reikalų sekretorius Watt, 
padarydamas neapgalvotus pa
reiškimus spaudos atstovams, 
suskaldė Senate esančius res
publikonus. , Vieniems atrodo, ■ 
kad James Watt turėtų atsista-' 
tydinti, nes jis pakenks ne tik 
prezidentui; bet ir visai respub
likonų partijai.

Sen. Robert Packman įtikinė
ja senatorius, kad jie reikalautų

»tuojau pašalinti sek r. Watt, tuo 
1 tarpu kiti senatoriai siūlo jį pa

likti tarnyboje. Jis viešai prisi
pažino, ' kad padarė klaidą, tai 
to tūrėtų užtekti.

Savo ruožtu, Visi demokratai 
_ vienbalsiai reikalauja, kad Watt

ęių atsakymų ir jų rašytų laiškų būti|- pašalintas. Jeigu prie de- 
atitirikamoms įstaigoms kopijos ( mokratų prisidės daugiau negu 
ir iš ten gauti atsiliepimai.

-r*
ETNLNIŲGRĖPIŲ

BALTUOSERĖMU

- ALTočvicepirrHjninkas T&do- 
raš^Blii^trabaSj^atšįėvauda;
Ąinėrikds Lietūvių Darybai, šžm. 
rugsėjo 19,?d. dalyvavo Baltųjų

Prezidentas Ronald Reagan pasakė Jungtinėms Tautoms, 
kad atominio karo^.i’usai^Įięlaimės, .niekas .jftegali laimėti, 

todėl reikia tartis apie brandublTnių raket^naikinimą.
Rusai nelaimės keleiviniu lėktuvu naikinimu.

' *■ **

38 AIRIAI PABĖGO 
Iš KALĖJIMO

Sckmad'enį, apie 4 vai. popiet, 
38 airiai p:bčgo iš Maze kalė
jimo, skai.cmo pačiu saugiausiu 
visoje Europoje. Jie buvo lai- 

kuris skirtas 
laikvti.

j pusė ęęspublikonų, tai., niekas 
į negalia;'v&įįfas sekretori&us iš- 

'VAI. gelbi&^ė$č$? padarė SĮ&jJųs

.J?' V ’

RUS AI ’ ATID AVėTRASTAS 
^LįKTUVO dXL!S

ĄT-*'. >. L
OTAfĮU, Japonija. — Sovietų , 

Rūmų sukviestų etninių grupių kariuomenės vadovybė pranešė 
atstovų konferencijoje .Vašing-; japonams, kad jie pirmadienį 
tone. Jai vadovavo Baltųjų Būf- Į atplauktų . i Nevelsko uostą, ‘ 
mų pareigūnas Linas Kojelis' esantį Sachalino saloje, ir atsi-‘ 
(Associate Director, Office of 
Public Liaison) ir pranešimus , 
padarė; du saugumo tarybos pa
reigūnai — pulk. Robert Lilac 
ir John Lenczowski.

Etninių grupių atstovai buvo 
supažindinti su aplinkybėmis, 
kaip Sovietai numušė Pietų Ko- i 
rėjos lėktuvą ir nužudė 269-ne- • 
kaltus žmones.

Išryškėjo dėl tų žudynių aiški
nimo Sovietų Sąjungos nuolati
nis melas ir jos išėjimas savo, 
veiksmais prieš beveik visą pa-1 
šaulį (o ne vien tik prieš JAV).! 

Skatinta daryti žygius, kad 
būtų sustiprintas informacijos; 
tiekimas pavergtiems žmonėms 
už geležinės uždangos ir kad 
Kongresas skirtų tokiai infor
macijai (Amerikos Balsui, Lais
vos Europos radijui ir kt.) dau
giau lėšų.

Konferecijojė buvo apie 30 
dalyvių, iš lietuvių kitų atstovų 
nepastebėta.

Po konferencijos, Teodoras 
Blinstrubas apsilankė Amerikos 
r...............   =

I

imttf rastas numušto keleivinio 
Pietų Korėjos lėktuvo dalis.

Riisai būtų turėję atiduoti 
sunaikinto lėktuvo dalis korė
jiečiams, bet Pietų Korėja netu- 

j ri diplomatinių santykių su So- 
I vietų. Sąjunga, tai rusai lėktu

vo dans* atidavė japonams, o šie 
vėliau atiduos pietų korėjie
čiams.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $416.

KALENDORĖLIS

Rugsėjo 27: Damijonas, Gaud- 
rutė, Tautrimas Gelba, žilvytė, 
Odmantas.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:40.

Orai šiltis, giedrai.
«- J —•——

. Caspar Weinberger

Sekretorius Caspar Wein
berger sekmadienį tarėsi su 
Kinijos gynybos ministeriu 
Žang Aipingu apie sume- 
deminimą Kinijos ginkluo
tų pajėgų. Ministeris Žang 
kelias valandas klausinėjo 
sekretorių ir prižadėjo pra

nešti nutarimą.

JAY-SIŪLĖ KINIJOS KARIAMS NAU 
įigWbELEKTR0NINIUS GINKLUS
^•WEINRERGERIS, DVI DIENAS KALBĖJĘS SU SPECIA

LISTAIS, PIRMADIENĮ IŠSKRIDO Į ŠANCHAJŲ

PEKINAS, Kinija. — Sekre
torius Caspar Weinberger sek
madienį kelios valandas tarėsi 
su Kinijos gynybos sekretoriu
mi Žang Aiping, siūlydamas mo
dernius elektroninius ginklus 
visai Kinijos kariuomenei. Mi- 
nisteris žang ir keli jo patarėjai

' atidžiai klausėsi sekretoriaus 
pasiūlymo, o kai viskas ministe- 
riui buvo aišku, tai tada jis pa
sakė, kad jis turi informuoti sa
vo vyriausybę, o kai ta nuspręs, 
tai jis praneš.

Ministeris Žang džiaugėsi, kai 
pats JAV sekretorius pasiūlė 
parduoti elektroninius ginklus 
kinų ginkluotoms pajėgoms.

Kinija turi atominę bombą

Kinijos vyriausybė turi ato
minę bombą, ji gali pastoti ke
lią rusams, bet Kinijos kariuo-

ĮTIKINO SIRIJA, KAD JAU LAIKAS
PRADĖTI PASITARIMUS f 

SIRIJOS IR IZRAELIO GINKLUOTOS PAJĖGOS TURĖS ■’ 
PASITRAUKTI Iš VISŲ LIBANO ŽEMIŲ

Saudi Arabija pagrasino apkar
pyti ekonominę paramą, jeigu 
Sirija nepasinaudos šia proga 
•r nepradės pasitarimų kovoms 
Libane baigti.

Saudi Arabija įtikino Siriją,- 
kad paliaubos yra pirmas žings
nis į pasitarimus taikai tarpi 
Sirijos bei Libano. Kol eis karo 
veiksmai, negali būti jokių pa
sitarimu. •t

Amerikiečių tvirta pozicija, 
ir JAV kariuomenės vadovyEa 
Įtikino Izraelį atšaukti Izraelio 
karius iš viso Libano. Tada Ir 
Sirija atšauks. Beginui pasitrau- 

- kus, gynybos ministeris MošS 
Arens pareiškė, kad Izraelis at
šauks savo karius iš viso Libano.

BEIRUTAS, Libanas. — Sau
di Arabija įtikino Sirijos prezi
dentą ir kariuomenės vadovybę, 
kad jau laikas baigti dabar 
vykstančias kruvinas kovas ir

revolverius, pradėti pasitarimus apie atšau- 
ginklus. Ka-

komi skyriuje. 
. airių teroristams 
i

Kaliniams pavyko į-ineš i į 
į savo skyrių kelis 
■ peilius ir kitokius

l'niai bėgimą organizavo iš vi
daus, be triukšmo, tyliai. Jie 
pirmiausia nf rimai nudūrė vie
ną sargą ir įsivilko i vidų. Vė
liau jie nušovė dar 5 sargus.

i -
Kaliniams pavyko pagrobti 

t maistui atvežti sunkvežimi. J:e 
tikėjosi išvažiuoti per vartus, 
bet policija ir kariuomenės da
linys juos pradėjo vešli atgal į 
kalėjimą. Pirmadienį jau buvo 
16 sučiupta ir grąžinta, o inten
syviai ieškomi kiti.

— Pasirodo, jog kandidatas R. 
Reaganas, besiruošdamas deba
tams su prez. J. Garteriu, turė- 

į 1Q suptus doj^mentus apie JAV 
: ir Irano santykius. Dabar nori
ma ištirti, kaip Reagano rinki- 

... minės kampanijos komitetas 
tuos dokumentus gavo.

kimą visų užsienio karių iš vi
su Libano žemiu.

Drūzai, palestiniečiai ir šiji- 
tai, gavę ginklus iš Sirijos, už
ėmė Bamduną ir, prasiveržę ki
ton Beiruto-Damasko kelio pu
sėn, užėmė kelias Šuf kalnų po
zicijas ir pradėjo apšaudyti 
marinus bei prancūzus Beirute, 
o praeitos savaitės pabaigoje jie 
išsprogdino italų ginklų sandė
li. Amerikos karo laivai, Ame- 
rikos ir prancūzų karo lėktuvai 
labai taikliai apšaudė drūzus, 
palestiniečius bei šijitus. Šie ka
ro veiksmai buvo netikėti. Jie 
padsrė daug nuostolių ne tik 
minėtoms ginkluotoms gru
pėms, bet ir sirijiečiams.

LAISVĖS RADIJAS KALBĖS 
APIE PABALTIJĮ

WASHINGTON, D.C. — Iki 
šio ineto ^^syėš_radįja£’ kai

^Sirijos prezia«itąs ir kanuo- bėjo ąpie Lietuva, Latviją ir Ės-

— Britų premjerė Margaret 
Thatcher pareiškė, kad Sovietų 
valdžia nepasitiki jokiais susi
tarimais, liečiančiais ginklus.

menė tebevartoja labai atsiliku
sius ginklus. Sekretorius prane
šė, kad duos Kinijai susipažinti 
su nurodymais, kaip reikia tuos 
elektroninius ginklus vartoti. 
Kinija galės viską ramiai išstu- 
dijuoti, apsvarstyti. Iki šio me
to elektroninių ginklų vartoji
mas buvo laikomas karo paslap
timi, bet Kinija gaus spausdin
tus aprašymus, kaip (uos gink
lus naudoti.

Paskutiniu metu Kinijos ir 
JAV santykiai buvo atšalę, bet 
sekretoriaus pasiūlvmas ledus 
turėtų atšildyti. Weinberger pa
siūlė Kinijai šimtą kartu dau- 
liau. negu Taivano vyriausybė 
yra pirkusi. JAV yra įsitikinusi, 
jog Kinija siekia taikos, todėl :r 
pasiūlė elektroninius ginklus, 
kad galėtų sudaryti platų tai-. 
kos frontą.

Hcsse valstijoje laimėjo krikš
čionys demokratai. Valstijos sei
mas turi 110 vielų. Krikščionys 
demokratai laimėjo tik 43 asto- 
vus. Socialdemokratai pravedė 
54 atstovus, l>et jų atstovai pa
reiškė, kad jie nedarys jokios 
koalicijos. Laisvieji demokratai 
taip pat pralaimėjo.

Bremene seimas turi 100 at
stovų. Socialdemokratai prave
dė 58 atstovus, krikščionys de
mokratai -- 36, o “žalieji” — 6. 
Bremene socialdemokratai vieni 
sudarys valstijos administraciją.

menės vadai, gavę ginklų iš So
vietų Sąjungos, manė, kad jiems 
pavyks užimti Beirutą, šijitai 
reikalavo, kad būtų pašalinta 
dabartinėj Libano vyrfeusybė, 
įskaitant ir prezidentą. Sirija 
pritarė šioms šijitų sąlygoms, 
bet Saudi Arabija įtikino Siri
jos kariuomenės vadus, kad iie 
neturi teisės kištis į kitų kraštų 
Vidaus reikalus. Amerikos ir 
prancūzų aviacijos smūgiai bu
vo tokie skaudūs 
čiams, 
kad jie 
mus.

Saudi
paspausti Sirijos 
kad suliktų nutraukti užpuoli 
mus ir pradėtų pasitarimus. Si
rijos prezidentas labai norėjo 
atsiimti Izraeliui duotas Golano 
aukštumas, bet Saudi Arabija 
įtikino Siriją, jog dar ne laikas 
tartis dėl Golano aukštumu ' 

K

palesti* ie- 
drūzams bei šijitams. 
nutarė pradėti pasitari

Arabija davė pinigus 
vyriausybę,

tiją, bet ateityje JAV kalbės 
apie Pabaltijį. Sovietų Sąjunga 
visas šias tris Pabaltijo valsty
bes, susitarusi su naciais, paver
gė ir jas įsijungė, prieš jų norą, 
Į Sovietų Sąjungą.

Sen. Charles Percy, Serrato 
užsienio reikalų komiteto ;pir
mininkas. pasiūlė pataisyti įsta
tymą ta prasme, kad būtų var
tojamas Pabaltijys, vietoj trijų 
valstybių vardai. Sen. Percy pa
stebėjo, kad šis oficialus įstaty
mas dar kartą primena Krem
liaus valdovams, kad Amerika 
nepripažįsta Lietuves, Latvijos 
ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

— Egipto prezidentas 
rakas rengiasi panaikinti 
gandos ministeriją. Jis

Muba- 
propa- 
šaukii

V. Vokietijoje kanclerio Kohl partija 
pralaimėjo Hesse valstijoje

SOCIALDEMOKRATAI GAVO DAUGIAUSIA BALSŲ, 
KBIKŠė. DEMOKRATAI GEROKAI PRALAIMĖJO

BONA, Vak. Vokietija.— Pra- gus įstatymus, kad nedirbantie- 
eitą sekmadienį Hcsse valstijoje 
ėjo rinkimai į įvairias savival- 
dybių įstaigas. Kanclerio Hel
mut Kohl partija pralaimėjo 
keliose vietose, tuo tarpu Hel
mut Schmidt vadovaujami so
cialdemokratai pravedė daugiau 
atstovų, negu bet kuri kita 
Hcsse valstijos partija.

Socialdemokratai taip pat lai
mėjo Bremene. Dabartiniu me
lu visoje Bremena valstijoje yra 
didelis nedarbas, ir balsuotojai 
šiai problemai išspręsti daugiau 
pasitiki socialdemokratais, negu 
kitomis partijomis. Jie visą lai
ką planavo ir pravedė reikaln-

ji nebadautų. Jie turi gauti rei
kalingą pašalpą maistu, drabu
žiais ir kt.

Kancleris Kohl labai 
nepatenkintas

Sekmadienio vakare kancleris 
Kohl pasakė kalbą televizijoj ir 
labai apgailestavo, kad dalis 
Hesse valstijos balsuotojų nusi
suko nuo krikščionių demokratų 
partijos, šitas jų žingsnis sukels 
Susirūpinimo visoje partijoje, 
nes Hesse ir Bremenas krikščio
nims demokratams visą laiką 
buvo svarbios valstijos. i

Praeitais metais rinkimus

klausimą.

SOVIET UNION

RAN

MONGOLIA

KOREAPeking
AFGHANISTAN

CHINA

NEPAL

INDIA

'HtUPPtNES

MILES

/VEI

BURMA
Rangoon.

xj&iTx

^VIETNAM

AMBOD1A

JAV gynybos sekretorius Caspar Weinberger dvi dienas Pekine tarėsi 
su gynybos ministeriu Žang, o pirmadienį išskrido į Šanchajų.
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

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

-------- _ ---------------------- . ---- ;-- --------J

MAŽAKRAUJYSTĖS REIKALAI
Baisus žmonių apgaudinėjimas pasipelny
mo tikslais šiame krašte tebesitęsia, todėl į 
švieskimės šioje srityje, tada nepateksime I 
į pelnagaudžių tinklą.

(Mediciniškas raginimas)
danti. Mokslas apie kraujo ligas 
vadinasi HEMATOLOGIJA, o 
toks specialistas gydytojas vadi
namas HEMATOLOGU.

Mažakraujystė sukelia nespe
cifinius nusiskundimus, ją su
kelia įvairios priežastys, jos rei
kalauja skirtingo gydymo. Aiš
ku kaip dieną, kad tik gydytojas 
turi tvarkytį tokią negerovę. 
I'os ligos nustatymas ir jos gy-

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

^mlB)mą«is bando
nijų kraujo k upeliu ir padidė
jus to nyklmM- Daugelyje atve
jų tokia mažakraujystė prime
na geležies trūkumo sukeltąją, I 
Vienok, tokios mažakraujystės 
atveju esti PEIPAU! GELE
ŽIES kūne. Kūnas negali gele
žies panaudoti reikiamai, todėl 
£mijnas geležies vaistų tik PA
BLOGINA jau ir taip blogų pa
ciento padėtį.

Tokia dyejppo bldgjo sukelia 
mažakraujystė atsiranda ser
gant CHRONIŠKOMIS ligomis 
kaip vėžys, chroniškais uždegi
mais negaluojant, reumatoidi
niu artritu, inkstais bei kepe
nimis negaluojant. Nustatymas 
tokios mažakraujystės reikalau
ja dvejopo darbo: ištyrimo viso 
paciento stovio ir pačios maža
kraujystės.

Brada. Dabar medicina jau 
taip toli pažengė, kad pajėgia 
sužinoti mažakraujystės tikrą 
priežastį ir atsakančiai ją gydy
ti Matom, kad mažakraujystė 
kartais atsiranda kaip pasėka 
sudėtingų kūne esamų ligų. Gy
dytojas atlieka savo darbą tin
kamai. Dabar atėjo laikas ir 
šiaip žmonėms atlikti reikiamai 
savas pareigas: reikia nustoti 
priiminėti be recepto gaunamus 
visokius geležies vaistus, ypač 
taip atkakliai garsinamus ppr 
televiziją ir kitur. Be gydytojo 
žinios nesigydyk jokios maža
kraujystės. Klausk gydytojo, 
kokius vaistus naudoti. Išmin
tingam mūsiškiui tokių žinių ir 
patarimų pakaks, o kitokį tik 
karsto lenta ištiesins.

ders Encyclopedia, A to Z.

AUG. GRICIUS

Mažakraujystė (anemia), čia 
dažnai vadinama “silpnu krau
ju”, angliškai “LOW BLOOD’’, 
atsiranda tada, kada kraujuje j 
sumažėja raudonieji kūneliai į 
(eritrocilai), arba kada juose: 
sumąžta hemoglobinas, arba ka- į 
da sumąžta abeji: ir eritrocitai, ■ 
ir hemoglobinas, šitokio suma-i 
žėjimo pasėka yra SUMAžĖJI-j 
MAS deguonio (oxygen), pri-:
statomo viso kūno celėms (au-; dymas turi būti tik gydytojo ži
diniams). Tokio sumažėjimo j nioje esant atliekamas, 
reiškiniai esti maži bei dideli,! 
priklausomai kaip mažai yra 
kraujuje eritrocitų bei hemo
globino.

Maži mažakraujystės reiški- i 
niai yra: išbalimas, silpnumas, 
galvasopė, širdies mušimas (pal
pitacija). Stiprūs mažakraujys 
tės reiškiniai yra: svaigulys, 
ausyse cypimas, juodi taškai 
prieš akis ir didelis jautrumas 
— susijaudinannimas, nepakant- 
rumas. Yra tokios rūšies maža- i 
kraujysčių, kada oda ir akių bal-) 
tymai pagelsta (čia tokį pagel-į 
tinią vadina JAUNDICE). Bluž-į 
uis gali padidėti. Negydoma,ar 
blogai gydoma . mažakraujystė 
gali privesti prie širdies atsisa
kymo reikiamai veikti ir prie 
mirties.

Tik gydytojas turi tvar
kyti mažakraujystę

Neduok Dieve, kaip žmonės 
nežmoniškai elgiasi visose ligo
se, o taip pat ir turėdami maža
kraujystę. Yra atskiras medici
noje mokslas apie mažakraujys
tę. Ji yra sudėtinga, įvairi'ir 
dėl įvairių priežasčių atsiran-

Kartų nustačius mažakraujys
tės diagnozę, reikia toliau su
sekti. atsakančius tyrimus da
rant, tos ligos priežastį, kilmę. 
Yra keturios svarbiausios maža
kraujystei 'atsirasti priežastys. 
1. Netekimas kraujo, nukrau
javimas. 2. Padidintas kraujo 
raudonųjų kūnelių tirpimas, he- 
molizas. 3. Sumenkęs kraujo kū
nelių gaminimas. 4. Dvejopa 
negerovė: sumenkusi raudonų
jų celių kraujuje gamyba ir 
didėjęs jtj suirimas.

Pirmiausia, kiekvienas lietu
vis meskite sau iš galvos netie
sų, būk visos mažakraujystės 
esti sukeliamos geležies trūku
mo (iron deficiency), kaip ne
teisingai tvirtina plačiai melų 
skleidžiantieji televizijoje, per 
radiją ir spaudoje pelnagau- 
džių skelbimai.

Mažakraujystės nustatymas
Mažakraujystė diagnozuojama 

dvejopu būdu: 1. gydytojo me- 
dicziiiaku apžiūrėjimu .ir 2. pa
lyginti, paprastais laboratorijo
je atliktais tyrimais. Kartais 
gydytojui apžiūrint ligonį dėl 
kokios jiqrs kitoš^vrie^®įils, 
iušekania mažakraujystė," 'nors 
tas pacientas jokio negerumo- 
iki tol nebuvo pastebėjęs. Gy
dytojas gali susekti nenormalų 
išbąlimą ar sužinoti apie kraujo 
nenormalumus po jo ištyrimo 
laboratorijoje. Sužinoma hemo 
globino kiekis esąs raudonuose 
kraujo kūneliuose, tokių kūne
lių kiekis kraujuje ir tų kūnelių
procentinis tūris, palyginus su ; šiai sveikatos reikaluose, 
visu krauju (hematocrit)

Mažakraujystės priežastys

pa-

pa
peikia

Sužinojus, kad viena iš tų 
tūrių priežasčių sukelia tam 
cientui mažakraujystę, 
surasti tokiai rūšiai PRIEŽASTĮ
ir paskirti atsakantį gydymų. 
Dabar net aklam mūsiškiui bus 
aišku, kaip reikia elgtis labai 
sudėtingoje ligoje: jokiu, būdu 
nereikia tikėti į visur rėkiamai 
reklamuojamą GERITOLĮ kaip 
priemonę prieš mažakraujystę. 
Nebūkime begalvėmis avelėmis, 
tada negersimė iš kiekvienos 
purvinos balos. Mes nesame 
avys, kuriųs irgi žino iš kur 
gerti, purvino vandens jos ne
liečia. Mes esame šviesūs lietu
viai, todėl nesielkime labai tam-

Kraujavimo sukelta 
mažakraujystė

Fbr the woman 
who's at the heart of 
her family’s finance:

m
You can’t afford to be •wrcrf. 
Because if you’re in charge d.

o* future, too.
And that’s where ŲA 

Savings Bonds come in. But 
them through your bank. Or 
encourage your husband 
sign upfor the Payroll Saw
ings Plan where he work*.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex-a 
penses, you'll still be building 
a more secure future for yew 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wno rea lly kno"*» 
a good bargain.

i-wr* Ur< <i*d

Jaša Utf V>y roti Savings PU*

Kraujo netekimas sukelia ma
žakraujystę. Netenkama kraujo 
staiga kraujuojant. Toks krau
ją vilnas yra keleto sunkių ligų 
ženklas. 1. Krąujo netekimas iš 
virškinimo kanalo pasireiškia 
dvejopai: ą) vėipimu krauju ir 
b) tamsiu krauju (kaip smala) 
vidurįavimų. Tokia mažakrau
jystė yra sunki liga ir reikalau
janti greito ir reikiamo gydy
mo: reikia atstatyti kraujo TŪ
RĮ (vo)uine), nes kitaip žmogus 
apalps (gaus šoką), širdies 
komplikacijas, ir net mirties su
silauks. Kraujo perpylimas — 
transfųzįja yrą standartinis gy
dymas, tokios rūšies sunkią ma-

kies ligos nesusekamps, krauja
vimas nesiliauja jr geležies trū
kumo mažakraujystė tęsiasi, ar 
nei didėja, nežiūrint geležies 
vaisių vąrtojmto-

Ar dar ir dabar mūsiškiui pa
cientui nebus aišku, kad jis ne
gali pats gydyti geležįeą trūku
mo mąsąkroųjystę, galį būti 
pražiūrėfą sunki, bet pątąįąpma| 
liga.

Vitamino B-12 ir Fplįc Ącid 
trūkumo mažaki$ųjy$lė

Trūkstant vitamino ĮJ42 ar 
Folic Acįd, gąunaipą ijąąžąkrau- 
jystė. Jos reiškiniui I4>ai pana
šūs, bet gydyip.as tūli ąkir- 
tingąs, atsakantis ir lik gydyto
jo žinioje esant pravestas.

Mat, trūkumo B-į^ mažakrau
jystę galima laikinai sutvąrkyti 
duodant Folic acid vaistus, vie
nok toks pacieptąs gali susi- 
lajikti NERVę pąįgbMiffto, ne
gaudamas vitamino B-12; "tada 
jis gali pradėti NEPAVAIKŠ
ČIOT!. Todėl būtinai duotinasl 
vitaminas B-12 tokiems ligo-f 
niams, nes minėtas nepavaikš- 
čiojimas dėl negavimo B-12 ir- 
apturėjimo nervų pakenkimo 
esti NEPATAISOMAS.

Kartais raudonųjų kraujo kū-; 
nelių trūkumas atsiranda dėl 
KAULO SMEGENŲ nepakanka
mos veiklos. Tada reikia daryti 
kaulo smegenų tyrimą (bone 
marrow test). Tokiais atvejais 
nepadeda gydymas geležimi,

Antrą mažakraujystės priežas
tis — sumenkęs raudonųjų 
kraujo kūnelių gaminimas. Toks 
sumenkimas dažniausiai" suke
lia ' hemoglobino sumažėjimą 
(iron deficiency), vitamino B-12 
ir Folic Acid, ar jų abiejų kom-! 
binacijoje n e pa k ankamumą. 
Toks visų čia minėtų, būtinų* 
kraujuje dalių sumažėjimas gali j 
atsirasti dėl tų dalių nepakanka-* 
mo kiekio paciento MITYBOJE.

Kita tokių svarbiausiai TRE
JOPŲ kraujo dalių sumenkimo 
priežastis yra NEPAJĖGUMAS 
sugerti iš žarnų .(iš ten esamo 
gero maisto) geležies (iron), 
B-12 ir folic acid į kraują. Dar 
kita tų trejopų medžiagų (ge
ležies, B-12 ir folic acid) trūku
mo kraujuje (ir dėl to atsiran- B-12 vitaminu ir Foline rūgš- 
dančįos mažakraujystės) prie
žastis yra PERDIDELIS kūno 
pareikalavimas tų trijų medžią-! 
gų, kurios su maistu (nors ir j 
geru) negali būti patenkinamas.: 
Dar trečia tų trejopų medžiagų 
netekimo priežastis yra nukrau
javimas. Todėl reikia priedinių 
tyrimų susekimui, kuri iš čia 
minėtų priežasčių yra atsakinga 
dėl tų trijų medžiagų nepakan
kamumo kraujuje.

Geležies trūkumo sukelta 
mažakraujystė

Kai gydytojas nustato pas pa
cientą geležies trūkumo maža
kraujystę, jis atlieka du svar
biausius dalykus: 1. Prirašo pa
cientui PIGIAUSIA geležies 
vaistą, nes tik toks jis geriau
siai tinka lokiai mažakraujystei 
gydyti. Čia ir pacientui reikia 
tvarkylis; užsikimšę ausis nuo 

; patarimų vartoti Geritolį bei ki- 
j lūs brangius vaistys, dažniąu- 
: šiai alkoholio turinčius, ir gę- 
' rai, žinoma, gerti mėgstančiuo- 
I sius nuteikiančius, nors maža

kraujystės ir negydančius rei
kiamai. 2. Dar svarbesnį darbą
gydytojas atlieka: suseka PRIE 'ję kūnelių. Jos gali būti pavel- 

trūkumo krau- dėtos, ypač juodos rasės uno- 
aėms (sickle cell anemia), arba 

čia kiekvienas įsigytos dėl vartojimo ktn kurių 
nors geležies į VĄISTŲ. Jos pasireiškia įvai

raus stiprumo geltlige ir padi
dėjimu blužnies (spleen). Nu
statymas tos ligos Imi būti spe
cialisto (hematologo) rankose. 
Geležies vaistai ir vitaminai čia 
nieko ne lik nepadeda, bet dar 
gali ir pakenkti.

Dvejopo blogio sukelta 
maiakraujyMė

Yra tokios mažakraujystė*, 
kurias sukelia dvejopas blogis:

I

Ūmi. Nei kai kuriais tokiais at
vejais toks gydymas gaji bpti ' 
žalingas.

Ats ’minkime visi, kad yra 
PIGIŲ geležies, B-12 ir Folinės 
: ūgšties vaistų, kurie LYGIAI 
GERAI veikia, kaip ir visi kito
kie, kad ir brangiausi. Gydyto
jas tik tokius turi prirašyti ir 
pacientas TIK PIGIŲ TURI REI
KALAUTI, nes medicina 
jog pigieji yra lygiai geri 
:r brangiausieji.

Nelaimė, kad žmonės 
skelbimus, būk tam tikri vaistai 
(Geritol ir kiti) yra geriau vei
kią už kitus atnaujinant kraują. 
Tai yra paprasta NETIESA. 
Taip, NETIESA ir tokios netie
sos nė vienas lietuvis neturėtų 
prisilaikyti.

Kraujo tirpimo sukelta 
mažakraujystė

Didelė grupė mažakraujysčių 
atojrąnda dėl kraujo tirpimo 
(hemolizo), čia jos tokios va
dinamos REMOLniC ANE
MIAS. Tuo atveju pepdung 
nyksta, tirpsta raudonųjų krau-

ž M 0
“ (Tęsinys)

— Juk ištiesų, įsakymuos lei
sta daug ir patiems žmonėms da_ 
siprotėti. Pasakyta — negeisk 
nei arklio, nei moteries. O jei 
geidi, kas daryti — nepasakyta. 
Kupstas pasakė: tada ką žmo
gus nori, tą ir daryk. r

Kareivišku apsiaustų apsivil
kęs s tamantus vyras spoksojo į 
Kupstą. Jis juokėsi. Visą laiką 
jis ant rankų pasirėmęs žiūrėjo 
į spraksančią ugnį ir sekė skrie
jančias žarijas. Jis retai kalbė
jo, bet jąm prakalbėjus, būrely 
jautės mažas sąmyšis. Gundan
čių ■ daiktų jis mėgo pasakyti. 
Jokymo pypkė dažnai ne be rei
kalo šokte šoko dantyse, vis tai 
pagundas vaikė..Nei kas jis, .nei 
iš. kur — ineriitojo to nesirūpi
no sužinoti. Jį vadino Petru, 
tarnavo jis pas Simą, to kaimo 
ūkininką. Atėjo, pristojo ir 
dirba.

— Svieto perėjūnas, — tokia 
buvo nuomonė apie jį, o jis vi
sai nąsiątęngė tą nuomonę ati
taisyti-

■— Kaip tai, ką npri. •. —- pa
siteiravo nesupratęs Kupstas, jo 
akys ėmė greitai bėgioti, ieško
damas kokios atramos.

— Kaip tai, ką nori? — pa
klausė ir Domas.

Petras vėl ramiu veidu sekė 
skriejančias žarijas, jis, rodos, 
ir pamiršo savo klausimą, nebe
laukė, kol į jį kas atsakys.

— Išeina, vagis nujojo mano 
arklius, tai taip ir reikėjo, — 
karščiavosi Domas.

— Taip ir išeina... — Petras 
šypsodamosi pažvelgė į visus iš

N ĖS
eilės. Jo kalba visus sukiršino.

— Ko čia stebėtis — svieto 
parėjūnas...

— Ne, palauk... Išeinp, kad 
tu pritari vagims — teisini juos,
— kibo Domas. — Aš užaugi
nau arklius, mano turtas...

— Bamblys, jis ėmė Dievo 
įsakymus savotiškai aiškinti...
— rūgojo Kupstas. Visas pa
saulis Jo surėdymų gyvena, taip 
ir išmano kaip parašyta... O jis 
čia — taip, girdi, ir taip... Krei
pė Dievą, kaip jam labiau tinka.

— Patys jūs Jį kreipįąt, kur 
tik įmanot. ■

Petras susi^lemžė į glėbį sa
vo apsiaustą ir apinasrius.

— Jei Jį prieitumėt igį arklą 
pąsikinkytumėj^^^ridėjo, 
paeidamas į

— Reikėtų, vyrai, šu juo at
sargiau, — pradėjo pašnabždojn 
Kupstas. — Tylus, rodos, b tik
rai velnią kaily nešioja. — Ir ap
sidairęs pridėjo. — Nuovados 
viršininkas; sakę: “ApsižyaĮgy-•>- 
kit pas save kaime, ne kitaip, ( > 
jus turit gerą kaimyną, kuris 
nudžiovus arklį paveda į krū
mus, o ten yra kam pasiimt'. 
Reikia tuo susirūpinti...

Sušnaro visi. Spėliojo, kas da
ryti, sugavus kareiviškąjį ap
siaustą. Atsirado visa eilė į a- 
riamų apsireiškimų. Šimo tokie 
arkliai, palyginti su bėriu, kilo 
arklio visoj apylinkėj nerasi. 
Visi kas tik geresnį arklį turėjo, 
neišsaugojo — visus pajojo, 
mo arkliai nepaliesti.

(Bur daugiau) -■

• Melais toli nenueisi, t,

Kiekvieną debesį W t

žino, 
kaip

girdi

Kiekvieną debesį maldauju, 
Kuris atplaukia iš rytų, 
Kad ne vandens lašelį tyrą, 
Bet mielą žodį atneštų.

Gal ašarėles iš tėvynės. 
Iš tolimos, liūdnos šalies, 
Čionai atnešęs debesėlis 
Mąn barsto iš savos širdies.

Dagys

PASSBOOK 
SAVINGS... financing, 

AT OUt 10W UTB

' ŽASTJ geležies 
i • • juje.

Įsidėmėkime 
' sekančią tiesą: 
| trūkumo mažakraujystė ir bus 
’ atstatyta reikiamais geležies 

vaistais, bet je gu priežastis to
kio trūkumo nebus susekta, tai 

! bus padaryta didelė žala pacien- 
| tui, ąel perankslyvą mirtį toks 
j n e s u sekimas galės iššauk Ii. 
t Rimtos, bet pataisomos ligos 
Į gali sukelti mažakraujystę (ge- 
Į Icžies trūkumo rities): tpkiQ> 

ha Londone. Projekto įgyven- 
ar storoje žarnoje vėžys. Jei to

Oirfy and FW

Mutual Federal 
Savings and Loan

Perfw Kiz*nau«ka<. p-m

west OfPMAK road Chicago, ill eoeos
Tel. M7-7747 f

»”*(>. H. *12 -
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IŠ VLIKO TARYBOS VEIKLOS
, • , ,...................... imaro, ka‘>a po jo į gerokai as-

_ , .^. -. , tuštejusius lietuvių gyvenamusJame nezymeunos ne. buvote gabenli v<)kie.to

(Tęsiny

vidinės Klaipėdos tašto
nei buvusios demarkacinės - ad- 
miitištracinės linijos, nei buvu
sio ųdiiiinistracinio Lietuvos pa- 
dlaliuimo-, (apskričių ar valsčių) 
ribos, nęj su minėtuoju, teisiškai 
jau pripažintuoju Lietuvos plo
tu mažiau at .daugiau nesutam
pantieji etnografiniai Lietuvos 
plotai. į • ■ . -

Informacijos apie esarniąlpadė- 
tį sumetimais, atitinkamai paaiš
kinant, tikslinga politiniame že
mėlapyje kartografiniu būdu pa
rodyti Sovietų Sąjungos ,yal| 
džiosĮ valia Įvykdytąjį Lietuvos 
vrdsjtybės teritorijas padalini
mą i'dvi, skirtingais titulais oku
puotais ; dalis, būtent, į “sovieti
nės Lietuvos respublikos” var
du pav: dinrąją ir .prie “sovieti
nės Gudijos “ respublikos” pris
kirtąją' dalį. Vakaruose greti
ma Karaliaučiaus, sritis žymėti
ną ne “RSFSR”, o “Sovietų S-gcs 
administruojama teritorija”.

' . Duomenys apie minėtųjų Lie. 
tuvos valstybės sienų neapimtus 
etnografinius Lietuvos plotus, 
siekiamus sujungti su Lietuvos 
valstybės, teritorija, vaizduotini 
at^d ruošė ėtiTpgraCnduosė, įsto- : 
rimuose bei kito pobūdžio žemė- 
lapiuęse, remiantis istorikų bei 
etnologų tyrimais. -'

-Toks nusistatymo pareiškimas ; 
buvo patvirtintas -VLIKo tarybos 
pirmajame šių metų — ir pir
majame po 1965 mėtų šeinio — 
posėdyje, /New- Yorke, ; 1966 
rįi. kovo 7-.diehą. .

JMažosios Lietuvos pie-
- tinęs ribos

Elta 1972’m. spalio. 23-30 d.di, 
nr. -22 (867) papildo Lietuvos 
sienų klausimą sekančia infor- 
rriacija: u -j r '
u“MažosioSi Lietuvos lietuvių 

gyvenantųj ų ribų klausimas jau 
seniai- buvo riagrinėjamaš vokie
čių ir lietuvių mokslo žmonių. 
Tuo kiaušiniu yra pasi sakęs ir 
Lietuvos Tyrimo Institutas, pa
ruošdamas .lietuvių ętnogfafį- 
liių sienų žemėlapį.
'iPąstaruoju-jpetu ir okupuoto

je jLi.ętpyojęį susidomėta ta 
proHėfeal .Lietuvos Mokslų 
.Ykadertiijbs Darbuose. (A seri- 
ją, t 103-119)
A; Matulevičius ‘ .yra: paskelbęs 
išsamų, straipsnį. “Dėl 'lietuvių 
Prūsijoje pietinės etninės ribos 

■XVHTiaU pradžioje”. C:a nagri- 
nėjamas- '.-lietuvių kalbos papli
timas Prūsuose iki 1709-1711 m.

sis ‘istorinių šaltinių duomeni
mis, lietuvių kaimo architektu-. 
ros išplitimo riba ir bažnyčio
mis, kuriose pamokslai buvo 
sakomi lietuviškai, išveda apy-j 
tikres lietuvių pietines ribas 
Mažojoje Lietuvoje XVIII am
žiaus pradžioje.

Ta riba nuo šventapilio (vok. 
Heiligenbeil) Aisinarių pakran
tėje, eina rytų link per Žintus 
(vok. Zinten), Yluvą (Preuss- 
isch Eylau), Barštyną - Barčil- 
kes (Bartenstein), Lagarbį (La- 
garhen), Bartus (Barten), En-’ 
gelšteiną (Engelstein), Ungurą 
(Angerburg), Kučius (Kut-1 
schen), Gurnius (Gurnen), irt 
Dubininkus (Dubeninken). Nuo 
linijos Lagarbis - Dubininkai į 1 
pietus dar buvo gyvenama pa
vienių lietuvių, o Luko (Lyck) 
apylinkės lietuviai turėjo savo Į 
lietuvišką parapiją. Kompaktinę] 
mase lietuviai buvo išplitę iki J 
kreivės Žuvininkai (Fischhau-j 
sen - Karaliaučius - Fridlandas-J 
Lagarbis - Engelšteinas - Ungu- 
ra - Gumiai - Dubininkai.

A. Matulevičiaus išvesta pie
tinė Maž. Lietuvos lietuvių gy-] 
venama riba daugeliu atvejų1 
sutampa su Lietuvos Tyrimo ^jp galima tiksliau ir ryškiau 
Instituto nustatytąja " 

* * *
VLIKas ruošia knygą

; VLIKo-' tarybos posėdyje

i
i

litiniai

koše

ri.a jų, kaip 
ečiu fron-

i pa- t 
itinis

O

Dr. Vytautas P. Darg'.s

n 
meno ir 
įvijoje, be

mo
u reflek- 

meškos 
u” treni 
įkaitintu

ejant tą pa- 
iš tolimosios 

Italijos siųsdavo meškas, kad 
išmokti šokli Lietuvoje.

lime. Ta-iamos ”V;.: 
šaulio Lietuvių Di nos” i: 

vi 
'kas re 
:ų sureagu- 
erto Bičiuliu

nedalyvautų ir neremtų pavlo-j 
vinio smegenų plovimo, kad bū-‘ 
tų mažiau frontininkų pasekėjų, I 

Atsiprašau 
. į miną “iš- 
jei “meš- 

tcliau bus 
naujadaras

“išplautsmegenių”. 
lituanistu už nauj i 
plautsmegeniai”. b< 
kinimo ’ metodai i 
vartojami, manau, 
prigis.

Sumarizuojant, ir per tą karš
ta vasarėle, mieli Tarvbos atsto
vai, tvirtai laikėmės savo linijos 
— už VLIKą, ALTą, pr ieš bend- 

su okupantu ir

Bendra mūsų JAV Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės padėtis

apvilkime j mus dedamų vilčių 
ir neapsivilkime patys, sąlyginių 
refleksų propagandos klaidina
mi.

Buffalo, N.Y. '
Įdomus klausimas ’

Neseniai lankantis Buffalo,: 
X.Y., teko su vietiniais lenkais* 
lankytis jų tavernose, valgyk-

io kermošių 
riau pasr.ki 
vadeles 
Terminas 
erinis. \

ų teoriją 
ouvo eigoj 
ruojamus 
metaliniu urind

h-uemenės dalies
Vos įėjus, aiškiai matyti di

deli Solidarumo vado Valensos 
portretai, buvę Lenkijos valdo-, 
vai, kaip Jogaila, Pilsuckis, di-i 
džiųjų Lenkijos miestų vaizdai; 
kaip Varšuvos, Krokuvos; Len- v • -l * *kijos žemėlapiai, ir vienoje vie
toje — visa siena nukabinta 
Lenkijos miestų herbais.

Lenkai, sužinoję, kad esu lie^ >•- 
tuvis, klausia, ar Amerikos lie- al
iuviai lietuviškais, istoriniais 
paveikslais, žemėlapiais puošia Y. 
savo restoranus, klubus, taver- 
nas ir užeigų namus. f...1..

Atsakiau: tuoj važiuosiu į Čį-.l!. 
kagą, tenai užeisiu į lietuviškas 
svetaines, pasižiūrėsiu, o sugrį- -; 
žęs galėsiu lenkams papasakoti/"“ 

Pakeleivingas

radarbiavimą
Connccticute registruotos JAV 
Lietuvių Bei 
kišimąsi į politinį mūsų veiks
nių d.rbamą darbą ir mūsų vi
suomenės mulkinimą, tiksliau 
pasakius, “me-kinimą”. 1

Mūsų nuomone, darbo padala 
yra reikalinga, be! finansinė pa
dala — žalinga. Turiu galvoje 
tris kepures per aukų rinkimą.

Nepaisant frontinių ir “užpa
kalinių” tariamų pacifistinių 
sirenų, Reorganizuota JAV Lie
tuvių Bendruomenė niekad ne
siruošė, nesiruošia ir nesiruoš 
susilikviduoti. Mes tvirtai sto
vime už savo principus! Tiek 
dėl mūsų aplinkumos.

Dėl mūsų vidaus rikiuotės, tu
riu tik padėkoti visiems mūsų 
nariams už jų pasišventimą - ir 
nesavanaudišką darbą. Visi da
rome klaidas, bet mokėkime jas 
viens kitam atleisti. Todėl ir 
vėl čia šiandien susirinkome, 
kad vėl aptarti aktualias mūsų 
veiklos problemas ir pasiruošti 
metiniam gruodžio mėn. suva
žiavimui, Kaip a.a. dr. Danile
vičius (mūsų garbės, pirminin
kas) yra savo kalboje pasakęs, 
“Jūs visi, mieli reorgai, jau esa
te herojai, nes drįsote pasiprie
šinti tironijai ir melui”. Tad ne-

Na, kaip gali tariamas “Pa
saulio Lietuvių Dienas” lyginti 
su Smargonės meškų “univer
sitetu”? — paklausite, mieli Ta
rybos atstovai. Ogi, labai logiš
kai. Grindvs — Pasaulio lietuviu 
sostinė Čikaga. Neužmirškit — 
karštos (kur nepažvelgsi, tau
tiečiai, patriotizmas automatiš- 

į kai kyla); o melodijos irgi lie- 
! tuviškos — net širdys apsąla, 
t O “I Lituani” dar pasaldina. 
. "Antras Kaimas” ir jų keiksmai 
primena lietuviškus “zvošči- 
kus”, vežikus. Kapelų grojamos 
polkutės. 69-tos gatves, kvapai. 
Cepelinai. Valio! Tai melodijų 

.rinkinys. Jaudina, kojos'kyla. 
' Na, ir šoka lietuviška išeivija 

pagal meškininkų Fronto bičiu- 
i lių grojamą taktą. Net pats di
dysis Meškininkas (neseniai 
“reorganizavęs” savo šeimos pa
dėtį) ištiesia ranką VLIKo pir
mininkui. Ir viskas imperializ
mo dvasioje: “Pasaulio — pa
sauliui”, o- tikrumoje, atspėjot, 
Fronto Bičiulių naudai.

Apsvaigę Smargonės “meški
ninko” atmosferoje, svečiai net 
neišdrįso pagalvoti, kad taria
moji “Pasaulio” ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės yra Fronto Bi
čiulių užgožtos ir, nežiūrint dr. 
Butkaus pastangų, 
jamos.

Na, ir tokioje
■ mes, “ekstremistai” 
į “reorgai”, laikėmės šaltai ir ne- 
i bandėme ardyti cirko, kermo-
■ šiauš ir meškinės atmosferos, 
t Pridėjau sarkastinių minčių,

jniiiniiinniiiiimiiinininnnniiiiiinirtiiinniniiiiiiiiiniihniniiiiHiiiiuiiiiiiinn^1 kad tylinčioji mūsų išeivijos 
dauguma sąmoningai daugiau

Dr. Vytautas P. Dargis, JAV R. 
LB-nės pirm., šlm. rugsėjo 24 d. 
R. LB-nės pareigūnų pasitarimui 

paskaitė ši pranešimą:
Žiūrėdamas j jūsų smalsius ir 

klausiamus žvilfi’nius, mieli mi
sų Tarybos atstovai, bandysiu

nupiešti mūsų esama padėtį. 
Turėtume analizuoti esamas są
lygas iš dviejų taškų, būtent: 
išorinėje politinėje sąrangoje ir 
mūsų vidaus, kaip organizaci- 
jos. rikiuotės problemas.

Ka tik praėįusi' karšta šių

.— JAV Sveikatos institutas 
ištyrė, kad vyrai, kurie turi įge- - 
rai išmokslintas žmonas, g r ei-... 
čiau gauna širdies smūgį, negu ■. 
tie, kurių žmonos yra mažiau 
išmokslintos. Išmokslintos žmo- ... 
uos paprastai turi savo karjerą, - 
o kortu su tuo ir problemas. Tuo . 
atveju vyrai rūpinasi ne tik sa- 
vo problemomis, bet ir žmonos. . 
Nuo to, sako, suserga širdimi, ar 
gauna širdies smūgį.

priėmimas; adv. P. Žumbakio ] 
paskaita — “Ko siekia Office of

‘ s?”; VLIKo' 
valdybos atstovo pranešimas; 
Tarybos komisijų pranešimai; 
Einamieji reikalai, ir Pareigų 
perdavimas naujam tarybos pir
mininkui ir sekretoriui.

Posėdžiui pirmininkavo Algis 
Regis, Lietuvių Vienybės Sąjū- 
Ižio atstovas, sekretoriavo Kęs
tutis Dirkiš, Rytų Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio atstovas. 
Posėdyje dalyvavo dvidešimt 
penki asmenys. Ilgo posėdžio 
paįvairinimui, pirmininkavusio 
ir kito dalyvio žmonos paruošė 
visiems mažą užkandą.

Posėdis buvo ilgokas, bet ga
na turiningas. Sekantis posėdis 
turi įvykti už dviejų mėnesių, ■ 
tai yra, apie spalio mėnesio vi
durį (spalio-15 — ?). VLIKo ta
rybos pirmininko pareigas buvo 
perduotos p. K. Oželiui, Lietu- ’ 
vos Atgimimo Sąjūdžio atsto
vui, o sekretoriavimas — Lietu-1 
vos Valstiečiu Liaudininku Są
jungai.

metais. Jis pasiūlė arba darbą 
atiduoti VLIKo valdybai, arba

i palikti įgaliotą komisiją jį toliau Special Investigationspa
aiškėjo,- kad leidinių komisija įj. L .. . j. L tiesti. Po diskusijų, taryba pagynai! antrus metus dirba ruosda-1 ... J . .• i ... . • v . • . . l Te komisijos pastangas ir jga-ma leidinį apie lietuviu tautos ,, rv. .. . _. , ‘ . • -liojo ja toliau šiuo reikaru ru-rezistencna okupacijos metais, . , ». T7T tt-
(1940-1980) į pintis, palaikant rysj su VLIKo

' . .. ., , , w. , . valdyba. Komisijos pirmininkasŠio veikalo rankraščio redak-J. , . „ „ „ •, pabrėžė, kad grupių paruosticija -dabar yra .antrame per-.y ’. . -.v t>- . . . ' . 1 savęs apibudinimai privalo bu urašyme. Turinyje yra trumpas < , . f . . 5 ,.rr; .. . , infn į suderinti ir pasirašyti grupiųLietuvos istorijos įvadas, 1940- , . . 1 v. : x., . ... ,, .. vardais, ir prase visu grupių1941 metu pirmoji bolševikų],. ’ ,
t •• KMfinu » šiame reikale kooperuoti, okupacija, 19414£44 metų vo- 1; r

kiškų nacių okupacija, rezisten- Tarybos posėdis, apsvarstęs 
cinių- sąjūdžių vystymasis, VLI- Į rankraščio autoriaus prašymą 
Ko istorija ir pomiškiai, ir 1945- paskirti jam $1,500 honorarą, 
1980 metų rezistencija Lietuvoj, putarė iš savo sąmatos paskirti 
Rankraščio, pabaigoje bus visų i $1,000 honoraro sąskaitom 
VLIKą sudarančių grupių isto-!/ *
rijos, jų programos ir tikslai. Į Užbaiga
Pabaigoje taip pat bus išsamus K x. . — 1O ,, l- siu metu rugpiucio men. 13 d.naudotu ir rekomenduojamų ,.T ‘ , .... . .■ T, . .. . j VLIKo-tarybos posėdžio darho-komisijos ir!-- . .. / m.-a-tvarkeje buvo: Atidarymas ir 

darbotvarkės priėmimas; Tary- 
ibos pirmininko pranešimas — 
“Laikas ir aplinka kuria skir
tingas laisvės kovų sampratas 
okupuotoje tėvynėje ir išeivijo
je”; praeito posėdžio protokolo

“okupacija, lSMlbl?)44 metų vo

šaltinių sąrašas.
. VLIKo vaidybos nuomone, rank- :

♦ * *' ‘ J T I p. i * : J

rastis dar nėra tinkamas špau- . 
dai, nes jam reikia dar daugelio
papildymų ir pataisymų.

Leidimo komisijos pirminin
kas tarybai nurodė, kad šis dar
bas negalės būti baigtas šiais

> LHeKATCRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mofcrii 
IIM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, VInK 
Krtvta, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
Meilaus atraipanial bei studijos, iliustruotos nuotraukomis fc 
M- K. Chttfidnfe. M. šfleikio, V. Kašubo?, A. Rūkitelės ir A. Vara; 
kCtrybo* poveikslaia. 365 pusk knyga kainuoja tik F3,

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoa ir tra 
ftnli šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
Iventea bei Jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliuml ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja IX

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saunai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė struti ja, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygs 
Dantuodama tik už n. ri. »' , *

Beturint Edifinyi ffintrfrootM nuotrankocnK pabaigoje duodami 
▼fttfvMxKftj ^vs<!toimA5>Ir Jų ver&daj J roHeEų EaSd 

335 jkmL knygoje yra RytprSahj Umėhpk. KAina HL

V K4 LAUMM LIMB, raiytojot Petronėlė* Orintaltėi itBb 
rntofmal tr mintyf ^aple Mrnesds Ir vietas neprflt Lietuvoje Ir ptfr 
xnahrials bolievikų okupadjoa metais. Knyga turi 234 puabipiur 
bet kainuoja tik U. \

t JULIUS JANONIS, poetas Ir revolioefonleriu*, nesupra* 
Ui Ir klildingiJ taterpretuojamas gyvenime ir politikojeĮ tik »>■ 
Jurgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
r''a. Dabar būtu jį a p^vadunti rc-otnju ui žmogaur te!m* 
Knyga yra ditklic formato, 265 pualapii, kalnocį* •*..

w lATTKIN'M M ZončerAo Mrrba. J. Valda

3 "'

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. .. - *Į

SLA — išmokėjo daugiau kaip, AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. v *

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypa^ naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:. už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210 ;

*

kontroliuo-

r

B. P.
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atmosferoje 
ir prakeikti

V//AW-

iwprfiirFri

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

a

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE " 
2&01 W. 69th St., Chicago, DI. 60629 ♦ Tel 925-2737 | Inž. LIUDAS MIKŠYS, 

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

2759 W. 71st St, Chicago, Ill.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

JAY DRUGS VAISTINĖ

■

jh;V.I3<i

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, pidarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina |25. Kieti viršeliai. Paštu n. t

3 — Naujienos, Chicago, 8, TU. Tuesday, September 27, 1983 
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vė, 1739 So. Halctad Street, Chicago, 
IL 60606. Tėtei. 421-8100,

VL. BAKŪNAS

PASTABOS Iš TOLO
GAUSUS “LIETUVIU DIENU” ŽURNALO PIKNIKAS

“Lietuvių Dienų” žurnalo piknike. Iš k. j dešinę: St. Žu
kauskienė, V. Šimoliūnas, Olga Bakūnienė, K. Januta - 

Klauseikis, VI. Bakūnas ir VI. Gilys.
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienius, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet šeštadieniai* — iki 12 vaL

Reorganizuotoji dirba naudingą darbą
Praeitą šeštadienį, rugsėjo 24 d., Reorganizuotoji 

JAV Lietuvių Bendruomenė buvo sukvietusi atsakingų 
pareigūnų pasitarimą, kuriame buvo apsvarstyti Bend
ruomenės reikalai, išklausyti ir patvirtinti tarybos, val
dybos, apygardų ir apylinkių pirmininkų ir rinktų atsto
vų pranešimai.

Pasitarimui pirmininkavo tarybos pirmininkas, dr. 
Valentinas Plįoplys. .Šalia jo sėdėjo Reorganizuotos JAV 
LBm'es ’ tarybos sekretorė Antaniną ' Repliėne,' atlikusi 
visus šio pasitarimo .parų’osiamuošiūs darbus,:‘Ji pirmoji 
atidarė pasitarimo šalęs duris, ji viską aptvarkė ir pas
kutinė išėjo. . . • , ;

Dr. Vytautas P. Dargis, JAV R. LB-nės Centro val
dybos pirmininkas, paskaitė iš anksto paruoštą prane
šimą apie dabartinę visos organizacijos ir jos skyrių 
būklę.

Savo laiku vienas daktaras, jauniems bendruomeni- 
ninkams kalbėdamas apie viltis išlaisvinti pavergtą Lie
tuvą, pareiškė, kad iš Amerikos neverta jokios pagalbos 
laukti, nes Amerika esanti moraliniai susmukusi, kad 
čia nesą idealistų, kad viską doleris sprendžia, o prie to 
dar prisideda girtavimas, narkotikai ir visiškas pasilei
dimas. Amerikos jaunimo jokie moraliniai varžtai ne
varžo, jokių idealų jie neturi.

Tuo tarpu dabartinė Bendruomenės vadovybė visai 
susmuko. Kada buvo išrinktas dabartinis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas, tai buvo stengiamasi 
nuo suvažiavusių atstovų nuslėpti, kad jis jau buvo ga
vęs perskyras ir visus vaikus palikęs apleistos žmonos 
priežiūrai, mokslinimui ir auklėjimui. Pasakojama, kad 
tai esąs privatus dalykas. Jeigu jis nesiveržtų į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vadovybę, tai galima būtų nu
tylėti apie žmonai ir vaikams padarytą skriaudą.

Buvę PLB vadai, patyrę apie visišką moralinį su
smukimą, visai atsisakė su juo toliau bendradarbiauti. 
Nė vienas nesutiko kartu su juo būti Bendruomenės va
dovybėje. Visi šeši galutinai pasitraukė.

Rugsėjo mėn. 18 d., sekma- tuviškosios spaudos puoselėto- 
dienį, Los Angeles S v. Kazimie-j jas Antanas Skirius, nes tai vie- 
ro parapijos (lietuvių) didžio- ’ nintelis čia lietuvis, turįs savo 
joje salėje įvyko metinis vienin-. spaustuvę jau daug metų, ku
telio laisvajame pasaulyje lie- rioje atliekami visi žurnalo, o, 
tuvių iliustruoto “Lietuvių Die-: be to, dar ir dvisavaitinio laik
au” žurnalo piknikas “po sto- Į rašėio “Lietuviai Amerikos Va
gų'. "Lietuvių Dienų” žurnalų ' karuose” išleidimo darbai. Toje 
leidžia Amerikos vakaruose lie- A. Skiriaus spaustuvėje yra at-

Tuo tarpu reorganizuotieji veikėjai Bendruomenėje 
visi vieningai dirba, kaip dirbo iki šio meto. Kartais pasi
keičia vienas kitas stipresniu žodžiu, bet tie žodžiai nie
kad nebūna įžeidimai. Klausimą išaiškina, ranką paduo- 
da ir toliau dirba,; Jie yra'- įsitikinę,, kad vadistinįaį įsa-’ 
kymai protingiems; žmonėms negalioja. ‘A./U:

Skyrium spausdiname dr. Dargia pranešimą pasitą- 
riman suvažiavusiems nariams. Daktaro stilius vra savo- 
tiškas, bet kas jį girdėjo kalbantį, tai visas jo alegorijas 
ir kryptelėjimus į šalį supranta. Visi žino, kad Smurgo- 
nyse buvo Lietuvos meškų mokykla ir kad meškas užves
davo ant karštų grindų ir grodavo į taktą. Karštas takas 
jas labai greitai išmokydavo šokti.

Meškas šokdino, kol jaunimą šokti pramokė. Bet kai 
jaunimas suprotėjo, tai įsakymai jam neveikė. Moralinis 
vadų susmukimas į akligatvį nustumtą jaunimą verčia 
ieškoti kelio Į šviesą ir į visuomenininį gyvenimą. Negal
vojantis jaunimas hiekur neina, bet kai prądeda galvoti, 
tai tuojau įsitikina, kad izoliacija kelio neprakirs. Reikia 
patiems susipažinti su politinėmis grupėmis, pasirinkti 
artimiausią savo galvosenai ir padėti Europos politinių 
partijų vadams, kurie ryžtasi padėti pavergtiems lietu- 
siams siekti laisvės.

Aiškėja, kad senesnieji JAV lietuviai tarptautines
problemas geriau suprato, negu dabartiniai daktarai. Jie 
žinojo, kad Amerika taps galingiausiąja valstybe ir kad 
Amerika, o ne Rusija padės pavergtiems lietuviams išsi
laisvinti. Rusai pavergė Lietuvą, kad galėtų ją išnaudoti. 
Rusams rūpi iščiulpti paskutinius syvus iš lietuvių ir iš
vežti nuplautą grūdą bei šieną.

Okupantas tvirtino, kad rusai apgins okupuotą Lie
tuvą nuo nacių, bet kai atėjo laikas ją ginti, tai Sovietų 
vadai pirmieji metė savo divizijas ir traukė į Rytus. 
Laimė, kad Minsko srityje dar buvo užsilikusių balų. Jei

»|j|usdinta taip pat nemažai lie- 
fiyių autorių knygų, kitokių lie
tuviškos spaudos leidinių.

Lietuviškos spaudos leidimas 
ir su tuo susijęs darbas nėra pel
ningas (turbūt, ir niekada ne
buvo), dėl to be spaudos nuola
tinių rėmėjų, skaitytojų (pre
numeratorių) teikiamos para
mos, jos dar reikia pridėti ir “iš 
šalies”, sutelkiant pajamų įvai
riais renginiais, kaip, pvz., ba
liai, piknikai gegužinės, loteri
jos ir kt. Tokiais pajamų šalti
niais naudojasi visi itiūsų spau
dos leidėjai, daugiau ar ma
žiau, tuo keliu eina mūsų ios- 

r angelietis “spaudos magnatas” 
Antanas Skirius, nofs jis teren- 
gia tik vieną “Lietuvių Dienų” 
žurnalo vardu pikniką metuose.

Kaip ir jau daug metų, A. 
Skiriaus rengiami piknikai, 
anksčiau viešuose miesto par
kuose, o dabar jaq kejeri metai 
lietuviškos parapijos salėje, taip 
ir šis pastarasis (rugsėjo 18 d.) 
sutraukė daug svečių! kurie pri
pildė erdvią parapijos salę.

Prie gerai padengtų stalų bu
vo duodami pietūs, veikė baras, 
vėliau buvo loterija su gana ge
rais laimėjimais: 400 dolerių pi
nigais laimėjo “Lietuvių Dienų” 
skaitytojas E. Pikelis, iš Čika
gos, o dailininko Česlovo Janu-
šo paveikslą laimėjo T. Iva
nauskienė, iš Los Angeles. Buvo 
daugiau smulkęsnių. laimėjimų.

Buvo svečių ir iš gana toli: 
čia be viešįs .Pįątras Naujokaitis, 
iš Australijos ‘(Mdlbptunb), dr. 
R. IJov^’daitis'i iš Pensilvanijos, 
D. ,Mačkialienė, iš Floridos 
(anksčiau Čia < gyvenusi eilę 
metų),. ■' • _ . - ’ i ; -? 
}: Piknikas reikia’ laikytis labai, 
gerai pavykusiu, nes publikos 
buvo daug, visas paruoštas

maistas išparduotas, loterijom 
bilietų buvę taip pat labai daug 
r~ taip, kad nieko daugiau ne
galima norėti. Pats rengėjas, A, 
Skirius, po sunkaus darbo buvo 
taip pat patenkintas pikniko 
pasisekimu^

Sėkmės 4. Skįriui bei jo 
spaudai ir ateityje!

*' * ♦ . . ‘
Valentinui Varnui aukščiausia^

Skautų Sąjungos ordinas
Šįmet Kanadoje vykusios (lie

pos 31— rugpjūčio 13 d.d.) Lie
tuvių Skautų Brolijos jubilieji
nės (65-kių metų sukakčiai at
žymėti) stovyklos proga, losah- 
gelietis Valentinas Varnas ap
dovanotas aukščiausiu Skautu 
Sąjungos Geležinio Vilko ordi
nu už nuopelnus lietuvių skau- 
tijai. Valentinas Varnas Skautų 
Sąjungoje yra vyresnysis skau
tininkas ir yra Skautų sąjungos 
vyriausios vadijos sekretorius, 
kuriose pareigose jis (tarnybi
niai) palaiko artimą ryšį su vi
so laisvojo pasaulio lietuvių 
skautų vadovais, nes jis yra ar
timiausias bendradarbis lietu
vių skautijos vyriausiojo skau
tininko Vyt. Vidugirio, kuris 
taip pat yra losangelietis.

Be vadijos sekreetoriaus pa
reigų, Vai. Varnas yra ir vyr. 
skautininko “Krivūlės” (biule-
tenio Lietuvių Skautų Brolijos 
vadovams) redaktorius ir admi
nistratorius. šiame neperiodi
niame leidinyje, vyriausiojo 
skautininko įsakymų formoje, 
atsispindi visa lietuviškos skau- 
tijųs administracija, o, be to, 
telpa ir įvairiomis temomis ge
rų straipsnių, neretai paties Vai. 
Varno parašytų. • -

Be skautiškųjų pareigų,J Vali 
Varnas dalyvauja dar ir kitose; 
lietuviškose draugijose.-, bei jų

ne tos balos, tai Sovietų generolai būtų pasiekė Lenin- 
gradorMaskvos geležinkelio liniją. Jeigu jau rusai ne
pajėgė sumušti pasiryžėlių suomių, tai lietuviai žinojo, 
kad Lietuvos nuo nacių, jįę neapgins, Lietuviai pliekė ru
sus todėl, kad jie melavo. Visa nelaimė, kad melagiai pir= 
miausia pabėgo, o kitus čekistai išsivežė.

Dargis išplautsmegenlams (jo naujadaras) pasakė, 
kad R JAV LB-nė niekad nesirengė trauktis, nesitraukia 
ir nesitrauks. Apie “Reorganizuotąją” susispietė gerokas 
būrys lietuvių, kurie nori laisvos, nepriklausomos Lietu
vos. Juos gali kritikuoti, su jais gali ginčytis, bet jie 
moka savo pozicijas apginti, savo įsitikinimus gražiai 
lietuviškai išdėstyti.

Reorganizuotoji išsilaikė ištisą dešimtmetį ir, jeigu 
sąlygos nepasikeis, tai dirbs tą patį darbą, kol įtikins 
klaidžiojančius savo tautiečius, kad organizacija privalo 
savo reikalus tvarkyti demokratiniu būdu. Valstybės 
priešakyje atsistoję gyrėsi, kad jie gins Lietuvą, bet pir
mieji ištrūko iš Lietuvos. Reorganizuotoj kiekvienas yra 
vadas. Jam įsakymų nereikia. Iš kovos lauko jis nebėga. 
Jis gina savo pozicijas ir kviečia kitus stoti greta ir gin
tis. Apsigynę žingsniuos pirmyn. Jau šiandien žings
niuoja.

vpikloje, kiek sąlygos ir l$ik*Į 
(nuo labai sudėtingų ir dar lai
ko ir darbo reikalaujančių pa» 
reigų skautijoje) leidžia.

Turėjau progos Vai. Varną as- 
meniikai pažinti dar Vokietijo
je. itovyklmėje lietuvių veiklo
je, dėl to galiu šia aukščiausio 
lietuvių skautų sąjungos ordino 
apdovanojimo proga jį pasvei
kinti ir pridėti savo asmenišką 
žodį, kad jis turi didelių nuo
pelnų ne tik skautijoje, bet ir 
iŠ viso kaip žmogus ir taurus 
lietuvis. Kaip buvęs jūrų skau
tas, šūkteliu dabar, nors ir nuo 
svetimo kranto, Valentinui Var
nui: “Gero vėjo. Budėk!”

♦ ♦ *

Leonas Briedis palaidotas 
rugpiūčio 27 dieną

Nežinomomis aplinkybėmis 
mirusį savo namuose Maywood 
(Los Angeles priemiestyje) lie
tuviškosios spaudos foto repor
terį Leoną Briedį policija rado 
rugpiūėįo mėn. 20 d.

Po šv. mišių šv. Kazimiero 
bažnyčioje, velionis palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse rugpiū
čio 27 d. Mišias atnašavo ir į 
kapines palydėjo kun. dr. Alg. 
Olšauskas. Laidotuvėmis rūpi
nosi iš Detroito atvykęs Leono 
brolis Juozas Briedis. - •- ■ . * - * - *

Likusius Leono namus ir juo
se rastą inventorių prižiūri Leo? 
ųo ąrtiniiausias Įietųyis kąimy- 
naš ’ii^'draugas Vladas Jasiulio
nis, kuris per daug metų, kai 
Leonas nustojo pats. važinėti 
automobiliu, atveždavo (gana 
daž^ai> Jįettrvių §y.; Ęąziiriie- 
čb bažnyčią. ' '

. -J * F ; r.J 7 į '
— Jordanijos/karalius šiomis 

?^ienoEgls BįĮgė dešimties dienų 
‘pO^alų Kinįjąje. i Jis šj,; 
met ten lankėsi jau. antrą kartą.

— Britanijoj meno ministras 
lordas Gowrie davė leidimą 
vykdyti Teatro muziejaus štaly- 
Jos gali būti skrandyje žaizda 

- (tinimas kainuos 4 milijonus 
"■ svarų sterlingų. Muziejus buk 
■pastatytas šalia Covęnt Garden 
operos teatro..

£ - : • -

—Egipto vidaus reikalų mi 
aistėriją pranešė, kad policija 
suėmė 19 ginkluotų komunistų, 

_ prikiausančių organizacijai,, ku
ri siekė nuversti valdžią. Rasla 
žymus kiekis sovietų gamybos
ginltlų, tarp jų — raketinio tipo 
granatų.

— Kinijos liaudies kongreso 
vykdomasis komitetas nutarė 
plačiau taikyti mirties bausmę 
bemaž už kiekvieną rimtesnį 
nusikaltimą, ypač už nelegalų 
ginklo laikymą.

PIRKITE JAV TAUPYMO -U N U F

SUSITIKSIĄS MONTANOJ
(Tęsinys)

Draugas sakė, kad direktorius staiga griebęs iš 
stalčiaus revolverį, todėl jis turėjęs jį nušauti.

Greitai mes lėkėme iš miesto su pinigais. Ir 
džiaugsmas, ir baimė maišėsi mano galvoje. Kal
nuose žinojome gerų vietų. Ten mes pasidalinome 
po du šimtu tūkstančių. Mūsų grobis buvo nepa
prasto dydžio. Jis nutarė eiti sau per kalnus pės
čias. o aš maniau pavažiuoti iki artimesnio mies
to, Saint Pain, palikti ten vogtą automobili, nusi
pirkti kitą ir ramiai sau važiuoti, kur sugalvosiu. 
Kai tik išvažiavau į plentą, pastebėjau policijos 
automobilį užpakaly. Bėgti nemėginau, nes žino
jau, kad niekur negaliu išbėgti, todėl normaliu 
greičiu važiavau tolyn. Gerai, kad aš iš anksto 
pagalvojau ir automobilio numerius gerokai iš
purvinau. Jie mane pasivijo. Aš žiūrėjau per veid
rodį ir mačiau, kad arti užpakaly važiuodami, jie 
labai stebi mano automobilį. Turbūt jie ieškojo 
pavogto automobilio, o gal ir banko plėšikų. Ma
tyt, jie nusprendė, kad ne tas, ir tolyn sau nu
važiavo.

Netrukus atvykau į Saint Pain miestą. Su- 
.nuošalioje gatvėje, rūpestingai apšluos- 
čiau autor.icbilį, kad pirštų nuospaudų nepalik- 
čiau. suslėpiau pinigus savo rūbuose ir nuėjau. 
Mano rūbai buvo švarūs, bet menki. Užėjau į vy- 
‘U rūbų krautuvę ir nusipirkau puikią eilutę, ki

toje krautuvėje — batus. Slaptai persirengęs pa
sidariau kaip koks pasiturįs džentelmenas ir už
ėjau į pirmą geresnį pasitaikiusį restoraną. Atėjo 
padavėja ir aš pradėjau užsisakyti pietus, kalbė
damas angliškai. Ji laikė rankose bloknotėlį ir 
žiūrėjo į mane. Graži, ružava, skaisčiu veidu, bet 
jau ne pirmos jaunystės mergina. Ji man iš karto 
labai patiko. Mėlynos, gilios jos akys meiliai žiū
ri į mane ir ji švelniai šypsosi. Aš įsmeigiau į ją 
savo akis, o ji man sako:

— Kalbėkime lietuviškai, juk lietuvis esate.
— Lietuviškas žodis, lyg žaibas, švystelėjo. 

•To aš tikrai nelaukiau. Ji lietuvė, ji tokia meili, 
0 aš — vagis, banko plėšikas, žmogžudys. Kažkas 
baisaus sugriaudė mano širdyje. Bet aš daug pi
nigų turiu, pagalvojau, aš esu laisvas ir labai tur
tingas. Net ši gražuolė prikibtų prie manęs, jei 
žinotų, kas mano kišenėse. Mano nervai tuojau 
atsileido.

— O, kaip malonu, kad jūs, panele, esate lier 
tuvė. Tai tikra staigmena. Man būtų labai ma
lonu turėti jus savo svečiu, o ne padavėja. Aš esu 
Juozas Surgaila.

— O aš Marytė Užpelkyte. Tikrai malonu su
tikti lietuvį. Jau gan ilgai aš čia dirbu. Jūs esate 
pirmasis lietuvis, kurį aš čia sutinku. Man tikrai 
bus labai malonu su jumis pasikalbėti, jūs būsite 
mano svečias, aš tik paprašysiu, kad mano draugė 
mums patarnautų.

Toliau mūsų pietūs ir pasikalbėjimas buvo 

kuo nuoširdžiausi. Aš užmiršau baisią praeitą 
dieną ir skendėjau jos žavesio jūroje. Rodosi, ir 
ji buvo laiminga. Aš jai pasakojau, kad turėjęs 
gerai apmokamą darbą, įtikęs savo labai turtin
gam sponsoriui, kuris neseniai miręs ir man daug 
pinigų palikęs. Atsisveikindamas aš paklausiau, 
ar mes negalėtumėme vėl pasimatyti. Ji mielai 
sutiko.

Dabar nuėjau pas autompbilių pardavėją ir 
nusipirkau naują, puikų Kadiliaką. Sumokėjau 
grynais. Marytės, maniau, nebepaliksiu ir papra
šysiu jos važiuoti su manimi į rytus. Ten įsigy' 
sim nekilnojamo turto, apsivesim ir gyvensim. 
Nors aš pirmą kartą ją pamaliau, bet visa šir
dimi įsimylėjau ir jaučiau, kad net daugybė pi
nigų, kuriuos turėjau kišenėse, man bus nemalo
nūs be jofe/ir kad visa toji didelė jų vertė, lyginant 
prieš Marytę, man yra nulis.

Sutartu laiku vakare buvau prie jos durų. 
Naujutėlis, brangus mano Kadiliakas viliojančiai 
Žvilga, o puikios rūšies rūbų eilutė puošia mane, 
lyg princą. Puikūs kvepalai palieka kvapą toli 
mano užpakaly, o bpąngu$ ^eųnanto žiedas svaido 
besileidžiančio? saulės spindulius, net akys 
raibsta. ' •■ - - - •- - ■

Puošeiva niekuomet nebuvau ir puoštis nie
kuomet netroškau. Aš ir dabar taip išsipuošiau 
ne dėl savęs, bet dėl Marytės. Būtinai norėjau 
padaryti jai patį geriausią |epūd|. Nešinau, ar 
aš tuomi ką atsiekiau, gal nieko, nes mane suti

kusi Marytė gan keistai, lyg su panieka, lyg labai 
nustebusi į mane pasižiūrėjo. Atrodo, kad mano 
išsipuošimas ją kiek atstūmė. Bet tai buvo tik 
valandėlę. Aš neatvykau tuščias, aš atsinešiau jai 
dovanų. Po to, kai ji mane santūriai ir šaltokai 
pasveikino, aš išėmiau brangią dėžutę ir jai pa
daviau. “Čia mano atminčiai”, pasakiau. Ji pa
ėmė drebančiomis rankomis, atidarė ir dabar jos 
akyse sutvisko brangu* žiedas su dideliu deiman
tu. Ji apstulbo ir valandėlę nežinojo nei ką daryti, 
nei ką sakyti. Aš paėmiau žiedą is dėžutės ir 
užmoviau jai ant piršto.

— Tu būsi mano mylimiausią, — pusbalsiu 
pasakiau, o mano bklsas virpėjo, Ji staiga stip
riai apkabino ir karštai pabučiavo,

—» Kad mes taip mažai dar pažįstami, — 
pasakė.

— Tu lietuvė ir aš lietuvis. Ar tai nėra pa
žintis? Užteks pažinties tuo tarpu, o dabay va
žiuojam.

Ji laukė manęs ir buvo iš ankstu apsirengusi. 
Prabangos nesimatė, tik kuklus skonis išmin
tingai saikingas puošnumas. Kai ji pamatę mano 
automobili, jai kuo tik kvapo neužėmė.

— Koks pulkus Kadlliąkas! Naujutėlis’ Iš 
kur jūs toks turtingas?

(Pūs daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernias poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti

tokiu adresu;
NaajietMS, 173$ & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Waetchacter Community Idinita* 
Medicine* direktorių*

193* S. Manhaim Rd, W*»tch*®t*r, 111.

TcL; 562-2727 arba 562-272$

GYDYTOJAS i* CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

Valandai pagal Muitarimą.

OPTOMETRIST AS

KATRA UETUVBKAJ

2411 W. 71rt St T*L 737-5149 

Titan* ata. Pritaiko akiniai 

ir “contact

INKSTŲ, PŪSLSS IK 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
MM WEST 43r* STREET

Ofta talafan; 774-2MS,

s ML U U1D A
DR. G K BOBELIS 

į_ Prostatos, lakatų ir šlapume 
iakij chirurgų*.

. 5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33711 

T«L (3132 321-4201
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ŽEMA KAINA 
Priimam Mager Quran 

ir VISA Mortele*.
R. SERINAS. Tat HS-MM

ft frailly atatvaty. 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 274-14*2 arba 2744994

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai 
jau atspausdinti. Tai buvo tiesa 
praeitais metais, kai J. Klausei- 
kis pasijuto be pagrindo įžeistas 
ir panoro pasižiūrėti arčiau į 
Bronio Railos mėgiamas pa
reikšti nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
šyti knygą apie Bronio Railos 
labai lengvą švąistymąsi įžei
džiančiais žodžiais.

Pirmiausia, Klauseikis faktais 
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
nas giedrą dieną ir nutratėjo. 
Kai Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir-klausyti neno
rėjo. Orakulas burną atvėrė, tai 
neteisingo žodžio nepataiso.

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo 
į Railos “stilistiką” ir papras
čiausiais faktais įrodė, kad gra
žiais žodžiais apibarstomas labai 
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
gingas. O melas, nors ji gražiau- 
šiai “stilistas” papuošia, vis lie
ka melu. Kenksmingu pačiam 
meluotojui ir labai žalingu ap
šmeižtajam.

J. Klauseikis parašė studiją, 
kurią turėtu atidžiai paskaityti 
visi lietuviai, kurie plunksną į 
rankas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtą pa
studijuoti ir teisininkai, kurie 
teisės ^klausimais r dar- rūpinasi. 
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam 
piliečiui, bet visai nedera kelias 
knygas parašiusiam, aukštus 
mokslus baigusiam žmogui. 
Autorius yra teisininkas, baigęs 
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.

Knyga, atspausdinta praeitais 
metais, jau baigiama parduoti. 
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St, 
Los Angeles, CA 90039. Jei pas 
jį dar yra keli egzemplioriai, tai 
už tris dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri

SOPHIE BARČUS 
fcĄDIJO iElMOf VALANDOS 

fleitądiesiab ir KtasaliMiiali 
nuo 840 iki 040 vaL ryto. 
Stoti** VOOPA - 149* AM

Marqwtt* Puta,

V®d*l< •• Aldan* DavEm* 

T*Mj 77M541

7159 Sa. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 40429

—

Kur į Sibirą ištremtųjų lietuvių sąrašai?
Sovietų Rusijai okupavus Lie

tuvą, jie tuojau pradėjo lietu
vius suiminėti,' barbariškiausiai 
kankinti, gyvuliniuose vagonuo
se tremti į Sibirą ir kitas blo
gas Rusijos vietoves. 'Ištremtie
ji t,enai turėjo dirbti kaip ver
gai, gyventi kaip laukiniai, 
sirgti ir mirti. Tik nedidelis iš
tremtųjų skaičius išliko gyvi. 
Daugeliui vistiek neleido apsi
gyventi okupuotoje Lietuvoje, 
siūlė likti ir mirti Sibire ar Vor
kutoje. Arba apsigyventi kur, 
nors Sovietų Rusijoje, bet ne 
okupuotoje Lietuvoje.

I 
I

Maždaug prieš dvidešimt me-į 
tų buvo vienas lietuvis Čikago- •

išėjo. Ji nebeguli, bet išėjo įj 
žmones. Raila yra Klauseikio • 
knygos vertas. Jis turi pasiklau-1 
syti, ką žmonės apie jo paties! 
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikio knygą jis paleido dar 
kelis railiškus melagingus tvir-1 
tinimus, bet išdėstytų faktų ne- 
paneigė. Jau laikas, kad atkreip- ® 
tų dėmesį. i ||

St. Stalioraitis gj

ANDREW ANDREWS
(ANDRLJAITIS)

"Lietuvos Aidai”
KAZE MAZDžlONYTt

Caatben ošę pirmadienio Lie peak- 
tadlenlo 8130 rgL vakaro.

Vlaoa laidna if WCEV atotiac.

SC Petersburg. FLu 1240 vii. p.p 
U WITS stotie*, 1110 AM bang*.

1644 W. 71 rt 8tn-*f

Ckicaft, fflifux* 60629 
Tti«t 77M174

Gyv. Evergreen Park, Illinois
Mirė 1983 m. rugsėjo 25 d., 10:30 vai. ryto, sulaukęs 

86 metų amžiaus. Gimęs Lietuvnje, Tauragės aps., Saka- 
lienų kaime. Amerikoje išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę: trys įukt^rėčios — Karoline Gribat- 
Maier, Anna Koneg ir Aku a If ra t, sūnėnas Joseph (kibai, 
daugelis kitų produklerėcių ir prosūnėnų, bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Amerikos Lietuvių Darbininkų Susivienijimui 
ir Lietuvių Literatūros Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas aųtšadicnį, nuo 2 vai. popiet iki 
9 vai. vak., Evans koplyčioje, 9837 S. Kedzie Ąve., Ever
green Park. III.

Trečiadienį, rugsėjo 28 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Andrew Andrews giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir ‘suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterėčios, sūnėnas ir kiti giminės.

Laidotuvių direktoriai Evans. Tel. 122 2000.

medžiaga apie komunistų suim
tus, išvežtus lietuvius? Kur tie 

į rankraščiai? Ar nebuvo juod
raščių?

Čikagos veikėjai turėtų išaiš
kinti tuos klausimus, paskirti 
tyrinėjimui komisiją, rezultatus 
paskelbti spaudoje. Per daug 
didelis reikalas, kad vien už
mirštume, tarsi nieko nebuvę.

Blogiausiu atveju reikia pa
rinkti kitą ar kitus asmenis to
lygiai knygai rengti ir ją pa
ruosti, atspausdinti. To šaukia
si nukankintų lie.avių kančios 
kraujas.

Neseniai latviai išleido (jau 
antra laida) 677 psl. knygą Šie 
Varda Kaltina. Tenai alfabetine 
tvarka paskelbta apie 30.000 
iatvių, kuriuos bolševikai-rusai 
suėmę ištrėmė į Sibirą ir kitur 
kaip vergus. Duomenys nuolat 
papildomi, paskutiniųjų suim
tų j ų-išvežtų jų sąrašai siekia net 
1978 metus.

Netenka abejoti, rusai-komu- 
nistai suėmė, ištrėmė daugiau 
lietuvių, nei latvių. Tai kur tų 
ištremtųjų lietuvių sąrašai, apie 
juos duomenys? Kas tokį dide
lį ir istoriniai, tautiniai tikrai 
svarbų darbą apsiims įvykdyti?

Eilė žinomų spaudos žmonių 
taip apsikrovę darbais, kad dau
giau negali apsiimti. O kur nau
ji asmenys? Juk yra daugybė 
asmenų, po darbo niekingai lei-Į 
džiančių laiką, spoksančių į te- į 
leviziją, kokius niekus skaitau-: 
čių ar pakrūmiuoše besikrapš
tančių. Ar neatsirastų iš jų no
rinčių vertingai pasidarbuotij e, kuris nutarė parengti gali- rinčių vertingai pasidarbuoti 

mai pilnesnį sąrašą tautiečių,. lietuvių tautos ir žmonijos la-( 
rusų-komunistų į Sibirą ir kitur Į bui? Petras Notangas

_ _______________ Į 
i

— Keturių metų amžiaus ber- I 
niukas, kuris svajojo tapti ug-Į 
niagesiu, buvo priimtas garbės; 
nariu į Britanijos ugniagesių 
profesinę sąjungą. Jaunas gar
bes narys Mark Dean gyvena 
Hayes, prie Londono. j

ištremtųjų. Spaudoje buvo skel
biama jo pavardė, adresas, pra
šant papildomų 'duomenų. Kiek 
nugirsta, didelis darbas gero
kai buvo pavarytas priekin, 
laukta stambios, dokumentinės 
knygos.

Staiga viskas nutilo. Po tru
putį pradėjo spaudoje rodytis 
žinutės, kad tas asmuo dingo, 
taip pat dingę ir pas jį buvę 
rankraščiai.

Betgi ar tikrai tas asmuo din
go? Čikagoje yra daug lietuvių, 
bet niekas ne tyrinėjo jo dingi
mo priežasčių. Gal jis nėra din
gęs, o kur nors išvykęs. O kaip 
su jo surinkta, jam patikėta

— Pakistanas skundžiasi, kad 
Indija skelbia priešišką propa
gandą prieš dabartinį Pakista
no prezidentą. į

— L'ruguajaus karinė valdžia 
uždarė “Taikos ir teisingumo” 
organizaciją, kuri buvo vienin
telė žmogaus teisių grupė krašte.

JURGIS PEČKYS
Gyveno Cicero, Illinois

Mirė 1983 metų rugsėjo 24 dieną, 11:45 vai. vakare. Gi- į 
męs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: žmona Teresė, sūnus Kęstutis, duktė 
Marytė, švogeris Hildos Folia us su šeima ir daugelis gimi
nių, draugų bei pažįstamų.

Priklausė Jūrų šaulių Klaipėdos kuopai, žvejų “Ešerių” 
klubui.

Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1 116 S. Cicero 
Ąyenue.

Trečiadienį, rugsėjo 28 d., 8:30 vai. ryto, bus lydimas 
iš koplyčios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Jurgio Peėkio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patamąvimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka; žmona, sūnus, duktė ir giminės.

Laidotuvių direktorius Vasaitis-Butkus. Tel. 652-1003.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4.348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

MHBHH -._. _.. j... z~i nJ. j ji mni pkl

ORD ON
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue \ \ 

Cicero, HL 60650 y

, TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI >■ .
-ta l -

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

MES

VASAITIS-BUTKUS ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI T

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois \

/ Telefonas — 652-1003 \

Naujienos, Chicago, 8. HL Tuesday. September 27, 1983
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GRAŽIAI PAMINĖJO 
VYTAUTĄ DIDĮJĮ

Rugsėjo 18 dieną Alvudo 
Lietuvio Sodybos patalpose
J. Adomavičius pristatė susirin
kusiai publikai iš Cicero Atei
tininkų meno kuopos vadovę 
Onutę šulaitienę, kad paminėtų 
Vytauto Didžiojo sukaktį.

Vadovė pati gražiai paskaitė 
eilėraštį iš poeto Maironio kū
rybos. Ta pačia tema įspūdingai 
deklamavo šie mokiniai: Dan
guolė Vilutytė, Tomas Jiknius, 
Juozas Vilulis, Violeta Rūbailė, 
D. Vilutytė ir ponia Linda Ben- 
doraitienė. Visi meno kuopos 
dalyviai deklamavo apie Vytau
tą Didįjį eilėraščius, sulaukda
mi susirinkusiųjų gausių 
jimų.

Dr. J. Adomavičius visus 
gramos dalyvius pakvietė
šėms — arbatėlei. Dalyvių tarpe 
buvo p.p. Stanaitienė, mokinių 
tėveliai, Piknius, Ed. ir Pr. šu- 
laičiai ir daug seniorų-alvudie- 
čių. - M. Dalyvė

plo-

pro-
vai-

, LIETUVIAI PENSININKAI

Lietuvių Pensininkų Sąjungos 
yaldyba ankstesniuose savo po
sėdžiuose buvo apsvarsčiusi ir 
nutarusi sąjungos nariams, pa
sidarbavusiems per parengimus 
ąr subuvimus, suruošti padėkos 
kavutę.
; Rugsėjo 21 d., 2 vai. po pietų, 
5230 S. Artesian Ave., parapijos 
Salėje, valdybos pirmininko S. 
Vanagūno sukviesta valdyba 
suruošė tokiems savanoriams — 
pasidarbavusiems s-gos nariams 
kavutę su užkandžiais ir mu
zika.
į Prie užkandžiu ir kavutės, dė
ka kai kurių valdybos narių, 
atsirado ir stipresnių gėrimų 
gyvumui pakelti.

Susirinkę darbų talkininkai ir 
valdyta, iš viso 35 asmenys, 
prie VI. Bražionio muzikos 
draugiškai vaišinosi ir linksmai 
šoko bei skambiai dainavo.

' Tai ir buvo valdybos padėka 
-- atsilyginimas nenuilstamiems 
darbuotojams, kurie visada mie
lai talkininkaudavo valdybai ir 
jokio atlyginimo neimdavo.

Po dviejų su puse >valandos

Šių, visi patenkinti skirstėsi vienu laiku gali perduoti tik 
lainučius, pasižadėdami visa- 4,000 pasikalbėjimų.
ir toliau valdybai padėti.

Juozas Skeivys
Garsai ir paveikslai viename 

vamzdžio gale automatiškai pa
keičiami j elektroninį kodą ir 
paverčiami į labai aukšto daž
numo. iki 1,000 kartų aukštes
nio, negu paprasto VHF (Labai

PIKNIKAS PO STOGU? i Į 
Nežinau kas galėjo išgalvoti - 

tą keistą pavadinimą — pikni-1 aukšto dažnumo) radijo bangas, 
kas po stogu. Kaip žinome, ge- Vamzdis yra pripildytas sausu 
gūžinės vykdavo tik lauke, po į azotu, kuris leidžia radijo sig- 
inedžiais. Tas gegužines šiame nalams lengviau keliauti, negu 
krašte iš pradžių darėme tik oru, kur drėgmė ir deguonis 
Chicagos pakraščiuose — vieto- ■ duoda trukdymus. Kitame gule 

! perdavimo kodai iššifruojami ir 
grįžtama į originalią garso ar 
vaizdo formą.

Naujoji sistema kol kas dar 
bandoma. Ji yra pigesnė. Mano
ma, k.d ji bus pradėta naudoti 
apie 1990 metus. (

(Iš Eur. Lietuvio) Į

C1 : — —i.—...................  <

vė.se, kur žolynas ir medžiai ža-'. 
liavo, o vėliau jas pakrikštinom | 
į pinikus ir juos perkėlėm į sa-( 
les. atseit — po stogu.

1

Jei ir toliau taip gaudysime 
svetimybes, tai pagal šių laikų 
pomėgį — vis daugiau ir dau
giau ekranuose moteris 
ginti, reik tikėtis, kad ir 
niką po stogu pakeisime 
niką lovoje.

Manau, kad atsiras ir 
kurie ir šį paskutinį pavadini-j 
mą dar mėgins pakeisti į pik-] 
niką po lova.

J. Žemaitis

išnuo-,’
tą pik- ‘ ■
į pik- j

'I i
tokių, Į ■*—

Ateities ryšių 
sistema

Dail. Dagys Trimičius.

F*ai*L — Fardavlmot 
UAL KSTAT1 FOR SAL!

_ MumL UkA — f
11AL ■ STATI FOR SALĮ

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ t 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKEJIMAIS.

DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Gerąją Naujieną Lietuviams”.

Prašome parašyti ir pareika
lauti knygelės “Mirtie, kur tavo

1 — Chicago" Tribūne laikraštis
j praneša, kad 14-to Wardo alder- 
I mano Eduardo B'urke žmona 
j Anne Burke šiomis dienomis iš

laikė Illinois valstybės Advoka
tų tarybos egzaminus ir gavo ■ geluonis?”

j advokato praktikos teises. Ji] Mūsų adresas: Llri.uouiaxi 
įdirbs kartu su advokatu Algiu j Ministries, P.O. Box 321, OakMūsų moderniajame pasauly

je tiek daug informacijos grei-' Baliūnu jų ofisuose, 221 North; Lawn, ILL 60454.
—__ j.___i-i___ ______1 r _ o_n. ei ‘ic.-n w c+ lėiausiu laiku perduodaina oro La Salle St. ir 2650 W. 51st St. 

bangom ir telefono linijom, jog Į 
tos ryšių priemonės yra apkrau-j 
tos iki kraštutinio savo pajėgu-;
mo. Nauja ryšių sistema, panau-; 
(lojant paprastą varinį vamzdį,1 
žada išspręsti tą problemą. )

Dabar informacija perduoda-! 
ina elektroniškai radijer bango
mis ar kabeliu. Abi sistemos ap- ■ 
ribotos kanalų . skaičium, ku-?^- 
riuos galima didinti iki tol, ko^ 
neprasideda trukdymai ir kito-1 
kie garsų ar vaizdų neaiškumai.

Naujoj sistemoj tas varinis 
vamzdis yra tik 5 cm skers-’ Dievo dovana iš aukšto. Dievas 
mens, tačiau jis gali perduoti nori, kad būtume pripildyti ra- 
vienu laiku 300,000 abipusių te- mybės, kuri perviršija visokį 
lefono pasikalbėjimų, ar 200 te- išmanymą, 
levizijos programų. Tuo pačiu-

Gasiūnas jau Australijoje
; Mantis Gasiūnas, kuris 
automobilio katastrofos JAV-sej 
buvo praradęs atmintį ir kurio 
tapatybės ieškojimas vyko tri
juose kontinentuose, grįžo Į 
Australiją, kur gyvena jo moti, j 
na. Jo gydymos išlaidas siekia 

tūkstančių dolerių. E. L.

Lithuanian

ra”, v
Taip ir padarė. Lietuvių va

das išsiėmęs iš kišeniaus tris grū
delius — gileles įsmeigė i žeme, Pajamų bungalow — 1% aukšte mū-

1 • ’I • v z-ir 1 Alino, o MUKU. Xo paskiau pasakė pnesams: Kol Marquette Parko centre. Nebrangus, 
žaliuos nors viena šių pasodin-Į 
tų ąžuolų šakelė, tol nedrįsk čia 
kojos kelti.

Taip ir užaugo trys ąžuolai, iš 
kurių vienas užsiliko iki šių 
dienų. Tas tebežaliuojantis me
dis — senelis primena mums 
kaip stipri buvo “sandara” tarp 
lietuvių ir švedų.

Sandarisluų vien 
bai gražioj .^jej^ian 
h o upės kranto."r

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, frolt, 

garantuotai ir sąžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-35592 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 

6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY

D t M E S I/O
62-8C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tikti! $120 pusmečiui tutomcbllii
Liability apdraudimas pcąslilla* .

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

M45 S©. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

TOKS PADAVIMAS APIE 
SANDARIŠKIU ĄŽUOLĄ

Kaip lietuviai darė taikos 
siitartį su švedais

Netoli Latvijos sienos, Nemu- 
‘ j nėlio Radviliškio valsčiuje yra 
’i Sandariškių vienkiemis, kuria

me stovi senas, labai senas ąžuo
las. Niekas nebeatmena senes
nio šioj apylinkėj už tą ąžuolą. 
Žmonės sako, jog šioje apylinkė
je buvę dideli mūšiai lietuvių 
su švedais.

Palei Sandanškius buvęs le
miamas mūšis su švedais ir čia 
įvykusi taikos sutartis — san
dara. Nuo to atsirado ir vietos 
vardas^. Švedai pasiūlė lietu
viams tos sandaros patvirtinimui 
parašyti raštą. Lietuviai gi pa
sakė: ką tas raštas, ilgainiui jį 
žiurkės |suės Geriau pasodin
kime tris ąžuolus, tai tie galiū
nai amžiams sutvirtins “sanda

i

po j

c mis yra la-i 
; Nemunė-

ięme mede-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

•bais apaugus stovi aukštoka kai- KAIP SUDAROM

KUR YRA RAMYBĖ?

Jei kur yra ramybė, ji yra

vą. šioj aukštumoj stovėjęs au-' 
kuras ir . degusi šventoji ugnis? 
Iš to aukuro užsiliko “dar vienas 
akmuo, su "iškaltais rpisteriškaiš 
ženklais, kurių dabar jau nega
lima suvokti

Kaip ją įsigyti, prašome pasi
metu gali būti naudojamas ir klausyti šiandien 8:45 vai. vak. 
pasikalbėjimams bei televizijos radijo banga 1450 AM per “Lie- 
paveikslų perdavimui; Tokio pat tuvos. Aidus ’.
skersmens paprastas kabelis Sekmadienį 9 vai. ryto per

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

<...... ‘ Chicagos lietuvių istoriją , .. r.... _
(1869 — 1959 metai). 

664 psl., vardynas. 

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
N E

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

KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)'
T.A/TTfJrt*' Siųsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

_Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or _ 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief... 
that’s notning to 

sneeze at.' '
c 1933 Dc-v-r Lahwireonei, Division of 
Sanden. Idc, Lncoku Nebraska 685CL

ŠAMIRAS TARIASI 
SU DARBIEČių ĮVADU

TEL AVIVAS, tera^lis.—Nau 
jai parinktas Izraėfid' premjeras 
pasikvietė darbiečių vadą Ži
nion Peres, kad galėtų, sudaryti 
vieningą kabiriėtą//Peres suti-' 
ko išsikalbėti, jeigu šamir su-: j 
tiktų priimti ir kitus darbiečių j 
partijos narius. Premjeras no-f 
retų sudąrjjĮS vieningą kabinetą, ] 
bet kiti /Liku^'partijos nariai 
priešįnąsi_pąsįūlymui duoti ko
kią ministeriją darbiečiams.

Peres pareiškė, kad-buvę Be- 
gino kabineto nariai-;nori viską 
gauti, bet nenori nieko duoti. 
Jis pareiškė, kad paliko tada 
daug košės, o dabar. Begino 
draugai nori, kad darbiečiai 
įeitų į kabinetą ir nieko nc- 

1 sakytų.

TESTAMENTAI,
Puo reikalu jums gali dagi 

padėti teisininko Prano šULt 
paruoštą, — teisėjo Alpbous< 
WELLS ^peržiūrėt? “Sūduvos’' 
Išleista knygs su legališkomi* 
formomis

Knyga su formomis gauru 
m Naujienų administracijoje

Dengiame ir taisome visų rO^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

For constipation relief tomorrow į 
> reach for EX-LAX"tonight. <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight/- 
You’ll like the relief in the morning. _
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder? —

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

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

tojo, vtajoittenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. GūMen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __________ 

Minkštais viršeliais, tfk

Dr, A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik_

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

dedant SI peniuntimo išlaidoms.

13.00

82.08

“LIUCIJA”
Ave.. Chicago, n. 60629.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija’’ jau atspausdinta.

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

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

NUOSTABI KARVĖ
Iš cirko pabėgęs dramblys at

sikraustė į vieno žmogaus dar
žą ir su apetitu ėmė ėsti kopūs
tus. Savo gvvenime nematęs to
kio žvėries, žmogelis griebė už 
telefono ir ėmė šaukti:

— Policija, policija, prašau į 
pagalbą!

PiRKrre jAv taupymo bonu£

all smokes

LaBrodiUi tr bnagen/Nc
Pardavimai fr Taisymas 
2M4 Wwt l*th Sfmt 
Tat tlpvWlc 7-1941

Siuntiniai j Lietuva

P. NEDAS, 4059 Archer Ąvenue, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59tfl

No? try Public ;
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, TeL 254-745$
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai.

— Brangus, kapitone, mano 
darže yra kažkokia baisi karvė, 
kuri su uodega ėda mano ko
pūstus!

r Homeowners Insurance | 
Good service/Good price

F. Zapolis, Aqent
320814 W. 95th St _ ____

tverg. Park, III. 
60642 - 424-3654

Canaty L ____ ?*— tywem. BMMa

B ta v t

l V
A

) Advokatas
' GINTARAS P. ČEPĖNAS
, Darbo valandos: Kasdien: nuo

9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro, 
šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai, d.

Ii pagal susitarimu. ?
j TeL 776-5162

2649 West 63rd Street
Chicago, BL 60629

> WU n ■AMBL ■ ■ ■ I.I.. UM—

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS 

Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandoj;

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

•606 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IM. 60629
TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO AONUS

— Naujienos, du<ago, 4, IR Tuesday, September 27, 1983 
f •


