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bus paskirtas kitas žmogus.
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Oiš MIRTIES BAUSMĖS 
TIBETE

- - UGANDA PALEIDO 
DALĮ KALINIŲ

KAMPALA, Uganda. — Pra-
OU’/:'

’ APIE PABALTIJO ATSTOVYBES
- - i s ,

Britų Pūrlamentp 1983 m. ko-metų rugpjūčio mėn. įvykiai 
vo 28 d. užrašuose (Hansard) 
išspausdintas toks dialogas apie 
Pabaltijo valstybių diplomati
nes privilegijas: “Lordas Čhel- 
wood - paprašė Jos. Didenybės 
Vyriausybę patvirtinti, ar nuta
rimas nebesuteikti diplbmatinių 
privilegijų ir lengvatų Latvijos 
ir Estijos atstovams- išplaukia 
vien iš fakto, kad jie nebegali 
paskirti jokio asmens, kuris tu
rėjo diplomatinį rangą aneksą- 
vimo metų, 1940 metais/ ir ne
reiškia, jog imia silpnėti vyriau
sybės nusistatymas nepripažin
ti de jure šių buvusių nepri-_ ' , ' ' . f AX1CLS 1V vamico V CIX OU V

klausomų Pabaltijo valstybių džiai ir> ypač> Maskvai”.

kaimyninėje Lenkijoje turėjo 
“nepaneigiamo poveikio” Vil
niuje, Kaune ir Taline, kur 
“tam tikrų šaltinių žiniomis”, 
įvykę protesto streikai dėl pra
gyvenimo brangumo.

Tie palys dienraščiai liepos 
6 d. komentavo gandus, jog po
piežius aplankysiąs Lietuvą. 
Dienraščiai t cituo ja Vatikano 
sluoksnius, kurie netiki tokio 
vizito galimybe, nes savo lanky
mosi Lenkijoje metu popiežius 
net negalėjo-apsilankyti Liubli
ne — ‘‘Kauno ir Lietuvos artu
mas įvarė baitoės Varšuvos vai-

H

okupacijos”..
Užsienio reikalų- ministeriją 

jr Common weal tho. biurą atsto
vaujantis Lordas Belstead atsa
kė: “Taip- 1940 metais/Jos Di
denybės Vyriausybė atsisakė

T*

pripažinti bet kokius organus, eltą šeštadienį Kampalos vy- 
■kaip Pabaltijo valstybių val
džias, ir ši’pozicija nėra pasi
keitusi. Tuo būdu,’ n|raxjokios 

---—-autoritetingos instamrijos, -kuri 
galėtų paskirti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos diplomą tūlius at
stovus. Tod&diploIEngtines leng
vatos n^blŪjį^ 
kiam ąsmęnW, 
nėtur^išiąm diplomą^

! riausybė gerokai pravalė Ugan
dos ‘didįjį, kalėjimą,, vadinamą 
Lazira. Ugandos vyriausybė pa
mėgdžiojo -Sudano -vyriausybę, 
kuri pagal .musulmonų tikėjimo 
dėsnius, davė nusikaltėliams 
antrąįąg o.aą sutvarkyįi savo 

Iktos jo-(gyve 
duetais • Ųi 

no afan-

ęia^ -vyriąusyb^^^i'rr^i^įps buvcĮjdidokak 
intaįtjci 
vai^y^ų/į ,
Sįųn^denenug^ahstū. \ 
stoVaš ' D.f ~ Brįt^ijp j e - /V ibp^fe 
Babickas šiuo metu .riatb^ąM 
visomis diplomatinėmis lengva
tomis). . -- -■ L'Cr*'
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.-..LIETUVA PRANCŪZŲ 
SPAUDOJE >’

Pastaraisiais mėnesiais pran
cūzų spaudoje, kurią žiniomis 
aprūpina Eltos biuletenio pra- 
cūzu k. redaktorė Birutė Vens-

o

Indijoje siaučia didelės audros^. Bengalijps . įlankoje vanduo pakilo
. .. - - ^..7 . T... ... " ’ ' ~ *** —-* * - - -A-

idęntas 
iriį falinių,.

is diktato 
riau^^^i^oj karęjvfų/. Jiems

fe KINNOCK IŠRINKTAS BRITU 
f0A®BO PARTIJOS PIRMININKU 
<^;VISIEMS AIŠKU, KAD KAIRIASPARNIAI NEGALĖS

DARBO PARTIJOS NAUDOTI SAVO TIKSLAMS

BRIGHTON, Anglija. — Pra-
: ^aa. nięKao..oaugiaujeitą sekmadienį Darbo partijos

* ? V/cL; ; ( konferencija partijos pirminin-
MstĖdma^'kad jie; prapuls iš ku išrinko 41 metų veikėja Neil 

sostinės; suras savuosius ir už- Kinnock. Jis pats nesitikėjo 
sidirijs dųoirą. ; ■ tekti darbiečių vadovybėn,

/; . :— kai buvo išrinktas, tai labai
—I Žinia; :kad kun. dr. Juozas sidžiaugė.

Prunskis pasitraukė iš ALTo Į

pa- 
bet
ap-

Buvo keli kandidatai pirmi- 
infofmacijos direktoriaus pa- ninko pareigoms. Neil Kinnock 
reigų' buvo netiksli. gavo 71.27% balsų, o antrasis 

t kandidatas gavo tik 19.29%. Ki- 
—/ Libano prezidentas Amin' ti kandidatai gavo po vieną pro- 

Gemąjel pareiškė, kad jis neleis centą balsų.
Iki šio meto darbiečiamš pir- 

■ mininkavo Michael Foot. Jis 
buvo kairiasparnis, bet jis visiš- 

___ __ __ _______ ___ ? Falangistai laikė stovyk- fcai pralaimėjo rinkimus. Nie- 
želio 20 d. rašė, jog nepaisant lo'e 300 m0"‘ni drūzių, kurias kad darbiečiai taip smarkiai ne

sovietinės spaudos šykščių žinių sekmadieni paleido. ...................................
apie popiežiaus Jono Pauliaus II i . '
lankymąsi Lenkijoje, pabaltie-i “ Jlimblatas reikalauja, kad 
čiai juo'labai domėjosi. Amerikos marinai išvyktų iš

Anot dienraščių, 43-ims me-'Beiruto ^redromo.
tams praėjus po Pabaltijo vals
tybių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, Estijoje, Lietuvoje ir Latvi
joje tebesijaučią pasipriešini-. 
mas Sovietams, šioji potenciali 
opozicija ypač pasireiškia “nuo
latinės religinės veiklos palai
kymu krašto nacionalizmo pa
vidalu”. Priduriama, jog 1980

kuvienė, buvo nemažai Kalbama drū:?’ns suskaidyt^ Libano i ■ 
apie Lietuva, ypač religijos p,etmį ,r slaurės L,banus- I 
klausimais. Paryžiaus dienraš- Į 
tis Le Figaro ir L’Aurore bir-

ti premjerės Margaret Thatcher 
vadovauj amus konservatorius.

Neil Kinnock turi 
daug laiko

Naujai išrinktas pirmininkas 
pareiškė, kad jam pirmiausia 
rūpi visame krašte darbiečius 
suvienyti. Mes dar turime “už
gydyti savo žaizdas”, pareiškė 
jis konferencijai. “Mes patys 
sugalvojom planus, kurie mums 
pakenkė”. Jis patarė visiems 
grįžti į darbiečių eiles ir neda
ryti tų klaidų, kurios buvo pa
darytos praeito birželio rinki
muose.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:28.
Oras vėjuotas, debesuotas, vė-

KALENDORftLIS
Spalio 4: Pranciškus Asyž., 

Gailius, Atminas, Prytė, Naugč,1 
Skilvis. : |

4.•>

Indira Gandhi rūpinasi 
Bengalijos pakraštyje 
apsemtais gyventojais.

: pralaimėjo, kaip šį kartą.

Kinnock ruošia programą 
prieš konservatorius

Neil Kinnock aktyviai veikia 
darbiečių partijoj ir prieš pas-
kutinius rinkimus nujautė, kad 
kairiasparniai pralaimės. Kin
nock mėgsta diskusijas, bet jis 
suprato, kad prieš pat rinkimus 
reikėjo siekti partijoj vienybės, 
o ne kelti tarp įvairių frakcijų 
nesutarimus.

N. Kinnock buvo priešingas 
Foot vadovaujamai politikai, 
nes ji buvusi nereali. Britų dar
bininkai norėję pagerinimų, bet 
jie priešinosi “revoliucijoms”.

Kinnock pritarė Socialdemo
kratų partijos programai. Jis įsi
tikinęs, kad Darbo partija da
bar turi žmonėms pilnai išaiš
kinti pagrindines Darbo parti
jos pozicijas, nes be darbiečių 
organizavimo tik bus paleng
vinta konservatoriams pasilikti 
valdžioje. Naujas pirmininkas 
įpareigotas paruošti tokią dar
biečių programą, kad ateinan
čiuose rinkisuose galėtų gurouš-

Sekanlieji rinkimai bus 1988 
metals. Nei' Kinnock nori, kad 
darbiečiai išgydytų visas savo 
žaizdas, susivienytų kovon ir 
laimėtų rinkimus. Jis priminė/ 
kad jis bus britų ateinančiu! 
premjeru. Visi darbiečiai turi < 
su juo bendradarbiauti, tada Į 
laimėjimas bus tikras, nes yra i 
pakankamai laiko tam laimėji-: 
mui tinkamai pasiruošti.

Kinnock yra geras kalbėtojas. Į £3 
Jis gali vykusiai diskutuoti 
premjere M. Thatcher.

su

M. BEGINĄS NEIŠEINA 
Iš SAVO BUTO

JERUZALĖ. — Menachem | 
Beginąs dar tebėra Izraelio ■ 
premjeras. Jis pasižadėjo eiti } 
pareigas, kol bus patvirtintas 
naujas premjeras.

Tvirtinama, kad Beginąs la
bai blogai jaučiasi ir jis negali 
dalyvauti kabineto posėdyse, 
Tuo tarpu visos partijos buvo 
prižadėjusios remti šamirą, 
kad jis sudarytų naują vyriau
sybę, tačiau šamirui neina su
sitarti su darbiečiais.

JUMBLAT PASIRYŽĘS SUSKALDYTI 
LIBANĄ Į DVI DALIS

LIBANO PREMJERAS PASITRAUKĖ Iš PAREIGŲ, 
KAD NESUSKALDYTŲ BUVUSIOS VALSTYBĖS

BEIRUTAS, Libanas. — Ofi
cialiai paskelbta, kad 600 drūzų, 
tarnavusių Libano kariuomenė
je, pabėgo ir persimetė pas drū- 
zus, kovojančius Šufo kalnų 
srityje prieš Libano karius. Li
bano kariuomenėj yra daugiau 
drūzų, bet jie nesirengia bėgti. 
Kariuomenės vadovybė jų nebe
siunčia į dabartinį fronto ruožą.

. Kada 600 karių perbėgo pas 
Į priešą, tai vyriausybė ir kariuo- 
I menės vadovybė yra smarkiai 
Į susirūpinusi.
i Be to, praeitą savaitę paskli- 
į do gandas, kad Valid Jumblat, 
! Libano drūzų vadas, ruošiasi 
t paskelbti naują vyriausybę. Jis 
nepatenkintas dabartiniu Liba
no prezidentu Amin Gemajeliu, 
kaip jis buvo nepatenkintas 
Bašir Gemajeliu, rinktu Libano 
prezidentu.

Pasklido; gandas, kad Jumblat 
-1 planuoj a sudaryti naują Libano 

vyriaųsjbe^ Jis nesirengia apim
ti visą-šiaurės Libaną, nes ten 
dabar valdo Sirijos kariuome
nės vadovybė, bet jis užimtų vi-

Amerikos marinai apmokė 
Libano karius vartoti naujus 
ginklus, o dabar, jeigu drūzai 
atsiskirtų, tai dalis drūzų per
bėgtų Jumblato žinion. Libano 
vadovybė susirūpinusi šiuo rei
kalu. Jumblat pareiškė, kad Li
bano drūzai nepatenkinti da
bartiniu Libano kariuomenės 
vadu gen. Ibrahimu Tanusu. Jis 
nesiunčia drūzų į dabartinių 
kovų lauką. Yra pagrindo many
ti, kad Libano kariuomenės va
du

UGNIKALNIS ŠV. ELENA J drfljį į /enta3i sritis. 
GALI PRASIVERŽTI į^tro3 Ljįano%,3uslės Sl,

VANCOUVER, Canada, '—’ darymas vestų prie Libano su- 
Geologai tvirtina, kad ugnikal-, - skaldymir. Būtų dvi Libano vy 
nis St. Helen dešimties dienų -riausybės-. Viena valdytų pietinę 
laikotarpyje gali prasiveržti ir Libano dalį, o antroji valdytų 
išmesti didoką lavos kiekį.

Geologai tvirtina, kad nuo 
rugsėjo 13 d. prasidėjo didelis 
dundėjimas gilumoje. Geologai 
pastebėjo, kad ugnjkalnio šone 
pradėjo kilti kalno pašlaitė. 
Rugsėjo 28 dieną ta pašlaitė 
jau buvo pakilusi iki 4 pėdų. Už 
savaitės arba 10 dienu tas žemės 
guzas pratrūks ir pradės versti 
lavą. Nemanoma, kad veržima
sis eis aukštyn.

1980 m. gegužės 18 d. prasi- pakenktų Libanui, 
veržė viršūnė. Pakilo toks dide
lis garų debesis, kad apsupo vi-' 
są šiaurinį Žemės pusrutulį.1 
Tada prasiveržimas užmušė 57 . 
žmones, gyvenusius pašlaitėse.

; šiaurės Libana. Tai būtu Liba- 
no padalinimas.

Libano premjeras, patyrę' 
apie Jumblato planus sudaryti 
naują vyriausybę, tuojau įteikė 
Libano 'prezidentui atsistatydi
nimo pareiškimą. Bet preziden
tas Amin Gemajelis atmetė 
premjero atsistatydinimo pa
reiškimą ir pradėjo pasitari
mus naujos vyriausybės iš- 

| vengti. -Dvi vyriausybės labai

I. ŠAMIR PRAŠYS 
PASITIKĘ.) IMO

Į

JERUZALĖ, Izraelis. — Pre
zidento paskirtas premjeras 
tris dienas tarėsi su darbiečių, 
pirmininku šimon Peres ir ki-Į 
tais atsakingais pareigūnais, bet 
nesusitarė.

šamir norėjo sudaryti vienin- 
ministerių kabinetą, kad 

gautų viso parlamento pritari-! 
mą, bet Likud paritja atsisakė j 
duoti darbiečiains atsakingą 
darbą. Darbiečiai atsisakė to
kiame “vieningame” kabinete, 
dalyvauti. j

Premjeras šamir turi dviejų 
balsų daugumą. Jeigu visi par
tijos nariai parlamento posėdy
je dalyvaus, tai premjeras gaus 
parlamento pasitikėjimą. Bet 
jeigu 
turės 
netui

negaus, lai prezidentas 
paskirti kitą žmogų kabi- 
sudaryti.

— JAV-se mergaičių daugu
ma patenka į ligonines dėl anks
tyvo gimdymo, o berniukai daž- ’ 
niausiai dėl sulaužytų kaulų.

Komunistinės Kinijos vyriau
sybė jau kurį laiką labai griež
tai kovoja prieš visokios rūšies 
kriminalą. Praeitą penktalienį 
Tibeto sostinėje Lhasa viešai 
buvo pasmerkti mirčiai šeši as
menys, kurių tarpe du kinai ir 
keturi tibetiečiai.

Tndijoje- gyvenąs Tibeto* reli
ginis ir politinis vadovas Dalai 
Lama, kuris iš savo tėvynės į In
diją pabėgo, Kinijai 1950 me
tais jo kraštą okupavus/ pareiš
kė, kad nužudytieji nėra jokie 
komunistai, o tik politiniai disi
dentai, kovoję už Tibeto laisvę.

— Irano vyriausybė, prieš 
šaudydama politinius priešus, 
ištraukdavo iš žudomųjų krau
ją, praneša London Sunday 
'I’inies.

— Aliaskos gubernatorius už
draudė žvejams gaudyti ■ dT 
džiuosius krabus, nes jų skai
čius labai sumažėjo. Amerikos 
restoranuose tai labiausai mė
giamas skanėstas.

Hc»c^ Į

$A! Batrwe

BEIRUT

LEBANON
Aepp*

Tripoli

SYRIA
• nota

JaHck
Al HorwrL

Zoaherts

K*

Zcklni ’
Aa Nd&

Soghbti

HorM

tSRAEL

® AMMAN

JORDAN
i

UNITED ARAB REP
MILES
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 

JONAS 'iDOMAVICIUS, M. D.

Prof. Adomo Varno pieštas milžiniškas “Mindaugo krikštas’

a’

LIGOMS ATSPARUMO DIDINIMAS
Žiemai artėjant, stiprinkime savo kūną 
priešintis įvairiems negerumams, tada 
juos lengviau nugalėsime.

(Mediciniškas raginimas)

APIE DARBA IR DERLIŲ
(TęshĮyO

Ar|ęja blogesni orai. Silpnes
niems jie bus sunkiau Įiemeša- 
mi. Todėl stiprinkime savo kū
ną jau dabar: tinkamai renki
mės visokių negandų nugalėji
mui. Dažnai mes visai nekrei
piame dėmesio į geros sveika
tos užlaikymą. Tik kai ilgai mes 
savo sveikatos neprižiūrime ii 
dėl to gauname sunkią ligą, mes 
mėginame gydytis.

Šitaip išmintingi žmonės ne
sielgia. Mes save priskaitome jų 
tarpe, todėl pradėkime nuo šio 
rudens kreipti didesnį dėmesį 
į APSISAUGOJIMĄ nuo ligų. 
Duokime, kad ir tokį PARALY
ŽIŲ (STROKĄ). Visi mes jo la
bai bijome, bet retas kuris tin
kamai nuo jo saugojamės, 'lo
dei čia kiek nuodugniau su pa
ralyžiumi susipažinsime, tada 
mes pajėgsime''kiek stropaiu ir 
išmintingiau nuo jo saugotis.

Kas yra paralyžius 
(strokas)?

Tokį klausimą dažnas mūsiš 
kis statosi sau ir klausia kaimy
no, kuris ne ką daugiau žino už 
pašiaušėją. Taigi, kas yra toji 
negerovė, kuri staiga žmogų su
luošina, kurios pasekmes nu
marina po 200.000 amerikiečių 
kiekvienais metais . ir invalidais 
padaro šimtus tūkstančių kitų 
šio krašto gyventojų? '

Pusės kūno paralyžiaus nėra 
šiuo momentu atsiradusi nege
rovė, ne šios valandos liga, bet 
ilgai- užsitęsusio liguistumo pa
darinys, vienintelė išsigelbėji
mui nuo jo priemonė yra APSI-

You can’t aSbrii to b* wrong. 
Because if you’re in chart* 
the family budget, you’r*

v

- §

And that’a wh«n ŲA 
Savings Bonds come in. Bqr 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Saw
ings Plan where he work*.

That way, while you’r* 
meeti ng the day-to-day 
penses, you’ll still be buildinc 
a more secure fu ture for your 
family. _

US. Savings Bonds. For 
the woman wfrc 
a good bargain.

m America.

su- i

SAl’Gt)JIMAS (prevention). At- ‘ 
sparumo prieš tą ligą didinimas! 
yra mano ir TAMSTOS, Mielas- 
Skaitytojau, vienas iš svarbiau-’ 
šių darbų! Tokie darbai turi, 
oūli DABAR pradėti ir tffiamij 
per visą mūsų likusį gyvenimą ! 
Nė vienas neatįdėkime prieš vi-- 
sas ligas atsparumo didinimai 
rytojui, jį pradėkime didinti1 
aar šiuo momentu ir taip eiki-, 
rnės visą laiką. Gana mums to] 
sveikatos srityje snaudulio! Ga
na mums nieko neveikimo sa
vo sveikatai pagerinti! Gana; 
mums savo pensijos taupymo' 
vien pakasynoms, pradėkime1 
dalį savo pensijos . išleisti AP- į 
SAUGAI nuo perankstyvo 
įuošėjimo.

Artėjančio paralyžiaus 
(siroko) ženklai

Nors vienos -kūno pusės para-į 
iyžius didžiausią žaią žmogulį 
padaro per valandą kitą, jo pri-j 
siartininiui žmogus nė nejaus-j 
damas rengėsi melų metais. Ka-: 
dangi mes negalime grįžti- į pra
eitį ir ipi.ti saugotise 
a leisiariičo -parafj’žia^; .^tęšO:u • 
rime susipažinti, kas darytina i 
Kiekvienam- iš mūsų DABAR i 
tokiam paralyžiui išvengti. Su-Į 
žinokim ir nepamirškime kiek-! 
vienas visus, DAR PRIEŠ para-! 
tyžiui ateinant, jo atėjimą PER
SPĖJANČIUS' ženklus, žinoma, 
reikės sužinoti ir kas DARYTI
NA, kai tie ženklai pasirodo.

Paralyžius, čia vadinamas

KANKAMUMAS ar visiškas su- 
j stabdymas pritekėjimo kraujo į 

smegenis. Jis gali būti pasėka 
įvairių sutrikimų kraujagyslėse 
(arterijose), kurios neša kraują 
į smegenis. Kadangi įvairūs 
kraujagyslių sutrikiąmi prišau- 

i kia paralyžių, todėl yra įvairios 
los negerovės rūšys.

Viena pąrąlyžiaus rūsio; gau
nasi TRŪKUS smegenyse krau
jagyslei (ąrterijąi) ar dėl arte
rijos sienelių pakitimų pralei
džiant kraują pro sieneles į 
smegenis. Tada smegenyse išsi
lieja kraujas (tas išsiliejimas 
vadinasi HEMORRHAGE) ir 
sutrukdo smegenų celėms dar- 

j bą. Dažnai toks negerumas at- 
į siranda tik VIENOJE sniegenų 

pusėje. Iš tos pusės išeiną į kū
ną nervai kryžiuojasi, eina ki
ton kūno pusėn, todėl KITĄ kū
no pusę apima paralyžius. Jis 
gali būti įvairaus laipsnio, pri
klausomai, kaip didelis smege
nų plotas esti pakenkiamas. 
Vienam gali tik kalbą atimti, ■ 
veidą kiek sužaloti. Kitam — 
rankos valdymą atimti, Tre
čiam — visą kūno pusę nejudar 
mą padaryti.

Kita paralyžiaus rūšis gali 
atsirasti dėl smegenyse esamos 
arterijos sklerozės: jos sienelių 
sustorėjįmo bei visiško užakimo 
atsiradusiu sklerotiniu kamščiu

gi ja — physiotherapy). Neju
dinami raumenys nyksta. Todėl 
labai svarbu jau ligoninėje 
esant pradėti greitai, SPECIA- 

kuris LISTO priežiūroje, tinkamas 
judinimas supąralyžtiotų kūno j 
dalių. O kai kiek atsigaunama, 
PATS ligonis turi NUOLAT ju
dinti, lankstyti savo kūno pasil- 
pusias dalis. Tik taip masažis
tui ir pačiam ligoniui besiel
giant, susidarę didesnė galimys 
nė geresniam kūno dalių atsi- 
faisymui.

Mažas paralyžius yra pradi
ninkas didelio paralyžiaus 

Daugelis žmonių gauna taip’ 
vadinamus MAŽUS PARALY
ŽIUS (LITTLE STROKES). Jie 
yra tikri ženklai besiartinančio 

“stroku”, seniau buvo vadina- bei kraujo krešuliu. Tada krau- l negauna kraujo atnešamo -didelio paralyžiaus. Tie mažieji 
mas “apopleksija”, yra NEPA- jas nepakankamai teka ar visai DEGUONIES (oxygen). Dėl to paralyžiais, nors ir lengvai pra-

i

For the woman 
who’s at the heart of 

liy Š finances.

liaunasi tekėjęs į TIK DALĮ
smegenų — į tą dalį, kurią ta niąusiai pasitaisymui laikas ski- 

a p r ū pina riamas: SESI mėnesiai) užsitę-užkimšta arterija 
krauju. Nuo smegenų pakenki-; 
mo dydžio priklauso paraly
žiaus dydis. Todėl paralyžiai 
kiekvienam žmogui esti skirtin
go stiprumo: vienam jie pra
einą netrukus, kitam ilgiau už
sitęsia, o trečius ant vietos nu
marina. Todėl liaukimės niekus 
kalbėję, būk tas yra geras dak
taras, nes kaimyno paralyžių 
per dieną pagydė, o šitas mano 
daktaras niekai, nes jau guliu

šia tokio ligonio pasitaisymas. 
Karlais tokio ligonio protavi
mas visam laikui lieka pakenk-} 
tas. Gali toks galvoti labai AIŠ
KIAI (kaip visada anksčiau gal
vodavo), bet negali gerai IŠSI
REIKŠTI. j

Gali suparąlyžuota ranka bei; 
koja visai NĘATSIGAUTI, jei] 
paralyžius būvo sunkus, ar jei-Į 
gu nebuvo TUOJAU pradėtas! 
STROPUS raumenų judinimasu 

kelini asavaitė, o vis negerėja' masažisto pagalba (fizinė tera- 
jo priežiūroje būdamas. Ge
riausias paralyžiaus gydytojas 
yra PATS KŪNAS. Laimingas 
yra tas kūnas, kuris turėjo IŠ
MINTINGĄ savininką: 
prižiūrėjo savo kūną, saugojo jį 
nuo paralyžiaus nuo pat jaunys
tės dienų. ■ ; , .

Trečia paralyžiaus priežastis 
yra ATKELIAVĘS iš kitų kūno 
dalių kraujo KREŠULYS į sme
genų arterijas ir jas užkim
šęs. Toks krešulys vadinamas 
TROMBU. Tokiu krešulių ar
terijos užkimšiinas vadinasi 

Į TROMBOZĖ. Galį užsikįrpšti 
labai plona arterija (kapilia
ras), tada labai menkas paraly
žius gaunasi. Toks gali greitai 
praeiti. Kai kraujas neteka kaip 
reikiant į smegenų dalį, ta da

DEGUONIES (oxygen). Dėl to paralyžiais, nors ir lengvai pra- 
ir nukeniča smegenų celės, nes einantieji, nurodo, kad NĖRA 
jos be deguonies negali kaip GERAI su smegenų arterijų yi- 
reikiant dirbti, o ilgiau štoko- dumi (vidinėmis tų kraujagys- 
jant deguonies, jos žūna nepa- bn sienelėmis), kurios maitiną 
taisomai. ■ smegenis deguonimi. Jeigu mes

Smegenys reikalauja labai tais atvejais elgtumėmės išmin-' 
daug deguonies, kad galėtų tin- ' tingai ir greitai, neatidėtinai, 
kainai atlikti savo darbą. Jos 
sunaudoja net 20 procentų vi-. 
sam kūnui teikiamo deguo
nies. Dabar bus kiekvienam aiš
ku, kad deguonies pristatymo 
smegenims nors tik TRUMPAM 
LAIKUI sutrukdymas sukelia 
smegenų celių pakekimą.

Smegenys kontroliuoja 
įvairias kūno dalis

Smegenys yra žmogaus sudė
tingiausias kompiuteris. Jos . 
kontroliuoja viso kūno veiklą. 
Kiekviena smegenų dalis vis ki
tokią kūno dalį tvarko. Viena 
smegenų dalis rišasi su kalbos Į nism pensininkui grįžti į vai- 
kontroliavimu, kitą ąu judesiais 
rankų, kojų, sų burnos, akių, 
raumenų veikla, įr taip toliau. 
Kąip minėta, yiena smegenų 
pusė konlroliuoją tįk priešingos 
kūno pusės organus. Jei žmogus 
tuojau miršta nuo paralyžiaus: 
krinta negyvas, tai nė nepaste
bima tokio sunkumo paraly
žiaus kūno dalių suluošinimas. 
Bet jei paralyžius esti ne taip 

j sunkus, tuojau pastebimas ne
valdomas kai kurių yięnos kūno 
pusės dalių.

Aišku, kad gali būti sunkus 
parąlyžiųs rankos, kojos. Qą|i 
būti suparalyžiuoti veido rau
menys, ąr užsitęsęs NEJAUT
RUMAS įvairių kūno dalių. Gęli būdų lokiai gerovei atsiekti, 
gautis kalbos sutrikimas. Kar-į Pirmas žingsnis išvengimui 
tais žmogus nepajėgia vadinti ’ paralyžiaus yra SUKONTRO- 
daiktų tikrais vardais: |nfxįį' LIAVIMAS pak eito kfaūjoępū- 
v^Ktifla stalu, v įėd^ ' esant gjMyiojd Žinioje, čia
Kartais tok* ligoiii$\cgalį tfu- pačiam ligoniui reikės stVAh- 
kąmai rašyti sakinių, gali pra
leisti svarbius žodinis. Tokip 
kalba gali būti labai sunki. To
dėl tokių asmenų testamentas 
laikomas neteisėtu.

Net mėnesiais ar metais (daž-

ir 
pies didžia dalimi galėtume iš
vengti didelio paralyžiaus, ku
ris atima žmogui jo kūno, pusės 
valdymą laikinai, ar visam 
laikui.

Užbėkime paralyžiui 
už akių

Pats laikas dabar, o ne rytoj, 
pradėti paralyžiaus išvengimui 
pagrindus dėti. Žinoma, daug 
geresnių pasekmių toks pagrin
dų dėjimas turės, jei žmogus 
j er visą savo gyvenimą savo 
sveikata tinkamai rūpinsis. Bet 
jau šaukštai po pietų dabarti- 

kyslę. Mes turime apsišviesti ir 
savo nusiteikimus pagerinti, 
idant pajėgtume DABAR, kiek 
mums dar laiko liko, GERINTI 
savo sveikatą.

žinoma, atsiras tokių tingi
nių, kurie nenorės keltis iš ne
sveikatos raisto ir tokį nenorą 
(eis'as pasakomis: girdi, jau 
per vėlu kas nors daryti paraly
žiui išvengti, kada viena koja 
jau grabe. Su tokiais tinginįgis 
nuims nepakeliu. Ir tję tingi- j 
niai kreipsis pas gydytąją, ga
vę paralyžių. Jie tik tąip kaU»a. 
bet susirgę nori gydytis, nors ir 
pavėluotai. O mes stenkimės jau 
dabar nesusirgti, štai keletas

WF1 V1EĄI DRUSKOS, nurs 
ir labai būtum įpratę® į jos 
vartojimą ir be druskos nenudė
tom apie valgį nė pagalvoti. 
Naudok įvairius prieskoniu^

Pasisekimo sėkla glūdi 
Tiktai pradžioj ir pagrinde, 
Jei tai užmirši — nelaimėsi, 
Nors ir darbuosies daug gale.

Laimingas tas, kuris galvoja 
Kad reiks gyventi ir rytoj; 
Kas viską dabarčiai aukoja, 
Paskęsta nęvijtyje tuoj.

Ęųr eįaį tų ir ką galvosi,

Taip mokė tėvas jauną sūnų, 
Kai tam nesisekė darbai: 
‘■Kada įgysi patyrimo, 
Tai seksis tau, kaip man, gerai, 
Turėk tik darbui palinkimą 
Ir sieki tikslo atkakliai,

Tu atsijnink, kai dirbt norėsi, 
Sunkumai slėgs tik. iš pradžios, 
O kai tas kliūtis nugalėsi, 
Tau darbas žaislą pavaduos”.

O jeigu kartais ją užmirši, 
Tai laimė ir tave užmirš.

Kas laiko tinkamo nepaiso, 
Paleidžia progą be naųdęs, 
Tas neįgis, kas jam paskirta 
Pačiam paimti įs gamtos”.

Sūnus ir tėvas net sukaitę *'' 
Grūdus nuo piktžolių išvalė, 
Kad negadintu niekas derlįaū^. 
Kad nesiveistų ten kūkaliai.Jf'4

(Bus daugiau).

gręžtai įprasi į bedruskį valgį ir 
visai nenorėki druskas, čia ne
galima pasitenkinti *‘aš tik ne
daug druskos vartoju, juk žu
vies be druskos negalį valgy
ti. ..”. VISAI druskos nevartok, 
norėdamas reikiamai išvengti 
paralyžiaus. Tik druskos nevar
tojimas ir po to atsakančių vais
tų vartojimas įgalina žmogų 
sunarniuoti savo kraujospūdį. 
□ taką sunormavimas yra pir- 
mas žingsnis į paralyžiaus iš- 
vengimą.

Antras žingsnis užbėgant pa
ralyžiui už akių, yra reikiamą 
kova su SKLEROZE. Apie tai 
buvo čia pakartotinai minėta. 
Bus ateityje pakartota, kad ir 
kiekvienas apsileidėlis (jis vis 
vien mūsų brolis) būtų supažin
dintas su didžiausiu savos svei
katos priešu — skleroze.

Dabar tik paminėtina, kad 
reikia mesti kavą ir svaigalus 
gerus, tabaką rūkius, gyvulinius 
riebalus (kurie kieti kambario 
temperatūroje) naudojus, per
sivalgius cholesteroliu pilnu 
maistu (dešromis, dešrelėmis, 
kumpiais, kepenimis ir ki.ais 
vidaus organais, tryiniais, baltu 
cukrumi).

Geriausias lietuviui maistas 
tegul būna REGUSIS PIENAS

T
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bei(ar pasukos) su bulvėmis 
stambių grūdų duoną; kiaušinio ■' 
baltymai (jų tuzinas per die
ną); paukštieną be odos ir be 
j-įebių pūdąžų; ankštinės daržo
vės ir tokie javui (sojos pupe
lės, žirniai, įvairiausios pupos); 
įvairios daržovės (ypač raudo
nos ir žalios spalvos), o taip pat 
ir vąĮsiąi.

Bėkite vįsį pensininkai nuo 
kitokiais patiekalais apkrautų 
stalų ir visokių naminių ir pa
rengimuose BARŲ taip, kau pa
ralyžius jūsų niekada NEPA
VYTŲ.

Išvada. Kol dąr ĮąikąSj ąš pri
valau nebūti pąikas, jei noriu 
nesusilaukti paralyžiaus. Turiu 
apsišviesti ir su savais nusitei
kimais (asmenybę), ggsitvaf^- 
kyti. Aš turiu pats keisti savo 
gyvenimo vagą, jei nenorių, kad 
paralyžius ją pakeistų. Taip 
pajėgia elgtis tik išmintingasis. 
Aš prie tokių skaitausi, tai ir 
taip pradėsiu elgtis, idant tokių 
eilei priklausomumą pateisin
čiau. Tai tik toks pasižadėjimas 
kiekvieno vyresnio amžiaus 
žmogaus širdyje šiandien turi 
būti užlaikomas.

Pasiskaiyti. The Encyclopedia 
of Common Diseases. By the 
staff of Prevention Magazine.
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P. šilas

1965 metais įstei-

Lietuvos nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

Marija Rudienė trumpu, bet už-

ji

j 
p

yra BALFo vajaus mėnuo. Ponią 
paskelbdama, kad spalio mėnuo 
ir BALFo vajaus mėnuo. Ponią 
M. Rudienę į suvažiavimą atly-

vyriausybės vedamą politiką. 
_pagal kurią siekiama pakeisti 
socialinės apdraudos įstatymus 
ir nutraukti bedarbiams pa-

ninkas’ Stasys Vanagūnas, o 
sekretoriauti pakvietė Antaniną 
Repšienę. Nepailstamoji ir pasi-

ALTą, dėl to jie neturi ir Bend
ro Kanados Lietuvių šalpos 
Fondo — BKLFo. JAV^se lietu-

MEET THE CHALLENGE!

PAGELBĖKIM NELAIMĖS IŠTIK
TIEMS BROLIAMS

fĄntrasis Pasaulinis i’ki^as 
(1939-1945) laike trijų Lietuvos 
okupacijų — rusų - bolše vikų 
(1940-1941), vokiečiųnacių 
(1941-JI 944) ir vėl rusų-bolševi- 
kų. (19^4| iki dabar) okupacija, 
labai žiąurtai,, naikinančiai, lyg 
koks epidėminis maras, palietė 
Beturiu tautąj“ ‘

Per tas tris minėtas okupaci- 
jąs lietuviu tmrt’a, įskaitant ir 
mažumas, prąrado ir. ?uustpjo

— ne masiniais trėmimais, bet 
pavienių asmenų areštais ir jų 
trėmimais. Tų ištremtųjų dar- 
bingiėji šeimos nariai dažniau
siai t yy0 atleidžiami iš darbo, o 
jų mažamečiai vaikai priversti 
gyventi alkani ir pusbadžiai.

Visi čia trumpai paminėti ne- 
'aimingieji ir ..nuskriaustieji 
mūsų tautiečiai yra reikalingi 
paramos, meilės ft- užuojautos. 
Kita vargstančiųjų lietuvių gni-

atstatyiiiui. Prileisti- pheno darbininkų suruošė mii- 
na, kad išeivijos dauguma to žiniską demonstraciją prieš jo i 
nori, o pavergtoji tauta ir įpa
reigoja.

apie 1 (vieną) milijonątgyven-? P®, ypač .dabar jau senesnio 
tojų. Tas sudaro apie vieną amžiaus ir nebepajėgusi dirbti, 
trečdalį rišos Lietuvos val^ty-i kurie siaučiant karo audrai bu

vo priversti likti Lenkijoje, 
kur ypač dabar ekonominės gy
venimo sąlygos yra labai sun
kios, . taip pat reikalingi mūsų 
paramos. Ne taip jau mažai mū
sų tautiečių vargsta ir Pietų 
Amerikos valstybėse, kaip Ar
gentina, Brazilija ir kitur.;

Mes, kuriems pasisekė apsi
gyventi JAV-bėsę ar -Kanadoje^ 
esame žymiai laimingesni. Jei 
ir ne visi'sugebėjome praturto- šveritusioji BALFo veiklai, Cen- 
ti, bet gyvename pasiturinčiai tro valdybos pirmininkė ponia 
ir vargstančių turime ne daug,
nors jų ir turime. Dažnas žmo-1 degančiu žodžau atidarė šiųme- 
gus į vargą patenka ne dėl savo 
kaltės. Vienus užpuola ligos, 
kitus nelaimingai įvykiai ir ki
tos nelaimės. Dėl to, broliškos 
meilės vedami, padėkime vargs- 
■tantiėmš. • V

A Kanados lietuviai nebuvo pa-' 
jėgūs JAV lietuvių pavyzdžiu 
sukurti Kanados"Lietuvių Tary-

bės’-teri tori jos piliečių. Vieni tų 
okupacijų ^mėtu buvo nužudyh, 
kiti, ištremti, daugiausia į Sibi
ro vergų lagerius, gulagus, lėtai 
alinančiai-mirčiai, kiek mažiau 
būva ištrhntą i ir - į Vokietiją į 
mirtieš ' lągc'riųs ir darbams. 
Treti, mažėšnė dalis, gelbėdami 
savo gyvybę niro laukiniu,: žiaur 
rausj,-visą naikinančio,jholševiki- 
nio teroro, pasitraukė ir pabė? 
gd į Vakarus. '- ' ’ L i. 
: Keliolikai metų praėjus pa
karo pabaigos, Chruščiovo .val
dymo laikotarpyje įvykus ma
žučiam žiauraus režimo atoslū
giui, dalis tu nelaimingų kanki
nių; ; Sibirol gųlagų ivergų-.kąli- 
niųpkurie dar buvo išlikę gyvi, 
buvo paleisti būk jai laisvėn, 
bet jiems nebuvo geista grįžti į 
sąlĘo* mylimą. įgimtąją Lietuvą. 
Jįe;tuęėjo kaip kas išmanydami, 
policijos priežiūroje; be jokios 
valdžios paramos, ^ūrtis- įt: dp- 
sigyyeųti .žiauriose Sibiro,, •kli- 
niato sąlygose! .

'■ Jei viėiiani-kitam, kad ir pa
liegusiam, sU. palaužta sveikata, 
kokiu nors būdu slaptai pasisek
davo ^pasiekti LieįiĮvą, -tai oku- 
pąntb< pastatyti lietuviai, mąs- 
kolberniai' ir parsidavėliai jų 
nėpriregištruodavo, neduodavo 
apsigyvenimo leidimo, gyvena
mo" kambario ir' piprasčiaušio, 
kad ii pigiausiai ’ ■ apmokamo 
darbo. Ir. ti; lietuviai .išverst-

* . .tr" » \ į!

skūriai, inaškblberoiai, riorėda- 
tųi įsitęikti okupantui, dažnai 
būdavo, žiauresni , giąžusiems 
t^emtūliams hėgu tikras ’ rusas;

■: Ąpi£'taf rašb Sibiro kalinė E. 
Jucįųįė- .savo ,.'knygoje “Pėdos 
mirties'zonoje” ir Sibiro, kali
nys J: Kreivėnasį— “Mirties -Ja-. 
gėriuose it tremtyje”. Tų Sibiro 
gulagų kalittųZ
dau^-.;4ąr tebevargstŽTSiKfre. 'ič- 
šiaiftfi^i. Lietuvių (autos naiki- 
hinTaš^geribcidas nėra Sustabdy
tas nė dabar.?:Jis tebevykdomas 
ir šiandien, tik mažesni o’ m as tu

dėjo jos vyras, žymus lietuvių 
visuomenės veikėjas, buvęs AL- 
tbs Centro valdybos pirminin
kas inž. Antanas Rudis.

Jau daug' metų BALFo dar
buotojus, vajaus atidarymo pro
ga, užkandžiais pavaisindavo 
Midland banko (S & L) prezi
dentas Frank Zogas (šįmet mi-

viai jau 194Ų m.. įkūrė Amerikos Į ręs); šįmet jo sūnus Paul Zogas, 
Lietuvių Tary;bą ALTą, vesti Į tęsdamas tėvo garbingą tradici- 
kovą; prieš ;Lietuvos okupantą,! ją, surengė BALFo darbuoto- 

,o ALTa 1944 m. įkūrė šalpos or-j jams vaišes. .
ganizaciją BALFą šelpimui nuoi 
bolševikų’ pabėgusių. Užtat ir] 
Kanadoe lietuvių šalpa yra žy
miai atsilikusi nuo JAV lietu
vių šalpos, tiek savo organizuo
tumu, tiek ir aukomis; ypač šel
piant savo brolius lietuvius, gy
venančius už- geležinės uždan
gos,;— Sibįro;vergų gulagose ir 
neturtingose šalyse.

ru Kiekvienais? metais JAV-bėse 
f

BALFas spalio mėnesį skelbia 
BALFo vajaus ir aukų, rinkimo 
Ūnėnesių^ . Š.m; rugsėjo ,25 dieną 
Chicagoje,. šaulių Namuose, 

/B?ALFp apskrities valdyba su- 
? šaukė Srisųkshvo skyrių ir dar
buotojų metinį susirinkimą ap
tarti vajų. Susirinkimą atidarė 
ir, atstovams pritarus, jam va
dovavoapskr. valdybos pirmi-

LAIKAS SUSIPRASTI
Dirvos 1983 m. rugpiūčio 11 d. nės taip pat dėsto savo pažiū- 

laidoj dr. Antano Butkaus atkir- ras. O ir nėra kuo pagrįsti, kad 
tis Naujienų redaktoriui dėl tokių pažiūrų formuotoju būtų 
Naujienose liepos 22 d. vedamo- Naujienų redaktorius, ar kad 
jo paliktinas jiedviem patiem jis turėtų didelės įtakos į'^kai 
pasigalinėti, tačiau dėl A.B. ra- kuriuos jos vadovus”.
šinyje kai kurių tvirtinimų ver-1 A.B. Liet. Bendruomenės ski
tą ir iš šalies įsiterpti. > Įima apibūdina erzeliu. Mat:

. į “Byla-nutraukus, išlaidos tikrai 
Atsikirsdamas, ar ir uZ’irs- pasibajgtu £)ėl erzelio, tai abe- 

damas, A.B. Naujienas sutapa- joju> nes .. sukėlė ne JAV Lieį 
tina su redaktoriumi. Manyčiau, bet R LB.n€„ Tartum 
kad taip nėra. Naujienos turi nežįnotu ap-e Mar.
antrinį užvardimmą: Y įsų Lie-; parke ciįero .vyku_
tuvių Laikraštis uz. Tautos Lais- siu, ču net ižda pagrebiant, 
vę”; Tas turėtų reikšti, kad ja- j r .
me įmanoma įvairias nuomones A.B. rašo, kad dabar esanti 
skelbti, žinoma, redaktorius turi gera proga R. LB-nei vardo at- 
didelę įtaką į laikraščio kryptį,sisakyti: 
tačiau jo mintys nėra perdėm 
visuotinos.

Reikia pastebėti, kad nei Cen-1 Iietuvi.ms pasijallskime 
tro. valdybos, nei apskrities vai-j 
dybos, nei skyrių valdybos na
riai, o taip pat ir aukų rinkėjai 
už savo ilgų valandų rūpestingą 
darbą (o jo yra labai daug) jo
kio atlyginimo negauna, Visa 
-tai atlieka iš pasišventimo ir 
artimo meilės vedami,- nor.ėda- 
•mi pageblėti į vargą pateku
siems savo,broliams lietuviams.

-■ Brangūs: -broliai ir -sesės lie- 
tųštiUi,-apsilankius pas jus BAL
Fo aukų rinkėjui, neparodyki
te rūškano, susiraukusio ir pik
to veido, bet pasitikime su šyp
sena ir meilė širdyje. Juk jis- 
atėjo ne sau naudos ieškoti, bet 
rodydamas artimo meilę ir norą 
padėti savo vargstantiems bro-

“...ir dėl i.o^ kad jų 
skelbiamos priežastys, dėl’ ko 
jie įsteigė R. LB-nę, jau NEBE^- 

Naujienose R. LB-nės žmo- EGZISTUOJA (p. P.Š.). PIRMA 
priežastis, dėl ko jie sakėsi, kad 
įsteigė R. LB-nę, tai tariamasis 

i LB-nės vadovų kolaboravimas 
i su okupuotos Lietuvos kvislin- 
{ gaiš. ANTRA priežastis' —WU 

LB tvirtinimas, kad tikroji,.LB 
griauna VLIKą” '. (ALTos ■ ne'- 
mini). < .-

TAIGI, pirma — jau nebėra 
kviečiami ar yra nors pasmer-

nors truputį turį salyje lietu
viškos savigarbos, juk nesame 
nudriskę pavargėliąi ar dvasios 
“ubagai”,1 bet pasiturintys ame
rikiečiai. į

Tat atidarykime plačiau savo 
pinigines ir gėdykimės rinkėjui,
vietoj aukos, pasiūlyti vieną do- , kiami dainininkai, chorai, vai
telį, lyg vaikui saldainiams nu-Ąų vežiojimai į pionierių sto- 
sipirkti. Kas gerbia save ir už--vykias, k a p s ūkiniai kursai 
jaučia nelaimėje savo brolį lie-, ir Lt. Antra —jau nebėra, an t- 
tuyį, tas BALFui aukoja bendrinami politinių veiksnių pasi- 
nemažiau, o ir daugiau kaip 10 reiškimai, lygiagrečių rinklia- 
(dešimt) dolerių. O paaukoję' vų, niekinamas politinių veiks- 
ir kelias dešimtis,’ nei 'truputį' nių sandaros būdas — jų parti- 
neliksim vargingesnį, “biednes- 
ni” kaip buvę iki šiol.

A. Pleškys

POPIEŽIUS PRADĖJO 
VYSKUPU SINODĄ

VATIKANAS. — Popiežius 
Jonas Paulius II ketvirtadienį 
pradėjo šeštą kardinolų ir vys
kupų sinodą. Antrasis Vatikano 
suvažiavimas
gė Vatikano sinodą. Specialiu 
nutarimu jis buvo įsteigtas kaip 
nuolatinis kataliku bažnyčios 
organas. Nutarimas liepia kas 
trys metai popiežiui sušaukti 
kardinolus ir vyskupus į Vati
kaną, kad galėtų aptarti kurį 
nors svarbesnį katalikų bažny
čios klausimą.

šįmet kardinolai ir vyskupai 
turės svarstyti atgailos ir kata
likų bažnyčios misijos suderini
mo su kasdienybe klausinius.

Chicagos kardinolas J. Ber- 
nardin iškėlė aiškesnį klausimą: 
kaip suderinti katalikų tarpe 
atsirandantį vis didesnį nenorą 
eiti išpažinties su dvasinėmis 
bausmėmis. » •

Vatikano suvažiavimo .-•metu 
jau buvo paliestas nenoras eiti 
išpažinties ir paskyrimas ątgai- 
los ttž nuodėmės, bet tada "'■ps 
nebuvo išspręstas.

Kardinolai ir vyskupai 
svarstys šiomis dienomis.

PROTESTAI PRIEŠ’ KANC
LERĮ H. KOHL

BONA, Vak. Vokietija. — 
Kancleris Helmut Kohl nustebo, 
kai 130,000 Vakarų • Vokietijos

Protesto streiką suorganizavo 
metalo darbininkų unija. Uni
jos nariams nepatiko, kad da-' 
bartinė vyriausybė, su darbi-j 
ninkais nepasitarusi, apkarpė, 
darbininkams priklausančias 
socialinės apdraudos sumas.

Tas sumas planavo apkarpyti 
buvęs Laisvųjų demokratu dar-j 
bo ministeris. Dėl jo kilo krizė/ 
kuri nuvertė kanclerio Helmut1 
Schmidt .vyriausybę. Dabar taS 
pats kartojasi ir H. Kohl bū
nant kancleriu. r

i '

Jeigu šitas klausimas nebus, 
sutvarkytas iki šių metų pabaik . 
gos, tai 30,000 Vak. Vokietijos 
plieno darbininkų neteks darboit ’

’ — Pakistane, Sind provincij 
joj, sekmadienį kareiviai nušoį 
vė 16 demonstrantų. <

SERVE WITH PRIDE IN • 
THE NATIONAL GUARD ,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
k' f i 7 /

r. yra. seniausia, didžiausia ir .turtingiausią lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

K SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
.darbus,dirba. į ‘-u • ■

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
U . « .apdrąudų savo naciams, j'ą/

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. 
apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.-■ 

■ - - f į c
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA-

SLA

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai paeelbės 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
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS 
' “■ '• LTTERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 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

BetnrfųL Eei^nyj Muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vttavardfių' p«V*dtnimaJ®Ir Jų vertinta! J vokiečių fcdSą. TLaSsd

maistais boBerikų okupacijos metata. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik O. ’’ ' ' --’i »> i

' > JULIUS JANONIS, poetai Ir revoliucionierius, nesuprsž
ln« jr klaidingai Interpretuojamas gyvtalme ir politikoje? tik 
largio Jaitnakn knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu ir pos>

Knyga pa (fideUo forinato, 365 puslapių, kainuoja

50 metų studijavęs, kaip 3

ŪKANŲ
J

13®

v...
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jos ar ir sambūriai, o tai pat ir 
jų pirmininkai.

Patikėjus, kad paminėtos — 
LB darną apgriovusios — prie
žastys nebeegzistuoja, privalu 

. nedelsiant pradėti pokalbius

Krėvės, I#io šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
T. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Meilaus stralpaniai bei studijos, -iliustruotos nuotraukomis t 
M- K. čturHordo. M. Mefldo, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A. Virst 
kūrybos poveiksTaik 365 pusi knyga kainuoja tik

U • Š ‘

> DAINŲ MVkNTES LAUKUOSE, poetės, ralytojoi Ir
Knif lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain| 
tvarte* bei Jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenims 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne ssums 

to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta akirsneliaia Ta 206 puslapių knyp

i- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos.Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

•<

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

'3^*1 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

Oil

n. a 11 n

parašė 700 puslapių knygą, kurion Budėjo .viską, kai bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apje Lietuvį/ lietuvius

lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 
Ir patarė mums toliau studijuoti.

FUtxr IX
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tiką, siekiančią dominuoti visą pasaulį, nekreipdama dė
mesio į kitų valstybių ir žmonių interesus.

JAV yra užsimojusios paruošti tokią karo jėgą, kad 
jos pirmautų ne tiktai chemijos, bet ir atominėje ir kitose 
karo srityse. Dabar jos yra užsimojusios praplėsti savo 
karišką jėgą net erdvėje.

Andropovas tvirtina, kad JAV nesirūpina vien savo te
ritorijos gynyba, bet siekia išdėstyti savo naujuosius gink
lus 1,000-čius mylių atstumoje, kad galėtų paveikti kiek
vieną valstybę, nesutinkančią paklusti JAV įsakymų Jei 
kuri valstybė neklausys, tai JAV imsis baudžiamų prie
monių prieš ją. Tos politikos pasekmės yra tokios, kad 
įtampa praplito ne tik Europoje, bet ir Azijoje, Afrikoje, 
Artimuose Rytuose ir Centro Amerikoje.

Andropovas drįsta tvirtinti ne tik Rusijos gyvento
jams, bet ir visiems jos pareigūnams, kad JAV stengiasi 
atgaivinti Japonijos militarizmą. Jis sako, jog dabartinė 
JAV vyriausybė visai užmirštanti netolimos praeities 
pamokas.

Bet Andropovas visai nemini, kad dabartinė įtampa
kilo ne dėl Amerikos, bet dėl Sovietų aviacijos vadovybės 
nutarimo sunaikinti beginklį Pietų Korėjos keleivinį lėk

Pinigus reikia siusti paste Money 
Orderiu kartu *u užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
■ nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vai

f 

; Andropovas nutraukė tarptautinius 
f pasitarimus

Prezidento Ronald Reagano rugsėjo 26 d. New Yorke 
Jungtinėms Tautoms pasakyta kalba tiek paveikė Sovietų 
Sąjungos valdovus, kad Jurijus Andropovas, įtakingiau
sias Sovietų Sąjungos komunistų partijos generalinis 

; sekretorius, paruošė tokį pareiškimą Sovietų Sąjungos 
karo jėgų pavergtoms tautoms, kad jis nutraukė visus 
Ženevoje iki,to meto,, vykusius pasitarimus pasaulio tai
kai ’siekai.'' ' ■ -.r... ■.<.?*jk ’ V,.J L

* - ■ . v,’ i , ' 'ip* ?į *M / ‘ .;5 . J» •

Jurijus Andropą^aę,-' ištisas keturias’savaites tylėjęs 
apie Sovietų maršalo: viešą prisipažinimą, kad • Sovietų 
karo aviacijos lakūnai nepajėgė atskirtu Amerikos žval
gybinio lėktuvo nuo Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo ir 
todėl paskutinįjį numušę, išėjo ginti Sovietų kariuomenės 
vadovybės padarytos klaidos, visai nesiekdamas taikos 
pasaulyje, nutraukė pasitarimus ir bandė nukreipti dė
mesį visai kita kryptimi. Jam nepatiko iš prez. Reagano 

- kalbos ištekančios moralinės tiesos, kurias sulaužė Sovie
tų maršalai, sunaikindami Sovietų erdvėj paklydusį ke
leivinį lėktuvą, tai jis pradėjo kaltinti Ameriką dėl Viet
namo kovų, Amerikos karo laivus dėl šūvių Libane ir 
JAV vyriausybę už teikimą paramos Salvadoro vyriausy
bei, prieš kurią esą sukilę Salvadoro “liaudies sluoksniai”.

A. Gromykai pabijojus skristi į New Yorką ir patei
sinti Sovietų Sąjungos vyriausybės žiaurius žingsnius 
Japonijos jūros tarptautiniuose .vandenyse, pats Andro
povas būtų galėjęs atskristi į New Yorką, bandyti atsa
kyti į Jungtinių Tautų asamblėjos narių klausimus, bet 
jis nedrįso iš Kremliaus kojos iškelti. Jis paruošė ilgą 

* pareiškimą, paremtą senomis komunistinės propagandos 
gairėmis, ir įsakė paskelbti bent keliuose Sovietų valdžios 
laikraščiuose bei televizijoje.

J. Andropovas savo pranešimą pradeda patarimu 
kreipti dėmesį į dabartinės JAV vyriausybės užsienio po
litiką. Be jokių įrodymų jis tvirtina, kad JAV veda poli

tuvą. Įtampa gal nebūtų buvusi tokia didelė, jeigu Sovietų 
Sąjungos kariuomenės štabo viršininkas maršalas N. 
Ogarkovas nebūtų vilkinęs pranešimo ištisą savaitę ir 
kiekvieną dieną keitęs aviacijos vado pranešimą. Įtampą 
sukėlė žiaurus nužudymas 269 žmonių virš tarptautinių 
vandenų ir visą savaitę kariuomenės vadų paruošti melai 
apie lėktuvo sunaikinimą ir beginklių žmonių nuskan- 
dinimą.

Andropovas nori, kad JAV užmirštų Pietų Korėjos 
lėktuvo nuumšimą bei nuskandinimą ir pripažintų Sovie
tų Sąjungos teisę naikinti kiekvieną lėktuvą, drįstantį 
įskristi į Sovietų erdvę. Andropovas tvirtina, kad JAV, 
keldamos šitą klausimą, eina prieš pagrindines Sovietų 
teises, leidžiančias ginti savo teritoriją. Jis nori, kad apie! 
lėktuvo sunaikinimą niekas nekalbėtų nes tai esančios 
pagrindinės Sovietų teisės. apsaugoti savo teritoriją ii* 
Sovįėtųlakūnai tąsi teisės gynė. s :

: • Androopvas, reikalo visai neištyręs, tvirtina,. kad 
kaltos' esančios JAV, nuštačiusios’ kreivą Pietų Korėjos 
lėktuvo kelią, privertusios lėktuvą įskristi į Sovietų Są
jungos erdvę. Jis daro tą pačią klaidą, kurią padarė So
vietų aviacijos vadovybė. Jis tvirtina, kad dėl tos Pietų 
Korėjos lėktuvo nelaimės yra kalta Amerikos kariuome
nės vadovybė. Jeigu jis būtų įrodęs, kad JAV kariuome
nės vadovybė iš tikrųjų būtų pasiuntusi minėtą lėktuvą 
į Ochocko jūrą ir įsakiusi praskristi pro Sachalino saloje 
esančias Sovietų tvirtoves, tada būtų galėjęs daryti ati
tinkamas išvadas.

Kaip Brežnevas davė Sovietų kariuomenės vadovy
bei viską, ką Sovietų maršalai reikalavo, taip Andropovas 
sutiko užimti tą melagingą poziciją, kurią Sovietų avia
cijos vadovybė užėmė pačioje pradžioje ir visą savaitę 
tvirtino.

Nė vienas Amerikos karo lėktuvas nebuvo įskridęs 
į Sovietų erdvę, nedavė jokių nurodymų skrendančiam 
Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo kapitonui, nes jam ne
buvo jokio reikalo ten skristi. Amerikos technika jau 
prieš 20 metų buvo tiek toli pažengusi, kad ji galėjo gir
dėti ne tik pokalbius su pietų korėjiečiu, bet- ir Sovietų 
kariuomenės vadų įsakymus aštuoniems Sovietų lakū
nams, sekusiems Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą.

Andropovas, parėmęs melagingus Sovietų aviacijos 
vadų tvirtinimus, sujaukė visus pasitarimus atominėms
raketoms sunaikinti ir taikai įgyvendinti.

Popiežius Jonas Paulius II

Sofijos, prasitarė, kad Mehmet 
Ali Agca yra melagis, juo ne
gali pasitikėti. Bet italai paste
bėjo teisėjui, kad jis netikėtų, 
ką jam liudininkai pasakojo 
apie Agcų ir Antonovą. Liudi
ninkams galėjo būti liepta me
luoti, tai jie ir melavo. Jeigu jie 

I buvo neka/ti, tai kodėl jie din
go jš Romos, kai teismas norėjo 
juos apklausinėti? Kodėl bulga
rų valdžia jų nešleido, kai jie 
buvo reikalingi liudyti Romos 
teisme ?

Teisėjas Martella dabar neži
no, ką daryti. Jis nenori vado
vautis vieno liudininko parody
mais, nes visi kiti jo apklausinė
ti liudininkai .tvirtina, kad Agca 
meluoja. Tuo tarpu Agca tvir
tina. kad jis sakęs teisybę.

Teisėjas Martella pareiškė, 
kad ita.ų įstatymai leidžia pro
kuratūrai laikyti suimtą Anto
novą penkerius metus. Jeigu 
per pekerius metus bylos nesu
tvarko, tai suimtąjį turės pa
leisti. Jeigu eitų į teismą šian
dien, ir nebūtų 'kitų liudininkų, 
tai teisėjas turėtų Antonovą pa
leisti.

Prieš du metus jaunas turkas 
Mehmet Ali Agca pasikėsino 
prieš popiežiaus gyvybę, buvo 
pagautas ii- nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos.

Tardymas nustatė, kad jam 
padėjo bulgaras Antonovas. Jis 
atvežė Agca j Romą, parodė šv. 
Petro aikštę,. nurodė butą, ku: 
rio langai ėjo Į aikštę.

. Agca du kartu yra buvęs Bul
garijoj, ten pramokęs vartoti 
naujus ginklus,, ir turėjęs ryšių 
su dviem kitais Bulgarijos am
basados Romoje tarnautojais.

Teisme Agca gynėsi, kad jis. 
neturėjęs jokių ryšių su bulga
rais, bet kai vienas pabuvo ka
tėjime, kai įsitikino, kad iš ita
lų kalėjimo jis nepajėgs išbėgti, 
tai pamažu pradėjo kalbėti. Jis 
pradėjo papasakoti, kaip jis bu
vo nuvykęs į Bulgariją, kaip 
ten pramokęs šaudyti ir kaip 
jis buvo atvežtas į Italiją.

Dar daugiau papasakojo, kai 
patyrė, kad dabartinė turkų vy
riausybė pareikalavo jį grąžinti 
Į Turkiją, kur turkai jam su
ruoš teismą. Jis priklausė deši
niesiems turkams, kurie buvo 
nepatenkinti tuometine demo-- 
kratine vyriausybe ir tvarka. 
Jis būtų teisiamas Turkijoj už 
policininko nužudymą. Ten jam 
grėsė mirties bausmė.

Tada Agca viską išpasakojo, 
kaip jis buvo patekęs į Bulga
riją, kaip susipažino su popie
žiaus veikla ir pasižadėjo jį nu
šauti. Kaip jis šovė, kelias kul
kas pataikė, bet popiežiaus he- 
nušovė.

Italų policija suėmė N. Anto
novą, buvusį Bulgarijos kelio
nių bendrovės pirmininką. Jį 
ištardė, uždraudė turizmo įstai
gai veikti, o patį Antonovą su
ėmė ir atidavė teismui.

Antonovas ginasi. Tvirtina, 
kad jis neorganizavęs pašikėsi- 
nimb prieš popiežių. Suėmus 
Antonovą,, iš Romos tuojau din
go keli Bulgarijos ambasados 
tarnautojai. fe

: Italų teisėjas : kelis ' kartūs 
klausinėjo, bet Antonovas visą 
laiką gynėsi. Jis Agcos nepaži
nęs m su juo nesirupšęs žūdyti 
popiežiaus. Teisėjas Martella 
nenorėjo bausti žmogaus vien 
bėširemiarit Agros liudijimu. 
Bulgarijos ambasada Romoje 
įtikino teisėją, kad jis turės pro
gos pakalbėti su visais Antono
vo minimais. liudihinkaisJ

Teisėjas Martella nuvyko į 
Sofiją ir jam buvo pristatyti To
dor Aivasov ir Žejo Vasilijev. 
Jiedu tvirtino, kad jie, būdami 
Romoje, neturėjo jokių reikalų 
su Antonovu, nors Agca kitaip 
bandytu įrodyti. Agca taip pat 
buvo pasakęs teisėjui, kad šu 
Antonovu tada buvo jo žmona ir 
duktė. Nuvykęs į Sofiją, teisė
jas susirado žmoną ir paklausė, 
ar ji girdėjusi savo vyrąj tafl- 
bantį-su Agca. Antonovo žmona 
atsakė, kad ji tuo metu visai ne
buvusi Romoje ir negalėjo būti 
kambaryje, kai Agca sakosi kal
bėjęsis su josios vyru. Visi liu
dininkai tvirtino, kad jie Agcos 
nepažinę.

Teisėjas Martella, grįžęs iš

Bet dabar bulgarai planuoja 
naują bylą kalėjime sėdinčiam 
Agčai. Jie jau turi advokatus, 
kurie trauks Agcą teisman už 
Bulgarijos apšmeižimą. Agca 
tvirtina, kad jis buvęs Bulgari
joj, bet bulgarai paneigia šitą jo 
tvirtinimą. Jis< sako, kad tarėsi 
su bblgarų diplomatais, o tie 
paneigia tokį pasitarimą.

J eigų advokatai padarytų nau
ją bylą.ip jąjjaiirieiu^- tsa Agcos 
padėtis' mažai kiro pasikeistų. 
Jis .dabar tūri kalėti iki mirt 
ties, o jeigu pripažintų ’kaltu už 
Žhilgarijošč apšmeižimą, tai ke
lis metus jam galėtų pridėti. 

4bet Agcaii visa tai nepakenktų 
-z į

Agca pareiškė, kad jis nesi-. 
skaudžia italų kalėjimu. Jis ne
nori būti išvežtas į Turkiją ar 
Bulgariją. Jis yra įsitikinęs, kad 
turkai- ar bulgarai jį sušaudytų. 
Jis pareiškė, kad jis dar nori 
gyventi ir nori pasakyti italams 
visą teisybę apie turkus ir Bul
garijos komunistus. Jis pakar
tojo, kad jis nenori niekur iš
vykti iš Italijos. Jis žino, kad 
komunistai jį nužudytų. Jam 
gėriau italų kalėjime.

. x Reporteris

— šiaurės Indijoj prasidėjus 
streikui, įvyko susirėmimas sti 
policija. 40 asmenų buvo su
žeista.

— Kalkutos gyventojai reika
lauja, kad valstybės parama 
būtų teikiama badaujantiems; 
o me politinėms partijoms.

PIRKITE JAV TAUPTMO uONUS
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Netrukus po vedybų

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

žiaurus gyvenimas kuria ir plėšo šeimas, lyg 
norėdamas pasityčioti iš žmogaus. Baisi mirtis 
nutraukia žmogaus dienas, nepaiso nei ašarų, nei 
skausmo. Bet mirtis yra žmogaus gyvenimo dalis, 
per ją žmonija išsivystė.

Sugrįžęs iš karo Benediktas buvo silpnas. 
Jis daug bado kentė, kai drauge su rusų caro ka
riuomenės daliniu pateko vokiečiams į nelaisvę. 
Grįžęs, tuojau pradėjo sunkiai dirbti pas ūkinin
kus, paskui Pelkinėje prie statybos. Tenai susi
pažino su Stefa ir ją vedė.
pasireiškė pirmieji džiovos ženklai, kurie, nors ir 
labai slepiami nuo žmonos, didėjo it privertė ieš
koti gydytojo pagalbos. Jie mėgino gydyti, bet 
sakė, kad džiova esanti labai toli pažengusi ir 
kad jokios vilties'■ nebėra. Stefa dirbo, kaip iš
manydama, kad išlaikytų sergantį vyrą ir mažą 
vaikutį, o jos uždarbis buvo juokingai mažas. At
sirado vienas kitas gerų žmonių, kurie jai padėjo.

Petras tuomet ėjo ketvirtą klasę Pelkinėje ir 
gyveno Malūno gatvės pakalnėje. Toje pat gat
vėje. visai netoli, ant kalno gyveno Benediktas. 
Kartas nuo karto Petras nueidavo pas jį apsilan
kyt1’. Jų buvo tik vienas kambarys, plyta, du lan
gai, durys Į priemenę ir keli papraeti jų baldai. 
Ten buvo šalta ir d egna, Benediktas gulėjo lo
voje. Mažas berniukas nepaklusniai laipiojo ant 
:aln, ieškodamas kokk's duonos plutelės: liguis

tai nekantrus Benediktas nuolat laikė 
diržą ir, kiek pasikeldamas iš lovos, plakė neklau
žadą vaikutį. Tuomet berniukas bėgo ant šaltos 
aslos, paskui lipo ant tėvo į lovą, gulėsi prie jo ir 
vėl kėlėsi, neduodamas ligoniui ramybės. Vėl jis 
buvo raminamas diržo galu. Benediktas neturė
davo net laiko su Petru pasikalbėti.

— Šitas vaikas mane iš proto išvarys. Nebe
galiu. Ir sveikatos nebeturiu jam sutvarkyti.

Stefa dirbo. Išeidavo su tamsa, ir grįždavo 
su tamsa. Parnešdavo kiek valgyti, pakurdavo ug
nį. paduodavo savo ligoniui karštos sriubos, ap
klodavo jį. Vaikutis nudžiugdavo mamai sugrį- 

rankoje kasė.

'žus, apkabindavo ją ir glausdavos. Ugnies šiluma 
ir mamos paglostymas buvo jam už viską bran
gesni pasaulyje. 0, kai išvirtas koks kąsnelis pa
siekdavo mažą jo burnytę, jis būdavo, turbūt, pats 
laimingiausias vaikas pasauly.

Sekančią žiemą Benediktas mirė. Grabdirbys, 
kuris gerai pažino jį, paaukojo karstą. Petras,
atvykęs iš Švendrinės. rado jį karste, su paveiks
lėliu rankose, o greta jo plazdeno vaško žvakės 
liepsna. Susirinkusios kelios moterys giedojo, o 
kambarys rodėsi persunktas ne tik drėgme, bet 
ir kažin kokiu mirties rūku. Asloje bėginėjo ma
žas berniukas ir, bailiai pažvelgdamas į ramiai 
gulintį tėvelį, paklausė mamos:

— Mama, ar tėvelis manęs .nemuš ?
Didelis šaltis sprogdino medines namų sienas 

ir negailestingai žnaibė veidą, kai Benedikto 
karsta nešė į duobę ir sušalusiomis žemėmis už-

Tėvelis tuomet buvo sveikas, bet jis neat
vyko Į savo sūnaus Benedikto laidotuves. Jis ne
galėjo atvykti dėl labai didelio šalčio, o gal jam 
buvo perdaug skaudu laidoti savo sūnų, o gal ir 
nujautė, kad netrukus jo karstas atsiguls greta 
Benedikto karsto toje pačioje duobėje.

— Labas, panele Morta, kaip gyvenate? — 
pratarė netikėtai įėjęs Antanas Gyniotas. — Da
bar tik sužinojau, kad savo tėvelį palaidojai. Pra
šau priimti nuoširdžiausią mano užuojautą. — 
Jis jautriai suspaudė Mortos ranką.

— Ačiū labai, ponas Antanai, — ji pažvelgė 
į jį ir dvi ašaros pasirodė giedriose jos akyse, 
o veidas lengvučio šypsnio spinduliu nušvito.

Morta pažįsta Antaną. Jis Lietuvos kariuo
menės kūrėjas savanoris. Pasižymėjęs kovose su 
Lietuvos priešais ir apdovanotas Vyčio kryžiumi. 
Jis gyvena su savo motina gauname iš dvaro že
mės sklype. Jis nėra ėjęs mokslų, bet skaito laik
raščius., knygas ir rašo.

— Didelė nelaimė jus aplankė, trys šeimos 
nariai per vienus metus iškelaivo, ir dabar pasi- 
likote viena. Gal aš galėčiau kuo nors būti jums 
naudinga, — sako jis ir Žiūri jai į akis.

— Ačiū, labai ačiū, ponas Antanai, jūs labai 
geras, — sako Morta, ir jos moteriška širdis nu
jaučia, kad būtinai reikia išnaudoti šią progą ir 
ko nors jo paprašyti. Jei nepaprašysi, jis nebe
turės progos užeiti, ir ji sako: — Labai reikėtų 
dabar bulves išvagoti. Būčiau jums labai dėkinga. 

jei galėtumėte man padėti. Bet aš perdaug iš jūsų 
reikalauju, atleiskite.

— Ne, ne, panele Morta, nieko neperdaug. Aš 
dar šiandien tai padarysiu. Man bus labai malonu 
jums padėti.

Mortos vedelis gerokai užsiliepsnoja. Anta
nas toks jai geras, jis jai bulves išvagos. Jis toks 
mandagus, jo žodžiai lyg iš rašto, ir jo rūbai taip 
jam tinka, kaip nulieti. 0, kaip ji jį mylėtų... Ji 
jaučia, kad kažin kokia jėga ją stipriai traukia, 
ir kokia ji būtų laiminga, jei galėtiį jam patikti. 
Ji niekad negalėjo pamanyti, kdd jis ims ir užsuks 
pas ją. Nors slaptai, ji seniai jį myli ir gaudo kiek
vieną apie jį žinutę.

Netrukus Antanas arė bulves, o Morta .ve
džiojo jo arklį. Ji buvo basa, pilku sijonėliu su 
balta bliuze, apskritai susirišusi geltonus savo 
plaukus balta skarele. Dešine ranka ji laikėsi ark
lio apinasrio ir kalbėjosi hu arkliu taip švelniai, 
lyg čia būtų buvęs ne arklys, bet pats Antanas. 
Ji surasdavo kartas nuo karto patį gražinusią žo
dį ir pasakydavo Antanui, kuris ėjo įsikibęs į 
arklą ir varė vienodai gilią ir tiesią vagą tarp su
dygusių bulvių eilių. Mortai rodėsi, kad paskui ją 
eina viSaš ateinantis jos gyvenimas toks gfažus. 
toks šviesus, kokio net sapnuoti negalima.

(Bus daugiau)

4 _ Naujienos, Chicago, 111. - Titesday. Adober 4,19Š3



SUSIRINKIMŲ

TeL: 562-2727 arba 562-2723
I

Vyčių šokėjai

Brighton Parko Lietuvių Motery 
klubo poatostoginis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, spalio 6 d., 
1 vaL popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Narės prašo- 
mis atsilahkyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys

DK. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«w7cb«Mer Community klinikos 
Medicines direktorių*

1934 S. Mtnhoim Rd, W»*tche«t*r, |1L 
VALANDOS: 8—8 darbo dienomia

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

tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Mrvlo 855-4504, Pat*

DR. A B. GLEVECKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, *

5PECIALYB1: AKIŲ LIGOS 

9907 W«M 103rd

Valandos pagal aučiaiin^.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo p o a t ©stoginis susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 4 d., 1 vai. į 
popiet, Vyčių salėje, 2455 W. 47th St (

Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptartu

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

OPTOMETR1STAS

K AT.ąą LIETUVIŠKAI

.1413 W. 71N St TeL 737-5149

ir ^contact

INKSTŲ, PQSLRS it 
PROSTATOS CHIRURGUA 
1454 WIST 43rt STRUT

Lietuvos Vyčių 70 metų sukaktis
Lietuvos Vyčių 70 metų minė

jimo banketas įvyks sekmadie
nį, spalio 9 d., 5 vai. popiet, Vy
čių salėje, 47th West ir Camp
bell gatvių kampas.

Upytės Draugiško klubo pca tosto - Programoje dalyvaus solistas
ginis susirinkimas įvyks penktadienį, Algirdas Brazis ir Vyčių cho- 
spalio 7 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko
jak salėje, 4500 S. Talman Ąve.

Nariai prasimi atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys

!

tinka pasisakyti: “Iš praeities 
Amerikos lietuviai stiprybę se
mia”. Mes amžinai prisiminsime 
pirmuosius Amerikos lietuvius, 
sekdami jų pavyzdžiu ir prieš 
juos žemai galvas lenkiame.

Meg kviečiame visus atsilan
kyti j šį minėjimą, tuo pagerb
dami anksčiau atvykusius į

ras, vadovaujant Faustui Stror
liai.

Mūsų lietuvių tautai buvo di- j Ameriką, ’kurtę daug padėjo
. ..      • I -n rw-WH I-1 011 e4TrY/\i' O T —

Lietuviy Moterų Apšvietos draugi
jos pcatostoginis nariy susirinkimas 
Įvyks šeštadieni, spalio 8 d., 1 vai. po
piet, 3808 S. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra svarbiu rei
kalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

dėlė laimė, kada prieš 70 metų 
į Ameriką atvyko dešimtys ir 
šimtai .tūkstančių lietuvių ir 
čia įsikūrė.'Jie greit įsteigė įvai
rias organizacijas, dienraščius, 
pastatė virš šimto 'bažnyčių, 
mokyklų ir kitas įstaigas.

Po 700 metų, 1918 metais Lie
tuva atgavo nepriklausomybe. 
Tarp 1918-1940 metų,, virš 60 
milijonų Amerikos lietuvių do
lerių atiteko- Lietuvai, kurie 
įvairiai buvo suaukoti, ir 5 mil. 
dol. paskolos lakštais. Neuž
mirškime ii’ surinktų vieno 'mi
lijono parašų pripažinti Lietuvą 
de jure. Tuolaikinių 60 milijonų 
dolerių šiandien būtų bilijonas.

Lietuviai, kurių jau nebėra 
su mumis, jautė didelę Lietu
vai meilę ir begalinį dosnumą 
Tėvynei.

Libano kariai apšaudo
drūzus Suk al Garbo pašlaitėse.OfiM teiefewr 776-23M,

KNOW YOUR HEART

Lepūnei — Pilna apdZMHte 
ŽEMA KAINA 

Priimam Maxtor Chart* 
ir VISA korteles.

JL ŽBR1NAS. TeL 925-MU

. Prostatos, inkstų ir šlapume
■<k - taki chirurgija^---

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337 If 

TeL (8132 321-420$

;■ -
PERKRAUSTYMAI

ii tvairiv Hitvwty, 

ANTANAS VILIMAI 
Tai. 374-1U2 axta UM*

f WHAT /S TH f FASTEST GROWING
[ HEALTi CAR£

OSTEOPATHIC Z&EDICINE/ 
Doctors of osteopathy 
PlO.’S, WIU. MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
15,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
W THE NEXT /Q YEARS/

GAIDAS - DAIMIDdės medaliu.
ŲtUYD muzikos ir dainos mė

gėjas. Kai parengimuose trūk
davo kokio muzikanto, grojo 
akordeonu ar mušė būgną.

Prieš kelis metus pasijuto ne
sveikas ir buvo paguldytas ligo
ninėn. Pasveiko, bet ligai pasi- 
nartojant, vėl buvo ligoninėje, 
buvo išėjęs ir vėl grįžo į ligo
ninę, kur rugsėjo 24 d. ir mirė. 
Buvo palaidotas rugsėjo 28 d.

Butkienės koplyčioje atsisvei-' 
kino šaulių kuopos pirm. Juozas 
Mikulis. Maldas koplyčioj, baž
nyčioje ir kapinėse prįe duobės 
atkalbėjo kuopos kapelionas 
kun. B. Rutkauskas. Unifor
muoti šauliai stovėjo garbės 
sargyboje ir nešė karstą. Bažny-į 
čioje giedojo solistas. Algirdas 
Brazis.

SENIAUSIA IR DIDŽĮAŲSU LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ 

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

— Libano kariams įsakyta la
bai mandagiai elgtis su drūzė- 
mis, kad nekiltų pyktumo gy
ventojų tarpe dėl karių blogos; 
elgsenos.

— Prancūzų aviacija ir Ame
rikos karo laivži išmušė drūzus 
iš Suk al Garbo srities.

— Britų parlamente darbie- 
ėiai turi tiktai 209 vietas. Nie
kad jo skaičius nebuvo toks ma-

CICERO

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Alkstąs automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI t

Lietuvos nepriklausomybės at
statyme.

Bilietus (iki spalio 7 d.) ga
lima gauti telefonais: 778-1036, 
376-4216, 847-9495 (6-8 v. v.), 
Vyčių sajėje, 656-7038 ir 523- 
3684 — Cicero.

Adelė Gabalienė

Palaidojome Jurgį Pečkį

A.a. Jurgis -buvo Suvalkijos 
lygumų sūnus. Jš jaunystės tiko 
prie “tanęiaus įr prie rožan
čiaus”. Pašaukiąs atlikti karinę 
prievolę, buvo ^paskirtas prie 
geležinkelių, tad paleistas į at
sargą, lengvai pateko į Lietuvos 
gęlęžį^ęęįįų- tarnybą. Įstojo į 
Lietuvos Šaulių Sąjungą, Ky-

Paliko žmona Teresė, sūnus 
Kęstutis, duktė Marytė ir visą 
eilė kitų giminių. Palaidotas 
šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Ilsėkis, Jurgi, ramybėje.
S. P.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDĮTTONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

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

TeĮef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vyčiai įsisteigė 1913 metais, j^aj-įų kuopą. Atvykęs į šį kraš- 
Jie lietuvių veikime visuomet! 
buvo pirmieji. Vyčių .yra trečios 
ir net ketvirtos kartos. Kai ku
rie jau lietuviškai nekalba, bet 
save skaito lietuviais ir lietuvy
be didžiuojasi. Vyčių organiza
cija ir šiandien yra viena iš stip
riausių, pavyzdingiausių lt ‘pat- 
riotiškiausiųor'ganizacijų. Mtuns

tą ir atkūrus šąulius, įstojo į 
taip vadinamą Mykolo Maksvy
čio — gen. Daukanto jūrų šau
lių kuopą. Vėliau, kai persikėlė 
gyventi į Cicero, persiregistra- 

-yo į Klaipėdos kuopą. Už pasi
darbavimą šauliškoje veikloje
buvo apdovanotas šaulių žvaigž- žas. Konservatoriai turi 397.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINi

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA*

SOPHIE BARČUS
' Ti

i
Ijudias nuo pirmadienio Ud peak

*

7159 So, MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, U. «*29

*A2W2 HEIMOS VALANDOS

SešUdieniaia u sektnalianiaia 
nuo 8:30 iki 840 vat ryta 
Stotiee WOPA - 1490 AM 

trišalivolamee ii mūšy •hrfŲac
- Marquette Partee,

¥ed«|< —. Aldona Dvokus 
T»Wu 778-1543

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

“Lietuvos Aidai’' 
lęĄZa SRAZDŽIONYTa

Vtooa laido* ii WCEV rtottaa. 
banga 1400 AM.

St Peteraburg. FU, 1X30 vai. P-P- 
ii WTIS ttotiea, UlO AM banga.

2444 W. flat bttvoi

Chicago, IHumm

TfiaL 778437*

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

' W.O.W API RALY UCtNSrpTOPRMCWBI 
paU®S, PIRFORM ĮURGf RY AND UTIUZl 
/auotmir icjintificaluy ACCrPTIR 
I MIANS FOR TRIATMa W JURY AMD DtftAM, 
. INCLUDINS yhi Ulia8 manipi&ativi 
Athirapy, ----------M
■ *»L 1

i profession's į 
RAPID GROWTH » TMI l

f IACT iTwHtiS.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTf»S C»4

IXPRESSWAY
11028 Southwest Hw'J-r Palos Hills, Illinois 

Tel. 974-4410

VAS AITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 \

- -—
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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas

1983 m. lapkričio mėn. 12-13 
d. Dievo Apvaizdos Lietuvių pa
rapijos Kultūros Centre, 25335 
West Nine Mile Rd., Southfield, 
Michigan 48034. Telef. 313-356- 
9721.

Seimo Rengimo Komitetas

Albertas Misiūnas — pirmi
ninkas; Eugenija Bulotienė — 
vicepirm.; Valentina Usteikienė 
—• sekretorė; Vytautas Gurka — 
iždininkas.

Seimo Rengimo Komitetas.
- The Hon. William S. Broom

field (R.-Mich.), U. S. House of 
Representatives; Kun. Viktoras 
Kriščiunevičius — Dievo Apvaiz
dos Liet, parap; klebonas; Kun. 
Alfonsas Babonas — Šv. Antano 
Lietuvių parap. klebonas; Kun. 
Kazimieras Butkus — Šv. Petro 
Lietuvių parap. klebonas; Dr. 
Algis Barauskas — Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro pirm.; 
Inž. Bernardas Brizgys — Krikš
čionių Demokratų, Detroito skyr. 
pirm.; Dr. Kazys Karvelis — 
Valstiečių Liaudininkų, Detroi
to skyr. pirm.; Vanda Majaus- 
kienė — Lietuvių Fronto Bičiu
lių, Detroito skyr. atstovė; Inž. 
Jurgis Mikaila — BALFo direk
torius; Rožė Ražauskienė — 
BALFo direktorė; Antanas No
rus — Sandaros kuopos pirm.; 
Antanas Sukauskas — Socialde
mokratų, Detroito skyr. atsto
vas; Vincas Tamošiūnas — A. 
L. Tautinės S-gos, Detroito skyr. 
pirm.; Jonas Urbonas — LB De
troito apylinkės pirm.

> Seimo Mecenatai:

Č Stasys ir Danutė Geidžiai — 
sav. Stanson Wrecking Ca.; Vy- 
tataus ir Jurina Rugieniai—sav.’ 
Stanson Wreking Co.; Leonas 
ir Danutė- Petroniai — sav. Pė; 
tronis Industries, Ine.; Vytautas 
ir Birutė Rauckiai — sav. Auto
matic Die Casting Spec., Inc.,

Seimo darbotvarkė

siva:sini'i.as, Dievo Apvaizdos 
parap. Kultūros rentro kavinėje.

Lapkričio 12-tą (šeštadienį); 
9 vai. ryte — Seimo atstovų ir 
svečių registracija. 9:30 vai. ry
te — pirmas posėdis. 1. Seimui 
rengti komiteto pirm, žodis • — 
A Misiūnas. 2. Seime atidary
mas, — VLIKo valdybos pirm, 
dr. K. Bobelis. 3. Invokacija — 
šv. Antano Liet, parap. klebo
nas k it n. A. Babonas.

Koncertas-vakanenė (Kultū
ros Centro salėje). 7:00 vai. va-

Tarybos pesėdį nutolta kvies
ti lapkričio 9 d. 7 vai .vak. Dum
čių patalpose Dėl lietuvių, So- 
vieių Rusijos pareigūnams tar
pininkaujant, persekiojimo bu- 
vo parašyta visa eilė laiškų ir 
peticijų JAV pareigūnams. Gau
ta palankūs atsakymai iš dviejų 
senatorių ir švšių kongres- 
inanų.

S. Paulauskas

ST. PETERSBURG, FLA
Rudeninis piknikas

ALTos skyriaus valdyba kvie
čia narius ir svečius į rudeninį

UM MTAT1 H>1 1AL>MAL ■ STATI FOR SALI

a:di

mis

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAJOi 
IB y WATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKXJIMAlg.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

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

Lapkričio 11-tą (penktadienį) 
7:00 vai. vakare — Atstovų su
sipažinimo vakaras — radiniai 
pasikalbėjimai ir draugiškas pa.

■

kare — draugiškas pasivaišini- pikniką, kuris įvyks spalio 13 d. j
Į (ketvirtadienį) Seminole parke,1

8-me paviljone. Į
Po vasaros karštos saulutės 

atsigausime, pakvėpuosim švel
niu, maloniu oru, pabendrausi
me ir padainuosime. i

Pradžia 10 vai. Pietūs 12 vai.
30 min. Prašoma fantų.

E. Grušienė priims nario mo- 
stį. Valdyba

mas (kokteiliai). 8:00 vai. va
kare — meninė vakaro dalis.

Programą atlieka.-
>

Solistė Danutė Petronienė, 
akomponujant Vidui Neveraus- 
kui; Detroito tautintinių šokių 
vienetas “Audinys”, vadovauja- 

i mas Rumės Kasputienės; Sesu
čių Kristinos, ir Reginos Buikū.. 
naičių duetas, palydint gitara; | 
9:00 vai. vakare — karšta vaka
rienė.

Lapkričio 13-tą (sekmadienį): 
10:30 vai. ryte — iškilmingos pa
maldos, Dievo Apvaizdos švento
vėje. Šv. Mišias atnašauja (jei 
nebus prei. J. Balkūno) klebonas 
kun. Viktoras Kriščiunevičius. 
12:00 dienos — VLIKo užbaigia
mieji posėdžiai ir Seimo užda
rymas.

CICERO
Paskutiniame ALTo valdy

bos posėdyje, kuris įvyko Motu
šių bute, vicepirm. Stasys Lie
pas atsisveikino/su Cicero. Jo 
vietoje iš Tautinės Sąjungos pa
skirtas Juozas žemaitis.’ Į ALTo 
metinę ’ konferenciją, Cicero 
skyriaus atstovu, išrinktas inž. 
Stasvs Dubauskas.

1984 m. Vasario 16-osios mi
nėjime (kuris įvyks vasario 
12 d Šv. Antano parapijos sa
lėje) meninę programos dalį, at
liks salistė-Margarita Momkie- 
nė, o paskaitą^ skaitys Krikščio
nių demokratų pirmininkas Vla
das šoliūnas.

Aleksas Ambrose,

Solistas Algirdas ir Aldona Braziai pardavė Hilton Lounge 
biznį ir statosi rezidenciją Indianoje, Beverly

Shores apylinkėje.

1:1.000.000 mastelio. JAV-bėse 
ir Kanadoje tiktai 12 dol., kitur 
užsienyje 13 dol. su persiun
timu.

žemėlapis ir herbai yra pui
kios dovanos įvairiomis progo
mis. A. G.

LIETUVOS MIESTŲ HERBAI 
PRAŠOSI Į JŪSŲ NAMUS

Pagaliau turime 14-kos Lietu
vos miestų herbus. Juos nupiešė 
žinomas lietuvių dailininkas Te- j _ Penktadienį, spalio 7 d., 
lesforas Valius Algirdo Gustai-' 7 va] vak , jjetuvio Sodybos sa- 
čio sudarytam Lietuvos žemė-. lėje įvyks ChicMOS Lietuyių 
iapiui, kurį Lietuvos saulių Są- . Spaudos klubo narių susirinki- 
junga Tremtyje ir Lietuvių Is-( mas_ pus; įdomus pranešimas, 
torijos Draugija išleido Čikago-;Visi Mriai priValo dalyvauti, 
je 1982 metais. j

;Lietuvos . miestų herbai at-- 
spausdinti atskiruose lapuose -------°-----x-—------- --
tokio didumo, kaip dailininko klubas 60-ųijų melų su- 

. buvo sųkurtj, naudojantis se- j Nakties banketą š.m. spalio 16 d. 
nais originalais. Parankus didu-, (sekmadienį) Martinique ręsto- ] /-v** M - — ■ - :
mas aprėminimui, patalpų pa- ’ 
pūOšimut Būtini kultūriniu- ’ vai.. popiet, 
kams, mokslo Įstaigoms;

Pardavinėjami tiktai serijo
mis, ne pavieniui.

Visa 14-kos Lietuvos miestų 
herbų serija tiktai trys (3) do
leriai. Pinigus — ir kiek serijų! 
užsakoma— siųsti LŠST CV-bos ' 
ižd. adresu: p. S. Bernatavičius, | BET GALŲ GALE JIS NUVE- 
1513 South 48th Court, Cicero, DA į ^IIRTį” (Patarlių. 14:12),. 
Illinois 606o0,JJ.S.A. j Maloniai kviečiame visus pa-

Tuo pat adresu kviečiama už- j siklausyti šios radijo programos 
sisakyti minėtą, ilgai lauktą,] šiandien 8:45 vai. vakare, banga 
labai svarbų Lietuvos žemėlapį' ^50 AM per “Lietuvos Aidus”.

Valdyba

— Chicagos Lietuvių Moterų

’ rane, 2500 W. 95th St. Pradžia 
I 5 vai.' popiet. Rezervacijoms 
• skambinti šio pobūvio pirminin
kei Irene Yonaites, tel. 798-3316;

ŽMOGUS, KURIO VEIDAS s 
PASIKEITĖ

“YRA KELIAS, KURIS RO
DOSI ŽMOGUI TEISINGAS,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, _
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

.......... Chicagos lietuvių istoriją ..., 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

s

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga r

4 '

.>

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

' Sekmadienį 9 yal. ryto per 
j Sophie Barčus,; radijo banga 
• 149(J AM, išgirsite “Kristus mi

rė vietoje mūsų”. • • ■
Prašome parašyti ir pareikaĮ- 

■ lautį knygelės- “Kaip .atgimfi:;iš. 
naujo”. .Mūsų-adresas:1 Lithua
nian. Ministries; P. O.- Box 321/- 

Oak Lawn, Ill. 60454. Į :

MIRĖ JONAS DOVYDAITIS i

Gauta žinia iš Vilniaus, kad 
ten mirė Jonas Dovydaitis, gi- 
męssVilniuje 1914 metais.

Rusams antrą kartą okupa-

vus Lietuvą, Dovydaitis sukd- 
munistėjo. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais Kaune ■ jis baigė 
technikos mokyklą ir dirbo 
Kauno aviacijoj mechaniko 
darba.

Praėjus keliems metams, jis 
3 metus dirbo Tiesoje.

Rugsėjo 30 dieną jis palaido
tas Antakalnio kapinėse. Pra-

BUTŲ NUOMAVIMAS
; * MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

♦ N0TARIATA3 • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

3. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

i

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

nešta, kad jam pavyko ■parašyti Pajamų bungalow — l¥i aukšto mu- 
, j- • o/» ■ • rims, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.ir atspausdinti apie 30 įvairaus^Marquette Parko centre; Nebrangus, 

žanro knygučių.

rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.

šamir tariasi su David
Izraelio 'konservatorių 
pirmininku. Levy yrapartijos

Šamiro pavaduotojas.

— Bijomasi, kad M. Begino 
nereikėtų vežti į psįghiatrine li- 
gdhinę. dėl šaro-
no *r
kariuomenės?;-

ajtleidimo iš

— Prez. Reaganasj [ 
kad sekretorius Wa,tt ir toliau j 
eis savo pareigas.ginčas dėl joj
pareiškimo baigtas-;
—■------;;------------------

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalų jųų^sjgali daug 

padėti tėisininko^Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse; 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”^ 
išleista knyga: su.Jegališkoinis 
formomis.

Knygą sū formomis gauna
ma Naujienų administracijoje..

—

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto |«WtaB<. 
Dirbu ir užmiesčiuose, *r»b. 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

r
68-tos ir California apyl.

pareiškė, T 3 miegamųjų mūrinis “bungalow” 
1 Nauja virtuvė, valgomasis, 
i Ąžuolynės grindys ir apmušalai.

Aptvertas kiemas. 2 mašinų 
garažas. $44,000.

436-4427

jau atspausdinta?

*^^ShĮmą- nito XX šrmfrneęit) 
■ pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni iy';-t]?C&hpesnf apsa

kymai, 134 pšl. Kaina $5C j
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell.

For constipation relief tomorrow; I 
.< reach forEX-LAXtonight. ’ ,

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-La.x is __ <
“The Overnight Wonder’’

1

j

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

FIRST RATE CLEANING 
DEPENDABLE WOMAN 

s ;
Needed to work Mondays, Wed-: 

nesdays & Friday mornings, I 
Occasionally overnight.

Must be flexible.
Love animals. i

j

EXCELLENT SALARY ?
(LOOP LOCATON) '

CALL MRS. O’SULLIVAN 
943-6409 ■

REPAIRS — IN GENERAL 
J va irūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, ’ 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO i 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS ’

BEI KROSNIS. i

Tel. 585-6624

DĖME S I/O
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui jutomebille
Liability apdraudimas peutžnia-

kams. Kreiptis:
Ab LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVI. ;
TeL 523-8775 i

Dergiame ir taisome visu riĄ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 or 737-1717

1646 Wttt f*th (tTwt 
T«L RlpuWk 7-1941

Siuntniiąi į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P.; NEDAS, 4059 Archer; Avenue,

Chicago, 111. 60632. T*I. YA 7-5910
- ' • ■ .. ‘- ' - i

Homeowners Insurance

F. Za polis. Agent 
32081Ą W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą. 
' TeL 776-5162

1649 West 63rd Street 
Chicago, HL 60629

Motinos meilė nepasensta.

— St. Kits-Nevis turi 41,500 
gyventojų.

• Pirmutinis garu varoma; 
laivas, perplaukęs Atlantą, va
dinosi ‘‘Rising Sun”. Tą kelio
nę jis atliko 1918 metais.

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

18.00

KLOS

PIRKIT! JAV TAUPYMO AONUS

84.00
43.00

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

tojo, Ttajomtenėe veikėjo ir rašytojo atriminimua.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą _____________ _______________ _

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais ________

Minkštais viršeliais, tik____ __________

Dr. A. J. Gowen — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik _ __

Galima taip pat užsakyti paštu, ataiuntu* čekį arba 
moocy orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Išlaidom*.

CAGO, KE H<W

ADVOKATŲ DRAUGU A 

V. BYLAmS 
Jr V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimu.

«6O6 S. Kadzi* Ava. 
Chicago, IM. 60629
TeL: 778-8000


