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Argentinos kariai perleis valdžią 
civiliams gruodžio mėn. 15 dieną

KARIAI PAGREITINO VALDŽIOS PERLEIDIMĄ CIVILIAMS, 
NES TARP SAVĘS NESUTARIA SKOLŲ REIKALU

BUENOS AIRES. — Argen
tinos kariuomenės, laivyno ir 
aviacijos viršininkai nutarė pa
greitinti krašto vyriausybės 
perleidimą civiliams. Tai bus 
atlikta gruodžio mėn. 15 dieną, 
o gal ir anksčiau.

Suvažiavę kariai svarstė pa
skolų užsieniui klausimą ir ne
galėjo susitarti. Vieni nenorėjo 
mokėti nuošimčių už paskolas, 
o kiti buvo įsitikinę, kad juos 
reiklu mokėti kuo greičiau. 
Prezidentas Bignbne buvo nu<> 
monės, kad tą mokėjimą reikia

HEMINGWAY NEDIRBO 
KOMUNISTAMS

FORT LAUDERDALE, Fla.— 
Vietos laikraštis Fort Lauder
dale Nėws-Šun Sentinel paskel
bė žinią, kaid Amerikos rašyto
jas Ęrtlest Hemingway dirbo su
FBI .Antroje Pas. karo metų. Jis 
turėjo.ryšius su Kuba, juos pa
laikė ,kelt buvo -gyvas. Edgar' 
Hoover, buvęs FBI direktorius, I 
buvo ne kokios nuomonės apie 
Hemingway, bet - jo palikti do- 

., ■ . „ , ... . kumėntai rodo; kad-:jis palaikė
atidėti. Karų dauguma kitaip ryįius su: kubie4iais.. ir veikėj
galvojo, todėl ir nutarė galimai 
greičiau, pęrleisti' vyriausybę 
civiliams, kad jie šį klausimą 
galutinai spręstų. .
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Argentinoje rinkimai įvyks 
spalio 30 dieną. Rinkimuose da
lyvaus visos didesnes politinės 
partijos. Visi piliečiai turės tei
sę balsuoti, bet privaloJauti sū

prieš komunistus. .
- " i <

Savo laiku FBI agentai' ma- ’ 
nė ,kad Hemingway palaikė ry
šius su komunistais,, bet jie nu
statė^ 'kad ' Hemingway niekad 
nebuvo komunistas. Dabar pa-
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skelbta Fort Lauderdale laikraš
tyje žinia sako, kadi jis dirbo sii 
kubiečiais prieš komunistus.

Kariai labai pasipižtirio, kad 
vyriausybė pradėjo bylą prieš 
Argentinos Centrinio bariko di-l
rektorių, pažarLėjusį-^n akėti sko

CENTROAMERIKON^VY- 

dą- HenryKi.šmg^ ’̂kųri^pf^ 
nuoja apklausinėti Esamos* gsF 
vęntįoju š Apie dabartinį' jų’ ek§- 
norriihį gyvenimą. Kmtuzsu;Tuė 
Panamą pasiekė 15 atstovui sū- 
dąrančių įvairias komisijas susi
pažinti su ekonominiu Pana
mos gyvenimu. Centro Ameri
koje jie išbus visą savaitę. Jie 
planuoja aplankyti 12 valstybių.
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RANGŪNAS, Burma. — Sek
madienio rytą Burmoje, šiau
rės Rangūno kankinių mauzo
liejuje sprogo nepaprastai ga
linga bomba, užmušusi 19 žmo
nių. žuvo 13 Pietų Korėjos pa
reigūnų ir 6 Burmos konferenci
jos nariai. Sužeistų skaičius sie- 

! kia iki 47,. daugiausia bur- 
I m iečių. 1

Kažkas prie Burmcs kanki- 
| nių mauzoliejaus vartų padėjo 
; nepaprastai galingą bombą. 

Pietų Korėjos pareigūnai yra 
įsitikinę, kad tą bombą padėjo 
Šiaurės Korėjos komunistų val- 

j džios agentai, vartojantieji vi
sus metodus priešui sunaikinti.

Ministerial suruošė ilgą 
konferenciją

Pietų Korėjos ir Burmos

dentu važiavo ir jojo žmona.
Dar neprivažiavus prie mau

zoliejaus, pasigirdo labai dide
lis sprogimas. Prezidentas tuo
jau įsakė šoferiui apsisukti ir 
į konferenciją nebevykti, bet 
grįžti 'atgal į miestą. Tčri prezi
dentas buvo informuotas apie 
ministerių likimą. Prezidentas 
su žmona nuvyko Į ligoninę, kad 
galėtų aplankyti kelis sužeistus, 

sėdo į lėktuvą ir grįžo 
Korėjos Kimpo aero-
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FILIPINŲ PREZIDENTAS FERDINAND 
MARCOS LABAI SLSIRŪP1NĘS _ 

vakar atsistatydino visi keturi Komisijos 
NARIAI, TURĖJUSIEJI IŠTIRTI AQUINO NUŽUDYMĄ

Ą, Filipinai. — Tvifr 
ilipinų prezideųg 
Marcos labai su-

imįtetaš, .ap'

^^^^^^^^ję^pinęs savo ateitimi. Jis įsa- 
kė militarinei policijai vaikyti 

vY'!įleidimo neturinčius demonst
rantus, bet kariai nelabai nori 

‘kištis į šiuos neramumus. Ka
iriai pastoja kelią Malati alėjoj, 
■bet jie neveja laukan vaikų, už-
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Airę^^kąd^kAJįiioinęnęs va-, 
doYybė: hūthrė. yiską- pagreitinti, lipusių ant tankų ir laikančių 
Ekohoiiiiiiiar kraštb ‘reikalai vis plakatus, reikalaujančius prezi- 
sunkeja, įtampa tarp prezidento dento atsistatydinimo.
Bigtione -ir, 'krašto -gyventojui Praeitą savaitę atsistatydino 
didėja' -todėl ir- nutarė visą rei- aukščiausio teismo pirmininkas, 
kalą nors mėnesį.-pagreitinti.

Krašto finansiniai reikalai
Kiekvienoj valstybėj jie galės | žynįai pasunkėjo. Karių pada-I

- _ — ____ ■ ? — x. t į k v *'*•'*’* '• i ' • •praleisti po 12 valandų. Vieti
niams gyventojams neaišku, 
kaip jie galės apklausinėti dar
bininkus, ūkininkus, biznierius, 
valdžios atstovus, kada tam 
darbui jie neturės laiko. Nepa
daryti jokie paruošiamieji dar
bai.

— Atskrido princas Henry, 
kuris per 12 valandų nori patir
ti, ką jis iš anksto žino, — rašė 
Centro Amerikos spauda.

rytos paskolos ir išlaidos visai 
nugyvehd krašto ūkį. Kariai 
planavo skolų nemokėti, bet tai 
sudarytų didėlių sunkumų vi
sam kraštui

— Vagys buvo pagrobę Dės 
Moines vyskupą Maurice Dinz-j 
man ir vežiąjo 8 valandas, o vė
liau paleido. Vyskupas manė,' 
kad jį nužudys. , i

MIRĖ ASTRONOMAS
GEORGE ABELL

vadovavęs komisijai, tiriančiai 
Benigno Aquino nužudymo ap
linkybes. Praeitą sekmadienį pa
sitraukė visi kiti keturi tos ko
misijos nariai. Jie, girdi, negalį 
šio nušovimo tirti, kai preziden
tas Marcos ragina juos greičiau 
baigti darbą. Jie turi dar dau
gelį

— Frank Ballistieri Milwau
kee srityje vadovavo vagių gru
pei, uždirbusiai iki $2,000 kas
dien. Pripažintas kaltu, eis ka- 
lėjiman ilgiems metams. Nuteis
ti kiti kettiri jo bendradarbiai.

KALENDORĖLIS

Spalio 11: Šv. P. Marijos M07 
tinystė, Zinaida, Verpė, Lapė, 
Dirmantas, Berauskas, Skyr- 
vydas.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 6:20.

Oras debesuotas, gali lyti ir

Sekr. Caspar Weinbergeris 
prašo prezidentą skirti žy
miai stambesnes sumas pi

nigų krašto apsaugai.

liudininkų apklausinėti.

Corazon Aquino kalba 
priemiesčiuose

Praeitą sekmadienį keliuose 
’ Manilos priemiesčiuose buvo 
.'surengti didelį mitingai. Svar
biausioji kalbėtoja buvo Cora
zon Aquino, buvusio senato
riaus Benigno Aquino našlė.

Pabaigusi savo kalbą, ji su
kalba josios pačios sukurtą mal
dą, kurią filipiniečiai jau min
tinai išmoko. Maldą jie baigia 
žodžiais “Marcos, pasitrauk!”

Ji primena priemiesčių netur
tingiesiems, kad šiandien jie 
skurdžiau gyvena, negu gyveno 
prieš 18 metų, kai Marcos dar 
nebuvo prezidentu. Jo valdymo 
metu neturtingųjų gyvenimas 
žymiai pasunkėjo. Manilos laik
raščiai jos kalbas spausdina.

Pasitraukė gen. Var, kariuo
menės štabo viršininkas. Jam 
esą sunku vadovauti kariams, 
kada gyventojų nuotaikos 
kios skirtingos.

to-

sv— Mielu noru susitikčiau 
Andropovu, jei tas susitikimas 
sumažintų apsiginklavimą, —

o vėliau 
į Pietų 
droma.

Prieš
no, prez. Chun laikraštininkams 
pareiškė:

— Nėra jokios abejonės, kad 
šią konferenciją išsprogdino Š. 
Korėjos komunistai. Mes žino- 

! me, kad jie nesiskaito su jokio- 
... ... ..... I mis priemonėmis. Norėtume,sienio reikalų ministerial suruo-;. ,2, . ........ 1O j- , e .. T. Ikad Burmos vvnausybe įsais- se 18 dienu konferenciją. Jie , . . , ’1 .. . ' ,. . . - . . kmtu bomba padėjusius zmog-Į norėjo aptarti įvairius abiejų * “ F J 0

I valstybių reikalus, kad galėtų '
- Pre-1 glaudžiau bendradarbiauti. Bet.

PREZ. REAGANAS PRIĖMĖ 
WATT ATSISTATYDINIMĄ

■b WASfflNGTQ>ępx:.
zidenlas Reaganas vakar neno- ’ svarbiwi^^ji^p^s rūpėjo'įfsL’ 
romis priėmė vidaus reikalų kalbėti, kad vienas kitą supras- j 
sekretoriaus James Watt atsi- tų ir to susitarimo taip lengvai! 
statydinimo pareiškimą. ■ PrezP?prišardy[ų. '• ' ' į 1 
dentą paveikė Kongreso rezoliU-‘fC 

tcija, patarianti prez. Reaganui 
atsikratyti sekretoriaus Watt, 
nes jis jau dabar kenkia respufr 
likonams, o netolimoje ateityje 
jis dar labiau pakenks.

Sekretorius Walt,
kad prezidentas priėmė jo atsi
statydinimo pareiškimą, sukvie
tė laikraštininkus į Kalifornijoj ir prezidentą Chun Doo Hwan, 
esančią savo farmą, ir perskaitė bet į konferencijos vietą jie 

Į visą pareiškimą. į ko atskiromis grupėmis.
Prezidentą vežęs auto

mobilis pavėlavo
P. Korėjos prezidentą Chun 

Doo Hwan vežęs automobilis 
trafike pavėlavo apie 5 minutes. 
Raudonos šviesos porą kartų su
stabdė mašiną. Kartu su prezi- kainavo $399.

LOS ANGELES, Calif.— Nuo 
širdies smūgio mirė 57 mėtų 
astronomas George Abell. Jis 
Kalifornijos universitete 17 me
tų dėstė astronomiją ir kosmo
logiją. -

Savo laiku jis nustatė toliaū: 
šiai esančią žvaigždę, o vėliau ir 
visą žvaigždyną, kuris būvo pa
vadintas Abell vardu. Vėliau 
astronomai nustatė, kad profe- 
soriaus Abelį pastebėta didelė kI"j; Jada7s, ^'sekreto- Į 
žvaigždė matyt buvo ne zvaigz- rjumi ka]bw „ p
dė, bet isbsas žvaigždynas, besi- „„„ Kdp„:a.im„ v„J
sukąs labai dideliame tolyje.

George Abell parašė daugybę 
straipsnių žurnaluose ir kelias 
knygas apie galimą pasaulio at
siradimą. Viena knyga pava
dinta “Universo viešpatija”.

Savo testamente prof. Abell 
nurodė, kad jo palaikai būtų
atiduoti Kalifornijos universite- I

žudžius.
--.-Rangūno mauzoliejuje . žuvo

ninko pavaduotojas Sun Suk 
j Joon, užsienio reikalų ministe- 
■ ris Lee Bum Suk, prekybos ir 
! pramonės ministeris Kim Dong 

Pirmiausia jie turėjo Ranki-1 Whe, ir energijos ministeris
nių mauzoliejaus salėje aptarti Sun Clian Chul.
pagrindinius oficialius klausi
mus, o vėliau susiskirstyti į ma-

Į Scoulą grįžęs prezidentas 
Chan tuojau sušaukė atsakingus 

i žesnes grupes; pamatyti Btirmą pareigūnus ir informavo apie 
nelaimę.

Burmos prezidentas, patyręs 
apie įvykius Kankinių mauzo
liejuje, labai apgailestavo dėl 
užmuštųjų korėjiečių ir burmie- 
čių. Jis įsakė rūpintis sužeistai
siais, o policijai įsakė surasti 
tokio žiauraus sprogdinimo nu
sikaltėlius ir juos atiduoti teis
man. Jis nė vienu žodžiu neuž
siminė apie šiaurės korėjiečius.

, ir išsikalbėti- sū ministeriais. patyręs, ( ę.
Pietų Korėjos pareigūnai at

skrido vienu lėktuvu, įskaitant

James Watt padarė didelei

vodainas savo išsireiškimų, ku
riais įžeisdavo žmonių grupes.
Paskutinį kartą jis pasakė, kad 
savo komisijoje jis turi “juodį, 
du žydus, vieną moterį ir vie-

i na luošą...” Jis vėliau gailėjosi, 1 
kad šiuos žodžius paleido, atsi
prašinėjo, bet nieko tai negel
bėjo. žodžių ištrinti nepajėgė, 
o burnon jie nebesugrįžo.

PAGROBĖ GUATEMALOS 
LAIKRAŠTININKĄ

GUATEMALA, sostinė.— Ge
rai ginkluoti civiliai apsirėdę • 

’ guatemaliečiai įsiveržė į laik- j 
‘ raščio Prcnsa Libre namus fr 
. I išsivežė 60 metų laikraštininką

___ Iro Julio Garcia. Vėliau pa-į 
balsais patvirtino Samiro vv-1 •, , • •• . l-. 1 . i reikalavo uz 11 stambios sumos I

prie šamiro ir paklausė, kada j 
jis gali perduoti vyriausybę.

—Dabar jau neturėtų būti jo
kių kliūčių, — atsakė ša m i ras.
— Reikia, kad parlamento pir
mininkas raštu man praneštų.

Viskas buvo tuojau atlikta ir 
Beginąs oficialiai informavo Sa
ndrą, kad jisk perduoda vyriau
sybę. Bet Beginąs čia pat pridė
jo, kad pats svarbiausias daly
bas dabar yra Izraelio bankai. 
Bankuose .nėra atsargų, nėra pi
nigų.

Šamiras paklausė, kodėl Begi-

PREMJ. BEGINĄS PALIKO 
FINANSINĘ KRIZĘ

TEL AVIVAS, Izraelis.— leak , 
Šamir pajėgė sudaryti naują 
kabinetą dviejų balsų dauguma. 
Sekmadienio ryte susirinko par
lamentas, reikalą Svarstė ir 62 j pe(| 
balsais patvirtino šamiro vy- j 
riausybę^ Beginąs tuojau P^j0 i pinigų. Grobikai paaiškino, kad 

j jei tos sumos laikraštis neturi, 
tai turės paskelbti grobikų tei
kiamas žinias apie jų visuome
nines idėjas.

Grobikai ncgaĄjo įeiti į 
vidų, nes Pedro Julio Garcia at-: 
sisakė atrakyti duris ir įleisti 
nepažįstamus žmones. Grobikai 
tada prievarta įsiveržė, išsivežė ; 
redaktorių ir greitai pasišalino.

pareilkė prez. Reaganas,

vv

— Pirmadienį aukso uncija

nas apie šį reikalą visą laiką ty
lėjo? Paaiškėjo, kad jeigu ban-' 
ku reikalas būtu iškeltas aikš-~ ‘ I
tėn, tai šamirui gal būtų neįma
noma sudaryti kabineto. *

Walter Mondale, gavęs AFL-CIO pritarimą jo kandi
datūrai prezidento pareigoms, dabar nutarė keisti savo 
rinkiminę propagandą. Jis yra pasiryžęs kelias kalbas 
pasakyti priemiesčiuose gyvenantiems neturtingiesiems,

"i
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JokflHit Batys

Vešliais laukais skrajoja vėjas,

Vilniaus centrinė gatvė

Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

(Tęsinys)

Jis gali džiaugtis ir uliotiT 
Bet atsargumo nenustoti 
Ir nepakirsti tos šakoš, 
Kuri senatvėj vaisių duos.

MAŽO PARALYŽIAUS ŽENKLAI
Švleskimės labai dažnos ligos reikaluose,: 
tada stropiau nuo jos Šalinsimos. •

(Mediciniškas raginimas)
žiaus.

Kaip įvairiai žmogui kenkiaT 
mažas paralyžius, minėtas gy- • 
dytojas aprašo savo draugo to
kią negerovę. Jis pradėjo trejo-! 
pai negaluoti: skundėsi- skaus-j 
mais viduriuose (nebuvo žaiz-1 
dos juose), sumenko kūnu ir Į 
paliego protu. Ligonio žmona | 
atsimena, kad vyro liga prasidė-; 
jo vieną rytą, kai jos vyras nei į 
iš šio. nei iš to dvidešimčiai mi- j 
□ učių sumišo ir negalėjo kai-' ■ -v, t.. . .. T, , . , ., . ralyžiaus ženklas,hpii Vvrac Yliui ra'na naKirbriv •* ik* *

3: Staigus negrabtimas-nevik-

2. Laikinas vienos kojos silp
numas, staiga vos prabudus ry- 

„ i-, t i ;.te atsiradęs-r yra< kitas mažo pa- nucių suiniso ir negalėjo kai-' ’ r 1
bėti. Vyras nud tada pasidarė 
neišmintingas ir greitai supyks- į 
tas. Jis, nors anksčiau buvęs! - ■. ,
mielas, ir sukalbamas, pasidarė^ ..
žmonai visai nepažįstamas, ki 
as žmogus. , j’,' ‘

Minėtas gydytojas mano, kadbjj 
as jo draugas aną rytą buvo! 

gavęs mažą paralyžių ir dėl toj 
■am atsirado visi kiti virš pa-1 
minėti reiškiai. Tas gydytojas I 
pataria kitiems gydytojams vi-- 
sada panašiuose atvejuose pa-' 

‘ k lauš Ii šeimos narių, ar jie ai- . ... x , .■ , . . po to paftjtes "ebacaktens beišunena, jog po keisto negerumo , . -
. ligonio cha rak leris ir 
mas pakito. Giminės Ir artimie
ji tais atvejais,..'pasą^Ęį.

1 seniai toji ligątjaM'^^ pri^iė-. 
jusi. Gydytojas dažrifeūšihi- hir- 
.o tik vienu atveju- tokią pa^’ 
ciento negerovę. Tai senos ligos 
vis naujai pasireiškiantleji ne
gerumai. Sū jais kiek smulkiau 
susipažinsime. 
♦Vš* * ■ l r ■ V‘ *Mažo paralyžiaus, įvairiausi 

pasireiškimai

1. Staigus virškinimo sugedi
mas (acute indigestion), nors

kosulį.
T2. Seilės esti tirštos ir besi

tęsiančios, kai kada jos teka per 
burnos kraštą,

IX Liežuvio bei burnos degi- 
rumas vierids rankos, našafškf- ; mas, blogas Burnoje skonis;

/ ypač , jei tie negerumai atsiran-
4. Protlžis ar inervfiii? nepa- da vienoje pusėje.

14. Degimo jausmas galvos ir 
kūno odoje bei didėlio kaiščio 
ar šalčio jutimas galvos bei kū
no odoje.

lu. Rečiau pasitaikantis stai
gus apakimas ant vienos ar

jėgumas, ‘ neątušftąs nrąž a iri 
skrandžio ai krūtinės skausmui, 
kuri’s gali kJrtu- būti- .

’ 5. Nervų pairimas bei keisti 
į reiškiniai, atsiradę staiga vienos 
j dienos bėgyje..
I 6. Staigūs" apsvaigimas ir lai

kinas nematymu gšlvos. suki-

Bet jūs jauni, kaip šie rugiai. 
Gyventi mėgstate plačiai, 
Todėl aš nūn labai bijau, 
Ar džiaugsimės mes čia vėliau”.

RugeEai blaškosi su juo, 
0 gūsiais krisdamas vanduo 
Parbloškia Ihioj prie žemės juos 
Pakilt jie nebetur jėgos.

Ten pūsta vešlūs jų šiaudai 
Ir miršta varpų gemalai.

Kova su mažu paralyžiumi
Kova su skleroze turi prasi

dėti su žmogaus prasidėjimu. 
Jau jauni tąvar, pradėdami nau
ją gyvybę,; turi būti sveiki visa
pusiškai: kūnu, protu ir jaus-V 
iriais. Motina turi sveikai gy-į 
Menti: mišt-i, jausti ir protauti, 
ries ji maitina negimusį kūdikį 
ir tas visapusiškas maistas turi 
būti' sveikas. Vaikas turi būti 
sUeikaiy nesužalotai paginido- 
irias fr toliair per visą jo gyve-

- ... ... 4 ,. ___ rūmą TIK SVEIKAI užlaikomas,
abiejų akių, kuris uz dienos - normalūs kiekvienam

t Žmogui reikalavimai vargu ka
da ėsti išpildomi. Todėl mės tu- ;

t rime įvairiausios sveikatos žmo-
tikti su dvigubu matymu.

16. įtaigūs, kaip peilio- dūri
mas, atsiradęs krūtinėje skaus-1o <4 po keisto negerumo-;, , < •° .. : darbe pajėgiamas.

paie^u , - 'Buvusi© žttikšto kraujošpu- ’ ratas yra ženklas mažo parafy- 
džid staigūs sumažėjimas.
r; "8. Staigus7’Įveriamas,’ riėšant 
huMudirno;;ridiiff šio, nei iš to 
atsiradęs", žniogiis negali sūSilai- 
kyti. neverkęs; ir nežindėdėl ko 
jis verkia.’ ri ’ žiaus; reiškinius,. gali gautis ir

ei. - ’ • i-z- - . širdies skubios pagalbos reika-S.algai pakitęs rankos j as-' 
dfis ..bei rašant ’laišką nevykęs 

sudejitifes,;
1Ū Sunkumais - surasti atsa

kantį žpd j,’- norint ką" .nors pa- 
.skkytri i/ri

tt. Staigiai- atsiradęs suriku-į 
’ žmogus nebuvo persivalgęs ar plas' rylĮ, tagp, kad kąsnis nu-

žfetia, jei kartu nesti kvapo trū
kumo „arba širdies negerumo 
vaikštant. Nepamirština, kad 
esant arterijoms priskretusioms 
ir sukeliančioms mažo paraly-

la u j antis negerumas.
l-Zį, Skausmai;; šaunantieji į 

vidifrais, gali būti ženklas inažo 
paraiyžiaus, jei jie staiga atsi
randa; nesant skrandžio bei 
virškinimo negerumams.

18. Staiga atsiradęs trumpas

“Mano liežuvis dega”,—skun
džiasi viena pensininkė. — “O 
mano trys pii'štai kairės rankos 
aptirpę”, — dejuoja kita. — 
“Kas daryti, kad dešinės kojos 
pėda lyg ne mano”. — prie anų 
skundų prisideda ir pensinin
kas.

šitaip, ir dar šimtus kartų ki
taip žmonės skundžiasi ir įvai
rius paaiškinimus iš gydytojo 
gauna. Mėgina tokie vartoti vi
są eilę vaistų, kai jiems vieno 
vieniu lėlio dalyko reikia: kovoti 
su apleista skleroze, ypač gal
vos smegenyse, jų arterijose 
nuo seno įsigyvenusia ir MA
ŽAIS paralyžiais (sirokais) pa
sireiškiančia. Labai įvairius1 taip 
mažo paralyžiaus reiškinius da
bar ir aptarsime.

Senos ligos švieži ženklai

Garsus šio krašto gydytojas, 
mažo paralyžiaus žinovas dr. 
Walter Alvarez šitaip apie ma
žus paralyžius porina: “Viena 
dažniausių .žmogaus l:,ių yr 
mažas paralyžius: smulkių sme
genyse kraujagyslių (arterijų) 
užsikimšimas (Little stroke). 
Per KX-20 metų sklerozė šmė-; 
genyse vystosi prmažu. Tuo lai
kų tuzinai mažų arterijų sme
genyse užsikemša, kraujo krešu
liais (clots).

Negerai, kad tie maži krauja
gyslių užsikimšimai smegenyse 
yra labai dažni-ir kad gydytojai, 
dažnai apie juos nepagalvoja. 
Taip atsitinka dėl to, kad gydy
tojas nėra susipažinęs su visais 
tais įvairiopai keistais, ypatin
gais reiškiniais, kuriuos turi pa
cientas pasėkoje mažo pa raly- ką nors nemėgstamo suvalgęs, .eina, ne į tą yiėtą ir sukeliapykinimas ir vėmimas gali būti 

\ ; mažo paralyžiaus ženklas.
19. Daugelis pensininkų ma

no, kad jų svaigulys atsiranda 
dėl sklerozės ausyse (vidines 
ausies — lygsvaros organo skle
rozė vadinasi Meniere’s dis
ease) . Tokie r 
sveikas ausis, o jų svaigulys gali 
būti dėl smegenyse mažų krau
jagyslių užsikimšimo, mažo pa
ralyžiaus.

20. Fo mažo paralyžiaus gali 
atsirasti staiga degimo jattsmas 
rankoje, rieše ar plaštakoje.

21. Gali atsirasti staigus pa
kitimas artritinio šlaunikalnk 
ar riešo sąnario.

22. Žmogaus parkritimas že 
mėny kai pacientas sako buvęs 
apsvaigęs ir apakęs, gab būt! 
pasėka mažo paralyžiaus.

23. Seni galvos migreniniai 
skausmai gali būti paaštrinti 
mažo paralyžiau*.

24. Mažas paralyžius gali su
kelti psichozę. Gi»U atsirasti po
linkis nusiminimui bei kitų įta
rinėjimui. Toks negerumas gali 
būti nesu kontroliuojamas ii 
toks pacientas gali tapti jo šei

į inei- visai kitu, neatpažįstamu 
žmogumi.

Čia suminėta keliasdešimt iš 
irfaiųjy&ėš reiškinių, kutitfos ga

li sukelti mažas paralyžius. Jau 
iš usnėtų reiškinių matome, 
tad visiems jiems bendras da
lykas yra jų STAiG-VŠ alsiradi- 
rrfas. Visi virš miačti paketiniai 
gąU atsirasti VIENOS DIENOJ 
laikotarpyje, nors' jų tuojau po 
rriazo paralyžiaus ir nebūtų pa
stebima. Visi žinekime, kad ma
žas paralyžius yra ILGOS LI
GOS reiškinys. Beveik visa esti 
■$GK^1-KCJUS1()S' didesnės p 
itiažesnčs arterijas ne tik sme
genyse, liet ir kituose kūno or 
ganuose, kai mažas paralyžius 
gaunasi Gali dar ir pakeltas 
kraujospūdis su savais negeru

mais būti prisidėjęs.

I

For the woman

•%. -A“

i turėti visai

Trikie visiškame tebuvo, nėra 
ir negali būti; nesp žmonės dar 
toli gražu nesugeba pildj'ti svei
katos dėsnių.

Pensininkas negali grįžti į jau
nas dienas, todėl jis turi liautis j 
galvoti apie praeitus:; negeru
mus, o imti save nagau riųo šios 
dienos ir pradėti tinkamai su 
skleroze kovoti. ■ Nud j.tojdo - jų 
ryžto ir nuo tokios veikiu^ pri-1 
Klausys jo tolimesnis liklpdas.

Kova su skleroze nėra juokų . 
darbas. Tai labai sunkus kiek
vienam uždavinys. Mat, jis ap
ima žmogaus PASIKEITIMU, jo 
.eiklos ir galvosenos į sveikesnį 
:elią sugrąžinimą, O kas nori 
keisti savus senus, kad ir la-. 
bai nesveikus nusiteikimus bei 
/eiksmus? Nė vienas! Todėl ir 
dauguma laukia po mažo para-

Vien- akuotais tik pasipūtę.

Taf šeimininkas pastebėjęs 
Su dalge tuoj tenai nuėjęs, 
Nupjauna juos ir pakratams 
Į tvartus verčia gyvuliams.

Tik aukštumose, kur javai 
Neaugo taip labai buiniai, 
Pakyla vėl, atsigaivina 
Ir derlių tinkamą brandina.

Kam laiką sunkiai leisti- tenka, 
Kovojančiam su aplinka, 
Lengvai to niekas nėyveikiay^ 
Ilgiau tam ištveria jėga: " 
Bet tasy kas kraipos išdidžiai i

0 nepribrendęs dar yra, 
Tam būna pražūtis skirta

Visur turėti saiką' reikia,
> Kas besidžiaugdams jo netenka; 

T& staigios permainos įveikia 
Ir pražūtin tuojau nutrenkia^

(Bus daugiau)

Riebalų — tik aliejaus pavidalo 
mažais kiekiais valgykime. Iš 
miltinių sveika bus valgyti 
stambiai maltų grūdų dūbną,' 
javainius irgi stairibiai maltus 

iyžiaus ateinant didelio. Tik ta- - Valgykime. Iš baltymų: kiau&- 
’.a jie esti vežami ligoninėn gy
dymui, kai ima nevaldyti vienos 
mno pusės. Nuo tokios elgse- 
ios šis skyrius kviečia KIEK- 
/1EN4 ŠALINTIS. Mes visi 
esame vienas kitam broliai - se- 
seiys ir nedaug mūsiškių yra 
nūsų aplinkoje. Todėl kiekvie- 
las lietuvis yra mums brangus. 
Tat ir pradėkime eiti tikru, 
menišku keliu. Gam 

daužytis po smukles, 
nums ruošti išgertuves-persi
valgymus namuose. Savus na
mus paverskime ŠVIESOS būs- 
tinėmis. Didžiuotis imkime kny
gynu, muzikos ir meno turtais. rūšis Vartoti: Zrnc Sul
.’žadėkime silpnesniam talkinti I 
to negalėje. Ypač dvasiškiai čia ’ 
uri pasispausti: jie turi lankyti 
ligonius, NEOŠIRD2IAI juos! 
paguosdami, o ne nesveikuosius 
ankydami; žaliūkų iš jų prisi

rinkti. Tuomi atgrasomi visi 
tarnus jaunuoliai nuo kunigys-' 
’ės bei vienuolystes.

(lydytojams irgi bus fre pro 
*alį atidžiau rūpinti? peiisinin-.. 
4ų negalėmis. eikesnieji fre- 
tuviai, ypač lietuvės, visos fr ’ 
risi leiskimės silpnesniojo stip-' 
resniam glnbpjrrrrtri. Tuuurr 
fprasrainsime savu gyvenimą 
čia ant žemėsj Gana, oi gana 
mums to per akis “sakė pasa
kė”, hy apkalbų rinkimo ir jų 
skleidimo. Tik stropiai vienas 
kitam padėdami, mes p&ajferin-

munis 
užteks

A ** • .j r V w ’ 4—
svėikatą.-’

Kovodami su skleroze^ .nė už 
vaistų pirmiausia grieblduiės, 
bet su maistu kuo geriausia 
tvarkykimės. šalia miltinių - 
krakmolinių valgių, būtžiai pa

4 i 
*Ai

f

ir

kankamai baltymų naudokime, fate kapsules po,220- mg.; Hy- 
dergine, 100 mg; tabletės po tris 

-per dieną ir įvairioje kombana- 
: rijoje Niacin kapsules. Tokią 
kombinaciją jūsų vaistininkas 
gali padaryti, ar Sodyboje ją įsi
gyti. štai, tas receptas .io Nia- 

. cino kombinacijos j Niaeln 1*00 

. mg. Pentylenetetrazol 100 mg. 

. Glūtamrc acid 100 mg. Po viė- 

. na tokią kapsulę tris kartus per 
: dieną. Odos paraadimas fr 
skruzdės bėgiojimu jausmas po 
pusvalandžio praeina, nėra £o 

Lbrjbtfe.
Išvada. Kol dar laikas, visi

■ keiskimės į geresrntis savu syti- 
katos prižiūrėtojus. O kai fažda

r jau sausa paliko, nė nęriifėįpnki-
■ me jos atgaivinti sužiaf/avinrili.

Pasiskaiyti. The Eiręyciopedia

uio baltymą, kalakuto ar viš
čiuko kojas be odos naudokime, 
dar žirnių, pupų, pupelių bei Žu
vies valgykime. Saldus ar rūpu
sis pienas su juoda duona ar 
bulve yra skaniausias ir svei
kiausias lietuvio valgis. Labai 
daug vaisių fr daržovių valgy
kime ir labai gausiai citrininių 
vaisių sunkų gerklinė. Vandens 
visai nevartokime Amerikoj gy
vendami. Pieniškus, vaisiu, dar
žovių sriubos mums atstos Van
denį.

Iš vaistų, turinčiam mažo pa- of Common Diseases. -By the
ralyžiaus reiškimus patartina Staff of Prevention Magazfnt.
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Nauji suęmiŲiai Estijoje ię Latvijoje i ( 
: Švedijoje gauta.* piianesniu’s ryšiai jam vėliau pravertė gi
ls Estijos, kad š.m. rugsėjb 13 d. nant savo tautas teises ir šie-. 
Tartu mieste suimtas 45 metų, kiant glaudesnio baltiečių bend- 
kalbinirikas Ennas Tartas jr lš-> radarbiavinao. ,Į
gabentas į centrinį Talino kalė
jimą tardymui. Ennas Tartas 
yra žinųinas estų laisvės kovo1- 
toj as ir žmogaus teisių gynėjas. 
Jau anksčiau du kartus teistas ir 
kalėjęs-.sovietiniame gulage de
šimtį metų.;

Skandinaviją pasiekė kitas

- Hong Kongo kiniečiai žudė 
Amerikos kiniečius

šių metų pradžioje Amerikon 
atskrido 22 metų Kvan Mai 
(Willie) Mak, 26 mętų Topy Ng 
ir 20 metų Benjamin Ng. •• Pašt 
kutintai du turi tas pačias pa-L 
vardes, bet jiedu ne giminės, i

Seattle jie apsigyveno kinie
čių apylinkėje ir pradėjo dairy? 
tis, kaip jie galėtų lengvai pasiį 
pinigauti. Apžiūrėjus visas val
gyklas, restoranus, bankus ir 
klubus, jie pasirinko gyviausią 
Chinatown Gambling klubą, kuf 
rį kartą į savaitę lankydavo turt 
tingi Seattle biznieriai. Ten jie ' 
žaidė Įvairiausius azartinius žai?'' " 
dimus, išmesdavo po stikliuką'1' 
pralaimėdavo arba prisikimŠdar- 
vo kišenes doleriais. i - ■

TRAKU MIESTELIO CENTRAS

, Yra žinoma, kad 1976 m. va
sarą caličio bute Rygoje įvyk# 
baltiečių pasitarimas, kuriame1 
svarstyti ^bendri klausimai. 1977, 
metų rugpiūčię 23 d. kagėbistai1 
iškrėtė Caličio butą ir paėmė' 
kai kuriuos dokumentus.

; „ i ’ Tuo pačiu metu nukentėjo ir
pranešimas^ Latviu, .AadĘy-.kiti baniečiai veikėj9i. Buvo 
goję rugsėjo la d. buvo tęfsįąiar tardomi MaĮtas 
inas laivių žmogaus teišių gynė- ;Niklug ir bartas/ latvis 
jas Intsas Calitis, kaltinamas Viktoras Kalninis, Lietuvoje — 
antisovietine agitacija ir prppa-. Jonas v61un^vičius? Algirdas 

Masilionis, Antanas Terleckas, 
Julius Sasnauskas, Birutė Paši- 

i; lienė. Jie visi buvo formaliai ap- 
■ klausinėjami ryšium su laisvės 

kovotojo ir teisių gynėjo Balio j 
Gajausko byla.

Tačiau veikiai paaiškėjo, kad 
kagėbistams labiausiai rūpėjo 
Viktoras Petkus, kuris buvo lai-! 
komas jungtinio baltiečių ko- į .
miteto vadovu. Petkus buvo tei- !23 d. Wall Street Journal laik- ortodoksų bažnyčioj, sakydami, atkišome šautuvus ir surikome, 
sianias Vilniuje 1978 m; liepos i našlyje buvo paskelbtas Texas 
10-13 dienomis ir nubaustas de-1 A&M universiteto profesoriaus 
šimčiai metų laisvės atėmimu R.R. Davison straipsnis. Kadan- 
ir penkeriems metams tremti- gi straipsnyje aprašytas įvykis 
mt. Drauge su kitais bąltiečiais galėjo paliesti po II-jo Pas. karo 
Petkaus byloje turėjo liudyti ir Vakarų Vokietijoj atsidūrusius 
Intsas Calitis. Jo liudijimas bu- mūsų tautiečius, perspausdina- 
vo teigiamas. Teisme jis paša-’me jį ištisai. Straipsnio auto- 
kė, kad Viktoras' Petkus yra rius rašo: . : :

'[ geras ir; garbingas7 žmogus.
j Calitis drauge.su estais Mar-’sį, būdamas 19 metų amžiaus,

gandą.
Abi naujosios KGB aukos 

estas Ėnnas Tartas ir latvis Int- 
sas Cąlitjs prieš ketverius me--j j 
tus pąsirąšė plačiai pasaulyje 
pagarsėjusį 45 baltiečių pareiš
kimą, -reiRaiaUjantį galutinai 
pasmerkti slaptąjį Hitlerio ir 
Stalino 1939 m.'’sūsi&nmą bai 
panaikinti gėdingo/ nūsikąLtėliŠ- 
ko susitarimo padarinius — tri
jų Baltijos valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos prievartinį 
prijungimą prie Sovietų -Sąjun
gos. Pasiremdamas tuo 45 bal
tiečių pareiškimu, Europos par- 
lanięntas Strąsburge šįmet sau
sio: 13 d? priėmė-reikšmingą nu
tarimą, remiantį reikalą atitai
syti Baltijos;valstybėm s pada
rymą, skriaudą.

į Jau trečią kartą, suimtas es
tas .Ennas Tąrtas^ yra žinomas įu yiklum, Ęnnu Tartu, Eriku! ąš tarnavau “G” kuopoje, 318 
Lietuvos bičiulis,- glaudžiai ben- U(jarou jr savo tautiečiais — Ju- pėstininkų (divizijoje), kuri tą-; 
dradar.hiavęs su lietuviais poli- rju Žiemeliu, Viktoru Kalniniu, <Įa buvo apsistojusi Kemptene, 
tįniais‘kąlįniais įr teisių gynė-1 Qonaru Rode 1977 m. lapkričio Vokietijoje.
ipję Arvio ii -ValcArnnu* hirima » * -i ___ _______________________ w ‘ ‘

mariau žinių,; n?gu apie latvį 
Intsą Calitį, kuris taip pat ži
nomas Iiiėttivos bičiulis,- išmo-, 
kęS. lįėtųvių. kalbą, Calitis yrą. 
gįm^ Latvijoje 1931 m. ir dar 
prisimena' tuos laikus, kai . jo 
tėvynė buvo- n e pr-i klausoma 
valstybė.. Jo. biografijoje, atsi
spindifrhgiškas Baltijos šalių 
likimas. ■ ? > r;.

Po II D. karo ?u tėvu Maksiu
Gąličiu tlntsąš atsidūrė Sibile- _ __  ___  _
Tėvui.-buvo .paskirta standarti-t nesireikšti,; Intsas Calitis pasi
nė metų gausme už ryšius su roąė užgrūdintas tvirtų įsitiki- 
Latwjos parfizanaiš.’tPo Stalino/niirių žmogus, 1981'm. spalio. ...... T .... T
niirties,.-abudu; buvti-afnnestuo- 10 d. jis .pasirašė 38 baltiečių •
tii sųnbs sugrįžoyLattiją, o tė- pareiškimądėl Esti jos';' Latv i josf'J? or^HIia..lr
yo -neleidi,Įtari jis’ ^siįyv^id irMįėtuvds įjungimo į. ’laisvąlį13- stų metų p.radM0&,-.kaV 
kaiitfyminėje ^tiįojęv. nuo brariduoliniii gmkiį šiau- į>jąsldeį° ?auJ* į^ebistę siau-
prieš: frėjuš BtOhBt iW; • $ rėš Europos ^rią. Jis/taip■ pat
- iRį>: ldęk.riąiko InUas- Calitis1 priėjo prie, bėndfo .baltiečiųlį°^. d^g,Įu -°0'
buvd vėl suinilas ir iškalėjo iki I protesto dėl sovietinės- invazijos15^ariani^ amineių uvo a- 
Išmetu. Lageriuose artimai^ Agfanistanė. Intsas ^Calitisi bu- 
bėndęavO. su lietuviais; ir išmo- vo suimtas. <1983 mk -balandžio;
ko -lietuviškai. Čia užsimezgę 1 d.;Liko žmona ir-trys nępilna-

prieAš galvojau, kad amerikiečiai yra geri ^^d“rtP-ie“i
Tokia anlgalve š. m. rugsėjo iš jų nusižudė, o kiti pasislėpė į mane ir mano draugą. Mudu 

> 
jog jie verčiau mirs, negu kad kad sustotų, šventoriuje nuai- 
grjs į Rusiją. Mums buvo įsa- dėjo šūvis ir vienas grupėje bu- 
kyta, juos pakrauti į sukveži- 
mhis deportacijai, net jei mes 
turėtume juos išžudyti. Vadas 
dar pastebėjo, jog Stalinas pa
žadėjęs šiems žmonėms nieko 
bloga nedaryti. Po šios vado pa
stabos, išrikiuotų-.vyrų eile nu
aidėjo juokas. Mano nuomone, 
šis- juokas yra dąug svarbesnis, I 
negu po to setęs brutalumas. .

. “1945 metų rugpiūčio rnėne-

jais.;< Apie jį yakaruose turima pąsirąšė pareiškimą, pra- 
e_.. Tarptautihės Amnesti-Į^

kaus paleidimu. Kai 1979 me
tais buvo minimos keturiasde
šimtosios metinės nuo nelemto (

' Vieno sekmadienio rytą mes 
buvome išrikiuoti ir mums bu
vo išdalinti šaudmenys. Kuopos 
vądas . .paaiškino,-• kad mūsų 
(Amerikos)- vyriausybė pa-žadė- 

Ribbentropo‘ir Molotovo sande-Į 
rio;; Calitis prisidėjo prie minėto 
.45, baltiečių pareiškimo. 1979 
metų lapkričio, 3Q d. dėl to jis 
buvo-, draugę su, kitais trim lat
viais signatarais Saugumo or- 

; ganų perspėtas tokioje veikloje

jos organizaciją rūpintis Pet-

visus irisus, atvykusius į,Vokie
tiją tam tikrame laiko tarp y j ė.
i Rusai važiuoti atsisakė. Vieni

vęs berniukas sukrito. Mano. 
pirštas jau buvo ant gaiduko jr 
už sekundės aš jau būčiau šo
vęs į tuos žmones, kai jie sj 
stojo. .

i
| Maža moteris, Į kurios galvą 
buvo nukreiptas mano šautu- 

i vas, verkė, ir jos skruostais rie
dėjo ašaros. Laužyta anglų kal-

- - . ‘ ba ji pasakė: “Aš galvojau, kad
Nors mūsų dauguma ouvomė amerikiečiai yra geri ..žrrĮOiįės: 

daugiau ar mažiau apie 20 me
tų amžiaus jaunuoliai, tačiau 
jau buvome kovų užgrūdinti toriaus vidurį ir apsuki 
veteranai. Mes .’jau 1945 metais1 palikdami lyg ir kor^rių 
žinojome, 1 __ ...
žmones išžudys.. Akivaizdoje' kė mūsų sunkvežiniiai, į.kuriuos 
greit prasidėsiančio Nurhbergo j specialiai parinkti augaloti kub- 
teismo, kaip galėjo mūsų vadai pos vyrai tuos žmones pakrovė, 
to nežinoti, ar dąr blogiau —t1 Kai viena moteris atsisakė lipti 
nekreipti dėmesio? Ironiška* ir atsigulė ant Žemės, -vi 
jog po kelių mėnesių ir man- stambus mūsų kąrys j^ 
pačiam teko tarnauti Number-1 ir sviedė sunkvežimio gilumęn

r ’
Aš jai surikau, kad nutiltų.- > 

Suvarėme tuos zmw.f syen- 
^ratu, 
' !, ve- 

kad -Stalinas tuos dantį į vartus. Už tvartų jėuląu-

mečiai vaikai , 13, 11, ir 7
Įnetu. . ‘ .
y- ■ . - ■ t . - - r.
i Neseniai;Latvijoj buvo griež
tomis bausmėmis nubausti tei-

lomi, daugiau kaip šimtas tar
domi.: - • . Lmb.

ge, Teisingumo rūmuose.
; Mes įžengėme į-bažnyčią, ku- 

rios jiduje radome pasislėpę . 
sius žmones. As ir. dar kitas sau-J u„„_ ___ r>„
lys buvome palikti saugoti varĮ 
tus. Kai visi šventoriau^ vartai 
jau buvo saugomi,--keletas tuži;

jnųl karių įėjo vidun. Prasidėjo 
laukinis mūšis, įskaitant ir orto^ 
doksų kunigą, mojuojantį kry
žium. Bet šautuvu buožės 'lai- L . , • , . - •■ , ■-
Įniejo ir vargšai žmones buvo * fltae) ,į>0
bažnyčios įsvarvti. , ,. . ■,, .keliu menesiu Nurnberge man Viena sena moteris matomai: ‘ ,.’rn ; , -v ... , . > | teko saugogti SS dalinius-, kuriegavo širdies smūgi ir sukrito;, , . . .. . . . ,- . ' hnvn nsiidmpmi -įvairiems nar-

Kitas vyras buvo peršautas ir 
gulėjo šalia berniuko prie vartų.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
LITfcRATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir mckžU 

IBM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nėaenrtą, Vinat 
Krėvė*, I^io šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankui 
J. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Melisų* rtraipeniai bei rtudijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. duriionki. M. ŠHeiklo, V. Kašubo*, A. Rakštelė* ir A. Vara 
kūrybos pcveikriai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik 83,

> DAINŲ; ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tin 
tiuli lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini 
ivente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktai* duomenimB 
bei užkulisiais. Studija, yra 151 pusk kainuoja 12.

'• VIENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
ta* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aauaai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* tit»-

> Llki V V1MKASIS PAMARYS, Henriko Tųmo-TaguJcfiEi

Labguvos apdatfii? duoBienfmlA Apvalymai Jdomfi* Hekrteo

V KJ LAUHlSS LlMi, raiytojo* Petronėlė- Oriataftėt *^

m ainiai* bolševikų okupacijos metale. Knygl turi 234 puslapiu? 
bet kainuoja tik IX >• , , <

> JULIUS JANONIS, poetai ir revoliucionierių*, neerrpra 
ta* fr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje) tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvffinlTD^į {y po^

Knyga yr* didelio fotmato, 265 poalapig, kainuoja

», B. EosSeol 
M noraHg. |

g, *** _ * .ry.'-1 hO- irrTl,» U r L jąi ■■_!! 4 ą_i
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

'2608 West 69th St, Chicago, RE 60629 ♦ Tel 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

' SIUNTINIAI I LIETUVA
; - Cosmos Parcels Express Corp.

' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ml W» 69tk St, ChieagOj HL 60629 ♦ Tel 925-278

: tv<3. - ;/-•*

,t.; JAY DRUGS VAISTINĖ x
2759 W. 71 st St, Chicago, HL 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

PU im TeL 476-2206

SEATTLE, Wash. — Šių me
tų vasario 19 d. naktį kiniečių 
apylinkėje kiniečių klube įvyko 
pasibaisėtinos žudynės. Trys 
jauni kiniečiai nužudė 13 žmo
nių ir dar vieną sunkiai sužei
dė. Jis dabar yra svarbiausias 
1 i u d ininkas prieš sučiuptus 
žmogžudžius.

Hong Konge gyveno trys ki
niečiai, beveik draugai, kurie 
vertėsi iš vagiliavimo ir žudy
nių. Jie nutarė atskristi į Seat
tle miestą pasipinigauti ir su 
stambia suma grįžti į Hong 
Kongą ir čia ištaigingai pagy
venti. Jiems pavyko savo planą 
įvykdyti, gerokai pasipinigauti, 
bet jiems nepavyko pabėgti. Jie 
pabėgo iš nusikaltimo vietos, 
bet negalėjo pabėgti iš Ameri
kos. Pasienio policija juos su
čiupo ir atidavė teismui. ’

maždaug mano amžiaus. Nors 
jie ir buvo mobilizuoti į SS, ta
čiau jie buvo nubausti todėl, 
kad vykdė įsakymus”.

Taip baigė savo ■straipsnį prof. 
Davison. Reikia pastebėti, kad 
labai panašus likimas galėjo Iš
tikti ir lietuvius bei kitus pabal- 
tiečius, nes pradžioje buvo no
rima ir juos deportuoti į Sovie
tų Sąjungą. Tik Amerikos Lie
tuvių Tarybos pastangų dėka 
išvengėme panašaus likimo ir 
buvome išgelbėti nuo prievarti
nės deportacijos. Kitur, pvz.,' 
Švedijoje, liętuyiai ir kiti pabal- 
tieciai buvo prievarta išduoti 
rusams.’

-- ------- -------------—M

ENERGY
WISE *«

Chanę« bū and 
f tiara every 3,0001* 
8,000 mUe* to avoid 
waathg.gasdiki*.

į J hė ;a Bom Lbttrf

Jč■ buvo nuvežti į ligoninę. Po to 
aš vis galvodavau, kad tie du 
buvo laimingi.

Mes paklusniai, vykdėme įsa
kymus. Niekas .neprieštaravo. 
Aš nepamenu, kad kuris’ būtų 
jautęsis kaltu. Baisioji-teisybė

* S Ir '

buvo naudojami įvairiems dar
bams laike karo nusikaitimų 
teismo Teisingumo rūmuose. 
Dauguma jų buvo labai jauni,

* fr* 
•’ u

■N

tį j i.. : ' A l* • ■
SUSIVIENIJIMAS I.IETIA’T!,.1 AMERIKOJE |

s, yra seniausia, didžiausia ir -turtingiausia lietuvių frąternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jai! per 97 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darius, gelbsti ir Jė0ems, kurie tuos
• • T ? darbus dirba. . z

? - <• .; " .<. < į _ *• ; - : ? *A-
SLA — išmokėjo cfaugįau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

. -‘-apdraudų savo nariams^ "A . ; ‘
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 4r. Taupomąja apdraudą — Endowment 
Insurance, kuri ypač; naudinga jaunimui, siekiančiam 

; ; \ -aukštojo moksfb ir jų gyvenimo pradžiai. ’
SLA — vaikus, apdraudžia pigia terminuota apdfauda: už

SI,000 apdraudos sumą.tęmoka tii S3.00-metams.
SLA — kuopų yra visose’ lietuvm kolonijose."į f- ' - 

Kreipkitės j savo-apylinkėj kuopų veikėįus,. : 
jie Jums mielais pagelbės j SLA įsirašyti. ?

T ' Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Ceritią: <
. 4. ■ '■ V--;'.. ...M* . :•<
“ LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

.. , 307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Tel. (212) 563-2219 ;

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
^araš© 700 puslapių knygą, kurion sudėjo

.Endowment ;

Hefuviu*

lietuvių kalbų liečianfi&s Ištraukas, paruošė tikslins vertimu* 
tr patarė mums toliau studijuoti. <
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Kitose JAV vietose:

Mat, jam mūsų seiwiueji jau W Merija 
kuri šiandien nieko nereiškią. jį iįk Ū#
tarpu oficialūs MV gyventojų sūdymo dąvbuuM ska
bia, kad JAV-se tebėra arti 800,000 lietuvių, pr. Rainiui 
toks skaičius lietuvių yra tik ist^rijM.

Tiesa, kad naujoji ateivija, ypač jos priaapglįs, p& i 
lyginant per trumpą laiką, jau didelė jos dalis ištautėjo. 
Br. Nainys būtų geriau padaręs, jei jis būtų panagrinėjęs 
tas priežastis, kurios patarnavo tokiam greitam ištąųte- 

/ jimui ir būtų nurodęs vieną kitą priemonę, kaip numa
žinti tokį ištautėjimą, kaip sumažinti tokį didelį skaičių 
mišrių moterysčių.

Jis savo paskaitoje kalbėjo, kad naujoji išeivija ay- 
j kūrė sistemą, kuri ją supojitino ir kurio? mes grje?.W 

' laikomės. Man rodos, kad būtų didelė klaidą, jei mūsų 
išeivija būtų ne politinė, o tik duoneliautoja ir, kaip to
kiai, nerūpėtų okupanto pavergtoji Lieetuvą ir dėl jos 
nekovotų. Juk kiekvienam lietuviui patriotui, kąi artinosi 
prie Lieteuvos raudonoji Maskvos layyna, buvo tik d-yj 
galimybės: pasitraukti į Vakarus ir ten kelti bąUą dėl 
okupacijos, arba likti ir būti Maskvos budelių sųnaikin- j KLALSE1K1S J. Katilius, VI. šimoliūnas, A.

Pinigus reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu. *

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL 
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“Pasaulio lietuvio” redaktorius skelbia
Bendruomenės didžią j ą misiją

“Pasaulio lietuvis”, L. Bendruomenės oficiozas, savo 
išvaizda yra patrauklus. Liuksusinis popierius, švari 
spauda, miškas nuotraukų. Ypač jų prikrauta rugpiųčio- 
rugsėjo mėn. leidinyje, skirtume paminėti “Lietuvių Die
nas” Chicagoje. Tikrai, tokį leidinį būtų malonu paimti 
į rankas, jei jame nebūtų spausdiną.mį tokie rašiniai, kų- 
riaiš fgriaūhami mūšį laisrihimo veiksmai: Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo,. Komitetas-Hf Amerikos* -Lietuvių 
Taryba. Žinoma, tokiai rasiniai kelia išeivijoje erzelį, gin
čus, kelia nesantaiką, išeiviją skaldo ir jos nejungia vie
ningai kovai pavergtosios tautos laisvei. Tokių rašinių 
pareiškimai' nėra originalūs, bet dažnai pasisavinti tie^ 
kurie Įvairiais kanalais atplūsta iš Rytų šalies.

U.žteųką tik puskąityU Br, Nainio atspausdintą mi
nėtame LB-nės ofįciozę paskaitą, kurių jis skaitė minė
tose “Dienose” Chicagoje? Tai liudijimas; kiek šiam pa
skaitininkui rūpi lietuviškos išeivijos vienybė ir koks 
.didelis jo noras’sunaikinti minėtus mūsų laisvinimo veiks
nius. žinoma, nevertėtų dėl jos kelti balso, net jos minėtų 
bet kai jis atspausdino ją LB-nės ruošiamuose veiklos 
planuose ir dar pavadino “Bendruomenės .didžiąja misi
ja”, tad verta dėl jos iš esmės pasisakyti ir iškelti tuos 
jo kontroversinius pareiškimus bei užuominas. Be to, rei
kia apgailestauti, kad jis driekė” tokio žemo lygio pa
skaita suvažiavusius jjėtuvius. Tiesa, ir jis pats tą su
prato, nes pareiškė, paskaitoje padaryti pareiš
kimai yra akademiškai neparemti mokslo teorijomis, ka
dangi jam mokslo teorijos nei analizės nėra svarbios.

Atsisakęs nuo mokslo teorijų bei analizių, tada jis 
pats savo “teorijomis” ir “analizėmis” visą savo paskaitą 
auste nuaudęs. Reikia stebėtis, kad jis turėjo tiek drąsos 
tokią nemokslišką paskaitą skaityti sų-yąžiavimo .daly
viams ir ją atspausdinti LB-nės .oficioze. Map.au, kad 
verta tokius LB-nės didžiosios misijos užmojus, jo pa
skelbtus, smulkiau panagrinėti.

tam. Manau, kad ir Br. Nainys ta pačia mintimi pasi
traukė ne duoneliauti, o išvykus kelti balsą, padėti laisvi
nimo veiksniams jų veiklai veikti, o ne juos neigti.

Jam atrodo blogai, kad tą kovą dėl pavergtosios Lie
tuvos laisvės ėmėsi aktyviai vesti politinės partijos. Jo 
galvai atrodo, kad tokios nėra populiarios ir niekas jų 
populiarumo neišaiškino. Jos surašė ir Lietuvių Chartą, 
bet iš jos išjungė politinę veiklą. Išeitų, pagal jo ‘‘neaka- 
demišką” filosofiją, kad politinės grupės turėjo įsteigti 
dar vieną, šalia savęs, politinį yeiksjų. Betgi visiems yra 
aišku, kad tos grupės įsteigė organizaciją - ne politinei 
veiklai, o kultūrinei. Tų politinių partijų įsteigtoji .orga
nizaciją, atseit — LB-nė, kurios tikslai yra nusakyti 
Chartoje, tai yra — apjungti mases lietuvių (reiškia, se
nąja ir naująją ateivija), puoselėti ir vadovauti lietuviš
kos kultūros »ir lietuvybės- išlaikymui.LB-nę steigiant,: 
buvo vadovautasi darbo padalos principu, kuriuo naudo-” 
jąsi kultūringos visuomenės bei didžiosios prgaidzadjp^.. 
Deja, Br. Rainys, padalos veiklą neigia,

Savo paskaitoje jis skelbia ir tokią kaltinančią užuo
miną dėl uždraudimo peržengti siėuą. Jį pykina, kąd už
draudimą padarė tie, kurie kalba tautos vardu. Kas tie, 
kurie kalba tautos vardu, jis nedrįso -jų-vardų paminėti. 
Reikia pastebėti tą, kad jis iš yiso vengia mjpėti tikrais 
vardais tokius veiksmus, kaip antai — Vyriausįas Ljetu- 
y^s:JšląisyĮmmu Ęomitetas^ Amerikos Lietuvių Tąrybą. 
Matyt, jam tokie vardai yra “norniua .odiosa”.

Vyriausias Lietuvos Išlai$VŲum° Kp,mitgta? turi tei- 
s^ paskelbti išeivijos lietuviams jkųę^tątą dėl .bendrąyimo 
sų pavergtąja Ljetųva. Br, Naįpys skelbia neteisybę, kad 
Vyriausias Lietuvos ĮšląisvĮnimo Komitetas yra uždrau
dęs peržengti sieną. Niekas nėra uždraudęs turėti -ryšių 
ąu pavergtaisiais, bet smerktini ryšiai sų okupanto staty
tiniais. Tačiau tokių nuostatų neturi teisės nustatyti nei 
•Br. Nainys, nei kiti jo bendrininkai. Matyt, japi sunku 
susigyventi su tokiu faktu, kąd teks Komitetas yra, ir 
kad pavergtoji tauta jam yra suteikusi teisę jos vardu 
kalbėti.

Atrodo, kąd Br. Nainys nepajėgia atskirti tautos nuo 
valstybės valdžios; Minėtasai Komitetas, niekad nekal-' 
bėjo valstybės valdžios vardu. Būtų įdomu paskaityti to
kią citatą, kur Vyriausias Lietuvos išlaisvinime komi
tetas kalbėjo Lietuvos valstybės valdžios vardu.

Br. Nainys savo paskaitoje pareiškia, jog jis nesu-; 
pranta, kodėl Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo ’Komite- •

LOS ANGELES, CALIF.
KARO MOKYKLOS PRISIMINIMŲ VĄKARĄS

Rugsėjo pradžioje telefonu 
prašnekino Pranas Skirmantas 
(su žmonų Alena Liaudanskaite 
Skirmantiene jie anksčiau ne
tolimoje kaimynystėje gyveno, 
bet dabar kiek toliau — Glen
dale mieste, ’ žalumynais apau
gusiuose kairiuose nusipirkę pui
kiausią gyvenvietę). Reikalas 
esąs toks. Iš Anglijos atskris 
Jonas Bardzilauskąs, savo se
serį Marytę Šimonienę .su jos; 
vyru Jonu aplankyti. Lankys ir 
kitus gimines bei draugus. Skir
mantai rengia rugsėjo -24 d, .pa- 
vakarojimo sueigą, susitikimą 
su.Ąvečių, Kriestę (dalyvauti, v;

J onąs BardpUaųgkas,' kąj aš 
1936 m. stojau aspirantu karo 
mokyklpj atlikti'karinę prievo
lę, bjuyo .vyręgpiojo kurso ką-

Ruigys," R. Vadopalas ir gal dar 
.vienas kitas. Tad Pr.- Skirman
tas ir sumanė svečio Bardzi- 
lausko pagerbimui, sukviesti pas 
save karo mękyklos prisimini
mui joje 1936-38 ip. muštrąvo- 

• tus vyrus. Ne visi galėjo atvyk
riūnąs ir pirmas po karininkų 
aspirantų kuopos viršininkas, 
kuopiųiųkas, o Pranas Skirman- i į’^et Sk[rmantų'’švŽių"”sJsi- 
tas taip pat vienas iš mūsų vir-, nemažas būrelis, nes buvo 
rinjjrkų — būrininkas. Aspiran
tai karipę tarnybą baigėm 1937 
metų rugsėjo viduryje, o Jonas 
B'ardzrląuskas ir Pranas Skir
mantas £u kitais tos laidos ka
riūnais po metų gavo jaunes- 
niojp leitenanto laipsnį1 ir ka
riuomenėje tarnavo iki bolše
vikų okupacijos.

Iš anos aspirantų leidos, pa-f 
keltų į ats. jąun.'- leitenanto 
laipsnį, 'Los. Angęlęj ir apylin
kėje gyvena broliai 'Mikas ir Jo
nas Naujokaičiai, Emilis Sin- 
kys. 'yrą čia ir 1938 m. karo’ 
mokyklą, kartu $u BardzUausku 
ir Skirmantu baigusių. Tai —

ti riesti ir jų draugai.
Ir štai kokia susidarė publi

ką: svečias iš Anglijos Jonas 
Bardzilauskas; jo sesuo Marytė 
su vyru Jonu Šimoniu, iš Santa 
Barbaros--miesto. Antanas Aud- 

: ronis, buv.ęs aviacijos kapitonas, 
dabar vietas raipovėnų .organi- 

pirmūim^s, atvyko su 
Jąc^as Katilius; 

^Įįavas į* JŠtgsę Koronkeri- 
tčįąl; Mikas .Naujokaitis ir 
nė Nąujc^aįtienė; j.ūųas -Naūjd- 
tkaitįs^Ędyą^ias jr Jane šisai į 
■ftoniąs' y^bpąlaš ir Juozas 
y„amas. 4*

besimu ^ra§inėti, kaip iš- 
tąi*Ūegaį įrengtas Skirmantų

tas.skelbia,'kad jis išręiškią tautos ’valią ir .vadovauja jos 
laisvinimo kovai. Bet nieko naujo, to nesupranta ir 
Lietuvos okupanto samdiniai, jie tąip pat neigia VLIKui 
suteigtus mandatus ątgtovąųti tautos valią, kadangi tokie 
nereikalingi, nes Lietuva yra “išlaisvinta”, .Sunkų su
prasti, kodėl tokią abejonę LBrĮpės Įgfjciozio redakturiųs 
skelbia. Tai, jau nę tik keista, bet ir smerktinas jo sąmo- į 
ningas ar nesąmęningas pasimetimas.

Br. Nainys savo paskaitoje paskelbė, kad okupantas I
naudoja naujus priespaudos būdus. Kokie tie nauji bū.- 
dąi, jis nępasąko. Betgi .tie, kurie -seka ir skaito LKB 
Kronikos pranešimus, nemato, kad jis naudotų nąujųs 
būdus. .Jįuk ten Ją pati vergija, tie patys pilnį kąlėjimai, 
tikintieji persekiojami, mokyklose vykdomas teroras, 
taip pat pilnu tempu rusinimas.

Jp AšmO-Pe, kiekvienas išeivis turi reikšti tautos valią 
ir kalbėti tautos vardų. Teisingai, išeivija taip ir daro 
per savo politinį veiksnį: Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi-
nimo Komitetą. Išeivija jį remia, o jis kalba mūsų visų 
va^du, jis mus ątstayauja. Toks būdas yra naudojamas 
ir visų pavergtųjų tautų.

A. Svilonis
f

SUSITIKIMAS MONTANOJ /

— čia taip gera, •— sake ji, — ‘Kąi ąš pasie
kiu mišką, jaučiuosi kaip A^oię. Aš Jąbąj mėgstu 
mišką. Jam viską gali išsipasakoti, P jis visuomet 
atidžiai klausosi ir njekad nepąšįeps, kaip -žmo
nės kad daro. Mū^l pamai yra prie pąt miško, 
anoje pusėje. Ar jums neteko čia būti?

— Man teko pervažiuoti šiuo keliu, sakau, 
ten vidury miško, prie kelio yra eigulio sodyba, i 
o už miško yra trobos, bet nežinau, kuris būtų 
jūsų namas.

— Paskui parodysiu, tik dar paly4ėsit per 
mišką. Mūsų namukas menkas. Tėvelis buvo kal
vis dvare. Kai dvarą dalino, jis gavo du hektaru 
žemės. Pasistatėme šiokią tokią .trobelę, tyąntuką, 
ir gyvename. Mes gyyępąnae keturiese: tėveliai, 
mano sesuo Autose ir aš. Aš baugiausią diriju 
dvare, siuvu ką nors ponams arba poniai padedu 
namuose. Jie yrą rusii, bet kalba lietuviškai. Ki
tos seserys vyresnės, jos tarnąuja dvaruose. Vy
riausia sesuo yra vedusi, gyvena Šiauliuose, jos 
vyras yra geležinkelio šaltkalvis. Jie taip pąt gavo . 
iš dvaro sklypą, namukus pasistatė. Aš kartais 
nuvažiuoju pas ją į Šiaulius. Netrukogąl atei- į 
nančią vasrrą vėl važiuosiu.

— Ar ilgai vies»**it?
— Gal koki mėnesį, gal du.
— Oi. kaip ilpai. — pasakau, nemaloniai nu- kovių.

-

stębęs, jr ma® pasirodo, kad jai nelabai svarbu 
su manimi nusitikti. Gal ji seniai jau turi sau . 
draugą. Mątori, kad šis kartas buvo pirmas ir 
paskutinis. Man gaila’ pasidaro.

Aš ląbai ilgai nebegalėsiu jūsų matyti, —' 
kiek ą.ųsimięusiu balsu pridedu. — Jūs, Feliute,« 
norite fijųo maiięs pabėgti ?

r— Ar'jūs yąhksite?

— Jūs labai lengvai apsirengusi.
— Kažkas man negerai, — ji pasvyra ant vie

no šono. — Leiskit man padėti galvą ant jūsų 
keliu.

— Prašau, Feliute, padėkite, štai šitajp. •— 
Aš švelniai pataisau jos galvą ir paliečiu -yešlius, 
gelWuis jos gląukliS. Jj 4ąbar guli ant kairio 
špno žolėje, .o jos galva ant mano kelių. Aš pa- 

— Kai nematysite. Argi gali vyras verkti;! dedu sa>vc ranką ant jos pečių ir jaučiu, ką/ jį

i

I

jei kas mato, nors ir širdis plyštų.
— O, o, jūs labai santūrus.
— Žiūrint kur ir kaip .
— Visur. Su mergaitėmis, pavyzdžiui.
— Nepatyriau.
--- Argi? Juk daug gražių mergaičių gim

nazijoje.
--?■ Ne imui-
— Nė vienos jietuji?

ąi' jums šalta? Aš nųsivelku 
savo švarką ir ją užkloju. Dešinioji manę rąnka 
apkabina ją per pečius, o kairioji švelniąį lie^ą 
puikius, gelto.n.us jos plaukus. Dabar* ji pradeda 
virpėti labai -stipriai. Aš nejuokais sus»rūpųa.u.

.pftrątŪ/*Qs. turite, r^jkja greitai eiti riamo.
— Me, ne -aš 'Hesasj-rgahų aš pamilau tave. O.

Jūs nesakote tiesos.
Aš niekad nemelavau.

— Atsiprašau, aš nesakau, 
tik kad tiesos nesakote.

— Aš sakau: mergaitės aš netųjąp- :
Abu nutylame. Girgžda ratai vieškeliu už 

krūmo, prunkščia arklys. Širdyje kažkoks ĮtemT 
j pimas vis auga.

— Brr, — ji lengvai susipurto. Man šalta 
darosi. — Ji apsivilkusi lengva suknute, be rant-

kąd meluojate,
!aš pęląifliipgą, fu u^nęsąeąiy^L Tu gal tiuj kitą* |

— pąsakp ji, }yg ąusyąigusb £> ps .drebulys paste- 1

Niekuomet nebuvau laikęs mergaitėj galvos •

ta užburiaačie jodtio — myli#. Jš ro

Juoyptį kol išėstą jš Iryliu”,. O štai
dabar mes .tik k£ kartą susitikome, jokių 
sunkumų neperaešiau, jokių kovų dėl jos nekovo
jau, ir ji sako man “mylitP’. Ar Jai tiesa? Ąr aš ją 
gerai išgirdau? Gal ji serga? Gal kliedi?

Dėsnis, kiek ten kambarių sie- 
rifts.lietuviu .dailininkų kūrybos 
paveikslais .išpuoštos .-if kaip 
puikiai buvo painios tos .vaišės, 
įdomrių .pokaĮbiai apie jiesugrą- 
žinainą praeitį, karinės iarny- 
bos temos. Pranas Skirmantas 
bgtįjriš nemažai iš.ąnų metų ka- 
ŠSŠįį"ir: nuotraukų.

yieną, .;1^7 m. .darytą, 
kai jau kariūnai aspirantai Su
yo pakelti į ats. įąųn. leitenanto 
laipsnį.- Kjek .čia daug vyrų! 
Visų pavąrdžįų jau nebegalima 
atsiminti, bet veidai atpažįsta
mi, per metus kasdien matyti.

(B.ųs daugiau)

— vyriausybė ištrė
mė Rumunijos diplomatą Leon- 
tiną Micu. kuris yra apkaltintas 
ekonominiu šnipinėjimu. M ano
ma, kad jis yra vienas iš tos 
grupės, kurie buvo neseniai iš
tremti iš Belgijos, šeši iš jų bu
vo aukštesni Rytų bloko parei
gūnai Briuselyje.

, -- 111 ■! ■ _ l

— Feliute, ar tikrai jūs mane mylite?
— Tikrai, Petreli, tikriausiai aš tąye labai pa

milau. .. Aš labai kankinausi, aš negalėjau kitaip, 
aš turėjau prisipažinti. Atleisk man, Petreli, aš 
žinau, tu manęs nemyli. Tu negali manęs su
prasti. Oi, kaip man sunku...

— Kelkite, iras myliu tave. Tikrai-myliu. Nuo 
pirmo susiekimo tąve akelių ^induliai įsmigo gi- 
liai i mąę© §irdį, tada ąš tąve įr ^ąmiląų. Aš labai 
dėkoju, kad tu pasakei mane mylinti, aš tikrai 
nebūčiau išdrįsęs pasakyti ir būčiau nusinešęs 
savo meil^ uždaryta .sąyo krutinėję, kuri ten būtų

darti- Dabar tu būsi mau®, ir ai esu tavo visuomet.
TT- JHnelk til titrai mąąe ? t- Jos vir -

akis, o jos veido rimtumas kalba apie šio mo
mento svarbą.

Mes vienas kitą stipriai apkabiname ir mūsų 
lūpos godžiai susitinka.

O, Mcū aš lai^ipga... Ap «ąnįau, kad tu 
tikrai turi kitą ir niekuomet manęs nemylėsi. Tu 
buvai toks šaltas... ’ •

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
Ilf modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
ririeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
flMjjeuoe, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

W«atc&Mt«r Community Idinikoc 
Medklnot direktorių*

1934 S. Manhalnf RA, Wo*tch**t«r, 11L 
VALANDOS: 3—8 darbo dimomii

TeL: 562-2727 arba 562-272§

GYDYTOJA* IK CHIRURGAS, 

ŠPfCtALYBfe AKIU LIGOS

OPTOMKTRISTAS

100 m. Krakatoa
i 

Rugpjūčio 27 d. suėjo 100 me- j 
tų nuo didžiausio žinomo kra- j 
terio sprogimo pasaulyje.

Krakatoa vulkanas yra Indo- Į 
nezijoj tarp Javos ir Sumatros,} 
160 km nuo Jakartos. Nuo 1680 i 
metų buvo laikomas užgesusiu. 
1883 m. gegužės mėnesį pradė
jo veržtis, o 1883 m. rugpiūčio 
26-27 d. naktį įvyko kraterio 
sprogimas, kuris, sutrupinęs į | 
dulkes apie 4 km3 lavos ir tufų 
uolienos, išsviedė į maždaug 
25 km aukštį. Tos dulkės pasi
skleidė stratosferoje aplink vi-Į 
sy žemės rutulį ir būdavo pa
stebimas kelerius metus, nes jų 
dėka, būdavo ryvkių spalvų sau
lėtekiai ir saulėlydžiai.

MII W. 7Ist St T*L 737-5149 

Tikrina iki*. Pritaiko skinios 

' ir “contact lesaee”, 
i. ■ i,  ------------——

aukšėiausią vulkano dalį, bet ir 
visos salos iš 32.5 km2 beliko 
10 km2. Sprogimo garsas buvo

INKSTŲ, PŪSL1S IR 
PROSTATOS CHIRURGU* 
MM WEST S3rd STREIT

toks stiprus, kad buvo girdimas ‘bajorų Jie galvojo, kad 
net už 4,500 km. ežmės drėbė- t®1 Kredito kooperaty-
jimo sukeltos vandenyno ban- jv^> padarytas geras biznis, 
gos buvo ligi 15 m aukščio ir, 
apsėmusios daugybę gyvenamu- j pripildo ir juos veža žemesnioji 
jų pajūrio vietovių Javoje ir 
Sumatroje, pražudė virš 36,000 
žmonių, sugriovė tūkstančius
namų ir padarė už kelis šimtus krauti į jU pačių, vadovaujamą 
milijonų dolerių’įvairios-žalos; Kredito..įkpoperatyvą>.^ Jie įiepa- 
daug uostų buvo sunaikinta, o ritiki savimi. Už tai tas koope- 
šimtai tūkstančiu’ žmonių liko ratyvas, trumpai gyvenęs, uzsi-

Bongos perkeliavo Į darė.n 0 BID A
< —---- - ----- ---------

5025 CENTRAL AVE.
St, Petersburg, Fla. 337JLS

7 TH. (8132 321-420f

PRRKRAUSTYMA1

Uteteaf — Pilna apdratet 
ŽEMA KAINA 

Priimam Muter Chares 
ir VISA tertelM. 

iti&ŪNAS. TaL 925-Mtt

benamiai, 
vandenynus ir už 13,000 km pa
siekė Pietų Amerikos krantus.

Sprogimas aukštai atmosie- 
roje sukėlė disturbacijas apie 
1,000 km/val. greičio. Po šio ka- 
tastrofingo sprogimo, ugnikal
nis ligi 1927 m, vėl buvo apri-

lūs, o sprogimo katastrofoje ne
žuvę žmonės buvo iškelti. E. L.

— Britanijos akušerės protes
tuoja, kad jų profesijon pradė
jo veržtis vyrai. Remiantis ly
gių teisių įstatymu, dabar Bri
tanijos vyrai turės teisę įstoti į 
akušerių mokyklas ir toje pro
fesijoje dirbti.

1__________________________ _

H įvairi y aWv» 
ANTAMAS VILIMAS 

Tat tf 6-1M9 acte 17*4994

PIRKITE jAV TAUPYMO BONUS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

KDLR5 iEUAOS VALANDCI

toMidlmfafr Ir Uniate 
noo £30 iki 9 M vaL ryta. 
SMiw WOPA . )49t AM 

ffiaaDtelanMe ii Mūay HteŲM* 
Maeooott* Parte.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. I76-2V15.

r — AMom Dtote
TsMj 773-1543

* 7199 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, IL «M39

“Lietuvos Aidai”
KAX» EftAZ»tlOMYTi

Vlw bite a WJEV riotte.

SC Peteraburs, TDl, 1X30 vtL P P- 
a WHS mo AM tente.

PON‘T CUT IN BETWEGN CARS 
THAT ARE AUCMrtHG SAJ=F 
FCmxowino distances^- t

Visi a.a. Eva Biknius giltrihės, draugai ir pežįslanri nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę lieka:
Dūkti, žentas, sūnus, broliai, seserys.

•OME CHICAGO MOTOR CLL® CSM

WRfSSiVAy DH/yWG-,

9 •

EVA BIKNIUS

Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1983 m. spalio IO d., 1:35 vai. ryto, sulaukusi 71 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Plungės apyL

Amerikoje išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdęs duktė Beatrice Buriau, žentas James, 

sūnus Tlfeodore, brolis Casper Danto, brolienė Petronėlė; 
Lietuvoje liko 5 brefiai ir 1 sesuo su šeimomis, bet kiti ginti- Į 
[nes. draugai it pažjrtaoi Aiiierikoj ir Lietuvoj.

Velionė buvo žmtete mfrusio Joseph.
Kūnas bus pašarvotas Antradienį nuo 4 vai. popiet iki 

[9 vai. vak. ir treetefimj ffuo 12 vai. iki 9 vai. vak. Petkaus- 
[Marquette koplyčioje, 2&3 71st Street.

Ketvirtadienį* spsftv 13 dn vak ryto bus lydima iš 
koplyčios į šv. M. Marijofe Gimimo parapijos l>ažnyčią, o po 
[gedulingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Pagal tėvus DANTA.

Chicaca, ŪMno« (0&Z9 
T1M. 77A4374

Vilniaus Šv. S t airi stovo katedra-bazilika. Vaizdas nuo Gedimino- pilies bokšto.

singai rašė A, Svilonis Naujie
nose rugsėjo 30 d. Sakome, kad 
ugnis ir meilė, nekurstomi, gęs
ta. Atrodo,- kad. mūsų bajorai 
lietuvybę ne ugdo-, bet slopina.

Lemonte yra susispietę neiua-

Musų bajorai iš lietuviškų parapijų bėga
Apie parapijų išnykimą tei- lietuviams berniukams Aukš

tesniąją mokyklą?
' Kuo toliau, tuo gražiau. Jau 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los vadovybė nutarė savo audi
torijos nenuomoti Lietuvių ope
rai. Taigi, jau sekančiais metais 
Lietuvių operos vadovybė bus 
priversta> ieškoti salės pas sve
timtaučius. O lietuviai lietuviš- j VCį, XILW J . ....................— • - -

j Bet atrodo, kad visus vežimus I ka auditorija jau negali naudo
tis. Ar taip7 patarnaujama lietu
vybei stipririfi? ’

. Tad.’lietuviai jaii tapo nebe 
savininkais savo namuose. Koks 
patogumai visiems-, kažkur va- 
žiubtL it kiek Opera nustos, žiū
rovų? Ir kaip tą viską išaiškin
ti? Ar ir čia jau pasiekė vis- 

. ką griaunanti KGB ranka?

ir vidurinioji klasės-.-
Aukštesnysis “bajorų” luo

mas nesiryžta savo santaupų 

kam tarnauja Marijos Į O gat jau seselių kazimierie- 
Aukštesnioji mergaičių mokyk1t nūf vfenoblyiiui pinigai neberei- 
la Marquette Parke? Jei ten yra kalingi? Betb, ir vyresnioji sės.- 
draudžiama. lietuvaitėms mėr- M. J oanella, nemanau, kad būtų 
gaitėms kalbėti, .lietuviškai, fed Llietavėt. -Kaip gailai Lietuviai 
kokiam tikslui ji buvo pastatyta 
ir kodėl lietuviai ten sukrovė 
milijonus dolerių? Ar tam, kad 
auklėti kitų jaunimą?

Kartą viena ponia per A. Ru- 

raoka kaip tartus sukrauti, bet 
nemoka kaip jais naudotis. Visi 
skūnrižiašf, kad trūksta pinigų, 
u kiek, bilijonų sukrauta į pa
rapijas, kuriuos nusinešė sve- 

džio radijo programą’ užklausė', j timtaučiaį
kodėl mergaitėms draudžiama 
kalbėtis lietuviškai? Tuomet 
p. Rudienė atsakė: Kadangi ten 
mokosi ir kitų tarrtybių mergai
tės, tai jos nesuprasdamos ma
no, kad yra kalbama apie jas,,

Tad viską kuriame tik sve
timtaučiams, o ne sau. O kodėl 
nebuvo galima kartu įsteigti ir

Panašiai kaip vienuolių Mari
jonų parduoto ūkio milijonais 
naudijasi lenkai, ir nė dėkui ne
pasakėm . O’ iš lietuvių prašoma 
tik aukoti ir aukoti. O kas nau
dojasi šv. Kazimiero Liet, kapi- 
liių pajamomis? Kardinolas Co-

4348 Soi California Avenue
TeL — 523-3572

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD.LE.

dy pasistatė apartamentus, airių 
mokyklai padarė dvi aikštes... 
Visa tai lietuvių kapinių žemėj, 
lietuviams — barankos skylė. 
Štai kaip mes galime pasitikėti 
dvasiškiais emigracijoje^ o oku
puotoje Lietuvoje daug kunigų 
kovoja už tiesą ir už tai eina 
j kalėjimus. IĮ

O kiek bažnyčių su mokykloj 
mis perėmė lietuviai iš kita- - 
taučių?

24 Hour Service

UDEIKI
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

Antanas Marma

— Kinija paskelbė, kad ji 
gali atsųmti Hong Kongą bet 
kada, jeigu Didžioji Britanija ’ 
reikalaus didelių privilegijų.

KNOW YOUR HEART

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

, 2533 W. 71st Street
"g 1410 So. 50th Ave., Cicero
*' Telef. 476-2245

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOŠOJAMS PASTATYTI

’ , VANCE FUNERAL HOME “
1424 South 50th Avenue

, _ _ Cicero, UL 60650 iL
TeL: 652-5245

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjai jy laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C LACK ir SŪNŪS
r LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai \

242A W®t 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

y VASAITIS-BUTKUS

LAnMrruvTŲ direktoriai y

. 1446 South 50th Avenue ’V
*• .
j Cicero, Illinois \

i IT . Telefonas — 652-1003 X

— ——    —,—   —,—    —...
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Chicagos spaudos klubo susirinkimas
Praeito penktadienio vakare Jei JAV 

Chicagos Lietuvių Spaudos klu- bei 
bo nariai susirinko dr. Jono 
Adomavičiaus vadovaujamoj 
Lietuvio sodyboj.

Šį kartą Spaudos klubo nariai 
•susirinko pietinėje namo salėje. 
Iki šio meto nariai rinkdavosi 
šiaurinėje salėje. Ji kiek mažes
nė, bet Spaudos klubo nariai su
tilpdavo. šį kartą dr. Adomavi
čius davė didesnę salę, kuri nu
tiesta per visą namą, o šonuose 
įrengtos ilgos lentynos, kuriose 
sustatytos įvairiausios pasauli
nės knygos.

Spaudos klubą perkėlė į kitą 
salę, nes šiaurinėje buvo kitas 
susirinkimas. Lietuvio sodyba 
knibždėte knibžda žmonėmis.

A retoriaus Wein-

kad sek r. Weinbergeris paka.’- 
totų pasiūlymų ir papasakotų 
apie elektroninius ginklus, ši 
grupė, susipažinusi su pasiūly
mu, visomis keturiomis reikala-

riausybės nariais.
Sekančią dieną, pirmadienį, 

kiniečiai pa; ’•nšė d: ilgiau infor- 
erio kelionė pajėgė įtikinti ' macijos ir gynybos ministeris 

kiniečius, kad jiems verta pasi- atsivedė 20 Kinijos karininkų,
pirešinti Sovietų Sąjungos nuo- 
lat niam spaudimui ir vykusiai J 
ginti savo sienas, tai bus labai’ 
didelis žingsnis. Mes žinome, 
kad Sovietų Sąjunga jau seniai
stengiasi pavergti visą Kiniją, j vo, kad Kinija įžengtų į Taikos 
bet šis žygis eina gana lėtai. Ru- • pasaulį, atsisakytų prievartos ir 
sai pavergė Mongoliją, bet mon-, įsigytų elektroninius ginklus, j 
gulai dar ir šiandien rusams nes tai bus v ienintelis būdas, 
priešinasi, šį pavasarį rusai įsa- kuriuo Kinijos kariai galės vy-, 
kė išvežti iš Mongolijos 10,000 
mongolų, nes jie vykusiai prie-i 
šinosi rusų primestai komunis-

■—

ta------žemi — Pardavime! . Hemai, žemė — Perdevim^
RIAL 1STATI FOR SALI | RIAL ĮSTATE FOR 1AL1

Antanas Marma susodino vi-j 

susirinkimą, bet ten pasimaišė 
Martynas Nagis, šiandien ge
riausias ir judriausias lietuvis 1 
fotografas. Jis eina į visus di
desnius susirinkimus, paruošia 
tinkamo šviesumo fotografijas 
ir jas laiku pristato laikraš
čiams, kad galėtų paįvairinti 
korespondencijas apie svarbes
nius įvykius. Nagini buvo sunku 
susirinkusius susodinti apie ilgą 
Stalą, nes visų negalėjo pripra
šyti. Kėdės yra dvigubos, stalai 
dideli, tai sunku pralįsti. Ne visi 
skubėjo nueiti į fotografo nuro
dytas vietas, nes buvo užimti 
svarbiomis diskusijomis. Foto
grafas, užimtas, nutraukė tuos, 
fcurie susėdo, ir išvykr
i Tada Marma paprašė M. Gu
delį informuoti susirinkusius 
apie svarbiausią šių dienų tarp
tautinį įvykį.
f — šiandien yra daug svarbių 
tarptautinių dalykų. Vieni vyks
ta Washingtone, kiti Beirute, 
tretieji Indijoje ir Zimbabvėje, 
bet pirniininkas paprašė pain
formuoti apie patį svarbiausią, 
Įai nuo to ir pradėsiu, — tarė 
Gudelis.
- — Man atrodo, kad pats 
svarbiausias tarptautinis įvykis 
buvo Gasparo Weinbergerio ke- ‘ 
lionė Į Pekiną. Ji buvo svarbi 
todėl, kad Weinbergeriui pavy
ko dabartinę Kiniją patraukti 
į viso pasaulio taikos frontą.

kušiai gintis.
Pirmadienio popietį pats Ten- 

. _ gas Hsiaopingas pašaukė Wein-
tinei vyriausybei. Mongolai jau-į bergerį ir pasakė, kad norįs pa
lės! geriau prie Kinijos vyriau-sikalbėti. 
sybės, todėl jie ir priešinosi ru
sams. Bušai stengiasi pavergti 
ir Afganistaną, bet jie žino, kad j 
ir Afganistanas dar toli gražu Isus narius ir buvo bepradedąs _  . ... ,. .. |.... ... • ... nepavergtas. Ją pa h galime pa-1

cii ei ri n ki m n npr Ibn naKimaKP ... . ksakyti ir apie Šiaurės Korėją.
Sekretorius Weinberger spa

lio 2 d. susitiko su Kinijos gy
nybos ministeriu ir jam trum
pai išdėstė visą sąvo vizito I 
tikslą: JAV nori, kad Kinija Į 
būtų taikos pasaulyje. Sovietų 
Sąjunga bando užimti visą pa
saulį karo pagalba. Jeigu užima 
bet kurį savo kaimyną, kad ir 
laikos keliu, tai vėliau veda ko
vą su užimto krašto gyvento
jais, kol visus kitaip galvojan
čius išnaikina. Naudoja visas 
priemones, kad kitus pavergtų 
ir galėtų naudotis visais jų dar
bo vaisiais. Kinija tą labai gerai 
žino, nes yra informuota, kas 
darosi Mongolijoje, kokios ko
vos eina Afganistane, Azerbai
džane ir kituose rusų okupuo
tuose kraštuose. Jeigu Kinija 
atsisako karo politikos, tai JAV 
yra pasiruošusios parduoti Ki
nijai elektroninius ginklus, kad 
galėtų efektyviai pastoti kelią 
į Kiniją besiveržiantiems ru
sams.

C. Weinbergeris pasakė, kad 
JAV sutiks apmokyti kelis šim
tus Kinijos karininkų kaip var
toti elektroninius ginklus ir ži
nos kaip pataisyti užsikirtimus. 

. Gynybos ministeris ir trys jo 
patarėjai džiaugėsi pasiūlymu, 
bet pažymėjo, kad nieko; negali 
nutarti, kol nepasikalbės su vy-

Aleksas Ambrose,

-Sekr. Weinbergeris 
nuvyko pas vicepremjerą 
gą. Pirmas jo klausimas 
toks:

Ten- • 
buvo

JAV;— Kokiais sumetimais 
sutinka dalintis elektroninių 
ginklų paslaptimi su Kinija?

— Jeigu Kinija eis su Sovie
tų Sąjunga ir vartos karo meto
dus pasauliui pavergti, tai 
Amerikai bus sunku pasiprie
šinti, bet jeigu Kinija eis su 
Taikos pasauliu, tai Sovietų Są
junga visų nepavergs.

— Kinija žingsniuos su Tai-1 22 d. šauliu salėje 
kos pasauliu, — atsakė Tengas.j ^ra prn(,rflr

lai buvo giietais nutarimas. 1 gros geras E. Knoll orkestras. 
Daugiau jiedviem nereikėjo kai- Į Rezervacijoms skambinti tele- 
bėtis. Tada kalbas pradėjo sekr. fomr 476-8117 
Weinbergerio atvežti specialis
tai, kurie visam šimtui kiniečiui 
karininkų aiškino apie elektra-1 
nių ginklų gamybą ir dalinosi i 
kita informacija.

Reporteris

i, 7 val. vak.
Tengas.J Bus gera programa, šokiams

NĖRA TO BLOGO, KAS 
NEIŠEITŲ Į GERĄ

Nuodėmės alga yra mirtis. 
Bet Dievo malonės dovana — 

j amžinasis gyvenimas Kristuje 
’Jėzuje, mūsų Viešpatyje”. Rom.

— šakių Apskr. klubo rudens 
balius Įvyks š.m. spalio mėn. 
15 d. Vyčių salėje, 2455 West 
47th St., Caicago. šalta ir šilta 
vakarienė, šokiams gros Ewal- 
do Knoll orkestras. Įėjimas 10 
dol. Pradžia 7 vai.

Bilietų galima gauti paskam
binus tel. VI 7-3856 ar 925-0911,

Lietuvių Tauragės klubo 
metinis banketas Įvyks spalio

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šios programos šiandien 
8 vai. .45. min. vakare, radijo 
banga ,1450 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryte per 
Sophie Barčus, radijo banga 

< 1490 AM išgirsite “Gerąją Nau- 
I j ieną Lietuviams”.

Malonėkite pareikalauti kny- 
i gėlės ‘‘Mirtie, kur tavo geluo
nis?”

Mūsų adresas: Lithuanian

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

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

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA ■— $17. '(Persiuntimui pridėti 
Siusti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM# , 
JB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKTJTM AIK 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

I MUTUAL FEDERAL SAVINGS !
I ' PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAL 

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

1 BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE 

K529 So. Kedzie Ave. — 778-223S

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamu bungalow — 1% aukšto mū
rinis, .3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas.

Sirijos kariai, gerai ginkluoti, Marquette Parko centre. Nebrangus, 
supa Tripolio kareivines ir ren
giasi nuginkluoti visus palesti
niečius. Jis žino, kad jo paties 
ir palestiniečių giesmė jau su
giedota.

N u g i n kluotiems palestinie
čiams gali būti leista išvykti į 
Jordaniją, bet Arafatui ten 
vykti bus uždraust^nes jis or- 

prieš da- 
nėpavyko.

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 {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu (r užmiesčiuose, greit, 

jarantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

bartinį karalių irti

atsistojus» 
priešakiu,

— Neil Kinnock
Anglijos darbiečių 
daugiau britų pritaria darbie- 
čiams. Patikrinus (nuomones, 
specialistai- .nustatė, j kad tarp 
darbiečių ir konservatorių pri
tariančiųjų skirtumas yra tiktai 
3 nuoš. . t I

— Politikas Paul Simon nori 
tapti Demokratų partijos kandi
datu senatoriaus-pareigoms, bet 
partijos veikėjų dauguma remia 
Illinois valstijos Senato pirmi-

Ministries, P.O. Box 321, Oak nink? PhilliP Rock .Jie nori už- 
Lawn, 111, 69454. ?

-------------  -------- ■------------7—ri

JASIR ARAFATAS SPAUDŽIA 
RANKĄ KAREIVIAMS

TRIPOLIS, Libanas. — Jasir 
Arafatas, , pralaimėjęs palesti
niečių karo vadovybę,. atvySte 
šiaurės Libane esančias palesfi- 
niečių kareivines ir žino, kažjijį 
ten jam bus sunkų išvažiuotu 
Jis dabar eina' iš vieno karep 
vinių barako I kita ir bando 
duoti ranką visiems palestinie
čiams. Jis aiškina, kad dabar

• • i / ■ - *

imti dabartinių senatoriaus C 
Percy, vietą. ■ ' .

Triaminic® Syrup. 
Triaminicin® Inlets

Triaminic-E?1 Tablets 
for AllergyRelief 

~ .-that’s nothing to 
: sneeze at. 

9 •

C 1983 Dorsey 'taboraroriei. Drrision cf 
Inc, Lffxoin, Nebraska 6850L

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. c

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 is 
“The Overnight Wonder?

Read jabd and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 1982

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

tojo, rbnomenė* veikėjo ir rašytojo stiiminimua.

Dr. A. Guwen _ MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
ruairūpinimą, 18.00

Dr. A. J. Gusmo — DANTYS, jų priežiūra, įveik a ta ir 
grožis. • Kietais viršeliais 

» Minkštais viršeliais, tik

Dr. A J. Guaaen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
CMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, ataiuntn* čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 11 peraiunttmo Ulaidoma.

M.00 
13.00

KLOS

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

FIRST RATE CLEANING 
DEPENDABLE WOMAN

Needed to work Mondays, Wed
nesdays & Friday mornings.

Occasionally overnight.
Must be -flexible.

Love animals.
EXCELLENT SALARY \

(LOOP LOCATON)
CALL MRS. O’SULLIVAN.

943-6409

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO.

•paruošta ir teisėjo Alphonsė 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”; 

(išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

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 

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Naujienos, CK^ago, 8, DL

1 ie
D t M E S I/O

62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie

Liability apdraudimas penrinte- •'
karna. Kreiptis:

A. L A U R A I T I S i 
4M5 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-3775
- - - 4

Dengiame ir taisome visu rife 
šių Stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. 7aiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Ą.TVERAS I
LaikTodžUU tr brtaccnyW 

?ard*vima* ir Taisymai I

ttU West |9th Statei I
TeL REpublIe 7-1941 Į

- -■ - ' i- 1' .

• "1 I ... i

Siuntiiuai į Lietuvą 
ir kitus kraštui į

P. NEDĄŠ, 405R Archer Avenue, 

Chicago; 111. 60632; Tel: YA 7-5910

I 7 J
M. ŠIMKUS

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, ill. J..
60642 - 424-8654 ©

Advokatas
GINTARAS P. CEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo

Sežtad.: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1449 West «3rd Street 

Chlccgo, DI. 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATTIS 

k V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal rosi tarimu

<606 S. Kedzie Avė.
Chicapo, IM. 60629

TeL: 778-8000

PIRKIT! JAV TAUPYMO ŠONUI

Tuesday, October 41, 1983


