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Šią savaitę prasidės Bobų, vasara. Tvirtinama, kad ketvirtadienį temperatūra gali pasiekti net 70°. Pranašaujama, kad šį 
rudenį Bobų vasara bus labai trumpa.

lRGENTINOS RADIKALŲ 
ARTU A GAVO 55% BAL
SŲ, PERONISTAI— 37%
Suskaičiuota tiktai 50% 

paduotų balsų
BUENOS AIRES. J- Praeitą 
rmadienį visoje Argentinoje 
ko rinkimai į parlamentą, 
sk u tini u dešimtmečiu Argen- 
oje nebuvo rinkimų, kai vy- 
usybę paėmė kariuomenė ir 
losi padaryti tvarką ir su
sakyti krašto ūkio reikalus. 
Balsus pradėjo skaičiuoti tuo- \ 
u po rinkimų" sekmadienio va
re. Pirmadienio ryte paskelb- 
t kad Raul Alfonsino radika- 
demekratų partija gavo 55% j 

.duotų balsų. Antroje vietoje 
tvo adv. Italo Luder vadovau- 
ma peroriistų partija, surinku- 
37%. Bei-reikia turėti gaivo- 

į kad pirmadienio ,ryte buvo 
įskaičiuota tiktai 50% balsų. 
Vyrauja įsitikinimas, kad pe- 
nistų balsu Skaičius žymiai 
ididės, o radikalų sumažės, 
aip ten bebūtų, Argentinos ka- 
ai nutarė, kad vyriausybę jie 
įduos civiliaius. Jąį gaus tie, 
irie laimėš itetūgunią. ' ‘ * 
Btienos " Airės provmcijoj'e. 
augumą balsu gauna peronis- „ . . - g , •
.i, bet pirmadienio ryte pero- .*<? ™,este

■' ’’vo suskai- Pr,es[ SAmenko. ; Jlams,
į tai dšon Austių pal
buvo? &bet kai 
hutą 
diktorius ^Ausiiįly^

„ ėjo iŠ miesto ir apstojo prie- 
1^ , mie^g. ,r-

Dii 'juarmaj^.-.-sako nepazjs- 
4. t an tieji, užėjo į nurodytą būtą

ERZERIUME PRAKIURO PAŠLAIT] 
IR SUKRITO 35 KAIMAI

DREBĖJIMAS PALIETĖ IR KAŠMIRĄ BEI JAPONIJĄ, 
UŽVERTĖ PLYŠ IN NUGARMĖJUSIUS ŽMONES

ISTAMBULAS, Turkija. — provincijoje žuvo virš 500 ž 
vidurdienį labai nių, bet vėlesnieji praneši 

kad žuvusių žm 
siekė virš lukštai

Amerikos kariai sučiupo Grenados 
diktatorių gen. Hudson Austin

PREMJERAS HUDSON AUSTIN SLAPSTĖSI ST. GEORGE 
PRIEMIESTYJE, NORĖJO PASIEKTljKUBĮE^IUS^.

BRIDGETOWN, Barbados tikri.' ar gen?Hudson Austin yra 
tas pats asmuo, kuris dėjosi 

‘ ■ įsakė sušaudytą 
shop.

Sekmadienio 
smarkiai sudrebėjo žemės Erze- . tvirtino, 
riumo provincijoje. Drebėjimas ’ skaičius 
buvo nepaprastai stiprus. Už ke- j Valdžios atstovai turėjo tpr 
lių minučių sudrebėjo Kašmiro. Šimų iš toje pašlaitėje buv 
kalnai, esantieji Rytų Indijoje.: kaimų, bet po drebėjimo 
Už kelių valandų tas pats dre- l-ryšiai su Paslinter nutrūko.

Įbėjionas persimetė į Japonijos liko jokio telegrafo ar tele 
kalnus ir vietos gyventojus ge- j ryšio. Kariuomenės vado' 
(rokai nugąsdino. Visose trijose. turėjo radijo ryšius su Sm 
vietose drebėjimas buvo 6.14' pasieniu, bet atrodo, kad di 
Richter drebėjimo skalėje. Tai jrmo metu nutrūko ir šie rj 

j skaitomas labai stiprus. Tuo! Yra pagrindo manyti, kad 
Į tarpu nei Kašmire, nei Japoni-, bėjimas išvarė pasienio sa 
joj nuostolių nepadarė, nes jis: toliau nuo sienos.
lietė tik aukštus kalnus, bet Er-j Gyvi likusieji ir atsigavi 
zeriumo provincijoje sukėlė bai-' tvirtino, jog jiems atrodė, 
šią baimę. | tuoj au po drebėjimo prj

. . i linguoti kalnai. Kai pašlaili
Turkijoj, Erzeriumo provin- , - i *• * •J •” r j linkdavo į plyšio pusę, tai

j kaimai pradėjo verstis į ;
: Plyšys turėjo būti labai 
Nespėjo į plyšį nusiristi v 
kaimas, tuojau po jo žemy 

^linkdavo kito kaimo narna

tyli normalią tvarką. Guberna- toks gudus kąd.kiekviey gg štovč jusięj
kai bijojo pajudėti. Jie būt 
nėję pažiūrėti į prakiūrą, 
bijojo, kad krintantieji ąkn 
neužverstų. Bijojo leistis Ž! 
nuo pašlaitės, nes nežinoj 
kartais nėra kito plyšio.

, , . . ___ i Reikia turėti galvoje, kaibeknntantieji . -J nuošė jau salta, salia pral 
šių plyšių šiek tiek šilčiai 
toliau šaltis ir vėjas gana 
rus. Turkų kariuomenė pi 
gelbėti nelaimės vietoje iš= 
kiusius žmones.

skyrusi Grenados gen. guberna- Grenada nepatektų Kubos- So- • ei joj, prasižiojo pašlaitė, sudre- 
torium. Gubernatorius nujautė, vietų kontrolėm Aiškus daiktas, bėjo Paslinter pašlaitė, ir na- i 

. kad kubiečiai įknisasi Grenadoj, gubernatorius negalėjo pritarti mai, akmenys, žemė bei žmonės 
■bet britai nemanė, kad kubię-j genv Hudson Austin sudarytai pradėjo verstis. į prakiurusį 
i čiai ir rusai bųtų ruošęsi užimti' vvriausybei. 
j r-___ j£ f . U.
j 
t 
1

j plyšį. Jokio šauksmo, jokio Irū? 
j Sutarta galimai greičiau atsta- ( kimo nesigirdėjo, liktai .buvo

1 n/Arm oho IvorL’o rLifrvVc rtfuitic c T’o-TSJ'V’Tžit’Tr? o_
visą^Grenadą^....

JAV paskyrė savo 
ambasadorių torius išsiuntinėjo visiems salos ną žmogų paraližavo.

I į gyventojams patarimą- tuojau. Trys turkai, buvusieji kitoje
Gubfernatorius Scoon praeitą grįžti prie normalios tvarkos, ^prakiurusio plyšio pusėjįė, išliko 

šeštadienį susitiko su JAV ka- leisti visiems vaikams eiti į md-V gyvi. Jie Savo akimis malė, ka’p
■į i riuenienės vadais, iš Barbados \ kyklas. r sudrebėjo. pašlaitė .ir pradėjo

skrendančiais į Grenadą. Pasiro- Amerikiečiai’įsteigė ambasa- ristis žemyn žmonės, namai ir
'do, kad gub. Scoon nebuvo in-Idą Grenados salėje. Atsirado vi- gyvuliai. Pavojingiausi buvo 
• formuotas apie kubiečių ir rusų sa eilė reikalų, kuriuos lengviau dideli ąLhrėnys, J

( I planus užimti Grenados salą,: spręsti ambasadoriui, o ne ma- žemyn nuo pašlaitės. Kai jie pa- 
t; bet dabar jau aišku, ko kubie- rinų vadams. Amerikiečiai bus

kad saloj, kol vietos gyventojai neiš- 
ne-'sirinks parlamento ir nesudarys 

| turi jokių pretenzijų į Grenados demokratinės Grenados vyriau-
, . . _ . . ..’sala. Amerikiečiai nori, kad svbės.tybes pareigūnus ir pasikviesti • - ’

savo žmones sudaryti naują vy
riausybę. Kol Grenadoje nebus 
sudaryta nauja vyriausybė, tai ! 
gen. Hudson Austin bus išvež- j 
tas į JAV laivą, kad jam būtų 
užtikrintas saugumas.

Leis britams išvežti 
kubiečių lavonus

Diktatorius .Fidel Castro 
rėjo, kad jam būtų atiduoti 
suimti kubiečiai, bet JAV 
riuomenės vadovybė 
britams, kad jie gali nuvežti į ninke M. Bariene. Suvažiavimą 
Kubą visus Castro karius, žuvu- atidarė pirm dr. K. Šidlauskas, 
sius neramumų metu.

Castro paskelbė, kad Grena- į konsule J. Daužvardienę, VLIKo 
doje buvo tiktai 784 kubiečiai, j atstovą p. V. Jokūbaitį. Pažy- 
Turint galvoje, kiek dabar sa-į mėjo, kad susirinkome apžvelgti 
loję jau yra suimtų 
(ai JAV kariuomenės 
nusprendė, kad leis išvežti tik
tai žuvusių lavonus ir sužeistuo
sius kubiečius, bei jokiu būdu 
kitų neišleis. Reikės išaiškinti, 
kas iš tų suimtųjų dirlx? prie , 
aerodromų statybos ir kas vedė 
saloje agitacinę veiklą ar ruo
šėsi ginkluotam salos užėmi
mui, kaip galima aiškiai matyti? 
iš rastų tekių didelių ginklų ir j 
amunicijos sandėlių.

Manoma, kad Amerikos ka
riai galės iš Grenados išvažiuoti 
žymiai greičiau negu tikėjosi. 
Britų premjerė nepatenkinta, rašiūnas ir Stasys Mankus. 
kad jie nebuvo informuota apie 
intervenciją į Grenadą. Atrodo, 
kad premjerė klysta. Amerikos 
kariuomenės vadovybė visą lai
ką palaikė ryšius su britu Scoon, 
kurį britų vyriausybė buvo pa-

^Ždįi^ariuomenės vadtį- 
^ė. nt-ra tpaširyžusi teisti gen.! 

jludson Austin, bet jis bus ati-, 
duotas Grenados vyriausybei, 
kai bus tokia sudaryta. Toji vy-j 
riausybė turės būti salos gyven
toju rinkta. Ji turės atstatyti . , . _ ..v , . • ■ i ciai ten sieke. Paaiškėjo,pagrindines žmogaus teises. Vy- į T, __ , . . , .. , . .. , . ,. , . ilį I JA v kariuomenes vadovybenausybe negales leisti kariams i . . ~

ėgešrtiriięę.iij; g '■
ąfrfijoį pgSifttiiWlife _?. v ■. 
idešnįs. ArgėutiųiečS i^-iB lr lsslvede ^auvaliauti pradėjusį 
įtu.Jr^s/įfžklAiotOj^S diktatorių, f jrmiaūsia jis ^vo 
aštik’* - / '-*'•**t'Grenados,kariams sušau- taip sauvaliauti, sušaudyti valš-
. v'
Prez. Bignone riorėjof kad. Bish<$. Po to gen. Hudson. Aus- 

lalsšyftnki vykti? jateinančių tjn įsakė- tuojau sušaudyti ketu- 
netų pradžioje, bet jsuvažiavu- ris buvusius ministerius. Man
ieji' provincijų kariuomenės nąi paprašė generolą atiduoti 
radai' įsakė rinkimus pravesti ginklus, įsisodino į karo mašiną 
palio 30 dieną ir greičiau per- Įr atsivežė į St. George JAV ma
tuoti valdžią civiliarps. I — i—... X^rvV,.-i ' I ta— 1- o —1 —1 I — — T. ...Z,
Suvažiavę kariuomenės vadai 

iinojo, kad kariai, krašto finan- 
>ų nepagerins. Naifjas parla- 
nentas susirinks šių metų gruo- 
ižio 19 dieną. Parlamentas iš
rinks naują krašto prezidentą.

t Ą
dyti suimtą premjerą Maurice

rinų štabą. Ten kariai nenorėjo 
tikėti, kad gen. Hudson Austin 
taip lengvai būtų pasidavęs.

Nušovus premjerą Bishopą, 
jis tuojau sukvietė savo arti
mesnius draugus sudaryti nau
ją ministerių kabinetą, o kai 
patyrė, kad JAV malūnsparniai 
nusileido Point Salines aerodro
me salos pietuose, tai, nieko nie
kam nesakęs, išėjo iš namų. Kol 
kubiečiai St. George mieste

— Iranas tvirtina, kad numu- priešinosi amerikiečiams, tai ■ ir 
šė Irako lėktuvą.

— Tonkino įlankoje kiniečiai 
ieško audros metu dingusio JAV 
laivo su 84 žmonėmis.

gen. Hudson Aus’in buvo St. 
George, bet kai kubiečiai pasi- 

I traukė į kainus, tai ir gen. H. 
> Austin išvyko į priemiestį ir ap
sigyveno pas savo pažįstamą.

Krašto apsaugos departamen
tas paskelbė, kad pirmiausia 
bus nustatyta suimtojo gen. H. 
Austin asmenybė. Jie nori būti

LflBn Carter ,

LiHian Carter, buv. prezi
dento Jimmy Carter moti
na, sulaukusi 85 metų, mirė 

nuo vėžio sekmadienį, 
Georgia valstijoje. 

- 9 »

KALENDORfiLIS

Lapkričio 1: -Visų šventųjų 
šventė, Vaivarą, Žygaudas, Es
mė, Kaributas. “

Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:46.
Oras vėjuotas, debesuotas,

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO EIGA

Jau kturiasdešimt trečias me
tinis Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas įvyko spalio 
22 d. Liet. Tautiniuose Namuo-

n°- i se. Chicagoje. Atvykstančius at-j siu sveikinimų:
vrsl stovus ir svečius prie registra- 
ka- cijos stalo sutiko ALTo reikalų 

pranešė vedėja I. Blinstrubienė su talki-

Pasveikino garbės svečius: gen.

kubiečių, 
vadovybė

praeitus darbus ir aptarti nau
jus uždavinius. Paprašė susikau
pimo minute pagerbti .mirusių
jų ALTo veikėjų atminimą.

Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Prunskis. Į prezidiumą pirmi
ninkas pakvietė ALTo. vicepir
mininkus: Teodorą Blinstn>bą, 
Povilą Dargį, dr. Leoną Kriau- 
čeliūną. inž. Viktorą Naudžių, 
dr. Vladą Šimaitį, dr. Joną Va
laitį, kurie pasikeisdami vado
vavo suvažiavimo posėdžiams. 

Į sekretoriatą .įėjo: adv. Alek
sandras Domanskis, Ignas And-

Suvažiavimas taip pat patvir
tino pasiūlytas komisijas:

Mandatų — Irena Blinstrubie- 
nė ir Petras Bučas. Rezoliucijų 
— inž, Viktoras Naudžius, Teo
doras Blinstrubas, dr. Jonas Va-

Šimaitis, 
Antanas ! 
Pautienis.

taikydavo į duobę, pradėdavo
daužyti į įplyšio šonus.

Žemyn krintančius namus ir
žmones mačiusieji tvirtina, kad

: tai buvo pats baisiausias drėbė-
H'““ Tu,?.ij°le- PisliDler' «wl - Gen. Hudson Auslin
: take yra 2» k.lomelrų atstumo- Us JAV karo kad
, je nuo os.e ų s.enos bėgtu. Jis bus atiduotas 1

Pirmieji turku valdžios pra- Grenįdos valdjiai
nešimai sakė, kad Erzeriumo:

laitis, dr. Vladas
tautas Jokūbaitis, 
žeika, Algimantas

Suvažiavimas susilaukė gau-

Be Amerikos karių
Ma- laisvės kovos sąjūdžiuose jie yra ' niekas neįvažiuoja ir r 

! vadovaujančiuose postuose. Ska- žiuoja iš Grenados.
tino visus vieningai veikti sie
kiant laisvės.

Dr. Vytautas P. Dargis kal
bėjo R. LB-nės vardu. ALTo 
veikėjam linkėjo sveikatos ir 
sėkmės darbe, kad pasiektume 
Lietuvos nepriklausomybės.

Kazimieras Povilaitis. Liet.
Darbo Federacijos vardu, džiau
gėsi ALTo vieninga veikla su
VLIKu. Pridėjo au.ca 100 deri.

ALTo informacija

Vv-

Gen. kons. J. Daužvardienė • 
pasidžiaugė ALTo gajumu ir , 
svarbumu. ALTo kelias tiesus, 
nenukrypsta nuo savo uždavi- , 
nio. Kol Lietuva pavergia, ALTo 
veikla būtina ir remtina. Reiškė 
padėką už pastangas Lietuvos 
byloje, dėkojo už bendradarbia
vimą su Lietuvos diplomatinės . 
tarnybos žmonėmis. Dirbkime, 
kovokime. Lietuva vėl bus 
laisva! :*• \ .j

Vytautas Jokūfliaitis VLIKo 
vardu džiaugėsi gausa veikėjų, 
kovojančių dėl Lietuvos laisvės. 
Sveikino dr. K. Bobelio vardu. 
VLIKas gėrisi ALTo darbais; 
ačiū už finansinę ir moralinę 
pagalbą Lietuvos byloje.

Dr. \V. Maesen sveikino čekų 
ir jų laikraščio “Denni Hlasa- 
tel” vardu. Priminė bendrą ver
giją komunistų okupacijoj. Vie
ningai veikdami, nusikratysiine 
bedieviško komunizmo jungo.

Dr. Jonas Valaitis Lietuvių 
gydytojų dr-jos vardu sveikin
damas priminė daugelį gydyto
jų, kurie buvo veiklūs laisvės 
kovoje. Dabar gydytojų draugi
joj yra apie 500 narių ir visuose

— Pirmadienį aukso i 
kainavo $386.

— Blogas orss privertė 
rikiečius sportinnikus a is 
ti lipti į Himalajus.

— Pakistano diktatori 
Juh-k bandys atnaujinti 
nius ginčus. Nuo to vėlia 
gali nukentėti.

Ankara *
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Turkijos šiaurėje, visai netoli Van ežero, sekmadien 
smarkiai drebėjo žemė, padarė didelius nuostolius



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 

JONAS /iDOMAVICIUS, M. D.

Bcdynaų. O jie, suglaustai ta- 
riaat, štai kokie: 

t t. Judėjimas, 
vaikščiojimas, per savaitę tuzi

GALVA SUKASI, ALPSTA, 
KAS DARYTINA?

Klausimas. Mano vyras daž- vi u stiprumu su ja kovoti, vi-

a

n ii turi trumpam laikui galvo
sūkį ir momentui apakimą, kai 
j s keliasi iš lovos. Ypač po bau
gaus sapno toks negerumas jam 
pasireiškia. Prašom Gerb. Dak
tarą mudviem su vyru patarti, 
kas tai per liga ir tkaip su ja ro- 
kuotis. Dėkojame iš anksto.

Atsakymas. Kai laikinai į sme
genis mažiau negu reikia paten
ka kraujo, žmogus gali pajusti 
Tamsios aprąšomą negerumą. 
Ypač kak-žmogus kuo’ nors išsi
gąstamai baiminasi, dar ryškiau

sus jos prišaukėjus ir pagrei- 
tintojus šalinti visomis mums 
žinomomis ir galimomis prie
monėmis.

Galvos sukimasis

Lygsvaros tvarkymas atsiran
da ausyje, vidinėje jos dalyje. 
Toks tvarkymas padeda tvar
dyti ir akies judesius. Todėl, 
kai netenkama lygsvaros, atro
do, kad kambarys sukasi aplink. 
Sienos ir grindys atrodo keistai 
judančios. Dauguma tokių atsi-

tus simptomus. Tuo tarpu PAI'S Į pirino suaugusio dozę: DVI pen-

<

*i3ti vabalų p£.:a Lfidrn. Gerk 
tiek, kad kas valandą eitumei 

krutėjimas, I,šlapintis. Ir NEDEJUOK dėt to.
A Nesisielok, kiek eilių dole- 

nos mylių n u bėgimas. Mums, riais reikės iškloti Tamstos
• ♦ - • .11 1 1 _ A • -fkaratą. Nelaupyk sūnėnams sa

vų santaupų. Jas naudok iš
mintingai savos sveikatos užlai-

lietuviams, pakaks darbuotis 
tode, darže, apie namus. Tik 
jau nustokime durna votį taip, 
kaip ta moteriškė, eidama kas 
savaitę plaukus tvarkytis ir po 

’■ 20 ctolerių išleidinėti, kuri pra
šo vyro nuvežti ją už DVIEJŲ 
BLOKŲ pas plaukų dėjėją, o 
po to ji skambina jam, kad jis ‘reikia 25, kaip kai kurie gydy- 
ją parvežtų. Ji, mat, jau taip di 
dele ponia virto, kad du blokus
,ai eiti, būnant visai sveikai, jau japo riebumo — cholesterolio ir 
perdaug mužikiška. Tokia Lie- Arigfyeeridų. Dar atsimink, kad 
uvoje kurpių neturėjo, tik su darbai, judesys yra gero choles

terolio (high density lipopro
tein) didintąjas (jis neša lau-

kymą per tinkamą maistą, gė
rimą, gyvenimą, na, ir vaistų 
naudojimą.

6. Išsįtirk savo kraują dėl pa
grindinių keturių daly'kų (ne-

tojai nereikalingai žmonėms pa
taria: saldumo, rūgstumo ir dve-

perdaug mužikiška. Tokia Lie- .riglyceridų. Dar atsimink, kad

I

I tsf :;
Algirdas mosinskas

LIETUVOS ‘ATSTOVO PASKYRIMAS

i ė (Tęsinys)

Atsimenu, kad jisai labai daug 
dirbai, buvo labai nekalbus- ir i 
labai nervuotas, sėdėdavo ilki 
vėlvvos nakties, kažkokius raš
tus rašydamas, arba ilikrinda- "F 
mas pabėgėlių sąrašus. Jis su
darydavo ištisus traukinius, eše
lonais vadinamus, iš keliasde- į

.i=

simt vagonu, j ^Yriuos tilpdavo 
keli tūkstančiai žmonių. Tie 
traukiai - ešelonai vykdavo | iper

i >
atskirą, garvežiams pribūti, ko
misiją, nes bolševikai pradėjo ,- 
daryti visokias suktybes. Pavyz- 1 a 
džiuį, senas, išrūdijusias garve- į 1
žio kūryklas, visai prakiuru- t

tas negerumas pasireiškia, nes 
taria prisideda kraujagyslių su- 
sitrauikhnas-spazmas.

Galvos sukimasis ir alpimas 
trejopai -pasireiškia: sąmonės 
netekimu, galvos apsisukimu ii 
lengvumu galvoje. Sąmonės ne
tekimas atsiranda tada, -kai 
žmogus nustoja savo kūno kon 
trelės ir neatsimena apie tai. 
Jei toks sąmonės aptemimas 
gaunasi žmogui stovint, jis 
grius žemėn ir galės susižeisti. 
Dažniau toks negerumas pasi
reiškia lengvesnėje formoje — 
momentui ajiakiniu, tada žmo- 

w • 2 • • • i

ATSPARUS KŪNAS pasigydė 
nuo slogos bei gripo. '

Kodėl žmonės be reikalo 
lankosi pas gydytojus?

Pilni gydytojų laukiamieji vi-
tikimų neturi tikrai žinomos, saį į,e reikalo atsilankiusiųjų ge

rina lik gydytojo kišenę, o ne

kių grainų aspirino tabletes kas 
KETURIOS valandos su gera 
stikline NAUDINGO SKYSČIO 
(sriubos, vaisių sunkos ar avie
čių arbalos su medumi). Žino
ma, čia tinka ramunėlės bei 
liepžiedžiai, šito paprasto, vi-

čiukėmis kalbėjosi, o čia vaiz
duoja P^eaganienę.

2. Nutukimo sutirpdininias 
per sveiką maistą, per nepersi

. valgymą, per gerais darbais už
siėmimą (tūlo kunigužio be ge
rų darbų dangun vedimą už nie- 
.<ą laikymą).

3. 3 Druskos ir sūraus mais
to ne vartoj autieji ir aštrių val
gių vengiantieji daug rečiau 
sloguoja. Keiskinie savo nesvei-

kadi priskretimus iš kraųjagys-

Latviją Lietuvon; kelionė užsi
tęsdavo keletą savaičių. Tad 
reikėdavo aprūpinti juos mais
tu,' kurio tada nei, Ukrainoje,

sias, pradėjo daryli iš kartono, 
nudažydami jas juodais dažais, 
— ir štai Jums gatavas garve
žys; atrodo iš oro kaip naujas.

Ir vienas iš svarbiausių laimė
jimų, tai buvo gavimas penkių k 
milijonų aukso rublių iš bolševi- " 
krai's Ukrainos valdžios, kurie 
laimingai, ginkluotų kazokų pa- 

; i lydėti, pasiekė Lietuvą.

Netrukus, 1921 metų pavasa-

nudažydami jas juodais dažais.

4

lėkimas atsiranda tada,

nus mažai mato ir nori sėstis ar 
gultis. Jis tokiais atvejais girdi, 
ir tai nėra tikras apalpimas. To
kie trumpo nematymo (black
out) momentai gali rištis su pa
dėties pakeitimu bei susinervi
namu. Tikras sąmonės neteki
ntas esti sukeliamas rimtesnės 
priežasties, kurią suseka gydy^ 
tujas... i

:Visi būsime saugesnėje būk-
lėąe, jei -sufikšime# kad tiek 
lengvesnė, tiek ir sunkesnė mi-
nelų apsireiškimų būklė esti su-

priežasties. Manoma, kad viru
sinė infekcija lygsvaros 'organe 
galinti sukelti tokią negerovę. 
Sklerozė (kraujagyslių, aprūpi
nančių lygsvaros- organą krau
ni, susiaurėjimas) ingr gali to- vargina.- Tai nedidele ]įrięžasti& 
kią negerovę sukelti. Gaivos su-" 

(vėrti-go) galį tikraiKimąsis (vėrtigo) galį tikrai 
.mugu varginti, todėl reikią .tar
us tokiais atvejais su gydytoju.

Lengvumas galvoje

Lengvumo jausmas. (Light- 
.leadedness} galvoję yra labai 
dažnas palydovas gripo bei šio-' 
gos. los negeruvės verčia žmo
nes nereikalingai lankytį gydy
toją. Slogos ir 
hibs - 
.ūsų;5 
pagydo, 
sveikas
g v A - ...
riausios priemonės prieš slogą

į»:iv '» v*’'i’’- -

paciento ’ligą. Jie sloguodami
lankosijpto’s gydytoją svarbi a u-

1

-i

J
“Erdvėlaiviu stotis” v

c*

, tai pajėgė pra
stumti gerbėjus ir padaryti par-

paprašė, kad pasakytų, ko ji 
nori. Ji pasakė. Vrdolyakas pri-r
žadėjo tai padaryti ir paklausė:

— Kas turi raudoną plunks
ną? Juoda plunksna aš nenoriu 
sutepti baltos ir švarios rankos.

Mergaitė atkišo kairią ranką, 
o Vrdolyakas, tepdamas savo 
inicialus ir užpildydamas rėžė- 
lius, įrašė į kairės rankos del
ną E.V. Mergaitė ir vėl apsiaša
rojo, tiktai šį kartą iš džiaugs
mo. ' ' ■'

•,« .Ą 
i

pėjht Abu kepa geras liętuviš- 
duouas, truputį kitokias.

iština Ausim atsivedė savo 
sūnų ir gražiai nuaugusią mar
čią. Buvo dar trys lietuvių stž- 

(Bus daugiau)lai.
Bps. 7

GALAS ŠUNIMS

Pekino šunų savininkams duo-( 
ta iki lapkričio 1 d. atsikratyti 
visais šunimis. Po to dar likę 
šunys bus sunaikinitį valstybi
nių organų. Per paskutinius ke
lis metus, rašoma laikraštyje .. 
“Ęeking Daily”, Šunų skaičiuj 
sostinėje pakilo tiek, kad jie ne 
lik trukdo palaikyti higieną, -bet

Vrdolyakas pasirašė dar ke
lias knygas, tuo tanpu • Majer- 
czykas praskynė taką kita kryp
timi, padarė dar porą nuotrau
kų ir nulydėjo Vydolyaką i iki 
.artimiausių durų. •

’ • lTada ir vėl žodį tarė alder- 
manas Majejczykas. Jis padė
kojo visienis susirinkusiems. 
Pranešė, kad būtų norėjęs visus 
išvardinti, nes visus jis - asme
niškai pažįsta, bet pastebėjo, 
kad tai negalimas dalykas. Kal
ba ilgai užtrūktų ir kitiems bū
tų nuobodu.
> Bet Majerczykas. pradėjo mi- 
hėti’ etnines grupes, su įkuriomjs 
jam tenka dirbti! Pirmon. eilėn 
jis priminė lietuvius. Jis džiau-

ir sudaro pavojų “žmonių bend
radarbiavimui”. - E. L. r*' ; •■ i-

Lengviau yrą liepti, negu'
(feU. ; " - f

nei Rusijoje nebebuvo. Tėvas rį, ir mes nuvykome Lietuvon, 
kažkokiu būdu pradėjo gauji iš Su mumis tame pačiame prekių t 
Lietuvos -po vieną ar po keletą vagone važiavo chemikas p r of e ' 
’» —------------ --------- - ~
kuriuos' išdalindavo kelionės iš- dukra Galina — kokių 1J ar 14 į 

tiems keliautojams, mietų mergaitė. Mes gavome at-Į

iių), o sėdėjimas ir plepėjimas 
; (bei kitų nuodėmių skaičiavi
mas) yra blogo cholesterolio 
flow density cholesterol) san
dėliavimas savo kūne: jis pri- 
skretina kraujagysles. Tada ne 
tik svaigimas, sukimasis galvos 
bei alpimas atsiranda, bet dar ■ 
ir sunkesnės negerovės žmogaus 
pečius užgula: gaunasi strokas 

. (paralyžius), širdies ataka bei

vagonų maisto, ypač konservų, sorius Juodakis su žmona ir K
f.

vakarėse
kurie sudarydavo savo-komi te-1
fus nuo kiekrieno vagono. Iš paįrrovėm į jį visą savo turtą: į 
viso tokiu būdu grįžo- iš; Ukrai- j tai yra, visus baldus, ir bendrai' 
__  •— _ ___ 'TA A/\A z> t 1-^-. z^v-k-% a nM

skirai visą prękinį vagoną, iri
-^vAni 1 ir visa savn turtą: |

i ENERGY 
WISE #ALDERMANĄ MAJERCZYKU SVEIKI-e' u.

lr“
įl.l r
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nos ir Kaukazo viris 70,000 žmo- viską, ką turėjome, net plani

reiks-monijimas silpnagalvių.

Reikia gausiai gerti 
naudingų skysčių

Kaip lu nepa'.arsi, kaip .tu ne 
£kaibinėsi gerti gausiau naudin
gų skysčių, vis vien pensininkas
tavęs neklausys. Jis nenori daž xus valgio įpročius rveikesniais. 

siems žinomo, dar mūsų močiu-[aiau šlapintis, todėl save “sau- 
čių sengalvėlių išbandyto gydy- < su”- laiško. Tai pagrindinis save

kūno žalojimas. Karščiuojant tymui ir: sklerozės atitolinimui.
Gausus, naudingų skysčių nau-

mo .geriausio nuo slogos dabar
:sia dėl. trijų priežasčių. 1. Jie Į daugelis nepripažįsta. ’ Ir labai reikia labai gausiai, kaip • jar .
tikrai- fiėžinb,' ąr tik sloga juos nesveikai elgiasi. Todėl visi ge-

• • 1 t— - ' _ .T ■ -r ' ‘ • • - f

................... . . _ . b

nes daugumą .žmonių žjNO, kad
jie. sloguoja ar gripudja -(suh- 
kespęsloga negabioj a Į. Sunke
nybė; yta’Jokių žmonių į asmeny-.

■ . -a,., - * ’ ,1 - ’ v •»* *

k esnęsloga negabioj a f. "Sūnke-

bėję r-•'kai’’. įieriis karštis pakyla

ros valios ii*- sveikos makaules 
mūsiškiai turi grįžti prie geriau- 

'sio it’, saugiausio slogos gydy
mo: poilsio, aspirino ir gausaus 
naudingų skysčių gėrimo. Ypač 
daug padeda paukštienos tirštas

4. Svaigalų, rūkalų vengimas
yra BŪTINAS sveikatos palai- kojų nepanešimas ar inkstų ne- 'A

iikis lOVĘį jie .galvos 'netenka:
įieimš. atibdo* kad žemė po jų 
kojomįš’-dį’ėbą, ar kalnai virsta
į jŪTU>gilūiBaš: bei vandenys lie
jasį,ąntJų Jie- šaukia gydytoją^ 
lekia kąilyerščįals ipas jį, vaisti
nėje^ tokiė tiesiog paniką kelia,
lekia kūlyersčiais ipas jį, vaisti-

gi-ipųi es^^ėligi^vi prąšo^^j^his; greičiaif atleisti
1 cdėF antibiotikai jų ne- 

Ktaip atsparumas irr 
užsilaikymas valgyje, 

gėrime ir poilsyje yra (rys ,ge-

nių. , Tikslaus skaičiaus nebeat- ną. Viėtos užteko visiems, ir pa- į NO DIDŽIOJI BENDRADARBIŲ SALE tijds pirmininkui kelią. 
crmAviii endurtrii Vnnčnh- trwcrifrT iaifoico tain vfU/iavrim I . .simenu. Buvo sudaryti konsulą- [ogiai įsitaisę, taip .važiavom

k
'U

■ J

11.

tM»C14V»n> 3,0001*
Ctans* the oi! and .

Vrdolyakas yra gražiai nuau
gęs aukštas vyras. Pradžioj mo- 

Į terys prašė pasirašyti storą aid-, 
keliais atvejais susirinkusiųjų Majenczyko sveikinimo knygą, 

o vėliau, kai atsirado fotografai,

K • ; - . ■ • ■ . O
kelias -savaites^ kol pasiekėm Į 
rusų-latvių pasienyje esančią Se-i 
biežo stotį. 0 čia mus sulaikė! ■ 
vietinis, pareigūnas latvis, labai.. | 
arogantiškas, nachališkas. Sa- | 
kėši nieko negavo, jokio įsaky- I 
mo mus praleisti, nebepripažino 

kumentų; pareiškė,/ kad mes

ATVYKO COOK APSKRITIES DEMOKRATŲ PARTIJOS 
PIRMININKAS EDWARD VRDOLYAKAS

tai, arba atstovybės komitetai ir 
kituose- Ukrainos miestuose, ir 
Kaukaze, kuris priklausė prie 
mano rajono. .

gėsi, kad jo warde gyvena daug e' 
lietuvių ir jam malonu’ su ją is' 
dirbti miesto reikaluose. Jis 
tuojau pastebėjo, kad artimiau- ; . . . ... r U ‘ v f , • •. ? • ' A-’ '

veikla. .
7. Minėti, vaistai sklerozės ati

tolinimui naudotini

įk

•Jlgydytojo į $inmė.a, naudoti naudingų skys
čių ir valgyti gausiai vaisių L 
daržovių. Gerti ir taip valgyt, 
eikia tiek, kad .prisieitų eiti šla
pintis KAS VALANDĄ. Taip, 
.<as valandą, ir nė kiek ne ki 
taip

Skystis 
oronchuose, geriau atsikosėt, 
.eis. Tada uždegimas prie slo 

; guojančio pensininko ne taip 
; engvai prisikabins. Garavimas 
'kambaryje, ypač žiemą, gausia 
Tildant kambarius, yra naudin
gas.' Prisieina garus kvėpuoti 
jo lįys valandos po dvidešimt 
minučių. Tada reikia būtinai 
neiti laukan iš kambario. Būti
nai ilsėkis lovoje. Klausyk, prr 
simink mūsų mamelių patari
mą: išgerk arbatos ir Susiklos- ’ 
tęs ilsėkis.

Tas Tamstos minimas .gaivos

Joj’imas yra sklerozės atitolini-
nas ir daugeliu kitokių negero- priežiūroje esant, 
rių atitolinimas. Padarykime sa- . 
vo kūną UPELIU, paliovus jam

Sėkmės!
<v Tėvas kai" kada turėdavo 

smarkių susidūrimų su Sovietų 
organais,' ypąč> khi Teikalaųda-

į Ė?

/ik k ; S
plojimais buvo pertrauktas.
'Vrdolyakas pasveikino susi- tai'jaunesnės moterys jam -tie- r , , . T' ,, \ J ,

šias jo -bendradarbis yra^ Toe l.

Kulys, kuris buvo suorganizavęs į ?rinkusius ir pareiškė', kad jis siog kabinosi ant kaklo, kad ga
miest© administracijoj visą lai- lėtų fotografuotis kartu su.(Vr- 
ką glaudžiai bendradarbiauja su dolyaku.
aldermanu Majerczyku. dvylik
tame warde labai populiarus 
aid, Majerczykas, bet susirinku- ’ 
šieji šiltai plojo ir Vrdolyakuf, 
kai jis papasakojo, kokioje pa
dėtyje buvo palikta Chicaga, j 
1 
mokratų partijos kandidatams.

Vrdoflyakas atsiprašė, kad ne
gi 
stebėjo, kad jaim teko būti ki-, 
tame Chicagos susirinkime. Su-' 
surinkusieji suprato .-demokratų į 
politiko sunkias pareigas, kuris 
turi paruošti inateįikcijas hau 
jai kylantiems partijos veikė
jams. , ;

Vrdolyakas pareiškė įsitikini
mą, kad ateityje demokratai ne
darys tų pačių klaidų, kurias 
padarė ankstyvesnieji' pareigu-

kelis stalus šiame dideliame va
kare. Chicatgoje yra keli politi- : 
kuojautieji lietuviai, bet Kūlys

vo/.paleisti iš kalėjimų ten ka- mūsų turėtų diplomatinių do-t ; 
lipamus Lietuvos' piliečius, ir
nerėtūm buvo tokiu būdu išgel- į-buržujai, ir iš viso jis mus su- 

f . 7
I * ‘ ' • ' ? - • ■ . ' * - \

I Kažkokiu būdu vis dėlto pa- 
ki:ekįlvy^° mūsų padėtį -pranešti (

‘ t-V F-i. ~ *£• v„ė; telegrama mūsų tėvui į Charko-j
senoviškų: bažnytinių varpų, ku-j .... .7 , . , , , $

. . ■ - . , * , j - * vą, ir jisai greit atsirado, atvyk-•nuos- lTusai besitraukdami is > . , . , ' J• ........................................ damas atskirame, jam skirtame;
traukinyje. Traukinys -buvo su- Į

/SPAUDOJE
NAMAI PRAGARAI, 
BE NAMŲ NEGERAI

Čikagos lietųvjŲ' centrui Maf-

tesupažindinti... jį
Kai kas jau yra ir daroma:

Viena jauna moteris, liekna, 
?. nepajėgusi galvos iškelti aukš-i •o»

l i

L

buljonas . (vištienos, kalakutie
nos), geriamas po kvortą kas 
ŠEŠIOS valandos. Taip, .po kvor
tą! Taip, kas šešios valandos. 

1 Taigi, nuolat pę> truputį,per visą 
"šlogavimą. . . ,

Antra grupė, kuri sloguoda
ma -taip pat bereikalingai lanko
si pas gydytoją, mano, kad pe 
meilinąs ar kitas antibiotikas 
yra reikalingas jų ligos sutvar- 

: kymui.

Yra dar ir trečia gruipė tokių 
Be reikalo gydytoją sloguojant 
lankančiųjų: tai nusiteikimas, 
kad gydytojas TURI ką nors da- 

.ryti jų negalavimui palengvinti, 
žinoma, gydytojai ima elgtis 
:kaip tūli dvasiškiai: jie stengia- 
Į si patenkinti pacientus, - tikin
tus, kad gydytojas padės grei- 
:iau pagyti, kaip dievobaimin
gasis tiki, kad dvasiškis jį tie
siau. į dangų nuves.

Tais atvejais gydytojas esti 
vei-čiamas duoti sloguojančia 

rjahi antibiotikų ir net nepaaiš 
kinant, kad jo prirašyti vaistai 
mažai veiks slogai. Supranta
mas yra toks gydytojo elgesys: 

;kas, gi, nori pasakyti sloguojan
čiajam. kad jis. meta į balą pi 
nigus ir gaišta veltui laiką alsi 
lankydamas pas gydytoją ir 

-gaudamas nuo slogos “Šatą”.

Žinoma, yra tokių atvejų, ka
la reikia eiti pas gydytoją su 
slogavus. Mat. gali gautis prie 
virusinės infekcijos dar ir bak- 
erinė ausyse bei plaučiuose. 
Tpač i|>as vaikus ir pensininkus 
tokios negerovės kartais prie 
slogos prisišlieja. Tada esti rei
kalingas antibiotikais gydymas.

Dauguma gydytojų per tele 
feną pasako pacientui: “Paimk 
porą tablečių aspirino ir pa 
skambink man rytoj-’. Nęsupy- 
kini? ant gydytojo dėl tokio pa 
sakymo 
gydytojas

suskystins gleives 
geriau

... Įsteigta

pette |^k ^poriruputį praran
dančiam savo g;yventojus lietu-

ir nųoi^i|ke^ 
vfų T’'”“ ‘ 
Turi ji jau sayi

i^hesiekianti
v . < .

w.
Į

I

. vius,Įkyla klausimas, kokia bus ;

atleista- Lielu- 
kultūros draugija ‘tĄusra”. 

) ii inn i-mrrA Hrbrwm ? Z;

bėjęs gyvybę auo gresiančio jam į areštuos.; į 
sušaudymo.
■ f - . i'
.Taipogi, atgavo, didelį

r
Į->?
H

iįi;

ų; it.

tapo artimiausių 12-to wardo 
aldermano bendradarbiu..čiau 5 pėdų ir ngįųrinti. jėgų 

arčiau prasistumtu’bėYeik1 verk
dama, sušuko: : ' Y * '

— Ponas Vrdolyak, aš turiu

wtettoflSMOlfr*į

Grėta buvo Brighton ■ Parito/ Į

Liet.' N am ų Savininkų' draugijos', 
pirmininko Utaros stalas. Prie.

‘ "'j ' ' . ■’ t'

vieno-stalo; sėdėj o du duonos ke-
— - j--

f. • .. i- -■ ■

■ OS-- 
SEgfe/v:

dama, sušuko:

pralaimėjus kiliem abiem De- ką n0"t2nsiai'įSkyt.i7'" 

Pirmininkas, pasižiūrėjęs ir

alėjo Taiku, būti salėje, bet pa-' pOr^ storulių, paklausė: !

j — O ką gi tu nori man pa- 
^sakyti? . - j t ^į-

4 V 
Tamstos pastaba^ .^jiri'aš

'' -Ją
• ?

1

^^Uarybą, / 
lomitetus. j p ariais ĮpM te 
iviėnfai .; ‘lietuviai 
) ir organizacijos. W-

i><; "I Sbes traukdami iš 
Lietuvos: buvo išsivežę. Tai buvo 
daugiausiaistoriniai daiktai, še- .

Ivaldybą ii & 
priimami - pavieniai 
(kas tik nori) į

tos T
abiem rankom pastūmęs į šalį A

darytas iŠ labai moderniško, I 
kaip tada mums atrodė, dideliais 1 
raudonais ratais garvežio, pa- ’

rteitis. Svarsto Drauge rugsėjo : 
j-9 dienomis m.dr.:

.. mums dar labai reikalingi 
‘Jaunimo centrai” ir “Kultūros-' 
židiniai”. Deja, atrodo;, jog yra ■ 
mananėų, kad mums pakanka 
ų, kuriuos dabar turime, ir kad

. >ent Chicagpje niekada mums-

sukimasis atsikėlus iš ■ lovos, 
sloguojant yra dažnas reiškinys. 
Geriausias vaistas tokiai negero 
zei yra minėtas vištienos-kala- 
mtienos sriubų valgymas.

Kai lengva galva darosi nesant 
dogai,_ nenusigąskite perdaug. 
Tokia tada negerovė gali gautis 
;usinervinus, išsigandus, ar dėl 
mažai naudingų skysčių gėrime 
■aunant PAMAŽINTĄ kraujo 
pūdį. Tokie, staiga atsistoję, 
jauna svaigmį. Alkoholio mėgė- 
ai dažnai turi tokią negerovę.

-

Vaistų , irjląbąi toėrvuojasi.
; Tckiemš. reiĮHą turėti vaistus 

yisą-‘laiką,'nwoį siogofe Tada jie 
ir 

dėl 'to greičiau ir- lęttgviab su

rč

. mažiau jaudinsis’ suslogavę i

ir^gi-ipą.

Žinoma, yra be-irecepto gau 
namų vaistų, o ..be- jų žmogus, 
dabar neapsieina^ Aspirinas, 
antihistaminai ir. snargliaviiną 'ASPIRINAS

$gą Tvarkysis,-s; nes nemėrikins 
sayb* kųnb 'atsparūmū' ligoins. 
Geriausias, žinoma, nuo slogos

'kųno • atsparumo“ ligoms

vaistas yrą taip visų nekiriamas 
Prieš slogos bei

V, ?

keliama didesnės bei mažesnės palengvinantieji {decongestants}- gripo sukeltą karštį ir prieš rau
• • . - t ■ ' t ■ - * -

slilerozėsi Tada, žinoma,

t

•■■‘t-.. / '

i i

Nario įnašas — 100 doL Narių į . šioįfktp,, septyniolikto arba aš-

reikės vaistai palengvina slogų šukei- menų skausmus- imti reikia aš-

I •• v

suverbuota jau arti šimto...
’ E. L.

**/
J

ĮKODĖL ZEBRAI DRYŽUOTI -

Į Pastaruoju metu' kai Kurie;'? 
^zoologai mano, kad juostos- zei> .. 

lebereikės naujų. Turbūt nesu- :rųs kailyje atsirado kaip prienio-
klystume spėliodami, kad jeigu 
šia tema apklausinėtame eilinį
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ir nemanykime, kad 
nesirdrpina sergan

čiuoju. Mat, aspirinas, kaip mi- 
•fiėtar yra Labai geras vaisias slo
guojant. ypač dėl slogos vatka- 
įraiis daugiau k.ti’ši’iuojant ir ne- 
-gaUiojant bei skausmų daugiau 
■ Uitint. Aspirinas imtinas *egu- 
.bariai kas keturios valandos’per 
vrsą negalavime larką.4

Jeigu nepakeli aspirino, imk 
\GltfRkMlNOPHEN tomis pal 
dozėmis, kaip patarta dėl aspi
rino. O jer smegenis silpsta; ki- 
Senė nehjštinama nerimtas, pirk 
‘CoJd. formula”. Tik .atsimink.

'rgi pigtwis ASPliMS»ASf,

- A

į

■A’-

. ‘sostinės” pilietį, iš jo ižgirstu-
^nuomonę,, jog dabartinis 

Jaunimo centras — čia paskuti
nis, ir kad jokių naujų “Jauni
mo centrų” nei Cricagoje’, nėr 
jos apylinkėse daugiau nebebus; 
Atseit, viskas su Jaunimo cent
ru pile Claremont ir 56-tos taip 
ir pasibaigs...

Bet yra ir kitaip galvojančių, 
— tęsia Draugas, — yra jau ir. 
sudarytų projektų:

...Prie pastarųjų reiktų pri- rie tik nutūpdavo ant statinai
čių. Stebėtojai surinko ir su

rašyta, tačiau kuris, ko gero,. f skaičiavo visus žuvusios vahz- 
bus greičiau Įgyvendintas, negu' 
katedra (nors kaina abiejų 
maždaug ta pati)1. Tai projek-. 
laš kur nors į vakarus nuo Chi- 
cagos miesto įsteigti Lietuvių

;nė, sauganti juos nuo musių 
cė-cė kandimo, šie vabzdžiai 
yra mįeglįgės nešiotojai, dažnai 
kanda arklius, antilopes ir kitus 
vienspalvius gyvūnus, o zebrų 
kažkodėl neliečia.

Angių zoologai Zimbabvėje . 
'padarė tokį bandymą: įvairias 
statinaites nudažė juodai, baltai 
ir juodais-baltais dryžiais. Prie 
statinaičių prijungė aukšto daž
nio elektros srovę ir paslėpė jias 
krūmuose. Aukšto dažnio srovė 
užmušdavo visus vabzdžius, ku-

M
į

A

X

Į

skirti dar vienų, apie kurį Ilgšiui
L r kai kurie vaistai gali su- : 
;elfi lengvumą galvoje. Tada 
gydytojas reikiamai pataria Ii 
gontui.

Ilgiau gyveni, dažniau 
ima gah a suktis

Tas minėtas su padėties pa-
ceitimu apturimas galvos leng- namus, lyg ir antrąjį Jaunimo 
/urnas, sukimasis bei trumpam 
aikui nematymas vadinamas gausiau po priemiesčius išsi- 
ptmiažėjusiu kraujospūdžiu kei
čiant padėtį (postural hypoten- r 
Son). Ta negerovė dažnėja su 
amžiumi. Tada momentui su- ' 
mąžta kraujo -kiekis smegenyse, 

įvairiais laikotarpiais 
gauna tokį negerumą.

Tokios negerovės gydymas: • 
PALENGVA padėties keitimas. 
0 kai staiga tokia negerovė PA
BLOGĖS, apsilankyk pas gydy
toją. O kai atsiras nuolatinis 
galvos lengvumas, neturint sk> 

Igos negemmų, nusiramink — 
tai ne dėl smegenų vėžio ai' ki
tokios ngerovės tas blogumas 

i gavosi. Kartais prisieina gyventi , 
sa too negerumu.

Tais atvejais geriausiai pasi-t 
elgs žmogus, gydydamas savo' 
sklerozę jau čia minėtais būriais. 
Prisieis pagrmd-nai. šalia visa
pusiško tvarkymosi, imfi z ink o 
sulfatą, niaciną ir Iryderginą.

centrą, kuris tarnautų jau vis

Žmonės

. tik* kūne-savo rncirko turto nidtains.kūne-savo menko turto nfe&ams
prekybininkas g<U už tą “Cold dvokiems nereikalingiems daly
fomfula” aplnštmti tavo kišenę 
keligubai švariau. Nieko kito 
geresnio hi

Tai tik prekybininko dym
tos “formulės"

>■ I

negausi.

džius. Paaiškėjo, kad ant dry
žuotų statinaičių vabzdžiai be
veik nėtūpė.

Remdamiesi vabzdžių regos

barsčiusiems mūsų tautiečiams. 
3u šiuo didžiu užmoju ir nore-, 
tume savo skaitytojus plačiau.klaidina.

ypatumais, mokslininkai, mano, 
jog musės cė-cė iš tolo mato ' 

.zebrą tik kaip šviesiai pilką dė
mę. Kai priskrenda arčiau pra
deda ryšk^fi juostos, kurios iš- 
b.ai-ko musių dėmesį ir jas su- 

(E. L)
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tams, o tvarkyrkrme savo svei- 
kalųknu geriausių būdu.

ertausiaš būdus yi% pll- 
rtinčs medicinos nu-

r
fe’

v.;.

Frida

o įjTrtL ■’ -f

^AMERIKOJE 
dausia iįetjirių fratemalinė 
ąąujanti jan? per 97 metus.-

atlieka kultūrinius dari>ijs£®e}teti„įr Wems, kurie tuos 
darbus',dirba. >. - A N •

Aid. Aloysius Majerczyk. tuoniolikto šimtmečio, su ’ loty
niškais užrašais, iir kartais mi
namais Ųetuvos dirikų vardais 
juose-j . ‘ ;t
-• Be to, išsiderėjo ir gavo dide
lius kiekius geležinkelių turto. 
Rusai) pasifraūkdairii iŠ Lietu
vos, paliko; tiktai geležinkelių 
bėgius; o garvežius, vagonus ir aky ant garvežio ir užpakaly kingų pareigūsų ir Jinkėjo aid. 
visa kifa, ką tiktai sugėbėjo, iš- bei ant stogų, su šautuvais ir L' ” J
sivežė; Tad Lietuvoj buvo didė- i kulkosvaidžiais. Kas matė filmą darbą ne tiktai 12-to wardo gy- 

; garvežių ; trūku-1 Dr. Živago, tai gal prisimins, ’ ventojams, bet ir; visai Chieagai.

I
- 1 

puošto dviem raudonom vėlia- CHICAGO, / III. r . Praeito■ ,'w .vi"“ • t • . i’i j / LAI. . x u

vytom priešaky, n- dviejų huk- ^tadienio valtare. g. Archer 
susimų vagonų, restorano :• Avi..iav. tanp ir Harlem
miegamojo.- į Avė. salė prisirinko pilnutėlė

i Tą traukinį saugojo ginkluoti ’ precinktų kapitonų, biznierių, 
raudonarmiečiai, susėdę prieš-! spaulos atstovų' Ųei įvairių atsa-

— Aš skaitau; laikraštyje;, vi-
sas
, * - - -į*— -- . • -■ ‘ -Vy

Jūs padarot posėdžiuose; Man
\ K

— Malonu girdėft
’ jos labai patink^ -f

randa jaunuolės, kurioms' tos

visa .kifa, ką tiktai sugebėjo, iš- bei ant stogų, su šautuvais ir AL Majerczykui tęsti naudingą

lis v;ągonų. įr 
rr.as. Jis gavo,

* T < X r Į

neatsimenu ten kad lygiai toks pat traukinys j
53^, tai gal prisimins, ‘ yentojains, bet ir; visai Chieagai.

■ Banketan atvyko Chicagosak (.rekmių vagoto ^™o važi- ’r DeSų
ketemmų^v^nį^.bglą,^ir- įnėfevy t komisarasos ;rmjninkas Mward

aY- V'jT- ^"•'n;k;''aS■ l-«;S-eil V!^Vl.dol kas. Gražiai, išanges,
Su- garveslais, .atenemr, buvo reikalus sutvarkė, t mes vist krj

Vįsąjatoriją, parvesiu ir tote- laimmgai atvykome i Kaurų. ; d.mokratu ,Dinninirkas ?■-
vikžtnis ir -jie' labai neno- 
rom jųijdttodavo po flgųjjr sun
kių derybų. fJam teko sudaryti trauksi, o nelaimė pati ateina.

' ’ .• 2?'* " * H - - ” . ' 3 . ♦ • ~ / ■
!■■■!. MW1IIIIL ...................ui  - I iru     ■miir»ra irei

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno te mdūtU

7 t Lain ės ir replėmis nepri-

ties .demokratų pirmininkas la
bai įšiltai susirinkusiųjų buvo 
sutiktas,, o kai pradėjo kalbą, tai

nai. Besipešdami tarp-savęs, jie 
leido kitam kepsnį nusinešti.

Vrdolyakui buvo labai sunkų 
išeiti iš salės. Jis buvo tiek ap
suptas. jaunų vyrų ir moterų, 
kad- negalėjo pajudąiti. Vietoj ' 
artėti prie durų, jis, gali sakyti, j 
buvo prispaustas prie sienos. 
Laimė, kad ten buvo pats aid..

pastabos patinka.,' /.

— Mums visiems jos patinka, 
— sušuko kitas iš publikos; s’."

Jauna moteris '^pakišo• Vrdb- 
lyakui išleistą programą^' Wd 
pasirašytų. Jis turėjo’ plurikspą 
rankoje, atvertėvidurinį: (pųsiaės;

Jauna moteris ' pakišo - Yrdo-

SUSIVIENIJIMAS LIE'
t* ‘ \ A '• "v . -*» ‘.

Į ^yra ; seniausia, dygiausia ir tart 
organizacija.- lieto’iams ištikimai ■

6. /SLA M

7

■■ - SLA-u išmokėjo1daugiau kaip AŠTUONIS kŲLĮJONUS dolerių

I1M m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrią, Vinte 
Krėvte, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
T. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai .bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M-K. čfuriionio. M. ŠSeikio, V. Kašubo*,
kūrybos povėikalais. 365 pust knyga kainuoja tik

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos hr Ui 
finll lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie <5aln\

Rūkitelė* Ir A Var»r
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I GIFT PARCELS. TO LITHUANIA |
| PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. |

| 2608 West 60th St, Chicago; DL 60629

E Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

= ’ Maistas iš Europos sandėlių.

= MARIJA NOREIKIENĖ

pį ir pasirašė, pavardę,^prideda
mas datą. -

— Aš noriu daugiau
reiškė jaunuolė.

— O ką tu dar. norį.?-; : -
— Man nepatogu-ptieš. Višuš

pasakyti. ' ; ’’

y

> c

(pa-

Vrdolyakas priglaudė?’ausį, ir

TeL 925-2787
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apdraudų savo;
apdraudžia pigiausiomis karnomis.

tvarte* bet jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu itfliuml ir surinktais duomenimll 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pust, kainuoja 12,

• VDENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spr&ly- 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne mubu 
gyvenimo bruožų apražyma*, bet tiksli to laikotarpio buities tfta* 
ratfirinė studija, suskirstyta akirsneltata. Ta 206 puslapių knyft 
parduodam* tik už fl

'* > LlEl'UVUKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-Tamafas«a
įSJcmtai pavalyta studija apie Rytprūsius, remianti*, Pakalnią k 
Labguvos ąpskričiĮ? dungivnlmta Kpražynūfl ĮdomtM Ete£rS*BO| 
IletuyluL Eddfny* Hfttttrnota* nuotratikom!*, pabaigoj* daofcni 
ritovxr®ų pav*dfnlma!*!r jų vertini*! | vokleEų EaSų. EkfidtiM
aand!n||6jc S35 pnri. knygoje jn Rytprūsių ĮtamMapfe. Kalusi R, 

v KA EAOOtS DM, rašytojui Prfronė»8 Printaltėi atfr 
mtnfcnal tr mintys apie asmenis te vfefaš neprft Hetuvoje te pte>

f
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Cosmos Parcels Express Corp. 
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Inl LIŪDAS MIKSYS, 
50 metų studijavęs, kaip ■

Lš PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA UETUVA ’M i
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JSAražė 7QQ puslapių fcirięfi sudėjo 
Beč far, W’lnrfs Mfc feyo pantyje J

i riškaJIĖai bet kada Ir 
w paraSyJff ■ apie f EKbrĮI. Wavfof
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|3JAY DRUGS VAISTINĖ .

2759 W. 71st St, Chicago, III.
• 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 vaL vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

i tli

Ir. Sėtuvių felbą. Jis moEErf kartu su šm. Ir prbL E, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbtniiikus, padarėmatotali bolševikų okupadfof metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 

bet kainuoja tik U. * ‘ \ i -

> JULIUS JANONIS^ poetas Ir revolladonleriua, nerupra* 
tai ir klal<Kng*l interpretuojamas gyvenime ir politikoje} tik te 
Furglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe 
riją. Dabar būtų j| g|tima pavadinti kovotoju už imogaua teiste 

F*> (fictorilo formato, 265 puslapių, kainuoja fA.
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lietuviu kalbą liečiančkg Ižtraukaa, paruošė tiksliu* vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
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nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

/
Grenada

Grenados sala yra nedidelė. Ji turi tiktai 130 kvadra
tinių mylių, tuo tarpu kai Lietuva turėjo 25,174 kvadra
tines mylias. Sala būtų maždaug tokio dydžio, kaip viena 
Lietuvos apskritis. Lietuvoj yra 3 milijonai gyventojų, 
o Grenadoj yra tiktai 100,000.

Kristoforas Kolumbas, baigęs Maliorkos jūrininkystės 
mokyklą, iš Kadiso išplaukė į Vakarus, ieškodamas Va- 
karų. Indįjoą. Tafš- laikais jūreiviai, aplenkę Afriką, pa- 
siekcfeVo J*ĖČytų Indijos salas iri, parriVėzdavo. i Europą 
pipirų ir 'kvepiąn^ųj^^^hapųf/o^KpIumbas, trim 
laivais pasiekęs Grenados salą, 'buvo įsitikinęs, kad jis 
pasiekė Vakarų Indijos pakraščius. Grenados salą jis pa^ 
vadino Concepcion. Ispanijos karalienė, ‘ norėdama 1498 
metais atsilyginti Kolumbui už “didelį atradimą” pado
vanojo jam šią salą, Kolumbas, antrą kartą ją aplankę^ 
geriau ją apžiūrėjo ir nutarė šios salos neimti. Ji buvo 
retai kąribų apgyventa^kalnuota, vėjuota. Su karibais jis 
nesusikalbėjo, tai nuo jos atsisakė.

Prancūzai, radę tuščią salą, joje išsikėlė. Rado karL 
bus, su kuriais nesusikalbėjo ir negalėjo jiems įsakinėti. 
Jie nesuprato, ko prancūzai norėjo. O jeigu ir suprato, 
tai prancūzų nenorėjo klausyti. Tada prancūzai sukvietė 
karibus į vakarų pakraštį ir visus sušaudė.

Prieš 8 dienas prez. Reaganas pasiuntė į tą salą 3,000 
marinų ir parašiutininkų. Grenados salą marinai labai 
lengvai užėmė, bet iki šios dienos salos jie dar nevaldo. 
Vakar saloje nušovė daugiau marinų, negu pirmą inter
vencijos dieną. ;

Galima spėti, kad prez. Reaganas buvo, gerai infor
muotas apie Castro ir Sovietų agentų planus Grenados 
saloje. Castro, rusų padedamas, ruošė didelius aerodro
mus ir atsivežė į salą didelį kiekį moderniškiausių Sovietų 
automatinių šautuvų ir visą eilę kitų ginklų. Castro pla
navo pagrobti visą Grenadą ir padaryti iš jos nepaimamą 
tvirtovę.

Prez. Reaganas pranešė, kad jis laiku spėjo saloje

iškelti marinus bei parašiutininkus- ’Jeigu ji# būtų dar 
porą savaičių pavėlavęs, tai marinai ten kojos batų* ne- 
įkėlę. Mątyt, kad Castro turėjo gerą uoslę. Marinai dar 
nebuvo įkėlę kojos j Grenados vandenius, kai Castro iš 
Kubos jau ragino Grenados saloje esančius kubiečius at
kakliai gintis. Jis pasakė: saloje turite ginklus, tai pri
valote gintis nuo amerikiečių.

Amerikos marinai iš anksto buvo suplaukę j Barba
dos salą, esančią šiaurėje nuo Grenados. Nuotolis buvo 
šimto mylių atstumoje. Pačios Grenados kariai galėjo ir 
nežinoti apie amerikiečių intervenciją' bet Castro žinojo. 
Jis, nieko nelaukęs, iš Havanos radijo^toties informavo 
Grenados saloj esančius kubiečius, kad jie gintųsi nuo 
marinų,

Amerikos ginkluotos pajėgos žipgsniavo į pavojin
giausius karių centrus Grenados saloje. Marinams pavyko 
užimti Point Salines aerodromą. Grenados kariai nesi
priešino marinams, nes negavo reikalingų įsakymų; ap
supti Kubos kariai iškėlė rankas ir pasidavė nelaisvėn. 
Pirmomis dienomis paaiškėjo, kad kitur saloje amerikie
čiams priešinasi kubiečiai, šalia Kubos karių štabo, rusai 
taip pat turėjo savo štabą su visais įrengimais. Marinams 
įsakius, visi štabe buvusieji rusai iškėlė rankas ir žąsele 
išėjo paskui amerikiečius. Šį kartą amerikiečiai išsinešė 
visus sovietinius dokumentus. Pasirodo, kad rusai įsakė 
generolui Hudson Austin, Grenados kariuomenės vadui, 
sušaudyti buvusį salos prezidentą Maurice Bishop. Rusai 
įsakė generolui Hudson Austin sušaudyti ir keturis Gre
nados ministerius.

Pasirodo, kad marinai įvairiose salos vietos buvo su
tikti šūviais. Jie, žinoma, atsišaudė ir bandė nuginkluoti 
šovikus. Praėjus savaitei po marinų išlipimo, visoje saloje 
buvo tiktai trys saugios vietovės. Point Salines aerodro
mas, kurį galėjo naudoti Amerikos kariai, salos sostinė 
St. George ir šiaurėje esantis Pearl uostas. Visur kitur 
saloje buvo pavojinga. Saloje buvusieji Castro kariai, 
gavę griežtą, savo vado įsakymą, 1 priešinosi amerikie
čiams.’ ' • “ . f . ‘ ;

Buvo.pasklidę gandai, kad vyriausias Grenados karo 
jėgų viršininkas buvo užėjęs į britų ambasadą SL George 
mieste, bet britai jam pasakė, kad jie negali garantuoti 
jokio saugumo. Gen. Hudson Austin tada išsmuko iš. bri- ■ 
tų ambasados ir dingo. Jis buvo pasiryžęs organizuoti 
pasipriešinimą amerikiečiams. Sekmadienio rytą du 
Amerikos marinai pasibeldė į gen. Hudson Austin duris 
ir jį sulaikė. Grenados karo jėgų viršininkas ir naujai su- 
darytos vyriausybės premjeras pasidavė be jokio šūvio,

Nuo pirmos intervencijos dienos Castro buvo, labai 
judrus. Prieš amerikiečių intervenciją Castro įsakinėjo 
kubiečiams priešintis, bet sekančią dieną jis kreipėsi į 
Ispanijos karalių, kad padėtų išvežti sužeistuosius ir ne>- 
laisvėn patekusius kubiečius. Amerikos kariuomenės va
dovybė nepaskelbė, kad ji leistų kubiečiams išvažiuoti iš 
salos, o Castro jau įkinkė į šį darbą net dvi valstybes, 
Jis net laivus pasiuntė Į Grenados vandenis, kad kubiečiai 
galėtų išvažiuoti namo. ’ . '

Kodėl toks didelis noras išlaisvinti savo tautiečius? 
Paaiškėjo, kad vienoje nedidelėje saloje, gulinčioje 30 my
lių atstumoje nuo Grenados krantų, kubiečiai yra įtaisę 
savo bazę, Ten Kuba turi savo aerodromą ir iš ten bet 
kada gali pakilti Kubos lėktuvai ir pasiekti Nikaraguą. 
Castro nori, kad Grenadoje esantieji Kubos kariai pa
siektų tą salą. Ar jiems pavyks tą padalyti, šiandien 
sunku pasakyti.

JAV gynybos sekretorius Weinberger paskelbė, kad 
Grenadoje jau yra 6,000 JAV karių. Saloje yra kelis kar-

ALTo pirm. dr. K. Šidlausko pranešimas
ALTo suvažiavimui 1983 m, spalio 22 d.

Dr. Kazys Šidlauskas

(Tęsinys)

Minint ;6Č m. sukaktį .nuo
— - . Z £ * A

Jungtinių Amerikos Valstybių 
pripažinimo Lietuvos, Latvijos

ti ar kitokie laiškai arba siunti
niai nebuvo įteikti sovietų kon- 
trnlė^e gyvenantiems asmenims, 
turi pasiųsti savo skundus . AL
To rasinę arba tiesiog į kongr. 
Gilmau įstaigą, kad surinkus 
tokius faktus galima būtų dary
ti spaudimą į Sovietų Sąjungą 
laikytis paštų konvencijos.

Senatoriai Robert Dole (Resp., 
iš Kansas) ir Patrick J. Leahy 
(Dem., iš Vermont) pasiryžo pa
siūlyti, kad JAV kongresas ir 
šiais metais priimtų Pabaltijo 

j valstybių laisvės rezoliuciją ir 
kad prezidentas paskelbtų Pa
baltijo Laisvės Dienos (Baltic 
Freedom Day) proklamaciją. Šią 
pabaltiečiams svarbią proklama- 

j ciją prez. Reagan pasirašė ir pa- 
I skelbė Baltuosiuose Rūmuose 

š. m. birželio 14 d., dalyvaujant 
Amerikos pabąltiečių organiza
cijų atstovams, viso apie 200 as
menų

.♦•j 
sario 10 d. turėjo oficialų susi
tikimą su buv. JAV-bių prezi
dentu Gerald Ford Ann Arbor 
mieste, Michigan, čia, Fordo 
bibliotekoje, kuri yra Michigan o' “ 
Universitete, prezr ? Fordas-prL . 
ėmė. Jungtinio Pabaltieeių Komi- \ 
teto “Baltic Freedom Award" 
žymenį. Tose iškilmėse Am

Kuomet Sovietų Syjungps ka
rinis lėktuvas savo raketomis nu
mušė netyčia į sovietų oro erd
vę įskridusį Pietų Korėjos kė
lei vm j lėktuvą, pražudant vi
sus lėktuve buvusius 269 žmo
nes, įskaitant ir vieną JAV-bių 
kongresmaną, Amerikos Lietu
vių Tarybos buvo pasiųsta prez. 
Reagan telegrama, reikalaujant 
kiek galima griežtesnių sankcijų 
prieš Sovietu Sąjungą dėl šio 
tarptautinio banditizmo veiks
mo.

7. Asmeniškas žodis ' 
4Kelipl^ą jm^dttrrėjau prd-

čionūs valstybėmis, Jungtinio 
Pabaltiėčių Konjiteto pastango- 
mis 1982 m. liepos 28 i Kongre
so Rayburn rūmuose buvo šu-j , . , , r h &<■<. .% o ;-Arbor mieste dalyvavo latvių ir rengtas įskummgas mmęiimas, l A x x, j. -n uiL- , u . estų atstovai,kurios metu Pabalti jos valsty-j 
bėms nusipelnę asmenys buvo 
apdovanoti žymenimis, vad. “Bal 
tic Freedom. Award’’. Į apdova
notų asmenų sąrašą įėjo ir buv.
JAV-bių prezidentai Gerald

yių Taryboje, einant įvairias pa

dienas, nei antras iš buvusių 
prezidentų negalėjo atvykt? į 
tas iškilmes.

ALTo atstovas Vašingtone dr.
Jonas Genys ir Detroito Lietu
vių Organizacijų Tarybos p-kas
adv. Raymondąs Sakis š. m. va- geležinės uždangos. ALTo biu-

Prez. Fordas apgailestavo, kad 
.sovietai nesilaiko Helsinkio su
sitarimų. Taip pat ji$ pareiškė, 
kad kaip praeityje taip ir dabar 
jis rėmė ir teberiamia Pabaltijo 
žmonių teisęs į laisvę ir nepri
klausomybę.

Kong. Benjamin A. Gilman 
iš Atstovų Rūmų Pašto priežiū
ros komiteto imasi akcijos prieš

-metais- man'-įiekb privilegija pir- 
: tnininkauti j- puikios sudėties 
1ALT<> valdyboms. Būtų jau at
ėjęs laikas pasitraukti iš akty
vios ALTo veiklos, užleidžiant 

-bent purmininkavimą jaunes
niam jei toks atsirastų. ’

•ano metu aš turėjau būti-išsikė
lęs iš Čikagos, taviau tą išsikėli- 
mą teko dar bent ideniems me
tams atidėti.

Šia proga, po penkerių metų, 
savo mieliems bendradarbiams 
ALTo valdyboje, nariu •padėkoti 

Sovietų Sąjungos daromas kkū- už stropų pareigų atlikimą ir at-
ds įteikti laiškus asmenims už

tus daugiau amerikiečių, negu ten buvo Grenados karių. 
Amerikiečiams teks pravesti kubiečių apklausinėjimus, 
kaip jie pateko Grenados salon, ............

Gen. Hudson Austin taip pat taip lengvai nebus pa
leistas. Jis turės pasiaiškinti, kas įsakė sušaudyti be teis
mo Grenados premjerą Maurice Bishop, kas be teismo 
liepė sušaudyti ir keturis Grenados ministerius. Sušau
džius premjerą, kas įgaliojo Hudson Austin sudaryti 
naują vyriausybę? Kas davė leidimą Castro agentams 
statyti aerodromus Grenadoje? ■

siprašyti UŽ visokius pasitaikiu
sius mano netaktus, kurie vie
nam ar kitam kada nors yra su
kėlę nepasitenkinimą.

Noriu išskirtinai padėkoti AL
To valdybos bendradarbiams 
kun. dr. Juozui Prunskiūi ir p. 
Irenai Blinstruhieąei, puikiai 
attikusiems kasdieninę ALTo 
biuro darbų naštą.

Pastaraisiais keleriais metais 
mums teko visiems pergyventi 
sunkią ekonominę depresiją, 
kuri nėra pasibaigus iki šios die- 

(Nukelta į 5 psl.)

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

O Feliutė tada buvusi tikra, kad su Sur- 
gaila ji pati susitvarkys, todėl nebuvę reikalo 
mano ramybę pažeisti. Aišku,- ji buvo teisi; juk 
ir žinodamas šį reikalą, nieko nebūčiau galėjęs 
padaryti.

Surgaila, palikęs mus ant kelio, parvažiavo 
namo. Jo viduje buvo taip neramu, kad, rodosi, 
visas vandenynas šėlo, baisaus uragano išerzin
tas. Argi tai iš tikro jiedu jau vedė? Tai negali 
būti. Dar tik kelios dienos, kai Petras parvažiavo 
atostogų. Per tokį trumpą laiką jie negalėjo veeti. 
Jie buvo pas kleboną susitarti. Nieko nelaukda
mas, jis nuvyko į kleboniją.

— Na, ką gero pasakysi? užklausė jį kle
bonas. '[ ; • • • r ’

— Nieko. Sakau, gal reikia jums kuo nors 
patarnauti.

— O, o, o! Labai gerai. Nuvežk šią telegra
mą į paštą, jei toks geras. Giedra sumanė skubiai 
apsivesti, reikia indulto. 0 čia štai telegrama ir 
pinigai. Būk toks geras, pasiųsk.

— Aš tuojau, klebone, šaunu į paštą. Ant 
dviračio — ir pašte. Bet kodėl jis taip skubina 
apsivesti, k?.s čia pasidarė? Kelis metus jau vaikš
čioja drauge, būtų ue jokio indulto galėję apsi
vesti, laiko buvo užtenkamai.

— Nežinau, nežinau, ne mano reikalas. — 

nervingai atsako klebonas, o jo galva dreba ir 
kraiposi.

— Palauk tu, Giedra, aš tau iškrėsiu šposą, 
— balsu iš džiaugsmo pasako pats sau Surgaila 
ir pasuka ne į paštą, bet tiesiai namo. Ten jis pa
deda telegramą į stalčių. Pasirausęs suranda kaž.- 
kokj seną pašto kvitą. Su kvitu kišenėje netrukus 
jis vėl atsiranda pas kleboną.

— Telegramą pasiunčiau, štai kvitas.
— Ačiū, padėk ten ant stalo.
Surgaila pakiša jį po popieriais.
Kada bus jų vestuvės? Reikės ateiti. Giedra 

buvo geras mano draugas, viename suole sėdė- 
įjome.

— Susitarėme, kad bus šeštadienio vakare, 
penktą valandą. Vedybos yra viešas dalykas, čia 
nėra jokia paslaptis, — vėl jo galva gerokai dreba 
ir kraiposi. 31

Surgaila dabar buvo žymiai ramesnis. Jį gijo 
dė mintis, kad jie nėra dar vedę, kad dar tik ren
giasi šeštadieniui, šeštadienį jie taip pat dar ne
ves, nes indultas nebus dar atėjęs. Jie turės ati
dėti vestuves, o po to, kas žino, kaip ten bus. gali 
ir visai nutrūkti, gal jiems bus gėda du kartu 
vykti į sutuoktuves.

Su Feliute ir jos tėvais sutarėme jokio poky- 
, lio nekelta'ir jokių svečių nekviesti. Nei aš, nei jie 
neturėjome išteklių. Mums buvo svarbu tik susi
tuokti, o vaišės ir svečiai mūsų meilei nieko ne
galėjo pridėti.

šeštadieni gavome iš kaimyno didelę briką su 
pora arklių ir, giminių lydimi, nuvažiavome į Pel
kinę. Klebonijoje sutikome labai įsinervinusį kle
boną.

— Oi, kaip negerai, kaip negerai, — jis sako 
vaikščiodamas, o jo galva purtosi ir kraiposi į vi
sas puses. — Aš negaliu jums duoti šliubo. Oi, 
kaip blogai...

— Kodėl, kas yra, klebone? Juk jūs sakėte 
atvažiuoti šiuo laiku, mes atvažiavome.

— Taip, ta-a-a-ip, aš aš pasakiau, mes susi
tarėme, bet indultas neatėjo. Aš skambinau dia
konui daug kartų, bet jo nerti. Aš šliubo ne-e-e-e- 
galiu duoti.

Mačiau, kaip Feliutės veidas ir raudo, ir balo, 
sukandusi dantis ji kentė baisią kovą. Pagaliau, 
gpvąMžiuzi save ir, gavusi progos, ji man tyfiai 
pasakė:

— Kur mes dabar akis dėsime ? Kaip mes kai
mynams pasirodysime? . t

—. Nenusimink, sakau, argi mes kalti. Mes 
padarėme viską, kaip buvo susitarta. Kas kaip 
nori, tegul taip ir kalba. Mes atvyksime kitą kar
tą, o, jei reikės, ir trečią. Ar mūsų meilė nėra ver
ta, kad dėl jos pakėntėtumėme? Net tokių dalykų 
gyvenime pasitaiko —- nuo šliubo pabėga viena ar 
kita pusė, ir tąį turi gyventi.

Ji nurimo. JM buvo ypač sunku dėl to, kad ji 
manė manęs nebenorėsiant kitą kartą į sutuoktu
ves važiuoti ir kad dėl šio nelemto įvykio aš galiu 

ją palikti. Dabar ji, išgirdusi ramią mano nuomo
nę, nusiramino. Susitarėme su klebonu dėl kitos 
dienos, ir išvažiavome. Pravažiuojant bažnyčios 
šventoriaus vartus, mačiau Surgailą belaukiantį. 
Jis nebuvo tikras, kad jo šposas pasiseks. Juk kle
bonas tokiu netikėtu atveju, kai jau viskas pa
ruošta vedyboms, ir jaunieji su svita atvykę prie 
bažnyčios durų, gali sutuokti ir be indulto ir be 
diakono, ir jis turėtų taip padaryti. Jis taip gir
dėjo iš kitų kunigų, kurie aiškino žmonėms Baž
nyčios įstatymus apie vedybas, bet jis numano, 
kad klebonas tokių painių dalykų nežino, jis ma
žai mokytas, senas ir apykvailis, lyg vaikas. 
Mums pravažiuojant, jfe pakraipė galvą, tarsi nu
stebęs, sėdo ant dviračio ir dingo.

Važiuojant namo, Feljutė sėdėjo rami, mei
liai glaudėsi prie manęs, o aš laikiau ir zpaudžiau 
jos ranką.

Prie durų mus padriko tėvai bei viena kiti 
kaimynė, kad ir nekviesta atėjusi } vestuves. Su 
duona ir druska jie norėjo pasveikinti mus. Gero
kai juos pritrenkė netikėta žinia, kad mes be su
tuoktuvių parvažiavome, gal tik nekviestos kai
mynės širdyje dėl šio musų nepasisekimo džiū
gavo.

— Ir taip įvyko dėl Surgaiios. Ar jis nekeis
tas? — sako Marytė. — Ar jis nekeistas?

(Bus daugianj
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

DEIKISTri.: 562-2727 arba 562-272$

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas įvyks antra
dieni, lapkričio 1 d., 1 vai. popiet, 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

A. Kalys

DR. PAUL V. DARGIS 
W. RYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community Iclinikoe 
MeoIciAoa direktorius

im S. ftUaUim Rd, WoWchootor, UL 
VALANUOS: 3—8 darbo dkflomii

VAKARŲ VEJAI
Uf modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
riraeliai Paaųrime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

__

ganizuotos lietuvių katalikių 
.moterų veiklos. Jos, kaip suda- I 
ranėios lietuvių tautos moterų | 
daugumą, yra neabejotinai ano I 
šeimos fronto atstovės. Tiesa, 1 
jos organizuotoje savo veikloje I 
reiškėsi daugiau visuomeniniu 
pavidalu, tačiau ir jis buvo ne I 
kas (kita, kaip šeimos fronto da
lis. Žvelgiant į nueitą 75-rių me
tų kelią, matyti beveik trijų 
kartų moterys, labai įvairaus I 
pasiruošimo — nuo kaimiečių i 
iki profesorių, tačiau jas visas | 
jungė tas pats šeimos frontas^ 1 
kuris sudarė esminę jų gyveni-c 
mo paskirtį.

O ir dabar atsikūrusios kata
likės moterys išeivijoje stengia
si eiti tuo pačiu keliu ir nebėgti 
iš pagrindinio šeimos fronto. 
Naujose sąlygose atsirado nauji 
reikalavima, ypač profesinėje 
srityje, tačiau ir jie yra palen
kiami šeimos-frontui, nors ir ne 
be sunkumų. Veržiasi j- tą šei
mos frontą ir moderniosios idė
jos, pabrėžiančios pirmoje eilėje 
asmeninę gerovę, o ne šeimos; 
riboja malonios teorijos gyventi’

GAIDAS - DAIMID

Otto* tatefaMK 776-2M,

.* LU Ki DA

Pr. G.
Tarp kuriamojo ir naikina Tėv. Žiburiai

MttqueM* Parte,

k

GYDYTOJAS IN CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ UGOS

OPTOMITRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Uli W. 71st Si. T*L 737-5145

Tikrina. Pritapk n akinhM

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

.-į a. Libano šijitų.vadas Hųsein 
Musavi tvirtina, kad jis nieko 
bendro neturi su JAV marinų 
centro sprogdinimu Beirute.

buvo ir žmona, ir motina, ir vai- 
. kų mokytoja, ir darbininkė, ir 
‘ ūkininkė, ir maldininke, vedan
ti savo vaikus Dievop. Lietuvė

FRONTE
mojo fronto vyksta nuolatinė

— Sovietų unijų atstovas Leo
nid Iljiėev" kalbasi su Kinijos 
unijų atstovas Va Čekian aipie 
abiejų valstybių jokių teisių ne
turinčias unijas.

ir nukreipia, savo aukas jai iš- 
laSkyti. Nuoširdi padėka pri
klauso ALTo skyriams ir Tary
bą sudarančioms Amerikos lie
tuvių organizacijoms, kurios ti-

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLES Ik 

_ PROSTATOS CHIRURGUA 
SSM WEST SSrd STREET

_ Šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybės yra pasiruošusios su
naikinti 1,400 atominių raketų.

}■! ■ .i ntaką chirurgų*. -
5025 CENTRAL AVĖ.

J>L Petersburg, Fla, 337JJ
K (8132 ^-<201

ANTANAS VILIMAI

Vtoot laidai H WCEV stotim.

5 — Naujienos, Chicago. 8, HL Tuesday, November 1, 1983

li WTB stotim, 1110 AM b*n$a 

rus w. 71M Street 

CUcac*, Ofinoa S06SV 
TafaL 77841U

DR. K. ŠIDLAUSKO PRANEŠI
MAS ALTO SUVAŽIAVIMUI

Atkelta iš 4 psl.
nos. Reikia pasidžiaugti, kad 
per tą laiką mums pavyko AL
To finansus išlaikyti reikiamoj 
aukštumoj, kad dabartinis iždo 
stovis yra net kiek geresnis ne
gu ankstybesniaiš metais. Kiek
vienais metais senųjų ALTo rė
mėju eilės retėja, bet j jų vietą 
ateina jaunosios lietuvių kartos

KĄ KITI RAŠO

ŠEIMOS
Kai įvairiose pasaulio vietose 

atsiveria vis nauji karinio pobū
džio frontai, kad ir neplataus 
masto, juose žūsta daugybe 
žmonių. Tai matome kas dieną

. Laimi kartais vienas, o kartais 
kitas frontas. Būna laikotarpių, 
kai triumfuoja karas, viską 
naikinantis, bet netrūksta laiko
tarpių, kuriuose laimėtoju išei
na kūrybinis šeimos frontas. 
Visdėlto ilgoje žmonijos istori
joje šeimos frontas yra atspa
resnis. Jis jau pergyveno daugy
bę karų, patyrė didelių naikini
mo -procesų, tačiau niekad ne- 
kapituhąvo. Taigi šeimos fron-

tolimesnę misiją įir.. pąširūpiną, 
kad jos veiklai netrūktų finan
sinės paramos.

Noriu užbaigti Lietuvos him
no žodžiais: “Iš praeities Tavo 
sūnūs te stiprybę semia”.

Ačiū už dėmesį.-
(Pabaiga)

gyvenimo kūryba.
Toks frontas yra — tai šei

mos frontas.-Jame vyksta visai 
■priešingi „dalykai, būtent, ne 
-žmonių naikinimas, o jų pašau
kimas gyvenimui,. jų. pažadini
mas, jų įjgloba; j jų ip^ruošimas 
ateičiai. Tai kūrybinis Vyksmas, 
įgalintas paties gamtos Kūrėjo, 
pašaukusio žmogų pozityviai 
kūrybai, pasaulio formavimui

TĖVAS IR SŪNUS:
MARQUETTE FUNERAL HOME

/■"’1 ■ ■ 1 
. PRRKRAUSTYMAI

MOVING
Ltetmai — Pilna iptriiMt

ŽEMA KAINA
Priimam Hastes Charge 

ir VISA teeteiea.
R. ŽĖRIMAS. TaL 92S-MM

SA&WO tfitMOS VALANDOS

ateninifato Ir sekaulianljjs 
ano 830 fld 030 til ryto, 
ttofiss WOP A . 1499 AM

4< —* AldM* Dauira^ . 
77B-1M3

ZL59 U. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, H.

"Lietuvos Aidai
KAZE BRAZDUONYTt

vadore, Nikaragvoje... Ten lai
dotuvės yra kasdieninis dalykas, 
liudijantis vykstantį žmonių 
naikinūnąsi. Kol tie įvykiai te
bėra toli nuo mūsų, niekas nesi- 
jaudina, bet jeigu jie staiga pri
artėtų, pajustume didžią tragi
ką L- naikinamąjį frontą, žino-
ma, to niekas nelinki -ir ilgisi įfas yra labai gajus bei atsparus, 
taikos fronto, kuriame vyksta nors jo- ginklas tėra pozityviai 

kūrybinis.',
< Tai matome’ir Lietuvos praei
tyje. Pvz., ilgos baudžiavos bei 
rusiškos ’okupacijos laikotarpy
je, nežiūrint viso vargo ir prie
spaudos, vįelūviškoji šeima atsi
laikė, nors Lietuvos valstybė, 
paremia karine jėga, buvo griu
vusis Toji'šeima atlaikė gana di
delį ir. ilgą naikinimo procesą. 
Ramiai priešinosi, žinoma, visi

bei jo valdymui. Deja, žmogus šeinios nariai, bet didžiausias 
dažnai pasuka ne pozityviuoju vaidmu-o teko motinai. Ji buvo 
kūrybos keliu, o naikinamuojui toji ašis, apie kurią telkėsi kasr. 
Užuot kūręs džiaiigsino'pasaulį,' dieninis seifuos gyvenimas. Ji 
jisai sukuria savarankišką, bet 
tragišką pasaulį, kuriame ir 
pats žūsta, nepasiekęs, kūrybinės 
gyvenimo brandos. Užuot val
dęs gamtą,-1 įjungęs, ją savo! motina grūmėsi ne už egoistines 
džiaugsmo karalystėn,;.- jis ją" 
naikina, griauna, teršia,, nuodi
ja, tuo būdu- iškreipdamas ir sa
vo paskirtį. Negana to, jisi pa-- 
vojingaisiais savo pagamintais 
ginklais naikina net žmones.

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK

DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D.O.'S, ARE THE FASTEST 
OROW ING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE osteopathic 
PROFESSION DURING- 
THE 198OS.

t MANIPULATIVE 
! THERAPY PROVIDES
PATIENTS WITH 
AN ADDED M4EN- 
SlON Of TREAT
MENT.

$.0/3 PRACTICE 
HOLISTIC MEDIUMĘ 
TREATING THE 
WHOLE RATI ENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE Ofc INJURX

; 90 PERCENT OF 
ALL D.O-'S ENGAGE 
M PRIMARY GARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

savo teises, o už savo šeimos 
, teises 'bei egzistenciją. Jai rūpė
jo pirmoje eilėje ne savoji, o 
šeimos gerovė. Dėl to, nežiūrint 
sunkių to meto sąlygų, šeimos 
frantas buvo stiprus, pajėgus 

, atlaikyti-naikinamąjį procesą.
Šiemet sueina 75ji metai or-

kiamais malonumais, tačiau ka
talikės moterys brangina lietu-' 

Aviškąsias tradicijas, nėmėta ke 
lio dėl takelio.

Pabėgti iš šeimos fronto leng
va, bet nedarbinga. Pasilikti ja
me — sunku, bet prasminga ir 
tauru. Moteris šeimos fronte,, 
yra kaip (generolas, o vilionių 
fronte — viliojama plaštakė. 
Lietuvių tauta savo sutemose 
laukia ne plaštakių, o pasiauko
jančių motinų, pajėgiančių at-( 
laikyti naikinamąjį spaudimą. '

i i 
i :

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

FRLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CWB ©K

WRESSWy DW/M6

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



ALTo organizacijų atstovų suvažiavimas i 'rnas j°
Lcisvės dienos pavadinimui • 
prieštaravo ALTo suvažiavimo i 
atstovai ir reikalavo, kad būtų 
pakeista į Kovos už laisvę dieną.

Tas Laisvės dienos .pavadini 
inas kaip tik atitinka okupanto 
užirftčioms, nes ir rusai komu-1 
nistai užgrobę Lietuvą sakė, 
kad jie Lietuvą išlaisvino. Aiš
ku, kad Lietuvą “išlaisvino” iš 
laisvės į vergiją. Tad ir dabar 
Pabaltieėių lyga skelbia, kad 
birželio 14-oji yra laisvės die
na. Ar tai nėra pritarimas cku-

ALTo organizacijų atstovų 
suvažiavimas įvyko šjm. spalio 
22 d. Lietuvių Ts u t mitrose na
muose, Chicagoje. Iš atstovų 
pranešimų buvo daug nusiskun
dimų, kad LB kenkia ALTo 
aukų rinkimui Vasario 16-osios 
minėjimuose, renkant aukas 
bkup. Lietuvos laisvinimo veik
lai. LB-nė beveik tiek pat aukų 
susirenka savo reikalams, ko
vai prieš ALTą, dublikavimui jo 
darbų.

O dad/ar Kalifornijoje atsira
do dar vieni laisvintojai, tai jau 
susidarė net t rys okup. Lietuves 
laisvintojai ir Washington© du
rų varstytojaL Dabar reikės 
varžytis, kas pirmas nubėgs į 
Washingtoną. Tas, aišku, pa
kenks okup. Lietuvos laisvini
mui, ir durys gali būti privertos.

Anksčiau buvo .pasisakymų, 
kad politinis darbas mums yra 
bereikšmis, reikėtų daugiau 
stengtis dirbti kultūrinį darbą, 
kuris palieka ilgiems laikams. 
Dabar jau pasikeitė mintys ir, 
vietoj kultūrinio darbo, visi per
bėgo į politinį, nes čia yra gar
bingiau nubėgti į Washingtoną 
ir pasigarsinti. O kultūrinį dar
bą dirbant, bus kaip tam neži
nomam kareiviui: Nors ir į lais
vę kelią skynei, bet niekas ne
žino, kas tu buvai.
L Atrodo, kad kultūrinio darbo 
mintis nepatiko ir okupantui 
rusui, tad jis savo agentams pa
tarė kultūrinės veiklos minties 
beskelbti, ją pamiršti, o visiems 
veržtis į politiką. Okup. Lietu
voje okupantas kultūrinius ir 
istorijos reikalus stengiasi su
naikinti. Lituanistes Kazlaus
kas tam pasipriešino, tai jis bu- 

’$) nužudytas ir pakištas pb le
du. Tik kažkaip keistai atrodo, 
kad Chicagoje Iii. mokyklose 
istorijos programos žlugdymas 
sutampa sū okisp. Lietuvos pro
grama (J. Damauskas, spalio 
18 d. Drauge). Atrodo, kad lit. 
mokyklos direktoriai gauna nu
rodymus iš KGB agentų.
■-.Naujai įsikūrusi Pabaltijo ly-. 
ga Kalifornijoje yra pasirengus 
Šų okup. Lietuvos laisvinimui. 
1983 m. birželio 14 d. pasirinko 
Šūkį — Laisvės diena. Tam

Jei jau skelbiame laisvės die
ną, tai reiškia, kad Lietuva jau 
ne okupuota, o laisva, lad lais- ! 
vinimo darbos'jau' nebereikia 
dirbti. Dabar visi jau galūne 
pradėti dirbti kultūrinį darbą, 
lik nežinia, kam dėkoti už iš- . 
laisvinimą — Lietuvos partiza- . 
naras, Washintgonni ir Mask-, 
vai? Tad ar dabar jau galim [ 
“džiaugtis“ savo darbo vaisiais 
ir grįžti į laisvą Lietuvą?

Antanas Marma '

MmmL 2mh5 — Pard«vlaMH 
UAL ISTATI FOR SALI BIAL ISTATI >01 *ALB

i

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAII 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

Cicero ešerių klubas teisme
kantrybės ir pavesti jiems šįSu melu toli nevažiuosi. Dis

kriminacija. desegregacija, spal- reikalą sutvarkyti taikingai ir • 
vos ir lūpų plonumas. Visi įskai
tomi į žmogaus lygybės teises. 
Jeigu žmoės turi lygybės teises, 
tai ir žuvys negali būti išskir
tos. Jos -irgi gyvena, gimsta ir 
miršta. Joms priklauso didieji 
pasaulio vandenų ploiiai. Pasau
lyje vandenys užima didesnį 
plotą erdvės, kaip sausuma. Tad 
ir žuvelės susiskirstė į politi
nius vienetus, partijas ir įvairių 
pažiūrų grupes.

Miehigano ežero Montrose 
prieplaukos ešerių sušauktoje 
neseniai konfėtęncijoje, į kurią 
suvažiavo visos Amerikos upių 

Į ir ežerų ešeriai, išsirinko res
publikonų partijos vadovybę. 
Laike diskusijų iškilo diskrimi
nacijos ar desegregacijos reika
las, kad Amerikos ešeriai yra ne 
tik diskriminuojami, bet ir 
šmeiži aini, pra va r džiudj am i.

Konferencijoje buvo įskeltas 
klausimas, kaip pasielgti su Ci
cero meškeriotojų ir medžiotojų 
klubu “Ešerys”, kuris paskelbė 
laikraštyje, jog 1983 m. lapkri
čio mėn. 5 d. 8 vai. vak. rengia 
lydekų balių 1434 S. 49th Court, 
Cicero, šokiams gros Ruokio 
orkestras.

Pasigirdo balsų, kad reikia 
klubą patraukti į teismą. Jei ne 
į 4 apygardos federalinį teismą 
Maywoode, Illinois, tai būtinai 
į Frontininkų LB garbės teismą 
Ciceroj. Konferencijos prezidiu
mo vadovai paprašė suplauku
sių ešerių nesikarščiuoti, turėti klubo narių susirinkimas įvyks

be teismų.
Pirmiausia buvo paprašytas . 

Cicero klubas pasakyti, kas yra j 
tas jų narys meškeriotojas, ku-' 
ris ešerius pravardžiuoja, vadi
nas Bass ar Boss, kuris dar ir 
prideda šmeižto žodžius — dide
le gerkle ar snukiu, maža gerk
le ar snukiu. Be to, kuris dar 
ešerius lygina su akmenimis, at-, 
sei t “Rock Bass’. Taip pat ir 
patį klubą įspėti ar paskirti ko-į 
kią bausmę už rengimą lydekų 
balių, bet bijojimą su engti iri 
paskelbti kartą ir “Ešerių; 
balių”.

Kaip tie reikalai bus~išspręsti 
ir kokie bus rezultatai, visi besi- r 
domintieji žvejai ir meškerioto- j' • • V • 1 f • a « •

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERT IMA L

. .VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
15529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Beržas Lietuvds pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

jai prašomi atsilankyti ne į ly-J penktadienį, lapkričio 4 d., 7 vai.; 1490 AM išgirsite “Brangiausia

J ei turite- klatišTniųTt prašom e 
parašyti. Maloniai-ąįsa iysime iš 
Šv. Rašto. Mūsų a 
aniari Ministries, P.O. Box 321.

dekų balių, 'bet į desegregacijos ' vak., Lietuvio Sodybos salėje, 
tardymą nurodyta anksčiau Į Bus įdomūs pranešimai. “Visi 
data. I nariai .privalo dalyvauti.

.. Kiek slaptai teko sužinoti, tai į 
didysis ešerių desegregacijos ir 
pravardžiavimo kaltininkas —: 
kažkoks Tony, iš 49th Courto, 
bus nubaustas atsilyginti visu j 
jgalonū V.O. ’O 'kiti to klubo val
džios nariai? Paul ir Al bus nu
bausti po. Rerriy Martin bonka.

Nemuno ešerys

; — Chicagos Lietuviu Spaudos

Valdyba

— Bendroji dailės paroda šiais 
metais bus atidryta lapkričio 

į 4 d. 7 vii. vak. Čiurlionio Gale
rijoje, Ine., 4038 Aroher Avė., 
Chicago. Dalyvauja 14 dailinin
kų, jų tarpe keletas- čikagie- 
čiams visai nematytų. Bus pa
skirtos dail. M. šileikio, dail. T. 

j Petraičio ir galerijos premijos, 
Į kurias nuspręs Jury Komisijos 
šie dailininkai: Virginia Barton, 
Mikas Šileikis ir Jonas Tričys. 
Visuomenė kviečiama pamatyti 
naujausius lietuvių dailininkų 
kūrinius. • - D.

dovana”.

s: Lithu-

Oak ..Lawn, III. 60454. i

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė,. sutvarkė ir išfep ausdino geriausią 

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

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

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

PALAIMINTAS ATLEIDIMAS
<

Ar .gali žmogus žinoti, kol jis 
dar gi’vas, kad,'kai nuhiirs, tik
rai eis į dangų? Ar gali žmogus- 
būti tikras, kol jis dar gyvas, 
kad visos jo nuodėmėsšgali būti' 
atleistos? Malotniai Kviečiame 
pasiklausyti šios radijd progra
mos šiandien. 8:45 va£ vakare 
banga 1450 AM per ‘^Lietuvos 
Aidus’’.- .. . 4

Sekmadienį 9 vai. ryto per I 
Sophie Barčus, radijo banga

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

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

j Marquette Parko centre. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY !
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

N u o m o i
. RENTING IN GENERAL

— Kuba planavo ' pasrrobtif r ° j BRIGHTON PARKE
Grenadą. Maurice -Bishop nesu- j išnuomojamas 2% kamb. butas .su
tiko ir buvo sušaudytas augusiems, apšildomas, 1-ame aukšte.

’ 927-7220

— Penktadienį rusai išlaisvi
no paskutinį Sovietų laivą, įšal
dytą čukčių jūroje.. •:

— JAV vyriausybė leido 15 
JAV reporterių pabūti vieną die
ną Grenados saloje.

9 Pirmutinis popiečio rabrikas 
šioj šaly pastatytas 1690 metais 
Germantown, Pa,

Triaminic® Syrup
. Triamirddn® Tablets

Triaminič-12® Tablets
For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at.’ -1'
c 1983 Dcr*ey Laboratory-!. t>Mdon c£

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

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

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc. 19£2

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujieeoee galima Rauti nepaprastai įdominą gyiy- 

tojo, riauomenės veikėjo ir rašytojo ataimmrmua, ■> 

Dr. A. GvMea -^MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 

•ualrūpinimi . __________________________

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, avedkata ir 
grožis. Kietais viršeliais________ ________

‘ Minkštais vlršeHafe, tik________ -v—

Dri A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONSS. Kelionės po Europą Įspūdžiai, Hk -

Gaftma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
amoey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant JI peraiuntixDO iOaidonuL

18.00

84.00
93.00

92.09

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tei. 585-6624

Miko šileikio apsakymu knyga' 
“Liucija”. jau atspausdinta. A'

“LIUCIJA
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 
a*utorių: 6729 So. Campbell .

Avė., ęhicago, 11^ 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

all smokes

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miatto laWfan%. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grait, 

yarantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO ;l 
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., į

Chicago, III. ;
/ Tel. 523-8775 arba 523-9191 U

... N... Jum',',■iTiii’ii.

Dengiame ir taisome visu r 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

A.TVKRAS ' 
talkrodžlaj tr br*nt«nyM« 

PsrdavtmM b Taisymas

T»L REpubUc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą

pjNEDAS, 4059 Archęr Avenoa, 

Chicago, III. 60631 T»L YA 7-59M

; Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4159 S. Maplewood, TeL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėf pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Good  price 

F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th St

Everg, Park, III. „ 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. CEPfiNAS

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

šeštad..- nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 -
1649 West 63rd Street 

Chicago, IU 60629

ADVOKATŲ, pRAUGUA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

1606 S. Kadzia Ava. 
Chicano, IU 60629 

TeL: 778-8000

PIRKITE AAV TAUPYMO ROMUI
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