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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
43-asis suvažiavimas, įvykęs 
1983-čiais Aušros metais spalio 
22 1. Čikagoje, išklausęs valdy
bos ir jos komisijų veiklos pra
nešimus ir išsamiai išdiskuta
vęs, priėmė tokias rezoliucij-as

1. Suvažiavimas sveikina lie
tuvius pavergtoje Lietuvoje, iš 
tvemiingai įvairiais būdais reiš-j 
kiančius priešinimąsi pavergė-L , ..... .' , v I gaK’U visai uždaryti Hormuzoj ui, nesančius garbinga savo I . . T . .. . L.; . , . .J? • ' . ! sąsiaurį. Tai reikštu sustabdvtitautos gyvybes išlaikymo parei- . „ . , ,. *. . . . .. Z .v ., . . visų 6 valstybių naftos parda-ga ir kovojančius uz issnaisvi-1 . , Z. . ,J j vimą. Į suvažiavimą atvyko

v . ... J Saudi Arabijos, Kuveito, Bah-
reimo, Omano, Vieningo Arabų 
Emirato ir Kataro atstovai.

Jeigu Irano diktatorius imsis 
priemonių prieš Persijos įlankos’ 
valstybių prekybą, tai visos še
šios valstybės imsis priemonių 
prieš Iraną.

RŪPESTIS PERSIJOS 
ĮLANKOS VALSTYBĖMS

DOHA, Kataras. — šešių Per
sijos įlankos valstybių diploma
tai suvažiavo į Kataro (Qatar) 
sostinę Dohu ir pradėjo tartis 

i apie Irano valdovo Chomeini 
1 sauvale.| XT • L V- . .V

Nei is šio, nei is to jam atėjo

PREZ. MARCOS LEIS 
IŠRINKTI ĮPĖDINĮ

MANILA. Filipinai — Prezi
dentas Ferdinand Marcos, par
tijos vadovybės smarkiai spau
džiamas, sutiko leisti partijos 
Centrui išrinkti prezidento įpė
dinį. . į
, Jeigu prez. Marcos bus svei- : 

kas ir galės eiti pareigas iki ,

2. Suvažiavimas, sveikina JAV j 
prezidentą Ronald Reaganą už 
jo aiškų pasisakymą dėl Lietu
vos okupacijom nepripažinimo 
ir už prezidento pastangas re
miant laisvojo pasaulio akciją 
prieš sovietinę diktatūrą.

3. Suvažiavimas reiškia padė
ką ALTo pirmininkui ir valdy
bai už pastangas ginant Lietu
vos bylą ir išlaikant ALTo or
ganizaciją veiklią ir gyvas
tingą.

4. Suvažiavimas reiškia padė
ką Amerikos lietuvių visuome
nei, rėmusiai ALTo darbus mo-

. 5. Sųvnžiavj^as^T. ____
valdy^/įr bvl$dš ĮAtiTp gyrius 
dar .intensyviau ^‘ą^ą iš-
lafkftr i r
efektingą. y- W

Suva^ąvi^ąš trejų 
veiksniu:

ALTo.

mą, ąs teigi ąnt^ė^v^SPĘi^rįfe, 
Ginti
Amerikos lie’tūvjąyiju^i^į^ęiąįę 
paremti tb komiteto jlčuTto'f^h- 
do vajų lėšoms.lelkfi.V

7. Stivažiživimds reiškią pasi
tenkinimą VLIKo.glaudžitL ben- 
dradaubiavimu su ALTū ir pa
geidauja, kad tas bendravimas 
sėkmingai vyktų ir ateity, ir 
kartu sveikina ALTo garbės pir
mininką ir VLIKo pirmininką 
dr. K. Bobelį ir reiškia jam pa
dėką už atliekamus darbus Lie
tuvos laisvinimo byloje.

8. Suvažiavimas reiškia padė
ką Illinois senatoriui Charles 
Percy už jo pastangas praple-1 
čiant lietuviškų radijo translia
cijų perdavimą į okupuotą Lie
tuva.

Rezoliucijų .komisija: Teodo
ras Blinstrubas, Vytautas Jokū
baitis, Antanas Mažeika, Vikto
ras Naudžius, Algimantas Pau- 
tienis, dr. Vladas Šimaitis, dr. 
Jonas Valaitis.

ALTo informacija

— Hong Konge, Tokijo, San 
chajuje, Ciuriche, Paryžiuj ir 
Londone žmonės gaudo dole
rius, o ne auksą.

KALENDORĖLIS

Andropovas tureję-^asak 
pa^nmĮinę. kalbą '^Raudono
joj^ aikšjėjęĘbęf jis: labai 
blogai jaątėsij^įegąlėj o pa
rade daljįauti, tarėjo tem- 
peratūros/|r labai siaudėjo 

d(Binį šoną.

P^VEDŽIO^D M. AGCĄ 
^O ROMOS CENTRĄ

ROMA, Italija. — Romos po 
licija surakinėjo turko Methmet 
Ali Agcos rankas ir pavedžiojo 
po pagrindines Romos gatves. 
Policija norėjo, kad jis nustat- 
tytų, kuriomis gatvėmis jis 
vaikščiojo ir kuriame name jis 
kalbėjosi su Romoje tuo metu 
buvusiais bulgarais.

Agcą lydėjo keturi gerai gink
luoti ir neperšaunamas lieme 
, nes turėjusieji policininkai. Ag- 
ca apėjo kelias gatves, bet kai 
pasiekė Bulgarijos ambasadą, 
tai pasakė, kad jis buvo užėjęs 
į ambasados rūmus. Agca buvo 
užėjęs į bulgarų ambasadą dar 
prieš gegužės 12 dieną ir tarę
sis su bulgaru Teodoru Aivazo- 
vu, kaip pasiekti ir nušauti po
piežių. Teisėjas Mario Martella 
pasakė, kad Agca melavo, bet šį 
kartą jis pasakė teisybę.

— Sirija bijo, kad Izraelio 
ginkluotos pajėgos kirs skaudų 
smūgį Sirijai už Tyro kareivi
nių išsprogdinimą.

Lapkričio 8: Gotfridas, $yir- 
butas, Eiselina, Getautas, Vand- 
rūnė.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 4:39.

Orą4 debesuotą^, gili pąlyti.

— Buvę prezidentais Jimmy 
Carter ir Gerald Ford pataria 
nekersyli Sirijai už Beiruto ir 
Tyro kareivinių išsprogdinimą.

I
— Grenados vyriausybė nori 

galimai greičiau atsikfatyti ku
biečių.

— JAV žvalgyba išklausinėjo 
buv. vicepremjerą B. Coardą.

1987 metų, tai viskas tvarkoje. • 
Bet jeigu prezidentas susirgtų 
ir negalėtų eiti savo pareigų, tai 
partija gavo teisę išrinkti įpė
dinį.

Tuo tarpu šitas klausimas rū- ; 
pėjo partijos vadovybei. Partija 
nori turėti žmogų, su kuriuo 
galėtų bendradarbiauti.- Marcos 
nenorėjo nieko skirti. Jis paša- 
kė, kad jeigu kas atsitiktų, tai 
premjeras visada galėtų eiti prc-^ 
zidento pareigas.

š. KORĖJOS DIPLOMATAI j
BĖGA Iš BURMOS

RANGŪNAS, Burma. — Visi 
šiaurės Korėjos diplomatai su-, 

„sėdo-į- s^ciįlįaL^kridusį dėk-]

iš Burmos.
Burmos vyriausybė ištyrė vi

sa Pietų Korėjos tragediją. Ten i
<1 V . • V-K <7_____ ± ’aukšti P. Korėjos' 
ne sunkus tra-! 

būtų patekęs iįt. 
prezidentas. Jis, 

išgirdo nepaprastai j 
delj sprogimą:, apsuko savoj 

mašiną’ ir nuvažiavo į P. Korėjos 
arpbasadą. Po to jis sėdo į lėk
tuvą ir išvažiavo namo.,

Bunnos prokuratūra ir poli
cija tyrinėjo sprogdinimo klau
simą. Burmos vyriausybė priėjo 
išvados, kad šiaurės Korėja bu
vo prisidėjusi prie sprogimo, 
užmušusio keturis Pietų Korė
jos ministeriusf Kad-jų nesulai
kytų, šiaurės Korėjos diplQma- 
tai paskubomis išvažiavo.

eigų

mb m 11

Kremliaus aikštėje sekmadienį vyko didelis Sovietų 
karo jėgų paradas, kuriame buvo pakabintas didelis 
Andropovo paveikslas, bet jis negalėjo parade daly

vauti, jį kankino akmenys inkstuose.

HUDSON- AUSTIN IR BERNARD 
COARD ATIDUOTI TEISMUI

BUVĘS KALĖJIMO SARGAS PASISKELBĖ GENEROLU, 
ĮSAKĖ SUŠAUDYTI VISUS MINISTĖRIUS, SUIMTUOSIUS
ST. GEORGES. Grenada. — ras Coard buvęs trockistas, to- 

Praeilo sekmadienio ryte rasti dėl iš rusų jis nenorėjęs imti jo- 
lavonai 200 žmonių, sušaudytų kių įsakymų. Tuo tarpu “gen.” 
dieną prieš Amerikos marinų j Hudson Austin buvo visai kitos 
išsikėlimą Grenados saloje. La-j nuomonės. Jis paLs turėjo labai 
vonai rasti galutiniame Ruperl • silpną nuomonę apie salos gyny- 
tvirtovės šalutiniame kieme., bą ir karo reikalus, bet jis labai 
Prieš 200 melų statytoji Rupert. greitai pasidavė rusų įtakai. Ru- 
tvirtovė pačiame pietiniame. sai jį paskelbė generolu, nes jis 
Grenados salos gale, netoli aero 
dromo, kurį kasė ir cementavo 
30 Castro specialistų.

Nei amerikiečiai, nei naujai 
sudarytoji Grenados laikinoji 
vyriausybė nežinojo, kur buvo 
premjero Maurice Bishopo ir 
kitų nužudytųjų palaikai. Vy
riausybė nujautė, kad sušaudy
tųjų lavonus turėjo kur nors sa
loje palaidoti, bet iki praeito 
sekmadienio nežinojo, kur jie 
galėjo būti palaidoti. Premjeras 

; per radiją prasitarė- šiuo, reika-

; vo įsakyta imti lavodus iš Ru
1 perto kareivinių kiemo ir versti

turėjo valdyti visą Grenados 
kariuomenę. Kai jis paklausė, 
kas daryti su atleistu premjeru, 
rusai jam patarė tuojau sušau
dyti. Spalio 19 dieną premjeras 
Btshop Rupert tvirtovės kieme 
buvo nušautas ir paliktas. Ma
noma, kad jo lavonas sekmadie
nį atpažintas.

Suimtas “gen.” Hudson Aus
tin buvo pasodintas į JAV ma- . 
lūnsparnį ir nuvežtas į JAV ka
ro laivą. Jį apklausinėjo JAV 
pareigūnai. Ainerikiečiams jis 
daugiau nereikalingas.. Praeito 
sekmadienio ryte “gen.”^ Hud
son Austin vėl buvo įsodintas į 
malūnsparnį ir išvežtas į St.

juos į jūrą. Jis tvirtina, kad ta-, Georges aerodromą. Ten jis ba- 
mc kieme buvo apie 1J100 la-■ vo nurengtas iki juosmens, jam 

'■ vonų.
i *Grenados kariai tuojau pri-! 

sistatė į ^apleistas Ruperto ka-i 
' reivines ir rado visą kiemą pii 
1 ną vyrų, moterų ir vaikų Javo 
! nų. Tuojau pastalė ten sargybas,'

surištos rankos ir užrištos akys.' 
.š ten jis nuvežtas tiesiai į St. 
Georges kalėjimą. Tas pat pa
daryta ir su Bernard Guard. 
Juos teis Grenados vyriausybės 
sudarytas prisiekusiųjų teismas.

— Prez. Reagano įsakymas j

SIRIJOS ARTILERIJA BAIGIA
GRIAUTI ARAFATO APKASUS

DAMASKO RADIJAS SKELBIA, KAD ARAFATAS 
PAJĖGĖ PABĖGTI Į JORDANIJĄ

TRIPOLIS, Libanas— Sirijos bandė įtikinti graikų premjerą 
palestiniečiams padėti, bet Pa-

bet kariai nepajėgė atsispirti 
dvokimui.

suvaldyti kubiečius ir rusus Gi O artilerija jau ketvirta diena nai-
nadoje pakėlė dolerio vertę. Su- kiną paskutinius J. Arafato va-ipandreou griežtai atsxsake. At- 
griuvo Sovietų tvirtinimas, kad vodaujamus palestiniečius. Ap-Į rodo, kad Pietų Jemeno musul- 
’ntervencija į Grenadą lygi ru- skaičiuojama, kad kovose žuvo! monai dar sutiktų jam padėti, 
su invazijai į Afganistaną. Vi- 500 Arafato šalininkų. bet jie toli, negali padėti.
sas tūkstantis Amerikos karių: Tvirtinama, kad Arafatas Š3-
jau grįžo į savo kareivines. j lia Trip0]i0 turėjo dar apie| SUVALDYTI NEAPYKANTĄ Į 

.. ’10,000 palestiniečių. Kai kurie į
— Pirmadienį aukso uncija. - - ■ • ■ ■

kainavo $373.

KARDINOLAS PATARIA

WASHINGTON BANDYS
PAKELTI MOKESČIUS

CHICAGO. Ill. — Chicagos 
meras pasakojo, kad jis nekels 
mieste gyvenančių žmonių mo- 

1 kesčius, bet jis dabar imasi kitų 
priemonių pajamoms gauti.

Chicagos biudžetas siekia be
veik du bilijonu dolerių. Merus

Tuo tarpu amerikiečiai alida-
‘ vė laikinajai Grenados vyriau-1 

svbei abu didžiausius Grenados' * 1
! revoliucijos kaltininkus. Tai
Bernard Coard. bu v. Grenados
vicepremjeras, kuris vadovavo j 
salos reikalams, kai Maurice ■ 
Bishop išvažiuodavo užsienin,; 
ir “generolas” Hudson Austin,; turi didedės bėdos suvesti galus 
kuris buvo salos gynybos minis-Į su galais. Jis priėjo išvados, 
teris, o vėliau, nušovus premje Į kad reikės pakelti mokesčius 
ra Maurice Bishop, tapo salos ‘ biznieriams, išnuomojamiems 
premjeru ir įsakė sušaudyti Ru i mieste vietą savo bizniui. Mvr.s 
pert tvirtovės kieme'visus bu- žino, kad biznieriai jau kelintus 
vusius ministėrius, įtariamus metus
žmones ir jų šeimas. jam aišku, kad negalima ga

Tvirtinama, kad vicepremje- pinigų iš tų, kurie jų neturi.

bėga iš Cliicar

ROMA, Italija. -- Prancūzų 
iškis u-

ANDREW YOUNG

Andrew Young, Atlantos 
meras, paskelbė, kad jis ne
balsuosiąs už Jesse Jackso- 
ną, nes jis nebus išrinktas 
ir gerokai pakenks juo
džiams. Jis ragina juodžius 

už Jacksoną nebalsuoti.

abejojo Arafato pajėgumu orga- i
nizuoti kovą, bet vis dėlto prie- Į kardinolas Etchegaray, 
šinosi sirijiečiams. Praeitą sek-į sęs sinodan suvažiavusių kardi- 
madienį Arafato šalininkai, pa- į nolų, vyskupų ir dvasiškių kal- 
siekę Tripolio kalnų pašlaites, bas, pasigedo kalbų, raginančių 
paleido kulkosvaidžių šūvius ĮI sumažinti neapykantą prieš žy- 
Sirijos lėktuvus. Tada Sirijos dus.
kariuomenės vadovvbė labai už-1 
pyko ir pradėjo naikinti Arą- ( 
fato kovotojus.

Sekmadienio naktį Jasir
Arafatas dingo

Pats kardinolas Etchegaray, 
' dirbdamas Bayonne srityje, ne- 
Į apykantos prieš žydus nepasle- 
i bi, bet kai atvyko į Marselį, kur 
I gyvena 80.000 žydų, ten pasiro- 
I dė didesnė neapykanta. Marsc- 

Arafalas keliais atvejais pa- j lyje ant sienų labai daug įrašų 
sirodė laikraštininkams, su jais priej žydus.
pasikalbėjo, bet naktį iš sekma j „ ,. , , , . .j. . . . ... .. .. kardinolas reikalauja, kaddienio i pirmadieni jis dingo is| , r ... ,v, .. . G x_ . , 11 r. i • i aukštoji dvas škna bandvtu su-Tnpoho stovyklos. Palestmie- ...... ~ '....... T . valdyti tikinčiųjų tarpe neapv-ciai tvirtina, kad jie nepastebe-;, ~ . , , ,• . , . . kanta pries zvdus.jo, kada jis dingo, bet ryte jo • r 
jau neradę. Manoma, žad jis pa-

1 jėgė pasprukti į Jordaniją. Jeigu 
j jis bandytų bė-gti į Siriją, tai po 
j licija būtų jį sustabdžiusi.

Nei Jordanija, nei Sirija, nei 
'Egiptas nenori užsispyrėliui J. I išskrido į Barbados salą Iš ten J 
'Arafatui padėti. Jis savo laiku'juos veš į Kubą.

— Izraelis nustatė, kad Irano 
i fanatikas šijitas išsprogdino Ty
ro kareivines.

— Iš Grenados 3(K) kubiečiu
Prez. Reaganas labai patenkintas sekretoriaus Geon 
Shultz pozicija Sovietų Sąjungos atveju. Rusams ni 
mušus Pietų Korėjos lėktuvą, sekr. Shultz pradėjo 1 

bai vykusią akciją prieš Kremliaus ponus.



Antaninos Repšienės įkurtuves 
. <■ : Marquette Parise

Praeito spalio 29 dienos vaka- kambarį ir ten altiko šventini- 
re įvyko Antaninos Repšienės _mo ceremonijas. O kai darbas 
Marquette Parke įsigyto naujo3būvo baigtas, lai Repšienė pa- j 
namo įkurtuvės.

Repšienė ilgus metus gyveno 
šiaurės vakaęų Chicagos prie- 
iniestyjė., Ilgus metus ji dirbo 
didelėje ^bendrovėje ir mokyto
javo Cicętosj jSekmadieninėje 
mokykloje! Veikli visuomenės 
darbuotoja, įsijungė % JAV Lie
tuvių ' Bendruomenėsuorganiza- 
ciją. Frontininkams pasišovus 
užgožti kuriamą Bendruomenę 
klastotais rinkimais, balsavimu 
pStu .ir kitomis neteisingomis 
priemonėmis, .p. Repšienė pa , tame name gyventi, 
kryjd į principus turinčią, llli- | Visi gavo skanią vakarienę, 
nbis valstijoj ir kitose vietose Maisto buvo daug ir skaniai pa- 
Įregistruotą Bendruomenę. Ji gaminto, šalto ir šilto, mėsos ir 
tapo Reorganizuotos Bendruo-( žuvies, jautienos ir stipresnės, 
menės'nareĮ; dalyvavo susirinki-f % . „ . . .
muose, o dabartiniu metu yra šienį tarti žodį. Ji trumpai api- 
Reorganizuotos JAV LB tary-. budino kiekvieną pakviestąjį, 
bos sekretore. ' •

Įsigijus namą Marquette Par
ke, ji tuojau fįsitraukė į vietos 
lietuvių visuomeninę veiklą. 
Aktyviai dalyvavo savivaldybių 
rinkimuose, įstojo į Marquette 
Parko;liet, parapiją, įsijungė į 
M.Pi liėtuvių; namu, savininkų 
draugiją. Ji ne tiktai nueina į 
susirinkimus, bet pyašo žodžio 
ir pasako savo nuomone svars
tomais klausimais.

Namas tūri didelį ir gražiai 
įrengtą .rūsį. . Pirmame aukšte 
yra priimamasis, didelis darbo 
kambarys, virtuvė; Rūsys apa-, paprašė tarti kelis žodžius, Ūk
čioję, viršuje keli miegamieji. į tai kalbos turėjo būti trumpos, j 
Didelis garažas. t Trumpai drūtai kalbėjo M. Gu-|

Atvykusiu^ svečius pfiiminė- delis, dr. VI. Šimaitis, meninin-j 
jo Repšienės anūkai —

prašė dr. Vytautą P. Dargį pa- 
pirminįnkauti šiame vakare, 
nes būsianti programa ir vis- 
skas sklandžiau eis, kai bus vie
nas, kuris tvarką ves.

Dr. Dargis kėliais sakiniais 
papasakojo apie sueigos tikslą, 
pacitavo mintinai vieną eilėraš
tį, visus skaniai prajuokino, 
kvietė išgerti po taurę šampa
no ir palinkėjo Repšienei ir ki
tiems namo gyventojams lai
mingai ir sveikai naujai įkur-

Pirm. dr. Dargis paprašė Rep-1

Į nepagagilėdama humoro. Apie i 
| kiekvieną atvykusį ji turėjo ką j 
l nors gražaus pasakyti.

Repšienė apgailestavo, kadi»~^*-ZK 
josios sūnus Algirdas Jonas, Į 
dirbąs milžiniškoj atomams 
skaldyti dirbtuvėj, negalėjo at- 
vykti. Jis gyvena ir dirba Rock- 
forde, bet dėl susidariusių aplin
kybių negalėjęs pats atvykti. 
Bet salėje buvo iš Downers 
Grove atvažiavusi duktė Laima,; 
josios vyras Algis Paugius su 
vaikais, ir daugelis kitų.

' Dr. Dargis beveik kiekvieną

i

Antanina Repšienė

is švento-

suvaryti visus, paženklintusi- 
rimbų kirčiais. Kazokai, žąnda • 
rai ir milicininkai suvarė apie • 
400 vyrų ir moterų prie vals- • 
čiaus raštinės. Pusė kazokų ga- • 
vo įsakymą saugoti suiintuo- - 
sius, “o visi kiti" - pasakė gu- • 
bernatorius — “tegu daro, kų 
nori; dabar turite valią, tik žy7 J 
dų ir rusų nelieskite”. Ir taip 
viena dalis kazokų pradėjo 
siaubti miestelį, o kita — sau
gojo plakimo egzekuciją. Suim
tuosius gubernatorius liepė nu
plakti. Apnuogintą du sargybi
niai guldė ant suolo, du plakė, 
gubernatorius skaitė kirčius, gy; 
dytojas Vasilenka tikrino pulsą; 
kiek kas gali pakelti.

Plakimas bizūnais

Vyrai gavo po. 30 iki 50 kir* 
čių. Moterys turėjo laukti eilės. 
Už tai jos gavo tik po 10-15; 
Vienas 11 metų berniukas po 2 
kirčių skaudžiai suklyko, po ki
tų 2 visas pamėlynavo. Guber^ 
natorius jo plakimą nutraukėj 
bet vaikas nėbepakilo. Kazokas 
jį dar paspyrė^ ir vaikas čia paį 
numirė. Viena nėščia moteris 
gavo irgi tilt 6 ąb 8. kirčius, bet 
sekančią dieną pagimdė negyvą ; 
kūdikį. • ‘ •

norėjo laimėti laiko. Paprašė 
popieriaus. Išsiderėjo, kad mi
nia praleis pasiuntinį į miestelį 
ir atgal. Kai tas su prspieryini 
sugrįžo, paprašė rašalo. Tada 
plunksnos. Plunksna buvusi ne
gera, paprašė kitos. Nors žmo
nės skambino varpais, mušė 
būgną ir dar daugiau žmonių 
rinkosi prie šventovės, bet gu
bernatorius sugebėjo protokolo 
rašymą užtęsti, kol pasirodė 
kazokai.

Kazokų smūgiai

Apie pusę aštuntos ryto atžy
giavo trys šimtinės kazokų kau
tynių aprangoje ir aplink visą 
miestelį išstatė sargybas. Kazo
kų vyresnysis ir jo palydovas 
su nuogais kardais įjojo į šven
tovę ir prisistatė gubernatoriui. 
Šis įsakė: “Išvaikyk tą gaują!”

Šventovėje likę žmonė’s dar 
giedojo “Dievas .mūsų gelbėto
jas ir tvirtybė”, bet giesmės žo
džiai greit pavirto arklių kano
pomis trempiamų, rimbais pla
kamų ir kardais kapojamų
klyksmu ir dejavimais. Ne tik 
žmones kazokai kapojo, bet ir 
šventųjų paveikslus. Sulaužė 
kryžius, naikino papuošalus. 
Dabar, apie 9 v.r., kun. Mažeika 
išnešė Švenčiausiąjį, būrio ka
zokų 
mas, 
tove.

BEGINKLIAI ŽEMAIČIAI PRIEŠ 
. GINKLUOTUS RUSUS

Prieš 90 metų kražiečiai narsiai gynė savo 
šventovę nuo rusų žandarų ir kazokų
(Tęginys)

Kruvinos grumtynės
Žmonės1 pajudėjo. Pirma pa

vieniui,' paskui būreliais pradė
jo iš šventovės eiti, bet r.e visi. 
Yp^č moterys neklausė ir iš 
šventovės nėjo. Klingenbergas 
supyko ir šūktelėjo milicinin
kams: “Išmušti iš šventovės 
rimbais” Ir išmušė vyrus, mo
teris, senelius, vaikus. Guberna
torius vis dar tebestovėjo tarp 
šventoriaus vartų ir šventovės 
durų.

t
Visus išvaręs iš šventovės, 

gubernatorius davė įsakymą: 
"Išinuškit rimbais
riaus visa minia už mūro!” Bet fe A.
tuo tarpu už šventoriaus mūro 
rinkosi vis daugiau žmonių iš 
miestelio ir apylinkės. Ir dabar, 
kai tik šventoriuje pasigirdo 
pirmieji sumuštųjų klyksmai, 
minia įšėlo. Nors didžiuosius 
šventoriaus vartus milicijai pa
vyko uždaryti, bet minia įsiver
žė iš lauko pro šalutinius. Ben
drom jėgom stojo prieš raitą ir 
pėsčią miliciją. Vieni laužė tvo
ras, baslius, lupo .akmenis, ply
tas, o kiti puolė. Ir pats guber- 

Daugelis prašė' Osvaldą, kad natorius gavo basliu per galvą 
parašytų apie išgyveimus karo 
metu.

Be jau minėtų, įkurtuvėse da
lyvavo Antanas Dumčius, Jonas 
Černius, iš Melrose Parko, padė
jo prie stalų Irena Pranckevi- 
čienė, Elena Mickienė, J. Krei-

paskui mane pasuko tankas, tu-Susirinkusieji atidžiausisi iš
klausė architekto Osvaldo Thie- rėjęs tiktai vieną apkabą kulko- 
lio, baigusio Kauno universitetą 
ir turėjo tarnauti vokiečių ka

idžių šovinių.
— Vėliau buvome pagirti, 

riuomenėje. Arch. Thiel (Ty-'kaip reikia imtis iniciatyvos ko- 
, kaip jam ir vos lauke, — baigė architektas.I liūs) papasakojo

i keturiems vokiečiams pavyko 
paimti nelaisvėn 110 Sovietų ka
rių. Visi taip atidžiai klausė, 
kad nei musė rūsyje nedūzgė.

Architektas papasakojo, ku
riame fronto ruože jam teko

Į būti, kada tai buvo ir kurioj vie
toje. Jis nustatė, kad dideliame

jo Repšienės anūkai — Danutė’kas Jonas Tričys ir ponia Delfi-1apkase buvo Sovietų karių kuo- venas, J. Kavaliauskas, ir daug 
ir Mykolas-Paugial abu gražiai * na, Bronė ir Viktoras Metusiai, j Pa> Išskirstė kaieivius, laikan- kalbėjo C. Genutis, Juozas Bag- 
nuaūgę studentai.; Jiedu svečius' inž. Edv. Jasiūnas ir žmona Jū-jčius rankose šautuvus, o pats džius bei kiti.
nuvedė į rūsį, kur buvo penki rate, iš Indianos atvažiavęs Ka-Jptičjo prie apkaso vartų ir tarė Apie 11 vai. vakaro, padėkoję 
didėli stalai, jau apkrauti mals- zys čiurinskas su žmona, Rep-1 rusiškai:. ■ - _ Repšienei ir jos pagelbininkams,didėli'stalai, jau apkrauti mais
tu ir skanumynais.

Kanauninkas VacioVdš Zaka
rauskas, Repšių gerbiamas dva
siškis, vįsįemSf pranešė, kad ne
gali būti jokių įkurtuvių be na
mo pašventinimo.: Jis tuojau pa
pasakojo šventinimo prasmę, 
sukalbėjo tokioms iškilmėms 
pritaikytas maldas.

Rapšiėnė jau buvo pasiruošu
si prašytu svečius .už stalų, bet j 
vienas svečių* priminė, kad ne.- naujai organizuojamai “Pasau- 
užtenka pašventinti namo rūsio lio Lietuviu Bendruomenei” bu-

* ■, x ■ , ■ i,, f' e‘ i > į k t *

ir atvykusių svečiųt'“ireikia:'Vkl7 y p prieVa^tą primestas pirmi
nių išvaryti Iš kieferieno ksm4 ninka&r Jis1' reorganizavo 
bario
taip reikėtų padaryti.

Repšienė^ vedė kanauninką ' ir pirmininko primetimą, vienbal- 
būreiį Svėči4 kiekvieną namo šiai pasitraukė.

z--- - - .. M,-

— Visi turite pasiduoti nelais
vėn, jei noriįe išlikti gyvi. Jei 
nepasiduosite, apkasan bus pa
leistos kelios bombos ir jūs iš 
ten neišeisite. Įsakau visiems 
karininkams pirmiausia išeiti. 
Be jokio atidėliojimo!

Kai išėjo 9 Sovietų karinin
kai, tai atokiau nuo apkaso sto- 

Į vėjes Thiel įsakė 7 karininkams

šienės dukros krikšto tėvas, Ig-' 
nas Venskus, Anelė ir Kazys 
Tautkai ir kiti.

, Kalbų metu kilo klausimas 
apie “Pasaulio lietuvio” ir pa
skirų individų veiklą. Nustatyta, 
kad kiekvienas Reorganizuotos 
Bendruomenės narys gali geriau 
išdėstyti Bendruomenės princi
pus ir veikla, negu Kamanto 
vadovaujamieji. Ypatingai, kai’ gtižti į apkasą, paimti visus

. • • x m Ilin \ ta -i y /n zn va v*

visi 
tos

skirstėsi, linkėdami sveika- 
ir sėkmės naujoje vietoje.

Dalyvis

• — Rusų astronomai pranešė, 
kad naudodamiesi didžiausiu 

‘pasaulyje optiniu teleskopu, 
esančiu Kaukazo kalnuose, jau 
pastebėjo Halley kometą, kuri 
pasirodo kas 76 metais ir pro 
Žemę praskries 1986 metais.

— su keliais valdininkais ir 
dviem kunigais spruko į tuščią 
šventovę.

šventoriuje likusi raitoji sar
gyba kelis kartus bandė'.minią 
pulti, bet minia kiekvieną puo
limą vis su didesniu įniršimu 
atmušdavo, nes jau atsirado 
ginkluotų spragilais ir geležinė
mis šakėmis. Pagaliau „raitinin
kai buvo iš šventoriaus išgrūsti.

Tuo tarpu kitą minios, dalis 
išlaužė ant greitųjų užbarika
duotas didžiąsias šventovės du
ris ir kaip audra įsiveržė-Nidun. 
Nors gubernatorius su palydo
vais buvo suspėjus užlipti .ant 
viškų, šalia vargonų, bet atsidū
rė apgulime. Minią norėjo jį nuo 
viškų nutraukti ir užmušti, tik 
dekano kalbos ir prašymai su
laikė.

ir dviejų valdininkų lydi- 
į medinę parapijos šven- — Izraelio vyriausybė įsakė > 

mobilizuoti 400,000 -karių. Prieš 
] tai pranešė kaimyninėms vals- 
lybėms/ kad .iiesiruošia naujam j 

Gubernatorius davė įsakymą puolimui, bet' nori paruošti ka-
pereiti visas miestelio trobas ir ręivius, jeigu kiltų reikalas.

Rusų siautėjimas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra, seniausia didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

„ .darbus dirba. ' ; . ,\
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MELUONUS dolerių 

apdraudų savo nariams. -?
V _ . - ž A '■ <* * • . C

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savį&lpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 

,, Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA — apdraudžia' ir Taupomąja apdrauda j—. Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui,- siekiančiam 
;į-aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.: T
SLA —vaikus apdraudžia, pigia terminuota, apdrauda: už 

$3^000 apdraudoį sumą temoka tik, $3.00r„metamx '
>-Į :SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.

Kreipkitės j savo apylinkės-kuopų veikėjų*, 
jiė\ Jums mielai paeelbes į SLA įsirašyti.'-'

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

— Buvęs Vakarų Vokietijos 
kancleris ' .Willy Brandt sutiko 
kalbėti “žaliųjų taikos sąjūdžio” 
susirinkime, o viešosios nuomo
nės apklausinėjimai parodė, kad 
tik 31% proc. vokiečių sutinka 
su naujų ginklų išdėstymu Vo
kietijoje. Tačiau tik du procen
tai galvoja, kad demonstracijos 
ir žygiai sustabdys raketų iš
dėstymą.
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I am

i. MM

— Irako karo jėgos apšaudė 
Persijos įlankoje plaukusį grai-

pfcmlal paratyt* studija apie Rytprūrius, remiantis Pakalni* b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūj klekvkn*m 
Reta-rinL Leidiny* Slustrootia nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritavarafių pavxflrfmaJ»tr jų vertini*! | yokleHų £115%. EaSai

finlit ioklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairn 
Henle* bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimk 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

'• YJLKNHO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke apraiy 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės "Berno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lit*, 
ratfirinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr 
parduodama tik už H ’

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W. 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

> UTeKATORA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mo£įi» 
m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą, Vln« 

Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokos 
T. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevičiau* Ir T 
Meilaus /trripsniai beirtu dijew, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. duriionio. M. ŠHeikio, V. Kašubo*, A. RŪkštelė* Ir A. Vara*

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
f * T ' f ' •

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARUA NOREIKIENĖ

Į JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, Chicago, TIL

I- • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

> savo
Kanauninkas sutiko, kad šeimą... Buvę valdybos nariai, 

i patyrę apie reorganizuojančio

Bet Sir, Bef kuris ksJBa Buvo parašyta apie lietuvi, lietuviui

gignklus, gražiai padėti juos ant 
žemės, uždėti rankas ant galvos 
ir žąsele išeiti iš apkaso.

Netrukus 7 karininkai išvedė 
visą šimtą Sovietų karių, sudėjo 
ginklus nurodytoje vietoje ir 
žąsele nužingsniavi į nelaisvę. 
Paskutiniuoju žingsniavau aš, o kų laivą.

Priremtas gubernatorius
Vienas iš minios vadų, Braz- 

lauskas, tarnavęs rusu kariuo
menėje ir gerai kalbėjęs rusiš
kai, pareikalavo gubernatorių 
surašyti protokolą, kad jis su 
milicija naktį užpuolė šventovę, 
mušė žmones rimbais, šaudė ir 
žudė beginklius. Gubernatorius 
žinojo, kad kazokai į pasirodys 
apie 8 v. r., todėl protokolo ra
šyti neatsisakė, bet derybomis

LIUDAS MIKŠYS, 
metų studijavęs, kaip

Ml

V EAUMJS QMX, raJytojoa Ptfranėl^ Drintaftta rtfc 
mtnftnal Ir mlnfya tple t 
malsi*!* bolietikų okūparfjo* metai*. Knyga tari 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik U. - - i

< JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesnpn* 
tu Ir klal<£ngal interpretuojama* gyvenime ir politikoje^ tik fe 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus’Janonio gyvenimą tr po* 
riją..Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tei*«« 
Knyga y*a didelio formato, 365 pttalapią, kabinoj

Atdara šiokiadieniais nuo ^7
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

t -« Tel. 476-2206

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
tr patarė mums toliau studijuoti.

Ntujledofc, Chicago, 8, DI. Tuesday, Nov*ml><x 8. 1*83
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YĮS PAG.^vq^
(Tęsinys)

Kūno, proto ir jausmų damos pagrindai
Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ASPIRINAS - GERIAUSIAS VAISTAS
Susipažinkime su geriausiu ir pigiausiu 
vaistu — aspirinu, sąnarių negerumams 
palengvinti naudojamu.

(Mediciniškas raginimas)
Medicinos tėvu vadinamas chemikalu (pirmas yra alko- 

graikų gydytojas Hipokratas 
(Hippocrates — gyvenęs prieš 
Kristų, gimęs 460 m. prieš mūsų 
erų) saviems karščiuojantiems 
iro skausmais besiskundžian- 
tiems pacientams patardavo 
kramtyti karklo (žilvičio) žie
vę. Dabar žinoma, kad karklo 
žievėje yra vaistas ASPIRINAS. 
Tada gal ir nežinojo Hiprokra- 
tas, kad toje žievėje yra geriau
sias vaistas — chemikalas SA
LICIN. Jis yra artimas SALICI- 
LINEI RŪGŠČIAI, kuri pava
dinta aspirinu. Aspirinas che
miškai vadinamas ACIDUM 
ACETYLSALICYLICUM.

Tss karklo žievės vaistas vei
kė gerai ir žmonės per tūkstan
čius metų jį naudojo, kramtė 
žilvičio žievę skausmams suma
žinti. Europiečiai chemikai 1800 
metais iš karklo žievės išskyrė 
chemikalą Salicin’ą. Tada nerei
kėjo kramtyti žievės, turėta pa
našus aspirinui vaistas. Vėliau 
chemikai iš karklo žievės iš
skyrė du chemikalus: ACETYL 
SALICYLIC ACID ir SALICY
LIC ACID t—- jiedu buvo stip
resni už sa.ięihą. Gi 1809 me
tais Bayer kompanija pradėjo 
gaminti * A (IJ^TYLSALICYLIC 
acid (lotyniškai: acidum accty- 
losalicylicum) prekybiniu-Mitar-; 
du ASPIRINE. IkLdąbar ta fir- . *
ma gamina Aspiriną, pigiausią 
ir geriausią vaistą.

Šiandien šiame krašte gydyto
jai kasmet net po 14 milijonų 
kartų .pataria žmonėms naudoti 
aspiriną. Tuo būdu aspirinas la
po antru labiausiai naudojamu

holis).
Nuo artrito geriausias 

yra aspirinas

Jei kuris iš mūsų negaluoja
me daugelio rūšių artritais, vie
nas palengvinimo būdas nuo to
kių negalių yr a ASPIRINO TIN 1 
KAMAS NAUDOJIMAS. Nepa
mirškime, kad aspirino naudo
jimas kai kuriems žmonėms? 
nėra be pavojų. Už tai gydyto 
jas su pacientu aptaria, kuris 
negerumas yra mažesnis — tokį 
ir pasirenka. Mat, skausmus są
nariuose malšinant aspirinu, kai 
kuriems žmonėms atsiranda 
skrandžio sujaudinimas, o kar-. 
jais ir žaizdelės, dėl to žmogus 
kraujuoja'iš skrandžio. Kitiems 
nuo didelių aspirino dozių (pC 
tuziną tablečių per parą, gydant 
sunkiausią artrito formą, reu
matoidinį artritą),' sumažėja 
Kraujuje y itamino C kiekis. Tai 
ątve/ais reikia priiminėti su as
pirinu dar ir vitamino C table
tes. Dar kiliems žmonėms dide 
lės aspirino dozės, gydantis nuo 
•5.unkaęe.i.aJ'L'Ub»’!*l^ll^^^^a7 
ierau  j ystę dėl sum ažui lęT.f minė t' 
rūgšties kiekio.. Todėl, reiki 
Kartu su aspirinu priiminėti dar 
ir Folinę rūgštį (Eolie acid) 
Tais atvejais gerai ••dar-gauti i 
vitaminą B-12. Yra žinoma, kar 
sergantieji sunkiausia artrito 
forma —. reumatoidiniu artriti 
turi sumažintą folinės rūgštie: 
kiekį. O aspiriną didelėmis do 
zėmis imant, dar labiau sumąž 
ta tos prieš mažakraujystę vei
kiančios folinės rūgšties kiekis

kraujuje.

Perdaug su receptu gaunamų 
vaistų naudoja pensininkas

Vienas blogiausių dolykų su 
senesniais žmonėmis atsitinka, 
kada jie ima perdaug vartoti 
pagal receptus gaunamų vaistą. 
Virš 65 metų sulaukusieji pra- 

' deda gausiai vartoti vaistus nuo 
artrito; nuo kraujo krešulių ir 
konvulsijų, dėl širdies, dėl pa
gelto kraujospūdžio, dėl cukra
ligės, dėl džiovos, dar dėl šla
pimo varymo ir hormonus dar 
jie gausiai naudoja. Daugelis, 

i tokių- vaistų sukelia vitaminų ir 
mineralų trūkumą kraujuje.

Dar, vienas pavojus gresia 
pagyvenusiam žmogui, kai jis 
pasidaro lengvatikis ir nesisten
gia medicinos reikaluose bent 
paviršutiniškai apsišviesti. To
kius išnaudoja ne tik Dievo 

.vardą miniotieji liežuvininkai" 
oet ir-vaistų gamintojai. Jie per,- 
ša žmonėms vartoti skrandžio 
rūgštis mažinantį vaistą Alka- 
Sellzer. šis vaistas ir kiti pana 
šūs valgomosios sodos (Sodium 
bicarbonate) turtintieji vaistai 
yra druskos turintieji ir dėl to 
negalimi vartoti tiems žmo
nėms, kuriems yra uždrausta 

valgomoji druska. O valgomo
sios druskos dabar kiekvienas 
turime vengti ir pratintis visai 
be jos apsieiti valgyje. Ypač šir
dininkai, inkstininkai ir pakel
tą kraujospūdį turintieji turi 
druskos vengti taip, kaip žydas 
kryžiaus. Venkime vartoti viso
kius aspirino pakaitalus — ana- 
cinus, alka-seltzerius ir kitokius 
prekybininkų mums peršamus 
niekus. Kur reikia aspirino, tik 
jį ir naudokime. Be reikalo nie
kada jo nelieskime, nes jo var
tojimas nėra be pavojaus.

Įpratėliai į aspiriną

Ant šios žemės yra visokiau
sių įpratėlių. Vieni įpranta į ap 
kalbas, kiti- į« tinginystę, treti į 
svaigalus, rūkalus, riebalus, sal
dumynus. .. Be( yra dar ir to 
kių, kurie įpranta į aspiriną ii 
jį naudoja kur reikia ir kur ne
reikia. Čia ir prasideda žmogau: 
vargai.

Jei kai būtinai reikia, naudoj 
aspiriną ir sulauki negerume 
dėl tokio jo vartojimo, tai da 
pusė bėdos. Bet susilaukti di 
džių negerumų dėl be reikak 
aspirino naudojimo, yra žmo 
gaus apsileidimas. Jo visi ven 
kime, ir štai dėl ko.

Mat, aspirinas ir visi aspirine 
turintieji vaistai gali sukeli' 
skrandyje žaizdas ir, kaip minė 
ta, kraujavimą iš skrandžio. 

Į Gausiai aspiriną (ypač be rei- 
I kalo) naudojantieji gali susi- 
I laukti, be minėtų skrandyje ne

gerumų, dar ir žarnose išopėji 
mų (ulcerative colitis) bei kiti, 
negerovių. O kur > dar galvos 
skausmas, gaunamas dėl aspiri 
nd, su kuriuo • dažnas žmogų 
mėgina galvos skausmą praša 
įinti. žmonės griebiasi už aspi
rino dėl kiekvieno mažmožio 
Dažnas net nežino, kodėl jis as 
pirmą vartoja, šitokio blogio — 
nereikalingo aspirino vąrtojirm 
visi jau dabar turime atsisakyti 
Yra tyrinėtojų, kurie tvirtina, 
kad net 50% - kraujavimų iš 
skrandžio, iš žaizdoto žarnų už
degimų ir kitų rimtų žarnų ne 
gerovių atsiranda dėl PERVAR
TOJ IMG (be reikalo vartojimo) 
aspirino.

Neklausykime skelbimų, vagi
ančių vartoti aspirino 

turinčius vaistus
Negerai, kad aspirino turin

čius, įvairiais vardais pavadin
tus vaistus prekybininkai laba 
garsina ^uaudqięv per radiją ii 

i televiziją.' NcsiOrien|noją žmo
nės klaidinami ir jie taip nusi 
teikia nesveikai, kad pradeda 
naudoti aspiriną bei jo turinčius 

j vaistus neteisingai: dažniausiai 
| visai be reikalo.-^|at, kaip genv 
, yra aspirinas, jis turi savus nei- 
. giamus pašalinius veikimus. Dėl 
; to jis turi būti vartojamas tik 
būtinam reikalui esant. Ypač jis 
naudotinas tais atvejais, kai liga 
rimta (kaip reunialpi^nis ar|ri 

i fas), o medicipa tųrt,geismo 
j vaisto už aspiriną tai negerovei 
! tvarkyti

Todėl būkime sau žmonės ir 
i neklausykime jokių skelbimų 
J »pic neva gerumą anicinų, apie 
! tariamą alka-seltzerių ir visų

kitokių aspirino turinčių preky
bininkų gaminių puikumą. Tie 
gaminiai turtina jų gamintojus 
alina pacientus ir jiems nieko 
geresnio už aspiriną neteikia. 
Taip, ir nė kiek ne kitaip! TĮk 
prekybininko apdumtas mūsiš
kis elgiasi kitaip: jis savą galvą 
guldo, būk jam aspirinas nepa 
dedąs, o anicinas esąs jam išga
nymas. Nuo tokios mediciniškos 
nuodėmės stenkimės kiekviena: 
šalintis ir jos niekada nekartoti

Sunkiausiam artritui tvarkyti 
geras yra aspirinas

Kiekviena kūno celė esti re
guliuojama toje celėje'pagamin 
tos panašios į hormoną medžia
gos, 'Vadinamos PROSTAGLAN
DINU. Baltosios kraujuje esąri 
čios celės yra kareiviai, kūne ko 
vejantieji su uždegimu. Prosta 
glandinas (jo įvairios rūšys) su 
kelia karštį, o aspirinas sulaiko 
prostaglandinų veiklą, numuša 
kūno temperatūrą. Prostaglan 
dinai sukelia uždegimą, gi aspi 
cinas — sumažina reumatoid1 
nio artrito atvejuje uždegimą.

Minėti baltieji kraujo kūne 
liai (lyinfocytai), baltieji karei 
viai kelia kūno atsparumą įvąi 
rioms negalėms. Jie labai nau-
dingi kūnui. Bet kartais jie per
sistengia ir tas j u gerumas ima 
kūnui kenkti. Aspirinas suma j 
žiną jų perdidelę veiklą ir todėl Į 
talkina reumatoidinio artrito at-1 
vėjuje, nes to sunkiausio artrijc 
kilmė rišama su perdidele veiįi 
a minėtų baltųjų kareivių.

Aspirino sąryšis su 
mažakraujyste

Vienas penktadalis uncijos gę- 
iežies yra kūne. Ji lemia apsau
gą kūno nuo uždusimo, nes ge
ležis dalyvauja sudaryme hemo
globino, o pastarasis suteikia ■ 
ieguonį visiems kūno audi
mams. Kai trūksta geležies, 
nyksta ir hemoglobinas, o su juo 
<artu mažėja viso kūno audiniu . 
įprūpinimas deguonimi. O be 
deguonie nė viena celė negali 
gyvuoti.

Geležies trūkumas gaunasi 
dėl įvairaus stiprumo kraujavi- 
no. Moterims mažakraujystę 
gali sukelti stiprios mėnesinės, 
/yrams — kati ir lėtaš krauja- 
zimas iš virškinimo kanalo žaiz
dos. 0 abiems — iš kraujuojan
čių hemmoidų.

Aspirfhas bei iš jo padaryti 
kiti vaistai kai kuriems žmo 
nęips sukelti krai^j^vimą (š 
vięš^iniipo kanalo (šiem plėš, 
skihdo ir ((vylikapirstės žar
nos). Gali kraujuoti kišenėlė.'' 
(c^verlikulai) stemplėje, skran- 
<Ęje, dvylikapirštėje ir storose 
žarnose. Tay pat augliai gali 
kraujuoti. Dar Kirminai (hook
worm) gali sukelti žarnų krau
javimą.

Bet koks chcųiikalas gali su
kelti kraujavini# Todėl be rej-! 
kafo nevartokime nė jckų> vai-r* 
toč t.-hcm&afąf bąikiria vftam(- j 
ftą ‘C. o pat it rūkytnhs'; Ta- Į 
da tas vitartiffibs (cofių kurte ce-1 
mentas) neriša celių ir jos alsj-' 
palaiduoja viens nuo kftos. it 
p".- iLda kraujai.mas jxairio- 
-? kvr.o vetese. Toks kraujavi-

Ir per skyle
Atsarįjirtę
Kambarin įdūmė, 
Ir, prislinkus , 
Prie kiškelio, 
Jį staiga .pastūmė.

Griuvo kiškis 
Nuo to blukiu 
Žemėn kąip negyvus 
h- voliojos, 
Spardė kojom, 
Tartum rodė dyvus.

Ji sustojus
Pažiūrėjo:
Jo galvos nemato, 
O jos vietoj 
Ąsotėlį
Tik kiškelis krato.

Tai pamačius,
Šeimininkė
Juokėsi ir džiaugės, 
Kad į spąstus 
Pats įlindo
Jos smaližius draugas.

. ■ i

O kiškelis
Atsigavęs
Šoko ir vėl griuvo,
Kol paliko
Iš ąsočio
Tik šukelių krūva.

“Ko nelaukei?
Aš nutraukus
Būčiau jį iš lėto”, —
Barės lapė, 
“Juk toks indas 
šiaip sau nesimėto”.

Glį^^ką^įč = 4-’ 
TaLsųpcšadams
Aišk-ifids ir verkė:
“Ąr aš kaltas,
Kad ąsotis
Man akis užmerkė.

Bent užjaųstirg)
Ąr paguostam,
Ar kaip ndflrs padėtum,
U dabar gi
Tik baries;;
lįųr mąįf pąsįdėti?

Aš išeisiu,
Jei pradėsi
Tų rrįane čia plakti”,
Tęsė kiškis.
Tai išgirdus,
Lapė keitė taktą:

“Aš kalbėjau 
Taip iš lįieilės, 
Nes tavęs gailėjau,

mas gali būti mirtinas, jei ne
bus laiku sustabdytas, duodant 
gausiai vitamino C.

Parūkius ar kokio chemikalo 
paėmus, vitamino trūkumas gali 
tęstis iki netoli mėnesio, trijų 
savaičių.

Išvada. Be reikalo jokio (kad 
ir geriausiai veikianičo) vaisto 
bei chemikalo nė vienas ncim- 
kime. Aspirinas yra vienas ge
riausių vaistų prieš artritą. Jį 
didelėmis dozėmis naudokime, 
reikalui esant ir bųdami gydy
tojo žinioje. Šiaip dėl menknie

Mutual Federal 
Savings and Loan
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Dėl ąsočio 
Nerūgočiau, 
Nora ij subyrėjo”.

Ji gėrimo
Vėl jam davė,
Vėl kiškelis gėrė 
Įr žodelį
Po žodelio
Šeiipįftiukęi bėrė:

“Na ir moki
Tu, kūmute, 
Puikiai pavaišinti!
Kur man teko 
Taip nugerti, 
Negaliu atminti”.

“Tai ir gerki, 
Jei patinka, 
Tam jis padarytas” 
“Ir pati tu 
Įsįpilki —
Aš juk nesamdytas”.

“Aš alučio 
Neragauju,
Man. jisai per tvirtas, 
Jis tik vyrams 
Tvirtakojams 
Pavaišinti skirtas”.

r - , w

Juokės lapė 
Rudaakė ' 
Įr vaišino svetį, 
G kiškelis, 
Įsigėręs,
Ją pašokti kvietė. .

ii’
Tuoj laputy : ■ 
Nusj$H^ius
Rankas Į pašones/” ;
Prie jo glaudės, Jį 
Kad
Neprarast malongs.'

Ir pradėjo 
Šokinėti
Jie abu sukibę.
‘Tai gerumas,
Tai smagumas, 
Tai kokia linksmybė”.

r

Gi kiškelis ..
Su - kulneliais
Taip smagiai trepsėjo, 
lyad net'stalas
Su indeliais ;
Šokiiiėt pradėjo.

' Pagaliau gi 
Kiškis metė
Lapę ir pradėjo 
šokinėti
Vienui vienas, 
Kaip tiktai mokėjo.

(Bus daugiau)

kio nė vienos tabletės ■ aspirino 
nenaudokime. Atpraskirbe nuo 
vaistais gyveniino.' Grįžkime į 
gausią vaisiais ir daržOveihis 
mitybą. Tada mūsų kūnas Turės 
pakankamai vitamino tl, kurio 
pakaks kūnui net dideles dozes 
aspirino naudojant, kai atsirąs 
būtinas reikalas tokiam elge
siui. Daugiau Aspirino, reikalu 
— kitą kartą. ’ r

Pąsįskąityti. Rulh Adams? 
Arlhritįsi,' ‘Larchmont Books, 
New York. ' "•
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valymas” iŠ visuomenės tarpo primeną Maskvos kagė
bistų užmojus, kurių uždavinys — iš liaudies tarpo “dė
mes” išvalyti.

Kas gi tos “dėmės”, kurias reikia išvalyti? Jos yra 
tie, kurie galvoja ne taip, kaip tironai ar partiją įsako 
galvoti ar veikti. Nejaugi Alg. Gečys bus tokio nusista
tymo, kuris RLB-nės žmones apšaukė lietuviškos išeivijos 
dėme, kurią reiktų iš lietuviškos išeivijos tarpo pašalinti?

Argi nekelia nusivlymio “Pasaulio lietuviu”, kai Alg. 
Gečys B-nės oficioze randa vietos tokiam užmojui skelbti ? i 
Juk tokiam leidiniui lietuviai turi suaukoti tūkstančius i 
dolerių. Reikia stebėtis, kad tokio nusiteikimo žmogus yra 
B-nės organizacijos vadų tarpe. Būdinga dar ir tai, kad 
jis savo rašinyje daugelį kartų vartoja žodį demokratija. 
Bet, nejaugi demokratija leidžia skleisti netiesą ir tuo 
klaidinti pasaulio lietuvius. O tie, kurie tokiai Alg. Gečio 
“demokratijai” nepritaria, tie, kurie remia ir gina mūsų 
laisvinimo veiksnius, tokius jis vadina išeivijos “dėme”...

Manau, kad bus naudinga bent-kartą iš esmės pasi
sakyti dėl Alg. Gečio tokio neigiamo nusistatymo, kuriuo 
jis negesina įsižiebusių ginčų kibirkštėlių, bet jas kursto, 
kelia iki gyvo kaulo įgrisusius erzelius, ieško priekabių :

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su įsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniais — iki 12 v&L

Algimantas Gečys kursto įsižiebusias 
ginčų kibirkštis

Reikia labai apgailestauti, kad “Pasaulio lietuvis”, 
LB-nės oficiozas, užuot teikęs objektyvią informaciją lie
tuviškajai išeivijai apie B-nės paskirt}, apie lietuviškos 
kultūros ugdymą ir ją informuotų apie būdus ir priemo
nes kaip tas lietuviškas mases apjungti didžiam uždavi
niui, būtent: padėti mūsų laisvinimo veiksniams, kurių 
y^iklą yrą skirta pavergtosios Lietuvos laisvei, pasirinko 
kitą kelią, dėl ko tenka nusivilti.: ■
, ' Minėtame oficioze nėra, tokių straipsnių, remiančių 
veiksnių pastangas pavergtosios Lietuvos laisvinimui. 
Priešingai, jame rasi atspausdintus tokius rašinius, kurie 
daugiau patarnauja išeivijos skaldymui, mūsų laisvinimo 
veiksnių griovimui, jų veikėjų niekinimui, erzeliui ir be
reikalingiems ginčams sukelti; Pakanka pavartyti tik du. 
šios vasaros pabaigoje išleistus minėto oficiozo leidinius, 
kad pilnai įsitikinus, jog “Pasaulio lietuvyje” nerasi tos 
aukščiau minėtos objektyvios informacijos apie lietuvių 
glaudimą tam didžiam uždaviniui. Antai, viename jų at
spausdinta Br. Nainio paskaita, kurioje jis paneigė pa
vergtosios tautos suteiktus įgaliojimus Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui. Kitame įtalpintas gan ilgo
kas Algimanto Gečio rašinys, pavadintas užgauliu vardu: 
“Reorgai — dėmė lietuviškai išeivijai”. Šis rašinys, jau 
nekalbant apie jo piktą ir užgaulų pavadinimą, visas 
perdėm nuo pradžios iki pabaigos prirašytas demagogi
nės netiesos. Man, jį asmeniškai skaitant, dar didesnį 
apmaudą savo širdyje pajutau, kad toki pilną netiesos 
rašinį parašė narys mūsų garbingos ateitininkų organi
zacijos, kuriam, atrodo, nesvarbu objektyvioji tiesa. Bet 
iš viso reikia stebėtis, kad tokie žmonės, kuriems nerūpi 
lietuvių apjungimas, o kurie juos skaldo, vis naujus nesu- 
sipratiums sukelia, veržiasi į vadovaujančius postus.

Šis B-nės veikėjas pravaržiuoja RLB-nės žmones ne 
tik “reorgais”, bet ir skelbia juos esant lietuviškos išei
vijos dėme, žinant, kad dėmės, kaip tokios, negalima 
pakęsti, ją reikia išvalyti, išnaikinti. Toks. dėmių “iš

ir kaltina. Juk tai nepatarnauja išeivijos vienybei, kuriai 
skirti dideli uždaviniai.

Tai gryna netiesa, kad B-nės vadų teisme užvesta 
byla RLB-nei jau išspręsta, ir dar su visomis jos pasekmė
mis. Netiesa, jog ji buvo ilgai užtęsta dėl to, kad —jo 
žodžiais tariant— sauvaliautojai, negailėdami pastangų 
ir lėšų, viską darė, kad byla būtų ilgiau tęsiama — tam 
jie kaitaliojo advokatus, darė apeliacijas, bylą perkeldi- 
nėjo iš vienos instancijos į kitą... Juk tai visai gryna 
netiesa.

Alg. Gečys griaudenasi, kad lietuvių bylinėjimasis 
garbės nedaro. Tai kam gi B-nės vadai bylą iškėlė? Jiems 
tikrai garbės nedaro, nes tos lėšos ir laikas galėjo būti 
panaudoti tautinei kultūrai bei jos veiklai. Keista, kodėl 
jis nesmerkia tų, kurie tokią negarbę padarė, o kaltina 
tuos, kurie niekad nėra; galvoję bet kokią bylą kelti sve
timtaučių teisme. Tokių kaltinimų Alg. Gečys, savo 
pamfletiniame rašinyje RLB-nės žmones pravardžiuoda
mas “reorgais”/daug prirašė. Bet tie jo kaltinimai be 
jokių faktų, be Įrodymų, yra ne kas kitą, kaip visuome
nės piudymas.

Alg. Gečys primena B-nės rinkimus. Juos jis laiko 
B-nės stiprybės šaltiniu, kuri yra reta apraiška mūsų 
išeivijos gyvenime, ir visu svoriu akcentuoja, kad tik 
rinkimai yra demokratinio subrendimo apraiška. Išeitų, 
kad viskas, ką rinkimais nubalsuojama, tai ir tam reikia 
paklusti, nes kitaip nebebus subrendimo apraiškos. Teore
tiškai svarstant, taip, bet praktikoje ne visada buna taip.

Demokratinis subrendimas priklauso nuo to, ar de
mokratiniai rinkimai vykdomi sąžiningų žmonių, nes ne
sąžiningi žmonės gali rinkimus panaudoti apgaulei ir 
klastai Įvykdyti. Nejaugi Alg. Gečys pripažįsta demo
kratinio subrendimo apraiška, kai okupantas, pavergęs 
Lietuvą, taip pat panaudojo rinkimus Lietuvai inkorpo
ruoti Į Rusiją? Juk ir tada buvo “rinkimai” ir okupanto 
propagandistai visais garsiakalbiais šaukė, kad tie rinki
mai yra demokratiški. Bet ar tai tiesa? Ar jais nebuvo 
maskuojamas Lietuvos nepriklausomybės laidojimas? 
Juk tie “demokratiški rinkimai” buvo apgaulė ir klasta

VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŲ KALBOS TURTO RIN-

Seniausiais darbais iš lietuvių ( 1713 m. žodyno penktojo lei
dimo ir 1737 m. “Universitas” 
Didžiojoje Lietuvoje buvo išli
kęs toks žymus egzempliorių 
skaičius, kad jo užteko ir visam 
XVIII amžiui, nes čia naujų dar
bų šioje srityje apskritai nepa
sirodo. C. Sommervogelio' 
lioiheque de la ' Cbmpagne de 
Jesus” V 1894 p. 860 paskelbta 
informacija apie 1739.II.2 miru
sį jėzuitą, Ilukštos misijos |SU- 
periorą Enriką Medemą;* kuris, 
tariamai parašęs lietuvių kalbos 
gramatiką ir lietuviškai išvertęs • 
evangelijas, pasirodė visai klai
dinga, nors ir'remiasi Browno, 
ir De Backerio autoritetu. Me- Į 
demas tuos darbus tikrai para-

kalbos srities tenka laikyti jau 
mums gerai žinomą 1619 m. 
Sirvydo “Dictionąrium trium 
linguarum”, pakartotą dar ke
turis kartus, taip, pat Sirvydo 
gramatiką ir Jaknavičiaus gra
matiką, nors jos abidvi nėra iš
likusios, jei bent 1737 m.' ‘TJni- 
versilas ‘linguarum Litvaniąe” 
būtų parašytas Jaknavičiaus, 
kas ligi šiol dar nėra tiksliai nu
statyta. Visi tie žinomi ir neži
nomi darbai susiję ne su lietu-’ 
vių kallbog studijomis, bet su 

. teologiniais darbais: rinkta žo
džiai ir rašyta gramatikos dau
giausia turint galvoje tuos, ku
riems teks, rašyti teologines 
knygas, nors, kita vertus, Sirvy
das savo žodyną netarpiškai sky
rė Vilniaus akademijos studen
tams — ad usum stūdiosae iu-1 daugelio bibHografų minimas 
ventutis. Raseinių pijorių kolegijos rek

toriaus kunigo Kristupo Lopa- 
cinskio lietuvių kalbos žodynas, 
kurį jis tariamai parašęs, ar net 
ir išspausdinęs Vilniuje pas 
pranciškonus. Kadangi jokių to 
žodyno pėdsakų niekur neteko 
užtikti, tai tariau, kad ar jis ne
buvo parašytas, o tik buvo su- 
painotas su kurios kitos kalbos 
žodynu; ar dingo rankraščiu. 
Tačiau pavykus susekti pirmąjį 
tų žinių šaltinį, tenka konsta
tuoti, kad žinios apie Lopacins- 
kio žodyną nebuvo iš piršto iš- 

i laužtos. Paaiškėjo^ kad visi, kas 
apie .tą žadj-nąj-rašė/teėmė savo 
piędžiagą’ iš ’ vieno J. Janozkio 
“Lexicon derer itzlebenden Ge- 
■ lęhrten in Poteri” II d. 1755,■’j). 
1'59-161,

- x (Gūs daugiau)

— Kaip paskelbė Žemės ūkio 
ueuxus mus uutjjus narai para-1 -yrimo institutas, anksčiau vy- 
šė, tik ne lietuviškai, bet lat-; prancūzams buvo, kasdieni- 
viškai,

Įvairių spėliojimų keldavo

kiama apgaulės, tai ar tokius “rinkimus” galima laikyti 
subrendimo apraiška? Ar buvo subrendimo apraiška, kai 
renkant B-nės vadovybę, rinkėjų balsai buvo klastojami t

Alg. Gečys būtų labai protingai padaręs, jei jis, užuot 
kalbėjęs apie ‘‘demokratinių rinkimų” stiprybės šaltinį, 
būtų panagrinėjęs-B-nės rinkimų metu Įvykdytą balsų 
klastojimą ir jį pasmerkęs. Man atrodo, jog Alg. Gečys, 
skelbdamas, kad balsavimas yra demokratinio subrendi
mo apraiška, turėjo labai aiškiai pabrėžti, kad rinkimai 
yra tik tada demokratiški, kai balsai nėra falsifikuojami, 
kai tokia apgaule siekiama sau kokių nors išskirtinų už-

nis gėrimas prie pietų ar vaka
rienės siak;. šiandien jis vis la- 
jitu tnnapa proginiu gėrimu. 
Nei 23% vyresnių kaip 14 me- 

: tų amžiaus prancūzų pareiškė, 
kad jie niekada negeria vyno, 
16% prisipažino gerią kasdien, 
o 32% — tik prie progos.

— Turbūt saugumo sumeti
mais, pavėluotai pranešta, kad 
rugsėjo mėn. pradžioje Turki
jos sieną Sovietinės Armėnijos 
kalnuose peržengė Sovietų bri
gados generolas. Sieną jis per
žengė pilnojė su medaliais uni
formoje ir turėdamas ginklą, 
kurį tuojau pat perdavė pasie
nio apsaugai.

Lietuvai atneštai vergijai pridengti. Taip pat ir šiandien mojų. Bet tie rinkimai, kurie pridengia klastą, apgaulę, 
okupantas okupuotuose kraštuose ir pačioje Rusijoje nėra demokratinio subrendimo apraiška, nes tai yra nusi- 
skelbia demokratinius rinkimus. Toks Alg. Gečio kate- kaitimas. Mes laukiame iš Algimanto Gečio atsakymo 
goriškas tvirtinimas, kad rinkimai yra subrendimo ap- į tokį klausimą:.ar mūsų tauta privalo nusilenkti oku- 
raišką, tokia apraiška ne visada pasitvirtina. Jei tokiais panto įvykdytam demokratiniu balsavimu kriminalui? 
“demokratiniais rinkimais” vyksta balsų klastojimas, šie- ' A. Svilonis

— Filipinų prezidento Mar
cos paskirta komisija ištirti B. 
Aquino mirties aplinkybėms at
sistatydino, nes prezidentas jai 
neleido apklausinėti visų liudi
ninkų. | j

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Paskaityk, — sako ji man. — Iki čia apie 
lietuvių kalbos dalis, o šį straipsnelį nurašyk į 
savo sąsiuvinį. Rytoj padarysime pirmąją pamo
ką. Lietuvių kalta yra pats svarbiausias dalykas, 
o paskui eisime ir kitus.

Mano viltys buvo didelės ir aš džiaugiausi, 
kaip paukštis pavasarį. Jei visi mokosi, kodėl aš 
negalėčiau? Reikia tik noro ir darbo įdėti. Ar 
Petrui buvo lengva, sakau sau. Juk jis buvo pa
prasčiausias berniukas, arė vargšelis, šieną pio- 
vė, drauge grėbėme ir vežėme. O d»tar jis pro
gimnaziją baigė, kai aš pasiliėkū vis tuo pat. kuo 
ir pirmiau buvau. Nęt ir Ęetrui bus sarmata 
mane sutikti. ','T „ 1

Taip ir prasidėjo mana mokslas. Jadvyga pa
sirodė labai gera mokytąja. Su visų atsidėjimu ji 
man atvėrė duris į gramatiką, aritmetiką, geo
metriją ir kit Aš mokiaus su dideliu malonumu, 
kiek tik laiko nugavusi. Namų ruošos darbus 
dirbdama, viską gerai pergalvodavau, o jei ką bū
va i užmiršusi, tai akį i knygą užmesdavau. Knygą 
visuomet laikiau arti prie rankos.

Visa žiema prabėgo besimokant. Padariau 
didele pažangą. Daug ger.au rašiau, mano skai
tymas pasimirė »'aug sąmoningesnis, nes sužino
jus apie skirtukus ir išmokau skaitydama jų Lai- 

Kviit-’ net inaiH’ kalbėjimas pasidarė daug taisyk

lingesnis. Jadvyga mane gyrė, žodžių nerasdama.
— Maryte, tavo galva — auksinė. Tu viską 

taip lengvai supranti, rodos, būtumei seniai viską 
žinojusi. Tavo gabumai tokie, kaip Petro. Aš tau 
net pavydžiu. O, jei aš tokius gabumus turėčiau! 
Bet aš negaliu, mano galva silpna, net Mečys to
kios galvos neturi. Vargais negalais baigė gimna
ziją, po kelis metus sėdėjo klasėje, ir seminarijoj 
nėra geriau. Dejuoja, kad labai sunku.

— Jadzyte, — aš sakydavau jai, — aš tik dėl 
to išmokstu, kad labai daug mokausi, o mano ga
bumai nėra labai dideli.

— Mokykis, Maryte, mokykis. Tu pasieksi 
mokslų, matysi. Aš nežinau kaip, bet tikrai susi
darys tau kokia galimybė.

Jos žodis, pasirodė buvo, pranašiškas.
Laukėme Velykų, o drauge ir Mečio parva

žiuojant atostogų iš seminarijos. Pati šeimininĮkė 
tvaike savo,sūnui kambarį, švelniausiai paklojo 
ja mlovą, nušluostėm e visas dulkeles, kur tik ga
lėjo jų susirinkti.

Po pietų dailus arkliai suprunkštė prie namų 
durų. Iš vežimo išlipo Mečys. Juoda jo sutana sie
kė žemę ir darė ji aukštesniu, negu iš tikro buvo. 
Jis buvo apsivilkęs juodu, iki pusės blauzdų paįtu, 
ant galvos turėjo švelnios, brangios medžiagos 
juodą skrybėlę. Virš stačios jo sutanos apykaklės 
matėsi baltas kalnieriukas. Jis buvo dailiai nu
augęs, jaunystės grožio kupinas, tik. keistuose 
savo rūbuose paskendęs, jis tarsi plaukiojo sušalęs 

juodoje jūroje, toliau nuo kranto.
Motina sutiko jį prie durų, apkabino, o jis ją 

pabučiavo. Ten pat buvo ir Jadvyga, jis ir ją pa
bučiavo. Motinos ir Jadvygos užpakaly stovėjau 
ir aš išeiginėje suktnutėje, su baltu žiursteliu. 
Su lengvu šypsniu veide stebėjau jų pasisveikini
mą ir mačiau, kaip Męčys, apkabindamas motiną 
ir seserį, vis žiūrėjo į mane. Matyt, ir motina jo 
'žvilgsnį pastebėjo, nes ji tuojau paaiškino:

— Tai Marytė, musų nauja siu metu tarnaitė, 
t Jįis linktedėjo man galva ir pasakė:

— Labas, Maryte, — bet rankos man nepa
davė, tik kažkoks žiburėbs jo akyse sužibėjo.

Įėjo ir tėvas, vežimą su arkliais perdavęs ber
nui. Jis trynė sušalusias ir sugrubusias nuo vade
lių ripkas, nes oras nebuvo šiltas.

— Mąrytę, — sako motina, — parūpink kuni
gėliui pietus. Tolimas kelias, jis turi būti išalkęs.

— Nieko, mama, dar gabu kentėti Kai par
važiuoju namo, man taip džiugu, kad ir valgyti 
nesinori.

; Aš nubėgau į virtuvę. Pietūs buvo gatavi, tik 
reikėjo įduoti.

— Aš tąu padėsiu, — s^ko Jadvyga, atskubė
jusi paskui mane.

—- Labai ačiū. Paruošk, Jadzyte, stalą, o aš 
sutvarkysiu patiekalus.

— Gerai, — ji sako linksmai, pribėga prie 
mano ausies ir šnibžda: — Matei, kaip tu jam pa-

I

tikai? Net jo akys užsidegė. Aš pažįstu4uoš kip
šiukus jo akyse. * ♦

— Jadzyte, ar tu nematai, koks jią|vęntas, 
kaip iš dangaus.

— Visas jo šventumas sutanoje, o viduje toks 
pat, kaip ir visi. Mama jį kunigėliu vadina, o man 
■jis Mečys ir tiek, kitaip aš jo ir nevadinsiu. Ir tu 
vadink jį Mečiu. Jam nepatinka, kai kas jį kuni
gėliu vadina. Sako: “Mane Mečiu pakrikštijo”.
B,

— Bet man juk nepatogu vadinti jį vardu, ir 
ponia gali supykti.

— Na, vadink kaip tau patinką, nieko tas ne
pakenks, tik buk jam meili Mamos sąūgokis, tė
velis nekreips į tai dėmesio.

— Jadzyte, — sakau. — tu mane į pagundą 
įvesi, argi aš jau tokia?

— Tokia, ar kitokia, visos mergaitės tokios, 
visos moka nusišypsoti jus sukurtos riboti. Ar ne 
tam mūsų veideliai žydi, ar ne tam mūsų dainelė 
ir mūsų juokas skambus? Prisipažinkime pačios 
sau. Nebūkime taip išdidžios, kaip daugeliu vyrų, 
kurie mano, kad jie gab viską. Jiems dideli dar
bai. aukšti siekiai, moterys jiems trukdo jų žy
gius, jie atsisako jų, meilė jiems yra silpnybė, 
glamonėjimas — ištvirkavimas.

(Bus daugiau j :
~~~ ~ ‘ "
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GYDYTOJA* Įk CHIRURGAS, 

SPKIALYBR: AKIŲ LIGOS

Charles StasukaiĮis 
FD

Chicagcs Lietuviu Našliu, Nasliukiu 
ir Pavieniu klubo nariŲ susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d., penktadienį, Vy
čių salėje, 47th ir Campbell St. Pra
džia 6 vai. vak.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
E. McNamee

DR. PAUL V. DARGIS 
G-GYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikas 
Medicina* direktorių*

193* S. Manheim RE, Weatchester, I1L 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis

VAKARŲ VĖJAI
112 znodaraioe poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
ririetiai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

. , šoklu adresu;
JiMŪiefcOB, 1739 S. H&lsteu St, Chicago, IL 60608

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

(F** *,,"yĮgy..'» *

" - r a w ‘

' OET 0MKTR1STA*

341* W. 71* S*. T»L 737-5147

* INKSTŲ, PŪSL1S IR 
PSGSTATG* CHIRURGUI 
3656 WEST 63rd STRIKT

inkstų ir iiapužM 
takjį chirurgija,

OU25 CENTRAL AVE, 
Sfe. į’etęrabųrg, Fla. 33214

Td. .(f 13J 321-4201

PROPAGANDISTŲ 
SĄSKRYDIS

Rugsėjo 22 d. respublikinis 
propagandistų sąskrydis buvo 
surengtas Kaune. Propagandis
tais yra laikomi kompartijos 
miestų ibei rajonų ’komitetų sek
retoriai, propagandos ir agitaci
jos skyrių, politinio švietimo 
kabinetų vedėjai, partinio mo
kymo metodinių tarybų pirmi
ninkai, ideologinių ištaigų, 'bei 
organizacijų vadovai, spaudos, 
radijo ir televizijos darbuotojai. 
Naujausias instrukcijas iš Mask
vos jiems perdavė I sekr. Petras 
Griškevičius, lenininius garbės 
raštus ir stalo medalius Įteikė 
sekr? L. šepetys.

Kai kurias sąskrydžio temas 
atskleidžia “Komjaunimo Tie
sos” 182. numeryje, paskelbtą?, 
pranešimas: “Politinio ir eko-’ 
nominio mokymo sistema, pa
žymėta sąskrydyje, turi labiau 
pasitarnauti jaunimo idėjiniam 
bei doroviniam auklėjimui, jo 
marksistinės - lenininės pasaulė
žiūros formavimui. Čia būtina 
plačiau panaudoti partijos, ka
ro ir darbo veteranų patirtį...”

Propagandai tarnauja, vadina
mieji liaudies universitetai su 
savo 
krypties 
veikloje 
“Tačiau 
nalinos,
Prienų, Šakių, Šilutės rajonuose 
nėra tautų draugystės fakultetų. 
Nepakankamas dėmesys moks
liniam ateizmui skiriamas Kel
mės, Širvintų, Tauragės, Trakų, 
Zarasų rajonuose__” V. Kst.

visuomeninės - politinės 
fakultetais. Tokioje 

betgi esama spragų: 
padaryta ne viskas. Ig- 
Kaišiadorių, Kapsuko,

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

SOPHIE BARČUS
*AęiJ9 VALANDOS

i«r WOPA - M* AM

l

— Prezidentas F. Marcos tvir
tina, kad Galmaną pasamdė ko
munistai, kad nušautų Benigno 
Aquino, kai jis grįžo į Manilą.

— 1985 m. sausio mėn. pra
džioje bus įvykdytas dalinis So
vietų Sąjungos gyventojų su
rašinėjimas.

e Savo pažinęs ir bažnyčioje 
ima.

Laittiinii — Pilna »p4rawg 
IRMA KAINA 

Fnimam Master Chjurgr 
xr VISA Kortele*.

R. ĮER0NA6. T«L 925-1062

Įi; Jvairi# ststvaty, 
ANJANAI VILIMAS

'“PiRKRAUSTYMAl

«a>_

i i

- Naujienos, Chicago, 8, Ill Tuesday, November 8, 1983

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572 -

JOHANNA B. ANDRIULIS

g!"'"" -

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIRĘKTOĘIAI

LACKAWICZ

Ląidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213T«Wu 770-1543

7159 Lk MAPLEWOOD

“Lietuvos Aidai”

tedi«U0 &30 vaL vakaro.

Ii WTIS ktotica, 1110 AM Imd«l

3

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

Mirė 1983 iu. lapkričio 5 dieną. Gimusi Chicągoje.

Paliko nuliūdę: mylirųas vyras Vytautas Ąn<Įriu|is, 
duktė Dale \Vi|cin^lti ir jos vyras Allan, duktė Donna Ma
loney ir jos vyras įohn, sūnus Robert, keturi Anūkai, motina 
Helen Ručinskienė, sesuo Honore ir daug giminių bei pa
žįstamų. '

Vietoj gėlių, prašo|na aukoti Vėžiui gydyti draugijai.
Kūnas pašarvotas Lack Funeral Home, 2121 W. 69th St. 

Pirmadienį galima lankyti iki 9 vai. vakaro.
Bus laidojariia antradienį, lapkričio 8 <l„ 10:30 vai. ryto. 

Iš koplyčios bus lydima j Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. .lohannos Bučinskaitės Andriulienės giminės, 

draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido- 
kti jai paskutinį patarnavimą k atsisveikinimą.

C^Jcaęa, fflbKMi fOGJ'T

as, motina, dukterys, sūnus, sesuo ir anūkai 

direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
PAGROBĖ ČIGONIUKĄ

Liūdną čigoniuko Aleksandro 
Kviko pagrobimo istoriją “Kom
jaunimo Tiesos” rugsėjo 30 d. 
įaidoje atskleidžia Rima Krįš- 
iiūnaitė ir Augustinas Mačiulis. 
Vaiko dingimą prieš pusmetį pa
skelbė Vilniuje leidžiamos “Va
karinės Naujienos” ir televizijos 
programa “Panorama”, čigoniu
ko motina Valentina Kvik, gy
venanti Kirtimuose, pranešė 
milicijai, kad ją aplankė kaž
kokia M. Gorkio kino studijos 
režisorė, vaiko ieškojusi filmui. 
Aleksandrui tadarbuvo ketvirti; 
metukai amžiaus. Nežinomoji 
“režisorė” pasirašė liudijimą, 
užstatu net ir laikrodį “Męčta” 
paliko, o paskui dingo su vaiku 
Vilniaus gatvėse. Tik po gero 
pusmečio įbuvo išaiškinta, kad 

* * *
MEŠKERIOJANČIOS ŠEIMOS 

f ' ' l ‘4 ■ ■ . - -k

J. Savickas “Valstiečių Laik
raščio”' rugsėjo 20 d. laidoje 
prašneko apie meškeriotojų šei
moms daromą skriaudą. Rašinį 
pradedą apie''vyrą, “prisiekusį” 
meškeriotoją^ 'kuris kiekvieną 
savaitgalį skuba prie vandenų. 
Vasarą prie jo prisijungti issi- 

: prašo ir žmona su vaikais: “Ir 
štai visa šeima prie ežero. Pa
augliai taip pht mėgsta užmesti 
meškerę, paspoksoti Į plūdę, 
bet...” Vidaus vąndenų taisyk- 
jės .reikalauja, .jjąd kiekvienas. 

  , meškeriotojas turėtų žvejo bi
tą filmų “režisorė” yra Birutė Tokiai šeimai reikėtų ke- 
Stelmokaitė, gimusi Kaišiadorių bilietų, tektų su vaikais 
rajone, baigusi vidurinę mokyme- vaikščioti pas fotografą, į žvejų 
lą, sukčiavusi keliose darboviė- • draugiją, išleisti nemažai rub- 
tėse ir pagaliau išvažiavusi į Tad dėl retkarčiais įvyks- 
Maskvon. - įritančio šeimyninio meškeriojimo

. 'A tokių žygių imtis nesiryžtama: 
Ten ji susipažino su Liudmila | vjsį porai valandų ar kol 

Kikvadze, pažadėjusia lūkstaų-tį | pabosta sumerkia meškeres. Bet 
rublių už tamsiaplaukį juodaakį p 1 - ' 
l,a-2,5 metų berniuką. E Vil
niaus atvežtą Aleksandrą L. 
Kikvadzė pavadino -Romązų, 
pasan įsirašė kaip -savo-sūnų. 
Esą, ji norėjo atkeršyti Gruzijos 
pataisos darbą kolonijoje baus
mę atliekančiam antrajam savo 
vyrui. Jam parodydavo tik pa
są, bet neleisdavo susitikti ^ų 
tariamu jųdviejų sūnumi. Pa
grobtas čigoniukas Aleksandras 
Kvikas buvo surastas L. Kik- 
vadzės bute. Ten suimta ir B.
Stelmokaite, įtariama vaiko pa-

grobimu. Vilniaus teisme ta 
jauna 24 metų amžiaus mergi
na susilaukė atitinkamos baus
mės už mažamečio vaiko pa
grobimą.

žmona vis žvalgosi j šalis. Anoks 
čia prasižengimas, bet jeigu už
eitų 'gamtosaugos inspektorius, 
tektų aiškinti, įtikinėti, kad ne
si brakonierius. Gal ir atsikal
bėtų, bet poilsis jau sugadin

tas...” J. Savickas siūlo pakeis
ti mėgėjiškos žūklės taisykles, 
kad tokioms šeimoms užtektų 
tėvo bilieto, o motinai ir nepil
namečiams vaikams meškerioti 
būtų leista be papildomų bilie- • 
tų, jeigu meškeriojimais atlieka- Į 
mas kartu ir toj pačioj vietoj, j 
J. Savicko pasiūlymas primena 
senus laikus nepriklausomoje , 
Lietuvoje, kai mes meškeriodo- 
vome būdami vaikais, paaug
liais ir jaunuoliais be jokių bi
lietų. Nei ežeruose, nei upėse 
tada netrūko žuvų, nebuvo rei
kalingi gamtosaugos inspekto
riai.

* *
“RUGELIS” ŠANČIUOSE

Šančių gyventojams atidary
ta erdvi maisto gaminių parduo
tuvė “Rugelis”, turinti ir reika
lingiausių buities prekių skyrių, 
'teikianti Įvairias papildomas pa
slaugas. Dailininkai apipavida
lino “Rugelio” vitrinas, preky
bos sales. Kaune dabar yra 158 
maisto gaminių parduotuvės. 
Gyventojų patogumui jos atida-. 
rytos daugelyje nuošalių Vili-' 
jampolės, Aleksoto, Panemunės, 
Petrašiūnų, Aukštųjų Šančių 
gatvelių.

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St.

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS LR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOVĮŲŲĮLĮĄĄĮS, ŲĄSTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

------
Z

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



MANO BEATRIČĖ
gyveniRašytojas Dantė savo 

nio vidury paklvdo tamsiame, 
ūksmingame miške ir sutiko 
tris laukinius, plėšrius žvėris. 
Virgilijus, Beatričės siųstas, su
siliko jį girioj ir veda toliau. Jie 
priėjo pragaro angą, kurioje bu
vo toks užrašas: “Palikite visą 
viltį, kurie čia įeinate”.

Eidami per pragarą, jie pra 
eina keletą nemalonių ir baugių 
pragaro skyrių, o paskutiniaja
me pragaro skyriuje randa bai
siomis kančiomis kenčiančius 
tautos, tėvynės, giminių ir savo 
geradarių bei draugų išdaviku'. 
Didžiausią kančią kentėjo tėvy 
nės išdavikai, tautos pavergėjo 
puoselėtojai ir liaupsintojai. Jų 
kančios buvo baugios ir klai
kios. Jie Įšalę leduose ir net 
verkti negali, nes ašaros tuoj su
šąlą ir virsta ledu.

i?. Mano Beatričė, užuot siuntu
si pasiuntinį, kaip darė anoji, 

H nepabūgusi ilgos, tolimos ir 
. vargingos kelionės, ji pati atvy- 
’ ko. Ji nesutiko manęs tamsioje, 

ūksmingoje girioje, tai*]) plėšrių 
žvėrių, bet kukliame, paprosta- 
me mano kambarėly. Atėjusi 
atsistojo prie mano lovos ir pa
žadino mane iš saldaus miego. 
Puošnūs gelsvi išdabinti plau
kai buvo dailiai sulyginti ir su
šukuoti. Balta grakšti ir skaidri' 
palaidinukė buvo išlyginta ir 
Spindėjo krištolo atspalviu. Jos 
sijonėlis tiko prie šukuosenos, 
liekno kūno ir apdaro. Iš jos 
(ūpų sklido maloni, švelni ir 
skaidri šypsena. Gamta apdova
nojo ją moterišku grožiu ir la
kia siela. Aš nustebęs paklau
siau jos, kaip ji iš taip toli n 
nakties metu atsirado čia. Ji at
sakė, kad atėjo gelbėti mane ir

pa
jos

FOR DRY

Triaminic

COUGH AND 
NASAL

TRIAMINK8
n ar

išvesti geru keliu, kad nepatek
čiau į “kultūrininkų” srovę, nes 
daug nuklysta, susižavėję gra
žiomis vilionėmis. Žodį “kultūri 
ninku” ji ištarė vos girdimai, 
prislopintu balsu ir lyg nejučio
mis apsidairė.

Ji nenorėtų, kad aš nuklys- 
čiau ir pasimesčiau painiuose 
gyvenimo vingiuose. Yra daug 
klaidžiojančių. Jų dienos nėra 
giedrios. Jie besišliedami ir be 
sigretindami — dingsta.

Paėmusi mano ranką, j 
rodė, kad ir aš įsikibčiau į
ranką. Aš taip ir padariau. Mes 
ėjome abu greta, veik nekalbė
dami. Aš dar nebuvau atsipei- 
kt js iš netikėtumo ir lokio 
staigaus ir nelaukto Įvykio. 
Virgilijus Dantę vedė per tam
sią, gąsčią girią ir pragaro sky
rius, o ji mane vedė per klam 
pią tyrumą, purvo ir dumblo pa
tižusią masę, kurią dengė leng
vas ūkas ir pilki dūmai. Tą ty
rumą dengė pilka prieblanda ir 
juo toliau nuo mūsų, tuo darėsi 
tamsiau. Mes ėjome tiesiai. Ji 
patarė nesidairyti į šalis, bet aš 
šiek tiek mesdavau akį, tai į vie
ną, tai į kitą pusę.

Abiejose pusėse matėsi čia pat 
ir toliau išsimėčiusių pavienių 
neeilinių, bet nežymius visuo
menės postus ir spaudoje turin
tieji asmenys. Vieni buvo pažįs
tami, kiti mažiau pažįstami ar 
tik matyti. Jie nebuvo įšalę, bet 
grimzdo Į tą minkštą purvą, iš 
kurio neturėjo jėgų išsikapstyti. 
Jų veidai buvo ištįsę, sielvarto 
persunkti ir be nuotaikos mer
dėjo purvyne. Įklimpę jie smigo 
ir su gailesčiu žiūrėjo į mus. 
Vieni buvo įklimpę iki kelių, 
kiti iki juosmens, treti iki pa
žastų, o buvo ir tokių, kurių tik 
baimingi veidai ir galvos tesi
matė, ir vis dar smigo žemyn. 
Atrodė, kad pats likimas tyčio
jasi iš jų. Aplinkui parūkusi ne
bylė tyla gaubė žemę. Rodėsi, 
kad niekas nedrįsta drumsti tos 
nejaukios ir baugios aplinkos. 
Buvo nyku ir kraupu. Jų ištįsę 
veidai ir tylūs dūsavimai taip 
aiškiai buvo jaučiami, kai dras
kė juos kančia. Mes visiškai ne-

Aleksas Ambrose,

klfmpom'-*, bet ėjome virš to 
purvyno tolyn. Matytas vaizd. s 
buvo šiurpus. Fri gerai, kad bu
vo tik s~pnas.

N. Skaitytojas A.

Pranė ir Kazys Mačiukai, iš 
Marquette Parko, įteikė $20; 
Naujienoms paremti. Dėkojame, 
už šią ir nuolatinę paramą.

J. Lengvinas, iš Gage Parko, 
lankėsi Naujienose, pratęsė pre- j 
numeratą ir įteikė $16 Naujienų ( 
paramai, širdingai dėkojame.

i
Per J.K. gavome $50 Naujie-j 

noms paremti. Ačiū. (
I

L. Krajauskas, iš New Buf- j 
falo, Mieli., pranešė, kad praleis' 
žiemą Floridije. Dėkui už $45 
Naujienų paramai.

Jonas Kriščiūnas, iš Bridge- 
porto, ir Juozas Skeivys, iš Mar
quette Parko, atsiuntė po $20 
Naujienoms paremti.

Dėkui abiem.
Į

Lietuvių Paštininkų Sąjunga 
atsiuntė $15 Naujienų paramai. Į

Dėkui valdybai ir nariams. {
Sekantieji skaitytojai pratęsė 

prenumeratas vieneriems me
tams ir 
paremti:

$15 (U.S.) — M. Žemaitienė, 
iš Lethbridge, Alta, Can.;

po $10 — S. Kvecas, iš Santa 
Monica, Calif., Stanley Jonaitis, 
iš Stayner, Ont., Juozas Kava-] 
liūnas, ‘iš Athol, Mass., dr. V. 
Plioplys, iš Rockford, Ill., ir Ka
jetonas Tijūnėlis, Iš Euclid, O.;

po $5 — Bruno Dapkus, iš i 
Cicero, III., Elena Grigaliūnas, 
iš Marquette Parko, Elzbieta 
Jodinskas, iš Detroit, Mich., V. 
Paketuris, iš Brighton Parko, 
J. Pampolas, iš New Buffalo, 
Mich., A. Paškonis, iš Downers Į 
Grove, Ill., J. ‘Petrauskas, iš 
Brighton Parko, Anthony Rap^ 
šys, iš Norco, Calif., Jonas Va- 
lauskas, iš St. Petersburg, Fla., 
M. žalanskas, iš Marquette Par
ko, ir $5 už kalnedorių Juozas

A. Dagys Muzikantas

RmmL žami — FardavlimH « Namai, Žam4 — ParSavi^^ i 
ftBAL KSTATI FOR SALI | KKAL KSTATI K>K SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiALi;
IR ŽEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS I
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE . - 

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Kalinauskas, iš Philadelphia,Pa. rinti, kad jau šiais metais būtų 
pridėjo Naujienoms Širdingai dėkojame visiems.

i j
— Danutė ir Stasys Liepai, 

gyvenę ir turėję nuosavybę Ci
cero, III., pardavė ją ir persikė
lė nuolatiniam apsigyvenimui Į 
savo gražią, medžiais ir krū
mais apsuptą, prie ežero, Mi
chiana, Mich., rezidenciją.

DIEVO SARGYBOJE
Tuomet Jėzus sakė tiems..., 

kurie buvo Jį Įtikėję: “Jei jūs 
pasiliekate mano žodyje, jūs tik
rai esate mano mokytiniai, ir 
pažinsite tiesą ir tiesa išlaisvins 
jus”. (Jono 8:31,32).

Maloniai prašome pasiklausy
ti šios radijo programos šian
dien 8:45 vai. vakare banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radijo banga 
1490 AM išgirsite “KO JIEMS 
TRŪKO”.

Prašome- parašyti laiškutį. 
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn’ 
111.60454.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią

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

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

AKINIŲ PROBLEMOS
Nepakankamą gyventoją 

rūpinimą akiniais atskleidžia 
.Sovietų Sąjungos ministerių ta
rybos padarytas nutarimas, pa-, 
skelbtas “Tiesoje” rugsėjo 9 d.:

Taryba įpareigojo Medici
nos pramonės ministeriją užtik-

ap-

Naujai pasirodžiusi

i •. 619 puslapių, kietų viršeliu knyga . ” 

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia j 

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. '(Persiuntimui pridėti $1)' 

Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

virš plano pagaminta 500.000 
akinių apsodų, jų gamybą 1985 
metais padidinti iki 28 milijo
nų, o bifokalinių linzių gamybą 
1985 m. padidinti ne mažiau 
kaip du . karius,^<tyginant su 
1983 m., išplėsti 1985 m. akinių 
linzių gamybos pėj^uĮnus, kad 
jų būtų galima pagaminti maž-' 
daug 100 milijonų peq metus”. 1 
Esą, ligšiol net kelios; ministe
rijos nevybdė planų, nesiėmė 
priemonių patenkinti gyventojui 
poreikių akiniams.

— Juodaodė Clarence Jenkins! 
tvirtina, kad ji pati pasiūlysian
ti senatorių John Glenn prezi
dento pareigoms.

JASIR ARAFATAS PATARĖ 
SUSTIPRINTI APKASUS

TRIPOLIS, Libanas.— šiaurės 
Libane Arafatas sekmadienio 
naktį patarė visiems palestinie
čiams giliau įsikasti į apkasus 
ir ruoštis gynybai..

Prieš' du metus jis panašiai 
pasielgė- Beirute. Jis tada ragi
no; paještiniečius priešintis, sa
kė, kad’rjis bus paskutinis pasi
šalinti iš Beiruto, tuo tarpu ne
užilgo jis įšoko į amerikiečių 
laivą, vykusį į Atėnus ir, palikęs 
palestiniečius, išplaukė į Grai
kiją. Pirmadienio.ryte jis dingo 
iš Tripolio. Manoma, k?d jis su
spėjo išvykti į Jordaniją.

- --- 1

For constipation relief tomorrow i 

) reach for EX-LAXtonight. •
Ex-Lax helps restore your system’s own natural 

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? 
* ' 
Read label and follow |
directions. S
C Ex-Lax, Inc., 1982

1 - -- ■ į 11 1 1

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI > 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domine gydy

tojo, vbooittenėji veikėjo ir rašytojo staiminimua.

Dr. A. GtJMen — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 ’ 
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ! 

suairūpmimą 18.00
Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 

grožis. Kietais viršeliais M.00
.Minkštais viršeliais, tik sj.00

Dr, A. J. Gnasen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik $2.00 

G*flma taip pat nžaakyti paštu, atsiuntus fekj arba 
snooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant Si penauBtimo HO&ldoma.

NAUJIENOS,
<TH Ba. KAXVT1D IT, CnCAGO, KE BMif

11

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

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 ;
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalvkfil

READINGS BY DONNA
CHARACTER READER

& ADVISOR
SOLVES ALL PROBLEMS ON

HEALTH, MARRIAGE & BUSINESS. 
DON’T FAIL TO SEE HER.
FOR APPOINTMENT CALL

973-2208
7115 NO. CLARK CHICAGO, ILL.

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.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“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 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

litera «v»ry 3,000 to
6,000 mil m to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Lotad

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garsntuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Are. 
Tel. 927-3559

----- .
DĖMESIO

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

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

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue .

Chicago, IL 60629
434*9655 ar 737-1717 

s • j
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j A. T V ERAS j 

j Laikrodžiai tr ferangenyste
Pardavimas i? Taisymas 

2M6 West f9th Strse? 
TeL Republic 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer.Avenue, 

, Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59tS 
) ' - ■• •• ’ ;• ■_ - ’ ; : " (

M. ŠIMKUS
; ’’ ■ - I < k y-’

Net* ry Public /
INCOME TAX 5ERVICI

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

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners Insurance
Good service/Good price 

F- Za polis, Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas
GINTARAS P. ČEPSNAS

' Darbo valandos: Kasdien: nuo
Į 9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo d vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, UL 60629
>— L

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai popiet 
šeštadieniais pagal susitarimu.

<606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IK. 60629
TeL: 778-8000

PIKKITK JAV TAUPYMO 4ONU9

— Naujienos, Chicago, 8, m. Tuesday. November 8, 1988


