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Š.m. lapkričio 12-13 dienomis vienbalsiai nutarė paskelbti 
VLIKo šeimas posėdžiavo Dėt-' 1983-1984 metus VLIKo sukak-
roitė, Southfield, Mich., Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre. Seime dalyvavo 38 atsto
vai ir eilė svečių, jų tarpe AiLTo 
pirmininkas dr. K. Šidlauskas ir 
JAV * Lietuvių Bendruomenės

- pirmininkas’ dr.' Ai Butkus.

Seimą sveikino raštu senato
riai Charles H- Perėy ir Robert 
Dole, Kongreso atstovai William 
SI Broonąfiėld’ ir Dante B. Fas- 
cell, Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos šefas Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos atstovas Washingtone 
dr. StašVs Bačkis, Lietuvos at
stovas D.'Bfitamjbjė V. Balic- 
kas irK\gener.afiniai konsulai, 
Lietuvos vyskupai — Vincentas 
Brizgys'žjr Antanas Deksnys, o 
taip patlytsą eilė . orgaiužacijų 
ir pavienių- asmenų iš JAV, Aust
ralijos, Lotynų Amerikos,' Kana
dos ir Europos. i"

Seimas netarė pasveikinti pre- 
zidentąf Beagan^"* ir. pareikšti

tuviniais metais, kviesdamas vi
sus lietuvius šią sukaktį ir jos 
reikšmę plačiau paminėti ir nu-1 
šviesti. •

Seimas taip pat priėmė VLIKo 
pareiškimą, kuriame apžvelgta 
VLIKo susikūrimo ir jo darbų 
vykdymo eiga, Lietuvos laisvės 
bylos dabartinė būklė, atžymėti 
naujos krypties ženklai, rodan- 

; tys didesnį, ypač Vakarų Euro
pos, domėjimąsi Lietuvoj, Lat-į 
vijoj ir Estijoj esančia padė
timi.

Seimas praėjom darnioje nuo- 
taikoje, plačiai pasisakius seimo ’ 
dalyviams ir svečiams tūpimais 
klausimais.

Išsamesnis seimo aprašymas j 
ir seimo priimtos rezoliucijos 
bus netrukus paskelbtos.

...' /"y (Elta)

Wrdolyak paneigė 
melagingus gandus

Lietuvoą“ laisvėsbylai.
Seimo; darbotvarkėje, be kas

metinių 'VLIKo 'irfTautos Fondo' 
Tarybų ir Valdybų pirmininkų; 
bei valdyb^,.nariui pranešimų, 
plačiau '^i^j.-^pžv^^ sįarptau 
tinė pa^^^iK.fLUSū'^cĄj.laisvi-

konferencijos, aid. Wrdolyak 
paneigė gandus, kad jis norėjęs 
pakenkti viceprezidentui Mon- 

w 4^ l^T 1\/T/*S TT

EuropošĄarpiautinępoli fik^ So
vietų Sąjungos' aĮzvfigiHą ^ra- 
nešimaJ^dacė Lietuvos ^atsto-

dale Ąsą^

Ji p?£»de»*
Wgdolyak

iausias demokratų 
ajįėl jis ir^^^gjūlęs

j&^pazi^a,' Kad

raitis Jrį; Lietuvoš-ldisviriF 
mo pre^ėiįią/'-—'.riinpoziume' 
dalyviai?’'GrrnĮ’uš, dr. K. 
Karvelisį -A/j. Kasutaitis ir dr. 
D. Krivickas Prasėsimus gra
žiai papflde apie VLIKo susikū
rimą agr. B. • Gaidžiūnas, VLIKo 
venas steigėjų ir pirmosios val
dybos vicėpirmįninkąs.. .

Seimas, išklausęs pranešimus,

birželio 7, dieną ;ps yra buvęs 
Wasfengtone ir buvęs Baltuose 
Rūmuose. Jis kalbėjęs su ke
liais prezidento Reagano patarė
jais, bet įsirpa^iu prezidentu jis 

; pesikaįbęjęs;
Wrdolyakas Baltuose Rūmuo

se kalbėjęs politiniais klausimais 
bet viceprezidento Mondale kiau 
simo jis nelietė. Wrdolyakas pa
pildys.savo pareiškimus, jei bus 
reikalo, bet jis nesitarė su res
publikonais apie planus pakenk
ti vzceprezidentui Mondale.
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ato-Sekretorius Schultz sekmadienio naktį pareiškė, kad 
minis karas neprasidės, nes abi pusės pralaimės. Jis kal
bėjo tuojau po Kansas City išgriovimo filmo.

15,000 filipiniečių, vadovaujant nužudyto sen. Benigno 
Aquino motinai, pramaršavo Angeles miesto centre, dė
kodami prezidentui Reaganuijuž globą Filipinų saloms.

ŠIAURĖS HONDŪRO UOSTE
MARINAI RUOŠIASI PRAVESTI TOKIAS PALIAS OPE 

, KOKIAS PRĄVEDĖ GRENADOS SALOJE
CASTILLA, Hondu-

'■— Tūkstantis JAV marinų 
i penktadienį iškelti šiauriniame 
„Hondūro pakraštyje. Ten pat 
j laivais iškelti 500 Hondūro ka- 
į rių, kurie dalyvaus šiaurės 
, Hondūro srityje ruošiamuose 
manevruose.

JAV pulk. James Slrochan. 
’ pareiškė vietos gyventojams, 
kad JAV marinai šiandien i§- 

, kelti tokiems patiems tikslams, 
kokiems spalio 25 dieną jie bu- 

i vo iškelti Grenadoj. Pulkininkas 
' apskaičiavo, kad dabartiniu me- 
j tu Hondūro valstybėje yra 3,500 
• JAV marinų. Pulk. Strochan 
pažymėjo, kad ateinančių metų 
kovo mėn. pabaigoje operacijos 
bus baigtos ir marinai iš Hon
dūro galės vykti namo.

Puerto Castilla srityje mari
nus iškėlė malūnsparniais. Nuo 

, lėktuvnešio JAV marinai buvo 
, nešami į Hondūro pakraščius 
šešiais malūnsparniais. Marinai 
buvo pasiruošę kovai, jei būtų 

' reikėję. Marinai nusileido pa- 
I krašty, tarp miškų išlygintoje 
; pašlaitėje. Malūnsparniams 
' sileisli buvo paruošta viela.

Nikaragva bijo JAV 
invazijos

MANAGUA. — Nikaraguos 
vyriausybė ir krašto gyventojai 

i bijo J'AV ir Hondūro karių in
vazijos į Nikaraguą. Pirmon ei-

pasakyta, 
buvusios

JAV am-

lėn Nikaraguos kariai bus pri
versti trauktis iš šiaurės Hon
dūro. Hondūro kariai ten pasi
traukė iš slėnio, bet jie sustojo 
strateginėse pašlaitės pozicijose. 
Nikaraguečiams bus 
kad pasitrauktų iki 
sienos.

Anthony Quainton,
basadorius Nikaraguoj, pareiš
kė, kad JAV ginkluotos pajėgos 
nejsiverš j Nikaraguą. JAV ma
rinai manevruoja tiktai Hondū
ro teritorijoje.

Jeigu Nikaraguos vyriausybė 
būtų neleidusi Castro kariams 
kištis Į Nikaraguos karo jėgas 
ir būtų neleidusi Kubos kariams 
per Hondūrą veržtis į Salvado
rą. tai JAV marinai nebūtų ma
nevravę Hondūro valstybėje.

Ambasadoriaus Quainton pa
reiškimas buvo paskelbtas spau
doje ir kelis kartus pakartotas 
radijo bangomis, bet vietos gy
ventojai netiki jo tvirtinimu. 
Tikrumoje daugelis nori, kad 
JAV marinai apvalytų Nika
raguą.

nu-

KALENDORfiLIS

Lapkričio 22: Cecilija, Rūste- 
' nis, Žava, Spulgis, Eisiūlė, 

Šiauris. t

| Saulė teka 6:48, leidžiasi 4:28
Vąjuotaš-

SOVIETŲ .ASTRONAUTAI 
GRĮŠ ŽEMfcN

MA.SKVA. Rusija. Du so
vietų kosmonautai, praleidę 5 
mėnesius erdvėje, pradėjo ruoš
tis grįžti žemėn.

Kosrtisnautas Vlaoimiras Lia- 
chovas ir Aleks. Pila gavo rei
kalingus degalus “Sujuz-9”, kad 
turėtų pakankamai degalų nusi
leisti žemėn. “Sujuz-7” jie pla
nuoja palikti erdvėje. Kada kos
monautai imsis leisti žemėn, tuo 
tarpu dar nežinia. Sekmadienio 
"Pravda” pranešė, kad jie ruo
šiasi leistis.

Prieš dvi savaites kosmonau
tai jau atkabino vieną dalį “Sa- 
lut-7” ir paleido erdvėn. Kai jie 
apskriejo žemę senkantį kartą, 
tai paleistoji dalis jau buvo ke
letą metrų žemiau.

Sen. Glenn plačiau 
išgarsėjo

Respublikonams būtų su n- j 
kiau sumušti sen. John Glenn, 
nes jis yra plačiau išgarsėjęs. Jis 
buvo pirmas JAV lakūnas, ku
ris drįso skrieti aplinkui Žemę 
ir laimingai nusilel’do. Jo in
tervencija kongrese gana nau-1 
dingą. Respublikonams būtų 
sunkiau išmušti sen. Glenn, 
Taip sako patys respublikonai. 
Kiti demokratų partijos kandi
datai būtu bereikšmiai.

Paskleistas gandas, kad aid. 
; Vrdolyakš sutikęs padėti respu

blikonams. Jis pats nemėgsta 
buvusio viceprezidento, todėl 
nutaręs respublikonams padėti. 
Už tai jis pirmas ir pasiūlęs vi- 
copr. Mondale prezidento pa
reigoms..

Aid. Vrdolyak panęįge šiuos 
-gandus;. Nieko nežinąs, kaip iš 
tikrųjų yra. Meras Washington 
pasiūlė sudaryti komisiją ir iš-

pakvietęs Chicagos
Hor-ddas Wa-hingtonas

informavo Chicagos

MERAS NORI IŠTIRTI VRDOLYAKO 
NUTARIMĄ REMTI MONDALE '

Harold Washington p’ačiai informavo spaudos 
atstovus apie įvairius Chicagos reikalus

CHICAGA, III. — Praeito šeš
tadienį 
meras 
plačiai
spaudos ir televizijos atstovus 
apie įvairius Chicagos ekonomi
nius, finansinius ir politinius 
reikalus Baigęs pranešimą, me
ras Washington noriai tuojau ir, 
atrodo, nuoširdžiai atsakinėjo į 
visus, net asmeniškus reikalus. 

Paleistas gandas, kad aldema- 
nas Edvard Wrdolyak, paskelbęs 
Cook apskrities demokratų nu
tarimą pritarti buvusiam vice
prezidentui Walter Mondale kan 
didatūrai JAV prezidento pa
reigoms. Respublikonų partijos 
vadovybė norėjusi ir norinti, 
kad demokratų partijos kandis 
datų būtų Mondale, nes prež 
Reaganui būtų lengviau Mon,-' 
dale suraityti.

Izraelio kerštas„už
susitarti 

J ri. j- 
Baidantis laikui, vienas laik- . . . ., r, .

r , , ■ ,, . tirti visa, reikalą,rastinmkas dar paklausė merą.
— Kada Jūs, ponas Washiing-.1

tone, tucksitės? ■
— čia tai ne vietoj klausimas, 

— atsakė meras. — Jūs turite 
paklausti mano sužadėtinės. ■

— Maždaug, kada?
— šiuos reikalus ji tvarko. Tu

rite jos paklausti...

Meras tvirtino, kad jis laikė- f i si žodžio, cikagieciams naujame ( 
biudžete nebekelti mokesčių. Jis/ 
pakėlė tiktai biznieriams, nuo-1 
motojams. Viskas pabrango. Jie 
pakėlė nuomas. Už pakeltas 
nuomas jie turės mokėti mies-j*. 
tu: truputį didesnius mokesčius, 
bet namų savininkai nemokės 
daugiau negu mokėjo iki šio me
to. Jiems teks mokėti truputį 
daugiau už švietimą, bet kiti 
mokesčiai lieka tie patys, baigė 
meras Washingtonas.

T. GALI,. ĘABLOGĖTI ŠANTY-
* •*___Liž _ _______ ________,__ —

aer>7 sėkmingai nutupdė . 
lėktuve

PHOENIX. Arizona. — 78 m. 
amžinus Erith MeiilI p-’čmč ne
didelio lėkfuvo vairą, kai 57 
metų amžiaus lakūnas neteko 
sąmonės ir sudribo. Lakūnas 
Bruse Turner už valandos mirė, 
kai lėktuvas sėkmingai nusilei
do Sun City aerodrome. j

Lėktuvo keleiviai, likę be la
kūno. šaukėsi pagalbos artimiau
siame aerodrome Jiems buvo 
pasakyta, kad drąsiausias ke

leivis sėstu prie vairo ir klau
sytų instrukcijų. Netrukus ša-i 
lia lėktm'o atsirado instrukto
rius. kuris pradėjo diktuoti se-: 
nei. ką ji turi daryti. Senelė bu
vo laba* rami, atidžiai klausė 
instrukcijų ir labai gražiai nu
tupdė lėktuvą Sun City aerodro- Į 
me, nesugedandama lėktuvo ir 
nesiižeisdama kitu kaleiviu.

Lakūnas dar kvėpavo, bet mi
rė nepasiekęs artimiausios ligo
ninės.

;; ^KtAI SU KINIJĄ
PEKINAS,'Kinija.-—Gali pa

blogėti sąpfykiai.^su Kinija, 'jei
gu J A V: .vyriausybė. dabartinė 
Reagano administracija nepa

keis šiandien senate gulinčio 
Įstatymoyprojekto, liečiančio Ki-

I rijos ir i-Taivapo santykius-
“Liaudiės dienraštis”, Kinijos

I komunistų.,į).artijos ofiacialus -laik 
raštis, paskelbė, kad senate pa
ruoštame projekte leidžiama

. Taivanui spręsti paie savo atei
tį, tariamai, be jokios svetimos 
valstybės spaudimo. Senatas tu
ri galvoje be Pekino vyriausybės 
spaudimo.

Jeigu senatas šią rezoliuciją 
priims, tai santykiai tarp JAV Į 
ir Pekino vyriausybės gerokai: 
pablogės, nes Pekino vyriausy-, 
bė kitaip supranta Taivano liki
mą. Pek'no vyriausybė nori, | 
kad Taivanas be jokio taivanie- , 
čių pasisakymo priklausytų Ki- į 
nijai.

BEIRUTAS. Libanonas. — Aš- 
uoniolika Lzraelio lėktuvų sek
madieni iš Viduržemio jūros 
įskrido i Beiruto miesto centrą 
ir nedidelėje aukštumoje praū
žė cirš miesto griuvėsių,- o vėliau 
pasuko į RRytus prie drūziį 
laikomų pozicijų Beiruto prie
miesčių pašlaitėse.

45 minutes Beiruto lėktuvai 
bombardavo drūzų laikomas po
zicijas. Izraelio bombos užmušė 
didoką būrį drūzų Solon srity
je. Geritokai nukentėjo Falagijos 
kaimas Bandun, Dan ei Hort. 
Sirijie^ams pavyko numušti'du 
Izraelio lėktuvus. Vieno- lėktų 
vo lakūnui pavyko nusileisti 
parašiutu.

Izraelio lakūnai šį kartą nai
kino Sirijos pozicijas šiaurės Li
bane. Sirija turi didelių prieš
lėktuvinių patrankų, kuriomis 
pasitiko Izraelio lėktuvus. Sek
madienį buvo trečias Izraelio 
puolimas. Jie keršijo už Tyro 
kareivinių išsprogdinimą.

— Apskaiiavimai rodo, kad 
nušautas prezidentas John F* 

Kenndy yra populariausias

saw
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— Pirmadienį aukso uncija Izraelio karo lėktuvai bombardavo drūzus bei iraniečius 
kainavo 384 dob I Beiruto apylinkėse, __ j
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Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

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

STRĖNŲ SKAUSMAI
Klausimas. Prašau man pa-1 rikiečių. Taigi, beveik kas tre 

tai i. kas man darvli su radiku- * i
litu — ta’p sirenose skausmus 
mes Lietuvoje vadindavome. 
Skauda žemai strėnose ir skaus
mas eina į dešinę koją. Aš ne- { 
seniai iš Lietuvos, jau ten tuos! 
skausmus turėjau, kartais tik Į 
užeidavo, kai neįprastai pasi 
kreipdavau. Dabar čia tryniaus 
įvairiomis rųostimis, bet nieko 
nepadėjo. Tamsia. Daktare, ra
šėte apie radikulitą, bet aš už-> 
meęiau tą straipsnį, nes tada 
man neskaudėjo. Ėmiau aspiri
ną, ir tas nesumažino skausmų.: 
Ačiū iš anksto.

Atsakymas. 'Tamsta lietuvė, o 
elgiesi kaip rusas kaimietis: jis 
tik tada žegnojasi, kai perkūnas 
trenkia. Sveikatą reikia saugoti 
visą laiką, ir žinias apie ją rei
kia'vertinti dar sveikam esant. 
Tegul visi skaitytojai pasimoko 
iš Tamstos, kaip nereikia elgtis. 
Nors tvarkingiems skaitytojams 
gal ir nusilxis šis skyrius, bėt dėl 
naujokės prašymo, priminsime, 
kaip reikia tvarkytis su strėnų 
skausmais, su tuo Lietuvoje va
dinamu radikulitu.

Milijonams šio krašto gyven
tojų būtų tikras džiaugsmas, jei 
jiems strėnos neskaudėtų. Be-

žias čionykštis kartu su Tams
ta skundžiasi strėnomis.

Žinoma. Tamstai nuo 
kiek nelengviau. Todėl
gilintis į tokios ligos priežastis 
ir išmokti tokios negerovės iš
rengti, o, ją gavus, reikia žino
ti, kaip su ja tvarkytis.

Strėnų skausmų priežastys

Išskyrus kvėpavimo takų su
sirgimus. strėnomis negaluojan
tieji dažniau negu kitomis ligo
mis sergantieji lankosi pas gy
dytojus. Taigi, radikulitas yra 
didelis biznis. Kaulų negerovių 
tvarkytojas, ortopedas (ortho- > 
pedist) išaiškins, kad strėnose' 
skausmai gali atsirasti dėl dau-J 
gelio priežasčių. 1..pakenkti.stu- da atitolinsime jų nesveikumą 
burkauliai (vertebra) ar tarp- ilgesniam laikui, 
stuburkauliniai sąnariai (joint) 
arba tų sąnarių pagalvėlės r dis- dar ir d<‘l to, kad ■žmogus ėmė 
kai, kurie skiria 24 stuburkau
lius vienas nuo kito (devyni pa- 
.ys paskutinieji, žemiaušieji stu-

Strėnų skausmai padažnėjo

stačias vaikščioti. Tada visas 
kūno svoris (ypač riebaus žmo
gaus) krhętą ant sirenų. Tuo 

burkauliai yra sulydinti vienas būdu... esti (jaugiau įtempiami 
su kilu ir neturi pagalvėlių, ski- raumenys ir nervai. Sėdėjimas 
riančių juos vienas nuo kito).’ tiesiai it vįsaip judant irgi var- 
i. Skausmas strėnose gali atsi- gina ątreųaą, jei rąptoęiiįs nęąl- 
rasii nuo pakenkimo raumenų sireipiąmą/ gėdėjin,ąs tpinkš- 
ir raiščių, kurie prilaiko stribu- Toje kėdėje, kųjąs aukštai atrė- 

v. , , ra, jo sluburkaųiius: * •, , mus, gali dar daugiau, pegu
veik kiekvienas pusamžio sulaų- į , stovėjimas nuvarginti strėnas.
kęs čia žino žmogų, turinti Tiirpsluburkaulinės: pagalvėlės
kinančius strėnose skausmus. 1 pakenkimas gan štai- (({iscs) yra ,dažniausia' s]įau5.
Seniau buvo manoma, kad tokiai ga* *”* i—„
negerovė lik rankomis sau duo
ną! užsidirbančiuosius aplankę. 
D^bar jau žinoma, kad tokios 
lijįos neįšvengia nei vidutihip- 
kaj, nei labai pasiturintieji.

prieš dešimtmetį šiame krašte 
pę)' metus net du milijonai žmo
nių pirmą kartą strėnomis su
negalavo. Taip ir susidarė strė
nomis (rądikulitu) negaluojan
čiųjų net septyni milijonai ame-

: automobilio katastrofoje, ar 
į sunkiai ką nors pakėlus, kritus .““° ■. **

ar nenormaliai staiga pasisu- AįTL .‘L - • 
ta Sveikps strėnos yra atspa- sėįinl^”-daįV
rioš Įvairiems jų pakenkimams.
Dabar manoma.' kad per ilgesnį 
laiką žmogui gyvenant ir netei- • 
singai su strėnomis apsieinant, 
joms lik reikia paskutinės pro- nų skausmais besiskundžįančių- 
gos, ir jau tu nepaveiki strėnų, jų apsileidimas — jų pilvo rau- 
Taigi, visi saugokime strėnas suglebimas, minkštumas, 
kol dar sveikas jas turime. Ta- ueišniankštinimas. Tūlas dabar

mus sukelianti' vielą. Ji jabiau 
esti spaudžiama neteisingai sė- 

, negu stovint. 'Dabar bus

hinkains dagiau strėnas skau
da negu stovintiems.

paklaus, ką bendro turi pilvo žytojus”, leidžia visus jų vyrų 
raumenys, esą priešakyje, su Į uždirbtus pinigus, ir tik, pras- 
strėnų skausmais užpakalyje?! j tai kalbant, špygą gauna. Mat, 
Taip, turi, ir dar kiek bendro! nepakeitus nesveikos-nutukusios 
Mal, stiprūs pilvo raumenys gyvenimo vagos sveikesne, jo- 
priekyje saugo nuo pakenkimo j kio strėnų pagerėjimo niekas 
strėnų kaulus^ jų sąnarius, raiš
čius ir raumenis. Todėl stiprini
mas, lavinimas, gimnąstikavi- 
mas pilvo raumenų (atsigulus 
aut grindų keliant viršutinę kū
no rankomis nęprįsilaį- 
kant) yra pagrindinis pakenktų 
strėnų gydymas. Čia ne už pi* 
liūlių, ne- už mosčių bei tepalų 
reikia griebtis, bet, praėjus ašt
riam laikotarpiui, minėtai rei
kiamas piivo raumenų stiprini
mas yra pagrindinis darbas, ku
rį turi būtinai atlikti kiekvienas 
strėnomis beriįkundžiantysis, o 
taip paį ir sveikas, tsrėnas turin- 
tysis. Taip užbėgama’ už akių 
galimam strėnų 
Kuris kiekvienąųi 
žinoma, nutukėlis 
suliesėti, kitaip-jo
kymas nežengs Teikiamai prie
kin.

pąkenkimui, 
yra gąlirnas. 
turi būtinai 
strėnų tvar-

nervus apmarina. Visokių yra, 
visokių reikia, o kad ir nereikia, 
tai kur juos padėsi, kalba žmo
nės. Geriausiai mes sau ir ki
tiems pasitarnausime strėnų 
skausmų reikaluose tada, kai 
pildysime sekanęiųs kaulų ligų 
specialisto gyd. Hugo Klein, dir
bančio New Yorke, Columbia 
Presbyterian Medical Centre, 
patarimus.

Jis tvirtina, kad dauguma 
sirenomis sergančiųjų ateiną 
pas gydytoją su nežmoniškais, 
uereaastiskais nusiteikimais. Jie 
negyveno kaip reikiant, jie per
tempdavo save: persi valgė, per- 
sige^ė, persisėdėjo, nesidarbavo. 
1 odei jie tapo sugiebėliais. Tas 
tęsėsi 10, 15, 20, 25 metus. To
kie užsiima be jokios mankštos 
darbu. Taip per metų metus sa
ve išnaudodami, jie ateina pas 
gydytoją su strėnų skausmais ir 
tikisi negalimo dalyko: injekci
jos (Šato), tabletės, ar rankos 
uzdėjuno bei panašaus nieko, 
Kuris kaip ranka atimtų strėnų 
skausmus ir jie taptų tokiais, 
kokiais jie buvo pries 20 metų. 
Žinoma, kad ne visada tokie nie- 

. Kai padeda, išskyrus tuos atve
jus, kada skausmai strėnose 
patys laikinai susitvarko. Tokie 

! nežino svarbiausio dalyko jų gy
venime: strėnose skausmai tvar- 
Komi visų pirma PAKEIČIANT 
NESVEIKU GYVENIMO VAG^ 
SVEIKESNE.

f-o.iU ’L L.. L re'.ci
nai bei fabrike sunkiai dirban 
tięji strėnomis negaluoj., b-1 
ir visi žmonės, praue.ę • 
kojom vaikščioti, turi vargo 
strėnomis. Todėl visi mes Uii - 
me daug daugiau kreipi, d me
siu į strėnų gero stovio u-rai
kymą.

Visų pirma, mes turime liau
tis NERIMAVĘ dėl strėnų dau
giau, negu jų stovis tokio neri
mo, tokio baimingumo reika-

su advokatais reikalai dėl strė
nų ir darbovietės įtaka strėnoms 
trukdo mums perprasti MEDL 
ClNIsKCS su strėnomis, jų 
skausmais surištus reikalus. 
Strėnos palaiko visą kūną, todėl 
bet koks tokio palaikymo su
trukdymas sukelia žmonėse bai
mingumą. Strėnas galima su
tvarkyti reikiamai elgiantis, 
ypač tvarkantis su kūno padė- 
tipiį, daugiau mankštinaptis, 
nutukimą šalinant ir tvarkantis 
su jausmingumu, emociškuniu, 
painnngumu mūsų kasdieninia
me gyvenime.

Geresniąm supratimui apie 
strėnų skausmus, reikia kiek 
nors sužinoti apie strėnų sudė
tį, jų anatomiją. Apie tai kitą

Pasiskaityti. The Eencyclope- 
dia oi Common Diseases. By the 
Stąrt of Prevention Magaizne.

nesusilaukia ir susilaukti ne-' 
gali. Todėl visos putųkėlės ir 
nu takėliai, su skaudančiomis ( 
strėnomis užpildą gydytojų lau
ktinuosius, tučtuojau palikite 
gydytoją, dar jo nepamatę, ii• 
eikite tvarkytis su persivalgy- J 
tnu, persigėrimu įr ųžsisėdėji-1 
mu. Tik taip apsitvarkę, grįžki- i 
te į ten, iš kur dabar išėjote.

Dabar, naujais tyrimais re
miantis, daleidžiama, kad strė
nų skausmai atsiranda dėl pa
mažu einančio nykimo kaulų, 
raumenų, pagalvėlių, tarpstu- 
hurkaulinių ir raiščių (degene
rative disease), kurį-tokį nyki
mą kiekvienas daugiau ar ma
žiau gauname. “-D ką mes daro
me tokiam nykimui sulaikyti? ■ kuriose leidžiamos laisvėjimo 
Ar mes tinkamai-tiesiai stubu
rą užlaikome, ar reikiamai-kie- 
iai pasikloję miegame, ar tei
singai kietoje kėdėje sėdime, ar 
•nes reikiamai darbuojamės - 
mankšlinamės, o, pagaliau, ar 
mes vis dar nesiliauname savęs, 
savų strėnų žudę, perriebų per- 
•ąldų, pergaųsų maistų naudo
dami, dar šnapsęliu-yyneliu ir 
būtinai cigarete kiekvieną kąs
nį palydėdami?!

Dar mūsų vargų ne galas. Yra 
gydytojų, ypač psichiatrų, kurie 
tvirtina, kad sirenose skausmų 
priežastis atsiranda didžia dali
mi nuo neteisingų nusiteikimų, 
nuo rūpesčių, baimmimosi, dėl 
nenoro tvarkytis, viliantis ge
ros kompensacijos iš darbo 
rietės.

Todėl ir strėnų vargų gydy
mas įvairuoja tąįp, kaip ir jų 
sunegalavimo įtartinos priežas
tys: nuo paprasto aspirino iki 

pagalba gydymo.

GIUS LIETUVOS ATŽVILGIU
Dr. KOSTAS I^^RGĖLA.
VUKo vičėpirm. polit. reikalams ti - xy (Tęsinys)

Anotri?rj)es. “Vakarų Europa 
! labiau nei Vašingtonas yra lin
kusi patylomis, a tolydžio politi
kos vardan, pripažinti status 
quę, pp Jaltos”, šiaip jau JAV 
politikoje “liaudies demokrati
jų” atžvilgiu vyrauja nusistaty
mas “diferencijuoti”, remti tai
kius vyksmus pasikeitimams, 
teikiant paramą arba kreditų 
lengvatas valdomoms šalims,

aukas
Jtampoms t^L'-JAvZ^^lask- 

vos pastaruoju nietu padidėjus, 
atsiveria gali mybės plačiau 
reikštis ir -mums, nesitenkinant 
tik kalbomis ir dekoracijomis, 
ir neužmirštant, kad .naujam 
prezidentui atėjus valdžion, 
daug kas,Amerikoj e keičiasi, 
ypač užsienio politikos srityse.

Kai VLIKo Valdybą pąinfor- 
mavp senatorių Robert DoĮe, 
Senato ir Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komisijų vadovus, ir 
Valstybės Departamentą bei 
Baltuosius Rūmus apie Europos 
Parlamento priimtą rezoliuciją 
dėl padėties Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje, susilaukta daug 
atsiklausimų. Galop spalio 31 d. 
senatorius Dole savo ir 18 kitų 
senatorių vardų (jų tarpe Se- 
pato tarptautiniams reikalams 
komisijos pirm. Charles Percy, 
abudu New Yorko senatoriui, 
prezidentinis kandidatas Glenn 
ir kili) patiekė ręzolįuciją 80, 
kuri yra “concurrent”, t.y. tokia 
pat rezoliucija yra keliama ir 
Atstovų Rūmuose.

Joję prirųęnąmą JAV narystė 
Jungtinėse Tautose, Visuotinė 
Žmogaus Teisių Deklarącija, JT 
rezoliucija dėl nepriklausomy
bės telkinio vkQ10bijilįėms ša
lims ir tautoms”, įąipgi Euro
pos Parlamento priimtoji rezo
liucija dėl padėties Pabaltijo 

(Nukelta J šeštą puslapį)

tendencijos arba vidujinės leng
vatos. Seniau tuo naudojosi Gie- 
reko Lenkija, paskiau Vengrija 
ir Rumunija, jau nekalbant apie 
Jugoslaviją, pasiremiant dėsniu: 
“juo daugiau Rusiją savo orbi
toje turi bėdų, juo geriau”. Rea- 
ganas esąs “jautrus žmogus... 
instinktas dažnai pasirodo esąs 
geresnis patarėjas, nei Reąlpo- 
iitik pobūdžio analizė”.

Beje, Grenadą išlaisvinus iš 
komunistų teroro. Maskva įžū
liai pravardžiavo JĄ V kaip vie
nintelę pasaulyje kolonizatorę 
valstybę, vergintoją ir agresorę 
prieš mažas valstybes”. Spalio 
2S d. ĄBC TV Nightline laidoje, 
išklausęs Maskvos komentato
riaus ię Įdubos užsienio reikalų 
viceministerio teiginius, ABC 
tinklo kpmęiitątoriųs George 
Will ramiai atmetė melus ir 
Maskvai priminė ne tiktai Af
ganistaną, bet ir Lietuvą, kaip 
Maskvos agresijos jr vergiuimo

Gerink savo, gyveninio pa
pročius, kitaip nesitvąr- 

kvs strėnos

laužo”, kiti strėnose 
nosyje

that*a vbar* ŲA
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Gydylojai nuolat ginčijasi ne
baigiamais ginčais dėl strėnų 
skausmų priežasties. Viepi pri
silaiko daugeiip priimtų tiesų, 
Kad strėnos suskausta, sužeidus 
strėnas ar užlaikant nesveikus 
įpročius. Sakysim, nutukėliąi, 
ypač nutukėlėsr dėl persivalgy
mo nuolat nešioja- pilvus suver
žiančius diržus, visokius korse
tus, p taip besielgdamos jos vi
sai suglebina pilvo raumenis. 
Taria jų strėnos esti visai be ap
saugos. Jos ima skaudėti bęi esti 
jos visai lengvai • sužeidžiamos 
net menkiausio neteisingo pasi- 
.enkimo bei pasisukimo ar pa
kėlimo. Nenuostabų, kad dabar
>uųku rasti liroteriškę, kuriai operacijos 
strėnos (langiau ar mažiau ne- Vieni strėnas rankomis judina, 
skaudėtų. Tokios lankosi pas kaulus 
visokius kaulų judintojus, “lau- skausmui palengvinti

I. im



NEPAPRASTA VLIKO ŠVENTĖ 
DETROITE

pakvietė dr. Kazį Karvelį, kuris 
savo ruožtu į prezidiumą su
kvietė segančiuosius: Teodorą 
Blinstrubą, Bronių Povilaitį, 
sekretoriauti Joną Stiklorių, 
Mykolą Pranevičių ir Joną Bal
čiūną. Invokacijai sukalbėti pa- * 
kvietė Šv. Antano lietuvių para-^ 
pijos kleboną kun. Alfonsą Ba- 
boną.

Toliau sekė sveikinimai žo
džiu. Sveikino: atstovas prie! 
Vatikano Stasys J. Lozoraitis, 
buvęs VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnas, ALTo pirm. dr. Kazys 
Šidlauskas, JAV Liet. Bendruo- 

j menės pirm. dr. Antanas But- 
Lapkriėio 11 <1. įvyko neofi- kus, Liet. Socialdemokratų par-j 

cialūs pasikalbėjimai prie kok- tijos pirm. Mykolas Pranevičius 
teilio. Seimui rengti komiteto; (aukojo $200), R. LB pirm. dr. 
pirmininkas Albertas Misiūnas Vytautas Dargis ($o00 auka), 
pakvietė. VLIKo vicepirm. Vy- Liet. Darbo Federacijos vardu j 
tautą Jokūbaitį pravesti pokal- dr. Vladas Šimaitis ($500 au- 
bius/Paklausimus davė A. Mi- ka), Lietuvių Vienybės Sąjū-

Į Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto šventę suvažiavo 
iš visos Amerikos, Kanados, Ta
lijos ir iš Prancūzijos intelek
tualai pasveikinti VLIKo pirmi
ninką dr. Kazį Bobelį, atstovus 
ir svečius. Seimas vyko šių me
tu lapkričio 11-13 dienomis Die
vo Apvaizdos parapijos kultūri- 
niapxe centre, Detroito prie
miestyje Southfielde. Salėje ka
bėjo didžiulis plakatas su u:la
šu: Laisva ir-' Nepriklausoma 
Lietuvą — Visų Mūsų Vienin
gas Siekis. Apačioje įrašas* 
Sveikiname VLIKo 40 metų ju
biliejinį seimą 1943—1983.

tautą Jokūbaitį pravesti pokal- dr. Vladas Šimaitis ($500 au-
Ukmergės aukštesnioji mokykla

Firavičius įteikė $60,000.'iūnas, kanadietis Ą. Rinkūnas, džio vardu Algis Regis, ir kiti. CIl,s-
įJam priklauso didelė padėka irV. Alantas, St. šimoliūnas, LB i 

Krašto valdybos pirm. dr. A. 
Butkus, R.: LB pirm. dr. V. Dar
gis, ALTo-pirm. dr. K. Šidlaus
kas, B. Kemežaitė ir kiti.

j Raštu sveikino 
kongresmanas W. S. Broom-; 
field, Lietuvos atstovas St. Bač-| 
kis, Lietuvos gen. konsule Juzėj jjOS p;rmjninko A. Vakselio pra-

Michigano Į pagarjja Atstovai ir svečiai jam 
gausiai plojo.

Buvo perskaitytas T.F. Tary-

Daužvardienė, vysk. A. Deks-
Į paklausimus bei pasiūlymus nys, PLB pirm. V. Kamantas, 

atsakinėjo VLIKo pirm. dr. Ka- Kanados LB pirm. p. Lasienė, 
zys -Bobelis ir ALTo pirm. dr. LB Prancūzijos atst. Naudžiū- 
Kazys Šidlauskas. Pokalbiai lie- naitė, DLOC pirm. dr. A. Ba- $125,694.03.
zvs

tė įvairias temas, bet daugiausia rauskasy^LB Detroito apyl. pirm, 
sukosi apie nesibaigiančius LB J. k rbonas, SLA prezidentas P. 
nesutarimus su VLIKu ir ALTa. Dargis, D. Britanijos Lietuvių 
Dėf nesutarimų, vienas seimo "Klubas, BALFo vardu inž. J. 
atstovas -kanadietis, nuosaikus; Mikaila, švyturio šaulių kuopos 
b e n. d ruomenininkas pareiškė, pirm. B. Valiukėnas, Ramovės 
kad LB siunči^* juokdarius savo pirrii. St. Šimoliūnas, SLA 200 
atstovais l"pasitarimo su VLIKoj'kuopos pirm. A. Bukauskas ir 
ir ALTa komisijas. Tokie pasi- daug kitų. ;
tarimai tiktai bereikalingas iš-1 
laidas darą.-?- Jis pareiškė, kad 
LB-nėje yra rimtų žmonių, rei
kia; juos siųsti į posėdžius, o ne 
juokdarius. ; , ....

VLIKo, pirm. dr. , K. Bobelis 
siūlė -Msus ankstyvesnius nesu- 
tarimus pamiršti.o' pradėti nau
jus pasitarimus nuo dabar, nuo 
šiandien, kitaip mes negalėsime 
susitarti- Publika opiojo. ■ ė-. 

Lapkričio. 12, d.. seimo, posė
džiai, prasidėjo 10. vai. Rengimo 
komiteto pirm. Albertas Misiū-

nešimas ir sveikinimas. Tautos 
Fondo .trijų ketvirčių finansinė 
apyskaita rodo, kad kasoje 1983 
m. rugsėjo mėn. 30 dieną buvo

Sveikinimo žodį tarė ir. teis, 
patarėja adv. Armonienė, iš 
Ballimorės. Seime taip pat da
lyvavo Speak-Up anglų kalba 
leidėjas J.. Urbonas, iš Toronto.
t Po visų kalbų ir pranešimų

Norėčiau čia ir bš įsiterpti.Dievo Apvaizdos par. šventovėj 
O kas tą jaunimą nustatė prieš į įvyko iškilmingos ’ šv. Mišios, 
VLIKą ir ALTą? Afr-ne tik pats į kurias už mirusius ir gyvus ko- 
paklausėjas ir jo bendramin
čiai? Tu bendraminčiu buvo ra
šyta spaudoje, raginant jaunimą 
neiti darbuotis į VLIlKą ir ALTą. 
Štai dėl ko ir kilo nesutarimai. 
Pagyvensim-pamatysim kuo tas i 
viskas baigsis. 1

Posėdžiams užsibaigus nuvo | 
pertrauka iki 7 vai. Po to sekė 
koncertas ir ’---------------------
metu platų pranešimą apie 
VLIKo 40-ties metų veiklą pa-' 
darė vienas iš įkūrėjų Balys 
Gaidžiūnas. Pranešta nuo VLI
Ko organizavimo ir --iki šio laiko.

sekė diskusijos. R. LB-nės pirm. Pran(Jinm paruūšė dr. D Kri. 
J_ TT TPh-----JAI

Mandatų komisiją sudarė V.* kurių LB pareigūnų bendradar-
Jokūfraitis, Majauskienė ir L. biavimo su kraštu, bet LB pirm.

; dr. V. Dargis užklausė dėl kai

Grinius. Seime dalyvavo 45 at- ą Butkus nieko neatsakė, 
stovai ir apie 60 svečių. Rezo- Toliau sekė simpoziumas “Lie- 
liųcijų komisiją sudarė iš 15 at- ... . .. -
stovų — iš kiekvienos grupės po 
vieną. 

i —. ■_ ; «!=.>’-- -•***- _ w t -

: VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
sąyo pranešime plačiai apibūdi
no'40 metų VLIKo veiklos nu
veiktus milžiniškus darbus. Ti
kiu, . kad paskaita bus atspaus
dinta visuose lietuviškuose laik
raščiuose. Ilgą, keturių puslapių 

nas pradėjo .trumpų įžanginiu'pranešimą padarė VLIKo vice- 
žodžhi ir pakVięt^VLIKo pirmi-1 pirm, dr.- K. Jurgėla — žvilgsnis 
ninką dr. ^ą^/lŠobęljrątidarjti į JAV politinius vingius Lietu-I 
seimą-; Dr. Botelis j>asvęĮkinp. vos atžvilgiu. VLIKo Tarybos 
suvaž&vUŠius VLĖKd ?^$&vūs pranešimą padarė K.
ir svečius^ atvykusius išarti-ir VLJKb vicepirm. tarptaut 
iš toliau, palinkėjo visiems dar-* ganizaciniams reikalams — Šau
naus darbo ir kovoti tol, kol at- * tykiai su organiazcijomis, Vy- 
gausimę"' laisvą ; ir nepriklauso- tautas Jokūbaitis, Tautos Fon- 
mą Lietuvą;- / Seimui vadovauti do Kanadoje pirm. A. Firavi-

Oželis,
or

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
’< U'ffcRATCRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mokA 

ISH m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vln*» 
Arėvėa, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
J. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V

M. K. Cfurliorrie. M. Jilefkio, V. Kašubo*, A. R tikite! ėi Ir i- Van/ 
rtrybo* povefcriai*. 365 pu*L knyga kainuoja. tik *3.

> DAINŲ BV.hįNTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* & tn 
rinlj šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln^ 
švente* bei jų Istoriją. Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenims 
bei užkulisiai*. Studija yra 151, pusi, kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJ? 
tai luoto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aaun> 
gyvenimo bruožu aprašymą*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht» 
natūrinė studija, suskirstyta sklrsnetiafi. Ta 206 puslapių knyp

Romiai parašyta studija apie Rytprūsių*, remianti* Pakalnė* h

lietuviui Leidiny* Bortraotaa Rnotrankomla, pabaigoj* arnwhua

malrial* bolševikų okupacijos metai*. Knyga tari 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik H. x < t

jį JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nestipru

Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą b po* 
rijp. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui imogau* tri*w 
Knyga ya didelio formato, 365 poaiaptą, kainuoja *6,

. * HTTUra NOVEUS, H. Menko tfryba, J. Valais.
ta* |3

DR. KAZYS BOBELIS KALBA APIE . 
VLIKO ATLIKTUS DARBUS 

sivvstvmui trukdo ir finansų 
klausimas, nes nei latviai, nei 
estai nenori dalintis išlaidomis 
lygiomis, bet proporcingai pagal 
tautiečių skaičių. Taip pat kas-.- 

ĮPĮjjy metinis rotacinis valdybos kei-- 
timasis irgi apsunkina veiklos 
tęstinumą ir pajėgumą.

Madrido konferencijoj 1981> 
|||||i 4 metais ir Europos Parlamento 

f . sesijoj 1983 metais santalkos 
J- veikla buvo koordinuota ir tei- 

giarnai priimta. VLIKui atrodo, 
kad kalbant įš karto trijų vals-* 
lybių vardu yra galima daugiau’ 
teigiamai ir stipriau pristatyti 
daromą persekiojimą Lietuvai,, 
Latvijai, Estijai. Efektas yra di
desnis kalbant 7 milijonų, negu 
3,5 mil. kenčiančių ir prispaus
tų žmonių vardu.

4) Jungtinės Tautos

Politinis .susiskirstymas J. T 
šiuo melu nėra palankus Pabal
tijo klausimo pristatymui. Bet 
Europos Parlamento priimta re7 
zoliucija ir JAV padarytas pa
reiškimas Jungtinėms Tautoms ■ 
Pabaltijo valstybių reikalu ir. 
dabar įneštos rezoliucijos JAV 
Kongrese aiškiai rodo, kad even; : 
tualiai Lietuvos, Latvijos ir Es-. 
tijos . klausimas >.tenaK.-iškils. 
Mums reikia pridėti- ieškoti 
naujų kelių, kaip sueiti į gėrės- - 
nį ryšį su Trečiojo pasaulio- 
valstybėmis ir jas atitinkamai, 
informuoti apie esamą padėtį 
Pabaltijo šalyse, nes jų reikšmė 
balsuojant yra svarbi. Šiuo me
tu dauguma jų yra Sovietų blo
ko įtakoje. u.

(Nukelta į 5 psl.)

Dr. Kazvs Bobelis

(Tęsinys)

3) Pabaltiečių Pasaulinė 
Santalka

Šioje institucijoje trijų Pa
baltijo valstybių atstovai gražiai 
bendradarbiauja, keldami Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybės atstatymo ir ten vyks
tančio persekiojimo' klausimus 
tarptautinėse konferencijose.

Pasaulinėje veikloje latviai ir 
estai, išskyrus Australiją, — bet 
ir ten tik regionalinės reikšmės 
atsiękimai yra,.— nėra efektįn- 
gi. Švedijoj yra stiprios jų orga
nizacijos, bet kadangi vyriausy
bė nėra palanki Pabaltijo vals
tybių reikalų kėlimo viešumon, 
tai ir ten rezultatai yra labai 
riboti.

Stipresniam šios sąjungos iš-

votojus dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atnašavo pa
rapijos klebonas kųn. Viktoras 
Krišėiunevičius. Jam asistavo- ir 
gražų pamokslą pasakė kun. 
Adolfas S tašys, iš Floridos. Šven
tovėje solo giedojo E. Skiotys.

Atstovai 12 vai. rinkosi mo
kyklos patalpose užbaigiama- 

vakarienė?Banketo Jam P^džiui- Dr. D. Krivickas 
skaitė paruostas rezoliucijas, 

l kurios, kiekviena atskirai, ran
kų plojimu priimtos. Reikia ti
kėtis, kad jos bus paskelbtos 
spaudoje. Po rezoliucijų priėmi
mo, seimo darbų užbaigimui 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis ta
rė padėkos žodį seimo paruoši
mo darbuotojams, ypač seimo 
rengimo komisijos pirm. A. Mi
siūnui, jo talkininkams, meni
nės programos atlikėjams ir 
tiems visiems, kurie bet kuo 

■ pr i sidė j o ruošiant seimą. ’ Užbai-* 
gai sugiedotas Tautos himnas.

Seimas visais atžvilgiais pa
vyko gerai, dėka veikliam komi
teto pirm. Albertui'Misiūnui ir 
nenuilstantiems komiteto na
riams — Eugenijai Bulotienei 
Valerijai Osteikienei ir Vytau-

vickas. Po pranešimo sekė me
nine dalis, kurią atliko solistė 
Danutė Petronienė, akompa
nuojant Vidui Neverauskui. Pa
dainavo tris Alfonso Mikulskio 
sukurtas dainas. Dainos gražiai 
nuskambėjo, publika šiltai pa
plojo. Tautinius šokaus (tris šo-i 
kius) pašoko vienetas “Audi
nys”. Publika buvo labai paten
kinta. Kristina ir Regina Butkūs 
naitės padainavo tris dainas, pa
lygint gitara. Visi ėmė ploti ka-s 
tūčių.

Po meninės dalies buvo pa
tiekta šilta'vakarienė, nusige
riant raudonu vynu. Prie vai
šių ruošimo prisidėjo, aukomis: !

tui Gurkai. . . .
Ant. Sukauskas.

■ -

tuvos laisvinimo problemos”. 
Moderavo VLIKo pirm, pava- 

, duotojąs, dri IX Krivickas: EĮaly- 
vavo: dr. K. Karvelis, mž. L. Gri
nius ir A. Kasuiąitis. A: Kasu- 
Jaitis paminėjo, kad spaudoje 
dažnai rašoma ne okupuota Lie
tuva, o tik Lietuva; kai kam 
nepatinka VLIKas, o patinka,tik 
lietuviai, ir pan. Dr. K. Karve- 

; lis paminėjo, kad po Antrojo
Pasaulinio: karo Europa buvo 
nykštukas. Dabar jau viskas pa
sikeitė, į Vokietiją ir kitas vals
tybes žiūrima kitomis akimis.1 Adelė Poderienė, S‘. D. Geidžiai, j 
Diskusijose V,,Kutkus gal ir ne V. J. Rugieniai, L. D. Petroniai 
į temą užklausė, kodėl VLIKas ir V. B. Raučkai. Vakarienėje 
neturi jaunimo? A. Kasulaitis dalyvavo virš 200 atstovų ir 
atsakė: neateina, tai ir neturi-1 svečių.
me,; ir .„nereikia. Sekmadienį, lapkričio 13 d.,

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

■ ", SLA

inniinmihiIiiniiiiiiniiiiiiiiiiiin^

Triaminic® Syrup 
Triaminicin®Tablets 

or ■ 
lriaminic-12® Tablets

Far Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at
C 19S3 Dorsey Laborassrie*. DMsk» c£ 
Sxdx. be, Ltoh. Xebrsab 6850.

atlieka kultūrinius darbus, geibsti-ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ; į " j. ’ \ .
išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
apdfaudų ’savo nariams., , f
apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno* 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10*000.
apdraudžia ir . Taupomąja apdrauda — Endowment j 
Insurance, kuri ypač naudinga jąunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvemmo pradžiai; sį

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: uf 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami •

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

. . Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
■ ‘ \ ’ -S - y * . - - r 1 . .S ,

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

TeL (212) 563-2210

SLA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

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

Didelis-pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

i’jiiiiiiin iiriiiiiiiiiiiih 111 iiiiiiiliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii inn? i

2^01

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

W. 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel 925-2737

StfiMMMMiiiflfl

JAY DRUGS VAISTINĖ’

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

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

TeL 476-2206

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė LOQ puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada Ir, 
Bet kur, bei kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuvin* 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslins vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti.

lain* |25. Kieti ytrietitL PiJta* fj.

NAUJIENOS
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(Tęsinys)
Mintys VLIKo Seimui

Kanadiečiai, stambiomis su
momis remdami VLtKo veiklą, 
nori prie savo čekio pridėti ir 
ktletą pageidavimų.

1. Pasigendame glaudesnio ry
šio su VLlKo Taryba. t)ar dr. 
Valiūno laikais buvo kilęs su
manymas kanadiečiairis turėti 
VLlKo Taryboje savo atstovą. 
Galėtų jis būti vienos kurios 
VLIKo grupės narių sudėtyje, 
jad esantis Taryboje su bako 
tfeise, arba pažalinis asmuo bė 
balso teisės. Jo pafelgM būtų ga-
limai greičiau po posėdžio ai- ta jaunimui

siųsli protokolo nuorašą Tautos 
i'ondo Atstovybei Kanadoje, ku
ri faktiškai eina ir VLtko ateto- 
zybt’S Kanadoje pareigas. Tau- 
os Fondu Atstovybė Kanadoje, 

gaviisi VLlKo Tatybos posėdžio 
pi-ctokoląr.pėrskailytų, įsigilintų 
ir, jei būtų reikalo, padauginę 
išsiimtirtėt^ Kanadoje Tautos 
Fohdu IgaiUdlrffaiis if dai- vei
kiančioms VlLlfcd grupėm s. Tas 
urėtų liesioginę baudų Tautos 

Fondo atSt&Vybėi allkds renkant 
ir pajudintų j didesnį aktyvumą 
minimas VLlKo grupes.

2. Pageidaujame, kad seniai 
žadėtoji knyga apie VLlką, skir- 

ir kanadiečio A.

_ Pinigus reikia siųsti, pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL 
-- ■ __:--- ----- ------- —i-------

STIPRI KREMLIAUS PROPAGANDA
Praeitą savaitę du Amerikos transporto lėktuvai at

vežė į Angliją 2 vidutinės galios atomo raketas. Lėktu
vai atvežė ne tik tai pačias raketas, bet ir reikalingus 
prietaisus raketoms iškelti į padanges if paleisti jas 
pageidaujama kryptimi. Jos gali skristi 1,600 ftiylių dia
metru, pasiekti pačią Maskvą ir atomo raketų centrus 
Europos Rusijoj,., t ,.
r vyriausybė parlamente turi seikalingą dau
gumą ir neturėjo jokių sunkumų raketoms'.atvėžti. 300. 
“taikos šalininkų” jp-Qtestavo i prieš raketų atvežimą. Jų 
neprileido prie saugojamų raketų, bet jie vis dėlto pro 
vartus įžengė į britų karo aerodromą ir neklausė poli
cininkų, kai pastarieji patarė jiems išeiti iš aptvertos 
stovyklos, jauniems vyrams ir moterims atsisakius iš
eiti, britai susiorganizavo į kelias grupes, plėšė susikabi
nusius protestuotojus irhešė latikdš kariškos rižtvaroš. 
Visi vartus peržengusieji protestuotojai iiuvežti į poli
cijos nuovadą ir atiduoti teismui už neklausymą policijos.

— Sovietų valdžia įsivaizduoja, kad ji turinti monopoįl 
atomo raketoms Europoje, — pareiškė premjerė Maf- 
gareta Thatcher. Monopolio niekas jiėms nedavė. Ang
lija turi tokias pačlaš teises ttifėti atomo raketas, kokias 
turi ir Sovietų Sąjuhga.

Britų kareiviui saugo atvežtas JAV raketas. Kariui 
šaus į bet kUrį žmogų, kuris drįs prie atvežtų faketų 
arba jų dalių prieiti.

Sovietų valdžios pozicija Ženevoj Kviecinskis praį 
nešė JAV atstovui Nitzel, kad rusai neskaičiuos pran
cūzų ir anglų turimų faketų. Sekmadienį vakare sovietų 
Tass agentūra paskelbė, kad Žehevbj rusų padaryta nuo
laida negalioja. Ši žinia paskelbta Andropovo vardu, 
nors pats Andropovas jUU trys mėnesiai niekur viešai 
nepasirodo.

Truputį kitaip reikalai stovi Vakarų Vokietijoje. 
Žaliosios partijos parlamento atstovai, vadovaujami 
Amerikos priešų, ruošia 8,000 protesto demonstraciją

prieš Vbkietijos parlamentą, kuris pirmadienį turės svar
styti dar kartą Vidutinės galios raktų įveėžifrrią Vakaru 
Vbkietijos teritorijom Vyriausybė sutraukė pakankamai 
policijos į Sūrios apylinkes neleisti 8,000 proteštūotojų

Užsienio diplomatai spėlioja, kad Andropovas, ves
damas atkaklią kovą su sovietų karo vadovybe, ofia- 

parlamentui kliudyti.
daliai nutarė nepripažiriti sovietų karo vadovybės nu- 
turiiho sUdaiyti sąlygas susitarti dėl Vokietijos galingų 
atomo raketų kontrolės, bet Andropovas pasipriešinęs 
šiam nutarimui. Andropovas pariašiai pasielgė ir Pietų 
Korėjos lėktuvo sunaikinimo reikalu. Jis nesikišo į mi
nėtą reikalą, bet pareikalavo ištirti Visą reikalą, o vėliau 
atleido aukštuosius sovietų aviacijos vadus, Komčatkos 
if Sachalino srityse: Jie nepastebėjo sovietų erdve’skren
dančio Pietų.Korėjos kdleivinio lėktuvo, o vėliau padarė 
labai didėles žalos sovietų politikai Užsiėhyjė. Izoliavo 
sovietų -susisiekimą šū užsieniais. Rusams labdi bran
giai kainavo šios klaidos pasekmės.

Tass padarė kitą netikėtą žingsnį, Ji paskelbė And
ropovo vardu atšiŠaukirtią į Vokietijos gyventojus, pata
riant neįsileisti Amerikos Vidutinės galios raktų į 
Vakarų Vokietiją. Sovietų valdžia neturinti .teisės kiš
tis į vokiečių nutariiną įsileisti Ahiėrikos raketas. Tai 
yra grynas vokiečių reikalas, į kurį užsieniečiai neturi 
teisės kištis.

Be to. Kremliaus propagandos agentūra leidžia ne
paprastai didėlės SUihaS pinigų “taikos” propagandai 
Aifiėfikdjė. tš Anglijos atsiųsta filmą “Diena vėliau”, 
buvo rodoma JAV televizijoje. Ten vaizduojama, kaip 
atrodys JAV diena vėliau po Kansas City miesto visiško 
išsprogdinimo. Paskelbė melagingą žinią, kad preziden
tas Reaganas Baltuose kūmuose nesitraukiąs fiUd elek
tros mygtuko. Jis turįs spręsti, af įsakyti atOhio rak 
tams pulti SoVietų Sąjungą ar dar kelias valandas pa
laukti.

Laiihė, kad prezidentas Reaganas yra gerai infor
muotas apie dabaftitię padėtį ir žino, ką rusai gali pada
ryti ir ko negali. Jo nenervuoja sovietų propagandos 
pfanšiemai. Dreba ne prez, Reaganas, bet Nicoraguos 
sandinistai. Grenadoje jis suėmė pagrindinius Kremliui 
parsidavusius Grenados politikus, atidavė patiėiriš gfė- 
nadiečiams teisti, o JAV jau baigia iš ten ičVykth Prifeš 
Kalėdas jie visi bus namie.

Jos laisvės vainikan galės 
fnęįpynei.

I (P. Vaičiūno)
Aliduokitne tėvyhei auką iš 

tu, ką mes turime.
Mieliems Tautus Fondo bend

radarbiams Kanadoje už darbą 
Lietuvos labui, aukotojams už 
aukas ręiSkiu nuoširdžią gilią 
padėką.

Atžymėti VYRiAUSlO LIE
TUVOS IŠLAlSViNIMO KOMI
TETO — VLIKo 40 melų am
žiaus ir darbų sukaktį, pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę, pa
guosti kenčiančius ir kovojan
čius tėvynėje ir Sibiro plotuose, 
papuošti Lietuvos karių kapus, 
Kanados Tautos Fondo aukoto
jų vardu atvežiau dar vieną gė
lių puokštę — 60,00(1 dpi. auką 
Įpinti į Lietuvos isisvės vainiką.

* * *

Atėjo lapkričio mėnuo. Lais
vos pasaulio thutos puošia savo 
karių kapiis. Kas, o kas padės 
rožės žiedą ant Lietuvos laisvės 
kovotojų kapų?

Minėdami Lietuvos kariuo
menės šventę, bent mintimis ir 
akių vaizduote nusikeikime į 
mūsų tautos buveinę Lietuvą, į

Rinlcūho redaguota, galiniai 
greičiau .išvystų dienos šviesą. 
Taip pat siūlome susirūpinti pa
ruošimu ir išleidimu dokumen
tinės knygds apie Lietuvos par
tizanus ir jų kovų laikotarpį. 
Knyga turėtų būti parašyta ang
ių kalba, kad laisvais pasauliš 
žinotų, ko partizanai . siekė, bet 
neklausytų okupanto, skleidžia
mos propagandos, niekinančios 
Lietbvos partizanų patriotinę 
kovą už tėvynės laisvę. Kadan
gi šį klausimą anksčiau spaudo
je buvo iškėlęs dr. K. Karvelis, 
todėl prašyčiau daktarą plačiau 
juo pasisakyti. Iš Lietuvos at
eina žinios, kad ten labai trūks
ta Lietuvos istorijos konspekti- 
riio vadovėlio, šiuo- klausimu 
prašyčiau pasisakyti A. Rin 
kūną.

3. Pasigendame VLIKo Valdy
bos ihfdrmaeijOS; išėinafiiėOs iš 
Eltos biiilėtfenio ribų. Eitos biti- 
letenį dabar gaund aukotojų 
dauguma; tad aukų rinkėjams 
labai padėtų turėjimas naujų, 
dar niekur nepaskelbtų, VLIKo 
veiklos žinibi Tuo atveju aukų 
rinkėjas būtų he tik sausas eg- 
zekūtbrius. renkąs pinigus, bet 
taip pat ir žmogus, su kuriuo 
galima būtų pasikalbėti plates- 
diais VLIKo ir mūsų politinę 
veiklą liečiančiais kladširhais.

Baigdamas, dar norėčiau at
kreipti dėmesį. Vyresniosios 
mūsų kartos veikėjai ir aukoto
jai vierias po kilo, amžiaus sle
giami, iškeliauja amžinybėn. 
Pažvelkime šiandieną šioje sa
lėje kiekriehas iŠ mūsų j save

ir kitus. Kas iš mūsų vytesnio- 
sibs kartos šio dešimtmečio pa
baigoje, 1990 rh;, atvažiuosime 
i VLIKo seimą? Kas tada rinks 
aukas ir kas aukos Lietuvos lais
vei? Todėl turime dėti pastan
gų, sutelkti lėšų per savų likusį: 
trumpą amžiaus laiką; kad Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas — VLIKas turėtų ga
limybės tęsti laisvės kovos dar
bą, kol Lietuva-bus laisva.' \

Daugelis gyvename tik sau, 
tik savo aš. Kol nebuvome sau
gūs; kol neturėjome pinigų, ne-’ 
turėjome rūmų ir na^Įių^visi 
mylėjome tėvynę; pergyvenome 
jos netekimą, jos ilgesį. Bėgo 
dešimtmetis, antras ir trečias, 
prasigyvenome - praturtėjome. 
Kiir triūsų tėvynės ilgesys, ir ką 
alidritidaihe jos laisvei? 1&82 m. 
iš vlžo pasadiio iietutių gauta 
aukų apie 130,000 dol. Tautos 
Fohdiii; Lietuvds laisvinimo 
dafbairis, o trio tarpti liettiviškos 
opėfos spektaklis kainuoja virš 
IOOjOOD dol., mūsų šokių ir dai
nų šventės kainuoja šimtus 
tūkstančių dol., keli šimtai šei
nių savd pardpijos išlaikyniui 
sudeda virš 300,000 dol. metuo
se if kai šiandieną didesriės 
knygos išleidimas kainuoja apie 
10,000 dol., ką gairina padaryti 
su gauta suma Tatitoš Fondui 
pasauliniu mastu Lietuvos lais
vei?

Klaupiuos be kepurės prie 
[vartų tėvynės, 

Ak, kur aš buvau, kai ji nuo 
[priešų gynės, 

Raudok, atgailoki, kad savo 
[tėvynei,

tėvynės klonius, pariiatykime 
tautos kančias, tėvynės vergiją, 
aplankykime laistės kovotojų 
partizanų kapus, kurie išblaš
kyti Lietuvės laukuose, pamiš
kėse; thrsi kupstai kupsteliai, 
apaugę žolėrtiis, be. kryžiaus, be 
pagarbos, bė motinos- ir be se
sers rankos, be gėlės, tik kur- 
ne-kur sudžiūvęs JiHiujd lašelis 
ant akmenėlio,: Atiduotos už tė- 

laisvę.

Broli-sese lietuvi, padėk bent 
^e .ą -južiijŲ puokštę ant laisvės 
Jkovutojų- kilpų, pagerbk jų gy
vybės auką, atiduotą laisvės 
idealui. Papuošk Lietuvos karių 
kapas.

Siųsk bent mažutę aūką Tau
tės FcndUi,’ Lietuvės'*Taišvės 
toikalairis.

— Įvairiuose JAV nifesluose 
policija ketvirtadienį suėhiė 100 
Greyhorind darbininkų, protes
tavusių prieš streiko laužytojus.

— JAV nori ištirti, kuriais 
suniėtiriiais Salvadore buvo su
šaudyta tiek daug žmonių, ne
veikusių prieš vyriausybę.

— Walter Mondalė ir John 
Glenn veda viešas diskusijas 
įvairiais valstybės tvarkymo 
reikalais. Mondale pareiškė, kad 
jis nenori didelių reformų Ame 
rikoje. Jas galima pravesti pa 
gal dabartinę Konstituciją.

• Pacifiko vandenyną surado 
europietis keliautojas Balbao 
1513 metais.

J. Pušėnas

SUSITIKIMAS MONTANOJ

— O kodėl tu, mamaj heapšišhki? ir Uū 
būtų gerai.

— Kokius čia niekus tauziji, kai rėikėš ir 
pasisuksiu.

— žiūrėk, dabar Maudus našlys paliko. Ar 
negera būtų proga? Aš rimtai, šeimininkės jam 
būtinai reikia. Viena duktė ištekėjo, kita moks
lus eina ir toji greitai gal ištekės. Ką jis vienas 
darys?

— Ar nematai, kad jis SUkft spartią Apie Ma
rytę? šeimininke ją pastatė. Juk jŪU jų sutafth; 
ką čia niekus kalbėti.

— Gal ir taip* aš nežinau. Tai kam man siū
lai Marytę kalbinti, jei jau jie susitarė?

— Su tavim, kaip su basliu. Na gi, pamer- 
gintum, pažiūrėtum, gal susitarė, gal ne, o gal 
pakalbinės ir nuo senio atitrauktumei. Tu nesu
pranti nieko, kaip mažas vaikas.

Jiedu nutilo. Aš dar pavaikščiojau apie jur
ginu kėnis, vieną kitą žiedelį nusiskyniau stalui 
papuošti ir, nudavusi, kad nieko negirdėjau, 
nuėjau. ... t :

Kai k’fa dieną vėl su reikalais nuėjau į vir
tuvę. Ona vėi ; edaug man davė ramybės, šį kartą 
ji buvo viena / nebuvo reikalo pašnibždomis 
kalbėti

— Kažin kada dabar Jadvyga atvažiuos? Toli 
išvažiavo. Ar ji iiepasiilgo dar namų, ar nerašo?

— Dar laiško negavau, nežinau.
Liūdriū dabar tėvui vienam: nei žmonos, 

fiėl dukterų. Jam reikėtų vesti.
Žinoma, reikėtų. Aš manau, gal jis žino

ką dartL
— O gal jis jau turi ką nors, ar nieko ne

girdėjai ?
— Nieko. Imk, Onut, ir pasipiršk jam. Ne

praleisk progos.
— Na ir pasakė! Argi aš vyras, kad galėčiau 

pasipiršti?
— Dabar visų vienodos teisės. O kodėl gi mo

teris negalėtų pasipiršti? Jei jos tūri lygias tei
ses slt vyrais valstybiniuose reikaluose, tai kodėl 
jos galėtų neturėti lygių teisių šeimos reikaluose? 
Pasipiršk, ir tiek. O ką, gal tu ne moteris? Gal 
tu širdies Neturi?

— Eik, jau eik. Vaikeli, jis į tokias, kaip aš, 
nežiūri.

— Iš kur žinai, ar mėginai?
— Maryte, širdele, tu papiršk mane.
— Nežinau, Onute, iš manęs piršlys bus labai 

blogas. Nepasitikėk ubago malda.
Įėjo Antanas.
— Labas, panele. Malonu, kad mūs aplankai, 

— prakalbino mane, o aš pagalvojau, kad geras 
sūnelis, jis klauso motinos.

— Labas, Antanai, ar pietų jau pareinate?
— Taip, visi jau pareina. Mama, ar pietūs 

gatavi ?
— Jau ir atšalę, tik valgykit.
— Panele, aš norėjau su jumis truputį pasi

kalbėti, tik vienu du. Ar galima?
— Gerai, išeikime laukan ir ten kalbėkime, 

niekas negirdės.

Mes išėjome pėr dūris lf paėjome toliau nuo 
pastatų.

— bailelė, aš norėčiau jus apsivesti, ar jūs 
tekėsite ūž hiaūęs?

Ne.
— Sakote ne? Kodėl?
— Tą kodėl pasilieku sau, o jums duodu nė.
— Ir niekuomet?
« Niekuomet! Ar tau mama liepė mafte pa

klausti? Juk taip?
— Tai kas, kad ir liepė. Man jau laikAfi vėsti.

* žlnbma, banda ir ūsai jau skutami, jei tū 
užtenka vedybom^

— Tai ko dar reikia?
— Vyriško charakterio. Tau mamos dar rei

kia, ne žmonos.
— As jai sakiau, kad taip nebus gerai, o ji: 

eik eik ir sakyk, — jis nusispiovė ir, nieko dau
ginti riėpasakęš, ridėję. , * ...

Na, dabar jis gaus pipirų nuo motinos, pa- 
maniaUt Bet kam jai teikėjo savo sūnų pasipiršti 
man? O, štai kam, pagaliau aš supratau. Jai ro
dosi, kad aš rengiuosi ištekėti už pono Mandaus, 
bet ji tikrai to nežino, o tik spėja. Jeigu aš pri

imsiu jos sūnaus pasipiršimą, tai ji žinos, kad aš 
esu laisva, ir tbomet ji galės pirštis Mandui pati. 
O jei aš pasakysiu jos sūhui ne, tuomet ji pirštis 
neturės dar drąsos, ir jai reikės daugiau patyri
nėti, kol kas nors paaiškės. Gudri boba.

Toliau vis labiau įsitraukiau į šeimininkės 
pareigas ir man tekdavo dažnai lankytis virtu
vėje, kalbėtis su dūfbihinkais. Pastebėjau, kaip 
visų akys įtartinai seka mane. Visi, matomai, lau
kia mano vestuvių su ponu Mandum. Kas man 
darbo, pamanydavau, tegul sau laukia. Virėja 
daug kartų mėgino mane tardyti, bet aš vis kaip 
nors išsisukdavau, gudriai atsakydama taip, kad 
ji nieko iš manęs neištardę.

Už iek laiko gavau Jadvygos laišką: Ji rašė 
esanti labai patenkinta Šiauliuose. Glmnasljoje 
susiradusi gerų draugių ir susipažinusi su kokiu 
ten ponu prekybininku. Jis jai labai patinkąs, 
meilus, mandagus; tvarkingas. Ji rašo:

— Žinoma, mes dar neatvėrėrhe savo girdžiu, 
bet, kaip tu sakei, ir be žodžių darosi aišku. Kaip 
tau sekasi? Tėvelis rašė, kad dabar tu esi šeimi
ninkė. Nepalik, Maryte, tevelia Jis dabar toks 
nelaimingas^ vienišas. Suprask jį. Atefrriehl, kaip 
aš tau tuomet kalbėjau, gal buVu ir peranksti. Bet 
dabar, juk jūs abu viertu-du namuose gyvenate; 
tu esi pilna Šeimininkė, tai kiek čia jau belieka?

(Bbš dkhgfid)
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

OK. PAUL V. DARGIS 
W.OYTO4AS IR CHIRURGAS 

W«std>Miu Community klinikos 
Medicinos direktorių* , 

M* S. Manboim Rd, Wartchestor, UL 
VALANDOS: S—9 darbo dienomia

VAKARŲ VĖJAI,
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai P&aųKime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;

T«L: 562-2727 arba 562-272§

GYDYTOJAS Im CHIRURGAS, 
SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS

Valandos pagal niaitariia^.

Lietuviu Žagarės klubo priesmeti- 
nis susirinkimas įvyks lapkričio 26 d. 
2 vai. popiet Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy
bos 1984 metams. Bus^ ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Šakiu Apskr. Klubo narių metinis 
susirinkimas įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 27 d., 1 vai., Vyčių salėje, 2455 
W. 47th Street. Bus renkama klubo 
valdyba. Po susirinkimo — kavutė.

J. Jurkšaitis, pirm.

VARGO ŠALIS

I Šmėklų pilna naktį dieną, 
' Miško kelias pro aikštes...
i Karalaitė vienų viena, — 

Daug piliakalnių krašte!

| Nors aštrus ir dalgių plienas, 
• Silpsta broliai kovoje...

Už valdovę jų ne vienas 
Randa vietą kalvoje...

Gal kiti, kovoms aprimus, 
Karalaitę mūs užstos, 
Nes tik laisvę sugrąžinus 
Ji neverks ir nevaitos!

OPTOMETUSTAS

£

r

i

INKSTŲ, PQSLM IR 
PROSTATOS CHIBURGUa 
1656 WEST 63rt STREET

3 Žvirbliai atsirado Ameriko
je tik 1890 metaiss, kuomet 60 
jų buvo atvežta iš Europos ir pa
leista Central Parke, New Yor
ke. •

Uli W. 71ft SL TeL 737-5143

? 5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 337JJ

Tel. (813). 321-420*

L*4dim*i — Pila* apdrwgr 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA kortele*

L SERINAS, T*L 925-N62

* Niekuomet pas apie save 
nekalbėk blogai, nes tavo pažįs-’ 
tamieji ir be to daug kalba ta te- ' 
ma.

i— . -
. PĮUtKRAŲSTYMAl

KNOW YOUR HEART

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

VANCE FUNERAL HOME

VALANDOS

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tek RE 7-1213

r
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if WTTS stoti**. 1110 AM baafa.

Z£4S W. 7U<

71M S*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6OC29

UlkŽ m nuo piTmadhyilQ FH p<uk- 
Udkaio 8:30 rrL vakar* 

laido* ii WCEV rtoth* 
banga 1480 Ab

_ WOPA - 14W AM

Park*

Vedėja — Aldan* Drairw

Jį “Lietuvos Aidaf
KAZĮ BRAZDžIONYTt 

Pr**r*m** v*46|a

® Dinamito išradėju buvo šve
dų inžinierius Alfred Nobel 
(1833-96). Jis Įsteigė penkias 
metines dovanas tiems, kurie 
daugiausia pasidarbuos, žmoni
jai. . . ...

DR. KAZYS BOBELIS...
(Atkelta iš trečio puslapio)
5)) Santyikai su atskiromis 

valstybėmis
VLIKas palaiko tiesioginius 

ryšius su įvairių valstybių vy
riausybėmis arba per memoran
dumus, raštus ar atsilankant 
jų užsienio reikalų minister!jo-

A^drauata* jrarkrtustyatag
S ivairiy atatumy.

ANTANAS VILIMAS 
TM S76-1US arba 3H49M

VASAITIS-BUTKUS

TWM. 77S-4174

| TreČiadienįt lapdcio 23 dieną 9:00 vai. ryto bųsj 
I lydimas iš koplyčios j Nekalto Prasidėjimo parapi-| 
I jos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojama 
Išv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Kaziemiera Petrulis giminė*, draugai 
Įię pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido- 
Ituvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavinią ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: sūnus, anūkės, giminės.
Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Ge- 

rąklas Daimid. Tel. 533-0440.

SUSIRINKIMU
(312) 226-1344

Paprastai mes painf armuo- , linėje Lygoje (World Anlį-Com-se.
jame ir tp krašto lietuvių orga
nizacijų vadovybę apie mūsų 
žygiuą. Ypatingai Ęurnpojfe, o 
anksčiau ir Argentinoje, VLI
Kas yra žinomas užsienio rei
kalų ministerijose kaip atsto
vaujantis pavergtos Lietuvos in
teresus.

šiuo pietų aš rangių pianą, 
kaip išvystyti Lietuvos, bylu® 
pristatymą Trečiojo pasaulio ir 
Centrinės Amerikos vyriausy
bėms. Jį pradėsime vykdyti po 
Naujų metų.

6) Hagos Tribunolas
Dabartinėse sąlygoje juo pa

sinaudoti negalime.
7) Tarptautinės organiza

cijos (privačios)
Įvairūs taikos, nusiginklavi

mo, žmogaus teisių judėjimai 
yra didelėje Sovietų įtakoje ir 
tikrumoje yra kontroliuojami 
Sovietų agentų ;bei finansų.

Pavergtų Tautų Komitetai 
(Captive Nątip^ QopxmitteesA 
įvairiuose kraštuose yra nąu- 
dingi, iškeliant pavergtų tautų 
tragediją. VLIKas stengiasi, kad 
įvairiuose kraštuose, .kaip Ang
lijoj, Australijoj, Ęapadoj, lietu
viai šiuose komitetuose aktyviai 
dalyvautų ir. remtų jų veiklą.

Pats VLIKas yra įsijungęs į 
centrinio Pavergtų Tautų Ko
miteto veiklą Washingtone.

v . ’
Šiais metais, švenčiant Pa

vergtų Tautų 25 metų jubilie-1 
jaus šventę, VLIKo dėka buvo j 
pakviestas vienas iš kalbėtojų, 1 
buvęs Australijos pąrlamntaras 
Douglas Darby.

Labai aktyviai »u<ur; • , < , . ,. „ v -- a t-i •' vajame pasaulyje‘turį bet ko-vąuja Pasaulinėje Antikomums-1..... c . ... ,J .<ią įtaką į jnusų laisves kovą,
yra reikalingi skubios interpre 
tącijos ir reakcijos.

Kelionės po Įvairias konferen-

munut League).
metais YLlk$ Ąnlįko- i 

piunistinės Lygos konferencijoj 
fokijo, Japonijoj, atstovavo 
Ąualralijos Veikėjas Algis Taš- 
kūnąs.

šiais meteis konferencija Įvy
ko Liuksemburge rugsėjo 20-23 
dienomis jr jier VLlną Lietuva 
buvo atstovaujama inž. Liūto 
GrinteU® K dr-i K- 'Bobelio. Kon
ferencija priėmė VLIKo paruoš
tą rezoliuciją dėl Pabaltijo vals
tybių okupacijos, o taip pat vi
soms delegacijoms buvo įteiktas 
impozantiškas aplankas su me
džiaga apie Lietuvą ir VLIKo 
pareiškimas konferencijai.

Inž. Grinius dalyvavo konfe
rencijos ekonominėje komisijo
je, o dr. Bobelis buvo išrinktas 
pirmininku globalinės strategi
jos (Global Strategy) komisi
jos- | 1 ' .

Konferencijoj dalyvavo 86 
valstybių ątšfovai ir 436 delega
tai. VLIKa atstovai užmezgė ■■ 
pažįntis su Trečiojo pasaulio1 . 
valstybių atstovais.

1984 metais konferencija įvyks 
Kalifornijoj, San Diego mieste.

Ypatingi atsitikimai

Paskutiniųjų kelių metų bė
gyje esame labai dažnai ir kar
tais staigiai paliesti įvairių ne
tikėtumų, liečiančių tarptauti- 

! nę politinę padėtį, į kuriuos 
! kartais reikia skubiai reaguoti.

Įvairūs Įvykiai okupuotoje 
Lietuvoje, Sovietų Sąjungos 
respublikose, Sovietų sateliti- 

...... , , į niuose kraštuose, o taip pat lais-VLIkas daly- . . . ± ,

/•V

sear.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

KAZIMIERA E. PETRULIS
Pagal tėvus Zabavičiute

Gyv. Chicagoje, Brighton Parko apyl.
Mirė 1983 m. lapkričio 20 d., 2:00 vąl. popiet, 

sulaukusi 79 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje
Amerikoje išgyveno 53 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Alphonse, 2 anūkės ^=- 

Susan ir Paula Petrulis, 2 sūnėnai — Paul ir Walter 
Petrulis, giminaitė Vincė Leškaitis; Lietuvoje liko 
broliai ir seserys bei kiti giminės, draugai ir pažįsj 
Įtami Amerikoj ir Lietuvoj.

Priklausė Lietuvių Vyčių 36 skyr., Vyčių Sen
jorų, Šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų, Lietuvių Ka
talikų Moterų Sąjungai, Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinei, Lietuvių Brighton Parko Namų Savinin
ku Draugijai ir Lietuvių Pensininkų Sąjungai.

Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioje,

4348. So. California Avenue 
TeL — 523-3572

•OME CHICAGO MOTOR CLUB TV*® C*

EXMESSIMy DRfV/Mr

z

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

cijas JAV ir kituose kraštuose, 
j raip pat ir Įvairūs susirinki
mai, minėjimai lietuvių koloni- 
oae, atima labai daug laiko. 
Mūsų sąlygose kartais tai yra 
•.auai sunku atlikti, kadangi 
Kiekvienas VLIKo valdybos na- 
r>s dirba pavogtu nuo šeimos ir 
savo profesijos laiku.

(Bus daugiau)

EUDEIKIS
GAIDAS“ DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

• Mokslininkai stengiasi ne
galimą dalyką padaryti galimų, o 
politikieriai dažniausiai nori 
galimą paversti negalimu.

■— ----------------

TĖVAS IR SŪNUS

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

Telef. 476-2345

HELP KOUR HEART. FUND 

HELP JOUR HEART O

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
TeL 9744410

Telefonas

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

652-1003



Dr. Domo Krivicko pranešimas 
Detroito VLIKo seimui

(Tęsinys)
7. Žymiųjų politikų pareiški

mai, liečiantys Pabaltijo valsty
bių ir Rytų Europos būklę:

a. JAV prezidentas Pabaltijo 
Laisvės Dienos pareiškime, 1983 
metų birželio 14 d. pažymėjo:

“JAV žmonės jungiasi prie 
teisingų Pabaltijo žmonių sieki 
mų. Mes negalime likti nebylūs 
akivaizdoje tebesitęsiančio So
vietų Sąjungos atsisakymo leis
ti jiems būti laisvais. Mes palai 
kome jų teisę* nustatyti savo li
kimą, laisvai, be svetimųjų val-

b. Vokietijos Federalinės Res
publikos užsienio reikalų minis 
teris Genscher pasisakė prieš 
status quo Sovietų hegemonijos 
sferoje:

“Palaikymas status (juo So
vietų Sąjungos hegemonijos sfe
roje sudaro grėsmę taikingam 
tautų sugyvenimui Europoje. 
Vakarų demokratijos, išeida
mos iš laisvės idealo bazės, ne
gali ir neturi likti nebylios, ma
tydamos laisvės suvaržymus Ry
tų ir Centro Europoje. Jos turi 
reikalauti įgyvendinimo žmo
gaus teisių ir teisės apsispręs
ti... Senoji dominavimo ir sub
ordinacijos sistema atominiame 
amžiuje yra atgyvenusi. Ji turi 
būti pakeista visų kraštų lygio
mis teisėmis ir tautų apsispren
dimo teise”. (Foreign Affairs, 
Fall, 1982).

■ c. Buvęs D. Britanijos užsie
nio reikalų ministeris (1979- 
1982) Lordas Carrington iškėlė 
Vakarų moralinę ir politinę 
prievalę Rytų Europos atžvil
gį:

■*Mes turime stačiai žiūrėti į 
sudėtingas moralės ir politikos 
problemas, kurių vystymasis 
Rytų Europoje iškelia Vaka
rams. .. Mūsų pirmas rūpestis 
tUri būt ipačios šių kraštų tau
tos. Mes turime istorinę prievo
lę ir politinę ir moralinę atsako- 
ftiybę palaikyti jų teisę į laisvę 
ir apsisprendimą”. (NATO Re
view, No. 2, 1983). !

■8. Aukščiau minėtos rezoliu-

e i jos ir pareiškimai yra Lietu
vos laisvinimo bylos nauji poli
tinės krypties ženklai. Jie nesi
tenkina pasyviu aneksijos nepri
pažinimu, bet siūloma imtis žy
gių, kurie vestų prie sovietų 
kariuomenės atitraukimo iš Lie
tuvos ir sudarytų galimybę lais
vai, be jokio grasinimo ar spau
dimo svetimos valstybės, nusta
tyti savo valdymosi formą.

ši nauja kryptis turėtų būti 
visuose kraštuose stiprinama.

Pabaltijo valstybių problema 
yra integralinė visos Europos 
problema, ir liks tarptautine 
problema iki bus atstatytas su
vereninių teisių vykdymas šiuo
se kraštuose. Jeigu šios teisės 
nebūtų astatytos, tai “modemi
nės civilizacijos bazė negalės 
būti išsaugota”, pareiškė Sum
mer Wells, JAV pasekretorius, 
1940 m. liepos 23 d.

9. Seimas didžiuojasi mūsų 
tautos patvarumu pavergtoje 
Lietuvoje, šio patvarumo ir ko
vos dvasia, pasireiškusi masiniu 
paspriešinimu 1944-1952 m., 
paskutiniu metu liko atžymėta 
naujomis išraiškomis. šiuos 
naujus pasireiškimus ir kovos 
būdus VLIKas seka su dideliu 
dėmesiu ir pagarba.

10. Seimas su giliu liūdesiu 
primena sovietų genocidinę po
litiką, vykdomą masiniais trė
mimais, areštais, religiniu per
sekiojimu, Lietuvos rusinimu, 
kolonizavimu ir ekonomine eks
ploatacija.

11. Seimas reiškia dinelį dė
kingumą visai mūsų tautos išei
vijai, kuri per 40-tį metų taip 
gausiai ir vieningai rėmė VLIKo 
veiklą ir aktyviai dalyvavo lais
vinimo pastangose. Seimas turi 
viltį, kad ir ateityje lietuviškoji 
visuomenė ir toliau rems VLI- 
Ką ir gausiai jungsis į jo veiklą 
pagrindiniam tikslui atsiekti: 
atstatyti Lietuvos laisvę ii' 
priklausomybę.

ne-

e Iš paprasto bičių avilio 
lima- išrinkti 17 svarų medaus į 
metus. i ■ '

g3'

ŽVILGSNIS Į JAV...

(Atkelta iš antro puslapio)

valstybėse. Toliau — JAV kaip 
IT narys “turi prievolę... ska
tinti pagarbą žmogaus teisėms” 
ir I.I., ir nutariama, kad Prezi
dentas, per Valstybės Sekreto
rių ir atstovą Jungtinėse Tauto
je, “turi vykdyti savo prievolę, 
kaip JT nario... imtis visų rei
kalingų žingsnių atitinkamuose 
forumuose, ypač JT žmogaus 
teisių komisijoje, svarstyti pa
žeidimus Pabaltijy, suteikti Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai apsi
sprendimo teisės vykdymą, ir 
“politinį padėties išsprendimą” 
ištraukiant Sovietų karines pa
jėgas, pagerbiant tų šalių “ne
priklausomybę, suverenumą, ir 
teritorinį integalumą, griežtai 
laikantis principo dėl vienos su
verenas valstybės nesikišimo į 
kitos suverenės valstybės vidu
jinius ir užsienio reikalus”. |

Kongresas gali rezoliuciją pri
imti dar prieš skirstantis atosto
goms. Tai nėra tik “dekoracija”.

Dr. Kazio Bobelio vadovauja- Į 
ma VLIKo Valdyba pramynė' . 
naujus kelius, įgijo daug paty-l’ 
rimo ir orumo. Neišleiskime iš 
akių, kad po įtampų gali sugriž- j 
ti naujas “medaus mėnuo” san- Į 
tykiuose su Maskva. Tad reikia 
vengti staigių pasišovimų, de
rintis su savo tautiečių “veiks- '- 
niais” j
visas pastangas Lietuvai išlais- J o likusią sumą skiriu Naujienų 
vinti. Gi J'AV lietuviai turi sku- paramai. Su geriausiais linkėji- 
biai padėti sen. Dole pasiūlytą mais visiems Naujienų darbuo- 
rezoliuciją pravesti. Budėkime. 1 tojams”. ’ •'

------------------- I Nuoširdi padėka.
' 11 " ■' ?i . ' ' -- Detroito švyturio Jūrų.šau-
TRUMPAI Į lių kuopa per Br. Valiukėną at-

1 i ■ ■ ■ siuntė $30 Naujienoms paremti.
i Ačiū. :

Frank J. šeštokas, iš St. Pe-1 Tony Survilla, 
tersburg Beach, Fla., pratęsė Mich., rašo: 
prenumeratą metams ir pridėjo 
$110 Naujienoms paremti.

Senam ir. dosniam Naujienų’ būna Naujienų paramai. Aš ne- 
^kaitytojui nuoširdžiai dėkoja- j manau šįmet atvažiuoti į Chica- 
me už šią ir nuolatinę paramą, j gą, tad linkiu jums laimingai

Z. Pulianauskas, iš Hamilton, 
Unt., rašo:.

■ “šiuo siunčiu 100 dol. čekį. 
Skiriu Naujienų prenumeratos

Hmn(, Žmr6 — P«rd«vinwi 
RIAL ISTATI FOR SALI REAL ISTATi HJt 1AU

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ^^MATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUDLAU.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Klaipėdos uostas 1931 metais

(J. Laurinavičiaus drožinys)

įvairiose šalyse ir telkti mokesčiui už vienerius metus, į Brighton Parko, J. Mejus, iš To-

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

i 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 REALTYronto, Ont., ir Bronius Strikai- 
tis, iš Los Angeles, Calif.

Sekantieji pratęsė prenume-, 
ratas pusei metų rrij 
j ienoms paremti: 
galiūnas, iš San D1
$6 — John Rėklaitis, is Bright
on Parko, $5 — Jonas femailys, REAL ESTATE -— OUT OF TOWN

■jo Nau- 
hn Gri- 

, Calif.;

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

iš Allegan,

iš Omaha, Nebr., ir $3 — J. Bu- 
kolas, iŠ Washington, Ill.

Nuoširdus dėkui visiems.

Nuosavybės — kitur

“Siunčiu 70 dol. 
ratą, kalendorių;

uz prenum e- 
likutis tegu . DĖKINGUMAS

Mielas Skaitytojau, už keliu 
dienų jau ir Padėkos diena. Leis
kite paklausti, už ką labiausiai 
jūs norėtumėte Dievui, tos die
nos proga, padėkoti? Kas ištikrų- 
jų turėtų būti labiausiai verti
nama?...

Kviečiame visus pasiklausyti 
“Gerosios Naujienos Lietuviams” 
šiandien 8:45 vai. vakare radi jo 
banga 1450 AM per “Lietuvos 
Aidus”.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turto Chicagcs miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sgžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ VAIRUOTOJAI

5126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

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

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

———————

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią

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

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

Persiuntimas — SL
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Į sulaukti Kalėdų ir Naujų metų
■ švenčių”.

Dėkui už linkėjimus ir pa
ramą. . -

Antanas Jakutis^iš Marquette
Parko, Chicagoje; atsiuntė $75: 
$45 už prenumeratą metams, $5 
už kalendorių ir $25 Naujie
noms paremti.

Dėkui už ankstyvą prenume
ratos pratęsimą ir paramą.

Sekantieji .skaitytojai pratęsė 
prenumeratas metams ir pridė
jo Naujienų paramai:

$21.50 — Ona Isbach, iš Los 
Angeles, Calif.;

$15 — Jennie Linkus, iš Oak 
Lawn, Ill.;

po $5 — Martha Hoffman, iš Eox 321, Oak Lawn. III., 60454.

_ ■ Sekmadienį 9 vai ryto radijo 
banga 1490 AM per Sophie Bar
čus išgirsite “Teisinga diagno
zė”.

Parašykite mums, jei Įtikėjote 
Kristum, kaip savo asmenišku Iš 
gelbėtoju Prisiusime knygelę: 
“Užgimęs laisvas”. Mūsų adre
sas: Lithuanian Ministries, P. O.

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

r 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 of pills, Ex-Lax is , 
“The Overnight Wonder."

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

i

i . 619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)’ 
Siusti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, rbuomtenės veikėjo ir rašytojo sUimmimua,

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
mėty įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožis. Kietais viršeliais _ .____________ .

Miokitais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Gailina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj <rba 

®ooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 
4edaat 11 persiuntimo UOaidoma.

M-00
R.00

92.00

CASO, tu VMM

FLORIDOJE,. St. Petersburg 
Beach, viena iš gražiausių to 
miesto vietovių (prie pat. Atlan
to) savininkas parduoda 12 jne- 
tų senumo mūrinį namą • sir 2 
miegamais ir 2 išvietėmis. Gara
žas ir kt. priedai. Namo kaina 
sumažinta greitesniam pardavi
mui. Pardavimo priežastis — 
ligos; Teirautis šiuo telefonu: 

l-813-3&)-5857

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. lalman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

Pardavimu Ir Taiaymaa

T»L REpvNIe 7-1941 
——

MISCELLANEOUS
(vairūs Gatvkai

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“ L I U C I JA” f
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.

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.

KILLS 
FLEAS,TICKS!

- ■ ■ ■ i»

Siuntimai J Lietuvą 
ir kitus kraštui

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, 111. 60631 Tel. YA 7-5990 
’ ' ' ... i
_____ -4

Notary Fv&k
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maptowood, TeL 254-7456
Taip pat daromi vertimai, girai ni-ų 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. La polis. Agent 
3208% W. 95th St

Everg. Park, III. fL....
60642 - 424-8654 &

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo

b pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 

1849 West 63rd Street 
Chicago, DI 60629

advokatų draugu a

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

1606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IN. 60629
TeL: 778-8000

PIRKITE JAV TAUPYMO RONUJ

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, November 23, 1983


