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Vakar Mondale atrodė labiau išvargęs
Specialistai tvirtina, kad Mondale gavo
23 punktus, Reaganas — 21

Rugsėjo 12 d. Vašingtone aktualiais klausimais tarėsi Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atstovai —;dr- S. .A. Backis, dr. A. Dinbergs ir E. Jaakson. Jie paminėjo ir 1934 m. rugsėjo 12 d. Žene
voje pasirašytos Pabaltijo Santarvės sukakties 50 metų sukaktį.
Atstovai tą pačią dieną lankėsi Valstybės Departamente, kur juos
priėmė Valstybes-Sekretoriaus padėjėjo Europos reikalams pa va“
duetojas, Mark Palmer. Pasikalbėjime dalyvavo ir Baltijos sky- !
riaus vedėjas, John W. Zerolis.

įvyko antrieji debatai prezklen-’
to Ronald Reagano ir viceprezi-1
dento Walter Mandale.
Prez. Reaganas vadovauja už
sienio politikai Jodei visų eilę;
klausimų jam teko svarstyti kar |
tu su įvairių sekcijų atsakingais |
pareigūnais ir spręsti k lupius'
klausimus

kalbėjo bendromis frazėmis.
Paskutinį žodį Mondalė pabai
gė anksčiau, negu jam buvo pa
skirta. tuo tarpu prezidento tas
žedis buvo nutrauktas, nes jis
kalbėjo ilgiau negu jam buvo
paskirta. Debatų vedėjas atsi
prašė, bet jis pareiškė, kad pri
v. Io laikytis taisyklių, kuriu debutu rengėjai iam nustatė.
Dc-batcrr.s p.'.sibaic^s, abu deotojr.i atėjo vidurį scenes
•sveikino, šį kartą prez.
ras pakvietė savo žmoną
ant scenos ir ten prie visų ja pabučiavo. Ant scenos
užlipo ir Walter Mondale žmona, pz etė Jea<n Mondale, kurie
tik paspaudė vienas kitam ran
ką ir ją priglaudė prie krūtinės.

Senatorius Percy Raudonajam SĄ ir privertė tą žinių agentūrą
Kryžiui —“Padėkit Petkui” reaguoti. Aš tikiu ,kad visos pa- j
stangos paremti religijos laisvę .
Senatorius Charles H. Percy
Rytu Europoje ir Sovietų Są
Walter Mondalė pareiškė kad
rugpjūčio 30 d. pranešė, jog jis
jungoje gali padėti tenykščiams
| jis sutinka tartis su rusais atokreipėsi į Tarptautinio Raudoi tikintiesiems”'.
{ nio ir kilų ginklų mažinimo k’au
nonojo Kryžiaus Komiteto Že
Į siinu, bet jis reikalaus, kad būnevoje direktorių, ragindamas Dr. Bobelio straipsnis antibolj tų galima ginklų mažinime rei
ševikinio bloko biuletenyje
įj padėti Permės konclageryjė
• kalą patikrinti. Jeigu rusai
kalinamanrs Viktorui Petkui.
Antibolševikinio tautų bloko
! sutiks mažinti įvairių ginklų skai 1
Petkus šiuo metu izoliuotas ir
biuletenis, ANB’ Correspondence, •
; čių, jeigu nebus sutikimo leisti ;
nuo gegužės mėnesio nieko ne
gegužės-rugpiūčio numeryje iš- .
; patikrinti mažinamų ginklų.
{
bežinoma apie jo sveikatos stovį
spausdino * VLIKo pirmininko !
Reaganas smarkiai atkirtoj
ar jo kaliniipo vietą. “Aš tikiu,
dr.' K. Bobelio straipsnį, “Lietu-,
j kad rusai nesilaiko susitarimo.
kad Tarptautinio Raudonojo va ir Sovietų Sąjunga’’ (Lituha- j
Po pirmų debatų buvo kilęs
{
Jie
sutaria
vieną
dieną
.o
sekan!
Kryžiaus Komiteto apeliacija
amžiaus klausimas. Daugeliui
nia and the Soviet.5 Union).?
1956 m. spalio 23 dieną sovietų tankai nuvertė Vengrijos komunistinę val
1 čia jau laužo susitarimą. Kito į strode, kad prez. Reaganas, suSovietų vyriausybei yra gyvybi
Straipsnis apžvelgia šio šimtine- •
džią ir primetė kraštui Kadaro vyriausybę. Vengrai iš arti šaudė į lankų vikš
• kelio su jais nėra, kaip ginkluo- į 'aukęs 73 metų gali būti jau per
nės reikšmės”; pareiškė Percy.
rus sugadindami juos iš vidaus.
'į
čip Lietuvos istoriją ir. Lietuvos Į
! tis. Reikia vartoti modemiškus ■ senas tokiems sudėtingoms pa
“Jo šeima ir draugai SovdelųjSąbylą tarptautiniame forume.
! ir geresnius ginklus, tai tada jie Į reigoms. Bet antrųjų debatų
jungeje bei užsienyje, /kurie ne
. SALVADORE AMERIKIEČIAI/ sutiks tartis.
kantriai laukia žinių apie ji, ga
metu prez. Reaganas parodė žy
Northwestern
universiteto'
proI
TIKRINA
KOVAS
li susilaukti informacijos”. ’/ '
miai daugiau energijos greitai
SUUKS ĮŠALDYTI
fesorius
Thomas
Goodnight,
spe
,
; orientavosi ir prez. Rea gan p amSovietu v
įįfi~siolatPeriguin; Sah>. — Praeitą sa- tesomts L homes
sisakė
< vaitę Salvadoro maištininkai pa cialistas-derfe-tenas vertinti.priėjo ; žiaus visai nebuvo svarstomas,
Dabartiniai
valdovai
į^tikino,
-kad
komunistinė
— Jeigu jįmeriReagano bordradarbiai tvir.
^6 a.Taprobl
leido artilerijos šovinius į šloję -išvados, kad Mondalė atsakė į
'
■
'
sistema
skriaudžia
žmones
kiečioE^^Ž^^-ietų" ^įiūlySSO
šioje srityje esančius Salvadoro^ didesnį klausimų skaičių, negu ■ <;na, kad Mondale yra padaręs
mą-isį®fd^iAi^^etominriiš- sin-'
apibūdgįtt^
PEKINAS,’ Kinija. — Praeitą
kariu pozicijas.
. J piez. Reaganas. Klausytojams į kelias klaidas ,nes jo žinios ne
kad ru- š-eštadienj kem-unistinė Kinijos
khis'įl
vadov^Jį
INDIJOS GURŲ TURĖS
Trys Amerikos karininkai at buvo susidaręs įspūdį, kad šį kar - ^ad buvo tikslios. Kitas patai- '
tĮŠald.yti; -visus ame-' vyriausybė priėjo išvados, kad
jimąį-aprę^j
jimą>
MOKĖTI $40 MILIJONŲ
vyko i Periguin pozicijas, nu-j, la prezidentas turėjo tikslesnių ; sž, kad jos buvusios ne visai tikskie&^inTrnųš
;
atoino
ginklus'
nių iiir tik'įęj
reikią išbandyti kapitalistinę san
vyko į pirmąsias linijas, kad ga ! informacijų, nes jam reikėjo į Hos.
Portland,
Ore.
—
Indijos
gu

Europoje." Iki šio-,meto reikala
tų
lėtų stebėti Buvo susitarta, kad įvairiais užsienio reikalais tartis . Debatų vedėjas padėkojo vi
tvarką vietos rinkoje.
rų
Eaguarn
Šira
Rayneeš
Įstei

vo -išvežti iš ;Eurbpns N,valstybių
goję,
Tengas Hsiopingas jau seniai gė šventyklą ir priiminėja nau rnaišnininkai neruoš jokių puo ; su specialislals, bet Ncrtlnvcs-į siems dalyviams ir Amerikos
čius kalbėjo, ■•apie.-Lietuvą ir apie vidutinio . ' dydžiorniomo rake buvo priešingas labai griežtai jus tikinčiuosius Į savo tik’n- limu, kol eina kovos. Nustatyta , tern universiteto profesorius gal- I Moterų Sąjungai.
veja, kad Walter Mondale ture-<
FM'ikąus '/padętf: /riūdyfojai tas, ’bet dabar.’ .sutiko: Įšaldyti • komunistinei sistemai, nes neduo
čiųrų bendriją. Jie turėjo atsi kovas sustabdyti pasitarimų me jo tikslesnių žinių ir jas trumdabar
esapčiaš
raketas-.
Europe
j.stengėsi '■ pralenkti vienas ' kitą
4 - - Iš Brazilijos grižo į Buenos
da reikalingų rezultatų. Mao Ce- vežti visas savo santaupas. Kai tu, bet dabar ir vėl oradėtos
Žinomą,
rusai
taip
pat.
laikys
ir
pai
ir
aiškiai
pasakė.
į
Aires montonerų vadas Mario
purvinais šmeižtais ’ir melagin
tungui miras, Tengas padarė ke ■‘peržengdavo vandenį”.- tai tu kovos,
. savo' .raketas .Europoje.*
i
S^vo
žiniomis
patvirtinti,’ Fimicnick. Grįžęs teroristas suSalvadoro prezidentas Duarte
gais T prasimanymais' apie Sovie
lias nuolaidas žemės savinin- rėdavo atiduoti į bendrą kasą
f
Mondale
citavo
patyrusių
spe-i imtas, Nori išaiškinti, už kuh'.ivn IlliA’vkr^c i T.ae Pr.lma<
tų Sąjungą ir kiltis sccialinius
Sovietų. atstovas Michel Lo- kams o dabar jau naikina kol- v’sus savo dolerius.
j cialistų ,iš kurių jis tas žinias j riuos nusikaltimus jam galima
kraštus”,; •
;
melko pareiškė, .kad rusai gali diezus. Jis rsgino kiniečius,
Gyvenimo sąlygos ten buvo
‘ gavo, tuo tarpu prez. Reaganas į pritaikyti amnestiją.
VATIKANAS UŽMEGS
Seratorius Percy- Į TASSO ko sušvelninti sąlygas . prez. Rea- ka(j jie turi pagaminti daugiau labai sunkios. O jeigu kas norėmen t arą 'atsiliepė šiais žodžiais: ganui.
'4..:
i ryžių, daržovių ir kitokio mais- davo pasitraukti iš tos bendri SANTYKIUS SU IZRAELIU
“Dabar aišku, ksd mūsų apklau—--------------- 7
, to.
jos, tai turėjo išeiti tiktai su saRoma, Italja, — Popiežius Jo
— Policija Palermo, “teismo
fnėjimas buvo pastebėtas Sovie(Dabar paaiškėjo, kad kapita- įos, t?.i tuiė'o išeiti tiktai su sa nas Paulius II-sis., nutarė už
tų Sąjungoje. Mūšų spaudimas' skerdynėse” suskaičiavo 7 lavovo naktiniais rūbais. Visa kita megzti santykius su Izraeliu Iki
išgauti daugiau religinių laisvių mis, bet rado tik 6. Marotene ^ZIllu* nutai ė padaryti dar \ie lieka bendrijai.
šio mete nrabij vaLtyhės vengė
pakankamai, suneramino TAS- lavonas buvo išvogtas.’(mceslją- • ’e mano, ’«.< ei
.' ■
', •
. _ _ ' '
'
, dus kapitalizmui tvardyti rinkos
Dabar JAV prokuroras v areis- palaikyti santykius su Izraeliu,
’ kainas, visame krašte atsiras dau kė Indijos gurui atiduoti $40 bet šiandien nutarė juos užgiau prekių. Dabar prekės par- milijonų dolerių ir paleisti tąj ’1 megst;.
JAV atstovas prie Vatikano
• davinėjamos juodojoj rinkoje. bendriją.
patarė popiežiui užmegsti san
1 Kai kapitalizmas konstatuos rin
tykius su Iraeliu* Popiežius, per
PALERMOJE NUŠAUTI
ką tai kiniečiams nereikės nau.1';
žiūrėdamas teisimus Vatikano
6 ITALAI
dolis juodąja rinka.
reikalus, nutarė atnaujinti juos
I šis nutarimas paskelbtas viso
ROMA, Italija. — Praeitą nak su Izraeliuje Kinijos spaudoje kartojamas tj Palermo mieste Įvyko krūvi-( Dabar Vatikano užsienio re:;
! per radiją ir sieniniuose “laik- nas susišaudymas taqp grv]>ės
sekreotrius susižinos su Iz' naščiuose”.
ginkluolų vyrų ir policijos. Ma- raeliu ir išaiškins kokiu bŪT
noina, jog tai buvo susirėmimas
patogiausia s reikalą su— Lenkijoje nepažįstami as- su mafijos atstovai.
Į tvarkyti
. menys pagrobė Įtakingą dvasiu
— Praeitos nakties įvykiai bu-!
------------l kį. Manoma, kad jį pagrobė val vo barbarizmo aktas, — pareis Į — Sen. Percy išlaido SU mi-,
džios atstovai.
kė miesto Palermo meras Nello lijonų doleriu rinkiminei komMutelucci .
panirsi, radijo stotims.
— Pirmadienį aukso uncija
Iš 6 nušautųjų, 3 jauni vyrai;
kainavo $341.00.
policijai buvo žinomi nusikaltė-1
liai, bei kiti 3 niekad nebuvo Lenkuos vyriausybę. prašyda
i
suimti, bet jie palaikė ryšius su mi paleisti pagrobtą kunigą.
nusikaltėliais. TPoiicija yra įsitikintisi, kad sužeistų skaičius bu- * — Lenku valdžia suėmė kun.
vo didesnis, bet jis buvo paslėp- Jasi Popirlinską. Jis tapo sclitas.
; darumo šalininkas. .
KALENDORMJS
—————
I
— Mario Firmeneck Argen-’ —“žaliosios” partijas atstovas
Spalio 23: §v. Jonas Kap.,
linoje suimtas, kad dešinieji Joseph Fisher iškoliojo pariaKordulė, Ramutis, Jantrytė
y-. *
. elementai jo neiMrzudytų, nes mento pirmininką. Už minutes
I Šaudė teka 7:11, leidžiasi 5:58
Pre®. Ronald Reaganas labai gyvai ir įtikinančiai kalbėjo.
iis buvo didžiausias karo vado- jis buvo išmestas visam laikui iš
Walter Mondale dalyvavo antruose debatuose su prezidentu R.
debatų metu.
vybės priešas^
.
Europos parlamento.
i
• Vėjuotas, debesuotas, vėsi®
pangamr Debatai buvo gana gyvi.

KOMUNISTINĖ KINIJA IŠBANDYS
KAPITALIZMĄ VIETINĖJEEINKOJE

ptn* n’nxui dažnai c* uFT»OVf S — n'iriminimas
v. ix a priešingai - miegų atitp-1 r baimingumai atitolina miegą,
nustiki. N-ridami kuo leng- > jos dažnos pas pagyvenusiuo
tatt gyventi, pensininkų prižiū* sius. Toks negerumas gali būti
■Stojai tiesiog maitina senelius aikinas ,ar nuolatinis. Emocinis
nfego tabletėmis. O jos, priešių- , negerumas, sakysim, žmonoj ne
gai, varo šalin miegą ir seneliui tekimas, gali laikiną negerovę
suteikia daug netnatonunių: die paversti nuolatine, ir trukdyti
nos metu mieguistumą, kojų ne' ariegoti.
Čia irgi reikalingas atsargupavilkimą (ataxia), susimaišy
mą ir haliucinacijas. Dar blo mas: ne visi nemigos atsitikimai:
giau su tais miegui vaistais: jie dažnas pabudimas bei anksty
kuriam laikui gali sukelti ar pa vas atsikėlimas esti jausminės
bloginti naktinį alsavimo susto bei psichiatrinės kilmės. Šitaip
jimą (sleep apnea). Todėl labai naktimis pabusti bei anksti ry
svarbu, kad miegui skirti vaistai tais nemiegoti gali NORMALIAI
turi būti nevartojami be atodai miegantis, savo amžiui ATSA
ros, kaip dabar dažnai .prakti KANČIAI besiilsintis pensinin
kuojama, turint reikalo su pen- kas.
Išvada. Visi stenkimės kuo il
^ininkais.
ALKOHOLIS, taip visų pa- giausiai užlaikyti savo tvirtą
njiltas skystis, irgi miegui kai. sveikatą geru maistu, tokiu gėkurių pensininkų naudojamas. rim(u, nuodų nevartojimu ir nuo
Tada susilaukiama tokios pat latiniu darbu, su tinkamu poil
nemigos, kaip ir miegui skirtus siu. Nereikalingų vaistų nė vie
nas nevartakimp. Visi senelius
vaistus naudojant
KITOKIE VAISTAI, kaip Qui- prižiūrintieji tinkamai juos glo
nidinas ar Inderalis, gali sukelti bokime ir jų vien narkotikais
baisius sapnus. Prieš nusimini bei miego tabletėmis nemenkinmą vaistai ir parki ngbno ligoje kime. Daugiau apie nemigą bei
naudojamieji gali padidinti nak jos gydymą — kitą kartą.
Pasiskaityti. Geriatrics^ Sep
tinį kojų judinimą, kuris, kaip
tember 1984, Vol. 39, No. 9.
minėta, irokčfo miegoti.
PSICHINĖS IR EMOCINĖS
Y't'-’.

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
Kūno', proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimai
JONAS mJDOMAVICIUS, M. D.

PENSININKO NEMIGA
nsininko dienų sulaukęs žmogus persirita
i antrą savo gyvenimo pusę: jis ima nakti
mis mažiau, O dienomis daugiau miegoti.
(Pensininko gyvenimo tiesa)
Pk

pusė.
Yra, žinoma, ir antroji nemi
gtus pusė — pensininko miego
trukdytojai, paros laike jo mie
go sumažin tojai. Apie juos čia ir
prisiminsime.

Dr. Jonas Adomavičius
"Daktare, duok man vais
tų, kad aš miegočiau, nes pa
bundu 1 vai. ryto ir neužmiegu
tada visko prisigalvoju. . /'
Arba vėl: - "Gydytojau, ko
dėl aš jau netoli šimtinės, o ne
mirštu, man naktys prailgsta,
visko prisknąstau nemiegodamas..

fPensinlnkas daugiau laike
praleidžia lovoje, mažiau ir leng
viau miega: giliojo miego ma
žiau apturi ir dažniau keičiasi jo
miegojimo stadijos. Atsrmintifios šios dvi didžiosios pensinin
ko nemigos priežastys: 1. jis
miegodamas liaunasi kvėpavęs
‘(toks nekvėpavimo stovis vadi
nasi APNEA; aišku, jis yra
.Trumpas); 2. jis periodiškai ju
dina kojas per miegą. Tos dvi
priežastys pensininkui dažnai
sukelia nemigą naktimis rr di
delį snaudulį dienomis. Tai ant
ra nemigos pusė.

Tos dvi nemigos pusės pas
pensininką esti dažnos viešnios,
Taip ir panašiai dejuoja pa- i
su nemiga surištu nusi
gyvenusysis, pamiršdamas, kad skundimų skaičius gausėja žmo
jis per dienų dienas snaudžia, gui ilgėliau gyvenant. Taip ir
miega, knarkia. .visai neatsi- atsitinka todėl, kad KAPOS me
mrrrriamas taip darąs, ar nenore-, ti^ sulaukus ar daa:^gįtflgune»;
'• '
damas prisiminti. Tik esti nep4*‘ r <4-. . •*Jrf:-'t visu
ttwut^woriin
tenkintas, kad visiems nriegant, hna skųstis su nemiga surištojis budi, nes jis miegojo kitiems utis negerovėmis, kai tuo tarpu
dirbant, judant, krutant dienos tokių negerumu apturi tik . KET
metu. Toks net pyksta, kai jam VIRTIS iš sulaukusiųjų 20 - 29
primeni, kad jis per dieną pa < metų amžiaus. Nemiga yra dažkankamai išsimiegojęs. Jis «to- nas negerumas, todėl bent kiek
kią tiesą nuneigia.
daugiau apsišvieskime tame reiTai viena pensininko nemigos

t

Šventėje dalyvavusių šaulių dalinių vėliavos su palyda. Kairėje prie mikrofono S. Jo
kūbaitis ir P. Jonikas. Toronto Lietuvių Na mai 1981.9.29 d.
Foto nuotrauka S. Dapkaus

ke REM miego, paprastai, regos ir PSICHIATRINĖS negerovės:
sapnai pasireiškia.
nusiminimas; baimingumas;
(Visi turime neišmesti iš gal
žmogui senstant, keičiasi mie- įtampa.
vos sekantį gyvenimo faktą:
5. VAISTAI, miegui skirti
;go stovio ciklas ir miegojimo
pensininkas susilaukia norma
laikas. Sakysim, 20-29 metų mo- (imant nuolat miegui skirtus
lios miego eigos PAKITIMŲ.
, teris, palyginus su 70-79 metų vaistus, ilgainiui tokie vaistai
Todėl nesijaudinkime, kada mimoterimi (skliausteliuose) esti ^blaško miegą); alkoholis; šir
laukiautė su nemiga surištų ne
lovoje minutėmis 445 (507); dies ritmui tvarkyti vaistai:
gerovių. Tokios negerovės yra
miega 432 (470); miego stovis prieš nusnnahnną vaistai (tri
pensininkui normalus reiškinys.
pasikeičia (34) kartūs: (56); pa cyclic antidepressants).
Jei jų nenori susilaukti, tai mirk
Dabar apie tas tikras nemi
bunda per naktį vieną kartą (8).
anksčiau, negu jos tamstą ap
> Taip pat ir normalus miegas gos priežastis kiek daugiau apsr
lankys.
skiriasi jauno nuo pensininko: šviesime.
Labai sėkmingai praėjo Vlado Pūtvio šaulių kuopos 30 metų
Visi, kurie nežinojome, tai da •esti skirtingos su miegu surištos
veiklos sukakties paminėjimas
APLINKOS ĮTAKA MIEGUI.
bar žinokime, kad miegas NĖRA negerovės. Pensininkas, turėda
VI. Pūtvio šaulių kuopos įstei gražiam orui suvažiavo šaulių ir
vienodai ramus per visą miego mas su miegu negerumą, negali Miegamojo netvarka galį sukel
jimo laiką’. Atsakantys tyrimai kartą užmigęs ilgai išsimiegoti, ti nemigą (situational insom gėja Eug. Klups ienė; šaulių Są- svečių iš kitų miestų ir šis, VI.
Pūtvio šaulių kuopos 30-mečio
nustatė, kad žmogui miegant, jis pabunda anksti rytais. Jauni nia) . šaltos žiemos laiku, miegaDU, vienas po kito besikeičią, žmonės priešingai nukenčia: jie ;fnasis gali būti laikomas per V. Mantautas; VLIKo pirminin veiklos paminėjimas sutraukė
kirstai, tada neima miegas. kas d r. K. Bobelis; Šaulių S-gos virš. 300 dalyvių. Prie šio minė
miego stoviai pasikeičia per nak- atsigulę negali ilgai užmigti.
pirm, ir Centro valdybos K. Mil- jimo suruošimo daug dirbo kuo
Dažniausiai dėl miego atsi
viai rišasi su akies obuolio j tylė randa dvejopas negerumas pen ti-mas miegamosios vietos irgi kovaitis; Vytautės Didžiojo šau pos valdyba padedant, kauliams
didžiai darbo
lių Rinktinė, Čikaga, USA; Tra ir šaulėms,
gali nuvaryti miegą šalin.
jimu ir vadiriasi sekančiai: NE
sininkui: tai nepakankamai mie
kų šauliu" Rinktinė, Naujoji An našta atireko' veikliam sumar
GREITO akies judesio miegas
Senesnieji, ypač smegenimis glija, USA; klebonas"Augusti niam kuopos pirm. Stasiui Jo
gama (insomnia), tai perdaug
(nonrapki eye movement, trum
išsimiegama (h y p e r somnia). persenusieji (chronic organic nas Simanavičius, Tėv. Pranciš kūbaičiui
pai: NREM) ir GREITO akies
Aišku, kad pakankama išsinrie- brain syndrome) pranta miego konai, Torontas; Stasio Butkaus
Antroji šventės iškilmių da- .
judesio (rapid eye movement —
gojimas- teigiamai paveikia žmo ti tam tikrose apystovose. Jas šaulių kuopa, Detroit, USA; Juo lis buvo atlikta rugsėjo 30 d.
REM) miegas. Tuos du pavadi
pakeitus, sakysim, pensininkui zo Daumanto šaulių kuopa, Los Lietuvos kankinių šventovėje
gaus dienos praleidimą.
nimus išmokime ir atsiminkime.
Pensininkas metasi tai į mi j ligoninę atsigulus, triukšmą ir Angeles, USA; Romo Kalantos Mississaugoje. Joje dalyvavo
•NREM miegas dar dalinasi į
nėtą vieną ar kitą kraštutinu svetimumą pajutus, nemiga at šaulių kuopa, St. Petersburg, šauliai ir šaulės organizuotai, su
keturis poskyrius, apimančius
mą, nežiūrint dėl kokios tikros siranda. Duodant miegui vaistus, Florida, USA; D. L. Kun. Kęs savo vėliavomis. Mišias atnaša
kaskart Vis' gilėjanti miegą. Laipriežasties jis dėl , miego nuken dar pasunkinama tokia padėtis.
tučio šaulių kuopa, Racine, vo klebonas kum J. starkus ir.. ;
tėtų. Raitais ne vien persimieMEDICINIŠKI NEGERUMAI Wiš., ŪSĄ; Simo Kudirkos šau kun. K. Kaknevičius. Šventei
gojimas, ar neprimiegojimas,
lių kuopa. New York. USA; jū pritaikintą pamokslą pasakė nau
bet abi tos negerovės pas tą patį gali sukelti nemigą. Senėjimas rų šaulių kuopa “Klaipėda”, Ci jai įšventintas dijakonas E. Pu
įlažnai esti surištas su kai ku cero, III., USA; Generolo Dau trimas. Liturginius skaitymus
pagj’venusįjį pasireiškia.
riais negalavimais, kurie gali su kanto jūrų Šiaulių kuopa,, Čika atliko šaulys V. Pečiulis, priNemigos priežastys
kelti nemigą. Toks, sakysim, ga, USA; Aušros šaulių kuopa,
mindamas ir mirusius šaulius
Nemiegalis (insohjniac) skun skausmas sąnariuose artritikui,’ : Miami, Florida, USA; D. L. Kun. tikinčiųjų. hiėldavimjuose. Per
džiasi nepakankamu ar menku ar širdies kraujagyslių liga bei Vytenio šaulių kuopa, Mėlbbur- pamaldas solo giedojo solistė S.
miegu net ir tada, kada tikru plaučių ligos esti dažnos vieš j ne,
Australija; Kunigaikščio Žiemėlytė, palydima muz. J.
moje jis išsimiega pakankamai. nios pas pagyvenusįjį. Jos j airi Margio šaulių Rinktinė, Austra Govedo.
~
Tame reikale kiekvienas pensi sukelia nemigą. Naktimis skaus lija; D. L. K. Gedimino šaulių
Čia yra mirusių kuopos šaulių
ninkas yra kitoks. Nors pagyve mas bei kvapo trūkumas ardo kuopa, Delhi, Orit, Kanada.
alfabeinis sąrašas r kun. P. Ąžunusieji normaliai trumpiau mie -ornialų miegą kiekvienam.
alis — kuopos kapelionas, R. BePo sveikinimo kalbų už nuo
ga ir miegodami dažniau pra
N E R VINĖS NEGEROVĖS, pelnus šauliškai veiklai, šaulių noias-, P. Ęelaišis, J. Budrevibunda, vienok dauguma pensi
čius, J. Cesėkas, j. Damrauskas,
ninkų šitokį jam normalų mie- kaip strekas (paralyžius), mi žvaigždės ordinais buvo apdo K. Daulenskis, G. ■ Daugėla^ J.
gą laiko NORMALIU ir nesi- nėta Alzheinierio liga gali pa vanoti: š. V. Pečiulis it š. Savic Graibus, J. Juškevičius, S. Jagėbloginti jau ir . taip nekokį pen kas. Medalius įteikė Lietuvos
skaito nemiegaliais.
la, J. Mockus, J. Naujokas. V.
sininko miegą. -Dar parkinsono Generalinis konsulas Kanadai
Mūsų amžinos atminties pajė .iga ir, kaip minėta, kojų nakli- dr. J. žmtridznras.;-Padėkos pa Pilėnas, K. Kriščepionkienė. J.
Preikšaitis, S. Strimaitis, V.
gūsis prof. Steponas Kolupaila
.ris judinimas sukelia nemigą, žymėjimą gavo M Petrulis; kaip
Štreitas, V. Tamašauskas, M.
labai daug dirbo ir ilgas valan
l'oks kojų judinimas pasitaiko garbės šaulys, vienas iš Vlado Valiulienė.
, .
das naktimis nemiegodavo ir dėl
18-kai nuošimčių pensininkų, tai Pūtvio šaulių kuOpos steigėjų.
Čia išvardinti VI. Pūtvio kuo
*5-.-i
to nesiskundė: jis sakydavo,
;Jiti'a savo dažnumu miegą pen Taip pat padėkos lapai už pasi
pos šauliai visi yra palaidoti “šv.
kad senesniam pakanka trum
sininkui trukdanti negerovė. žymėjimą šaulių veikloje įteik
Jono Lietuvių kapinėse’’ — Mi
pesnio miego.
Tokiam kojų judėjimui priežas ti: V. štočkui, T. Bernotienei,
ssissauga, Ontario; Canada.
Iš kitos pusės, kari kurie pen
tis esti raumenų naktinis mėš A. Borkertui, I. Pečiulienei, A.
TtiBMpai parašiau apie' Tcu'
sininkai ir jų šeimos laiko NE
lungis (nocturnal myoclonus);
ronto Vlado Pūtvio šauliškos
NORMALIU miegu, kai pagy
kas 15-20 sekundžių kojos juda šarapnickui. Pažymėjimus įtei
30-mecro paminėjimo ceremoni
venusysis miega jo amžiui nor
ir pusiau prabudina iš miego kė “Vilniaus” šaulių Rinktinės
malu laika.
Kanadoje pirm. J. Šiaučiulis ir ją- VL Pūtvio šaulių kuopos, ne
miegantįjį.
Pirm negu pensininko nusi
Rinktinės moterų pirm. š. S. tik sauliško bet ir visuomeninės
veiklos apžvalgą neįmanoma ap
Kai toks kojų nakčia judini IMkeVičienė, iš Hahniltono.
skundimą nemiga pavadinsime
jo amžiui normaliu dalyku, rei mas eina kartu su nepatogiu
Po oficialiai dalies šventės mi rašyti šiame dienraštyje. No
kia išsiaiškinti nemigos kitas, jausmu, tarsi kas po kojas rėp nėjimo pirmininkas St. Joku- rint viską sužymėti susidarytų
tikras priežastis.. Kai išsiaiškin liotų ar dygėiotų, tokį negerumą bailis tarė
atspausdinta, knyga apie
sime, kad. nėra, kitos, tikros ne me<hciąa vadina NERAMIOMIS šė sugiedoti Lietuvos himną ir
migos priežasties, tik tada, pen KOJOMIS. Toks negerumas pasi išnešti
šaukų Rinktinės vei3s. Sieninę progrfcklą
Kanadoje.
Ten bus i d ir
sininko menka miegą laikysime taiso judinant kojas, vaikščio mą atliko Abiė S. žiemelytė.
Tėu
NORMALIU senesniojd nem ie- jant, ar gulint p^das stipriai lie fleitas T. Regi
■gina, ekompanuo-Į ne viskis, bet šiek tiek i’:fi8Jl
paminėta apie Tdront
To
čiant aukštyn. Aišku, kad tokie jant muzikui J. GbvėdtB.
gojimu.
, ; -f -įjį
Vlado
Pfttrio šaulių kuopt veik'a.
štai, los penkios (5) tikros pacientai sunkiai miega, e jei ir
Po
užmiega, tai kojų neramumas
pensininko nemigos priežastys:
ios t;ą»anivaišinusi
parų*
juos
išbudina
judėjimui
bei
pė

1. Ne kaip reikiant APLIN-iglošdėdos rietimui aukštyn.
yra reiksX
f;
5-kių
asmeny
didelis triukšmas.
§-tr ių SąMIEGUI šitam VAISTAI ImksniitioBi
2. MEDICINIŠKOS negero
.veliorij Vlad >
vės: širdies angina; chroniškas (HYPNGTHiAI) dažnai veikia
IpJą — šaulius
'Ataušinąs; 'užsikimšę.* jšsqjjė|ię prieširą^r'-,- nriagą ouiMtnčiai.
Ir lo,'atbbūŽindsAife Vki1 pėmimniaį žitą
Iplaučių išsipletriJMh^nevartokime njiegai tab-| iaim
a • _
m - %. • t • _ • i.__ B _ . . - .
k K2111
kspos aud*!>a
gaunant pekabk^jmi oro.
dcęjtĮ. Nelaimu, kad ąj^pvenu
k'A'h >
3. NERVIŠKAS ytegenjįyes: . siems, virš 60 metųr st^įauku
* Liesienų, pr raŠdm'as vientfelšęčda.
išprotėjimas (atMbėirniėrio
o^JUfckrj
parkinsonizmas;i periodiškas ko
šiame krašij iniegai. skirti,
vaist^y(sdBiabąrbitai) receptų. C
jų judinimas miegant.
4. JAUSMINĖS - EMOCINĖS tokie*vaistai,’ trumpai ar ilgai
Pensininko miego savybės
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KANADOS NAUJIENOS
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d*?s. bent bajorijos,’
ic Aapolecno, kai iš.
š rusų priespaudos.
iu’lecBu; į Lietuvą J
j jo pusėn, imta,
lietuviški pulkai,
ai visokeriopa para-'
lavr.si is krašto di-l
. Tai daiyta, šv.e-l
/
_ Į
kad greit bus is- į
atstatyta Didžioji!
ūya'kštija. Pasiek *
3-ios Lietuvos vy. i vmo. Bet neilgai
: poleeno armijos
: tik trūniją Licc dražojo vado
m kaulai, bai iai,
.
rusu persexio

A. TĄMULYNĄS v

Šią vakarą Čikagoj išspausdin
tą dokumentine lietuvių kančių
ji Sibiro darbo vergų stovyklų
gyvenimo knyga:
Balsas iš Laisves kapo
j
Klajūnas, Vilnius,
\<
/
* 19 8.11.11 d.

kias kančias mūsų broliai ir sesęrys išgyveno Sibiro taigose —
darbo vergų stovyklose. Vis:
eilėraščiai pasižymi ilgesiu Lie
tuvos, neapykanta Lietuvos pa
vergėjui, srperkiamras sužvėrėju
sių darbo varovų nežmoniškas

Spaudai paruošė Jonas DaiPerskaitęs knygą, t usimąstai
naųskas. Knyga 238 psl. ir pa kodėl nekalti žmonės turi tiek
baigoje knygos dar įdėtas Rusi daug kentėki? Kokią teisę Lie
jos darbo vergų koncentracijos tuvos pavergėjas turi,
stovyklų žemėlapis. Rankraštis svetimą kraštą, vežti lietuvius
Čikagoje buvo gautas 1980 jie, i žmonių naikinimo - nia nimv
liet,-deja, buvo sunkiai įskaLovergų stovyklas? At<<akymūs (205 plcnaus popier aus Įi«
jokio-s teisės. Reikia ru
pai)-. Niekas nenorėjo sunkiaiL saiiis darbo vergų ir tremia lie
įskaitomos medžiagos tvarkyti kamus žmones Sibiran ir tą save
Pagal: s u J. Dainauskas tą sim-l nieks ngą darbą vykdo lietuvių
kūjį darbą alliko — perrašė ma liaudies vardu.
šinėle; Bet ir po to, nors rankDaug žuvo lietuvių už teisę
yašt-is buvo ir lengvai į?ka i to būti žmogumi.
mas, neatsirado žmonių, kurie
“Cž laisves amžiną idėją —
imtųsi to darbo. Kiti pasiteisino,
Už teisę būti žmogumi
Komunizmo statyba remiasi ve
kad, esą, per manka poezija —
Jų daug jau nebūti n nuėjo,
neverta spausdinti. Nieko kito
Bet amžiams liko su mumis”.
Lietuva, Lietuva, Lietuva,
neliko — patį sunkiausiąjį dar
Čia pateikiu keletą eilėraščių
Man širdis Tavo vardą karbą atliko J. Damauskas: paruo iš pažemintųjų ir nuskriaustųjų
[toja. I
šė njedžiagą spaudai. Ačiū jam, poezijos knygos “Balsas iš Lais-!
Istoriniai dokumentai
Lietuva, Lietuva, Lietuva,
šiandieni turime knygą, kurios vės kapo”, kurie padės geriau
O, kaip sunku man Tavęs
Napoleono Bcncp&rto žygis Į
medžiaga yra lietuvių Sibiro suprasti jų kūrybą.
[nustojus
•
per Lietuvą. Tai reikšmingas žy-l
darbo, vergų -stovyklose kančių
Rūpinimasis
žmogumi
Prs
bėgdami
garvežiai
šauistorijos dalis. Medžiaga iš 1945T. Sąjungoje
[kia mane.
19p0 Įnelų laikotarpio.
. Antsnukis žtnogui, kad ne- |
Keliaukim namon, ten prie
Po liude
į Rankraščio autorius pasirašęs:
Į_ naktis,
[Neries krantų —
‘Klajūno” 'vardu. Tai ne vieno j
[kalbėtų,'
.Ten Baltija ošia vis pasaką
Bet man jau negrįžti į senąją i
autoriaus kūrinys, bet daugelio
Užkimštos ausys, kad negir
[seną. . .
[gūžta.
lietuvių, išvežtu iš-Lietuvos j .Si-.
[dėtu,
Tenai Lietuva laukia savo
O, blaškos, vaitoja širdis. . .
Irirą darbo -vergų-.stovyklas, kiL • Surištos rankos, kad nepra[vaikų!
Ištrauka iš eilėraščio “Laukirujjį^ ;Jų ^pateikta medžiaga, yra
[lobių, —
nių pavergėjų balius”:
1955 m.
autentiška — lietuvių išgyventų : Norį gyventi —\mokinkis
Ar galima gražiau, prasminBaisu man vergija tautų ir
kančių pavergėjų darbo vergų
j giau įsrerksti ilgėjimąsi Lietu- i
. [melas nežabotas,
stovykloseaprašymas.
•Vergo grandinė, kad nepi
rk- * į vos?!
ekšvŲė, .termas, sauBaisu
įšig kiiygą vertinti kaip, poezi[bėgtų,
josrakalg būtų neliksiu, nes jos
Šiek liek “balandos”, kad neiLietuviiį pergyvenimai Lietu
•s sielos.
kitokia paskirtis. Tai lietuvių
[padvėstų, vos .pavergto kalėjimuose:
kąiicių 'dokumentinė medžiaga/ “Viskas čia,'viskas vien dėl
Už grotų
Baisu laukinių pavergėjų
o-* kartųjr ipažemihtųjų bei riri?
[žmogaus!”!
[balius.
skriaūstųjų poezija, surinkta iš
Tegul per amžius blogiui
Už grojii plieninių jaunystė
•Knygoj “Balsas iš Laisvės ka
plačiųjų Sibiro pk>tų,; ‘•papuoš < į
‘‘
[vergaus!
[pradingo,
po” yra du ypatingai ilgi eilėraš
tų’,’ . darbo vergų stovyklomis,
..Reikia tik stebėtis, kad lietu
(Už grotų paliko gimtieji laib
aptvertomis ^spygliuotų vielų viai, būdami Sibiro darbo vergų
. /
'
[kai, čiai: “Nuosprendis” ir “Bolševi
ko prisipažinimas'^ Būtų pras
tvprcšrirs. >
t. - pragariškų kančių stovyklose,
Už grqtu daina ir išdainuota
minga kiekvienam lietuviui juos
Argi , žmogus . gali sukurti sugebėjo sukurti ir gana gero
• [ir laisvė,
perskaitvti. Tai eilėraščiai, daug
jinantriiis eilėraščiits, valkioda? lygio eilėraščių. Kita dalis eilė
Už grotų... gal laukia “jinai”.
pasakantys tiesos. Įsitikinkite
mas iniėdžių rąstųž ir vielų riti raščių nepasižymi poetine forma,
Gal mėlynos akys jai ašarom patys:' '
H
nius-. anti say$>- pępių,- kada nuo. bet juose išreikšta prasminga
[plūsta
b'ado/:šąlčii> vos kojas pavelka ir mantis, atskleidžianti lietuvio fi- :
kada.rdarbo <vardv:o šautuvas i zbįes/4r.dvasinės kančias.
verjga,atkreų?taš-^;-. ■ /'?;i 'į
l'L^^ž>išreJs(oie JčBygpję.“ nuo- :r
• .f - k^p^Llietaviš; -Lietuvos
s^į^^'daūg.^vąi^cE įnetįžiagės = .~ padarytas Sibiro
rfjTAA
t n 1 ii 1 I ; i £<
y'ralūel^eųasJ^pn-’.
■■■pergyvena, ištrėmimą iš
I
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' .LJTTEEATŪRA, lietuviu fitattūros, meno te meili.
1*4 m. metram*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*t%, Vine

Atdara šiokiadieniais nuo
4 ?aL ryto iki 10 vaL vakaro.

I

to

tautų bendrus istorijos kpus i
drauge pralietą kraują, pa'.ariiaus jų Mini tinime reikalui. M-t
tant buvus bendrų reikalų praeitvje. rodos, savaime turi kilt’
klausimas ir reikalas panagrinėii, ar nėra jų dabartyje. Tatai
turėtų sužadinti c i dešrų norą
vieniems kitu> pažint vai' * aasi, pastūmėti priekin tikruoju

m a.,
Šv:etnnc ministeriui prof.
Tonkūnui atsakė Prancūzijos mj
et u vai Dulongas. Jis
e;u
taip pat pasakė mūų kraštą la
bai dominčių minčių: “Napokcnns atgyja įvairiais atžvilgiais,
kuriais čia pasireiškė jo didis
genijus. Mes prmatysime didįjį
Jai taip n ligi tul nenugalėtąjį vadą steu nti, kaip jo kariuomenės daiy> keliami per Nemuną, ir jų
v karo prie'claii- priešakyje įžengiantį į Vilnių,
<neiio iš jo sene, u galėsite paskaityti jaudi
'• j-lio girdėtu p akėjimų apie p can nami dokumentą, pasirašyta di
cūzmcti. anii to laikotarpio įvy džiojo politiko, kuriame yra tar
tas, tur būt. ne-' si gem das tos neprikiausomyištų prancūzui va-' oės. kurią jums buvo lemta lai
tini arba reiškiamo prancūzų mei liekos kovų ir aukų kaina(Bus daugiau)
tautai nedraugingumo del paų
tirtų vargų.
Gal tuos priekaištus ir pykti į
laikas nutrynė? Tur būt, — ne !
Juk 1812 m- buvo atsiradęs abie-1 MEET THE CHALLENGE!
jų tautų re.kalų bendrumą.-, ir
tik žiaurus likimas nulėmė, kad
Prancūzijai ir Lietuvai teko iš-;
gvventi bencl ą skaudžią nelai

4

F.

gis. kuris jei būtų pasisekęs
žin ar nebūni žymiai geresne
nukreipęs Lietuvos ateiNapoleonas visiškai pa
inkus buvo Lietuvos savaran
:i<kum ti, ka liudija istoriniai

k

Lictuviu prancūzų draugija
1937 m. ėmėsi shot
suoraavizuoti Na
poleono parodą, norėdama su
pažindirit) visuomenę su labai
s istorijos faktais.
i tikrų priežasčių musų
uomenės dėmesio ligi š oi ne- į
zo patraukę. Ši paroda į iaredė;
lietuvi idemau

Todėl man r., kad žiūrėdami i
šios parodos eksponatus ir lie-|
L-./is ir prancūzas su panašiu |
pagarbos jausmu prisimins di-i
d’j į prancūzu tautos vadą ir re
formatorių, taip pat jo žygius,
siekimus bei nuopelnus.
Dar daugiau. Norisi tikėti, kad
ši paroda, primindama dviejų

SERVE WITH PRIDE-IN
THE NATIONAL GUARD

I SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

Paroda buvo atidaryta Vytau
to Didžiojo kultūros muziejaus
patalpose. Čia ji užėmė kelias
sales. I parodos atidarymą apsi
lankė Respublikos Prezidentas
A. Smetona^ministerial, Pran
cūzijos parlamento nariai: Cas
ton Riou ii Napoleono a d jutau3
to, grafo Laba u, ainis baronas B
de Grandmaisonas (juodu abu
atvyko iš Prancūzijos ; š: pago
dos atidarymą), Prancūzijos mi- .1
nisteris Lietuvai Dulongas
<
<iaug kitų įžymiu asmenų bei f
mūsų valstybes vyrų.
j|
Parodą atidaręs, švietimo iri-‘g
nisteris prof. Tonkūnas pasakė |
kalba. Tarp kita ko ministeris
pasakė šiuos žodžius: “juk pa
vergtosios tautos žiūrėjo į Na 2
poleoną, kaip į išlaisvintoją,
kaip i skaistesnės ateities kūrė į
ją. Ir Lietuvos sprendžiamą vaid
meni savo krašto vaidinusios vi- a

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratęrnalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti' jau per 97 metus.
Si A — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.
€LA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui,
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašytt

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
367 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Tek (212) 563-2210

D. 1T.HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
. Rtukčlo, dr. K*zfc> Grzlzus, telp pat K. Matusevičiam ir Y
Mefian* straipsni*! bė! ftudfjcs, fHustrcotcfi anotr&nkoml* ą
1LJL Čhrliorjfc. AL 42eikio, V. Kai-bo*. A Hlkitelė* ir A. V*n.
kūryboj ycve±*l*i*. 865 pn*L knyga k*inuo> tik IX

Tel. 476-2206

■ 1 - DAiNŲ t VENIU! LAUKUOSE, poetės, rxlytojoj b
fcdą. ioklę pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie ėdm

Forconstipation relief tomorrc’^
reachforEX-LAXtonight e

kainuoji T2.
ta Tuoao Adomaičio — Dėdė? šerno gyvenimas. Tai ne sstus®
jymdmc braofcj tpraJIymu bet ikali to laikotarpio buities KM
paruuoosma a* nu

,

* Lis lt V BKAfflBS PAM AKTS, Henriko Torno-T*mai*«fc
JfcmlaJ partiyta «tud.ija apie Rytprūalu*. remianti* Pakalni* I
Seturtnt Leidiny* Slrurtraota Buotraukocd*,

duMerm

• K 4 UAUMlB LAMA ntiytcjo* Pttrotrti** Ortat»ftė«

mxMtak bntfertkų okupacijos metai*. Knyga turi ZM pugltpi-w

<^ ''Ex-Lax helps restore your system’s oWh 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 tabd and follow
dictions.

*

Inž. LIUDAS MIKŠYS,

C Ex-Lax. Inc., 1982

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
*, (H tomas ........
— — ,■
- - $10.00
•*«» ii

ii

»• • •»«»

■

■

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.

• ,-tifl

-

$6.00
$6.00

• JULIUS JANONIS, poetą* Ir rrroliudouier'-o*. nerapm
$5.00
ta Ir klaidingai interpretuojama* gyvenime t politikoje'; tik •» 3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL----------- f«rgjo Jaitako knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą ir po* 1. Janinos Narūnės, TRYS IR VILNA Atsiminimai. 172 psl. $5.00
Mją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imoffau* teta*
5. Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANKnyga y-* (bdatio formato, >55 pualapią. kainuoja M$4.00

IS PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,
^KF.ižė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, ks* bet kada Ii
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*
ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi karta su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu*
fr patarė mums toliau studijuoti.
Paltu

Venclova*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VI

_ ___________________ ________________ 52.00

CM 8. Halšted St, Chicago, IE

JIENOS, 1739 So. Halsted St^ Chicago, ffi. 6QG08 s^rir pridėkte vien^ dokrj pereftmtimo klaidoms.
Tuesday, October 23, 1984

j
«
‘
'
.*
'

mais jokio leidinio. Gijžusieji
Į neturi j ką kreiptis nes lisilais' v^nusiiji neturi drąsos imtis
žingsnio atgaivinti bnvtisj gyve, rinįą.
Reikia neužmiršti, kad ArgenI linej-' kerai ne tik penaikino
į demokratinu krašto vyriausybę,
beĮ jie nutarė ir ją grąžinti.
Kn:iMe buvo žmonių, kurie ne
norėjo leisti laisvų ir d'.nyjkrati. nių rrnk’inų, bet generolas Big*
i nene, karių pastatytas jnezūlon.
. tauti, reikalavo, kad rinkimai
■ būtų laisvi. O kai rinkimais lai
mėjo advokato Raul Alfonsin
Į. vad vau ja m a radikalų partija,
tai kitas karių su .aiiavimas rei*
• kalavG, jog kariai atiduotą vy.
■ rir-i -ybr ir ,prez der.tnrą laimėjis-arr Paul Alfcnsinui.
Ta'iau Raul Allo-nsin, pasita
ręs su Bignone, rinkiminės kamj pan’jos metu tvirtino, kad jis
j trauks atsakomybėn visus, ku
rie likviduodavo suimtuosius be
j jokio teismo. Naujai išrinktas
; prezidentas prižadėjo neleisti cij viliams teisti karių. Jie reikalaj vo ,jog karius teistų karo teisi mas.

GRĮŽUSIEJI ARGENTINIECIAI
NAMIE NEJAUKŪS
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Naujienos eina kasdien, išskiriami
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Melas ir apgaule netoli tenures
Praeito šeštadienio vakarą Marquette Parko para
pijos salėje buvo suruoštas JAV Reorganizuotos Lie
tuvių metinis Rudens banketas. Salė buvo -beveik pilna
Jeigu žmonės būtų žinoję, ką jie tą vakarą užgirs, tai
salė būtų prisirinkusi pilnutėlė. Viėtos nebūtų, kur at
sisėsti.
; A
'• /’
•; .' ' : .
..
Buvo Įvairi meninė programa. Linksmai grojantis
orkestras ir dar linksmiau šokanti publika. Už garbės
stalo sėdėjo visi trys Marquette Parko parapijos kunigai,
visi gražiai kalbantieji lietuviškai. Vakaro reikalus tvar
kė Reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės valdy
ba. Valdybos nariai nešiojo šaltą ir šiltą maistą, pils
tė kavą ir dabojo, kad svečiams nieko netrūktų. Bet ne
geras maistas ir skardi muzika tą vakarą Į parapijos
salę suvedė veiklesnius Reorganizuotos Bendruomenės
narius. Jiems rūpėjo išgirsti kiti dalykai. Jiems rūpėjo
patirti Bendruomenės reikalai. Juos suvedė konfliktas
tarp dviejų buvusių Amerikos lietuvių bendruomenių.
Bendruomenė skilo prieš 10 metų, ir visą tą laikotarpį
nebuvo galimybės rasti bendrą žodį. Vieni norėjo Ame
rikos lietuvius valdyti, o kiti norėjo, kad lietuviai patys
valdytųsi.

Tai senas lietuvių konfliktas, kuris suskaldė lietu
vius pačioje Lietuvoje. Vieni lietuviai norėjo primesti
Lietuvos gyventojams savo valią,, o didelė Lietuvos gy
ventojų dauguma, agronomo ir prezidento Aleksandro
Stulginskio vadovaujama, priėmė konstituciją, kuri visiems krašto gyventojams pripažino pagrindines žmorraus teises, išsirinko seimą, priėmė konstituciją ir pagal
tą konstituciją tvarkėsi. Bet atsirado krašte smarkuolių, kurie Įsivaizdavo, kad jie daugiau žino, negu dauguma, padarė krašte perversmą ir bandė jėga primesti
kraštui savo valią. Perversmininkams visą laiką teko

Jau praėjo dešimt mėnesių,
kai radikalų partijos advokatas
Raul Atfonsin paėmė valdžia į
savo rankas, bet argentmie- •
čiams, pabėgusiems iš savo krašto pries dešimtmetį ir sugrįžir

sienis i Xr^enhntk savijauta la
hai sunki.
Jie tikėjai Arg nt:nos inka
tus ir žmones ras4”i tekius pj
eitis, kokius paliko, bet taio
nėra. Per dešimtmetį karininkų

kevoti prieš krašto gyventojų daugumą.
Antrojo karo pabaigoje Amerikon atvažiavusieji
pabėgėliai sugalvojo visus lietuvius sutrauki i rie^a
Bendruomenę, bet jie neparuošė taisyklių tai bendruo
menei veikti. Jie neparuošė nuostatų, kurie nurodytų,
kaip ta bendruomenė privalo tvarkyti^. Jokio statuto
;ie neturėjo, jokių perrinkimų nebuvo.
Ciceroje buvo sudaryta Bendruomenės skWu« bvo išrinkta valdyba, kuriai vieneriems metama buvo pa
vesta tvarkyti visus Cicero Bendruomenės reikalus. Ciciero bendruomenininkai panoro i Bendruomenę Įtrauk
ti ir seniai Ciceroje gyvenančius lietuvius. Cicerieči'i
sutiko būti Bendruomenės nariais, bet jie panoro už
siregistruoti Springfielde, kur registruojasi visos ame
rikiečių organizacijos. Ciceroje buvo Lietuvos kareivių
kuopa. Tie seni Cicero kariai turėjo savo uniformas ir
kardus. Amerikos Įstatymai leidžia ir Lietuvos karei
viams organizuotis. Leisdavo jiems ir paraduose daly
vauti. Ciceiiečiai paraduose dalyvavo pėsti. Brighton
Parke buvo Lietuvos raitelių batalijonas. Jie turėjo tei
sę Chicagos gatvėmis raiti prajoti. Niekas jiems tatai
nedraudė, jei jie pranešdavo gubernatoriui, kad jie raiti
pajodinės miesto gatvėmis.

Didžiausias Lietuvos kareivių organizatorius buvo
Kazys Deveikis. Jis Įtikino Cicero bendruomenės narius
užsiregistruoti. Valdyba pritarė pasiūlymui, bet nepriirengdavo užsiregistruoti. Reikia angliškai laišką pa
rašyti, o 'angliškai rašančių tuo metu neatsirado, tai taip
ir vilkino reikalą. Bet kitaip galiojo Vaieišytė Brusokienė. Ji užregistravo Cicero Bendruomenę. Ji užregis
travo ją ne tiktai Illinois valstijoje, bet visoje eilėje kitu
valstijų, kur tiktai gyveno lietuvių ir norėjo prie Bendruomenžs prisidėti. Šitas jos žingsnis pakirto kojas lie
tuviškiems advokatams, daktarams ir Bendruomenės
valdytojams. Ji žinojo, kad ji visus gudragalvius gali
pašokdinti, bet reikėjo turėti kantrybės, kai reikalas pa
sieks teismą. Teismas jau žengė pirmą žingsni.
Marquette Parko Bendruomenės valdyba paruošė
savo Įstatus ir taip pat užsiregistravo. Iš Vokietijos at
vežtoji ir registruotis neskubėjusioji Bendruomeenė pa
traukė Marquette Parko ir Ccero Bendruomenės teis
man.
Jie teismui ir advokatams jau sumokėjo apie
$50,000 dolerių, bet bylą prakišo.
Bylą gynęs advokatas apgavo teisėją. Jis teisėiui
pripasakojo nebūtų dalykų, o teisėjas advokatu patikėjo
ir parašė advokato jam pakištą pareiškimą. Teisėjas
labai pasipiktino ir rengėjai advokatą gerokai api
barti ir nubausti, bet jis dingo iš teismo. Patyrę apie
klastą ir melą pasitraukė ir Bendruomenės valdybos na
riai. Teisėjas panaikino klasta pakištą advokato pareiškimą ir Įsakė . Springfieldm užregistruoti Marquette
Parko Lietuvių Bendruomenę. Yra pagrindo manyti,
kad toks Įsakymas bus teisėje praneštas ir Cicero registruotai Bendruomenei. Brusckienė ir visa valdyba gali
džiaugtis. Džiaugėsi visi, rudens bankete šią žinią užgirdę.

Bet karo prokuratūra ki ši
j meto nepatraukė teisman r.-i
vieno kario. Juos klausinėjo,
•tardė, bet po tardymo jiems iki
šio meto jokios bylos heužvedė.
Šventadieni; Jie tebelaikomi karių kalėjime,
bet jie neteisiami.
ė” Krašto gyventojai žino, kad
valdomas kraštas pakeitė ne ti žmonių, žino jų vardus, pavar- Argentinoje dabar valdo 'crvilj/i,
politines .partijas, bet ir žmones, dės, suėmimo laiką. Bet dingti- tačiau gyventojai bijo nulis
Tos pačios partijos, amalo ar siu skaičius žymiai dklėsnis, pri-^onię pikaritis, nes ' jie
^?rgri|trprie krašto va_
grupės žmonės per dešimtmeti Apie juos niekas nieko; rrezintt
žymiaį pasikeitė. Pasirodo, kad Nežino, karia juos išsirėdė, ikada 4ocv>;bes. O kas tada?
kariai žymiai daugiau pakeitė j jie nebegrįžo,
'Grįžusieji bėgliai * nejaukiai
argmtiniečius ir visą krašto gy j •Paskutiniafs dešimčiais mėne jarcišsi, kad argfentfcfeciai nevenimą, negu koks kitoks reži sių į Argentiną grįžo
hiri *dra :cs.'Le;dėjai neturi drą
iki 80,000 |K>btinių :Į)ėgiiįC';Kai sos iš B’:‘azEij’ęs, Meksikos, Ku
mas būtu iiakeites.
■Kariams paėmus krašto vy kraštą pradėjo valdyti generolas bos ir Puerto Riko grįžusių rašy
riausybe ir ekonominį gyvenii- Jx>rge Videla, nei vienas -libera tojų atsiminimu išleisti, kad vėmą, pasikeitė visas visuomeni- las, socialistas, sindikalistas ar Hau j ems ir vėl nereikėtų aišnis, socialinis, kultūrinis ir net ; anarchistas nesijautė laisvas., kintrs.
i Karininkai galėjo bet kurį suimšeimyninis gyvenimas.
Visą reikalą sunkina 'infliaeiPačią d:džiausią pakaitą kraš | ti gatvėje, išsivesti ir Mkvidubtį. ja. Per metus infliacija pernelyg
te padarė karo-vadų įvesti grei Ypač greitai eidavo arės lai pa didėja. Tvirtinama, kad šiais
tieji teismai. Ypač dideles pa čiame Buenos Aires mieste.
metais ji padidėjo
700 G .
Grįžusieji nejaukiai pasijautė, Amerikoje infliacija auga 3.G,
kaitas padarė pačios Buenos Ai
res policijos vadas. Suimtųjų ka kad gimtinį savo kraštą rado Izraelyje ji auga 400%, bet Ar
lėjimuose jis nelaikė. Jeig-u I>u- žymiai pasikertusį. Kai jie išbė gentinoje ji nesuvaldoma. Kas
vo įsitikinęs, jog kuris nors su go užsienin, tai sostinėje paliko dolerių turėjo ar turi, tad dsr
imtasis buvo nepatikimas, tai iš visą eilę įvairiausių žurnalų. Po g-£rfi verstis. Bet kas privalo gyteismų jiems neleido tyčiotis, litikos, literatūros, poezijos klau- wnti iš uždarbio, tai labai ma
samdyti advokatus ir gintis. : simais buvo jvairiausių leidiniu, ža ką gali nusipirkti. Preziden
Specialiai paskirti žmonės tokį kuriuose ėjo gyvi debatai. Datai tas Ranl Ąifonsm pajėgė pasiišvedė į galą kapinaičių, kulką į bar grįžusieji tremtiniai .nerado SKoffiftti pinigu, kad galėki su
pakaušį 'paleido ir baigė reikalą. jokio .poezijos, literatūros ar po mokėti bent dalį nuošimčių, bet
Apie suimtąjį niekas nieko ne litikos žurnalėlio. Jie grįžo Į* sa jrs negali mokėti krašto pasko
žinojo, niekur nieko nesurado ir vo kraštą ir jo neatpažįsta.
los. Argentiniečiai labai pasipik
patarė neieškoti. Jeigu kuri mo
Sunkiausia, kad visame krašte tinę Rising niu, kuris sutvarkė
teris labai užsispyrus;ai ieškojo niekas nerodo jokios inicialy paskolos reikalą, bet jis užvertė
savo vyro ar dingusio sūnaus, vos atgaivinti tą visuomeninį ir tokius nuošimčius, kad niekus
tai kartais ir ji dingdavo. /
kultūrinį gyvenimą, kuris anks- nepajėgs grąžinti pinigų, nei suArgentiniečiai jau nustatė, ciau buvo Argentinoje. Niekas mokėti nuošimčiu už paskolas.
jog ksriai įvairiuose Argentinos nesiima leisti politiniais, litera- Finansininkams atrodo, kad
niiestuose likvidavo apie 9,000 tūriniais ar filosofiniais klausi(Nukelta j penktą puslapi

lietuviu būti ar nebūti? Lietuvybė Daukantui I kuriuos “Aušros” sukeltas lietuviškas sąjūdis pa- svetima ir pakęsti, kad žūtų per apsileidimą tai,
n- v : yra faktas... Daukantas sprendžia tik lietuvybės vertė visuotina jaunosios Lietvos ideologija. 0 [ kas sava.
SLM0N0 DAUKANTO
Jau buvo minėta, kad skaidrusis Daukanto
gynimo, jos garbės atstatymo klausimą... Dau- i dr. J. Basanavičius (Priedėlis prie lietuviško klauį kantas pasilieka ištikimas savo beraštei tautai ir I simo. 1905) suformuliavo S. Daukanto pradėtos idealizmas gaivino lietuvių šviesuolius. Prof. V.'
LIETUVIŠKA VEIKLA
Į pats sau prisiekia — visą amžių rašyti tik lietu- . ir aušrininkų papildytos lietuvių tautinės ideo- Merkys (S. Daukantas, 1972 m.) konstatavo:
I viškai, nors mokėjo 4-5 svetimas kalbas. Skai- ! legijes dėsnius: 1) Lietuva privalo būti lietuviška, “Auganti pasaulietinė lietuvių inteligencija, vis
(Tęsinys)
i drusis Daukanto idealizmas gaivino lietuvių tau- į 2) tarp visų lietuvių meilė ir vienybė turi vieš- plačiau Įsitraukianti į nacionalinį judėjimą, savo
TAUTINĖ SĄMONĖ
j patauti, 3) visų lietuvių luomų idealu turi būti aspiracijas formavo, atsiremdama ir į Daukanto
I tos šviesuolius”.
žmones su savo tauta riša asmeniniai ryšiai,
L. Stankus (Liet. pogr. “Pastogė”. 2 nr.) pa- lietuviškumas. Apie S. Daukanto filosofiją ir lie patriotizmą.
kuriuos vadiname bendra prasme tautine sąmo I aiškino: “S. Daukanto darbuose niekur nerasime tuviškos ideologijos klausimu rašė J. Repšys savo
(Bus daugiau)
ne. Ir juo šie ryšiai yra tampresni, tuo tautinė deklaruojamo romantinio sentimento Lietuvai. disertacijoj “S. Daukanto visuomeninės ir politi
sąmonė yra tvirtesnė, gi tėvynės meilė tautinę Tik nuostabiai gilus pojūtis jos girių ir žmonių nės pažiūros”. 1960 m. V. Zaborskaitė (Maironis,
Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės
meilę padaro aktyve. Tautinė sąmonė įpareigoja Lietuvos, tebegyvas ir gyvuojančios, svetimųjų 49 p.) pridūrė: “Pirmas Lietuvos istorikas, susi
gyvenai savo tautai bei jai darbuotis. Tautinės ujamos ir niekinamos ,bet tuo brangesnės... Vals- jęs su nacionaliniu judėjimu būva S. Daukantas”. “Vegetariška.mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
sąmonės veikime išsivysto tautos gyvastingumas, i tvbės nėra, kalba išvyta iš kultūrinės sferos, raš
formoje. Kas norėtų šią knv*ą įsigyti, tai Drąso
SAVOSIOS STTESUOMENfS SUSIDARYME
taupos dvasia ir susikristalizuoja tautos siela, ku to nėra ir jei ir būtų — kas skaitys? Tačiau S.mis parašyti tokiu adresu: Mr, Jurgis J&šfnskas,
Siekdamas lietuvių tautos atgimimo, S. Dau 761 Fast 7th St^ So. Boston, Ma., 02127.
ri siekia tautos amžinumo ir ją gairina, o tautos kū Daukantas galvojo kitaip ir sėdo rašyti “Darbai
ryba yra jos sielos išraiška. Gi savo veikaluose senovės Lietuvių ir žemaičių” tam, kad atkurtų kantas rūpinosi savosios sviesuomeriės ‘susidary
Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
mu,
kuri
darbuotųsi
savajai
tautai,
o
ne
svetimie

S. Daukantas kaip tik gaivina beturiu tautinį su naują Lietuvą... Bet nemanykite, kad nebuvo pa
lovas “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o
sipratimą, o tyrinėdamas lietuvių liaudies dainas, sirinkimo (S. Daukantui)? Universiteto baigimo siems, nes Lietuvoš bei lietuvių taotns buvo tra da pradėsime Pušėną.
pasakas, padavimus, lietuvių kalbą ir pan. jis ryš i diplomas su pagyrimu, magistro laipsnis ir rieei- gedija, kad senosios Lietuvos tfidiiotnenė, kuri
kino lietuvių tautinę dvasią.
I liniai istoriko gabumai galėjo mums duoti Dau- anuo metu sudarė Lietuvi šviesutffnbnę, nesirū
Praeitų metą Naujienų atkarpoje ėjo I. Pupino
savosios
tautos
švietimu,
vėliais
ji
sulenkėjo
j
kantą
su
toga
ir
profesiška
kepuraite
—
vieną
iš
šėno romaiTAs “Susftikrmas Montauoj”. Šiomis
SKAIDRUSIS IDEALIZMAS
ir
prisidėjo
prie
lietuvių
tautos
žlugdymo.
Todėl
tų, kurių portretai kabo universiteto auloj”.
dienomis pradėsime spausdinti u> paties auto
Atsisakydamas savo asmeninės laimės. Simajis ir savo pirmąjį istorijos veikalą “Darbai se- riaus naują romaną uKova ir meilė”
LIETUVIŠKOS IDEOLOGIJOS PRADININKAS
nas Daukantas visą savo gyvenimą ir jėgas pa
‘ riųjų lietuvių ir žemaičių^, o taip pat ir ketvirtąjį
Kas norėtų įsigyti Pusėn© “Susitikimas Monskyrė savo vargšės tėvynės Lietuvos bei lietuvių
S. Daukantas savo veikaluose nustatė prad — “Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos sejyJrtta* Ujleidirthk. prašome krriptri i
tautos '. '•ov?i. Patriotizmas ir tėvynės istorijos menis lietu visikai ideologijai, kurios pagrindine rfoVėj” pradedi Tnotto? *Non bšt gterterosorurp
Genutės
kalyklą.* ^7 psL $5. Petras Gendia, 2008
f- rinATmai c minavo jo gyvenime^ Jau minėtas buvo gyvoji lietuvių tautos dvasia. Anot J. -Am hominun> res alienas qiTaerere et jiati suas per
D. Velička (20C p.) nurodė: “Svetimos kultūros brazevičiaus (Židinys, 1936. 2 nr.), lietuvių tau ignariam amitti” (Dionystus Raficamanensis, ? Hobson, Hot Springs, Ar. 71913.
aky vaizboje Daukantas nesprendžia problemos — tinės ideologijos pradus nužymėjo S. Daukantas, Šistor, lib. V) — kilniems žmonėms nedera siekti
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

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

Funeral Home and Cremation Service j

MMĮIM
DR. PAUL V. DARGIS

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikom

1W S. Manheim R<L, We*ch*sUr, IIL

darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 rah

Tek: 562-2727 arbe 562-2728

>— Chicagos Lietuvių Suval
M. biieikis
Gėlynuose. Aliejus
kiečių Draugijos narių susirin
DR. A. B. GLEVECKAS kimas įvyks penktaidienį ,spalio JONAS BALYS
moterys atlikinėdavo bedieviš
26 dieną 1 vai. ,po pietų, Anelės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kas aukas ant kapų prosenelių
Kojak salėje. 4500 So. Talman '
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
VISŲ ŠVENTŲ ŠVENTĖ IR VĖLINĖS ir draugu vėlėms, ir keletą kar
Avė. Nariai kviečiami atsilan
tų per mets. o ypač per Velykų,
3921 West 103rd Street
kyti, nes yra daug svarbių rei
. (Tęsinys),
tokiuose pat rūbtiose kuriajs jie 1 Kalėdų ir Visti Šventųjų šven
Valandos pagal susitarimu
kalų aptarti
r,. t^--.
j
buvo pakavoti. Obeliai, LTA 16- tes jiems dažniausiai rengdavo i
pabėga- duonos t,„o
Eugenija Stungys ■ bt). Kucrose
i
,
. i - .*
,
•
...r 1*5/i o.
puotas-.y (Jėzuitų 1611 m. pra-l
Lnt stalo todėl, kad mirusieji
- 61. -NaktĮ palieka salduminus, nešimas. Lietuvos istorijos šalti
ateina kričių valgyti Jie ateina
GERIAU DUOTI NEGU
nes ateina mirusiųjų giminiu vė niai, Vilniusl955, t. I p. 246.)
OPTOMETRISTAS
PAIMTI
lės kūčiauti. Girkalnis, LTA
67. 1936 m. Acokavų k. Šiau
482/29. .
BALFo piniginis vajus jau GRĮŽUSIEJI...
2618 W. 71st Si. Tek 737-5149
b’2. Ąnt Kūčių stalo dedama lėnų v. ūkininko A, K- Pasimirė ;
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
Tikrina akis. Pritaiko akiniu?
Atkelta iš 4 psi.
po staltiesę šieno, o ant staltie 15 metų dukrelė. Šių metų Ve
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
ir “contact lenses”.
lytose jos tėvas Antanas, eida
kų rinkėjai aplankys kiekvieną pats Ratilas Alfonsinas turės sės valgiai, — daroma tai, kad
mas bažnyčiom Polekėlį, nune
aukotoją, prašydami aukos su- trauktis iš valdžios, nes kraštas naktį palikus valgius ir šieną
šė 6 margučius, padėjo ant sa
kokime sulig savo išgalėmis. subankrutuos. Peronistai tikisi galėtų sielos užvalgyti ir pasil
vo dukters kapo ir sako: ‘‘Bus
ir vėl paimti krašto vadovybę sėti. Salakas, ETA 1593/127.
durų.'
AuNeužtrenkime
jiems
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
demokratittiu kėliu, kaip demo63- Pa<iedamas šienas ant sta malonesnės mano Ąlenytei Ve
išgalėmis.
kokinme
sulig
savo
PROSTATOS CHIRURGIJA
lykos. “Kumečių vaikai rado a_nt
Atsiminkime, kad savo nors ir ‘•■'.kratiškai Hitleris paėmė Vokie lo po staltiesę ir (deda dar).glė 7 j
2656 West 63rd Street
bį po stalu. J^fJiItrftetu kur nak kapo kiaušinius ir suvalgė. Ka
tijos vadovybę.
maža
auka
nušhtostysime
ne
vie
-Valandos: antrad. 1—4 popiet.
Argentinoje, Buenos .Aires voti vėlės. Raseiniai. LTA 482, da neberado padėtų kiaušiniu,
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
tėvas apsidžiaugė: “Mano geroji
50.
mieste,
buvo
sudarytas
komite

koma:
“
Geriau
duoti
negu
pra

Ofise rolei onas: 776-2880,
Alenytė suvalgė savo velykinių
tas grjžtžėrtiams argentiniečiams
šyti.”.
64. Kas Kūčių vakare nerėk
fazKtencdjos telef.: 448-5545
margučių dalį.” (B. Buračas,
R. pagelbėti, bet tas komitetas ma (neverkia) atsiminęs savo nu. MsKr 1938 nn 43-) •
žai tegalėjo padėti, nes nei val mirusius gimines, tas yra šunPIg. H. Suderman. Litaui-'
džia, nej turtingesnieji neturi širdis Vidukle, ETA 1471/7.
sene Gėschichten (1917) p. 131:
, KADA BEIŠMIEGOTI
pinigų komitetui duoti, kad jis
65. Dūšiom, katrų niekas neat. kad mirusi mergaitė nesivaiden
Florida
Susitinka draugas Paulius ■ padėtų grįžusioms.
' mena, reikia valgant pirmą Vetų, į jos kapą įkasa puodą su
draugą Karlą: Ką veiki šį vaka
Grįžusieji nejaukiai jaučiasi. ]ykų dieną nupilti tris šaukštus vištiena ir gėrimo bonką.
Jie norėtų vėl išvažiuoti į Bra po i-talu. Veisėjai, LTA 203/279; DR. C. K. BOBELIS rą?
Pabaiga.
— Einu į partijos pamokas. ziliją ar Meksiką^ kur paskutinį 5.
Prostatos, inkstų, ir šlapumo
dešimtmetį gyveno, bet nežinia, | 66. “O tuo tarpu kiti vyrai ir /’IRKITI jav ia’uPYm} sOMU:
— Bet gi vakar buvai?
,
takų chirurgija.
k— Taip, ir vakar buvau.
kaip ten juos priimtų. Bet svar 1
;— O kaip rytoj ar galėsiva biausia — už ką dabar ten nu-!
5025 CENTRAL AVĖ.
drauge vykti pasimaudyti?
važiuoti ?
St Petersburg, Fla. 33710
kad j
TėL (813) 321-4200
!— Ne, rytoj taip pat turiu
jie man pavydėjo. Jie žino, kad!
pamokas
.
---- -- ----- ....... ‘ 1
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"
as atvažiavau į Argentiną,
— Tai kada gi beišmiegi ?
buvau Mar del Platoj, buvau j
MOVING
— Pamokose...
nuskridęs i Andų kalnus ir vėl j
Apdraustas perkraustym^e
išvažiuoju i JAV. Jie norėtų ir į
H įvairię atstumu.
1 Į.
ANTANAS VILIMAS
vėl išvažiuoti iš Argentinos, bet i
begali. Jie žino, kati aš, grįžęs i
TeL 376-1882 ar 376-5996
į JAV-es, tvarkysiu savo biznį, i
' <—anw
n
bet jiems neaišku, kaip braziliė-l
erai naujai atvykusius argenti- Į
PERKRAUSTYMAI
niečius priimtų.
Sutikau lietuvių, grįžusių iš
I.
MOVING
Urugvajaus ir Brazilijos, bet jie
Laidimai — Pilna apdraudė
niekur kitur nesirengia važiuoti.
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charga
Net ir dabartinėn Lietuvon jie
ir VISA korteles.
nenori grįžti, nes iš Argentinos
41
R. ŠERĖNAS.
Tai. 925-8063
jau nesirengia niekur išvažiuoti.
^aaricac Dncn gimt.
Kaip bus kitiems, taip bus ir
ATLANTA, GA—Jcc KsZ
man. sako. Jie skaito save aribute the gama.
gentiniečiais ir rengiasi gyventi
Even that waa m Amtrf
SOPJ3IE BARČUS
©spitei ^h«rs he laarz^d the:
taip, kaip teks gyventi argenti- >
game makers rarely backida<
nieėiaius, kol jie atgaus reika-J
for
products from izidį
RADUO iKIMOS VALANDOS
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lingą drąsą ir sutvarkys krašto;
ieitadleolala ir MkauUaalib
one shot that Kelly's ^aci
ekonominius reikalus.
iventuig, and now literally would even be considered k
noo 8^0 &i IhS8 vaL ryta,
Argentinoj
svečiavęsis
|
Milton Bradley.
norios WOPA - W98 AM

eniausla ir DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. >27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
HODERNIiKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
a__ —_____________________ —

VANCE FUNERAL HOME
jj

PRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
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1424 South 50th Avenue
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R. LIETUVIŲ BEX^JHGMENP.

Ml i tow Bradl t y, Springworld ’• largest to y

Why did American ExmrK
Burger Kini, Coca-Cola, Deift
Airline^ Walt Dtoey, 2xxcg
Ford, Goodyear, Hershey^
Herts, Holiday Inn, Kellogg
Kentucky Fried Chickcg
Levi'a, L#* Sayers. Natioos
Football League, Prudanthf
RCA. Slinky and Vaitą
States Steel all ooop«rateT
In the early days of ee4
of these pants, there wan
Joe Kellys. Charles Goodysd
Henry Ford and Milton Ha
they all struggled to adiiea
their dreams Colonel Hariaa
Sanders, at age 66 and ą
Social Security, had a drear
and started a successful fo< >
chain, and was KeHy*a maM
inspiration. Levi Strausą W-B
KeUogg, WaH Disney, W
stories go on and on.
i
Each game Includes a boat
with twenty chapters oa hca
the American dream wg

<A 1

Ju«t as Įb rtal Ufa,
of Th< American Draam fare
can-bay a pfo— of th* yy
or Coca-Cola, inaani
or Life Severą,

”____ \____ L.
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į Ha Invented, Now Owns,
The American Dream *

į

_ ■ .....-_______________________________ :
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GAIDAS - DAIMID

Service 461-8200, Page 06058

I

Į
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— Lietuvių Pensininkų narių
supirinkinias trečiadienį, spalio
mėn. 24 dienų, 1:00 vai. po piet,
Šaulių salėj.
Valdyba

TEU 233-8553

gw^g

--
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1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

*

Medicinos direktorius

VALANDOS: 3—9

Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

.

Pitarįjaj į laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

.Likstes automobiliams pastatyti

—„---- .

----- ------ _

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

.

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

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

——

<

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 —Chicago, 8, DI
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6900, arba pas banketo ren. gimo komisijos nares įelef.
' 863-4236, 863-0C57, 737-0928,
925 8744.
VAKARIENĖ MACIUKAMS
PAGERBTI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI

LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS 1SS1MOKUIMAIA

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

Liberty Federal Javings

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Ą‘L i.GAN AiikA. AiKjfM

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Filadelfijos Federalinė Liberty
Taunvnw ir Paskolų Bendrovė
A.

•<

w

1984 metu snu-io 29 diena Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, Filadelfro’e vadinama lietuvišku ban
ku, tano pertvarkyta i akciiu korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia £23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSL-PHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Bread Street, Philadelphia, Pa. 19102
i Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

—

£212 W. Cermak Road

• • « u s « i
I
w
p 4 *•
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~ Quality Inn viešbutyje, Bur
bank, III. Programoj — trum
pa akademinė dalis, meninę
nrogramą išpildys sol. Pr.
< — X Amerikos Lietuvių Ragienė. Bilietus užsišakyKongreso banketas Įvyks š. ti ALT’o raštinėje tel. 778-

Kazys Mačiukus
Sekmadienį, spalio 28 d. 6
vai. vakaro įvyks vakarienė Ka
ziui ir Pranei Macke Mačiukams
pagerbti.
<
Jiedu nuoširdžiai dirbo Susi
vienijimui Lietuvių Amerikoje,
važinėjo į SLA seimus, sekė vi
sus nutarimus, tai dabar ruošiama vakarienė SLA vetera-.
nams pagerbti.
Pagerbimas Įvyks Chicagos
Lietuviu Liuteronu Reformatu
salėje, esančioje 5730 S. Arte-,
sian.

visus da-yvi ”s ir -pakvietė kun.
V. Mikolai į sukalbėti maldą.
Ps \me dę.’ va*š norrės kavute,
kuries fi ndsbuids — kidetuvių
direktorius Lu’ck. Klubams A.
Zakars*’ ’ as. pasvrikinus ,prūsė
dalyvauti r Tapijcs festivalyje,
kuris įvyks lapkričio 10-11 die
nelius. Parapijiečiams išsiuntinė
ta Icterijos bilietų knygeles.
Pirm. W. Kalvaitis pranešė
apie keletą sergančių narių ir
mirusį BALFo V skyriaus dire^rių J. Mackevičių. Kunigas
V.^Mikolaitis kvietė vakare 6:30
vai. rinktis į Petkaus koplyčią.
Čia sukalbėsime šv. rožančių už
velionies sielą.

B MAMŲ PIRKIMAS
t

NOTAR1ATAS

I. BACEVIČIUS — BEI J. REALTY

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.

KARVIŲ SUMANUMAS

sae us for

1984 m. spalio 14 d. Mar-1
quette Paiko skyriaus narių bū’
relis atvyko 8 vai. į bažnyčią.
Šv. Mišias, kurios buvo užprašy
tos Šv. Vardo draugijos intenci
ja, atnašavo kun. Z. Gelažius.
Jis .pasakė ir pamokslą. Mišių j
auką nešė pirmi W. Kalvaitis ir j
T. Sones. Po Mišių, dvasios va- i
das kun. V. Mikolaitis abiem j
kalbomis perskaitė priesaikos Į
tekstą.
Sugiedojus Įprastinę1
giesmę, visi rinkomės į parapi
jos salę.
Pirm1. W. Kalvaitis pasveikino

i Dilelis butas savininkui. Geras inves

v—. .

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

J,------ ~

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

...

Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190S -

AUGUSTINO PAšKONIO

D Ė M E S I O
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

I

TAISO ORO yfiSINTUVUS, <
ŠALDYTUVUS, SKALBDIO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
• I - ■

v.

Herman D e č k y s
TeL 585-6624 ’ -;:

M. ŠIMKUS

.
.

knygą apie

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod, Tai. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybes pra.'.šymai ir kitokie blankai

~

==========

■ ------- -^==---------

Parduodama viena duobė Liė
I tuvių Tautinėse kapinėse, Sec
tion 4, Block4, Grave 7. Skam
binti 523-5540.

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
9
f

RENTING IN GENERAL
Nuomos

i

---------

---------------------------- —■

Advokatai
GINTARAS P. ČEPŽNAS

ČekĮ rašykite ir siųskite:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

Newly decorated, 4 room ba
sement apartment a quite buil
ding Brighton Park. After 6:00
PM. 445-3485.

!

■ —-

Ch. S. Cheleden

./

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntimai pridėti SIJŲ’4 ”
Siųsti čeki:
’

Eleanor G. Cheleden

•Charles Stanley Cheleden, Liberty Federal taupymo ir
skolinimo bendrovės steigėjas, vedė panelę Eleanorą Griggs
Šv. Andriejaus bažnyčioje, Filadelfijoje, Pa., 1984 metų spa
lio mėnesį. ŠeinTyniniai pietūs buvo suruošti “Four Chefs”
valgykloje. Vedusieji žiemą praleis Floridoje, Maderia Beach,
Sea Towers bute. Jaunoji dirbo 36 metus Filadelfijos tau
pymo fondo draugijoje, išeidama atsargon 1981 metais. Ji yra
vienturtė duktė mirusių pono ir ponios Grigonavicis, ilgus me
tus Richmondo apylinkėje buvusių mėsines savininkų.
Filadelfijoj Liberty Federal buvo giliai Įleidusi šaknis
lietuvių tarpe. Pradžioje ji vadinosi x Pirmoji Lietuvių Sta
tybos ir Paskolų Bendrove Filadelfijoj. 1942 metais ji pa
vadinta “Liijerty” pačių bendrovės steigėjų, kai Lietuva buvo
/rusų karo jėgų pavergta.
Ponas Ch. S. Cheleden dabartiniu metu yra tarybos pirfoininkas emeritus, kuris duoda direktoriams patarimus. Jis
baigė Pensilvanijos universitetą bei Wharton biznio kolegiją
ir per 42 metus Liberty Federal išaugino j milžinišką bendrovę.
Visais lendrovės reikalais prašome kreiptis į:

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

Darbo valandos: Kasdien: nuc
S vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Sextad.: quo 8 vai. r. iki 12 raL d
Ii pagal susitarimą

TeL 776-5162

X649 West 63rd Street
Chicago, I1L 60627

ADVOKATŲ draugija

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.
Knygos kaina.--' $39.’ (su per
siutimu).

V. BYLAITIS
fr V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susit&rizną.
•606 S. Kadrie Ava.
Chloęo, UL 6062$

TeL: 778-8000

Darr set his
world on fire

Ms. Barbara L. Elias
4
-tf. . •

*,

202 N. Broed Street

v

Philadelphia, PA 19102

Chicago. 8

i

Notary Public

CEMETERY LOTS FOR SALE ?
Kapiniu sklypai pard.

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

ą

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

Naujienose galima gauti

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, BL 60608

„■---------

BY OWNER brick bun
galow in Belmont Central
area. 6 bright rooms, wall
I to wall carpeting, alum,
storms, plus full in-lawT
apartment. Beautiful back
yard . with flower garden.
Call Mr. Starzyk 777-4466;

mORSi Mon.1.9-4 Thur.S-8 Sat. >X

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

i 'n

Turtu Chicfiooš mierhc tekėję.
Dirbu ir užmiesčiuose,
jarmtuotai b* sąžinin^at
KLAUDIJUS PUMPUT11
4514 S. Talmin Avė.
TtL 927-355$

tavimas.

-*•

d

• VERTIMAI.

YIBŲ RCŠię DRAUDIMO AGENTO!

ČIA GERIAUSIA VIETA

K. P.

— Aš negaliu suprasti, kaip
kiekviena karvė iš laukų parei
Kun. K. Kuzminskas prsnešė, na Tiesiai i savo namus?
kad lapkričio 25 d. į Čikagą at
— Poniute, tai labai aišku:
vyks vysk. Baltakis. Prašė pa Ant kiekvienos karvės kaklo pa
remti aukomis religinės šalpos rišta lentelė su savininko -pa
leidinius.
varde.

PASSBOOK

’VALDYMAI

Kadangi buvo lietingas oras,'
INCOME TAX SERVICE
tai į bažnyčią ^nariai crgairzuo- Į
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
tai nuvvko be vėliavų ir mirkiau
dalyvavo šve Mišiose bei susi-1
rinkime. IŠ viso dalyvavo ai’>ie* LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
40 asmenų.
PATAISYMAI

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL. 60608

si
į

’PARDAVIMAS

INSURANCE — INCOME TAX

ŠV. VARDO DRAUGIJOS !
SUSIRINKIMAS
|

T«L 847-7743

NUOMAVIMAS

BUTŲ

\V. Kalvai ds pranešė,
Ra J .sekantis susirinkimas bus
’te aukočiau, t.v. lapkričio
1 dieną. Ragino sumokėti nar:onokė į. Kun. V. Mikolaitis
m
ba:gė susirinkimą.

Chicago, HL

toher 23, 1984

J

