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SULAUŽĖ SUSITARIMĄ SU PRANCŪZIJA
ČADO REIKALU

AMERIKOS PARAMA BADMIRIAMS
JAV PASIUNTĖ 130,000 METRINIŲ TONŲ JAVŲ, O RUSŲ
PAVERGTOS VALSTYBĖS TIKTAI 30,000 MET. TONŲ
ADIS'ABEBA, Etiopija. —į
Etiopijos diktatorius Mengishl
buvo sukvietęs-užsienio laikraš
tininkų konferenciją; h&ritęsHSią
pusketvirtos • valandos. Jis- aiški
no įvairiausius-Etiepijos reika
lus, • pranešė,, kad pasih-iffė pa*
stengos-sudaryti Afrikos Vi^nyr
bes Sąjungą;- Diktatorius 'Men?
gistu buvo įpareigotas sudaryti
Afrikos Valstybių-Vienybės Są
jungą, jis apvažiavęs-visas .vals
tybes ir- tarėsi- su valdovais, • bet
priėjo išvados, kad dabartinių
rriėtu tokia* sąjunga- neįmanoma,
jis prartešė ..visiems, kad jo daiį
daugiau nebesirūpins.
— AŠ; esu- labai palakint: S
JAV gyyent-djais,■ tolias: pa
reiškė .Mariam. Merigistu, — kad
jie privertė- Amerikos.•vyrwigyr
bę- teiktb-į>aramą badaujantiems
Etiopijos gyventoj arras. •

Jeigu - JAV 'vyriausybė

gyventojams -už--paramą Etiopi- !
jai. Jau dabar ta parama siekia }
-130,000 fetrinių lenų javų, o1
Sovietų Sąjungos! — 30,000 met- į
rinių tonų. JAV atstovas Peter
McPlterson patarė JAV siųsti <
dar 7.3 mil. dolerių vertės mais
to Etiopijai, nes badaujančių •
skaičius labai didelis.'Amerikos
ir bintų transporto- lėktuvai ja- Į
vus nuvežajį Etiopiją. Amerikie- ’
čįai <lav ėbadaujanėiam M ozambikui javų už &5 m3.?dolerių.
George Shultz pasiliki kabinete

WASHINGTON, D.' C. — Prez.
Reagąnas penktadienį pasikvie
tė sekretorių George . Shultz į
Baltuosius Rūmjis’ ’šklausė jo
pranešimo apie kelionę Į Bra
ziliją paprašė sekretorių Shultz
pasilikti jo kabinete.
Sekretorius Shultz atsakė, kam
jam bus didelė garbė eiti sekretorįaiis pareigas prezidento ka?
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Prancūzija vėl siunčia karo lakūnus Į Čadą sienoms
tikrinti
KAIRAS. Egiptas. — Dabarlnis Libijos valdytojas Moa
mur Chada’ffi yra didžiausias
ta i*p tautinio tercrizino organi
z-atorius, — sekmadienio vaka
re pareiškė Egipto prezidentai
Hasin Mub .rokas. — Jis nau
doja valstybės pinigus, taniau
tojus ir ginklus teroro valks
mams organizuoti ne tik pačio
je Libijoje, l>el ir užsienyje.

Egipto prezidentas pareiškė
įsitikinimą, kad Chadafi buvo
nagus pridėjęs ir pri? Ind ra.1Gandhi nužudymo. Laikrašti,
tininkd jo užklausė, kekių bū
tfu Chadafi galėjo prisidėti prie
Indiros
premjerės
nužudy
mo ?
— Duodant pinigus ir prie
mones grupėms, Indi ros Ga nd
hi priešams, —atsakė prezidenPARYŽIUS, Pr. Praeitą sek
madienį į .Čadą išskrido Prancūzijcis krašto apsaugos ir aviamfeSftėrfefc'Prancūzijos
vy riausybė apsvarstė :£ a d c
klausimą ir. nutarė, jeigu reikės,
.tuojau pasiųsti į ( adą kare
aviaciją.

būtų neprhjert-ę- teikti-parnmą/
5 ?
an
Amerikos, vyriausybė, • patyrusi John Hughes.
apie hu^įaąi sausiį, nutarė jxaDabartiniu metu -. sėkretcrius
d^ti Ėtią^ijfe^|^ntoį!ža>&i_ . • vrą;6§;.rjaejtų.' SfekretorĮaus parei
Egipto parlamentas tvirtina, kad Libijos diktatorius yra te
NeMaįjm^^Įgį^tiOipįjos nąs •
rorizmo orgamiaterius <isi:me pasaulyje. Jis sulaužė Čado su
^neteis, kai'
•‘prez.^^^^fe^atier^c'7^<reto ir JA^g&
si tarimus ir bandė įsiveržti į Egiptą.
’Atvykęs. krašto apsaugos mi
nutar^^
| nis’erfc tuojau susižinojo sl
Gronia,
1 Čadu prezidentu Hahre ir tarė
reikai u PRAŠNEKO PABĖGĘS-ILGAMETIS FIDEL CASTRO gali lengvai leisti.
f
S- BENDRADARBIS
' '
— Bendrai paėmus, — tęsė si su Čado apsaugos reikalais
Jėigtfcsisj
^i^Jįyks teitoliau Llovio, — Kubos darbi Kare aviacijos mjnisteris tuo
atlikgavusi gąrąhia
Jose Luiš Llovio Menendez -iki; 1982 metų buvo Kubos ninkai greitai aptingo. 1970 m3 jlaup |rake eakandrilri sjxau
įvesti
kultūros rrtinisterio patarėjas
tais apskaičiavo, k:/d ūkininkas mintais lėktuvais apskristi Čade
iriaiiže ’
>:ienl3s ir patikrinti, ar karta1nedirbo ilgiau 4 valandų.
jos vyrmĮ^bev
įnikusiąfeą’e?r^;k^^ĮĮS;?įėn} palei
WASHINGTON, D. C. -Jose jeigu kas nepaklauso jo įsaky
! neįsibrauna į buvusią Prancū
Luis Llovio Menėndez, ilgus me mų.
šritūs,’ kiikvtuS'ka^eiime.
Fidel Cactro sugalvojo ap- zijes koloniją svetimos valsty
Sovietų; Sąjungos’: sąjungininkė
t lis buvo-Castro bendradarbis, — Castro labai neapkenčia linkui Havaną pasodinti kavos,
Afrikoje^ 7<
:
Lės karo jėgos.
inetus JAV, todėl nėra pagrindo tu kad Havana būtų paskendusi
?,Savbžūrųaį^tams
t Prancūzijos ir Libijos vyriai
"finansų ministerijoje, o pasku rėti kokią vikį, kad (Sastro su žalumynuose, Viskas buvo susybės sutarė atitraukti savo k a
tinius dvejus metus dirbo Ku švelnės ir pagerins santykius su organizuota ir pasodinta 130
ro jėgas ic Čado. Prancūzai lai
bos kultūros ministerijoje, bu Amerika, — laikraštininkams milijonų kavos krūmų. Prigijo
kė č do šiltyje kelias moder
vo ministerio patarėjas, dalyva pareiškė Llovio.
tiktai 15 milijonų, nes kava ak nias Čado eks
vo kabineto posėdžiuose, bet
— Niekam pasitarimų metu menyse neauga, — pareiškė biją Čado šiau
i turėjo savi
nutarė bėgti iš Kubos. Jam pa nekilo mintis apie Castro pava Llovio. žinovai bandė patarti
.‘us. Abi vai
kariuomenės d
vyko persikelti j Kanadą, su duotoją ar įpėdinį, šito klausi diktatoriui, kad nesiimtų kavos
o karius at
laukti s&vo žmonių atvykti į mo jis neleidžia kubiečiams sodinti.bet Castro nenorėjo klau šaukti. '
JAV.
svti.
svarstyti,
v
Praeik savaitę Kratoje bm*č
Praeitą penktadieni jis su
•—Cantro taip nekenčia Ame
Prane ū zijos prezžden
kvietė parinktų žurnalistų gru rikos. kad sunku įsivaizduoti.
Ščiojimas erdvėj
Mi teranda 5, Libijos
išvargina
pę ir papasakojo apiie paštam-j Jis nekenčia Aiuarikos įstaigų
premjeras M Lamar Chadafi, o
gas pabėgti iš Kubos ir apie jxa- Jis nekenčia Amerikos politi
HOUSTON. TEXAS, Dr Jo- talpini akavo graiku premjera*
dėtį krašte,
kos. Jis nekenčia kiekvieno A- spph P. Allen, du kartu pavaiks Ard acus Papcndrecu. Visi sušakojo, kad pnęs -menesį jis metrikoje. Jis negali užsiminti
čiojo erdvejo beveik po 6 valan
gavo JAV teisę apsigyventi apie A menką,jos nekovodamas das tvirtina, kad vaikščicj’mas
Amerikoje.
rr nekeikdamas bjauriausiais žo erdvėje greit?.! išvargina. Pats
. -r T iro tarpu nepaskelbti jam dziais.
raikščio imas erdvėje nėra toks
žinomi duomenys, bet jis pasa
lAmeri’^/čių Kubai peskelb sunkus, bet savijauta, kuri sako,
kė, kad pats Castro yra labai tas embargo neturįs jokios reik kad po kojomis kieta žsmė, ko
i mpu Laivus. Jis neturi kari try šmes, nes Amerikos ganrinius pėčių laiptu ar pilno indo dega
bes išklausyti kitų, jis nutrau Kuba gali nusipirkti Japonijoj, lų neturi, tai neįprastas paaiški
kia kalbą ir pra<ieda įsakinėti. Prancūzijoj, Ispanijoj.
nimas visus raumenis išvargina.
Su Gastro latrai sunku dirbti,
Kabos “revoliucine buržuazija Erdvėje tūkstantis ar tuksiantis
nes j s neturįs kantrybės išklati
du šimtai svani nėra tokie sun
turi šoferius
syti argumentų. Jis nepakenčia,
kūs. kaip ant žemės ar vandens
TJovio tvirtina, kad geriausiai paviršiaus, bet jiem^ pakelti rei
gyvena Kuibos “revoliucinė bur- ka raumenų. Nėra kur kojas
žuazija”. Taip vadinami visi pamatytų kad galėtum raumežmonės, kurie dirbo Cantro vy nis Įremti Reikia satelito kraš
riausybėje ar vadovauja val tą ar lenta remti rankomis ir
džiuos įstaigom. Kiekvienai jų kelti raumenimis. Sunkus daik
turi 2 lovų miegamą j į, kurio tas endveje juda bet jis juda
langsi atsukti į jurą. Yra kele lėčiau. Turi išmesti jį. suturėti,
tas tokių, kurie . turi ęhi miega- kad toli nenueitų.
1 iksas,
muosius su dviem lovom. Kiek
, Ande
£>?kretariu
— Vyriausybė kibai susirūpi
viertB® jų buri anrtomobilį if šo
na
ferį. Jei neturi šoferio, tai nesi nusi didelėm bendrovėm, ku kad čemen
skaito “revoliucinis buržujus’ . rios apgaudinėja, nemokeda jro<if:lymą s
rolei.
.
KiekvieftM tvai pinigų, kuriuos mos mokehčių.
•

1—

-V

-v •

*

.

. -. - *

•

.

ritai-ė

ikti savo karo jėgas
leist: vietos gvvenlo
<yli savo reikalus.
Prancūzij
aviacija jau buvo
išskridus: Kada užsienio miaisteriai sutarė tsaukti vi^sis
ro jėgas, tai prancūzijlakanai sulipo į lėktuvus, ir išskriIi i Pietų Prancūziją.

Libijos premjeras taip pat
atšaukė d lį savo karių, buvusiu č io šiaurėje, bet jis
'šaukti likusi; savo
Jėgų dalinį.
Prancūzijos prezidentas
kvietė kabinetą ir priėjo
Jos, kr d su Libijos premjeru
Chadufi -negalima jokiu klau
simu susitarti. Jis keičia ^voį
nuomonę ir nesilaiko susilbrimų.
Prancūzijos vyriausybe ne
įeis pavergti Čado šiaurės. PranJūzija leido Čado gyventojams
laisvai tvarkytis. Ji neleis kb
tirCiS pavergti Čado gyvento-

Pokalbis telefonu iš
erdvėlaivio
HOUSTON, TEXAS. — Ket■irtadienį astronautai jau baigė
avo darbą erdvėje. Dar turėjo
ieną kitą dalyką patikrinti, bet
riekvicr.as turėjo savo užrižų
:nygutę. kur jam prmeniiįj^ą
ih turi darvti

Dauguma astronautu baijpc
lai>vu laiku susinešti telefdfit
u savo stotimis ar su s?.vaisiais.
K viii klausimas ar gali teleido u
uisikalbėti su kiekvienu, kurifeo
nori. Prezidentas panoro xpašL
kalbėti su grįžtančiais astronau
tais. tai tuojau jį ir surungė.
Tam žinoma teker susijungti-per
Toustcną, kuris visą laika palai'ė ryšį su astronautais. Bet kai])
gali su jai*' susisiekti, kadgfie
zra kitoje Žemės rutulio pusėje?
Tada jiems padeda satelitas J50
mkščiau satelitas škeltašįŽBK)
oliau jis pasiekia. Ar galu^sateitas. pradėjęs leistis ano; ĄM?t•aliics pusėj, pasiekti Houšfcr
ą? Hcus ono gal ir nepa^ate
bet jis paraudos Ndtelit|5^ai
Houstcna*> gali pasiekti.
L

-- Prezidentas Reagans pa
sikvietęs ssecialLtvs,
kė ap
karpyti biudže’ą. išskyrus kraš
to apsaugą.

- Mergaitę Fae
pra ei tą pen k t ad ien i.

tiJcp*
i Liras

- Libano prezid
vo ?10 milijonų
? metais Dadarv

parei

1

problemą, o ypąž inks TEIKS marinos m akysią, jis
tų bei pūslfe negalavimą, anot turi Jbūti jrigiiamas NAMUOS^.
n&na š^ubjob daktaro pasaky
P&sisfcaivyti apie akysiių
mo, hėd mano inkstai kalkėja!
naudą, dar ir Sioa pa
(hSHrtdtoing) dėl senatvės (esu
cientės pranešamą
84 metų amžiaus).
Didi. Gei b. Daktare, ačiū už
dėjau išgerti po astuonias (8) ■ patarimą naudoti dvi stiklines
stiklines Įvairių skysčių, k. t. .uit tuščios labai šilto vandens,
citro sulčių, pasukų, na, ir van dvi stiklines per pietus (gali būti
dens. Pūslė ir inkstai pradėje i šaltas) ir dvi stiklines einant
nojunaliztrotis, skausmai - degi gult i — kaip vaistus šalia kito
i normalaus, lietuviško valgio.
mas sumažėjo. —Kaip patarėte. kreipiausi j Mano viduriai susitvarkė, nejau
daktarą' urologą. Jis darė pūs čiu juose skausmo, o jie buvo
lės, inkstų ii- visos žemutinė; Kieti per visą laiką, kiek tik at
kūno dliaes X Ray peršvietimą. simenu, jokie jokių gydytojų
Po to ligoninėje padarė šlapimo prirašyti, patarti vaistai kiepūslės apžiūrėjimą (cystoscopy) dems viduriams tvarkyti NE
ir "minor strech operation”. Pa PADĖJO per visą mano gyveni
sakė, kad vėžio nėra, bet jokie mą. O aš nežinojau tokio pa
kito patąsimo be> nurodymo ne prasto ir nebrangaus gydymosi,
.<aip ga lesus gėrimas vandens,
davė.
-alia lietuviško įpročio valgyti
Pagal tamstos patarimą nau
tris kartus per dieną po geroką
doju gausiai skysčių ir jaučiuosi
dubenį sriubos (rytą kleckienės,
patenkinamai, už ką nuoširdžiai
per pietus kopūstinės, vakare
. Valgau ’‘iceberg” salotas, oulvinės su morkomis ir pupelė
mis). Jau dešimtam pasakiau,
agurkus, selenus, morkas, petKaip reikia vidurius tvarkyti.

Kūno, proto ir jausmu damos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PENSININKO NEMIGA (5)
Pirm negu pradėjus gy dyti nemigą, reikia
susekti jos priežastį ir ją prašalinti, tik ta- Į
da sėkmė lydės nemiegant Įjį
(Mediciniška tiesa)

zija pilna skelbimų apie preky- ;
bininkų išd rbir.ius snauduliui !
sukalti. Išmintingas žmogus ne- I
tuos skel- ■
b-mus.Mat. toki nežino,kad ne1 .nigs ivaSiraiuia be priežasties.
l h tik ją praSuilmus, miegas ap
ari buvusį nemiegalių.
Prekybininką: irgi žino, kad
Punkhikas Anykščiuose
įlauguma pensininkų nesiorien- i
tuoja savsune gyvenime kaip
Ką gero gali pensininkas
reikiant: lokius galina visoke paciento nemigą stnipiai suren jimo-prabudimo nustatytą tvar
dėl nemigos minėtame
riopai išnaudoti. Na, ir išnaudo- ka gvdvtotas, norėdamas susekti ka. Gi daugiau chroniška, ilgiau
ir kriaušes. Vengiu rūgščių iri
centre
susilaukti
.
’
užsitęsusi
nemiga
nurodo
dau

Įja. Tik pasižiūrėkite- televizijos, tikrą jos priežastįTodėl pacien
aštrių daržovių bei vaisių. Kriau
Dr. Jonas Adomavičius
giau
i
tokias
nemigos
priežastis,
lik pasiklausykite radijo ir tik tas turi bent iuinim;iliai gydyto
Nemigą tvarkantieji centrai šės nerūgščios, bet ar jos tinkapasiskaitykite amerikiečių spau jui talkinti. Apie tokią talką čia kaip miegant alsavimo trum- suteikia dabar galimą medici mos mano amžiaus sveikatai,
Visų pirma reikia .išsiaiškinti
;lą: ten ratile apgavikų malo ir apsišvietime. Gydytojas, stro pam laikui sustoimą (sleep ap- nos pagalbą nemiegančiajam, nežinau, o Tamstos sveikatos pa
nemigus priežastį ar priežastis
nius žodžius apie jų prekės ge- piai surašęs medicinišką istoriją nea) ar i narkolepsiją.
kai kitai* jis takios pagalbos ne tarimuose apie kriaušes nepri
ir kaip jas galima stropiau ša
apie
paciento
nemigą,
apturi
nuririną miegui sukerti. Tikrumoj,
Ar pacientas labiausiai gauna. Tokiame centre dirbą simenu, ar yra kada nors prisi
linti. ' Tik tada gali būti kalba
matomą
nemigos
—
jos
priežas-;
ji niekam verta. Nė vienas lietu
skundžiasi dieniniu mieguistu gydytojai surenka nuodugnią minta'? Prie progos būtų gerai
apie sėkmingą nemigos prašali,
vis neturėtų taip peršamų vaistų .ties diagnozę. Ne kiekvieno ne- mu?
mediciniška istoriją, nemiegan sužinoti Tamstos profesinę nuo
nūną. Iš čia aišku, kad įvairias ,
naiMivti. neluiėtų savos nemigos miegalio nemigos oriežastis esti
O gal j s nepajėgia pradžioje čiojo kūną apžiūri, ištiria ji psi- monę apie kriaušes. '
nemigos priežastis reikia Įvairiais i
dar i blogesnį stovį atv?sti jier aiški.. Vienok teisingi atsakymai užmigti, o gal nepakankamai
Linkėdama Tamstai, Brangus
būriais šalinli...Tie būdai visiškai
savos nemigos pigų ir nesScnin- i sekančius klausimus gydytojui išsimiega? Kai klausinėjama, su*' 0is ten nakvoja) jo miegą gra Daktare, geriausios sveikatos ir
vienas nuo kito skiriasi, priklaus
įgų mėginimą tvarkyti.
fiškai užrašo į per naktį eman- neišsenkančios energijos gelbėti
somai nuo pagrindinės neni’gos
nemigos priežastį.
t onja. reikia burinai apklausi Hą juosta, Įskaitant ir smegenų
Kartą ant vis;ukx visi lietuviai
priežasties. Taigi.' tikra nemigos
£kii tre gydytojo klausimai, ne- nėti ir paciento lovos partnerį ar veiklos užrašymą — efekti’oen- negaluojančius, lieku su gilia
priežasties diagnozė. turi būti ątsisakvkirue hyrtičio ką nors mieg^įi^įmj^cient'Ui statomi.
cephak>^ramą • (EEG), akių ju-,
partnerę.
nustatyta, o tik tada guli būti 'paud-ngo gauti už niekus. Tokio i
nemiegantysis turėtų
tiėjima (etecfcro - ocuo^ram), ^tsakvmiaš ir^įaidėka už buvimą
Įiatartos pri-menės prieš los rū dalyko nebuvo, nėa'a ir nebus. I būti pasirengęs tinkamai atsa*šnrabv raumenų įudėjma (ehm
tefcingam medi. ‘
šies nemiga.
, peš. negali, būti. KįpĮvietas ^c ■
tokių mediciniškų negerovių?
E.MG),
Toks
g
rafiAjuzrasy.|
ciniaum
"
J & i-rąš* d.-tiktšs rtik3^jąs^welių j
.prekybininkai apgaudinėja ''
nvK vatEnasi POLixJMAVr;
—----'—
.......
v;— Lt” j Kaip ilgai pacientas kanki
pastangų
h nemažų
išlaidų. Visi
įK-cheleginės
negerovės,
ė
gal
į
nemiegančiuosius
GRA1SY.
stenkimės šita gywnhno tiesų • nasi nemiga?
jis dabar kokius vaistas vartoja.
Pagal reikalą dar užrašoma lige negaluojama, nevalgytinos.
liabar Ims kiekvienam aišku, pasisavinti ir sa\\' gyvenimą ’ Neseniai prasidėjusi nėnfiga Gerai išsiklaušHtė. iis ir pacien
kai prekybininkui nemiegan- pagal jų tvarkyti.
» nurodo PRAEINANTI negeru- tui tinkamai j minėtus klausi kvėpavimo pastangos, cro tekė- Kitokios ir nesergant cukralige,
kirstinos kad net ausys linktų.
Išmokime gydytojui papasakoti
nius atsakius, gal jau vien nie. L
. .
.
! 3rasu triukšmas aplinkoje ar nauišmintingai apie savo nenugą ( .
.. a .
. Jį
metry) k kojų raumenų stoti tos vadinamu ^rūgščių vaisių k
r
ros vietos įmegm trukdymas —s niekam vertus vaistas miegi?- x
inagos priežastį Pacientas netun
daržovių". Jos irgi yra naudin
i riui. Radijas. spauda ir teleti- MEDICINIŠKĄ ISTORIJĄ apk sitJfcational insomnia)\ ar rrnego- pamiršti teisingai paaiškinti gy-- (EMG),
gos, niekam žalos nedarančios.
Šitokios miego tvarkymo centdytojui apie virš minėtus klau
ce pastangos suteikia tokias ži- simus.
i nias apie netvarkingai miegan tįII ii,
• kokiu“ kitokiu būdu negalima
.
I
knarkia?
* gauti. Mediciniška isionja ir į
-Jei dienomis ' prfšsūdošysis psielioioginis Įvertinimas gali
knarkia o gal knark® garsiai ir susekti EMOCINĮ nemigos pa- reikia pagyvenusiam save ganyįrindą. Minėtas užrašymas (po- h.-kada net g> <ij lojai neturi lai■

Atsakymas. Ačiū Tamstai už
pildymą teisingo patarimo. O

skiedrą turinčios, net aštuone
rius vaistus vartojusios ir vaito
jančios, kietais viduriais nega
luojančios moteriškės pasiteisi
nimas: "Aš negeriu skysčių, nes
reikia dažnai erti šlapintis”. Še,
tau, BOBA, ir devintinės; tai
tikra uola mediciniškam grūdui
sudžiūti.
■

CICERO
ninėje mirė ii ia^S?cJi>?14 d. pa
laidojome Kęstučio ktfopos š&u-

a. Kazį Žilėną, 83 metų amsau

gyvenęs,

Lietuvoje Žilėnas vertėsi žuvinkikyste. Tįsėjo savų ežerų
z- nuomavo, žuvis parduo
davo ne vien vietos rinkai, bet

Vasaitis — Butkus koplyčioj

stovėjo Cicero jūrų kuopos “Kla

i •

formuota šauliai buvo ir karsta
nėšiai. Koplyčioje atissveikinamt
kalbėjo Kęstučio šautų kuopos
pirmininkas Petrušarfis, Cicero

nai užsikimšę kvėpavimo takai. į

: aefinimas ir miegant kvėpavi- į dėmesys vien
,2K> kuriam
esti ramumoje,

ar kaa jis ren

Toks negerumas nurudo, kad

trumpiau: 1>MS). Tai dazniairšia |
nemigtu priežastis pensinin
kams (net !8'> jienūK pasitai
kanti) . Kas 15-20 sekundžių to-!

nūs myocJonu'). Tas sutaria ma |

jose jaučiarnRs rsectaloni^ diegi
; mas (tingling) ar stank;€7ūdq'
rama NERAMIOMIS KOJOMIS

ligoni siuntusiam gydytojui su bą. Už tai dabartinės medicinos
Matasienė ir Cicero
patnrinm kaip tokiam nemiega- mokyklos yra ragĖramcts mokyti
Lhb padėti.
jaunus studentus ŽMONIŠKU-Į koplyčioje ir kapinėse dalyKartais pasitaiko tokie atve MO. SU PACIENTU GERO APjaunystės draugas š. Pad.
jai. kad nesurandama miego ne- i ŠI ĖJIMO, su juo IŠSIKALBĖJI.
tvarkos. Tada toks centras už |MO. Tamstos aprašyt® gvdvto- Qs&K' Kazimierai, ramybėje!
S. Paulauskas
tikrina pacientu ir ji siuntusi j)0 skubėjimas ir nieko daugiau
■ tą centrą gydytoją, kad nerti-į [>=‘.arimas yra didelė dėmė ■ri
da nieku rūpintis. Reikia tik Iriems medikams. Gydytojas viso — Ketvirtadienį Libano ir Izlusl-aminti ir džiaugta gyve- J pirma tun būt; ŽMOGt S kai? radio atstovai vėl pradėjo pasi
imu.
o tik tada gydytoju urmus apie Izraelio karo jėgų
siMKHŠkuma NESU- atšausima iš Libano,
Išvada Kuo daugiau apsišvie

time nemigos reikale, tuo aėkmingiau talkinsime gydytojui
teikti mums sėkmin

sokių išnaudotojų, mums
nuims riūtanrių Compose, ar kitoB nie
kam vertus v aūlus mišo nemi

viuiRs ant tokios pch
Meškerės. Dažniaunii

e i®
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ižtuvUt būdo bruožai
Dr. Jonas Matukas

Lietuviai kaip ir kiekviena ki
ta tauta, turt ypatybių, kurios ja
išskiria' iš kitų. Tai galima var
dinti lietuvių būd^.Zmomi,mūsų tautės būdą lengviausia pas
tebėti svetimšaliui ir svetimtau
čiui. Bet vis dėho tai gaB pa
daryki ir lietuvis. Mat, seniau
yya buvę, pagaliau ir dabar yra
faktų ir atsitikimų, iš kurių
galime spręsti apie lietuvių bu
do bętti Į? tbrindiniiri bruožus.
Juos pžžinus, galima, mėginti da
^yti sprendimą ir ap e mūsų
tautos ateitį. Juk tiek paskiro
žmogaus, tiek ištisos tautos. gYr
vėųimuį.yra svaiįiauria dvasi
nė prigimtis? bei būdas.

Uirmuusia,.savbjc krašto, r.aVo^io žemės meilė- Nedaug tė
ra tautų; kurios būtų taip spawn
grisios su gimtąja žeme, kaip
lie turtai. Nuo priėSEstorinių lai
kų jie sėdi- tose pačiose vietose.
ĄRkseiaiu buvo mapyta kitaip,
bet dabar arehiologi;o> ir ; storijds moksluose įsigalėjo naujoji
pažiūra.. ,-> ' .
' - y
ši- jtyatybėį heik.'tų veiksnių,
.išaugojo mūšų 'kalbą. Kaimo
žlJįbgus. ir patsai kaimas yra neatmezgamii 'šųsiję£ su žeme, gąHma sakyti,' Įugte staugęs su ji.
Čiiį. p.ę kur ‘kitur; geria tįsia i šlš>
kžy 'grąžipji minusu -kalba. Miestai,
šiuo atžvilgiu pasirodė labai ap-'
šiję^ę^an?., istorija kalba apie
-kalbos didžiąją nuo

rj

žemės plotus.
Daugiausia lietuviškoms ginai
nėms tvko kovoti su atėjūnais
kryžiuočiais Tai būvo vienuoliš
ka. stipri organizacija. Pagaliau,
ją rėmė visos krikščionių pasau
lio galybės, net visa Europa. Tik
stebėtis reikia, kad mūsų seno
liai nei to nepabūgo. Jie šoko į
žūtbūtinę kovą ii tą žemę, kini
buvo pi-isigėrusi jų prakaito, dabar gausiai suvilgė savo krauju.
Tėvynės gynimo reikalas buvo
pirmoje vietoje- Istorijos šalti
ni1 tose išliko duomenų, jog ven
giantiems karo buvo grasoma
mirtimi.
Toliau, reikia suminėti nepap
rastą drąsumą. Vokiečių, lenkų
r rusų šaltiniai pilni pagijimų
lietuviu kariams. Nors šioms
tautoms ir jie negalėjo atsiste
bėti mušu senolių narsumu.'
Kryžiuočiu rašytojai manė, esą
lietuviai velnio įkvėpti. Lietu
vai mirti nebijoio, galima saky
ti, mirties visiškai nepaisė. Jų
naDSiimo įrodymų įiodymas yra
pasipriešinimas kryžiuočių ir be

jo šeimininkė,
s andien bu
vau pamestų daiktų įstaigoje
K Bankus
ten iš tikroj ų atgavau jūsų skė-.*
j, kurį buvote užmiršęs.
METINIS VISUOTiNlS
.— Na ką čia pasakoji paša
ŠALFAS S-GOS
kas! — užsirūstina, profesorius.
SUVAŽIAVIMAS
— Paskutinėmis dienomis aš vi
Metinis visuotinis š. Ąmeri- gai mjbtrvcu rastų įtaikių įstai
kps Lietuvi i; Fizinio ĄukJėjtiĮO goj*.
5
*
♦
ir Sporto Sąjungos suvažiavi
mas Įvyks 1984 m. gruodžio 1 d1S MOKYKLOS
Cleveland.'' Lietuvių Namuose.
Tėvas klausia iš mokyklos gi j
377 East 18S - th St., Cleveland,
Ohio 44119. Telefonas (216) - žusio sūnaus:
U— Atvažiavo naujas moky
'31-2131. Suvažiavimą pradžia
tojas?
11:00 vai. ryto.
Taip, tėveli.
Pagal SAITAS S-GOS Statu- Kaip jis lau patinka?
ą. suvažiavime sprendžiamuoju
- - Dar ryeko negaliu pasaky
bžl-u dalyvauja sporte klubu
rinktieji atstovai ir rinktieji bei ti. Pirmiau mes turime jj isiite‘
i skirtieji ŠALFAS Š-GOS y arei- gtrrfi.
gūnai. Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvaiti sporto darbuoto JAVN AM ARTĖS ‘DEBIUTAS
jai, fizinio auklėjimo mokyto
— Kaip žavu! — sušunką vy
jai, sporto veteranai liotuvškt rąs savo jaunai .žmonai,
organizacijų bei spaudos atsto tu maijx> vardajtieniiH nupirifor^
vai ir visi lietuvių sportinių gy patefone plokštelę.
Jį
venimu besid-nm asniėĮjys.
•'
.
. -L"
,
."
i •
— Tai .visai ne plokštelę,
Smulk*saiė« informacijas pra
j
nešama sporto klubams ir ŠAL tartžs. kurj aš tau iškepiau.
FAS S-GOS administraciniame
pareigūnams. Organizacijos ar
asmeny^ norį gauti smulkesnių
informacijų ar patiekti • pasiūly
mų, prašomi kreiptis į ŠALFAS.
S-GOS Centro Valdybos vykd.

1935 mt.

(1 ęsmys)

Jules Breton

Marquette Parko namu savininku s-gos iįkurdinti.
į J. Stonkus trumpai informa
vo apie įvykini pas Keitimą S.
.
susirinkimas

J. Bagdžius pa<l^i'ė praneši-Į J. Bacevičius primena, kad
1984 mt. hq)kričio 16 u. para
pijos salėje 7.30 vai. pirm. Z. mą rudens banketo reikalu, ku-į pasitraukė prokuroras, kuris rū~
buvo XIII ir XIV amžiuje. Ypa M kužis, dalyvius pasveikinęs, ris įvyks lapkričio 17 dn. 6 vai. i pinosi etniniais reikalais. Jis siučiai pasižymėjo lietuvių giminė pi-adėjo susiidnkima. Protokolą vakaro parapijos salėje. Bus me lo bandyti per Ch. Fercy tarpi
prūsai, kryžiuočius jie atvejų perskaitė A. Katelienė- Protoko ninė programa, šalta ir šalta va ninkavime A. Valiuką lietuviu
atvejais sutriuškino. Jei paga- las spalio 19 dn. parašytas VI. karienė,: gaivinantis bufetas, lo kilmės asmenį poškini. Tuo rei h į, 8913 So. Leavitt ■ -St<- ’II>
Bražionio. Protokolas priimta-. terija. Apgailestavo, kad ne visi kalu pamsytas raštas, kurį per 6G620. Telef. (312) 239-2179.
. bilietai - išpardouti. Meninėje skaitė Z. Mikužis. Susirinkimas
visa Europa •’atsikreipė -priešu Priimti šie nauji nariai: .
Pažymėtina, kad siė metai yra
priėmė.
programoje
dalyvaus
dainuojan

J.
K.
Zalagenai,
juos. Amžiną narsumo, garsą Vy- i
rinkiminiai ir šiame suvažiavi
VI.
Valantinas,
čios
žemaitės.
tautas su savo lietuviškais pul- į
Iškviesti iš S. W. Federation me bus renkama nauja ŠAL
Valdyba pakvietė L. B-nės so
kais pelnė Grurivaldo k?, uty ne-j G- Giedraitytė.
atstovai p-lė Misiulytė ir p. Mik PAS S-GOS Centro Valdyba,
Plojimu sutikome naujus na- cialinių reikalų vedėja D. Va
liūs- Jie informavo ir rodė apie Rcviriios Komisija ir Garbės
’
.
I *
lentiną padaryti pranešimą vy
įkišto meil'e gretą eina Tė- 'eLietuvis
vra giliai religingas. ’ nus• *. ’ , >
63 g-vės nuo Western gatvės į Teismas.
resnio
amžiaus
žmonėms
teikiayynęjs gVyernmas-. Jei lietuvių Taip buvo pagonybės ir krikš-j Gruodžio mėnesio suririnkiSalias s-gos centre v-ba
vakari] etninių grupių projek
taūtaJnųo,Ti?ątniėpamu .laikų įp-. čionybės laikais. Senovėje karo ^busj-enkama nauja valdyba, ‘ ma pagalba. Įstaiga yra 71 g*vė- tus. kuriems Įgyvendinti reikia
lįUo SBĮiųse sodybose, tai neįvy žygiai buvo jungiami su religi • Sudaryta ^nominacijos komisija je^ Marquette pąrke? Darbo va- milijoninių sumų.
RASTŲ DAIKTŲ ĮSTAIGOJE
kti atsjtMinąt Nė.rtTai pasiprie;- ' nėmis apeigomis. Bent kai ku šios sudetws^x.
: landos; f /
’ jx * praneTuo reikalu kalbėjo J. Ston
—Pone profesoriau j' •— sako,
>
šinėjami spaudoje ir ]xr radio
šifiimo- irrikėyų padarinys. Žjno- rie karovadai drauge buvo ir t V. KcžfcJ
kus. VI. Rražionis, J. Bacevičius,
sįįtacijos 7
Buvo gauta iš
mą'.tiūvo;; ir "Mtokių prrežąscių, kunigais. Kai kurie istorikai taip . J. Gelažių p
P. Bleky. Juozas Skeivys. P.
—-----i iž pasmėneęiaųis —
bei '■viena pačių. šya'rbiaitŠiiį, tari mano ir apie didžiuosius kimi-’ VI. Garbenis, .1
Zaura ir kiti. Prieš tuos naujus
Laugas ir patafnĮvimus dabar
pscių’iižicfi\diį' pastatuos 'ir kė- gaikščius Kai paskui lietuviai'; J. Bacevičius. K ’
St’STVIENLHMAS LIETUVIŲ AilERIKOJE
Įsapareigojimus, kuriuos uždeda
gauta
?20.0()0.
Į
'mėnesi
apsilan,
tai
naujoju*
Vbs..'Vni'^—- Xamzitije, vadiųa- /.tapę krikščionimis,
ta organizacija namų savinin y yra seniausia.^ Aidžiausia ir ifuritiogtaošlfi- jfefarlų fržtematinė
ko virš 200 asmenų? Etninės gru
marš,. yįk:b^iį laikais, riietuviškų Ąikėjimti jie persiėmė ligi siekams labiausiai įtikinanč;ąi kal
lietuviams ištHnrnai tartaujasti - jiu per,. 97 metus,
krikesio- pės- turi pradėti, ifį^formacijai
-•gįn'im.^. neįšįengė. pavergti.
: gelmių- Tr šiandien m
bėjo J. Bacevičius, Vis mnai
SLA — atlieka kultūrinius darhusrigeSstf ir itifienis.- kurie tues
„„m-,
r a pralenkia
-a! nvbės . skelbėjupo> leidžiamas biuletenis.! Priminė
'šri&daj, nei rtanąi.Baltijos pajū•'------- !--•>- ne
— v>eną se-į
,.4art>ųs dirba.'. r
guma
jie
t . wr Bet
- tai ivvko...
plojimu pasisakė prįeš įsiparei
J. ,'J *
•P*--.-.
v,'
• 't' •'
'v'- *
irs’ Į^įkp liėfūviškas. 'įglątyt, lię- nes kultūros Europos tautą.. 1tc, kai naujojo mokslo skelbė- Prauckev;čiūtės užlaikomus na gojimą ir pasirašymą obligacijųi
SLA — išmokėjo -daugiau: kaip/AaTVejfS-kELUONūŠ doleriu
mus.^
Bandoma/kad
ų
gįib
Thom

jams
iš
pradžių
gražumu;
pas, - apdraudu savo narianSJ;■''S-rh* ■ A ’•
.
tiĮ'viękų. ginuiuų ■ kardąs vikfe- Pvz., italas stebisi, kaip Lietu
-žf-V'--"
.
•
’
•••'•;
i
kui
griežtai
buvo
’
išakyta
issipson
tą
reikalą
užtikrintų,
gau

Miklius
su
Misiulytė
rodė
gafųsi ^‘ plėšikams neleido Įsi- voje žmonės gali bažnyčioje taip
SLA - Apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠIĄ ’ neieSkb
Dariams *patamtnja'‘tft sa^Salpe^. -pitgitMu. ' ,c‘ '
'gy-vėžfeVgirtia/rrniaTrfė •• pajūryje: ilgai išbūti ir tai geroka laiko’ pustyti.;Kai Įspėjimo nepa- ta senelių ir slaugynyį namuose skaidres 63 g. namus ‘su išmuš
Kiekvienas
-Ee&ęris- ir' lietuvijį
;
2829'California 4 auk^at. Reika- tais langais,, uždarytomis krau
. >. ' .. |klausė.
klause- tafc-tlk jie
Už ĮVSloš.^yye'n & lenkai^’ gal ima. tarjiąj klūpodami...
;(Bus daugiau)
lingus globos bus ba?įidtama ten tuvėmis.
sakyti-' ' nedrįso. įnilti ’ liėtuviū
.Dar reikia-suminėti taikingų-j
SLA — apdraudžia ir
j
Lietuvių
kolonijai,,
pavedamai
'žeme^'įDarjjj^u^ii^-pačioą -ligi. mį -.Patys
____ __ sėniąiksiejj
________ __
’ torirfcpde/ kd
i.storijos
austojo; mokaįft; & [
] sunkiai išsprendžiama; pratilęttri^Qs£;brėžto pabrų-.j
x_a’; ma. Pagal J. Bacertčiaūs ankstyžja,* Lietuviai sugyveno, su savo]
i
A
- ■ štooo
■ vesnį pranešimą mūsų distrik'^^8ritei ' kartais', kariavo,L
I U-_
-ne. balsuotąjį, — neg
SLA
te ____
yra 50%
i
ri "
3ėj, tčį.;jiadibųvo ūz-!:i
s-f/šavfr
rai. Bauginantis priminimas Oąk
Į
.lipo -iųsų;; lietuy, pulti ar šiaip kurio reikalo ver-|
2759
71st St., Chicago, HL
Park, kuriame yra apie 30% neg
-•viai
jizeine.'. ditlžiMius .jii '^iami. Tiesa, lietuviška .■ prūsų*‘
SCTĘSTINGAJ KSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE' MAY SALru. Tad lietuviams reikia labai
ZMILW.'.iJ
‘DUXYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
'
budėti ir susikoncentruoti, kad
apgintume savo koloniją ir mi
S67W.3«h&
Atdara šiokiadieniais puo
lijoninį turtą.
*
■<?
Viso dalyvavo 95 nariai; Bu
vo renkamas nario mokėsis
•

**

-

JA Y DRUGS VAISTINE T

D. IT’HLMAN, B -S., Registruotas vaistininkai
aus straipsniai baf rtudijas, muštruotos nuotraukomis H
- čturlionio, M. SSeikio, V. Kalubos, A Rūkitelėa Ir A Vam

■

■

.

.s

■■

:

■

Salilokfų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai
Fraitėl Bei jtj. tetoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojąs
Hemą, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dudtnenlmb

■ ’ > VIENIŠO ŽMOGAUS GTS’ENTMAS, Antano Rtffe
U* Tooso Adomaičio — Dėdė# Šerno gyvenimas. Tai ne mnaa
gyvenimo braoitj apratymu. bet tiksli to laikotarpio bottles ttt«
rstSrini stn<flX anaktrirtyta škinneBaia. Ta 20fl poaLapiij knyr

i Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrows
j reach for EX- LAX tonight «
Ex;Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Tty it tonight.
You’ll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is.
“The Overnight Wonder
Read tabd and folkrr
directions.

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Mo Grfrtam, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
įŪ tonus--------------------------------------- ------------ $10.00

C

ATEINA LIETUVA,

m

matatali baliėrfki} oi
t

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL —____________ $6.00
n dalis, 229'pal.---------------------------- L________— , $&00

Į
> WUU8 JANOjnS, pbetef !r revoHndoatartiM, nesapMi
rrmhne fr poetikoje tfk ■ 3. Miko Mtikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_____ __

Dabar bttu

ma

ll tl

$5.00

Ir patari mama toli to rtoditajiL

4. Janinos Nartnėa, TRYS IR VIENA Atsiminimai. 172 pri.

5. Prof. P. Pskajklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANH00
L VeeekvSt, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

let tor, bet tortą kalba buvo paradyta apfeU?

ri
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brienė.
6. Lietuvių Katalikų Susivie
nijimas Amerikoje, — dr. VIa-' 8. Lietuviu Vyčiai, — dr. Le
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kovose prieš kubiečius,
besileidžiančius naujai
tiesiamame aerodrome, tai per kulkas nėrė i pašlaite,
kad tiktai patektų Į sovietų ambasadą. Jis pabėgo iš ce
mentuojamo naujo aerodromo tako, bet amerikiečiai
išvilko jj iš sovietų ambasados iir prijungė prie staty- Į
bos darbų dirbusių ir po kalnus besislaptančiųjų ku- j
biečių. Tortolai bu j o suruoštas teismas, nuplėšti Cast
12 m. rudeni rusu okup. Vainiuje lietuviai stovi eiieje.
ro jam duoti laipsniai, pažemintas i eilinius ir išsiųstas
Į Angolą. Jiis girdėjo Castro Įsakymą pulti amerikie lienė. Į valdybą — dr- Leonas 'os. garbės narys, p įsiūlė vi- pirm. inž. Viktorus Naudžius,
čius, bet diktatoriaus nepaklausė. Jis nedrįso pasiprie Kriatičeliūnas>us ALTo kūrybos narius, išsi-< Teodoras Blinstrubas dr. Via9. šiaurės Amerikos Lietuvių j mėė’.usi<Ls.. xpo vi>a> JAV-besj dus Šimaitis, Jonas Talandis, Vy
šinti Amerikos kariams. Nedrįso savo karių siųsti į
Studentų Sąjunga. — Ramunė ‘kinkyti į ALTo veikios darbą.1 tautas Jokūbaitis, Elena DeveGranadą ir pats Castro.
į

Černenka turi būti geras vaidintojas. Jis užmiršo
visą sovietinių propagandistų vestą darbą, iki lapkričio
6 dienos. ' Septintos dienos rytą, patyręs Amerikos gy
ČERNENKA PRABILO VISAI KITU TONU
ventojų didelės daugumos norą, jis tebekalba apie pre
Kontantinas Černenka, Sovietų Sąjungos prezidentas zidentą Reaganą; tartum Walter Mondale visai nebū
sovietų karo jėgų vyriausias vadas, Sovietų Sąjungos tų egzistavęs ir nesistengęs tapti Amerikos prezidentu.
komunistų partijos generalinis sekretorius, patyręs, Pirmiausia jis parašė šiltą sveikinimo laišką naujai
Kad prezidentas Ronald Reaganas laimėjo rinkimus perrinktam Amerikos prezidentui. Juo daugiau sovie
dviem trečdaliais balsų,,.,visai kitaip prabilo apie Ame- tinė spauda prezidentą kritikayo, tuo . daugiau žmonių
norėjo, .kad jis galėtų; administruoti krašto reikalus dar
LkoaviV-BdvIetu Sąjungos santykius.
Prieš rinkimus visas Sovietų Sąjungoj'..samdomas vieną terminą.
'/Y- '■ ; > ; r.
;
ir skiriamas galingu propagandos aparatas, buvo nu
— 'Rats svarbiausias: antram teminui išrinkto pre
kleiptas prieš prezidentą Reaganą. Bet Andriejus Gro-1 zidento Reagana darbas turėtų būti atomo ginklų ga
myka, dešinioji Černenkos ranka ir Įtakingiausias ko mybos sustabdymas, — penktadienio vakare sukvies
munistas dabartinėje vyriausybėje, prez. Reaganą vie tiems užsienio laikraštininkams pareiškė prez. Černen
šai su purvais maišė, Baltuose Rūmuose su prezidentu ka. — Ir aš prižadu visą savo energiją panaudoti šiam
atsisveikindamas buvo susiraukęs, o kai susitiko su tikslui siekti.
Valstybės sekretorius George Shultz, vos pasiekęs
Walteriu Mondale, tai mokėjo J fotografams parodyti
Washingtona, ir patyręs šiuos Černenkos žodžius, pa
šypseną.
Walter Mondale džiaugėsi, kad Gromyka ji pasi reiškė:
— Man atrodo, kad mes žengiame pimyn, progre
kvietė Į savo kabinetą, su juo dvi valandas kalbėjosi,
atsisveikindamas palinkėjo jam rinkiminės sėkmės. Vi suojame.
Černenka pridėjo, kad tuojau susitikti su preziden
sa Amerika žinojo, kad prezidentas Reaganas palakė
viceprezidentui Gromikai “Ne” keliais labai svarbiais tu Reaganu, aišku, nėra prasmės. Svarbu taikiai sugy
klausimais, tuo tarpu Mondale pasigyrė. kad pokalbis i venti, o kai reikalas bus pribrendęs, tai bus nesunku su
buvęs draugiškas, o po rinkimų Sovietų Sąjungos ir; sitikti ir sutartus dalykus pasirašyti, — pareiškė Čer
nenka, kreipdamasis į Amerikos laikraštininkus. Susi
Amerikos atstovai susitiks ir aptars pačius svarbiau
sius klausimus. Vargšas Mondale nenujautė, kad dide darė Įspūdis, kad Černenka kartoja savo laiku pareikš
lė Amerikose balsuotojų dauguma atiduos savo balsą tas prez. Reagano mintis. Kaip sovietų komunistų va
Feaganui dėl to, kad jis visai kita kalba prašneko i so das įsivaizduoja tą “taikų sugyvenimą”, tuo tarpu sun
vietų atstovus, negu iki šio meto kalbėjo oficialūs Ame ku pasakyti. Jis kalba amerikiečiams apie “taikų sugy
rikos pareigūnai. Ne tik kitaip prašneko, bet Ameri venimą”. tuo tarpu tą pačią dieną sovietų karo trans
kos karius pasiuntė Į Granadą ir sustabdė Maskvos porto lėktuvai atvežė Į Nicaiaguos Gorinto uostą kal
nų ko\'oms tinkamas sovietų helikopterius, kulkosvai
agentų sauvalę.’
Kada Amerikos parašutininkai be mūšio užėmė di džius, šautuvus ir šaudmenis.
Kol rinmta] kalbės apie “taikų sugyvenimą, bet
džiausią sales aerodromą, tai saloje buvo didokas, apie
3.000 Kubos karių. Jie turėjo saloje šautuvų, kulkosvai- į veš ginklus Į Nicaraguoą ir bendys pavergti Salvadorą
džių ir šaudmenų visai divizijai apginkluoti. Saloje bei Guatemala, tai vargu jiems papyks rasti bendrą
esantiems kariams vadovavo Kubos kariuomenės pul- kalba su prezidentu Reaganu.
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniai — iki 12 vai.

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

^Tęsinys)

Trys vyrai tuojau nubėga prie belaisvių, pa
sirodo ir kaimo vyrai. Iškrauna iš vežimų grū
dų maišus, lašinius bei kitas gėrybes, suima gink
lus, amuniciją, surankioja sužeistus karius ir suguldo daržinėje, kiti kasa duobę ir laidoja mi
rusius.
,
j
Visas kaimas atsigyja. Pasirodo moterys,
vaikai ir jaunimas. Visi linksmi, visi turi daug
papasakoti savo draugams apie baisius pergyve
nimus ir apie savo drąsą, kurią jie parodė pries
užpuolikus.
Iš jaunimo būrio išeina jauna mergaitė. Jos
ilges, geltonos kasos drakso ant nugaros; apva
liame. kiek pablyškusiame jos veide reiškiasi
siaubas, o jos akys spindi įnirtumu. Basomis ko
jomis ji prieina prie Gynioto.
— Tamsta, tur būt, esi vyresnis. Turiu pra
nešti, kad as peiliu nudūriau vieną bermontinin
ką: jis ten kamaroje guli, — pasakė ji ir nuleido
akis, lyg didelės bausmes laukdamas vaikas.
Visų veida i peri-ėgB nusistebėjimas. Kažkas
pasakė:.
.
— Bravo. Gei ute, tu tikras kareivis.

Genutė susipurto, o jos veidas dar labiau pablykšta. Ji stovi prieš Gyniotą ir laukia.
— Kodėl tu jį nudūrei? — paklausė šis.
s
— Jis mane vijosi. Aš įbėgau i kamarą, jis
paskui. Griebiau ten buvusį didelį peilį ir jį per
smeigiau. _
— Gerai padarei, Genute, nusiramink ir nie’
ko nebijok. Tu turėjai taip padaryti.
Vyrai baigia paruošti vežimus ir belaisvius
kelionei į Pelkinę. Gyniotas davinėja įsakymu^
o jo mintyje stovi Genutės vaizdas: gražūs, iš
blyškęs jos veidas, storos geltonos jos kasos, ha*
<os kojos ir paprasto, naminio darbo suknutė.
Tai tikra gražuolė, mąsto jis, tokios jam dar ne
teko matyti.
, <
— Tamsta vade. — kreipiasi į Gyniotą jaunas
vyras: — prašau priimti mane į miliciją. Aš esu
šio kaimo gyventojas, Liudas Budrys.
— Ar Genutė yra tamstos sesuo?
— Taip, ji — mano sesuo.
— Esu tikras, kad ir jūs būsite
pat nar
sus, kaip ir ji. Jūs esate priimtas. Imk kaUtuyif
ir stok į darbą. Belaisvius saugosi.
— Prašome priimti ir mus į miliciją, — sako
keturi vyrai, atskubėję prie Gyniota
— Gertu, imkite šautuvus. Vyksite į Pelkinę.
Gynioto būrys padidėjo penkiais vyrais.
— Genute. — sako Gyniotas: — to būsi ligo
nių slauge. Aš atsiųsiu gydytoją iš Pelkinės. Manau. kad vi?i ūkininkai n^paMilės duonos kąsnio

T ričytė.
10. Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, — Vytautas Jokubaitis. Kęs
tutis Dūkis ir . Kazys Oželis. Į Į
vaidybą — Kazys Ozelis.
11. Vilniaus Krašto lietuvių
Sąjunga, - Vanda Ga>parienė, j
?etras Noreiką ir Julius Pakaika. Į valdybą — Vanda Gaspe-1
ri’ienė: .
. 121 Amerikos'.Lietuvių ; Re>|
p ublikonų Federacija; - - Ana x.oLjus Malūnas, Jonas TaJandis.
šulais. į yaktybą
. Įeinąs Talandis ’. ; \

13. Amerikos Lietuvi-i Dc
• mok ratų lyga. — aistovai nepa:irodė. Pranešta raštu: dr Jo
kūbas Stukas, Staney 3aTžekas ir Rimas Muickas. 1 valdy
bą — Stanley Balzakas.
14. Amerikos Lietuvių Frkšėionių Demokratų Sąjūdis, —
<nž. Stasys Dubauskas. Algiman
tas Pautienis ir Pranas Razgai)k. Į valdybą — inž. Stasys Du
bauskas.
Balsuoti už pasiūlytus kandi
datus teisę turėjo tie Amerikos
Lietuviu Tarvbos
— AI To atsC'
tovai. gavę specialias korteles.
ALTo taryba ir valdyba buvo iš
rinkta vienbalsiai (vienu balsu).
ALTo vildybos pirmininkas dr. Į
Kazys Šidlauskas, kurio kaden-Į
vija pasibaigs, kai bus išrinktas
naujas valdybos pinrininkas,
pranešė, kad naujoji vaidyba, j
pasibaigus suvažiavimui, tuojau j
susirenka šito viešbučio 275 kam į
baryje pasiskirstyti pareigomis, j
Pi rmi n inkavimą peri mą inž. i
Viktoras Naudžius.

Klausimai ir sumanymai.

Kun. Adolfas Stasys ir Flori-

kad valdybos nariam^ įvairiais Į pienė - Grigaitienė, Algimantas
reikalais nereikėtų važinėti po - Pautienis ir Kazys Oželis.
-kylius, bereikalingai gaišinti Buvo pHimta 4 rezoliucijos, jų
laiką ir eikvoti kelionėms pini- ; čia nepatiekiu, nes jos jau buvo
:u. Antras siūlymas buvo, įkur-j atspausdintos “Naujenose’7. \ iti ALTo reikalam^ finansuoji! sos kitos rezoliucijos, kurias apatskirą fondą, kaip turi Tautos tarė ši kęmisija, buvo pristatyfoudą VLIKas, kad aukotojai*;fą ^lŪ-j;fm ALTo koftgr’esūi priyukoję i stambesne sumą ta'. j imti,
fondui, savo aukotą sumą galė-1
44 ąjį ALTo suvažįąyimo Už
ų nurašyti nuo pajamų mokes
čių (income tax). Tai naujosios daromąjį žodi tarė pirm. dr. K
s pabrėždamas, kad a* s
va 1 dy bos uždą v inys. Trėęfas'jIi
siųlymas buvo, -visoms Rytų Eu’ lovai gryzę i savo vieoves ban
dytų talkinti skyriams.; jąllg-nti
ropos pavergtoms tautoms, veu
'centru valdybių atlikti -'centro
ki< nt bendrai, įkurti. Įm<er^tų
valdybas
uinimuš. kad tas
tautų naikinimo muziejų, .pa-nąšų žydų holohostūi. t : i į; \ * poėmis darbai-/ kurio pasigen
da.mū-ų pavergk'j i-taut?., būtų
Dr. Kazys Bobelis tą reikalą
kilia souiėiau vvkdomas, nes
paryškino kiek kitaip. Jis savo, ? ALTo statusas sako, kad jos
kad JAV kongresas jau yra tuo f veikla pasibaigs, kada lietuvių
reikalu išleidęs
Public Act Į^autąi o feL laisvės rytojus. TT’
^5388. pagal kurį kongresas įga
Suyjižlavimas . baigr-is, Lietulioja administraciją, kad būtų : vos Himnu. .
įsteigtas muziejus karo aukoms . Naujoji ALTo vaidyba pare i— Holohost Memorial Council ir jomis taip pąsiskirsstė: (tai nė
tas muziejus yra įsteigtas pami ra oficialus pranešimas). Garnėjimui 6 milijonų žydu rr mili . bės pirmininkas Ir. Kazys Bo
jonus kitu tautvbiu žmonių žu- belis. pirmininkas Teodoras Bli'/usių nuo nacių teroro. Pagal : st r 11 bas. pirm in; nko pa vaduo
tą aktą, prezidentas turi paskir jas dr. Jonas Valaitis, vicepir.
ti 60 žminių to muziejaus steigi nininkak-Stenley. Balzekas< Po
mm. Čia lietuviai kartu su kito vilas Dargis, dr. .Leonas Kriaumis tautomis, kad ten neis’ga- čeliūnas. inž Viktoras Naudžius,
lėtų vieni žydai, suvažiavimas, dr. Vladas Š:maitls ir Jonas Ta
turi įgalioti valdybą, kad ji tą ki ndiš >ek retokus Grožvydaš
reikalą vykdytų ir atatinkamai Lazauskas, protokole sekreto
pravestų, kad tas muziejus atsio rius adv. Aleksandras Domansvaitu ir kitas nuo natdų nuken- k-s, iždininkas Mykolas' Pram <ėjusas valstybes ir tautas. Pa vičius. finansų sekretorius Pet
siūlymą suvažiavimas priėmė ras Bučas; Nariai: Daina Dūmb' ienbalsiai.
rienė. dr. Vytautas Dargis. inž.
Pirmininkavimą perima Jo Stasys Dubauskas, Vanda Gasnas Talandis.
parienė, Kazys Oželis ir Ramu
Rezoliucijų priėmimas.
nė Tričytė.
Rezoliucijų komisija sudarė:
(Nukelta į 5 psl.)

sužeistiesiems. Jie ne savo noni čia atėjo. Jie yra
kariai, verti pasigailėjimo.
— Tiesa, tiesa, — atsako keletas ūkininkų: —
kaip gi kitaip? Nelaimėje reikia žmogui padėti.
— Jie yra mano daržinėje, tai aš pasirūpinsiu. Genutė jiems valgyti paduos, — sako Ge
nutės tėvas.
Pagaliau viskas paruošta. Du patruliai išeina
pinui, paskui pasijudina išrikiuoti belaisviai su
sargyba, po to, vežimai su ginklais ir. pagaliau,
visas milicijos būrys. Visas kaimas išlydi, daug
kas mojuoja rankomis. Gyniotas- atsigręždamas
vis dar mato dvi dideles Genutės akis ir iškeltą
fos ranką. Ragaliau vaizdas dirtgšta sukeltojo
vieškelio dulkėse. Saulei besileidžiant, būrys pasfekid Pėtklhę.
‘ — Kam tuos belaisvius parsivarei? — piktai
pasakė viršininkas Spyglys, pasitikęs- Gyniotą ir
jo būrį. — Kur tu juos* dėsi? Reikėjo nušauti
vietoje.
■ — Jie metė ginklus it pasidavė. Mes negalė

užkas, tik paskutinį reikės užkasti, taigi daug
darbo neturėsite. Nereikia to brūdo gailėtis: ir
jie mūsų nesigaili.
— Koks tas viršininkas žiaurus, — susišnibžda naujai atvykusieji vyrai.
Vienas belaisvių atidžiai klausosi, bet nuduo
da nesuprantąs.
— Vyrai, nuvarykite belaisvius į klebono dar
žinę. Iškratykite, kad nė vienas neturėtų degtukų
ir atidžiai saugokite, kati niekas nepabėgtų. Sta
sy, būsi atsakingas už belaisvius. Pasiimk keturis
vyrus savo žinion ir saugokite.

jome šauti Išduodančių.
— Nb, tai dabay žinokis. Ai neturiu kur jų

(Bus daugiau)

dėti ir kuo įkaitinti, r
>
— Mea duosime juos ūkininkaus Daugelis
nori gauti darbininkų, o tuo tarpu palaikysime
juos klebono daržinėje,
/
—*■ Žinokis, ką nori, tą ir daryk su jais. Bet
daug išmintingiau padarytum, pasivaręs Juos į
pamišky Duobes jie patys išsikas ir vienas kitą

Klebono daržinė gan didelė, daug šieno, šiau
dų. Stasys lengvai gauna klebono leidimą ir rak

tus. Suveda belaisvius į daržinę, atima degtukus,
parodo jiems vietą gultis, užrakina duris ir pa
stato po vieną sargybinį abiejose daržinės pusėse.

— Atidžiai saugokite iki 12 valandos nakties,
kol būsite pakeisti, —» pasakė Stasys dviem milici
ninkams, o su kitais dviem nuėjo pailsėti.

kas norėtų į$iflfyti Pusėno “Susitikimas

• rwi

VAKARŲ

VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kainą 5 doL Minkšti
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

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

Charles Stasnkaitis
I

DR. PAUL V. DARGIS *

(312) 226-1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikom
Medicinom direktoriui

1918 S. Manheim Rd^ We3tcnast«r f IIL

- Lietuvių Žagarės Klubo
priešmetinis narių susirinkimas į
įvyks šeštadienį, lapkričio 24 d.,!
. TeL: 562-2727 arba 562-2728
-«
w
•
t 1— Tr • - I
1 vai. po pietų, Anelės Kojak
salėje, 4500 S. Talman ave. Na
nai prašomi atsilankyti, nes yra
Vilniaus katedra
Service 461-8200, Page 06058 daug svarbių reikalų. Bus val
dybos rinkimai 1985 metams.
Bus vaišės.
cagoje, Chicagos ALTo skyrius. -1 d. Buvo pašarvota Marquette
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
,
Rožė Didžgalvis, rast. kuriam vadovauja inž. Edmun-' Parko Petkaus koplyčioje. Fre
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
das Jasiūnas, jo ir kitų valdy čiadienį 7 v. v. buvo atsisveiki3921 West 103id Street
-— žemaičių Kultūros Klubo bo^ narių pastangornais suren- nimas, kurį pravedė Jonas Jo
Vilaudos pagal
priešmetinis narių susirinkimas į ge kongreso atstovams ir sve- kubka. Atsisveikinimo žodį ta
čiams susipažinimo ir bendra-’ rė šių organizacijų atstovai: Vy
pyks trečiadienį, lapkričio 21
vimo vakarą, su užkandžiais, ka-į čių vardu — Pieža. Vyčių cho
dieną, 1 vai. po pietų, Anelės
vuxe, pyragaičiais ir įvairiais4 ro vardu — pirm. Babina Klatt,
Koj ak salėje, 4500 So. Talman
OPTOMETR1STAS
lengvesniais ir stipresniais ge-’ Chicagos sk. ALTo vardu —Ed
ave. Nariai prašomi atsilanky
KALBA UETUVISKAI
rimais. Prigužėjo pilna sale da ninindas J<sisiunas4 -RLB apygar
ti, nes yra svarbių reikalų ap
lyvių. Pasjvalšinimui buvo ap dos vardu —Antanina Repšie
2618 W. 71st SL TeL 737-5149
tarti.
Bus
valdybes
rinkimai
Tjkrinfl akis. Pritaiko skirling
krauti du stalai su užkandžiais, nė, Krikščionių Demokr. v’ardu
1985
metams.
Bus
vaišės.
kava ir -pyragaičiais ir treciasj —Janas Jokirbka, kim. Jonas
ir “contact lenses’*.
Rožė Didžgailvis, rast. kiek nuošaliau, su gėrimais. AtBcrevičius, J.S., tarė atsisveiki
sisėdimui stalų buvo pastatyta nimo* ir užuojautos žodį, k-adan
Dr. LEONAS SEIBUTIS ALTo 44-tas SUVAŽIAVIMAS.. nedaug, kad daugiau liktų vie gi pažįsta sūnų Paulių.
tos laisvam svečių susitikimui,
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Kun. Fabijonui Kereiliui lai
Atkelta iš 4 psl.
lengyėsniam
susipažinimui
ir
PROSTATOS CHIRURGIJA
ku neatvykus, maldai .sukalbė
J" 1656 West 63rd Street
SuvažiavimasN*ykodabai dran pašnekesiams. Užkandžiais ir ti buvo pakvifsteš kanatminkas
giškos nuotaikos dvasioje, lyg gėrimais kiekvienas pats sau pa Vaclovas Zakarauskas.Bet tuoj ,
Valandos: antrai 1—4 popiet,
tai būtų; susiėję vienos darnios sitarnavo pagal savo pagedavi pat atvyo ir kun. F. Kirelis,
šeimos vaikai. Niekam nebuvo mą. ir skonį. Visų dalyvių nuo tad jis dar kart$ pasimeldė lai
Ofiso telefcius: 776-2880,
pareikšta jokio stipresnio ar ašt taika buvo pakili, drau^ištNj. ir dojimo tvarką pranešė, kad išRasidendjos talaf.: 448-5545
resnio kritikos žodžio ir jokie maloni. Ir nė juste nepajutome, koplyčios 8:45 vi.-r. bus paly-!
užgaulesnio pasisakymo. Tie kai priartėjo skirstymosi valan dėtas į Brighton Parko Nekal
siog buvo malonu ir džiugu iš da- Nemaža padėka tenka Chi-i to Mergelės Marijos šventovę,
klausyti suvaži ’vinie atstovų cages ALTo skyriaus valdybai,- o .9:30 v. r. bus toįotuvių mi
Florida
jos pirm, inž: Edmundui Ja-j
kalbas ir pranešimus.
šios, gi vėliau bus laidojama
siūniri ir jo poniai Jūratei už|
Reikia nepamiršti, kad suva surengimą suvažiavimo au>to- į šv. Kazimiero kapinėse.
žiavime dalyvavo 14 ideologi vams ir svečiams tokio puikaus!’ Muz. Giedraitis per mišias
Prostatos, inkstų ir šlapumo niai ir politiniai skirtingų orga susi pažinimo rr pa bendravimo grojo vargonaVjO solistas A.
Brazis pagiedojo keletą gies
takų chirurgija.
nizacijų atstovai. Visus juos vakarą.
mių., Nors buvo darbo diena,
jungė vienas nedalomas ir ne
(Pabaiga)
bet vis vien palydėjo gana daug
ginčijamas tikslas, lietuvių tau
St. Petersburg, Fla. 33710
tos laisvė ir nepriklausomos Lie ANELĘ GABALIAŪSKIENĘ - miašinų. Kapinėse po pamaldų
Tel (813) 321-4200
buvo sugiedota Marija-Marija
tuvos valstybės atstatymas- Tos
GABALIENĘ AMŽINYBĖN
ir Lietuvos Himnas.
pačios 26 dienos. 7 vai. v., 10-orio
PALYDĖJUS
Šias giesmes pravesti man te
ALTo Kongreso išvakaėrse, Lie
tuviu Tautiniuose namuose, Chi Ji mirė 1984 m. lapkričio mėn. ko garbė, užtai anūkė priėjusi
Apdraustas perkr>ustynw$
pasveikino ir padėkojo, kad gra
£ įvairių atstumu
žiai buvo pagiedota. Dar pridė
ANTANAS VILIMAS
jo, kad ji girdėjo ..mane gražiai
dainuojant gegužinėje. Visi da
TeL 376-1882 ar 376-5996
lyviai buvo pakviesti ir pavai
šinti Gold Coast Inn. Už tai vi
si dalyviai yra dėkingi sūnui.
PERKRAUSTYMAl
Labai gaila, kad iš mūsų tar
Sytoit X. Lowt, s mtmbtr 9f tht National Noma Fathic^f
po taip netikėtai iisisl&rė a
laagua, it Floor Fahioa Spida^at, OAF Corporation,

3
i

VALANDOS: 3—>9 darbo dienomis

1

out th®
ouse

Laidimal — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
5
ir VISA korteles.
r. Šerėnas.
t»l 925-8063

a

Adelė Gabalienė. Nors kūno su
dėtis nebuvo stambi, bet dvasi
galinga ir d?rbo už tuos kurie 1
nesugeba ar nenori dirbti.
(r.niusi 1904 m. East Chica- I
go, Ind.„ 1915 m. įstojo į jau- l
n uju vylei ų organizaciją, 1935
m. Vyčių pakelta garbės nare.
Nusivijusi Lietuvių Bendruo
menės vaiskia, kai ši, apleidusi (
savo paskirtį, pradėjo veržtis į;.^
kilų užimtas pozicijas, p. A. Ga ji
balienė įstojo į RLB, nes ši te- *
besilaikanti principų, kurie jai
buvo jos įkūrėju skirti. Buvo
pirm. Chicago^ Lietuvos Vyčių
Seniorų kuopos. '-Priklausė iir
šauliams, bet <kaž kodėl čauliai
.nedalyvavo atsisveikinimo vakare, o taip pat nepalydėjo nė į
kapus.
? t
|A. A. Adelė Gabalienė pri
klausė ir daug kitų organizaci
jų o 1927 m. birželio m. p. Ga
balienė su 50 vyčių atvyko į
Lietuvą ir atvežė vyčių dovanų
— auksinį kardą iii Pavasari
ninkų kongreso metu įteikė Lie
tuvos kariuomenės vadui gen,
Silvestrui Žukauskui Pasitikti
atvyko prezidento atstovas pro
fesorius Eretas ir šaulių dūdų
ork ets Iras. IškiĮmes, *sveįki n imai,
gėlės iššaukė džiaugsmo aša
ras.
A. Marma, Vyčių choristas
VIEŠĖJO
Vienas valkata pateko į po
žeminį traukini New Yorke ū\
kai js jo išlindo, sutiko savo
draugą.
— Kur tu būva:? — klausia
šis.
— 0 žinai-, buvau patekęs,
matyt, pas milijonierių, kadan
gi jo rūsiuose baisiai daug trau
kinio linijų.

ŠIAUŠIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Š

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel 827-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNHKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
FRJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN YANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

Crab Salad Served In Melon Boats

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

M

LACKAWICZ

SOPHIE BARČUS

Laidotuvių Direktoriai

RADIJO ilUMOS VALANDOS

2424 West 69th Street
StotiM WOPA - 14M AM
tnasUuMamM it adey etvdUss
MirwiHa Parted

TeL RE 7-1213

11028 Southwest'HwyPalos Hills, lUinoii

TeL 974-4410
T«Ma nt-IM?
Htt S*. MAPLRWOOD AW.

bom«
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froi
tomes tnany Berricomen had
eft wbea Urey went off to
rar turned the new **ranchtylew houses into & trend.
Zlixnbtnf stain became passe
a anyone-level living was
embraced by
with the

^<1 gige

lo 9^

o

* t~ts atflb-c Utt AM

N44 W. Tift gtaW

-

group
fumishir.p The open-pt»A
irther enhanced
concept K---------------by joining the kitchen -rimdly
with, he living and dioing
areas Trough w use of the
sama gWgitt (fck-paHefn
floor jovering. It w GAT •
handsome sheet vinyl te the

This GAFSTAR Softroi
floor has
easy-eare no-wtto
surface. The deeply textnrtd
pattern hi* the Took of
real brick, yet retains it»
natural shine with little main,
tenanct. The QtOl-Cbt fbwm
interlayer provides comfort,
warmth ard nobe reductionAvaflabSe in 9 and 12 widths
nt your nearest home tm|

*
melons abundant now M loci I markets, an exciting
Wneheon Idea is Curried Cn»b Melon Salad. Family or guests
wiH efwy the light, yet aatisf * If combination of delicious
Alaska King crab and juicy twee K>neyuew melon.
SucHilint Alaska King crab tli«d and tossed with crisp
vegetables and a curry-season,.__
v__ ___ ____
_.e. The
......
mayonnaise
dreeing.
tilad b Waived on peeled and .quartered melon utx>aU” oc
individu# leftuce4ifeed salad pl a tea,
\ Alaska King črat> meal is snowy white in color with bright
yed striatkjttt. Fully cooked, Vith tendons and cartilage
removed, the meat is ready to be enjoyed ip a favorite recipe
after defrosting. ln-«h^l p>oks of whole Alaska King crab lep
and split Tegs are also available.
Curried Ctab Melon Salads

1

froze fl Alakki Kin-

1/3 cup mayonnaise
Vl teaspoon curry powder

teaspoon cugar
i/4 eup sHeed cdlery
teaspoon bmon juiaa
Ubi^poom chopped
1 honeydaw meloa *
green onion
Salad greens
Drain and slice en.b. Combint With celery end greit
Bland mayonnaise, curvy powde* ttųrv
lemon juicek
with ctvb mixture Chill. Cut melon into quarters lenfth*
wise; femove seeds and rind. Pitch meton quarters vn sals4t
plat*® lined with maa< Spoon «sah
latraABK

į
i

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienoj Chicago, 8, HL

Nov. 20, 1984

JAV R. L.-B^NĖS NARIŲ IR ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS
d Apygardų pirnrinmkų ir
JAV RT.B-nėb Tarybos narių’
<
e Apylinkių pirmininkų. j
ir atstovų metinio suvažiavimo, j
.j?
—
Am
rikos
Lietuvių
Tautinė
įvyk tančio 1984 m gruodžio
11. Suvažiavimo dalyvųi pa
men 15 d., šeštadienį. Lietuviu sakymai dėl pranešimų ir jų Sąjunga pranrša, kad yra st.daly.a jpry kemisij atrinkti geTai:tirri".ose Namuose 6422 So. pi iėmimas.
IKAL M5TAT1 K* SALA
UAL ■ STATI FOR 1IALB
12. Diskusijos spaudos tema- riauaus lašinius, ALF Sąjungos
Kedzie Ave., Chicago, U’inojs.
liK —
13. Įstatų patobulinimo klaa Jaur ino Kasinių kcr.kui’sui, kuDarbotvarkė.
*tis hstesi iki sausio mėn. 15 d.
>imas.
FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJB
1. 9.90-10.00 rvto atstovu ir
14. Klausima' ir sumanymai. i Jury kemisija s..daro: kun. PraIR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MINUSINIAIS LSSIMOKUIMAI4.
’ nas Garšva, Vytautas Gedgau15 Rezol i uciju prieini mas.
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;
16. Suvažiavimo uždarymas ir
Nijolė U^ubalicnė, An t ar • *
2. 10 (K> vai suvažiavimo ati
darymas —t dr. Vladas Šimaitis. Į Lietuve- himnas.
i Juodvalkį ir Vida Jonušienė.
3. Amerikos himnas.
Pastaba: registracijos mokes
I
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu '[
4. Įnvokacija — kun. kan. Į
tis ir priešpiečiai 5 00 dol.
Brighton Parko, Lietuvių Na
Vaclovas Zakara1 ka>.
. ?212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7743
Priešpiečiai tarp 1 ii 2 vai. po mu Savininkų Draugijos, Rude
5- Mirusių nai ių pagerbimas
pietų.
ninis Balius bus š.m. lapkričio
— kan^V. Zakaiąuskas.
BUTŲ NUOMAVIMAS
Metiniame Tarybos narių ir mėn. 24 dieną, 7 vai. vs'karo,
6. Komisijų sudarymu*:
2117
\V.
43
šauliu
Namuose.
<■ tstovų suvažiavime kvečiama
a/ registracijos,
a NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS>
dalyvauti ir patriotinė lietuvių
(Jr.cagoje.
b rezcFucijos.
e NOTARIATAS • VERT1MAL
c/ spaudos.
visuomenė. RLB-nės nariai kvie
>Icninę programą išpildys
YBŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTO!
7. Sveikinimai.
čiami kuo skąitling ausiai šuvapaiIS|o Strolios vadovaujama grupė “Vaiva”.
8 JAV RLB-nės Tarybo na- ziavime dalyvauti.
r. BACEVIČIUS — BELL REALTS
Ųiu ir atstovų pereito suvažiavi
Po suvažiavimo 7 vai. vakare' šokiams gros puikus orkestras,
INCOME TAX SERVICE
mo protokolo skaitymas — Apo
toje pačioje salėje įvyks tradi- Pagarsėjusi šeimininkė, gamina
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
linaras Skopascine Kūčių vakariene, Del in- šifta maista, kuriuo vaišins at
/ 9. Paskaitos: “Mūsų Dešimt
formacijų skambanti: 737-0928, silankiusius svečius ir viešnias.
mečio veiklos raida” — A. JušVeiks baras, su visokios rū
434 4645, 434-3713 (Chicagoje).
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
kev čiiis ir A. pięiškys..
PATAISYMAI
863-5135 ir 863-6492 (Cicero, šies gėrimais. Didelis dovanų
ČIA GERIAUSIA VIETA
\ 10 Pranešimai:
Torto Chicagos miesto
523-0148 (Brighton Pk.). 1-219- t paskirstymas — laimėjimams.
Dirbu ir užmiesčiuose, troli,
LIETUVIAMS.
a/ Tarybos prezidiumo.
365-4184 (Indiana).
yorantuctai ir varininga L
Bilietus galima užsakyti iš anb/ Centro valdybos — pir
KLAUDIJUS PUMPUTIS
i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
4514 S. Talman Avo,
Kviečia:
mininko ir narių,
; ksto. Pašaukite telefonais No:
A. Dagys
Muzikantas
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

ToL 927-3559
c/ Kontrolės komisijos,
Tarvbos Prezidiumas.
j 778-3025 arba: 376-3928. —----- --------------------------- —---------------- ----------------------------tavimas.
i jiie
patarnaus. Taip pat| organįzacjjas su vėliavomis mi-’yra laišku rašvmo mėnuo. Mū3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
bilietai bus parduodami prie te nėjime dalyvauti......... Valdyba
DĖMESIO
su adresas: Lithuanian Minis pirkinys.
; j i m o į salę.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAItries, P. O. Box 321, Oak Lawn, Didelis, gražiai įrengtas bungalow. Tiktai $126 pusmečiui
see us for
automobiHe’
• FVisus prašome skaitlingai
Nebrangus.
liability draudimas pensininktrm.
IL 60454.
PAGUODOS REIKA
! dalwairti.
finanang.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
LINGUMAS
Kviečia Draugijos Valdyba
Chicago, III.
. <

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

{PASSBOOK
SAVINGS...

AT 0U1 LOW UTB

High
Interest Ratei
Pxsd on Ssrir-vs

imsresi Coctpounded
Eažy anti P*ti Quarterly

-FSLICČ

MutualĮ Federal
Savings and Loan
Ž212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL S06M
Peter Kazanauskas, Pres.
TeL: 847-7747
XknSt Mon.Tll«.Fri.>-4 Thor.9-e S«t.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

1

ŽMONA IR MEDŽIOKLĖ

“O Dieve, savo vaTdu* išgelbėk
mčlnt? ir savo galybe pateisink
mane! O D:eve, išgirsk mano
maldą, klausyk mano burnos žo
džių!. .. štai. Dievas yra man
padėjėjas, Viešpats yra tas, ku
ris palaiko mano gyvybę.” P$.

Medžiotojas, pasiruošęs su vi
1 — L. K. V, S-gos Ramovės
sa apranga, tarpduryje sutiko
! Cliicagos Skyr.V-ba rengia Liesavo bičiuli.
1 tu vos Kariuomenės atsikūrimo
i
e
— Kur tu išsiruošei? Juk da
minėjimą lapkričio 25 d. Jaunbar ne medžioklės metas. — nu
Pamaklos J. Centro koplystebo bičiulis.
j čioje, 10 Mal. 15 m in.
■— ša, tylėk... Mano žmona
'■ Centre šia tvarka:
. ....
Maloniai kviečiame pasiklau apie tai nieko nežino.
Apeigos prie L. Kovų PaJ minklo. Tuoj pa t Jaun. Centre syti šios radijo programos šian
NEBANDĖ
! apatinėj salėj p. Kučio paskai- dien 8:45 vai. vak. banga 1450
j ta, meninė dalis, kurią atliks p. |I AM per “Lietin’Os Aidus”.
Teisme teisėjas, nubaudęs
Monkai ir bendri P f E T Ū S.{j Sekmadienį 9 vai. ryto pasi- girtuoklį, jam aiškina:
.
įklausykite “Gerosios Naujienos
.»— Argi t ir nieko negirdėjai
Norint daly auti pietuose sta I Lietuviams” per Sophie Barčus.
lūs užsisako šiais tel.: 925-6193
Jei turėtumėte klausimų, pa apie Alcoholics Anonymous?
pas p. Ivašauskienę ir 436-6641 rašykite, prisiusime Jono Evan
— Ne, tokios markės neteko
pas K. Juškaitį.
gelijos knygelę;■’Gruodžio mėnuo bandyti, — atsakė vyras.
•Kviečiame visuomenę ir visas
x< j

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai'

TAISO ORO VĖSINTUVUS, '
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkyz
Tel. 585-6624 _
;{
HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

Dengiame ir taisome visę rS^
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
' 6557 *S. Tolman Avenue
Chicago, IL 60629 '

434-9655 or 737-1711,

Notary PubHc

INCOME TAX SERVIC1

GOVERNMENT JOBS

4259 S, Maplewood, T^^254745fr

SI 6,559 —- 850,553/year.
Now Hiring. Your Area.
Call 1-805 - 687-6000
Ext R- 9617.

Taip .pat darom vertimai^, gimimy
iškvietimai,’ pildoiai; pilietybės *
’šymai. ii> kitokie blankai.

g.r
-..-s.
,■
Homeownersi insurance

MISCELLANEOUS
įvairūs Dalvkal

Irifecrty FccJcraI 7avinss

Tel. 523-8775 arba 523-9191

Mercedes 350 SA paduodamas,
gerame stovyje. Visi priedai
Priimame geriausią pasiūlymą.
Galite užsakyti vokiškas mašifnas
. 484-0658

320814 W. 95*i SL
Everg. Pirk, IU.
40642 -424-8654

AND LOW ASSOCIATION

Filadelfijos Federaline Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė
* 1

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų 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 ištaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:
«

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
4 ’
AND LOAN ASSOCIATION
!
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

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

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Ęendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų
dolerių.

KAINA — $17. (Persitmtitrui pridėti $1)
Siųsti ėekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St

C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas
njĮŲiumBii

raws~-.'accsjgi

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsaGaunama “Naujienose” ir pas
Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teigėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legal iš komis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.95 (su per
mit imu).
NAUJOKO ARGUMENTAS
•— Tu sakaį. kad nOTl tarnai
eiti j povandeninį krivį?
— Dėl to, kad aš esu pripra
tęs miegoti prie atviro. Lango
ST

Advokatas

GINTARAS P/ ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien? aat
9 vaL ryto iki 8 vai vakaro.
Seštad.: nuo~9 vai- r. iki 12 TiL d.
Ii pagal susitarimu.

. TeL 776-5162 \
f«49 West 63rd Street

advokatų draugija

V. BYLAITIS ’■
ir V. BRIZGYS ’
Dirbo valandoj:
fočtą dieniąja pagal sušita

4606 S. Kedzh Ava.
Chk»?o, OL 60629

Tel: 778-8000

world on fire

.
j

