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PALIKTA ALTO VALDYBA TRIJŲ METŲ 
z A L . KADENCIJAI
Amerikos Lietuvių Tarybas 

45-me suvažiavime sudalytoji 
valdyba lapkričio S d; susirinku 
si posėdžio į savo būstinę Čika
goje pasiskirstė pareigomis.

Vienbalsiai nutarta, kad ligšio
linė valdyba pasiliks savo parei
gose ir nairjam terminui, kuris, 
suvažiavimo nutarimu, bus-dve
jiems metams. '

. Tokiu būdu nėr ateinančius

mavo, kad jo ętraipsnis apie Lie
tuvą buvo lapkr. 8 <1. išspaus
dintas ’“Chicago Catholic’’. Adv. 
S. Kuprys supažindino su naujai 
lekižramu 'Observer", kur daug 
vietos skiriama Lietuvos reika
lams, v'.' ................ ..

Svarstant lėšų klausimą, nu
sistatyta viešiems siekti dar di
desnio taupumo visose srityse.

■ Ady. Damanskio vietoje dajy-
idvej.us metus Amer. Lietuvių vavo adv. S Kuprys.
Tarybos pirmininku biis'Teodo- - * .’•■ *
ras Blinstrubas, vicepirmininkai. . GAUSUS 45-TASIS ALTo 
Stanley Balzekas. Jr.,'. Povilas 
-Dargis, dr Leonas" Kriaučeiiū-- 
nas, inž. Viktoras Naudžius, dr.
Vladas -Šimaitis, inž? Jonas .Ta- , 
landis, ir drt Jona-s Valaitis;s.ekr, 
inž.. Gražvydas Lazauskas, pro- ‘ 
tokolų selųė. ’df.; .Vytautu 'Dar- ( 
gis, iždinihkas Mykolas'.Prane
vičius, iždo sekretorius Petras 
Bučas, nariai: adv. Aleksandras 
Domanskis, inž. Stasys Dubaus
kas, Daina Danilevičiūtė - Dum- 
brienė, Vanda Gasparienė, Jo
nas Šiaučiūnas ir Ramunė Tri- 
čytė. J . ' ’

Pąsiskirstant pareigoms,’-pasė
džiui pirmininkavo dr? VĮ. Ši
maitis, o visą posėdį pravedė 
pirm. T. Blinstrubas T. Bliristru ' 
bas pain 
Liet. Tars 
]’O pąti^,|l _ _ 
nevičiausj'dt- T^ėjidžiė, •-vS-1. . ■ r: i jy
parienės i^uri.t'dr.vJ;. -Pr^skio 
pasitarimųs'i'šu "nauj’aUWwiidu' 
JAV LB pirbč inž.
jo pavaduotoji!'V. yptėrttĮ* da-" 
lyvavo liet" mdkytcrių-'^iivažiąvi-’ 
me, juos pasveikindamas; pąm-;. 
fohnave dpie- -naujai išsiųstus 
raštus, •> t/ ?- -. ■

Dr. J ■Valaitis kėlė ; reikalą 
Amcr. Liėtr* • 
platfesni us ‘ dvej ii iri etų veiklos, 
planus. v .

Aptariant praėjusi ALT suva
žiavimą, dr. L. Kriaučeliūnas 
siūlė ateityje pertvarkyti jų cr- tų laisva- 
ganizavimą. !

Kun. dr. J. Prunskis painfor-J t ų; p. Bučas. I.

SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvi u Ta>ybos su 
važiavimas, įvykęs 1985 m. lap
kričio 2 d., buvo labai sėkmin
gas. Išvakarėse. ALT patalpose 
buvo -suvažiavimo- delegatų ir 
Čikagos veikėjų pabendravimas. 
Nežiūrint lietaus, š'įisirinko apie 
150. žmonių. ALT pirm. Teodo
ras. Blinstrubas padėkojo Čika
gos Lietuvių Tarybai už sureng- ; 
tas vaišes. Čikagos Liet. Tarybos 
pirm. Marcinkienė' -jpasidžiaugė 
gausiai susirinkusiais, pakvietė į 
a.ą- L. šimučio mirties sukak-

rfehę-a'l&čfeiiii^'j
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HALLEY KOMETA SEKITE 
NUO ŠIO VAKARO IKI PIR

MADIENIO RYTO

I -- Amerikos' mormonai išsi
rinko 84 metų Ezrą Behsvą Sa
vo vadu, "kad’ nekiltų kalbų "dėl 
moterų'.* ' ' '"“l ir

įėjo, o kai suėjo.kiti vyrai, lai 
Almasatas pradėjo šaudyti. Žu
vo vi iš 100 žmonių iš abiejų pu
sių. Žuvo visi įsibrovėliai.

Liudininkai tvirtiną, kad į 
' Begotos teisino rūmus pirmiau

siai įžengė maištininkų' varias 
Andrės Almosatns, viską apžiū-

su-

leis, atomo raketas., - -k j 
Sekretoriiis Shujtz praeitą sa- 

,lekiančią : vaite buvo Maskvoje .ip pareiškė,'

M. Barier.ė, eek re to ristas: dr. 
Vyt. Dargis, Ign.’ And.ašūūnrs, 
Ant. Pleškys, rezcliucijiį: V. Ši
maitis'V. Naudžius, "adv. A. Do- 
iran<kis, J. Jurkus (Rocheste- 
rietis); St. Siirantas (Rockfor-' 
das), dr. P. Švarcas (St. Lotus;,' 
A. Mažeika (Los Angeles) dr. A. 
Barauskas (Dr.nitas), A. Pan
ties-is (Clcvelandas)'. A. šūkis. 
(St. Petersburg), O.. Jokūbaitie- 
nė. (Cleyelanda.s) ....
...............  . ALToJnf,

.., SUVAŽIAVIMO' PRADŽIA 
ve* apie Amer. I . ■■• vj. ,

_ 1 AIį|^£ąyarta^nas;vyko Liet.
^Pra- ^i<iarė i;

: pirm. rTfbBI-i^tnibas. AV him- j 
i£to:L'inasĮ*iUgę.do|įs>y^b’..^ujant sol.

Al. Btiiziui.^cpfnpįįpi’of. dr. L.
■ šimučiui. į 'aatb^j.-prezidiumą 
pakvietė -garbės * ų^’į k u h. A- 
Šfešį. 'dr:-ŲyV4daifIjjĘovilą Dar
gi; jirž: V. 'NaūdžiiĮįt-St. Balzeką, 
jdr. -L; ; KriaueeBąii|u dr. V. ši-, 
mąątf, mži’GMrt^anšką, -M. Pra
nevičių. ' ‘

ir

Tarybai sudaryti Invokacijoj^'^k'unr'.A; Stasys su
važiavusių mintis tillkėlė į laisvą 
Lietuvą, prįinifiė jo^kančias ir 
kvietė vieningam darbui, kad 
Dangui Įsiminint Lietuva vėl bū-

Sudarytos komisijos. Manda- 
Blinstrubienė,

Halley kometa Žemės arbi- 
tej 1910 melais

. Prezidentas Reaganas pareiškė viltį Ženevoj 
sitarti su Sovietų Sąjungos atstovu

T

atskrido Į Washingtona, kad pasakytų kalbą amerikie
čiams apie reikalą Įšaldyti atomo ginklus ir ieškoti bū
dų pasaulio taikai ir gerbūviui. • '

Willey Brandt

Į WASHINGTON. D.C. — Ha
lley kometa pasiekia Saulės sis
temą kas 76 metai. Ji perkerta 

‘ žemės orbitas, priartėja prie
Saulės, .nusisuka ir vėl grįžta į 
savo orbitą. Jai reikia šešių Že- ' 
mės mėnesių, kad apsisuktų ir 
vėl pasijei-tų 38 metus, kad pa
siektų kitą savo orbitos galą.

1 Ketvirtadienį astronomai ir 
erdvės kūnu stebėtejai jau susi
taisė savo teleskopus, kad galė
tu pastebėti Halley Kometos švie

. s;.s. Geriausia kernotą sekti iš 
aukštumos, kur nebekliudo de
besys. Patariama kometos ieški- 
ti Plejodės Žvaigždyne, iš ku
riu Halley kometa išlenda ir ar- 
tū ?. prie Saulės. Kometa atro
dys panaši į Mėnuli, i nusę Mė
nulio. Dabartiniu metu ji yra
72 milijonų mylių atstūmėjo nuo j dėtį. Jems svarbu nustatyti. 
Žemės. Ji skrieja 69.500 mylių j 
valandą. .* Jh

Astronomai apskaičiavo, kad 
josios uodega siekia 800.000 my

lių. Astronomai nežino, kodėl šį

RUIZ, PRADĖJO VERSTI LAVĄ 
KETVIRTADIENĮ PRASIVERŽĖ UGNIAKALNIS

Žvėreliai laiku Įspėjo gyventojus, patarė bėgti 
galimai toliau

Išsigelbėjusieji Armero gyven
tojai tvirtina, kad 90> gyvento
jų tikrai žuvo, nes juos užvertė 
ne tiktai purvas, bet ir lava. 
Lėktuvų ii- helikopteriu padary
tos nuotraukos rodo 4.000 lavo
nu.

Žmonės suklimpo į slenkantį 
purvą ir nepajėgė išsikapstyti.

WILLY BRANDT WASHINGTONE GAVO : 
EINŠTEINO TAIKOS PLOKŠTĘ-

Apgynė Berlyną nuo komunistų, o dal>ar ieško-būdų 
sutaikyti JAV ir Rusiją ; ' •

WASHINGTON, D. C. — Va
kar Amerikos • sostinėje Willy j 
Brandt pasakė taikos s 
kalbą, už kurią, jam buvo su-1 kad su Geibačiovu negalėjo su-. 
teikta Alberto Einšteino taikos ■ 
plokštė.

Tuojau po karo Stalinas labai Į 
nųrėjo valdyti visą Berlyną, bet 
jam nepavyko. Willy Brandt, 
grįžęs iš Švedijos suorganizavo j 
jaunus vyrus ir kvietė kovoti' 
dėl kiekvieno kvartalo, o perei-' vas. Ženevoj išklausęs prez. Rea- > 
tais metais. 1 „
aplankė didesnius Vokietijos I >ią nuolaidą, 
centrus, tai jis visai nenorėjo 
kalbėti <u Willv Brandtu. Vo
kietijos socialdemokratu vadas 
važinėjo i Maskvą kur 3 dienas 
kalbėjosi su sovietų valdžia, dėl j 
to prezidentas nenorėjo jo pri
imti Brandtas atskrido i Ameri 1 
ką. Žiūrėkime, ar prez- Reaga
nas dabar ji priims. Brandtas 
siūlo įšaldyti dabartinę atomų 
raketų gamybą, o prezidentas 
reikalavo ir šiendie yra pasiryžęs 
Gorbačiovui pasakyti, kad Sovie- i 
tų Sąjunga turi pasižadėti ato-1 
mo ginklu visai nevartoti. Ko-į 
kia prasme jam kalbėti su 
Brandtu. kad jis siūlo tiktai įsai- į 
dyti. Ru-ai ledą nutirpdys ir pa- i

MARĮKITĄ, Kolumbija. — So
tine- gyventojai dar nebaigė va 

jyti Aukščiausio teismo rainų 
. lauže, o ketvirtadierti visą kraš- 
tą sukrėtė iki to meto sniegyne 

‘ ramiai stovėjęs ugniakalnis Ruiz. 
i Pelės, žiurkes, laukiniai šuniu 
kai, zuikiai ir kitokie kalnų žvė-

Į repai girdėjo žemėje drebėjimą
ir bėge’ galimai tolinu, plauke' Kiti tvirtina, kad vien tik Arnie- 
per ežerus, tipelius, kad tiktai | 
ugniakafruo lava nepasiektu, j 
Žmonės pamatę bėgančius žvė
relius, ėmėsi apsaugos pi iemo -' 
nių. kad išsigelbėtų.

Ketvirtadienio ryte prakiuro; 
. Ruiz kalno viršūnė ir pradėjo 
j veržtis garai į padanges. Žmonės 
i žinojo, kad pavojus prasidės, kai 
i iškelti .garai atvės, medžiaga su- 
Į kietės ir pradės kristi žemėn.

Toliau gyvenantieji turėjo iš- 
-įkasę duobes ir apsistatę akme
nimis, kad prasiveržusi lava ne
pradėtų-veržtis Į vidų. Karšta la 
va yra pats pavojingiausias daly 
kas. ■ - - - - . . ■ <

Ugniakalnis. Ruiz yra 35 my
lių atstumoje 'nuo Bagotos. Ruiz 
kalnas :yra 16.200 aukščio. Jis 
visą laiką yra baltas, ^apsnig
tas, Niekok neatsimena,'kad jis 
kada nor.s-;būtų prasiveržęs, o da- į 
bar nuo-jd teka karštas vanduo.; 
sumaišytai su purvu.

Labiausiai nukentėjo Hrmero į 
miestelis, kuriame gyvena 20 0001 
gyventojų. Manoma, kad jie vi-! 
si žuvo. Labai nukentėjo Čin- 
čmos miestas, turėjęs 70.000 gy
ventojų.-

Trečias miestelis nuo kalnrj: 
viršūnės yra Marikitos mie.-tac. | 
Kare vadovybė ten nusiuntė į 
savo bazę nukentėjusiems gel- į 
bėti. Nukentėjusius neša ir ve-l tarė grąžinti

r o gyventoju 
užversti, nėra 
išgelbėti.

žuvo 15.000. Jie . 
jokios vilties juos

prasiveržė trečia-Ruiz kalnas 
dienio rytą. Prasiveržimas buvo 
šone. Antras prasiveržimas įvy
ko 9 vai. vakaro. Jis buvo, tfjks 
stiprus, kad prakirto Ruiz kalno 
viršūnę ir šovė tiesiai į aukšty
bę.

19 metų Hortenzo Olivares 
tvirtina, kad ji užgirdusi šauks
mą naktį. Ji padavusi mažą kū
diki vyrui, o pati išėjo gatvėn. 
Išėjo ir jų tėvai Visi pasileido 
taku, žemyn. Jiem trenkė tekia 
stipri purvo banga, kad vyrui 
išmušė kūdikį Ji buvo nėščia 
ir pasitraukė į šalį. Banga visus 
išskirstė ir jų daugiau nebema
tė.

— Iš Libijos pabėgo buvęs 
premjeras Addul Bakas, kad 
Čhadafi jc nenužudytu.

—- Jeanne Quinn amradignį 
paskelbė, kad ji kandidituos 
Cook apskr. Cjerko parūgoms-

— Krašto apsaugos departa
mentas skelbia, kad rusai laužo 
visas sutartissitarti svarbiausiais klausimais,1

būtent, nevartoti atorrto ginklų
Jei šiuo klausimu iš, anksti ne-'^ bazę n'u.kentėjusien,s gel-| — Ilinois Bell bendrovė nu
susinu ia. ta! nieko iš to neišeis. bėtj Nllkentėjusilis neša h- ve. tarė grąžinti padėtus užstatus 
Gamybai teks leisti dideles su-, . Marįkitą. o iš ten lėktuvais' tiems asmenims, kurie pavėluo-
‘nas’ J veža i artimiausias ligonines.

Mums atrodo, kad Gorbačio-;-------------------------------------------

★ WASHINGTON

— Didžiuu ežerų šiaurėje. 
Sierra Nev.ndcje, Sacramento 
kalnuose iškrito labai daug -nie- 
go.

‘ davo sumokėti moke:

SANTIAGO

CENTRAL
AMERICA

BALBOA?
^^“XCftLOMBIA

kai prez Reaganas j gano stiblūks ir padarys didžiau- Į 
didesnius Vokietijos I >ią nuolaidą, sutiks nevartoti!

atomo ginklų ir atsisakys pa-j 
vergti pasaulį. Kas jam belieka! 
darvti? Sivietu maršalai ir darbi į , . . Iįlinkai girtauja, o degtine scvie-j 
tų pramonės neatsisakys.

kartą ta uodega yra ilgesnė ir 
storesnė. Manoma, kad iš kome
tos išleista daugiau turimo ge 
so. kuris susikristalizuoja ir žvil
ga.

Astronomai ir mokslininkai 
fizikai nori patirti kometos su ■

kometa iš tų pačiu elementų, 
kaip ir žeme* planetos.

Paskutini kartą Halley kome
ta priartėjo prie Saulės ir Že
mės 1910 metais.

CUBA^

BR.GUIANA
ORIMAMenezdela\^c _____

W>FI. SUIANAKALENDORĖLIS

Lapkričio 16 d. — 
ruda, šv M.v'rtirita.Aiškutis. Ku
bile.

Lapkričio 17 d —Aušros Var
tų šv. Marija. Stange. Svetikas

Lapkričio 18 <1. — Latvijos Ne
imk!. šventė, šv. Petro Pau- 
'i.uis Ledrūnr.s, Lizdeika.

Snrlė teka — 6:40. leidžiasi —J 
4:29.

Vėsus — vėjuotas.

ĘCUADOC^

iiAzn

BRASILIA

CHILE

SAO
PAULO . j- BIA __

©OR,0DE:=
JANEIRO -

BUENOS
uibWay

JAV ir Pietų Amerika šaukia pagalbos žemės 
’ drebėjimo metu nukentėjusiems žmonėms 
į



TVIRTA SVEIKATA t PASTOVI LAIMĖ
‘i r:.

Kūno, proto ir jousmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žibių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

,y«ą- neišvengiamas mum> sen-
, Patašiai užafce-mėa iš-

i. Abiem. MvfįUil Ms uis.

U* mašinos, ttefc žjnogaus.

ARTERIJŲ PR ISKRETIMAS—STROKO PRIŠAUKI 
; MAS (12)

Kovokime su -kleroze-,>u arterijų priskretimu 
yisomis priemongiftfe,’.— tik tada nuo stroko at- 
šitcilnsi'mggiž^ltalnų, kalnelių!

, ' Mediciniškas raginimas.
.Naujas automobilis, kaip jr jais modeliais.

aRlOmobilį ar kūną,, jkiea Iktuki- 
snaudę ir pis^ėkūne savo 
mašina datųtiku ripmlb iš 

o ne tada, kai ji gero-' 
kai Wpgvmla, ar visgi į niekus 
pttVirsta. < t t
---Šiai apsnūdusio - puodininko l 
]ąįtftose-dienose u;- pabudusio' 
pėivėlai likimas: —“Mano au- 
sy$ prastos — neštųjų "hearing

Jei toks arterijos užsikimši- gerumą-
m&3 įį&aBaėi Šrinyje —js vadi- Sunku'rasti žmogų, kuris no- 
r^asi coronary thrombosis) ė..‘- -etų būti geru. Net ir didžiųjų 
<Ues arterijos yadir|sa įioronary žmonijos priešų širdyse vis dar 
ąrteries, mat, jo eina aplink — lypi gerumo gibirkštėlė. Ir te
supa širdies raumenis karūnos

sveikas kūnas yra geros (^maši
nerijos. Kiekviena naujo juionio- 
biHo dalis veikia reikiamai. Ga
zolino vamzdeliai neprisfcrrstų 
ir * txxiel pakankamai degtų;j>a- 
duoda, motorui. Toks autoriipbi- 
lis-jūą^a pirmyn sormaliu ■jįier- 
čiu ir be dniasnių trukdymu. | 
Alyva tepa mąšinos ratus — ra-l 
teiius ir pastarieji rieda, kaip rei ■ 
kiįėit.. .Mašinos nervai j vairios 
vielos yra nea įsi sukusios ir vei
kia- puikiausiai,

Nežiūrint to, naujos, mašinos 
gerumo po- kelių mėnesių 
■iifis vąntojima, jų.pi-adeda gesti!
— send: nors, JaĮys dar gerai i 
vėdęi^, yieiiok metalas prakfctla

-. vanhzdeliai nh<a priskie-
ii . niu&i-neJ įja . Kuria pasuad’Aonpir nepilnai sudegu- .. - per visa *avo amžių, o ne -laiki.sioL gailimo dab’s- apkloja, ma-.. •JSL -s ' - J i nai, sos kelis metus, kaip

elgiamės su au.cnąobiliuĄ.

ŽMOGAUS KŪNAS YRA 
SAVITA MAŠINA

nia~ 
sude- 
žmo-

Žmogaus kūnas yra irgi 
šina, tik. nepalyginamai 
tingebsė ui automobilį.

Į gaus kūno dalys irgi sensta ir 
i žangus turi gyventi, su sens t an- 
l ėiomis kūno dalimts,neskaitanl 
j pakeitimo pavieniu jo kūno 

ualių, sakysim, inksto. Prak
tiškai, mes negalime pakeisti 
bei išmainyti savo kūno italių. 
AėgiUiine taip pat išvengti jų se 
nėjiim\ iiors bent kiek pristab- 
c} t k uĮ hėlčinlą senėj imą yra į 
mums galimybė. Mes 
dalig giiau -j 
iha&ūi-oĮ’iją . kurią pasUąi'koiiie

turįs artritą ranko^eMano krau 
jaš aegtuai varinėj. Aš per pu
siaują negaliu gert*? išsitiesti.Ar' 
Jįrįį vaistų nuo t<k « tik osteo. I 
paid- masažas ir 4tiįeaUnents”.
Mano nugarkaųjisęper pusiau-' tol žmogus nejaučia ligos, 
ją .Surakintas....” -'-Ab;\ IrK b'’ j
-’Jokiems nepadorią nė l^rųn-l 
cūįzijos Lurdas,*a^š lėn šim
tą/-mėtų tik 24 pą.gijiniai už- 
skąilyti stebūkJiD|^pors ten 
pea: šitą pietų suplakė milijo-' 
nų miLj oriai žmonių, panašių, i 
kaip vhš aprašymą ’"pjeiisininkė.

Muz. Juozui Sodaičiui pianinu pritariant ir kartu 
dainuojant, lietuviškas dainas, dainininkė Adelė Lato- 
nienė su Alfonsu Šidakiu Alvudo pažmonyje, Lietuvio 
sodyboje-

Išeina, kad nėra ųė, vienam ki 
tos. išeities, kaip Ižrfcu 'pradėti sa 
.vaf sveikata bent Įtiek rūpintis

galinis kjjip mes nipinainžsįsa-vo aute
li prižiūrėt! savo-kūno . 0';

m®>

? - 1* '

- SKLEROZĖ Nė VIENO
•t - • -- - -L- t •

. rodyti : 
nors ji jau esti ton pažengusio Į sk-etmią 

į kai arterijos visai priskrenla laipsnyje, 
svarbiausiuose organuose: »r- 
uyje, smegenys.-...- taria saxo 
ma, kad žmogų.- gavo siroką, 
pakeltą kraujŲspaucų ar inkstų I 
■neveikią.

Nežiūrint tokio priskretimo 
mes stengiamės sulėtinti sklei'o'- 
žės eįgą visuanis mums prieina*- 
ŽUomis priemonėmis. Tame dar_

I 6e nereikia nustoti vilties, jei! 
tikrai vilčiai yra pagrindo Tik 

Fei-aia žmogui iš jaunystės jpra- 
sū į sveką gj'veismą, į tmiKamą 

t šąvęs tvarkymą, i savu pavyz* 
■ džiu nurodymą kitam, kaip pri- 

y&iu vengti žmogų , alinančių įp- 
'fbčių. > . (

-žinoma, mašiną gali būti^pa- 
tassą^įa, ■ beveik kiekviena. rievei 
kiaatįjus dalis gal’-būti pąkehi- 

veikinčia. Jei gerokai "apgeni 
dą Ap-ašina, ji gali4būti iškeista' 4 
W • ;-
'S'aJp ėštf- Adgialjiašūsii kfek? 

vgąįa mašisa-. nuo papras.-iatrs.io

NELAIMĖ SU APSNŪDU
SIU ŽMOGUMI

riastt Surpr-aota, kas tfeYoSi-^jvaų-

g§usib komputerio. - Mat, masi
nį. yra žmogaus pagammtos ib- 
cfel j ris galibūti pakeistos jįati-

kie žmonės, praėjus jų nesvei
kam susijaudinimui, tampa ver
tais Dangaus Karalystės. Dabar 
daug yra pasaulyje kenčiančių
jų, iškaitant ir mūsų brolius tė
vynėje. Jie irgi yra didvyriai, 
gyvi ir mirusieji. Mes už juos 
melskimės ir savu pavyzdingu 
gyvenimu žadinkime savo vai
kuose gėrio gausėjimą.

Atsimink, Viešpatie, tuos, ku
rie pirma mūsų iškeliavo E šio 
pasaulio, kurių kūnai dabar mie 
ga. Jie, būna arčiau Dieve, mel
džiasi už mus čia ant žemės li
kusius. Mes, stenkimės vienas 
kitą darbais gerbdami, (kas kart 
žmoniškesniais tapti ir geresnio 
likimo po mirties susilaukti.

dart, toks širdies arterijų užsi- 
kimsimas sukelia širdies ataką 
(myocardial infarcion; tai yra j 
širdies raumens ampirimą). Jei 
smegenyse toks (užsikimšimas 
(cecerebral thrombosis) įvyk
sta, žmogaus smegenų celės ap
miršta (cerebral infarction), 
paprastoje kalboje tas vadinasi 
streiku (a stroke).

iŠVADA.Nelaukime iki mūsų 
gyvybinės arterijos užsikim ga- 
jūtinnai jr mes gausime, ar tai 
širdies ataką ar stroką. Mes 
stenkimės sulaikyti tą arterijų 

į senėj imąąpriskrėtiimi normalų 
širdies kraujagyslių pn- Vy]jsmą — jį bent kiek sulėtin- 

(skleiozę) įvairiame jej ne gulaiky’ti.
-• i Sulaikyti galime pakeičiant 

pradedanias gydymas įpročįUs sveikesniais: Bevalgant 
gyvidinių riebalų, raudonos mė- 

dešrelių ir 
vidaus organų, kaip kepenų, 
smegenų, plaučių... Žinoma, rei
kia mesti rūkius, besisvaiginus 
ir oradėti visas kitas turimas ne- A 1
geroves. Valgyti tik vaisius ir j 
dai*žoves su pieno gaminiais,'

. - .kiaušiniu baltymais ir kajaku-’
” t tienos—vištienos šlaunimis.Tik

taip pradėjus gyventi, apsimokės 
imti dar ir trejopi vaistai. Apie; 
tai kitą kartą.

Pasiskaityti.
witz7 M. D. Strokes and 
Prevention. Ajovė Bcok. 

* *
KILNIOS MINTYS

(sklerozę) įvairiame

Tauta j
nuo sklerozės ir vėl tiriamas šir
di-3s darbas ar tas arterijų pris- tiynių, dešrų —
kiėlimas bent kiek pasikeitė.

KAS YRA TAS ARTERIJŲ 
PRISKRĖTIMAS?

7985 m. S. Amerikon Pabaltiečiu 
ir Lietuvių Plaukimo Pirmeny

bės

1985 m. Š. Amerikos Pabaltie- 
čių Plaukymo Pirmenybės įvyks 
1985 m. lapkričio 23 d., Pape Re 
crea tion Centre. 953 Gerrard 
St. (kampas Pape ir Gerrard 
St.), Toronto, Ont. Varžybas 
vykdo — Toronto estų sporto 
klubas “Kalcv”,

Varžybų pradžia — 4:00 pin. 
Registracija — apšilimas, nuo 
3; 00 pm.

Varžybos bus vykdomos šiose
Arthur Anco- klasėse>Vyrmoterų (15 m. 

their;

Arteriosklerozė (arba arterioi 
sclerosis arba kitas vardas: ar-' 
thehosclerosis) yra visur 
randanti ir pasalinga liga. Ji ap
lanko visur esančius’ beveik kiek 
vieną mūsiškį ir nemūsiškį bet 
kada ir -kiekvienu metu. Kalkėji- ’ 
jiino vyksmas arterijose prasi
deda gana anksti didžioje arte
rijoje (viadisamoje AORTA), —‘ 
ten, dėl jos didumo kalkėjimas' 
ilgai dar nesudaro žmogui ža- ‘ 
los. Tas kalkėjimas arterijų (jų ; 
priskreaimas) nuo vaikystės! 
pradedant, pasineAkia GELTO-* 
NAIS SLUOGSNELIAIS. Tie į 
riebaliniai sluoksniai yra natū-' 
rali — gyvenimiška apraiška, I 
atsirandanti pas visus žmones 
ir gyvulius.

Žmogui O 
30 metų, 
(tempas) 
amžiaus

ii* - vyresnių), jaunių A (lg-17 
ni.). jaunių ir mergaičių B (13- 
14 m.), jaunių ir mergaičių C 
(11-12 m.) ir jaunių bei mergai- 
čių-D (10 m. ir jaunesnių).

:.‘Progi*ama apima visus stilius. 
Šuolių Į vandeni nebus. 'J\m- 
žlattš klasifikacija nustatoma pa
gal dalyvio. amžių varžybų die- 

, ria.'
Į DaJyxmvimas atviras visiems 
lietuviu ir estu plaukikams.

j
Dalyvių registracija iki š. m. 

lapkričio. 20 d., pas ŠALFASS- 
gos iplapkymo -komiteto ■ vadovą--- 
St:isi?iKėkstą. -31; BrrtmeĮlįr To- < 
rente, Ont. M6S. 4GS., tel; (416) 
769-1068. •

Lietuvių pirmenybės bus išves 
tos’ iš pabaltiečiu varžybų.

Smulkios . informacijos pra
nešta visiems ; spėri o -klubanis. 
Klubams nepriklausą plaukikai 
dėl informacijų-gali kreiptis j bet 

•’ kuri sporto klubą ar tiesiai į 
šAIiFAS. -

mis mintimis praturtinkime savą ( Visi lietuvių sporto vienetai ir 
asmenybę. Toks susikaupimas , P‘™™< plaukikai skatinami s»- 
kiekvienam — tiek ‘.
tiek kitokiam yra būtinas, jei 
norime laimingesnių dienų dar 
šiame gyvenime susilaukti.

Visi mes esame saviti ir pa
gal savus nusiteikimus gyvenki
me. Mė1- galime savitai stKiikaup ; 
■i ar kad ir šiomis kun- Juozo 
Juozevičiaus kilniomis mintimis 
pasinaudoti.

Visu šventų Diena yra ne ka-* 
r;ų didvynų bet asmenybe kil
niųjų. žmoniškųjų dteria. Tai 
•aikos. kantrumo, pa<iaukojhnc 
artimui ir jam meilės savais dar
bais rodymo didvyriai.*

Stebuklinei yra jų .darbai, sa
vam. siiptKsnia am artimui ski
riami. Visi sir tokiais dvasios d.d 
vviiais susidurdami pajunta jiį

f. ;’.***
PRISKftETIALAS BE 
NCŠISKLNDLMV

arterijų priskre- 
nas gali j .būti dar tik 

ji nesu- 
Saa o -žmoguĮęiL’NTAAlO nege- 
rui^o. Tai^į,* sfcferoze jau gali 
būti, bet zmogtu jos negerumą 
gafi dar nejausti. Ankstyva skle 
rožė, smegenyse ar širdies krau^ 

’ jagyslėse gali nesukelti jokių nt 
geuumų nei širdyje, nei smege- 

vadmasi 
tai

/ \Anksčiaū ,ar _;kiėkvienas 
i/niūsų šusftaįifcsi^e-.<h<žwnės ar. 
.aįgžėsn«!d^’0iė- fįjai takia tik 
KŠpybė. kaip ir iwapfeaus senė ji-___ _____
n^. Mihėteš pr^ętmas arte įukio jlengv^io, Lida ji 
ri^ kaip ir ąutoHfoįalio vaBnz- ■

vieniję, negu joik-Ūne. užsikiirisiinas nešvarumais; j 
įJzsikinisęs gazolino v amžius, vj^ dalis žmogaus serHijiin0- I į
lęitgvten supi aa tarnas, negu už 
sikiinšiKi jo kūne Į arterija. Ji 
Užsikemša, sergant skleroze. 

. Toks ’arterijų užsikimšimai
. - . ■ ■ ir- — ■ • . ■ ®

Sklerozė

; hą; gerai, ktd vanaącKnri u&i-
-kęmša, taip ir pas žutegų esti: Į 
Į>’]r-artėrijbs nėphskrėnta visiš-

I nyse. Tokia skfeitrze
' I•-PRADINĖ . Subclinical)

i yra įrikia^ kuri dar nesukelia j u
’'' Lr j j M JUNiAMŲ neigiamų reiški
jŠ. ■r 1 nių-.UrV . . 7 ' '... | ... k- .

' • ■ j loKia sklerozė gali būti be
- * y . U.’ i jokio įspėjimo (skausmo krūti-

~ , nėje,- a«uų
priartinti

įnirtį ar
• Ę.'-' - ’ ’ . Sukelti.
;Ąy-- * j Net kas

procentų)
; atakos, pirmą

ap lėmimo, svaigu- 
.staigią širdie^, 

smegenyse siroką

penktas žmogus 
miršta nuo širdie-

neturejes Joki. 
nužsisklindimo kuris įtartų
dies arterijų priskrebiną.

DIRBTINAS NUSISKUNDI
MŲ PRIŠA ŪKIMAS

I
Daromi dirbtini iššaukim:» 

(provocative tests) nusiskun-di 
mų? idant iš anksto susekus šir. i 
dies at sftfegenų arterijų gerokai j 
pežengusj, bet dar nesukeliantį j 

t negerumų priskrėtimą.
Kartu rašant širdies darbai 

masiniimi*. duodama visai ge
rai bėsijauėiančiam žmogui vic-j 
toje dviračiu (tokia mašina) va
žiuoti (exercise tolerance best),' 
kad iššaukus nenormalumus j 

( elektrokardšogi-amoje.
Prasižioję lok’o žmogaus šir

dies atovis tiriamas jam ramu
moje erant, įlaroma elekti-okarį 
diograma. O p<> to ji kartojama 
minėtai dviračiu važiuojant, ši r-' 
<tį kiek apsunkinantį Gauti eiek- 

: trinksimoje s-kinfomai gali nu*

1 į 
augant—gyvenant iki j 
to priskrelimo greitis; 
esli nespartttS.. Nue to, į. 
minėtas- riebaliniais

sluoksneliais arterijų priskreti-1 
mas spartėja ir apima gyvybi- j 
nei riebaliniai skiogsniai yra na ■ 
tiiiaii — gyvenimiška apraiška-,' 
atsirandanti pas vsius žmones ir 
gyvulius.
Amerikiečai apskaičiavo, kati 
mes spartėja ir apima gyvybi
nes arterijas, ši rilyje ir inkstuos' 
se. Tos arterijos širdyje yra 
vadinamos coronary arteries,- 
megenyse — cerenal arteries, 

o inkstuose—renal arteries. Lai- 
:e pamažu vykstančio tų arte
rijų priskrėūmas (kalkėjimas), 
žmogus jaučiasi sveiku esąs, ne
durni, kad kalkėjimo vyktmas 
nuolat tęsiasi. Jokio skausmo,, 
jokio nepatogumo žmgits nejau
čia, kol tas kalkėjimas arterijų 
t susiaurina gerokai jų spindžio.

Minėti riebaliniai (geltoni) 
hioksniai ifidinami h* sudaro 

>Inkš tęs (pieques^ kurios ge
rokai susiaurina spindį vidutinių 
ir mažųjų arterijų. Panašiai pri 
sk renta aato-nuobilio vamzdeliai 
Minėtos plokštės, šalia riebalų, 
dar turi savo sudėtyje 'r kito
kių medžiagų (kalkių ir kito
kių).

Kai tos plokštės susiaurina ge 
rakai arterijų spinilį — kraujo 
<rišdj-\ (vadinamas t-hronihu) 
atsiranda ir galutinai pribaigia 
arterijos spindžio nždatrymą.Ta- 
,la kraujas negali patekti į gj*- 
vybines kūno dalis ir dėl to 
tos dalys miršta. <

Kun. Juozas Juozevičius
Kiekvienas valandėlei —kitaip 

susikaupkime kasdien ir kilnių-1

tikinčiam. se ^^bose skaitlingai-dalyvau
ti.

■ ŠALF AS S-gos centro valdyba

^IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

tW~T 8St h

Nuo 1914 metų

Mioj ' • SAV
INGS aptarnauja taupyrfin |f 
Tarnų paskolų reikalus visos 
mūsų aoylurkčs, D^knjatne 
Jums ui mumi parodyta p* 
-ntikėjitna Met norėtum bū 
ti Jums naudingi ir ateityje

«pdr»o*to«
Iki S1M.MW

w. <•<»» sttirr
Chk«f4. fL «0*W 

T»|. *117486

892* SO RARLEtt AVĖ 
Bridgeview. II. 60455

~ "• - -

M
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federal J 
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A Ne LOAN ASSOC1AKGN
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J. ir E. Sinkiai

tanciu

Iktuvitl

M.00
F6.00

-nemirii-1 
s stelėj!

tanga i 
**tc ikim

Read labd and foRcr 
directions.
© Ex-Lrx, He., T9S2

meste
taiui
Tavti

LAuautto.
& ViiHtrTrti

rengiu?^ — Parapijos L ietu yni 
DUėiia, grūstinai pripildžiusi pa-

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX- LAX tonight c

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. _
Chocolated or pills, Ex-Lax isį^ę> įĮjjjp^ajg^ 
“The Overnight Wonder’’

twso r Adomaičio — Dėdė* Berne gyvenimas. Jal ne nssr> 
gyvenimo -bruožu apraSymas; bet tiksli to hukertarpio butties hf« 

studiji, Ta 303 puAla>lą fcnyI

TESTAMENTAU-
Tuo reikalu jūiūs'Jga^dau^. 

padėti teisininko Prano /SLUD 
paruošta ir teisėjo 'AI]&O£BĮe; 
WF-LLS peržiūrėta ‘tSūduyoŠ’’- 
tšlėistą knyga su, legaliomis 
formomis. . Ly' vjr-S.

Knyga su formomfs 'gainM- 
ma Naujieną 'adminlMiaėiįbJfc . 
Knygos kaina" —. $3^5 (su P^7” 
siuntimu).

kjriįįPEHS*’ jgd 
nariams gaiaratoįfi -at srdšaipcK pįg- 
Ktekviecss .Ižėtnyk. ■ įr lietį-vit • žrvs r'.s

■^jGhKi^tatpd, •'peW- >ą3ąrbuot0jo',1 
ir vadovo ,'iiykcia NaujriĖai- 

'.cictriuciety va^ pasikvietus }o ay- 
Sri'rt&^bėndriįdarbius-' >—'Tautos 
Fpiro^j^esięjuspritarėjus sii-.

^parapijos salėje piėfus---įf.$£$-■ 
.pasta-- 

fjttojū jąakri, - TŠųtos Fondo rėmė 
j ji s-u. aukotojus;AĖuvo. apie tai 
skEjbįani$.^er'įiūetus radiją, -taip 
jMt^jk^ščiupse Ą^Dirvoje ir 

bei. A;' Skiriaus vię Į

c. \* ių. T?.d kada puūi k<me rtu> pj 
pi mąjj m-irioną deprių? -- tis n*V 
kiauiie dr. Pr’utin kas Ji,s ų at- tuose i 

dausjs nuo mūsų pas- siambesniū 
visų di!0iiiv<:no. Bet tuvo Įteikt 
sako icJi.- p pi of. Pa- 

ki'c greiči u, kati pa- 
s poetinės piogo ne- 

c_ėl finanst-

kų, renew*ius — palips: st 
■pavy^dėlįs-.' kaip mes ėL 
uenamą’’ Los' Angeles 
pelio mėtų 19 d. šaun 

ninku surengtas balių- 
rifuose namuose “Dirvai’’ pa- 
rtmti, spalių 27, d. lietuviško
sios parapijos surengtoji “Lie-’ 
tuvių Diena"4 . lapkričio 3 d.
TauąęoL; Fondo dfenn. lapkričio 9 
4 - Lietuviškosios-radijo v; landė- 
lįs 'balius parapijos salė’e, lep* 
krjčio ŽjHūvo- Dnktern 
bŠHlU^nfA|^^4ąlėjė, lapkričio 
34 d.-■ Lseptvos-Kariuomenė** 
šventės diena*parapijos salėj?,

f-1, ifcj naiįų'mėtų ir po Jfeut 
jų Metų —: nėrą sąvaitgalip jei 
nerejkthi kur eiti— tik turėk 
sveikatos ir pinigų... Nesistebiu, 
.k ad • 'šitaip 'mėnesiais kiekvienas 
^yąitgslį .užėmus ..lietuviškais 
renginjgls’— karkas “pailsėti*-’ųiai Namai 

B,. Giedraičiai
BaW 52^

ir t.t. ir-.t'4.-KŽ0j- šik. znaJūi 
mišinys parii-odys l^krateto pilis- - 

aųkię:Į^aiČĮsu- ■ 
•jų P.bsScęitę/'iies . 

dar tą pačią, fonde |£ėtų^/dieuą ; 
kiek gfedėjau bųvt. gaePįę Jvy 
mažai aukų Jnėftš^jį^jųis-', 
yisi puo staigiausių ilį 'OTnd- 
kiav-ių aŲktdjf^ J viską- ' Skai
čiavus, neužilgo bus oofieiaįiai 
Jautos Fopilp atstovybes ftą- 
skeib'ti spaudoje. ’ . ''

A -Priė gė^ų-įųetų jxWu«kŪČi^O'-: • 
jaiit —- Tai’.tbs^^do. aukotojai' 
dar pabendravo-keliai valiada* 
Žr skirstėsi Į namus patenkinti, j 
kad yra pasišventusiu ir- darbščiu ’ ’ 
žmonių, kurięnip ir. čia'-Loss ,Ąn- 
jąeles rūpi Taiitp^ ?s^ri>’:.
.Mihaš? daibpis: ięr: p’^^š? č ’
>į Įt;-W "
^afiąu’šife-iškiilrimpi toKrn ir t-trlr-.

pamirs.
s mūsų pobūvis, 

v- F.. Palu- 
; binskas, ių yra tų pastangų da- 
y Jis: piniginiai remti Lietuvos lais- 
į vinimo darbą. Šis mūsų pobūvis 

yra vertinga 'pastanga, nors ir 
nėra toks '■ dramatinis žygis tau
tos laisvinimo darbe — koks bu
vo VLIKo Įsteigimas”. Padaręs 
platesnę apžvalgą - ?pie: VLIKo 
ir Tautos Fondo Įsteigimą, prof, 
df. F. Palubinskas savo labai ido- 
imą- paskaitą barge trumpomis 
pęstabomiš apiė" Tautos-- Fona->

80 pri. • ____ _____________ ______________ _ 12.08

NAUJIENOS, 1729 So. Halted St., Chicago, HL 60608 dų*- 
WW ėdį lr prkWktw vWng doterj p«rtfuntimo fiWdocj*.

lalyv&itjdflčnĮ- svečių ■■- 
jfiiktrtbjų; kuritnu- 

_ .... ,ypatingi-' ątkymejy .
(iro — ppdėkbsJal^tąį ■ Netfiinėi- 
čia išvaidinti vičės Hgame fiįmsę 
sjnvšyūis, bet kol- Fūiįdo, vadė-, 

l vvbė p^ske&s vištyaukotojų‘sąy 
, R'išąi ėįa- padėčių
j vardus■ p^ii^^^Mjj^tų.ėJę-
■ kotojų Tair^bš Fėteflni,--Los,
A ilgėjęs^ 1, Julija Hf. E»hiJ*JSln*. 
kiaf a uk-ojo. 27Qp Ą2-, «>anut}" 
ir Vincas- pbyydai&H^. San•’ 
inente.-^-.'15-70 dųį, i Ęjita Ša
kienė . — T38& Aįf>ertąs
kinkys. 4256 dol? A Ąug. į

■ Betty Sinkiai- — ’ 1200 dol., 5
Erika ir Kazy R KrUkauskai — 856 

Mai iįi»irrijojia^ -;$jrųo;
Tniai — 685 doI SLittūvųj Tau^- 

65G. dolf. 9. A,:'ir 
- 600 (fcUir':'%į

O, paskui vy eta pąt buvo, sekan
tį sekmadienį. Tautos Fondo >ie 
viįsęfl- tuoj .po to —sekantį š.š* 

lapkričio 9 d.,'— L ė-' 
s . Radijo valandė.ės 

metfeis rudens balius. Visur te
veik tie • patys žmonės — sve 
čisi^dėjto visai nesistebiu, kad 
šitaip, beveik šavaitgelį, lan
kantis k!jetuviškvose renginiuose 
;r- .daujg. kann atsibosta.;, ir atsi- 
riiepi^.į lankytojo. pasirinkiių:i 
kokiąmte rišigiayie dalyvanų da- Į 
Lar at dar palaukti.;. Bet ne
žiūrint nelabai palankių aplin- 

Kko atžvilgiu, Tautos 
Fondo- aukotojų pagerbimui —, 
jU garbei surengti pietos para-- 
pįjps salėje praėjo labai pateu- 
kuiajnaųf darbščiu Tautęs Fondo. 
rėęfte’Uv su/Myęolit Napjokaičlu-; 
priekyje, dėka,. i
ž TrpJppu sveijdąinio žodžiu} 
Tąuto ;̂ i?ohdo Kalifornijos ko-j 
ritėto pirmininkas "pasveikino į-:, . - . ,
■*m -• - 4-zx_- bmeme Lietuvos reikalą.:Ir verietus ;Sii§Tnnkusius/svečius, to-: . r T .vč > • v - -- . ■ . . ■ pragiedruliai: Lietuvos ir Lietu-Ęmosne* progi-amos eigą praves- s . ! ,Tv,r^hi; viu vardas daugiau vef nebe; FondU perduodamas Tądm Dapsiui, : •■
c :nričL'V* ’ ’ svetimas. Musu laisves vittvs lakuns P Maželi spalvingai deko- ■ v - -*- ? ■ , butu žinomos, suprantamos, uz^scerton pakvieteiKalifor- '
niyx . v;A.vbr,n> t univer,Seto, y11“““.,lr net Da-
tbng^Mį ^ofe-soHu. dr. Fė- t,k.re,1",a 

-lt T. -T istorinio sukrėtimo, kaiiik&ą Paulauska. (Professor oi: r .■ __v atsiras nroga nutraukti okupa-• Marketing *and f .International _ 1
rr cijcs uždėtus pančius. Bet, kad Susinės}pakaitai apie Tautos į . n 

Rsndo .Atrisima, raskmM T !vykhĮ “ re‘k” »deė 
■.■..iki:, -SU ’Pref. dr. F. Pali-. ®™S Jh«" «™> reii
Pahskžš Ubai vaizdžiai apibudino esnpe, 11
Taūtos'o^ndp; atsiradimą ir yeik^

4° ’ paskaita buvo išklausyta . “lan ‘ . r g-:, f 
susdižeJiu dėmesiu rr dėkingu-Į *į5^6 toisu^pro . ir. 
•^įiį. FęĮ’dųodu jo čia kai kurias 
pągdndinės pastabas loję pas-, 
kaitoje. Prof, dr, F.Palųbinskas: į 
;‘;“Jau virš 45 mėtai kai Sovie
tai okupax^o-Lietuvą. Tiek pat 
jau /metų kaž. y^kstą pasipneši- , 
nimas okupacijoms ir kova už 
Lietuvos laisvę'. Daug buvo išken 
tetą,' .daug atiduota gyvybių ir j 
-daug sudėta Šukų.- Buvo .ir ne- ’ 
.viltiem -ĮĮfiHBėhtų 'kąi'ątrbdė,' kad ■ 
iį^''yĮę^žair^ėLiįįvyą. -yžsię-'

smSTĖiGAJ IŠPILDOMI BECEPTAI • FANNIE MAY SAl^ 
IDūlrifNAI.'>;K0S£I^CS’EEIZ3ENYS-

>Wįa25^ 
• . **** <X-’ < ’■

PASTABOS IŠ TOLO
TAUTOS FONDO VEIKLA KALIFOR- 

SULINKTA AUKŲ VIRS 10,000 DOLERIŲ 
fondas - VLIKo iždi-

•tfa&s. Katifoouioje, pamejėt^.
vefiąa

Įjpr senku? -riteri ir p'atvly.uis 4-

tuoj milijonini kapitalą, kad.to kapi
talo uždirbti prįjreg^^dengtų 
pagrindines VLIKo’ Ta 
darbo išlaidas. KaiptS&l 
darbas.? . prof. Patū'fen: 
pat i tą savo pastatytą lai: 
ir atsakė “Linkmė gera.*’ 
Fondas; .Įskaitau Lietuvos 
vės iždą ir Lietuvos Laisvės 
statymo Fondą, turėjd sekančias 
santaupas: 1982 m.’— vieną ket
virti milijono dolęrių| 1984 m.
— vieną trečdali Hiilinpno dole
rių, ir šiais 1985 mėtausi iki šiol 
-- jau turi apie.
riu — šešis

tos Fo’ tą visor L; išgalėmis. 
Skatinkite ir k tas remti Tautoą 
Fondą’ — tai4 žodžiais baigė sa
vo l: b. i sugLilts-.ą bet įdomiai 
turir..ngą pa kaitą prof, dr, F. 
P dubinėk..b. Ačiū jem už -pi* 
bkelbtm kai kuriuos,. dnviitfųs 
apie Tautos Fondą .— ko iki šiol 
spaudoje nebuvome pastebėję?' 

Buvo neilga meninė dalis, ku
rią lobai įspūdingai atliko akto? 
rius Algimantas Žemaitaitis, pa- 
(ieklamuodamort ištisai be jokio 
suflerio, Maironio baladę “Ci- 
činskis”. Labai sklandu Alg. Že- 
m itaičio deklamavinią akompa-^ dol 
navo fortepijonu muz. A]oyzaf
Jurgutis. Stebėtinas aktoriaus’ftpltlošė 
Alg. žemaitaičio talentas — j'aus; 
mingai išsakyti ilgoką'baladę at- 
’nrntinai. galima sakyti- vaidi
nant... Muzikinė Al Jurgučjo pa
lyda dar daugiau sustiprino Įs-. 
pudį — klausant Alg. Žemaitai
čio deklamavimo.

Maloniai publiką nuteikė inž.; 
Vai. Varno skaidriu demonstra -* ■ .
vimas — labai padidintais švie- 
sovaiz.džiais perduodant iškilmes 
Lietuvos karo muziejaus sodebr’ 
je — prie nežinome kareivio ka- 

atstovvbiu ir įgaliotiniu lė^!P° vėliavos nufeidimo ąpeir 
šoms telkti. Per paskutinį'de-J gomis. Muzikinę šių vaizdų daiį. 
šimtmeti Tautos Fondas turėjo g bu ve sutvarkęs Sauliųą.
nemažiau 1.5 milijono pajamų. ’ kaitis (Lietuva brangi, Liėtijyc^ 
Dabartinis siekimas yra sukelti himnas — kurį publika

atsistojusi, malda Marija, /MajĮK 
ja). Tų apeigų vaizdąi.pa^ic &- 

vinimo tai gilų atsiminimų ĮspūrfĮ. Akt? 
įsi šis ' Alg. Žemaitaičiui, inž. j Vai. VaJ-'į 
ras čia nui >r S- Naujokaičiui'priklauso 
laušimą publikos nuoširdi padėka. . •
Tautos' Sveikinimų buvo gauta 
s Lais- j VLIKo pirmininko dr. K.iBpbe- 

at- Į lio ir Tautos Fondo pirmininko. 
’ J. Giedraičio, žodžiu sveikino 
! čia dalyvavęs Lietuvos geri, gar- 
I bės konsulas inž. Vyt ČeSanaus- 
kas. ,

Tautos Fondo Los Angeles sky

bimų, fli»u -Mraįiin j ų, spąud^e 
sr TĮ^ipdftiTnų radW bangcjnh ji tądieni 

Ifflbre gi i dime j® 
$al^kavr>g^'.nn ■aukoti,- (t»r-.

Jkrixiuj
ke|ėri: 

2ri^taį;aį^<o^ų;,TRtitcs • F mįąji 
j^įpii'iisj jš-š qtefajs: 

prdga, > nežrų.
^p|į^'*mėM'4‘auI^

jtęt j-, yištu^ ismtos sFondąs —. 
auMbt©jo' valią siįL 

Įįaijo . . laukti,' — ritei (
AU^’ Š^į^J.-Bendrūoirieiiė, yis- 

virš 4000 .dudeiių-

i^j’^^tftrs fnėr^tsĮianiis biri-: 

ALTa? '-Įr Amerikos Lie ’ 

tiįvirii-Tdryba liko jau tik. trečio-.

riiį-aĮiką.'ir kitų “veiksi 
Įiijj£igpl f'y^šri&kų’ J .į^sibi-iąiri 

vašri'iTO-i
.jpro^ii' aukų -? vajų, .kas • 

5^Į'..-ŠHra^n  ̂ALTęi ių ’ .VLl^):

j<y^niė'..iiemš:.'ėį '^eikataP’:—jjeis 

y^Sl^iįriiiį^iĮi&bjį'-pągyv^--

ir kų ĮpšoiiiųFjfėmatyt namie; 
)>os Angeleš, IfehivKkuose ren
gimuose... Toks jąu čia mūsiĮ 
m^ynėjp' riandenyiio, Pacifiko, 
krafite .fietuyiškas , gyvenimas.^ 
;npie i>eo«iųiux kalbant...

nfąištininikąi pa- 
j^aįjė jcdeĮvrai' -lėktuvą su 49 
Meriįis. ’.-
' * * J * • L 2 . 4 ’

vystymąsi ir dabartinę jo padė
tį. Būtent: “1974 metais Tcutos 

|urejo 490 aukotojų, 1984 
metais aukotojų skaičius jau 
siekė 2400, su, 30 is jų avkoru* 
siais po 1000 ir daugiau dolerių.;

to * Dabar Tautos Fondas turi apie
vėl 130 atstovybių ir įgaliotinių lė^jpo 

paskutinį de- ’ gomis

feaokėjo
.-—.y*

-tiX
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įjjRčENKA —I?ABUS SOVIETŲ ŠNIPAS

roaimą su komunistų partijom ntriife ir niakinti tuoj 
Chicagos lietuvius, kūne dėl to rriikL pręteSt’jį.

Pagaliau ir pats Drunga pripažįsta, kad pakviestie
siems pavyko atlikti vieną iš svarbiausių okupantui pa- 
nekaltina okupanto atsiųstųjų komunistų. 0 kaltina 

j tarnavimą, būtent: mus supiudyti is suskaldyti. Bet jis 
RLB-nės žmones ir juos pravardžiuoja “reoigais”. Mat, 
šie yra skaldytojai ir supiudytojai- Kodėl jie susiripko 
prie Jaunimo Centro, su s*vo kvailais plakatais? Išeitų, 
jei jų ten nebūt buvę, nebūtų buvę ir susiskaldyme- Kei
sta, kodėl jis nekaltina tų, kurte juos pakvietė ir kurie 

'juos atsiuntė? Jis nekaltina roi Jaunimo Centro šeimP$4°.0°, t
ninku, nei jo vyriausios Šeimininkės Endrijonienės, ku 

$4.001 rie juos į minėtą Centrą įsileido? Žinoma, vadovaujantis 
Kanadoje: I tokia Dangos “logika”, galima apkaltinti ir Lietuvos
metamu$4č.ooj partizanus, kam jie ėmėsi ginklo prieš Maskvos Lietu- 
y^rrTm^nP^ini ,__ZZ ^$5.00! vsi atnešus vergijos pančius.. Juk kitaip nebūtų buvę 

tiek žmonių žudynių.
Tikrai, iki šiol mūsų spaudoje dar tokio pateisinimo 

pakviesti komunistų partijos narius, kurie skaitytų sa
vo raštus, nebuvo. Toks tų fiktyvių pokalbininkų, pokal
bis, kurie kalbėjo Draugo lūpomis, tokiais “pasiteisinan
čiais” argumentais, mano nuomone, neturėjo Drauge 

i rasti vietos. Mes visai nenustebtume, jei tokį Drungos 
Į pokalbininkų pokalbį užtiktume “Vilnies” ar. “Laisvės” 
l puslapiuose. - -

Tad paskaičius M. Drungos vedamuosius Drauge, at- 
l sieit, Stasio su Kaziu pasikalbėjimus, klausi ar Draugas 
i jau pakeitė savo liniją? Užuot, rašęs prieš Lietuvos pa- 

d vergėje ir jo statytinius, jo atsiųstus agentus ■ mulkinti;
DRUNGY ŽINO K \D LIETUVIO KOMUNISTO išeiviją koncertais, paskaitomis apie literatūrą, dėklą- 

ŠIRDYJE ’ RŪSESNA OKUPANTUI NEAPYKANTA “uoti eilėrašėms, ar demonstruoti '“m»de in Maseow’;
tumus. į d *

Baigdamas vertinti Drungos vedamuosius, <noriu 
tium.-ai pasisakyti ir apie tą patį litemtūros vakarą, 
kurį atliko Santaros — šviežos pakviestieji iš okupųp- 
i<>s Lietuvos komunistų partijos nariai. Pirmiausiai reik 
nusteb-i J.- Ž-, kuris jėzuitu laikraštyje “Mūsų Žinios” 
taip įvertino minėtą-Titeritūrin-į vakarą: “Tai buvo unkš
to lygto lietuviško žodžio šventė’ū Toks jo įvertinimas 
nerodo, kad jis turėtų bet koki supratimą apie aukštą ar 
ar žemą literatūrinį lygį, -

Tuo tarpu, “Dirvoje” ar net “Darbininkė” buvo pa-: 
reikštas klausimas, a>’ ne per toli einama su tokia kolą- 

įboracija? “Dirvoje” nr- 37' taip aprašoma ir įverti- 
,1 narna: ‘ i

“-..trys svečiai, po 15—20 minučių Skaitė :save‘ kury-', 
bos iš nesenai išleistų knygų ar žurnalų, atseit jau išcen
zūruotų tahybinių cenzorių. Nė viekas nepridėjo nė vie
no trumpo posmelio savo kūrybos nepraėjusio per. cėn-

As of J&nuary 1, l,S0 
Subscription Rites;

C ;cago $45.00 per year, $24.00 per t 
As lonths, $12.00 per 3 months. In j 
othcr USA localities $40.00 per year, 
Jžz.OO per six months, $12.00 per 
-iiree months. Canada $45.00 per year; 
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Naujienos einu kasdien, išst-iria-nt 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
ve, 173y So. Halsted Street, Chicago, 
m bubua. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto —oney I
Uruenu Kartu su uxsiiymu. |

NaUJIETmŲ rastine atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Sostadiemais — m iz vau

Washington, d. c. — Ka
da Vitajjbs Jurčenka Įlipo j Wa- 
shingĮop©. - priemiesčio sovietu 
aeVofkĮlp;lėktuvą ir, užlipęs prie 
dūr'ų"-^įtėlė ranką, atsisyęikin- 
dąinas,jjp.; ČIA agentais, atiydė- 
jtėHemSrjji iki išskrendančią.-Įėk- 
ulyo.- :,p^. -Cefttralinė Aipei-ikos 
žtŲgybk'. į: tema p.-rltelbįą Jut- 
?e'tŲčš^Ų*r.->f ją. ;i ■

Mykclas Drunga pokalbininkų lūpomis aiškina, o jei 
Eiimis būtų okupanto atsiųstas Chicagon, Jaunimo Cen 
lye skaityti paskaitų, ar ir prieš ji būtų demonstravęs? , 
L --ip! Jei ji Maskva atsiuntė ir jis veržiasi Į Jaunimo 
Centrą. Bet,gi,.Eringis ir kiti pabėgusieji šiandien., i 
skelbia pavergtos tautos, tragišką būklę-- į

Būt įdomu sužinoti, kokiais “madarais” M. Drunga ’■ 
nustato, kad komunistinių partiečių širdyje okupantui' 
lūšena neapykanta? Jei jau jų širdyje rusena tokia ne- ( 
apykanta, kurie buvo Santaros — Šviesos pakviesti, tai 
ir buvo geriausia proga, užuot susirinkusiems Jaunimo 
Centre skaityti išcenzūruotus raštus ar deklamuoti poe- j 
ziją, o pareikšti federacijai padėka už jiems suteiktą] 
proga išeiti iš kalėjimo ir atvykti į laisvą kraštą. Pa- i 
reikšti, kad jie daugiau Į kalėjimą nebegris ir pasilieka 
laisvės krašte. Manau, kad Baltų Lyga ir čikagiečiai 
mielai būtų jiems atskubėję Padėti- Juk jiems iš tokio ■ ,
kalėjimo pabėgti buvo nepalyginamai genesnė proga,' zorių rankas. Skaitė nuobodžiai, .tyliai it gale salės ma- 
negu Eringiui ir kitiems. Tuo tarpu M.Drunga savo edi- 
torialais kursto išeivių jausmus pasigailėti šių, nes jie 
ir vėl sugrįžta į kalėjimą.

M. Drungni ir “reorgai” neprotingi. Reik manyti, 
kad jam, jie tik dėl to tokiais, nes jis žino, kad jie, nie
kad Drangai ar jam panašiems neleis ‘‘išplauti” smege
nų tokiais jo Drauge spausdinamais “Pokalbininkų'’ po
kalbiais. Ir jie niekad nepatikės, kad samariečių —švie- 
siečių pakviestieji yra mūsų tautos patriotai ir kurių 
širdyje rusena neapykanta Lietuvos pavergėjui ir kad, 
kurie tik užsimaskavę komunistinės partijos bilietu. 
“Reorgai” žino, kad tie, kurie bendrauja su okupanto 

statytiniais, tokį bendravimą vadina kolaboravimu. Čia 
ir iškyla klausimas, kodėl Draugo redaktoriui ėmėsi to
kio. sakyčiau, išeivijos klaidinančio darbo, ginti kolabo-

žai girdėjosi.... Pabaigoje kažkuris simpatikas beploda
mas atsistojo, ji pasekė ir daugiau kitų. Šią.klausytojų 
elgesys yra žemiau kritikos, nes gerbti atsistojimu ne
buvo už ką. Visos sąjunginis senas komunistas neuž
sitarnavo laisvų klausytojų tokios reakcijos. jGėda buvo 
žiūrėti Į patriotais save laikančius ir laisvės Tkovų re 
miančius lietuvių eigesj.”

Tai gi, Santaros — Šviesos federacija, rašo' krikš
čionių demokratų biuletenis, nepaisydamas veiksnių su- 
si-arimų ir nurodymų, lipo per jų galvas, skraidė i Vil
nių, prašinėjo Maskvos statytinių ir galų gale gavo lei
dimą keturiems tarybiniams rašytojams atvykti i Tabo
rą ir čia šviest išeiviją- L. Mockūnas didžiuojasi Santa
ros — šviesos skirtingu kėliu ėjimą, kas skaldo išeivi
jos pastangas vieningai siekti okupuotos Lietuvos Iris-

Įvtįh iaųĮiįj ži-M^ aįlfe Juicėnkes 
žy gifts terptaminė j e 

Įidfitik-ęjęl^bėt fekraščris skaitau. 
drib's- žribh-efns buvo -neaišku, 
koks -btt^ftrJiUrriilčos amatas, ką 
U'sljįkųjįkjjė yęike ir kuriems 
l ikstems . jis ’S soviėtų iri. 

‘ėr įŽ^gĮaftdcri’ Aųn ėrikoje.
rįą'ikfą^įšP^afta’Jtięji įar j j j J 

ka^iVitSKhts JiiTčeftka buvo vy 
rirųišias■ Įftviritų žvalgybos- virsi-. 
hflflSaš? visoje ’Europoje.' Geriau, 
ši tte'k teikrin s -pažis ten tie j i; rin o ■ 
jo., kcd J?'iš g^rti’pažino Šiatfres 
■-Anterikąį'bėi Kanadą ik įsakinė
jo -si^rbdsn-kĮ^s' KGB agentams

p Jri UW pal žinojo, kad -Jur- 
■fenka.naū<Jej6-įvairios rūšies UhM 

-bet k įmes rū- 
ries^yjrkslnnUs. Ji.- mokėjo ne- 
paSteŠęfeii įmesti kelias ^>Tlės i 

■irįūb^’kavą ariją- degtinę.' Galė- 
'o-kpibaTsĮ^ti sliekus, kad" žuve
lės.’jį Jį-tetetytų-. ir pešiotų. Jis- 
sdyiėtūį<wnbasadoje su kviestiems; 
;:ųLhal»(tii!i)s--pareiškė, kad,’Ame
rikos CŽA' ji■'apnuodijo, kaįvjis iš 
JagosĮ^rijds pateko-1 Komą, o 
uęvį Rylų Vokietiją, Amerikos 
agėntapf-jam davė narkotikų, 
todėl jįs-apsvaigintas,, atvyko Į 
Afnėideį; Visa tai esanti, tuščia' 
pašhkabNiekas jo Amerikoje ne- 
syąigihGi i - ’

Jurčenka ją apramino, bet 
. reikalavo, kad ji važiuotų kar- 
j m su juo į Ameriką. Jis esą turįs 

pakankamai pinigų, gyvenąs Vir
ginijos valstijoj didelio - ūkio pa
miškėje, dviejų aukštų mūrinia
me name.

Jurčenka biivo tikras, ka<Ųji 
važiuosianti, bet ji kitaip galvo
jo. Kol Jurčenka buvo Maskvo- 
e ir Jugoslavijoje, tai jai pa* 

vykdavo kartas nuo karto suni
ukti .-u Jurčenka. bet kai jis 'pa

joti "5įi kitaip veikė. Tai'pare- reikalavo, kad važiuotu su juo 
dė ūSneirikiečiates, kai Jurčenka 
būvu štisipažinęs ne vien su po-: 
ugrįŠų veikia, bet jis mokėjo 
visą taip sutvarkyti, kad ooligra 
fas rūdytų taip, kaip jis nori, 
ir tūb pačiu 'metu paslėptų teisy ,

, .^..7 . . ?. I Be^amerikiečiams jis papasa- 
1 kojoidairg svarbiu dalyku. ČIA.

payfergūnai norėjo tiktai nustaty
ti, kokįe jo planai buvo ateičiai- 
Jis amerikiečiams papasakojo 
kad jis laukia moteriškės. Jis ti-' 
kėyošŲkad ji atvyksianti i JAV 

. -gatesianti ramiai gyventi Ame- 
rikčįfe, -.'bet paaiškėjo, kad to 
lirdtėrišlffi rmeūorėio. važiuoti 
Ainėrikori.

Tada- Jurčenka. reikalą papa- 
snkbjb ČIA agentams. Jį agentai 
įtikijio,- kad reikia nuvažiuoti i 
Kaftą'dą ir su ja pasimatyti. Jur-; 
čenkū papasn’kojo, kur ji gyve- 
fta ir kas ji tokia yra.

Pasirodo, kad ji buvo sovietų 
Įū"ėlčybc?s atstovo žmona. Svet
lana. Dadkova. Ji gyveno dide
liame Toronto viešbutyje, turėjo 
gražų būtą.

CĮA agentai nuvažiavo į Ka
nada, Toronto mieste surado 
Dedkovos būtą ų- ten Įsiprašė. 
Žmctha nusigando Jurčenka ji 
pažino, bet kitu žinonių nepa
žino- bv

Amerikiečiai norėjo nustatyti, 
ar Jurčenka tikrai norėjo atsi
sakyti tarnybos sovietų valdžiai. 
Amerikiečiai ji klausinėjo. Įjun
gė jyoligrafą. noiėdami patirti, 
•;r ji$ teisybė pasakoja.

Amėrjkiečiai tuojau nustatė, 
kad -Jurčebka poligrafus labai 
?eteį pažino. Jeigu, kuris kjau- 
. rmas jąin nepatikdavo, tai jis 
stt'kąšdaVo liežrvi ir pc!igrafa>

i Ameriką, tai ji pasakiusi, kąri 
dar turinti kelis savo i’eikaįiis 
-mtvarkyti. ( te

Jurčenka davė jai porą dienų 
■ipsignk’bti ir jam .pranešti, jsėi 
ris žinojo, kad ji Ambrikon "pė- 

'• “ j'važiuosianti. Jis pajuto, kad jali- 
i na ir energinga moteris'su de
riu ue-ncrės gyventi, y/į ’

Visi ti;ys $iisėd^^Ųj^įną ip 
is ’Tororto grįžo Į XiiieIfka. Ka
nados policija apie Jūręėnkos kc 
’Jonę nieko nežinpjtĮyPėr sieną 
pervažiavo CIA aift^ne^ilis su 
3 vyrais, pabuvo kįĄiąspji^andąs 
r rer'tą pačią sieinažg^byat- 
tal.’ ‘‘J:

Jurčenka. sntėįkį'ėCą^Įįkib- 
čiamš daug svarbiu, žiniai-,apie 
ūsams žinias teikiafeęiįh^inie- 

"kiečitis bet poligrafais'jg"p<iė, 
kad Jurčenk-.u.yi-ą-.Lišl&rn1^

vės.'Federacijos narių kolaboravimas ro okupanto staty- 
tiniaišfnedaro jiems garbės, nei parodo jų išminti.
'• A. Svilonis

Maskvai. . , . ■ ■ >.
Amerikiečiai buvo -cJekiirgi už 

žinias, bet. jie . pradęjpPsT^tte 
.elgtų atsargiai. Amerik^čiaFŽi
nojo, kad savo Tniohą ąr vaikus 
jis iš Jugoslavijos išsiuntė Į 
Maskvą, o dabar pasjjlite vieni
šas. Jis negalėjo galvoti;, kad 
jauna Svetlana saVp gyvenimo 
su juo rišti nenorėjo-: Dėl jos ils 
išardė visą-'savo asitifenir.į gyve
nimą. f U, i ■

Tada jis ’nutarė Jiįžti namo. 
Jis žinojo,’ kad ' j sovietų 
KGB jam nieko nedarys ne< 
Maskvoje jis turėjo", daug geru 
draugų. 1- .-,

(Nukelta i 6 psi.p

LIETUVIŲ BENDRUOMENES NARYS

“GULBĖS GI E S M Ė”

(Tęsinys)

Čia charakteringa tas,kad vedamajame gau
su šlamšto ir jokios tieses, išskyrus mišrias ve
dybas. Sunku suprasti, kaip “Draugas” leidžia
si taip b'angiai apmokamas dienraščio pusla
pių teplioti degutu. Gal prie to prisideda ir tas, 
kad pastaraisiais keliais metais “Drauge” atsi
rado didelė gausa “spalvingų redaktorių” ir tas 
laikraščio prenumeratoriams brangiai kainuoja. 
Tik kas 10-tas ar kas 11-tas vedamasis nuošir
džiai paliečia šių dienų tautines problemas, ku
rios yra tikrai svarstytinos. Visos kitos veda
mųjų mintys yra “šiaudai”. Dėka to ir prenume
rata smarkiai smunka.

“Draugas” net bando manipuliuoti dien- 
]-ašči(> prenumeratą: — keliant, nuleidžiant me
tinę kainą arba pabranginant jo atskirus nu
merius. Kodėl “Draugas” neišeina pirmadie
niais, kaip anksčiau? Tai irgi klausimas. Juk 
, mrijonai pingų turi ir dar oe to stipriai visuo- 

remiamas (Tą dažnai užtinKame musų 
spaudoje, k. d lietuviai jau praturtėjo). Bet ta
rytum r ■ i.'-’ii’inas “Naujienų’’ aAČju'Trūk- 
sta pinigų:”

Atbodo, kad pirmadienio prenumeratos Pini
gai išeina ten, kur visuomenė neduoda, o prenu
meratoriai nežino”!

Dabar žiūrėkite, kaip A. M. aptaria asmenis: 
ir lietuvišką veiklą išeivijoje- Visus tuos, kurie 
nesideda į Liet. Bendruomenės kivimius ir tarp-. 
pusavio kovą, autorius vadina “naivaus mentali
teto” žmonėmis. Ir toliau dėsto: — “Ir trip nuš
neka ne paprastas žmogelis, ne pusinteligentis, 
bet plačiau prasitrynęs asmuo, padorus lietūvfe, 
ir Amerikos pilietis”.

Atrodo iš A. M. žinyno, kad jis žino valstybė • 
nes paslaptis: — Kas pilietis, kas ne, o tai jau 
J.A.V- L.B. žinoti nepriklauso, jei pats asmuo nė- 
pasisako! ,

Kaip matote, keista ir asmenybės gradacijų 
A. M- visiems jaučiasi milimetru stovys aukščiau 
ir žiūrįs į kitus iš kalno; kaip didelis eruditas.Jis 
savo straipsnyje panaudoja net du graikiškus žo
džius. Labai1 savotišką charakterritišką api-' 
budindamas žmogaus išmonę, bei jo išsi
lavinimą. ’'’i

Įžinginio autorius klausia: — Kas buš„ jei 
abi bendruomenės; ALTas ir VLlKas nesu
sitars”?

I
Ir primeta (vienaskaitoj): “Asmūo randa pa 

siteisinimą savo neveiklumui, apatijai, nutolimui 
nuo lietuviško gyvenimo pasiteisinti”. Toliau ci
tuoja R. M. Emerson žodžius: “Kas gas

bus pasiteisinimaips, retai tinka kam nors 
kitam”.

Čia straipsnio autorius šį posakį taiko sau 
pačiam. Jam nesvarbu -ALTas ar VLIKas, nes, 
kaip jis pats pasisako;, yra daugiau prisirišęs 
prie frontininkų užgožtos Lietuvių Bendruome
nės. Jei išeivijos medis dar žaliuoja, tai tikėkite, 
kad jis žaliuos nė jūsų laistomas, bet palaikomas 
vfeų išeivijos liėtwviQ;i ypač kai ruošiami dides
nio krašto pareh-gitnąi. Tada lietuvis užmirš
ta kas juos Mtirtai bet atsimena pareigą 
Tėvynei- ■’

Ėas liečia j ūku"Vedamojo st'aįpsnio vulga
rumą, dėl zuikio kvapo ar smarvės,. galėčiau tik 
tiek pridėti;—“Reitadinga pasimokyti iš žemai
čių. žemaitis prieš Kalėtų Šventes, jąu temstant, 
grįždamas namo, kelyje pastebėjo d arklą —sako: 
“spiriu — bėdš kėri;kandu „r.

Taip pasielgęs Į|r tdmria būtumėt pajautęs 
reikiamą $konį irilįtąpą! Bet i'etir'ėfot drąsos to 
išbandyti- Gal to. pamūryti neleido apatija ir nu- 
šįvilirh'ąs, Racl lietuviai nesistengia į bęrdniomeni- 
nę erzelynę, Wrią;A.\M, *av« vedamajame
dažnai ka'toja išvengia neu<ra-
Mrto, roikio stebVftnu iš to
liau. Ir taip sekantai riesto- —

,i, —‘-“Nieko nriftri lengvesni o, kaip būti .riebė- 
toju. žiūrovu ar -stallofrinru kritiku.- kur bereikš
mėje žodžų srovėjeT^ingsta veiksmas ir aktyvu*

kam nors užsigardžiavimas.”
Man rodos, kad rašėjas pats iš salionų nie

kur neišeina, o vaidiną tarytum būtiį tyruose 
šaukiančiojo balsas. Tai gryni plepalai. Jo žo
džiais tariant: “t'Tikšmaujanti mažuma”, kuri 
yra jau senai pasimetusi ir nerandanti bendro 
lietuviško keli<>-

(Pabaiga)

KAD GALĖČIAU

Kad galėčiau aš dainą supinti,
Iš akordų skambių
Ir tėvynę žiedais išdabinti
Gėlių nuostabių-

Kad galėčiau prakalanti ąžuolą sen^'š 
Mūsų girių plačių, -- . -Yri
Pasakytų jisai, kaip bočiai gyvenosi 
Gynė kraštą tėvų. .

PATS SKAITYK IR K|TUS PARAGIN,*^
' * ’ " • v; ■* u* ė *

SKAITYTI DIFNRASTI -'NAUJIENoS#H

_ .. —- . ..
— Pirm.. Šat. — Moud.. November IK—11R, 1^,5
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JTVILUUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
yiršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago^ IL 60608

DEL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

We^tchesUr Community klinikos 

Medicinos direkrertua

19i? S. AUnhelm RflL, Wertcburtar, 1IL 
VALaXDOS; 3—9 darbo dienomU

“Lietuvos Aidai” I
KAZĖ BRAZDŽIONYTe į 

Programoj vedėja

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Kasdien-nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties,

TEL. 233-3553

Service 461-8200, Ra^e 06058

DEL A. R GLEVECKAS
GWYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
ŠhčCIALYBl: AKIŲ LIGOS 

3V21 West 103rd Street
V mm dos p*gal nisi tarnų

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p,p. j 
is WTIS stoties, 1110 AM banga- I 

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tdef. 778-5374

VĖLINIU DIENOS PROGA

Dr. ALG.-KĄ VALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 

.ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, ILL 60629
Tel: 585-2802.

D& FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA5

KALBA UETUVISKAJ
2618 W. 74st ŠI. Tei. 737-514S 

likimą ilex Pritruko.'akinius-.

Dr. ^EONAS SEIBUTIS 
ankstu, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA
... 2o»6 West 63rd Street 

Yaisudos; antrad. 1—4 popiet.

&r;so tslefonas: /76-2&3C, 
fccsidencijbj telsf.: 445-5545

Florids

Prostatos, inkstų, ir šlapimo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
3t. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Didžio teroro ir kančią ištikta 
tauta, okupanto rej)lesę..;pergy- 
vena baisią dvasinę represija. 
Nužmoginimas .slegia netik tė
vus, bet ir vaikus- Jau vaikystėje 
prasideda jaunos skaisčios sie
los sunaikinimas, leninizmu su
teršimas,. kad. nepažintų savo 
prigimties ir praeities, kad ne ■ 
turėtų to aruodo, iš kurio ga
lėtų pasisemti tautinės stipry
bės ir savigarbos.

Okup. Lietuvoje, Vėliniu die
ną, tėvai, broliai ir sesės, lanke 
nežinomo kovotojo kapą ne ka
pinėse, bet laukuose, miškuose.: 
Tais kapais nusėta mūsų tėviš
kės nelaiminga, žemelė Pavaka
riui išaušus, dygsta prie jų rū
tų krūmelis, Ūbi žalias bijūnėlis, 
kad ir’ slapta pasodintas: O, 
kiek jų bėatrasime Lietuvos 
laisvės šviesai sugrįžus? Tai rnū- 
sų, šios epochos, šventieji,' Lie
tuvos laukuose siūbuojančių gė
lynų išauginti Sūnūs. ■ Į

MOVING
Apdraustas psrkrsurtym*; 

la jriiriu atstumą.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 ar 376-5994

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Laidini*! — Pilna spdriučs 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chares 

ir VISA korteles,
R. ŠERĖNAS. T»l. 925-SC6J

---------------- .

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 

Šeštadieniais ir. sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 rak ryto. 
Stotieš.WOPA - 1490 AM 

transliuo|i*'o4 S hiOsių studijas
Marquette Parka.

Vedėja A-’ AldOni DaOkut 

7159 So. Maplew ood Ave.
Chicago, IL 60629 

Telcf. 778-1543
i’ ’■ ■■ ■ ' a i.. ~‘

Socialinis draudimas įr aprūpininias
Redaguota PRANAS HILAS z

Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So, V^»shtena'». Chicago/ Ų.

VI melai ' Dspkrjėio 17,1985, NT.3Q(332)

*

— Dept- on Aging A Disabl
ed įstaiga Chicagoje- lapkričio 
mėn. seniorams rengia kelias pa 
skaitąs (caucus) idant išgirstų 
vyr. amžiaus žmonių pageidavi
mus, kad vėliau Įtrauktų- į savo 
programas ir jiems patarnautų. 
Iš mnhiatytų penkių paskaitų 
ciklo, sekanti būs lapkričio 18 
d. Pietvakarių Regiono centre, 
6117 S. Kedziė.

t — Nemokamas suaugusiems 
klausos testas vyksta 3042 W. 
63rd St., tel- 776-3189. Įstaigos 
vedėjas — R. Decker, JI Ą.Dar
bo valandos pirm, aritr.., irpenk. 
nuo 10:00 iki 4:00 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo i 0:00 vai. iki 
12:00 vai d.’’

— 12-to Wardo resp. komite
to narys Chm Balonek organi
zuoja laiškų rašymą gub. James 
Tiicmpsomi^protestuojant prieš 
laksų padidinimo bilių. Guber
natoriaus adresas: Gov. James 
B. Thompson, 207 State Hotise, 
Springfield, IL. 627061 Daugiau 
informacijų gausit paskambinus 
iel 376-1000. ■ Tyhjh

* -t-.:*

lūs KLUJŠĮATĖ .
MES ATSAKOMI

Liga praėjo, liko didelė sąskaita

KL. Aš patekau i Cook apsk.

Tremas išblaškė, bet esame 
laisvame pasaulyje tautos dalis, 
surišta iš prigimties paveldėtu 
krauju. Bet kur pasaulyje, lietu
vis bebūtų, jis turi jaustis,- savo 
dvasios gelmėse, Lietuvos lais
vės nemirtingumą. Tą jausmą 
jis turi perduoti naujajai lietu
vių kartai.

Išpiauti. kaip auglį kūne, tuos 
pataikūnus, kurie bando niekin
ti Lietuves laisvės idėją, bendra
darbiauja su okupante agentais. 
Tuos, kurie dvasiniai sunykę, 
kurie praradę didvyriškos tau
tus kovos idealus, vieton rėžis- ' 
tencijos. tautinės savigaibos ir 
neapykantos .okupantui, vyksta 
su jo tarnais švęsti Lietuvos pa
vergime sukakti.

K.Čepulis
Kanada

m THE CHALLENGE]

SERVE WITH PRIDE IH 
M NATIONAL GUARD

įlO.OOO. (Iki tiel p ėjimų ' 
buvo 87,900). i v

lokį nutarimą padarė Cook 
Apskrities Taryba, metinę paja
mų ribą padidindama $2,700. .

Pažymėtina, kad Cook apsk
rities ligoninė ir ateinančių ligo
nių (outpatient) Fantus clinika 
pagal veikiantį /įstatymą, priva
lu teikti nemokamą med. pagu
lą tiems, kurie negali tokios ]>a- 
galbos gauti kur nors kitur, ka
dangi jie neturi pakankamai lė- - 
šų. Pr. Fabius

I KL. Kas yra Medicare ap-* 

drauda ir kuo ji rūpinasi h- kas 
■padengia jos išlaidas? P. J.j

ATS. Medicare yra tokia dir-j 
bančiųjų apdrauoos progra
ma, kurios išlaidas padengia 
patikėtinių (trust) fondas, ap
ninkąs ligoninės ir medicinos 
sąskaitas- tų asmenų, kurie įū^ 
tam teisę, (entitled people).

KL.Malonėkite paaiškinįi kuo 
rūpinasi vad. Medicaid ir kas 
apmoka jos išlaidas? V. š.j

ATS. Medicaid yra pagalbinė 
programa. Lėšos jos išlaidoms 

.padengti ateina iš

GORDON
Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

■rp-riir-įį-,.^

ligoninę, ka<I man pptjąryįų ne
didėlę operaciją. Gydytojas sat- padegti ateina iš federalinio 
ke, kad pakaks h-ijų dienų; Tuo vaistijos bei vietinill

aš buvau bedarbį,netus (mo^iu)) kuri(Hnis ap
mokama medicinos sąskaitos' 
neturtingų (turinčių teisę) as
menų. Į i

KL.Malonekite paaiškinti ko
kia yra -.Medicare apdrauda ir, 
kam ji skirta? K. P.'

rejaū jokios .ąpcfratsfcs ^actau1 
mmiiira ligoninė’ nianė Ą ^Hhikė 
.10’.dienų; iigininės atjnitnįitraci- . 
ja mėn įteikė $6,600/ sų$aįlų 
($3Q0 už dieną). Čįjirūr^ąš pą- 
sakė, kad daug i-iHžAnęr s^Hį- 
ėija buvo tvarkytiria,, i
mojant.,Iš. ligonžiės.'-įšėjųk;žfe;n i 
pasitaikė- laimė,. gaį^Į ‘ nė programa ir ji veikia visose

■ dabar-galėsiu ajnpbkėh' ^on^' jjįy-bėse L -^,...-1^
ųei skcilą, tačiau Ųčsoįf ■ čiųjų žmonių išlaidas. I
reikalai ja, kad; . h.
skaitą • apmokėčiau.'šiūd' reikalūj KL. Pasakykite kas yra Me- 
ga| man galėtuinėt jpkdėti. ’ ‘^a0 h rūpinasi? A.s.

: < ATS. Medicaid yra federali- 
rie ir valstijos partnership’as. 
Kiekviena valstija turi savo Me 
dicaid programą federalinių tai
syklių prisilaikant (guidans). Ši 
.apdrauda į vairiuoju viena va-1- 
vąlsUja nuo kitos. !

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA i IX)JBIG IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDI t I0NED KOPLYČIOS

ATS. Medicare yra federali-

ir apmoka sergan.-

TĖVAS III SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

anksto -jjjmš -dėkoj w- čt" ; -J
Jor^s?-3|,naitis f

ATS.' _• Cook apski. • -ligoninės 
pinigu kolektorius jūsų -šgskąitą 
pateikė 'peržiūrėti ligoninės' ko
mitetui, ■ gi pastarasis savo po’_ 
sėdyje nutarė Įteikti',jutus nau
ją, sumažintą sūskaitį,- ’ ?1^00 
sumoj e, tai yra 'už Hrijų y dienu

KL. Kuriose šio krašto valsti
jose veikia Medicare apdrauda?

• > . f

ATS. Medicare .apdrauda vei- į 
kia visose šio krašto va'lstijosė? j. 

—.Padidino pajamų ;riba dęl Įskaitant Columbus Distrikto,. 
nemokamos pagalbos gavim.fi. Giiamą, Puerto Rico; the Ma-1 
Patyrėme,-kad nemokamą rvS-T riana, ir the Virginia Islands : 
dienios pagava dabar būk. duo- ((salos) 

dama Cook apskr. ligoninėje tik. --------------------
tiems; asmenims, kurių.-metinės — Pabūk nevalgęs ir suprasi, 
pajamos nebus didesnes, nėgu kurioje vien są-įnė. .

KAIP GALIMA PAŠiNAtTOTI BILAIS

Chicagns Transit Authority 
(CTA) Vimonfehė. Santykiu 
Koordinatorius Dehnis Redmond 
ųriavi pačioje dešinėje) demons
truoja Įrenginių, kuris yrą n.-ui- 
J.pjp.mas išspausdinti Senio,- Ci- 
tižeir CTA Photp ID Dfepount 
l įlsses Brigthon P-ko Ethnic Ce- 
r.irr S<vvices būstinėje (Bess), 
Midland Fedori?! Savings i>asta 
te> 4040 3g. An hęr Ąye,, * 

j Sė iŲiš>kairės į ckšin^ šventas 
Agnės Pfempijdįs Senior Citizen; 
K|ubo pareigūnai' Anne . Pola- 

< nk. pi’-tnini’Ykč; Rolahd Fbrtfet, 
iždininkas; Marge Mfcrtih, shit * 
r eto ė; ir Lftrrv Daliiga, vice’>—

; t ketvirtą penktadienį nuo 10 vai.
ryto iki 3 val.rp.p. Nustatytų lai- 

vr » . , . i, . -ii v j, -r, ’tku br.s gadina įsigyti CTAžemė-
Japius i, literatūra, pavyzdžiui, 
informaciją apie autobuso kul- 
lurines keliones ir apie specia- 

i jius autobusus, kurie tarnauja 
' Invalidams. Bus galinta gauti ir 

Senior Čitizen CTAPhoto ID 
Dišcmit Passes ir šiaip autobuso 
Važiuota jiem bus teikiama pa- 
g^lbaJ i j ’ ■ ' * »«!i« • i

>D$1 platesnės informacijos te- 
tęfolnUokite Audrei Kižytei arba 

,Vidai Barųnaitytei — *376-6565. ,

pinųlninkas.
StoVi iš. kairės i (RŠhįę: Jonų U 

v Izi • r-C TTV-rilvii T?L
Pert-A. Šimėnas, CPA;i^ss val
dybos harys Ėric Sher^Jod; 
Bess Teisinis Patarė;
S. Melam, 12th Ward 
tic Cdfiimiit'eerr.an • BJ 
įlinkas Jybzas Kulv^vttųy- Ja- 
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VANCE FLaėRAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cicero, 111. 60650
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes autuinobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK k SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laid .'::, rų Direktoriai

2424 West 69ili Street — Tel. RE 7-1213

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

, VASAITIS-BUTKUS4J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th zVvenuc 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

^tad. — Pirm., Sat — Mond.. November 16— IS. 19S-A
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- GABUS SOVIF 
y ' .

Atkelta iš 4. pri.
£ Ar Jurčenka norėjo atkeršyti 

Svetlanai, ar jis pataisyti pada- 
klaidas, šiandie sunku pa- ’ 

lakyti. Iš Virginijos valstijos , 
įįHi'ėenka, susiuostė su sovietų ! 
žįnfrasada Wa«hingtone ir prane ' 

kad jis nori grįžti namo- K- 
agentai sukvietė žurnalistus, I

Įįhd išklausytų Jurčenkus pa- 
tęiškimo. Jis pripasakojo, kaip 
^nerikiečiai maitine jį naikoti- 
kris, svaigino alkoholiu ii barstė 
įvairiais miltelias. Jis nepridėjo, į 
jtad jį apipylė pinigais ir pa- ‘ 
jjkyrė jjani stambaus ūkininko! 
Šilimus, kur galėjo laisvai gy-; 
l^nti- i
^Niekas toms pasakoms nepati- | 
^fejo, išskirus Washingtone dir- 
pančius sovietų spaudai ir dirbu Į

’T" v* * I^įu&..t;žurnalistus”. Jie pranese, 
^ati pabėgėlis Jurčenka nutarė 
jjrįžti namo. Rusams tai buvo , 
Ąidelė naujiena, nes niekas neži- I 
?B©jo, kad Jurčenka buvo pabė-.

£ Po šios Jurčenkos melagingos j 
konferencijos, Svetlana Dedko-1 
4*a iššoko iš 27-to Toronto vieš- i e , 1 
ĮSičio aukšto. Jai atrodė, kad ’ 
Įžeis viešumon jos santykiai su 
Jurčenka tai kils didelis skan- 
didas, kurio ji nepakels.
X'Sovietu keistam diplomatui iš- j 
SŠridūs, ČIA paskelbė šias ži- J 
šias apie jautrų rusą. ,

Vitalijus, Sergejaus sūnus, 
.jjirčenka gimė 1936 m. geg.2 d. 
^piolensko rajone. Didžiųjų' 
Skundimų kaime. Jis baigė Le- • 
^ingrado mokyklą ir tarnavo so - į 
ysetų narlaivių tarnyboje. Karo, 
-t&mybą jis atliko Vlądivastoko { 
garlaivių bazėje.
AtJurčenkos tėvas mirė karo me-! 
tįi,' apsuptame Leningrade. Po

tų Mirusioji! nebuvo Nautų na piaeito stuirinkiino, jis b'ivojiri- 
.rrtr brrėfrfVierH ponia ' ' t "T
laitis. Protokolą perskaitė An-Į Visa vcldyba oasveikino na- 
tjKa.;, s, lubh’j'o vięr ri’i i palinkėjo gražiai praleiiti 
balsini visų Tiaroj priimtas. Vis t f padėtos dieną - u s<vo šeimyno

mis.
Buvo pranešta, kati serga Be

tty GrygaĮ Mary Radžiukėnps, 
Antanas Abraitis ir Carie Ne- 
\ard:iu-ka>. jiems visiems palin 

ku- 
ap-,

valdyba pasveikino visus na J 
rius, lirkMaina geros sveikatos 
ir linksniai praleisti Padėkos die i 
na.

Buvo paskirtos metinės dova j 
DOS.

Sophie Barčus, radijo pi ogra- į 
mai $50,

Kazė Brazdžionytė, radijo pro 1 
gremai $50,

Nau ienos laikraštis 550, t j
Daliaus ir Girėno veteranams 

>25.
Valdyba 1986 metams suda-

Bernice Žeragulis — pirm. 
Frank Podžiukas — vine pirm. 
Antoinette Kalys — sekr.

Didžgalvis — Fin. rast. 
Wiedkecki — kasos glo-

Casey — kasininke,

Rožė
Arina 

bėja,
Anna
Anna Condttx — kore^p.
Knygų revizijai išrinkta, An

na Mikšis, Sue Chaplis ir Julia 
Tcmlenson. Nariai nutarė ve] 
padaryti 2 išvažiavimus į Lake 
Villa. Vieną birželio m., o kitą, 
rugpjūčio m. Surengti gegužinę 
liepos mėn. 13 d. šaulių salėje.

Susirinkimas buvo baigtas 2 
vai. YHsi nariai buvo pavaišinti 
skaniais valgiais ir Bemice Gin
tautas iškeptu tortu. Visi išsis 
kirstėme linksmi ir patenkinti.

Sekantis susirinkimas įvyki" 
vasario m. 14 dn.

Koresp-
Anna Condttx (

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS - 
VEIKLA

Čilragos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos poatostoginis narių su 
sirihkimas įvyko spalio 25 dieną

motina su vaikais persike- ( pirmininkas Leoj
įfc .gyvent^, Leningradą Ji nū- ,las Vasiliavas atidarė’susirinki- 

mėtos. < » m pasveįkjno susirinkusius na?
.-—V* to LS /T r*r />• i • . * vi.K. Manmaklis rius, nes buvo labai gražus' bū

rys susirinkusių. Pirm, pranešė, 
’ kad mirė du mūsų draugijos na- 
{ riai, — Elena Tamošaitienė ir 
kVineonl Trukiu. Visi nariai atsis- 

b tojo ir Vienos minutės tyla paĮ

jrNAŠLĮŲ, NA5LIUKIŲ IR

PAVIENIŲ ((LUBAS 

^. Susirinkimas Įvyko lapkriči 
j||d. 1985'jri. Anelės'sajėje 45th. gerbė mirusius narius? šeimoms

reet ir'- Talman Ave.. ? buvo pareikšta gili»užuojauta.
Ėirminipkė Bėrnice; Ž'emgttlis Nutarimų raštininkė Eugenija 
ida’rę"pasirinkimą jjj y, pajpl^- Struųgys- ■ perskaitė pptyk^ą-

F .. ‘
’ -<į.
fK* Z Jb -

UAL UTATI FOB «ALB | ARAL BSTATl FOB SALA 
tk^nei. zmv — FarSaviRMS * Mamai, Z amt U. raia>nnw| f

dar

keta gr^it susveikti Nariai, 
rie galit piašcjn sergančius 
lankyli.

Suvalkiečių Draugija vis 
gražiai gyvuoja, visi paremia
komis, narių skaičius dar vįs 
nemažėja, nors po kelis narius iš
keliauja į amžinybę, bet vėĮ ab 
branda naujų narių ir užsipildo 
nraug’ą.

Sekantis narių susirinliimas 
įvyks gruodžio 13 dieną.

Korespondentė
Eugenija Strungy i

‘ SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NARIŲ DĖME

SIUI .

1985 metais nuo gruodžio mėn. 
1 dienos ir baigiant gruodžio-31 
dieną vyksta Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje Pildomosios

SIŲSKITE PINIGUS

ap- •

1 RUBLIS
L . 81.85

(įskaitant perlaidą ir 
drauda)

Mažiausioji perlaida 30 tųfe- 
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, Įjūrio? 
Įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

' Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi- 
ma. Jis teisėtas ir apdraustas.-

GRAMERCY
- ’L-- -. - ••

. Shipping, Inc.
744 Broad St. U

Ėst. 1947

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

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, DI., 60608

Tarybos Ncmlnncijo-. vo įpareigotos pranešti tėvams,
Visos SLA kuopos gruodžio —- kad nori aborto. Ligonines pa- 

Dccc.nbc r n ėn. privalo sušaukti Įiuosiictos nuo šios pareigos, nes 
' visnptinns narių susirinkimus ir

."Usiiinįimuose atlikti Nominaci
jas Į SLA Pildomąją Tarybą.

: Visi SLA nariai kuo skaitliu- j
, plausi 4 dalyvaukite Nominaci-| 
jose.

Genovaitė Meiliūnier.ė, į
Susivienijimo Lietuvhi Ame-j 
rikoje sekretorė. I

ievai turės rasti būdą sužinoti 
iš pačios dukters.

— NeiJ Hartigan atsisakė kan
didatuoti gubfeTititoriaus parei
goms. Jis kandidatuos Illinois 
prokuroro pareigoms.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJS 
S. OMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSTMOKUTMATf, 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS h

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

f212 W. Cermak Road Chicago, ID. T»L 847-774}

BUTŲ NUOMAVIMAS
d NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTAR1ATAI • VERTIMAL

TĖVAI PRIVALO PRIŽIŪRĖTI 
VAIKUS

MADISON, Wis. — Winscon- 
sin seimas priėmė įstatymą ir 
gubernatorius, pasirašė, kuris 
įpareigojo tėvus prižiūrėti savo 
vaikus iki 18 metų- Jeigu mer
gaitės turi vaikų anksčiau, tai 
vis vien tėvai privalo mokėti Ii- Į 
goninės ir gydytojų išlaidas. Jei
gu tėvai yra mirę, tai atsakingi 
yra seneliai, kurie privalo pri
žiūrėti vaikus.

Nė viena valstybė neturi to-t 
- kio įstatomo, koki pasirašė Wis- j 
,-consin. gubernatorius. įstatymas - 

.‘-įsigaliojo vakar.'
Įstatymas įpareigoja tėvus aiš- 

kinti>di]kroms apie nėštumo pa
vojų^, Iki Šio meto ligoninės bu-

—.Lenkijos komunistai išme
tė maskvinį Stefan Okzoxv^ 
iš politinio biuro.

— Pietų Afrika planuoja iš
siųsti iš krašto visus aįvažiavu 
sius juodaodžius.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪT1 h 
f. BACEVIČIUS — BELL REALTSzt

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
į Dilelis butas savininkuL' Geras inves-. 
. tavimas.

- Specialistai nustatė, kad’su garahL Pelniū2a3 

elektros sukrėtimas-gali pagv-i -------
j ,, , . _/ . Didelis, girdai įrengtas bungalow,dyh vezj. N-ew Yorke dr. Paul NsbrSD’g,J. y -
Russo tai nustatė savo klinikoj. 
Sukrėstos vėžio celės nustoja au_ 
gusios

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Oalvkel

DĖMESIO
S2-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkacw.

Kreiptis: A. LAURAITIS ;
4651 S. Ashland Avs^ f

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

..  . ................ į., -

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 
t . , . . ; . . " to . - '

Dažo, namus iš lauko ■ j-

Darbas garantuotas.
4612'Š. Paulina St 

(Tewn ©f Likt) 

ir iš vidaus.
. ' ■ ■ : • v - 7r-5 ..

Skambinti JA 7-9107

Siead us the name, address 
and birthdate of 4 people and 
will send them birthday cards. 
Ycur name will be printed in-j 
side the card. Plus, vou will 
receive a reminder card. Fee' 
$5/year. For reminder service) 
only $5 per 8. S&E Friendly 
Reminders, Box 999 North 

-Chicago, IL. 60064.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

■ ■■■■-. XN, . ■■ ■■■ — ■—■■■■■

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805-687-6000 

Ext. GH. 9617. 
for information.

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių stogus. Už darbų garan- 

į tuojaine ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Job transfered out, owner is 
selling at a fantastic price, 
Beautiful 3 unit brk. Apt. just 
30 years old in Ma'ixfuette 
Park.

Call — 778-1796

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICl
y į- . ■■ ..

425« S. Maplewood, Tel. 254-7455

Taip pat daromi vertimai, giminiu - 
'škvi^tim^i, paMomi pilietybės pn-

DĖMESIO!
, i

Gaminu elektrines mašinėles 
bulves tarkuoti. Kas norėtų jsi- I 
•gyti, skambinkite tel. WA 5-' 
4878. .j.- ■ z į

263/ 60 St;, Chicago, 4 j
—■ J ŠpPETERSBUR^FLORIDA^

, Modemui. 2 mieg. Florida room 
(kambaiys.):, ... Aptvertas . vais- 
medžiųsodas. Qalifna^ir su bal
dais. Beach’ius, susisiekimas, ap
sipirkimas. Prieinama kaina. 
Šiuo metu tuščias. - • ■ ■ ■ 

Skambinti 1-213-321-9672.
Rašyti: 5017-23rd Aye., So.

Savininkė

flgąmens pat^mas, 7^/ sąžiningas darbas 
iei rtoiiatėa iteliauti — ' ^reipkitės j Liętųvj< Įstaigą:

American Travel Service Bureau
2727 S. WesUm Ave., Chicago, Hl. 60643

Tdef. 312 238-T787
k J*taokfflM» patanuTixoaj užsaksnt lėktuvu, traukinių, uItq lelio

sią (eruiaeaL viešbučiu rr automobilių nuomavimo rerervacilas; Parduoda-

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės —<7, kitur

* ----------------

Homeowners Insurance
Good.service/Gaod prieš

F. Za polis, Ag,nt 
ttOStt W. Wth St".

Everg. Park, Ilk .■ < 
40642 - 424-4654 yJ

Fwęrt

1 F

ce kelionių- Ofaudhnus; Organizuojame keliones į Lietuvą Ir kitus k.'sMus; Gulfport, Florida. 
Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teiktame tnfor-, 
nacijai, visam telioniu reikalai!.

9 Taupykite skrisdami Chartered iėktavaii. tik -eixia reserrn^j rietis
i inksto — prieš 45-60 diesc^ 1

! ■•■-' V't - f Adv6k»fi»^?.V.
j GINTARAS- P. Č^tNAS

Darbo nlandor. Kas&m -nua
9 vai ryto iki Snl: Vakaro;, .. 

fieštad.; nuo 8 vaL r. Iki'12 vai 4.
~ U pagal susitarimą.

TeL 776-5162 '
West Š3rd Strni

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1W5 .

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747

Interact 
paid or

HthI Cor>pOMnd*d 
My and Paid Quarterly 

A-

Aleksas Ambrose, v

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos.

< j Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti j 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

TWIN LAKES, WISCONSIN

Restaurant / Lounge with ow-
— ’ ners apt- Seats approximately
— 100. Est bus. Call Vai at Cen_ 
-CT tury 21 — L. Hodges Realty, 
** 414 877-2103.

REPAIRS — IN GENERAJ.
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

fr V. BRIZGYS
Darbo valandoa:

Nuo 9 ryto ik) 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitari ruą

8606 S. KedrU Ava.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

PASSBOOK 
SAVINGS...

Tek 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $11

Persiuntimas — $2.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

»•« u» for 

financing.

AT out low tATB
GOVERNMENT JOBS.

816,040 — $59,230/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805-687-6000
Ext R-9617

For current federal list 
^NTfPJGbr GENERAL

N n o m o •

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700 1

Mutual Federal I 
Savinas and Loan

Ieškau butelio name arlya 
l>cisnion4ie, Marqu?tte 
arba Brighton Parke.

Rašyti: Box 277 
c/o Naujienos

1739 S. Hadsted St., 
Chicago, IL*-60608

Parke

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C 1*5 Donev Uboretonev Dirltfofi of 
Sandoz, Ine , Lincoln, Nebraska 6B5OL

šeštad. — Pirm., Sat — Mond., November 16 —18, 19&į


