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. SKYRIŲ PRANEŠIMAI z
Skyrių pranešimus pradėjo dėl religinių persekiojimų okup.

So. Bostono atstovas A. Čapli
kas. Bendradarbiaujama su kitų 
pavergtų tautų atstovais. Liet. 
Bendruomenė vra atsiuntusi at
stovus j vietos ALT skyrių. Įtei
kė 800 dol. nuo Bostono sky
riaus, 585 dpi. Sandaros, 265 dol 
Inžinierių S-gcš, paties A. Čap
liko auka 100.dol. . .• , . -

M. Marcinkienė papasakojo 
apie Chicagos skyriaus, gyvą 
veiklą. Iš Vasario 16 minėjimo 
ALT centrui perduota 10.000 
dol. Dalyvaujamą Pavergtų Tau
tų demonstoęiįoję. Dirbama su 
tartinai. Perdavė -skyriaus .atiką, 
dabar 500 <iol. . . .. ... ..

A. Juškevičius painformavo, 
kad Cicero. 1L. ALT valdyba tu
rėjo 11 posėdžiui ALT centrai 
persiųsta 1000 doR Orgonizuo- 

• tas laišku-siuntimas, atdeštie- 
siems pareigūnams dėl 'OSI. 
Santykiai su organizacijomis ge
ri. Auka 100 dol.-- - ‘ • " *
Iš Clevelando-pranešimą pa

darė inž A. Pairtiems. VeikĮa 
aktyvi. Pradėti Vasario 16 minė-- 
jimai rengti kartu su LB,' nors 
nelabai sėkmingai. Skyriuje' da
lyvauja i apie- 20 organizacijų.

j Lietuvoje. ' i
licit Springs veiklą aptarė 

' Aiif. Bertulis. Džiaugėsi nariais, 
kurie gausiai aukoja. Deja, dau
gelis išmiršta. Artintai veikiama 
šu Liet. Atgimimo Sąjūdžiu. 
Antri Inetai minėjimai ruošiami 
su LB. Gaunama vietos aineri-j 
kiečių spaudoje. ALTui surinkta' 
£25 dol. Dabar perdavė auką 230 
dol.

A. Vinikas- pranešė, kad Lake, 
Ind. apškr; skyrius minėjimams 
gauna radijo stotyje taiko apie; 
Lietuvos reikalas. Turimas para-Į 
das. Išvakarėse dalyvauja legio-; 
Hienai, mifesto pareigūnai, o sek j 
madienį būna pamaldos, laisvės i 
kovotojų atrnm'imas," būna ban-! 
ketas, ' prakalbos . dalyvaujant 
kongreso nariams'

AJ Mažeika infOTmavo apie 
Los ’Angeles ' ALT skyrių. Atva

PRITARIA

žiayo sū vėcepirmininke D. Pet- 
ronyte; baigusią universitetą. ŠĮ 
jaimosies kartos atstovė džiau- 

.gesti, kad ir daugiau jaunimo įsi- 
linge į ALT. D. J’ėtrdnytė tęsė! 

prahėšinią’: siųsti . laiškai keng-! 
ręs.mariams dėl OSI. Vasario 16 
įniiįė^inie buvo pagrindinis kal- 

Vąsario 16 proga - :bętoįi« dr. J. GebyšįyAakų.-su
rinkta trinis veiksniams 17000 
<151. Ąjttėrįkiečiu laikraščiai Įde
da Ije&yių laiškus. Dalyvauja- 

•Gulėjimuose.
Da^vaūi.a'.pąyėr^ųG^itų minė- 
tiaūėšnhą - 'j D-padarė gra
žią ilietiiviii’ kalixii-’. -Ui *“***• *<>^ 'f * * "’** * • ••' ♦
;.■tI?:įAžū(Uas tišįNėvosYorkc ilgi-: 
:si.-..-rti^ėsįriu’, lyŠHįJsiį centru.

amerikięęįų spauda ir televizija. 
ALT ceūtitH'lpąšiusta 2500- dol, 
l^ykdom^ąkfcyfįj^^ą. prieš 
OSI Bė^^Rjbia.u-
jama siiipwyergui tįųjkCę^Sfii-i 
zacijomjs? Birželio trėl&nSįėmi- 

’ nėjimą ruošia’ -pavergtų- _^5ųtų 
' atstovai drailge I’atęisH bidįpDai 

su areštuotu dišfdėht< 
prašant rašyti jiems -I^sk-ti^'Day sįy vėlslijit iri Įjii|sto vade- 
ly vaiijama~d^rtp»štrae^o^'.-.i Š’’- -k ■'__■ j 'J-

Detroito';Lietuvių Organized- ’^&ce
jų Centrą'sudaroz17 oirganiza.či-_ 
jų, pranešė' apiė tai df; ;A,-^Bąr. 
rauškas<* Vasario 115' rųihėjjrBūHfr 
gautas įprėžidento'; -sveikinimas. 
Vietos efienraseai rašė apie Lie
tuvą. Dalyvaujamas kitų Pabal
tijo tautų nepriklausomybės mi
nėjimuose. Pasiekta, kad lietu
viškos mokyklos gauna valstybi
nius kreditus. Aktyviai veikta 
dėl ukrainiečio jūrininko, kuris 
bandė pabėgti Į vakarus, bet bti 
vo grąžintas. Pabrėžė reikalą 
ryšio sir. pa vergtomis tautomis. 
Siūlė organizuoti simpdziunią j

tyaFkpjė.bT^j^brgan iza- 
____________ - §eri- 
Aųkčį.ka^m'ęt didėja^ Įteikė tūk- 
slantinę. ;______1.-.,4 'į
-.••Poy.-.-Dąrgis kalbėjo apie Pit' 
febupgą,- kur ALTysiyrrius yra 

kąipTpat seųąs, kaip-.iri pats AL- 
Tąš;. -Daugumą- narių'^au JAV- 
sfe gimę. Skatino, kad Vasario 16 
ąttkoš eitų tik Amer: Liet. Tary
bai Įteikta auka — 1000 dol.

V. Kažeinėkaitrs, Racino var
du pranešė kad jų mažas sky
rius Am.. Liet. Tapybai surinko 
1700 dol, Profesionalu rien nėra. 
Dauguma buvg darbininkai, da-i 
dar ponš’niTikži ‘ Aukos renka-

Sekretorius George Shultz pareiškė, kad praeitą sa
vaitę Gorbačiovas Kremliuje su juo visai kitaip kalbėjo, 
negu Ženevoje su prez. Reaganu.

Ketvirtadienio vakare susirinko abiejų Kongreso 
rūmai, kad išklausytų iš Ženevos grįžusio prezidento 
Reagano kalbos apie pasitarimus su Gorbačiovu-

mos tik Am. Liet. Tarybai. Stip
riai pravestas laišku rašymas dėl 
OSI- Ragino ALT biuleteniuose j 
skelbti aukotojų pavardes. Per- ; 
davė aukų 24^ dol.

Rockfordo ALT skyriaus veik
lą aptarė St. S u rantas. Apgailės - \ .
tovo, kad' belikę medau g gerų-taip anugiją svarbios konf e- 

j rencijos dieną ženevon suvažia-
Tarvbaį vusiejį žurnalistai neturėjo ką 

veikti.^
Pirmą

ŽENEVOJE ŽURNALISTAI NETURĖJO 
KĄ VEIKTI .

Jie pradėjo klausinėti Reganienę, Gorbačiovienę apie 
karo pavojų 7

ŽENEVA, iš v. — Kaip pirmą- timanie-mieste.

rė ikėjUy Aukos per 40 .m. ren- 
kajno^^kieĄin. Liet. ’__
Vasario* lfr iiimėjimains siisirėrG, 
ka po trejetą šimtų. Atvažiuoji į Pirmą konferencij os dieną 
šauliai, vyčiai. . Atvėžė-1000 dol. i -Pr^z- Gorbačiovas
eekj. j 11 - ...

St Petcrsbųrgojatstpvąs A. j J5 - . Ua;e,do!
Shukis džiaugėsi. - kad. jai koloni-' 
joję įsikūrė dr. K. *• 'Šidlauskai į 
kun. A. Stasys. Kai -popiežius ap j 
dovanojo dr. K. Bbfeėli* ordinu, t 
buvo suorgomzuotas jc pagerbi- į bet abiem mitams nie-l
imas. Čia daug pasidarbavo ALT ko nepasakoti 
nariai. Lietuviai dosnūs ALTui ' nesužinojo, 
šiemet surinkta daugiau. Per Į 
metus ALTui susidaro au..~ 
su puse tūkstančio. Panaudoja
mas iš centro atsiųstas įrekor- j 
duotas žodis per radiją. ALT i 
daug prisidėjo prie paramom ir. 
pagarsinimo Taikos ir laisvės žyl 
cio. Dabar talkinama or^nizuo-;
pant VI.IKo seimą.

Rochesterio skyriaus veiklą 
į aptarė J. Jurkus. Apie 60% ten i 
j esama pensininkų, bet aukos di
dėja. Vasario 16 minėjime su-Į 
rinkta 3526 dc].. bendrai ALT.; 
LB. Pavergtų tautų savaitės pa •

— O kaip Jūs padedate vy- 
i rams namie? }

Reaganienė papasakojo, kaip raket tu.
į, vynu padeda name, «>p ;su leistt>amerildečia*s pa- 

,;uo kartu vanuop. kaip kiaušo j tikrinti :atomo raket^:san. 
’ jo kalbų.: kaip susitinkamu.zmo-‘ %... • . ’• — . £

ižsūlarė nedidėliainę kambarėly- uėmiš* kaip rūpinai sp^idą. ■ < Į
Rusijoje aš niekoįied^an,-nes1 

pas mus visus reikalais ž spren- į 
džiavyra. — atsakė'Gor^čiovie-; 
nė. Mės turime buy pašalyje, 
rūpinamės vaikais.’ TikĮfai ’- su 
ruoš'.e&e _vaišėse" dalytoja so
vietų nioterys. o visus kitus ats-, 

(' tovavimo reika]u$ atlieka vyrai, j 
Ji turėjusi progos išvažiuoti su' 
savo vyru j Angį ją ir Prar.cū- ■ 
zi:ą. bet pačioje Rusijoje, aš nie-Į 
kur neinu. Mūsų spauda nieko ! 
nerašo apie veikėjų žmonas.

DEMOKRATAI IR RESPUBLIKONAI 
SUSITARIMAMS

Šiaurės Pacifike rusai nešaudys užklydusių lėktuvų, 
mažins atomų raketŲ skaičių

Ženeva, Šv.— Šaurės At-I girtavmas, Geria maršalai, 
lanto Sąjungos vadovybė ir geria pramonės viršininkai 
Amerikos Kongreso demo- ’ 
kratų ir respublikonų par
tijų vadai pilniausiai pri
tarė prezidentuo Ronald 
Reagano vestai politikai Že 
nevos konferencijoj.

Prez- Reaganas, atskri
dęs Į Briuselį, pirmiausia 
su Lordu Corrigtonu, Įta
kingiausiu šiaurės Atlanto! 
Sąjungos pareigūnu, ir Ka
nados premjeru Brian Mull 
ronney, o vėliau susitiko su 
atskridusią britų premje
re Margaret Thatcher, ir 
kitais svarbesniais vakarų 
Europos vadais. Preziden
tas papasakojo jiems apie 
pokalbius su Sovietų Sąjuii 

j gos komunistų partijos ge- 
’ neralniu sekretorium, Mi- ■ 

chailu Gorbačiovu. Prezi- j 
dentas aiškiai pasakė sovie
tų partijos galingiausiam 
žmogui- kad jis enesustab- 
dys vedamą darbą “žvaigž- 
džiu karui” :kol rusai nesu
tiks ne tik sumažinti ato-

J ištisas 4 valandas. Kai iš kam- 
j barelio išėjo, tai suvažiavusiems 

, ; šimtams žurnalistų nieko nepa- 
! sakė Jiedu palietė daug- įvairių

i. Žurnalistai nieko’

I ir atsakingi pareigūnai. 
Geria darbininkai, Girti 
neprižiūri gamybos, maši
nas laužo, nepajėgia patai
kyti, susižeidžia ir padaro 
nepaprastai daug žalos.Jis 
reikalavo, kad visi parei
gūnai pradėtų vesti karą 
prieš girtavimą, ir visa- 

! me krašte įvesti naujas ma 
šinas.

Prez. Reaganas, patyręs 
apie Šias nelaimes, pakeitė 
savo strategiją. Jis atsi
sakė daryti bet kokias nuo 
laidas, bet reikalavo, kad 
Gorbačiovas sutiktų maži n 
ti atomo raketų skaičių- 
Garbačiovas, pamatęs kelias 
prez. Reaė’ano nuolaidas, 

prašė paruošti kitą susiti
kimą su prez. Reaganu.

Paaiškėjo, kad rusai su 
tinka pusiau sumažinti s a 
vo karių skaičių Afganis
tane, jei Amerikos vyriau 
sybė nesiųs ginklų afganie 
čiams.

Kitas susitarimas leidžia 
keleiviniams lėktuvams nu 
sileisti sovietų zonoje? ne 
šaudyti į juos, šitas nutari 
mas liečia Amerikos, Japo
nijos, Sovietu Sąjungos lėk 
tuvams. Gorbačiovas sb'io 
leisti Įsteigti konsulatą Ki- 
ieve, kuris tvarkytų šiau
rės Pacifiko beskrendan- 
čius lėktuvus. Gorbačiovas 
užmiršo pareikalauti, kad 
Amerika išvežtų istiprinlas 
atomo raketas, galinčias 
pasiekti Maskvą.

Šaurės Atlanto Japoni
jos taryba mlniausmi 
tarė nrez. Reagano ■ 
politikai Ženevoj ir - 
?ėsi,kad jie falės atsi 
ti. o sovietu karo jėav 

j bandys veržts i 
i Visi dėkojo 

kad jis pajėgė 
sovietų valdžią 
nė? ekspansijos.

kad netolimoje ateityje 
Gorbačiovas reikalaus kito 
pasitarime su prezidmilu.

Prezidentas Reaganas iš 
aerodromo tuojau nu-kubė 
o i Kongresą- kur jo lankė 

! senatoriai ir atstovai- Jie 
; jau buvo informuoti a;>ie 

irezidenta el.ges: Ženevoje.

dėlius ir jų naikinimą.^Gor
bačiovas sutiko mažinti ra
ketų skaičių, bet jišjpareiš- 
kė, kad negali niekam lei
sti tikrinti sovietų atomo 
raketų sandėlius. s

Prezidentas Raganas; at
skridęs Į Ženevą, sukvietė ■ 
pasiuntinybės tarnautojus, 
papasakojo apie Amerikos 
santykus su sovietų impe
rija, Gorbačiovas atskrido 
viena diena vėliau- Jis susi 
kvietė ambasados pareigū
nus ir papasakojo jiems 
savo bėdas pačioje Rusi
joje. Pasirodo, kad pati di
džiausioji krašto nelaimė

Amerikiečių Larry Speakes, | 
tku 4! ^ur,s ’š šiaudo moka vežimą ve

žimą priskaldvti, rankas iškėlė *. - W j
ir nieko nepasakė. Jeigu jiedu i 
nieko man nepasako, tai mes 
neturime ko pasakyti. -

Sovietu spaudos atstovas Leo-j 
nid Zamiatin taip pat nieko ne- Į 
pasakė. Kas Ženevos konferen- 

1 j ciįoj vykę, žino tiktai du žmo
nės. bet jeigu jiedu nutarė nie-1 
ko nepranešti, tai niekas nieko į 
nesužino-;.

■(įvažiavo keli šimtai Į 
Daugiausia jų buvo! 
< Anglijos. Vokieti-j 
Japonijos. Jie gau-j 

iš savo dienraščių, i 
kad prisiū tų žinioms, bet jie ne-1 

Tada žurnalistai 
n-.-tarė kreiptis į atstovų žmonas; 
._ ponią Reaganierę ir Gorba- 

į čiovienė Ju klausimas buvo: -■ 
darėte, kad pasaulyje;

— Jesse Jackson pasigyrė, kad 
jis iškėlė leidimus žydams išva
žiuoti iš Sovietu Sąjungos.

Daytona 
į Beach

t'*

ep- 
r.e-

Reacnrif, 
suvaldvti 

nuo t'Jiir.i

žurnalistu.
rengimai būna drauge su kito-1 jg Amerikc 
mis tautomis. Rašo laiškus ame > jPS Kiniics 
rikiečių laikraščiams. Dėkojo už • na telegr.ur 
inforinacJas. laišku pavyzdžius.! u.

Visuose skyriuose ruošami Vai pranešti-
s.-irio 16. Baisiųjų trėmimų mi
nėjimai- Gaunamos gubernato
rių, merų proklamacijos.

ALT iždininką paskelbė, kad, Ka Jūs.
ALT suvažiavimo proga gauta į stiprėtu 
aukų $7861 dol.

4 L To Infor.
— Darėme viską. ką tiktai ga

lime. atsakė Gorbačiovo žmona
Ponia Reaganienė perskaitė

— Pasirodo, kad Hajley kome- pasūdytą k. Ibą. kai paruošė ar
ta, priartėjusi prie Saulės, lėčiau i batą suvažiamsiems 
sukasi apie savo aši- Saulė turi 
pragos stipriau tirpinti sausą 
vandeni. Apskaičiuojama, kad ji 
dar suksis 100 0C0 metų.

— Vietname amerikiečiai 
kasė kaulu* tc> vietoje, kur 
krito JAV karo lėktuvas.

iš-
nu-

— Turkijoj panaikintas prieš 
7 metus įvestas karo stovis.

atstovą im. į 
Vėjiau pr do.o skaityti ir Gorba- 
čiovienė. bot ji padėjo j sali ras- j 
tns ir kalbą baigė iš atminties. Į

Kaip Jums patinka Ženeva? — ;
Į paklausė žurnalistai.

Gorbačicvienė atsakė, kad že-i 
nevos ji vKos nėra mačiusi Kai i 
atskridę, tai visą laiką turėjo rū
pintis dogą turinčio vyro, o vė-1 
Jir.u turėjo ruošti arbatėlę ats-1

VOLUSIA

BREVARD

St. Petersburg

X- ' ’y

Fort Myers

MILES

(INDIANX

J--------

°«£"°!EE |lSuTc,e

MARTIN

PALM 
BEACH

Palm 
Beach

BROWARD

DADS
Miami

Floridoje siaučia nepaprastai didelės audros.Į pr.u uiiejv iuvmi ai oaieię ais- uvį/u-įm

’ tovams. Tai didelis darbas sve-Į ventojams patarta lįsti i slėptuves.

KALENDORĖLTS

Lapkričio 23 d. — fcv. Kleme n- 
as. Biruti>.

Lmkricio 24 d.

Lapkričio 25 d. — šv. Kotrina, 
Vismantas, Germė.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 
4:24.

Šaltas, vėjuotas, snigs.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kunąi pratę ir jgŲsmy darnos pagrindai 

NaująipUu mokslu žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M, D.<

SKLEROZĖ — STROKO PRIŠAUKĖ J A (13)

Atgimkime apšviestai apie stroką, tada re
čiau ir lengviau nuo jo vargsjipe ir kįtus ma
žiau vaidinsime. ' Mediciniškas raginimas

Jaunąs vyrus klausia gydytoją: 
“Kas yra ta sklerozė. nuo juos 
duokite mano mamai vaistų — 
cinko..?’ Taigi tamsta vis dar te
begaubia mūsiškius vienoje svar
biausių žmogaus gyvenimo sci 
čių- Žmogus nežino nieko apie 
sjderįazę, jis savo didžiausio prie
šo nepažįsta, todėl ir kovoti su 
ja negali. O ji prišaukia stroką, 
o sirokas yra labai rimtas s tįsi r- 
girnas. Taip ir sukas mūsų tam
sos ratas, mumis visiems labai 
kenkdama^. Todėl visi energin- 
gai šyięskimės sklerozės reU^a- 
lų, tada lengviau pajėg>ime--sti 
ja tvarkytis. . J?

f^lokšt^s (plaque) suįidaro 
priskrėtusių riebalų arterijos vi- 
djnėje, sienelėje. Svarbiausios rie 
balų rūšys., kurios priskrelpra 
arterijų vidų yra trejopom: rtu? 
Jėsterolis, triglyceridai. ir fasfa- 
lipidai (phospholipids). Paštą-- * _ "’Irieji nugabena riebalus ir kepę- 
nys ir i riebiąsias kūno vielas. 
Triglyceridai yra paprasti’ rieba-! 
lai, jie yra visur kūne’, kur rię-1 
balai išklc/a — išlygina kūno ūę 
lygumus Pergalimus trigiyceriilų 
kiekis kilaųjuje yra nepągeidaū- 
ia?nas nes jų perteklius gretiną.. 
arterijų priskretimą. Tas pats-pa 
sąky|ina ir apie cholęsterpli. ’
&rnebu.s Kraujas Gret'ha St?ę- 
’ Z ko Atsivadintą j.—, - • .
’Kai kraųjųje esti pergau>ų>

Great 
American 

Dream 
Machine.

Sklerozė nemarina žmogaus .įM. D. Strokes and T’neir Preven- 
iš karto. Ilgėliau ji užsitęsusi var ūon, Ajove Book.

« r«rv Th*t aaMiu yvur 
*n <rm« InM faa*ar than ,v«r herirv

Takie

2457 W. STREET
Cbicaęc, IL 

Ttl. 925-7400

ST29 $0. HA&LBM-AVEL 
Bridgeview,' IL 60455 ' 

Tei. $98-9400

Hruiiju teka arterijomis ^ie 
*—■*i- išsUki*i| if nęrsinerią pro 

sjep,el| ir |*n pąhfjęa.
Aiškų, ^ąd ąrjfprijos yrą fąu 

jpeninioi vamzdžiai, jais lyrąujas 
teku neiš»il>edamas. Su krauju 
teka neišsiliędamt ir pebaląi, iš- 
Įkyritu liję vieną pębąĮų ryši, 
kuri elgiasi kitaip. Tai minėti 
įeinu tiišĮųmp ji^om oleinai (į>- 
PL1. kune piv ar-
terijos vidines sienelės paviršu
tinį sluoksnį. Tada jie arierijcs 
sienelės viduje palieka. Kai daug 
jų ten -uMienkpr jie susiaurina

30-

10-

CompUte obrouctiQQ 
of arttry dut to thrombus (dot)

Partial obstruction of artery

Fatty streak—Eady stage

kiękis, ar tai trigįyceiidų ar cho
lesterolio toks stovis vadiliamąs 
Hyperlipidemia (hyper — per
daug. lipidemia — riebalai krau
ju je). Pąrieįiėjusio kraujo yra 
tą svarba, kad toks asmuo esti 
sklerozei kandidatas. O su skle
roze (;yterijų priskretimu) ateĮ- 
ųą kan'didątūra į šh dies-ligas ir 
stroką. į 4 . -’‘i
Kadangi riebalai, Įskaitant ėhųy 

I esterblį i r t rigly rerid its hetirpą- 
ta vąiidenyje . juos ręikia’ vkų 

: pįnuą .ištirpinti, tik jąda jie -gž- 
•ėls keliauti su krauju iš .žarnų.-j 

■ k h;ils' k ū no vietas. Ri ebdu ti iųpsA , “* ■ T* • ' ••.»'*' L.V • *A-*
bamiHTia. sukelia jų chemišką? 

KtĄijuiigimas sn baltymais' tpru-, 
tęir.ujs)- Teks’, nanjas.’jimgitiysi 
ya'dinamas Lipop rotėimi /(Lipo 
riebulis' .(Mtiteip; -A baltyniiisT- 
IJpopĘotėiuąi dalijasi į. jysųtnąs' 
rūšisį>ą|d įju sud£rws dalis, jų

liaiirigmps' dalelės) dydi hy-jų | įebgviaų Į?ro vkh*-?' sienelę jara-. I gįuki: švięskimės stroko at- 
ijfŠtUĮPą (density) I A/ •;.» .aidnA .nioVetac oana. ■. . ..........................

- Tėip .vadinami' Netiršti, .žemo 
tinstumo (Law desfty lipapiętę 
irflis, trųmpiaiu — LDL). lipp- 

■fųspteinai yrą žmoguj nuodai, jį* 
gertęklim’grejtiną širdies • ątąkų . 
itfnt. ta j rūšis riebąlų (Law den-> 
s ity lipppxpieir.asj priskirtiną vi- 
ilinęs artęiiių sienęĮęs Mobilią, 
kad ..tie-riebalai įsiveržia (in€lV 
čųpją) į arterijų vidinės siene
lės/ j- - - ■ ' . ..' L

F. jTąigš kai tokie . riebalai sų tą patį žmogų vieloję kųno vie-

Ąrterijų prisketimo diagramą. Begyvenant 
malice arterijos (1.) vidus klojasi riebaliniais sluogs- 
niais (2), vėliau plokštėmis (3), kol pagaliau visai ar
terijos spindįs užkrečiamas kraujo krešuliu (4).

nor-

Kraujo Riebahi Tyrimas
Nevisada — ng įš eilės ę4i ti

pam! kraujyje * jipoprotpinai. 
Mat, gę.ą kraiįję suriębejįqm 
Vaizdą patiekiu ištyrimus krau
jo sęrume (kraujo skysti be 
kraujo kūnelių vadinamas krau
jo serumas) cholęsterolio ir tri- 
glyceridų.

Taip jau ęsti, kąd ąrteripskle- 
rotinės ąird*€$ galūpybė pa. arterijos daugiau priskren- 
didėja taiki, kai kraųjuje ęsti per tą neg«* kitoje, Įtariama, kad čia 
gausus kiekis abejų rūšių rieba tyri jtąkos priedinės Įvairių Ji- 
ių: ir. triglycerit^j, ir crelesterc- gų ftafeos.
- °‘. . \ 1 Yrą veiksniai, kurie įtakoja
j -Ažmugąųs kūlio arterijos yra ąftęrijų kalkėjime (ailerioskie- 
pkAungį is- rauįUėUų sudaryti. ge^tį. Iš tų veiksnių pa- 
vąiTiz^lęliaį. Juose tękąs skystis’ jainętini yra šie: lytis, ąinžius, 
.prisilaiko skysčio tekėjimo vamz ?8sė; dieta, (valgymas užkandi-, 
r/lėitr dęšmų, Pį^s krauijospū- įmintos mėsos — ji ver- 
dis-.aFjkrąjjjp tirštupias nulenkia gyvulio riebduo.se), mity- 
yietą;. kį^ipje, priskretimąs ne- stovis (nųtukįnias), kūno 
■balais, ūtsfrįdaĮ įiią ’ veikia hyd- |kysčąi,. cukralige, hormonai,'. 
į aųjinįą) .Usniai .' /Todėl riebąii- |ūjto stambumas, pakeltas krau 
pęs- plbkąlėš atsiranda ten, kur įspūdis

r arterijas, sųsiaųrėją ar šakojasi.; gimtas fr tabako rūkymas.
JTošę vlėtęsę Į--py- lipopietęinąi <. Įšyada ko] Aa,. jaikas, nebu

užsiėmiinas, jausmiu-

savo tarpe visas jo priežastis.

; kui hz akių.. Būunąi ryžkimės 
; keisti savo nesveiko gyvenimo

siyęrc;aTjirgana sįFadnnoji"eikalu ir šalinkime Jš 
gaūkįąjnę kiekyjlf. - ‘ ' - ... .

Ne Pas Visui-įiępędai Greit ^g4ąmisi_ užbėgsime &tro- 
Arterifar ■Jfriskretiną r

■ . ■ . ; keisti sąv<>-nesveiko gyvenimo
.. -Erukfętimus arterįjų (artelio- įejįa sveikesniu. .Meskime iš gal- 
skįerozė) .pe pą^visus vienodųVQSnetiesas: i būk strokas 

.tempu žeųgia pirmyn. Vienus ji atels bk pas kita 
aplanko anksčiau, kitus vėliau. 

-j?ą Įos ' ąp.kstųiųą, tą sklęi-ozės 
greitį Įvairuoją’.aplinkoje esan
čios Įvairios įtakos. Kadangi pas

,, o ne pas ma
ne; 2.’ būk tabletės nuo stroko 
man padės, kai jį gausiu, tik ta- 
(įą tvarkysiuos, o dabar nesi- 
tyarkysiu su stroko prišauktais.. 
įskaitant rūkymą. nutukimą. ne-, 
veiklumą ir dėl menkniekio lyg-

• švaros praradimą. :
* -.

• Sklerozė visus mus aplanko 
nelaukiama ir nemėgiama. Su ja 
kovokime visomis čia nurodyto
mis priemonėmis, įskaitant ir 
trejopų, vaistų naudojimą. Nors 
teisingai yra sakoma; kad nuo 
senatvės nėra vaiste, vienok 
sklerozės sukeltus negerumus 
galimą palengvinti tam tikrais

j vaistais.

STfhiKiMES GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI I

Liaukimės Save žudę/

Kaip geriausiai sau 
gotri nuo perą n kaly vo silpnėji
mo ir į niekus iavutųno, taip 
dažnai matgmai atsitinkant su 
mūsų pensininkais. Štai, vienas 
ęua į sienas prisilaikydamas, ki 
tas — dvokia šlapalais iš eolo, 
trečias — rūko, kosti ir beveik 
susirietęs kvapą gaudo. Tokių ir 
panašiai kitokių yra pakanka
mai mūsų tarpe. Kaip tokie tu
rėtų elgtis, idant galėtų nesusi
laukti tokio baisumo senatvėje?

Atsakymas. Jei nori sveikas 
pensininko dienų sulaukti, turi 
dirbti sveikatos gerovei. O mes 
dažųai tokį darbą pamirštame, 
e dirbame ne tai kas reikia, o 
kas mums malonu, nors mirti
nai žalinga.

Jei jaunimas dirba niekus — 
ištvirkauja, daro kas jiems patin
ka, nieko nuostabaus, kad dabar 
prasidėjo epidemiją mirtinos li
gos. Kol kas męs dar neatsikvo- 
šėjonie: mes dar vis tariamės, 
kad čia nieko tokio. O tikrumo
je, giltinė savo dalgį galanda ne 
tik jaunam, bet ir kiekvienam iš 
mūsų: mes lengvai galime už- 
; išręsti nepagydoma AIDS liga. 
Dažniausiai ją serga ištvirkėliai, 

Kun. Juozas Juozevičius

čiaus kilniomis mintimis-
Gyvenįine yra dvi rūšys žmo

nių: vieniems niekuomet nieko 
nėra užtektinai. Tokie nesupran 
ta. kad jie galėtų dalintis duonos 
kąsniu su kitu žmogum.

Kiti žmonės ii- mažiau turė
dami, lengviau ištiesia duosnią 
ranką kitam žmogui ir džiaugia
si, kad jjs gali duoti kitam. To
kiam gyvenime niekada nieko 
netrūksta, nes jis pasitenkina 
tuo ką turi.

Viskas gyvenime priklauso 
nuo žmogaus sužmoniškėjimo, 
su jo tapimu tikru žmogumi ima

gina žmogų atminties nelekiami, 
ausyse ūžimu, svaiguliu, alpi
mu... Su tokiomis negerovėmis 
tvarkantis geriausias būdas yra, 
šalia minėtos kovos su visais stro 
ko pusaųkėjais, naudojimas tre
jopų vaistų: cinko, niaciono ir 
gerimalio.

Štai simpatiško lietuvės pasisa 
kyn»as, ji minėtai kovoja su skle 
rožės sukeltu svaiguliu.
'— Kai aš jauna buvau, ne- i manai...-----o_

šio jau kas yra ta senatvė: ant Į seiles, kraują ir vyro sėklą ta j duoda, dalinasi, tas ir turu as 
vieno kulno sūkiaus, kai j 
pečius slegia, nėra kur dėtis, o 
jauna būdama nė negalvojau, 
kad pasensiu. Mali svaigo galva

laisvo elgesio moteriškės, narto-I gerėti tokio žmogaU reikalai, 
įmanai... Bet ligai plečiantis, per į Tokiam ir Dievas padeda. Ka* 
' y ■ • ;ėklą ta J duoda, dalinasi, tas ir turk Kas

senatve ? liga galės paliesti ir mūsų pen- neduoda, tas esti slegiamas nepa-
sotinąnurdt^s^- Toks, nors ir 

’ ; ibūtų, nesijaus laimin
gu žinogumi-

Nusiteikimas į gėrį yrą pats 
viejkieji nuo jų užsikrėsti. Tąij svaigiausias dalykas gyvenime. 

’ ’ 1 - — . <jri kuriai Štai našlė aukoja skatiką, ji tik
1 jį teturi. Tai jos didelė auka. 

_ . __ ___ ! Ne aukos dydis, bet žmogaus 
Amra negerovė artina Pe'- į saYęS atsižadėjimas yra pą0’.svar 

ankstyvą sunykimą, tai Raky- Gausias dalykas. ' . v
ipas tabako. Pernai buvo sąjūdis Į Visuomeniniame, organizaci- 
mesti rūkius. Tik 20 procentui n;anle įr bažnytiniame gyveni- 
męttįsiųjų nepradėjo vėl rūkyti me dažhiausiai ir daugiausiai all- 
Čia žmogaus nusiteikimas (asine

) sininkus, kai aplink maibtae ir totiimiig 
, daiktai bus apseilėti. Kai tokių turtingas 
i ligonių bus dauguma, tai jie f g 

du su puse mėnesio. Kur aš ne- j dirbs tokiose vietose, kur galės į 
buvau, kokios pagalbos nepra-! s1 
šiau; kiek daktaru aplankiau, | viena kreiva elgsena, 
nieko nepadėjo. Akims negale- I visi turime tvarkytis, 
jau matyt, lubes vertėsi aukštyn. 
Galvoje cypė, spaudė, rankomis 
galvą turėjau laikyti... O dabar į 

.kokia aš laiminga, kad nėra gal- ' 
vos svaigimo. Tie vaistai man la
bai geri...”.

Todėl visi nusiteikime 
savo gyvenime savą 
pradėkime rimtai gerinti 
elgesį, valgį, na, ir naudokime 
minėtus vaistus. Tik taip nusi
teikę, .mes galėsime bent kiek 

j palengvvinti savo pensininko- 
kės dienas.

Tik ir čia apseikime be juokų: 
nelaukime po vienos kitos table
tės paėmimo kad sklerozės gil
inę iš mūsų pastogės nusikraus- 
tytų į šiaurės Ašigalį. Kova su 
kleroze yra kasdieninis gyveni
mas sveikiau užsilaikant. Dau
giau apie tai kitą kartą.

Pasiskaityti. Arthur Ancovitz,

koja tie', kurie patys save uu- 
keist-1 nybės) netvarka. Mes ir čia ne-<_skriaiid^ Menkes asmenybes 

elgseną- j ^įjaudiname, savo parengimuo-i įjnongS j~agina kitus aukotų o pa
savę t se- Įskaitant parapi ų ir Jauni-j neaųkoia. Pagol žmogaus iš- 

mo Centre, rūkome kaip iš pyp > ales k. skatįko auka <bQti ; 
kės. ir tai savo mirtinai žaloją 
me. Čia jokie gąsdinimai niekė \isada vienas kitam Įvairiau- 
nepądės tol, kol mes savai nusi-! ■ • ........
teikimais nesusveiksime. Taip iri 
nė Įier plauką kitaip!

Trečias blogis artina mums; 
ankstyvą ne tik pasenimą. bet ir; 
mirtį, tai nesitvarkynias su vai-i 
giu. Mums jaučio, kiaulės taukai! 
(>er barzdą varva prie stalo sė-j

taukuose gamintą. Čia ir yra 
šuo pakastas: žuviai irgi skaniau 
sliekas ant kabliuko esąs ryti. 
Taip kaip tokiai žuviai, atsitin-

j šiai talkinkime, nes nežinome, 
kas- mų§ laukia rytoj. Audra, 

■ liūtys, vulkanas, auto nelaimė, 
j liga... gali tuojau žmigų nųnuo- 
į ginti ir aukos reikalaujantį pa- 
j (jąriti. Žiūrėkime, kas dabar da- 
• rosi kitose valstybėse: buvę tur- 

,. ,, . . , . ! tingi tapo kaip stovi po vulka-'iint. Mums tai patinka, todėl ir Į ■ , . . . , . 1 no, po audros...žudomės. Jau dabar nauji tyri-; ' . .,„ ... . i Ne visi ilgus rūbus nesiojan-mai rodo, kad užkandinėje mais-j... D •... tieji Švento Rasto aiškintojaitas. verdamas gyvuliniuose tau-> , .,?*. . , . . i vra tvarkoje. Tūli ju vra sava-kuose. o ne aliejuje, kaip ture-l “ .... • ’, . naudžiau surra nesliu namus,tu būti, savininkai aiškina, kad J ... . . ,‘ . , . , ,• J palikimus ir dangstosi Atęirai-skaniau valgvti valgi gvvuho .. KT . „ . A , -°- ; ijio is Naujo reikalavimu is ki
tų. Jų laukia griežtas teisuiias, 
taip tvirtina Jėzus. Tokie nieki
na gerus darbus iv ieško pasipi
nigavimo.

Visiems kitiems galime pasa
kyti, kad tokie yra toli nuo Evąn 

'■ • geĮijos dvasios. Mes visi stenki- 
| mės mylėti neturtingą žmogų ir 
> jam padėti. Tada mes būsjme 

reikia kasdien gerbiami ir mylimi visų pado- 
trumpai susikaupti ir naiidin-1 
gomis, kilniomis mintimis save,' 
savo asmenybę praturtinti. Taip 
elgiantis galima pasinaiujcii kad 
ir šitomis kun. Juozo Juozevi-

:itaka ir strokas ;au stovi už (ki
rų.

« *
KILNIOS

♦
MINTYS

Kiek vie nam
rių žmonių.

— Chang saloje iiakicč.’ai 
metė bombą ant Irane ?.Tr ju 
žančio laivo. Kilo gaisras.

ve-

Nuo 1914 metų
m h r LDtsKAu SAV- 

’NQS aptarnauja taupymo ir 
lamų paskolų reikalus visos 
nū$ų apylinkės. Dėkojame 
turns ui munu. parodyta pd 
'įtikėjimą Mes norėtum bū
ti Jums nandingi ir ateityje

skaitos apdraustos 
iki $106,300.

SAVINGS
ANC, UG<>hj Ab^ocic.|<c
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SPORTAS LIETUVOJE

YiįniMiigjAė ‘ Sporte’’ spąįic 
n»ėn,. &paŲsdintę)^. užuojautos 
pranešė Stasio šačkaus rrrrtĮ.

Jis gimė 1907 m- ŠitvalfcjC’j. 
Su sportiniu gyvenimu susipaži
no besimokydamas Marijampo
lės RJT gininažijoję, kur 1923 m. 
buvo Įsteigtas berniukų sporto 
klubas “Vaidotas” ir mergaičių 
— Mirga”, šios gimnazijos spor- 
lipe veikla aprašyta a.a. Jono t 
įsai buto leidinyje ^‘Sportas Ne- 
priklausoinc<ę Lietuvoje 1919- 
-36 nt”. Štai kelio' ištraukos:

Rigiškiečių moksleivių sporti
nė pažanga greit augo. Kas anks
čiau buvo sunkiai paskkiama — 
binro praeityje. Tai parodė vė
lesnės varžybos. 1928 an. A. Ta- 
mulynas pagerino rutulio stū
mimo rekordą — 12^2 m , o St. 
Šačkus disko metime ir šuolio su 
kartiani. Vėjiau, baigę R. J gim
naziją S. Šačkus (1928 m.) ir A. 
TarriuJynas (1930 m.) palaikė 
nuolatinius, ryšius su tos gim
nazijos sportininkais, teikdami 
jiems bortinių žinių. Ypač cha
rakteringa. kad S. šačkus, bū
damas tuo laiku geriausias dis
ko metikas, išaugino visą eilę 
rygišlriečių sportininkų. Jam il
gą- jaiką priklausė šokimo su kur 
timi Lietuvos rekordas — 3,40 
m., disko metimo — 42,37 ir 
penkiakovė. (St. šačkus šokimo 
su kartimi, rekordą pagerino 1938 
m, tarpvalstybinėse lengvosios 
atletikos rungtynėse Varšuvoje 
tarp . Lietuvos ir Lenkijos rink
tinių > kpt. Vabalas, iššokdamas 
3,65 rh-. Rungtynes, laimėjo Len
kija 105:59 — K B.).

' Baigęs gimnazija St. Šačkus 
persikėlė į Kauną, Įsijungdamas 
Į LGSE spprto organizacijos ei
les.' Žaidė krepšinio rinktinėje.

’ Lietuvos sportininkų gyveni
mui būtinai buvo reikalingi in
struktoriai - lektoriai, kurie su
gebėtų jaunajai sportininkų kar
tai perduoti ne tik teorines ži
nias, bet- taip pat suteikti geras 
sportui-sąlygas, Įrengiant aikštes 
ir sales. Tokiam darbui tinka
mas -buvo St. šačkus. Paskyrus 
Stipendiją, jis išvyko į, Berlyno 
fizinio auklėjimo institutą. JĮ 
baigęs, tuoj pat gavo pakvietimą, 
būti lektorium Kauno Kūno 
Kultūros Institute (čia buvo ruo 
šiami kūno kultūros mokytojai' 
gimnazijoms). Perkėlus tuos

tarinių mokslų fakulteto, S Šac
hus buvo paskirtas Kūno kultu-' 
ros katedros jaun. asistentu. ;

Sportinėm temom daug rašė 
spaudoje. 1945 nu spalio mėn. 
suimtas ir išvežtas Į Sibirą. Re- 
habilituotas grižo į Kauną. 
Sprendžiant iš užuojautų “Spor
te”, S Šačkus buvo “LTSR nu
sipelnęs p-eneris”. Paliko žmoną 
Merkevičiūtę - Šačkuvienę, sūnų 
Gediminą ir svainius Kanados 
Hamiltone. Mūsų užuojauta gi- 
mnėms.

Iš dabartinių sporto Į.y- ų 
norėtume pažymėti gražius \ 1- 
niaus Žalgirio futbolininkų > i-' 
mėjmus: po pergalės Maskvoj? 
pfes silpną vietos Dinamc vie
nuolikę 1:0. vilniečiai savo aik - 
tėje baigė hgiomis su ketvirto e ‘ 
vietoje esančia Minsko Dinarso 
komanda, tačiau taškų savo są- 
skaiton Žalgiris negavo, nes tai 
buvo vienuoliktos lygiom sužeis- , 
tos rungtynes (SS-gos futbolo 
pnnenybių taisyklės leidžia su- j 
žaisti lygiomis tik 10 rungtynių), į 
todėl vilniečiai taip ir liko šešto-j 
i e vietoje.

Lietuvos futbole pirmenybėse' 
pagrindinės rungtynės vyko tarp ' 
pinna.ujančio Panevėžio Ekrano ( 
ir antroje vietoje esančio Klaipė 
dos Granito. Laimėjo Panevėžys i 
2:0, užsitikrindamas Lietuvos’ 
meisterio vardą. Lygą turi palik-1 
ti Jonavos Statyba, kuri savoj 
aikštėje pralaimėjo Kauno Ban- j 
gai 0:5. į

nra

Ze
vai, pagal savo 
pntviitino -u on 

ni delsutini! žyd?, 
j u esąs si 
■virinęs, j

dzio.
Dar daigiau 

larius. Rygos

Krepšinio pirmenybėse vėl per 
galės’ skina SS-gos meisteris Kau 
no Žalgiris. Antro rate rungty- 

*nėso kauniečiai pirmame susiti-į 
kime lengvai įveikė Maskvos D i- j 
namo 104:96 ir kitą dieną Tas-j 
kento Universitetą 112:77. VH-į 
niaus Statybą mūsų sosti n ė i e | 
pralaimėjo prieš daugkartinį SS-j 
gos meisterį Maskvos CASK klu- j 
bą 64:95. bet sekančią dieną iš-; CASK net 91:69! 
plėšė sunkią pergalę prieš Mins-i 
ko RTI penketuką 59:57.

. Iš- niųsų moterų SS-gos aųkš: [ ro 
čiausioje lygoje šiemet žaidžia 
tik vilnietės; kaunietės po silp- 

į no pasirodymo 1984-85 m. tu
rėjo palikti geriausių komandų 
ei]es. Ir vilnietėms naujame se
zone pirmosios ringiynės baigė
si nesėkme: kibirkštietės prala;- 
Tnėjo Minsko Harizontui 
bet kitą dieną netikėtai laimėjo 

?J^s -M^rsus PU0 VDU humani-. prieš SS-gos meisterį Maskvos

c.i

lai
i s;

S'ĄV 3 
javo -prd ^iiūus interesus.

j:tu- žemaičiui ir ry 
galėję vieni pas kitus keliauti’; 
ir prekiauti. Rygai rūpėjo Lie-į

ves.
vos

riektai zalm- 
kuiliu. Tcuęi

»o <au J 2’3 m . i rckvbos 
L’otuvoi^.

u paliaubos buvo 
tahiucsnei kovai.

ui yra siejai or- 
ii r.°u.ja Mindaugo dcuacra, 
ia kryžiuočiaLesą gavę iš ka- 

atskiras sūdi.včiu — iet-

l’S plotu
vienu ?/

e ir vi-

a-1

kę.> siBirėmi uąs baigėsi pagu
itu pergale. Nuo kryžiuočių at
simetę kuršiai juos puolū jš.UŽ- 
p kalio, pas-kvi Į savo pilis primi 
d.i’iri žemaičiu Įgulas.

Neskaitant didelių aukų ordi- 
. no talkininkų. Dir bės kautynėse 
i Uivo Burcha’vlas von Hornhan- 
I -■n. maršalas Eotelis ir 150 or-
| cinu riterių. Nprs nėra tie>iogi- žiuočių jėgas nuo Lietuvo. 
I niu duomenų, tačiau iš lietuvių 
i pti-ės Durbės kautynių vadu yra ' 
■ ikema Vykinto sūmis Trenio-

jvje iki XV airi. Durbės kairty- ; 
nęt>, kurios buvo žymiausias lie- ;
tuvių laimėjimas NĮH aiuž.. savo ’ 
pasėkimi4-' jam buvo pats skaL j 
tižiausias smūgis. Amžininkai Z 
jas laikė didžiausia ordino katas- ‘ 
trofą, nes betarpiškai tuojau pr:u* 
dėjo didysis prūsų suksimas 
-1260-1274 m. atitraukęs kry-

Tų žygių įtakoje jau 125S m. 
išvarydami or
ei vyskupo Fas-fk 

ū.tyūi< \-ršr-inkus. Kai kryžiuo- 
<i:tms nepasisekė paimti žiemga
liu pilies Tervetės (į šiaurę nuo 
Žagurės. jie pasistatė minėtą Do
bę, kurią tuoj sukilėliams tal
kininkaudami, puojė žemaičiai. 
Nepasisekus pilies paimti, pe 
persimetė į pietus prie George- 
nburgo ir 
mynistėj 
tanč:ą ir maisto trūkstančią vo
kiečių įgulą.

Siekdamas savo padėtį patai-j 
>vti nors vienu žymesniu laime- 
ūmu, ordinas suruošė žygi, pasi
telkdamas Prūsų ordiną. Mar-- 
^alrs Henrikas Eotelis arvedė nei

no i

Gl:i

I ta.
Pi ts Mindaugas, žinomą, juose 

’ nedalyvavo Jis laikėsi taikos >u 
j o rd nu iki pat 1261 m. galo. Jei- 
! gu Mindauge vardu žinomas 

cergamentL.s iš 1260 m. būtų ne- 
abejotinai tikras, išeitų, jog Lie
tuvos valdovas dar 1260 <m. bir
želio viduryje yra Livonijos or
dinui užrašęs visą Lietuvą, jeigu 
tik jis mirtų be įpėdinių. Dar 
1261 m. rugp ūčic 7 d. esą Mm-! 
dangas užrašęs ordinui, sutin- 

, kant dviem sūnum, visa sėliu že 
mę.

Yra duomenų tačfej spręsti, 
jog karalius, oficialiai būdiirnąs 
su ordinu taikoje, jau nuo 1256-1 
-1257 m. slapta yrą rėmęs nęno- 1 
rinčius Livonijos ordinui pasi
duoti Žemaičiui. Iš Mindaugo ' 
taikingų santykių su Treniota į 

OL, . -r. J T L-. -» *
peršasi natūrali išvada, jog jis 
dar gerokai anksčiau prieš di-J 
tižiuosius karinius. Vykintaičio

Kada beveik visos rytų Pabal
tijo tautos sukilo, iš pagrindų 
sudrebėjo ant bedugnės krašto 
stovinčio ordino galybė. Prū
suose ordinas šiaip taip atsilaikė, 
dėka vis nauju kryžmink - pil- 

I grimų būrių, kuriuos sukėlė Ro
mos kurijos skelbiami ki yžiaus 
karai prieš pagonis. Vietinėse pi, 
tautose sporadiškai pabudo soli-., 
darumas prieš ateivių jungą.,, 
Atskirai kovodami, sukilėlių prū, 
sų vadai — Herkus Mantas, Di- 
vmas, Glapas, Linka, tačiau ne
niršto pakankamai priemonių 
Įveikti stipriųjų vokiečių ordi- , 
no tvirtovių, kurių penkios pa-,, 
siliko Plūstuose nepaimtos.

(Bus daugiau)

— Kas kęrta šaką, ant’kurįos ; 
pats gedi, taę griebiasi aukštes
nes šakos j

ir pasistatę sali pili kai-1 taikingų santykių
e, iš jes puldinėjo nyks J po 'Skuodo ir Durbės kautynių

negalima pamiršti Šiaulių Tau- * 
želės ritulininku. TJ>wvaitės!

* ' • " -r ’ • •' x i
<rcs mrmenvbese lajme.c t re-1 

čia vietą. Dvi lietuvaitės atsto-j 
vauja SS-gą Įvairiose tarptaūti-j 
nčse rungtynėse.

Sportinžnlz'as j

* a n *

m. metrtitii. Jame yr* vertingi, niekuomet n^senrią, Via* 
Krėvfc, Igno il&peHo, Vinco Maciūno, P. Jcciko, V. Stanko* 
f. Raukčio, <fr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 
Crilau* ftnipenlri bei ctud!jds, ISustruotos juotrankomU t 
M-X čfuriionio. M. Mleikio, V. Kašubo*, A. Rūgštelės Ir A. Vars

> DAINŲ IVENT8S LAUKUOSE, poetės, rolytojoa tf 
Raftl lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datis 
fveetea bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainco.'Ar 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rtkc £pi>a 
tas fuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sacrn 
gyvenimo bruožu apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities tti. 
ratftrfnė atudlja, tusktrštyta skirsneliais. Ta 203 puslapiu toy#

LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tama£<ix 
ĮUomtal paraiyt* riudija tpie Rytprūirfus, rėmiau*ix Pakalnė- 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdcmūs kiekviena 
Beturiu! Leidlnyj flluetruota*- nnotraokomf* pabaigoje duodam 
Titov&rdtjų pavadinimu.'*ir jų vertimai | »ofcteė1ij kalbą. Lfch» 
sauAngo> S3S poM knygoje yra Kyt>rūatą Umelapls. Kaln*

• K4 CAUMtS LtMB. cakrtojoa Petmn,a)** Orlnraltė* cu 
■linktnal tr tnlntya «p1* *>cae.uts ix vietas oepnA Lietuvoje ir p' 

bnllerikų okupadjoa metab. Knyga turi 234 pus'em. 
bet kainuoja tik U.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, 
CM tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje} tik ♦ 
ratgjo Jalinsko knygoje tple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotojo oi žmogaut tet«* 
KayfA y* didelio formato. JtiA puslapių, kainuoja 9*.

v MrnUNlS NOVTLCS. M rx*ėenko karyba. J. V s t* Ui

jMSisiuofl ^«gpcScr»<;, 1YJT 3*. Kt»_ St&'f

Atdara

Miko šileiklo apsakymų knyg^.., 
^Liuciją” jąp atspausdintą.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 35. •7
žemaičius sukurstyti prieš ordj- Gaunamą “Naujienose” ii pas 
njf. . '■ ' t/

'Iš visų ordino kovų Pabalti-

niaičiais slaptų susitarimų. Sun.-- 
kioje padėtyje vikriai besisuki- į 
nėjantį Mindaugą, berods, gali-j

i laikyti šituo atžvilgiu Vytau- Į 
to pirmtaku, sugebėjusiu slapta

riteriu, bet ir sąjungininkutil
kariuomenės iki prūsų kilčių (pa 

‘ medėnu. sembu, notangų ir var- 
(Goldingen) komtūre Benihar-i mėnų) ' Livonijos Qrdinc jėgos 
cas ven Haren su gausiu grobiu (qar didejnės. Dalvavo iš 
grz-antieir.s žccnaičininš Skuodo < Talino danai, estai., kuršiai; iš 
laUrUicse pabojo Kti^a, j^e P<=i- T-ianžos miestu laivais buvo at- 

vvkę pilgrimų. Tai kelių tūkstan 
č:u kariuomenei vadovavo 200 
ordino riterių.

Pradegs k
Voixfxmni 1

ill

idiei
'S A ■<

puo

ūko. pagonių 
•idelis' ir jie, 
nti. n-eit ant- 
Kuršan. Nors 

nas buvo surinkęs didelę 
liemene, tačiau rimtai pano-

vo (
irgs P

iliuotinės kronikos au- 
mč u'H'i, k?iū riteriai 
?o-ie stengėsi ta neveik-

Kai nuo Klaipėdos vokiečių 
kariuomenė traukė link Geor- 
genburgo*3»*patyrė, jog lietuviai 
su dideje^ga (Dusburgas -mini 
4000) jau š'ri’ibė Kuršą, vv. Mar
garitos dieną, 1260 VII- 13, pie-

KAIP SUDAROMI

Sekmadieniais nno 9 vaL rvto iki bjdū vai

Tuo reikalu jums gali- danę 
fjadėti teisininke Prano ŠULO 
naruošt
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legaHškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu) .

teisėjo Alphonse

v h Is iziJiiixfi5

For const*

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
Try ii tonight,rhythm overright. Gi

Chocolated or pills, Ex-Lax is
**The Overnight V»onu<

Read bbel and follow
direction*. 
C Ex-Lax. He .

NAUJIENOSE

1. Dt. Kizlo Griniaus, ATSIMINIMAI IR M’NTYS, 
U tomai.... ................................. ......... ......... .........

2. Prct Vaciuvu Biržiškos, SENŲJŲ
GŲ ISTORIJA. I dalis 2T>8 psl. 

H dalis, 229 psl._________

3. Miko šilaikio, LIUCIJA, proza. 1

Ičl- v“ k

J- ninos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl 

Frof. P. Pakinklio, KR'ižlUOCIŲ v ALS IA i oS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___________________

J. Vendavdr, 5. DAUKANTO UE H TIARA VEIKLA. 
&) j»l. ___________________

NAUJIENOS, 1729 So Halsted 
kite čekj Ir pridėk ta vieną dolerį įr

6.

f] O iX)

$6 00
?6.(M)

J4.00

12.00
m. 60603 riy*-

aųtnnų; 6729’So CamobeD 
Ave., Chicago, IL 60629.

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuyf|Į fraternal i nė 
organizacija, lietuviams -ištikimai tarnaujanti jau-per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. / " " ? "

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams. z : V .

SLA - apdraudžia pigiausiomis kairiomis. SŪA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyiš ir lietuvių draugas gafi 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja .epdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo , ir jų . gyvenimo pradžiaL ; ^ .-

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota' apdraustai id 
$1,000 apdraudos,.5umą lętnoka'SĮ:-$3..Kl metanu.

SLAkuopų'yra visųše .liėfuyid kalčnljošė; A \';t 7 
ri* ? .Kreipėtės i savo apybriro tatepUi veikėjus, 

jie Jums mielai pašėfi>6s 4 SLA {šrašyti. .
s- - Gakte kreiptls lr tieiri LSLA Centrą: \

LTTHUANLAN ALLIANCE OT AMERICA
307 W. 30th it, New-Yėrt^KTiTOOpl 

Tek (212) 56S-22I>

-Li:u j’< .<< :E iii in c t* m i

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

AsrsJė 700 ptjsiv.piu knygų, kurion nudėjo viską. kx» Het kada tx 
Aet knr bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Ueturim 
ir detnviq kalbėt Jis aiokėsj kartu su kun. Jaunium Ir prof. M. 
Hūjra pa? geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalt* liečiančias ištraukas, paruošė tikslina verttmof 

tr patarė mums toliau studijuoti.

'£*£»> <55 OeH rtrieliai

CD

šešt. — Pirm., Sat — Mond., November 28 — 25. 1985



THI LiTHUAHlAM DAILY h«W| 
rubllshed Ddly, Exc«*>i Sat***/, įivadtį, cod xteteU/j 

by Um UthrsTilg; N<rw» Oeų 1a*.
171, 5a. HąUHd Str»»*, Chk-***, IL *6*01 T»iepftto» 421-41M

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, WJJNOXM, USPS >7484000 
Postmaster: Send xddrex ctuaje* tą Nrujiwa* 

1739 3. Halsted St, Chietgs. IL oūaJc ’

As of JwiMxy I, IJeO 
Subscription Rjtn;

Cl xago $45,00 per year, $24.00 per 
Ax . iambs, ,$12.QU per .3 nkonths. Lb 
oilier USA luealiues $40.00 per year, 
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Dianraoėie tsinos:

Chicago j e ir prieraies&.ucse:

metams$45.00 
pusei metų$24,00 
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Laikraštininkai ptrttd?®j<? kitą dalyku. OwrWto- 
vas, besikalbėdamas su prezidęntu, turi sudėti kieto dug
no kėdėje. Prezidentas aUiaėdo medinio k$dĮJ*> 
gali sėdėti ir fotelyje, tuo tarpu dlktokas Gorbačiovai 
privalo sėdėti kietoje kėdėje- Tai yra menkniekis, Vėt 
kai kreipiamas dėmesys į kėdę, tai kas nors Gorbačiovą 
nervuoja, ramiai sėdėti jis jau nebegali. Atrodo, kad tas 
Gorbačiovas nėra toks jau stipins, kaip iš akių at
rodo.

Prezidentas Reaganas pakvietęs komunistų parti
jos sekretorių atvykti i Ameriką, pavažinėti po kraštą 
ir pasižiūrėti, kaip amerikiečiai gyvena. Jis galės, va
žinėti, kur jis norės ir kalbėti su kuo jis norės. Tą porą 
dienų Gorbačiovas kalbėjosi su laikraštininkais- Vie
nas jų paklausė, ai’ jis vyksiąs Į Ameriką ateinančiais 
metais. Gorbačiovas atsakė laikraštininkams, kad Jis 
yra gavęs kvietimą, neužsiminė, ar jis važiuos, ar ne
važinius. Bet ketviitadienio rytą, kai jis turėjo progos 
pasi kalbėti su Maskva, jis jau pareiškė, kad jis esąs pa
kviestas ateinančiais metais vykti į Ameriką, o prezi
dentą Reaganą jis kviečiąs atvykti Į Sovietų Sąjungą 
1987 m. Politbiūro kvietimas Reganą, tai yra paraipa, 
bet Gorbačiovas to nesupranta.

Niekam ne paslaptis, kad prezįdentas Reaganas 
dominavo Ženevoje vykusią dviejų didžiųjų, valstybių 
lapų eilę įvairiausių pastabų. Nespėjo jis vieno klau- 
konferencijoje. Gorbačiovas buvo .pasirašęs ilgiausius 
simo paliesti, jam prezidentas atsako, o vėliau jis var
talioja popieriaus liežuvius; kol sustoja-ties kitu klausi
mu, tuo tarpu pręzįdentas Reaganas kalbėjo be jokių ia-

Simas Kudirka sų žmona

NĘTURĖJO TEISĖS ATIDUOTI MIROSLAVO 
MEDVEDŽIO KOMUNISTAMS

sybė padąrys prięi
Reagano ir komupUtų 
-tkietoriaus GorbačįęYo'kyriip 
ren.ciją. Viso pasaulio įlųjpatija

1 buvo MedveiĮžio ‘.ę-vb
! deltų Medvedis išvemta, -į■’Mar

ai Konev”, kuris išvežę Med- 
j -/ėdį j Sovietų Sąjungą, ^ur jis 
į ąyvas neišeis iš prievartos dąr- 

jų gulago, nes joks įstątyirras ąr 
; atsakingu pareigu parvąrkymas 
' nebuvo priešingas Mecįvedžiui 
; palikti Amerikoje*.

Pirmą ir didžiausią nusikalti- 
■ mą šioje byloj padarė du pa- 
; kiančių sargai, kurie nesilaikė 
I Imigracijos ir tranualizaęijos pa- 
1 i vaikymų, suėmę Medvpdį New 

Orleans pakraštyje, iš vandens 
špiauknsĮ ir išlipusi į krantą- 
Jiems buvo Įsakyta pranešti sa- 

! vo viiėiiiinkui, jeigu į Amerikos 
teri.oriją koją Įkelia sovietų jū-

GORBAČIOVAS GARBĖS. SARGYBĄ PRIĖMĖ.-.
UŽSIMAUKĘS SKRYBĖLĘ

Atsisveikindamas Reaganą, nusiėmė -savo “šliapą” ir 
nulenkė, galvą.

Michail Gorbačiovas viešai pareiškė, kad jis, kon- 
i-i'oncijai pasibaigus; turi tuojau išskristi, i Maskvą, bet 
be ve k; keturios valandoj .praleistosReiganu pasita
rimų rūmuose iių ^vakarienė prezidentui skirtuose rū
muose, Įtikino Gorbačiovą, kad verta pasilikti Ženevoje 
dar vieną dieną ir padaryti viešą pareiškimą kartu su 
prezidentu Reaganu.

Trečiadienį prezidentas gana ilgai tarėsi su komu
nistų partijos generaliniu sekretorių Gorbačiovu, . bet 
nepajėgė susitarti dėl teksto. Prezidentas buvo pasiūlęs 
pareiškimo pradžią, bet Gorbačiovas tuojau pareiškė, 
kad jis negali taip pradėti,, nes jis turėsiąs nesusipra-' 
timų politiniame biure ir partijos centro komitete.

Tada prezidentas nutarė parašyti skrtingus pa
reiškimus- Jis parašys savo, o aš parašysiu, kaip man 
atrodo, Titkai turime rašyti taip, kad mintys nesusi
kirstų ir atrodytų, kad yra vilties rasti kelią pasaulio 
taikai. Gorbačiovas sutiko padiktuoti toki pareiškimą, 
o vėliau jj perskaitys.

Prezdentas Įtikino Gorbačiovą, kad jis trečiadieni 
neskristų d Maskvą, o pasiliktų bent ketvirtadienio ry
tą ir tvarkingai baigtų konferenciją.

Įdomu yra dar vienas dalykas- Kada Gorbačiovas 
atskrido Į Ženevą, tai jį pasitiko Šveicarijos karių kuo
pa. Ten jo laukė Švecarijos prezidentas. Gorbačiovui 
reikėjo priimti šveicarų garbes sargybą. Šveicarijos 
prezidentas ėjo be kepurės, o Gorbačiovas žingsniavo 
užsimaukęs didelę savo skrybėlę. Tuo tarpu šandien 
kai Gorbačiovas, konferencijos pabaigoje atsisveikino 

prezidentą, nusimovė savo “šliapą” ir nulenkė galvą.

Anierikoje visi žinojo, kad so 
- vietų prekybos laivyne- tarnau- 
wiijis. mAu -ukrainietis- Mi- 
i!os|avaSūMedvedis norėję pasi
likti Ap^erikoje, kai jis.šokę nuo 
piaitklįJĮfiA . ‘‘Maišalo- Knnev”

• Mišsi$«jjgu; upėn -ir pasiekę-JAV 
pelių. Jam nereikia atsakymo ieškoti-užrašuose, ai’ kni- i

stis galvoje taip įvairiausią. nutarimų. Jis Gorbačiovui vahižįK'nęimtss valstybės’tari 
tuojau pasako trumpą ir/aiškų atsakymą, o jeigu-trum-' nypo^įįio ib dieną; kai lai

vas pnplaukė prie Ainenkos pa- 
krašėtt^Sšpkt) nuo laivo, du pa- 
kr-aščiiy .sargai sustabdė' atplau
kusį sovietų..jūreivi, o jis pasa
kė jieais,'- kad jis' nori pasilikti 
Anięrfkojėi Vienas pakraščiu • ■" ?■. * *,t-* * * y- ’ * *
sargas Įjįtkfeošė įo, ąr jjspari pa-' 
hinilud^jjA'rierikoš^aįyliaūs.^i- 
s;e. Mėįfyėbk, -niekad nieko’ ne- 
gkdęjgš'jri^ azyiiaus teisę, at
sakė Jyiem . pakraščių sargams, 
k:ųi-jtš jėJųo j “ąžyliaus” nenori, 
Bet’, jišyąoįi pasilikti šiame lais
vės-i r gerbūvio'krašte. Jis senai

po atsakymo nepakanka, tai jis išdėsto visą istoriją.
Tuo tarpu Gorbačiovas .aiškina^.kad jis. negalės to 

padaryti, nes; kurioje, nors institucijoje bus kitaip gal
vojančių, žmonių; kurie: pasipriešins^. Prezidentas pri’ 
minė, kad reikia Europs taikos klausimą, baigtį, turi 
būt ispręsta. riša pijė ’jvąi’gjnąnęių ; klausimų/ Gorbačio
vas pradžioje sutikęs, nes-šis'-klausimąs reikėtų dšrprę-; 
sti, bet vėliau ant -politinio biuro bedą suversti.

Gromyka,' parinkdamas Gorbačiovą komūnlstiį 
partijos pirmojo sekretoriaus pareigoms, parinko, .patį 
tinkamiausiąjį, bet paaiškėjo, kad iy tinkamiausias ne
buvo tinkamai apsiskaitęs, jis. nepažino -visos sovietų --si
stemos sraigtų- Gromyka jam- patarė-pasirinkti'-sriią 
vilką Leonidą M, Zamiątiną, kad konferencijoje galėtų 
sukti prie kaitiės 'prikaltas politines šovetų- ’rogeles ii’ 
nepadarytų didelės klaidos. • j,’..-. •/ jj: ... • .

Gorbačiovas buvo j užklaustas, kada- rusai, atšauk® 
savo karo jėgas iš Afganistano. Gorbačiovui šis klausi
mas labai nepatiko. Suridare' įspūdis,' kad tas jėgas jis 
šiandien atšauktų, jei nuo jo priklausytų, bet Zamiati
nas reikalą- sutrukdė. Jis aiškina, ’ kad tai esąs polįtįųįs 
ir socialinis klausimas. Jis pridėjo, kad sovriu valdžia 
sutiktų atšaukti dali savo kariuomenės, jei būtų'rasta's 
sprendimas. politiniam kleu$imui iš JAV nesiųsti gink
lų krašto gyventojams.. Jis pastebėjo, kad Sov- Sąjunga 
yra pasiryžusi bendradarbiauti su Jungtinių Tautų pri
imta rezoliucija. . .•

Atrodo, kad Afganistano klausimas-yra vienintelis, 
kuriuo dabartiniai Sovietų Sąjungos valdovai sutiko 
žengti žingsnį atgal. Didelis skaičius ten žuvo, valdžia 
nepajėgia kariams išaiškinti, kurais sumetimais jie ten 
siunčiami. -- . . • :

Bet pats svarbiausias klausimas yra prezdento Ręa- -j- koks'vra Michailas Gorvačiovas.

svajoję* ištrukti iš sovietinės 
vergijos, bet returė-ęs progos, 
bet kai pasiekė Amerikos pak
raščius, tai šoko iš plaukiančio 
laivo, paprašė pareigūną leisti 
iani čia pasilikti.

Amerikos spauda paskelbė šią 
Medvėdžfo svajonę ir prašymą 
leisti jam. čia pasilikti. Apie tai 
sužinojo visas kraštas. Tai patyrė 
prezidentas 'Reaganas. žinojo -ek 
retortas George Shultz, žinojo 
'.cisingtnino deptrrtamentas, žino
ta Imigracijos atsakingi parei
gūnai,- pradedant viršininku po
nu ^eponu ir Louisianos Duke 
Austin. Žinojo senatoriai, deniok 
ratąį/) bei respublikonai, žinojo 

ikdngreso atstovai, žinojo ukrai- 
ffiečiar ir lietuviai, žinojo Ohio 
/ąlstiįoj. gyvenantieji Medve- 
-įžio giminės, prieš kuri laiką at
vykę j Ameriką ir čia gerai įsi
kūrę. Žinojo visas pasaulis, ne

visi sekė, ką Amerikos vyriau
■■ -------- -----------——.----------—------

gano ip'Gorbačiovo, nutarimas sušaukti kitą panašų 
susitaririlų, kuriame būtų salima išspręsti kitus klaūsi- 
nųisy žįupjną,: Gorbačiovas sutinka, kad jie iš anksto bū- 
'tų -pmmbsti.--<-

‘ Ketvirtadienio ryte posėdžių kambaryje preziden
tas.:perskaitė savo pareiškimą, Gorbačiovas perskaitė 
jam įduotąjį. Vėliau jiedu paspaudė vienas kitam deši
nę, kad i nebūtų jokiu nesusipratimų iki kito susi
tikimo:'' .'

. -/Prezidentas tuojau išskrido į Briuselį, kur jo lau
kė Šiaurės Atlanto Sąjungos valstybių taryba. Jis jai 
papasakojo, kas įvyko Ženevoje ir kokių priemonių rei
kia imtisy ateičiai. Prezdentas pasakė suvažiavusiems, 
kad jis; nepadarė rusams jokių nuolaidų, paruošiamieji 
darbai “žvaigždžių karui” turi būti ir toliau ruošiami, 
.jeigu norime taikos su Sovietų Sąjunga.

Iš- Briuselio prezidentas išskubėjo į Washingtona, 
kad 9’vai. vakaro galėtų abiems Kongreso rūmams pa
pasakotų- kaip ėjo Ženevos konferencija, kas nutartta

i reivis, bet jie. niekam nieko ne- 
-akę. liepė Miroslavui Medve- 
ižiui, dar visai šlapiam lipti į 
motorinį jų laivelį ir tuojau pat 
nuvežė prie Classe Bay susto- 
iusio “Maršai Konev” ir liepė 
lipti į viršų Laivo kapitonas 
pepė nuleisti šoninius laiptus, 
kad atvežtas jūreivis galėtų Įlip
ti į laivą. . '

Prezidentui Nikspnųi valdant 
kraštą, nevykęs advokates John 
Dean stojo į valstybės departa- 
nien-.ą. Sekmadienic metu jam 
'cko dežiūruoti ir spręsti Kudir
kos klausima. Nieko neatsiklau- 
■ ts ir šu nieku nepasitaięs. jis 
;it-pė Kudirką atiduoti sovietų 
žvejams.

Tvirtinama, kad ten jis buvo 
p įimtas <iėj nepaprastai gražio> 
ta žmonos, -o ne dėl kurio nors 

:polĖikd.' rckcmendacijoš. Priėfe 
10 metų Simas Kudirka buvo 
nušokęs nuo sovietų laivo 
į Ame:il-’Osj)aki^<ųYai$,ą “V^- 
liant’e” ir pi-ašė dtibti jąin teisę’ 
nąsilikti Amerikoje. J'..

Atlanto pakraščių viršhnukąs. 
patyręs admirolūs, . kreipėsi į 
Valstybės departamentą, kata vė
liau nekiltų kokių nesusiprati
mų ir nereikėtų'nukentėti, kas 
daryti ..su j “Vai’ante” įšokusiu 
sovietų jūręiviu. Tai buvo' sek
madienis. Valstybės departa
mente tą naktį dežiūravo John 
Dean. Jie nieko . nėątsikfe.uses 
įsakė atiduoti atbėgusi jūreivį 
sovietu žvejams.

Simas Kudirka būvo. nuvestas 
oas “Valiante” kapitoną, kad pa- 
pasakotu kodėl jis Šoko nuo so
netu laive ir ko jis nori. Ktidir- 

•ka. angliškai nei žodžio nemokė
damas. aiškiai kapitonui ir ki- 
iem< amerikiečiams, kad ne ru

sas. bet Betuvis, kad jis turi gra
žia žmoną. Išsitraukė jos paveiks 
lą ir parodė amerikiečianrs, ir 
kad jis nori pasilikti Amerikoje. 
Bet “Valiante” kapitonas jau’tu
rėjo savo viršininko įsakymą ati 
duoti Kudirką rusams. Jis jau 
buvo pranešęs sovietų žvejų lai-

(Nukelta į 6 psi.j

HENRI PERRUCH0T( 
GOGENO GYVENIMAS I

Vertė Vytautas Kąuneckas
SPINDULIŲ IR ŠEŠĖLIŲ DUKRA

Jau vien tik matydamas, kaip ji spin
dinčiomis akimis -sėdi krėsle, susirangiu
si it žaltys saulėkaitoje, būtum galėjęs 
atspėti, kad yra kilusi iš toli, kad ji — 
spindulių ir šešėlių dukra, kad ji — 
karštųjų šalių vaikas, pasiklydęs Šiau
rės krašte..

Žiulis Žanenas °Flora Tristan”
(Tęsinys)

O ši jungtis nors ir neteisėta, bet patvari- Iš 
Tcrezos Lene donas Mariana* susilaukia pagret 
vaikų,—mergytė, Flora, gimsta 1803 metais, Tuo 
laiku pora jau persikėlusi Į Prancūziją, gyvena 
Paryžiuje nu° 1802 metų. Keturiems metams 
praėjus, donas Marianas nusiperką Vožiraro ra
jone. Didžioje gatvėje, puikų būstą — Manuosius 
rūmus — su gausiais priestatais,-ūksmingu par
ku, pilnu statulų. Daugiau nei tikėtina, jog Te
reza Lene stengiasi savo vaikų tėvą palenkti, 
Kad j; vestų. Įvykiy eiga «utrukdo<jai tat pasiek
ti; dar gyvenusi pasiturinčiai, lengvai,
ji patenka Į vargą. $ /’

1807 m. bire lio mėnesį donas Marianas stai

ga miršta nuo apopleksijos. Tęreza Lene prašo, 
kad būtų pripažinta “velionio dono Mariano fak
tinė žmona”. Jai užtkrinalma uzufrukto teisė Ma
žiesiems rūmams, kuriuos ji, norėdama pasirū
pinti lėšų, išnuomuoja virvių pirkliui. Bet Mad
ride kyla Dos de Mayo maistas, po to — Ispani
joje sukilimas prieš Napoleoną. 1808 rh. rugsėjo 
mėnesį uždedamas sekvestras ispanų turtui Pran 
cūzijoj- Ši priemonė neaplenkia ir Mažiįjų rūmų. 
Tereza Lene pradeda sunkią ir ilgą teismo bylą, 
bandydama pasilaikyti dono Mariano nuosavybę 
Paryžiuje- Visos pastangos perniek. 1817 m. jos-1 
ieškinys galutinai atmestas.

Tuos dešimt metų ji gyveno vis didesniame 
skurde. Vargo spaudžiama nusikelia i kairrlą, 
čia miršta jos antrasis vaikas, Floros broliukas. 
Terezai, žinoma, kyla mintis kreiptis į dono Ma
riano gimines, ji parašo ne vieną laišką į Peni, 
įrodinėdama savo teises; iš pradžių tvirtina, kad 
jos jungtį su donų Marianu slaptai palaimino 
vienas dvasiškis emigrantas., kitąsyk nusiunčia 
notaro patvirtintą aktą, kuriaftie liudininkai 
pripažįsta, jog ji'gyveno su bajoru;kaip “teisėta 
žmona”. Tie žygiai lieka tokie pat;bevaisiai,kaip 
ir jos bylipėįiinasis. Ji negauna ,iš Peni net jo
kio atsakymo.’’ ■ ’/ ■ ,

Tereza Lene yra.iš.tų žmonių, kure pabudin
ti sunkiai teįstenaia nusiblokštf sapną, kuriuos 
prarasti galimai tebekerb lyg miražas. Kuo gi

liau. ji skęsta varge, tuo labiau dabina praeitį, už 
savo gyvenimo blogybes atsigriebia chimeromis, 
puoselėja garbėtrošką ij’ naivią iliuziją, kad jį 
— nusmukusi didelė-dama. įsigyvendama į tą 
rolę, ją vadina vis toliau. Ji nė žodelio neišsita
ria dukteriai, jog si:T?Kfieteiset0 gimimo, bet nž- 
tat su malonumu, plaČįąį kalba apie tai, kad jo
sios tėvas — nepapraštaį kilmingas, kad esąs pa
ties actekų Mohtesumbs, palikuonis, Inkų sukur
toji Peru imeprija,' actekų Meksika — Teressai 
Lene tas pat: stebuklingasis Eldoradas.

1818 m., jau visai/pristigusi lėšų, ji vėl at
sikelia j Paryžių, kartu su Flora, gal būt, tikė
dama, kad čia pavyks lengviau, negu kaime,duk
terį ištekinti. Ji apsigyvena prie Mobero aikš
tės, vienoje iš pačių-neturtingiausių ir labai blo
gą reputaciją turinčių .sostinės vietų-

Po šį kvartalą taPUP. metu trinasi aimė dykū
nų, keksų ir elgetų / čia razgynas purvinų gat- 
veliųi jose tarp, r>iūri| parduotuvių eina durys į 
nedidelę? kavines, 'kurios visos — ištvirkavimo 
landynės, kaip garsausis dėdulės Liuneto kaba
retai Anglų gatvėje arba dar pasiuntesnė Rau
donoji- ppis’ GJlahdo; gĮtvėje. Tačiau Peru spin- 
fjėjirnas ,įiūstelhia-; ^ios nešvarios aplinkumos 
raupsus.. '< Lūšna EpaTfr- gatvėje atsiduria Tereza 
Lene, nušvinta,.Tristanų. Moskosų spindesiu.

’ Fldita 'gyvena šioje neįprastoje atmosferoje.

Ji užaugo, liūliuojama motinos pasakų, ir. kal
ba ape Tristanus Moskonus, apie P era bei Mon- 
tesumą su pasididžiavimu ir tvirtu Įsitikinimu, 
kuris gali atrodyti visiškai pagristas. Flora ir 
jos motina neturi kuro pasišildyti, nei aliejaus 
žiburiui; joms stinga visko; bet Florą kankina 
ne tiek patsai skurdas- kiek pažeminimas, kurį 
jaučia. Kaip ji trepsi Įtūžusi, kai motina vieną 
dieną pagaliau jai atleidžia jos gimimo paslap
tį! Mergaitė karštos prigimties, jos vaizduotė 
nepriteklių išdirbinta- Jaudinama kraujo ■, — o 
tas kraujas iš dalies tikrai Tristanų MoskOst} — 
ji svajoja ape absolučią meilę. Užmezgusi pažin
ti su vienu vaikinu, rodo jam savo Trieilę^ taip 
liepsningai, kad šis išsigąsta tos perdąjlg asnlar- 
kes aistros ir pasitraukia. f •'

Banalumu, Įprastine šio pasaulio' būseną, 
Flora biaurisi. Ją tikrai patenkintų viten tijc ne
paprasti dalykai; jai atrodo, kad į juos ji turi 
Įgimta teise. '

' -4l
(Bus daugiau) ;
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Charles Stasukaitis

“Lietuvos Aidai”

EUDEIK1STeL. M21 BTiM 562-2728

Šileikis Chicagos dangoraižiai (aliejus)
TkU

KAZE BRAZDŽIONYTE
Programos vedeja

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ik chirurgas

WsaschesUr Gwmwtily k! Ltd c te 

Atedidjte* sirtešcrite

LYia Š. r.taah<Ini RA. W«*rtr**»r, 11L
Kasdien ano pirmadienio iki penk 

tadienio 8:30 vai. vakaro.
Visos .-laidos iš WCEV stoties, 

j banga 1450 Afd.
St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

U WTIS stoties, 1110 AM banga- 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

■ Telef; 778-5374

Modernius poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui, 

tokiu adresu;
Naujienai, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service(312) 226-1344
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GY u YTOJAS IR SįMIRURGA* 

Sr-^lALYBfi; A&V UGQ* 

3bzl West lUšira Streei
. \ .UUUK» -^ĮįLitanmY

PROF, J. KAZLAUSKAS . -

Mokslininkas, kompartijos narys,-.kankinys

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI -

.Vidaus ir kraųjoliįįos. Nęchirur- 
ginis venų,' .ĮjĮjpieUao tiemo- 
reidų gyuymąs. -y .

. 0u4U š/PŲLASKl rį>.~. ?

TeU-

DR. FRANK PU&KAS
QPTOMRTRISTA4 - 

iALBA ĮJATUVISKAJ 
2618 rV. 71st SV‘ T©t\737-514S 

IL .ini iku. FritalKb akįniaų 
ir "coutečl iėhsesJ'.

UpĮrtėš-praugiškio Klubo prieš 
metmis susirinkimas įvyks penk 
tadieuį gruodžio 6 , dieną; 1:00 j 
vai. po ,pietų', Anelės Kojak } 
Įėję, 45CūSo. TaĮman Avė., . . '

Neri A - prašomi atsilankyti, 
nes buš'renkama 1986 metams > 
valdyba ir bus ’daug svarbių rei-' 
kalų aptarti..

Po susirinkimo bus vaišės.

Dn ...EDNAS SE1BUTIS;
NKSTV, FUŠLžS ir 

F ..OSIĄTOS, CHIRURGIJA
Į=,-d6 >\est '63ra btreei

'"toūso tilfctaoas; /76-2480, "
Mati&ericije* telef.s 44&-S543

Florida
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GAIDAS - DAIMID

1410 So. 53 (h Avė., Cicero

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

skambino į. brbuoteką, Į univer
sitetą, v ,. draugaius ir pažįsta-1 
mięin§,,- (Niekas- nieko, nėšįnojo.j 
KajikįfĮanti "nęž(i|ta. ‘^rislegė šei-J 
mą ;rtuos,..-,kĮmię j žinojo . apie ' 
profesoriaus susikįrtimą su. §gųs 
guip.uk Tę§iapt. įriįęškas, apie pro 
te^oriaiIk dirigiIpg'buyo parities^ 
įą y-i]Biaųs- milirijai ir riaūgu- 
,m ųi-. Ęa^Įjas j. jp < teĮeviziį J porą 
karių, 'p^ašę .yisupo^nę paleng
vinti .pąįeškąs.,1 Staiga - .paieškos’ 
buvo .uutrūuktps. Tiicmetinis CK 
sekretorius. Algirdas '. Fetėnsas, 
sakoma, .ėjo del;to; -1 saugutną, 

: įėt niėkpl- nę^egė;• j^augtgnįpčiaį 
ątsisąkė sū jhp tuc ruikLu-kąlbė 
Įi, pabrėš^dąJĮiįl-.kad sąjunginės. 

■ reikšipė|.^ą^iupąs' stovi; -^u'ksd' 
čįąu ųž-'pęšpųbjikįnę partiją. >

Praėji lis porai savaičių ftuo pro i 
fespriaĮiš - Kazlausko pagrobimo,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDU H)NED KOPLYČIOS

Sukanka la. metų,' kai tragUc- 
kai mirė Vilniaus' .universiteto 
profesorius Jonas Kazlauskas, ga 
bus kalbininkas, žymus lietuvių 
kąlbos istorinės'■giyimatikQs ty^ 
rinėtąjas-l .■ ntoltoįįūinkąs ir pat
riotas. • ‘ '

Lietuviškoji tąbybmę, enęįlįlor 
p'edija” nulipdo, kad jis gimė, 
1930/rugpiųčio L ' Matiešionysę, 
Prienų rajone, o.mirė po 197Q 
spalio '8-sios< Kada,.-Kur if ko
kiomis ' ąplinį^rbėmįs/tnįrė -yos 
40 .'mėtų s.uĮaųkęs nibk^įninkąs,

į nežlnorna-nė šiąndienį'praslinkus 
' penkiolikai pietų tipo '''uri^ties, 

Ltrt kūriĮbuvo tragiška,'kaip ir dąų-. 
~ | gybės nes u=kąičiuųjąnĮų;. taryti-. 1

Joniškjėęįų-Labdarybės irtKul’ nio šatigimto aukų? ', 
tūros Klilbo prieš metinis susi- Tą. spalio s 8 dieną, prieš 15 

, rinkimas įvyks antradieni gruc-, metų, apie pusę ąntros pd pietų, 
ųl džio 3-čia dieną, 1,00 vaj. po Į profesorius Jonas Kazlauskas pą,

pietų, Anelės-Kojak salėto, 4500 ' skambino žmoiįąi, kad grįžtąs' vKSuS 'p2W gmthsūkad 
■ So. Talman Avė. . papietauti.-Iš Mokslų, akadęmį- profeąorįus'laikopias'psidūątri-

NariaKorašomi atsilankyti nes! jos bibliotekos namo ėjo peseta^. pėję ligoninėje kąžkuF prie 
bus renkama valdyba 1986 me- Ga,v^f.JI- PasivJ.į° Juoda , Maskv^Į Kada 'ją, buvo mižudy-' 
tams ir vrariaug reikalu aptarti, i ga ‘ Ishpę piliečiai sustabdę tes ir ^da jo kįĮnąs ^0-^.

•- -Po susirinkimo bus vaišės. . | Profes^n^ kažką pasąke ir_ visi tas. į Nerį, gal&ų^sakyti tik 
ak -iys sulipo į automobil}..Profęso- ų-ję, kurie’ta uždUcįrivvkdė. Ofi-

Tą • spalio ;• 8 dieną, prieš 15

nėję ligoninėje \ kąžkup prie

tovų. Tai iškaĮbingi ženklai, kad 
režimas velionį laikė priešu.

Žmonės suprato. Net Vilniaus 
saugumiečiai jautėsi nejaukiai,1 
ąiškųidami, kad jie būtu “daug 
švariau susitvarkę”, j

Galop gruodžio 4 “Tiesa” pa-į 
skelbė valstybinės gydytojų ęks- į 
pertų komisijos akto išrašą. Aš-; 
luoni' medicinos ekspertai, tarp 
jų įiūduai pagarsėjęs profeso-: 
rius;Juozas Markulis, nustatė,'
kad .profesorius Jonas Kariaus-1 
kas ‘‘mirė nuo mechaninėss as-. 
fikcijos, prigerdama§,• nesušalo-' 
tas; mirė -maždaug prieš šešias,/ 
savaites ir tiek pat' laiko išbuvo 
yaniįeRyje’f. Dėmesio, verta ap
linkybė: ekspertų aktas paskelb 
ląš.praėjus daugiau negu dviem' 

j savaitėm pp skrodimų,'.ya.dinasi,5 i' 
. jo'paskelbam^ tūrėjo-aprobuoti |. 
kažkas toli ir aukštai Maskvoje.' i

į Lietuvos mokslininko ir pat- t. 
’ rioto Jono Kazlausko vardas pa- į
silks amžinai Įrašytas į mūsų 
tautos kankinių sąrašą-

E. L.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Telef. 476-2845

TRYS M03ERN1ŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU H BOBELIAMS PASTATYTI

1
i

® Tyro oro bei švaros aplin
kos mėgėjai ir darbuotojai tvir
tiną, kad šiais 'laikais .Dievas sa* 
vo dekalogą papildytų dar vie
nu paragrafų: "Neteršk oro ne 
ctpli ul\O

- - : i'ltę, kurie'tą užd-ūoiį Įvykdė.'Ofi--
i’ius Kazlauskas atsiseko prie »’cįaija4 buvo, skelbiama, kad pro- 
vairuotojo. Nu'o..uidą.Įo.g^y^..ii^?_ fespįiąąŲ^ Į^ązlauiko-lavonas bu
kas rituigiąu nebematę lč|į vęs-surastaš<Nerj^e,’prie Vingio 
dėl minebaji/encild^edtM . nu- parko5 lapkričio 17. Jis buvo pa
rodo jo mirties laiką —- po 1970-laidotas lapkričio 20. -Paslap- 
<pąlio 3-sros”. /, - . - ‘ ■
Nesulaukdama grįžtančio vyro, 
profesoriaus Kazlausko žniona

; Rrco-atos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

L >25 CENTRAL AVĖ.
; St. Petersburg, Fla. 33710 

Teh (813J 321-4200

’ tylėk K. Lowi, r mtmbtr of tki National Homt Fathicni 
įtapta, it Floor Fathion Specialist, GA.F Corporation. (

Till ’Great Room’ Latest Trend In Interiors 1

(ingos aplinkybės lydėjo’ ir lai
dotuves. Istorijos ir filologijos 
fakulteto dekano neleista ■pašar
voti fakultete. Iki paskutinio mo 
mento nežinota, kuriose kapinė
je bus laidojamas. bijota de- 
monstrapijų. Laidotuvėse neda
lyvavo universiteto rektorius, ne 
buvo partijos ir vyriausybės ats-

SKRUZDŽIŲ SEGREGACIJA
L . .V;: 4 ;
Kai]) žmonių rasės, taip ir gy- 1 

vių. veislės geriausiai jaučiasi tik t 
saviškių draugijoje. Tai yra ins- i 
tek tas, nes gyvenimas yra kovai 
už būvį,-o kovai reikalingi talki- ! 
ninkai. Gi geriausi talkininkai J 
yra saviška.. Šį principą matom 
ir net skri
Angeles apylinkėje tūlas Milto- 
nas daro iš skruzdžių bizni ir jas 
renka. Bet jis pastebėjo, kad jos 
reikalauja segregacijos. Jei 
dviejų skruzdėlynų skruzdės 
maišysi, bematant prasideda 
ras — vienos piauna kitas.

:a.. sj principą matom 
uzdžių. gyvenime Los : I

SU- | 
ka-J

tea*

M O V.l N G 
apdrsusUi ptricraustymes 

iš Iriiriy itstumy.
ANTANAS VILIMAS 

Tto. 376-1882 ax 376-59&S

Leidimai — Pilna gpdrwte 
1EMA KAINA 

Priimam Master Ciwg« 
ir VISA kortele*.

K. ŠERĖNAS, T»l. W5-SO6J

PEtiKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9JO rak ryto.

Stoties WOPA - M90 AM 
transliuojamos ii studiją*

M*rqu«tte P»rk».

Tckrf. 778-1543

is

Vedėja — AIdor-»

7159 Sa. Maplewood Ave.

th.' hom. to ckappear 
in th« »»rly 195O’« -u-heu th« 
•o-ciU.d ' 'lop’D floor plan,p 
is Interior*' •njoye4 great 
popularity. An ■ acceleration 
•< horn, building yru caused 
by r«tnmin| y.t«ranJ of World 
»n. •' - - •

‘ Th* iedrf &>r lometbln^ 
different from th« two-itory 
hatoM many *«rncem«n had 
Itft "^hen they ^ent off to 
Yrar turned the ne^" “ranch- 
ytyle” housei into i trend. 
Climbing »tair» became passs

1 a*' «ll-on» Ievel living wai 
! embraced, by new fair Hies 

•opinę with th* post-wai I aby
į Worn. ’

Not' »’ T* .enter th« 
u •^ergy-cojssdoua ISSO'a, the 
''epen floor plan reapprars, 
! Poking Nash xnd naw 1 'ow- 
I ovex, thU time it bea-i a 

different name. It la called 
"the freat room” whiCa in-

tood preparation activitlet to
to on« bure space.

The spacious ■ftrt.at toora* 
shown here feature? m rctee- 
tic fro up of coHvetn portry 
furnishinfl. - The qpe^-pUa 
concept i» further enftmead 
by joining th. kitchen n-s'intj 

the liria* ’ and drtunf 
through U>« uM of thetrezj 

jam. elegant (rick-patiem 
floor covering.- H j* 0-Ar'.’ 
handsome shett 'pay! us the 
"Newburgh, Brick' pattern to 
White,
‘ Thk GAFSTAR ..Softrtt 
floor has an e&sy-c^ie no-y»*t 
surface, Th* deeply textured 
pattern has * the ■ toaj:. of 
real brick, yet retėtas Ife 
natural thins with liltfė 
tenance. Th* ędlc-Oįt Id*™ 
Interlayer proride* comfort, 
warmth *nd nd®e reduction. 
Availab|« in 9’ dad Į2’ widtisf 
at your nearert home improT*i 
jnent c»aUr or buildinr mnsvy

VANCE F i (.ns
1424 South 50th Avenue 

Cicero, Iii. 60650 
Te i.: 652-5245

■TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

i
3

i

I

i

Aikštės automobiliams pastatyti

4 
tI 

H 
f

M&urn h<M

Mond., November 23 — 25. 1985

’ fA. plMt th* rite C to 8 !»<*«• itow » 
eoek. hxmirg ft iqwaUy. for SO minute*.

_ IIS of eraohtag, bate* oft** wrib
•m ptri*«ppte rawee, raring of it to worn with the rib*.
, • R*mo*» rite to * Wta* plaArft tato tedl virtual rite,

f*
■

I

- • Mean white, pa, 
■teti i a oin«appte ateTl^ Mqmd, tte wte*. teoe jote*. Carite.

zy^ericanl^chen
^Anthony Dias Blue

.PINEAPPLE SPARERIBS
Petit rad frsut jo well together, «nd the combinstioU bt 

to*reribs with th. rweet tnd sour taste of pineapple fc a natural.
Before beiaf eooked over t charcoal outdoor sriH, ip3^" 

site ihovld te precooked by being boiled until tender. This 
process af partial cooking It called parboiling.

If yetrar* *nabl« to devote the time or the refrigerator 
,ip«ce to the marination procedure in this recipe, just omit th« 
step. Th* rite will teste f tiiti* les* of pineapple, but they’ll 
atiU be'quite dellciou*. ’

Thia rather robust fish b Ideal for t barbecue party. Foe 
keper groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
toercase the amount of basting tauc* accordinpy. Accompany 
tto« rite with cold potato or tnaearoni talad, diced tnmatote 
touted Pre .ids breed, «ed the pineapple ourcc far dipping-

Sere* tear, toed tea, Sangr.a, chilled roe. vine, or the white 
«to« yew wsd to make the rance — a sold Chahte car SoMte

Grilled Pineapple Spanrtbe
.Smdiur Ste

M 
I 
3 
1

»oy rana*

w FirboC the cparrafte 1b rintraeriaf water far 3C ratartek.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laid

2424 West 69’h

11028 Southwe

i u Direktoriai

Street — Tel. RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2- 1 0

guip.uk
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KANDIDATAI į SLA PILDOMĄJĄ TARYBA.

fttAL BSTATV fOC ULj

LV

KSTATB POW BALI 
I»ii — FfcrtMivimel

Genovaitė Meiliūnienė, 
Susivienijimo Lietuviu Ame 
riboje sekretorė.

butų nuomavimas
d NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

C NOTARIATAS • VERTIMAI.

FA wot ns PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBJGNAJffli 
fry a IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKEJIMAIi.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, HL T»L M7-774J

S' SlVF NTJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NARIŲ DĖME

SIUI
Brangis Broliai ir Se'-ės SLA Nariai:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje renka savo va
dovybę Pildomąją Tarybą, daptu ir visuotinu nariu 
balsavimu. Nominacijos Įvyks Gruodžio-December mė
nesyje, 1985 metais-

Labai svarbu, kad visos kuopos December mėnesyje 
turėtų savo susirink imu ■< ir kad nariai skaitlingai atsi
lankę balsuotų-

S.L.A. GEROVĖS KOMITETAS, kuri sudaro plas 
taus patyrimo ir Įvairiausių Įsitikinimų nariai siūlo no~ 
minuot į SLA Pildomąją Tarybą visus dabartinius Pil
domosios Tarybos narius:

PAUL P. DARGIS ........-............  Prezidentas
ALEXSANDER CHAPLIKAS Vice Prezidentas
GENEVIEVE MEILIŪNAS ....... Sekrtorė
CHISTINE AUSTIN ..................... Iždininkė

JOSEPHINE MILLER ... .......... Iždo Globoja
PAUL ŠŪKIS .. ........................... Iždo Globėjas
DR. VYTAUTAS P. DAR GIS Daktaras Kvotėjas
Norme pažymėti, jog dabartinei SLA Iždininkei E. 

Mikužis atsisakius kandidatuoti, Gerovės Komitetas i 
Jos vietą sūlo Christine Austin, dabartinę Pildomosios 
Tarybos narę einančią Iždo Globėjos pareigas. Christi
ne Austin, taip pat. per daugelj metų, yra SLA 134-tos 
kuopos Finansų Sekretorė, Chicagoje.

Chrstine Austin yra. kvalifikuota būti SLA IŽDI
NINKE •

( 1985 rr?etai> nuo gruodžio men.
1 dienos ir baigiant gi uodžio 31 
dieną vyksu Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje Pildomosios 
Tarybos Nominacijos.

Visos SLA kuopos gruodžio -- 
December mėn. privalo sušaukti 
vi ,v.otiuus narių susirinkimus ir 
.susirinkimuose atlikti Nominaci-

1 jas i SLA Pildomąją Tarybą.
Visi SLA nariai kuo skaitlin

giausiai dalyvaukite Nominaci-

Neturėjo teisės atiduoti 
Miroslavo Medvedžio 
sams. h j j v

Atkelta iš 4 psl.

ynsę rūšių draudimo agentūki 
f. BACEVIČIUS — BELL REALU 

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

Į Iždo Globėjus, Gerovės Komitetas, rekomenduoja 
Povilą Suki, kuris per daug metų, ėjo SLA Finansų Sek
retoriaus,o dabar eina Pirmininko pareiga. SLA 14-toje 
kuopoje, Clevelande, Ohio.

■ Praeitas SLA Seimas, kuris Įvyko St- Petersburg, 
Floridoje, išrinko Povilą Šukį i SLA Skundų ir Apeliaci
jų Komitetą.

Mes žinome, kad dabartinė Pildomoji Taryba dirbo 
ypatingai gražiai sutardami. Visi Jos nariai yra teisin
gi ir sąžiningi žmonės ir savo pareigas jie atliko kuoge- 
riausiai- Jie yra pasižymėję veikėjai ir po jų vadovybe 
SLA yra pasiekęs tvričiausios Finansinės padėties.

Ši PILDOMOJI TARYBA, vadovaujama Preziden
to ;Po^^į©argio, moka sutartinai dirbti kiekviename 
Susivienijimo reikale, tad gerą toną duodanti ir visam 
mūsų organizaciniame gyvenmui dek pačiame;i SUSI 
VIENIJIME, ’tiek Ir santykiuose, sų kitom jietuvĮfkom 
prianfe'acijom. Tokios .sudėties PILDOMOSIOS TARY- 
BQ^ ręilda. SUSIV^^IJIMUL • /fokią vadovybė Įveda 
SUSIVIENIJIMĄ Į gražią, ateinančiais metais laukia- 
mąAIMTO metų sukaktį. Tokia vadovybė yra labai nau- 
*įinga paskiram, nariui? bei -yisanT SUiglVIEJINIMUI. 
Už šią PILDOMĄJĄ TARYBĄ balsuokime šiū metų 
Gruodžio-December mėnesyje.

; ......... S.L.A. GEROVĖS KOMITETAS

vo kapitonui, kad atsiųstų 
reivius ir Kudirką atsiimtų.

Kudirka, kaip ir Medvedis, is
Į kapitono kajutės šoko žemyn ir 

pabėgo nuo atėjusių rusų. Med-
, vedis šoke ant laiptelių, c nuo. 
jų į jūrą, o Kudirka šoko žemyn

. ir pabėgo amerikiečių laive. Jis. 
tikėjosi, kad amerikiečiai jį pa-( 
slėps ir vėliau paleis. Bet rusai ’ 
tol bėgiojo, kol Simą sučiupo, i 

■ sumušė, apdaužė ir išsivežė.
Kudirka buvo parvežtas į Ry- 

gą. Vilniuje nuteistas ir išvež-
, tas Į Vladimiro kalėjimą. Pit-, 
! mieji protestavo Bostono lietu- 
■viai. Jie suruošė demonstraciją
prieš pakraščiu vadovybę, išda- ‘ manoma, o čia dar galima išgel- 
vnsiems Simą' Kudirka ru-' bėti bent.savo artimuosius. Mi- 

roslavas apsigalvojo ir nutarė 
reiš-

K. Augius (Iliustracija)
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei raoiiatėę keliauti — kreipkitės | Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave^ Chicago, Ill. 60643

Telef. 312 238->787

tus jis pasiekė Amerikos pakraš
čius ir abu kartu jis buvo grą- 
žntas rusams komunistams. Jam 
buvo aišku, kad iš amerikiečių 
nebuvo ko laukti.

Iš savo pusės rusai taip pat 
darė spaudimą į pabėgusi jūrei
vį. Jis gavo telegramas iš savo 
artimųjų, kurie prašė jo nebėg
ti pas amerikiečius, bet važiuoti- 
namo. Telegramos aiškiai pasa
kė, kad važiuotų namo, jeigu 
nenori, kad brolius ir seseris iš
žudytų. Amerikon patekti neį-

v tįsiems Simą Kudirką ru-
1 sams. Visi. Amerikos lietuviai
i -spaudė vyriausybę ir kongreso važiuoti namo. Jis parašė pa 
‘atstovus, kad Kudirka būtų iš-, kūną, kad nori važiuoti namo, 
laisvintas ir atvežtas i Ameriką, i 

( Amerikos Lietuvių .Taryba jį 
išlaisvino. Dr. Kazys Bobelis nu
pirko čekius pačiam Kudirkai, i 
jo žmonai ir vaikui. Jie atvažia- Į 
vo į Ameriką ir dabar ramiai 
čia gyvena ir dirba.

Kas Amerikoje darėsi, Medve- 
. dis nežinojo, bet kas laive da

rėsi, jam buvo labai aišku. Bet 
svarbiaųsiąs veiksnys buvo Am e 
rikes-pakriūčių sargai;. I>ū. kar<

A ’ *L- < I

Amerikečiai ji išvežė į pakraš
čių laivą, iį klausinėjo, bet jis 
jau tvirtino, kad nori važiuoti 
namo.

Valstybės departamentas pra- 
nešėė pakraščių sargams naujus

patvarkynius, kurie Hepia pak
raščių sargams būt labai atsar
giems su nuo laivu nušokusiais 
sovietui jūreiviais. Pirmon eilėn J 
ouvo įsakyta negrąžnti jį ru
sams, kad neatsitiktų tokią gėdą, ! 
kokią kraštui sudarė Kudirkos į^branguį1 
atidavimas rusams.

Nė viena kita valstybė nebūtii 
leidusi sovietų šnipams vaikytis 
jauną jūreivį, daužyti kumšti
mis savo laive, kai tai leido “Va- 
liante ’ kapitonas. Be to Kudirka 
paliko visus savo asmens doku
mentus ant kapitono stalo. Vė-* 
liau tie dokumentai padėjo jam, i 
savo žmoną ir vaikus atgabenti 
i JAV. ' į

Panašiai pasielgė Amerikos pa ' 
kraščių sargai, kai jie atvyko įi 
amerikiečių pakraštį ir patys at- į 
siėmė Medvedį, apdaužė, surai
šiojo ir atsigabno į "Maršai Ko-, 
nev”. !

9 butu mūrinis. Labai geros pajamos.
1 Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
tavimas.

■ 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI t
Tiktai 5126 pusmečiui automobilio , 
liability draudimas pensininkatns.?1

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava^

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

St: Tylatis

MISCELLANEOUS 
įvairūs OiivkD!

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 

from $1 (U repair).
Also delinquent tax property.

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. GH. 9617. 
for information.

Job transferee! out, owner is 
selling at a fantastic price, 
Beautiful 3 unit brk. Apt. just 
30 years old in Marquette 
Park.

Call — 778-1796

(eraises), vieibučhį m automobiūij nuomavimo rezervadias; Parduoda- 
keHoniu draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 

Sodarome Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikmmė infer- 
axaoiaA visai* velioniu reikalai^

Slįj^^E'^iNlįuS-

< I LIETUVĄ ■ • '
Ą 1 RUBLIS \ 1

' * ' ' $1.85

(įskaitant perlaidą ir ap
draudę) \

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių. Persiant imas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi- 

Jis teisėtas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping, Inc.
744 Broad St.

mą.

lietuvis dažytojas
Pažadamus išlaukę

sit V* ' .-.r ’Ą Darbos garantuotas.

i

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

ARVYDAS KIELA '
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago,.IL 6062?f
434-9655 ar 737-171/

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1

«S« S. Maplewood, Tol. 254-7454

Taip pat daromi vertimai, giminu 
'škvi^timaL pydomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

*1

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės —kitur

d.us the name, address
; ąrĄ birthdate of .4 -people and

V,T,-rt,.lay I st PETEtiSBtR(.; FLOMDA,5

Modemui2 mieg. Florida room 
(kambarys), Aptvertas vaįs-- 
medžių soda s. Galimu ir su bal
dais. Beach’ius, susišilsimas, ap-’ 
si pirkim as. Priein am a kaina, 
šiuo metu tuščias.

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

Gulfport, Florida. Savininkė

,'<ž

(Ton of it«k«).
--jr'iS vidaus. . <

Skambinti Y A 7-9107
M

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

reiėeivie'':jį';yehibn.d'eę’ card. Fee 
-?5^ygar. reminder _seryice
onl^l85 per 8.; Š&Ė Friendly 
Reminders. Box 999,’ North 
Chicago, IL. 60064.

DĖMESIO!

————;--------------------------- I Gaminu ebktrines mašinėles
WOMAN WANTED, sewing bulves tarkuoti. Kas norėtų įsi- 

experience- necessary,- to aew gyti, 
window drapes,'part time, will 4878. 
tearti. Call 247-4434.

skambinkite tek WA 5-

2637 W. 69 St., Chicago,

TWIN LAKES, WISCONSIN

Restaurant / Lounge with ow
ners apt- Seats approximately 
100. Est. bus. Call Vai at Cen
tury 21 — L. Hodges Realty, 
414 877.2103.

- Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo nlzndos: Kasdien: nna 
9 vii ryto iki 8 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 raL t .
< h pagal susitarimą. 5

Td. 776-5162
i$4J Wert 63rd Strwi

Chicasa, HL 60621

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos.' 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan- Į 
domis užvažiuoti į 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Ėst. 1947

TeL 585-6624

RENTING IN GENERALCMy OTd Paid Quartan?

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1505 .

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

17.39 S. Hadsted St., 
Chicago, IL 60608

GOVERNMENT JOBS.
$16,010 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-600(1
Ext. R-9617

For current federal list

I TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

ADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Dirbo valan dot: 

Muo 9 ryto iki 5 vai- popiet, 
šeštadieniais pagal susitariu^

£636 S. Kedzle Avė.
Chicago, 1U. 6062$
TeL: 778-8000

jūs genate 
MA’

Mi

PASSBOOK
I SAVINGS...

s»e us for 
financing.

AT OUI 10W UTD

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Are.
(3120) 776.8700

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO. ILL. 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Ieškau butelio naan e arba 
beisnion'e, Marqurtle Parke 
arba Brighton Parke.

Rašvti: Box 277,
- 7

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C 1^5 OorMy Laboratories, Division of 
Sandoz, lix. Lincoln, Nebraska 68501

ŠešL — Pirm., SaL — Mond., November 23 — 25, 198$


