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kesčių s ir arbatpinigius.
Išvykai registruojamasi jmo- ( 

kant $100 įnašą. Dėl informaeijes 
kreiptis į VLIKo ELTOS įstai
ga, 1611 Connecticut Ave., N. 
W., Suite 2, Washington D. C- 
20009, tel. 202-667-1980. arba iš- Į 
vykos vadovą: dr. J .J. Stuką,1 
234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. j 
07060.; tel. 201-753-5636. ~ , j

Susidarius grupei norinčių 
vykti ir grįžti iš Čikagos, prie 
numatytos sumos primokama -66 
asmeniui.

Registruotis ne vėliau rugsėjo 
1 d. Vietoje-informacijos skam-1 
binkite tel. 925-1089.

ŠIJĮTAI ŠAUDO GULINČIUS
' , PRIEŠUS

DALYVAUKIME DEMONSTRACIJOSE VIENOJE 
IR VLIKO SEIME LONDONE

Kai jau pranešta, š. m. lapkri
čio mėn. VLIKas organizuoja iš
vyką į Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijos ple 
numo posėdižų atidarymą Vie
noje ir- vėliau į VLIKo seimą 
Londone,

Galutina kelionės programa:
Lapkričio 1 d. — iš New Yorko 

(JFK) išvykstama į Muencheną. 
(Viešbutis: Atrium, viena diena). 
Lapkričio 3d. — išvyka iš Mue

ncheno į Vieną autobusų. (Vieš
butis: Hungaria, 4 dienos).

Lapkričio 4 d. — 12 v. , p-p.
Laisvės- demonstracijos — ESB 
Konferencijos atidarymas.

Lapkričio 5-6 d. — pagal da.’ 
lyvių pasirinkimą ekskursijos į 
įvairias vietoves.

Lapkričio 7 d.— išvykstama BEIRUTAS, Libanas. — Dide • 
lę Libano dalį valdo musulmonai, Į 

I bet-jų pačių tarpe eina kruvinos 
kovos. Šijitai prisilaiko Irano 
Chomeinio nuostatų, tuo tarpu 
Samni musulmonai, yra sužmoniš 
kėję. Jie laikosi Korano pagrin
dinių dė«nių, bet vaikams pirštus 
ar rankas nųkapoja už obuolio 

■ ar kriaušės pavogimą.

• Beiruto srityje eina kova tarp 
šijitų ir samni musulmonų. Vie- 
tomls ta kova tiek 'įkaitot kad 1 
Sam^gUSjlmOnal ^ ‘ginklo bai ram,4.į^lu dokumentą 

karys. - - --
u^Mo^ĮdihSaie^ ryžosi Iššprog- 
djfih'^šŠjrtų kovtfs triūro ’‘-štabą. 
PąW-Molredįn biivo < pasiruošęs 

-'zifefjtjwf jĖ; Būtų Iškėlęs' į padan- 
*—.■ -• ~r z. i ‘_c y i 

šijitų -teismui ir nu
teistas sušaudyti.' ; .

C-Z , i ’ . _ ’ .» ■ i* V - » 1 » •

Mohėdifi ‘ bįivo išsiųstas į pa
miškę, suraišiotos raukos bei ko- ! 
jos, paguldytas ant
kviesti kovotojai šijitai, ant len. J munistų pavergtiems 
teles uždėtas išdaviko vardhs ir kitoms tautoms, 
ten vieno milicininko visų aky- 
vaizdoje nušautas. < .

iš Vienos į Londoną, (Viešbutis': 
Hotel Russe. . . ■ j

Lapkričio 7-9 d. — VLIKO sei. 
mas:

Lapkričio 7 d., penktadienis, 
—' susipažinimo vakaras —Lietu 

vių dVamuose.
Lapkričio 8 d., šeštadienis, —- 

VLIKo seimas —-"Hotel Russell/ 
pietūs. , " , , •

Lapkričio 9 d-, sekmadienis —r 
Iškilmingos .pamaldos lietuvių 
bažhyčioję,^|^^f-Įvilkėtas Lie_ 
tuvFi :

Lap^įąČįb 10 d.—-ilš* Londono 
grįžtama į JAV-bes Pan A-m lėk- 
tuypl " , ■" :

Išvykos? kainą: $1.195 ’vienam 
asmįėinųrdouble occupancy”). 
Dolėro vertei kritus, visos kelio
nės išlaidos pakilo $100- Kad už 
tikrinus $1.195 sumą prašome re/ 
registruotis- galimai greičiau. 
Vienam asmeniui vykstant pri
dėti $250 (single supplement”).

Š» kaina aprėpia transportą lėk 
tuvąis ir autobusais, viešbučius 
visuose miestuose; kasdieninius 
pusryčius; transportą tarp aerod
romų. viešbučių, restoranų, kon
ferencijos vietos, Lietuvių Sody
bos Londone'. Muencheno turą, 
•Nymphenburg aplankymą, vaka
rienę Muencheno ’‘Hackcrkeller” 
restorane, susipažinimo vakarąrestorane, susipažinimo vakarą J 
Jjondone, banketą Lietuvių So
dyboje.; bagažo perkėlimą vieš- 
bu&uose, ir aerodromuose; mo-

Amerikos senato komitetas, vad. senatoriaus Thur- 
mondo, klausinėja teisėją William Rehnquist. Senatas 
nori nustatyti, ar teisėjas Rehnquist tinka Aukščiausio 
teismo pirmininko pareigoms.

TYLŪS IR RAMŪS DOKUMENTAI PLAUKIA 
Iš RUSIJOS

Žmonės reikalauja, kad Gorbačiovas įvestų spaudos 
, - .laisvę, nebaustų už teisybės paskelbimą.
LONDON, Anglija. — šios sa- , kituose rusų centruose skelbia- 

pvaitės pradžioje Londone leidžia mas tas patarimas Michailui Gor
imas “The Guarden” paskelbė la.- bačiovui:

“Visj žinome, kad mėsos rūks
ta visoje Sąjungoje. Visi taip pat 
žino, kad daromos įvairiausios 
kombinacijos niesos svarui gau
ti. Darbininkai steia eilėn iš va- •I 
karo, kad penktadieni gauti tru- Į 
puti mėsos. Kai ateina laikas, tai 
atsiranda vieni, kurie gauna mė
sos be eilės. Kiti gauna mėsą per i 
užpakalines duri-. Jiems pakie. I 
tas iš anksto būna paruoštas. Jie 
išsineša ir ding-ta. Jeigu būtų 
spauda laisva 
šyti, kas mėsą išnešioja, o pei 
naktį stovėjusieji eina namo b; 
mėsos.

ri redakcijos narys, grįždamas iš 
Maskvos atsivežė i Londoną.

Sovietų valdžia labai atidžiai 
j saugo visas Sovietų Sąjungos 
sienas, kad joks laiškas, joks pra-

/UČiup... ne^įnias. joks žmonių tarpe pla
tinamas raštas nepasiekiu lais
vojo pasaulio. Stalinas įvedė stip-

■ rias sienų apsaugas, bet jų laiko
si ir Gorbačiovas, nes tos sienos 

žemės, su- j saugojimas brangiai kainuoja ko- 
rusams ir

— Salvadore štabo virš, gen 
Blandon paskelbė planą atstaty
ti išgriautus kelius, tiltus ii 
elektros stotis.

— Atrodo, kad .Kasparovas 
buvo beiaimiąs pirmą partiją, bet 
pasiūlė baigti lygiomis. Karpovas 
mielai sutiko.

Kinijos viceprezidentas Ten- 
gas atleido varžtus kolchozams, 
o šiandie Kinijai jau nereikia 
pirkti duonos bei ryžių užsieny
je. Kinija patį prisiauginą pa
kankamai ryžių. Iš Kinijos grį
žę komunistai pataria ir Gorba
čiovui padaryti kelias reformas, 
kuries sali būti naudingos. “The 
Guarden” redaktorius parvežtas 
balsas pataria Gorbačiovui pa. 
naikinti dabartinės spaudos su
varžymus.
REIKALAUJA DUOTI LAIS

VĖS SPAUDAI

KALENDORĖTJS

Rugpjūčio 2 dn. — Parcinku- 
lis, Alfonsas. Tautgaudas. Gau
dą.

Pats Gorbačiovas ir politiniai 
. biuro nariai žT.o, kad Rusijoje 
nėra laisvos spaudos ir radijo 
pranešimų. Kiekvienas laikraščio 
redaktorius Įpareigotas neleisti 
rašyti apie mėsos, apavo, ir dra- 

! bužių stoką.
Kaip pačioje

Salvadoro vyriausybė ir 
imasi priemonių pataisyti visu 
kelius. t

kariuomenės vadovybė 
išsprogdintus tiltus ir

Saulė teka — 5:45, leidžiasi — 
8:08.

Šiltas, vakare lis.

laip pat yra surištas su pagrindi
nėmis visų žmonių teisėmis. Jei
gu vieni Rusijoj gali mėsą vai-- 
gyti, o kiti, -kasdien dirbdami, 
pastovi eilėje—ir jos negauna, 
tai kelia dideli darbininku ne-, 
pasitenkinimą.

IZRAELIS GALI IŠSIŲSTI 
45 JUODAODŽIUS

NAMO PARDAVIMO SUTARTYJE DRA1 
PARDUOTI JUODŽIAMS, ŽYDAMS

Rea.gano nutarimas neduoti Rehnquisto memor 
sukėlė susijaudinimą

WASHINGTON. D. C. — Pra- 
I eitą ketvirtadienį senato komi- 
: tetas pradėjo klausinėti Aukščiau 
’ šio teismo teisėją William Rehn- 
! quist jo nuomones apie kenriitu- 
i ciją, josios papildymus ir kitus 
• teisinius klausimus. Apklausinė- 
. jiinas prasidėjo 1030 vai. ryto ir 
i baigėsi keliom minutėms po 10:00 
Į vai vakaro. Teisėjas Rehnquist 
; nieko nesakė, bet matėsi, kad jis i •. buvo gerokai išvargęs, nes turė
jo golvoti apie kiekvieną atsako-!

; rr:ą žodį. į
1 Sen. Edward Kennedy, pak- 
' lausė, kodėl jis parduodamas na- 
■ mą Arizonoj Phoenix mieste, į 
pardavimo sutartį įrašė, kad na
mo negalima parduoti juodžiams.

i Teisėjas Rehnquist pareiškė, 
j kad jis nebeprisimenąs, bet tai 
į neturi didelės svarbos. Tada dar 
nebuvo priimtas įstatymas duodąs 
iuodaodžiams pagrindines teises, 
jų tarpe ir teisę laisvai pirkti 
namus.. Tada namų pardavėjai 
automatiškai įrašydavo šį parag
rafą į pardavimo sutartį ir tai 
galiojo. Rehnquist prisipažino, 
kad jis tokį susitarimą galėjo 
įrašyti pardavimo siitartin.
r Vėliau paklausė, ar jis. pirk-

TFT AVTVAB Tzr _ Prapi-f daHJas r^n1^ Massachusetts vai
tais metais Izraelio lakūnai atve-J ^°j’ pardavimo sutartyje 
žė iš P-etu Sudano didoka skai- buv0 P^-kyta. kad negalima pal
čių izraelitu kurie gyveno Eti- Idnnti Teisėjas Re‘
opijoj nuc Abraomo‘laikų. Gy-lhn^uist atsak^> kad Parag- 
vendami karštoje žemėje jie pa-1 rafas SaleJ° būti 
juodo. Jie tebekalbėjo žydiškas 
maldas, dalyvavo kahalucse, bet; 
šiaip jie buvo atsilikę. Etiopijos |

| žvdai pa^vvonę motus Izraelyje^ 
1 . - ... j mond pareiškė, kad klausima.-ne

esminio Tuo metu i pirkimo ir 
pardavimo sutartie toks paragra
fas būdavo įrašomas. Teisėjas 
Rehnquist pareiškimas visų se 
nato komiteto nariu priimtas, ir 
nuėjo prie sekančio klausimo. * 

Tuo tarpu Ohio sen. Howard 
Metzenbaum pastebėjęs sen Ke
nnedy, kad jis keliąs mažaver-

ėiiis dalykus, kad yra sv 
klausimų. Mums svarb 
teisėjo Rehnquist pažiū 
•ingu rasiu ir kitu mažu: 
simą. o ne nesvarbios 
įrašymas i pardavimo :

Paaiškėjo, kad teisėj; 
quist savo laiku dirbo r. 
mo departamente, kada ] 
Watergate bylos apklaus 
Tuo metu teissjas Rehm 
vo,svai b'ausias prez. 
patarėjas- 
klausimu

dentas

reikšrms; pirkėjas neprivaląs jo 
laikyti*.-

Komiteto pirmininkus Thur.

Kiekvienu sv 
jis rašė pr 
memorandum 

iksonas, maty
tuometinio Teisingume 
mento patarėjo Rehnqu 
dymu. Bet visi žinome. 1 
Niksonas buvo privers 
tatydinti.

Prez. Rcaganas, paty 
senato komiteto pageida 
s:pažinti su visais patarė 
quist memorandumais, 
tus tuometiniam prez. I 
tuojau pranešė senato k 
kad jis minėto memoran 
natui neduos. Prez Rea< 
rodo, kad bus sveikiau 
jeigu komiteto nariai mil 
morandurno negaus. Šii 
Reagano nutarimas šukė 
susijaudinimą. Respubli 
gali suprasti, kuriais sui 
prez. Rcaganas ėmėsi ši 
nio. Komiteto nariai no 
tus memorandumus pašl 
pastudijuoti. Jiems atre 
jie geriau pažins teisėj; 
ųuist pažiūra* keliais s 
konstitucijos klausimais. 
abejoja konstitucijos pr 
jis gali abejoti ir kaikuri; 
titlicijos dėsniais.

Respublikonai gali m 
jo Aukščausio teismo p 
ko pareigoms. Tai būti 
respublikonams.

. Ui galėtum para- padarė didelę pažangą ir jshrau-j

Panašių atsišaukimą parsivežė Į 
ir NBC korespondentas, vakar 
grįžęs iš Maskvos, o ketvirtadie
nio ryte jau paskelbęs dali šio Į 
pranešimo. Jo laiškas tvirtina, j 
kad panašiai galėtume išvengti! 
degtinės dirbtuvėse. Tai būtų pi
giau ir praktiškiau.
PLAČIAI KOMENTUOJA PA- | 

SKELBTĄ LAIŠKĄ 
r

Londone labai plačiai kome 
tuojamas “The Guarden“ paskt 
btas slaptas laiškas. Vieni mano. Į 
jog tai yra patie- keliu Palitbiū- 
ro narių laiškas, ^atariantis Gor
bačiovui imtis kitu priemonių' 
sovietiniam gyvenimui pagerin-

ke i Izraelio gvvenima.
Dali* Amerikos juodaodžių, pa 

tyrę anie Etiopijos žydu gyveni- 
imą Izraelyje, nuvyko į Izraelį,, 

3 j susipažino su Etiopijos žydų gy-. 
venimu Izraelyje, susipažino su 
jų papročiai*, maldomis. Jie pra- 

į moko senąją Judėjos kalbą ir 
Įsitraukė Į jų gyvenimą. Jie daug 
pramoko iš izraelitų, bet dirbti 

jie nenorėjo mokytis. į
Izraelio pateko 45 Amt rikos 

juodžių, kurie Įsitraukė Į Izraelio 
gyvenimą. Jie pre testavo, kai 

Į Izraelis ju.es apmokęs, veriė juos
dilb i. Kilo skandalas ir nesusi
pratimai. Reikalas pateko į A.ukš 
liausią Izraelio teismą. Teismas 
nutarė leisti valdžiai suimti visus 
45 juodaodžius žydus, susodinti 
Į lėktuvą ir grąžinti į Ameriką. Į 

i
— Izraelio ministeris Šamir pa 

reiškė, kad Izraelis neturėtu bi- . 
joti palestiniečių valstybės, jeigu 
tokia būtų įsteigia. (

— Įtakingas Miterando 
džios parcioūnas pabėgo į Parag- 

! vajų, išsiveždamas ?didelę sumą 
pinigų

sūeždamas didelę
Jis pasistatė puošnią vi-

— Betino C rax: susi 
krikščionimis demokratą 
rė naują vyriausybę.

Kitiems atrodo, jeg tai gali bū 
t; provokacija. Maskvoje dar yra 
d’dokas komunistinės sistemos 
priešu skaičius. Jie mato, kad kc 
munistai per tiek metų nepajė
gia maisto reik liu, sutvarkyti, tai Į 
pasityčiodami >:ulo naują būdą 
nesusipratimams išvengti. Jie
žinb. kad komunistai negalį leis- lą. 
ti kelti vie šiimcn ^kombinato
rių”, nes tada pradės byrėti vi
sa sistema. Be eilės mėsą gauna 
komunistu partijos nariai, policij 
jos ir karininkų žmonos.

Visiems aišku, kad Gorbačio
vas turi imtis priemonių “kom
binacijoms” si.tvarkyti. Jis pri
valo šitą klausimą spręsti. Jis

•tų teismas uždraudė vai. 
nnreirūnam- rašyti apia 

rašiniais pasi-

— Bi 
stybės 
šnipinėjimą Tai? 
naudoj? tik prieš

— Sovietų helikopteriai ir 
tankai pradėjo pulti afganista
niečius į vakarus nuo Kaoulo.

E4ward Kennedy

Sen. Erw. Kennedy paklausė teisėją Rehnquis 
jis įrašė į namo pardavimo aktą, kad negalima p 
ti juodaodžiam* bei žydams. Šis pai-agrafas gal 
kenkti respublikonams rinkimų metu-



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
pagrindair lausms

B **

niuK.4io žinių populiarus pei
MAS ADOMAVIČIUS. M. D.

Švieskimės stroko reikaluose, tada geriau 
suprasime jo esmę ir sėkmingiau pildysime 
gydytojo nurodymus.

Mediciniškas raginimas

Vertebral 
aruriej

Ifayfoctade
Visual 
difficulties

Obstruction cf 
vertebrobssu<

Posslbl# woskriK^ 
numbness in 
extremities, 
possible jalt 
bisturbancaSj 
possible 
czziness

Possible difficult/ 
tai k mg and 

towing

1 smegenų auglio, ar dėl daugybi- 
] nės sklerozės (multiple sclero- 
i sis), o gal del voties (abscess) 
smegenyse, ar kitos rečiau pasi
taikančios prežasties, 1 
genų sužeidimas.

Stroko Priežasčių Aiš 
f

Aišknantis stroko priezas 
i prieš save turint supšraližuoi 
pacientą, ligonio gydytojas ir 
specialiitas — neurologas surašo 
nuodugnią ligos istoriją. Daugu-1 
moję atsitikimų ta istorija rodys , 
į kraujagyslių -- arterijų) pa
kenkimo — kilmės stroką. Jei 
pamažu strokas vystėsi — kamš
čiu priskretimas arterijos (th
rombosis) greičiausiai bus to 
stroko priežastis. Jei abejose 
smegenų pusėse liga yra ir dėl 
to abi pusės ligonio yra supara- 
lyžuotos — toks paraližius nėra 

j dėl stroko. Jei staiga žmogų bu- 
i vusį visai sveikai besijaučiantį 
suparalyžavo — tas galėjo įvyk
ti dėl arterijos smegenyse ply
šimo.

j Išeina, kad vien ligos istorijos 
j yra negana stroko rūšies nusta- 
I tymui. Todėl ligoninėje ne tik su
rašoma minėtai nuadugniai ligosi 
istoriją, bet ir ligonis yra gydy
tojo nuodugniai aužiūrimas: iš

giriamas jo kūnas (physical ea- 
xamination) ir jo nervų sistema 
(neorolcgical examination). Dar 
ir to negana yra dabartiniu lai-

1 ku. Reikia atlikti laboratoriniai 
i tyrimai jo kraujo, ypač jo tirs.
tumas.

save turint

Lįetuvės pensininkės 
apie hypertensijos gydymą

rimo būdų neturėta. Tais laikais 
ligonis su stroku buvo tik slau
gomas, pakeltas jo kraujo spau
dimas tvarkomas ir laukiama kol 
laikas tokį ligonį pagydys: kol 
kūnas ligą galimai geriau nuga
lės ir ligonis daugiau ar mažiau 
nuo paralyžiaus nasitaisys.

Tie tyrimai yra labiausiai nau
dingi, jie taikina patvirtinti ar
atmesti dažniausiai pasitalkan- Į vėliausias aa 
čias stroko priežastis. Jie dar pa-1 tyrimas

iien, ne nuo ryt pradės dabar 
žinoma apsaugą nuo stroko. 

pirma mesti rūkęs, 
ęs, liautis persival- 

. uliniais riebalais, 
is ir miltiniais — krak 
algiais. Tokį susitvar- 

vien atliks, tik visai 
j u. Blogo atvejo 
es visi net didžiausi 
kitaip save į niekus 

:urime šiandien grįžti
i gamingą, t ikrai lietuvišką ir 
krikščionišką gyvenimą: paliovi- 
mą sau ir artimui kenkus savu 
nevalyvumu.

gyd tojSCji. l ’ ’ t..hc-tt ta
viškių sveikata. Tai paskata (9- 
hau dirbti saviškių didesnei dva
sios, kūno ir proto gerovei — 
ačiū Tamstai ir Tamstos žmonai,

džiais ir didžiu nuoširdumu is-

Tuo labiau brangus yra Tams
tų dėkingumas, kai atsiranda ir 
tekių, kurie už tą patį darbą gy- 

įj dytoją kelieja, niekina ir kaip 
išmanydami žemina. Mat, vis
kas žmoguje priklauso nuo jo 
susibudavojimo savų dvasios, kū

Daugiau apie tai n<> ir proto jėgų. Tą žinant, ten.
L_č_ J”__ ’< 

Arthur Ankowitz. idant vis mažėtų 
and their Preven- mūsiškių skaičius.

tion. Ajove Book.

anešimo ■ kartą.
Lietuvio Paskait-Vli-

ka dar didesniu atsidavimu dirbti 
nelaimingųjų

Tamstos žmona yra sūkiai

Viršuje: kaklo ir galvos užpakalyje esančios stubur- 
kaulinės (vertebral) ir pagrindinė (basilar) arterijos. 
Joms užsikimšus, / gaunasi, žemiau nurodyti negeru? 
maj-.. - . • į® - : - - ■

Jau žinome, kad stroką gali su
kelti trys pagrindinės dažniau
siai pasitaikančios negerovės: 
Trombazas (thrombosis) — arte
rijos užsikimšimas vietiniu kam
ščiu, — kraujavimas plyšus ar
terijai ir Emblizrrras — kamštis 
atneštas į smegenis iš kitos kūno 
vietos.

Yra dar dvi ročiau pasitaikan
čios stroko priežastys; Aneuryz- 
ma, vietinis arterijos sienelės 
silpnumas — išsipūtimas, ir pri
gimti arterijų — venų nenorma-, 
luniai. Yra ir daugiau stroko prie 
žasčiu. Iš retesnių stroko prie
žasčių minėtinas sniegenų aug
lys — tumoras, smegenyse pūli- Į 
nys (brain abscess-. Tie du ne-Į s, 
gerumai smegenyse gali sukelti!

| dinta visokių prasimar.ėlių kurie 
» mediciniškai nepriimtinas savas 

mintis save raštuose skleidžia. 
Todėl su nauda sau ii žmonai vai 
gykite visokių rūšių avižas ii džio 
vintas vynuoges — raz inkus. 
Žinoma, jei kas turi žinamą da- 
dar paslėptą cukraligę, ras sal
dumų turi vengti. Avižos tvarko 
vidurius, jas peikia tik vidurius 
paleidžiančių vaistų gaminto
jas. Pasukos ir obuoliai — Iki sc- 

j ties naudotini. O dėl naujų vais- 
| tų — užmirškit juos dabart.-neje 

žmonos artričio stadijoje.
Nevartoti turėtų daugiau In- 

} dorino ir kito Atitokto vaisto, iš- 
j skyrus aspiriną, kurk) ■tegm su-

STENKIMĖS GERU PATA- 
RIMU PASINAUDOTI
P esirit ilsiųjų Per 86 Metus 

Rūpesčiai

Klausimas. Didžiai Gerbiamas 
ir Brangus Daktare’ Mano žmo 
na ir aš jau persiriteme 86 metu 
slenkstį, t. y. pradedame 87-tus 
metus, tai vis dėka Tamstos me
diciniškų patarimų ir kitų prak- 

. tiškų nurodymų bei pamokini-! 
mu, kuriuos stengiamės gyveni-j 
me prisitaikyti ir vadovautis. Už 1 
juos žmona ir aš labai, labai esą- J 
me dėkingi Tamstai. Ta mūsų pa - 
dėka toli gražu nepakankama ūžti. ijr . • , >. < , -i ndudoja iki astuonicl ka fcblcc.ų visas tas zmias ir profesinius pa.

Dabar, radus smegenyse aug
lį — tumorą, — gerybinį ar blo. 
gybinį, pirmiausia radiacija jis 
yra sumažinamas, o bk tada ope
ruoti mėginama, žinoma, pirma 
paimama maža dalis to tumoro 
mikroskopiškam ištyrimui — nu
statymui jo gerybiškumo ar 
blogiškumui — piktybiškamui, 
kitaip sakant, vyžiškumui.

■ Geriausias dabar smegenų pa-' 
; yra nufotografa-

vimas smegenų arterijų (Arterio. 
grama). Ji sudaro didesnę pacien 
tui riziką negu visi kiti virš mi
nėti tylimai, todėl ji nedaroma 
tuojau iš eilės, kaip visi kiti virš 
minėti tyrimai. Tik kai virš mi-1 
nėtus — nepavoj:ngu pacientui 
tyrimus atlikus vis dar yra abe
jonė dėl smegenų pakitimų prie
žasties stroko atveju, tada yra 
daroma minėta arteriograma.

Ji parodo smegenų kraujagys
les ir dėl to rodo užblokavimą ~ 
užsikimšimą tam tikros smege
nų arterijos. Ji rodo taip pat tu
morus ar kraujo krešulius sme
genų paviršiuje — kaip priešin
gumą krešulių viduje arterijos. 
Ji rodo nenormalias arterijas ir 
kitokius smegenyse pakitimus.

Išvada. Matom, kad 
uis stroką ga 
kymas ligoninėje galį būti visai 
kitoks, negu mes žinojome anks
čiau tokį tvarkymą esant. Pats 
ligonis ar jo giminės turi orien
tuotis tokių tyrimų eigoje ir su- 
ikti, — pasirašyti, tekių tyrimu 
leidimui. Kiek daigiau apsišvie
tę šioje srityje palengvinsite dar-

■ bą gydytojui, norinčiam kuo ge- 
| iiausiai pasitarnauti stroką gavu
siajam pacientui.

Žinoma, išmintingiausiai pasi
elgs tas ligonis, kuris nuo šian.O J x

^tarnauja ir kitam reikalui.-
Sakysim, Brain Scan yra pap

rasta procedūra: mažas kiekis ra
dioaktyvios medžiagos suleidžia 
mas į veną. Ta medžiaga savai
me koncentruojasi pakenktoje 

! smegenų vietoje ir rodo didesnę 
koncentraciją radioaktyvios me-, 
džiagos. Yra specialus aparatas 
— Geiger counter, kuns rodo 
padidėjusią radiaciją pakenktoje 

! smegenų vietoje.
Dar toliau dabartiniu laiku nu

einama tiriant smegenis. Dabar 
galima matuoti kraujo tekėjimą 
smegenyse panaudojant tą pa
čią Brain — Scanning techniką. 
Stroko buvimas nustatomas ma
tuojant skirtingą tuo atveju 
esantį kraujo tekėjimą — vadi
namą Cadence or Rhythm of the 
Flod, kuris kitokiam pakenki
mui — ne >trokui. esant yra ki-

I ti
ldant tikrai nustačius smegenų j Duokim pavyzdi: minėtas brain 

pakenktą vietą.^gydytojui reikia | scan yra normalus tuojau po ma- 
, stroko, 

tik po 10-14 dienų jis tampa ne
normalus. Tada tokio tyrimo da
vinių nenormalumas ima nykti 
ir maždaug už dviejų mėnesių 
visai pranyksta. Gi, smegenų aug 
lys ar kitoks juose pakitimas tu
rį skirtingus brain scanning da
vinius.

Dar ir to negana, taip toli da
bar medicina yra pažengusi gel 
bstint suparaližuotąją. Tuojau 
pradedama leisti į veną nervų i 

j maistą: cukrau^, skiedinį (gliuko-: 
zės skiedinyk^u vitaminais) ir 
duodamas alsuoti deguonis (ox- 

!ygen). Smegenų celės gauna tą
Z iiitąi^ą atnešama joms smegenyse

. J esamomis arterijomis (deguonį
• ir cukrų — gliukozę) ir į sme-
1 genis ateinančiomis kraujagyslė- 
j mis — arterijomis.

Kaip Nustatoma Smegenyse 
Pakenkta Vena?

tokius pat negerumus, kokius su- ;
kelia dažnai pasitaikantis arteri- ItUretl smegend x—Bay n- nuga į žakraujo — ischemic,
nės kilmės strokas. Dažniausiai 
pasitaiko strokas dėl arterijų pa
kenkimo (vascular stroke, dar 
kitaip vadinamas paprastas stro
kas — Common Stroke. Visos tes j 
skirtingos stroko priežastys su
kelia vienodą sniegenų paken
kimą.

Sunku Atskirti Įvairias Stroko 
Priežastis

j ros smegenų skysčio tyrimą, jo 
davinius. Daroma strėnų srityje 
lumbalinė funkcija — lumbar 
punetion, dar ji kitaip vadina.

• ma — Spinal Tap, tokio skysčio 
į gavimui.

Dar ir to negana: daromas sme
genų Radioaktyvus tyrimas — 
brain scan, ir sniegenų veiklos 
Elektrinės bangos — eleetroen-!' 
cephalogram, ir pagaliau pasku
tinis tyrimas: smegenų arterijų 
X—Ray — arteriography.

Matom, kad dabar stroką ga-: 
vusio paciento gydymas yra vi
sai kitoks, daug sudėtingesnis, 
negu jis buvo prieš keliasdešimt

Viena sunkiausių gydytojui 
pareigu yra išaiškinimas stroko 
priežasties- Tas darbas turi bū
ti atliktas, nes tik tada ta prie
žastis ir pats strokas gali būti 
sėkmingiau tvarkomas.

Sakysim, ar strokas gavosi del rnetų. Tada tokių virš minėtu ty-

T
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... .į paroje. Taip tik sunkiais tarimus, kuriuos mudu iri-Visi i 
kiti lietuviai iš Tamstos gavoftiej 
Tamsta, gi, esi vienintelis pašau-1 
Ivje lietuvis: Daktaras, kuris taipl 
pasišventusiai ir nuoširdžiai rū-^ 
pintųsi savo tautiečių, o ypač| 
senesniųjų sveikata. Mudu tiki-j 
jne; kad mūsų lietuvių tarpe tik
rai dar yra tokių, kurie iš šir-. 
ųjes T^jpstaį^dėkingi už, tą Tams
tos mecMcicisią ir tėviSką rūpes
tį. Dar kartą širdingiausias ačiū.

Jau bus koks pusmetis žmona 
kaž-kur skaičiusi, kad avižų 

, l dabartį.| kruopos, spaustos avižos ir bend- j 
į gavusio paciento tvar- rai kas tik su avižomis yra bend - Į

Kaimo kalvėj visą d.eną
Dan ir dan džiaugsmingai aidi, 
žaizdro žiotys tirpdo plieną, 
Žėri liepsnos kalvio veide....

— Na ir karšta, velnias rautų!....
Dan ir dan — nerimsta kūjis.
— Kad Marė tik kraičius krautų.... 
Hy-y-- Ar aš ne buižujus ?!•••-

— Vienas du — ir še noragas— 
Trys, penki — ir še tau ratai....
Žiū ir aš ne nabagas —
Bus man duonos, bus man batai ....

— 0! Saulutė vos dar kėlės....
Ir linksmai j kalvę tryška.. 
Dan ir dan — ir kibi’ kštėlės, 
Dan ir dan vis kak ij aidi.

Ė, dienelės , aukio dienos! 
0 Marytė — tartum rožė • 
Suvirpėjo jam blakstienos — 
Dar tvirčiau kūju sudrožė.

— Fu, net prakaitas išpylė— 
Atsiduso, nusišluostė.
— E, širdužė, neapvylė....
Bus kam, vargą mano guosti ...

Ir pęr mielą kiaurą dieną - .A
Dar ir dar vis kalvėj aidi. 
Žaizdo liepsnos lydo plieną.
žėri džiaugsmas kalvio veide...

< Petras Vaičiūnas
1926- V. 7

ro esą seniems valgyti nesveika? 
Arba vėl: kepame duona namuo
se panašiai kaip “plytą” iš kuo 
stambiausių miltų, kruopų bend
rai iš įvairių grūdų mišinio. Pri
dedame mielių, razinkų, kepame 
ir lietuvišką “piragą” irgi su ra- 
zinkomis. Na, ir vėl žmona sa
ko, ir nevalgo, esą viskas, kas tik 
su razinkomis seniems valgy
ti nesveika?

Žmona jau apie 30 metų kan
kinasi su reumathoidiniu arthri- 
šiu — sukiatlsios formos: rankų 
ir kojų pirštai iškraipyti, skauda, 

Į paeina su skausmu. Dabar jau 
bus apie metai, pradėjo labiau 
skaudėti, ypač pirštai, alkūnių 
bei pečių sąnariai. Skausmai sie
kia net sprandą ir galvą. Naudo
ja tuos pačius vaistus Indosin, 
75 mg., kaip kada Fildin, na ir 
Aspiriną, bet visi 
da.

Dabar irgi bus 
daugiau pasukų 
kvortos į dieną.
Įtarimas: gaL sakome, ta pieno 
-ūgšties bakterijų kultūra Įtako
ja artritį ir tuo sukelia didesnius 
skausmus9 Pasišutiname obuolių, 
morkų su paukštiena, valgom sa
lotas, agurkus. Aš daugiausia 
genu orange sunką iš saldintų 
kenukų Vengiame kiek galėda
mi gyvulinių riebalų, 
me saulėgiąžų aliejų, 
vadovaujamės kiek 
Tamstos nurodymais.

Būk malonus, brangus, atsaky
ti apie avižas ir jų produktus 
ar naudotini seniems9 Razinkcs 
— ar jos naudotinos seniems?-< 
Pasukos sąnšyje su arthrimu? 
Obuoliai su arthiičiu? Gal pasi
rodė nauji vaistai nuc arthri lo> 
arba gal koks naminis praktiš
kas būdas arba gydelės žinomos 
arthričio skausmams sumažinti. 
Su pfdėka ir pagarba, senas 
Naujienų skaitytojas.

Atsakymas. Kaip pasaulis su
tvertas, tikiu, nė vienas gydyto
jas nėrt gavęs už »ąvo menką į 

j darbą tokios didelės phdėko>. ko-1 
j kią Tamsta, godotinas ' lietu

jais. Tegul pamažu didina dozę 
iki veiklos. Iš nammiu — jau 
seniai patartinų pi ienvo.aiu -kau- 

j smams raminti ir iškreipim-nns 
‘ sąnarių apsaugoti yra šito van

dens pagalba: pirtyj e- -—maudy
mosi bascine:rėikia artritikui 
plaūkiojant v^Gfcėricpaį judiiMj^, 
lankstytis^ Imlias akuotis. <¥?a 
apie tai ištisa kbygaj-že
miškas “stebuklas” jgauriasi ši
taip elgiantis visose reur.-ū o- 
dihio artričio stadijoje. Jūsų žino 
nai jau keliasdešimt metų pavė
luotas laikas tokiam dalyki... tet 
tegul' mėgina.

Ištisomis valandomis su pert
raukomis.per dieną — kiekvieną 
dieną turi toks ligonis mirkyti — 
judinti visus kūno sąnarius šil
tame vandenyje, Pagal s:.ve. ki
tokį .sveikatos stovį, jis turi taip 
elgtis. Tiesiog vandenyje teks li
gonis turi gyventi. Tik toks el
gesys yra tikras kovojimas su 
tokio artrito negerumais. Ji dar 
turi sveikai, tikrai lietuviškai 
maitintis, paliovus t ii ei šo
kiems netikriems med.ciniŠkiems 
‘pranašams”. ,i

maža ką pade

metai vartoja 
iki pusantros 
Mudviem kilo

KILNIOS MINTY-

Visi stenkimės piispūdv sa. 
vo dvasinį akuniuliatąr u kasdie
niniu susikaup niu. T. k ■ i . 
kalui kiekvienas naudokimės sa
vais apmąstymais, b« . pa
sinaudoti ir sekančiomis kurt. 
Juozo Juozevičiaus Kilniomis 
Mintimis. <

naudoja- 
žodžiu. 

galėdami

Laikykite savo ’n 
kiekvieną žmogų, n<~t 
šą, nes nežinai, ,cada prisris gauti 
iš jo pagalba km'- r, r t 
net iš geriausių savo draugu. Ge
ri draugai visr.oim e 
Net ir tūlį kunr: i 
gali būti neiš ikirni 
Stenkimės oer gvvcri 
siems gerą darydami, 
elgdamiesi mes
giausi žmonės, p» n<: 
žiaus sulaukę. T ula mus n< > 
sąžinė, o ti.i labai si irbn, res są
žines graužimas va o žmogų be 
laiko į Kazknierincs ar Tautines. 
Iš čia a škėja k-d nt'iisii svar-

ge-

rinu

i C J.

tw 'air.iė’e.
mą riti v>.

tik taip

biausias rūpestis tirėtų būti 
rais elgesiais grvr.n. etinės 
įėjimas. kurio nenrphks nei 
namais, laivai, žemA pfofcis bei 
golfo Jaukais.

kęs. Tai
F 3
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TRUPUTIS APIE LIETUVIŲ domų tiradą apie Lietuvos nelai-
> KALBĄ i mę kaip reikia ją— išlaisvinti ir

nes šie eilėraščiai yra juo
kingi ir juos langva skaityti.

Rašytojai pasako ką jie mano 
kurie nori pndė'.i 

Lietuvai, bet neturi laiko, o juo
kiasi iš tokiu žmonių:
Būtų gera pakovoti. 
Keikti priešus iš eilės 
Ir nukrikus pagalvoti, 
Kaip ten laisvė nugalė.- 
Kaip drebės nuo bombų pušys, 
O tu grįši nesimiršęs...
Ai, tai gera, tik blogai: 
laikas — pinigai.
(Gustaičio ‘‘Laikas — pinigai”) 
Šie rašytojai rašo apie žmones, 

kurie bėgdami iš tėvynės pasi-
• - j • žadėjo sau viena diena grižų įne kalba senosios indoeuropiečiu J . • ' °Lietuvą, bet, pagyvenę Amen-Į 

koje, jie net vaikų lietuviškai ne- j 
bemoko:

Aš amerikonas, nebe dypukas, 
Šviesiau pasaulin man kelias i 
grįstas,
Jau nebevargins mano Algiuko J 
Koks nors apšepęs lituanistas, j 

Į (Barono — “Pilietybė ir mokyk-1 
; la”)
j Šie eilėraščiai mus moko nesi
elgti taip, nes visa lietuvybė su
grius.

Vaiva Vėžyti, 8 kl.

i KALBĄ

šiuo metu pusa-ilyjė yi-a apie 
2.500 gyvųjų kalbų. Bahų kalbų 
šaka sudaro tik lietuviu ir latviuT. . .' apie žmonesIs visu gvvųju pasaulio _ .
kalbų jo; yra panašiausios j in- 
doeuicpJ.čių prokalbę ir todėl tu 
ri didelė reikšmės kalbotyrai.

Vakarti aukštaičių (suvalkie
čių) tarmė vartojama kaip bend. ’ 
rinė lietuvių kalba nes senieji 
kalbos garsai geriau i-’ikę. Pir
mieji raštai lietuvių kalba yra 
išlikę iš 16 amžiaus pradžios.

Mokslininkai tvirtina, kad lie-’ 
tuvių kalba jau žinom?. prieš 
6-7 tūkstančius metų, išlaikė dau_ 1 
giau negu bet kuri kita dabarti-

prokalbės ypatybių. Iš tos pro
kalbės tarinių kilo didžioji in-' 
doeurcpiečių kalbų šeima. ku-Į 
rios kalbomis dabar šneka apie 
pusė viso pasaulio gyventojų- Da 
lis tų tarmių buvo slavai, italai,' 
germanai, baltai.

Lietuvių kalboje yra išlikę in-, 
doeuropiečių prokalbės: 1. ilgų- ' 
jų ir trumpųjų balsių skyrimas 
2. dvibalsiai, 3. linksniavimas. 4. 
archaiškos vien, vardininko ga
lūnės —■ as, is, us, kilnų — iėsj 
aus, galininko — ą, ų, Į, daugys- j 
kaitos įnag. — ai;, 5. škaitvar-; 
džiai nepasikeitę, 6. dalyviai, 7. ■ 
iškalboje išlikę labai senų žo. i 
džįų iš indoeuropiečių prokalbės 

motina,! sūnus duktė, linai,; in 
aušra ir t.t, • jiL

l^iętųvių kalba yra kalbininkų _ -riją. Taip pat studijavo literatū- 
i?;£aibOs mokslininkų labai ver-į ra vaidybą. Dirbo Vilniaus iri 
t^žrhay fėkonštruojant ihdoeu-; Kauno radio--stoties pranešėju.- 
rbpięčių _prokalbės modeli. Žo-• prieš II-ji pasaulini karą, Gus-; 
dziai'“lUate’‘.ir “naujas” turi pa-Į įaj-tįs emigravo Į Vokietiją ir ten j 
našumcf kitose indoeuropiečių’ išgyveno penkis metus. Tada emi 
kalbose. Pvi.: i—-1-;- —’"-1 . TAxr ------- .........— -o„. I
dų;-—: mata, slavų mati, rusų — 
mat, vokiečių — mutter, anglų 
mother..' , • ’ -- If

Adomas Didžiulis, 8 kl.

ANTANO GUSTAIČIO HUMO- 
RIŠTINIAI EILĖRAŠČIAI

Antanas Gustaitis gimė 1907 
Marijampolėje. 1927 metais 

baigė Marijampolės semina-

J

graikų mater, in- {grav0 Į JAV ir apsigyveno Bos
tone.

A. Gustaitis pasižymi humoris
tiniais eilėraščiais. Kelios išleis
tos knygos yra: “Anapus tei
sybės” ir Jr atskrido juodas 
varnas”. 1966 metais Gustaitis 

: laimėjo rašytojų premiją. 1975 
I m. išleido “Saulės šermenys”.

1

’ ,‘KOVOJANTYS” UŽ
TĖVYNĘ.

Pulgis Andriušis, Aloyzas
ronas ir Antanas Gustaitis kovo-Į Gustaičio poezijoje rašoma a-
ja už tėvynę Lietuvą. Jie kovoja pie žmones, kurie labai nori ko- 
savo žodžiais, ne šautuvais.

Baronas ir Gustaitis frašo hu
moristinius eilėraščius.' gi And- 
riušis — humoristinę prozą. Žmo 
nės kreipia, daugiau dėmesio i to 
kią kūrybą negu i kokį ilgąs neį-

voti už savo tėvynę, bet neran.. ‘ 
da progos. Pa v.: eilėraštyje “Už- Į 
ražas ant žinomojo lietuvio ka
po”- kalbama apie žmogų, kuris 
užaugo, daug matė ir girdėjo, 
.bet daugiausia plojo, kai kitasNEBRANGIOS,

IBM nu metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne^enrią. VIn#< 
KršvĮt, Igno SlapeHo, Vinco. Maciūno, P. Joniko, V. Stankų 
f.Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau? k 7 
Kefla.ua atraipeniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis *v 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės te A. yam 
ttteybos poveikalala 365 puri. knyga kainuoja tik 53.

j*- -i _____ _____
< DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojo# te fea 

šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie date? 
šventei M jų istoriją te eigą. Įdomi skaityti te nedainuoja* 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktai* cuomraimA 
bri uškuliria!*. Studija yra 151 pusi., kainuoja ki.

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraifo 
ta Juozo Adomaičio^ Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne taupa 
gyvenimo bruožų apraJymaa, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė studija, auskirrtyta skirsneliais. Ta 27M puslapių kny?

A. RŪKŠTELĖ Rugių gubos (Tapyba)

RUGIAPJŪTĖS

-inksma būc kaimuose ir laukuose
Au 

pjauti 
bet jokiu būdu ne pirmadienyje. 
Pirmiausia aukštaičiai padaro ru
giu prapjovas: nupjauna šešta
dienyje mažą puokštę rugių ir 
parnešę namo užkiša sienoje.

Pirmadienyje jau prasideda 
pilna rugiapjuiė. Kiekvienas ūkį 
ninkas taikosi pats nusipjaut; ru_

eiai rugius pradėdavo 
niausią šešt-idienv]“, j

uos ir istestCK.

o, Zarasų ?.[)-

Siravo rasa in barą 
Margas genelis užmigo.
Siravo rasa in barą 
Kn- ta geneli budino.

inas. ka«l vienas neįveiks nupjau 
ti, ieško talkininkų.

Dainos R.ugh.1 Lauke
Aukštaičiai ■ ruginpiūtės motu j 

seniau dainuodavo rugines gies-Į 
mes. Melodijos tu giesmių liūd- 

-j w O

kovojo prieš mūsų priešą. Tas 
žmogus labai nekentė priešu ir. 
kai priešas užėmė jo kraštą, jis 
pabėgo. Pabėgęs labai kentėjo. 
Po kiek laiko vėl sugrįžo. Jis ke
liavo į Vilnių ‘‘ginti pilį nuo prie
šu. Galvą paguldė už automobi-

(Bus daugiau)

2759 W. 71st St, Chicago, BL
• Rt-PESTINGAJ SPILDOMJ RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUjfYNAI ? KOSMETIKOS REIKMENYS

Pilka sesule budino.
Siravo rasa ir barą 
Jauna dukrelė užmigo.

iravo rasa in bar;

Sirupo rasa in bara 
Motulė dukrele budino.

vo rasa in barą
.ii rugeliu ragino.

Pad, O. Aluknenė — Salakas.
Du setu — Zarasų aps.. apylin

kėse seniau dainuodavo tokią dai
ną. pjaudamos rug

Bėkite bareliai
Galan valakų.
Galan valaku.

Meręo- inarcio o

’ Atdara šiokiadieniais nuo
§ ral. ryto Crf 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto fki 8:30 vai. vaJc, 
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai valstiulakaj

' - TeL 476-2206

Bayer’ relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol can't touch.

( giu>, tą ‘‘gns-psidoriuką” pakcĮ* 
. čia nauju rugių pėdu.

Marcinkonys.
Rugiu Nuobaigos ~ '

Perlojos apylinkėse, motėryš 
baigdamos pjauti rugius, palik; 
d&vo kelias rugių šakutes ijdpu4 
pjautas “dėl pelukių”, kad jo| 
neitų grūdų kapoti į klojimus ii^. 
į aruodus, o pasitenkintt| jomk

■ * LlEiU V1AKASI8 PAMARYS, Henriko Tcnro-TamJt&at?, 
flomlal p tvatyti riedi ja apie Ryfprūaius, remianti* PakalnČJ t 
Cabguvaa ąpakričiū duomenim te Apvalymai {domūs kiekvtenar 
HetuvIuL Leidinys fliuirtruotir nnotnnkomia, pabafaoje duodami 
ritovardtitj pa vadinimai* Ir jų vertiniai J roklečiŲ kalba. Labai 

S3S pu»L knygoje yra Myt>rflihj lamtlapla. Kaina F’ 
f ~ • ___■- :

> KJ LAUKI?' LIMB, ra lytoj os Petronėlės OriBtaftės atif.
stenamai ir mintys api* »amente te rietas neprik. Uetuvoje te pb 
mairlate bolierikų okupacijos metate. Knyga turi 254 puria pi i?* 
bet kainuoja tfk O. ,{. st' _. x•'t

> JULIUS JANONIS, poetas te revoliucionierius, neaaptrt 
ta te klaidingai interpretuojamas gyvenimo ir politikoje] tik !■ 
Firgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą te po« 
rija. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogauf tatewr 
BJLyfa ya didelio formato, 265 puriapig. kainuoja K.
.'1ATTKTNW NOTBT.BS, M. feačenko tfryba, J. Į

yjilu.»aa. Mt knygoj* yra A* «ąmojteirę novriig. Kaina W
Fayfaa fini- -’ Ifjf Nalaloi BL,

W WMK ClcTu' Ktefttiffr

Tylenol works on minor aithntis pain, 
but does nothing tonnflammation. 
Taken regularly Bcrv’er works on pain 
and inflammation giving last, 
elective rehet.

Bayer. The condor drug that works wonders."

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:
1. Dr. Kario Grin Ians, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

cn tom«r ....__________ —   --------------  ęio.oo
2. Prot Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalte 208 psi.  S6.00
n dalis, 229 psl.__________________________ _____  £6-00

3. Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 pr,l. _ 55.00

4. Janinoa Narfinčs, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. ?5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl ___ _M.00

M* -
3. J. Venclova,, $. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

M psL  <2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. El. 6O6OS stya- 
Hte ėekj te prkMkt* dolerį p<*rsinntteoo litePiomi.

Mergos marčios.
Aš nebjau
Mergų marčių,
Mergų marčių.
Tiktai bijau
Vieno pjautuvo
Aštraus dandyto.

Rvigių Nuobaigos

Baigdamos pjauti rugius aukš- 
taitės moterys pina iš rugių var
pu ir vosilkų vainiką gaspadinei, 
o juostą arpa pynę — gaspado- 
riui.

Beeidami talkininkai į namus 
uždanuodavo:
Pareina talkclė nuilsųsi,"^.^
Kalnely rugelius
Pamatę, kad prie kięm^ąi®--.> 

-.ų nėra gaspadinės ir ' gaspėdę- 
riaus gieda:
Išeik ponuli ant dvaro, 
Priimkit talkelę nuo baro... 
Išneškit vynelio saldžiojo, 
Paduokit sūrelio gardžioje:
Taujėnai, Ukmergės apsk.
Pasirodžius gaspadoriui ir gas-' 

padinei, eina pjovėjos su vaini
ku ir rugių juosta prie jų arčiau 
ir kalba:

“Priimk, gaspadine šitą vainiką, 
Tavo talkelės nupintą.
Kiek šitam vainike varpelių — 
Tiek mes supiovėm kapelių.
Kiek šitam vainike gružlių — 
Kad tu tiek prikultum pikelių”.

Ukmergė

Ir uždeda gaspadinei vainiką 
ant galvos, o gaspadorių sujuo
sia rugiu juosta. Gaspadine tuo
jau skaito vainiko varpas ir žiū
ri. kiek talka pripjovė kapų.

Gaspadorius tą juostą užkabi
na pirkioje an laikrodžio, i gas- 
padinė vainiką — ant rankšluoš-

Dzūkija ’

Linksmiausiai ir skambiausiai 
į rugiapjūtę praleisdavo dzūkai.
* Viena iš populiariausių dzūkų
I d: inų, buvo sekanti:

Vai aš pjaunu pjovėjėlė
Ant to kalno, ant aukštojo.
Ir atjojo bernelis,
Mandras raitas, dvariokėlis.
— Padek, Dieve, tau mergele
Rugiai pjauti, pjovėjėlė.
— Pade-- mani Dievulis
Ir be tavo padėjimo.
— Aš tavy, mergele,
Nepamiršiu, atsiminsiu
Kaip tu greb šienelį
Lygioj lankoj, atsiminsiu, i

■ — Nor ir grėbsiu šienelį • •••
Į Bet ne viena, šu broleliais.

Grėbs mano broleliai
Tai devyni, tai devyni,- ‘
O aš j u viena sesulė
Tai dešimta, tai dešimta.
— Aš tavy, mergele, 
nepamiršiu, atsiminsiu. '-: “ .
Kai tu pjausi rugelius . A '
Lvgan laukan, atsiminsiu.1
—Nor aš pjausiir rugelius,

Bet ne viena, su martelėm.
Pjaus mano martėlės ; .
Tai devynios, tai devynios.
Aš jų viena įbošęlė
Tai dešimta, tai dėšimta'.;i ’ dy

Pad. E. Pigagienė, Perloja. .

Rugiu Prapjovos

Dzūkijoje nigius jjjaudavo tik 
moterys. Pjaudavo tik su. pjaų- 
tuvais. Kur trūkdavo moterų, 
ten eidavo vyrai. • •

Dzūkai prapjovę rugius, pir-1 bomis. Nęjau negaletųniei bent 
mą rugių pėdą, vadindavo .“gaK- vienos kalbos ir skvo žWGhi jš- 
padpriuką'’.; Tą pėdą.: įtėikdayo mokyti. ^:' c'.T . :■

j'^^^c,rius..fij&no mielių jos Jie- 
^'^•^■aš5Šėdavo;.'piirki6s' fkžn|iįle, 'Žų^s 'ir' taipjau yra visų manos 
7 -^bingbj'-ųiętbj. Baigę pjauti W“: kalbų .veit^Nx' . 1
"fO-V “ J ..... . .. -.

paliktais laukę. > t
• ■ ž * • ■ ‘ e

Dvarų talkininkai, k>aig<lani£_ 
pjauti rugius, pindavo vainikus 
ir nešdavo įteikti dvaro peniai, y 
, Priėję prie namų dainuodavo^

.• j* ii -5:.
Linko jovaras vartuojųa 
Oi jievar jievor da žaliasM.
O viršūnėlė duryse 
Oj jievar dą. žąlįąsaj.^ 
O jo šakelės languose 
O j jievąr- jievar da žaliašąi.
O jo uogelės kupkuose 
Oj jievar jievar da žaliąšai 
Išeik tėvuli ant tįyąro 
Oj jievar jievar da žaliašąi. 
Priinje Talkelę^ųuo baro 
Oj jievar jievar dą žaliašai. 
Išnesc alučio. įr šnąpso 
Oj jieva* jievar da įaliasaj.

Įteikę- vainiką gaspadinėi
gavę iš jos sūrį sueidavę pager■» 
ti irpašilinksmintiji pirkią. •?

čja. viskas sunkū ir suminėti; 
kięk gražių dainų ir papročių 
per. fugiapijūtę turėdavo njūsų 
seniėjr Hetutfiai. f

ir

■ Ji Mane Nwga/i
- Tamšta kalbi keliom^ kąl-

SUSIVIENIJIMAS UETOVIŲ. AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia te' turtingiausia lietuvįtį frgtarnrifoė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau-jptt-tfl metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ..ir. kftiesu, kurte tuos 
darbus dirba, . i

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MBJįJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams., . . t? ' ..

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis., SLA neieške prins, 
nariams patartauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietumis ir' lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti IB'gl0,<XKųX ?'-ę

■ ■ ‘r r . '-.-'v' ■ ' '■ • '■ E

SLA— apdraudžia ir Taupomąja.aptteaudg ^ Endowment 
Insurance, kuri- ypač nautfinga jauniaral, įlekiančias 
aukštojo mokdo te jų'kvėpimorpridfiih?A.:.v

' • .- .r • ' .-'T-g . V ‘K*’*/

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: si 
$1,000' apdraudog 'sum^ temoka tik gSltt) tOAtaatt-

SLA— kuopų-yra visose, lietuvių'kolaiflicse; r* . < »
' Kreipkitės J savo apyhrdres kngpą ■

Galite' kreiptis te? tieaiai l- SLA ’ Ctoir^: - .' 

LITHUANIAN ALLiANČE OF AMERICA

TeL (212) 5M-211B

(ni LIŪDAS JUKSYS, %
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i Leidžia Naujienų Bendro- buvo įstatymo,ių l . .. _
Įvė, 1739 So- Halsted Street, Chicago, 
zlL 60608. TeleL 421-8100.

> Safyrus kkrekas” pavojingesnis, nes jis palaužia vyi-o 
ar moters valią. ' .

Malazijos vyriausybė žino narkotikų paveju.. Nar
kotikų pardavėjai baudžiami stipriausia bausme — mir
timi. Griežtus įstatymus turi viena kita valstybė, bet 

i Amerikoje tie įstatymai yra palaidi. Prez. Reaganas su 
i savo patarėjais studijavo klausimą ir priėjo išvados, 
kad reikia įtikinti Kongresą pravesti griežtą įstatymą. 
Tos pačios nuomonės yra ir atstovų rūmų pirmininkas 
Tom O’Neill. Jis patarė dėti į šalį menkesnės svarbos 
paruoštus projektus, susitarti ir tuojau pravesti griež
tą įstatymą, nukreiptą prieš narkotikų pardavinėjimo 
organizatorius.

Atsakingi krašto saugumo pareigūnai nustatė, kad 
Ameriką reikia palaužti narkotikais, atimti amerikie- 
čims norą ginti savo teises ir kovoti už pagrindines 

žmogaus teises. Komunistai aptarė visas kovos priemo
nes. Jie priėjo išvados, kad narkotikai yraz parankiau
sia priemonė.

Narkotikų Amerika nepardavinėja. Amerikoje ne
liepiančio kontroliuoti narkotikus. Ką

gydytojai norėja, tą jie darė. Išrašydavo receptus tiems, 
kuriems gydytojai norėjo. Jie monopolizavo narkotikų 
pardavinėjimą Amerikoj. Paskyrė Lopez Garcia Ame
rikos narkotikams pardavinėti. Jis pasirinko New Yor-

mi BAxexAn IŠ TOLO paaukoję apie 2.000 dol. Gi jų

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užaakymiL Vincas ir Janina Dovydaičiai

auksnio jubiliejaus minėjimo 
proga, čia dar vėl surinkta 1900 
(tol. Tautos Fendui.

Vmeo ir Janinos Dovydaičių 
auksinio jubiliejaus minėjimas 
praėjo labaj- jaukioje, šeiminiš- 

I kaje nuota.koje. Svečiai buvo ge- 
I .ai pavaišinti G. Plukienės prie- 
; žiūroje gamintomis gausiomis vai 
| šėmis, po kurių dar buvo malo- 
j nu pasidalinti įspūdžiais ne tik 
i su “auksiniais jaunavedžiais’’, 

bet ir su juos pasveikinti atvy
kusiais svečiais.

♦ * *

Liepos mėn. 20 d. Lietuvių 
( Žurnalistų S gos Centro Valdy- 
| bos ir Tautinės S-gos skyriaus 
i rūpesčiu Los Angeles buvo su- 
į rengtas rašytojo - žurnalisto Jo- 
. no Vizbaro - Sūduvo naujos kny_ 
Į gos “Kur bėga Šešupė” pristaty- 
t mas publikai. Mat autorius yra 
i narys ir Žurnalistu S-gos ir 

Tautinės S-gos, dėlto renginys 
buvo daromas dvigubu rengėjų 
vardu. Tą dieną vyko net keturi 
renginiai lietuviškoje parapijo-

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieaita, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

NARKOTIKAI PAVOJINGI AMERIKAI

ką su priemiesčiais ir apylinkėmis. Iš Perų šiaurės nar
kotikai buvo vežami tiesiai į New Yorką. Vežė lėktu- 

I vais. Ne vienu, bet' visą dešimtimi lėktuvų. Amerikoje 
J turėjo vietas lėktuvams nusileisti ir kokainą iškrauti.
Tas Garcia New Yorke viską kontroiiavo- Jam buvo ži
nomi visi narkotikų pardavėjai. Jis žinojo kuri krau-

Čikagiečiai, o Naujienų skaitytojai visame krašte 
žino, kad narkotikai yi'a pavojingi ne vien jaunimui, 
bet ir paaugusiems. Blogiausia, kad narkotikai palau
žia žmogaus valią, susilpnina jo dorovinį atsparumą, 
ir iš sveiko ir protingo sutvėrimo padaro. bevalę 
būtybę. . ' ■ ' ' \ ■’

Prezidentas Reaganas . pareiškę,, kad jjs imsis prie
monių narkotikų įvežimui į JAV ir jiį pardavinėjimui. 
Anksčiau narkotikai buvo auginami Turkijoje, Vidur
žemių jūros salose ir pačioje Afrikoje. JAV turėjo mo
kėti turkų ūkininkams, kad nesėtų aguonų ir neaugin
tų kakavo lapų. Šis reikalas jau aptvarkytas- Iš Arty- 
mųju Rytų narkotikai jau nevežami i Ameriką-

Bet dabar jie plaukia iš Centro ir Pietų Amerikos. 
Venezuela, Perų, Boliviją ir Pietų Amerikos kraštai' 
veža narkotikus lėktuvais, laivais, automobiliais ir ant 
nugaros.

Vieni veža džiovintus kako lapus, o kiti jau veža 
bušeliais. Išmirkytus lapus išspaudžia, lašus supila į 
skystį ir geria. Tais gėralais arba net trintais lapais* 
save apsvaigina ir kurį laiką pasijaučia septinta
me danguje. Tie lašai ar milteliai vadinasi kokainu, o 
pačius stipriausius lašus amerikiečiai vadina crack. Jie 
palaužia sveikatą ir žmogų apsvaigina.

Apsvaigintas žmogus nieko dirbti nenori- Jam nuo
lat pučia švelnus vėjalis, jis skraido po debesis, girdi 
gražiausias simfonijas ir nenori iš vietos judėti. Skau-

tuvė jam buvo skolinga — ir kiek. Jis žinojo, kuriuo par
davėju galėjo pasitikėti ir iš kurio reikalauti iki pas
kutinio eento.

Tais pačiais lėktuvais jis vežė į New Yorką coco šie
ną, su lapais ir stagarais. Tie patys lėktuvai vežė į Co- 
chabamą popierinius maišus dolerių.

Amerikiečiai žinojo, ką Garcia darė ir su kuo jis 
susitikdavo. Vieną vėlyvą vakarą Garcia buvo sstabdy- 
tas. Jis neturėjo laiko sunaikinti savo adresų. Jam buvo 
atiduotas teismui už narkotikų pardavinėjimą. Jam bu
vo paskirta kardomoji priemonė — $250,000 grynais. 
Daug draugų jis neturėjo, bet jų vis dėlto buvo. Pinigai 
maišais buvo nuvežti prokuratūron ir Garcia išėjo lais
vėn. Teisman jis neatvyko, o pinigai teismo buvo nu
savinti.

J. L, Garcia buvo didelis žmogus. Jis kontroliavo 
visą narkotikų judėjmą, iš Pietų bei Centro Amerikos- 
Jis nutardavo, kada siųsti lėktuvus su kokainu į New 
Yorką, Chicagą ar Los Angeles. Jis pažino Venezuelos, 
Bolivijos, Perų ir Brazilijos narkotikus tvarkančius 
vadus. Keliom dienom prieš teismą dingo. Tvirtinama, 
kad dingo. Yra viena šalis, į kurią dideli veikėjai Įva
žiuoja. bet iš kurios neišvažiuoja.

Bet nėra paslapčių, kurių laikas neišaiškintų. Apie 
save Stalinas viską slėpė, bet Svetlana pabėgo ir net 2 
knygas parašė.- Ji iškėlė daug dalykų, kurių pasaulis 
nežinojo. Dabar ji rašo knygą apie tai, ko anose dviejo-

Auksinę Vinco ir Janinos Do
vydaičių vedybinio gyvenimo 
sukaktį liepos 13 d. šauniai pa
minėjome Los Angeles Tautiniuo 
>e Namuose, kur jų vaikai Rasa 
ir Kęstutis buvo sukvietę daug 
Dovydaičių, gyv. San Clement, 
Ca. — buv- prezidento R. Nikson 
nzidencijcį kaimynystėje, gimi
nių draugų,- kaimynų. .

Nors diena pasitaikė karštoka, 
tai gerai vėdinamoje Tautinių 
Mamų salėje prie šalto šampano, 
ar ko kito — kas norėjo, susida
rė jauki nuotaika dar “jaunie
siems” neatvvkus, svečiais besi- 
rūpinant jų dukrai ir sūnui, anū
kams, Vinco broliui su žmona ir 
kt.

Atvykus sukaktuvininkams i 
salę, Janina buvo pasipuošusi, 
puikiais tautiniais rūbais, prasi
dėjo programa, kurią tvarkė su
kaktuvininkų draugė — kaimyn- 
ka Zita Rudvalienė. Svečių tar
pe buvo prelatas J. Kučingis, ku- j 
ris sukalbėjo maldą prieš vaišes; 
buvo E. ir J. Sinkiai iš Santa 
Monikos. E. Sinkys yra stambus 
“Naujienų” ir kitokiu lietuviš
kų reikalų rėmėjas. Alena De_ 
venienė - Grigaitienė su vyru,

Tautos Fondo Kalifornijos atsto
vybės pirmininkas M. Naujokai
tis, ALTo pirmininkas inž. A.

l Mažeika su žmona Liucija — Ka
lifornijos lietuvių respublikonų 
pirmininkė, BĄLFo pirmininkas 
VI. Pažiūra su žmona, muzikė 
O. Metrikienė, buv. radijo klubo 
pirmininkas J. Mitkus su žmona 
poete Dana Mitkiene, Tautinės, 
S-gos pirmininkė Rūta Šakienė, 
radijo VI. V Gilys , Žurnalistų 
S-gos pirmininkė R. K. Vi- 
džiūnienė, J. Prakapi, Br. Gedi
minas, Dramos sambūrios pirmi-, 
ninkas V Dovydaitis šu žmona/- 
ir daug kitų — negi visus išvar
dinsi...

Sukaktuvininkų biografiją ge- 
! rai nusakė šeimos draugas Felik
sas Masaitis, o sveikintojų tarpe 
buvo poetas Bernardas Braz
džionis. jis gyvena netoli, — už 
]K>ros dešimčių mylių nuo Do
vydaičių. Taigi būtų lyg ir “kai
mynas”, režisierus Petras Maže
lis, J- Ruokis (sakėsi kalbėsiąs) 
‘trumpai”..). Tautos Fonde pir
mininkas M. Naujokaitis sveikim 
damas pranešė, kad sukaktuvi
ninkai Dovydaičiai yra stambūs 
Tautos Fondo rėmėjai iki šiol jau

mui„ tai buvo 200 kilogramų narkotikų. Jų vertė būva 
$20 milijonų dolerių-

Sovietų laivo kapitonas visaip bandė išsisukinėti,

džiausia iš to svaigulio prabusti. Daugelis neprabunda. se knygose nepaminėjo.
Jie nori daugiau lašų, kad pakiltų į debesis.

Jaunuolis narkotikų apsiėdęs, nepajėgia jų atsik
ratyti. Jie paveikia žmogaus valią stipriau negu deg
tinė arba cigaretė. Žmogus gali pabūti pusvalandį,

Stropiai buvo saugojamos žinios, kad sovietų agen
tai vadovauja ne vien tarptautiniam terorui, bet ir 
narkotikų pardavinėjimui, šią savaitę į Amsterdamą 
Įplaukė prekybinis sovietų laivas, atplaukė tiesiai iš Ry-

penkiolika minučių, arba ištisą valandą. Plaučiai trau- gos. Amsterdamo uosto sargai nutarė pažiūrėti, ką ru- 
kia jį rūkyti, bet jis gali susivaldyti- Bet kokojinas arba sai atvežė į Vakarų Europą. Didžiausiam jų nustebi

bet juo plačiau jis aiškinosi, tuo labiau liežuvis jam py
nės, narkotikų švirkšlė. Pradžioje sakė, kad jis apie tai 
nieko nežinojęs, o vėliau aiškinęs, jog tai atėjo iš Af
ganistano. Kaip narkotikai atėjo iš Afganistano, nieko 
nežino iir kaip jie sulipo į sovietų laivą — kapitonas ne
žino. Jie daugelį žydų išpirko iš nacių vadų ir išvežė į 
Angliją. Reikia turėti vilties, kad iš kapitono jie patirs, 
kaip sovietų narkotikai šmugeliaujami į Ameriką ir ki
tas vietas..

je. Moterų Klubų Federacijos 
pietūs, Pensininkų Klubo susi
rinkimas, Knygos pristatymas ir 
dar posėdis, dėlto į Tautinius 
Namus, kur buvo knygos “Kur 
bėga Šešupė” pristatymas, tesu
sirinko netaip jau daug, rodos 
apie 40 asmenų, o galėjo būti 
daug daugiau, jei tuo pat laiku 
nebūtų vykę tie kiti lietuviški 
renginiai, labąi -suskaldę publiką.

Po stiklo vyno ir užkandžių, 
kuriuos paruošė Tautinės S-gos 
skyriaus pirmininkė Rūta Sakie- 
uė> ji yra ir Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos iždininkė, žur- 
nalistų S-gos pirmininkė R. K. 
Vifdžiūnjęnėv pas\reikinusi susi
rinkusius, talkon pasikvietė žur
nalistę redaktorę (L. A. Vaka
ruose) Valeriją Bąltušienę ir jos 
abi labai sklandžiai paskaitė po 
kelias ištraukas iš naujosios kny
gos “Kur bėga Šešupė”. Pagal 
Pagal R. K. Vidžiūnicnę, visos 
knygos, kiek’ jų buvo atsiųsta, 
parduotos. Taigi, “Kur bėgo Še
šupė” atbėgo net -’ki Pacifiko 
krantų, kur buvo tinkamai su
likta, nors ir netrukšmingai, 
kaip netrukšminga yra ir pati 
Šešupė.

“Trumpą programą paįvairino
solistė Ona Deveikienė padai
nuodama Maironio “Kgr bėga 
Šešupė”. Jai akompanavo kom
pozitorius Br. Budriūnas”.

—Maniloj sudaryta komisija 
peržiūrėti Benigno Aquinc nu
žudymo biloie teistus, bet ištei
sintus karius. Svarbiausieji yra 
išbėgę užsienin. O

— Afrikos vyskupui Desmond 
Tutu, išklausiusiam prez Rcaga- 
no kalbą, nederėjo pasakyti: — 
Tegu vakarai eina po velnių...

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Verto Vytautas Kauneckas

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I 
TABOGA

(Tęsinys)
“Pagal visas mano surinktas žinias, ten. 

šiaip ar taip, gali greit pralobti, labai gerai gy
vendamas. Paklausk Sofusą, kuris daug kelia
vęs, argi tai ne biznio kraštas. Mums būtu pui
ku, nes iš ten tik trys dienos iki Burbonų salos, 
kuri dabar jau labai civilizuota, yra koležų ir 
kt- Vieta svarbesnė*, negu tokia Kopenhaga. Ne
manau, kad tu n epą norėtumei ten atsikelti: ga
lėčiau su visais jumis laikas nuo laiko matytis 
ir kartu prižiūrėčiau savo firmą. Bet tasai rei
kalas. — baigia Gogenas,— š’uo metu dar la
bai miglotas.'
ris a,.^siautęs oženos kailinukais, su triušine

Pas Šaį le Gogenas, “išminkąs daugiau sielos. 
,rtKV , bęgų ųrtliv”, kai kuriai keramikos 

diibiniains suteikia neįprastas formas, lipdo va

zas, keistąja daile labai artimas inkų puodžių 
l darbams.

Vaikystė Perų šalyje, paprastas pavasaris! 
Jis iškeliaus- “Užvis labiausiai noriu pabėgti iš 
Paryžiaus — jis yra dykuma neturtingam žrno- 

I gui.” Jis nuvyks į saulės kraštus, kur laisva gam
ta nešykšti savo malonių.

“Aš nebegaliu toliau gyventi tą nepakenčia- 
I mą glebinantį gyvenimą, noriu viską išmėginti, 
kad būtų bent rami sąžinė-'’ Čia jis tik ardo savo 

į sveikatą, visiškai netenka valios, o tenai-—
Anksčiau, vos įsikūręs Pont-Avene, Gogenas 

atsikvietė ŠufenekerĮ. Dabar jis įkalbinėja Lava- 
lį keliauti kariu. Jis su tokiu dvasios pakilimu 
jam liaupsina stebuklingai lengvą gyvenimą eg
zotiniuose kraštuose, kad Lavalis greit pareiškia 
sutinkąs jį lydėti.

Savo kelionių metu, būdamas antnioju štur
manu “Čilės” laive, Gogenas lankėsi saloje prie
šais Panamą, “beveik negyvenamoje, laisvoje ir 

I labai derlingoj” Tabogos saloj. Kokia graži bu
vo ta sala! Čiabusių dienos nerūpestingai plau
ku tamarindų pavėsv. Čia būtent verta atsikelti, 
belaukiant, kol galutinai susitvarkys Madagas
karo reikalas.

Kadangi Chuanas Uribe atidaro Panamoje 
prekybos namus. — na. tai Gogenas nuvoksiąs 
“pasižūrėti. gal Chuanas norėtų įsteigti filialą 

I Madagaskare.”
‘Tenai mes galimp laukti, čia — — rašo

vyksta į Tabogą gyventi, “nesirūpindami Šian- 
liui Piuigodo- Lavalis serga džiova ir labai nusil
po per sunkią žiemą. Bet Tabogoje, anot Gogeno, 
“oras labai sveikas, o maitintis gali žuvimi ir 
vaisias už dyką.”

Apskritai, sako Lavalis. jiedu su Gogenu 
vyksttr į Tabogą gyventi, ’nesirūpindami šian
diena, nė rytojumi,” “kuo racionaliausią ir svei
kiausią” gyvenimą. Piuigodo nieko prieš neturė
tų keliauti kartu su jais. “Mes dažnai apie tai 
kalbėjomės, — rašo jam Lavalis, — bet šią jūsų 
svajonę bus galima įgyvendinti tik vėliau.” <

Gogenas praneša Metai apie savo nutarimą; 
balandžio 10 d. įsėsiąs Sen-Nazere į laivą, plau
kiantį Į Naująjį Pasaulį. “Noriu atgauti ••• savo 
energiją ir keliauju į Panamą pagyventi, kaip 

i laukiniai. Pasiimu dažus ir teptukus. Užsigrū- 
Į dinsiu, būdamas toli nuo visų žmonių. Skaudės 
' žinoma, širdį, kad su manim nėra šeimos, bet už
tat nebebus tos Šlykščios elgetystės.’’ O tuo tar
pu kas nors paaiškėsią dėl Madagaskaro. Jo “ko
manditoriai” palaikysią su juo ryšius. “Pone.— 
pasakę jie, — Šiandien tokių užgrūdintų žmonių, 
kaip jūs, retai tepasitaiko, ir mes juos surasime, 
kari ir kur jie būtų.”

Gogenas prašo Metą repatrijuoti Klovų. Be 
I to. apie viską pagalvodamas, jis nusiunčia jai 
I įgaliojimą tuo atveju, jei kartais Orleane pasi- 

j jo dėdė Zizi — jam dabar beveik 70 metų.

Jis duoda jai patarimus:
“Pinigai, kuriuos gautumei, yra vaikų. Ma

nau, tu dabar jau pernelyg protinga, kad semtum 
iki dugno; nors ir nedaug ten galima ko tikėtis, 
vis dėlto tai būtų stiprus svertas atstatyti į vietą 
mūsų pašlijusius reikalus ir padėti mums vėl su
eiti i krūva.”

Paskutiniais vyro laiškais Meta labai paten
kinta. Galų gale Polis sutinka vėl v kalbėtis ape 
gyvenimiškus reikalus! Meta gauna iš Mari vi
sas žinias, — Gogenas prikiša žmonai, kam “duo
dasi klaidinama jos saldžių laiškų”, — ir galvo
ja. kad Panamoje buvęs biržininkas. šiaip ar 
taip, užkals daug pinigo. Ji pasidaro švelni, įter
pia sakinį, kad “namiškių prisirišimas niekad, 
kaip reikiant neatstojo vyro meilės.”

Dabar tu sakai pasikeitusi į gerą pusę, _
atrašo Gogenas, — ir man būtų malonu to tikė
tis-"Bet jis negalįs neprisiminti praeitics,“smūgio, 
nuo kurio joks žmogus neatsigauna”. “Jei kada 
nors po liek išbandymų man pavyks prasimušti, 
mums reikės apsigyventi vėl kanu. Ar tu atneši 
man į namus pragarą, kasdieninius vaidus? Ką 
tu žudai—meilę ar neapykantą?.... Aš žinau, kad 
iš tikrųjų tu gera ir truputį kilni; todėl tikiu

I protu.” ' ’ * ‘ K
(Bus daugiau) y ’

4—Naujienos, Chieigo. Sr.turday. August 2. 1986
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Jurgis Savickas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*P£C1ALYB1; AKIŲ LIGOS 

1921 West 103rd Streeį 
V&l&sdos pajai msitarim^

19M S. M*nbclm R<L Weatcbtatac, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienom*

KAZĖ BRAZDŽIONYTe

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki pen*, 
tądienip 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

6955 So. Campbell,

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«6tchee4«r Community kUnlkse 

Medicinos diraktorius

KVILIAUS

Modernios poezijos knyga. Raina 5 doL Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Ii

stovu Danijoje. Taip pat jis Lie
tuvą atstovavo Norvegijoje ir 
Švedijoje iki 1923 metų. Pasto
viai gyvendamas Kopenhagoje, 
jis lankydavo minėtąsias kaimy
nines valstybes. Vėliau ministėris 

į J. Savickis buvo pisk irtas į Olan- 
Į diją (1923-1925) ir į Suomiją 
j (1923-1927)). Visur sėkmingai 
’ eidavo savo pareigas.

Tačiau jis pasiilgdavo Lietu
vos. savojo krašte, savų žmonių, 
draugtj ir savo artimųjų. Atva
žiuodamas į laikinąją mūsų sos
tinę Kauną tarnybos reikalais, 
jis aplankydavo savo brolius iri 
taip pat jaunystės draugą (tada 
|au inžinierių) P. Narutavičių 

i su žmoną.
; — Vaje, kaip jūs skurdžiai gy- 
i vena te! — nustebo Jurgis Įėjęs 

j mūsų vienintelį kambarį, išnuo 
motą ekonomisto Andriaus Vosy
liaus šeimoje. Jokio buto ir už 
pinigus negalima buvo gauti tais 

. laikais Kaune.

aš pilsčiau arbatą į ema- 
amerikoniškus puodukus, 
užuojauta pasižiūrėjo į

Janina Narūne

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
gmis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 Š. PULASKI RD.
Chicago, IR. 66629
TeL: 585-2802

KAD ŽYDĖTU
Brolužėli, mano mielas,
Nutašyk baslelį
Prie langelio, prie pat sienos 
Man aptverk darželį.

Aš žemelę išvarpysiu,
Ežiukes priruošiu;
Žalynėlius pabarstysiu, 
Takelius išŠluosiu.

JURGIS SAVICKAS

OPTOMETRISTAJ
KALBA LIETIJVKK AT 

261§ W. 71st St. TeL 737-5149

ir “contact lenses".

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: an trad. 1—4 popiet,

Kad sudygs mano gėlelės, 
Tinklelius užtiesiu;
Kurioms neužteks rasalės — 
Vandenėliu liesiu.
Aš išrausiu piktžolėles, 
Kad nesuklesį^tB, 
Jurginėliai, lelijėlės, 
Kad linksmai žydėtų...

— Prez- Reaganas priėmė Gcr. 
bačiovo planą susitikti ir tartis 
abiejų valstybių reikalais.

Qfiac tsltfonas; /76-2W0,
Acziaenciitt tolef.; 448 5543

Apdraustas perkrauvtynw

CAREERS WITH

JURGIS — BŪSIMAS 
DIPLOMATAS

(Tęsinys)

Petras Narutavičius, grįždamas 
iš Kaukazo- per Maskvą, sustojo 
Jurgį aplankyti. Jurgis tuo laiku 
(studentiškomis akimis žiūrint) 
buvo labai gerai įsikūręs — tu
rėjo savo nedidelį butą. Jis lai
kydavo kolokviumus. Bet tuo 
pačiu metu jį labai viliodavo te- ■ 
atras. Visa širdimi jis buvo atsi
davęs teatro menui-, nepraleisda
mas naujausių premjerų scenoje.' 
Anot P. Narutavičiaus,- Jurgis 
buvo nuvedęs ir jį į Maskvos 

. “BcJšoj Teatr”, į kurį labai sun- 
>ku buvo pakliūti. Tada ėjo dide

lė. garsi Čechovo drama “Vyš- 
I niovyj Sad” (Vyšnių sodas-, tu- 
1 rėjęs didelį pasisekimą Rusijoje.

Kiek pasisvečiavęs pas Jurgi 
Maskvoje, P. Narutavičius vyko 
į Vilnių uždarbiauti privačiomis 
pamokomis, kad .galėtų toliau 
mokytis švęįcarijc-je. O Jurgis 
Savickis išsikėlė į Krokuvą,-va
karietiškos kultūros miestą, kur 
buvo įstojęs Į universitetą ir, 
ris dėlto, lygiagrečiai studijavo 
tapybą. Ovasarą- tėviškėėje leis
damas atostogas, sode buvo pa
statęs namuką ir įsirengęs meno

tus, ir juos visokeriopai šelpti. 
Tuo metu ir Felicija Bortkevičie- 
nė tą patį globos darbą dirbo, 
lankydama Mažosios Lietuvos pa
bėgėlius.

Vėliau jaunas ir gabus Jurgis 
Savickis buvo pasiustas atstovu 
i Stockholmą visus Skandinavi
jos lietuvius patarnauti bei juos 
aprūpinti. Iš tėn jis vizitavo Da
niją ir rūpinosi joje esančiais lie
tuviais, karo tremtiniais.

Iš Danijos sostinės Kopen
hagos jis ne kartą važinėdavo į 
Stockholmą, kur dalyvaudavo 
lietuvių konferencijose Pats gy
venimas tremtyje J. Savickį ruo
šė diplomatinei tarnybai.

DIPLOMATINĖJE TAR
NYBOJE

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 3371° 

TeL (813) 321-4200

pirmojo pasaulinio
dž’oje Jurgis Savickis Lietu

vai Komiteto nuo Karo Nuken- 
tiej ilsiems šelpti buvo įgaliotas 
lankyti lietuvius pabėgėlius, iš
mėtytus po įvairius Rusijos mies-

1918 m. grįžęs į -Lietuvą, Jur- 
gs Savickis pastoviai dirbo Už
sienio Reikalų Ministerijos dip-Į 
lomatinėje tarnyboje. Tuo pat; 
metu, kaip beletristas, jis paliko! 
neišdildomus pėdsakus mūsų li
teratūroje. Jurgis Savickis buvo 
vienas gabiausių mūsų diploma
tų ir pirmasis Lietuvos atstovas 
Skandinavijoje. Aristokratiškų 
manierų inteligentas, šviesių ide
alų kultūrininkas, rašytojas, me
nininkas negalėjo būti nepaste
bėtas.

Gal ne pro šalį bus pasakyt1, 
karo .jog Kauno ponios (ypač svetim-

Kai 
Luotus 
jis su 
mus ir tuojau pasiūlė, ar nerei
kėtų iš Švedijos atsiųsti mums 
reikalingiausių daiktų? Mat, po 
karo Lietuvoje nieko ničnieko 
nebuvo. Valstybės iždas buvo 
tuščias, nebuvo pinigų nei al
goms išmokėti. Tada gaudavome 
algas “natūra”, t. y. įvairiais daik
tais, kuriuos mums siuntė ameri
kiečiai: geležinės kariškos lovos, 
matracai, patalinė, ligoninių įvaj 
rūs indai, ir t.t. Buvo didelis var
gas...

— Taip, taip, — nuleido žvilgs 
nį Jurgis. — Iš nieko pradedame 
gyventi... Iš pelenų keliasi Lie
tuva.

Per tuo neilgus apsilankymus 
Kaune jam pasisekdavo savo pa
ruoštiems spaudai rankraščiams 
rasti leidėjus. 1922 m. išėjo iš 
spaudos Jurgio Savickio pirmasis 
novelių rinkinys “Šventadienio 
Sonietai”. Tai nemažos apimties 
knyga, turėjusi gerų atsiliepimų 
ir recenzijų.

Jaunasis diplomatas atvažiuo
davo iš užsienio praleisti atos
togų jo pamiltoje Palangoje, kur 
buvo įsigijęs nuosavą senoviško 
stiliaus vilą, beveik priešais kur
hauzą.
JURGIS SAVICKIS SUKŪRĖ 

ŠEIMOS ŽIDINĮ

Jurgis Savickis vedė juodt plau 
kę gražuolę, kurios puikią išvaiz 
oą kiekvienas pastebėdavo. Ra
šytojas kanauninkas Juozas Tu
mas - Vaižgantas, būdamas sve
čiuose, savo pažįstamų tarpe yra 
išsitaręs apie ją:

— Ot. graži Savickienė Panie 
tego...

(Bus daugiau)
— Prieš 74 metus nuskendu

siam “Titanike” žuvo 1.513 kclei- 
paskartas p'rmuoju Lietuvos at-l vių. įskaitant ir jūreivius.

tautės) sekiodavo- jį akimis, ža- 
vėdamosios jo išvaizda, gabumais, 
jo sąmojum.

1919 m. Jurgis Savickis buvo

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

I
•-

GAIDAS ” DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

•į4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDJHONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
J MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

A

?

M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL 1 (LUOBINIAMS PASTATYTI

VANCE FL..ERAL HOME

AikMės automobiliams pastatyti

•••

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Iš Įviiri^ gtstvmy.
i ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-599C
V. i j

RE RKkAUSTYMAl '

MOVING
— Pilna 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charga 

ir VISA kortelea
JL iERĖNAS. TeL 

W ■ ■ ■■ ■

1 " 1 "" ----— h
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 8:30 vai ryto.

~ Stoties W0PA - 1490 AM 

tran*lluo(amo« U mūsę stvdijo* 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Dauktn

7159 So. Maplewood A ve.
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543
b--------— .1 II —

Crab Salad Served In Melon Boats

STEPONAS Ū LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laide .’h Jų Direktoriai

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

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

With melons abundant now at local markets, »n exeitinf 
knebeon idea is Curried Crab Mvlon Salad. Family or gviecU 
will vnjoy the yet Mtisfyinf eocabination of dcbcioui
Al»ka King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is diced and tw'd with emp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
aalad is served on peeled and quartered melon ~boata~ 
Individual lettuce-lined salad platea

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red Btriati'jns. Fully cooked, Vith tendons and cartilaga 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
tfter defrosting. In-shell pac<s of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Meiofi Salads
1 package (6 to 8 oz.) 1/3 cup mayonnaise 

frozen Alaska King 1/2 teaspoon curry powdet 
• * . crab me«t, thawed 1/4 teaspoon sugar 
' 1/4 run sliced celery 1 teaspoon lemon juice1

1 tabletpoons chopped 1 honeydew melon
green onion t Salad greens k

Drain and slice cab. Combine with celery and green onbow 
Mlend mayonnaise, vairvy powder, sugar and lemon juice, 
toss with crub mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds an I nod. Place melon quarters on saladk 
piste* lined of th crwMML Sooob exab aalad mdnS.

<

I
ū
I

i i

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

, y VASAITIS-BUTKUS 
ta I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI /

1440 South 50th Avenue Jį į
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3

.hicao<\ 8, III. Saturday, August IV

*4K***»* + + >^ . > -



Mū.-ų Žalgiris po pralaimėtų ir Klaipėdos salėse. I pastarąsias 
rungtynių Leningrado Spaitakui j varžybas Atlantas pakvietė ant

ros lygos senbuvius — Rygos 
Dauguvą, Lvovo Karpatus. Smo • 
ienską ą ir Jaroslavį.'

Ta pačat proga norėtume pažy
mėti, kad Rygos futbolininku 
(daugiausia rusų tautybės) per- 

( ėjimas iš antros j pirmą lygą bai- 
I gėsi nesėkmingai.
i į būsimų olimpiečių rinktinę 
j tapo pakviesti žalgiriečiai A Ja- 
l nonis ir atvykėlis i mūsų sostinę

V. Sukristopas. . . 1
Vilniškiame “Sporto” laikraš

tyje randame taip pat ir nespor
tinių žinių- tai Europos mepinės 
gimnastikos meistrė Dalią Kut- 
kaitė, pasikalbėjime su “Sporte” 
bendradarbiu J. Mųšmskus. apie 
išvyką Argentinoje (Sportas, 
1986 m. sausio 7 d.), sako: *‘po 
pirmo pasirodyrifo Buenos Airės 
būvi atėję mus pasveikinti grupė 
tarybinės pasiuntinybės Argen
tinoje darbuotojų. Labaj ftuvome 
nustebinti, sujaudinti ijr; nudžiu
ginti, (ypač aš) vieną vakarą, kai 
pas mus atėjo grupė jūreivių že- ' 
miečiii su rožių puokštėmis. Pa-Į 
suode, Buenos Aires nuolat dir
ba Lietuvos žuvies pramonės ga
mybinio susivienijimo Darbo ra u 
donosios vėliavos ordino traleriu 

ir Milaną. Paskutinę — šeštą vie- laivyno bazes remonto grupe, 
tą — užima Tel - Avivo “Maka- kuriai tuo metu vadovavo Domas 

Valančius; J$. 
tarpe yra Įvairiausių 
atstovų, papasakojo, kad laivai! 
po ilgų darbo mėnesiti Atlanto' 
vandenėne atvykstą čia “remon
tuoti s”. "':'P

76:79, prarado krepšinio pirme
nybėse pirmamavimą, perleisda
mas lyderiu vietą savo stipriau
siam varžovui — Maskvos kariš
kių klubui Kaimiečiai šias rung- 
tfnes sužaidė labai blankiai, ypač 
‘ užšachavus” A. Sabonį, kuris 
rungtynių pabaigoje atrodė labai' 
pavargęs. Negali būti kalbos, kad ' 6 
aukso sidabro medaliai bus išaiš ! 
kinti tarp Maskvis kariškių C A- j 
Sk komandos ir Kauno penketu
ko, kadangi Leningradas nuo šių 
komandų atsilieka penkiais taš
kais- Vilniaus Statyba, pralaimė. 
jusi Žalgiriui 65:93, Įveikė Tbili
sio Dinamo 98:93 ir laikinai iš
^dvylikos komandų įsitvirtino
• šeštoje vietoje.
, Nenuostabu, kad po silpno Žal
girio pasirodymu prieš Leningra 
dą, Kaune žiūrovai su baime lau
kė Europos meistru taurės rung
tynių prieš Zagrebo “Cibeną” 
komandą kurioje žaidžia net ke- 
ituri Jugoslavijos rinktinės žai- 
: Žaidėjai. Po dramatinės kivos Kau, 
pė, žalgiriečiai Įveikė Kroatijos 
sostinės krepšininkus 94:91 (53: 
48) ir;su’him pergalėm atsistojo

• -i £. * ♦ \
Europos1 klubinėse pirmenybėse 
pirrpoje vietoję. Antri yra Mad
rido krepšninkai prieš Zagrebą

kaip buvo ankščiau skelbta, bet 
Oakland Community College, 
Rochester Mich., kuris yra apie 
I myita i pietus nuc Oakland 
University.

?ui p šią vietą pasiekti? Važiuo 
;; 1-75 į šiaurę; paimti Universi
ty Dr. išvažiavimą ii važiuoti į 
š.aurės rytus iki Oakland Univer 
sity campus; tada pasukti j de
šinę and Squirrel Rd ir vėl į 
dešinę ar,d Featherstone ir pa
važiavus apie vieną bloką pasiek
site Oakland Community Colle- w

Primename, kad turnyras pra
sideda šeštadienį, rugpiūeic 9 d., 
S:00 vai. ryto; žaidėjai prisistato 
nuo 8 00 vai. ryte. Dalyvių re
gistracija iki rugpjūčio 4 d., šiuo 
adresu:

Dr. Algis Barauskas, 3018 
Patch Dr., Bloomfield Hills, MI 
48013-:'Tel. (313) 258- 6535.

Pavėlavusieji ir pageidaujan
tieji papildymų, informacijų, 
skambinkite Dr. Barauskui.

•Ų’ Rengėjai

FEDERAL SAVINGS

T»L 847-774]

' " 7 -

UAL UTATW FOt SALI 1 UAL KT ATI RO* BALS 1

MUTl
L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Cermak Road

NUOMAVIMAS
PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

NOTARIATAS • VERTIMAI

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

Be abejo, skaitytojai paklaus — 
ką bendro turi Izraelis su Euro
pos krepšiniu? Čia savo vaidme
nį suvaidino politinis aspektas, 
atmetant arabų kraštams Izraelio 
prašymai priimti ji Azijos krepšį:- 
nio sąjungos nariu. Europa izra
elitų norą patenkino, tad ir meis
teris Makabi (remiama amerikie. i 
čiais žaidėjais) dalyvavo Euro- ' 
pos klubinėse pirmenybėse.

Nors futbolo sezono pradžios 
reikia laukti bent keletą mėne
sių, tačiau į..antrą S. S-os futbo
lo lygą perėjęs Klaipėdos Atlan- 
tas'jaiiisausio mėn. pradžioje Pa 
langėj ė pradėjo treniruotes. Vė- 
liati numatoma išvyka i Rytų 
Vokietiją bei žaidynės Vitebsko

K. Baronas

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Į'-Dažo namus iš lauko
■ Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

| Ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

FUDBOLO ŽAIDYNĖS 
MARQUETTE PARKE

Tradicinis Lituanicos” futbo
lo klubo turnyras rengiamas rug. 
piūčio mėn. 9 diėną, šeštadienį, 
Marquette Parko aikštėje, prie 
69 ir S.-.Galifornia Avė. Turny- j 
re dalyvaus 8 komandos. Rung- į 
iynės prasidės 11 vai ryto ir bus į 
žaidžiama-: po 2 rungtynes kasi T. x . m . ., j , , ... r J , . .Lietuviu Tautiniu Kapiniu 75valanda kol paaiškės rungtynių1 , . - . . ,*» m. sukakties proga rugseio 21 d. finalistai. į & J '

Į mučiantieii malonia-; prašomi at- rai gaminti stotys O kai visa sos 
sdankyti Jeigu yra galimybę pra tinė liko be šviesos, tai tada pra

sidėjo sproginėjimai visame mies 
to centre.

Pclicja žino, jog tai buvo Peru 
“Žvilgančio tako“ maištininkų 
darbas. Naujai išrinktas prezi
dentes. karių padedamas išaiški
no kelis “Žvilgančio tako” niaiš-

šome 'Atnešti dovanu laimė;i-v J

i mams.
Klubo valdyba 

V. Pečius, sekret.

GOVERNMENT HOMES .
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms jš Lietuvos ir kitų

■ wInc. Agency, 4651 S. Ash- g 
land. Ave., Chicago, Illinois.
Tel. 312 523-9191.:

i-if.. ' ,

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti. v t------- ----------------- — —O------------ -------------------- --------------

j Martinique restorane rengiamas t tininkus, bet jie per porą mėne- 
..„1..- m_... ■ parnogg nekaltų žmonių žu-|

dymą ir turto naikinimą. Polici-1 
ja, karių ir amerikiečių paderi
ma yra pasiryžusi naikinti likti- ' 
sius mušeikas ir maištininkus. Į

Dengiame ir taisome visų rūę 
šių stogus. Už darbą garan- j 
tuo jame ir esame apdrausti, j

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tqlmon Avenue 

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

Penktą valandą vakaro bus ve-- pobūvis— paminėsimas. Tam 
teranu komandų finalinės rung- tikslui ruošiama Knygelė su isto- 
tynės ir tuoj po jų — 6 vai. vy- rine apžvalga, sveikinimais ar 
rų komandų finalinės rungtynės, j mirusiųjų paminėjimais. Vieno 
Pasibaigus r.thgtyhėms^bus tro- puslapio kaina $100, pusės pusi, 
f e ju įteikimas laimėtojams. Visi, 860, ketvirtadalis — $40. Užša
lome domisi futbolu, tųįės pro 
gos pamatyti gerų rungtynių. V: 
si kviečiami:

Žiūrovas

teranu komandų finalinės rung
tynės ir tuoj po jų — 6 vai. vy-

Ieškau nedidelio namo Šv. Ka
zimiero kapinių apylinkėje. 
Skambinti vakare 434-8235

DĖMESIO TENISISTAMS!
Pabaltiečių Teniso Tumy.ro 

Vieta Pakeistą!

Žaidėjams ir žiūrovams prane
šame, kad 1986 m. š. Ą.„ pabal
tiečių lauko teniso pirmenybės, 
Įvykstančios š. m. rugpiūčio 9-10 
d.d., Rochester, Mich., bus'pra'- Liet^au^gės. Klubas, rengia 
vestos ne Oakland University, links:

. kymųs siųsti iki liepos 15 dienos.
. Pobūviui bilietai $25 asmeniui. 
| Kreiptis Į LTK direktorius arba 

tiesiog Į Liet. Taut. Kapinių Įs
taigą tel. 458-0638. :-

— Wisconsine penktadienį 
mirė 58 metų Elzbieta Shultz, 
Frensų duktė. Tėvai parvež 
lionę į Chicagą, pašarams

' Petkų.

ve- 
pas

S4

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio. 
Dradžios iki II Pasaulinio karo.

KOKIĄ BUVO LIETUVIŲ 
KALEA. PRIEŠ 400 METŲ

> _ __ __________ ___ ______________
HELP WANTED — MALE-FEMALF 

Reikia Darbininkę ir Darbininkię
t

į^užinę5^pik:niką,
1986 m rugi^tųČioJb 12 vai.

ENERGY 
WISE .

SMARKŪS ' SPROGINĖJIMAI 
PERU SOSTINĖJE

LIMA, Peru. — Praeitą sek
madienį Perų sostinėje įvyko 
s

Nuostabu, kad lietuvių kalba* 
bnrtmečių bėgyje, palyginamai { 
mažai tepasikeitė- Išleistame 1-547 j 
metais katekizme sakoma štai 
kas:

“Broliai ir seseris, imkit ma
ne ir skaitykit ir tatai skaitydami 
permanykit. Mokslo šio jūsų tė
vai trokšdavo turėti, ale to ne- ’ 
galėjo nė vienu būdu gauti...” j

Kitoje vietoje -randame tokius 
prilyginimus: “Vė’ai marias mai
šo ir blaško; taip žmonių pikti pa

GOVERNMENT JOBS 
$16,040 — $59,230/year. 
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

PALMIST

READINGS BY
j READER — ADVISOR

MRS. ROSE
goidavirrai vaidija iT rustiną.-Įr 

sproginėjimai. Galingos ivli svieto valdonai pavargusį 
baltos Hš^rogdinodidžiausią*: čbąisius maistus sukelia. Mariose
P^’ fehl^’a^fdėšhes krautuves, 

i v^ešbuČiuš,'-.tiltus, restoranus ir 
kitus pastatus. Oficialus polici
jos pranešimas sako, kad buvo 
padėta 17 galingų bombų, kurios 
sužeidė daug žmonių ir padarė 
milžiniškų nuostoliu.

Vos pradėjus temti, pirmu
čiausia buvo išsprogdintos elekt--

c 'idi: žu v’1% mažešnęĖ-praryja, tarį| 
:šgaišiną. praryja, sukramto...”

Jeigu dabartniai mūsų kalbos.' 
"ekspertai” būtų pradėję savo 
darbą prieš porą, trejetą šimtų 
metų, ‘.ai lietuviškos kalbos šian 
čie visai nepažintum.

1 RUBLIS — §1.85
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Next time you need a laxative. get rebel 
the Natures Remedy way. Gently. 
OWTVQht
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy tonight and feel better 
tomorro-w.

kymai, 184 psi. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell'.

Ave., Chicago, IL 60629.

Gramercy
SHIPPING, INC.
744 Broad Street

Newark, NJ. 07102
Est. 1947

FOR MORE INFORMATION 
'>* t.
T- CALL 247-8380 - '

■Nature’s |
Remedy *

I —rwiia J I ■ ■ y

Z. _

■Nature’s Remedy.
fcr CLYTLE OVEKSICKTittUEFOf CO^STirATKW

-----------

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauske*, Pres. Tel.: 847-7747
■DCBft Jtoa.TUe.FrL.tat* >-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Ilgametia patyrimas sąžiningas darbas
Jei ruoiiatė* keliauti — kreipkitės I Lietuvių Įstaigą:

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

Telef. 312 238-»787
« patamanmaj lėktuvu trauMnlą, bdvu keli#-

1131 (erulier), viešbučiu ir automobiliu nuomavimo rerervaciiai; Parduoda- 
ce kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus kLT^tus; 
Sudarome ilkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame lufsr- 
naci]** visata Kelionių reikalais

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik relxu resermocį vietas 
i inksto — triei 45-60 dieej^

, -.„y y-.

Siųskite pinigus 
i Lietuva

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
S££ 
-'ACKAGE 
rOA. DETAILS

meei, and cut 
ucusiveuMofwW

PASSBOOK 
SAVINGS...

see us for 
financing.

AT OUI 10W UTŪ
■ermtrnj-vi1

Inhgrwf *>♦•«

P»«d OH

RfPAvWJeT
▼o m voVirt meow

I

r“—““— ----- LJtL-J—- B
Į Homeowners discounts i

K Zapolis, Agent 
I 5208V2 W. 95th St. 
i Everg. Park; III. : 
t 50642 - 424-8654
I Slate Farm Fire and Casualty Company 

Home Office Bkomington. Illinois
. - c . romute- .i., ai___  ai-T-

Advokatas •* - 
GINTARAS P. ČEP4NAS 

Darbo valandos: - Kasdien: ns*,

TeL 776-5162' 
-M4Į West 63rd Strwl

ADVOKATO DRAUGIJA

_ Darbo valandos:
Yno 9 ryto iki 5 vai. popiet, 

šeštadieniais pagal susitaria®.

TeL: 778-8000

(Įskaitant perlaidą 
ir apdraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigu 
keitimo suma; Įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas. >

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

MISCELLANOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

~ CROSBYŠ~BLUEBERRIES "
Open 8 A M. to 6 P. M. every , 

day. Take 1-94 To first Michi- • 
gan exit (M-239), right 1^ mi-1 
les To 1000 N.. right 1 mile To 
Crosbvs. 219-326-8712.

$606 S. K«dri« Av*.
CMc»2o, UI. M629

__ _______ 1 " "■

■ ■ - - - -Z/

JOHN GTB AHIS
Advokatų įstalg*

1247 S; Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

REPAIRS — IN GENERAL.
ĮvtlrOt Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
m DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Tel 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruoSta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta ‘‘Sūduvos’ 
teleista knyga su legaližkomla 
formomis. J

Knyga su formomis gannr 
ma Naujieną administracijoje

Naujienos, Chicago, 8, DI. Saturday, August 2, 1986

Tumy.ro



