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Greta sėdėjusiai žmonai buvo peršauta blauzdą 
b ■ . ' ir vienas petys

Sek- aukavusiai ėjęs savo pareigas ka- 
mąįfiėnį, rugpiūčio 10 dieną, va-, rvš, -A pareiškė premjeras Ka
kariniame New Dehli, Pune mies' jiv. Gandhį Čekoslovakijoje. Jis 
telyje buvo nušautas gen. Arun dalyvavo Įvairiose tarptaurinė.ie 
S,. Vaidija, buvęs Indijos štabo' konferencijose. Jis buvo Meksi-j 
viršininkas ir Indijos karo jėgųl koje. Londone.’Vakarų Vokieti-j 

joje ir sustojo Prahoje, kad gale-!
> Prieš kelias, dienas .gen. Vaidi- tų paliesti abiejų valstybių rei-j 
ja gavo iš Pundžabo ■orovin.cijos. kalus. Gandhi dalyvaus laidotu- 
sichu patarimą,saugotis, nes si-- 
chai yra pasiryžę jį nušauti už j 
Įsakymą pasipriešinti Pundžiabo 
sichų veikiai, bet gen- Vaidija 
pats .-būdamas sichas, nekreipė d ė 
Įnerię į grasinimus. Jis su žmona 
iš sayo namų sėdo į savo automo- 
bilf-ir išvažiavo į New DehIi.

Keturi jauni vyrai prie kėlių 
sustabdė paties- generolo, vairuo
jamą automobilį Jr pradėjo’ šau
dyti. į-buvusį Indijos kariuome- 
nės'.vądą. Gen. Vaidija buvo- nu
šautas automobilyje, o sunkiai 
sužeista žmona palikta prie .nu
šauto yyroįjįęąįp pfahėša^ -Pune
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■■ metė jam atsakomybe už 1984 
, metų kare jėgų įsiveržimui į 
i Amr kar mieste esančią Aukso 
• Šventovę. Jis leido nužudyti pen
kis svarbiausius sichų vadus, pa- 

, siryžusius atkirsti Pundžiabo sri
tį. Policija rado sudegintą dvie
jų ratu motorinį skuterį, kuris 

“galėjo sustabdyt.' važiavusį gen.
Vaidija ir. jį r.uš:;tni. Policija ati- 

. - džiūti ieške žudiku.

’ INDIJOJ KOVA EINA TARP 
SICHŲ

Visas pasaulis? skaito apie Indi
joje. vyk^ąi&^A-^gusą ves ko-

SPRINGFIELDE PAGERBĖ 
STEPONĄ LACHAVIČIŲ

SPRINCFILD, ILL. — Šių me- i 
tų birželio 18 d- Springfielde PD' 
ko Illinois laidotuvių, direktorių 
draugijos metinis suvažiavimas, 
kuriame buvo pagerbtas Stepo- ] 
nas C .Lack, ėjęs lietuvių direk
toriaus pareigas 50 metų.

Anksčiau jis gyveno prie 69- 
tos ir S. Artesian gatvės sankry
žas! Tada, jis vadinosi Steponas 
C. Lacbąvlčius, o dabar,- jis gy- 
vena Palos-Hills, ku r tun ra ve 
šermeninę ir dabar’ Ils' vadinasi 
Stephen C. Lack.

Stephen C. Lack 
nūs', kurie taip pat

w: ■

MIAMI, Florida. — Trečiadie- ką, 
nic naktį į Miami aerodromą at- Prie 
skrido patys geriausieji sovietų 
cirko artisti ir paprašė leisti 
jiems pasilikti vaidinti geriausia
me Amerikos cirke.

Atskrido 35 metų Bertalina 
Kazakova ir tekio paties amžiaus 
josios vvra Nikolajus Nikolsky. 
Sovietų valdžia leido jiems iš 
Maskvos nuskristi į Argentiną, 
kad Buenos Aires mieste galėtų 
atlikti visus paruošiamuosius 
darbus geriausiam sovietų cir
kui atvykti į Buenos Aires ir su
vaidinti kelis geriausius sovietų 
cirko vaidinimus.

Kazakova su savo vyru atliko 
reikalingus paruošiamuosius dar- 

rusų ir argen

ta kojos tarp šichu, Tnjdįjbš pre-- 
zide^ąš ir vyriausieji karo, va^ 
dai Ąra. sich aipKraste yraj 1 Ami-į 
hjė&ų’sįehų/'Siaurės’! Iridi joj/Fa* 
kiš^ndp.asi.ėjiyję.yių- 4 milijonai 
sichų; kurie įnori pasinaudoti da- 
bart-ine bukie ji' atsiskirti nuo 
Indijos. Pundžiabo siekai nori 
kontroliuoti šiaurės Indijos van
denis ir priversti indus mokėti už 
upėmis ateinantį vandeni. ■■

Dabartiniai Indijos karo vadai 
yra pasiryžę neardyti ' Indijos 
Juo'didesnė Indijos teiitorija, 
tuo bus galingesnis kraštas. Tuo 
tarpu Pundžiabo sichai nori, kad 
visa Indijos šiaurė atsiskirtų nuo 
Indijos.

Indijos gyventojai apgailesta
vo gen. Vaidijos mirti. Jis buvo 
vienas gabiausiu Indijos karo va
du. Nė vienas Indijos kare vadas 
neturėjo tiek daug medalių ir pa
sižymėjime ženklų, kiek jų turė
jo nužudytasis.
. — Tai buvo pareigingas, paši-

turi du sū- 
Įsitraukė j 

laidoįęiyių biznį ir . -aptarnauja 
nelai^gsįištįkusius 
'šeim^A'b7-

A Australijos -krašto apsaugos 
•rriįiisteris Kim. Bėazley 'pareiš- 
.kg,’ kad.Australija sieksditįešri i us 

ir-gins - jas.’nuo
- pri ešrr. ;Pąšįtarim ai■; tarpt'Aūstra- 
Į5jūsyiriJAV5r..vyko' San Francis- 
kb’miešte.':'

— Chicagos meras atleido dar 
120 miesto’darbininkų. Neturi 
pinigu algoms.

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 13 dn- — Ipolitas, 
Asibutas Ii vis.

Saulė teka — 5:56. leidžiasi — 
7:55.

Šiltas
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Amerikos atomo bombos išgriovė Hirosimą ir Naga
saki, japonai pralaimėjo karą, bet amerikiečiai nukreipė 
japonų energiją j pramonę. Šiandien japonai, vartodami 
elektroniką, pagamina pigesnius automobilius visam pa
sauliui ir įsivedė greičiausius traukinius.

Prez. Reaganas buvo pasiruošęs operacijai, bet pa
aiškėjo, ka,d jokios operacijos jam nereikia. Abu eina 
pareigas • Baltuose Rūmuose, . priima atvykusias užsie
niečius ir politikus.

PREZ. REAGANO SVEIKATA TVARKOJE, 
NEBUVO REIKALO LIKTI LIGONINĖJE

Betheseta laivyno ligoninėje patikrino šlapumo taką, 
patarė važiuoti namo.

WASHINGTON. D. C. Praei
tą šeštadienį p rezidentas R. Rea
ganas buvo sutaręs vykti į Da
vid vasarvietę ir su 
praleisti savaitgali, bet jis šią iš- aišku, kad jokių vėžio žymių ten j 
vyką nutraukė ir nutarė šešta-! nebuvo. Tai buvo paprastas už

krėtimas, kurį turimais vaistais 
tuojau apramino. Nuo praeitų 
metu, kai prezidentas buvo epe- Į 
'uojamas Bethesda ligoninėje .

, kurios 
padeda tiksliai nustatyti žmogau.* 
organizme atsirandančius nenor-l 
molunius. j

Už pusės valandos prezidentai 
grįžo į Baltuosius Rūmus, persi
rengė ir išskrido i David vasar
vietę. kad galėtų pailsėti ir pa
studijuoti nusivežtus val-tybe- 
dokumentus.

jau buvo ligoninėje, o uz 10 mi
nučių gydytojai jau žiūrinėjo 

. , kas darėsi šlapumo pūslėje ir vi- .
.; žmona ten -ame šlapumo take. Jiem buvo I

dienio rytą vykti Į ligoninę.
Prezidentas, kaip žinome, tu-; 

rėjo didžiosios žarnos vėžį. Jis 
buvo išpiav.tas, viskas sugijo O 
jam pstarė vėžiu daugiau nc>i- Įvestos kelies naujovės.
rūpinti. Bet praeitą savaitgalį i 
jis pajuto nenormalumą šlapumo 
take. Jam gydytojai anksčiau bu-i 
vo patarę tuojau vykti į ligoni
nę. jeigu pajus kokį nenormalu
mą. Prezidentas yra įsitikinęs, 
kad vėžys yra pagydomas Jam! 
patarta vėžio nebijoti Jam spe-j 
•ralistai ’šdėstė, koki gali būti vė-i 
žio simptomai. Didžioje žarnoje Į 
gali nebūti vėžie. bet jis gal’ per -1 
dniest: į pūslę, šlapumo taku ar
ba į kurį kitą žmogaus organą j

Prezidentas pajuto nenormalu 
-na šlapumo take, kaip jam buvo 
pasakyta, tai jis tuojau ir prane
šė ligoninės vadovybei. Jam bu
vo pasakyta, kad jis tuojau at
važiuotų ir le’istu ligoninė' spe
cialistam ištini visą reikalą. Pre
zidentas nutraukė kelionę į Da 
vid vasarvietę, pranešė žmonėm', 
kurie turėjo atvykti į minėtą va
sarvietę. ir pasiruošė vykti Į Be
thesda ligoninę. Jis važiavo ne 
vienas, bet ten jį nulydėjo žmo
na Nancv. Jiedu sėdo į helikop
terį ir šeštadienio D’M- vieno 
Baltųjų Rūmu palydovo lydinu, 
išskrido Į Bethesda laivyno ligo. 
ninę. Prezidentas įsisupęs į juodą 
ir mėlyną pižamą, už 15 minučių

NDIJOJ NUOTAIKA ĮTEMP
TA. KRAŠTE RAMU

I TUNISAS, Tumsija. — Tuni- 
.-ijes teismas antradienį paskelbė,

■ kad prezidentas Habib Burgiba 
: gavo perskiras su antrąja savo

žmona Vasilisa.
To’smo metu paaiškėjo, kad 

prezidento žmona pradėjo gana 
gyvai kištis į valstybės valdymo

■ reikalus. Ji turėjo didelės įtakos 
i i valstybės ministerius ir labai 
• aktyviai visą laiką gynė palesti- , 
; niečius. Prezidentas nurodė fak--- hus. Kai didelė 
’ tus, kurie aiškiai rodė josios ki- ’ tiniečių grupė trečiadienį nuvy

simas! ne.į savo reikalus. Prezi
dentas yra visą laiką užimtas
valstybės reikalais. Konstitucija ko į Buenos Aires JAV ambara- 
įpareigoja. jį spręsti valstybės ča ir paprašė leisti jiems nuvyk- 
reikalus;-tuo-tarpu-jo.žmona ban- j ū į Ameriką ir ten pasilikti. Jie- 

’ du norėtu tapti Ameinkos pilie
čiais, susitarti su Amerikos di
džiais cirkais ir parodyti jiems, 

. ką jiedu gali suvaidinti. Abu pa- 
.reiškė, kad jiedu turi pinigu ir 

J gali pragyventi.
Amerikos konsulas. pasitaręs 

•su ambasadorium ir.kitais parei- 
tuojan davė jiems vizci 

Ee :O. už poros 
valandų turėjo išskristi iš Argen
tinos prekybini, lėktuvas, vežę-, 
linos prekybinis lėktuvas, vežęs 

: adicnį Maskvos laukuc- j prekes tiesiai į Floridą. Abu artis.

dė juos spręsti savaip. Preziden
tas aiškinęs. kad ji neturinti tei
sės kištis i valstybės reikalus, 
bet ji nekreipusi i tai dėmesio.

Teismas išklausė prezidento 
argumentus ir jį išskirė su Vaši-' 
lįsti Burgibi.ene.

— Indijos karo vadai nunešė ‘ gūnai 
gen. Arūne- Vaidijos karstą į Pu- vykti į Florid, 
nes kapus. Tuo tarpu visame 
krašte ramu.

Jse esančiuose namuose prasidė
jo JAV ir Sovietų Sąjungos pa
sitarimai ginklams sumažinti.

NEW DEHLI, Ind. — Indijos 
vyriausybe oa^kelbė 3 liūdesio 
dienas dėl buvu-io karo jėgų va- 

j do, nužudyto praeitą sekmadie
nį Vakar visoje sostinėje ir ki
tuose miestuose krautuvės, dirb
tuvės ir vaLtvbės įstaigos buvo I 

" iuždarytes. V--o, vėliavos nuleis
tos iki pusės stiebo.

Aukštieji Indijos karo vadai, 
ir valstybės vyrai dalyvavo Pu- 

1 ne miestelyje vykusiose laidotu
vėse. Nužudytas karo vadas buvo 
indas. bT užuojautas pareiškė 
visa eilė sichu užimančių aukš
tas valstvbės pareigas.

Pasirodo, kad gen. Valdija^- 

vo ne vieną, bet kelis sichų fa
natikų įspėjimus. Jie aiškiai pri-

— Prez.Reagano nutarmas pri 
mokėti farnicdams pažadėtą 
priedą už rusams parduodamus 
javus, pakenkė respublikonams.

Kenijoj mokslininkai iškasė 
žmoęau' galvos griaučius 2-5 mi
lijonu metų.

lai buvo susodinti į lėktuvą ir 
trečiadienio naktį atvežti į Mia
mi.

Nikolski nekalbi angliškai, bet 
jojo žmona angkškai supranta it 
gali .svarbiausias mintis pasaky
ti.

— Noriu Jums vivems pasaky- 
kad dužiausioji,mū-ų gyvenimo 
svajone išsipildė...

Paskutiniais metais mudu te
svajojome. kaip patekti i Ameri-

BERTALINA KAZAKOVA IR NIKOLSKY 
TREČIADIENI ATSKRIDO FLORIDON

Geriausieji vaikščiotojai temptomis vielomis prašo 
leisti pasilikti Amerikoje

be: vis nepasitaikė progos.
3 metus buvome atskridę į

Kubą. Manėme, kad iš Kubos ga
lėsime kokiu nors būdu pasiekti 
Ameriką, bet negalėjome, nebu
vo progos. Sovietu Sąjuifgoje vi
sus artistus seka, neleidžia savo 
nuomonėm pasakyti, negalima pra 
bilti apie politiką, visuomeninį 
gyvenimą. Skridome 9 valandas 
be sustojimo, išvargeme ir nori
me . pailsėti... įsivaizduojame, 
kaip jausis rusų cirkas Argenti
noje be svarbiausiu artistų, vai
kščiojančių ištemptomis vielo
mis.

Kazakovai ir Nikolskiui valsty
bės. departamentas leido apsigy
venti Amerikoje. Jie nieko ne
atsivežė Jis turėjo portfelį, o ji 
rankinuką.

WASHINGTON, D. C- — Kraš
to apsaugos sekretorius -Casper 
Weinberger pareiškė, kad Boli
vijos vyriausybė labai patenkin
ta atsiusta Amerikos karių pagal
ba narkotikams naikinti ir nar
kotikų pardavinėtojams gaudyti.

Sekretorius informavo prezi
dentą. kad nuo 1-983 iki 1985 me
tų pabaigos JAV karo vadovybė 
pavarė iš tarnybos 51.000 karių, 
o 92.000 nubaudė už narkotiku 

i vartojimą. Visa tai kainuoja val
stybei 175 milijonus dolerių kiek 
vieną metą.

Karo vadovybės patvarkymai 
liepia specialistams ištirti kiek
vieną narkomaną. Turi nustatyti, 

I .-š kur jis narkotikus gauna. Ka
riuomenėje ieško pardavėjų ir 
traukia juos teisman.

— Sekretorius George Shultz 
hnige< pasitarimą su Australijos 
užsienio ministerių, paskelbė, 
k; d JAV sutarimas su Naująja 
Zeland ja ginti vieni kitus, pasi
baigė. E.
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Berlyno siena pradėjo traškėti. Berlyniečiai prasi
veržė sovietų pusėn ir 3 valandas Rytų Berlyno gyven
tojams pasakojo, kad jau metas nugriauti Berlyno sie
ną. Rusai nesuėmė nė vieno vokiečio. įleido visiems grįž
ti į vakarus-
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Kūno, proto ir įausmy dc
Naujausių mokslo žinių popa 

JONAS ADOMAVIČIUS, k

ATSITAISYMO PO STROKO SUNKENYBĖS jaunimo klubas - kavinė.
Interjerą naujai “Orbitai” su

kūrė jauni architektai A. Kara
lius ir V. Adomavičius.

krt.i’je -peuAmo
Paxsklitvti. Attiiur Ankowitz.

M. D. Strokes and their Preven. 
ikm. Ajeve Book.

anhasia. Gvdvmas yra sa* V v JO
gali būti sėkmingas. G 
gali labai ilgai tęstis ir į 
Jauti kantrybės tiek iš p; 
tiek iš jo šeimos narių.

REGĖJIMO SUTRIKIMAI 
PO STROKO

Pavergtoj Lietuvoj
'Orbita” Be Alaus

Kauno “Orbitos” baras Lais-1 
vės alėjoje pakeitė savo profilį. 
Dabar ’‘Orbita” — nealkoholinis1

•^bas. Vieniem> medalius, dova- 
I Mes įteikia, lestos, kuriomis pa

žymima, kad čia gyvena pačios 
tvarkingiausios šeimos, prikala 
Kitiems įteikia kitokias “dova- 

| nas” — šluotas. Tvarkdaraičio 
Šventė jau tapo tradicine, todėl 
kiekvienas stengiasi neapsijuok
ti prieš kaimynus, tačiau neiš
vengia ir šluotos.

; Stroką tihfėjusam didžiausia ( 
iunienybė yra atgavimas dvėjo- 

gėrio: vertės pajutimo ir sa
vistovumo. Toks dvejopas gėris 
atsiekiamas pakartotinai prati
nant pacientą atlikti kasdifefūnruš 
darbus. Trumpiausiu laiku ats
tatyti ligonį savistoviam elgesiui 
yra visų jo talkininkų didžiausias 
Jiekis. Čia' atsiranda kaikufioą 
Sunkenybės. Štai keletas jų.
Ą SKAUDANTIS PETYS

■ Laikę paralyžiaus vienos kūno 
pusės, rankos svotis tempia pė=

Mediciniškas raginimas
PLAŠTAKAI PAGALBA

Jei paralyžuotojo plaštaka yra 
sutraukta taip, kad nagai lenda 
į delnus, priseina apkarpyti na- 

, gųs.. Mankštinimas plaštakos ju
dinant pirštus ir riešą išvengia
ma plaštakos satiMMo ir jos su-

■ sitraukimo. Tik nereikia dėti 
lėrtteles palaikymui plaštakos. 
Daug geriau pasielgta bus, jei 

• pasyviai kas nors mankštins plaš
taką ir ligčnis stengsis pats pa-

Priklausomai nuo smegenų su
žalotos dalies, stroką gavusysis 
gali netekti regėjimo ant vienos 
akies, ar gali jo regėjime laukas 
strtrflrti. Sakysim, ligonis gali ge . 
rai matyti Tiesiai žitirėdanias 
dešine akimi, bet nematyti žiū. 
rėdamas i dešinę pusę. Tas reiš
kia, kad ligonis gali turėti sun
kumu valgant: sunku jam gali 
būti ranka pasiekti burną — toks 
negali pats valgyti. Toks gali ne
matyti žiūrėdamas į vieną pusę. 
Ir čia gydymas gali tokiam ligo
niui pidėti.

PALENGVA ATSITAISOMA j ligoniui lengviau yra apsiauti ir 
j nusiauti batus, nes nereikia rai
šioti batų šniūreliu. Yra batams 
šaukštai su ilga rankena. Randa
si vonies-sėdynės, taip pat ir pa..

patamavi-Kun. Juozas Juozevičius teikia dvasinį 
mą Veronikai Mašiotienei Alvudo pažmonyje, Lietuvio 
sodyboje. Jam asistuoja Jonas Kaunas.

Nuotrauka M. Nagio.

Apdovanotos Motinos

Lietuvoje ordinais ir meduliais 
apdovanotos 127 daugiatvattkei 
mptmos.

Vandenų Švara

Vilniuje pradėjo veikti miesto 
mechaninio nutekamųjų vande
nų valvmo įrengimų komplek
sas. Jo pralaidumas — 420 tūks
tančių kubinių metrų vandens 
per parą. Iš nutekamųjų vande
nų išskirti teršalai nusausinami 
ir gabenami į sąvartyną.

kia padėti paralyžuotą ranką art f

Taip elgiantis bUs išvengta kom
plikacijų. Plaštaka gali būti pas
kutinė pasitaisymo eilėje.

^agalvės ar parišti ranką taip,ĄKOJV NEGEROVIŲ TVARKY- 
kad ji netempfu peties sąnario.

Kita peties ■ skaustu o priežas
tis gali būti žmogau/ griuvimas 
•gavus stroką ir suTaužjunas pe
ties sąnario kaulų. Trečia ir daž
niausia., peties sąnario skausmo 
priežastis yra Neganėtinas sąna
rio judinimas po stroko. Kai nė- 
-mėginama padėti, pęti es sąnarį

MAS PO STROKO

Po stroko paralyžuofa koja an
ksčiau atsitaiso negu ranka. Pa
jėgumas sėdėti, stovėti ir paga
liau vaikščioti reikalauja nuola
tinių nurodymu atsiekimui rei- 
kalihgos lygsvaros ir raumenų 
jėgos; Vaikščioti mokomasi pa
galba varkštuko (Walker) bei pa_

ciali pagalba nuo stioko nuken
tėjusiam. Yra kombinacija peibo 
su šakute — taip kad stroką ga
vusysis gali tokį prietaisą nau
doti vieną ranka. Taip pat 
elastiški batams raiščiai — tada

POSTROKO

Nedejuckitne, kad anas pacien
tas po strcko jau pasitaisė, o ši-
tžs dar ne. Kiekvienu atveju yra kejjamOs — pritaikomos tualeto

judinti labai - anksti po strokb, j ratelių, ar abi priemonės naudo-- 
^atnnenys apie peties sąnari susi
traukia ir jie yra skausmingi, 

\kai mėginama juos, judinti. :• ,į 
e Kartais stroką gavęs - žmogus 
Ima jausti skausmą ne tik pety
je, bei ir rankoje, plaštakoje. 
Jas peties ir plaštakos skausmas 
įtartais atsiranda gavus šflfdies 
5taką bei stroką.. Dar nėra Vi- 
®*ai aišku, kodėl 'tokie skausmai 
^atsiranda. Tada toki ligoni pri
eina specialiai gydyti.

jahtT Pajėgumui didėjant, bai- 
m: n gurnu i nykstant, didėja pa^

likti. Dažnai yra'na^b j ažnaš ko-7 
jos protezas, talkinant kojos ir 
čiftrnoš judesiams. Dauguma pą- 
ralyžuotųjų išmoksta vaikščioti.
* KALBOS SUTRIKIMAS

.r:. ...
Viena dažniausiu sunkenybių 

po strokd- atsiradusi yra kalbos 
sutrikimas, (aphasia). Toks kal-

kitaip, nes kiekvienas ligonis. ?ėdynės. Tain pat vra trikojės ar 
gauna skirtingą smegenų suža-. ketUrkoJė;fazdos _ jcs patoges.

1 nės už paprastas lazdas.

■ Tokios ir dar kitokios pagel- 
liinės priemonės stroką gaVusia- 

į ūm neatstoja ir niekada neats
tos ji pasiryžimo sveikti, jc sun- 

neatlaiko. i kaus darbo pasveikimui atsiekti Į 
' ' ’ i- ir nuolatinio mankštmimosi.

stroko ATĖJIMO gaij-

lojimą. Kiekvienu atveju stroką 
gavusysis Palengva taisosi ir toks 
taisymasis Ilgai užtrunka. Nede
juokime dėl to, bet džiaukimės, 
kad atsitaisomės, nors ir pama
žu. Atsiminkime, kad daugelis 
stroką gavusiųjų jo
Todėl na^atui. tiek jo gi-

bės. Laikas tuo atveju yra ge-

Tvarkdaraičio Šventė
Kasmet, kai ūkio laukuose ir 

sodybiniuose sklypuose baigiasi 
sėjos darbai. Kretingos rajono 
Vydmantų agroprekybinio tary
binio ūkic žemdirbiai susirenka 
i Tvarkdaraičio šventę. Su dide
le palyda, muzikantais keliauja 
Tvarkdaraitis per gyvenančių sc-

Įrengimai pastatyti pagal res
publikinę Baltijos jūros baseino 
apsaugos programą. Svarbiausias 
jos tikras, kad iki 2000 -jų metų 
būtų išvalomi visi nutekamieji 
vandenys. Biologinio valymo įren 
girnai bus pradėti statyti Vilniu
je, nauji kompleksai — Birštone 
ir Kupiškyje, plečiami įrenginiai 
Panevėžyje. ,

. - - , . a , • - MYBĘ GALIMA SUMAŽINTI,nausias gydytojas. Su laiku, gim.; 
nastfkuojantis nuolatinai ir sun-1
rantant savo padėti sunkus sto_! sulėtinti bei prašalinti 
vis yra palengvinamas-

Mokykimės kaip mes galime 
arterijų 

priskretimą, kuris sukelia stro
ką. Sužinokime, ką mes galime 

! padaryti su pakeltu kraujo spau- 
• dim u. Kaip mums reikia elgtis,

PAGELB1NĖS PRIEMONĖS
STROKĄ GAVUSIAJAM

Stroką gavusiajam atsiranda) paliautume rūkę ir pradėtu- 
įvairios sunkenybės, reikalaujan- į 316 sveikiau 
čios įvairaus slaugymo. Yra spe-

RTTGTAPTttTTS

ivalgyti ;— vis tai 
mums užsiėmimas visam gyveni- j 
m ui. čia prisirtrintinas pereitą 
savaite tirtas 54 metu ligonis 
Cook apskrities 
rūkė nuo dešimt savo amžiaus 
metų. Pradėjo nenuryti maisto Į kraujagyslių priskretimą. nesirū- 

------- .------r_. . ..
metė rūkęs. Tiriant rastas vėžys! . istemplėje — pačioje jos pradžio

je. Jis visai užakino stemplę. Ii-' 
{ gonis negali nuryti maisto. Jamjkrauį0 spoU<ibno 
■ dabar nėra jokio išsigelbėjimo į v.-a dvi svarbiausi 
t nuo greitai ateinančios mirties, 
nes joks gydymas, net dabartiniu 
iaiku tokiam nėra sėkmingas, 
vei jis ilgiau būtų negavęs vėžio, 
jis greičiausiai būtų žuvęs nuo 
stroko.

priklauso daugumoje nuo mūsų 
pačių ir nuo mūsų noro gyventi.

MA.IST.AS PRIEŠ STROKĄ
- TAI STEIK Ų ATSISAKYMAS

Žaidimas gali būti pavojingas. 
Su gyvenimu žaidimas gali būti 
mirtinas. Jei mes nesveikai val
gome, mes steikais šaukiamės 
širdies ataką bei stroką. Žino- 

. ma, vienas steikas ir vienas sva
ras sviesto nesukels širdies ata
kos bei stroko. Vienok mes pa
tys dažnai esame didžiausi sau j 
priešai. Sirokas yra vienas pa-j 
vyzdžių. Medicina neturi stehuk- - 
linges piliiilės, neturi paslantin-į 
go recepte streikui išvengti. Taij 
nėra lengvas kelias tokion gero-j 
vėn. Bet sveikas protas mums į 
sako, kad verta prisilaikyti apsau | 
gomųjų priemonių nuo stroko. j 
Reikia sumažinti steiku kiekį J

afit savo stalo. Reikia ir kitų ne- I 
sveikų valgių atsisakyti jau da- • 
oer. Išinintmgas valgio prisi- į 
laikymas ir yrą programos dalis, į 
kuri saugo mus nuo širdies ata
kos ir stroko.

KOL SVEIKAI JAUČIASI 
ŽMOGUS — NESIRŪPINA j

APIE SKLEROZĘ

Mes elgiamės kaip tas žydelis j. 
su savo stogu: jis jo netaiso ne- J 

... .1 iyjant, ir lyjant negali jo taisyti. ’
ligoninėje. Jis I j^oj mes jaučiamės gerai, mes « 

> amžiaus j nekreipiame reikiamo dėmesio į’
. v " | p-LiaikAcuiiKt, liesim-

prieš pusantro mėnesio, tada Linameapiepakeltąkraįoapau.
ūmią, apie atsisakymą 

j kurie priskretina mūsų krauja- j 
į rysles. O tas priskretimas ir tas Į

• pakilimas ir! 
. /a dvi svarbiausios priežastys j 
sirokui atsirasti.

Yra lengva daugeliui žmonių 
iškreipti dėmesio, kas dedasi jų 
kūne, kol yra pervėlu apsisaugo
ti nuo 200.000 strokų, o taip pat 
d ir didesnio skaičiaus širdies ata
kų, kurios kasmet aplanko anje- 

ikiečius.
... i Didelės dalies tokių nelaimių ( 

alima būtų išvengti. Strokas nė- j 
a neišvengiamas — dažnai nuo 1 
o galima apsisaugoti. Tik liau
dinės žaidę pavojingą žaidimą, 
tęs taip žaisdami mes pralaimė- 
ime.

Vidutinis amerikietis savano- 
■'‘škai valgo perdaug riebaus mai- 

I st o. Jis ne tik nutunka, bet pa- 
l gausina cholesterolio kiekį savo

steikų,

I -

rr tM

A

-4.1

Iš jo likimo visi lietuviai pa
simokykime vieno vienintelio da- Į 
iyko: neapleisti kelic takelio: ne-1 
sinuodyti tabaku nei jaunam, nei » 
snam, nes dabar žinome, kad i 
rūkymas yra savęs ankstyvas žu. j 
dymas. Jis sugebėjo mesti pries 
mirtį, o mes pajėkime mesti rū
kę prieš susirgimą mirtiną. įs
kaitant ir siroko gavimą.

Mes galime daug laimingiau 
gyventi, išvengdami stroko bei 
širdies atakos. Nors visai tų ne- 
gerovių neišvengsime, bet daug į kraujuje gauna arterijų pris- j 

krėtimą ir dvi sekančias nelai
mes. streką ir širdies ataka.

Išvada. Kol dar laikas, nebū- ; 
dime paiki: susitvarkykime savo ! 
cyvenimą visais atžvilgiais, įs
kaitant nepcrsivalgymą riebiais. 
ralgiais ir susitvarkymą pakelto

Ryto saulė,-žvalgos godžiai, 
0 rugiai — lyg auksas spinksi.... 
Tvyksi dalgės, skamba žodžiai — 
Plovėjai ežia atlinksi....

oo OBZl bav a’’' a-~ ■

Bends matare m lass than 
yaara. Tikai nssm jrout drasma

galime dabar padaryti toms ne
gerovėms išvengti. Reikia, atsi- Į 

j sakyti visu tas negeroves sau- • 
kiančių šauklių (risk factors).’ 
Gydytojas gali mums čia daug 
padėti, bet svarbiausią darbą 
mes patys tuFitre atlikti. Viskas

L

— Tik padėk mum, Dieve geras, . į
Nuvalyti platų lauką—
žvanga dalgės — švinta baras....
Plovėjai kaip gulbės plauko - , ‘

Džian džiau... — Na ir užderėjo!—
— Kad tik Dievas giedrą duotų--
Vėl sužvango — ir nuėjo, /
Savo pradalgiu auksuotu- -

— Na ir saulė — ėste ėda....
.4. ;t

įkaitau, kaip plieno dalgė.._
— E, saulutė mum — ne bėda •
Ir linksniai jie apsižvalgė....

. Žengia vyras — dalge moja.
Rinkėjėlė'į- lenkias, kyla....
Ji nė boti' nepahoja, \
Kad pečiai jos saulėj sr^yla • •

— Na, vikriau, skaisti mergele!
— Žiū, patsai tik nežiopsoki L .
— Ėch, valio, žvangi dalgele. —
Aukso varpas žemėn kfofti!?...

Kaista saulė — viską rėdo.
Skruostai rausta, kaip aguonos.

k $ Gula pėdas paskui! pėd4 -i * • • < ?
— Scft, vtilk>, visiems t^eydtonoa!.. > j .

Petr’as Vaičiūną;

2 — Naujienos, Chicago. 8, Hl. Wednesday Augu<t 13 fūSf



GAIVI VERSMĖ

Li1'
A. Barono humoristiniai eilė- netoli Kauno, o mirė 1973 metais ! 

rąščiai turi didelį pasisekimą JAV. Jis keitė savo pavardę net Į 
kelis sykius. Gimė Aleksandravi
čius. pakeitė į Kuosą, kartais Ko- 
ssu ir vėliau į J. Aistį.

Aistis buvo nearomantinės es- j 
tetinės krypties poetas. Yra iš-j

U'ęSiDJ'f)

ypač tada, kada autorius pats 
jUps skaitė kokiame literatūros 
vakare ar parengime; kada jais 
p liečia parengimo dalyvius. A. 
Barun-'s. humoristinius eilėraš-
čįus pasirašę dr. S. Aliūno slą- leisti šie jo poezijos rinkiniai: Ei- Į 
yy”'”-džiu. Eilėraščiuose šis “dak-j lėraščiai, Pilnatis, Sesuo buitis, 
thras’ ne tik nurodo lietuviško-! Kristaliniame karste ir kt. Poetas 
sios visuomenės ydas — ligs^d buvo vienas iš žymiausių nept ik-‘

. —. - gydyti ’ pajuo- kuisomos Lietuvos poetų. Ei lėt us , 
čius kūrė ir išeivijoje.

J. Aisčio poezijoje yra šie svar
būs motyvai: asmeninis, gamtinis j 
patriotinis ir religinis. Didžiau- 
s;ą dali Aisčio poezijos sudaro 
asmeninio motyvo eilėraščiai Au 
torius rašo apie gilų liūdesį, skaus ; 

dešianit melų jis? iitvyko į Ame- m^- ilg65! lr sielvartą. Kartais , 
riką jaunas, suktidęs. neturtin-1 sunku yra suprasti poeto huueų. • 
gas ir pilnas vilties. Po trisde- Į Kai kuriuose Aisčio kūriniuose, 
šimrt metų tas pats lietuvis suap-j iškyla satyros moty\ u. Eilėraš ( 
valėjęs, praturtėjęs ir sako: “I čiai, kuriuose yra pu ■ iouiniai 
dnn’f care”. ' Į motyvai, reiškiasi tėvynės meile

Eilėraštyje /‘Neinančio, neskai ^T3' jaU^amas ilges.v ■» S.'e . 
tancio ir nesimeldžiančio rojus” 
rašytojas kalba apie niekur ne į 
dalyvaujantį Ketuvį. “Jei kas ko
voja-dėl kokio veikėjo, tai tegu 
ir klauso tas, kuris nuėjo”. Daž
nai spaudoje iškeliamos mintys,* 
kad reikią daugiau skaitytojų, j 
prenumeratorių ' lietuviškiems ; 
lajkraščįaans, remti.išeivijos spau1 
da, kitaip ji’sumenkęs ir išnyks. į 
Del, “kas neskaito, tai tas ir ne
žino, kad kas nors laukiniais 
s p audoj ė' va dina”. 

a. i- w J.. . 2. < 111
TĮfe: ‘priekaištai skiriami kitiems, i 
c^ė1 kun, lietuviui, kuris ' savo; 
hįįiė patogiai prieš televiziją įsi- j 
tįS'ęs- giąli. Priekaištų yra daug: >, 
vięiiu vežamas netinka, kiti ne- ;
nfoka paskaitiį skaityti,' kiti s . v., . - v, . -

j ■ ' • i • ė t - • Kai mama šilaine skaphenucs- per daug y į šokių balių ruošia ir! 1
vis pihigų ;prašo. Geriausia tam 
lietuviui, kuris niekur neina ir .'A -2 « ■ . T'
nuošaliai nuo visko laikosi. Yra 
rūpesčio, kad lietuyiškos parani- 
ic^-'mažėja,- nės lietuvi išsike^ škaplierių. Ten toli už jūrių, už 
lia į priemiesčius. Lietuviai ra- mariu broliui užteks. Brolis pa
ginami savas parapijas remti, sa-l^1?5 noirs širdyje, kad yra links- 
vas bažnyčias ir lietuviškas pą-l rna‘ primins jam brolį,
maldas lankyti, bet šiam lietu-į Pasilikusia šeima- Poetas taip pat 
viui yra nesvarbu, nes “negirdi! nor^°Tasiinrti šilainės išvykda- 

... mas iš namų arba lino žiedą iš
to vaizdo.-

Tą ženjė, fa .šilainė pasiliks vi- Į

pyvard

bet. stengiasi jas “i
ka, linksmumu. Jo pajuoka ne
užgaunami ir atspindi melan-, 
oholiškuma ir- švelnumą

t *- i

A. Bart^o humoristiniame ei- 
lėraštyje “Po penkiasdešimt me- . 
tų” rašoma apie lietuvį, kuris 
yra dabar jjasikęitęs. Prieš tris-

J ir yra jaučiamas ilgesy 
nant išeivijoje. Poetas Aistis gra- Į

• žiai aprašydavo vaizdus — buvo j ■’°'. 
1 peizažų meistras. Jo žodžiai gra-j 
■žiai aiškina Lietuvos vaizdą, lie-’ 
. tuvio meilę savo kraštui. Vienas
iš gražiausių patriotiniu eilėraš
čių yra .‘‘šilainė”.

Poetas mato tėvynės gamtos 
Į vaizdą, bet staiga viskas pasidaro 
i miglota. Poetas dar sykį viską 

norėjo pamatyti. Jis prisimena, 
kai vieną kartą, labai seniai, vy.

. resnysis brolis išėjo iš namų 
j Mama įsiuvo šilainę — žemę į
• brolio škaplierių, ramino ji nera- 
j miąis žodžiais:
! Atmenu aš kartą, o seniai tai 
į buvo,
j Kai vyresnis brolis ėjo iš namų,

kaip klebonas bara”.
Adomas Didžbalis, 8 kl.

na siuvo,
Kai ramino, 

ramiu.

Dotnuvos Žemės ūkio akademija

le savo žemei ir jo didelį skaus- Ji 
mą ją paliekant. Jo visas skaus
mas yra išreikštas tiuputyje gim 
tosios žemės, šilainėje, kurių jis 
išsivežė su savimi į išeiviją, ši- 

; jam 
imiisa brangu ir svarbu 

ilikta tėvyne, ki •ią tcjp

di

y rr 
na

nokt itė savo pax u irsa- 
in vai -

Mes i 
Aisčio, 
tėvynę.

tėvų b ■.ng'ą

KAIP

Dainius Bra?

VERTINTI TAUTYBĘ
IŠEIVIJOJE

o ne ieškoti kitokių moteriškių, 
'l uokdajuiesti prisiekę vienas ki
tą mylėti, atjausti ir neaį>leisti 
iki mirties

Tiek žmona, tiek vyrąs pri
valo žinoti kas, tai .yra • santuo
ka rr kaip reikią įgyventi, .

Dažniausiai bjjiuij bar
niai, vienas kitų jįžeidinėjLinai, 
tiaurūs žodžai viršija visas ri
bas — bendras gyvięnijpas t^m- 
pa namie pragarų. Tada skyry- 
bos tampą vienintelė teisingą 
iy.-itimi. iš tokios padėties, dar_. 
g turint vaikus jug ir blogai 
veikia tie barniai, šauksmai, 
nuolatinė tėvų neapykanta. vie
nas kitam. '■ A . ; t '■ ,

Tačiau ir dar nereikią t pa
miršti, kad moteris turi parei
gų ir visuomenei, kuroj ji-gy
vena ir dirba ir kur privalės, gy
venti ir dirbti jos vaikai,. Šei
mos išsaugojimui tninleresuo-

■ * ■ • - v,- ' ' - . '

ta ir visuomene jr .valstybė.
Mptęris privalo ^temgtis pa- 

daryti viską, kad ffisaįi^dtų sei
mą. Taip pat ir vyras’ turi rū- 

,pūtis šieimos išsaugojimui, ir 
žmonai stengtis padėti, pąlęng- 
vinti gyvenmą. Jeigu žnąoųą

Įvairios tautos įųri visokių^ 
patarlių, apie vedybas. Tos pa*’ 
taries yra skirtingos ir kartai^; 
viena preiš kit^ prieštarauja., to£;

gal savų skonį, čia ,pab'dkiam6 
kelis pavyzdžius, būtępt: Ji

— Kas jaunas veduisi, tar 
kada nesigaili' — teigia vokiečiu 
patarlė. ' ' f

— Vedybos, atliktos gręito- 
inįs, yrą ilgai apgai|ęsta ujaino^ 
sąfco ąnglų patarlė. ‘ ’ t
-•—Daug yra rūpesčių šeimos 
gyvenime, bet dar daugiau vien, 
gungįui, — suomių patarlė.

ir žmonos yra tartum dangus žer- 
rnėje, V^igia prancūzų patarlė, f

— Kas mano,, kad bus laimini 
gestis susituokęs, tas' jra dug
nelis, kaip asilas, — sako italų- 
patarlė. Ų , u

— Dvięm visad drą lęngyiąą 
gyventi, — teigia ę|tų |iąt^|. ‘ į 

ąt ♦ ' 5
■* • <**

_ * Skanų : ^sveika raugintą' 
kopūstų -salotos. Įlpikią ąpįif 
pusės .jovaro arba 25Q gramų rąuĮ 
gmtų kopūstų, svogūnas, 2 šau| 
kšiąj al’>jąu§ ir. Uupptp OįfcĮ 
raus. Didelį svęguną smulkiai 
supiaųstytL sumainyti §u kopųs’- 
tais, apibarstyti cukrumi įr' ųp 
pilti ajyvą ’ B
, ■ Magdalena šulajtięnŽ'

,. Šei- 
.. ■ . i . '1issaugojim.ua ųnniteresuo-

k< Jonijąlieną lietuviškų 
ižai likę. Lietuv 

iidę. : 
kai” , i

ų. Ar vert 
sąlygose mit u 
riiau, kad neverta nu

li i žmones 
.antybės ir . 
>ę kaip sa- ( 
ščiu. jeigu i 
'Dsikaišys? 
Jis ore nie

dm Covicti 
ra lietu 
•:io< 
A'

i

įvertinti savo t; 
i svetimą tautyb 
’ šuo taps paukš 
plunksnomis ;

kada neskraidys.
Pirmiausia, vertindamas savo 

tautybę išeivijoje, žmogus turi 
išlaikyti savo pavardę. Nereikia 
jas trumpinti. Galima ją lietu-

įkyklose: viškai ir kitiems ištarti. Draugai 
ir visai ją lengvai išmoks, o svetimiems 

mums galima ją raidėmis pasakyti — 
“spell it”. O jeigu jie tada domė
sis kokios tautybės tu esi, tai dar 
galėsi paaiškinti, kad tu esi lie
tuvis. Savo vaikams gali, duoti 
lietuviškus vardus. Dažniausia 
vaikams tie vardai patiks ir jie 
jausis tikresni lietuviai.' ' 1

rėtis jo artumo. Nesvarbu, ;kad 
vyresnio amžiaus- moteriai' sek 
sualinis gyvenimas “mažiau rei- 
■kšmingas, 'kaip vyrui, nes mo
terystė vaikų auklėjimas,- sun
kios ^eimininkęs pareigos parėi 
kalauja iš moters daugiau jė- - ĮSPĖJIMAS ;

Šeimininkė pnėrųusi pąųjS 
tarnaitę, kreipėsi į ją:

— Ar reikalinga Tąmstą rv-
• ■ ' v' V • i •- r* ’ *- •

. gų, negu iš vyru.
Rimti šeimyninio gyvenimo 

nesutarimai, kyla ir dėl pasaukė- i 
žiūrų skirtumo. Dažniausiai to- . v. . . . 

•’ kie nesutarimai, pasireiškia " vy- pažadinti ?
resno' anmzaus 'ty sutoktini ftąn ^'Nęj 'žadii&įtę tik tada, k|-

v a ■ \ fLiiį ^,7 * ’ <fa busiu- Tamstai reikalinga,
^^®LiOS-PASTABOS APIE ątsakė nė kiek nemirkaodami 

: VEDYBINĮ GYVENIMĄ - ■ £ tarnaitę. <

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUSDažnai žmonės domisi savo Kil
me ir savo tautybe. Vertindami 
ir gerbdami savo tautybę, jie 
jaučiasi, kad jie priklauso prie 
savu žmonių grupės. Mažiems vai- 
kams tautybę įkvėpė jų tėvai ir ; 
seneliai. Suaugęs žmogus gali pa 
sirinkū ai; jis nori toliau vertin
ti savo tątit'ybę išeivijoje.

Gyveiįai’t išeivijoje, pasidaro 
lengva priimti svetimos valsty-

i savo, j 
Bet kas turi noro, tai tam vertin
ti savo tautybę išeivijoje yra Įma
noma ir verta.

Mūsų tremtiniai tėvai labai 
vertino savo tautybę. Išeivijoje 
jie kūrėsi naują gyvenimą tarp 
svetimtaučių. Sudarė lietuviškus | 
centrus, kuriuose jie gyveno, i 
Statė lietuviškas bažnyčias, mo
kyklas, vienuolynus ir ligonines

guodė žodžiu ne-] ^ės paptpč.ius ir užmiršti
< j - -

marių broliui užteks. Brolis pa- 
! jus nors širdyje, kad yra links- 
j ma. Šilainė primins jam brolį,

^LIETUVIO MEILĖ SAVO
; ŽEMEI

- r '

Jonas Aistis gimė 1904 metais

sada. Ji padės prisiminti poetui 
‘‘žiogrelius, dainą ir seserį jau
niausią, laistančią rūtas”.

Šiame eilėraštyje matome mei-

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno h mcxžh 
1^4 m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nsaenafę, Vtn« 
Krėvė*, Igno SlapeEo, Vinco Kariūno, P; Jcmlko, V. Stankoe 
f. Haukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Y 
Meilaus rtraipeniai bei rtudljog, LHustruotos nuotraukomis %

tūrybof ycveikalxJa, 365 puri. knyga kainuoja tik S3.
, *• i' ______ >

T DAINŲ IVENTtS LAUKUOSE, poetės, ralytojoa fe tn
lokių, pirmūnės Juodės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 

f rentei bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojfj! 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtuiumi ir surinktai! duomenim! 
bal uškuhaiala. Studija yra 151 pusk, kainuoja

j •k > K w •

1 V1ENB0 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
ta? luošo AdomaičioDėdės šerno gyvenimas. Tai ne rsvs? 
gyvenimo bruotij Ipraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities !if< 
natūrinė atudija, anskirrtyta skirsneliais. Ta SM puslapių knyg 
parduodama tik ui IX » i ~ *

- > EDETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiast; 
jSemlal ysraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis i 
Eabguvoa apskričių duomenimis. Aprsiymaf Įdomūs kiekvienai 
HetuviuL Ceidinyi 01ugtruota« nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardtiu pavadlnimal^lT Jų vertiniai J vokiečių kalba. EaEai 
aandlngoje X3I puri, knygoje yra Rytprūsių Umėlanl*. Kaina F*

» • I > » C x ' / * > ** * t * *

> KĄ CAUKBS LIMA, ralytojoa Petronėlės Urintaftėa at#
mintinai ir mintys tpie aamenia ir vietas neprik. EJetuvoje ir ph 
maišiais bollevikų okupacijos metale. Knyga turi 234 puslapiai 
bet kainuoja tik S3. T v-. \

> 3 U LIL’S JANONIS, poetas Ir revoTIucfonlerlnt, nestrpru 
tai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik >■ 
Margio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui tmogaus teis* 
Kayfa r*a (fideilo formato, puslapiu, kainuoja H-

SATTKNRS NDVTLRS, M. loočenko ktryba. J. Vahia 
FMtfcnM. BM fri. tnygofa yra M sąmojingi aovetiv Kaina t)

Itryfsa (XXwamAS NauTUaom, IVn Sa. VUstol IL, UEJasg* 
Rl RKM. DStafezt ĘsSUfS JMri rsorf-Tv>aa SIMBaKi

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
* * * • >‘-

NESUTIKIMAI santuokuose lietuvių tarpe
Dažnai patys žmonės pada- atšalimą daugeliu atvejų meš’ 

ro nelaimingą gyvenimą. Žmo-( aiškiname tub,, kad tarpe vyro' 
nės susituokę jaunystėje iš mei ir žmonos, nėra pilnos gyvenimo 
lės, kiek pagyvenę, išsiskiria, j harmonijos.

žinoma, kati susituokusiųjų!
gyvjenime meilės pagrindas
seksualumas,
me gyvenime nesutarimus

yra seniausia, diliausia Jr turtingiausiu lietuviu fraternalini 
organizacija, lietuviams .-ištikimai 'Mraktffamti Tau i®*®

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St., Chicago, BL

* aCPESTINGAJ iSPILDOMJ RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DUIfYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Tokiais atvejais dažniausiai 
vyras priekaištauja žmonai,kad 

todėl santuokinia-! ši “atšalo”. Vjto glėbiui ji ne
it j prieštarauja, bet vietoje išlieeką 

į .pasyvi, vyras tai jaučia, priirn- 
j damas kaip di-džiausią asmeninį 

įžeidimą. To jis žmonai meats- 
ėė; kleidžia, pradeda ieškoti,"® daž-

.pasyvi, vyras tai jaučia, priim-

įzeidimą. To jis žmonai fieats-

• darbus dirba, -.* ■ - • ■'•'r-,-’'. *. ' ; r ė’J .. :(C ■* .'
SLA - Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1SMJ0NPS dale: 

apdraudi]' savo naHyiTiic i.-?

ELA — apdraudžia pigiausiomis kainorils- SLA neieško pe 
-nariams' patariūįija tik'sayįš^pos.p&grlzuta; s -

• j- Kiekvienas lietuyis ir lietrrin draugas'aH '
. a’ Su4vfenijime‘ajfflidr^Jti'W'flftOO^'v<-.'A^''- .

SLA apdraudžia rir Taupomąja apdraudė —
"• B*' Insurance;-kuri ypač naudinga jaunimai;'įefciąnčii: 
i‘ iaukotojo mokslo ir;įj.-gyyemma , i?į ■

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vs
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkia

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

Tylenol works on minor arthntis pain, 
but does nothing tor inflammertion. 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving last, 
elective relief.

Bayer. The wander drug that works wonders?
«obe*w <Sv»ct»on» 2 ptnn men-, io consul a phy®cxxn ir*-rr^(ficWy.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kari® Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

dl tonu* ____ —---------------------------------------------- 110.00
2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 20.8 psl.  ?6.00
n dalis, 229 psl.___ ___  Jfi-00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ------------ - $5.00
4. Janinos Narūnėa, TRYS IR VIENA Atiminimai. 172 psl. |5.00
5. Prof. P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VADSTYRPS SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _____________-J4-00
«. J. Venclavea, S. DAUKANTO LIETI "VI ŠR A VEIKLA.

po psi. p.oe
NAUJIENOS, 1729 So. Halrted St., Chicago. Hl. 60G0S siųs-

kIW čekį ir pridėkta vi«n.$ dolerj perriuatixno iilaktocs.

, nai ir atranda — paguodos ki
tose motervse. Tačiau turėtu J - vyrai gerai apgalvoti, o mėsiš
ku bnti dairyts i kitas .puses.

Moteris dainai gali nuo įvai
rių ir gal per daug persikrauna- 

Į mų darbų būti pavargusi ir no-’ 
pajėgi. Tokiu atveju vyras tu-

risosĄ ilefnvhį ’kolotrUose.

Lithuanian aluanceofamerica *

V -; • ■' " * Tet (21f) 163-2211 \;• ■

Inl LIŪDAS MIKsYS, ..
50 metų studijavęs,- kaip

' ’L ’’’L!
ŪKANŲPC

ATEINA LIETUVA

f

700 pugfapiŲ knygą, kurion radijo riaką, kw Bei bdą tl 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį, Beturiu® 
(r Heturiq kalbą. JIi mokės! kartu au kun. Jaunfum ir prot M« 
Būga, paa geriauriua šimtmečio pradžioe kalbininkua, padari 
Ueturiq kalbą liečiančiaa Lštraukas, paruošė Mkiliui vertimoc 

tr patarė mum« toliau rtudifucti. #

' ‘ ' Kate* KM. KM rtrUCri, PaftM ©. ’ ~

FK T H S U I I B H D «
s® & awBtfea st, m nm

■ — Naujienos, Cbicaco. 8. IK. 12. 188?

issaugojim.ua


1986 M. §. A. PABALTlEČlv IR LIETU V H
'• ŠAUDYMO pirmenybės

1986 m. Š. A Pabalječių ir lie- (Centre Fire Pistol). Pradžia 
tuvių šaudymo pirmenybės vyk-! — 9:00 ryto. Regit racija nuo 
do Kanados latviai, Kanados lat
vių šaudykloje' “Berzaine”, apie 
40 myliu j šiaurę nuo Toronto, I veste 
pnt.

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, vyks! rungtynėse. Medžioklinių šautu
vu va.žybos bus tik nabeltieliu 
pirmenybės, kadangi lietuvių 
pirmenybės jau buvo įvykdytos 
Š. m. gegužės 3 d- Hamiltone.

Dalyvių registracija visoms 
rungtims atliekama varžybų die
ną. Smulkias informacijas pra
neš?. ŠALFAS S-gos šaudymo ko-

8 00 ryto.
vhj pimienjbės bus iš- 
•Š pabaltiečių • varžybų 

smulkaus kalibro ir pistoletų

$iųūlkaus kalibro šautuvų varžy
bos: Angliškas mačis (English 
match), neapribotas šautuvas 
(Free rifle) ir sportinis šautuvas 
(Sporting rifle). Pradžia — .00 
ryto. Registracija nuo 8:00 ryto. 
- ■ Taip pat rugsėjo 13 d., bus 
pravesta medžioklinių šautuvų 
varžybos (Trap Shooting): 4x25 miteto vadovas Balys Savickas, 
taik nių iš 16 yd-j 2>25 taikiniai 
dvigubi (Duobles) ir 2x25 taiki
niai handikapo (Handicap). Pra
džia— 10:00 ryto. Registracija 
nuo 9:00 ryto.

340 Dixon Rd. ^2004. Westen, 
Ont. M9R 1T1;; Telef. (416) — 
2Ū4-2267. Suinteresuotieji — 
kreipkitės į Savicką,

• Dalyvaa e-as atviras visiems
4 Rugsėjo 20 d., šeštadienį vyks lietuvių, latv ir estų šaudyto-1 v 
pistoletų varžybos: standartinis jams. Dalyvių skaivius neribotas.

ŠALPAS S-gos šaudymo
Komitetas

pistoletas (Standard Pistol), ne-j 
apribotas pistoltas (Free pistol) 1 
ji centrinio sprogfklio pistoletas

Skėriai ir' žiogai daugiausiai 
veisiasi Raudonosios jūros pak
raščiais. Jūrų pakraščiai apaugę 

geriau- 
išsiristu

NAIĘOBI, Keniją. — Lietui 
palijus skėriai ir žiogai pradeda 
taip smarkiai veistis, kad jie su- 
flaio didelį pavojų ne vien žmo
nėmis, bet laukams, pievoms, miš 
kąms ir įvairiems augalams.

Skėrys-^ye^įą. apie pusę unci
jos. Per j dieną jis privalo suėsti 
dvi uncijas žaliavos, kad galėtų 
būti stipjrus ir toliau, skristi..

Kiekviena patelė .. gali padėti 
400 kiaulinių- Jie labai greitai, 
veisiasi. jDienąi privalo būti šilta 
ir lietinga. Lietingą dieną kiauši - 
ųjai auga, ųž poros savaičių iš
sirita naujas, stiprus, alkanas skė- jjs tarptautinės 
rvs. Jis ieško žolės. Jeigu naga-į kurios nuo skėrių ir žiogų gina- 
li vietoj rasti nieko ėdamo, tai j si 
kyla didžiausiais būriais ir skren.

Paščiais 
įvairiomis žolėmis. Ten 
šia kiaušinius dėti, kad 
skėriai ir žiogai.

Pakilęs didelis skė-Ūų 
skrenda tolyn nuo jurtas maisto ki 
ieškoti. Didelis skėrių būrys ga
li per vieną dieną suėsti tiek ja
vu, kiek 50.000 žmonių užtektų 
valgyti ištisus metus.

Skėriai ir žiogai kenkia žmo
nėm,.>todėl patys žmonės nuo jų 
ginasi. Be to, yra sudarytas dide- 

organizacijos,

ST. PETERSBURG, FLA.
Birželio mėn. 26 d. klubo salė

je valdybos iniciatyva buvo su
šauktas steigiamasis klubo kul
tūrinės sekcijos susirinkimas, ku
ri atdarė ir jam pirmininkavo 
klubo pirmininkas A. Karnius; 
sekretoriavo pakviestas ir susirin
kusiųjų pritarimą gavęs K. Urb- 
ša.tis. Pit ir. A. Karnius save įža.n 
e.'niame žodyje pareiškė, kad dėl 
gausėjančio darbo surišto tiesio
giniai sti klubo ūkine dalimi, val
dybai nevisada lieka pakankamai 
laiko ir jėgų rūpintis klubo kul
tūrine veikla. Įsteigus kultūrinę 
sekciją ir įtraukus į veiklą dau
giau čia begyvenančių mūsų švie 
suob’ų, kultūrinis gyvenimas tu
rėtų pagyvėti. Kadangi klubas 
turi nuosavas patalpas, tai sekci
ja galėtu jomis naudotis, savo ren 
giniamš.

‘ Dėl sekcijos steigimo buvo pra- ! 
šoml pasisakyti susirinkusieji. 
Dauguma kalbėjusių pasakė re. j 

j msią šią sekciją savo dalyvavi- 
; m u ir darbu; buvo ir priešingtj 
j nuomonių, įrodinėjančių, kad 
į toksai klubo ribose įsteigtas vie- j 
. netas neatliks jam numatytų 
funkcijų. Atidavus balsayimui,' 
dauguma nutarė kultūrinę sek
ciją steigti. Pirmininkas pasiūlė 
pradžioje išsirinkti sekcijos vai-j 
dybą.-iš trijų asmenų, kurie pa- į 

4 siskirstytų pareigomis ir nustaty. | 
j tų sekcijos veiklos gaires--Pasiū . į 

būrys }įus kandidatus ir pravedus rin-.!
imtis, Į sekcijos valdybą išrink-1 

ii: Leonas Kačinskas,;

f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

BUTŲ NUOMAVIMAS
H MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

RBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO! T'

UAL RSTATB FOR SALI I UAL RSTATB POR BAU

I t

pozicija. Netrukus.ji dar pratur- f,g tūkstančių kvadratinių metrų 
tės. Paminklų konservavimo in- bendrojo gyvenamojo ploto, 
stitute architektas V. Guogis ir j — -
niuziejaus direktorius R. Mar- 
tinkus naruošė originalios vei- 
kiančių saulės laikrodžių galeri
jos' projektą

Ekvatorinis saulės laikrodis
ii: Leonas Kačinskas,i . Regina' rodys tikslų Klaipėdos platumos 
Mikailienė ir Aleksa? ’ Vaškelis;, laiką, pavasario ir rudens lygia- 
kandidatu liko dail. V. Vaitiekų- dienius, žiemos ir vasaros au.lė-

grįžtą.
Kas^ pageidaus, galės busista.

nas.
Pirm. ’’Ą. Kamius, uždaryda

mas susirinkimą. padėkojo vi- tytjlaiką pagal savo šešėli.
siems' už atsilankymą.

Po susirinkimo praėjus keletai'
dienų. Aleksas- Vaškelįs..Msista- j
tydino iš valdybos ir jiastraukė j

- Kenijoje yra sudaryta didelė iš sekcijos. Jo vieton sekcijos ’ 
-organizacija, ‘turinti 300 žmonių yaldybon įeina .dail. V, Vaitie

kūnas, t s.L' ę..C ..
Liet, žinios !

dą toliau
Skėriąi veisiasi ne milijonais,! jr 4 lėktuvų Lėktuvai naudoja ■ 

bet bilijonais. Kaj didelis skėrių nuodus, nuo kurių skėriai kojas 
būrys pąkyla, tai jis užtemdo sau (išverčia ir tręšia žemę Lėktuvą ' • 
lę. Skėriąi skrenda prieš ' saulę, papildo skysčių, kuris skrenda 
Jų skrentįa-tiek-daug,-kad Sau- beveik pažemiu ir apipurkščia- 
lęs -nesimato. Skėriai užima apie įa\ms, žoles ir pievas apsėdusius ; 
ketvirtainę mylios: Kai keli mi- skėrius. Lėktuvai turi labai di-J 
lijonai skėrių pakyla, ir skrenda delius ir plačius sparnus, kuriuo- 
'ičškott maisto, tai Saulė užtems- se įrengti purkšliai. Visa tai kai
ta. L - ; ■ „ , į | nuoja pinigo. Bet pinigas skė-
’ riSogai yrą. toki pat pavojingi, riams ir žiogams nuodyti yra rei-; 
kaiįfjĮri’skėriai. Tiktai žiogai ne-.. ’ —
tųij\sparnų. .Bet jie t”~ kb'” 
stiprias kojas- Jie šoka ieškodami 
maisto. Jie gali iššokti kelis kar- 
tus’irtgana aukštai. Kada iškyla, 
tai apsidairo, kur jie gali paste- 
bėtjtedamo maisto. Ore :jie gali 
prisisukti maisto kryptimi Jie 
taip pat šoka dideliais būriais. |

Laikrodžių. -Muziejus
Klaipėdoje- • . ’ ; kartu sil ėstais ir latviais pradėjo 

į statyti-trečiąji Kogalimo miesto 
Klaipėdos-lai^odzh^^Huzieju- mikrorajoną..Per penkis metus 

je sukaupta idbnų ir gaiisįeks- eksploatacijon kauniečiai, atidavė

— Sovietų miškų ‘‘dačoje” vy
ko paruošiamieji pasitarimai tarp 
prez. Reagano ir Gorbačiovo 
konferencijai.

Kauniečiai Stato Namus
Karelijoj

Kauno namų statybos kombi
natas montuoja namus ne tik Lie
tuvoje, bet ir Karelijos ATSR j mirusiųjų paminėjimais. Vieno 
Medvežjegorsko mieste, Vakarų | puslapio kaina $100, pusės pusi. 
Sibiro Tiumenės srityje.

Sibire dirbantys kauniečiai

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’ •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 

>rmak Road Chicago, HL Tai 847-7741

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

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

■ Ext/GH. 9617:
for. information.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

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

Lietuvių Tautiniu Kapinių 75 ____________ _ ■.
m. sukakties proga rugsėjo 21 d. HELP WANTED — MALE-FEMALF : 
Martinique restorane rengiamas Reikia Darbininkę ir Darbminkię 

pobūvis — paminėjimas. Tam į 
tikslui ruošiama knygelė su išto- ? 
rine apžvalga, sveikinimais ar Į i 

i

$60, ketvirtadalis — $40- Užsa
kymus siųsti iki liepos 15 dienos. 
Pobūviui bilietai $25 asmeniui. 
Kreiptis į LTK direktorius arba 
tiesiog į Liet. Taut. Kapiniu Įs
taiga tel. 458-0638.

GOVERNMENT JOBS.
SI 6,040 — $59,230/year;. ,
Now Hiring. Your Area.,

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

For current federal list

READER — ADVISOR —

READINGS BY

PALMIST

Rep.

"Nature’s Remedy.
Next time you need a laxative. get relief 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
Oermght.
Rs natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better 
tomorrow.

MRS. ROSE — GIFTED

tFOR MURE INFORMATION' 
k ' OtL 247-8380

I

Skambinti Y A 7-9107
—

5

i

LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iž Ištiko 

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
•!; (Town of L»k«j

kalingas, nes tektų maitinti be ja- 
turi labai vų likusius žmones.

Didžiausi skėrių debesys vei
siasi Botsvany, Sudane, Čade- ir 
Mali valstybėse. Kitur veisiasi 
žiogai. Nuo jų gyventojai priva. 
lo gintis, nes jie neša žmonėms 
vargus ir badą.

WISE

J 
*

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729‘So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Siųskite pinigus 
i Lietuva

for GENTU, OVEiNKHTUUEF OF CONSTIPATION

,4l-^iĮW»WWjWW

Konjakų pasi

WK

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų

Inc. Agency, 4651 S. Ash-; 
land Ave., Chicago, Illinois, i 
Tel. 312 523-9191. ?

Dengiame ir taisome visų 
šių st ogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue

434-9655 ar 737-17171
s

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SFE 
PACKAGE 
FOA DCTAJLS

Homeowners discounts
F. Zapolis, Agent 

ttMtt W. ?5th Si
Sverg. Park, III. 1 ■ \ 
50642 - 424-8654 “s

State Farm Fn-e and Casua’ty Company -
Home Othce &ocr>nęton. inmo«s l ~

Advokatai
GINTARAS P. ČEPSNAS

Darbo valandos: Kasdien: ncc„. 
.L 9 v«L ryto flči 8 ęaL v8iaTO. ;-r 
iešted.:

;? ■*' h pagal suMtaritoį' * 
.ta / TeL 776-5162 ■

ADVOKATU DRAUGIJA

Darbo valandom:
Nuo 9 ryto ūc 5 vai. popiet 

leštadieniais pagal msitariiKš
5606 S. Kadzle Ava.
Chicago, III. 4062$
TeL: 778-8000

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643

Telef. 312 238-9787
> TTtmofrnwBT pct&nuTimaf užsakant lėktuvu triuklTią, bdv^ keiks 
(eraiiM), vieJbuči’ą ir automobiliu nuomavimo rexerv*ajai; Parduoda 

oe kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus ki’aMus; 
Sudaroma Iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teikiame infar- 
nacijaA amis Kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Leloa rezerraoc vietas 
11 anksto — priež 45 - 00 dienp- j

1 RUBLIS — 51.85
(įskaitant perlaidą 

ir apdraudą)
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimaj paremtas da
bartine tarptautine pinigu 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus peniuntimas.

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

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

Newark, NJ. 07102 
Ėst. 1947

i

1

‘r - I

:ei

JOHN GTB AITIS 
Advokatų Įstaiga

6247 Š. Kedzie Ava

(3120) 776-8700

REPAIRS — IN GENERAL 
fvairOs Tairymal

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
IALDYTUVUS, SKALBIMO 
ER DŽIOVINIMO MASINAS 

BEI KROSNIS.
MISCELLANOUS FOR SALE 

įvairūs Pardavimai 

~CROŠBYŠ~BLUEBERRIEŠ “ 
Open 8 A M. to 6 P. M. every 

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

TeL 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos* 
išleista knyga su legaliikoml* 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

g — Naujionoz, Chicago, 8, DI. Wednesday, August 13, 1985




