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MEKSIKIEČIAM PAREIŠKĖ 
PREZ. REAGANAS

SANTA BARBARA, Cal. — 
Nicaraguos vyriausybė kalba apie 
demokratinę santvarką, o sandi- 
nistai pasakoja apie nuolaidas, 
bet vienintelis kelias mai^tinin. 
kams paimti vyriausybę į savo 
i ankas, pareiškė prezidentas 
Meksikos dienraščio “Excelsior’’ 
redaktoriui.

Šį prezidento pareiškimą labai 
■ plačiai komentuoja Meksikos 
spauda. Dabar, kada kongresas 
paskyrė prezidento prašytus ?- 
100 milijonų dolerių Nicaragua! 

' išlaisvinti, tai eina visokios šne-

NAUJIENAS SPAUSDINAME Iš ATSPAUDO

Iki šio meto Naujienas spausdinome iš surinktų spe
cialiai paruošto švino raidžių. Kiekvieną parašytą žinutę 
tekdavo surinkti raidėmis. Tekdavo tas raides eilutėmis 
suspausti, atsargiai sudėti į spausdinamą mašiną, patep
ti jas greitai džiūstančiais dažais, sudėti viską j “Goss — 
Comet” pagamintą mašiną ir spausdindavome laik-

Pradžioje knygos ir laikraščiai būdavo renkami at
skiromis raidėmis, sudedamos raidės į žodžius ir eilutes, 
dedamos į mašiną ir spausdinamos. Buvo padaryta di
delė pažanga spaudos darbe, kai vokiečiai išrado Mer- 
genthaler renkamąją mašiną, kuri surinkdavo atskirą 
raštą, pranešimą ir žinią švininėmis eilutėmis. Buvo daug 
lengviau eilutėmis spausdinti. Jeigu eilutėje pasitai-i 
kydavo klaida, tai tekdavo iš naujo perrinkti visą eiltr

SLA šimtmetinio seimo paruošiamieji darbai. ls, 
. . . . . kairės sėdi prezidentas Povilas Dargia,, John Paukštis,

tę, išimti klaldmgai sunnktą JOS vieton jdeti naujai Ausfei, (^0Taitė Meaitoienė ir Viktoras
surinktą eilutę. Bet ir čia pasitaikydavo klaidų- Vieto- • 
jo klaidingai surinktos eilutės, taisytojas išimdavo ge- ,<="_________________________________________
rai surinktą ir jdMavo Kart“ ŠVEDAI REIKALAUJA UŽDARYTI VISUS ATOMUI
neapsiziuredavo, įsiūdavo gerai sunnKrą eilutę, o j°s 
vieton įkišdavo naujai surinktąją Kai ta.p paaiškėda
vo tai skaitytojai rasdavo dvi panašias eilutes, vieną ! 
su klaida, o kitą pataisytą, bet nerasdavo per klaidą iš
imtos geros eilutės. Tada visai negalėdavo suprasti, kas 
norėta pasakyti, nes sakinyje trūkdavo kelių žo-

Spausdinamos mašinos gana sudėtinga. Jeigu su
rinktų raidžių nesuspausi specialiai paruoštoje puslapio 
formoje, tai raidės dažais pateptas volas tos radės 
ištruks ir sukapos popierių. O jeigu formoje raidžių rin
kini suspaus! smarkiai, tai visa rinkinio skiltis iškils ir 
perkirs popierių. Tai sudarys didelę bėdą, nes popierių 
reikės naujai per mašiną perverti, o tai ne toks lengvas 
dalykas.

Nuo Gutenbergo laikų vokiečiai buvo geriausi spau
dos specialistai. Jie sugalvojo tikslius, gerai- apskaičiuo
tas ir suderintas mašinas, jas garsino, pardavinėjo ir 
spausdino- Visa eilė tautų dar ir šiandien vartoja vokie
čių pastatytas mašinas- Ir mes jas vartojome, ir gali dar 
teks jas vartoti.

Amerikiečiai išgalvojo naują būdą knygoms ir laik
raščiams spausdinti. Jie spausdino ne iš raidžių, bet iš j 
rinkinio atspaudo- Jie rinkinį atspaudžia, pasiima ats’- 
paudą į mašiną ir spausdina knygas bei laikraščius. 
Mašina sudėtinga, bet ji greitesnė, aiškesnė ir, kai vis
kas paruošta, tai pigesnį. Jie daug negalvoja apie šio 
spaudos būdo pavadinimą. Vietoje setroff, jie padaro 
off-seta ir vadina ofsetu.

Mūsų “Goss — Comet” mašina, pirkta prieš 73 me
tus, visai išsinešiojo. Diržus keičiame, bet ratų ir 
krumplių pakeisti negalime. Spausdiname laikraštį nau
jomis priemonėmis, manome, kad skaitytojai galės leng-

Dešimtys sovietų kagėbistų sėdėjo Amerikos biblio
tekose, sekė aprašymą apie naują spausdinimo būdą, 
vogė žinias slaptai pirko mašinas, vežė per Prancūziją, 
Lenkiją, bet negalėjo išmokti gaminti spaudą iš atspau
dų. Jie turėjo vežti. į Rusiją naujo spaudos būdo specia
listus, kad juos išmokytų, kaip vartoti iš užsienio par
vežtas mašinas-

Didelis ginčas komunistų tarpe kilo ir dėl ameri
kiečių išrasto naujo spaudos būdo- Jie nepajėgė išvers
ti žodžio “off-set”. Ginčijosi kalbininkai, politikai, val
džios žmonės ir negalėjo susitarti. Tokio rusiško žodžio 
jie neišgalvojo, o pasiūlyti vertimai jiems neatrodė 
tikslūs.

Didžiausias 6 puslapių dienraštį rusai spausdina 
iš atspaudų. Maskvoje spausdinama “Pravda” ofsetu. 
Vilniuje spausdinama lietuviškoji “Pravda” spausdi
nama ofsetu- Nesakome “Tiesą”, nes ofsetu spausdina
moje ’’Pravdoje” nėra tiesos. Nuo pradžios iki galo jo
je spausdinamas melas, kurį Lietuvą pavergė koralinis- pardavinėti Maskvoje, nes Maskvos gyventojai jį tuo-

! Prezidentas pareiškė, kad ame- 
rikiečiams būtų labiausiai patikę,

. jeigu būtų galima nesusiprati
mus išspręsti pasitarimų būdu,

- bet patirtis parodė, kad dabaiti-
- nis Nicaragos prezidentas jokių

I nuolaidų nedarys. Jų negalima 
j laukti ir iš valdžioje esančių san- 

i Rusai apnuodijo Švedijos pievas, laukus, ežerus, padarė knistų.
milijoninius nuostolius

STOCKHOLMAS, Šv. — So
vietų Sąjunga apleido Švedijos 
pievas, laukus, miškus ir ežerus 
nuodingomis jodo dujomis, ku
rios padarė Švedijai milžiniškus 
nuostolius, pariam^te pirma
dienį pareiškė Švedijos premje-; 
ras Ingvan Carlson.

Švedai negali gauti savo kar
vių pieno, negali valgyti savo 
ežerų žuvų, negali naudotis brie
džių mėsa, nes rusai apnuodijo 
laukus, ežerus ir miškus, kuriuo
se maitinasi karvės, žuvys ir bric 
džiai. Dabar švedai laiko karves 
tvartuose ir patys jas šeria, ne
gali gaudyti žuvies, nes apnuody 
t i ežerai apnuodija ir žuvis, o 
paskutiniu metu nustatyta, kad 
ir miškuose gyvenantieji brie
džiai nebetinka maistui, nes Čer- 
nobilėje sprogimas visą Švediją 
apleido nuodingomis suskaldyto • 
atomo jodo dujomis, kurios žudo 
žuvis, galvijus ir briedžius.

Premjeras prašo pariamentą

Sių metų vasario 21 dieną pre. 
zidentas pareiškė, kad Nicaragos

- - ' . ga- vyriausybė galėtų žingsnis po
myba neapsimoka, nes neša dL, žingsnio grąžinti kraštui demok- 
deli pavojų visam kraštui. S v e- j ratinę santvarką, bet dabar, kai 
dų vyriausybė apsvarstė visą rei- į Nicaragoj įvesta komunistinė 
kalą, pranešė parlamentui ir lai- "varM, tai apie jokius demokra- 
kosi narių nutarimu į lin\Us ūkimus kalbos negali bii-

švedu parlamentas reikalauja,' kovotojai privalo dabartinę 
kad sovietų valdžia imtųsi prie- ■ vynausybę nušalinti ir įvesti de- 
monių, kad niekas ateityje ne-mokratinę tvarką.
darytų bandymų, kokius sovie. Amerikos atstovai devynis kar
tų inžinieriai darė Čemobyl sri- tus susitiko su dabartiniais Nica- 
tyje. Švedų valdžia yra pasiry-i ragos valdžios atstovais, bet jokio 
žūsi reikalauti iš Gorbačiovo pa- į susitarimo su jais negali būti, 
darytu bilijoninių nuostolių. nes jie nekeis komunistinės tvar.

gamina pigią, elektrą, bet ta

UŽDRAUDĖ SKELBTI SEKSO
SAUVALĘ

atomui skaldyti dirbtuves, nes 
nėra jokios garantijos, kad tos 
dirbtuvės nesprogs ir nepaleis 
pavojingu dujų visame krašte, 
švedai turi 12 dirbtuvių, kurios

yra neesminiai ir, laikui bėgant, 
WASHINGTON, D. C. — Va-, bažnyčia pakeisianti savo nuo- 

tikanas vakar uždraudė katalikų monę.
kunigui Charles E. Curanj Kardinolas Juozapas Ratzin- 
apie seksą. Jis Washington© ger pranešė kun. Curan čia mi- 
Katalikų universitete dėstė teo- nėtais klausimais studentams ne. 
logiją, buvo to universiteto pro
fesorius.

Prof. Curan, dėstydamas su- 
augusiems studentams, ] 
pasakoti savo įsitikinimą, kad ką., Nutilo.
talikų bažnyčios vadovybė krei
pia labai daug dėmesio į seksą, 
skyrybas, homoseksualizmą ir 
priešvedybinį seksą. Prof. Curon 
pasakojo, kad visi šie klausimai

— Ponia Nancy Reagan antra- 
• dienį atleido savo tarnaitę Ani- 

* ta Castelo už pardavinėjimą šo
viniu be leidimo.

tori primesta ir Amerikos lietuviams.
Maskvoje ofsetu spausdinama ’’Pravda 

užziminti, jeigu nenori būti at
skirtas nuo bažnyčiid ir jam atim 
ta teisė dėstyti universitete, čia 
priminta, kad šveicarų kunigui 

praėjo Kung buvo uždrausta kai-

— Anita Castelo gaudavo po 
rusai jau H7-400 i met.us» pradėjo parda_

spausdina ir Londone. Laikraštis pavadintas ’’Pravda” Ivinėti dovinius Po
bet jis jau išverstas angliškai. Maskvon pabėgo keli 
aukšti britų pareigūnai, pramoko rusiškai, tai jie pade
da Pravdos” melus išversti angliškai. Bet vietomis bri
tai palieka sovietiškus melus.

Kažin ką Maskva pasakytų, jeigu britai pradėtų 
spausdinti savo dienraštį Maskvoje ir pabandytų jį 
pardavinėti, kaip komunistai pardavinėja Londone 
“Pravdą”- Mes žinome, kad Maskva britams neleistų jo
kio britų laikraščio pardavinėti Maskvoje, nes Maskvos 
gyventojai jį tuojau išpirktų. Nieko komunistai taip ne- * 
bijo, kaip laisvo tiesas žodžio. Jie pirmučiausia uždarė 
visą lietuvių spaudą, paliko tiktai lietuviškai rašomą

$10.000 ir daugiau. Prezidento 
žmona ją išvarė į Paraguaju.

— Teisėjas William J. Bren
ner pasisakė prieš vienos parti
jos teisėjus.

“Tiesa”. “ Rugpiūčio 23 dn. — Pilypas,
Mes norime išbandyti. Turime viltį, kad Naujienos Baumilas»

vėl bus spausdinamos aiškiomis raidėmis, o skaitytojai Saulė teka — 6:07, leidžiasi — 
galės jas skaityti, kaip skaitė iki praeitų metų. 7:4°-

Šiltai, saulėta*.



VO ATVEŽTI II KANADĄ

152 tamiliai sumokėjo laivo kapitonui $340,000 
gyvais pinigais ar brangenybėmis

TORONTO, Can. — Iš New- 
fondlando atskrisdinti 152 tami
liai vakar prisipažino, kad jie 
buvo atvežti iš Vokietijos. Ham
burgo uosto i šiaurės Kanadą, su
sodinti į 2 nedidelius laivelius ir 
paleisti jūron.

Laivo kapitonas, vokietis, už
draudė jiems pasakyti, kad jie 
plaukia iš Vokietijos. Jis liepė 
sakyti, kad jie plaukia tiesiai iš 
Madrano, esančio Bengalijos 
įlankoje. Tikrovėje jie išplaukė 
iš Hamburgo. Kapitonas visus 
keleivius suvarė palubėn ir ne
leido niekam išlipti į paviršių.

Kai vienas tamilis drįso užlip
ti į paviršių. įsmukti į kapitono 
kambarį ir ten išgėrė stiklinėlę i 
saldžio putojančio vandens, tai; 
kapitonas buvo pasiryžęs jį nu
šauti. Jis pranešė visiems kelei
viams, kad nušaus kiekvieną, drj 
susį įžengti į jo kambarį. | 

v
KELIONĖ BUVO LABAI 

VARGINGA

Kelionė iš Hamburgo į New
foundlands buvusi labai vargin
ga. Maistas buvo prastas, teko 
plaukti slapiems ir nuolat dide
lių bangų supamiems.

(Vokiečių vyriausybė išaiški
no, kad iš Hamburgo paslapčiom 
išplaukė nedidelis keleivinis lai

vas, Jie išplaukė ne iš patii 
Hamburgo, bet jie buvo nuvež 
Į Drake miestelį, esantį šąli 
Hamburgo. Ten iš j u buvo perin
ti pinigai ir brangenybės. Laiv 
kapitonas vadinosi Wolfgang 
Bindel.).

Jie niekad neplauktų per A. 
’antą. jeigu jiems tektų dar kai 
ą leistis tokion kelionėn- Laiva' 
ūsą laiką buvo supamas, o kelei
viai visą laiką buvo šlapi. J? 
• virtiną, kad galvijus per Atlan
tą negalėtų vežti tokiomis sąly
gomis, kuriomis jie buvo vežami. 
Visi džiaugiasi, kad išliko gyvi.

Tamiliečiai yra įsitikinę, kad 
taika Ceilono saloje neįmanoma, 
nes tarp vieno ir kito skiria ra
sinė neapykanta. Svanholi ečiai
/ra budistai, kurie yra įsitikinę, 
kad tamilistai yra vagys, sukčiai, 
melagiai ir su jais neįmanoma 
oks sutarimas.

Tamilių atstovai jau buvo su- 
■ 'tarę su svangaliečiais tartis dė' 
; iitonomijes, bet šitas reikalas 
buvo atmestas, kai pačioje Indi
joje buvo išžudytas visas tami
lių centras. To centro narius iš
žudė komunistai. Dabar komu
nistai puola tamilius, o kai lai
mės, tai jie tarsis su centraline 
Ceilono vyriausybe.

šimtmetinį Susivienijimą Lietuvių Amerikoje sei
mą birželio 30 dieną Chicago j e sveikino paveiksle mato
mi įstaigų atstovai:

Stovi iš kairės į dešinę — Cook County šerifas Ri
chard J. Elrod, kun. Juozas Prunskis, vyskupas Vincen
tas Brizgys, federalinis prokuroras Antanas Valukas, 
atstovavo JAV senatorių Paul Simon — Bernard Sa
dowski, Lietuvos generalinis konsulas Vaclovas Kleiza, 
atstovavo Illinois valstijos prokurorą Neil Hartigan — 
lietuvaitė Carolyn Novak ir Cook County Board of 
Commissioners pirm George W. Dunne-

IZRAELIS TARIASI SU SOVIETŲ SĄJUNGA
HELSINKIS, Suomija. — Pir-Į 

madienį į Helsinkį atvyko Sovie-i 
tų Sąjungos ir Izraelio delega
cija diplomatiniams santykiams 
atnaujinti, kuriuos Sovietų Są
junga nutraukė 1967-tais metais. 
Izraelio delegacijai vadovavo už
sienio ministerijos pavaduoto
jas Ehud Gol, o sovietų delega
cijai vadsvavo Henrichas Ple- 
chin ir Nikolai Tichomirov. Abie
ju valstybių atstovai susitiko 
suomių užsienio ministerijoj.

Nutarimas atnaujinti santykius 
buvo išgarsintas abiejų valsty
bių spaudoje. Buvo susidaręs įs
pūdis, kad abiejų valstybių atsto
vai pasėdžiaus bent porą dienų, 
bet vėliau paaiškėjo, kad visas 
reikalas buvo atliktas per pus
antros valandos.

Izraelio delegacijos pirminin
kas E. Gol pareiškė, kad sovietų 
atstovas Plechin pareiškė, kad 
abi valstybės atnaujina diploma
tinius santykius.

Sovietų valdžia norėtų pasiųs
ti delegaciją į Telavivą, kad ga
lėtų apžiūrėti, kaip atrodo pa
likti sovietų ambasados rūmai. 
Izraelio atstovas nesutiko tuo pa
geidavimu, kada Telavive nebu
vo jokios ambasados. Rusai pa
aiškino, kad Sovietų valdžiai bu

vo perduoti Ortodoksų bažnyčio 
rūmai Izraelyje. Ten buvo įkur
ta sovietų ambasada. Rusai no
ri apžiūrėti tuos namus, kad ži. 
notų, kas reikia daryti. Ar galima 
juose steigti ambasadą?

Tada Izraelio atstovas pareiš
kė, kad Izraelio valdžia nori pa
siųsti atstovus į Telaviva ir pa
tikrinti kaip ten atrodo. Izraelio 
reikalus Maskvoje tvarko olan
dai. Maskvon nuvažiavusi dele
gacija apsistos olandų ambasado
je, o Telavivan atvykusi sovie
tų delegacija spalio mėnesį, ap
sistos Helsinkio ambasadoje.

Rusai pasakė, kad jie daugiai 
jokių įsipareigojimų neturi. Iz 
raelio atstovas, gaus leidimą vyk
ti spalio mėnesį į Maskvą. Dip 
lomatas Gal pareiškė, kad pasi 
tarimas buvo draugingas. Svar
biausi reikalai aptarti ir susitik 
už porą mėnesių.

— IBM bendrovė teikia vai
kams žinias apie įvairius tarpiai 
tinius dalykus, kurie bus rodom 
Balzeko muziejuje.

— Gub. Cuomo Atlantoj pa 
i sakė labai gerą kalbą 10.000 ad 
vokatų. Demokratai gali jį pasi 
rinkti kandidatu į prezidentus.

Nuo 1914 metu
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455

MIDLAND
FEDERAL |
SAVINGS j

AND LOAN ASSOCIATION S 

4040 ARCHER AVENUE
I f ■ z* * z- J-S II

KONGRESO KOMISIJA DISKUTUOJA BERNO 
KONFERENCIJĄ

Ambasadorius Michael Novak, į šaradą tik iki tam tikros ribos”, 
vadovavęs JAV delegacijai ne
seniai pasibaigusioje Berno kon- kymą pasirašyti “bereikšmį” bai- 
ierencijoje apie “žmonių ryšius” gminį dokumentą, 
birželio 18 d. dalyvavo JAV Kon 
greso Helsinkio Komisijos apk-l 
lausoje, Vašingtone. Pradėdamas 
savo pareiškimą, jis padėkojo vi- 
siems už talką ir išskyrė NGO 
(ne valdžos organizacijų) grupes, 
kurios suteikė medžiagos Berno 
konferencijai, ypač lietuviams.

Anot Novak’o, žmonių ryšiai, 
palyginta su 1975 metais, ypač 
pablogėjo Sovietu Sąjungoje, 
Bulgarijoje ir Rumunijoje. So
vietų Sąjungos taktika Berne 
buvo “kritikuoti kritikus”. Sovie- į 
tai reaguodavo “palaida, aistrin
ga retorika, nekreipdami dėme-' 
šio į tikslumą ar įrodymus”.

Novak paaiškino, kodėl JAV 
atmetė kompromisinį baigmini 
dokumentą- Pavyzdžiui dokumen 
to pasiūlymai religijos klausimu 
buvo visai nepatenkinami. Teisė 
keliauti ir gauti leidinius paštu 
dokumente rezervuota oficia
liems religinių organizacijų “at
stovams”. Religinius leidinius 
ir objektus gauti ir nešioti telei- 
džiama “asmeniškam naudoji
mui”. Novak’o žodžiais, tai nepa
kenčiami esminiu žmogaus teisių 
pažeidimai

Kalbėdamas apie lapkričio 
mėnesį Vienoje įvyksiančią Hel
sinkio susitarimų peržiūros kon
ferenciją, Novakas pareiškė, kad 
Vakarti valstybės ten turės pro
gą padaryti “tikros pažangos” 
žmogaus teisių ir ryšių srityje. 
Pirma, dienotvarkė bus daug 
platesnė. Antra, konferencija 
bus atvira ir užtruks daug il- 

>au, negu šešias savaites. Trečia, 
Otavoje. Budapešte, ir Berne va
kariečiai sudarė tvirtą platfor
mą. kuri gali privesti prie tikros 
i.ažangos.

Helsinkio komisijos narys, se
natorius Malcolm Wallop pareiš
kė savo pasitenkinimą, kad JAV 
enasidavė sovietų spaudimui ir 

atssakė balsuoti už “silpną ir be
reikšmį’ baigminį dokumentą, 
nepaisant, sovietų pažadu pada
ryti nuolaidų išskirtų šeimų 
klausimu: "Sovietai turi žinoti, 
kad iie negali tokiais veiksmais 
nupirkti mūsų balsą, kai pats 
faktas, kad šeimos yra išskirtos, 
grubiai pažeidžia Helsinkio Baig J

Ambasadoriaus Ncvak’o atsisa.

The Wall

Street Journal (1986. VI. 4.) va- 
j dina drąsiu nuosprendžiu.

VLIKAS organizuoja kuo gan- 
' sesnę lietuvių ekskursiją į ne
paprastai svarbią Vienos konfe
renciją.

(ELTA)

RUBIKAUSKAS APGAUDINĖJA LIETUVIUS
(Tęsinys)

Iš tikrųjų, Jogailai nerūpėjo 
savo tėvynės bei Lietuvos reika
lai, nes neatkūrė Lietuvos baž
nytinės provincijos, kaip buvo 
įkūręs sumanus Lietuvos kara
tus Mindaugas, bet į Lietuvos 
eliginius reikalus pagal lenkų 

užgaidas pavedė tvarkyti lenkų 
. kunigams. Jis net neįstengė ku- 
: nigų seminarijos Lietuvoj, kur 

’šsimoksliuę lietuviai kunigai 
būtų aptarnavę lietuvių religi
nius reikalus lietuviu kalba:

• reiškia, jam nerūpėjo, kad lenkų 
anaštalai lenkins lietuvius. Jis 
-erirūpino lietuviu švietimu bei 
’’etuviu kultūros ugdymu, net 
Lietuvos švietimą pavedė tvar- 
kvti Lenkijos Krokuvos univer- 
s’tetui. Jogaila Lietuvoj neįsteigė 
•iet jokios lietuviškos mokyklos.

Net P. Rabikauskui nepatin
ka. kad Poznanės vyskupas Dob- 
-ogostas 1388 m. savo paties Vil
niuj surašytame dokumente Jo
gailą pavadino “Lenkijos, Lietu
vos ir Rusijos karaliumi” ir nu
rodė, pagal lenkų užgaidas, kad 
Jogaila turėjo būti vadinamas 
Lietuvos vyriausių kunigaikščiu, 
nors pats Jogaila save vadino 
Lietuvos karaliumi, prieš jam iš- 
vvkus Į Lenkiją (Žiur. H. Gers- 
'orf “Der deutsche Orden ini 
Leitalter der polniesch — iitau- 
-•schen Union”, 1957 m., 60 ir 
65 p.). Dlugosz su kitais šovinis- 
'ris lenkais Lietuvos valstybę pa
vertė Diddžiąja Lietuvos kuni-

gaikštija ir Lietuvos valdovus 
bei karalius — Lietuvos didžiai- 
-iais kunigaikščiais, nes lenkams 
'atiko Lietuvą laikyti žemesne, 

kad ją pavertus Lenkijos valsty
bės provincija.

Ir L. Pauga savo rašinyje, Tau 
tos gyvybė, 1986 m. Nr. 3, nuro 
'i nėjo: “Tačiau sulenkėję lietu
vių kunigai ir tikintieji, lenkų 
naudai nenori to krikšto (Min
daugo įvesto) pripažinti... Kuo 
kun. Rabikauskas galėtų įrody
ti, kad Mindaugo įvesta Lietuvon 
krikščionybė nesiplėtė, o Jogai
los, net vartojant prievarta, plė
tėsi?. . Tad vysk. Baltakiui ir pa
čiam kun. Rabikauskui turėtų 
' rūkti to teisngo krikšto suprati
mo, jei jie pasišovė minėti 1387 
metų 
tą.

Jogailos vykdytą krikš-

An: anas Marma

Graikai atvežė į Ameriką
2.500 metų kaltas marmu..prieš 

ines stovyklas.

— Sudano maištininkų vadas 
baigė Ieva universitetą, gavo dak 
taro laipsnį.

— Trys vokiečiai, lipusieji į 
Himalajų kalną, išsigelbėjo, kai 
'štisą savaitę siautėjo didelės 
Hidros.

— Oklahamoj, Edmonde, per- 
'omptų nervų laiškanešys nušo
vė 15 pašto tarnautojų.

2759 W. 71 st., Chicago, HL
RūpoothisCF išpildomi receptai. FannieM-ay sal- į 

durv-vd- Kosmetikos reikmenys.
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai- | 
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an, B. S., registruotas vaistininkas.
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Kūno, proto ir jausmŲ darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS. M. D.

STROKĄ GAVUSIOJO ATSITAISYMAS

Namiškių ir gydytojo personalo talka yra 
yra būtina prašalinimui stroko pasekmių.

Mediciniška tiesa
Nuo 1947 metų medicinoje taisyti ir gydomasis personalas

įvesta nauja specialybė — tai Fi- 
ziatria (angliškai Physiatry). 
Tai medicinos mokslo dalis pa
skirta nuo bet kokios ligos, įskai
tant ir stroką nukentėjusiojo at
statymui . normalų gyvenimą, 
tai reabilitacija (rehabilitation). 
Toks atsitaisymas pajrusios svei
katos apima sudėtingą gydymą 
mkentėjusiojo. Tokį darbą — nu 

kentėjusiojo grąžinimą kasdieni
niam užsiėmimui — apima pas
tangas fizinės medicinos (phy
sical medicine) specialisto vadi
namo fiziatristu (physiatrist).

NUO KO ATSITAISYMAS 
PRIKLAUSO

Fiziatristas, ligoninės persona
las ir namiškiai bei pažįstami — 
draugai gali vienodai stropiai 
stengtis ligoniui padėti atsitaisy
ti po ligos, taip pat ir po stroko, 
vienok ligonio pilnas ar dalinis i 
atsitaisymas didžiausia dalimi pri 
klauso nuo sužalojimo didžio. To
dėl ne kiekvienas vienodai gerai 
atsitaiso po kiekvienos ligos, o 
taip pat ir po stroko. Taip ir yra, 
kad ats’taisymas po sužalojimo 
— po vienos kūno pusės pasilpi- 
mo ar paralyžiaus (hemiplegijos) 
priklauso nuo smegenų arterijų 
sužalojimo, jų užsikimšimo, pris- 
kretimo dėl sklerozės, jų spro
gimo — kraujo išsiliejimo sme
genyse ar jų užsidarymo iš kitur 
atneštu kamščiu — trombu, dy
džio.

Jei smegenų sužalojimas yra 
didelis, jų atsitaisymas ilgiau už
trunka ir didesnių pastangų pa 
reikalauja.

Jei kraujo iusiliejimas sukelia 
stroką. atsitaisymui pastangos 
atidedamos kuriam laikui, kol li
gonio stovis nusistovi, stabilizuo
jasi. Bendrai imant, visais stroko 
atvejais atstatymo i normą sie
kis yra pradėti atstatomąjį gy
dymą kaip galima greičiau po 
gauto stroko.

KAIP ILGAI SVEIKATOS 
ATSTATYMAS TĘSIASI?

Nepamirškime, kad du dalykai 
čia veikia: ligonis stengiasi atsi- 

Originaliai išpildo senoviškiausias dainas Alvudo
T, -.o 4-t ~ « o

bei namiškiai, draugai stengiasi 
jo liguistą stovį atitaisyti. Abe- 
los pastangos turi labai didelės 
"eikšmės. Nė vienos iš jų netu
ri būti apleistos. Todėl labai klai 
dingai elgtųsi tas ligonis ir visi 
jo artimieji, draugai bei pažįsta
mi, kurie patys nesistengtu, o vi
sas pastangas pavestu tik gydo
majam personalui. Visi turi įsi
jungti į svarbų darbą.

Dabartinis mediciniškas tvar
kymas nuo bet kokios nelaimės 
nukentėjusiojo tęsiasi per atsiga
vimo po sužalojmo laikotarpį ir 
toh’au per visą gyvenimą. Saky
sim, turintis viduriuose žaizdą, 
turi mesti rūkęs ir nerūkyti per 
visą gyvenimą. Arba, turintis 
cukraligę, turi pildyti mediciniš
kus reikalavimus irgi visam lai
kui. kol gyvenimas tęsiasi. Taip 
yra ir su stroku.

Už tai su stroku kartu einan
čios, ar stroką prišaukiančios ne
gerovės. kaip širdies liga, hiper- 
tensija ar cukraligė turi būti nuo 
dugmai ištirtos, nuolat sekamos 
ir atsakančiai gydomos- Čia šita
me svarbiausiame ir sunkiausia
me darbe dažnai visi apsileidžia. 
Už tai ir pasėkos po stroko nė
ra visiems vienodai geros, nors 
smegenų pakenkimas ir vieno
das būtų.

VISI VENGTA SUNKUMŲ

Niekas nenori imtis sunkaus 
darbo — visi stengiasi sunkumą 
kitam pavesti, o patys geidžia 
r’euti geri be pastangų. Tokio de 
Ivko nėra gyvenime. Už tai visi 
mes iš pasakų pasaulio, iš tuščių 
fantazijų turime ryžtis grįžti Į 
tikro žmogaus gyvenimą, Į jo 
prideramą, nors ir sunku elgesį: 
i eikia kovoti su visomis stroką 
prišaukiančiomis negalėmis viso
mis jėgomis. Čia apsileidimas reiš 
kia tą patį, kas nepasveikimas.

Už tai nors ir labai nepatogu ir 
sunku būtu reikiamai gyventi 
sklerozę atitolinant, cukraligę 
tvarkant ar su širdies liga tvar
kantis, vis vien reikia pildyti gy
dytojo nurodymus. Kitos išeities 
nėra nė vienam nukentėjusiam

Agutei Galinauskienei matuojamas kraujospūdis 
Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje.

Nuotrauka A. Nagio

nuo įvairių negerovių, įskaitant 
ir stroką.

j SVARBIAUSIAS ŽMOGAUS 
GĖRIS

• Čia ir prieinam patį s vai Jau
šią žmogui dalyką: jo nusiteiki
mų. jo asmenybės sunormavimą 
nuo pat pradžios žmogaus gyve
nime Nesubrendęs kaip reikia 
į normalų asmenį žmogus nepa
jėgia reikiamai elgtis savo gyve
nime tiek sveiku būdamas, tiek 
stroką ar kitą negale gavęs. Nu
siteikimais, asmenybe, nesusi
tvarkęs nuo pat mažens nepajė
gia nepersivalgyti ii neužsisėdė
ti cukraligę gavęs; toks neišgali 
mesti rūkęs žaizdai skrandyje at
siradus; toks neklauso patarimo 
sklerozės abieju. Jis mano, kad 
kitam, o ne jam bus blogai. O 
kai blogis prisiartina, jis sakosi 
buvęs kvailas ir dėl to dabar gai
lisi.

Kad mums nereikėtų gailėtis ' 
ateityje, turime dabartyje imti 
save nagan ir pradėt1 sveikai elg
tis- Toks dabartinis žmonių vie
nas kito apkalbėjimas, apie pa-I 
galbą vienas kitam — nė nesva- ! 
jok, toks narkotizavimasis, toks'
rūkymas, toks tinginiavimas... 
yra pilna to žodžio prasme savęs 
žudymas. Tik bepročiai save žu
do — na ir tie visi minėtai save 
žudantieji ne kitokie yra. Aišku, 
kad mums visiems lietuviams ne
pakeliui su tokiais. Mes visi ryž
kimės nuo dabar pildyti šių die
nų medicinos reikalavimas visose 
gyvemmo. srityse. įskaitant kovą 
su sklerozę, su cukralige ir su 
širdies negerumais. Kol dir lai
kas, nebūkime paiki, idant nerei
kėtų vėliau gailėtis savo kvailia- 
vimo.

VISI IMKIME PADĖTI 
ARTIMUI

Negalima ligonio gydymo pa
vesti vien tik gydytojui Ta tie
sa yra labai ryški stroko atveju 
Šeimos nariai ir draugai turi įsi
traukti į ligonio atstatymo darbą 
Jie gali psichologiškai ir fiziš
kai daug padėti, Bet rask tu, 
žmogau, dabar taip pagelbstančių 
žmonių, jų dabar su atominiu ži
buriu reikia ieškoti mūsų aplin
koje. Taip dabartiniai žmonės yra 
tapę savanaudžiais, taip jie yra 
užsiėmę menkniekiais, kad svar
biai pagalbai sunku, tiesiog ne
įmanoma surasti padėjėją. Tik 
pamėgink tu surasti padėjėją 
moterį ar vyrą prie paliegusio 
senelio ar senelės, kad dar ne
reiktų taip greit juos siųsti prie- 
glaudon, ir tu susidursi su neper
žengiamomis kliūtimis.

Už tai mums reikia prisiauginti 
žmoniškų, artimų darbu, o ne 
liežuviu pajėgiančiu talkinti as
menų- Nors tai sunkiausias dar- 

giantieji yra visuomenės daiman- 
čiukai. Juos turime visi neapkal 
bėti, neturime juos niekinti, o 
gerėjantis tokiais jų darbais, pra- 

; dėti jiems visomis jėgomis tal
kinti.

ŽMONIŠKO ASMENS PAGAL 
BA YRA LABAI REIKŠMINGA 

LIGONIUI

Faktas yra, kad įvairių ligų, 
taip pat ir stroko komplikaci
jos dažniau atsitinka ligoninėse 
savaitgaliais, negu šiaip savaitės 
dienomis. Mat, savaitgaliais yra 
mažiau besirūpinama ligoniu. 
Mažiau tada yra personalo ir yra 
ne taip stropus ligonio prižiūrė
jimas. Tuo laikotarpiu ligonis ma
žiau gauna naudingų skysčių ir 
jo kūnas daugiau išdžiūsta, jo 
cukraligė pablogėja, jo širdies li
ga nesti pakankamai sekama.

Už tai visi ligonio artimieji 
stenkimės ne vien aplankyti li
gonį savaitgaliais, bet ir steng
tis jam padėti atsigerti, pavalgy
ti. žinoma, su ligoninės persona
lo leidimu tokiai mūsų elgsenai. ,

Visi atsiminkime, kad labai 
svarbus kiekvienam ligoniui yra ; 
pakankamas naudingų skysčių Į

i gėrimas, sriubų valgymas ir vai- 
1 siu - daržovių naudojimas. Čia 
į vien vaistais — tabletėmis ar in- 
j lekcijomis tokio reikalavimo ne- 
j patenkinsi. Todėl yra nepakei- 
I čiamas gėris ligoniui turėti tik- 
* rai žmoniškus vaikus bei kitus
I , . . .
I šeimos narius, kurie ligoje tm- 
kamai talkina ligoniui pasveikti. 
Geras dalykas yra ir išmintingi 
organizacijos nariai bei parapijo- 
nvs. Turi būti vadovu suorgani
zuoti pagelbininkai namuose ir 
ligoninėje sergantiems. Tai bus 
naudingiausias darbas atliktas 
tiek parapijiečių, tiek organiza
cijos narių. Čia visai negana li
gonio aplankymo, jam “Halo” 
pasakymo, ar kokios gėlės nune
šimo. Tai lengviausias ir mažiau
siai žmoniškas darbas- Reikia 

l mums iki kaulo smegenų nusi - 
teikti artimo pagalbai savais sun 
kiais darbais.

Čia. pavyzdys geras yra a, a. 
vyskupo Anso Trakio suorgani
zuotos parapijos vienminčių vie
nas kitam pagalbos reikale teiki-i 

• mas. Visi mes taip turime elgtis.
Tai yra tik tas, kurio įtakoje mes 
tampame vienas kitam darbais 
paslaugesni. Visa kita — tik tuš
čiažodžiavimas, kurio neklauso.

! ’r gerai daro, dabartinis jauni 
i mas. Tik iš darbų dabartinis jau 
nas žmogus pažįsta asmenį, ku
riuo jis žavisi.

EIKIME SAVANORIAIS LIGO
NIAMS TALKON |

Tiek daug niekais praleidžiame 
mes laiko, tiek daug save ir arti
mą apleidžiame, kad susitvarky

šventes ypač šeimos nariai ir 
draugai gali ypatingai ligoniui pa 
si tarnauti. Rašykimės savanoriais 
ir kitiems, ne tik savo giminėms 
ligoninėje ar prieglaudoje gulin
tiems padėti. Tai bus mūsų žmo- 
niškiausias elgesys. Tuomi mes 
įrodysime tikrais žmonėmis esą.

Stroką gavęs yra daug laimin
gesnis, jei jo šeimos nariai ar gi
minaičiai noriai ir aktyviai įsi
jungia i ligonio sveikatos atsta
tymo darbus. Stroką gavusysis 
dažnai nusimena. Jo liga geriau 
taisosi ne tiek nuo vaistų, kiek 
nuo švelnaus - meilingo su juo ei 
gesio. Tada jo apsiglnimo nuo li
gos jėgos gausėja.

Jei ligonis negali kalbėti ir 
dėl to labai nusimena — tada jam 
reikalinga labiausiai yra dvasinė 
pagalba. Su laiku ta negerovė 
taisosi, kai jis yra nuoširdžiai pri
žiūrimas šeimos narių ir ligoni
nės personalo. Su ligonio taisy
mus! ateina laimingesnės dienos 
visiems — tiek ligoniui, tiek jo 
šeimos nariams. Taip viešiems 
padedant, pats laikas yra svar
biausias gydytojas — jis tvaiko 
ligonio negalavimą ir artimųjų 
susirūpinimą.

BAIMĖ YRA DIDŽIAUSIAS 
PRIEŠAS PASVEIKIMUI

Baimė trukdo stroką gavusia- 
iam sugrįžti į intymumą. Tikru
moje, stroką gavusieji gali susi
laukti normalaus intymumo. 
Sveiko vyro ar moters supratimas 
tos ligonio baimės padės ligoniui 
sumažnti savo baimingumą.

i .Tik meskime šalin šiame reika-
1 le visokius prietarus. Normalus 
šeimos narių -- vyro ir moters 
intymumas yra psichologiškai la
bai svarbus. Tada ligonis įgauna 
pasitikėjimą, įtampos atsipalai
davimą ir gauna malonų — šil- 

"xmeninj pojūtį.
Intymumo praktikavimas turi 

būti gerai aptartas su gydytoju 
’r čia bet koks gėdinimasis nėra 
vietoje. Turi būti pakankamai 

i'■■’’ko abiejų partnerių susi jau d’- 
i nimui ir intymumo vykdymui.
Prieš tai turi būti švelniai nutei
kiamas tiek kūnas, tiek mintys- 
Nėra vienos tokios "normalios” 

--'“ties intymumo vykdvmm 
Geriausia vm. tokia padėtis, ku
ria abu parteneriai yra pateikia
ti.

Intymumo dažnumas irgi la
bai įvairuoja. Tas priklauso nuo 
stroką gavusiojo mentaliteto ir 
io kūno pajėgume Kiekvieno po 
stroko atsitaisančiojo nuovargis 
ir kūno išsisėmimas yra žymi 
kl'ūtis intymumui.

Išvada. Švieskimės ir žmoniš- 
kėkime savais nusiteikimais. Tik 
taip elgdamiesi mes galėsime lai 
mingesnį gyvenimą ne tik sau, 
bet ir artimui, ypač ligoniui su
teikti.

Pasiskaityti. Arthur Ancowitz, 
M. D. Strokes and their preven
tion. Ajo ve Book.
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PLB-NĖS DELEGACIJOS POKALBIAI VALSTYBES 
DEPARTAMENTE

Drauge nebūt paskelbę, būt sunku tikėti, kad jie Valst. 
departamento įstaigoje kėlė tokį nusiskundimą. Dabar 
lieka tik stebėtis ir klausti, nejaugi, LB-nė pasiilgo ir 
tokių “inteligentų”? Ir tikrai, nesinori tikėti, kad mi
nėti LB-nės delegatai nežinotų, kad iš okupuotos Lietu
vos niekas negali išvykti be okupanto leidimo, kad ten 
nėra nei laisvų žmonių, nei laisvos kultūrinės inteligen
tijos. Rodos, tokie turėtų žinoti, kad okupantas nieko 
užsienin neišleidžia, kad tokie, išleistieji, vienaip ar ki
taip nepasitamautų jo melo ir apgaulės propagandai.
Juk ir tų ‘kultūrinių inteligentų” uždavinys išeiviją įti
kinti, kad jis Lietuvai atnešė aukšto lygio kultūrinę pa- 
žangą.Gaila, kad minėti bendruomenininkai mūsų visuo
menei neskelbia, kad tokie “kultūriniai inteligentai 
yra Maskvos propagandos komisariato žinyboje.

A. Svilonis-

VL. BAKDNAS

PASTABOS IŠ TOLO

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadientn' 
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Neseniai Draugas paskelbė PLB-nės delegacijos, 
liepos men. 18 dieną, apsilankymą Valstybės departa
mente, kurioj atstovais buvo PLB-nės pirmininkas Vyt. 
Kamantas, jo pavaduotojas dr. Tomas Remeikis, JAV 
LB-nės pirm. Algimantas Gečys ir ryšininkas Algiman
tas Gureckas. Ją priėmė Pabaltijo ir Vengrijos sky- 
raus vedėjas p. Snell ir Valst. departamento teisinis pa
tarėjas James G. Hegen.

Delegacijos atstovai minėtiems valdininkams pa
reiškė susirūpinimą dėl deportacijos grėsmės Į Sovietų 
Sąjungą,, taip vadinamų “karo nusikaltėlių”. Jie įro
dinėjo, kad jų deportuoti negalima, nes tai nesiderina 
su nepripažinimo politikos esme. Taip pat, jie kalbėjo 
ir dėl Rygoje įvykstančios “privačių asmenų” konferen
cijos- Buvo prisiminti ir Vyt Skuodis, Vikt. Petkus ir 
kiti sunkiomis bausmėmis nubausti lietuviai kaliniai. 
Prisimintas ir grėsmės pavojus, dėl Ignalinos atominės 
jėgainės ok. Lietuvoje. Valst. departamento valdinin
kai dėl pabaltiečių deportacijos delegacijos atstovams 
pasižadėjo išsiaiškinti su OSI įstaiga.

Aišku, toks pokalbis aktualiais klausimais yra nau
dingas, kad ir su Amerikos valdžios tarnautojais. Rei
kia ir juos įtikinti, kad tokios deportacijos nesiderina 
su JAV valdžios nepripažinimo politika.

Manau, kad ne vien mane, bet ir daugelį Draugo 
skaitytojų nustebino tas LB-nės delegacijos nusiskun
dimas JAV Vyriausybe, kuri daranti kliūtis Lietuvos 
žmonėms, o ypač, kultūrinei inteligencijai atvykti Ame
rikon ir čia viešėti. Tokio nusiskundimo iki šiol mums 
dar neteko nd girdėti, nei jo spaudoj skaityti. Tiesa, ži
nojome, ir žinome, kad Lietuvos okupantas pavergtiems 
daro įvairias kliūtis Amerikon atvykti, arba iš Ameri
kos ten nuvykus yra uždrausta be jo leidimo apankyti 
tėviškę, net mirusius tėvų kapus- Neteko girdėti tolcių 
ar panašių nusiskundimų, kad JAV valdžia elgtųsi pa
našiai. Tikrai, LB-nės delegacijos, Amerikos valdžiai 
iškeltas visai naujas kaltinimas.

Gaila, kad minėti bendruomenininkai, ne tik de
partamento valdininkams,, bet ir Draugo skaitytojams 
nepaaiškino, kas gi yra toji jų, taip vadinama, ’’kultū
rinė inteligencija”? Tad reik manyti, kad tai bus tie: 
solistai, rašytojai, poetai, deklamatoriai, šokėjai, ar pa
galiau, politvadovai, kuriuos mes sutrumpintai vadina
me politrukais- Juk tokius okupantas atsiunčia Ameri
kon išeiviams lietuviams mulkinti. Bet neteko nugirs
ti, kad Amerikos Vyriausybė ir tokiems būtų šio kraš
to duris užtrenkusi.

Tiesa, mūsų sąmoninga patriotiškoji visuomenė, to
kių ’’kultūrinių intelektualų” atvykimo nelaukia. 0 jiems 
atvykus, juos pasitinka piketais. Bet ir tai tik tada, kai 
išeivijoje gyvenantieji bendradarbiautojai, tokius ’’in
teligentus” globoja ir su jais bando įsibrauti į Jaunimo

RUSAI MOKA ANGLAMS
TAISOME KLAIDĄ

Paskutiniame VI. Bakūno 
straipsnyje, vietoj Vinco Dovy
daičio nuotraukos, Įdėjome kito 
Vinco Dovydaičio nuotrauką. At
siprašome p.p. Dovydaičius, VI 
Bakūną ir skaitytojus.

N- Redakcija
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Milijoninio tiražo dienraštyje 
‘ Los Angeles Times’' neseniai
— liepos 16 d., straipsnyje apie 
Didžiosios Britanijos ir Sovietų 
Sąjungos ginčo dėl senų skolų 
reikalavimo užbaigimo bei susi
tarimo, tarpe kita kc pažymėta, 
kad susitarta ta prasme, kad 
sovietai atlygins anglams už nuos 
tolius, kuriuos anglai patyrė in
vestavę pinigo dar caro Rusijoje
— prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Esą sutara kad sovietai, tų skolų 
likvidavimui anglams sumokės 
67.5 milijonų dolerių ir kad ta 
suma bus paimta iš Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos pinigų, esančių 
Anglijos bankuose, kur tie pini
gai tų Baltijos valstybių buvo 
padėti maždaug tuo laiku, kai 
tuos kraštus okupavo Sovietų 
Sąjunga.

Kai Lietuvos okupantas, So
vietų S-ga, švaistosi nepriklauso
mos Lietuvos pinigais kur tik 
gali prie jų prieiti, nėra ko ste
bėtis, bet kas mane nustebino, 
tai, būtent, kad Didžioji Britani
ja, su tokiomis Lietuvos pinigų 
dalybomis sutiko, jeigu ta visa 
žinia yra tikra.

Stebiuosi taip pat, kad niekas 
iki šiol tame laikraštyje neatsi
liepė iš autoritetingu asmenų pu
sės — turiu galvoje, pvz., kad ir

n r
I

LIETUVOS PINIGAIS?
ti? Sakoma, kad Didžioji Brita
nija Lietuvos okupacijos nepri
pažįsta de jure, betgi Lie
tuvos inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą pripažįsta de facto. Ar 
taip? Kodėl niekas šiuo klausimu 
nieko nepasisako? Ar žino visa 
tai mūsų diplomatinė tarnyba? 
Jei žino, tai kodėl tyli? Tylioji 
“diplomatija” čia tikrai ne vie
toje-

Laikraštyje “L. A. T.” dėl Bal
tijos kraštų pinigu panaudojimo 
a n dams rusu skolas mokėti — at- O *
i-iliepė iki šiol tikzyienas latvis, 
baigdamas savo laišką tokia pas
taba: “...nestebėtina, kad trečiojo 
pasaulio kraštai tebesilaiko ato
kiau nuo kapitalizmo tvirtovės 
žinodami, kad jei tik kaina bus 
gera — išpardavimas bus tuoj 
pat...

9 e *

Lapkričio mėnesio pradžioje į 
Vienoje — Austrijoje, numatytą 
Europos Saugume, ir Bendradar
biavimo Konferenciją — jos ple
numo posėdžių atidarymą ir po 
to į VLIKo ruošamą seimą Lon
done iš Los Angeles rengiasi 
vykti E. ir J. Sinkiai, A. Deve- 
nienė — Grigaitienė su vyru, Al. 
Kiršonis su žmona, inž. A. Ma
žeika su žmona; yra ir daugiau 
kandidatų.

3 • »

Neseniai Japonijoje mirė S. 
Sugihara — buvęs Japonijos 
konsulu Kaune prieš karą. Ta 
proga “L. A. Times” paskelbė, 
kad velionis buvo apdovanotas 
Izraelio aukščiausiu garbės žy
meniu už gelbėjimą Lietuvos žy 
du Irnriii RAOO

mieste Kovno — kuris dabar yra 
Sovietij miestas Kaunas. Perna] 
buv. konsului S. Sugihara įtei
kiant Izraelio medalį Yad Va- 
shem” — aukščiausios garbės at- 
žymėjimas, Izraelio ambasados 
atstovas papasakojo, kad konsu
las Sugihara, priešingai savo vy
riausybės nurodymui, net 1940 
m. rugsėjo mėn. 1 d. jau vykda
mas ,Kaune, su šeima į geležin
kelio stotį, rusai liepė jam iš
Kauno išvykti, — net gatvėje ir 
stotyje per vagono langą kol pa
judėjo traukinys — išdavinėjo 

Į žvdams tranzito vizas,..
Konsulas Sugihara atliko tikrai 

gerą darbą, tik įdomu būtų bu
vę sužinoti, kur tie šeši tūkstan
čiai žydų galėjo nuvažiuoti su 
lietuviškais pasais ir japoniška 
tranzito viza? Nes juk tada jau 
Lietuvos sienos buvo apstatytos 
sovetų sargybiniais.

_ 3 3 3
Jokia valstybė, jokioje olim

piadoje nepergyveno tokio dide
lio entuziazmo už aukso meda- 
liaus, kaip tai atsitiko Australi
joje 1983 metais, kai Australijos 
lachta “Australia II” tais metais 
paveržė taip vadinamą “Ameri
can Cup” iš amerikiečių — Ame
rikos vandenyse įvykusioje re
gatoje. Ta “American Cup” — 
Amerikos taurė nuo jos įsteigi
mo Amerikos buriuotojų ranko
se išsilaikė 132 metus be pertrau 
kos, kol “Australija II” vadovau
jama patyrusio australiečio bu
riuotojo John Bertrand, drama
tiškoje regatoje 1983 m. nugalė
jo amerikiečius buriuotojus, si
dabrinę taurę parvežė Austrai?

ion.
Regatos dėl tos taurės laimėji

mo įvyksta kas ketveri metai, dėl 
to jau dabar stropiai rengiamasi 
1987 m. pavasario regatai, kuri 
ivvks Australijos vandenyse, 
prie Perth, Vakarų Australijoje.

Australijos laimėjimui 1983 m. 
pris’dėjo ir kiek lietuviškos dva
sios, nes ‘Australia II” jachtos 
kapitono, toje regatoje, John 
Bertrand žmona — yra lietuvaitė 
Rasa Pagurskytė, kuri ilgas die
nas ir valandas su mažamečiu sū 
neliu išsėdėjo krante, kai jos vy
ras drąsiai su jachta grūmėsi kar
tais su dideliu vėju ir nemažo
mis bangomis. Dabar Rasa Pa
gurskytė - Bertrand neseniai lan
kėsi Amerikoje, kaip Australijos 
radijo atstovė, padarė daug pa
sikalbėjimų Amerikos jachtklu
buose Rytuose ir Vakaruose, ku
rie yra užsiangažavę dalyvauti 
'987 m. varžytinėse — regatoje 
Perthe, pasiryžę “American 
C’lITl” rrm^inh’ __ n__ •



Jurgis Savickas

Janina Narūne
JURGIS SAVICKAS

.-avo knygoje "Truputis Afri
kes”. taip pat J. Rimošiaus slapy
vardžiu.

Paganau 1938 m. buvo išspaus- 
: dnta ir trecioji jo kelionių kny- 
I -a antrašte “Kelionės”.

Savo kelionių aprašymuose 
'. Jurgis Savickis palieka taip pat 
Į originalus. Menininko teptuku 
I jis kuria gyvus vaizdus, ilgiau 
j Mistodamas prie psichologinių 
Į > eiškinių. prie Įdomesnių detalių 

:r epizodu. Jis neieško geografi
nių istorinių ar statistikos duo
menų. neduoda nei gamtos ilgų 
aprašymų. Autorius čia yra tik
tai gabus beletristas, pateikda
mas skaitytojui įdomiai aprašy
tus Įspūdžius, nevengdamas savo 
nuotaikingo humoro.

Lietuvoje 1943 m. išėjo iš spau 
des dar vienas jo Įdomiausias no
velių rinkinys “Raudoni Batu
kai”. Tuo vardu jo novelė išvers 
ta i anglų kalbą-

1952 m. buvo išleista Jurgio 
Savickio “Šventoji Lietuva”, nau 
joviškos krypties, impresionistiš- 
kos dvasios, didelės apimties ro
manas. Jis buvo išspausdintas 
Jurgiui Savickiui gyvenant savo 
ūkelyje — “Ariogala”.

Rašytojas daug bendradarbia-

S

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608 j
(312) 226-1544 24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID

(Tęsinys)

Visuose autoriaus raštuose jau
čiama esteto gabi plunksna- Jo 
pasakojimo būdas, kartais labai 
realistinis, ir vis dėlto visuomet 
estetiškas, rafinuotas. Jo knygas 
ir laiškus lydi talentngas sąmo
jus ir lengvutė, nepikta ironija. 
Savickis sukūrė savo stilių, ku
ris yra vienas spalvingiausių ir 
ryškiausių lietuvių literatūroje 
— taip tiksliai apibūdina Antanas 
Vaičiulaitis (L. E.). Rašytojas

išliko originalus, savitas, nepa
kartojamas.

Jo sekančioji knyga, taip pat 
novelių rinkinys — Ties Aukštų 
Sostų išėjo iš spaudos 1928 m-, 
jam sugrįžus į Lietuvą, 1927.

Vėliau Rimošiaus slapyvardžiu 
buvo išspausdinta Savickio kny
ga — Atostogos. Tai yra jo kelio
nių įspūdžiai.
Jurgis Savickis mėgdavo kėliau 

i ti. Gerai pažinojo Europą, va
kariečių kultūras. Rašytojas lan
kė ir tolimą Afriką. Keliaudamas

vo periodinėje lietuvių išeivių 
spaudoje, dienraščiuose ir kito
kiuose laikraščiuose bei žurna
luose. Tai buvo: Draugas, Eu
ropos Lietuvis, Dirva. Amerika, 
Aidai ir kiti, kurie buvo leidžia
mi JAV ir Anglijoje. Juose bu
vo spausdinami J. Savickio be
letristiniai kūriniai- apysakos, 
novelės.

Žymiai vėliau pasirodė dviejų 
tomų stambus veikalas — Žemė 

i Dega. Jo pirmas tomas išleistas 
1956 m., labai pavėluotai .Antra
sis, Žemė Dega, tomas išleistas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Pagal tėvus Kalvaitis

Gyv- Berwyn, Illinois.
Mirė 1986 m., rugpjūčio 13 dieną.
Paliko nuliūdę: motina Eva Panavas, tėvas

ir Cynthia,sūnūs Joseph ir Arnold, sesuo Erika Sar* 
gautis, jos vyras Robert, giminaitis Emi] Sinkys, 
svainė Phyllis Matesic bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas buvo pašarvotas Lack-Lackawicz kop
lyčioje, 2424 W. 69th St., Chicagoje-

Laidotuvės įvyko šeštadienį, rugpiūčio 16 d., 10 
vai. ryto Lietuvių Evangelikų Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje, 6641 S. Troy ir po pamaldų 
buvo nulydėta į Lietuvių Tautines kapines-

' 1957 m. Tai yra Savickio dieno- 
' raštiniai antrojo pasaulinio ka- 
I ro meto užrašai. Šiam veikalui 
I buvo paskirta Lietuvių Rašyto- 
■ jų dr-jos premija. Deja, autorius 
j nebegalėjo pasidžiaugti, nei sa- 
; vo knygas pamatyti.
1 Žemė Dega — labai plačios, 
Į apimties Jurgio Savickio kūri- 
j nys, kur galima pasigėrėti jo už

rašais, mintimis, įspūdžiais, pa- 
Ivdėtais niekad neišsenkančiu I ‘ .Į humoru, taip pat gali pažinti 

i įvairių kraštų ir jų atstovų gyve
nimą.

“Turiu nemažai įpusėjęs kiek 
<š stambesnio materiolo, o tų ma
žų skeveldrėlių, apysakaičių, 
kaip šapalų.-.” — rašė Jurgis 

j Savickis kun. dr. Juozui Pruns- 
| kiui 1951. IX. 15.

J. Savickis buvo projektavęs 
sudaryti geresniųjų savo nove
lių vertimą anglų kalba. Dau- 

| giausia gaila velionio stambesnio 
i veikalo, kurio rankraštis liko ne- 
i baigtas ir kurį autorius pats bu- 
! vo priskyręs prie “stambesnio 
j materiolo”.

Reikta tikėtis, Lietuvių Rašy- 
i tojų dr-ja panaudos savo privi- 
(legiją pomirtinius velionio vei- 
Į kalus paruošti spaudai ir atras 
galimybę juos išleisti į pasaulį.

Pabaiga.

i

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME91

Cicero III. 60650 
Tei.t 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai • 
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI 

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Gyvenamojo Ploto Norma

STEPONAS! LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Pagal Lietuvos butų kodekso 
j 41 straipsnį respublikoje gyvena
mojo ploto norma, išskyrus Vil
niaus ir Kauno miestus, nusta
tytas 12 kvadratinių metrų vie
nam gyventojui, bet negali būti 
mažiau kaip 7 kv- metrai vienam 

i asmeniui.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 9744410

Telefonas - 652-1003 — Kun. Charles J Curan ža
da kovoti nriP< nnfūri-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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DAR APIE MEDICARE APDRAUDOS 
PAPILDYMUS

MEDICARE, tai federalinės administracijos veda
ma sveikatos apdrauda vyresnio amžiaus asmenims. 
Kai kuriais atvejais priimami ir jaunesni, kaip 65 me
tų asmenys, netekę sveikatos-

Medicare apdrauda padeda apdraustiesiems, kai jie 
gydomi ligoninėse ar namuose, visose JAV'bėse, tačiau 
už valstybės ribų, tai tiktai retais atvejais.

Apie 30 ir pusė milijono vyresnio amžiaus žmonių 
šiuo metu priskaitomi šios apdraudos nariais. Kiekvie
nas Amerikos gyventojas, išdirbęs nustatytą laikotarpi 
apdraustame darbe ir sulaukę 65-kių metų, gali 
prašyti Medicares apdraudos. I šią apdrauda nepriima
mi kai kurie federalinės administracijos tamatojai, taip 
pat nepiliečiai ir teisingumui nusikaltę asmenys- Ap- 
draustiesiemjs nario teisė suteikiama tiktai sumokėjus 
nustatytą, mėnesini mokestį. Valdžios tarnautojams nu
statytas mokestis yra 1,35% nuo uždarbio.

Medicare apdrauda yra dviejų rūšių- Pirmoji ap
draudos rūšis apmoka ligoninės išlaidas; i šią apdraudą 
kvalifikuoti asmenys įstoja nemokamai. Tie asmenys, 
kurems trūksta kvalifikacijų, jie turi užsimokėti po 
$314 kas mėnesį.

Antra apdraudos rūšis skiriama bendroms gydymo 
išlaidoms apmokėti. Norintieji šią rūšimi apsidrausti, 
privalo sumokėt po $15.50 kas mėnesį. Kadangi federa
linė administracija šios apdraudos apmoka 75% lėšų, 
tai aišku, kad apdraustieji mokėdami po 815,15 apdrau
dos mokesčio, jaučiasi patenkinti. Apdraudos mėnesinis 
mokestis gali būti padidintas tiktai tuo atveju, kuomet 
socialinio draudimo (Social Security) nario mokestis 
padidinamas. Ši sąlyga įstatymu yra patvirtinta.

Kai vyresnio amžiaus asmenys užsirašo Medcare 
apdraudai, jie automlatiškai įrašomi pirmos ir antros 
rūšies apdraudos dalyviais ir jie privalo mokėti mėnesi
nį apdraudos mokestį. Tie asmenys, kurie nenorėtų pri
klausyti antros rūšes (apmokamai) apdraudai, turi 
pranešti savo norą Medicare įstaigai, ir jo pageidavi
mas, žinoma, bus patenkintas.

Tuo atveju, kai toks iš apdraudos pasitraukęs daly
vis nutaria vėl apsidrausti, tai toks atnaujinimas bus 
teisėtas tik metų pradžioje, per pirmuosius tris mene* 
sius ir įstojimas į Medicares apdraudą prasidės nuo lie
pos mėn. 1-mos denos.. Kas delsia su įstojimu į Medica
res apdraudą, keletą metų, turės mokėti 10% padidini
mą. už kiekvienus praleistus metus.

Ig. Juzėnas ir Pr. šulas

PAV&GTOJE LIETUVOJE
Į PLĖŠINIŲ KRAŠTĄ

Liepos 31 d. “Tiesa” paskelbė-
Maršrutu Vilnius — Petropav

lovskas vakar, liepos 30 d., iš res
publikinės sostinės į Kazachsta

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. S0M8
Pcfcv Kazanausk&i, Pres. Tel.: B47-7747

SSSSSi Koa.^M'.rrl.W Tiw.W Mt. >1
tkrz-M a T-ktirv

ną išvyko specialus keleivinis 
traukinis. Jame 500 kombaininin
kų. kurie tęsdami gražias tradi
cijas išsiruošė į talką plėšinių 
krašto duonos augintojams. Šia-

Vilniaus Katedra iš Gedimino kalno žiūrint

me darbštuolių būryje — visų 
lespublikos rajonų atstovai.

Mechanizatoriai davė žodį Tė
vynės labui našiai pasidarbuoti 
rėžiniuose iki javų derliaus nuė

mimo pabaigos.
* * *

Klipatos Per Prievartą

“Valstiečių laikraštyje”, skyre
lyje “Maišas yra, grikiai bira...”, 
J Atkočiūnas rašė:

— Pasipuoškite.. svečiai atva
žiuoja. — paskelbė Panevėžio 
rajono Ėriškių kolūkio Zaibaga- 
los fermos vedėjas. — Apsivilki
te naujais chalatais.

Puolė visi rengtis Apsirengė, 
žiūri vienas Į kitą ir juokais 
leipsta. Ir kaip čia nesijuoksi, 
jeigu juokinga.

Vienam tas naujas chalatas že
me velkasi, kito po juo visai ne
matyti. Tik viena Agota šiek tiek 
panašiai atrodo.

Tai bent drabužiai: Visi ne tik 
pagal vieną fasoną pasiūti, bet ir 
vienodo dydžio. Belieka padėko
ti ne tik tiems, kas juos pasiuvo, 
bet ir tiems, kurie taip “kruopš
čiai” kažkur bazėje juos atrin
ko.

* * *
Alkoholiniu Gėrimu Pardavimas

Dar daugelyje miestų alkoho
liniu gėrimų galima pirktis mais
to parduotuvėse. Tačiau jau nuc 
ateinančių metų planuojama gė
rimus pardavinėti tik speciali
zuotose gėrimų parduotuvėse 
nustatytomis valandomis.

s * «
Kur Dingo Megztiniai?

“Tiesoje” vilnietė Ona Mar
cinkevičienė skundėsi:

Prieš keliolika metų Šiaulių 
‘ Varpste’’ megptinis buvo kone 
kiekvienos moters svajonė. No
rint jį nusipirkti, tekdavo ir ei
lutėje pastovėti. Vėliau tos pro
dukcijos atsirado daugiau. Buvo

galima nusipirkti gražią, mėgsta
mos spalvos suknelę, noriai pir
kome ir įvairių spalvų liemenes, 
sijonus, palaidinukes. Dabar vi
sa tai dingo, liko niūriu, nepat
raukliu spalvų neišvaizdžios suk
nelės, kurios parduotuvėje kabo 
žiemą vasarą.

Megztinių ir palaidinm parduo 
tuvėse daug, bet tai dažniausiai 
prekės be adreso, netinkančios 
nei jaunoms, nei pagyvenusio
ms.

Kada vėl galėsime nusipirkti 
gražiu ir madingų “Verpsto” ga
minių? Drabužis žmogų turi ir 
papuošti.

(Iš Europos Lietuvio)

MOKSLINIS PATIKSLINI
MAS

Naujienų rugp. 6 d. laidoje at
spausdintas straipsnis: Mirė gar
si lakūnė BerylMarkham.”

Straipsnyje parašyta, kad 1936 
m. Atlantą perskrido Lintberg, 
Darius ir Girėnas ir Vaitkus. Visi 
tie lakūnai skrido iš Amerikos į 
Europą.

Lakūnė Markham skrido iš 
Anglijos į Ameriką. Perskristi 
Atlantą iš rytų į vakarus daug 
sunkiau, nes Žemė sukasi į va
karus. Reikia ne tik perskristi 
Atlantą, bet perskristi ir Žemės 
nusuktą kelią.

Didelį kladingumą patikslinsiu 
moksliškai Žemė aplink ašį su
kasi, ne į vakarus, bet į rytus. 
Tai viena. Antra, Žemės sukima
sis nepailgina ir nepatrumpina 
Žemės paviršiuje esančių nuoto
lių.

Pusiaujuje apjuosus Žemę, 
■nestos ilgis būtų 40 tūkstančiu 
kilometrų, žemė apsisuka aplink 
ašį per 24 valandas. Tai Žemės 
paviršiaus greitis yra 1667 kilo
metrai per valandą.

Tas Žemės paviršiaus sukimosi 
greitis nepailgina ir nepatrum
pina Žemės paviršiaus nuotolių 
ir skrendant į rytus, ar į vaka
rus nuotolis ir ’aikas nesikeičia.

VI. Valinevičius

— Jame Goodall parašė kny
gą apie šimpanzių gyvenimą Pie 
tų Afrikoje. 676 pi. $30. Daug 
fotografijų.

^Nature’s Remedy.
Next time you need a laxative. get relief 
the Nature's Remedy way. Gently. 
Of&Tėgt*.
Rs natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy tonight and feel better 
Xmomc^f.

LENKAI DŽIAUGIASI DVIEM
KALINIAIS

GDANSKAS, Lenkija. — Ja- 
ruzelskio vyriausybė sekmadie
nio rytą paleido kalėjime laiky
tus Adomą Michnik ir Bogdaną 
Lisą. Jiedu abu solidarumo uni
jos veikėjai.

Gdanske juos pasitiko apie 
7.000 žmonių. Jų tarpe buvo ir 
Lech Valensa. Michnikas susirin 
kusiems pasakė:

— Dėkoju Jums už sutikimą, 
bet prašau nepamiršti, kad len
kų kalėjimuose dar yra daug so
lidarumo unijos veikėjų. Kol 
Leš Valensa yra su mumis, tai 
mes laimėsime.

Šie du paleisti, bet kalėjime 
paliktas Vladyslav Frasiniuk, 
geras kalbėtojas solidarumo vei
kėjas.

Lenkai turi vilčių, kad bus pa
leisti iš kalėjimo visi solidarumo 
veikėjai, bet jie nežino, kada bus 
pašalintas Jaruzelskis.

FLORIDOS SPAUDA APIE 
SOVOETŲ INVAZIJĄ IR 

IŠVEŽIMUS

Sovietų invazijos sukaktuves 
paminėjo Floridos spauda. Dien
raštis The Orlando Sentinel bir
želio 13 d išspausdino Charley 
Reese straipsnį “Kokia būtų so
vietų okupacija? Paklauskit lie
tuvių”. Jis rašo. “Šiandien lie
tuviai rizikuoja savo gyvybes iš
laikyti gyvus laisves idealus- Ak
tyviausia pogrindžio spauda so
vietų imperijoje šiandien yra 
Lietuvoje. Nepaisant persekioji
mo ir nepaklusnių kunigų įkali
nimo. Katalikų bažnyčia tebėra 
gyva”.

Dienraštyje Daytona Beach 
Morning Journal (1986. VI. 16.) 
Judy de Torok rašo:

“Lietuviai prisimena brutalu
mą”. Pasak jos Daytona Beach 
apylinkėje gyvena apie 250 lie
tuvių.

Alto Inform.

— Čilėj komunistai paskelbė 
pagrobto pulk. Hocberle fotogra
fijas.

0 Pjrmas lietuvių dienraštis— 
“Vilniaus Žinios’’ išėjo 1905 m-



Mokines; dirvkrcrius

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
midų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
TeL: 585-2802

DR FRANK PLECKAS 
OFTOMETR1STAS 

KALBA LETTLTVGKAJ
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina «k>«. Pritaiko sirinius 
ir “contact lenxr”.

Dr» LEONAS SETBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IE 

PROSTATOS CHIRURGU^ 

2656 West 63rd Street
VW? ridos: antrai 1—& jorNrR 

ketvirtai 5—7 vzL vak.
Ofiso tdcfcnns: 775-2533, 

xosidendjK: mlcf.: 445-5545

Florida

DR, C. K BOBELIS
Prostatos, inkstu ir šlapumo 

taku chirurgijz.

5025 CENTRAL AVĖ
St. Petersburg, Fla, 33710 

TeL (813) 321-4200

MOVING
Apžrauztar zcrkrmx^ymm 

S pa Iriu altaumy
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59S6

PERKRAUSTYTAI

MOVING
Uri-žimai — Pilna

ŽEMA KAINA
Priima-m Master Charts 

ir VISA korteles,
r. Šerėnas, t»l 725-4055

-----------------------  

SOPHIE BARČUS
radijo Šeimos valandos 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

nuo 8:30 iki 8:30 vai ryto.

Stoties W0PA - 1490 AM 
transliuolamci S mūšy stud!^ 

Marqwtte Parka,

Vedėja — Aldona Davfcvs

7159 So. Maplewood Ave.
Chicago, IL 60629

Telef. 778-1543

938 S. AUnKcIm Rd, Wearfcb^snrf. Ill 
VALANDOS: 3—9 dirbo dienomis .

ir kis mtrą šeštadienį 8—3 vai 
TeL: 562-2727 *rbe. 562-2728

TEL. 233-1553 I

Service 461-8200, Page 06058 '

DR, A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

5921 West lO&d Streai 
Valandos pagal rcsitarims

U U.XJ.JR. Z^taLXlcil iC

VARGINGAS MOTERS GYVE
NIMAS “MARČIOJE”

Žemaitė gimė 1845 m. Plungės 
parapijoje, o mirė 1921 m. Tikro- ( 
ji jos pavardė buvo Julija Bene- 
sevičiųtė — Žymantienė. Jaunys
tėje Julija buvo visiškai sulen
kėjusi- Tėvai buvo bajoru kilmės 
ir todėl paveikti lenkiškos dva
sios Ji ištekėjo už dvaro tarnau
tojo Žymanto, nors tėvams tas 
labai nepatiko. Ji buvo kiek pra
mokusi lietuviškai, bet tikrasis 
atsivertimas Į lietuvybę Įvyko 
susipažinus Povilą Višinskį.

Žemaitė pradėjo rašyti, sulau
kusi 50 metų amžiaus. Viena iš 
dažnai sutinkamų Žemaitės rašto 
lemu yra šeimos sudarymo klau
simas. Šeimos yra sukuriamos 
dėl netinkami! priežasčių: dėl 
pinigų, geros žemės, .miško ir t.t. 
Žmogus šiame dalyke nesvarbus
— svarbu medžiaginės gėrybės.

Žemaitė taip pat rašė kaimo te 
momis. Kaimas tebebuvo tamsus, 
žmonės bemoksliai. Žemaitė pa
ti neturėjo mokslo, suprato jo 
reikalingumą ir svarbą.

Žemaitės svarbiausias kūrinys 
yra “Marti”.

“Marti” pasižymi charakterių 
ryškumu, buities vaizdų pilnu
mu, menine kalba. ,cMarti” lie
tuvių literatūroje buvo naujas 
žingsnis realizmo keliu, šio kū
rinio veikėjai beveik visi neigia
mi. Ryškiausias yra senis Vin
gis- Jis yra tamsus, prasigėręs, 
kietasprandis. Nežinodamas kaip 
išbristi š skolų, verčia sūnų ves
ti turtingą žmoną. Vingienė — 
nešvari, apsileidusi, nekenčia 
švarą mėgstančios marčios, tie
siog bijo muilo. Jonukas Vingis
— apsileidęs, tinginys, visai, kaip 
tėvai. Prie tokių neigiamų vei
kėjų galima priskirti ir Driežą,

Stasys šAkims 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotai

4612 S. Paulina St 
(Tern cf Laics) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos rėdė ii

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AN.

6955 So. Campbell,

Chicago, Illinois 60629

Katrės tėvą. Jis labai panašus į j 
enį Vingį. Teigiama tik marti — • 
Katrė Ji švari, energinga, be
eik kaime moters idealas.
Katrės paveikslas sudaro ryš- 

-ų kontrastą Vingiams. Kaip ki
rn pasaulio žmogus, Katrė atei
na į besipešančią Vingių šeimą. 
Nors ir per prievartą čia atsira
dusi, ji nori sukurti jaukų gyve-• 
n imą, trokšta meilės, užuojau- 
ios. Visi Katrės pergyvenimai 
vra jausminic pobūdžio. Į Vingių 
'unkščia aplinką, Į nuoskauda- ji 
eaguoja ašaromis. Jos skausmas . 
'-'žnai išsilieja graudžiais mono-,
-Tais, primenančiais lietuvių; 
indies raudas.

Dėl save charakterio prigim- Į 
ties ir dėl įdiegtu tradicijų, Kat- j 
rė yra pasiruošusi kantriai pa
kelti savo likimą, bet niekaip 
negali susitaikyti su Vingių ap-1 
sileidimu. Katrės protestas prieš ’ 
Vingių netvarką daugiausia pasi- j 
reiškia konkrečiu darbu. Visomis ’ 
iėgomis stengiasi bent kiek ap
tvarkyti namus, kiemą, bet vi
sur susiduria su protestais, pa- j 
j uoka.

Katrė pasijunta tartum kokio-į 
je tamsioje dumblynėje. Tą \ 
skaudina aštrūs Vingienės žo
džiai, girto Vingio pagyros ir 
snaudžiantis per vestuves tyras. 
Pagaliau Vingiai palieka audro-
me nukritusią nuo šieno vežime 
marčią, Katrei bekovojant su 
mirtimi. Vingiai, pasikvietę kai
mynus, geria degtinę. Net jos 
priešmirtinis šauksmas atsimuša 
į sieną. Ji niekados nebuvo rei
kalinga Vingiams. Gerai, kad ji 
mirė, nes dabar bus laisva ir Įsi
minga danguje su Dievuliu.

Rasa Dudienai'ė. 7 kl.

Nors Sulčių Ir Pripylė...

Agronome Aldona Kudžmaitė 
“Tiesoje” rašo:

— Neseniai užėjau į Rumšiš
kių miestelio parduotuv’. Žvilgs
nį patraukė šūkis. Atrodytų, agi 
tuoj a už sveiką, blaivą buiti. Bet 
po plakatu lentynose pamačiau ei 
les butelių su įvairiausiais alko
holiniais gėrimais.

— O kaip be jų? — sako man 
pirkėjai. Ar į butą norėsi įsives
ti dujas, ar traktorininko prašy
si išmėžti mėšlą — kitą kartą 
neprisišauksi nepavaišinęs.

Taigi blogi įpročiai dar gajūs.
Kitame parduotuvės kampe par 

davėjos Renės Blažienės parašiau 
stiklinės obuolių sulčių.

— Neturime! — išgirdau atsa
kymą.

Ką darysi — pasitenkinau po
midoru rūgštele.

E. L.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 
Tuo reikalu Jums gali daug 

•adėti teisininke Prano ŠULO 
oaniošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

“LIUCIJA”
šilko šUeiklo apsakymų knygz 

“Liucija” jau atspausdinta
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
oradžios iki II Pasaulinio kaiv 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 25 
lionna-ma “Nauiieneise” ir nas

SUKRUSDAVO VISI LAIKU 
NUKIRSTI RUGELIUS

Vai, tu rugeli, tu žiamkentėli, 
Tu nebijojai šaltos žiemužės, 
Tu pabijojai plieno dalgelio...

» * «
Rugiai jau baltuoja. O kai kur 

jau ir visai pabalo. Prinokusius 
varpos vis žemiau linksta. Šiau
dai irgi baigia džūti. Žiūrėk, bers 
rugiai grūdą, jei laiku nenukirsi 
— pjauti jau pats laikas.

Pamenu ir šiandien daug kas, 
kaip rugius Lietuvoje dar pjau
tuvais pjovė. Sulinkusios mote
rys — merginos vienos pjovė, 
kitos į pėdas rišo. Prakaitą šluos
tydamos, nugaras kiek ištiesu- 
sios, skubėjo prie duoninės giros 
ąsuočio. Atsigers, nuo akių pra
kaltą nutrins ir vėl lenkiasi, vėl 
pėdas iš po pjautuvo krauna. Nuo 
aušros iki vėlaus vakaro. Ištisom 
savaitėm.

Vėliau beveik visa Lietuva 
i-ugius dalgiais kirsti pradėjo. 
Stoja vyrai talkon, varo plačias 
pradalges- Lyg įniršę, kerta ir 
kerta, vis pirmyn, vis toliau be
sivarydami. Paskui kiekvieno jų 
eina moteriška, ranka sklaido, 
griebia vieną pradalgę, kitą, tre
cią — į pėdą suriša. Irgi nuo 
ankstyvo ryto iki saulei lei-džian 
lis. Bet su dalgėm sparčiau dar
bas ėjo.

Nupjovę rugius, suneša pėdas 
į krūvas, į gubas stato, duria ba
sas kojas gelsvai pilka ražiena. 
Rankos skausta nuo kilnojimų, 
nuo kietų dalgio smūgių, niežti 
nuo įdrėskimų. Bet stato tos pa
čios tvirtos rankos vis daugiau 
gubų, kol vakarikščiai ištisi sta
čių rugių plotai pavirsta kepurė
mis apklotų gubų rikiuote.

Su daina paskui pjovėjai na
mo grįžta. Kad ir sunkus daihe
lis. bet bus gardi šviežia duone
lė. Bus pilni aruodai, bus šeimi
ninkui ir pinigėlio, bus kuo žie
mą alkį iš trobos varyti.

lira metis patyrimas sąžiningas darbas
e; uošiatė: keliauti — kreipkitėr J Uetuviy Įstaigą :

American Travel Service Bureau 
=*727 S- Western Ave., Chicago, Hi- 60643 

Telef. 312 238-^787
• my-k-nt lėkiu»n, trznkiniu, Ldf\ kedc—

.K erulaes), -rieftrafi-u xr automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
a e kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą Ir kitur krauta., 
tedarome ūkvietimiu giminiu zp^Jankymul Amerikoje ir teikiami infcz- 

v-įsals telioulu reikalais.
’ Taupykite skrisdami Chartered Pktavali tik gestos Tiktas

* 4nkite — prie? 45 - S0 disz=-

H. VILIAUS
VAKARU VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
Hršeiiai Paštu gimė poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Bėgo metai. Anksčiau tik dva
ruose, o vėliau ir stambesnis gas 
padorius rugiams kirsti pjauna
mas mašinas įsigijo. Sėdi sau 
koks Izidorius pjaunamosios bal
ne, laiks nuo laiko širmius para
gina, naujon vagon įvažiuoti O 
tuo tarpu krenta mašinos kerta
mi rugiai, pačiais pradalgiais, 
lengvai į pėdą rišti, toliau kits 
nuo kito, glaudžiau vien prie 
antro.

Neužilgo stipresnieji, labiau 
pinigingi ūkininkai tokias pjau
namas Lietuvoje pradėjo pirkti, 
kilnios ne tik nupjauna, bet ir 
pėdas pačios suriša. Moterims, 
jei šeimininkas, arklinių grieblių 
dar nebuvo įsitaisęs, tik grėbti 
bepaliko. Bet tokią gerą pjauna
mą pirkęs, kuris gi litu ir ark
liniam krėbliui pagailėtų. Ir 
moteriškoms rugiapjūtės metu li
ko daugiau laiko apie pabaigtu
ves pagalvoti: išvirti, užraugti, 
iškepti — kad seną paprotį pa
gerbus, kad šviežia duonele dar
bininkus pavaišinus.

Baigti rugiai kirsti, renka stain 
blausias varpas, vainiką pina. 
Ateis į ražienų laukus daina, iri
sus apims smagi linksma nuotai
ka. Neš vainiką šeimininkams, 
sveikins juos, prisimins visiems 
per šimtmečius gyvi rugiapiūtės 
pabaigtuvių papročiai. Tokie, ku 
riuos tik Lietuvoje teužtikda- 
vom, kurie ėjo iš kartos į Įrantą 
— pjautuvu gadynės, baudžia
vos nenudilę paminklai, bet ir 
gyvenimui modemėjant, tautos 
sąmonėje gyvais pasiliko. ,

Toli nuo Lietuvos, kurion ir 
| laiškelis margasis šiandien bau
gu siųsti, kur naikinami visi per 
šimtmečius susimezgę mūsų tau
tos papročiai, šiuo rugiapiūtės 
metu skrenda mūtų mintys. Ir 
kaip graži, kad ir sunkiu darbu 
palydima, atrodo mums dabar 
toje tėvų žemėje buvusi ir mū
sų pačiu ne kartą išgyventa Lie
tuvos rugiapiūtė.



ČIKAGOS ALTO VALDYBOS POSĖDIS
Meninę programą atliko uk

rainiečiai menininkai. Pavergtų 
Čikagos Alto val-j tautu vadovybėje lietiniams ats

tovauja V. Šoliūnas, K. Oksas, 
M. Marcinkienė, ir E Jasiūnas. 
Ateinančiais metais Pavergtų 
tautų minėjime teks pirminin
kauti- lietuviams. Baigiant posė-

Posėdis Įvyko rugpjūčio 13 d 
7 vai. vakare Alto patalpose. Pi- 
sėdį pravedė 
dybos pirmininkas V. Šoliūnas. 
Posėdyje dalyvavo šie valdybos 
nariai: M. Marcinkienė, E. Ja
siūnas, A. Katelienė, O- Kreme- 
ris, J. Jasiūnas, I. Andrašiūnas ir 
J. Bagdžius.

Praeito posėdžio protokolą 
perskaitė, A. Katelienė. Proto
kolas priimtas be pataisų. J. 
Bagdžius pranešė, kad Čikagos 
Lietuvių Tarybos ruošiamą ge
gužinė bus rugpiūčio 31 d., sek
madienį. Aniceto ir Aldonos 
Grinių sodyboje, Lockport, III. 
Grinių sodvbos adresas: 143 
g-vė. Box 18 E, Lockport, HI.

Juozas Bagdžius paryškino, 
kad pobūvio dalyviai bus vaiši
nami skaniais lietuviškais val
giais. Veiks turtingas gerais gė
rimais Įrengtas baras. Be to, at
silankiusieji svečiai galės išmė
ginti savo laimę turtinguose lai
mėjimuose.

Šį pobūvį Alto valdyba rengia 
pirmą kartą. Ir maloniai prašo 
visus Alto bičiulius ir rėmėjus 
jame dalyvauti. Povūvio dalyviai 
prisidės prie Alte išlaidų suma
žinimo. Tuo būdu valdyba visas 
gautas aukas galės paskirti tie
sioginiam Lietuvos laisvinimo 
darbui paremti.

Įdomius pranešimus apie pa
vergtų tautu reikalus padarė M. 
Marcinkienė ir J. Bagdžius. Šiais 
metais Pavergtų tautų minėjimą 
organizavo ukrainiečiai.

Iškilmės įvyko ukrainiečių 
bažnyčioje Čikagos miesto cent
re. Be turiningo pamokslo baž
nyčioje, ypač pačiame šventės 
minėjime vyravo patriotinės kal
bos.

di iždininkas O. Kremeris pra
nešė, kad šiuo metu ižde yra 
2286,67 dol. Kitas posėdis numa
tomas kviesti rugsėjo 24 d.

(IA)

VLIKAS KVIEČIA LIETUVIŠ
KAS ORGANIZACIJAS PASI

TARIMUI

Vlikas kviečia lietuviškų or
ganizacijų pirmininkus ar jų ats-' 
tov.’.s dalyvauti š. m. rugpiūčio 
23 d. 10 vai ryto Clevelande, 
Lietuvių Namuose, 877 E. 185 
tb St., šaukiamame bendrame pa 
sitarime kaip pristatyti Lietu
vos reikalu š. m. lapkričio 4 d. 
Vienoje, Austrijoje, prasidėsian
čioje Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo konferencijoje. 
Vienoje bus peržiūrėta kaip bu
vo "vykdomi 1975 m. Helsinkio 
Baigminio Akto nuostatai. Šiai 
konferencijai pasirengti vyko 
ekspertų pasitarimai Ottavoje 
(žmogaus teisės), Budapešte 
(kultūrinis bendradarbiavimas), 
>r Berne (ryšiai tarp žmonių), 
bei Stokholme (pasitikėjimo tarp 
valstybių stiprinimas-.

Pasaulio Pabaltiečių Santalka, 

kuriai dabar pirmininkauja dr. 
K. Bobelis, yra nutarusi Vienos 
Konferencijos metu, lapkričio 4 
d. surengti pabaltiečių demons
traciją šv Stepono aikštėje, o 
sekančią dieną spaudos konfe
renciją. Demonstracijose kalbėti

. . ų Demokratų Unijos vice 
' ?z i dentas, ir švedas Per Ahl-

rk buvęs Švedijos parlamen- 
o narys 1967 - 1978. Abu buvę, 

Kopenhagos Tribunolo teisėjai. 
Demonstracijose taip pat daly
kus Vasario 16 giminazijos mo

kiniai ir išpildys lietuvišką prog- 
■amą.

Perėjus vienuolikai metų nuo 
'elsinkio Baigminio Akto pasi- 

1 ašymo, padėtis Lietuvoje dar 
daugiau pasunkėjo. Lietuvos 
Helsinkio grupė ir Katalikų tei- 
•iėm-s g:nti komiteto nariai įkali
nti ar nužudyti. Todėl ypatin
gai svarbu, kad Vienoje Įvyksian 
čioje demonstracijoje dalyvautų 
galimai daugiau lietuvių.

Kviečiame lietuviškų organiza - 
ei jų atstovus gausiai dalyvauti 
Clevelande pasitarimuose. Pra
nešimus padarys VLlKo nariai. 
Visais pasitarimo reikalais kreip
tis į VLIKo vicepirm. V. Jokū
baitį, tel.- 216— 481-7161, arba 
į VLIKo įstaigą tel-: 202 — 667- 
-1980.

* » *
JAUNIMAS KVIEČIAMAS DA- ' 
LYVAUTI IŠVYKOJE Į VIENĄ

Š. m. lapkričio mėn. "VLIKo 
ruošiamoje išvykoje į Europą 
lietuvių jaunimas kviečiamas da 
ly vauti ir aktyviai pasireikšti Eu 
ropos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijoje atidarymo 
metu vyksiančioje demonstraci
joje bei kituose parengimuose, j 
Kiekvienai jaunuolei - liui ski
riama $250 finansinė parama nu
statytomis sąlygomis. Jaunimas 
kviečiamas dalyvauti ir Londone 
Įvyksiančiame VLIKo seime lap
kričio 7-9 d.

Dėl informacijų kreiptis į 
VLIKo įstaiga, 1611 Connecti- i 
cut Ave., N. W., Suite 2, Wa
shington, D. C. 20009, tel.: 202— 
667-1680, rba į išvykos vadovą, 
dr. J. Stuką, 234 Sunlit Dr., Wat
chung, N. J. 07060. tel-: 201— 
753-5636.

(ELTA)

*
— Š. m. rugpiūčio mėn. 24-tą 

rėmėjos Šv. Pranciškaus seserys 
rengia metinį pikniką šaulių na
muose, 2417 W, 43-čia gatvė. Pra
džia 12 v. p.p. šokiams gros Paul 
Rinkas kapela. Taipogi bus ga
minamas maistas ir Įvairūs gėri
mai. Įėjimas auka — $2- Moterų 
vieneto prezidentė Sabina Klatt 
ir visas moterų komitetas kvie
čia visus dalyvauti.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

^SKOLOS PERKANT NAMUS, 
’ HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTO I

DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ*
JIMAle

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente 

cžlž W Cennafc Road Chicago, m Tai. 847-774*-

SCJTŲ NUOMAVIMAS
PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMĄ* 

" NOTARIATAS • VIRTIMAI

RCŠię DRAUDIMO AGENTUI*

BACEVIČIUS BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Siųskite pinigus | 
i Lietuvą

1 RUBLIS — $1.85 
(įskaitant perlaidą 

ir apdraudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimai 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,

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

Newark, NJ. 07102 
Ėst. 1947 

k ■

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

CROSBYS BLUEBERRIES”
Open 8 A M. to 6 P. M. every 

day. Take 1-94 To first Michi
gan exit (M-239), right 1^4 mi
les To 1000 N., right 1 mile To 
Crosbys. 219-326--8712.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

Own a highly profitable and 
beatiful shoe store. Ladies - Chil
drens - Mens. Guaranteed first 
quality name brands at retail j 
prices 40 to 50 percent below 
your competition. We offer this 
unique opportunity for a fast re
turn on your cash investment. 
Over 200 nationally known bran
ds — 1500 styles ,Andrew Gel
ler .Evan Picone ,Bass ,Nike Re
ebok ,S?ft Spots and many mo
re. $16.900 to $39,900 includes I 
beginning inventory — trainin-g 
•- and fixtures. Call Anytime.; 
Prestige Fashions 501 - 329-2362.!'

HLLP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

EUROPEAN ESTHETICIAN

For prestigious skincare salon, 
Must have Illinois license. Will 
consider pan time eployment. 
Apply in person at.

GEORGETTE KLINGER 
Water Tower Place

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema — Pardavimui

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku- 
siems įš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreiptis: A & L 
Inc, Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191.

Homeowners discounts
F. Zapolis,

W. 95th St
Every. Park, III.

5C642 • 424-8654
Stste Farm Fra and Casually Coręeny

Home Office Sioomtnęton. lUinots

- 7- — ... ~---  ——

Advokatas 
uNTARAS P CEPtNAx

; -rvbo HLlxndos: Kasdien; nuo
9 vai ryto iki 6 v*L vakaro

Aeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai s 1
T? pagal suritarim?

TeL 776-5162 ;
*49 West 63rd

Chicage. E. 6O62f

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

'DVOKATQ DRAUGU* 
v BTLAITIS 
- v HRIZGY8 
Darbo valandos;

•uo 9 ryto iki 5 vai. popie.
‘^tadieniais pagal juiitariun

=606 S. Kedzie Ava 
UI. 60629

rid.t 778-8000
iI

"OHNGTHAfTIP
'dvokatų įstaiga

*247 s. Kedzie Av«-
(3120) 776-8700

— Konstantinas Savickas, spor 
tininkas, krepšininkų treniruo- 
tojas 1937-9-tais met Kaune, po
litikas, Vyčių veikėjas ir nepap- 
i'astai nuoširdus lietuvis, parašė 
kelis savo atsiminimų bruožus, 
kuriuos šiomis dienomis pradė
sime spausdinti.

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK




