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Amerikos Lietuvių Tarybos naują sudėtis
Suvažiavime sudalytas naująs 

Amerikos Uetuvių Tarybos sąs. 
ta tąsi .....

Iš-A»ier. Liet. R Kat. Fedefa 
cijosądv. Aleksandras 1 Ionian s 
kis,.mž. Viktana's Naudžius, Irę 
na Šankus, dr Juozas Jerome, 
ady;^ Saulius Kuprys, Grasilda 
Pętkuyienė, inž. Algis Kazlaus 
k's; .valdvba: ačLv. A. Domans 
kis ir. inž. V. Naudžius, 
globėjus V. Yuci-us

. Iš Amerikos Lietuvių,. Social 
demokratų. Sąjungos Myko’as 
Pranevičius, Irena RimAvičienė; 
dr. Jonės' Valaitis, Janina Vie, 
nužis ,dr. Eurotelijus Žilinskas, 
Birulė Skorubskienė, Martynas 
Guolis?Į valdžią: dr. J. Valai 
tis, Al Pranevičius. Į ridu globe 
jusĮB. Skcrubskjenė ' .
. jš Amerikos Lietuvių Tauti 
nėš.’Sąjungos Teodoras Blinstru 
bas, Petras Bučas, Vj-tautas Ab 
raiįis; Eugenijos Bartkus, Pra. 
nas -Kasiūba, Aleksas Laikūnas 
ir ifc,PoviJas Švarcas-į valdybą: 
T. 'Bltn^trubas ir. P. Bučas p į iž 
do globėjus V. Abraįtis . < /

Iš ’List. iTautnįės į

lIš Lietuvon Vyčiu dr. Leonas 
KriaučeEū nas, Leonardas Šimu 
tis, J r. ir Evelyna Oželienė: į 
valdybą dr. L: Kri'j-učehūnas.

Iš šiaurės Amer Liet. Studen 
tų Sąjungos: Ramunė Tričytė, ; 
Svajonė Kerelylė, Jonas Bobelis.
Į valdybą R. Tričytė. . -

Iš Lietuvos 'Atgimimo Sajų
- j I džio: Vytautas Jokūbaitis, Kęs 

1Zl I tutis Dirkis ir Kazys Oželis; į ‘ 
valdybą — K. Oželis. j

ils Vilniaus Krašto Lietuvių
Sąjungos: Vanda Gasparienė, Į 
Julius Pa kalka, Po Į
į valdybą — V. Gasparienė.

- Iš Amer. Lietuvių Respubliko į 
nū Federacijos Anatolijus Miliū 
nas, Jonas Talamlis, Juozas Šu 
laitis; į valdybą J. Talandis.

Iš Lietuvių Demokratų Ly 
gos: Stanley _ Bąl zeka^ J r., Ri 
mas Mukrkas? prof. Jokūbai Stu 
kas; valdybą St. Balzekast

Iš Amerikos Lietuvių Krikš 
čibnių Demokratų Sąjūdžio: Pra 
nas Razgaitis, Algimantas Pan 

tiėnis, Stasys Dubauskas*/ i vul i 
dybą St Dubauskas. >

•>* <:

ir
ugo (jerdro Amerikos pakraslį.

Pietų Amerikos vals
Am.rikes lėktuvnešis -Pacifico vandenyse 
sovietų karo laivai neprikrlėtu prie bėt’ku rios rCentro

P AL AP A SUTRAUKTA, IŠLINDUSI ■ 
GELEŽIS NELEIDŽIA ĮKELTI '

Astronautai planuoja išlindusią geleži nuplauti 
ir satelitą Įkelti

CAPF CANEVERAL. Fla. --
Šiandien ryte astronautu' prisi-

P.tlapą ir
jsikc-lii į erdvėlaivį.

JARUZELSKIS PAĖMĖ VIDAUS 
SAUGUMĄ SAVO KONTROLĖM

MOTERIS IŠSPROGDINO 
1 BRIGHTON HOTEL! f

DUBLIN Airija. — Britų
; airių policija iešk:
i tenškės
• Jeigu ji būtų vietoje gyvenusi, 

tai niekam į galvą būtų neate-

ir
23 metų mo- 

Evelyn Gledholmer. '

yie astroi 
vijo klaidžiojančią 
bandė 
bet nepajėgė. Matyt, 
pa nepatyrusiu žmonių vežama, 
buvo smarkiai sutrenkia :r 
įlenkta. T?s staktelėjimas įlen
kė Palapą ir išstūmė geležį į du 
jem išpūstą taką.

Ast ro n ?. u t; ts Al len p i r madie- 
nio ryte priėjo prie Palapcs ir 
bandė įkišti krumplius, kurie 
padėtų įkišti ratą., kurį galėtų 
sugriebti ranka, ir įkelti į erdvė
laivį. Astronautas bandė išlin
dusią geleži pastumti atgal, bei 
nepajėgia.

Astronautai planuoja tą gele
ži nupiauti. dantiratį įkišti, pa

ir Įkel- 
vi-

toj jie tikisi pasiekti antrąjį 
satelitą ir jį įtraukti į ervėlai- 
vį Jis dar brangesnis, bet neži
nia ar pasiseks.

Įkėlė abu satelitus ir užda
rinėje visus vartus, atstrraraur 
tai pradės planuoti apie nusJei- 
dimą Floridoj. Tvirtinama, kad 
debar ten labai gerrs oras.

BROOKLYNESUDEGĖ 
METODISTŲ BAŽNYČIA

eita sekmadieni sudegė James 
Metodijų milžinišką bažnyčią, 
kurion prisirinko milžiniška 1)4 
nia 125 merų sukakčiai perai-

reekis dr. Vytautas Dargis;. Ale ' 
na\'tEfevęai^ė?i5S^ait ’:erie,i ■■ Ju 

Kuzienė, 
Adr.' t’Ki‘

liuŠL'Kų^ 
Gro^vv« 
zys^iMU

5ęmjsn.p
A^.. . - J,* r. . - „ . ,
f rcgsia'i iMifcųžmffc Alčksaišfcasl

'Būsi v ięntjf 
mio' '^ter^ojė dr. iVkŽtfsg.-' Šimai' 
tis/Vito'ĄA-Yučius ir ’Tfionjaš E: 
Mabk;’ j valdybą- — <fe. "VI Šimai 

\ - U
JšfAnier.Liet. R. Kat. Moterų 

S^įgaoš: Daina Danilevičiūtė 
Dufeįirie .nė,. Adelė Gabalrenė, 
Helena Kodyle; į valdybą D. 
DuįfdjTienė.

sukti, satelitą 
ti Į edvėiaivį. 
sa tai atUĮr*.’

.Antradieni

Išdegė visas bažnyčios vidus, 
visi paveikslai, įkrito stogas, iš
degė langai, durys, dažyto- sie
nos, ir v-si bažnyčios įrenginiai.

Suvažiavo daug ugniagesių- 
Jie pylė vandenį tiesiai į lieps
nas. Visas bažnyčios rūsys, sta- 

— laūsalėv, virtuvės įrengimai ir 
stulpai buvo pilni vandens Baž
nyčios apačioje buvo sukrauta 
daug įvairaus bažnytinio turto, 
senų paveikslų, dokumentų, 
metrikų.

Tikintieji suvaž’avo iš visų 
apylinkių pasimelsti sukakties 
proga, bet turėjo klausyti ugnia 
gesių, išeiti iš bažnyčios. ž-

Kun. Popeliušką nužudė trys vidaus reikalų 
ministerijos karininkai

VARŠUVA^ Lenk. — Ketvlr- ar kuriuo kitu kietu daiktu
k Į jusi mintis^ kad ji. būtų galėjusi- vežti: įJFlcridą juos pataisyti yr 

Į padėti galingą bombą hotelyje, vėl iškelti.
kuriame posėdžiavo 
torių partijos atstovai-

Bomba išgrovė 6 minėto kote
lio aukstus.Ten gyveno ir prem
jerė Margaret Thatcher, bet ji 
pasirinko kambarius kiemo 
purėje. Sudrėbėjo namas, išby
rėjo jo langai, bet stiklai buvo 
išstumti laukan.

Fanclė Glendholmer gyveno 
Brightone, Dondclk priemies
tyje ir dirbo vietos koteliuose. 
Pobcijai pavyko nustatyti, kad 
ji atnešė ir padėjo paruoštą 
bombą.

’•j tadidieni .gen. -Vartiekus .jiJarft-bkirto-j gahralfcj,
_ _ , . . 1 - w , • . — * ’

< /—Sienai džiaųgiasr kad Rajiv. 
Gahdi^ą^ejbią taiką ir /prašo ] 
"baįgĮ^^^^^i/Sibl^i.'ži^ė; - kad

r4"’'' ? '

zelskis nustatė.kad aukštieji mi- 
nisterijęvf-. saugumo vadovybę 
si eųiai .iiuTL-. Ju rgio Popeli uškųs 
nužudymo-aplinkybes, ketvirtį- 
dienį.perėmė vidaus saugumą i 
savo rankas.' ištirs visą skandu-l 
ką ir nustatys-dėsnius, kad pa-1 
našių dalykų nepasikartotų.

— Kun. Popeliuškos nužudy-

:-J^fėnijerasį -;tRąjį^L6ąndhiį.
■ ’^areBkęr-kūd 
•jįb į
\ėSų-. • mas y ra pa remtas. prieš komu-

gattąeė nębj}<^ -
įęūįris

? N ^Prancūzijos: -prez' M i ttėran 
dąs, pabaigė Piimojo\ Pasaulinio' patyrė, 
karo minėjimą,kad' nebūtų dau 
gjaų oficialių minėjimų.
. • .%' . . > > X "*• * / \ **

— Acre .radijas praneša, ’-kad 
Ganoje .atieioti keli: ministe
rial. ’ : . .

įrištų partiją, prieš dabartinės 
vyriausybės ir prieš Lenkijos 
santykius su Katalikų bažnyčia, 
—pareiškė gen. Jeruzelskis, kai 

kad ištremtas kunigas 
f buvo pagrobtas, suimtas ir nu

žudytas
Šiis premjero pareiškimas ne

patiko vidaus reikalų ministe- 
riui, komunistų partijos vado- 
bei ir sukėlė didelį .pasijuktini- 
ma Katalikų bažnyčios vado
vybes ir solidarumo unijos dar
bininkų tarpe. Gen. Jaruzelskis 
dvi savaites tylėjo, bet tik šio
mis dienomis įsitikino, kad auk
šti vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnai sąmoningai slepia 
nuo savo viršininkų nužudymo 
aplinkybes, jis pasikvies ė vi
daus reikalų ministerį. jiems 
pranešė, kad paims sios bylos 
tardymą į savo rankas..

33 m policijos kap Pintrous- 
ki ir du kitenantai atiduoti teis
mui. Kapitono vadovaujami po
licijos leitenantai sustabdė iš 
Toninės apylinkės Varšuvos 
link važiuojantį kun. Popeliuš- 
ką. J’e kunigą pasitiko* Jį iš
traukė. pradėjo klausinėti. II- 
erai nelaukus, vienas kumštimi,

K AL ENDO R® LIS

Lapkričio 13: S v. Valentinas, 
Prane ška, Narvydas, Gmžtlė

Saulė teka 6:37, leidžiasi 4.32.
Saulėtas, šaltas, gali migti.

pa-

Jaruzelskis atidavė teismui 
policininkus

Genji Jeruzelskis apklausti nė
jęs vidaus reikalų m-jos saugu
mo skyriaus pareigūnus, įsakė 
atiduoti teismui visus 3 polici
jos karininkus^ kurie dalyvavo 
kun. J. Popeliuškos nužudome, 
ir įmetė į tvenkinį. Taip pat at
leido. iš pareigų visus saugumo’ 
dep-to pareigūnus, kurie tikrai 
turėjo apie knn. Popeliuškos 
nužudymą žinias, bet sąmonin
gai tas žinias sėpė Mimsteris 
Urbonas turės būti vyriausiu, 
liudininku teisme. Gen. česlo-i 
vas Kiščiok buvo labai pasipix-i 
tines, kai patyrė, kad lenkų po
licininkai pagrobė į Varšuva 
važiavusį kunigą, įsidėjo į ba-j 
gažinę. nevežė į Vislos tvenki-| 
ni ir išrengta imetė. Gen Jera-i 
zelskis išvažiavo į Vengrija.

— Pirmadienio vakare astro-1 
nartai ikėlė Palana i erdvėlaivi. I . «- s

ji pririšo ir rengiasi parvežti į * 
Florida, kad pataisytų. Jis bu į 
vo įlenktas.

— Pervargę astronautai nuė- > 
io miegoti, kad trečiadienį gale ; 
tų įkelti satelitą “Westar” 6. Tu
ri pakankamai degalų šiai kelio
nei. /

— “Palapa” buvo labai sunku 
įkelti Į erdvėlaivį, bet didžiau-’ 
sias pavojus įveiktas, satelitas 
įkeltas ir uždarytas*

nžkabin
Jie planuoja 

pirmadienį.
jie planuoja
/astar 6, jį įkelti i 

erdvėlaivį ir abu satelitu par-

PATARIA PALESTINIE-.
ČIAMS JORDANIJOJE

DAZvIASKxAS, Sirija. — Siri
jos vyriausybė patarė Libano 
palesti mečiams neposėdl auti 
Joi danijoje. Sirijos vyriausybė 
patyrė, kad susiskaldžiusieji pa
lestiniečiai atnaujino ryš?u> su 
Jordanijos karalium ir važiuoja 
į Jordanijos sostinę tartis su 
karalium.

Sirija labai nepatiko, kad Jor 
danijos karalius ilgai tarė-i su 
Egipto prezidentu M įbaraku. 
Huseinai ta p pat tarėsi su su- 
skilusiomis palestiniečių grupė-

' mis- 
į Sirija dar prisimena, kad nrez. 
J Sadatas pirmas nuvažiavo 1 
i Izraelį ir nusilenkė izraelitams, 
i o dabar Jordanijos karalius pa-^ 

laiko ryšius sn nuolaidas pada- 
rūsiai* izraelitais.

konseiva- Astronautai mano, kad apie 
tę,JOO milijonų dolerjų vęįtes sa

telitas Pąlapa pakeiiuje į Flo
ridą . buvo įsutrenktas įlenktas 
r įstumta geležis į dujoms 
vorais laukan taką. Geležis y^a 
išlindus-apie 4 colius, bet jo už
tenka;*- kad sukliudytų gelbėji
mo dalbą Astronautai pranešė 
Dalias stočiai,' kad patartų kas 
daryti satelitui gelbėti.

Kada astronautai pale'do į 
erdvę, tai jie buvo 16.000 mylių 
atstumoje nuo Palapos. Jie 
turėjo skubėti, kad pavyktų to- 
lėjantį Palapą. Kiekvieną valan
dą jie priartėdavo po 2G6 mylias 
artyn. Pirmadienį ryte jie pa
siekė Palapą ir ėmėsi darbo at
sukti satelitą aityu prie erdvė
laivio, kad ranka galėtų pasiek 
ti lėtąįrbeaukintį satelitą Pir- 
mon 'eftėn ttrrė’o sustabdyti Pa- 
lapos S”.kimasi, ir padėti rainkai 
satelitą paimti į savo rankas.As- 
tronadtai tikisi pmm idienį ikel i 
Palapą į ėrdvėlavn, kad ir ap
daužytą. Jie žire, <ad t <* i-

PELENUS IŠBARSTĖ

-
NEW DELI, Ind. — Indiją 

premjeras atvežęs savo mot.pes 
Indiros Gandhi pelenu palaikus 
Alanabado provincijoje, Ament 
Baron 
Nehru 
dieni.
VbllS 
iėkt u v;

— Vakar mirė Martin Luther? 
King, nušautojo tėvas sulau-r 
kęs 84 metų.

— Mirė Phillip Hofer, sulau
kęs 86 metų. Jis buvo didžiau
sias knygų rinkėjas, savo kny
gas atidavęs Harward universi- 
sJtetni.

Liuksemburgo kunigr.ikš- 
ti> patenkintas JAV vyriausybe, t 
ji laikosi žodžio. Liuksemburge 
vienoje ketvirtainėje mylioje gy 
vena 270.000 žmonių. i

— Manilos hoteliuose sprogo 
kelios bombos Dabar policija pa
tikrina įtariamųjų- keleivių va- ( 
lizaS.

pašlaitėje, priklaususius 
ūkiui, o praeitą sek.ma- 
Indiros gerbėju lydimas, 
josios pelenis dideliais 
uis nuvežė į HimaląyĮ 

kalnus ir ten, kur nuo kalių 
krinta didžiausi vandens Kę; 
k?a: ir kur prasideda Gan^ 
vandenys, juos iš pradaro 

‘.uvo išpūtė. *

J s paieiške. kad motiname 
vieną kar ą jam pasakiusi, lūki 
noiėtų savo palaikus išblaškyki 
m. c vietose, kur Gango upė 
prasideda ir plauna visos Inck- 

žemes.
Be o, Rcjiv Gandhi pareiškė, 

kad jis nekartos motinos st’- 
iia’js. J buvo Ir.hri griežta- Jis 
sieksią- tų pač;ų tikslu visai In-
dij-d.

D\i donas Indijoje nebuvo 
kovų. a

— Nigeria pripažins vakartį 
tcharcs n: štininkus. kovoLn- 
us prieš Maioką. Tai reiškiu 

i ją valdantieji ka 
bendradarbi: usina- ’ai

Maskva.

— Mergaitė Fae. gavusi jau-j 
no tabūno širdį, pajuto, kad jo
sios organizmas bando širdį :š

— Izraelio karo jėgos išgrio- 
' vė 28 vakarų Jordano palesti •* 

stumti. 11-ta dieną, tai buvo pir- niečių namus,pastatydamos ter
mas ženklas > tovių pamątas \ ' I

—Indiros Gai.dhi palaikus jos 
sūniiSs aukštų 
ma.% išbarstė 
viršūnėje. kvr 
upė.

— Slchų vadai niekad nema* 
nė. kad Indjroš nušovimas iš
naikins virš 1.000 dvasiškių si
enų vadų- N ekad Indija nematė 
ir nejuto indų keršto, kaip ji ju
to paskutinėmis 2 savaitėm. Sb

pareigūnų lyd L
Himalajų kalnų

prasideda Gango chų iradai prašo ir ramy
bės.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
yri susekta, 

tį, "kurie nege
MALONIOS STAIGMENOS

ANGLIJOS LONDONE

Kūno, proto ir įousmv darnos pagrindai

a u t..v<vA 4Mnų populiarus peiieiMima>

4/toV ujgmaVicius, m. d.

palyginus su geriančiais

PENSININKO MIEGO
NEGEROVĖS (4) T

Miegą trukdo įvairios negerovės, įskaitant
narkolepsiją ir miegant alsavimo sustojimą.

(Mediciniška tiesa)

Dr. Jonas Adomavičius

ikai dar turi dvi (2) negeroves: 
k autom tinį elgesį (automatic 
behavior) ir •">. m trukdytu nak- 
inj m togą (disturbed nocturnal

Ktxia narkoiepsija atsiranda

Žinotina, kad nmkolepsija iki

labRiė hipertens»jos. Tie gerian
tieji sunaudojo iiMditęn pieno po 
32 uneljaš (netoli kwtos), toks 
kiekis patartinas kiekvienam 
pensininkui kasdien sunaudob.

Žinoma, pakeltą kraujospūdį 
reikia dabar- gydytis pagal da
bartinius medicinos reikalavi
mus. Yra davinių, kad dabai' 
gydytoji) patarimas nevartoti 
druskos gydantis nuo pakelto 
kraujospūdžio, galės ateityje bū
ti kiek pakeistas: bus leidžiama 
druską Vaitoti, tik daugiau kal
cio lapturnit. Tokio patarimo da
bar dar nė vienas nuo pakelto 
kraujospūdžio gydant yris tegul 
nesilaiko. Kol kas turime kiek
vienas hipertensikas nevartoti 
valgomosios druskos ifidesaieis 
L* ir 1 4-« rf

Staigus dienos metu užmigt 
mas ir dieninis 
yra du svarbiausi narkolepsijos 
(narcolepsy) požymiai. Narko- 
lepsija skiriasi nuo naktį mie
gant alsavimo sustojimo kuriam 
laikui (sleep apnea syndrome).; 
Tos dvi su miegu surištos nege
rovės yra skirtingos. Jas reikia 
atpažinti. Takiam reikalui prisi ■ 
eina sekti kitus, neįprastus reiš-: 
kinius, beririšančius. su narko.- 
lepsija ir su miegant alsavimo: 
sustojimu kuriam laikui.

Narkoleptikas dažnai kenčia- 
dar ir nuo kitų negerovių. Svariu 
blausios jų yra sekančios pen 
kięs (5): 1. Raumenų staigus: 
sudribimas, atsipalaidavimas — 
KATA PLEKSUA (cataplexy.). 
2. Miegant apturimas paralyžius 
(■sįreping paralysis). 3. Miego 
haiiucina.cijos (hypnotic haJlu,- 
cirtations). Kai kurie narkolep-

mieguistumas •<

dar neseno laiko būdavo pražiū- , 
Nina, neteisingai diagnozuoja
ma. nes ji nedažnai pasitaiko. 
Išejulrai paėmus, narkoleptikas 
penkiolikos metų laike aplanko' 
keturis (4) gydytojus,' kol, pa-., 
gatiau, jam nustatoma ' tikra - 
.nferkolepsijos diagnoze.

Narkolejisija, paprastai, atsi<
randa po žmogaus subr-endimer. 
ir vis pirmyn žengia į iki taip su
stiprėja, kad žmogus nepajėgia 
normaliai gyvuoti. Tada, kiai< 
narkolepsijos svarbiausias požy^ 
;nys, staigus dienos metu užmi- 
o-imas ima žmogų kamuoti, - jis 
kreipiasi pas gydytoją.

Toks staigus dienos nietu už- 
migimax yra NESULAIKOMAS; 
net labi, aršiai stengiantis, katf- 
neužmigtum. Jis pasitaiko žmd<. 

. gų^esaiit rainujnąį^r^jg^jįfip-, 
apbntaiū. -žtnoį^riš^^l^žšiūč* 
ga kelioms minutėms ai i net ikį 
dviejų (2) valančių. Tada taksį 
pabunda laikinai ai-sigaivinęs irt 
gali daugiau neturėti tokios stai
gaus užmigimo atakos-per .dvi- 
(2) sekančias valandas;: Nepa
mirština, kad: toks dienos .metu

Skutas

temis užeinančių dienos metu 
minėtų miegojimo atakų. "j

Staigus raumenų sudribi- , 
mas — katalepsija

Pirm negu žmogus pradeda 
ryškiai dienos metu.. staiga už
migti (nakdepsiją apiūrėti), jis

'raumenų staigiu- šudribihiu (ta-: 
X*T-žįs atvejais žmogus 

??fetėnka raumenų įtampos-.— 
-tono kaklo ir žandikaulių rau-' 
■rnferių ir, paprastai, :su drimba,.-ar. 
’nusileidžia,- nušliaužia; žemyn-- 
ant. grindų. Tada jo akys esti 
ittiėguistoš, kalba neaiški, ruą- 

Jyirias aptemęs ir alsavimas ’ pa
viršutiniškas. Toks žtnbgus gali- 
vfe-dar turėti sąmonę, ar užmigti 
ir pairti' regėjimo- bei klauseis’

. Lltajiucmacijas: matuti' nesamus(hcteiis i-r nesulaikoma-s miegais-^* ." . - -
- u- - - ’’

(h—ilii

Ttu can buy than* in ve 
dream by katine qm

Banda matare i* k 
a. That mean* war

vaizdus ir girdėti nesamus-gar- rištų tyrimų.
ŠUS. . <■ -• ?■ -. J. -j-

Daugelis. dalyKU gali sukelti 
katalepsijos ataką, ypač- j-uąkas,' 

‘pyktis? išdidumas, nustebimas, 
įtanipa, • mankšta bei. lytinis- 
santykis.', ' ' •

Miegant paralyžiaus gavimas
* • 41

Narkolepsijos vienas < dažnu

Londonas toks didele, kad at
rodo niekada niekur nesutiksi 
savų, pažįstamų, jautiesi toks 
mažas u- pasimetęs. O vis tik, 
nors tai sunku patikėti, retkar
čiais pasitaiko ir malonių staig
menų.

Štai anądien dykineju po Vik
torijos parką ir matau krypuoja 
du senukai, taip jau lietuviško 
nudrėbimo, — iš stuomens ir iš 
liemens, ir ta eisena kažkur to
kia pažįstama, sava.

Priselinu rčiau.... ir ką tu pa
sakysi? Barasi abu piktai, įro
dinėja, ginčijasi, oėdas ir nuo
skaudas rokuoja ir lietuviškai!

Pagalvojau, kiek tu susikau
pusių nuoskaudų pritvinkę, 
Kiek skaudžių godų, kurių jau 
paslėpti nebemokame (kSti ir 
niekad nemokėjo!), nebesuge
bame visko širdyje sutalpinti, 
paslėpti- Tad viską ir suver
čiame ant savo brolio — lietu
vio, tada lengviau. Gal būt?

Priėjau, pašnekinau. Maicni.ii 
išsiskyrėme.

O štai visai neseniai teko su
sidurti su kitokiu lietuviu alu
daryje. Jis jau A.merikoje gimęs 
ir augęs. Mūsų bėdas ir nesėk
mes, širdgėlas ir ilgesį tik iš 
mamos liūdnų akių atspėja, ži 
no tik iš tėvo ilgų ir graudžių 
pasakojimų.

O vis tiek jis labai savas, nes 
mus -supranta, prie lietuvių she 
jąsi. Tai Paulius RajtfČkas , iš 
Brooklyn©. Ginggg^etuviskoje 
šeimoje, gjųiąšsjiaioniai ir gerai 
kalba lietuviškai.

"Šeimoje visi domėjosi) klasi
kine muzika, tėv^^^e|xūno” 
choro dainininkš^-'fi^m^ liau
dies dainų "my-lėtoja. i^.pat<yii-

(Nukelta į 6 psi.)

kiekiais ir pildyti savo gydytojo 
patarimus. Tik pieno apie vieną 
iitrą^kvorta sunaudoti įvairiais 
pavidalais kiekvienas pensinin
kas privalome, šitame patarime 
daugelis .pagyvenusiųjų labai 
apsileidžia. Todėl visi pensinin
kų, ypač- minėtai apsiieidžian- 
čiųjų, artimieji privalo būti žmo- 
niškesniais ir • visais galimais 
būdais raginti, padėti pensinin
kui tokį kiekį pieno kasiden su
naudoti. Ypač senelių prieglau
dose -tas reikalas su pieno pakan- 
saffltt ’gėrimu turi būti greitai ir 
reikiamai sutvarkytas. Daug ge
riau užbėgti kaulų lūžimui už 
akių, negu juos jau lūžusius 
tvarkyti. Mažai kalcio kraujuje 
turkibems lūžę kaulai daug sun
kiau gyja, ar visai jų gijimo ne- 
siinato perVHgesnį laiką.

Vienok, tyrimas 
apie paciento daugybini, kas dvi 
(2): valandas per visą dieną už- 
fnigtmo slaptumą gydytojui su
teikia žinias apie tokios pas tą 

..pacientą narkolepsijos sunkumai 
Ir jos gydymo vaistais pajėgumą.

Narkolepsijos gydymas
< ■ viaistais

Dieninio užmigimo atakas pa
deda tvarkyti vairias METHYL
PHENIDATE. Dieninį mieguis
tumą sumažina vaistas PEMO
LINE. Paties 'ligonio suplanuoti 
dieniniai prisnūdimai gali pa- 

3 gerinti nuolatinį dienos metu 
j mieguistumą (somnolence).

? O raumenų sudribimo (kata
lepsijos) . išvengimui padeda 
"'prieš nusiminimą (depresiją) 
jvartoj-ami vūislai, kaip TRI- 
tYCLIO ANTIDEPRESSANTS. 
CJsvada;' Nė vien dejuokime. 
Sirgdami ir nieko teigiamo ne
veikdami, 
nors retų, bet labai nematom ų 
negerovių 
s)i nemiga surišti.
5 Iš New Jersey laiške klausia; 
kaip padėti lietuviui kunigui, 
kuris besikalbėdamas su žmonė 
mis staiga prie stalo užmiega; 
Yra ir daugiau tokių. Jie ir jų 
artimieji galės pasinaudoti čia 
patiektomis žinioiuis. Tada gy
ly tojui bus lengviau tokiems 

pacientams talkinti.
Pasiskaityti. Internal Medicine 

News, October 15-31, 19B4- 
Vol. 17, No. 20.
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STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI
Pienas gali sumažlnti 
paKEltą kraujospūdį

Klapsimas. Mano draugo gy 
dyfcųįas patarė jam gerti dau 
g’iau pieno sumažinimui jo jau 
IM) seno turimo pakelto kraujo- 

kuris nenoriai paskia- 
3rė vaistais gydymui. Kiek čia 
yra tiesos tame re*kai?, prašau 
gerb. Oaktafą kiek Račiau pa-' 
aiškinti. %

Atsakymas. Pieno gėrim a.> 
(|tatck> kūne pagausinimas), pa ! 
g.t< tari kurfeos <febai jau atlik- Į 
ttfe hrnntts, guli k

kraujospūdį 
tlšjf Hėra t šisniMtaty 
UL ktfrtteo kflitl gali tf>a J

lyrifhai d* 
I v Visiems neužtenka

r>U& jau sehiflH įBtaria 
(l-2*k ) plieno Bttit ] 
kvortų kasdien/ Ta^ 
bu pieno vni
kaulai, ypač pats mot 
sęuJų sustojimo, sm 
t<pti 'Tarl/ tAfos rr 
JhNkia greicwfa rrtinkily fcaūlų 
s® aunkjQittis f®Mo
-n>n paseka mis į: Tokiems tebda 

gydantis

1 -

.mas paralyžiam (sleep ypairaiy^ 
sis). Tada prieš užminant? ari 
prabuiidaot žmogus- .gaU. rrtepa-'- 
jėgti savo kūno pajų<^tį.?To>ksį 
jo negalėj imąs tęsiasi fo£, kol- 
kas nors ji pašaukia ar, paliečia.

-i 
Mieguistumo haliucinacijes

Trumpai prieš, užmiegant... ar. 
: pi-abundant narkelėptikais;- gali 
turėti mieguistuĮftd -haiŠiįčinacič 

jas ' (hypnotic ».lfaferin?rtions)N 
Tada žmogus lieliūcinuoja &p'ė 

..kiek nuorealj-bės ati.-tofusius;
* • * Z- -»■ — * «. -4 -

ta Sapno kokybę; viš-tik pš. jau-■ 
čia, kad haliucinacijos yri.iikre“ 
riy’oė. Tokiems, xfeziiai .atrodo? 
kad prie jų yrS"jųife gąsdiiian- 

" lieji asniėhys bei-' gyvubąi,-. To
kie dar gali girdėti jiems berilą-, 
ioniuš garsus. / ■

. Miege stidėtiės' pakitimai

NarkoleptikarŠs paesilaiko?'dar 
ir kitoks miego si^rikšmas: jo 

į.miego sudėtis kibta? Viena' -rū- 
:šis miego (dažno ąkiėš~ juefedų; 
— REM miego) užsatęsiinas, ai-.

10-15 minučių J Į^fy^rfins su 
sveiko suaugusiojo niiegfl, kurio'1 
tas miego laikotarpis tęsfesi riiK)

antras miego ciklas
riant akių miegas (iion-rtEM) 
esti sutrikdytas;, tacta ?miegantt-Į 

. sis na<rkoicĮ>tikąs..'.1^ėa'tsakaiičiaf 
mėtosi tai į prabūdiUią, (kurio 

, jis nejaučia), tai i^fdh rtoegą,'.

Kiekvienas žmogads- ūm-gas 
mrideda iš dviejų daliu; pirmoje;

! jud i akių obiMiifeM, aistroje 15 
Į giliai miegamit, Nterkdlspįiikffi.

’ mltoju miegu, d mftSiu giltuoju.
Į.Taip pat tokie -dgugian jodą; 
‘ miegodami ir dainiau trumpam

Ar Ige^nnmi laBčtit' prah*md<i 
ij (tisai hejauėHsMf to1 pi’irbirt4-. 

nro), palyginus >
miegančiais - *

A™* Trthfl<ič4iįū ĮĮartrfiięĮy

iNuo z.iuogan&.WlkM heparei- 
nantig (automatoškęs) harkt) 
įveikto ėlgesys y iri labiausiai 
pariaot’.rivas narkWebrik* Vnip- ■ ,
tomas?. Toki? pratilto atlieka 
sudėrthgns verksAiu^? -sAkysun. 
nuvyksta j nepažįsiabaas Vietas, 
k raustu vfse ap*rvajfra:.-.-i'aėliau

(Trikto pnciSfCtO-»Wl#di0Wikka 
tttrtrifa Hrriitdtrtb' narki*k*pBijto. 
diagnozę. Todči,:
draomozavimiri Tisai nereikėtu 
sudėtingų, su miego tyrhrrarts su

life’

bet ŠVIESKLMĖS

reikaluose, kurie yra j

idži

Nagi žinai: iš; tuščio neišsi-

NORĖČIAU

Norėčiau ąš atnešt žiupsnėlį^ęmės, J . 
' kunos 'likimas man pūimt neleido, 
kati, mario amžiaus .vakarui sutemus, 
galėčiau ją priglaust prie lūpų ir prie veido

Norėčiau, sugrąžint dienas laimingas, 
žydėjimą laukų ir kvapsnį vėjo, 
jaunystės lūkesčius, svajas žaismingas, 
kurios su laikrodžių rodyklėmis nuėjo.

Norėčiau apkeliaut pasaulį platų 
ir rast kiekvieną mūsų brolių kapą. 
Kiekvieną auką tautos skausmo metų 
auksinėm raidėm Įrašyt į lapą.

Norėčiau ašaras visų pralietas 
susemt į didelį sidabro indą, 
kad jos šauktų pasaulio širdis kietas 
pasmerkt, kas laisvę kojomis sumindo.

Norėčiau-aš prišaukt gyvųjų širdis F
vieii plakti siekiams mūsū laisvės ryto, ’ į’ 
kad mes kaip viehąs eitūme išgirdę 
pakeisti tų, kurie kovoj jau krito.

Laimutis švalkuš

W M 
; ^8® 
į WMChX įg w WW&m?
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ANTANAS PLEšKYS
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ze,

Anastazija Tamošaitienė: Versmių šakos. Guašas.

pas
reti

aisxui nariai

■ a nr »■ e** • ' 
fe. •,.. fe 
pastebėjo kad 
už kel

(Tęsinys)
s ‘ .1

kongresmenams, mekso institu-. 
eijbms. universitetams1 ir ė k 
tiem*. Nuo praeito suvažiavimo 
biiVo išleista 14 bieleteaių Iš vi 
fo lietuviškiį biuletenių yra iš^ 
Iel«ta ;'287, angliškų — 26, j u ti
ražas*, niekia' 1000 egzempliorių-

:]Nuo paskufinip strvažiavimo, latinj tarnautoją Lanko valdžios 
laikra'flvi'JctSe? buvo atspausdinti 
10 nųmo rašiiiiai,'- daugumoje 
Heėjantys ALTo rūpesčius. Va- 
.sawio .ifr-^rpga - į juosteles buvo 
-Įrgšyta tam reikalui paruoštos 
kalbos ip išsiuntinėtos radijo va- 
lį'.ntje^ėrns. Būvo. palaikomi^ ry
šiui- su ; Ąmerikos Taikraštiąn- 
kais ir meub, stfbi^piai ir laiš- 

^kai.ibuvo spaūse^namu
ALTo suvažiavimo' reikalu 

straipsniai buvąf .išspausdinti: 
,VDrauge”,-“Dirvoje”, “Darbinin- 
kę”, "Laisvoje Lietuvoje’, “Naų 
jięnbše”, ‘‘San^arojeV -z <;

Dr^ kun- J. Prunskic praneši
mas ilgokas, jo viso neatpasaku- ■ 

kad1 ji 
sai- pąits^pasiųs, spaudai.

jKpmisijų pranešimai:
' Politinės ■Jjopmfejjos praneši- 

inia’-'pikdarė' tps; kdmišijos pirrni- 
pinjras dr. Jonas Valaitis. Po sa-.

■ jprąnešimo jis, perima pi.rmi-
’tiH-kalVimą;’. ■' ’’ 1
; Dr? K. Šidlauskas pasiūlė re. 

ž&iipcijų komisiją1 dar' papildys. 
tV^ais .trimis narĮats: P- Deve>- 
nienė^Grigaitienę,-' p. Pautienius 
ir-^ąOželis:: Visi? kuvŽ priimtu 
Be - toy. dar. pranešė linksmą ■ ii- 
niurkia, j'' ALTą;yra prnmta 14- 
Ojilgriipė.—. Ąiner.ikos Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjūdis 
ir- ‘ji atskirai pasveikino.: 'Ji 
džiąpgšKiingai pasveikino ir vi- 
sas? suvažiavimas.- ' . ’

. -‘ •■■i;. > ' ’■
Iždo, globėjų pranešimą pada^ 

re Vyta.utžs"Ą£ieius iiš' Pittsburg- 
ho.‘Jis pažymėjo, kad kasa ras; 
ta: tyaikĮngar vedama, ir trūku- 
rnų netasta Padėkojo iždininkų)

Praiievičiui už tvarkingą iž
do gedimą. ALTo raiaams kai 
•ky^ų’Jržia - remonto;’ pataisymo- 

, .protokolą' ‘ pasirašė:
■ AĮppĮtiš,. Čaplikas. \.Jasiųnas: ir

SKELBIA VIENINGĄ KOVĄ Už LIETUVOS LAISVĘ

eitose"
(žemiau pranei

santrauką).
Veikliausias yra Jungtinis Ame] 

rikes Baltų Komitetas — The1 
Joint Baltic American National 
2o*.rr.itv, suU cimpintai—JOIB, 
ANC. Jis turi savo Įstaigą ir nuo

TlĮr.t-'^y;. JunoJiniarr’r B: l 
!<«|jn t€it, tėveik namini AL 
iii’k' 1 visus padarytus nuo- 

prisky.ė Jungtiniam 
cmite'.u. Iš to švinu ir 
m no. kad ALTas ireko

ū Genys atsakydamas
kad pastabos labai te 

priima. Bet čia tu
t" spnnda. kad 
•J ekami veik —

kaiii> a; u- Lietuvą, jos papro- ‘T, 
uiua, djlžią^ias šventes, tf'dir* 
los pagarbą vyresnianrs, ap e pa
žadą Ištesėjimą ir kt. ?

Ar nuperki lietuvišku knygų?
Ar tavo vaikai lankosi į va?

kų ir kitokius lietuviškus p:įren
gimus? (Pobūvius, painokas ir 
p).

Ar prenumeruoji savo vai
kams lietuviški: laikraštėlį?

Ar žinai ka tavo vaikai vei- c
i, kai jų nematai?

vaikų auklėjimą
a u už mokslą?
parūpini vaikui užsiėmi-
Ar talkininkauja jie tau 

darbuose?
Ar stengies neiškraipyti savo 

vardo ir pavardės?
iPadaba: Jei į visits klausimus 

gali atsakyti “taip”, tai esi lie
tuvybės šauklys. Tu pats L ta
vo vaikai yra geri svetimojo kraš 
to piliečiai, naudingi žmonės. *

- I

U

n

Ar, 
auksu

statai

įstaigas ir atlieka daug svarbių 
darbų Lietuves labui. Savo pra
nešime aš ji ir vadinsiu JOIB
ANC (Džoibank). JOIBANC 
gaires ir kiudžetą nustato meti
niai Baltų organizacijų pirmi
ninkų ’r ' atstovu susirinkimą*. 
Šių metų pradžioje, buvo išleis
tas 24 puslapiu metinis praneši, 
mas, kuriame buvo aprašyti to 
komiteto darbai. Svarbiausias 
laimėjimas buvo išgavimas radi-

' jo transliac-jų per Laisvos Eu
ropos radiją (Free Europ) Iie-{ 
tuvių, latvių ir estų .kalbomis, 
šis reikalas jau buvo pradėtas 

■kelti 1973 m. perjiudenciją pas 
viceprezidentą G. Fordą. Čia j 
mums daug padėjo prezidento 
R. Reigano administracija, ypač 
senatorius Charles Percy iš Illi
nois. Pabaltijo tautų nepripaži- 

į nimo sovietams reikalas pasida
irė, ne vien žodžiais, bet ir dar
bais. Pabaltijo taut-ss anksčiau

. radio transliacijose per R idio 
Liberty buve įjungtos į sovietų 
tautoms radio pranešimu tink
lą, sistemą, o Free Europe nėra- 
Taip pat Baltų Komitetas arti- 

: mai bepdradarbiaūja, su taip va 
dinama, a d hoc.^commity for

' the Baltic States" and Ukrai-; •z . . ■ . . j
Hiair. Baltu -Komitetas visada reL,
mė ir romia prezidento Reaga- 
no politiką, taip pat palaiko 
glaudžius ryšius su ambasad'>-: 
rium Kąmpelman ir kitais JAV 

.delegatais Europos saugumo ir 
’ kooperavimo konferencijos rei
kalams. Kaip žinome, ambas. 
Karųpeknan labai atkakliai Mad
rido konferencijoje gynė Pabal
tijo valstybes, šiais metais lap-

■ krivio mėn. prasidės pasitarimai 
dėl konferencijos Budapešte, 
Vengrijoje, kur bus svarstomi 
kultūriniai reikalai- Tuo reikalu 
Baltų Komitetas du kartu buvo

.' pįakyįęstas.. i'.Valstybės departa- 
nfėūą, kur .turėjome progos pa- 
tęiktit savt> pasiūlymus. Taip

, pat įiuyo .iškpvbtįiš pažadas,- kad

‘IL/’__ -T'

* c :
■ < ,L - .4 J

tu atskiri. Jungtinis Baltų Ko- sitete, Washingtone, čia jauni- 
mitetas darė spaudimą Valsiy- mui buvo specialiai programa 
bes departamente, kaa pažymė- apie pelitine veiklą ir darbo ga- 
tų specialiame pareiškime apfe 
JAV politiką Pabaltijo valsty-j 
bių atžvilgiu. Ir toks pareiški
mas š. m. rugpiūčio mėn- buvo 
padarytis Valstybės departamen 
to leidinyje, net dvięjuošė pus
lapiuose, kur buvo pavadintas 

.United Stoles policy — The 
• Baltic States Republics. JL yra 
.labai stiprus ir mums labai tin
kamas. Š. m- kovo 17 d. \ alsty- 
bės departamentas išleido 560, 
kurio pagrindinė tema yra The 
Baltic States Struggle for free
dom. Tai vėl pozityvus reiški
nys. Dr. J. Genys, savo praneši
me, taip pai palietė ir OSI Tei
singume departamento ofiso spe
cialios investigacijos (tirmėji- 
mo) reikalus. Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šįmet JOIBANC 
turėjo vasaros intemus. Lietu
vių intemas buve Algirdas ši
las. Laike šešių savaičių, mūsų 
iniemai aplankė 16 įvairiu vals
tybių ir kongreso įstaigų, š. m. 
birželio 8-10 d.d. JOEBANC su
organizavo trijų dienų baltų ir 
ukrainiečių jaunimo seminarą, 
kuris įvyko Georgetomn univer 
; ---------- —'—7----------- ----------

limybes politinėje veikloje. Da-| 
lyvavo 70 jaunuolių. Daugumai 
buvo labai patenkinti įgytomis 
žiniomis- Tai mūsų ateities 
dai.

va.

Ge»u
baigė šiais žodžiais: °

“šuio metu Lietuvos vėliavai 
a JAV Valstybes (le- j 
te ir prie Lietuvos ar ! 
n ūsu vieninga veikla! 
? laiką, kad ji vėl plė- j 
r ūsu la': vo i c- tėvv-!

ibą, kad ALTol 
šiai parak y*u, 
uta iš Lietučių 
Pati Bendivo- 
ukoja. o tik jos1 
mia ALTa. Tat*

įmenę. Iždini n. 
■. Petras šilas 
iždo globėjams 

išmokėta 80G dol Ar
iždo globėjus skirti 
gyvcrdcjr.s ir būtų su

taupyta t;e 900 dol. Juk mūsų 
iždas, palyginant, vra menkas.

(Bus daugiau)

ina?

Žinai, savi šunes susipiaus in 
v?I susi gerins.

Jungtinio Balių Kom tetas -- 
JOIBANL samdo viešųjų reika
lų direktorių ir jam algą moka 
trys prilxuticciu organizacijos: 
Amerikos Lietuvių Taryba Edui 
Taryba r Latviu Sąjunga. Šįmet i 
ši pozicija teko lietuviui Algir-j 
dui Šilus iš Chicagos. Jis y: a į 
baigęs Pedagoginį Lituanistikos i 
institutą ir ' gi j ęs -magistro lai])- • 
‘ Dį Illinois Uni\^į^i^į

Šali«i-B *’tu Komiteto] Ameri- 
kos Lieūv ių Tary^^d|lyvauja 
Amerikcs Rvtu .EfrWoį, tautu 
konfercnc’joje. Jų vpiklįis eent- 
1L3 Wash ngtone. kk/i pi įklau
sė estai, .1 -viai, he*, i 'unkai, 
eekoslovakai, vungrr.^ bulgarai. 

L ukraimeęiai ir rųsau^įmct sue- 
1 jo 1C met’d nuo (jrgan zaci- 

,cs įsteig’nąn. Iš visi buvo su
minėta i kurios mulų : etninės 
org;
,*ui dalyvu’i 
viu Ta-yba

partarmu'i 
CūSados, 
pr greiti nr 
vėsuos r 
nėję.”

Gero,:- i uavėluc-: * 
ir prane

suv;

SĄŽINĖS EGZAMINAI
Ar

j avimą s c knu i°n 
ths. Ji- trip oat i<and« 
(Tiica ges S ar. i ta r; i <. 
].atike-iirt s.

2 c s 
jais.

k
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:i;uavma penr. 
s ir paprašo dr 
HUG SUiX.zilid 11 
avimą su ALT: 
<r?to dr. kun

P avi
Leon

Ji

engies, kslbė-dam
, -nemaišyti svetimos 

kalbos žodžių ir :r to paties rei
kalauji ir iš vaikų?

A*' kiekviena sutiktą lietuvi, 
taip pat ir vaikus, stengies už
kalbinti lietuviškai?

■Ar pampinai savo vaikui drau 
gą (draugę), vi kuriuo jis kai- 
Ijasj tik lietuviškai?

Ar tavo vaikai meldžiasi lie
tuvių kalboje?

Ar dažnai užsimeni savo vai-

į MEET THE CHALLENGE!

f SERVE WITH PRIDE IN - 
I THE NATIONAL GUARD

7

Argėlės n pasiūlo fpios aoii AL-’s 
To suvažiavimui išrinkti ALTojl 
garbės n. X i i ir j 
plojimu, ’ a .iuiv%a.- V .v ' n i 4

'anizaeijos. kuriošėiveiksmin- Į 
Ar. ėnias Lietii-

Pasisfil\'il * lr nešikui 
:r i?. frrirn.‘-nj?

Dėl tr J G*1 ' pranešimo, 
lis patrirė pastabą, 
i.oe'tv hŪ7t ikurta

I
I
I 
5 
2

kad Rako 
plynai .

yra seniausia.* didžiausia^ ir. turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
ŠIA — atlieka kul tūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 3SLUONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: UŽ 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui 
jie Jums mielai paselbes i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

■■
■■

MB

VI
9

Atdara šiokiadieniais nuo

, Jame yra vertingi, niekuomet nesemtĮ, Vh»

lotai snotrankocata, pabaigoje flMdaas
iMva

8 -
A

I
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9 LUSTU VMKASI8 PAMARYS* Henrfto TomoTtmaliwfi 
MįtnM piraiyta ttatfja apfe Ryfprttafni, remianti# Paiatati |

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

D. XT’HLMAN, B.S., Registruotas vaistiniiikaf

TeL 476-2206r. Rlukao, Kirto Griniaus, taip pat K. Matusevičiui ir V 
rtritpBniai brt studija, ffiustraotoe nuotraukom!* k 

3LK'CturfonkL M. Mtefkio, V. Kašubo, JL. Rūkitelė* Ir X Vara

.* LAUKUOSE^ poetės, ralytojoi Ii
Sali lokfį pJriafiiiėf Juosės Vaičifliiienės atsiminimai apie diSn^ 
lyentes bd Jų tr etgą. Įdomi skaityti fr nedainuojo

Komite'u.
mjtin U balt-;

«a <Lrbą si! »o 
t. ! i- 

K .s\\\p labai 
aid Hemviška

H . 7u;’ ertg būtų 
ope rro^-s 
lyti. PoniaNEBK^GIOS,BETVERTINGOS KNYGOS

A • * f ‘ j Y“- X ’ r. J * vJ 1 - -V A K

\ VIJAY DRUGS VAISTINĖ f
2759 W. 71st St., Chicago, HL

« HtTESTINGAt ^PILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
DuXYNAI • KOSMEliKOS REIKMENYS

Į'ypranešimai £piė’ žmogaus teisių 
•'W^atjnu^ e^ėše\;oręiiiizą-; Uužviną:-'Pabalti K valstybėse bū 

-L?:fe^ VU: / . . <• -

Kabni ■

•»

lo. ALT<s r 
drug pa* j 
programa iš 1 
perkeli i ’ Fr^e F
n>ą. Ir t^s jau pa< 
E- Devenienė - Grigaitienė pa
stebėjo. kad dr J. Genys 
stebėjo, k ai dr J. Genys

W uftiilirialt. Studl  ̂jrra 151 pust, kainuoja

> VIĘNTSO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano RfflEc 
fitf Tuok Adomaičio — Dėdės Berno gyvenimas. Tai ne aauss 
jyTenfano brootų apniymai, bet tiksli to lafVrtarpio bultlea fit» 
ratttrtnė rtudlja, attktntyta ririžaneBaia Ta 200 puslapių knyr 
Mrttttena tik ui KL t

For constipation relief t o morn*- 
> reach for EX- LAX tonight. «

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
•‘The Overnight Wonder

Read hW and follow 
directions.

metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

£1 tomai ---—------------ —~~—►.— ---------- ------- - |10.00

GŲ ISTORIJA. I (Jails 208 psi __________________
H dalis, 229 psi. ■■■■■   —— — - — r

Miko Siteikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_______

Janinos Narunės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai, 172 psl

Prof. p. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psL —<_____

J. V«^fev»f. S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

50 psl

parašė 700 puslapių Knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ii 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
ir lietuviu kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,

Maskvoje išdraskė dr. Živago palikimą

Apdraustieji ir rusišką gyvenimą geriau pažįstantieji 
žurnalistai praneša, kad dabartinė sovietų vyriausybė 
vadovaujama sovietų karių ir Konstantino Černenkos 
Įsakė uždaryti daktaro živago muziejų, kagėbistai susi
rinko visus rankraščius, ir išsivežė.

•L ’bufetų5*-Sąjungoj e .nepaskelbė; kadį. Černenka Įsakė 
išdraskyti dr. Živagy.;rnužiejų7 ries nieka's' nęžinotų apie 
ką sovietij valdžia kalba, nes “Dr. Živago” niekad Sovie
tų Sąjungoje nebuvo išleistas ir didelė krašto gyventojų 
nieko nežinotų, apie ką oficialus pranešimas kalba.

Oficiali sovietų spauda nieko apie dr. Živago nepa
skelbė. Ji leido užsienio žurnalistams pranešti savo laik
raščiams, kad sovietų valdžia uždarė Pasternako muzie" 
jų. O Pasternakas Sovietų Sąjungoje buvo šiek tiek ži
nomas. Pasternakas Rusijoje vadinosi Boris Leonidovič 
Pasternak. Lietuviai Pasternaką žino Boriso, ■ Leonido 
sūnaus, Pasternako vardu.

Borisas L. Pasternakas parašė romaną “Dr. Živa
go”. Tai buvo autobiografinis paties autoriaus gyveni
mas. Jis pats pareiškė, kad daugelyje minėto romano 
vietų yra jo paties išgyvenimai.

Lietuviams Pasternakas mažai tepažistamas. Kas 
geriau pažįsta rusiškąjį gyvenimą, tai tas apie Paster
naką buvo girdėjęs ir skaitęs, bet kam rusiškas gyveni
mas nepažįstamas, Pasternakas ir pasternokas yra vie
nas ir tas pats. Kol nebuvo sukomunistintas, tai buvu
sieji Lietuvos ūkininkai žinojo, kad pasternokai augda
vo patvoriais, tarp dilgėlių, lapuočių ir gysločių. Pasta
būs Lietuvos ūkininkai žinojo, kad pasternokas buvo 
keisčiausias lietuviškas augalas, vienais metais jis gi
liai šaknis Įleido, kad ir Į molį, o sekančiais metais jis 
gražiai sužydėdavo ir šimtus sėklų paberdavo. Paster-

noka> ntbijod*Y0 nei nei litUuj. iaHb
jq neperšaMydavę, kaip jia padaro su bulvėmis ar 
ginais, šaknų nesutraukydavo, kftą matą po Jh 
išaugindavę aukščiausią stisba, aplipdavo ji šrie«kw 
dangaus mėlynės spalvomis, q vėliau visą apylinkę api
barstydavo sėklomis. Jeigu pasteraoko sektų neojte(4a- 
vo žvirbliai ir nepasėdavo jų kituose patvariuose, tai ki
tą pavasarį būdavo pilni patvoriai Bet Ąmeriktyo gimę 
arba Vkietijoje užaugę vaikai apie pastęrooką pleko ne
žino, nes jo nematė ir nepažįsta. Dabar ir Lietuvoje 
pastemokų nėra. Rusai sudegino senas tvoras, d nau
jų nebetvėrė. Pasternokui reikia dviejų metų. Vieni 
metai reikalingi šaknims, o kiti metai stiebams. Patvo
rius ir ežias rusai suarė. Beardami šaknis sųpiausto, ir 
baigia pasternoko gyvenimą. Žiemos šalčiai pasternokų 
Lietuvoje neišnaikino, o rusai tai padarė.

Panašiai ir su Borisu Pasternakų. Tiktai Pasterna
ką naikino ne rusai, bet iusų priešakiu atsistoję bolše
vikai. Jie viską darė, kad Pasternaką išrautų su šakni
mis, bet reikalas sunkiai ėjosi Patys iwl Pasternaką 
gynė. Ji išlaikė kelis dešimtmečius, bet atėjo Černenka 
ir Įsakė viską su šaknimis išrauti. Neužteko šaknis sų- 
piaustyti, kaip jie padarė pasternokui Lietuvoje, bet 
Įsakė su šaknimis išrauti, kad jis niekad galvos nepa
keltų.

Laimė, kad Pasternaką mėgo ne tik rusai bet keli 
pavergti lietuviai. Borisas Pasternakas 1880 metais gi
mė Maskvoje ir visą gyvenimą jis praleido Maskvoje. Ke
liais atvejais jis bandė iš Maskvos pasitraukti, bet jam 
nesisekė. Išvažiuos, pasisukinės ir vėl grįžta' .Į Maskvą. 
1960 metais Maskvoje jis ir mirė.

Pasternakas mėgo poeziją. Jis pradėjo rašinėti jau
nas. 1912 metais, prieš patį karą, Pasternakui pavyko 
šleisti pirmą’į savo eilėraščių leidinį. Tai buvo “Dvy- 
iys debesyse”. Apie “Dvyni debesyse” lietuviai mažai 
' ežinojo. Vienas kitas; jį’parsivežėytiktai po karė, kaj 
Rusijon .išvežti, lietuviai, prade jo grįžti Lietuvon. Par
sivežė ne išvežtieji, bet jų vaikai- turėjusieji progos paj 
siiripkyti i-usiškčtee mokyklose. Dauguma lietuviu džiau
gėsi Lietuvon parvažiavę, o apie Pš§ternoko “Dvyni”, re', 
‘as tepagalvojo. Jie savo vaikus vežė namo, bet ne apieJ 
Rusijoj išleistus kažkokius “Dvynius”, kad vežtų is Vo
ronežo Pasternako pirmąją poezijos knygelę, turėjo, būti 
didelis poezijos mėgėjas. Be retos rusų poezijos, jis tu
rėjo mėgti Pastąrnako poeziją. Tokių lietuvių, grįžtan
čių iš bolševikinės Rusijos, tikrai turėjo būti mažai/ Juos 
nirštais galėtum suskaičiuoti. Bet vis dėlto, tokių buvo. 
Teisingiau pasakius, toks buvo. . L •

Reikalai truputi pasikeitė, kai 1945 metais Rusijoję 
vis dėlt išėjo naujos Pasternako-“Žemės platybės”. Šios 
knygelės keli egzemplioriai pasiekė Kauną ir buvo par
duoti. -V; v

Be poezijos, Pasternakas rašė ir /proza, bet prozos 
Rusijoj jam nepavyko prastumti. Jis bandė tai padaryti 
Įvairiais būdais, bet jam nepasisekė. 1957 metais Itali
joje buvo atspausdintas “Doktor živago”. Knygą huvb 
greitai išversta Į- kelias kalbas ir apėjo visą Europą, o. 
1958 metais Pasternakui buvo paskirta' Nobelio premija 
už “Dr. Živago”. Jis parašė Švedijon gražų laišką ir 
sutiko priimti premiją. Bet rusų rašytojų sąjunga,' pa
tyrusi apie- premiją, pasiūlė Pasternaką išmesti iš' Ra
šytojų Sąjungos. ; n .'. ; ■;'. 'į

Nobelio premijos pinigėlis jam būtų labai tikę?, bet 
bus ramiau nuo tų pinigų atsisakius.; Jis.pasiuntė kitą 
laišką Švedijon, pranešdamas, kad nuo premijos jis.at-

PREMfflBSMB i GANDHI PAUL S-

ris įtikino yisus Indijos gj-vento- jus k» oti. vieningai. -lis įtikino -sus kitus klausinius atidėti į šs- :.U ir rūpintis vien- tiktai Indijos ?ąįšvė«i į 1
V ' r; -

Sįikątmą (Mohandas) Gandlu 
. r , , :MiMno. .advokatu Nelu'u.ermgti■sonsvbė< k^vą ■ ■ Indijos g>-yen.tojus,’ jijphjįnįfoii Crandjū buvo o-eras-ą<ivQkąt0s, bet jis buvo d’ir’gsrėsnis planuotojas. Indijos gyvcnfdjti. vienybė prigijo Indijoj, visį pi-’ėrnė šį. dėshj. Priėmė ; ij ir sieliai, fcūrrū Indijoj Juo metų. buvo apfeji keturi. mj'lijonr.L• Dabar bąli joj. yrą 7 (JO milijonu ;.ify^'Vn,tojiik. o jGąpdhi laikais bu- vo JĮOft Rajonų, /įvairiomis kal- bomi.s . k.aĮbąg>£iUx Įvairiomis ti- .kylMJinis .ftWicuj. ir Įvairiai dienos reikalų-vertinančių, bet J. Nęhr-u, pmiQaikydamas Gandhi ipj4nqpų;.^Wg3'|UZ&v<> vieną Indijai gy vej)tdją?-parti.ją - - Kėn- gseso partiją. Kongreso partija tarėjo, dajiigiaueia narių Indijossėkmingai

W).J() TĖVU ŪKYJE PO MEDŽIU f-ninkas — Mahatma Gs-ndhi. ku- įtikino visus Indijos gyvento- -Ęritai- kelis fondus Ji buvo pa- . vifeuinga.i. Ji5 įtikinodėję už grotų. Jisdaugumų vi- sikalto prieš verkiančius įstah- mus, nybi>vQ krinišnalrstas, bnt jis uusikalto prieš britus, tuo. niriu n-įrorėjusius- duoti Indijos ’ ■ gyventojams nepirikl^ųsoinybeš. vjie$4>riįai IndŲbj. jaji buvo įvė-.1 dė demok'.•arinės piių^rpns. - į
■' - ■ -.. b. —ritNeirru Anglijoj JSjvo' 'ha.":gė£ aukštuosius mokslūs’ Jis būvu' teKiniakte. Jis gynė ne tiktai In- djjos /gyventoju teises, bet jis

ALAHABAP, Indija. . IVnk-- tadienį, Upkričib’ D,d.. sūnus Ra- jiv .paladojo^^vp-motinas 'pataikas . Ąl^liatbįdo; ItrbwBcijoje, Aniand Ėi'vah; gąšlautėjė, Nėhru ūkyje, ]>d sėn^meit^j'.bpihyrtū žema stiprau^Tretežip '4vdra- - .
~ i .Z‘-' : ■

; Gandhi po ti|x^ia6iū:>:iiiė(^iirpa-' 
į dėjo, urną J^ūiaBiaįįlę Nėhruį
■ pirmo-j o Indijos- J jęšpuhlih^s 
'pšesųero. .X|&fu; > titryp- .lakiai 
veiklas . kovG^jiš.---<|<^-.’ beitas’ 

:-uĮ- Iixiijos -ĮTie^rykląūsainnębę'.

:• j . . ; * ; •’ -

sisakA Nob^^/pręnąija jam /ėųkėlĄ tiek: daug neaiąlo- 
Sukėlė jis 

ne Inai /rūsų /.i^yto^imš. Sovietų valdžia' buy o.
įsaMusi užkąs^į'įia^erfiaką užmarštin, bėt rašytojų taiv 
pe atsira^io.'ix>tokfų, 'k'urie nenorėju nupjauti, šaknies No
belio premiją ,;t^'7usWIi/sayb draugijos nariui. / Jis ko

RašĮytojįąi/i; .^saugojo Pastarn.aką iki -praeit.bšt 
savaitės. Čeįmpųka, /- prisimins Nobelio -premiją. pą<; 
siuntė kag^jisCųš; kurie išdraskė Pa&tarnenko palikimą, 
visus rankraščius-ir laiškus: surinko ir išsivežė., i - r T ... .
_ - Henrikąs.:I^dauskas atsivežė ‘Dvyni debesyse”. Jis ^U5 įstatymus ir sėkmingai 
isigijo ir kitas .Pasteiųako poezijos knygas. Pasternaką J tvarkė Indijos reikalus, 
jis vertė, bei-'/tuojau. Įsitikino, kad “Bliznec” ne “Dvy- Į Bet Moiiandas Gandhi būva 
nys”, o gieičiaW‘‘’Ža.igždynas”. Jis žinojo, kad ne “Dvy-1 nUšautats.'- Ji3 būvo sudegintas, 
nys”, bet nebėro' tiktas dėl ‘'žaigždyno’b.. Jis vertė Pas. ir o,i<> palaikai tu- 
temaką Het^Viškai, 6et priėjo išvados, jpg tai yra nepa- ,"***» upe Neh™ iiglK n,e 
prastai sunk^ykas. Jis priėjo Įsitikinimo, kad S
syti pasterhalyskai lengviau, negu versti: '. \ (Nukelta j 5 ps(j

- j. >

tu-

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
APIE SANTVARKĄ

Kaip žinoma, S. Daukanto veikalai
rėjo Įtakos prel. dr. J. Mačiuliu! (Maironiui) tapti 
lietuvių tautiniu dainium ir jį paskatino parašyti 
pirmąją ištisinę Lietuvos istoriją lietuvių kalba. 
S. Daukantas prikalbėjo ir vysk. M. Valančių ra
šyti žemaitiškai — lietuviškai. S. Daukantas su 
savo raštais paskatino nemaža lietuvių eiti nuo
savu lietuvišku keliu ir t.t.

PRIE MŪSŲ PAREIGOS

Taigi, S. Daukanto lietuviškas palikimas yra 
įvairus ir labai reikšmingas, kuris į kiekvieno lie
tuvio sąžinę kalba įvairiais jaudinančiais aidais, 
primindamas, kaip anuomet, taip ir dabar, kad 
lietuvių tauta yra mirtiname pavojuje bei įsta
tyta hamletiškam likimui — gyventi ar žūti. To* 
dėl reikia stengtis, kad apsaugojus jos gyvybę bei 
gaivinti jos gyvastingumą, kaip kad S. Daukan
tas rūpinosi jos likimu. Tad lietuvių pareiga yra 
gerai rusipažinti su jo lietuviška veikla, ir atatin
kamai jo gimimo ir mirimo sukaktis paminėti, 
ypač reikėtų lietuvių jaunimą gerai supažindinti 
su S. Daukantu, kaip pavyzdingo, tikro lietuvio 
gyvenimu ir jo a liktais lietuviškais darbais.
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BARZDA IR SKUSTUVAS
Tel: 562-2727 arba 562-2728

cHii šeimos narys. Jaunesnis jo

TETAS m sūnus

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSFlorida
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

* Irt

2424 West 69th Street TeL REMilter. S-rdKry.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal 'susitarimu

193S S. Manheim Rd^ Westchester, I1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

I

I
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g

AfcUTx Alabama
In tb< procera tebje-rinf

Apdribsiąs pertaaustynw 
B jviiriy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestar Community klinikos 

Medicinos direktorius

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

Tg.me nr^y boek

SftreHbg gdtb th® rreet and sour tatte of pineapple ir a natural, 
-t Befc^a beiaf eooked over a charcoal outdoor grfll, aparei 

dhooH be prėeuotei by being boiled until tender. Thb 
bf Partial eooidnf b called parboiling.

tt įr<m. ar« smbl* tO- devote the time or the refrigerator 
to marinaSatt procedure in this recipe, just omit the 
Tbe.rib^wiH Ust® < little les? of pineapple, but th<y*U 

be ^uiie deHeicmk
. THi father robust dhh b kfeil for a barbecue party. Fot 
tį^er group®, aOoir 1 pound of ipareriba for each person and 

amount of bating sbttce accordingly. Accompany 
rib* with coms potato or maearoni salad, sliced tomaioea, 

FrmeB bread, ird pineapple sauce for dipping.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

Aaeicaz. Ctoe pm*.
ATLA2 x t A. GA—Joe

OPTQMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akrijys 

ir “contact lenses”.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rszidendjos telef.: 448 5545 

-T7 - m- ibi—MBi^Mgsssaasam nrn rrer ■ -
— - -~ ■'■■'  - — -x_

‘ St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
J" »56 West 63rd Street

Valandos: antrad. 1—4 popiet

Kai dabar matosi tiek daug ne visi buvo Barzdoti, ba’>.dos 
barzdotų žmoni’ų nejučiomis I sfctuamcs beveik nuo neatmena- Į 
ateina į galvą klausimas, kada 
žmonės pradėjo barzdas skusti? 
Pasirodo, kad mūsų protėviai

motinai, kuris dabar priklauso vieninteliam sūnui Rajiv. Jis vienintelis gyvas Nehru ir Gain- kraštą.

Ji žinojo, kad josios tėvas vi-są laiką bijojo fanatiškų tikin- b^jg į^o lėktuvo nelaimėje.

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

PREMJERĘ INDtRĄ..

Atkelta iš 4 psl.mergaitė paūgėjo, tai Nehru labai dažnai ją vesdavosi kartu į susirinkimus. Kalbėjo Mohandas Gandhi, kalbėjo ir josios tėvas. Ji sekė kalbas, klausėsi plojimų, aiškinimų.Indira Gandhi tapo geriausia Indijos kalbėtoja. Ji išmoko kalbėti dideliuose susirinkimuose. Tapusi premjere, buvo viena geriausių Indijos kalbėtojų. Ji mokėsi iš savo tėvo ir iš Mohan- do Gandhi.
nuį laikų. G palinkimas skustis] 
ba.zdas, ariat ifiinintihgų pokš-j 
liniukų,yra galūninis išrodymas, 
kad žmogtis nėra kilęs iš bež
džionės (beždžionėms barzdos 
neauga), bei jis yra linkęs pa-

Charles Stasukaith
FD.LE.
(312) 2264344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Žuvusio sūnaus žmona,. Indiros marti, buvo nepatenkinta uošve, nes ji norėjo gauti didesnę palikimo dalį, negu Indira jai pavė.Sūnus Rajiv, apsirengęs baltais žvilgančiais drabužiais, padėjo urną po aptvėrtū senu medžiu.

čiųjų. Jam nepatiko Aukso šventovės valdovai. Jiems politika labiau rūpėjo ,negu jų tikėjimas. Jie planavo imti pinigus už upių vandenį, einantį nuo Azijos kalnų. Jie planavo vandenį užtvenkti ir imti rupijas už kiekvieną vandens puodeli.Tie Aukso šventovės sieliai-, ^premjeras Rajiv Gandhi, pa-i reikalavo lengvatų visai šiaurės | dėjęs urną ant padėtų .gėlių vai- Indijai, bet jų planas buvo iatsi- j uikų tabė ; kelis taikos žodžius, skirti nuo Indijos. Alahabadas; — ' --'■-■■■ -■■ • -yra sichų srityje. Jeigu maištininkams būtų pavykę suruošti; perversmą ir atskirti kelias šiaurės provincijas, tai Amand B’avan visa ptašlaitė būtų patekusi į fanatiškų sichų rankas.Kada sūnus Rajiv atvežė motinos palaikus į Indiros ūki, tai urnos laidojimo metu praskrido galingi Indijos karo aviacijos lėktuvai. Amand Bavan pašlai-

GAIDAS ~ DAIM1D
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Ta >27-1741 — 1742Iškasenos Egipte rodo, kad kartu su karaliais ir didikais bu- vb laidojami ’3r jų škustuvai. Šeria jame Tėstariiehife yra įrodymų, kad žmbhėš sklitbsi barzdas. Pvz., brolių parduotas Juo-1 zapas prisistatė faraonui Patifo-j ntii žvairiai nusiskutęs ir vėliau pasidarė jo fiiiansų ministeriu-Romėnai skutimosi įprotį paveldėjo iš Sicilijos. Barzdos skutimas buvo giminės kilmingume ženklas.. Tariau iš kitos pusės, barzdaskučiai. ir iTxs^kustd-- vai pasidarę gfefarusia jiriemone nepageidaujamais asmenimis nu~ sikratjdl... Nėnud$tabu, kad garsusis imperatorius Nercnas neleisdavo savo barzdos Skusti skus tuvn, bet liepdavo ją išdeginti įkaitiiitomis austrų geldelėmis.Įkaitiiitos austrių geldelės (Sheflšj,. tur būt, ir buvo pirmieji barzdos skutimo “moder-, niški*' ĮfaĮSąąV i£ai kada dar buvę vartcgami įkaitinti akmenys. Tačiau papiaMiausla ir pigiausia. priemonę biri’o barzdas reikalui

Jis kvięte visus gyventojus užmiršti "kerštą, nežudyti-vienį kitų, nes -žudynės prie gero neprives. Jis pasakė' kad motinos mirtis jam^gųkėįė 'didelį^skausmą, bet jis žino, kad kerštas ir žudynės gerbūvio nestves.įGerai ginkluoti .kariai atlydėjo premjerą į Amjahd Bav*ahą,r o vėliau ji ‘išlydėjo į New Delhi.Vyrauja įsitStinintes, kad Katėje yra Nehru ūkis, priklausęs jiv .Gąndhv laitoės sausio mėhe- sio rinkimus, -jo . vadovaujama Kongreso partija galės vaidytiRep: :
I 
Ii nurauti. Kinijoje tatn; vartodavo, du apskritus akme- t nuku<% kokie dabar vartojami I žiebtuvėliuose kibirkščiai išgau f V. O Amerikos indėnai pasida- i rydavo įrankį, panašų į kamš- 
į čiatrąukį, ir su juo raudavo bar zdas Ištisais Kuokštais.Atsiradus peiliams, jįe pradėti vartoti ir barzdai skusti. Tikrus Skustuvus pradėta vartof palyginti neseniai (18 a.). Jie buvo brangūs ir tiktai turtin-

geji galėjo juos įsigyti. Tik 19 a. pabaigoje skustuvu galutinai iStoDiUinu. nors jų fwrna išliko beveik nepasiKeitu.,1 iki šių dienų. Mūsų L. Enciklopedija visai nemini bkusiuvų istoiijos, nors barzdų auginimas ten gana plačiai aprašytas-Rimuoji skut:mosi peiliukai nsafe razors) pradžioje buvo daromi iš tokio pat plieno, kaip ir skustuvai. Tik jų tim pa skuti nmsi dalis buV.o taip įtaisyta, l.nd ir norint, nebūtų galima giliai įsipjauti. Kaip žinoma, tie peliukai buvo nuolat tobulina- m ir keičiamu Paganau jugs pradėta garnio iš nerūdijančio pliene, p dejgtc platina.Vadinamasis i sau sa s barzdos skutimas atsirado., pradėjus var Mi ėlektrimii.; skustuvus arba mašinėles, š uo melu rinkojeyr a visokiausių‘rusų, nors nei j viena-iš jų ik išiol nenuskusta I Taip trumpai barzdos, kaip skutimosi peiliui;?!. Didž austas patogu maš yra tas, kad ^nereikia- ■oa'zdos muiluoti, trinti iš kiaulės šerių padarytu šepečiu ir prieš tai gerai išplauti.Barzdų auginimas ir skuti- • mas istorijoje ėję gana banguotu keliu: kartais jos buvo auginamos, gerbiamos ir prižiūrimos, kartais vėl visokiausiais t . įrankiais grandomos. Vieni karaliai barzdas augino ir verte kitus auginti, kiti prievarta rovė savo pavaldinių barzdas- Kartais barzdas buvo, leidžiama auginti t:k Kilmingiems, o kartais tik vergai ir belaisviai buvo barzdoti.Senojo Testamento izraelitams barzda buvo didžiausia vyro puošmena. Jas želdino pranašai ir kunigai. Viduriniais amžiais buvo praktikuojama priesaika savo barzda^ oxL>lamo išpažintojai, berods ir dabar prie siekia pranašo Mohameto barz- (Nukelta į 6 psl)

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

Telef. 476-2345
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1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245
IRI JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

PltzrėjsJ ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI
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STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, 

TeL 9744410
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VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
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Telefonas — 652-1003
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JONO VELIČKOS 
1PĖDIMV DĖMESIUI

Prieš trylika metu I 
vs. California, m r

s An 
Jonas 

Global 
Associates žinioje nedidelę su* 
m& antaupų. Bendrovės vadovai 
kreipėsi į lietuvių erganizariias. 
r .rsvdaini suia.'ti jo arliniua
SIUS.

Ghninės arba apie juos žinan
tieji malonėkite rašyti Lietuvos 
(i: ne ralinia m Ko r.s u la ’. u; N ew 
Yoi ke:

Ob' LITHUANIA
11 West 82 Street

' LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAU
GIJA IŠLEIDO SVARBIAS

GRAVIŪRAS

Neseniai Lietuvių Istorijos 
Draugija išleido mūsų istorijai 
reikšmingas, švedų parengtas, 
graviūras, iki lietuvių isto- 
tijose neminėtas: 1 (‘>56 m. lietu-

luinoje prie Sandomiro; ir 
1CG6 m. lietuvių-švedų kautynes

G raviūrose Esančius lotyniš
kus užrašus išvertė kun. prof. 
Povilas Rabikauskas, dėstantis 
Vatikano universitete. Italijoje.

Iš švedų archyvų graviūras 
gavo Algirdas Gustai ris, jis davė 
aiškinimus, pasilepino jų iš-

šias labai vertingas graviūras 
sn lotynų ir lietuvių kalbomis 
aiškinimais galima jsig>’ti iš p. 
Alicijos Rūgytės, 6517 S. Wash
tenaw. Avenue, Chicago, Illinois 
60629. Už dvi didelio formato 
graviūras tik penkiolika ameri
kiečiu doleriu. Po viena p-raviū- - *■ o
ra neparduodama, tos dvi suda
ro mažą seriją.

Graviūros įdomios ir kaip se
noviškos, meninę reikšmę turin
čios.

m.
MIAMI, FLA.

Aušros šaulių kuopa 1984

L Homeownerstnsurance

KAIP SUDAROMI

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450
Taip pąt daromi vertimai,- giminip 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir- kitokie blankai.

F. Zapolis, Agent 
320814 W.95th St 

Everg. Park, UL 
60642 - 424-8654

----—Du- „ ■ --

M. ŠIMKUS į
Notary Public

INCOME TAX SERVIC1

Išsišnekėjome su Pauliumi.
ko tikisi ten Škotijoje? Visko, lapkričio 22 d. 1 vai. p.p. Miami i 
ir kartu abejoja, kas žino, kaip Lietuvių klube ruošia Lietuvos j 
ten seksis. Kariuomenės atkūrimo 66 m. iri

Pantomima toks menas, kad 65 motų nuo šaulių S-gos įstei-1 
re’kia būti tik pačiu savim ir. gimjo minėjimus.

t’-Nevandravęs ne gielis, kiau-niekas tau scenoje nepadės, pa- Kalbės Kazys Lrbšaitis iš St. 
liu neganes — ne žmogus- teikiant ta neišsakomai sunkia Petersburgo, Meninę programą

Naujienose galima gauti 2
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ , ...

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

Čekį rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

r Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
TRY

KOVOS DĖL LIETUVOS
Triaminic 

Expecto'ant

KAINA — $17. '(Persfuntiirui pridėti $1)

(Atkelta iš 5-to puslapio)-

da. Kai kmie krikščioniu dvasi 
niekei taip pat nešiojo ir tebe 
nešioja barzdas, pvz., pravysiu 
vu kunigai, kapucinu ordino 
vienuoliai ir kt.

Lietuviai žiloje senovėje taip 
į pat nešiojo baizdas Tačiau Vy 
1 tauto ii Jogailos laiKais jc< jau 
Į buvo skutamos. Vytautas ne tik 
Į iicsiždd no barzdos, bet ir apše- 
j pusiu barzdočių nemėgęs. Vė

lam. 19 a barzdų auginimas vėl 
pasidarė L.bai madingas. Roman 
tinio laikotarpio veikėjai — Ba
sanavičius, Kudirka, Šliupas, 
Jablon- kis ir net Smetona dė
vėjo barzdas. Tačiau po pirmo
jo pasaulinio karo skustuvą1 vėl 
atsirado reikalingi.

šiuo metu vėl daugelis augina
si ne :'k barzdas, bet ir ilgus 
plaukus. Barzdų garbintojai sa
ko. kad tai esąs šuolis į natūra-

I Uąją prigimtį, kurios žmogus 
neprivaląs dirbtinėmis priemo
nėmis gadinti.

N. B.

MALONIOS STAIGMENOS
ANGLIJOS LONDONE 

(Atkelta iš antro puslapio) 

kystės >ūnų išmokė savo Tėvy
nės dainų, pasakų, šokių....

Paulius studijavo Į 
giją, nes tėvas to norėjo, kaip, 
ir visi senos kaitos lietuviai’- 
arba daktaras, arba kunigas —. 
ir jokio kito pasirinkimo. Ir at
sitiko taip, kad trečiame kurse 
Paulius pamatė pantomimos . ..
spektakli, tai ir nulėmė jc toli-, 'čio ir nusivylimo pritvinkę, nes j 
mesni gyvenimą, nuo 1978 ine.‘niekada neateina pas savus sau, 
tų jis' profesionalus pantomimos1 džiaugsmo, energijos, o, 
aktorius.Paulius ir jo kolega, ak- gausia, 
torius Neil Intraub, sustojo Lnn-‘ 
done tik vienai dienai, jie vyks- ’ 
ta į Edinburgo festivalį savo, 
laimės išban dyti, p ri pažinimo, 
susilaukti.

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

Liberty federal Savings
AMD LOW ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia -?23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos-ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų, akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

ie>ą, ia€;ą zmrovuT, t; i ka m 
nori įj: sakyti apie bayę'^kįtus, 
Raitu jjand^aiigii ir yffTBdė'ti. 
ir tai sunku, jog žinai, kad sa
lėje nei vieno draugo, savo žmo
gaus, pridūrė jis.

— Kaip tai nei vieno. *une- 
imau; juk Škotijoje t ek Dug 
lietuvių, pamatysi, kaip ateis ta
ve su sėkme pasveikinti', raišką 
paspausti, į skruostą pakštelti, 
tai taip lietuviška, ir kanu taip 
vulgaru svetimtaučio akiai....

Netgi jis kum tai rūpi, sako, o 
aš vis į raminau ir pats širdyje 
tikėjau kad ged jis ir tiesą sako, 
kad mes pamiršome tą nesti’ 
griaunamą principą, kad “savi 
marškiniai arčiau prie kūno”....

Atsilankyti į lietuvišką ren
ginį, paska.inti ypač jaunesne^ 
kartos lietuvį kopti į tarptauti
nį pripažinimą, gaibę ir žievę 
— visų lietuvių pareiga, tokia 

kaip tėviškės pri>i- 
lirtuviška šneka.... O 

lietu vi ų n epą m irsta: 

pat šventa 
minimai, 1 
Paulius

i Pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese jis užbaigė programą sa- 

i vo pantamimos pasirodymu lie- 
j tuviška tematika, savajoja pa-! 
j ruošti' programą lietuvių ^ak-| 
Į miu. baladžių istorijos tema ir$ 
| pakeliauti po pasaulį svečiuo-! 
i iantis pas savus.—

'Gal tai kiek romantiška, bet; 
’ paėti jaunam žmogui įgyven-j 
j dinti jo lab'di jau -gyvendinamą 1 

mūsų lietu-* 
ipsicholo-: svaj°nS yra visų 

vių pareiga,
Aš vis tikiuosi, 

siu koncerte ir 
kus, kuriu net vardų jau nebe- 

’ prisimenu. Tai vėl maloni staig
mena’ Bet vargu, jie tiek pyk-

kad pamaty
tuos du senu-Į

.4,

svar- 
tikėj’mo ir vilties pa- 

Baltutis
F.

■

LIBERTY FEDERAL SAVINGS
4 ' ' AND LOAN ASSOCIATION

Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sųfederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virs trijų šimtų milijonu 
dolerių, g ’

j FOR DRY 
k HAOONG
3 COUGH AND

EXPECTORANT

RflAL 1STATI KX 1AL1UAL UTATf FOR SALI

U
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BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERT IMA L >

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMJNAJE8 
S CKWATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSIMOKUIMAIi. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

1LEKTROS ĮRENGIMAI i
PATAISYMAI į

Turtu Chkaęos miesto ,
Dirbu Ir užmiesčiuose, erelt,

Montuotai ir sfžininfal. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Ta Ima n Avė, 1 
TeL 927-3559

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, EL TeL 847-7743

išpildys solistė Ona Jam eikime.
Po minėjimo bus patiekti ““Pa

dėkos Dienos'’ pietūs.
/Visi kviečiami minėjimuose 

dalyvauti.
Valdyba

RAMINTOJAS
“Nuodėmės alga yra mirtis, 

bet Dievo, malonės dovana — 
amžinasis gyvenimas Kristuj e 
Jėzuje, mūsų Viešpatyje”. Rom.

Šiandien 8:15 vai. vakare ra
dijo banga 1450 AM per ‘"Lietu
vos Aidus” išgirsite “Gerąja 
Naujieną Lietuviams”.

(Sekmadienį 9 vai. ryto malo- 
į nokite pasiklausyti radijo banga 

1490 AM per Sophie Barčus apie j 
“Tikėjimą, kuris išgano”.

Jei turėtumėte klausimu, pra
šomu. parašyti. Taip pat prisius 
sime. knygele : uAtraskime šv

Rašto lobyną”. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P. O. Box 
321, Oak Lawn, IL 60151.

— Neskaitant premjero Rajiv 
Gandhi, prezidentas Zail Smgh 
yra įtakingiausias Indijos žniO- 
gus. Jis buvęs artimiausias In-J 
dirbs Gandhi draugas, kurio In
dijos kare vadovybė klauso.

— Pirmadienį 
kainavo $338.00

uncija1
i

YOUR DOG NiSDS 
VITAMINS, TOO.

i 
j

A Sergeants
me ce: care people

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

*fe»

Y18Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO®!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel.: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Miko šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviŲ 
gyvenimą nuo XX šimtmečio - 
pradžios iki ITPasaulinio karo. ■ 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- ?

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELKS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis. '

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.9? (su per
siūt imu).

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobitlo' 
liability draudimas pensininkių^.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avsn ■ 

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

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KtELA 
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-17LR

ITATt *ASa

Advokatas
GINTARAS P. ČEPŽNA3

Darbo valandos: Kasdien: nu®
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
b pagal susitarimą.

, TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

advokatų draugda
V. BYLAITIS

SrV. BRIZGY8 i
Darbo valandom

9 ryto Dd 5 vai- popiet
tenlaia pagal susitariu*.

Chicago, I1L 60629 

Tel: 778-8000


