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Sovietų valdžia sutiko išleisti 3 mėnesiams Ireną Bo 
Andrei Sacharovo žmoną, bet paties profesoriau:

MOKSLININKAI LYDINS 
METALĄ ERDVĖJE

našliai
) Na u

nėr 
neišleidžia.

Amerikiečia nekreipė į tai dė- 
męsio.bet atidavė “Maršalui Kc- 
nfevu’i”. ~ L ■ .

Kai nušoko nuo laivo’ antra

KAŽIN AR KITAS ATBĖGĖLIS BŪTŲ KITAIP 
PASIELGĘS?

Amerikiečiai atsivedė jį į pakraščių sargybos laivą, 
bet pokalby dalyvavo rusai

SICHAEVALEIDO 456 Iš 
KALĖJIMO

Periodica]
Washington.

— Penktadieni aukso 
kainavo $325

ERDVĖLAIVIS IŠKĖLĖ VOKIEČIŲ IR OLANDŲ
J MOKSLININKUS

Argentinos prezidentas prave
dė įstatymą demokratijai ginti 
kuris leidžia vyriausybei laikyti 
uždarytą įtariamąjį 60 dienų, bet 
i; r gerti n ieč i ai kelia t ri u kšm ą. 
samdo advokatus

Iškėlė vokiečių mokslo laboratoriją, 200 mylių 
aukštumon

— Erdvėn pakilę moksliniu 
kai per 7 dienas ture- pranešti 
80 mokslinių bandymų. Penkta
dienį jie tyrinės jūros ligos prie-

Du vokiečių ir vienas olandų fizikai iškelti 200 my
lių aukštumon, kad galėtų ištirti, kodėl be Žemės trau
kos liejamas metalas yra lengvesnis ir stipresnis. Erdvėn 

juos iškėlė 5 Amerikos atronautai.

Orbiton pakilę američiečiai 
tuojau pranešė Houston stočiai, 
kad viskas vyksta tvarkoje. Kad 
vienas įgulos narys prašliaužė 
tuneliu į sandelį, tai pastebėjo, 
kad iš vieno vamzdžio varva (le
salai, bet tai neatrodė rimta kliu-

Valdžios vertėja tvirtina, kad jūreivis nori pasilikti 
Amerikoje, gauti azyliaus teises

AMRICAR, Indija. — Praei
tuose rinkimuose dauguma lai
mėjusi nuosaikioji Ahali Dal par
tija, vakar paleido iš Pundžiabo 
provinei os kalėjimo 456 politi
nius kalinius. Kai keliais šūviai- 
tuojau po kalbos buvo nušauta^ 
nuosaikus Ahali Dal partijos va^ 
das, tai visoje provincijoje buvo 
suimti keli-/šimtai įtariamu, gali
mų teroristų. Jie praleido kalė
jime du mėnesius. Jeigu iki šio 
meto nėra suimtu įrodymu tero
ristinės jų veiklos, tai jie palei
džiami. Iš viso jau paleista 762 
įtariami terorbtai Pundžiabo 
provincijoj veikiantis įstatymas 

leidžia prokurorui laikyti siimtą 
pavojingą žmogų 60 dienų. Indi 
jos vyriausybė gali uždarytą Įta
riamąjį laikyti ištisus 3 metus.

BYLA BAIGTA, JŪREIVIS PLAUKIA NAMO 
TVIRTINA GEORGE SHULTZ

WASHINGTON, D. C- — Prez. 
Ronald Reaganas patyręs Imig 
racijos pareigūnu padarytus ne
tikslumus ir vėl nuvedusius Mi
roslavą Medvedį į sovietų laivą 
“Maršalą Koniev". įsakė tuojau 
ištirti visa reikalą.

Prez. R. Reaganąg
Įsakė ištirti visą nuo sovietų laivo nušokusio jūreivio 
Miroslavo Medvedžo- bylą, nukėlus ji nuo “Maršalo 
Konievo”. /

t Medwdis- nežmerd;- kabinti’ Su
sakyti. Jis. pasakė,.'ikacb ; jis feiėj 
gai jaučiasi' iri ka d' . j į .' 
krėsti driębu'lys* 'ąjirėrikiėr 
čių gydytojas riūtąiė". paguldyti 
ji netoli esančioje'pakraščių 'sar: 
gybos ligoninėj ė. Ten j is.; ramiai 
atsiguleiiri pirmą. įcartė ^žrnigo. 
Jis miegojo-visą, naktį. :Jįš ne
buvo miegojęs. tris- naktis. Visą 
laika buvo* slapias? ' '

Ligoninėje gydytoja? * jį ap 
klausinėjo. Jie priėjo’ išvados, 
kad :is visais atvejais yra.sv'ei 
kas, fiziškai ir psichiškai. Jie ne
pastebėjo jokių nenormalumų .

Iš New Orleans atvyko į uos
ta imigbacijos pareigūnai. Jų tar 
pe nebuvo nei vieno, kurk bū
tų kalbėjęs rusiškai arba ukrai- 
nietiškai; Bet imigracijos, parei-

Pasirodo, kad teisingume de
partamento vertėja Irena Pa- 
doch labai nustebo, kad Louisia- 
nos imigraci:os pareigūnai iš
sprendė klausimą visaip kitaip, 
negu nuo laivo du kartu nušo
kęs jūreivis norėjo. Vertėjai jis 
aiškiai pasakė, kad nori pasilikti 
Amerikoj, o Imigracijos parei
gūnai ir vėl jį atidavė rusams.

Lcusianos Imigrnei:cs virsi- O w
ninkas Duke Austin pripažįsta, 
kad jie gedėjo padaryti klaidą.

klausė pasikalbėjimą telefo- 
bet vėliau kai paklausė, ar 
non azvliaus teisės, tai jis
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CAPE CANAVERAL. Flo. - - 
Ketvirtadienį popietę Amerikos 
“Challenger' iškėlė į erdvę du 
vokiečių mokslininkus ir vieną 
olandą, erdvės specialistą. Dar 
nei vienas erdvėlaivis neiškėlė 
į erdvę 8 žmonių ir neiškėlė vo
kiečiu pastatytos erdvės labora
torijos.

Erdvėlaivį valdys penki paty
rę erdvėlaivių specialistai, bot 
įsakymus pakilusiam erdvėlai
viui skelbs Miunchene vokiečių 
įrengta speciali stotis.

Jie 
nu. 
jis 
nepatvirtino, kad tos teisės nori 
Jeigu jis nenori azyliaus teisės, 
tai jam geriausia plaukti namo 
Azyliaus teisės-nenoruu nian n- 
reikia, tvirtino viršininkas. Ji: 
pastebėjo, kad jaunuolis vėl ve
damas į ‘"Maršalą Koniev” prie 
žinosi, nenorėjo eiti.

tinė administracija norėdama pa 
tenkinti didžiausius Amerikos 
farrnerius. pakeitė Carterii nu
tarimą.

Kais ir
pasilik-i Jungtinėse 

• jeigu aš te noriėsiu, 
to nedaryti.

- Savo pareiškimą 
‘"Miroslav Medved”, 
'ienos iš p’rmo karto rašė, bet 
ne “Medvid” kai visi Chicagos 
lakraščiai dar ir šiandien rašo. 
Kol. šitie dalykai buvo aptaria
mi. tai sovietų laivas buvo pa
rištas ant inkaro ir negalėjo nie
kur judėti. Nutarimas leisti 
Medvedžiui grįžti j Sovietu Są
jungą buvo padalytas su Baltų- 
|ų Rūmų, valstybės departamen
to ir Teisingumo departamento 
.žinia. _ $
Nutarimas leisti* Medyeisįžiui vyk 
ti namo buvo praneštas Sovietų 
ambasadoriui Anatolijui Dabry- 
novui, kuris išeidamas iš Vals
tybės -/departamento, pirmas 
pranešu ^.spaudos atstovams, kad 
Jūreiviyį 'Mitoslavui Medvedžrūi 
leistą^ grįžtu į soyietų transporto 
Jąįyą.ir^jaih.leista grįžti namo.

• Amerikc^rižūrnalistai paklau
sė ^Dūbryri’iiią, kadėl Medvedis 
ąu-kartu šoko iš einančio laive 
r Mississippi Vandenis, jjeigu jis 
dabar nori’grįžti į Sovietu Są
jungą.

’ Dobryninas truputį pagalvojo 
ir tarė:

— .Aš ijėsu. jūreivis, todėl ir 
-nežinau, kuriais, sumetimais jis 
šoko. . . -
L Antradienį po pietų buvo at
šaukti “Maišalą Konievą” sau
gojusieji pakraščių - laiveliai, o 
.pats, laivas tuojau nuplaukė į 
Belle Classe uos*ą. kad ameri
kiečiai galėtų prikrauti 120.909 
tonu javų.

Įsiveržus sovietų karo jėgoms 
į Afganistaną, prez. Carteris pa
tarė amerkiečiams nevažiuoti į 
Maskvos Olimpiadą, bet dabar

— šijitai ketvirtadienį pale 
pagrobtus rusus.

Paaiškėjo; kad vertėja Padoch 
nėra nuolatinė teisingumo de
partamento tarnautoja. Ją susi
rado New Yorko priemiestyje, 
namie. Susisiekimas telefonu ne 
buvo aiškus, bet ji aiškiai žino, 
kad jūreivis norėo pasilikti Ame 
rikoje. Ji patyrusi apie Imigraci
jos pareigūnų nutarimą, tuojau 
telefonavo prezidentui ir pasakė 
apie padarytą didelę klaidą.

New Hampshire kongreso ats
tovas. respublikonas Gordon J. 
Humohrev, pareiškė kad krro- 
tui padarj’ta didžiausia gėda, bai 
luinas.

Ketvirtadienį “Maršai Ko
niev” iš Belle Classe išplaukė į 
Reserve. Ld. uostą, kur pradė’a 
krauti javai- Už dvieju dienu, le.i 
vais išplauks į Meksikos liauki 
ii vandenyną.
Prezidentas įsakė nukelti Med

vedį iš “Maršalo Koniev". ridės- 
1yti visą reikalą ir viską taip su
tvarkyti. kad panašūs dalykai 
nepa. ikartotu.

Vokiečiai mano kad jiems pa- 
, vyks išaiškinti, kodėl žmogui
• galva pradeda suktis ir bandys 
surasti priežastis tam suknnui-

■ si sustabdyti.
Be to, išorinio erdvėlaivio pu-

• sėįe mokslininkai įrengs į:an-
• kius. kurie turėtu padėti matuo- 
; ti laiką. Išorinėje pusėje bus
■ įrengti keli astronominiai laikro 
‘ džiai. Tie laikrodžiai bus sude-
• rinti su tokiais pačiais laikro- 
< mdžiais Žemes paviršiuje.
į Jiems svarbu nustatyti, ar erd 
j vėje laikrodžio takšėjimas bus 
? bent tūkstantine sekundės dali- 
I mi trumpesnis ar tas pats. Tik$- 
'• jus atomo lakrodžių nustatymas 
t yra labai svarbus viso pasaulio 
! laiko sinkronizacijai.
I Amerikos mokslininkai stebisi 
J praktiškais Vokietijos ir Olan

dijos mokslininku planais.

kai: 40 metų Emest Mcssersch- 
midt ir 44 metų Reichard Furer.

šio erdvėlaivio pakilimą ir 7 
dienų skriejimą erdveje tvarko 
vokiečiai. Už visas erdvėlaivio 
pakilimo ir skriejime išlaidas vo
kiečiu vyriausybė sumokėjo 
Amerikai $65 milijonus dol.

Erdvėlaiviu pakilo 39 metų 
olandas Vabo Ockels. fizikas, ku 
ris atstovauja 11 mažesnių Eu
ropos valstybių pastangas pažin
ti erdvę. Jis prižiūri lahoratori- 
:ą. kurią mažos Europon valsty 
bės pastatė Vakarų Vokietijoje.

Vokiečių, 
i rengta, netoli 
Pfaffenhofen 
erdvėlaivis 
skriejančiu 
kiečiai

— Smalkus lietus ir vėjas i? 
leksikos įlankos įsiveržė į Loui 
?mą. bet iš ten pasuko į Rytus

0*^ gūnams rūpėjo vienas dalykas^ 
kad- jis būtų sveikas, kad jam 
hutų aiški teisinė j g padėtis., h 
kad jis žinotu, jog gali pasilikti 
Amerikoje arba važiuoti namo 
Amerikiečiai leis jam čia pasilik
ti arba leis grįžti namo.

Jie paklausė ko jis nori. Jis 
neabejodamas atsakė, kad jis no
ri važiuoti namo. Jis du kartu 
šoko no milžiniško 120.000 tonų 
sovietų Įaivo į Mississippi upę, 
kad galėtų pabėgti iš rusų glo- 
bdšųrlgyXrenti laisvoje Ameriko
je, bet abu kartu amerikiečiai ji 
gražinę rusams. Pirmą kartą pa
tys pakraščių sargai savo laively
je jį nuvežė prie “Maršalo Ko- 
nievo” pašaukė rusus ir liepė 
pasiimti. Jis sakė, kad jis nuo 
šio laivo pabėgo, jame jis neno
ri būti, kad rusai j L nužudys, 
galvą jam nupiaus, kaip rusai 
ukrainiečiams darydavo.

erdvės stotis yra 
Muenchenc. Olen- 
kalnucse. Kada 

užmezgė ryšį su 
Challenger”, tai vi- 

anglu kalba pasveikino 
isą erdvėlaivio įgulą: “Mes di- 
žiuoįames jumim visais iškilu-

— Sv. Martynas 
Vidmantas, Uos-

* The First and Greatest \
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baigtas. Ji> galės grįžti į “Marša
lą Kcniėvą”.

Pirma negu grįžo į laivą tai 
Medvedis pats rusiškai parašė 
tokį laišką:

„Aš Mircslavas Medvedi 
i ariau grįžti į savo žemę, S 
tu Sąjunga”.

Aš neprašiau azyliaus 
Amerikoje. Aš' darau šį ę 
diiną laisva savo valia, turėda
mas progos šį klausimą aptarti 
sū ' Jungtiniu Valstijų pareigū- 

aiškinau. kad aš galiu 
Valstijose, 
š nutariau

> Sa^F/^<M;^n^ėiSl^eČTai- rtrgr.

• ipa^Įi^L^mėrikaje.?. tai ’-jfsr 'dū : 
'-j«i^ir'rpasiinokęs$ ?ti:eČią' .'karta Į 
' ;.įjis n'ori'hfežnipti na,-4

. ./r"'" į 
: "Inrigrącijds pareigūnai , vieni Į 
negalėjo Medvėdžio?” likimč nn- f 
Spręsti; Jie turėjo: .atsiklausti

’ VaJ-stYbės departamento.- Iš Wa
sh ingtor. o jie. neturėjo pareigū- 
ūo -siųsti i New Orleans. Jie. pu- 
tarė?*T<ad. galima šitą klausimą 
išspręsti telefonu. Surado rusiš-

| kai kalbantį ispaną Menendez ir. 
j telefonu paklausė, ar nori grįžti
I Sovietų Sąjungon, ar nori pasi- 
Į likti Amerikoje.
i ■ -As noriu važiuoti namo, — 

:am atsnkė Medvedis. j
Iš Washington© atsakė, kad jis 

turi savo norą parašyti raštu. Kai
Į as bus padalyta, tai reikalas bus |

Vokiečiai erdvėn iškėlė keli, 
pečiukus, kuriuose bandys ty
linti įvairų metalą erdveje. 
nir neveikia Žemės trauka Vo
kiečiai mano, kad metalas, lydi
nąs be žemės traukos yra žj - 
niai lengvesni* ir stiprsenis. 
C’kslir.inkai nori nustatyti prie- 
nstį. kodėl jis lengvesnis ir stip 
csnis. Vokiečiai žino, kad erd- 
ee Įviliotas metalo* yra lyg
esnis ir žymiai stipresnis, bet 
ie bandys njs*atyti. kodėl jis 
en lengvesni* ir rtipresnis.

e *nndelio aukšte mo 
įT-onrė rogutes. į ku- 

>a*cdint<as viena* asu'o- 
paleistas suktis -mar

iau. Vokiečiams isaky- 
rti, kaip sukimas be 

Žemė- traukos atsilėps į ausį, ko 
kios pakaitos įvyks ausyje ir

WASHINGTON. D. C. - S 
vietų laivyno mobilizuotas j 
reivis Mirosjav Medved,' p'ralei 
dęs kelias valandas amėrikieęią 
pakraščių laive, ’blogai pasijau
tė, tai amerikiečiai nutarė nuvež 
ti i New Orleans pakraščių sar
gybos ligoninę, kur -jis rwliai 
praleido naktį ir pailsėjo. Ligoni
nėje visą laiką prie jo buvo Ame j 
tikos pakraščių latvyėo ir sovie
tų gydytojas. • ' i

Amerikiečių pakraščių sargy
bos laivė buvd.dū fūsaLkiįfiė iš 
“Maršalo Koniev” atlydėjo Med
vedį į eanęrikįečių pakraščių sar 
gybos laivą, tai ten ‘atvyko ir so
vietų “Maršalo Koniev” laivo 
kapitonas rusas. Ten. visi susė
dę kalbėjosi apie Medvedzia ’nu
tarimą šokti iš einanęip: sovietų 
transporto, laivo i Mississippi, vai) 
denis ir plaukti prie upės pak
raščio. Amerikiečiąi jam paaiš
kino, kad jie nori patirti., kodėl 
Medvedis: šoko iš laivo. Ainę- 
rikiečiaf prašė^ atėjijsnis '~rnsu*r 
kad jūręivik iššišknitų' ’šokimo 
priežastį. Jeigu jis ‘nori pasilik
ti Amerikoje,^.tarJis turimiems 
pasakyti, p turėjo kito
kias ..turi,
taip p^j^as/kjrtL'^^^pį >kąd: 
už' ši p&akyhiai ' 
baus’

........................................... .. .
r Wx. - r 4
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslu žinių populiarus perteikimas 
JONAS fvDOMAVLCIUS, M. D.

lAuis. Gimęs žmogus tą pavel- 
dijinią — tą kraitį atsineša ir 
ant jo pamatų sau gyve
nimą. Vienas, taip sakam, lik 
šum būdą susilipdo, kitas —gra- 
iiu> namus, u dax kitas ml 
u-uguiaLiu* pasistato.

Mes n.galime pasirinkti savų 
tėvų. Jei gagėtume, lai pasirink
tume ūk svc-mkus, kurių tėvai ir

STROKO PRIŠAUKĖ! AS (10)

tėvų lė.ai nei po 100 metų gy
venu L pajėgė gerai atlieti savas 
pareigos, o nevirtę lepšėmis, 
Kaip iiouguniaiš, savo gyvenimą

Nebūkime Joneliai durneliai, kol dar lai
kas šalinkime nuo savęs siroko prišaukėjus, I 
būdami gydytojo globoje!

Mediciniškas raginimas

Jau anksčiau čia susipažinome kas.
su 11 -ka stroko priešaukėjų: su Tagi, širdies normalus ar ne

tęsia.
Yra krdkų ant šios žemė A 

kijr ^miamxiai vyrai — mote
rys puošia zeinę. Tokie nežino, 
kas yra širdies ataka, sirokas* 
cukraligė, sklerozė ar poniška 
aga (podagra).

Deja, žmonių rasė dabar ga-

Pensininkai Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje, 
klausosi gydyojo pranešimo apie apsaugą nuo stroko.

Nuotrauka M. Nagio

amžiumi, lytimi, su pamažintu 
kraujo kiekiu smegenyse, su nu' 
tukimu, paskeltu kraujospūdžiu, I 
širdies negerumais, perriebiu, ’ 
jjersakižyu, perrūkšeiu ir pertir- i 
šia krauju ir su persi jaudinimu. 
Dabar toliau šviesimos tų nieką- ‘ 
dejų — stroko prišankėjų reika
luose.

12. Širdzes ritmo nenormalumai 
(Cardiac arrhytmias) «

Ktdso nenormalumai gali su- 
mažinti kraujo pritekėimą į 
smegenis ir dėl to gali sukelti 
mažakraujyste (ishemic), su
kelia praeinančią ataką ar kiek 
stipresnį smegenų sužalojimą.

.Yra viena rūšis širdies ritmo 
nt normai ūmo — ji vadinasi šir
dies prieširdžiu virpėjau (at_ 
rial'fibi illation). Taip virpant 
smulkiai — nep.lnai — tankiai) 
susftraūkinėj an t prieširdžiams* 
juose sus.d^io, prie jų sienelių

normalus darbas takoja norma
lų ar liguistą smegenų veikimą. 
Iš anksčiau jau žinome stroko 
pi [šaukėjas (antras i§ eilės) — 
sumažintas kraujo pritekėjimas 
į smegenis (tramient ishemic at I 
lack, trumpiau — TIA), dažnai 
atsiranda ilgesniam laikui šir
džiai nereguliairai dirbant — 
plakant.

Kai kurie širdies ritmo nere
guliarumai sutvarkomi vaistais, | 
kitu atveju priseina reguliuoti 
širdies ritmą elektriniu įtaisu, jį 
po odą jxadedant. (Pacemaker). 
Kai perle tai širdis muša, perina 
žai kūno dalys, ypač smegenys 
kraujo gauųa—tada žmogus alp- ' 
s ta. Tas.-įtaisas pagreitina,—su* 
normuoja širdies rimtą i rįgalina 
pakankamą kraujo pritekėjimą 
į vis? kūno d lis, įskaitant ir 
smegenis.

13. Pi išimtis (Genetics)

dinama ne tik paveldėtų ligą, 
bet ir dabai’ gyvenančių asme
nų, kurie girtauja* rūko, nesvei
kus gailinu (kavą, p?psus....) ir 
takius valgius naudoj a, tinginiau 
ja (darbas — gyduoles atstoja, 
o visos p^auxio gyduolės negali 
pakeisti d^ibo teikiamo gėrio), 
jaudinąs dėl niekų ir nereika
lingais vaistais, narkotkais save 
menkina.

Dabartinio jaunimo didi dalis 
velįja. ištvirkauti* nesimokant ir 
niekais, be poilsio laiką leisti.To- 
kie privry žmonių rasę iki igsi- 
gimiino.Tada žmonės bus, kaip 
obuoliai krepšyje: ne vienas ki
tas su]MĮvęsy bet visas jų bušelis 

j bus pasmirdusiai sugedęs. Tada, 
žinoma* jok sveikas gyvenimas 

i taps negalimu.

Gerinimas žmogaus gyvenimo 
| -i. kelias

i • Kari # Sep įmausią prigim-

a«<.joui.us vergės Valgio, geri- 
Hkcup | v cL-i-l lUo KvKj mCo V čuLbOdLS

Frigzmt.es įtaka į pakeltą 
kraujospūdį

nimą?’’
— “Ijiikykis įsakymų: nežu

dyk, nesvetimoteriauk, nevok, 
ne t ei win geti'nei i ūdyk, neaagąudi- 
nėk, gerbk savo tėvą ir motiną/’

— “Vieno dalyko tau trūksta: 
eik parduok visą ką turi ir iš
dalyk vargšams. Taip elgdama 
'is įgysi turtą danguje. Tada eik 
ir sek mane. Tu turtą įsigijai nu
sikalstamas, kitus nuskriausda- 
mas.”

Taip ir mums dažnai trūksta A
svarbiausio: gerų darbų, nors 
bloga nedarytume. Nelaimė, kad 
vra taip sumišusių ų. kurie skel 
bia. kad geri darbai nereikalingi, 
jie yra purvini skudurai.

Kiekvienam iš mūsų yra būti
ni artimui atliekami geri darbai. 
Geru darbų darymas reikalauja 
iš žmogaus ne tik širdies, bet ir 
turimo gėrio pasidalinimo. Tik 
taip elgdamasis tu būsi tikras

» sius nesame !a;«vi. ”*.< ■ :: ,iin- 
i ties stenkimės kiekvienas flath 
i 2»au ir daugiau įsigyli nes ji yra* 

bHngiaisias dalykas žmogui- 
brangesnis už auksa ir Mflabra 
[mintingą žmogų tiirwi ncap>- 
kiną, bet pOf juos jis gerina ar
timo gyvenimą, ir dė! to pelnosi 
tikrą laimę.

Ne visi turtingi žmonės tuntia 
kitus skriausdami. M::t. ne vpi 
gimsta su vienodu k'ekiu išmin
ties’ tšmintingasis geriau pajė
gia pratursti už paikąjį.

Tikrai geras turtuolis nepas 
miršta šalia jo esančio vargšo. 
Jis nelaukia, kad “svieto lįgjįi- 
tojas” ateitų ir ;anx nurodytų, 
ką jis turi daryti su savli turtu. 
Jis pajėgia turto Įsigyti ir jim 
pradžuigir.ti mažinu už save pa 
jėgųsj. Tąip elgiantis užsitikri
namas geras — laimingas gyve
nimas ne tik čia ant žinės Py-

piixiba sraujo krešuliai. Pasta
bieji, ar jų dalelė gali atitrūkti 
iuo sienelės ir būti iiunesta j

Žmogaus visą gyvenimą < tį tuj^tų žmogus,’ jis daug gero 
mia paveldėjimas. Yjrp irjmo- nusitektų j,?i savo -gyvenimo va 

ei-s n^-.inėss celėse randasi-mav landą kreiptu sveikesne linkme.
.. Toks atitiūkęs krau- žos sėlės— genai; yie yra pa- Tcdėl dabar susipažnkime su 

5« kreCUys niedeineje vadina- veldėjimo -pradai.Juose sukaup- . Žane gaus sūrimos prigimties 
-Jmas Embo-lu. Tada, priklauso- ».s n...oriškas stebuklas — visos- menkinimu, šiai tie klysteliai, 
Jnai nuo nunešto j ssn'Hįenb kre žmogaus -savybės: jo -lytis ūgis, kurie. r.~l ir neblogą prigimti 
Julio (embofoj dydžio -gauna- -^yeikaia išmintis, palinkimas] niekais verčia:.
jnas atsakančio sunkumo stro-įvairiems stiprybėms ir s lnyš | 1. Rūkymas tabako, valgymas

--------------------------------- |lcūllipoj6 ! 
--- ikiild illčlS   y 1’3, CUx- 
lis zuipgauis aplm^cb. kokiu ji 
Lujli j suokų gavuną .'

V ž.iiiv-iiie, aad turkio^ ncge- 
rovto s<xxiii stropo nuo
zmiogoius. nik U3 negerumai dar 
LxeiSoi^KiLia., ko-uci Kai Kurie žmo 
nes gaum saoKą. o Kili ne. Taip 
pat vien aplinkos jta^os Iuma ne 
lemia zjnogaus amžiaus ilgumo, 
smuies ilgų sulaukimo: juK yra 
uvbaešimimeėių (2U m.) vyrų- 
ni'uLei ų, kurios - Kiu.e jau Imi 
prisKretusias 5370 aiterijas.

Čia ir paaiškina tą skirtumą 
pi antis. Tėvo — motinos sėK- 
io^e itisą paveldėjimo pia-uai (ge-: 
na;) lemia* au- mes gmsime vy- Į 
ro ar moters lytį turėdami. Jie 
Aciiiia musų kūno sudėtį ir stim-! 
bumą* cuvių ir pia Jkų spalvą, to 
tap pau ii* kai Kuriuos fizinius ir 
ehemmius nencimaluniLis* o . 
taip pat ir išminties —proto gau
są. * ■ - i ! 
Pfigimtis kmza šeimose turimus 

širdies negerumus

AviLlos studijos nurodo šei
mos narių prigimtą palinkimą 
-ii uies ligoms. Anglijoje buvo 
segamos urminės vieno vyro tu- 
rinčių š'ra'iei kraujagyslių pri- 
skrėl.rną (ishemic hearth disea
se) .Jo pirmos eilės kraujo gimi- 1 
nakčiai net 5-kLs (5) kartus gau- ' 
siau si.go ta pačia širdies liga, 
palyginus su visų kitų gyvento-. 
jų i-a liga susirgimų.

Sunku sekti per generacijas

Piigmi.os savybės jlakoja krau 
jospudį. Nors čia dar nėra aišku, 
□et yra žinoma^ kad juodoji ra
sė iiHišia nuo paxeAo kraujo- 
spuazio gausiau, uz baltąją.

buvo atlieti tyrimai Rytinėje 
Airikoje. Tai ūKininkų kraštas 
ii- ten žmonės seka savo tėvų— 
protėvių nurodytais — sveikais 
keliais. Ten žmonių mažai ken
čia nuo pakerto kraujospūdžio. 
Taip yra Rytinėje Afrikoje. Ma
tom Kad ir prigimtis nesveikai 
— palinkusi į pakeltą kraujos
pūdį, bet sveikas gyvenimas lai
duoja žmogui sveikesnį gyve
nimą, noiS ir turinčiam prigim-

žmogaus paveldėjimą

Paveldėjimo alžvilgu (gene-į 
tiškai) sunku sekti žmogų, nes

apaštnlas — Jėzaus sekėjas.
Neteisingai praturtusiam yra 

daug sunkiau patekti į laimę, 
negu kupranugarui išlysti pro 
adatos skilutę. Tokio turtuolio 
širdis yra prie turto, o ne prie 
vargšo. Tokį jį slegia jo turtai 
ir jis neturi laimingų dienų sa
vo gvvenime

Teisingai praturtęs išdalina 
vargšams gėrį ir ką nuskriaudę^ 
— atsilygina. Toks jis dvasines, 
vertvbes .stato aukščiau žemiš
kųjų tunų.

Neužmirškime kilnių dalykų, 
kuriuos skelbia šventos knygos. 
Xuo tokio užmiršimo nė viekas 
iš mūsų, įskaitant ir išrinktuo-

venant, bet ir anapus besirandant 
Nereikalaukime todėl, kad 

vien anas turtingasis tegu! tur
tus dalina, o aš sėdėsiu ir tik sa
vimi rūpinsiuos. Ne, šim:ą k,?rtų 
ne! Kiekvienas >iš mūsų turime 
visada šio to, kurį galime artimui 
suteikti, kuris jo neturi galimy
bės įsigyti. Jei šiandien dar ne
galime artimui talkinti materia
liai, tai talkinkime jam savu dar 
bu, sava širdimi. Mat, dvasinis 
-gėris, lygiai kaip ir medžiaginis, 
kiekvienam iš mūsų yra būti
nas. Tad ir dalinkimės su arti
mu -- kiekvienu žmogumi viso
keriopu turimu gėrio perviršiu- 
mi/ i. H

tą palinkimą kraujo spaudimo 
elimui.

Priešingai yra Vakarinėj Al 
riko j (iš len dauguma Amerikos 
juodąją buvo atgabenta). Ten! 
(laug ua-agiau pakertą kraujospū j 
dj turinčiųjų a.sirado tada, kai; 
žmonės iš kaimą ėmė keliauti į į 
miestus. Matom* kad prigimtis 
ta pati, b3t miesto gweninnts su 
jo įtampą keaaincia aplinka ir į 
moderniniu gyvenimu turi įta,J 
kos kraujospūdžio pakilimui.

Taigi, ir juodąją tarpe daines 
nė liijiertensija gali rištis ne 
vien su prigimtimi, bet ir su ne- 
s\^rka aplinka.

14. Tvairzos įtakos stroko 
atsiradimui

B.3 čia jau minėtu 13-kos siro
ko prisauKėjų. dar ir kitokios 
2vaūios pnez.astys gali įtakoti 
stropo aWriacljna. Sakysiu, ar-
iciijų susirghnlas, sergant sifiliu, 
įali sugerti stiuką, žinoma, tai 
.Vienybė, bet ji irgi yra rea- 
1:. Visi kiti virs minėd s*roko pri!

J. ir A. Janušauskai stiprinasi sveiku maistu Lietuvio sody
boje, Alvudo pažmonyje. Už jų Mykolas Kirtėjus ir naujas 
sodyboje gyventojas — siuvėjas ir laikrodininkas Juozas 
Mėskelevičius. (M. Nagio nuotrauka) >

kiaule apie žmogų

■s.
jo gyvenimo vidurkis yra peril- | 
gas* idant galėtum jo generaci
ją sekli idingą paveldėjimą.. Už 
lai yra sėkami tuo reikalu gyvu
liai. |

Buvo šokamos čip beždžionės 
(stjuiied monkey), ją kraujuje 
esamo cholesterolio ažtvilgiu. 
Nors visos tos l>ezdzionės buvo 
geriamos vienodu maistu, tik 
kai kurių ją kraujuje atsirasda
vo perdaug cholesterolio. Ki
toms ju tik siek tiek jis pakilo, 
l’rečios turėjo savo kraujuje 
chosterolio kiekį tarp virš mi
nėtu kraŠFtitunnmų.

J’ada beztlžionės tbuvo Veisia
mos atskiromis mminėtom-is gru 
pėmis g»nij)ėmis. Jų vaikai turė
jo tas pačias savybes savo krau
juje. Kuriu tėvai turėjo perdi- 
de.į kiekį cholesterolio, tai ir jų 
vaikų kraujuje jis buvo perauk- 
šlas. I\s pals buvo ir su žemą 
cholesterolio kiekį turinčių tė
vų vaikais, ir jų cholesterolis 
buvo z onas.

Matom, nors beždžiones gavo 
!ą patį jna slą, jų prigimtis (ge
nėto) gaunamą maistą savaip 
(atsakančiai savo prigimčiai) su 
naudojo. Ta liesa tinka ir žmo
gui.

Yra b m I krą riebalų rūšis, 
kur yra tam I krų šeimų krau
juje. Ta kriujo suriebėjimo rū
šis jau ankstyvoj? vaikystėje 
surardama ir sumazinajpa atsa
kančiu Tčda sumažina*
mas pavoju^ gauti prieš laikinas 
širdies kraujagyslių sklerozės. 
X^susekamas ir negydomas 
toks kraujo priar
tina ankstybame arftžhij žmogui

.ūkėjai yra doug dažnesni.

IŠVADA: Š; skyrių viri pen- 
i n inkai laikyki t a, kaip Liaudie* 
Jni/r.steto padalinį* kurio me- 
licmiškas žinias siudijuokite* 
nuėjimuose aptarkime n slenki- 
ės išmoktas žinias įgyvendinti 
avame gyvenime.Xe-adme bū- 
i tinginiais ir reikalai]ii greit ir 
trumpai negalimo labai i^u if 
vaunaas dalyko aprėpimo Stiol 

-<cs gali būti labai sunxi liga. To 
dėi labai sunkiomis priemonė
mis reikia nuo jo gintis. Kito 
keiio nebuvo, i>ėra ir negali bū
ti. ’lodei kicKviena^ imkime sa
ve nagan. K’taip s-u skyr,aus 
* alsas bus vien tyruose šauks
mas. lOGėi ruoš tyrus paverski. 
113 lietu” io pensininko sekly
čia. Savą asmenybę padaryki
me inuią medicinos tiesai Tada 
mes įva.Miopai kapsimi sveikes- 
niLs* /skutami ir nuo siroko ap- 
sU'iu^ojimą. Daugiau tuo reika
lu kitą kaiią.

PASISKAITYKITE: Arthur 
Ancowttz, M. D., Strokes ami 
their PKEvEXTlOX. — Ajave 
Book.

KILNIOS MINTYS

Kiekvienam, tiek tikinčiam, 
tiek kitokiam yra jo sveikatai 
būtinas k ^dieninis kelioms ar 
kelohkai minučių susikaupimas 
(pūū!Tryįai>t *a
;as ar kite pareikštas.

Galima pasinaudoki tam rei
kalui ir S’Hęančicmis kun. Juozo 
Juozevičiau> pareikštomis min
timis.

- “Mėkytojau. ką turiu da
širdies ataką k*d laimėčiau amžiną gj’ve-

Paršelis sykį kiaulę klausia:
Mamut, pasakyk,
Kas žmogui maloniausia?” 

::Paėst,” atsakė kiaulė. “Tik paklausyki: 
antai, .....
miškai,

su paukščais, žvėrimis, 
visi laukai, 
laukuos — javai, 
ir vandenys su žuvimis,

raguoti ir naguoti gyvuliai,
ir bičių aviliai,
ir dar ko negali matyti, 

nei suskaityti —
tai viskas žmogaus maistui.

Tik tu ,vaikeli, pabandyk: 
paimk ir tiek suryk!

Dėl šitiek ėdalo ir arklys nugaištų-
’ 0 jis
ramus, kaip sienoje vinis!
Ir ar tu žinai, vaikeli,
kad žmogus visą amželį

tik stačias teeina? 0 matai, kai t: k suėda, 
tai ir prieš karvę būtų gčdr: 
lig žemės pilvas jo nudribtų

ir einant visur kibtų!” z
A. Giedrius

— Ncri.h Carolina’ įsikūrę In
dijos gurų grupė, pasipihigavu i 
lengva‘ikiai$. ruofėri pabėgti j 
Rerrau<l<v setas, bet FBI juo* 
laiku sučiupo ir a'i^avė į teismą.

— Sukti Indijos tikybmFnkai

, kaustyJ
’etamą.

pančiais ir a'vfžti į

I CTĄ vadovybė nore o i 7.< ky
li najįbs buses Chicagrjet fe- 

I <]er?linė vyriaus;.tė ne utinka. 
I -h nenori, kad tušai butu'užs i

buvo Mikiikvti piie laivų, su- iromis vienoje bendrovėj?

Sešted. — Pirm., Sat. — Mond., November 2 — <1985
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ĘĄĮė UALIMA PĮ0ĮAU VAŽINĖTI CHKAGOJE

. Ęrigthph Parko Ethic Senior

4yę., pįtesė ^vo būstinėj nau
ją Čįhigagcs Tra-hsjt Authority 
(CTA) informacijos centrą, 
CTA pradėjo veikti BESS bū^ti- 
neįie įjRsHĮ penktadienį, spalio j 
25 A k. veįks kiėkviehą mėnesį į 
kėbrirlą pęnktbdienĮ, nuo 10-tos; 
ryto Aki 3-čios: p. pi
> Nustatytu laiku11 bus galima 
s-^sisiękti su CTA -afstovu, kuris 
aisąkys klausimus ir ■ painfor- 
muoą lyįurmeri.ę ilapie. CTA da r- 
iĮūš 'ip tarnybą. Tuo metu bus 
gdjma ^uiiXTA1 - žemėlapius, 
ijįerktūri- k- bfiči'ales CTA lakš
tus, . kubįįųš žmonės išpilrio, pa- 
iiiikšdama szyo- nuomonę apie 
CTA\yeildĮą; ■

. Aplankydami \CTA. mformaer- 
jtg cepirą) autobusų važjuojan- 
tiėji.gįfejtųo Į^ių isšku nnši- 
pirkę^TA’ rirėnesimus ' bilietus. 
Brighten Parko Jyįįnor Services 
bšst'nė?yra į»iEūmiši Midland Fe

parduoda CTA mėnesinius tike 
tus. • ■»

Biiighon Parko Ethnic Senior 
Service, Chicagos organizacija, 
pacBeda vyresnio amžiaus žmo
nėms, kuri? sunkiai supranta ir 
sunkiai kalba angliškai. Mes iš- 
verčiam . jų ginitiąkalbą viso
kius valdžios, mediciniškus ir 
teisinius dokumentus.

Organzacija taip .pat mėgina 
padėti visiems seneliams, kurie 
turi kokių nors klausimų bei 
problemų.

Visuomenė yra raginama pa
sinaudoti CTA informacijos cen_ Į

rite daugiau informacijos apie’ 
mūsų įstaigą arba CTA infor-' 
macijos centrą, prašome kreip
tis šiais telefonais: 376-6565. 
Platesnei informacijai skambin
kite.: ' Vidai Baronaitytei—376-; 
6565.
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Joe Kulys

t mą tartis s 
klausimais.

JŪS KLAUSIATE

būstįuė^’ra įsįkunuši Midland Fe v. Joe Kulys,_
(ferfil Savings -.pastatė. Batikas ’ Įstaigos reikalų vedėjas

J

ATS. Pažymėtina, kad įstaty
me nėra nustatytos t vark 
formos, bet dirbančiųjų r 
dai turi būti prieinami 
depart, monto atstovui.

P S. Tuo reikalu plačiau1 
lykite leidinį Federaliniai

T ĮK¥KI VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ
’tj.;..- ’KONTROLĖ

; -'-m |
: fVi^A^rė^io 'aaiJzią^-aipneš/visas šviesas ir reikalavo rodyti Į

vazjavufc y^namą Etempkrati-. kad j mūsų kišenes jr bagažus 
nėįriVčSd^jos'respublikos sįe-’ .nosies nekišo matyt, tokie skur 
nąj■^ądv^gtįr'soeiįĮMiihfci.kva' 
flas v’ - Sėnįbrai susidomėję ste
.beM'i^Shiritoriiis'-vielomis ap-i po 16 DM o suaugusiems — po

„š| 36 DM už Lenkijoje gyvensimą
• dieną Už 1 DM mokėjo tik po 

-51 zlotą, tai .yra keturis kartus
mažiau, negu mokama laisvoje 
rinkoje.

-Noriu pažymėti, kad Punske 
.■nūs i gyventi ir maitinti priėmė Į 
vietos lietuviai, kuriu nuoširdų- ;

umas buvo nepaprastai geras.
riyįį- ■ .Ekskursijos dalyvis-

dūs 'jie atrodė.
. ^Reikėjo išsikeisti jauniesiems

/

KL. Kokjus dirbančiųjų įmo
nėje rekordus įstaiga privalo 
laikyti ?

ATS. Kontraktorius turi lai
kyti šias žinias apie kiekvieną 
priimtą darbininką pagal sutar
tį: a) Vardas, pavardė, adresas, 
lytis ir užsiėmimas, b) gimimo 
data (darbininkams, jaunesni 
19 metų), c) uždarbis ir di: 
valandos per savaitę ir kt 
mokėjimai Įsidėmėtu-?., kad
laikoma Įstatymo laužymu, jei ‘ 
firma laikys nepakankamus ar- I 
ba netikrus (klastotus) rekor
dus. ‘ ' •

is

ūus Tai jes darbas, jos gyxeni- L.ikyc’arro> galvą ir liemenį ve 
na>. O dabar jus ateinate namo t kalioje padėtyje, kaip ir žan 
jr jai sakele, kaip ir ką reikia du- nė<

muktas, tikslu pagerbti visus gy 
vulius, naudotus 
rimams.

medicinos t

Darbo 
P- š.
skai- 
Dar-

bo Samdos Įstatymai (Federal 
Labor Laws). Spaudai parengė 
Pi
si ninku 
rius.

Šulas, Išleido Lietuvių 
dr-jos Chicagos

KAD

Tei-j 
skv-

ŽMONA BŪTŲ LAI
MINGA

Tik radaryčaraas ją laiming 
*ūs galitee būti ir pats ]ainūn-

Dė’/o re kb. retkarči; :s nu- 
u kvepalų, nuei.i ton, kur 
j i. žuo4 ėjus žvejoti, pasa- 

vT po ą kem-limentų, kaip 
r-eiliai ji atm ’c šį ry ą. Svarbūs 
vra t v<drlvkri: riiicno> naruo

i i

-s nnr
Vv i> žmona paruo 

.ale virtuvę.

r.o rc.’H xmtiis. padengia stalą, 
krr 'u rpsioerka.

Da”rmliui vyru liežuvį niežti
D3<akVi savo žmcn< ms, kad

I — Juodvarniai Labiausiai bijo 
Į’ bet kokio juodo daikto, ypatin- 

- pai judančio. t

— Raganosis neturi antakiu ! 
ir nciniikčioja. Akių suvylgini- 
mni jis jas įtraukia ir pavarta- 
liojx

— Oaze Saada Alžyre pirmųjų . 
kcZcnistų buvo pavadinta ten 
rasto šuns vardu. Pirmiausia jie 
tą šunį pavadino Saada — lai
minguoju, o paskiau taip vatiino 
ir tą oazę.

— Jums ežys 
naudodamas savo 
ba atsiremdamas į virš 4.000 spy 
liu.

gali vaikščioti*
1.860 kojų ar-;

H3' re 
metu.

^sdešimt

ty’ėrtąsŲ - sargybų bokštais - ap<
slaty tas -?i«ias; į,-.; y t Ų ■.:
• • ■ kad jute .Vakarų Vol
kietuos sienos iki Vaduvos apie'

'kartų1, '.reikijpi-’ rodyti ne ■;
tik b’ijehis, įtei'ir-’pasus/ bei durį-;
'nj^pĮiųį^ęĮg ;;j
:i~^>i^jpn^,';.!kad riet ir . vidur.
riąktgdyips :tik'’.-.iėffliis V snausti,. į;

į^ųj'ųjaitforrnbr' įL^žraelio premjeras Siinon 
fttt^jližd^irięjoPerės;gą.vo.pilniausią pasitikėji-

<
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r'»:

■ *

Izraelio premjeras

bllkę SVJENTfiS LAUKUOSE, poetės, nlytojos Tz br> 
Snbf fcilų pirmūnės 7noxė? Vaičiūnienės atsiminimai apie data*.

SetnA, fėrintb antorėf puikiu rtiliumi Ir- parinktais dnomc

i VIENIŠO EMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tjm 
i# Tuoso . Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne «au» 
gyvenimo brtioĮų apr&iymM, bet tikaH to laikotarpio buities Ht«

fondai piraiybi rtudijg tpie Rytprūrtu*, rėmiau »i> Pakalni 
Labguvos apskričių duomenimis A.prairus a! jdomūf klekvfcyr 
Settndnl. Ceūdtnyt HlutrtrnotM anottiukoml* pabaigoje duodam 
rltrrrardfiu pi ^adln!mA’»b |ų r«rttairt j ’okt^flų kalbą, LaB* 
WjdLn<o> SSS pnM. knygoje yri Ryt>rū»fų i«malxpli Kaina
* _*% ’ ,fc / • Q T 4 ė* . > *

> KJjj <tJWtS L1MM raivtojo* PritronėM* OriBtaftA* itf 
^jilntyt tpl» omehli >t dėtas ueprlk. Lietuvoje ir p«.

mattHls bnllevlkų okup>djo« metai*. Knyga turf 2M pnalapl-

• rULTUS JANONIS, poetnt fr revoliucionierių* netrpt-* 
SU tr klalditigx) interpretuojamoji gyvenime tr politikoje; tik >

Jaiinriko knygoje apie Juliuos Janonio gyvenimą Ir po 
rfją. Dabar būtų j| g*Umi pavadinti kovotoju oi tmogaur tek* 
Klyt* y^a didelio formato. pu*I*plą. kainuoja ML

> HATYKNIB NOVrJtJk M Frenko ktryb*. I. VaMle 
RtflrnM K fcaygoj# rw tąmojlają sovallą. Judn» F

|XJ3m^xem 1TM Be. KeMei R.t

čiųjų d'.-rbovieėėje rekordai turi 
būti laikomi nustatyta tvarka ar 
forma ? P. J kėi

Išėjęs į pensiją, ateinate gy
venti namie 24 valandas. Z) žino
kite,kad namas yra jūsų žmones 
pilis. Dėlto šis pasikeitimas asine 

-nlniame jos gyvenime gali su
kelti didžiausią krizę, kokią ji 
kada ners yra turėjusi. Mat, jūs 
įsiveržiate į jos darbus, įsivaiz

duokite, jeigu kas ners ateitų į 
jūsų bendrovę ir žiūrėtų ką dir
bate kasdien astuonias valandas 
Galbūt ištisus 40 metų Į ji tvar- 

mus. valė grindis,.-virė val-
*

2759 W. 71st St., Chicago, EL
S • SCTESTINGAI GPILDOAC RECEPTAI » FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiadieniais nuo
S y ai. ryto iki 10 ysL vakaro.

. ryto iki 8:30 vai. vak-

.ristruotaj; s^alstininkasD SLHLMAN, B.S.,

f 
Ix reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. | 
You'll like the relief in the morning 
Chocolated or piiis, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder 
3
Reed label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 19S2 i ♦

NAUJIENOSE GAUBIA

1. Dr. Kirto Griniaus, ATSIMINIMAI IB MINTYS,
U tomu............................................ ...... ........ ..... ......

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

f 16 00

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _________________ $6.00
H dalis, 229 psl.___________________ ____ __________$f>.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. .... $5.00

4. Janinos Narfinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pirklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBfS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __ ________________$4.00

6. J. Venclrraa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. _  82.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Bl. 60606 siųs
kite čeki h“ pridėkte rl^ną dolerį persiuntimo Maldonį*.

— Amerikos geluese vande
nyse veisiami. Bowfin žuvys, iš
duodančios garsą panašų į var
pelio sk.-einbėjiihą.

— AustraJijoč yra paukštelis, 
kurį vadina coachwhip paukščiu, 
nes išduoda garsą, panašų į bo
tago pliaukštelėjimą.

— Prie Celtbes salyno 3.8Ū0 
pėdų gelmėje randamos kempi
nes, augančios po 6 ant vieno 
stiebo

— Laimingo medžiotojo re
kordą turi dr. Patrick Gorham 

< darni pasilenkę, jr turėdami ant1 iš Conriemara, Airijoje. Medžio- 
ir nugaros užsidėję gra| dainas paupyje, jis vienu šūviu 

žiai nuluptą ir dalinai iškimštą 
stirno odą.

— File žuvis turi tekią šiurkš- 
čą odą. kad ją naudodavo šlifovi 
rr.o įrankiu.

Iš POKALBIŲ MEDŽIOTO
JO SU MEŠKERIOTOJU

— Amerikos indėnai prieidavo 
visai arti prie stirnų bandos ei-

> viršininkas. Išėjęs pensijon, i 2|vcs 
/ras d .įminusia jai padėtų, 
ga susilaikytu nno varžybų su ‘

Taip pat žmona yra namų 
ūkio vedėja. Ji žino, kaip atlikti 
namu darbus žymiai geriau už 
vyrą, kuris per keturiasdešimt 

metų laikėsi nuošaliai, kai ji šiuo 
-se namuose dirbo.

Thomas Collins, ‘The Com
plete Guide to Retirement’.

nušovė ne tik kiškį r paukštį, 
bet ir tuo metu įšokusią virš 
vandens 11 *varų lašišą.

IŠ GAMTININKO UŽRAŠJ

— Domininkonų respublikoje 
Barahona druskos kasyklos tu
ri druskos kalną 14 mylių ilgu
mo.

— Centrinėje Australijoje yra 
saldžiosios skruzdelės. Senieji 
Australijos gyventojai jas 
mėgsta ir valgo vietoje saldai- . n • jmu. z?'.f ;

— Naujojoj Zelandijoj TeA- 
wentu apylinkėje buvo • pastaty
tas misijų centras su koplyčia * 
Jos langų rėmai buvo padirbti iš 
statinių, kuriose buvo romas. 
Maldininkai per 40 metų turėjo 
malonumo justi romo kvapą.

— Egipto žąsys turi po spar
nais išaugusį pentino dydžio ir 
formos kaulą atsiginti nuo už
puolėjų. Indijos antys vaikščioja

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI

— Leonbergo veislės šunys yrą 
kHę iš Leonbergo niiestp Vokie
tijoje. Kiekvienas tes retos veis
lės šuo turi to miesto- garbės 
pilietybę

— Juodosios vandens karvės 
— buffalo veršiukai būna balti.

— Respublikonų ątstovas Jim 
Kpęhler kandidatuos Illinois se- 
natpriims pareigoms, paskelbė jo 
žpipna Judy Koehler.

^9

— William Bardwell iš Stam
ford, Anglijoje, 1956 m. kovo 
1 d. popiet meškeriojo Welland 
kanale. Jis sugavo tą pačią ■■ 25 
svarų lydeką 3 . kartus. ~r' ;

— Prieš Higienos instituto rū- 
mus Rcstęcko mieste, -Vokietijo- 
jeL-yra Gvinėjos kiaulytėms pa-

Miko šileikio apsakynių knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autprius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžius iki II Pasaulinio karv. 
22 ilgesni iri trumpesni apsa-

kymai,184 psl. Kaina $5.
Gaunama -‘Naujienose” ir pas 
autorių: 6729’Sa. Campbell

Are., Ųkicągo, IL 60629.

a

i

j3

i

Tuo reikalu jums gali daug i 
padėti teisininke Prano ŠULO . 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. j

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

yra seniausia, didžiausia Ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ’ ištikimai t«jtiajųaų$» jau-, per 97 metu®.

SLA — atlieka kų] tūrinius darbus, gelbsti ir irtiems, kurie tusę 
darbus dirba. 'T ’• ■ • w f- y-

SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS AGLUONUS dolerių 
’ apdraūdų savo nariams. '

SLA - apdraudžia pigiausiomis kairiomis. ’ SLA neieško pelEv, 
nariams patarnauja tk savišalpos pagrindu. .

SLA — apdraudžia if Taupomaja Bpdrauda ‘ —- Endowment 
Insurance,-kuri-'ypač- naudinga 'jaunįmui,- Siekįančim 
.aukšto j o.mokslo Y® jų gyvenimo-.pradžiai -. - - -

A — kuopi, ira’.risbsįi- •
KreipKttėš.' J. savo' apylinkės' kuopę jtefttttaį ę.

':L \ rėffiteSkrfĮPtS^-tie^lj^A. Centrą:

sotw; mst., ^Yn^x.Yfioeoi J 
IT (.G : TeL (212f 563‘ZtM

■-

Inl UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip 

tš PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA 1JETUVA.

aaraAn 700 onstoniu knyg’ą. kurion nudėjo visk^, ko Bet kad* tr 
tet rot bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir iletuvlp kalba Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. M. 
Būga pas genaugius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalba liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini Tertimue 

tr patarė mums toliau studijuoti.

fbdu Kleb rfrietial. Faito I3L

9AO7I1R&DI
Su* čl TJalsted SL. DD KWHI

šeštad. — Pirm., Sėt. — Mond., November 2 — 4. 198o
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Be to, Butėnas, kaip ir visi bendradarbiauto  jai, savo
raštuose jau nerašo “okup. Lietuvai, bet tiesiog “Lietu
va, Lietuvoje”. Atrodytų, kad ir Butėnas yra įtikintas, 
kad rusai Lietuvą išlaisvino. (Įdomu, kokius jis rašo 
pranešimus siuntimui į okupuotą Lietuvą, jeigu jau Lie
tuva ne okupuota?).

Okupantas niekada nesiunčia agento, be jam skirto 
tam tikro uždavinio. Nors Butėnas rašo, kad jis ir nepa
sidarė raudonas, bet manau, kad jis padėjo tam “meni
ninkui” atlikti jam paskirtą darbą.

Ignas Petrauskas ..
As of January 1, 
Subscription Rato*:

C' ’cago $45-00 per year, $24.00 per 
ux ion ms, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Jiree months. Canada $45.00 per year; 
-'ther countries >48-00 ner year.

metams $40.0c 
pusei metų _ $22.00
trims menesiama _ $12.00
nenam menesiui _   $4.00

25 cents per copy

Nuo sausio pirmo* diene* 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuos®:

metams_________________ _ S45.0O
pusei metų ____ __________  $24.00
trinu menesiams  $15-00

vienam mėnesiui$5.00 
Kitose JAV vietose:

i Kanadoje:
I metams $45.00 

pusei metų  $24.00 
vienam menesiui$5.00

Užsieniuose:

metama ...________  $48.00
pusei metų ________________ $28.00

Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 Sa Halsted Street, Chicago, 
1L 60608. lelef. 421-6100.

SVEIKINAME SUSIRINKUSIUS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOS ATSTOVUS

kai ne Kūno Kultūros Bumai

Pinigus reikia siųsti pašto Honey 
Orderiu kartu su »jž^ jqrw

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekmadienio* 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadienis ig — iki 12 vai.

TOKS TOKĮ PAŽINO IR ANT ALAUS 
PAVADINO

Tai sena lietuvių patarlė.
Ponas Butėnas, viename savo reportaže “Drauge”. 

“Honzintai”, pasigyrė, kad jis praleido kelias dienas su 
< kapuotos Lietuvos atvykusiu dideliu, net visoje Rusijoj 
garsiu “menininku”. Partija žino ką siųsti- Negi siųs 
koki liurbi, kuris gali tik apsijuokti. Butėnas buvo Įspė
tas, kad tas tarybinis “menininkas” yra partijos 
narys.

Iš amerikiečių spaudos žinome, kad visokie atstovy
bių tarnautojai, veikėjai, nežiūrint kokiu titulu jie čia 
yra atsiųsti, 90 proc- jų yra komunistų šnipai. Panašus 
šnipų sentykis turėtų būti ir tarp okupanto čia atsiųs
tų Įvairių “menininkų”.

t

Jeigu kuriai šeimai pasiseka išsikviesti iš okup. Lie
tuvos giminaitį, tai laikoma didele laime. 0 čia, kažko
kiu “stebuklu”, tas Butėno draugas, išsirašė net tris 
“visoje Rusijoje garsius “menininkus”. Tie “menininkai” 
būdavo apgyvendinami pas vietinius komunistus. “Seno
sios kartos komunistai yra jau seni žmonės” ir tiems at
siųstiems menininkams maža naudos”, pareiškė p- Bu
tėno priglaustas “menininkas”. Okupantui reikia jaunų 
žmonių. Todėl šitas draugas, tuos tris “menininkus” ir 
“išplatino” jau ne pas senus komunistus, bet pas jaunus, 
gal jiems prijaučiančias šeimas. Manau, kad joks pado
rus lietuvis neprisiims Į savo šeimą kelioms dienom neži
nomą, okupanto atsiųstą partijos narį? Atrodo, kad tas 
asmuo žinojo, kam išdalinti tuos tris atsiųstus “‘meni
ninkus”.

Butėnui jau senai patriotinės organizacijos ne prie 
širdies- Šaulių Sąjungą, viešai, spaudoje kelis kartus 
bandė pajuoki. Visada Įžeidžiančiais vardais vadina 
tuos, kurie pasisako prieš bendradarbiavimą su okupan
to statytiniais.

Naujienos sveikina Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovus, suvažiavusius šį šeštadienį į Chicagą, kad galė
tų aptarti pačius svarbiausius pavergtos lietuvių tautos 
reikalus- Mes žinome, kad ne visi galėjo atvykti į šį su
važiavimą, nes buvo įsipareigoję dalyvauti tą pačią die
ną vykstančiuose kituose suvažiavimuose, o buvo ir to
kių, kurie dėl pinigų stokos, negalėjo Chicagos pasiekti. 
Mes žinome, kad visi atvykusieji ir nepajėgusieji Chica
gos pasiekti yra pasižadėję būti tolerantiškais kitų lie
tuviškų draugijų atžvilgiu, kol bus atsikratyta okupanto 
ir gimtinis mūsų kraštas galės laisvai, nepriklausomai 
ir demokratiškai savo reikalus tvarkyti.

Naujienos norėtų, kad šis suvažiavimas parodytų 
reikalingą tolernaciją, vienybę ir nutarimais nuaidėtų 
per vsą Ameriką, kaip spalio mėnesį Amerikos laivo “Io
wa” paleisti šūviai nuaidėjo Baltijos jūros pakraš
čiais. $

Spalio 18 dieną “Iowa”, 6 karo laivų lydima, Įplaukė 
i Baltijos jūrą, praplaukė Danijai priklausančią Born
holm salą, įplaukė Į tarptautinius Baltijos vandenis, ir iš- 
kiekvienos savo 16 colių patrankos paleido po vieną šū
vį. Tie šūviai sukrėtė visus Baltijos uostus ir miestus.1 
Niekad Pabaltijys nebuvo taip sukrėstas, kaip jį sukrė
tė 16 colių patrankų šūviai.

1

Dar aidėjo garsai, bet danai, suomiai ir švedai tuo- • 
jau klausytojams pranešė, kad nenusimintų, nes tai bu-; 
vo Amerikos karo laivų manevrų atgarsiai.

Nutilus garsui, išnyko ir baimė, bet trenksmą gir-! 
dėjusių dauguma apsipylė ašaromis. Tai buvo džiaugsmo i 
ašaros.

Sovietų karo laivai, gąsdinę beginklius Baltijos žve
jus, dingo iš Baltijos vandenų ir išsislapstė, kaip žiur- į 
kės, po artimiausius uostus, o Į manevrų 'vietą pasiuntei 
lenkų laivą, kad sektų Baltijos jūron Įplaukusius ir ma- j 
nevruojančius Amerikos karo laivus. Iowa yra senas in
dėnų vardas, reiškiąs vanago akį. Iowa yra 22 Ameri-] 
kos valstija,pakilusi 900 pėdų aukštumoj- Jos sniegas vi- i 
suomet pilkas, apneštas pačios lovvos ir greta esančių' 
valstijų dulkių, o indėnų prisimenama galingas ugniakal- 
nis. Rusai žinojo, kad “Iowa” turi geras akis ir galin
gus nagus-

Kur Amerikos vanagas pasisuka, tai žiurkėms labai 
sunku pasprukti ne vien Į urvą, bet ir dingti van
denyje. Vanagas, kaip kalnų aras, neria, sugriebia 
ir ištraukia.

Kaip “lowos” šūviai džiaugsmo ašaromis ištraukė 
iš kiekvieno Baltijos pakraščio gyventojo, taip universi
tetą baigusio Alleghany teisme, pradėjusio dirbti jauno 
Amerikos teisėjo Povilo P. Dargia sušauktas pirmas 
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų suvažiavimas- Ne
buvo nė vieno tokio lietuvių suvažiavimo visoje Ameri

AMER. LIET. TARYBOS IR JAV L. BENDRUOME
NES PASITARIMAI

\ sušauktoje -užsienio
politikes klausimais kor.ferenci- 
oje, kur buvo sukviesti nevy

riausybini ii organizacijų vadai. 
Iš ALT te dar dalyvavo dr. J 
Genyc. Kcnfereneijoje praneši
mus darė ištisa eilė Valst. de
partamento. pareigūnų ir pats 
departamento sekretorius Geor
ge P. Shultz.

T Blinstrubas taip pat daly
vavo Valstybės departamento 

. spalio 16 d. sušauktąją koferen- 
■ cijoje Illinois'universiteto patai- 

I ... - - . - pese Čikagoje. Čia apie užsienio
teisėms i Stulginskio u prėl. M. Kritpavi- pdifikes reikalus informavo iš 

i Vašingtone atvykę keli aukštieji 
i V. departa-inėnto pareigūnai.
j Būdamas Vašingtone. T. Blin- 
j-torbąs š. m. spalio mėn. 11 d 

dalyvavo Lietuvos pa-shin+inybė- 
. je pasitarimuose, kur su Lietu

vos diplomatijos, šefu dr.. S. Bač- 
.T. ,, v. . , , ,. i J ikiu'ibtiĮfe SI'Lozoraitis, Vliko

kos lietuvių istorijoj. Niekad nesųyaziavo tiek ęĮąugjlife. k. Bobelis, dr. D.-Kri-
suviškų atstovų, kiek jų suvažiavo į Pitsburgą- Ten ‘ vLkns ir dr K Jntgėla.., “ 
puvo Susivienijimo • Lietuvių Amerkoje- apskričių ir ’ . Ki+ą dieną T/.Bpi^^tžs da- 
.<uopų .atstovai, buvo socialistų, krikščionių demokratų, '^lęfyb^^^sėdy
oandariečių, tautininkų, įvairiausių klubų, draugijų, pa- 
/apijų, biznierių, taupymo bendrovių, laikraščių atsto
vai. Naujienos daugiausia padėjo Dargiui suorganizuo
si pirmąjį ALTo kongresą. Ten dalyvavo prezidento, val
stybės departamento ir kongreso atstovai.; Dargis tiv 1 š^lt

Čikagoje spalio 19 d.. Jauninio ko diųiigiškoje dvasioje, 
centre, įvyko pasitarimas taip .
JAV LB ir ALT atstovų. Iš LB 
Į Čikagą buvo atvykę naujai iš
rinktas pirmininkas inž. A. S. 
Gečys ir rašytojas V. Volertas; 
dalyvavo i|- LB veikėja D. Va- 
lantinaitė. Iš ALT dalyvavo 
pirm. T. Blinstrubas. inž. Gr La
zar kas, M. Pranevičius, V 
Gasparienė, J. Talandis ir Run >

SVARSTYTI AM.ER LIET. 
TARYBOS STATUTO PAPIL

DYMAI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba spalio 18 d. savo busti i 
neje č.ikago’e buvo sušaukusi 
posėdi, kurį pravedė pirm. Te- • 
odoras Blinstrubąs. Painforma
vo, kad jam teko ALT vardų pa- į cj 
sveikinti susirinkusius į pręz A.

Žemaitė
RUDENS VAKARAS

— Pirma ir aš taip maniau, bet kai išgirdau 
skaitant, — tikėk manimi, susiedėli, — ašaros 
man pradėjo byrėti.... Visus žmogaus jausmus iš- 
pasakoja, parodo jo vertybę, pažįsti save, žinais 
žmogumi esąs, lygiu biedniems ir bagotiems, at
skiri gerą nuo blogo dalyką, gali drąsiai Į akis 
veizėti kiekvienam ponui, nes žinais savo pra- 

| ka‘tu juos maitinąs ir rėdąs ... Tiktai, susiedėli, 
j paklau>yk manęs, paklaukyt manęs, paskaityk, 
kada, pasakysi: “Mažutis nemelvo!” — ir pats 
pradėsi raštus pirkti.

Petrike pribėgo. Apkabinusi tėvo kekus, 
Čiauškėjo:

—Tetulėli, balandėli! Skaityk,skaityk! Duo
si, duosi pinigėlių, nupirksi knygelių. ..

— Mat, kame buvusi raštininkė!....
— Pamatysi, tetulėli, jei aš neišmoksiu ra

šyti 1‘teralėles ant balto juodas... gražias, 
i gražias!...

(Tęsinys)

— Kaip veiziu, ne tik jauniems, bet ir se
niems galvas j'’u vejų pripūtė! — juokėsi šei-

■ ninka?-
MIMBEf - ~ •

— Dėdele, ar teisybė, kad tamstos Benedik
tas veda Uršulę Pagiraitę—paklausė Onikė,

— Teisybė, dukraite, jau susitarė; būtų jau 
užsakę, Pagirys kai sublogo, nusitęsė to
liau.

— Ką ten sumanė Benedikas vesti! —ste
bėjosi Jurgis-

Mat, pristojo ‘ Patumšių dvarą ant ordi
naruos; be moteriškos negali apsieiti- Norėjo 
gauti už šeimininkę mūsų Elzbietikę — motina

Ai-<vn heOįvii’.
sinti komiteto veinios Dianai n 
jo f'.r.dc re krtai Lei . cnt;kLi 
su kitomis- toje srityje .veikian
čiomis grupėmis. Svarstytas AL- 
Tc ir LB-nės sklandesnio bend
ravimo reikalas. Pasitarimai vy-

čiaus minėjimą, i SLA 6-tcs-ap- į 
i-krities suvažiavimą. į Liet. At- j 
gimimo Sąjūdžio suvažiavimą. į ■ 
Balto jubiliejini seimą Vašing-' 
tone ir kitur. Dalyvavo Valsty-! 
bės deiKirtamento spalio 10 d

- j 3rL 
ir. S. Račkio.-diplcHiratijos šefo, 

Ralfo surengtame pagerbime.

ALT Teisinės komisijos pirm, 
dr. VI. Šjmaitis referavo apie 
i»r sifįlj mą padaryti pakeitimą 

nusprendžiant AL- 
T Valdybą rinkti dvejiems me
lams. Siulyinas buvo priimta.-, 
i‘r būs perduotas spręsti ALT 
'U važiavimui.. , ’ ■

’ ' Adv: A.' Dom&mdds. supažin
dino su projektu;-statuto, pagal 
knrį būtų - steigiamas Amerikos

- ė jo Naujienose visą puslapį, kurį jis naudojo kongresui 
jrganizuoti. Dr. Grigaitis parašė kelis įžanginius kong
resui sušaukti. Iš viso krašto žmonės Važiavo busais, au
tomobiliais,, kad -galėtų pasiklausyti svarbesnių 
kalbų.

Pitsburgo kongresas išspaudė džiaugsmo ašaras vi
siems Amerikos lietuviams- Kada jie užgirdo Pitsburge r lietuvių fondas. ■ 
padarytus susitarimus,priimtus nuostatus ir pasisakymą 
vieningai dirbti, kol bus išlaisvinta Lietuva, tai daugu
ma džiaugėsi ir visi vieningai dirbo iki šios die- ■ 
nos. .' ‘ .

Šiandien keli ALTo atstovai, nebetekę tolerancijos, 
pasiklausę Lietuvos laisvės priešų, prasitaria prieš Nau
jienas, stengiasi joms pakenkti, kada jos pateko į ekono- 
nominius sunkumus, bet Naujienos ne kerštingos. Jos 
ėjo prieš ALTo atsiradimą, jos eis ir po, kai iš ALTo iš
eis tolerancijos neturintieji sutvėrimai- Jos gins ALTo 
principus, kol Lietuva taps laisva ir galėsime apsieiti be 
vieningos kovos.

Naujienos linki ALTo suvažiavimui sakmės.

neleido, nenori pati palikti be parankinės. Sa
kom: “Geriau vesk, ir gana!” Pamąstęs valan
dą, sako: “Jei Uršutė Pagiraitė eis už manęs, tai 
gerai, o kitos dar nevesiu”.

Nuėjo vienas, be piršlio, dėkui Dievui, ir 
sutiko. Mudu su motina labai džiaugėmės: ge
ras vaikas, tyli, rami, darbi, ko bereikia, o ir 
mūsų Benis nėra, rodos, peiktinas.

Kad ir norėtų kas papeikti, neišras nieko 
ant Benedikto, — sakė šeimininkė. — Dievo pa
dedama, turės ta pora duonos kąsnį, nes abu 
dirba, netingi.

— Taigi ,tatai, plepu plepu, — sakė Mažu
tis, — o neklausiate, ko atėjau.

— Sakysi, ne tuo strioku, — sakė šeiminin
kas, barškindamas pypkę, — verčiau pypkes dė- 
Kim....- šit taboka, prašom.

— Dėkui, susiedėli, jau neberūkau Kai 
| pamečiau, rūkyti ir kosulys šiek tiek nustojo,— 
‘ sakė Mažutis..—Siuntė mane pas tamstas į pir- 
| šlius Domininkas Rimša prašyti, kad už jo lei
stumėt dukterį, ir patrti, ar daug duosite 
pasogos-

— 0-lia-lia! — Morta. — Vivat! — Jurgis; 
abudu sykiu sušuko.

Visi prasijuokė, o tėvas sako:
— Kaip jis gali ieškoti didelės patogus, kad 

kad pats maža ką teturi? Juk keturi broliai ket- 
virčdalį gyvenimo teturės ant ko tuos pini

Dr J. Valaitis papasakojo apie 
Jungt. PabaPiečiu-Komiteto su-

vestigaerų įstaigos veiklos ir by
lų klausimu. Taipgi papasakojo 
apie paruoštą memorandumą, ku 
ris išsiųstas prez. Reaganyi per- 
reiškiant ALT pageidavimus, ką 
prezidentas turėtų iškelti tu-iti 
kime su Goitiačiovu. Gr. La
zauskas pasidžiaugė, kad pasi
ruošimai ALT 'suvažiavimui, 
įvyksiančiam lapkr. 2 d. Čika
goje, vyksta sklandžiai.

i ' ALTo Inf.

gus duosi?
— 0 kad jam .reikia pinigų! —sako Mažu

tis, — Išgalvojo abudu su motiną, kad šįmet ge
rai atsieina jam vestų du broliai kariuomenėje, 
tretysis — mažas. Kas atvažiuos į ūkvaizius, tas 
tik veiną Domininką, motiną ir seserį; mažojo 
broliuko neparodys... Cha! cha! cha!.....  — pats
piršlys juokėsi. — Bene gaus bagotesnę? Antra 
vėl, nori Barbikę išleisti už Vanago senio į Pėp- 
lius, ir jai reikia duoti pinigų: be trijų šimtų Va
nagas neima.

— O Motina Švenčiausia! - Kas dedasi., 
dedasi.... tur būt, sūdna diena nebetoli! — ste
bėjosi šeimininkė. — Ar seniai Vanagas pačią 
palaidojo — ir veda tokį jauną paršelį...

— Nei ji yr jauna, nei ko, — sakė Morta— 
tik ji užsispyrė ant devyniolikos metų. Juk vie
nas Domininkas tėra už ją vyresnis, o kiti rna- 
žesn; kuriam ateina kantonas, ji praleftlžia ta 
pro šalį ir pati pasilieka mažesnė Nup devy
niolikos metų nebeina nė nedėlios

(Bus daugiau) •;

SKAITYTI DiENRAST) NĄUJ1LNC7* JH
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®, “Lietuvos Aidai0

TeL: 562-2727 arba. 562-2728

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ I 
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa&tchest»r Community kUnikte 

MadkiAMe dLrvkk*riy«

19U S. Manhelm 5UL Werfchstfar, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienom i*

TIL. 233^554

Service 461-8200, Page 06058

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 

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

Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

‘Huno trti*ipu jedevru
Keliai,

Jūs vędate kaimyną prie kai
myne —
Jie sveikinasi gera grubia ran
ka
Ir bąijiatės prie kaimo kapi
nyno,
Panerdami po šimtmečių ban-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
VaUadoc pa*al susitarimu

Alfonsas Giedraitis
ANTRO KAIMO ANTRAS feCVItS

Pirmas čia paleistas prieš 4 metus.v •

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo žgos. Nechirur-

TeL: 585-2802

Funeral Home and Cremation ServiceDrįsčiau pasakyti, kad sis ke
tureilis — tai Antro Kaimo es- 
u>ės formulė, ką ir šio teatro

I ekspedicinės programos baigme- 
i 'e išspsnsdintos pagrindinės min 
j ‘ys patvirtina: “Juokingi esame.
I ne mes — Juokingas yra gyve-1 
1 ninias!” ir “Mes neglostome!..” 
I (o jeigu glostome, tai tik prieš 
šerius”.)

Šia proga prisimintinas vokie- i 
Į ėiti okupacijos metais (1941-44) 
į Kauno senamiesty Liaudies Na
muose veikęs vadinamas Liau
dies Teatras, rodęs taip pat trum 
pus satyrinius epizodus bei in
scenizuotus anekdotus, panašiai 
kaip dabar beterrtorinės tautos 
puikinis teatras Antras Kaimas. 
Abiejų idėja ta pati — tautos 
ydų pajuokimas, tik Antro — 
trukšmingai šturmuojančiu bū
du.

• Brendant toliau praeitin, mes 
užtinkame futuristinio pobūdžio

• keturvėjinin- v
.kits (Keturi Vėjai), egzistavu
sius dar neprikausomybės lai- . 
kais, kurių atstovas poetas Faus- 

\ ’as Kįrsa jau tada parašė prana- 
1 šiską Himną dabartiniam Ant-J 

ram Kaimui:
Dinamikos-... Nebūk surūgęs!' 

' Nesnauski dirbtiniuos rūkuos!
'Nejudintas žemes aptraukia 
žliūgės, 
Kilni ramybė tik kapuos. 
Dinamis!-.. Numesk kepurę,

■g- Alsuok atomine dvasia,
Uoląs daužyk. k.dp4iau^ jūra,
Jegoi tesudega kančia. . _ 
Tikslesnio ir geresnio teksto, I 

išreiškiančio Antro Kaimo dva-.l- ’ 1 <ią ir nebereikia. Geram muzi
kui belieka tik pareiga jį sukom
ponuoti, o Antram Kaimui — 
pradžioj ir pabaigai vaidinimų 
griausminga: sudainuoti, kad 

jaunoji karta dar labiau sutvirtė J 
> tų., o senimas nuo trenksmo pra-l-i 

• gh’dėtų ir praregėtų, kas su kai- j ---- - -.*■ ~ <...■.

Charleg Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID

1

I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMll’AGE AVENUE 
TeL 927-1741 - 17421985. X. 5-6 Lqs Angeles, Ca- 

lietuvių parapijos salėje, vię 
skautų iškviesta Chicagos

I ill., 
Į 
i t-os
' .Antro kaimo (Satyrinio Teatro)
1 aktorių trupė rodė šiai liet, kc-

— Chcages Lietnviu Našlių lonijai 'pritaikintą humoiistnio 
ir Našliufcių ir Pavėnių Drua- pobūdžio programą.
gi&ko Klubo prieš metinis susi- \ 
rmkimas įvyks ■■penktadienį, 
lapkričio 8 dieną, Anelės Koja-k 
salėje. 4500 So .Talman Avė. 
Pradžia 1:00 vai! p. p.

Kviečiame visus, narius atsi
lankyti, nes bus renkama valdy
ba 1086 metams yir yra daug rai paruoštas

PRANEŠIMAI

namiškai; aktorių tarsena aiški, 
balsi'ir vienodu tembru išbai
giama įsu neįiukąstomis žodžių 
galūnėmis), kotgali^tppasimoky- 
ti kaikurie vietiniąi'gaūsų teat'| Poe^’1^ i$lovX.—. 
falai, o ypač paskaitiiyffkai.

‘ Scenos programos dalys buvo

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Dll IUNED KOPLYČIOS

OPTOM5TR1STA5

sirinkimo bus vaišės

Apdriutttf parkravstyrn^i
B Įvairiu

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-59M

INKSTŲ, PŪSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

VaLmdos: antrad. 1—4 popiet.

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

V ■ 

ir “contact lenses”.

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ
81. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Pt RKRAUSTYMAI

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321
Oak Lawu, 111. #0454

Leidimai — Pilna apdrmd* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Maater Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 725-8044

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KAL-BA. {RISTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VlRSELLAtb 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO

KAINA $3

Pirmiausia žiūrovu perpiJdy* 
toje salėje buvo užgesintos viso*, 
šviesos. Tuo/ po to staiga trinkį 
tolėjo stiprus šūvis, gerokai su-i 

1 krėtęs visą auditoriją ir two tap 
mementu apsvtetęs atvirą sc*£- 
oą. tai buvo techniškai labai ge^. 

įžanginio marš# 
^ririzfis efektas, ‘po ko scenou 

; įšokęs pats II Kaimo - prievaizdą 
• -Jo šviesybe Algirdas Tituaį 
. Antanaitis rankos jnostelėjimt| 
įsustapdė trankią muzikų, griaus*

ką behdriniai ir tietifiiai reiški
niai. Įl- j e datigiaų sovietiniai ir 
tlalinai vietiniai, kur vadinama, 
(bajlwjų Menų Pž|ųbas”' buvo 

.nųstiflntas Į dabar;Jų nepopv- 
;!iarią ’'vi’etą, ką publika didžiau- 
Ja aplodišmeStų aūdria tam pri- 

'tarėr.'tąž^rd^injsTįkąd šio te
atro ėjimai lygegretūs visuome- 
iiės,opinijai T- << ■-

* Peč tūdšTtėtūris. 'įnętųs ši4-;te- 
atras.padaTė didelę p’ąžangąt'įsį- 

, - ... . i vėdė ldrtug ieehnisktį;ųr kitokių
i iningj'.i pasveikino gausią audito? ygpįafjįy ., ąpsfeina nei be sufle

no, o teatro prievaizda šugesty- 
viniu efektu priemonėm šutamp- 

" rtnd 'tįesieginhis ryšius sti publi
ka. kuri klauso jokdhferidos. p-a-

Ofise telefonas: /76-2S8G,
Rc.^jendi«s 443-5545

Florida

SOPHIE BARČUS
RADIJO -ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryte.
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos 5 musy studijas
Marquette Parke. ..

j riją ir pavieniui supažindino su
į aktoriais bei aktorėmis. Pc to sė<
. kė vaidinimai: trumpi eĮ)izodai,
• paimti iš .m,ūsu rašytojų veikalų ___

{groteskų, feljetonų, anekdotų,. padifetižtus žodžius
'tc ) v-.: ZT/ ' z . . ; - [ ir’ 'kbysiftius Jsifc

.1, . . » I - - - - . . » . *»• ' w W JT » - • •

,kas i- kelW-Kfe Kvo -dvasiu energljo-.
’ ".ktoiiu skiibiaa.^erstktvnėjsiHiS -*Pa P1“ valdo <pne,
j p-.;,! re:k&la tiTimpų tarp veiks- d“
i n-iu metu, net netraukiant už.1 ne*iso prakt^^lR-kaitanę ak 
: dangos tik užgėiinus scenos. <?*■ »"M« 1 tatax-
i Šviesas '(turbūt vengiant pašaipi scenos kas rodo
I niu ceremonijų ht taupaut laiką. * tęnp.-ejtmti rjį sartos ąu 
j,„; perdažnai reikėtų''seen, tūli Surojus. Tremto pubtita tok-
■ darynėli ir atidarinėti). Scenoj. ! š^-.ymskutto įafinka 
, kaikmie veiksmai palydimi pn-į ~ abu'kartu nebūtų 
laikvta muzika (-visos atrakcijos r- ■
vykdomos gyvai, energingai, dv e ™ ,į?"

L j mas Man atrodo, todėl, kad Pir- 
' ųias Kaimas, su sąvo kultu, bs 
z taknimis pa-iliko tepsi tėvynėje 
'= — mūsų prarastoje teritorijoje.TAVO ŽODIS YRA TIESA

■> Jono 17:17
ER PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA ISLA1SV1NS JUS

Jono 8:32

■ 1

TĖVAS IR' SŪNUS 
MARQUETTE Fli NERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MOSKNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AU I < >MOBELIAMS PASTATYTI

kuriais Angelų Miesto pensiniu-^ 
kais, išgirdusiais Antro Kaimo į 
antrą šūvį, taip ir atsitiko-...

i

Antras Kaimas visų angeliš- 
kių (išskyrus tik kaikuriuos prieš 
plauką pašukuotus) mylimas, ‘ 
įvertinamas ir laukiamas. Pade-1 
ka viet s 
rą Kaimą parsikvietusiai ir lin
kėjimai dažniau šį sumanymą pa 
kartoti.

Tad ip aš baigiu Antro Kaime 
šūkiu: Sine Leguminosibus Non 
Ėst Mundum. i

Šioje gastrolėje dalyvavo ir I 
scenoje vaidino šie Antro Kaimo |z 
aktoriai: Algirdas Titus Ari ta t - 
naitis, Vida Gilvydienė, Jūratė , - 

; Jakštytė. Indrė Taliušytė. Euge-j j 
• ni’Us Butėnas. Edvardas Tuske-I i 

nis. Arvydas Vaitkus. Scenoje 
jiems laikino ir vietinės pajė-j 
gos.

Garsus ir šviesas tvarkė Jonas 
Katinas

skautų vadovybei Ant-
n narsikvipflinini ir Ii n- I

- •«

I

, VANCE Ft).. ER AL HOME

.jj/

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LA1JXJJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

.-.r Aikštes automobiliams pastatyti

i

i 
i
š

į

k

Gi Afrtfas Kaimas,Tękdamis tau 
tos charakterį ir daigai tradici- 
:2s. Įsikūrė čia, svetimoje teri
torijoje ir skirtingose sąlygose, 
tačiau tvirtai išlaikys, šiurkštų. nĮ. 
bet neveidmainingą- kaimiečių nis 

, būdą, labai- tNtmą. ^ikiškų ma-
E nierų klastingam .mandagumui 
E (poniškuniui. a la j “dailiame- 
E niai”) ir labai artimą geros va
lgi ]ios kaimiečių charakterio prt-

r

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

įMlPi ' * ftUEKAu SAV 
3 NGS aptarnauja taupymo ir
5 lamų paskolų reikalus v’sns 
Jfnūsų apylif)K?s. Dėkoja m*'
6 Jums už mums parodyta pa 
S si tikėjimą z Mes norėtum bu 
Und Jums naudingi ir a^eityv

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-1003

Į ■seštad. — Pirn., Sat. — Mond.. November 2 —

£ I

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

ANC Lk/AN ASSOCIATION

«A4Tl ARCH£% AveaiuE

Chicago, IL 606.32
C.SKAGO, IL 60632

Nuo 1914 metu

Vedėja — Aldona Dariem

7159 So. Maplewood Ave.

Telef. 778-154’

2657 W. 6*th STREET 
Chicago. IL 6067*

Sąskaitos apdrausto*
Iki $100,000

JT29 SQ HABtfeM AV£. 
Bridgeview. »L 60455 

7 al. S’f-Loc

I.ACKAWICZ

Laid;jj>ių Direktoriai

2424 West 69i h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy.,Palos Hills, Illinois
I’d. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



DR. KAZYS BOBELIS KALBĖS APIE KOPENH knrno susmukimas įvyks lapkri
čio u fc"- 8 d? 7 y.T. vąk. Lietu
vio Sodyboje, 6515 S. California 
Avę. ?<ariai prašomi gausiai da- 
lyvaiit:. Bus diskusijos iškeltais 
klausimais ir kili įvairūs pasita
rimai. Valdyba

TRIBUNOLĄ

Marquette Parko parapijos salėje bus rodomos 
protesto skaidrės

Apie okupanto teismą Kopenhagoje, ape Taikos ir 
Laisvės žygį Baltijos jūra lietuvių visuomenei išsamų pra
nešimą sekmadienį, lapkričio 3 d., 12 vai. Gimimo švč. 
par. salėje, Marquette Parke padalys dr. K. Bobelio, inž. 
L- Grinius, 0. Baršketytė, Gr. Giedraitytė- Bus rodomos 
skaidrės. Įėjimas visiems laisvas. Kviečiam Amerikos 
Lietuvių Taryba.

UNION PIER DRAUGIJOS RU
DENINIS NARIŲ SUSIRIN

KIMAS

ALTų Informacija

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ;r 
45-ojo suvažiavimo, įvykstančio

1985 m. lapkričio mėn. 2 d., Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, Chicagoj, IL-,

š. m. lapkričio m. 9 d., šešta
dienį, 4 v:.l. p- p.. Gintaro va
sarvietės Rastu namelio patal
pose, šaukiamas Union Pier Lie
tuvių Draugijos Rudens Infor
macinis Susirinkimas, kurio me
tu trumpu žodžiu, meniųe prog- 

na atliekama O Petrienės bei 
tinkamu filmu numatyta ii

Lietuvos Karinių Pajėgų Atkū- 
j rimo metinę sukaktį — lapkri- 
. <io 23-ją dieną paminėti. Po su
sirinkimo — bendri susirinkimo 
(ialyviu užkandžiai su kavute. 
Kviečiami visi Draugijos nariai 
su svečiais gausiai dalyvauti.

DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas, prezidiumo sudarymas, 
Amerikos Himnas, invokacija,

' 2. Sekretoriato ir komisijų sudarymas,
3- Sveikinimai,
4. VLIKO pirm. dr. K. Bobelio žodis,
5. Tarybos narių patikrinimas ir mandatų komisijos 

pranešimas,
6. Pereito ALT suvažiavimo protokolo priėmimas,
7- Amerikos Lietuvių Tarybos, valdybos ir komisijų 

■'pranešimai,
• 9. Amerikos Lietuvių Tarybos atstovo Washingtone

■ ■ pranešimas,
9. Amerikos Lietuvių Tarybos globėjų pranešimas,

10. Suvažiavimo dalyvių pasisakymai dėl pranešimų 
ir jų priėmimo,

11. ’ Amerikos Lieuvių Tarybos skyrių atstovų prane-
* - t Šimai ir priėmimai,
12. Amerkos Lietuvių Tarybos ir valdybos sudarymas,

1 13. Klausimai -ir sumanymai.
14- Rezoliucijų priėmimas,
15- Suvažiavimo uždarymas, Lietuvos Himnas.
Registracijos pradžia 8:30w vai. ryto. Suvažiavimo 

pradžia 9:30 vai. ryto. Priešpiečiai 12:30—ISO vai. p. p.

— R, Lietuvių Bendruomenčp 
Marquette Parko apylinkės tra_ 

; dicinis VAKARAS įvyks š. m. 
lapkričio mėn. 16 -d. (šeštadie- 

’ nj) 6:30 vai. vakare parapijos 
, salėje, 6820 S. Washtenaw Ave. 
j Meninę dalį atliks Leonilija 
vNakutytė ir Viktorija Grigelai- 
tytė,akompanuos Robertas Moc- 

( kus.
: Bus pristatyti ii’ pagerbti stam- 
i besni aukotojai ir nauji nariai. ‘ 
i .Vakarienės metu kalbės Taikos 
■ ir Laisvės žygio dalyvės. Bus jr 
• ;kitų įvairumų. į
j. Lietuviškoji visuomenė ma- 
: loniai kviečiame ši°j vakarienėj j 
P dalyvauti Vietas galima užsisa- 
t.kyti pas valdybos narius arba 
. skambinant telefonais:778-5835, 
'434-3713 ir 434-4645. Valdyba 

urjush.

> U

S

* »> 
r ’:

i ' Varžybų pradžia — 4:00 pm. 
Registracija — apšilimas, nuo 
3:00 pm.

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: Vyrų it- moterų (15 m. 
ir vyresnįjį), jaunių A (lg-17' 
m.), jaunių ir mergaičių B (13- 
24 m.), jaunių ir mergaičių C 
(11-12 in.l ir jaunių bei mergai
čių D (10 ra. ir jaunesnių).

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į Vandeni nebus. Am
žiaus klasifikacija nustatoma pa
gal dalyvio) amžių varžybų die
ną. '

Dalyvavimas atviras visiems 
I lietuvių: ir estu plaukikams.

Dalyvių .registracija iki š. m. 
i lapkričio • 20 d., pas ŠALFASS- 

; ~ | gos plaiifcymo komiteto vadovą
1985 m. Š. Amerikos Pabaltie- Stasi Kėkštą. 31 Brumell, To-

■198o m. .š. Amerikos Pabaltiečiu 
ir Lietuviu Plaukimo Pirmer.y- 

i ■ . .

31

F. K. Lituanica šįmet švenčia

įmUVlS DAŽYTOJAS G';

,’Dažohamus iš lauko

UūPąrbas garantuotas.’
OfeftiilinaEt

Ari & tAkej' ’';' :
r’>.:.. ęv .įf --iš yidaus.

Skambini .; 7-9107

Visi lietuvių sporto vienetai ir 
pavieniai plaukikai skatinami šio
se varžybose skaitlingai dalyvau
ti. ' ■

ŠALFASS-gos centro valdyba

— Naujoji sovietų valdžia lei
do Sacharovo žmonai išvažiuoti 
į užsieni akių gydyti. Ji gali iš
važiuoti kada nori ir kur nori.

REAL ESTĄ
MAL ISTATB FOK SALI MtAL ISTAT* F

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TE 
r» fATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSJMOK1L 

DEL VISŲ LNFOBMACUŲ KREIPTIS Jj

MUTUAL FEDERAL SAY
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

^212 W, Cennak Road Chicago, BL TH

BUTŲ NUOMAVIMAS 
g MAMŲ PIRKIMAS e PARDAVIMAS • VALDYi 

A NOTARIATAS -• VERTIMAI. X 

flSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS* 

f. BACEVIČIUS — BELL REAL1
INCOME TA.X SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

g 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

Jordanijos karalius Huseji- 
nas parmadienį 2 valandas tarė- , 
si su Jasir Arafatu, bet nesusita- į 
rė dėl terorizmo ir taikos Arti- j 
muose. Rytuose. i

------ Spalio mėnesi Ajatcla |
Chomeini Įsakė nužudyti jam 1 
neištikimus 193 iraniečius.

INSURANCE _ INCOME TA
2951 W. 63rd St.

■ Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES
from SI (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information."

WANTED REAL. ESTATE 
iNorr Pirkti

DĖMES 
82-SO METŲ AMi V. 
Tiktai $126 pusmečiu 
liability draudimas p 

Kreiptis: A. LAL 
4651 S. Ashlani

Chicago/ I 
Tel. 523-8775 arba

—- — - ...... - ų . —i — — —, --
Fj čių Plaukymo Pirmenybės įvyks ronto, Ont. M6S. 4GS., tel. (416) 

į 1985 m. lapkričio 23 d., Pape Re 769-1068.
*; crea tion Centre. 953 Gerrard Lietuviu ■pirmenvbės bus išves 
■’‘ St. (kampas Pape ir Gerrard tos iš pabaltiečiu varžybų.

Illinois, loję puotoje s'eyj st.). Toronto, Ont. Varžybas^ Smulkios informacijos pra- 
vaKa-j yyĮ-do —. Toronto . estų sporto ( nešta visiems sporto klubams.

LS j klubas ’•’Kalev';.. Į Klubams nęprįįla'nsą-^laukikaį-
į ~' '.--——u ——'• { dėl informacijų gali kreiptis į'bet- 

kuri sporto klubą ar tiesiai.! 
ŠALFAS.-’i

35-tucs.ius sukaktiivimus metusj 
sąiĄ'ŠT rengiamas banketas-šo-! 
•kiai, 3 m. lapkričio men. 30-1 
dieną, Chateau Eu-Sche salėj 
Alsip.
čiaį vaišinsis iškilminga 
riegė, atsigaivins
bare, t -maskulus iasijudni| 'IKj 
■bant yNeolLituaniri’’ iniizikaptų * 

’f ’ . *" |
ibiižkai. 'begrojant. Gauti šansą ■ 
besilinksminančių svečių-, tarpe 
būti-, ’- užsisakykite skalus ar pa. j 
vienias vietas^ kuų’ prėįaausiai.-’- 
Dėl informacijos teiraukitės klu-j 
bo'pataipoše (tel. 476-9100) ar j 
skambinkite Vidai Jokūbąuskie-Į- 
nei (tol. 737-1163, po 7 v. vak-). j

— Buvęs respublikonų vadas 
Bill Scott vėl rengiasi grįžti i ■ 
politini gyvenimą.

— Nuo šios dienos Edison Co 
mmenwhealth bendrovę pakei

Chicagojė ar priemiestyje no- 
į rėčiau pirti reikalingą remon- 
į tuoti 2 ar 3 butų narną. Skam- 
: binkite rytais 434-8235.
, 8235.

— Chicagos Lietuviu Spaudom •

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruoSiatės keliauti — kreipkitės } Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
5727 S- W-estoru Ave., Chicago, HI. 60643

Telef. 312 238-W87
nfedcnnt lėktuvu, trauktais. Iširą kellc-i

šį1 (firutes), riešbužh? xr mtomobiUų nuomavimo rerervadjas; Parduoda-' 
is'ielionta drandimns: Organizuojame keliones 1 Lietuvą ir kitus 1
gūdarOTM. ukrietimus giminin apsilankymui Amerikoj® ir teikįsme lufar- 
nveilaf. yjsais Kelionių rsftalair.

g' Taupykite skrisdsmi Chartered lėktuvais, tik riw rrsernx>u rietas 
H arikrto — prie* 45-60 diea>

Notary Pub!
INCOME-TAX’S!

425® S. MapleWobd, '

Taip pat daromi verti 
'škviftimai, pildomi pi 

šymai ir kitokie t

— Etiopijos Valdžia pardavinė-! 
ja-j’avtm, kurie buyo duoti ba-ij 
dauj?.r.tię-ms. ■ j

- REPAIRS-gIN GENERAL. ■
• Įvairūs Taisywai

Homec’OTers ins
Good service/Go;

F. Zapolis. Agent 
3208% W. 9=rb SL 

Everg, Park, .III.
5Gp4'2'>-.?:424-:s$54

ap-

Č^IŲsklTE^jNlJGtJS 
S-; > ’ ; ĮLIETUY^lG':

-.‘ i rublis '-

" $i’-85'j'".

■ (įskaitantperlaidą ir 
drauda)

Mažiausioji perlaida 3O.rub- 
' liū.Persiuntirriąs-' paremtas da
bartine ''tarptautinė pinigų 
keitimo suma;. įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kimios 

' jvyks prieš pinigų įteikimą.
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pa-kvitavi- 

Jis teisėtas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping Inc.
744 Broad St.

Newark, N. J. 07102
Est. 1947

mą.

raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos,’geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti įgalite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti ..į 1739 S.Hafeted-St., Chicago, Ill. 60608

Naujienoms reikalingas

TAISO' ORp VĖSINTUVUS. 
.ŠALDYTUVUS. SKALBIMO 
IR DŽIOA^INIMOMAŠINAS

. BEI KROSNIS. : A u 
Ū e'- ria a nD e č k y s

- Tel. 585-6624 ;

for GENTLE, OVEJ&ūGHT XEUEE Of CONSTIPATION
GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY

Next time you need a laxative, get re-’ef 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
O^rhght.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy torwght and feel better 
tomorrow.

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikta Darbininkę ir-’ Darbininkiy

■q

PASSBOOK 
SAVINGS...

and Quarts

p»id on

* Nature's 
Remedy.

FOB OCTM.S

s©« ui for 

financine- 

AT 00 r. tow AATB

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 6O60S

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

GOVERNMENT JOBS, 
SI 6,040 — S59,230/yeai. 
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

SURGICAL NURSE (RN), 
small hoispital, immaculate sur- 
roungings, hours 7 A- M. to 3 
PM, Mon- thru Friday. Good Sa
lary,Benefits, etc., SW Chicago. 
Call 441-5402.

MISCELLANEOUS
Iv.lrū. O.Ivk.’

860.00 PER HUNDRED PAID 
for remailing letters from home! 
Send sdf-addr<ssefi, stamped 
envelope for information'appli
cation. Associates, Box 95-B, 
Roselle, NJ 07203.

CARD READING 
BY LISA

Will help you with your prob- - 
lems. Vicinity South-West side. 
Tel. 581-6378.

Discont with this ad.

Adyokatį 
GINTARAS-P? ČI

Darbo niando3:r. Sn 
9 vab iyio'iki '& va]

Ssštsd.'; nuo 9 vai-z, p 
' Ir 'pagal susitai 
; ' TeL 776-al

West S3rd

ADVOKATU DBA
V. BYLA1I

Ir V, BRIZG
_ Darbo ralandi
Nuo 9 ryto iki 5- vai 

Šeštadieniais pagal s
M06 < KedzI.
Chicago, m. 60

TeL: 778^80

TOHN GTBA
Advokatų. B la

S247 S. Kedzie
(3120) 776-87

Triaminic® Syruj 
Triaminicin®Tabl< 
r- or _
Triaminic-12® Tabl

For Allergy Relie 
that’s nothing tc 

sneeze at.

C198S Dorwy Uboratoriej, Dfvltic 
Ssrutoz, Inc,Lincoln. Nebricki 685

įšeštad. — Pirm., Sat. — Mond., November 2 —


