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KOLUMBIJOS ĄUKšč. TEISMO RŪMUS 
z ŽUVO VIŠI MAIŠTININKAI, PAGROBĘ

Maištininkai, pirmiausią nudegino visus narkotikų 
pardavĮnėtojų dokumentus

BAGOTA, Kolumbija. — Tre- stočiai “Caracol 
čiadienio vidurdienį Koluinbijos 
maištininkai, vadovąująm ,“Bą 
landžio 19 sukilimo* virgininki 
Alan Morales, dienos metų 
miesto centre Alan Morates už
ėmė priešakines teisino (lui's, 

nieko' vidun neįleido, o gink
luoti^ y:yrai - suėmė pasėdžia\’u- 
ęfliš teišėjus'ir visus 309 tarną u-‘ > 
toj ų. advokatų, teisme lianų ir 
pavaduotojų. Užpuolimas buvo 
netikėtas, vyriausybė nebuyb pa 
siruošusį ginti teismo rttmu. V ’

Aukščiattsįo Tęišmo rūmai yra 
visai netoli .prezidentūros. Pre-'. : 
zidentaš.z^Betanku.r, -išgirdęs kili- t 
kesvaidžių tratėjima tuojau.. įsa- ‘ 
kė karė vadovybei >i.iimti‘.VKU^ j 
maištiųin^^" ir -p?rėisti maišei-' i 
•ai nkųjpagrobt uosius. ' .. .

KohirribįjbŠ'karinę menės š.ta- 
Bas Įpareigojo pulk.: Alfonso ’ 
Plazas j simti maištininkus ir ią? 
laisvinti sužintus'. teisėjus' , bėr . 
tarnauto j us.. Trečiadienfo zpąyaj. 
kare pulk. ,Plazas ^areįcaiavo. 
£ad riiaištiriihkai' liejau 'mestų 
ginklus ir pasiduotų. Maištinin
kai uždarė iū -užrak ijiėjbį vi§as : 
teismo?dūrisčriZ ’ : J .

Kolujt^^^į|Į^^rąląu|ą; 
didžiasj^^isnių'dusf^ :^aųžė : 
i vidų< 'ų|ėmę. - -
aŲkštąįatUrąjį’ -
grindyj ėįĄdb ‘ 3MĮ =jraštini nkų, 
masinimų - ir' advo^auž Ačiši' -jie į 
bųvQ<kąųjęą§^; ię5pąteišti -liė-p

stočiau “Caracol” ir prašė prez 
Betankur ateiti į Aukščiausią 
'.eismą ir pradėti pasitarimus su 
maištininkais. Prezidentas atsisa 
kė su jais tartis, bet jis patarė 
nesti ginklus, pasiduoti kariams 
ir aiškintis teisine. Kariai nepa
jėgė -prasiveržti į ketvirtą teis
mo aukštą. Trečiadieniu naktį 
ketvirtaine aukšte 'kilo gaisras.

-Buvo sudeginti visi archyvo do 
'•kųmeniai; liečiamieji-'narkotikų 
pardavinėtojus. -Kariai - ^pradėjo 

"šaudyti lartilėrijosr sūrius į 4-tą
ir-penktą"aukštą. - j

;■ ' Maištihinkar nutarė nemesti 
' ginklų. Jie ‘nutarė gintis’iki mir
ties. Likusieji tipsiieišiojo dina
mito ’ juostomis. Ištrūkęs šoferis 

'.irirtiha, kad' pats'Alan-Morales 
t ssąkęs aukščiausioj o . teismo pir 
-jnjninkui Reyes Eserui dia gultis 
< aht grindų ir pąts paleirfb kulką 
■J pakaušį’ Tą pati padarė su teis
ino sekretore., KiU., inaištiųm- 

kni nvšųvėbkitus aukščiausio teis 
■ .no 4 marius,: o ggEaų išėjo šąu- ' 
-Jyti Į ketvirtą aukštą besiver- j 
žiančių karių. -Visr žuvo nuo di- 

‘namito diržų-: 't ;m <
Teismo rūmai beveik sunai-

. ' . T r.’i/-'-/. . - .. ‘ - •'

‘khw^fev archyvai sudeginti.

lavonai. vo"'visi^mb^inin kai, 
'■ nėbet-ikp'-kom yaiiovaų^o 
: jiBaiahdžio . 19č"dieri<?šj..vadų.

Senato daugumos vadas, sen. Robert Dole, Įtikino 
senatorius iškviesti sovietą jūreivį M. Medvedį, kad pa
sakytų, kuriais sumetimais jis bėgo iš Rusijos ir dėl. ko j 
nori grįžti

SENATAS IŠKLAUSYS JŪREIVIO MEDVEDžIC 
PAGEIDAVIMUS

ATSILIEPĖ JŪREIVIO GIMI
NĖS AMERIKOJE

NEW ORLEANS, Lo. — Be 
bvlcs Federalinio te^mo Wa- 
shingtoue, iškelta naują bylą 
New Orleans teisme. Tikrumoje 
iškeltos dvi bylos. Viena, kad 
būtų neišleistas Miroslavas Med-.

i veil, kad neparuoštas azyliaus 
! teisių^jam siueikimas, o antroji
kyla imigracijos pareigūnams. Į 

į Ukrainiečiu organizacijos pa- 
j sisamdė advokatus ir reikalauja, 
J kad 22 metų jūreivis Miroslava;
Medved bū+ų nukeltas iš “Mar- 

išaJo Kcnev” laivo, nes jis nuo jo 
du kartu nušoko, o dabar teis
mui liūaijo uosto pareigūnas, ku-‘ 

į ris savo akimis matė, kaip Med- 
j vedis kovoje su pakrančių sar- 
i gaiš, atvežusius jį į ‘‘Maršalą 
į Konevą”. Medvedis nenorėjo į 
j laivą lipti. Kada pakrančių sar- 
J gai jį stūmė,į laivą, tai jis smar- 

. ' kiai priešinosi, o kai kelių vyru
‘ jis buvo įstumtas, tai jis pašoko 
Į keliais laiptais į viršų, kai stumi-;
Į kai jo nepasiekė, tai jis ir vėl^ 
! šoko į Mississippi vandenis j

Antrąją bylą iškėlė 3 Ohio 
moterys, ukrainietes, kurios yni

Ltopaues.-Ukrainos.kaEi komamistų baimės, kodėl jis 
mo. iš ’kurio yra krięs-rir jūrei-| _ _ _ .

į vis Medved. Jos reikafauija. kad
Medvedživi būtų duota azvliaus; 
teisė, o jos pasižada jį užlaikyti, j
kol Įsikurs Amerikoje. Be te.j,į trerDtiRio teisfa> 0 vakar
adventas pareikalavo is .ragm-Įgįofloto lėktuvu i Mask

.rijos pare.gūn.u Itt m.l.jom.j Eu^u jfll.eiviui M‘. Ve, 
doleriu Įiž- laba žiaurų elgesį sir nuJ n;.E,
iremtiuio teisfįgvykUsj jaunuo-J lalv0<'tiI(>ja.,.: duetos azvlia„.

— Tai vienintelė proga jūreiviui išvengti gulago, — 
pareiškė komiteto sekretorius

nito rusu ir komunis-ų part 
sekretoriaus Michailo Gorb< 
vo užsispirimą neleisti an 
kiečiains tikrinti sovietų at 
ginklų. Jabai pasipiktino ip 
kalauja ištirti reikalą tr.oja 

Ketvirtamenį apie 40 ser 
rių, jų tarpe respublikonų ir 
mokratų. panoro užgirsti p: 
Medvedžio pareiškimus. Kai 
Įėjo Medvedis šokti nuo “1 
šalo Konev” du kartu, kad : 
tų pabėgti, o dabar Federalii 
Washingtono teisėjui pra± 
kad jis nenori, lipti iš “Mai 
Konev”.

Senato daugumos vadas 
bert Dūle, apsvarstęs šitą 1 
simą, nutarė iškviesti jū 
Medvedį į senatą ir papra 
kad jūreivis senatui papasal 
ko jis nori ir kaip jis abu 
tu buvo prievarta
sovietų laivą, nuo kurio ji 
zikodamas gyvybe, šoko i A 
ssippi ir plaukė prie krautų 

Sen. R. Dole pareiškė įs

į__ £_ Jesse Helms _

WASHINGTON, D. C.— Se
nato žemės ir ūkio komiteto pir
mininkas,1 sen. Jessie Hehnes -įsa 
kė atvežti į komiteto posėdį 
Medvedį kad jis papasakotų.

atgailiu o

'■ atvažiavo į JAV javų, kedėl jis 'rimą. kati jis ketvirtadieni
bego nuo rusų ir kodėl jis pasa
koja, .kad nori grįžti.

Vitaliui Jūrčenkai buvo duo-

ne.a. Floridoj, nušokus nuo n

į. archyvų 
kambą^itsį teisėją. ir. kėUt advoį 
katus. .gyrresi fk^t-
virtariift *ir pčnktaiii'ėittkšte. Au 
kščiausib'teismo.-pirmininkas Re- 
ves Ešcnridia teleforiavo radijo 
* S'' CV r - - v

—-Krikščionis deniokratas Vi- j 
tinčio- čerėzo; daų^Hsia usia 

; baisų • .Gųa'įemdĮiis."’^zi erinio' 
, ’ pareigoms,- bet heggvo '51 ' J bal - j 
!sų:-Jis prašo ‘liberalų atsisakyti i 
-antrame baisąyini^j kifl šutau- j 
■pytų .brrėikaliiH^sA-^il$.'tybė.s' iš
laidas. : ,

' ■ • ★ WASHINGTON

C.SJL

GEORGE SHULTZ, MC FARLANE INFORMAVO 
PREZIDENTĄ REAGANĄ

Ženevoj pranešė JAV komisijos nariams, Paul Nitze 
išskrido i Briuseli- r- -

WASHINGTON. D. C. — ži
nios liūdnos apie tikėtą ginklų • 
mažinimą artėjančioje Ženevos | 
konferencijoje. — pareiškė sek
retorius George Shultz Kremlių- i 
ie sutiktiems žurnalistams.

Kremliuje sekr. Shujtz kalbė- j 
josi su sovietu užsienio reikalų 
minister!u Edvardu ševardna- j 
dzė įvairiais klausimais- Pirmiau
sia aptarė pačios konferencijos | 
saugumą, o vėliau lietė įvarius j 

j abieju valstybių ir pasaulio tai-I 
į kos ir gerbūvio reikalus. Vienas; 
I svarbiausių klausimų buvo ?bie- 
! ]u valstvbiu atome raketų g^my- | 
j ba ir turinčių raketų skaičiaus Į 
I mažinimas arba nutarimas 

atomo ginklų nevartoti.
Rusa- ginklu ir.ižiir’mą

su vadinamų /žvaigždžių karu”.
rišo

o amerikiečiai reika]avo teisės 
pačioje Sovietų Sąjungoje patik
rinti atomo raketų naikinimą

Michailas Gorbačiovas aiškiai 
pasakė, kad Sovietų Sąjunga ne
leis amerikiečiams jokiu tikri
nimu stebėti ir sekti pačio’e So
vietu Sąjungoje. Prez. Reaga- 
nas patyręs šį Gorbačiove pareiš
kimą tuojau pareiškė, kad JAV 
nesustabdys pasiruošunų “žvai
gždžių karui”, kol nebus nutari
mo nevartoti atomo ginklų.

Sekr. Sh’dtz pareiškė, kad yra 
vilties tartis, gal pavyks kažku
ria i s klausimais, bet iš Krem
liaus išėięs jis aiškiai matė svar
biausiais klausimais joks susita
rimą negalimas, nes Sovietų Sa
lunga nesutinka daryti jokių 
nuolaidu. Apie anksčiau nadary- 
■:’s susitarimus nusiginkluoti ir 
siekti taikos Europoje ar kitose 
vietoe Sovietų Sąjunga visai 
nešit? ria.

14. Ji surakino geležiniais pan
čiai^ kuri esiipjaustė jam ran
kas. Javpas jūreivis; neturi tei
sės išvažiuoti iš pavergtos Ukrai
nos, b dabar, kada jam pasitaikė 
proga ištrūkti'iš sovietų kalėji
mo, tai ?jį grąžina. į laiVą ir au
dited?. Ukraina pavergėjams. 
Tuo tarpu Jūrčenkai, kuris ame į 
rikiečiains jokios naudos neneše, f 
dar pinigus mokėjo.

i teisės; o lrkr?.inietis Miroslav 
Medved, du kartu nušokęs nuu 
sovietų laive į Mississippi vande- 
uis, buvo,k apdaužytas ir nuvež- 

! tas į “Maršalo Koniev’’ laivą.
Rumunų jūreivis gatvėje su

sitiko buvūsj imigracijos tarnau
toją. kuris kartu su juo nuėjo 
į imigracijos įstaigą, pasakė, kad 
nori azylaus teisių, ir tucjau tos 
teisės jafh buvo suteiktos.

— Maskvos radijas ketvirta- BOB DOLE NORI IŠKLAUSY- 
dienio ryta paskelbė, kad “diplo 
matas Jurčenka” grįžta narn i. 
Rusams tai yra didejė staigme j 
na, ne< jie negirdėjo, kad jis pe- f 
reitų metu birželio mėnesį iš 
Jugoslavijos atbėgo į Ameriką.

senato daugumos pritariu 
pasiųs prezidentui įsakymą, 
atvežių jūreivi į senatą ir ] 
šakotų apie jūreivio daba 
oadėtį ir jo pageidavimus.

Sen. Dole yra įsitikinęs, 
dabar, grįžus sekretoriui Gc 
Shultz iš Maskvos ip prai 
prezidentui, kad ne . Sev.ai 
dzė. bet- ir pats M. Gorbač 
nenori darv-i jokių nuo 
amerikiečiams. Nei žer 
esanti- sovietu komisija n 
instrukcijų nuolaidi mš pm 
ti. nei nenori leisti Vakarų 
ropos valstybėms patikrinti 
mc bombų mažinimų skaič

KALENDOReT.TS

V-J SAO
'U PAULO
UIASUT J

BRASILIA

JANEIRO

P Maskvos Amerikos delega- 
•ij:’. išskrido namo, bei nakčiai 
austojo Šveicarijoje, ženevoe 
Vėlu vakarą sekr. Sdultz ir kiti 
lelosactios noriai informavo Že-

lapkričio 9 d., šv. Tenoras, 
Vaišvilas.

Bogotoje komunistuojantieji pagrobė Aukščausio 
Teismo rūmus, išžudė teisėjus, sudegino narkotikus 
pardavnėjusių žmonių dokumentus, o vėliau patys nu-' 
sižudė- * ...J

Lapkričio 10 d. šy. Andriejus, » 
Ašou‘as, Dyguolis^ Miglė.

lapkričio 11 d. Sv. Martynas 
Tur. Kelkis, Snalgūnė.

Saulė teka 6:30? leidžiasi 1:36.!

Šaltas, gali pasnigti bet vė
liau lis.

nevoie birbusią amerikiečiu de
legaciją apie pasitarimus Mask
voje ir galimybę susitarti pasau 
lio taikos

JAV k<
tu atstov
• iūlymas.
mas paais
vietų valdžios planą
niais tai!
mats.

Iš Šveicarijos Paul Nitze is-

ir gerbūvio reikalais 
nisijni nepatiko sovie- 
i atvožtas sovietu pa- 
Dabar jiems klausi- 
ėio, kai papasakojo s° 

pagrindi-
ip gerbūvio klausi-

TI JŪREIVI

Visi eilė senatorių, patyrę ap 
sovietų jūreivio norą pabės

— Sekr. Shultz praneši 
chailui Gorbačiovui, kad S 
tų Sąjunga vėl siunčia gini 
Nigaragua per Kubą. S] 
pranešė, kad šis ginklų si 
mas turi būti sustabdytas

— Valstybės departamentas 
pripažįsta. kad sovietų kagebis-( 
tas Jurčenko Amerikos parei- 
rūnns apgavo. Amerikiečiai ma
nė. kad jis tikrai pabėgo, o da
bar jis jau grįžta Maskvon

— Salvadoro prezidentą Mad- ; 
rido aerodrome pasitiko LpanL • 
jos karalius ir karalienė.

. krido į Briuselį. k»n jo laukė 
32 valstybių užsienio ministerial. I 
Jis informavo apie sovietu vai-1 
džios užsispyrimą nedaryti jekių , 
nuciaidu atemn srityje. Jie ne- ; 
sutinka atšaukti visa atemi jė-, 
gas i* Eurcpcs net ir tuo atveju, j 
jei JAV atšauktų. Ministerial pa! 
tenkinti prez Reagano nutarimu - 
nesustabdyti pasiruošimą ‘zvaigž 
džiu karui”, jei rusai neatsisakys 
naudoti atomo šovinių.
Sekret jrins Shultz ir Mav Far- 

lane ketvirtadienį vakare, grįžo 
; Washingtona, infonnavo prezi
dentą apie niūrius pasitarimus 
Kremliuje. ,

Simas Kudirka
praeitą sekmadieni radijo bangomis pasakė, kad A' 
lavą Medvedį grąžina Rusijon, kaip savo laiku ji pa 
vežė į rusų pavergtą Vilnių, o vėliau Į rusų kalėjimi



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūnp, proto ir jaųsmy darnos pagrindai
Naujau*!^ mokslo žinių populiarus perteikimas 

*ONA^ APOMAV1ČIUS. M. D.
■ — - - —— ~ - •- ■— - j

ii q kitus žmogus
Pats, be gydytoja tolkot, gali 

pmšaliuti. '• i

I Mes žinom, kad dmžalu susi-h 
siekimo nelaimių atsitiks su to l 
k u nu li nu, kmips visi, kad » < 
mažiausi varžtai >ivii tai užsuku Į 
Pas paly^jniiius thika ir stiuko 
atžvilgiu: .tas iš 4ų bu* mažiau ( 
btrokri pakinkęs, fcv.rib turės m J 
žiau st roko prišaukei}.

GaJTeS keturiolikos stroko 
: prišaukėjv

rramatą rūpestį už durų: jipsu- 
*<u gaivos apie ant

ger*i pastatytus ir gerai aut i M 
stovfamus vaikus. Jų anūkų mei j 
lę nepirkime visokiomis jiemsi 
dovanomis Tegul vaikui jais rū 
pinas, o jūs vi$i juos gerbkite, 
mylėkite žmoniškai, o neperdė
tai Nieke sero neišeina su tą I 
perdidelc anūkėliams meile, su j 
tuo juos pnigais — dovanomis 
apkrovimu. Būkite nei persal- 
dūs, nei perkaitus.

Raskite laiko sau- su gerais 
žmonėmis sueikite, pakalbėkite, 
pasiniejskite, padainuokite, pa-, 
giedoki:e, išmintingos kalbos — 
patarimo paklausykite.

Ilsėkitės sveikame ore, dar- 
buokitės netinginiaudanii ir vai- 
jykite sveikai: vaisiai ir daržoves 
>u pienu, baltymų kiaušinio ir 
kalakutiena teguĮ būna kiek
vieno pensininko kasdieninis pa
tiekalas.

Esamas ligas gydykimės ir 
naujų ligų venkime sveiku apsi- 
engimu.

* * *

KILNIOS MINTYS

Lietuviška gaha diktuoja se 
kančią tie^ą: tasjieUiy^yi-a MA , 
.mū palinkęs sirokui, kuris ši

taip DVYLIKAK1OPA1 niu 
stroko apsisaugo, štąi visas tu
jinas apsaugos priemolių. Stro
ko Rečiau susilauksi, jei:

- 1. Esi įnoteris dar galinti vai
kų sulaukti ir nenaudoja prie^ 
pastojimą piliulių
u 2. Jei esi nenutikęs, jei svorio 
Vidurkis .pagal ūgį ir amžių, ati
tinka normalaus svorio lente
lėms. >
“ 3.-Jei t?anstos kraujospūdis yra 
normos ribose. <
1 4. Jei nesergi ’šii dies liga h 
jei esi nuo jos reikiaaiai gydo- 
•mas. •

5. Jei kraujo riebumas yra j j
normalus;* ■ ’ -

6. Jei liesai valgai, jei vengi 
gausaus cholesteroliu maisto try 
iiiu, 'raudonos niesos, gyvulinių 
iĮebalų). '/
/ 7 , Jei nerūkai^ ir numetei rū ; 

kJkyt4; j {•
:8. Jei gerai gyiiaisi-visas turi-1 

mas ligas; įskaitant kraujo rūgš-;
luiną .ir. saldumą.-

9. Jei reguliariai mankštinies; 
darbuojies:.bent.45 minutės ka 
dien kaiTrivišku .gngshiu- pavaikš 
ėioji. v j ; i

10. Jei vengi . nereikalingos į 
įtampomi■
. 11. Jei* prigimtį tūri sveiką \ 

gyveno seneliai ir profe
t-taip kad patys struti neliai. Kadangi mes negalime pa | 

; sH'ihk i <avo tėvų, tai su prigim
timi- nedaug ką galime daryti.

12. Jei pyktį paverti džiaugs 
mm link-savo artime ir su jiu |

- .dainuoji.- gi^dt.. skausmu 
-džiaugsmu dalinies.

Mediciniškas raginimas 
iei I?. ku esti susekamas stroke 
piišaukėjas ii jei su juo imama 
tvarkytis visomis dabar galimo 
nis priemonėmis. Toks elgesys 

yra geras nuc siroko saugojima
sis. Todėl išmintingas mūsišku

( niekada neapsileis pataikomos ne 
aptarti, i gerovės šalinimo darbuose, 
ytv - j

Kuo anksčiau stroko prišaukė-’ 
jai susekami ir tvarkomi, tuo 
turima daugiau galimybės i svei
ką ir. darbingą gyvenimą. Kaf 
kuriu viiš minėtų stroko pri' 
šaukėjų galima lengvai atsikra-

i lyti, o daugumą ju
I pagydyti.
Į ' Kaip ne visi nauji
l liai nurieda vienodai

Nuc šiandien, ne nuo rytojaus, pradėkime 
(Lrtni apsi&augoj’mui nuo visų stroko prišau- 
kėjų!

K u is iš mūsų greičiausiun ne
gaus streko? I ši klausimą yra 

lengvas atsakymas: greičiausiai 
tas. kuris visa jėga dirbs ap^isau- 
g>jin«ui nuo visu žinomų, net 
keturiolikos jų, sti’cko prį^i/kė-j 
jų.

Jie jau čia anksčiau 
' Prisimink:nie juos: 1, L
amžius. 2. Per mažai kraujo 
smegenvse- 3. Nutukimas 4. Pa-, 
keltas kraujospūdis. 5. šii-dies ne 

.genimai 6. Perriebus kraujas. 7. 
Cukraligė. 8. Periii’šta; kraujas.- 
9. Peližūkštns kraujas (podagnJ- 
—goiu). 10. Tr.bąkc rūkymas.I *• 
11. PersijaiKiiniinas. 12- širdiet| ‘ 
ritmo sutrikimas. 13. Prigimti 
14. Jivžirics kitos priežastys.

Vf^ps-tos. Vkšį minėtos piiežas-j nusižemrrv.s, vienok jie yra pa 
lys’ siMaro ' stroko prišaukėju- įėgiis klaidas atitaisyti, 
grandinę. Jų atsikratant, geriau.) 
šiai ,šeugc<:am?.si,nuo stroko. Ži-r 
homa. ne kiekvienas žmogus tų 
r i visus virš minėtus stroke pri 
šaukėjus.,Jei kuris mūsiškių tn- 
p vfetią ar kefis virš ' minėtus 
stroko pr?š.a”kėjws, tas turi di- 
c ęsūj * ptijinkiiha 'strokūi už tą, 
nJūi’iE^Į, ktiris tekių stroke? pri-i

''šshi&ėjų .neturį >
~^įT.0fco GALIMA IŠVENGTI

Labai siau bu" žinoti, kad su

automobi^ 
gerai..-.taip/ 

; ir žmonės: jie papildo $vėikatąp

KODĖL ŽMOGUS GAUNA 'i 
. STROKĄ?

J Djb?r bu> lengviau suprasti
ko 'p! kai kurie žmonės' gauna 
jstn ką. Yra trys, svarbiausio* 
"prhžastys. I. ?] okje žmonės yta 
. tam tikrame sveikatos stovyje.

' Jie sėi-g? kokia ncr> Įį£k^3 G?y-' 
’/e j
ką jrfiko. peisivalgo... .*

Kaip sutaisant sugedusias da - 
f is mr'cmobilio apsisaugcrrva nuo. 

dąuęi’riia minėth stiuko prižau- aute nelaimes, taip ir su žmogų- 
Kėjų ^lirha tvarkytis ir rtroko^ni1 daugelį stroko prišaukė] u 
at^rnitliino gaĮ^nybe sumaąr^^’-įfno^š* gydytojo talkinamas gą-

< t 
i t 

v 1
1 ' 

i 11
 f 

t t h 
ni

nt
vn

iH

Gail. sesuo Ona Ankienė matuoja kraujospūdį Ane
lei Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodybos ambulatorijoj- 

Nuotrauka M- Nagio.

Išvada. Vi<i žinom Deš’int Die 
/o Prisakymu, bet jų neprldom, 
nes sava asmenybe, savais misi- 
eikinmis dai nesuaugome į tik
us žmones. Todėl savęs žinogi-l 

mmo nepaliaukime per visą sa-l 
yo gyvenimą. Tik kitam gero 
darydami, eikime didinti save^ 
Ifiimės. Taip elgdamiesi nė vie* 
Uas hesige dėsime. Tad ir leis
kimės į sau ir artimui naudin- 

iaušius darbus. Stroko neturė- 
Janil ir per neud. artimui darbus 
tavoje širdyje besidžiaugdamie- 

i ules praleisime kuo laimin
giausiai visas savo likusias gy
venti dienas. Daugiau tuo rei-

— kitą kartą.
Pasiskaityti. Arthur Ankoviz, 

M. D. Strokes and Their Pre
vention. Aflove Book.

STĖNKIMiS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

TAUKAI — PRAGARAI: IR
BE JU.MUMS GERAI, j

Klausimas. Ko taip labai Tams- 
a. Daktare, užsipuoli ant riebių 
žmonių, ypač ant tokių dvasiš 
du. Negražu iš Tamstos pusės 
ai]) darvti: jie yra tokie ne dėl 
avo kaltės. O-be to, nutukusį 

hnogu eis labiau mėgstu negu i 
dilinę panašų sudžiūvėlį. Ką 
Tamsta į tai pasakysi?

Atsakymas. Trys garbiausios 
jricžastvs dėl ko ,visame pašau 
yje gydytojai kovoja su nutuki 
nu. 1. Taukai — jų pertekliui 

Kelia kraujospūdį ir riebina 
kraują. 2. Prisideda riebalui, 
cukraligę, norį ne tokia baisi, 
kad reiktu vartoti Insuliną. 3. 
Riebus žmogus yra tingus gini 
nastikuotis. darbuotis: jis toks 
dažnai tik sėdi lašinių nepa- 
nešdamns ir tik mndina. kai ki
li turi dirbti.

Be šių trijų svarbių priežasčių, 
kova su nutukimu turi tęsti> il- 
£ai ir nepaliaujamai, nes visa ei- 
]ė negerovių po riebaus žmogau.'- 
'atikais slepiasi: ju širdies krau- 
iagyslės greič iui priskretina; jų 
širdvs gričiau atsisako dirbusios 
kaip reikiant; gausėja pavojus 
.uhe^alucti; c.steoartritų (su-ii- 
nešio imu kaulų), vėžiu, tulžies 
pūslės ligcrris. podagra (gcut — 
joniška liga), strėnų .'kau*mai: 
ir visais kitais galais — apturi- 
nais dėj spaudinio Į svori palai
kančius sąnarius.

Jei Tamsta gėriesi tais daly

kais, tai eik ir savo galvoje turi
mas avižas pakeisk geresniu da 
lyku. Sėkmės tokioje kelionėje 
Tamstai!

Nesibttjnunkime Baisios Ligo, 
Nebūdami Pederastais

Klausimas. Kaip yra su ligi', 
AIDS — kalbama, kad net uo
das gali jąja užkrėsti pensininką. 
Kiek yra čia teisybės, prašau 
Gerb. Daktarą paaiškinti.

» ,
Atsakymas. Tokių kalbų tei-į 

sybė — kaip pečiaus šviesybė. 
Nebūdami pederastais nesibai- 
niinkiine tos ligos. Tik reikia sau.; 
goįis trijų dalykų, kurie gali tu 
cė<i AIDS ligos užkrėtajus (vi- 

.ru$|Hs): tai kraujas, seilės ip vy 
ri3ca sėkla. Tų dalykų visi tu 
rime saugotis.

Todėl reikia sveikai gyventi 
kad nereikėtų kraujo transfuzi 
jos. Mat. dabar AIDS ligai ple 
čiantis gali pasitaikyti tos ligo;' 
virusais užkrėstas kraujas. Non 
dabar tikrinamas kraujas, ar ne 
tiu-i tos ligos ženklų, bet ta apsi 
krėtimo galimybė bus mažesnė 
jei mums ųereikiė- gauti, kraujo

Seilių vengsime, jei kosysinu 
į popierj ar snypštuką, jei neda
lyvausime koJnanėiųęų. tiesis 
piaudančiųjų. seiles ir nosį var 
vinančiųjų aplinkoje.

Vyriška sėkla ajisikrėsti nor 
maliai gyvenančiam beveik nėr; 
galimybės. Sergą vyrai gaji ap . 
krėsti moteris bei kits kitą pede 
•astai. Moteriškės turi vengti in 
tymaus gyvenimo su daugeliu 
partnerių, nes tada apsikrėtinu 
XIDS liga pavojus gausėja.

Taigi, gyvenkime tikrai lietu 
ziškai. padoriai ir žmoniška.’, ta 
ia mums pavojus apsikrėsti AI 
DS liga bus beveik negalintas.

Kaip Saugotis Nuo Žiemos 
Negerovių?

Klausimas. Ruduo baigiasi 
nokiu prasidės žiemos negeru 
nai — kaip geriausiai pensinio , 
kui elgtis idant pcų’ėgus ku 
veikiau žiemoti?

Apsakymas. Su amžiumi si lpn*. 
a žmogaus atsparumas įvairiom; 
lesalėms. Dažnas jas atneša niv 
armesniu dienų. Tada jis api* 1 
as negalvoja, o dabar jos jau 
agns atstato. Kad lengve>nė se 
latvė kiekvienam būtų. reiki, 
nuo dabar pradėti kiek galin 
<vo kūno atsparumą įvairiom 
icgalėms stiprinti.

Pirmiausia palikime nepa

Kiekvienas žmogus, nežiūrint 
io tikėjimo ar netikėjimo, pri
valo maitinti savo kūną, protą ir 
asmenybę, nusiteikimus geriau 
siu maistu. Kūną maitiname me
dicinos patarimu mišriu — svei
ku maistu. Protą šviečiame iš
mintingų žmonių mintimis ir gy- 
seniškemis tiesomis, kurių kiek
vienas privalome laikytis, pi, 
;iįsmenybę — tą žmogaus kom- 
puteri vis privalome įprogra- 
minti kilniomis mintimis. Kiek- 
/ienas kemputeris, jau 40 metų 
nio jo pagaminimo yra tobuli- 
lamcis vis geresniais įtaisais ir 
noksliškesniu Įprcgraniinimu gs 
mamas. Taip ir mes. kiekvienas 

privalome tobulinti — naudiii-

TOLI Už GIIUŲ LEIDOS SAULĖ

To’i už girių leidc saulė, 
Dainavo broliai ardami, 
Dainavo tėviškės r.rtojai, 
Juodą arimą versdami.;..

Rymojai, mama, tu prie vartų, 
Kalbėjai — Vakaras gražus! — 
Ir per naktis tu nt miegojai, 
Prie i<»pšio supdama vaikus.

Dabar ilgies žaliajam sodžiuj, 
Toli išlydėjusių vaikų.
Ir vakarai pef daug nuobodūs, 
Be joldo džiaugsimo,bė dainų;,.;

Bet lauk, motule, aš sugrįšiu, 
Kada Tėvynė bus laisva!! !!
Kada nebus žiaurios vergijos, 
.-esiegs jau priešo letena.

Kun. Juozas Juozevičius

gesnėmis mintimis Jį geinti tą 
savo kompu.terį, tą asmenybę, 
tuos nusiteikimus

Kiekvienas, kaip išmano, taip 
save gano. Pagerinimui savos as* 
menybės galime pasinaudoti ir 
sekančiomis kun. Juozo Juoze- 
vičiaus Kilniomis Mintimis,

Nuo neatmenamų laikų žmo
gus yra varginamas įvairių ligų- 
Buvo i-aupsai. dabar AIDS ne
paliauna žmogų kankinę. Ir vi
sa nesuskaitoma gausa negerovių 
plakte plaka žmones dažniau
siai dėl jų pacų nepasirengimo 
kovoti su jomis. Juk, nuo nuiro 
meldėmės Suplikacijomis Dįėvą 
saugoti mus nuo jo, nes.nebū’.m 
kitokios paguodos tol, kol susek
ta -buvo, kad marą plati-nn.ap
krėstos maro bakterijomis žįtii? 
kės. Jas "sunaikinus, pranykę ta 
baisi žmonijos rykštė.

Naikinkime savyje ir aplinko
je visokį negerumą, tada mes 

Tvėrėjo duotomis jėgomis pa
jėgsime sveikiau gjventi ir pa
jėgiau -gyvenimu džiaugtis, 

’  ' ,Į. V

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO 1R 
AUKLĖJIMO IR SPORTO S-GOS SUVAŽIAVIMAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos visuotinio. metinio suvažiavimo, Įvyk' 
stančio 1985 m gruodžio. 7 d. Clevelande, nustatyta šį 
lienotvarkė: ..

Gruodžio 7 d., šeštadieni, 11:00 vai. ryto įvyksta šią 
tvarka: .

1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo sudarymas, . .
4. Mandatų ir rezoliucijų komisijų sudarymas,
5. Sveikinimai žodžiu ir raštu,
6. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas -ir 

priėmimas,
7. Pranešimai žodžiu ir raštu:

a) Centro vbos pirmininko,
b) Centro v-bos gen. sekretoriaus,
c) Centro v-bos iždininko,
d) Sporto apygardų vadovų: Kanados, rytų ir rid. 

vakarų;
e) Pabatiecių SF, lietuvių sekcijos vadovo,
f) Pasaulio LB v-bos nario sporto reikalams, 
g9 JAV LB kraš. vbos nario sporto ieikalams,
h) Kanados LB kr v-bos nario spor. reikalams,
i) JAV LB švietimo tarybos atstovo.

8- Pranešimai raštu sporto šakų vadovų:
a. krepšinio, b. tinklinio, c. lengvosios atletikos, d. 

plaukimo, e. lauko teniso, f. stalo teniso, g. šaudymo, h. 
golfo, i. šachmatų, j. slidinėjimo, k. ledo ritulio, I. rakėt- 
bolo, m. sofbolo-

9: Garbės teismo pranešimas, <
10- Revizijos komisijos pranešimas,
11. Diskusijos dėl visų padarytų prnaešimu, 

Pietų pertrauka: 2:30 — 3:30.
12. Lietuvių sporto fondas •
13. Išeivijos\sporto istorija. : >
14. IH-sios Pasaulio Lietuvių sporte žaidynės,
15. ŠALFAS Srgs suvažiavimas ir vadovų kursai 

Wasagoje, Canada,
16- Centro valdybos parama spcito veiklai,
17. 1986 m. varžybinis kalendorius.
18. Pabaltiejių sporto federacija.
19. Klausimai ir sumanymai.
20. Rezoliucijos ir suvažiavimo uždarymas.
Norinleji suvažiavimo darbotvarkę pakeisti ar pa

pildyti, prašomi savo pageidavimus pranešti ŠALFAS- 
S-gos centro valdybos pirmininkui Pranui BemeckiUi, 
šiuo adresu:

MY.' P?š Berneėkšs, Rivįrcresf Hd., ToiįntbFįnt 
M6S 4H8. Telef. (416Ų*-768-Uį^.* '

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

šeštad- — Pirm., Sat. — Mond., November 9 — 11 icšr



KUPROTAS BANGINIS IŠPLAUKĖ Į RAMŲJĮ
; VANDENYNĄ

' -SAN FRANCISCO, Cal. — ui r šventa- 
Praeitą pirmadienio rytą, kąi 
miglą truputį pr-kilo. tai kupro
tas^banginis pakėlė galvą ir pokš i 
tejėjo; j vandeni, žiūrė<irnias 
Į San Franęfecp tiltą.

Nh,:vier. sekmi dienį. bet te
veik per visą naktf tilkstančiai 
Žmoniy stovęjo pakraštyje ir se
kė l^ętarjeną iiįflžinisko bangi
nio judėsi- •' l ’ ■

. Ąlrkiaų ni-o (banginio buvo 
20 įvąįrių pakraščius. šaugojan- 
čių Įaivų, kuHe: sukinėjosi apie 
banginį, kad’ jam būtų nepate1-. 
gu apsisukti ir grįžti atgal į Šven 
t<i Povjlo įlanką kr į švento Jo- 
a’Kimo iĮanką if vėl nepasuktų 
tolyri.nup vandenyno.

Šiuo banginiu keistuoliu buvo 
sifisirūpinta ne vien Kalifornijos 
gyventoja: Visos Amerikos gy
ventojai atidžiai sekė šį inilžiniš 
ką bangini. Ne vien amerikiečiai, 
hęt visas pasaulis. i

šitas riangitiis yra 40 pėdų il- 
giėį jų svėrė jis 45 tonas. Ameri- 
kięčiri jį pavadino Humphrey. 
J j vadino keistuoliu Humphrey. 
G ;keistuoliu jį vadino dėl to, 
kad ji? skyrėsi nuo kitų tos pa
čios-rūšies banginių. I
b/Spalio- mėnesio pradžioje šios 
rijsięš banginiai iš šiaurės plau- 
K!?. f Jiė šalčio nebijo, jo. tai iki šios dienos užsiliko ten j 
rifesLturi ?toną taukų sluoksnį, 
bpt -jieriiS geriau patinką maudy- (■ - 
ti&.i'r ztiv^ės-gaudyti šiltesniuc- į (|aj fr 

šelyą^dęnyšė;’; ;.■=;>
"ke-ištriolis iš šiaurės išplau- 

ke^sti :kitūiš banginiais. Kiti plau-
ri*’nuplaukė, b-Humphrey pa

Šventas Pranciški 
šventas Jonhimas, Sacrame 
ir vis?, eilė kitų šventųjų. Ispa
nija tais laikais buvo labai ga
ting.-). Ji pasiuntė didelę ekspe
diciją j Bermudų salas, o vėliau 
pasiuntė savo atstovus į Floridą. 
Tai buvo vienas gražiausių kraš
tų, kokį ispanai bet kada buvo 
matę. Jie plaukė į Afriką, bet 
en buvo karstx Net smėlis bu- 

xo kerštas. Be tų, vėjas tą karštą 
mėlį lengvai nešioja. Jie užėmė 

Sacharą, bet ir ten neturėjo, ką 
veik:?. Smėlis tiktai akis grauže, 
o naudingo nieko nedarė.

Bet kai jie pasiekė Florid į, 
tai nustebo. Ten biivn gražiausi j 
gėlių ir skaniausių vaisių kraš
tas. Ispanai Floridą 
Gėlių kraštu. Flor 
yra gėlė, o Florida 
kraštas.

Iš Floridos ispanai 
lyn i vakarus Jie pasiekė Kali
forniją. Vietos gyventojų kal
bos jie nežinojo, vietos vardų jie ’ t
nesuprato, tai Užimtiems mie-,-joAlin!;" ’ 
tams, upėms ir Raudojo vande-Į aOai !l r- 
nyno jlankcms davė ispaniškus • 
vardus. Ispanai buvo tikintieji

• katalikai, tai upėms ir niiGstams! 
iie skyrė šventųjų vardus.

Isnanai Amerikos viduriu nė-;

prvadino 
ispaniškai 

yra Gėlių

stumėsl +

Egį*

to
I1-

•n? mokykla

■ui baliumi prie O w X
o stulpu šešėli

? avė:
v. nd

bun;;

Lietuvos neprikišuLomybos lakais

tijto, tai van ienyje j’S mato tilto 
įtalpų šešėlį. T?.s šešėlis j 
tabdo. Jis bijo pro šešti' 
margintą vandeni plaukt

lakančias žuvis, 
toliau niaukia 

Kodėl mokslininkai m. ’.i 
to šešėlis banginį

riaiko? Saulėta die

1S-

t jų nutiestas konas van- 
siidaro šešėlį, tai

gražiu pamokslu' kun. Bagdi 
navičius tuo reikalu paikai .ė dė 
mesio vertą paskaitą. Trys gksL 
mininkės gražiai pagje<k>;o, a 
muz. Skaisgris joms ako:npu» 
ii4ivo. Kun. Juozas Juozevičius

risukdamai,, . padarė klaidą, bet 
\?ąn<fenyje jis nieko - nebijo. Pa- 

jpląukė j Sari .Francisco 
įlanką. Tai buvo sĮialio 10 dieną. 
Jis '^Sejo ir anksčiau ten patek - 
tt'bej Įlankos' pakraščių gyven
tojai lą.kiieną. pirmą kartą jį pa- 
stebėjo. -.' .; ’ '

: N uo. spalio deširiitos iki iapk-

5 gyvenusių indėnų vietovėms 
‘ dėnų vardu beveik nėra. lawn

___ r Kalifornijoje, bet ispanai 
juos pakeitė šventųjų vardais, 
užsilikusius iki šios dienos, o in- 
dėAų vardų beveik nėra T o V/ a 
indėniškai reiškia vanago ak:._ 
Ten?ispanai nedrįso būti pilku; 
sniegu, tai Vanago akis ir šian-i 
die užsiliko, o jeigu būtų apsi-j S1'’u 
gyvenę ispanai, tai visur butui 
šventųjų vardai. 1

Paklydęs Humphrey jo-kio su-1 
pratimo apie šventuosius netu-: 
rėjo; bet jis 3 savaites plau
kiojo Šv. Joakimo upėmis. Ilgai 
sukinėjosi Šv. Joakimo įlankoj

pamatęs vandenype < 
iis i jas nelenda. Jis į 

sisi.kinėja, pasidairo i
c a. pa

>.?s daiktas, kad ne vie- Į fj 
ginis į vandenyje 
ginklas įk’.-ūvo ir 
bėdo-. iš iii išsikt

ano-
ta. kai vandenyje jokio šešėlio ka 
nėra, tai banginis plaukia be jo
kio >taptelėjimo-

•pki’ičio 4 dienos rytą die- 
jasiiaikė ūkanota. ‘ Pradžiere 
la buvo iki vandens nieko 
n :.tė. Pakijo tiek, kad pak-

rejo i; raščiuese žmonės bangini galėjo 
ytL ' matyti. Tūkstančiai žmonių ma- 
ivu-'.tė. kai banginis atsistojo beveik 

banginius įspėja į Mačias ir pasižiūrėjo j vandeny
ną. o vjliau taip smarkiai pokš
telėto i vandeni, kad< gįrdėiosi 1 

abiejose pusėse. > .
Įlankos vanduo buvo negilus, 

tai banginis galėžc atsistoti ir! 
pūkštelėti i vandeni visai nesu- 
sžeisdamas. Panėrė į vandenį,

Mokslininkai sako, kad bangi
nis yra protingas sutvėrimas. Jis 
protingesnis už kitus vandens

ižus i kup į 
nustatvii,1

rhnra tai buvo jūics dugnas, 
rirksčinu ten plaukiojo bangi- 
nrii, o <!:>bar Sachai'o dykumo
je keliauja kupranugariai. N.“ 
lik patys eina, bet žrcmes ir pre- 

I kės nesą šimtus mylių.
Kai prieina oazę, tai išstatęs žavėtinai įjražiai dėstė vyresnio 

' kimią pripi’c o vandeniu ip to- amžiaus 
j Lau keliauja.

Į Amerikiečiai apskaičiavo, kad 
kuproti banginiai mažėja. Anks
čiau ja buvo žymiai daugiau, o 
dabar teliko tik 7.0G0.

Daugelis paklain, kaip valdžia 
žino, kad vra tiktai 7.000 kup
rotu banginių? Juq; skaičiuoja 
satelitai.

Ne patys satelitai, bet juose 
į) engtos labai stiprins akys. Tos 
Akys mato ne tik, kas paviršiu
je vaikščioja bet kas Žemės gėl

ėje ip vandenyje.

Satelito žiūronai taip nustaty
ti. kad jie mato banginius, plau- 
kančirs i šiltus vandenis, o vė
liau juos mato, grįžtančius j 
Šiaurę. Satelito akys pasako, 
kas banginius žudo ir vartoja 
taukus, o kur jaunas banginu- 
kas, kaip ruonius buožėmis dau
žo, o vėliau kailiais pardavinėja 
turtingoms ponioms. Kailiukai 
labai šilti ir gražūs, bet kiekvie
na ponia turi prisiminti, kad tas 
kailiukas nuluptas pasaulį išvy
dusi

žmonėms moralinius 
pamokymus.

•Po trumpos pertraukos dr. J. 
Adomavičius <pakvietė teis. Pr. 
Šul^ papasakoti (paskutines nau
jienas apie Social, aipdraudą ir 
Medicare p:obl~mas.Prelegentas 
pranešė, kad federal n ė valdžia 
siekia paisiskolinti keliasdešimtis 
bilijonų dolerių iš Soc. See. fc\i- 
do atsargų, projektuoja suma
žinti Medicares apdraudą. Be 4° 
pranįešė, kad Brighton Parke’ 
Midland feder. b-vės patalpose, 
Įsteigta nauja seniorams padėti 
įstaiga; jos vedėjas yra Joe Ku
lys, p-lė Baronaitytė, — direfkto- 
rė, kūne maloniai ir nemoka
mai patarnauja lietuviams, pen
sininkams.

Sueigos pabaigoje dr. J. Ado
mavičius visus dalyvius (apie 
100 asmenų) pavaišino ir apgdo- 
vanojo Michigan© sodų skaniais 
obuoliais. Dalyvė M. Mat.

u
banginukui.

fĮČK>Ą .dįerids jis klaidžiojo San • įr §v. Pranciškaus Įlankoj. 
YrąhČKČo įlankoj, Švente Povi-Į jjs (Įu kartu buvo atp 
Įo’ Įlankoj; Šv. Joakimc įlankoj, į 
ri vėhhu . Įplaukė į Sakramento ' 
iipę,Jri ’is; šips Įplaukė Į Šv. Joa- ’ 
kitįp;...’ųį^i tPfe-iikė upėmis tiek,' 
ki^jįąjegė. tos-upės įleisti tokio 
'^^^riėrigiriip- < .

šyeį$ujįį?riKur . pasisuksi — vi-

Jis du kartu buvo atplaukęs 
iki šv. Pranciškaus tilto, bet ten 
apsisuko ir vėl pradėjo plaukti 
pamažu Įlankomis ir upėmis au
kštyn.

Kodėl jis neplaukė i vande-Į 
nyną? Niekas pasakyti tikrai ne-j 
gali, bet-mokslinink .i, kurie pa
skyrė daug laiko banginiams ir 
kitioms vandens gyviams tirinė-

ka bėdon, tai antrą karta jis ne
pateks. Jis žino, kas jam gera ir 
kas pavojinga.

Žuvvs i bučiu lenda, c kai 
Įlenda, tai nepajėgia rasti kelio 
laisvėn, tuo tarpu banginis i bu-

t ė. o dvišaką uodegą taip iškėlė, 
kad visi galėjo ją pamatyti, o 
fotografai nufotografuoti.

Kada banginis, uodegą pakš- 
plaukė pre 
a. , tai nie-

.as jo dauginu nebematė. Matė 
i tiktai vandens bangos atsin 
usio.s i banginio nugarą ir ki; 
a bet vėliau i>- tas dingo, nes 

ad I o.nginis nuplaukė tolyn Į van-
vandenyje| Jenyną.

Banginiu gyvenimą sekantieji 
mokslininkai mano, 
tas banginis labai pa 
ranugarį. Jie negali

irado, kuprotas bau j 
ginis ar k’.’pi’onugaris. Ar žemėje i 
gyveno kupranugariai, kaip už
liejo vanduo ir jie tapo knpro- 
‘ais banginiais. Ar visoje Žemė
je, t. y. vandenyne plaukiojo j 
banginiai ir kaip išdžiuvo, tai 
banginiai tapo kupranugariais: 
Kaip vieno, taip ir antr^kupro; 
ic yra vanduo. Banginiai „prasi
žioja, prisitraukia į žiotis riebių 
žuvu ir žuvelių, vėliau jie šučiau 
pia ir per skylutę išpučia vande
ni ir čiulpia pagautas žuveles- 
Tuo tarpu kupranugariai prisi- 

‘ raukia pilna kuprą vandens, ra- , 
miai keliauja didžiausiomis dy
kumomis, kur didelis karšti,s o 
vandens niekur nė lašelio nėra. 
Jie ne tik žmones ant kupros 
neša, bet ir kuproje esantį van
denį čiulpia.

Mosklininkai nustatė, kad Sa-

DARBINGA ALVUDO 
LIETUVIO SODYBA

Praeitą sekmadieni dr. Jono 
i Adomavičiaus vadovaujamoj Al 

vudo Lietuvio sodyboj p-hų Lun 
gių suorganizuotas Adoracijos 
bm'.alis suruošė minėjimą. Kun. 
Tamošaitis- atlaike šv Mišias su

.4

lietuvių literatūros, meno !y moxfc

Bapetio, Vinco Madčmo, P. Joniko, V.

bel rtuttijos, Iliustruotos nnotrankoml?

tSryfioj foveSarinii. 365 ptsL knyga kainuoja tik |3.

Balų lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie df.tsr 
fa istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuoj'ir.

Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomeaiin

. > VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprxk 
tw Fūoto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus* 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikcrtarplo buities ?:t- 
ratfirinė itncfija lusklrštyts skirsneliais. Ta 203 puslapiu <nv> 
parduodam* tik ui Et . ,

* UkIU VI1KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaisfia* 
jSomiaf paraiyta ttudija apie Rytprūsius, remJan’b Pakalnė*. 
Labgūvo* apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienai 
SetQvfnL Leidiny* flirurtmota* nuotraukom!* pabaigoje duodrm 
▼ftervardifu p*vadlnlma’>fr jų rentiniai j vokiečių kalbą. Lab> 
gandingoje 335 pu*L knygoje rr* Ryt>rfi«hj Um>lapla. Kaina 5* 
į i ' - . W J x

> ŠA CAUMBP CBMB, ralvtnloe Petronė)** Orlntaftė* «t»

Miko šileikio apsakymų knyga, 
TJucija” jair atspausdinti.

Autoriuj pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX širntmečio: 
pradžius iki U Pasaulinio kan>. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- ■ 

4

kymai, 184 psl. Kaina ?5. j 
Gaunama “Naujienose” h pas
autorių: R729’$o. Campbell 

Avę., Chicago, IL B0629.

yra. seniausia, didžiausia ir turtingiausia liėtuvilj fratemallnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau -per 97 metus.

?LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti it kitiems, kurie tucc 
darbus dirba.

SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 5ELU0NUS doleris 
apdraudų savo nariams. . ;

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gkU 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga -jauninuii, siekianti am 

■< aukštojo; mokslo ir jų. gyvenimo pradžiai y-
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: rf 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 .metane.
kuopų yra visose lietuvių kolonijose... .. 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai. r»8eK>ė<-LgLA; 'išrašyti. ■

Galite kreiptis Ir „tiesiai j SLA Centrą: ■* * ' *. • • . ** *• x
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Jis artėja, pa 
tolyn plaukia mažinusia Si
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IS PRAEITIES ŪKANŲ

? f si. ryto iki 10 ?sL vakaro. 
Sekmadienis

&

1
97’.C

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

Knyga su fermomis gauna
ma hau-ien

307 W, 30th St, New Tori, N.Y. 10001' 
Tel (212) 563-2210. /

■or constipation 
reach for ion:grd.

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight 
You'll iikc the relief in the meaning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

R?2d !nbc! and fellow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

Inl LICDAS MIKŠYS, 
•50 metų studijavęs, kaip

mfertnal Ir mtnty» ap1* ų rietą? a«prlk. IJetuvoje fr p.-
jųiMali bnlierikų okup*djo« met&i*. Knyga tūri puslanto 
bet kjdnboja tfi fil.

, > J L LIŪS JANONIS, poetai ti revolincfonferln*. n«*vrrp.-» 
toi tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik. . 
Yvglo Jalinsko knygoje apie Juliana Janonio gyvenimą Ir p» 
MJ|L Dtbar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui kmogauf teir* 
Klyga y-a didelio formato. %5 pu*lapli, kainuoja M.

W «ATYMN1S NOVTUa. » franko k try b*. J. Vatai* 
far^mea. fit tayfoje yra M a^mojbifi Kaina f

įksySK fmttMM >a<jitau®<, 5*. Kateri Bt,

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IB MINTYS,
U tomą*......... .........................................     ?1('.OO

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETI VtšKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 pd. _____ _________ ?SD0

B dalis, 229 psl............... ...........................     ?ii.00

3. Miko šilcikio, LIUCIJA, proza 178 psL ________... 7A 00

4. Janinos Nsrūnės, 'ii;YS FR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. ?5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALST^T'S SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl____ ________________  J4.00

<5. J. Venc!»vr», s. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKIA. 
60 psl. 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chics -m. Hl. 60603 siųs
kite čekj Ir pridikta vieni dolerj persiuntimu J’.aktoniiL

i

ATEINA IIETUVA
700 pnp'«niy knytrą. kurion radėjo viską, kaa bet kada tr 

*et kur bet koris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
:t lietuviu kalba. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padaH 
iietuvhj kaiba liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertlmuf 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kaltu* SHi vtrkeflaL tfxitu (Į.

«AŪ J1EKDS
EHS S Existed St.. gPcaKO, IE ®

šeštad- — Pirm.. Sat — Mond., November 9 — 11, 19%5
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Naujienos eini kasdien, išskiriani 
sekmadieniui, pirmadieniu g ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
ve, 173*) So. Halsted Street, Chloro,

$45.Ui
$24.DU

$5.bU

mou 
$22.0U 
$12.00 

$€UU

Užsieniuose:

metanu _
pusei metu

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI niEN<?A$ti ''NAUJIENOJ

Kanadoje:
metamą ________
pusei metu ------
vienam mėnesiui

metams _________
pusei metų _____
trims menesiams
rimam meneaiui

As of January 1, 1930 
Subscription Rat**;

C ca&u $45 00 per year, $24.00 per 
n lunujs, $ia.uu per 3 months. In 
jU~r u^a localities >|U.UU per year, 
#2a.uu per aix montas, $12.00 per 
oxct iuu-uiln>. canaua >±o.UU per year* 
•iiei cuLuiUxea ^5-uo ner year.

šingai,(xnūsų tautos kankinių. Nejaugi, tokie plakatai 
dėlto buvo kvaili? Man rodos, kad lietuvis patriotas ne
drįstų tokius suniekinti, kad pateisinus santariečių — 
šviesięčių pakvietimą keturių komunistų, kurie skaity
tų Jaunimo Centre paskaitas ir deklamuotų poeziją.

A. Švilptus

Iraku miesto centras

^Tęsinys)
-la, neišmokai

8COND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

PAKVIESTIEJI KOLOBORANTAI IR MŪSŲ 
GIMINĖS

vanotas. Svarbu, kad ji» bfltų tik lieUMf. MM*, jąifi 
nesvarbu, ar toks lietuvis dirbą okupanto inieręfapif ir 
tuo padeda smaugti mūsų pavargtą tautą- -Mąt, jų gal
va ir toks lietuvis yra kalinys, tad jo reikią gailutis.

Nejaugi, M. Dranga nežino, kad toksai ąr tokie sa
ve nelaiko kaliniais, net pavergtaisiais? Priešingą), jie 
save laiko išlaisvintais, todėl tokie jaučia pareiga ąĮ$L 
jai,-*: “JAio,,x ..4-„„i*-.; -

■pasirašė:
\Al Čaplikas Ignas Andra-

šiūnas, Grasilda Petkuvx-
^ė, Birutė Skorubskienė

ALT Inįormacija

— Penktadienj aukso uiicii 
kainavo $324:00.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sexmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iii 12 vii.

pąąąkysiu: pinigus sukimštam 
patį geros dienos nematytam, 

po išrūgas o dar kokioje 
vietos nėra. Jis ir pats

kad pinigųlne-

Mykolas Dranga Drauge per kelias dienas spaus
dino ilgiausią ir, sakyčiau, nuobodžiausią Stasio ir Ka
zio pasikalbėjimą apie lietuvių tautos — mūsų bendros 
giminystės ryši.

Įdomu, kas buvo tie jo suminėti pokalbininkai ir iš 
kur jie atvyko? Chicagoje plačiai kalbama, kad Drau
go leidėjai jau ne vieną yra pasisavinę “Naujienų” dien
raščio tarnautoją.' 0 redaktorius Mykolas Dranga, 
karts nuo karto pasikviečia opiems klausymams išaiš
kinti ir “Naujienų” Maikį su jo Tėvu. Tik jis, juos pa
sikvietęs, jų vardus pakeičia-
Taigi, ir šiam pokalbiui Maikį “pakrikštijo” Stasiu, o 
jo tėvą Kaziu- Bet iš tikrųjų,.tai tame pokalbyje ne jo 
pakviestieji ir klausymus nagrinėjo, o pats M. Dranga. 
Tai bu ve jo paties pasikalbę jmas su savimi. Todėl ir 
šios mano pastabos dėl jo vedamųjų yra nukreiptos jo 
adresu.

Ko siekė Dranga tokiu pasikalbėjimu? 0 gi, Drau
go skaitytojus įtaigoti, kad ir jie pateisintų Santaros— 
Šviesos federacijos užmojį, pasikvietus iš okupuotos 
Lietuvos keturius okupanto laureatus, komunistinius 
“partekus”, kurie Chieagos Jųanimo Centre atliktų li
teratūros programą. O tuos, Chieagos lietuvius, kurie 
prieš tokį federacijos ryžtą, piketuodami, pareiškė pro
testą, tad juos kiek beįmanoma suniekinti.

Taigi, Dranga tokiam pateisinimui ir atspausdi
no minėtų, “pokalbininkų” ilgiausius, ciemagogija priso
tintus Stasio su Kaziu pasikalbėjimus, kuriuose jis, tuos 
pakviestuosius partiečius iš okupuotos Lietuvos sutapa
tina su iškviestomis giminėmis. Jis taip samprotauja, 
jei jau galima iškviesti savo gimines, tai kodėl santa
riečiai su šviesiečiais negalėtų iškviesti pavergto lietu
vio? Atrodo, kad jam nesvarbų, ar toks būtų komunis-

JURČĘNKĄ ŽMONĄ IŠSIUN
TĖ į MASKVĄ

WASHINGTON, D> C. — Ka
gėbistas Vitalius Jurčenka iš Ju
goslavijos savo žmoną ir vaikus 
pasiuntė į Maskvą, p pats išvy
ko'! Austriją. Iš ten turėjo vyk
ti į Rytų Vokietiją, o iš ten į 
■Maskvą Bet vietoj ..Maskvos jis 
pasuko i Romą, o iš Romoc į 
Washingtona.

Amerikiečiams jjs gųrodė ke
lis šnįpitš, teikusius žiniąs Sovie
tų Sąjungai, yėjiąų ji$ buvo iš- 
ypžtą$ į Virginijbį^ąMiią aP’ 
jA’ijp|}dinthj nuošalų:s ftirmos di
deliame ųąmp. Jis ijkgjpsi, kad 
4.ųijpf>lkQn atvyks jp meilužė, so- 
vififų tlipJomąjo ŽHic'pąĄEėt pas- 
'r.rajjj j}e|te|t4'-s^yb jjiięlnonę ir' 
am ppųtęšė. kali į Amerika jį

MoRųžės meilei atęajtĮs, Jur- 
čenk?. ištarė grįžti pas žmoną, 
lis sukvįetp sQvjpip ^fnbasados 
žųrmrĮj.Vųv i|-- Pfįpa^agjąjp Įvai
riausiu ųesąmųpių ąpip apritio- 
djjiiųą. įp kad jis grįžtą į Mask
vą. .

Paaiškėjo, k«d jį gyveno To- 
jnntp <lįdelįąmę viešbuty.!0- J1 
nfmanp. ka?į Jprpenką pįrninjo 
osios laiške patikėjo, o

pai parkaitė visą spaudoje jur- 
.krpkps pąskeibtas pęsąpmnes, 
tai iš '37-tc aukšto verandos §oko 
žemyn ir baigė savo gyvenimą.

Paaiškėjo, jog tai būta Svetla
nos Dedkovos. Tai buvo sovietu 
prekybos atstovo žmona. Toron
te policija tyrinėjo Svetlanos 
mirties priežastį. Policijos vadas 
pareiškė, kad tuo tarpu jis ite- 
tS.iris :okiu duomenų anie so
vietų diplomato žmones nusižu
dymą.

IždĄ'gkbėjai dėke-ja iždiniu- 
kip.-My^ėlui Pranevičiui ir rei
kalų vedėjai Irenai Biinstrubie- 
ųeį už inaipnią ir nuoširdžią ko* 
operaciją.

Iždo gobėjai apžiūrėję ALTo 
paštatą .ratio, kad pastatas yra 
tvarkingai pj-ižiūrimas. Prie pas- 
tatp’įlietas grindinis (patio)ir 
uždarytas į rusi Įėjimas ir lau-

— Dėde, veršis putroje nesugers 
no vyro.

— O Jurgis ar poną

Jurgis alkūne kumštelėjo Stasiuką.
— Jurgis Mortos neims; lauks tavęs, kolei 

užąųgsį, — sakė striukas.
— Kurgi ne| apgausi mane! ar aš negirdo- 

jąų, kaip gyrė Jurgis. Uršulei Pagiraitei: 
mūsų Mprta —r ’’pasiutusi” darbininkė!”.

— Ąr tąį jis gybė? — juokėsi tėvas- — Mat, 
sakė, — pasiutusi, atu sakai, kad gyrė.

Žinai, žinftU kas gyrimas, o kas pei
kimas, — sakė Peįrįkė: — kaip juokdamos gaji 
mergą mušti, taip keikdamas gali išgirti 

sudraudė motina.

tūrą ir gyvenimo gerovę .
Įdomu, kad M- Drangą iškyįestuosįųse komųiŪsUis, 

sugretindamas su iškviestomis giminėmis, nutyli tą 
faktą, kad mūsų iškviestieji giminės atvykę į JAV, ne
siveržia Chicagoje, į Jaunimo Centrą, ar kitas lietuviš
kas kolonijas skaityti paskaitų, dainuoti arijų, dekla
muoti eilėraščius. Deja, jie bijo, ne tik dalyvąun ko
kiam nors viešame pobūvyje, bet net sekifiadienį, baž
nyčion nueiti. Ir tai dėl to, kad grįžus nereiktų kagebi- 
sams aiškinti, kur jie buvo ir su kuo kalbėjo.

Dranga rašo, kad jei už giminių atsikvietimą ne
padaromą nusižengimo prieš veiksnių iškilmingai su
tartas gaires, tai tokio nusikaltimo nepadaroma ir to
kių, kokius pasikvietė santariečiai su šviesiečiais. Jįs įr 
vėl nutyli, kad veiksniai, niekad nėra draudę atsikvies
ti gimines į laisvąjį pasaulį- O man° nuomone, juk daug 
geriau juos čia atsikviesti, negu ten vyktį ir vežti tūk- 
sančius dolerių ir juos sugrūsti į okupanto kišenes.

Pasirodo, kad šis Draugo .redaktorius, nesuvokia 
pilnai, nei kas iš tikrųjų yra kplaborantas ir kas kola
boravimas. Jo galva tokiu yra tik tas, kuris laisvu noru 
ir sąmoningai siekia tėvynės priešui naudingu tikslų, 
kurie tarnauja okupanto interesams. Tad, Drangos ten
ka paklausti, ąr tie keturi Santaros — Šviesos pakvies
tieji partiečiai, nepasitąrnąųją okupanto interesams? 
Lr ar jie nesąmoningai sieką tėvynės priešui naudingų 
tikslų? Bet iš yįso klausimas, kodėl Drunga tą tąįp nai
viai aiškina Draugo skaitytojams? Tad, pagaliau, įgs 
jię tokie, kas gi, ir tie. kurie to^įuš okupanto statMua 
pasikvietė atvykti Amerikon?,. Ar tokie nekėlabpraoja 
su komunistų partijos nariais — .kolaboranąįs? «

M. Dranga tuos, kurie protestavo dėl santariečių — 
šviesiečių kolaboravimo su komunistiniais partiečiais, 
jiems primena papūgas, o be to rašo, kad tokių lupos 
juda, jų protas nedalyvauja. Jįę nęsek’a Bakų Lygos, 
kuri išgąsdino Maskyą, kuri net atsisakę ąt§įi^tį Los 
Angelen į olimpiadą sportininkus- Map .rodos, kad šis 
jo toks priekaištas jau daugiau, negu naivus- Sunku Įti
kinti, kad Maskva būtų nusigandusi tik Baltų Ly
gos kęsjų,

Pagaliau, M. Dranga, kąd santarįepių — šyĮęsĮegių , 
partiecų pakvietimą pateisintų, suniekino piketuotojų 
plakatus. Juos pavadiną kvailais. Jei Drangai jau to
kie plakatai yra kvaili, tai klausimas ar jis išviso 
žino, kas jis toks? j

Štąi, tų plakatų įrašai:
“Mes laukiame Vytauto Skuodžio!”;
“Kada apsilankys Nijolė Sadūnaitė?”!
“Mes norime išgirsti kun- A. Svarinską!”;
“KGB nužudė mano vyrą!”:
“Aš noriu, kad mano seserys atvažiuotų, kodėl 

KGB jų neišleidžia?”
“Santariečiai, kas jūsų svečius palaimino ■ iš

važiuojant?”
Kodėl Draugo redaktoriui, šitokie plakatai yra 

kvaili? Ar dėlto, kad Chicagoje lietuviai, nereikalavo 
atvykti komunistinių partecų — kolaborantų? O prie-
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cis Yytriųtą 
Abraiųf&LGrasiidą RenjyĮe — 
Petkuvlėjpg (pavadavusi Vyt^u.ą 
Yirpįp) ly._Birutė Skcrubskięhė 
pafį^rinč:ALTQ piniginę atsgai- 
lorpybę^a'šcš knygas. išĮai(iii jr 

' pa j ąmų^n lent j > rąflecįą iįt 
i984'pj<^bslio:mjė-n. l 4-'H$ t985 

: rrp njėn- -30. Patikiiiims
imstatyteV' '•

1 (J. ^464.50 Pajamos.per apy 
skail 
viso
apyskaitos Įai.kotarpi A75.248-Q5. j 
Kąso^ ■JįgUąnsas 1985 pi. spalio 
aAiL <f IĮ: $54-58Q.7T.

knygeliu bąlajisai 1985. 
m. spąĮip.men. Į d. G reap Ame
rican j?j^ĮęraJ {Savings (cprtįfįpą- 
te) 1,600 00; įpass-

Mutuą] Federal Sayings and 
Loan As^n. (passbook) 324.20, 
Standard Federal Savings (cer- 
1 ificętel $1.000.00; l.OOQ.OQ; 1.000. 
00. (pasįpok) 4.395.02.

Midland Savings (certificate) 
6.948-63; 35.141. 17, (passbook) 
227,33. f l ,J

Marquette National Bank (che 
ckingV 1810.30. $55.234.14.

Atskaičius iš banko negrižu 
iipf figi-198a jų. spalio 1 d. čc

— Tylėk, paršeMf
Mąžutis jpokdaipps sakė:
— Apgaukite dabar vaiką!.... šioje gadynė 

je nę vieno nerasi save kvailesnio . Na, One 
lę, o kaip sų pomioinlfu? Tėtušiai nieko nesą 
kO... Tu pai pasątyję ąr eisi u? jo?

Dėdele, tamstos šūdui atiduodu: ge 
riau išmanai pasAkyk, kaip man būtų, už jc 
nuėjus?

-r- O taip, aš 
kaip į vandenį, o 
vargtum kaip mųp 
išgintų— Ten tau vietos nėra. 
“Ar velniam man. tos pačios, 
reikėtų...

Pradėjo visi, juoktis, klegėti
— Kad piršlys, tai piršlys!
Mažutis pasiklausė valandėlę ir mtsispiove

Nuo Musįo pirmos dienos 
Dienraščio kainos;

-muago’e ir priemiesčiuose:

melams - _____ . ________  $45.00 ____
melų ----------------------- $24.00 K? Telet 421-6100.

uĮpia Hieuesiaais _________ $15.00 ____________________________________

fieąaiu menesi ui------- ------- $5.00 Pinigus reikia siusti pašto Moaej
.v v victu^e. Orderiu kartu su užsakymu.

— Neprašau, neprašau! nenoriu, dėdele, 
nenoriu!

Nesididžiuok,— erzino šeimininkas.—Kad 
tik tave imtų Toks jaunas, gražus, bagotas, 
kodėl negalėtum eiti?

— Pastipusi būtų pora iš mudviejų: jis ne
turi ir dviejų dešimtų, o aš jau tris dešimtis tu
riu metų.

Pažiūrėjo tėvas i Onikę ir į Mortą
— Ta senesnė mažne per dešimti metų, o 

daug skaistesnė— ir rodosi jaunesnė — mąs
tė tėvas. — Merga ne rugių miega, nepa- 
brings.

— A jau. dėde, kad netiki, žydiškai pasiba- 
žysiu* kaip mane gyva matai, neičiau nei už Le
vuko, nei už Rimšiuko, kad kas ir verstų eiti J-— 
Geriau kišk galvą į tvorą, tegul uodegą 
nos lesa-

— Bene tu gausi geresnį — juokėsi

AmęHkfįs Lietuvių . Tarybos 
ke Hrips^eĮimt penktojo suvąžią 
viųo, įv^tisio 19£5 m. kipkiičcM kįuSisjstA:

ebJeL tii 9585 §jDC.OO 
į'j; '9598 $234.00.

9599
9601
9603

įy.; 9604
- viso :

-J M*’....................... ■ ......

su vaikais susipešusi, šaukia: — 
padla, sukimštin!”

— Oho, kad tu bemokanti!....
— Dėde, supiršk mūsų Mortą su Pagiriu 

ku: abudu moka gerai keiktis, — juokėsi Sta
siukas.

■nrwir—1 II |"Į ^-L H »n ■rihimm     Į I

— žinokitės, mergelės, — sako nusiispiovęs: 
— aš jums nebepiršiu, skirkitės, kokius sau no
rite, saugokitės tik girtųpĮclių!.... O tuo tar
pu eisiu gulti, nes namiškiai gali duris užsi- 
sklandyti.

— Dėkui, kūmaiti, už gerą širdį! — tarė šei 
mininkė:—paplepėjom, pasijuokavom, neprailgo 
nė vakras-

Dovanokite man, seniui, gal ką išplepėjau 
be reikalo...

Ir pasakęs visiems sudievu, išėjo, šeiminin
kas išleido lig pat vartų. . ; .

Šeimininkė pasiveizdėjusi į laikrodį, saki}:
— Vaikai, daug aptarėme, daug apkalbėjo

me, o karuųka dar negedotą. Į;
Tuojau visi persižegnojo, pagiedojo kariu

ką ir prideramas po jos giesmes. Kaipabaigė, 
Onį|<ė lęąžių ką patyliais pąsnihidėjo Petri- 
ikei; Įp prasijuokė ir, patylėjusi valandėlę, 
sako: t ,

— Tetulėli.’ pasiklausyk: padainuosiu už 
nagines. . > t4 ; - .

$2B-0(L 
S3D.-49, 
$34.43, 
$2fl.no, 
$653-37.

Todėl faktūlas- ALTo 
balaasas iki š. m. spalio 1 d. 
$§4-5§fr.77.

Kgągal ALTo nekilnojamo 
MJ|i'įį|aniQ turto sąrašą (namas ir 
inventorius) jo vertė yre$63.- 

pa jie įpėm 483-40. ’
ĄLTo aktyvas. $54.580-77 ir 

viso $118-664.17.
Iždo globėjai randa, kad
5 knygos ir atskaitomybė

L s ’i.



a VILIAUS

t- VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 6 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

QUOHilM

OR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJU IR CHIRURGU

WtsfchesUr Community klintim 
i-

Madidnaa diraktwius

ĮSU 5- Manhelm RA, Westchester, UL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 viL 
Tel: 562-2727 arba 562-2728

•r© Lietuvos Aidai . * . .. .
KAZĮ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėta

TIL. 233-4555

Service 461-8200, Page 06058

DR. A B. GLEVECKAS
- GYDYTOJAS ir chirurgas 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOJ 

5921 West 103rd Strezt
V.daadoa pagal soštarim*

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tadienio 8^0 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Jla., 12:30 vaL p.p.
* * *

B WTIS stoties, 1110 AM banga. 1 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tekt. 778-5374 
ir Jill Mill—■------------------- T—m*

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI; ;

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis vetųį išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629

. Tel: 585-2802

—Amerikos Lietuvr£|Filiečių 
jšaloos ’ khib© susįthkimas.

DR. FRANK PLECKAS
.; 0PTOMETR1STAS 
/. KAI3A LETUVIŠKAJ ..

W. 71st St. TeL 787-5Į.48 
-..fUrias a&g. / Pntaiko akiniuti

. T - ir lenses“.

M LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ/PŪSL1S IR - 

PROSTATOS CHIRURGUA 
|656 Wert 63rd Street

Valandos; antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai. Sr—7 vaL rak.

Mafcsus: 776-^30, 
Ju^ide6cl|M talaf.; 44&-554Š

....................................................    iri mm m ....

Florida
L **" riI.U.... I.II iii————!UUULg-UUĮ..gJ.ll|.>l| 

~ -U 11 Mumini 1 :'vaj_ajga.’

DR, C. K BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
S L Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

d., 1 vai. popiet, Anė^Kojaki 
salėje, 4500 ■$. TalmaKJLvę;'•:

■ K - ■ v x

Nariai kviečiami dalyvauti, j 
Bus ir vaišės^ č .

Ben.-Jurėnas, rast. ’

Mikas Mleikii'

Naudingi pa

f*

t ~ ■ ■ L ' ame*, jcan o-

Charles Stasukaitis

Čikagos Akvariumas

Funeral HomeanSCremation Service
1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Ten<is acteku maistinis augias 
. zifotomate

' * ’ •' t ’ y ?• ' .

' Ar pomidorų tėvynė yra-Peru.
;.rMeksika — iki’šicl dar moks-— Jurčenl^l^isus metus gy _ .. ... . . .

veno Virginijoj'valAtijpj^jŠlri^yi;4hln.kai ginčijasi.faktas, kad tbn 
ringsburgp,.niwšp.l1ioje

są eilę Maskvai dir-Jis BUTO*
busiu va&arų Europos šnipų.

Roiuhibą.7' '' ; :
Į Europą pomį<|oriis. atvežė 

XX7! a. ispanų ir portugalų jū
reiviai. ’Pirma atveždavo lauki-

MOVING
Aodr»ustts perkTMJstym^ 

S Iviiriv 
ANTANAS VILIMAS

I TeL 376-1882 ar S76-59M 
~ -icaBCT&iMiiJį'tlIH i'L.Xh 'fUrMJIBtf   J.T,

, PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai —> Pilna apdrtufe 

ŽSMA KAINA
Priimant Matter Charge 

ir VISA tortelea.
R. iERJNAS, T*l. 925-8O6J

jR—-» I IIIMWIRII --  iuui.il.,. m_> i i t j j nuli—

SOPHIE BARČUS
RADIJO itlMOS VALANDOS

še'; ta die st»N Ir aetanid>e»iau;
nuo 8:30 iki 8:30 vsL ryto.

" Stoties WOPA - M90 AM 

transliu»i«ntM S mūšy stixftjo*

Marquette Park*.

V»d4|a — AMotoe Devkvt

7159 So. Maplewnod Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543
i „ii-iii______ ______ i i )

2 šaukštai cinamonų,
1 gaukštuką česnakų,

Į 1 šaukštuką juodų pipirų.
- , Apipilti pamidorus verdančiu 
vandeniu. Tada nusunkti ir nu- 

, lupti žievę. Suipiaustyti pamido- 
' riis ir svogūnus į mažus gaba-

las minkšti, Vandenio pridėti 
nereikia, nes atsiras užtektinai 
sulčių nuo pamidorų. Maišyti 
dažnai, kati neprisviltų. Tada su ' 
pilti cukrų, actą ir prieskonius. Į 
Virinti dar kokias 20 minučių.;

•Po to supilti i steriliuotas bon- ,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742 į,

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

3*^

nūn’.’. Iš ch ir kilo pavadinimai
' pomidorai” ir- ‘‘tdOrttp-”.-
j Poįniderai- nėri. ’,a^i^iTL^ -- 

ne gąlim?i jų ’ prisivalgyti iki so- 
de$. I00;gr. pomido^Į buoda nuo 
15 &y^^."k2lorijiį jicsfei <|ie ir.

; Sis prieskonis yra gana sakius 
ir turi kitokį skonį nuo papras-

> ty pamidorų. sutaisyzno^

PRKDIŠTI ..PA.MIDORAI

<įSukapoti bet kokios išvirtos šal
tos mėsos, pridėti sukapotų" ei-

ilnnė^Uiiių dfdakų. Be' vitalin-

TĖVAS IR SŪNUS

reiviai. Pirma atveždavo UiiKi- yra patašo, kai- <flK>nOs -trupiniis. Viską gerai su-
nn,S poimdorus eer«n« kiu . geWžies, &,'ia£o- maUyti. 

-cmo kiibnntll.' «»u - ’ O • ? , ’ ......™ Po,r,dorai yra bulviniu'- šor- r(> ku_.
mos š:ai seimai taip pat ppk- * rr
lauso niąndrągorą, šunvyšnė,(be 

biek otasri—viduram-,

.. Nupiautį ritinuką nuo pami- 
doTto viršaus ir ■ išimti minkšti
mus, Pamidorus prikimšti virš 
■mmėtu mišiniu ir uždengti nu
plauni ritinuku, sudėti pamido-;. 
rus į hlėtą, km-iuj -įpilti truputį 
karš to vandens. Aplinkų sudėki . j 

W7Y. ______ - išimtus pamidorų minkštimus. 1
Tikra pomidėnj “karjera” pra-' perteklių,, kuris aisfraiKki ergą- Kepti iki pamidorai bus minkšti. (- 

sidėjo XIX amžiuje. Pomidorai niznie -maitinaatii: spįsjl, jkeps- 
nėra vienamečiai a ugniai, bet iiiaiąį miltiniais valgiais, saldu-

Bė t6, . jie tari crtrmęš y bbuo- 
žiais vadinai^* -biiriiaix^U?pra- • •.~ r, f ; *. ri
, Pomidorai yra sveMi&pumą

: t | medi^tgM a^tbhdlitiiįž.rtagščių

I Jadoi«a) 
žiaijv

2533 W. 71st Street
1410 So. 501 h Avė., Cicero

? Telef. 476-2345

TRYS M09LP.NIŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUIOMOBILIAMS PASTATYTI

_ vance mineral home
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ 1.A1DOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

z Aikštės automobiliams pastatyti

* * * > I
MAKARONAI IR PAM1DORA1 | 

'Paimti puoduką ma^u maka- I 
nonų, nuplauti juos pasūdytame, 
vandenyje ir virinti juos iki bns 

Pastaruoju metu ŠUiasta darj h^ti. Tada gerai ištaukuotį į 
Įekglą bliūdą ir įdėti eilę ina-

nos jiems kenkja, © šiltuose kraš t riamM -valgyti laikantis dietos 
tuo«e jie gali augti ir .dųęfe. dėr- -pfieš nutukimą, sergapt oukra-
lių eilę metų be pertraukos. bge inkAų fr širdies

Actekai pomidorus vadina *"2i-' ' ’ ■* ' A .
lotoje”. I Enropa įie
kaLP. ,eiU. (V^ Jie atjauninančiai V^Jtia mūsų baronų, lengvai apibarstyti pi- j
is Peru). Italai vadino ju(<sj[K- veido taip pirais ir uždėti eilę supiaustytų
ma t! oro auksinui vaisiai. ^mįn^hi veiki* narvų sis- pamidorų. Pridėti truputį sves- j

'•—Į temį. — mat, juose yra bromo Į Įo ant pamidorų ir lengvai api-
—- -F— \ irtrircfrTK- •Orntfn-jatotaff' patariabarstyti druska ir pipirais. Ta- |

totomate”. į Europą jie tdęjG ,

Pork and fruit fo ’rell together, and tbe combination <4 
^areribs with tba rweet and sour Urte of pineapple k a natural.

Before being cooked over a charcoal outdoor grill, jptr>* 
ribf ihould be precooked by being boiled until Under. Thia 
proeetf of partial cooking called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
i^aee to the marinatioe procedure in thia recipe, jwrt omit the 
Mep. The riba viH tarte a tittle teta of pineapple, but theyTI 
atin be quite delicious

Thia rather robust £sh W fdett for a barbeeoe party. For 
groups, allow 1 pound of spareriba for eseb pertoc and 

tccreasa the amount of besting Sauce accordingly. Accompany 
fbe ribs with cold potato or macaroni adad, sliced tomato^

Į tem£ — mat, juose yra bromo Į Įo ant pamidorų ir lengvai api- 
-Grožio r pataria Į barstyti druska ir pipirais. Ta-

1 savo? nervingoms 'pacientėms ’ <L uždėti vėl eilę makaronu, vėl 
kasdien tepti veidą pomidoru. — pamidorų, kol bliūdas bus pil-,
kai sunka išdžius, šva
riu vend etilu, be mujĮę. $Ja. ir 
kiekVicną dieną .iš^ęi-tį- stiklinę 
pmiiidcrti slinkos.

RAUDONŲ PASI0DORŲ 
PRIESKOH?3

Tam reikalui imaj^a:
3IT didėti, -nunokę •.pomidorai, 
5 dideli svogūną^,-
3 puodukai acto,^/, 
3 puodukui cukrau^.
5 šaukštai JruaMB,

has. Paimti 3 ar 1 riekutes iš- į 
džiovintos baltos duonos, sulrin- . 
Ii, gerai sumaišyti su ištirpintu 
do. ČJŪepti pečiuje 15 ar 20 mi- 
sviestu ir uždėti ant viršaus btiū- 
nučių.

Magdeleva Dulaitienė 1

— Nelegaliai pas gimines į 
Kalifornin, San Ji^i . atėjęs mek 

• sikietis Jo?e Caballero už dolerį 
nusipirko loterijos Uketą it lai
mėjo du milijonus.

1

GtflM Pineapple Sparerihe

M 
S 
3 
1

1

M

UbksfMlu tol ieuco
*iu» *» fkLUWUJL SAV
UOS apUrnfuJl Mpymo ir 

iMray Uw«»<»'-■«» -—tjj '—— 
&(Vnj r apylihkOo, WVijime 
Jums už i___
dtUtėffet 
M Jums naud

trail poniolu reilMus visos

mums ptiOiytą pa- 
L Mes ncHtum bū

Ir gtaįtyje
Ptfbafi thd spszerihi b timmefbg water trr H
Phea the riba b a rotating pat and po«r Bm 
tw them. If tha jaica doeml quite cxrrtf the rih^ frw

water. Refrigerate foe 14 holla. Iii $100,1* •

or 10 mteWteC 
io grilL phee the fib • to 

caAmoK tatrnljf fteqoefi 
( *• teM IS ariau tea of booking. 
• toMO» OoHng mbk of It io MfOe

1*M flotesfeii

>417 W. fW|IT 

IjL

A

HAM iftA
HA BL 

WlA^view
k AVI 

Jk IMSI

FEDERAL i
SAVINGS I

MC tG«N ASSOClA 1 fON j 
4G4R AftČMKR AVfNUI ■

CMfeRo, TL 60632 

CHICAGO, IL <M32

STEPON/tS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

Laid .:■?» ių Direktoriai

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

11028 South west Hwy., Palos Hills, Illinois
l el. 974-4410

■r— '>

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

' Telefonas — 652-1003

* .Sestad. — Pirm.. Sat — Mond., November 9 — 11, 1985

iuui.il


MYLIMAM SLASH 1 JUšKE.NUl HKlslvllMI
A1O

> r pasxin 
icntriv me! 'OŽIO

Žmona Leokadna. sūnui- K as'y lis 
ir sūnus Algis skiria sias gautas aukas

Lydia ir Kazys Būdvyčiai ....... --
(Check) 
August

’Mary
Anne
Tom
Peter
Ann Puskowskis Kay Wallunas 

Jasulaitis ... -............................
Joe £ Irene Stuckly ...................
Mr. £ Mrs C. Kucinski ................

$40.00
Edward I. Czarobski ........   .20 (10

& Selma Dravininkas ......20.00
Jim Ladas .... ........... ............- 20.00
Richard Mikel .. ..................10.00

Grove ......... .............-..............-10.00
<•< Amelia Puskowskis .............20.00

1000
10-00
10.00
5.00

Totai ...175.00
Nuoširdžiai dėkoja S. Juškėno našlei, sūnums Kas 

tyčiui bei Algiui ir jų artimiesiems
NAUJIENŲ ADMINISTRACIJA

3 Prem juot no a men5 
jaunimu vieneto ii..'a. m mui 
į erlinli a..(la ‘mi Jury k misi
ja, kurion po vieną aislovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Ik-rdru')- 
nierė-. huinimo rolcalams vado- 
vas, Pasaulio lit'uvių ats.oyus 
paskiria šiauėeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi ąs- 
irrans ar vimdo tinkanunrią

premijai, ja skiria bal>ų daugu
ma iki sekančių melų vasario 15 
d. ir susitaria su Kriaučsliūnų 

1 štima dėl premijos įteikimo lai
ko ir pobūdžio;

5. Pnmijr i as:u>ny a ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami:

Eugenijaus Kriaučelūno
i Premijos Komsijai

35-tuci.ius sukai.lavini as metus 
fąryšy rengiamas banketas-šo- 
■kiąi, s m. lapkričio mėn. 30-tą 
dieną, Chateau Eu-Sclie salėje, 
Alsip, Illinois. Toje puotoje sve
čiai vaišinsis iškilminga vaka
riene, atsigaivins veikiančiame 
bare, ir muskulus išsijudins šo
kant ’‘Neo-Lituanų•” muzikantų 
muzikai begrej ant. Gauti šansą 
besilinksminančių svočių tarpe 
būti, užsisakykite stalus ar pa
vienius vietas, kuo preičiausiai. 
Dėl imc-rmacijos teiraukitės klu
bo patalpose (tei. 476-9100) ar 
skambinkite Vidai Jokūbąuskig- 
nei (teL 737-1163, po 7 v. vak ).

dicinis VAKARAS įvyks š. m. 
lapkričio mėn. 16 d. (šeštadie
ni) 6:30 vai. vtakjere parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw Ave.

Meninę dalį atliks Leonilija 
Nakutytė ir Viktorija Grigelai- 
tytė,akompanuos Robertas Moc
kus.

12500 PaxvT.ee Road,
Palos Park, Illinois 60164

Pavergtoj Lietuvoj
Tvarko'kelius

Kelininkai, vadovaujami vy

i 
i 
i

RIAL IFTATl POK «ALI ' I RIAL RSTATR MX SALE
FipdmriiMt . —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£K ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cermak Road Chicago, HL Tat 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
U MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

« NOTARIATAS • VERTtMAL

TB5Ų RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTCU

I. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS

. darbų vykdytojo Vytauto Ken- n„ ligoniai specialiais lėktuvais;
- delio, jau užbaigė kelio Į Lazdi- greitosios pagalbos __L.

Bus pristatyti ir pagerbti šiam- jus pirmojo ruožo rekonstrukci- 
besni aukotojai ir nauji nariai, -ją. Buvęs siauras kelias, tapo tie7 
Vakarienės metu kalbės Taikos sesnis ir platesnis, pastatyta nau 
ir Laisvės žygio dalyvės. Bus jr jų autobusų stotelių.
kitų įvairumų. I

Lietuviškoji visuomenė mą-' 
loniai kviečiame šioj vakarienėj : 
dalyvauti Vietas galima užsisa
kyti pas valdybos narius arba 
skambinant telefonais:778-5835, 
434.3713 ir 434-4645. Valdyba 
rjush.

mašinomis. 
Kiekviena minute brangi. Ligo
niai Į trečiame aukšte įkurtą ope 
racinę nešami laiptais, nes pen
kių aukštu pastato liftas nevei
kia.

PREMIJA JAUNIMUI

skelbia !

* * *
Lietuviškos virtuvės dėka

Kryme ’‘Jaltos” viešbutyje 
vyko lietuvišcks virtuvės deka
da. Čia dešimt dienų virtuvės 
‘•paslaptis” demonstravo Vil-

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas įvyks š. m. lapkri- j 
čio 14 d., ketvirtadieni, 12:60 
vai., Great American Assn. pa
talpoms, 5201 S. Western Ave.; 
Chicagoje. Kviečiame nares da
lyvauti Valdyba

Dr. Leono ir Irenos Kriaučė-

R._ Lietuviu Bendruomenė;

STASYS ŠAKINIS
UETOVB DAŽYTOJAS 

. į namus iš ląukqį{

i L Darbos garantuotas,

Paulina St.
y (TcWn of Lika) -

I'4r iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
< r - ’ a , » . . - * ; / . i .

15 metu sukaktis

Didelį koncertą surengė Lie- ’ 
tuvos aKlųju draugijos kameri-’a butų mūrinis su garažu. Pelningas 
nis choras, minėdamas savo kū- Į pirkinys-
i ybinės veiklos 15-metį. Choro ' Didelis, įrengtas bungalow,
meno vadovas ir vyriausias di- Nebrangus.
ridentas yra profesorius A. Jozė- AITIS REALTY 
nas.

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

p t M E S I O
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai 5126 pusmečiui automobiliu. 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS .! 
4651 S. Ashland Av*_ 

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

Nabrangus. ■

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
Jessie Helms nutarė gauti teis
mo Įsakymą atvesti sovietų jū
reivį Miroslavą Medved.Į į Wa- 
shir.gtcną, kad senato komitetas 
turėtų pregą patirti, kaip ne- . 
tvarkingai tvarkomas azylaus'

5>

Netvarka parduotuvėje

“Valstiečių laikraštis 
nusiskundimo laiškus:

“Panevėžio rajono Paežerio ko 
lūkio kolūkiečiai nusiskundė,' 
kad Tiltagajiu kaimo parduotu- • 
vėje didelė netvarka. Niekada’ njau$.“Lietuvos” viešbučio atsto- 
nededama į reklamos vitriną deš ’ vaL 
j a ir jos kaina, konditerijos ga- f 
miniai. Daug kitu prekių guli! Viešbučio restorano salė buvo 
be kainu. Pirmos‘rūšies miltai '• papuošta lietuvišku stiliumi. De-1 teisių teikimas tremtiniams.

liūnų šeima savo mirusiam lr fcai kurie* pyrago gaminiai par- 
nuo ir broliui prisiminti skiria <lavinėjami nesilaikant kainzi- 
kasmetinę raščių. Komriuotųrų pašarų kai

nos irgi padidintos.
"‘Pažeidžiamos taros supirki

mo ir alaus pardavimo taisyklės. 
Dažnai dėl pardavėjų' nėsąžinin-' 
gumi pirkėjai turi permokėti”.

EUGENIJAUS KRTAUČELIŪ- 
NO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tekios:' -----------------  -

1. Eugeniją Kriaučeliūno 
1,000 doleriu premija skiriama

į lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
1 pasireiškusiam raštais:(Keturių, 

anglų ar kita kalba) ^verkia,’ ori 
.-ignižaciniii ^eiktaRu ar jauni-. 
. ind’ vįeh^tui- (sambūriui, tarintj-.j 
raų .šbJdų. grupei, į jaj^jimo ęho-j 

.sporto būreliui)geriausiai 
reprezenfeytoam ‘ Tiettrviuš ir 
Lietuvą vietnerių: -metų bėgyje;

2. Premijai gauti'asmenis ar, 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybes, jauni-

' mo grupės, \yresniųjų organi.

-Neveikia .liftas -

kados metu kulinarai iš Lietuves
pateikė daugiau kaip 15 naciona-

■_ liniu patiekalų — cepelinų, bars
j č ių su “auselėmis”, kugelio, lie- ]
1 tuviškos duonos, sūriu su kmv- Medvedžiui gali leisti
i nais i r kt.

* * . *
Lietuvaitės Pietų Korėjoje

Pietų Korėjoje vykusiame pa
saulio merginų rankinio čempįd-

1
Sekr. Shultz, nesusitarus su ’ 

Gorbačiovu svarbesniais klau- ■ 
simais. manoma, kad Miroslavu!

Amerikoje.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St * 

Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. >■ ■ 
for information.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Į Vilniaus klinikas atgabena-; nate Bangos.
— r------- — ----- - - buvo tiys lietuvaitės: J. žemai

lytą,- A. Miklušytė ir D. Kajaus- 
kait&:. .. . .

— Senato pakomitetn nariai 
patyrė, kad Miroslavo . Medve- 
džio rankas taip smarkiai pasie
nio sargai surakino, kad pan-

Dengiame ir taisome visų rii^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

r- ’■ s-
ARVYDAS KIELA

6557 S. Tąlman Avenoe* | 
Chicaao. II 60629 2—1

434-9655 ar 737-1Ž1

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVIC1

S. Maplewood, Tel. 254-7456
... ■. . - - - — . Y

Taip pat daromi vertimai, giminių 
‘škviptimai. pildomi pilietybės pn- 

šymai ir kitokie blankai

4259

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

y Tt—-< American Travel Service Bureau
•727 S- Western Ave, Chicago. ID. 60643

Tdrf 312 238-F787
» N«DokBBaa patxnunmxi už^kcnt lėktuvų, traukiniu, laivu kelto- 
(endset), vie^bučiiį ir automobiliu nuomavimo rerorvaciiaa; Parduoda- 

kepeniu draudimua; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus ki'a&ui; 
SoiarOTMiSkvietiiiius giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
ueila^ vjgaiA Velioniu reikalaia.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik seixia rcserruou vietas

j ■J.q'-ia.,..’įtr r mumaM— ------------ L<

SIŲSKITE PINIGUS .
Į LIETUVĄ - 1 

. Ji RUBLIS . . ; ■
. *- - ’ -$L85--/y

(įskaitant perlaidą ir ap- 
drąudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
li ų.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kuri05 
jvvks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi-

Jis teisėtas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping, Inc.
744 Broad St.

uis. Gydytojas pąkįausė, ar jį 
bandė nužudyti? Mėdvedi< nie
ko nedŠakė.V į

ST. PETERSBURG, FLORIDA, 

Modemus 2 mieg. Florida room 
(kambarys), Aptvertas vais
medžių sodas. Galima ir su bal- ‘ 
dais. Beach’ius, susisiekimas, ap- 
sįpįtįkimas?-; Piiėinasna kaina.

Skambinti 1-213-321-9672.
Rašyti: 5-5017-23rd Aye., So.

Gulfport-Florida. , -Savininkė

Homeowners insurance
Good ser/ice/Gcod pries

F. Zapolis, Agent 
3208’A W, 95th St

Advokatas. A- 
t GINTARAS P. ČEPĖNAS
| Darbo Tilindos: Kasdien: na« ..
» 9 vai. ryto iki S .vaL vakaro,
f SBŠtadj .nuo 9 vai r. iki. 12 tU. 4. . 
| " ' h pagal susitarimą.

Td. 776-5162 
8843 West 63rd Strwf 

ChkaK«, I1L 6062I

mą.

Ėst. 1947

Naujienoms reikalingas raidžių’-rinkėjas. Puikios' 
darbo sąlygos, .geras atlyginimas ir trumpos valandos. Į 
Pasiteirauti* galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-I 
domis užvažiuoti j 1739 S.HaMed St., Chicago, Ill. 60608

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e ' m a n D e č k y i, 

Tei. 585-6624

1
5

"Nature’s Remedy.
for GENTLE OVERN1CHT REUEE OF CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get rotief

I
 the Nature’s Remedy way. Gently.

Overnight.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy tonight and feel better

GET 
FREE 
GIFTS 
FRO* 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE 
PACKAGE 
FO« DETAILS

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 
I Peter Kezenauskes, Pres. Tel.: 847-7747 

KXWi Moa.TX*<»Fr 1.lit,

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

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

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

For current federal list

ADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLAITIS

fr V. BRIZGYS
Dirbo valandoi:

Nuo 9 ryto Uri 5 viL popiet 
Šeštadieniais pagal susitaria!

»606 S. Kadzl* Avo.
Chicago, UI. 6062$

TeL: 778-8000

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalvkal

860.00 PER HUNDRED PAID 
for remailing letters from home! 
Send self-addressed, stamped 
envelope for information'appli- ■ 
cation. Associates, Box 95-B, ‘ 
Roselle, NJ 07203.

TORN GIRA ITIS 
Advokatų įstaiga

CARD READING 
BY LISA

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

į Discont with this ad.
i

6247 S. Kedzie Ave.
. (3120) 776.8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-I2® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C T9R5 Dortey LaboraMriet, DivHton of 
Sandoz, Inc., Lincoln, Netirpia

‘ šeštad- — Pirm., Sat — Mond., November 9 — llt 1985

PaxvT.ee

