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“...Susitikimas
Gorbačiovu) gali 

-.limy be vystyti
. ‘‘‘s. Tuo pačiu

Gruodžio 7 d. 
atėjus. Nomeda.

Gruodžio 8 d — s v.
Nek. Prasidėjimo, Irutė. 
Zem beris.

JUDGIS AMADO GAVO 
$250,000:00

Man jos 
Kauni s.

— Bendrosios Europos i 
stovai Liuksemburgo kur

riai bus apginkluoti automatiš
kais rankiniais kulkosvaidžiais.

Susirinkusieji karo vadai nu
tarė taupyti pinigus naujiems? 
ginklams gaminti. Iki šio meto

vimnkm?
Šyviems 
Ir n r»> r

— Didejė filipiniečių d. ’ ; 
ma yro pasipiktinusi
p rei i di m ’ i. iš t eisi n a n č i u g

Ver iv kit^s teigtus 2u karius.

prižadėjo, ar ne- 
visiems žinoma.

prezidentas ši

įsipai'eigojimų. įskaitant ir I 
sinkio ’susitarimus”.

—• Proz. Rcaganas išklausė Mi- i 
chailo Gr rbačiovo pranešimą ’ 
apie <unkuą ekonominę Sovietų 
Sąūingcs būklę Rusai prašo pas 
kolų nau Gins mašinoms oirkti.

— Union Carbide bendri•' 
stovai susitarė su Bophc! ’

Gruodžio 9 d. — sv Leokadi 
;a, šv. Valerija, Gerda, Vakaris

u sekretorium 
mes vertiname jū- 

-ų pastabus ruoš’antis svar
biam susitikimui.

KETURIŲ BANKŲ PREZIDENTAI APGAUDINĖ
JA, LAUŽO ĮSTATYMUS

Teisme turės aiškinti taupymo bendrovių prezidentai, 
direktoriau miestelių merai 

kių'priemonių nusikaltymui su
stabdytu. I

h -Teisme turės, aiškintis , Man- 
| ning' taupymo bendrovės, buvu

sios 2854 W. Cerniak Read. ko-.
J dėl;jos. leido bendrovei bankru- 
] tuoti. -Taupytojai neteko savo 
santaupUi b sukti sutvėrimai pa- 
sinao.dpjo. ' < į

į Bolingbrook .taupymo benre- 
vės pre 2d dentas-Robert L. Bai- 
ley-'turės aiškintis, kodėl jis lei
do direktoriams: padaryti nuos
tolių. Paul «D.- Olsen už -tai, kad 
leido First Suburban National 
Bą{ikui ir Elgin National Ban-,
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CHICAGO. III. — Federalinis 
prokuroras patraukė teisman ke-

P roku noras Antanas. Valukas 
asmeniškai nuvyko į teismą ir 

>skė. kaip.prokuratūros taniau-! 
torai vedė i teismą buvusius ban
kų’ ir taupymo bendrovių prezi- ; 
dėntus. Atsakingus bndrovių pa- ■ 
fėigūhus sukrėtė prokuroro Va- '

turiu bankų du prezidentu dir- iuį0 žingsnis. Jie manė, kad teis- ‘I . Į
į mas primerks aki ir nepastebės 
jų neapdairumo ir apgavystės.
Aiškėja, kąd Ąmdri teismo akis*, 
pastebi apgadTdThėtojus* ir ‘trau- 
k i a'j uos. teisman aiškintis.

busius kartu su miestelių me
rais, laužė įstatymus ir apgaudi
nėjo žmones. £ i

Bnrikų Čir riaiųprmčT’brndrbvrų 
prezidentai.; susitarę su 
miesto pareigūnais^ duodavo pas 
kolą vertės-"

Saharovo žmona Yelena Bonner vakar turėjo pa
simatymą Romoje su popiežium, o po to išskrido Į 
Amerika.

JARUZELSKIS PRAŠO MITERANDĄ PASKOLl 
ATNAUJINTI PREKYBĄ

Miterandas išsikalbėjo su atvykusiu generolu ir 
išvažiavo poilsiu į.

V^^ąįLĘUROPA GINS 
GINKLAIS 

• ><t"

1 BRIUSELIS<Belg. .
AtJai^to' Sąjąngpš-' valstybių va- 2:jcs 
'dai: patyrę ,?apie -Sovietųč Sąj un-1 
gos bėr Auibrikešk'iMrtšrirną im-. 
4Žs: priėriifliių/naiijieii-Įs Ikarams' 
^gyėn^i ir ■nį^i'įtęią/daŲ vieną] 
;didžių;ų- valstybių- pasitarimą 
1986 -metais.'•-•.'Ariierikojej o 1987 i

lindavc^i .pinigus ięšg^^Įkda- 
vo iš bąnkų ar taupymę:bėiidpo- 
vių vadovybės..- .■ \

Prokuroras Intapas Valųkąs, 
gimęs, pikagpjč; gyveno. Maqu
ette Parke i p teigęs t ėjsės iįioliš^ 
lūs Marshall;.fįekykįoęe, patrau
kė teisman ; 14 asmenų. Beling-

Heights, ■ĘVėn-;j nJefaiš^ Husijpję,' ' 
stono ir' Markfiąih battkų. prėzl-
dntai tųrė£^^aiškin.tis./teisaxiė, koc paprastus-.-bet-ėlektrėninfus gink; 
dėl jie Įeido banko direktoriams-. li»$. C. •}. -t
ar Įtakingiems'tarnautojams ap- Paprasti laiituvai btispadėti j' 
gav.dinėti žmones ir ptiskiaudoti sandelius, o ju vieton jauni ka-

NEW YORK, N.Y. — Brazili
jos rašytojas Jurgis Aniado gavo 
iš Bantam Books bendrovės už 
naujai parašytą romaną, pre
miją.

Amado yra parašęs kelis ro- 
nesukėlė 

ku-

žmonių sudėtomis santaupomis. 
Patys bankų prezidentai' galėjo! 
ir nevogti, bet jie žinojo, kad jų j 
žinioje esantieji apgaudinėjo įš-I 
taigas, bet nesiėmė prieš juos jo-j

VI 'Z

PARYŽIUS. Pr. 
nL gruodžio 4 d.
I4‘. Miterandas prezidehtūro- • 
je beveik pusantros valandas Į 
kalbėjosi-su Lenkijos komunis- ■ 
tų partijos vadu gen. Vaitiekų i 
Jaruzelskių. Ilgai užtrukęs po-j 
kalbia stf-Agen. Jaruzelskiu nu> j 
tebmo/visrbP.i’ancūziją.,buv6 nil- 
stebinti ne vien politiniai pran-. j 
cūzų artij vadai, b^/ir Prancū- ’ 

socialistai. Prancūzi jos i
premjeras Laurent Grobius net; 
parlamentui pareiškė^, savo n u-l 
sistebėjimą. Nustebę' yrą ir kiti’ 
socialistų partijos .nariai, užimą ’ 
aukštas vietas, dabartinėje vy 

.v riąusybėje. ../- -.
-nutafė keistis 

ųysaugos plarfųs hy ginkluotis į-* Oficialiai pranešta, kad prez 
’ Miterando susitikimas sū Jaru-1

ij zelskiu įvyko pagal' Jeruzelskio | 
i* nirni e T I’D '•prašymą. Pasikalbėjime neda-- 

lyvavo užsienio ar krašte apsau
gos ministerijos atstovais kurio į 
būdavo imformuoti 
kius s’isitikinrus.

Gen. JanizeHkio
Paryžiuje nebuvo 
spaudoj. Pokalbis Ayko

Jaruzelskis apžiūrėjo Eifelio bokštą, kai Se
nos laivų patarnautojai atsisakė jį pavežioti Se
nos pakraščiais. . * ,

kiekviena valstybė vai tojo savo Į 
ginklus. Dabar bus ruošiami 
planai visni šiaurės Atlanto Są
jungai vartoti vienodus ginklus- 
Visi vartos tuos pačius ginklus, 
tai jų gamyba bus pigesnė. Iš 
pasitarimų aiškėja, kad galingo
sios vnlstvbės nevartos atomo ra !» ketu. j

KALENDORĖLTS

- - Trečiadie- tarp prezideito ir generolo. Tarp !
;.ų sėdėjo suknele apsirėdžiusi i 
prancūzaitė, (gerai mokėjusi: lėn-j 
kiškai ir pokalbį į abi kalbas į manus bet nė vienas 
lengvai išvetHisi. Niekas jokio tokio didelio susidomėjimo, 
pokalbių užrašų nedarė. į rį sukėlė “didžioji parodu”.

Matyt, kad prez. Miterandas, i Romanas parašytas portuga- 
pokal^įui pasibaigus, rado būdą : liškai, bet praeitais metais buvo 
pranšiĮ 
kuris pirmame puslapyje dide-; 
lėmis raidėmis įdėjo žinią, a^ie 
gen. Jaruzelskiojpokalbį su pęed 
zidendu Miterandu. : I

Prancūzijos vyriausybė nuo j 
J981 m. gruodžio, kai Jaruzels-* 
kis paskelbė karo stovį ir ėdėsi ■ 
policijos p iemenių solidarumo j 
uni'cms išvalyti. Pats svarbiau-’ w ' Z - I
sias Jaruzclskio tikslas 
gauti didesnę paskolą iš 
cūzijos ir iš kitų vakurų 
pos valstybių.

Jaruzelskis pripažįsta, 
Lenkija vakaro valstybėms yra 
skolinga stambias sumas, bet ji - 
yra pasiryžusi tas paskola^ ir. 
procentus mokėti.
Prez. Miterandas išklausė gen.! 

Jaruzelskio pagrindinio prašy-j 
mo ir paprašė paaiškinti, kodėl j 
lenkų vyriausybė neleidžianti 
darbininku unijoms laisvai o^-į 
nanizuotis ir kodėl per>kiojanti; 
tikinčioms.

Tuo tarpu nežinia, ar prez. Į 
Miterandas ka 
prižadėjo, bet 

. kad prancūzų 
klausima kėlė

Prezidentas, išklausęs Jeruzel- 
skį. sėdo į lėktuvą ir nuvyko i 
Antiles pakmščius, kad galėtų 

į atsikvėpti ir šitoje saujėje atri- 
I gauti nuo žvarbaus vakaru vė- 
! o ir gen. JaruzeLkic sukelto 
1 pasipiktinimo.

Jaruzelskis, išėjo iš prezidentū
ros. norėjo sėsti i Senes laivelį 
ir oasidai -yii po Paryžiuje esan
čius pakraščius, bet laivo kapi
tonas, atpažinęs lenkų gen. Ja
ruzelski. atsisakė jį priimti į lai
vą, ne^ Lenkijoje jis tarnaują^ 
Maskvai.

Le Matia” dienraščiui/ išverstas prancūziškai. Prancū
zijoje sunkiai pardavinėja ją 
šią vasarą kasdiėn buvo parda
vinėjami 1.500 knygos egzenip- 
joriai. Smarkiai buvo pardavi- 
nėjaiiU’s romanas. “Donia 
,ir du jokios, vyrai’’.
Už romaną dargiausia ji 

davo po $10,000. Brazilijoje tai 
yra diidelis pinigas. Ji

Už “Didžiąją parodą’’ "Avon” | 
bendrovė jam pasiūlė 5.100.000, ’ 
oot kaip “Bantam” patyrė, kad 
gruodžio 16 d. bus varžytinės, 
tai pasiūlė $250,000 ir varžyty
nių nebus. * !

Autorius priėmė pasiūlynn 
ir pasirašė sutartį. Bantam ži
nojo, kad knyga lengvai parda- 
oinėj.ama Prancūzijoj ir Argen-» 
Linoj, tai buvo tikras, kad 
lengvai pardavinėjama ir Ame-į 
riko j e. ‘

Knyga dar ne.uversta angliš
kai. ‘Bantam” bendrovės vado- 
vybė perskaitė 37 išverstus kny- 
go< puslapius ir priėjo išvados, 
kad bu< plačiai skaitoma ir pa- • 
karė būtmai gauti teise knvgą; 
zersti angliškai ispaniškai, ita- 
įiskai ir kitomis kalbomis. j

VLIKAS RAGINA REAGANĄ KELTI OK. LIE- 
TUVOS KLAUSIMĄ

Ryšium su lapkričio mėnesį, 
įvykusio Reagano ir Gorbačiovo , 
susitikimo, VLIKo pirmininkas , 
dr. K. Bobelis spalio 24 d. pa
siuntė JAV-ių prezidentui laiško, 

i kuriame prašoma to susitikimo 
i metu iškelti Lietuvos laisvė- iri i I: nepriklausomybės atstatymo 
j klausimą.. Helsinkio Akto ir Ai-’ 
i ” ;

Junto Charros rėmuose.
Į VLIKo laiške minima 1920 m. į 
lienos 12 d. <udarvta Lietuvos ir iI 
Sovietu Sąjungos taikos sutartis. • 
kurio- I Punktas, parašytas pa-į 
ries Lenino ranka, užtikrina, jeg* 
Rusija “be jokių rezervacijų pri- ; 
pažįsta Lietuvos suverines tei-t- 
sės bei nepriklausomybę.-, ir sa~ j 
varankiška; visiems laikams a:- • 
sisako visu suvereninių teisių į: 
Lietuvos tautą ir jos teritoriją”. 
1949. m., primena krškas, Sovie
tų Sąjunga “įžūliri pažeisdama į 
šiuos ir kitus tarptautinius įsipa- J 
reigojimus. kariniai okupavo Lie ; 
tuvą ir Įjungė ją į sovietinę vals- į 
lybę. Sovietų Sąjunga iki šios j 
dienos sistemingai pažeidinėja ’ 
lietuvių tautos teises ir jų tauti
nę tapatybę”’.

Laiške cituojamas Baltijos Trr * 
bunolo Kopenhagoje Manifestas; j 

• pasak kurio, dabartinė Pabaltijo 
kraštu nadėtis “kenkia taikos ir ’ 
laisvės įgyvendinimui Europoje j 
ir pasaulyje”. (Prie laiško prb . 
dėtSš. Kopenhagos Manifesto teks į 
ta>)£>Laiškas baigiamas šiais žo- 
dži^fc: ‘Milijonai lietuvių sevie- 
ui okupuotoje tėvynėje ir laisva- ■ 
japasaulyje tikisi, kad jūsų 
diskusijos su naujuoju sovietų- 
vadoVu turės teigiamų pasek- • 
miu^i

Ženevoje (su 
reikšti naują 
mūsų -anty- 

tačiau, mes ne
turime jokių iliuzijų apie sun
kumus susijusius su šitie užda
viniu ar apie tebesančius1 skirtu
mus tarp mūro dviejų kraštų...’’ 

“..•Mūsų politika Sovietų Są
jungos atžvilgiu remiasi trimis 
principais: realizmu pajėgumu, 
«r dialogu../’ “...JAV pagrindi
niai interesai vis - a - vis So
vietu Sąjungos yra apibūdinami 
mūsų keturiu punktų programo
je:
mai klausimai, ekonominiai bei 
kiti abipusiai klausimai, ir žmo
gaus teisės../’

“Mes tęsiame dialogą žmogaus 
teisių tema ir mes žadame toliau 
kelti žmogaus teisių kiauri mu,; 
Įvairiose formose Pabaltijo 
kraštų statusas yra svarbi šio • • 
logo dalis. Prezidentas yra tvir
tai išreiškęs JAV-ių nusistuvr: t 
paremti kiekvienos tautos t< 
apspręsti savo pačios likimą- 
Remdamiesi šiuo principu, 
atsisakome pripažinti Pnba1 jo 
kraštų privartinį įjungimą į So- 
vietų Sąjungą. Mes J r toli- ” 
skelbsime, kad asmens laisvę L- 
žmogaus teisės reikia igyvend’i - 
ti pasauliniu mastu — šie K tį
simai yra nepaprastai svarbus 
Pabaltijo valstybėms. Me? tr:r- 
ei reikalausime, kad Sovietu A* -

— Prancūzijos dešinieji ir ko 
munistai patenkinti prez. Mite 
rando nutarimu atnaujinti pre
kybinius santykius su dabartine 
Lenkija, socialistų vadovybė ne
patenkinta prezidentu.

JAV VYRIAUSYBE atsako 
p I I VLIKO LAIŠKĄ

s. m. lapkričio 14 d. iš JAV 
Valstybės Depai tamento gauta> 
’tsakymas į VLIKn spalio 24 d. 
laišką prezidentui Reaganui (žj 
psl, 1). Laišką pasirašė Robert 
M. Smalley, Deputv A-sistary 
for Public Affairs. Duodame šie 
laiško ištraukas:

’‘Atsakydami į juro spalio 24 
d. laišką prezidentui Reaganui 
api^ jų susitikima Ženevoje su 
Sovietu

— Sovietu valdž’a pre f. 
harovą maitindavo dirbt’’/ 

jis badavo.

II

uncija

Rašytojas Jurgis Amadc gyvo-, 
na Bahiioj, šiaurinėse Brazilija; 
valstybė e. kalnuose. Jo romą- ’ 
nas liečia Bahijos gyvenimą. Ne
vienas pasaulio rašytojas tokio di 
41io honoraro negavo, koki gay 
vo Amado. Jis parašė “Mirusių- 
:u jūra’; “Smėlio kapitonas’’.! 
vartoja Brazil’- os gwentoju kai 
ha reikalingi portugališki paaiš-j 
kiniūrai RaŠvtoas vra 73 metu

Dr. Kazvs Bobelis, 
/LIKo pirmininkas



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAW
^fwiianas retai atrijiinka, p>}ygi-
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Kūno, proto ir jcusmy darnos pagrindai
Naująusni raAksE žtaių populiarus perteikimas

■ JONAS aDG*,IAV1ČRJS, M. D.

ARTERIJŲ PRISKRETIMAS — STR-OKO 
PRISIŠAUKIMAS (15)

■4

oĮ 
jt V

U

jĄfrtkpjv Kr su Siu knafc© įžo
džiais gyvy»ančsais Al^bhznojt 
. Pakeltą ktaujospū<lį tari vi»ų 

trijų grupių tarilsiąpdžiai, ųet 
rfable>terpjjp kjekis kraujuje 
žemesnis pas afr^iečius. Dar ue- 
.žlpcpia, kiek Į tą, .ųdrtftnguuiį 
Auri Įtakos kx4uii»tis *xvžtųRnis 
ir gyvenimo būdas.

Aliaskos eskimai nii^ta sriicdcs-'
teiojiu gausiu maistu. Panašiai 
vtdgo Masai ir Sambpna gejnčių 

ijmpnės. Nors jų kraujuje esti
Ryžkimės, pradėti sveikai maitintis ir toki ryžtą k^us kiekis chųlesterorio, vie- 
atsaįaftčiais. darbais paverskime: tik tąda >ies Šulijos Nk^u -priskic-
lesame tiktis gyventi be strokg. 
' McdįęĮniškas i^iginiisąs

.. Jau ži»eme. kad sklerozė su 
siaurina arterijas tose 
kur jos dujinas, šakojas ir ien-! 
ki^is, Dv. Mayer Tbqccw <iaug me- ’ 
ių. studijavo tą reikalą. Jis pri-i 
e;b išvados, kad priskrėtimas ar- ■ 
terijų .prisilaiko hydnoslinoiuišr į ranngario įAcsuo. ųl l
kų fiz&oje dėmių.' Minėtose vieA Alba lytinėje-Afrikoje LvD«de<^^X^^'įtoįutetl T y
idse. ;tnr artenjos' lenkiasi ir ša- ■ gyveną Ma*ai gentes žmon'es -i sąv0 cholesiendiriTokio- 
^ojasi, gsti Svylas dxlž«u-4 kovotojai via aukštintom nb vimd: ptisekoje; jie -
^-spaudimas.( vktinę arteriiGAUgi^tkstuSui— jto mgi'-daėg. gerKil;^.i^rgfjt;^'.'s?vo- Y^rteh^se.T-s'■■ daktarą-;jas patiekti/ Aoiu

'Tą;>;.s.p?.uriiMUj. dydis yriij.-į^euę'kli&iie*. v '. -'v'y ' - ',- i- " ’A-. j '. .- «j..\ j.
Ara •'prfssoiriųgąs kf-auj-a * likeri-n-Abi 'iiinfiios grupės : : žibėti ių Į laupius Tyrimai Su į
taS grėraūi: kuo1 yreičiati -krau-j-uetoi kada tūri y-Fteri5Urpris^re?{. ' į' 
5ti5-tęką,.tMO toje -vietoje esti di .vtimą.- Tpy. jie -tūri kitą'.belaĮi>i.ė-t rjina; 
rdešT^sj^paūciimts Į ridi-nęs arte- : jie l-.ibtiŲ-dežiąai m-ifštai nuo -iridė- 
rijęs sienelę. '.’’ -' mga-Hi-ū Si-kitių ligų. y. > .... ’ ‘ 8"; j_
Y didesnis hnnėlaJ < NepažciigmūacAj ..
.H^t.dima.s, too didesne :amj38.000- mbte- 
l^^ųžaicjtoiasi. tuo daigiau m; ’ CTL - '
,^^3ŪC prikkrento .artėti^jti s^^zėš'. mfrnta, p^gmtf, jpsteTO]io įegūĮbė ? 'fctL&^'kad rūkT’
ri^įerože iosę išsivysto). Taigi,: įayni y ■>’ . ' 1 ' . -.' , 1-įediktin ak -vT-ūir jja'v -. -J. . - toen-utoiynųi patys^prišaukia?. Plauptu- s.vezij

T; ' -■'. 1A i Pas^il^ęfus ^r^es A'aka 'barių' tarpe nebuvo paštobėta/ląj ą^įjbūi^-deširfitiesūHRg'V^-ži': 
s^Ciyze atsiras vien del ,-pam.u-- > { z'Y^ R-et^Sceėias ■ - ■ .f būi didelio. skirtume- /'.v^‘T?’L '"
jrio. .'nežiūrint kraujuje. esaniy^ y- . { sklerozės išsivvstyriip dydre. Tiki .
rc^odpstenolto ir 'kitokių riebalų..' . ferpę,-^'lyginus' >utl!yL'tinome £ d abi gntoės viė-^
>W :ert24 kąrtais netbliesa'.^uimis:\k.to^^akk ^^-LioHu'turiŠirdiešGigu. 
Wūųją.tiirintto-i totilankia pen--žsnonė- 
■įūikjaybos -sklerozės. < ų Vtotoi; Kę^i^.].e .š^rikoįę

A . Arterijų ĘrKkrėtiūias Nėra 
7<k v ’’ paprastus Dalykas, ._

i«e isBsfag- krūties vėžiu 119.000 ■ gresia, kurioms gctivtci’į* sura- 
ineterištaię ir «ė ją 38.V0G mirs dp’, jog jos serga pagrusėjiiną 
nuo tos -Ugos. Sęnne reikale mo- 
teriskės kiek laimingesnės už 
vyrus, sergančius plaučiu vėžiu. 
Mat, tncteris gali ir turi Pati 
Kiekvieną kartą lesi mandosi 
i. mažiausiai kas teėnuo) tirti sa
vas krūtis, ar neužčiuops jose ko 
ki iguzeji. Plaštaką uždegusios 
aut krūties. lengvai ją vedžio
jant ieškoti gūželio. JĮ suradus, 
pranešti gydytojui. Kiekvienas 
gydytojas gali pamokyti kiekvie
ną moterį kaip reikia savas krū
tis pačiai tirti jose gūželio ieš
kant.

Yra įautrus. tyrimas X—Rajt 
iswotrsqkomis. Toks tyjrinjias.va
idinasi M^mmogragraphy. Žino
mą, ir gydytojas gali rankomis; 
ištirti, ar nėra kokio gūželio krū; 
tyse.

Kai atsiranda krūties vėžio kai 
kąrje ženkĮai, panašiai kaip ir: 
plančų vėžio atveju, jau esti ge- - 
rokai apleistas atsitikimas. Vė-‘ 
žinė krūtE apturi įdubimą krū
ties odos, ypač'ties speneliu. Ga
li spenelis kraujuoti.

Atsiminti -turi' visos ;ros ‘ mote
riškės, kad.joms -gresia krūties 
vėžys, -jei jos.W.i-’^i-aigo ’gimU 
a-tąįtes, sirgusias tokia liga:'. mo-_

c-elių pieno latakuose (hyperp
lasia).

Žinoma, galutiną diagnozę 
MU stato išplovimas gabalėlio aug
lio ip jo ištyrimas mikroskopiš
kai. Navjetisi tyrimai -susekė, 
kad išpjovus krūties vėžį, kuris

to auglio pra&ilinimas chirurgiš- 
ėąi ir po to radiacija — lygiai 
gerai veikia, kai ir senoviškas 
gydymas, kada būdavo šalinama 
ne tik krūtis, bet ir gausūs ap
linkiniai kūno organai — rawnc 
nys...

Malonu žinoti, kad aitksri ?fi 
sekus ir gydant krūąies vėžį de
šimt metų moters gyvenimas at
siekiamas net 85 pi'ocentų. Su
sekta, kad net 30-čia proceirtų 
mažiau moteriškės miršta nuc. 
vėžio, kurios buvo.itirtos virš mi- 
■nėta iMaamnograma.

Patariama daryti toki tyrimą 
-^- maramagramą įiirmą kartą 
moteriškėms visoms sulauku
sioms 35-40 metų amžiaus. Ta
da tolimesnes -tokias X—R-dy 
■nuotrauka bus galima lyginti šii 
parmąją. Tadai kasmet ar kas 
■dveji nąętai darytinos -tekios nito 
traukos Aki.: niotriškės ūQ -nie(ū 
tan.žiaus.iPo 50 metų -— jnk&nmo - 
jgj'ama -dalytinų kasmet. ,-r 

. - Suprtmtama; kad toks tyrių uis 
'galis’kūno; organus. Reiškia) jis uetei>e ^varuose;;- storoje žarnų- yra vai^mtis/bet -mirtis per- 
■Lpoi nepagydomu ' • je <cojon) -ar,gimdoje'(uterus).’įšksty^’ą-yra .’n^alygina.mai vai.
:K Tokius TAktiis- turėdamiįriėš TaiP -l)at ir tonks'vėžys1 gmgesnė. < Y ■ . - - ' ..G

~£<7'.g:T., ^kskis, kai kurie ’.žinovai -,pataria
HFibgiiąiįršu, Jc-kd. s ūką-. stiprūs rūkoriais ir visf tie, •'

r. x.vezĮį.|- kurįe jųesenai jjiete fūkę'darytų- 
“'P*?.. vAJcti si kasmet po (tris ar keturis N-į-Į' 

L> y Uiiū pjprKh-Į vėžio VĮeto^Rūkymą ; RnjGr skreplių tyrimus. Tgi.yra,- ■ 
.į.^s rtI.yS _1_••j5ėtĮir.i. 'mėnesiai' rei-- 

kasdien,-po.•du-.j^-.į toitįns-tyrimus tokiems at- - 
^kelius .bigąrė^ių,.: tasU>adidma, ' aękštvvani.' vėžio plkučiuo- ■ 1 
ikEniyeę sus^Vėžiu susek.^ui. - . AT

Gavus' Įtartinus davniifs, da- - 
rytiną bronchų apžiūrėjimas spėį 
r.-iitliu vamzdeliu — bronedosko- 
])ti (toks tyrimas vadinosi Bron- . 
choskopija angliškai bronchos- 

Ir tokia elgsena neišgej- ■ 
rūkorių nuo plaučių 

vėžio, tik tokių ligoniu -imrtingu- 
jną sumažino dvigubai.

Kaip Tvarkytis Moteriškėms 
Su Krūties 'Vėžiu?’ ■

Klausimas. Baisus dalykas yra 
4xs.moteriškių -krūties vėžys. 
Mano piiseserė,'dar vos pusam
žio sulaukusi.,' ji turėjo ir [ai jo
kie gjtdymai nepadėjo. Malonė
kit pranešti, kaip reikia orientuo 
tis to vėžio reikale kiekvienai 
moteriškei.

At-saky i na s. Apsk? ičiuo j am a, 
lis 1985 metais šiame kraš-

Muzikali šeima: Dainuojančios Žemaitės ir muz. Ka
zys Skaizgirys su atliktos muzikinės programos Alvudo 
-pažmo.nyje, Lietuvio sodyboje. Toli paieškoti reiktų 
gražesnių, simpatiškesnią ir gerian’dainuojanSų mote- 
tąskių. kaip’tos užburiančiai' savo programą išbildančios

I ^GROįas pavidale širdies .atakos 
s stlKiko. . ,■ ; !•
; yjauas pjiaiškininius dėl ^dwė- 

24U»čb»s žmonėmis ū^i nu«xlo.'/(„ „-u . , , • • ■ -• * ~ ~ - *
etose.' kad oriskretimas arterijų nėra T uu -.T 4 žemaites: Danutė Varaneckiene, (kr.), Brone Stravms-

' -an tarp naprastas reikalas. So- •^ą^yn?° y as *\iciasi ,P'ime- ^įenė ir Aldona Underienė. Garbė joms su ju muzikiniu
■. . * •. r .- -. kJW .; cnu: vienais jųetais ju kraujuje , „ , .. . . . .. v .
naaltjcje gyvesą Ktąaranūgariu .cholester<dšo kiekis esiį .aukštas, vadesm SkaJsgiiTU, -o mums vien pasigėrėjimas ir pagei- 

mmta kasdien išger-■; lcj(ais nK.t^ _ _ že. davimas dažnai jas matyti ir gėrėtis.
imi apie penk1SS kvorras kup. nJas. T;,? k?„;„' - . Nuotrauka M. Nagio

Įestėrolio s;k-kio SteįĮiaiąsdš, Ąia- ■ ' ,

sąvo cholestert/tį./Tokio- pįįjrpa-jnaudingos tokio vėžio 
" 'i kurias prašau

Žiauriausią. vėžįš- 
..... .. • . - (^ę.ąy giltinė .ivyrams yra-plaučiu

"■Daugjau Yęikąlą--liečiantiepjty ijp^j® --A metais jis niiina- 
:U”..P šų. vjeirilpliaisi,be- Į Tofaa vyrų ,gi-l1
-qUdiiitrnais.' ir'-ti^pjsfaiš. 'Trapaiitoyo žiauruaiiii sjip- 
Li nevuLgb' žfląvti; 'mesųs, laaĮtši-ĮjkiąųŠĮą': mtitoris- .žudančią vėžinę

Skrepliu tyrimas, ar nėra juo
se vėžinių — nenormaliu’ celių 
irgi nėra visai patikimas^ būdas 
ankstyvam vėžiui plaučiuose su- 

t sekti.-. Kai bet kuriuo metodu es- > 
fi -susekamas, nlaučiuose. vėžys,' . ..

^ų-yįšai pusei tokiu atsitikimų Z W *>ar »es .yezys. gresia. 
•fūO procentu) 5’ėžy.s'es,ti-iš .'plan- G'ulo'-an .n-iotė.riškęm&, ku- . 
'.ČJu nėkeliėvės .’ kitu^ tokie Amo :-,y9S turi ^^^ęžius iiaušy 

... .... ■ .. reaUs-kūno^ organus. ReiŠMj is dėtese (ovaruose), storoje žarno-
krurtes veža: -pastaTasiš^v . ..V .- ■ T • . ..k tann n <xn;> cTvnr»m 11
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.Tastos X—Ray fotografijos. ,
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Jau toli. pažengęs. MaL plaučių 
Vėžys ’ prasideda- bronchuose 
esančiuosetiž krūtinkaulio. kuris
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JUOZAS SEEIVyS — Pirmininkas 

FRANK. PUpDžIUKAS — Vįcepirniininknr 

ROŽE DlbžGALVlS — Nutarimu raštininkė 
'■EUGL^T|.^ŠIRUNgW^^ J

ALFONSAS.KIXUUTIS —Tž^inkas

•paTygū-ms visais kitais žmone- 
■bM-S-'l.,... A'''-',' ‘ A

' -■jyVer.aKtiė'ti baltieji ’lygiai itin-'!- -NorsTietoaių diėtos- ir sklerozės 
g riįaĮ tų-rirpriskpėtijsK.is.į galvą'ėi-Į tuniykiavimas -yrą kiek iiiašl’ųs.

ūdtČ-ias'Gtterij-as ' j ■triada Apšneka valgyti Iriėses-
jj-m. bet irakankaniĖH-ganetiną ko- 
' doringi imp ir maistingui-no a^'i?pna:tab:iko dūmu.’ visviėn jie met ■ ^^PY)- 
- vilgiab ms-isYą. Nieko'-nepakenk-^^.^^ dūždiau kenčia nuc • fcėja visų 

sau 4-aųt elgdamiesi, ė labai z-pjanf jn vėžio, palvginus su ne- 
-tea«g gero-savo'kūmo suteneri- .tydkancdaRiais ■’ A' ' ’ 
: . ’ •'.•*' ■ Į- Klausi tanistiykaip .gąįiiną;
y Ašvaiia; klestime-dešra piim.i.^ -^-nks-g pažinti -plančiuose prasi-- 
?kaid-veEt-aii mwms kumpis mu-į dėjusi vėžį. Deja, tokio pažini-: 
]krtriu: •■atsisskĮ'k.imfe perriebansY^ ^ksty'VG NRRA ' Nėra gero: 
^ maisto, Susilauksime sveikesnių .-budo pbžinti jilaiičių yėži pirm 
^yfi&nų. Dmjgia'-u apie tai kitą kai-(?^ira(j0 — ženklai. O kai 
r ’-'s- . ■ ’ j'simptomai — reiškiniai plaučių
-r,- ‘ Darisknityti. .Ą-rtnur Ancowitz, .vėžio pasirodo — tas vėžys esti 
ų-M.. D. Strokes -and thežr Preven- .į..n xnĮj nnženpes.' Mat.“ olaučiu 
btionž Ajove iBook. 

■ ■
t STFNKIMĖS'GERŲ PATA- j šiepia tą 
f RIMU PASINAUDOT! :

K- Rūkui — Veži,Į Plaučius į
;t. ■ Įsiprašai -j

■ Klausiiita.š Kaip galima pa.-
- ; žinti pk.iičkKĮSĮc prasidėjusi vė- 

»’ . ži ir kas reikia dalyti žmogui to- 
|: k jam vėžiui'išvengti. Manau dali.

i
; .LinRsmų Kalėdų if laiminu Naujųjų Metų .
1 linki u mūsų klientams . it draugams
] MARQUETTE DELICATESSEN
d. ‘: -’T DANUTĖ KURAŪSKASy į ?

į Skanus .namie darytas ir importuotas -maistas^
Priinlam užsakymus pobūviams -

2553 WJ7USL U. y Ą y Chicago, Ill.
TeL; PRospect26-2717 -

niĮę lA^ 25'kartų. >X •“
Nūkviūliokirtii? sfi'.OŽo rūkymu 

1 yisP—• -ir-tie',' kurie 'ntioęėigarečių 
rūkyni’o metėši-j.rię pypkes bei 

s rjgki-oLNcry tokie mažiau -Įkvė-

r 
. K

V- ’• ..$.’■ •
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ALEKSANDRAS CHAPLIKAS
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje' vicepirmininkas

■ Linksmų KąiešųįSv^nciu ir Laimingų Nau jų Metų
• * -- ■ i' »• c- ■ ■ 'D\- ' ■ '

Kalėdų ir MčUj pwa- sveikina savo mriits ir klubui 
/f tiRfc&tamrdmu£sw, sveikatos ir larnės,.

'*> r j r■ • • . > _■ .

ĮA RAMANAV-SKAS — l^tfiiininkė 
NEI J .IE SKINTOS --- vRypirndnii kė... 
ANTOINETTE KAI .¥S — Ci&ljniųŲė
BiKUTįi BAŠINSKAS — Fiuarrsų sekretorė 
ĄjsĮsĄ < ASE Y -- 
VAIKIU -*S 

■AAn^jįKTTE-kAi.Ys
K-»>vxs g tol i J jA

sveikinu Naujienų redakciją ir achni- 
nisti^iją, gimines, (draugus ir. linkiu 

••'*■ ^femns'šventes!
I*, .’" , ’i' -v ■’■ . .

. J uozaS;Šar apnickas 
Sl;;GstfUrtn«s4 Ontafi’j?Č£mx<l;i -:

KLUBO VALDYBA ŠVENČIU PROGA 
sveikina Naujienų štabą, veiklius narius ir žemai
čiams prijaučiančius draugus, link‘-darni laimės, 

džiaugsmo ir sveiko amžiaus. /

šešt. — Pirin., . Sat. — MdnrL. December 7 —- 9 1985 :
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ST. EĘTEUSBLKGO lietuvių teisėms 
GINTI KOMITETAS 

ATSIŠAUKIMAS

;r
J

Jeį šitaip darė bei padare^ 
Kremlius, tai nieko naujo. Eet. 
kad ir laisvasis pasaulis, o ypač- 
europiečiąi, pirmiausia kaltino.'

Security), lietuvių teisėms gin
ti komitetas ir ADP (Americiui 
for Due Process) siekia:

1. Pradėti kongreso tyrinėji- 
iną dėl šio įstatymo vykdyme 
(oversight hearings).

2. Papildyti bei pakeisti Hc-lz i 
man Įstatymo priedą ta prasme, 1 
kad būtų apsaugotos JA.V pilie- 1 
čių teisės, būtent: gynėjams ne
trukdomai apklausinėti liūdi, tin

: kus, teisė į valdžios parūpi 
gynėją, prisiekusių) ų tesimą 
pan.

3. Uždrausti kovojusiųjų p: 
komunizmą nuteistųjų deporta
vimą į Scv. S-gą.

Aukščiau išvardint ii veiksmų 
pastangomis jau yra pasiekta š o- ’ 
kių tokių rezultatų. Mes visi ir.' 
visomis jėgomis turime jungtis Į i 
šią kovą, kad parafrazuojant V { 
Kudirkos žodžius: “Nenueitu- 
:nėm į kapą be likusio ženklo, 
kad lietuviais buvę”. Mūsų ne
daug, ir vieni, atrodo, šios ko-; 
vos nelaimėsim. .........  j
Įtraukti amerikiečiu organizaci-l 
įas sų -jų nariais- Tam reikalingi ; 
finansiniai ištekliai. Mes neesami 
nei teisininkai, nei < 
nei žurnalistai — tik paprasti ‘ 
žmonės, jaučiantys mums darc-.' 
mą neteisybę. Vienintelis mūsų 
kelias yra naremti tuos, kurie] 
jau yra pasiekę, kaip minėta,!.’^ valdovų- Stalino su lutais 
šiokių tokių rezultatų. Į Kremliuje — likimas bei išliki-

St. Petersburg© lietuviai yn] mas piiklamė pirmiausia nuo jų 
visados jautrūs ir duosnūs lietu-j 
viškiems reikalams. Atidarykim j 
savo širdis ir pinigines dabar.

- Aukdmis 'visi: pagal savo išgales. 
Mes-manome, kad šeimos ir pa
vieniai asmenys galėtų įsiparei-1 vju jQg) 
goti ir paaukoti mažiausiai SIGO.-j 
OD <į metus/ savo pasirinktam ] 
veiksmui, kovojančiams už liet j 
teisę OSI bylose. Jei jau kam to-1 __
kia auka'būtų per didelė, pra
šome pasižadėti pagal išgalę. Lai- t.-e klir;e pasitraukiant iš Lietu 

-niėję šia kovą, turėsime didelį vos tebuvo 15-17 metų 
singumui ir saugumui (Coalition džiaugsmą ic-moralinį pasitenki- 
for Konstitutional Jhstiee.^ahd nima

mų jūsų lietuviu teisėms ginti 
komitetas norį alkicipti dėmesį 
Į gal jau gerai žinomą. tačiau pir 
mos svarbos iškalą — OSI pas
tangas surasti, atimti pilietybę ir 
ištremti jų taip vadinamus “na
cių kolpbcrantus”.

Nenorima čia pradėti aiškintis 
apie JAV Kongreso be išsames
nių diskusijų’ paskubomis pra
vestą įstatymą. Jam . vykdyti 
kongreso mandatas, duetas OSI 
agentūrai. Blogiausia tačiau. kad 
kongresas šio Įstatymo interpre
tavimą ir vykdymą pavedė tai 
agentūrai, kurios viršininkai yra 
suinteresuoti tik vienos tauty
bės reikalais. rifi? 1 ’

Jau penkeri metai, kai OSI už
vedinėja bylas prieš-lietuvius ir 
kitus pąbaltiečius tikslu atimti 
pilietybę ir, kas blogiausia, iš
tremti juos į Sovietų S-gą.
_ Nežiūrint mūsų pastangų, laiš
kų rašymo, ir jau.šiokių tokių 
piniginių aukų, mes liekame 
tyruose, šaukiančiojo balsaą. Jau 
be vienas- asmuo išleido šimtus 
tūkstančių dolerių likdamas 
vargšu, Net ir viena .kita žemes
nėse įstangi jose laimėtą byi^ 
neatnešė rezultatų — priešingai, 
jau net prieš laimėjusius bylas 
vartojamas, teroras. Tik prisimin
kim Kalifornijos arabą w;A.-ey-; 
Oden, Tatcherim Soobzkov ą — 
•bombą prie latvio Elmars Spro
gis- . 2 •
j Aiškinamasi su teisingumo ir 
Valstybės departamentu, tikintis 
^niaukti palankesnio ir gal ma
žiau tendencingo žvilgsnio į mū 
tų priekaištus dėl OSI kolabord- 
ūimo su KGB neatnešė dau_g nau 
dos. Kyla klausimas, o ką mes 
turime daryti ir kokios progra
mos laikytis. Beveik visi mūsų 
■kovojantieji veiksniai,* kaip au
tai, koalicija konstiįucini.am tei- .

net
ir tofiaįi tęrorinic'ų "nė’U 
viejT Pabaltjjo tautas, p-.vergtas? < 
;aų rąipėtą sutartį ir ją *• 
sekusius protokolus, bet ir prieš « 
pagrobtas pavertus carą bei pa- ~ 
gjęjųltąs p^įpknu Jaltos susitariu V, 
mę. ,

Pep Paėjimą 40 m,- rivot karO; 
pabąigaf yengta beį išvėnĮ ta kaiz

Kari, >j

jpdėl 1939 ni. ardoje, pusėje 
Didž. Britanijos Jr..Prąiicūz(jcs 
atatinkamos delegacijos. nuvy: 
k u sies į Maskvą, kalbino Staliną 
>u kitais Kremliuje susidėti sįį. 
1 .ondo ivi, Krrtnliūmi ir Panj-
žitųn, pjieš Trečiąjį Reichą. Eet 
pastarasis su savaisiais atmetė 
ickj kvietimą, susibięįųHavo £U kuriitps \vykius pavadinti tikįl 
nacionalsocialistiniu EĮęrlynu Įr pais-vardais. '
tuoj — riigpiūčio 23 d.pada
rė su juo nepuclimo.sutartį.
ši setaitis įgalino Trečiąjį Rei
chą pradėti karą prieš Lepkiją. 
prieš kuria pokeliolikos'idienų ir ,T. . ar.*- . . g
Kremlius .’stojo i ji ir. ktirfe i>a-l H*fe 10 Mumias <1el
dėdamas Wermachtui net. ma-A 3»«< b«Wį
teriaiiai, kartu grot* švėlimus 
’ -ė., t • DidziaųsJas kaltmmkas del jo kiUKraštus. Jei Stalinas su savai- . . -.*?

.. . j limo yrą Stalinas su savaisiaissials Kremliuje butų tada susų 4 .. T. 
dė'ęs su Didž. Britaniją ir Pratir. ^TCniĮiiije^ . ;
cūziją. tai Trečiasis Reichas’ ne-J TrečpąURe{chas buvo kaltui 
turėdamas saugaus užnugario,' tas įr įiž.įdarytus• bei pądaiy?;L 
kokiu jam buvo Kremlurus vąŲę,j^s vispkjįfs tarptautinius nusi^ ” 
doma imperija, nebūtų dar pra-' Ritimus,-bet nutylėtąi-apie Sfa<” 
dėjęs karo prieš Lenkiją, nebūtų įjno'su j® kitais KreipQiuja ir pQ’K> 
turė_ęs progos pradėti jį ir pri«_ įo atąjusių į. KręiųĮių visą laiką ' 
savo buvusią bičiulę — aną įtp-.. darytus ir net dabąr tebedaror - 
periją. . \ . .J. . į Įnųs įrgį visokius tarptautinių^--

i '

Kremliuje paglemžė 
jas save valdomos -imperijos he
gemonijai- Padarė- tai prieš' jų 
valią. ■ ....

Sulaužydamas susitarimą, lie
čiantį minėtas tautas. Stalinas 
su savaisiais Kremliuje ne vien 

: kad apgavo savo buvusius sąjun
gininkus, išgelbėjusius jos su 
ano meto jų valdyta imperija 

Be kitu klausimu. Jaltą e buvo nuo visiško sunaikinimo, kurį 
Šspręstas ir klausimas apie liki-j būtų padaręs Treciasis. Reichas,!

vėlialf buve išlaisvintos iš Tre-! de Europą ir t.t.
čio Reicho okupacijos, gi žene- 'Sulnužimo šito susitarimo, Sta- 
voje pirmiausia apsiribota nusi- linas su .savaisiais ypač apgavo

1.1 n v n’n-itfinklavimo ‘ JAV pręzidentą Ruzveltą, lai-Į ’ p-gms..av.i..o nei ap>igtnKidviui>i i . . 1 alinus, gi riems, minėtiems sa-
rr-il--low n vi»č lipči-i V-išinrto-- kuisi tada nirmaj’,- Stalina, net L. . .. .įeik-jais, o ypač-necia vasmgtv ; _ -j.. . .. - f ,unginmkams, laikantis dar-stip-.
nn prdv-1.--andink , pazansiu valstybininku ir pan...no p.k.jv^.i!Ojc.mą e.uxv y- 1 - - ■ - . .f. ,v nai ūkiniai ir-karimai, o- ypap
lavimą. Čia okupuotų tautų liki-j A"+”" °' ™
mo reikalai yra apeiti. !

Stalinas su savaisiais Kremlil 
:e sulaužė Jaltos susitarimus, T:e-\ 
Čiancius rrinėtas tautas. "I 
c Dėl Ruzvelto su Churchiliu [ 
kietokos laikysenos-prieš Štai i-j 

j ną-'sū jo kitais dalyvu5s5; Jaltoje ; 
buvo susitarta, kad .iš Trečiojo. 
Reicho- okupacijos....^laisvintos, 
tautos turės pačios laisvai ir de-j 
mokratiškai spręsti bei nuspręs-j 
ti anie savo likimo kūrimą. Bene ' j J J
remiantis tada buvusia karo pa- i džiausi karo kaltininką 
dėtimi ir suplanuotais -ėjimais! 
baigimui jo, šito nutarimo įvyk- j

sąjungininkų, o ypr>č nuo;
rn Ženevoje primena prieš 40 JAV, kai dabar ji yra jau net 
i. įvykusius pasitarimus Jalto-- grėsme ne vien savo buvusiems 
?. nors, kas liečia pačius daly
tus ir ju pasitarimo klausimus, > 

Mmiis Teikia L ^”*1 kic._ ir skirtumo, buteli.. _
Jaltoje dalyvavo pats JAV pre 

zidentas Ruzveltas, Stnimas ir est;l/ ir k]ausinias opie ]iki-j būtų padaręs Trečiasis. Reichas, 
---------- Didz Britanijos premjeras chur įauįu būtį beį ■ fcet praplėtė pastarąją, suskaL 
diplomatai,Lnii!S- kai Krėvoje i ... „

didžiųjų — JAV ir ’ 
Rusijos kolenialinės

bolševikinės 
impe: Įjos —-

s a JT.
sąjungininkams, bet ir vi-, 
likttsiams laisvajam j. asau-;

meriją. ; J ■ \ . 1]
Taigi, antro pąsaulinio- tkąmvpiišikaltiiBu

| Kremliaus sąjųngininkąi/|il^vį-- Nętęko užgirsti net užuominoj ■ 
davęs pastarojo-buyjs^ biciųjį, apię tąį jog pūjnĮausia kraštu^ '- 
Trečiąjį Reichą nesukūrė reikią/ .tinįš^apsiąs bolševizmas, naiki* T 
mos taikos nei-sau, nei Ūkusiam --n^ yo vadinamą žmonijos susi-?." 
pasauliui, nors,, buvus .anai biipęt skąįdyiną Į sniųįkias valstybes’ 

belli skirtingas, tautas ir liejęįį 
jas r vieną, žinoma, i rusų taikp 
tą;.buvo* paskata atsirasti pnėr 
•šiį’gari kraštutinumui — nacio^-. 
nalsocialiąmui. .. i
’. ė- ' . (Bus daųgiąu). '

žinoma.

Tai tikra tragedija ir, žinoma.

mitetas
L. Žinios

rijai per karą visapusiškai, nusi- 
, gi niems, minėtiems šą-

■ Optimistu yrą ir šiais ęk&L

yra ir trečias sąrašas 
42.000 asmenų. Kiek 
i jau yra įtraukti ir

Kiek dar motų tęsis ši kova — 
! nežinome, žinome tik, kad pas- 
j kutinki sąrašai taip rodo:
: L sąrašas 875 asmenys (lietu-

II. sąrašas 381 asmenys (lietu 
viųl28).

Bllllilllilllul

S5.00

J4.00

X2.00
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$6.00

$5.00
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2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _ _____________

U dalis, 229 psl._______ __ ________________________

3. Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _________

L Janinos Nsrūr.ės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

5. Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __________________

3. J. Venclova, 3 DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL _______________________________________

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. TU. 6Ū6O3 dųv 
rife čeki Ir pridekt» vieną dolerj psr«nntiTr.o Ičlakfomft.

1. Dn Kirto Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
I) tom ........... .....................................    JI 0.00

Antra. Stalinas- su savaisiais iš- 
l ' siderėjo iš pasitarimo partnerių 

j priverstiną grąžinimą savo val
domos imperijos piliečių, vie
naip ar kitaip patekusių už jos 
ribų: Nepajėgdami atsipirkti prie 
varliniam .grąžinimui Į jiems ži
nomą despotiją tūkstančiai nu
sižudė viengungių ir šeimų — 
vyrų su žmonomis bei vaikais.. 
Taip padarė ypač kazokai.

• - Tesitnaikino karo pradininką 
ir išgelbėjo jo bendrininką bei

JAV, turėjusioms ano meto pa- 
jėgiatirt ginklą pasaulyje, atOr’’ 
mines bombas, galėjo priversti 
Kremlių pildyti bei išpūdyti, sa- , _ ___
vo įsipareigojimus-, prarytus neminės 'krizės laikais:.pinigiųuj” 
ne Vieir’jalioje; bet• ir: prieš: ją.Xgąn.Hntojąi viL/dūr • tebegamjhy j

■Šito nepadarydami jie Įgalino- pjnįgiiaįLsu.’^slapfąiš skyreliais: 
savo išgelbėtąjį-.pasidaryti-tikrą-pimgąįūš-jr’tokioa’ns pmiginensi^ 
grėsme ne vien jiems patiems,-, dar. -yįąr pirkėjų.

t Linksmų Kalei Laimingų Naujų Metų 
mūsų j klientams, draugams ir pažįstamiems

STANLEY SAKINIS 
į' .Y ■'< ■ 

K LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažą namus iš -lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

4612 Šo. Paulina St. - ■ Tel. YArds 7-9107

CHICAGOS LIETUVIU 
NAŠLIŲ, NAŠLIUKIŲ IR PAVIENIŲ 

DRAUGIŠKAS KLUBAS

iBERNICE ŽEMGULIS — Pirmininkė, 
r FRANK PUODŽIUKAS—Vicepirmininkas 

Tjį, ANTOINETTE KALYS — Nutarimų rašt.
ROŽE DIDŽGALVIS — Finansų rašt.
ANNA WAI CHAKI — Kontrolės rašt. 
ANNA CASEY — Iždininkė

- ‘‘ , -ANNA CONDUX — Korespondentė

?!

X!

amžiaus.
Tad mūsų šūkis: "Visi į kovą

už savo teises. • j- dymas- buvo palD<tas.]^x.remliui. j pirmiausia antro pasaulinio ka-
Lietuviu Teisėms Ginti Ko- Eet kadangi suteikiarrįas laisvės

ir anosioms tautomYptieštarau- 
tų pastarojo siekiesSa^'i! grobi- j kūri
mui svetimu kraštu, "t^ Stalinas daug 

* -1 ir -r>r

s
*

i 
į

f

SAVO KLIENTAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

S ‘ 1 1 11' ■ s ' ' U K L ljk5 V r

Chicago, ill
« SeTKSTOtGAI IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE 

DUKYNAJ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
b ?sl. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:80 vai. vai.
D HLMAN. B.S.. Begistruotaj nistininksf

» p* "L L i

ro bolševikinės Rusijos kolonią- 
linės imperijos sąjungininkams, 

trie, pradėdami patys tiek.
> kraujo frontuose ir už jų 

ir .pridarydami kančių ir mirčių 
tiesioginiai ir netesioginiai karo 
paliestiesiems, telikvidavo vien 
šio karo pradininką ’— nacional- 
soeializmą, bet išgelbėjo pasta
rojo bičiulį, karo bendrininką 
bei didžiausi karo kaltininką —’ 
bolševizmą su jo Stalinu ir kitais 
Kremliuje. Sakau, didžiausi ka
ro kaltininką, nes; kaip-kai kas 
ir iš mūsų turėtų dar atsiminti, 
pradėjus Trečio Reicho valdo
vams laužyti bei sudaužus taikos 
sutartį, 1919 m. padarytą Ver
salyje, Lakamo paktą, išstojus 
iš Tautų Sąjungos, sulaužus su
tartį, 1938 m. sudarytą Miunche
ne, ir pradėjus žvanginti net ka 
ro ginklais bei kitam dūkti, au-

i - 
i;a r-'
X
H 
H

ĮVAIRI'APDRAUDA^INSURANCE 

32WUWešt: 9oth-Street;

EVERGREEN. P ARK,- ILL..
• • . . ' . k. »*' . ~ ■* -

Phone: GArdėn 4-8654
• ■ ■ v • d

rorCOiiSUpcAiOn FedSi ivistvii vsi 
, reach for EX'LAX tonight c

Ex-Lax helps restore your system’s cwn natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!’ 5^

Read label and folio* 
directions.
C Ex-Lax. Inc., I9S2

Linksmų Šventų Kalėdų ir Laimingų Naujų 
Metų Linki Visiems Geros Valios Lietuviams

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMAI

(Lithuanian Chamber of Commerce of Įllinpis) 
Valdyba - Direktoriai - Nariai



TN# UTWAJ41AM D Art. T NBWt 
mblisied £><ily, fs&są. Stmdiy, Moaasy aa4 Hoddžyt

1739 S«. H«M«d Setw»<, Clfloife, Jt HOfM <21-41M

Subscription itatesi

C/1’ ;cago $46 00 per yeer, $24.00 per 
JX lontM $12.00 per J M
othz3r USA lecaUūeg ptf

mobtrrij ___ - , 

pusei metų _____
mm* .fitfnejwnr

. 440.00

. m.oo

. 412.00

. *4-00

' GcrBataovAf iSdattee ’ 
skridusi®' 6r &eicarų

lietuviai prašė?
a* i

Jackson as' kalbėjo, kvapo Matga&daftas’. o

r

r ėjo, tai ar ateitais, tarytai© jis- Betūfėtų 
reikalų- ■ 4; .

122.00 per six MX00 per Kanadoje:4
Jiree mosths. CaiUcfe ^^.00 per'ytotfž
•^her couBtr w 3*00 Jer
J i >1 I m ■■ « T r ■- Titr -T- t T

Reaganu. Jeigu yra beta vienas- lietuvis,. karts rt® reč-

Nuo stusic pirmos
Disnriėči^ kaino®:

1 meUmr — 
r pewei metų

.- H5.00

. $24.00

Užsieniuose

• laetunr-----------------------
: pmef sietu' ■---------

— M8-QCX 
_ k

NuupeiKM frfcčidien.
i sekmadieniui pirTnarueniuai ir1 iveo-

... ,tadienius. Tžeidžia Naujiem
vė, 173$ So. Hilgted Street, < 
It- 50806. Teie£ 421-81001

r .->•••
$3.00 Pinigus reikia, myšti pašto 

Orderiu kartu ra užsakymu -

metams . . 
pusei metą _ - 
trim* ajėDesiams -

vienam mėnesini 
kitose JAV vietose:’

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, liskyrux *ekfflttfi«afB£ 
nuo19 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Sesttafiaiij£ji —' £C 12' tMt

Bet 
met- 
t? keltini

lietuviai prie jo nepriėjo, tai įjfėz’. Reaganas galėjo Gor
bačiovui nieko nepaminėti. Jis galėjo nieko nepaminėti 
net ir tuo atveju,, jeigu kuris lietuvių prašė, prez.
Reaganą. • •;• -

Mes žinome, kad Gorbačiovas,- turįs geriausią, at
minti iŠ Visų komuiiištų, patekusį į Rusijos Politini biue

G^-omyki^parinko geria 
rbaciovw^ besitardamas’

Tita tarpu prez. Reaganas jokios

Turane
} rėjo geresnę 

LAUKIAME ĮTIKINANČIO VLIKO ŽODŽIO buvo* gerą, ir
i etovui 

Penktadienį, šeštadieni ir sekmadienį, gruodžio 6-8 ;prez.
dienotais, Floridoje, St. Petersburg© mieste vyksta me- kad karto
tinė VLIKo konferencija- Šiltom-Floridon suvažiavo- ke
liasdešimt atstotų, gyvenančių įvairiuose' Amerikos' di- 
dcsniuoce centruose.
l e’kalus, bet visiems ;<bus svarbiausias VLlKo valdybos 
praneš-iras. Bųi-įvairių pranešimų- Vieni lies.organ-iza- 
eije^ fįnanW^: antri VLIKo-biuleteniu tretini pasakos 
apne susitikimus su;įvairiaisVatetj^fe depar
tamentu,- Kongrese atstovais, įtakingesniais partijų va
dais, pasižadėjusiais kelti Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės klausimą.

Visi žinome, kad lapkričio mėnesi įvyko svarbi dvie^ 
jų didžiųjų pasaubc valstybių' konferencijų. Preziden
tas Reaganas nusivežė į Šveicariją,r. Ženevos miestą pil
ną didįjį lėktuvą senatorių, įvairiausių Valstybėš depar
tamento ir Baltųjų Rūmų pareigūnų. “ ' ’

Amerikos lietuviai kreipėsi- į daugelį jų prašydami 
pokalbių metu kelti Lietuvosklausimą. Kelti nV 
vien Lietuvon, bet ir kitų sbvžetų karo jėgų pavergtų 
tautų klausimą.

Lietuvių pastangos įtikinti- važiuojančius, kad jie,- 
susitikę su Gorbačiovu, kokios komisijos posėdyje ar as
meniškai jam primintų; Lietuvai buvo nepriklausoma ir 
laisva, kad rusai prievarta ją pasiglemžė ir per 40 metų 
jos gyventojus išnaudoja, žiauriam faraonui piramides

Jie aptars’ rvalriiis- organizacinius | €
I nenūsigąn’d'o*. 
’ lo lentą jo nepi

7

ma ne’ gąs4miT f

Jis rhmSL atsakė’:

' ir

Fr'ėz’ždentąs istisiis- pOriferts' motus stf so^etU ' j^l- 
džios afstcyaiš hesusįt-i&o, nū'olai'dų'

vą, kad1 negąs’ditaų. Ąjhėrikos,- nes ameriiafeeW'ji©' 
jo. Gorbačiovas’ nurimo, fe pradėjo paspėti- 

\ Re’agąntfiĮ kodėl jfe; riėgalk taaži^f' 
j litinis bužras jiaife neleisi Atl-yŽ ’ 
t atvykusioms latakų atstovams
. 400 milijonų dolerių, paskolą Sankitankšk.sią- ais-

f K4 KITI KAšO: riais CŽV specialiosios tarnybos
• stengiasi paVe’fei Tarybų Sąjun-

MASKVOJE PASKELBTAS JURČENKDS MELAS. gos pHietį »• dipfcnratą.

Visi atsimenam.?, kad Vitali
jus Jurėenka, iš Jugoslavijos 
persiutęs- smo- žmoną ir vaikus 
į Maskvą,, .psts pasuko į Romą,, 

i Susižiwe»jo su. amerikiečiais, nuo. 
/usQ£ pas amerikiečius
& atskrido į. Ameriką.- čia • jis- 
paęa-sakoyr kbs tarnauja sovie- 

; itį- žvaigybbjeį Ainetikieeiai j|. 
a’pgyvSncfiho* West Viiį&tfijojo- 
tuščioje fiaiftoje’.. HafiSf įšaiarfąrė 
m&Jiodu: ASSMčiėč*ai nąįydę1- A" v- ,.. . -. H

■ rT' -nJf {bviėM -i®is>nirn * kur įo' esą, Tauk-ki arba kalėjliSiiįs, t ■ -. w»o. .. Į. I- . | - .1. i sftt-rtkim'až vegetatyvi-
bąfcattefe' L ,į.a<-'M j ypatinga psicho-
n-^ -: •-: - ' " • -.■ bamiynlar,

•“€ Lcaiicva J\UU ~ I priintenbsWyS-naei*ttinius ekšpe-

„va- . NežlHbMO&r CŽ-V akcija' taU’-i pšs^kė' kaip ‘ma-
’ toriie' ne'tik AšfdkiĮasi. bet Jung

tinėse" AMėrikbk Valstijose pa
versti kryptinga CŽV'globojamą

šią t?rną papildė kitas spau
dos konferencijos dalyvis — I-jo

vale būtvbe', klūsniu CŽV žai^-
fu. Jai* būvo nuolat fviriinainh,. . , ,

t . r - j. rt- 1 Afeskvos memenus instituto ka-- ,ad* jįs. girdu rtesąs persimetę- ™ a- •
.r,y .C,* u- tecfroK \>erfe}as TSRS Medicinos,.is , isdsves svarbai pasiauto.z k , r ..

t ■ "i - r mbksRi akademijos narvs kores-i r trio budu užkirtęs sau kelins^ . - J
įuyįžvi pTėvyi^. !

Jiu*čenka buvo visiškai 
rZolfee’Cas nuo* išorinio phsaufto, 
. janv nebuvo lekfziailia uzrftegZ- 
Jt* ryžių s n Tmybų Šąjtfrt’gos afs-' 
stovais, buvo Įkalbi nejautas .atsi-,

aįyti uite minties i tėvynę, f P1*" b«-»

Į pc*tafefttav N. Žarikovas. Jis pa
reiškė io£ V. Jrirčenka1 vis dar 
]ttbhSrv-aętforo’inYo CŽV katėjime 

iy jo fizinė' būklė vi- 
sp^tai W simptOM^atiką.

kinį* to, kaį žmo-
veikia- 

nVaK toksMafe Pastebimi- neuro-

a: Leakey a J\UU -
_.jivet - ku&ižfė^kVuS .’stt

Jurcewka-,. bet- Arf)fe^ifexnz.. .
( žinoči" nenorėjo. Grįžęs Anie- di^ctahriy aVžfvM^iif. įrodo, 
tnfeįį W Įėg, -galiu-.

’ -BČiį gi»W d’SkreflaUa- ’ Šų pė’rtintr viStwt-Hiar pripažin-
?'tėi’&taJii? rsŠėfey 27-fc> įjofeJitr tĄ-'moFafe teis-ing'iiVfty sampratų^ fyl’iSanr-pVa^ka. Ir tai
F- -x. . .- ■- ■■ .- j~--

' - Yap^'^Vo’ išt'Httaybę: .žmogUlts'Į |^f^ėž?ė' jli?.

B r,-i gitak sĄs u'dos -jįsm ere nei

aafcjSg-*-'-' ' L“ " kartw1 vCidmairnngai šauktu n^įF’i^eATdtabJid1 nerimo

' Tadą. Juecehfca nul^e vyStS - • teškins. -
Maskvon. Sovietų - ambasadoje'.’ ' V. J-m’čenka pabrėžė, kad jo
\yashingtorie pasakė’, kad ame-' ątžrtfgūT bitvo Įvykdytas bau® 
rildeėiar jff' apnuodiją' ir srtsij^aL diSSknktir tefreristini:? ąfctk’cr' Jis-

Wasbiirgteną-bet jis-ufe-- pareiškė vilti; kad" pasauhb vr

Mes- nežinome,- ar • prez. Reagąnąs užsiminė Gorba- 
; čiovui1 apie lietuvių tautos-naikinimą, ar nepriminė. Jeį- 
: gu priminė;- tai n<5£itaė: žinoti, kaip Gorbačiovas į :šį 
klausitaą reagavo:. Mes nežinome, ar VLlKas priėjo-pre
zidentą ir patyrė jš nudftionę šiuo reikalu. . ų . Av

Visa Amerika žino.-kad prezidentas atleido visą eit 
statan^us vergiu lietuvių pastangas išnaudoti iki lę- tarnautojų,, kuife ženevbj nieko neatlikę bet-norėjo’ 

daugiau-: žinoti,. ’ reikia, tai atleido ir patarę atsi- 
gaūtk- Fiitaon eilėn* prėžidentas atleido R. Mcl’alane'.

Dr. Bobelis kreipėsi Į prez. Reaganą kelti; Lietuvos 
laisvės klausimą-'pašitari-me su GorbačioVu, bet' tuo tar
pų nėra tikslių zSnių,. ate'prezidentas Lietuvos ir kitų ru
sų pavergtų tautų klausimą kėlė. Turime vilties,\ kad šis 
krausimas: Šiomis cfiėji'offiis paaiškės.

kaulų-

Nė vienas ženevon- nuvežtas JAV valdžios atstota; 
neturėjo progos su Gorbačiovu susitikti, išskyrus prezi
dentą Reaganą.- Visi kiti Ženevon nuvežtieji turėjo ge
riausius norus priminti Gorbačiovui, kad jie neturi tei
sės i pavergtą- Lietuvą, Lenkiją1, Ukrainą ir kitus 
kraštus. , . . _

RENRI PERRUCHOT

GOGENO OTVENIMAS1

Ve'tė Vytautas Kauneckas
SPINDULIŲ IR ŠEŠĖLI DUKRA

Jau vien tik m^^da-mas,. kaip ji’ spin
dinčiomis akfifais sėd# Jrėšfe,, susirtagiu- 
si it žaltys saulėkaitoje, tdtiSn garieįęs 
atspėti, kad yra kilusi iš toli, lU<f jf 
spindulių ir šešėlių dukra, kad ji —- 
karštųjų šalių vaikas, pasiklydęs Šiau
rės krašte ....

Žiulis Žanenas “Flora Tristan”

(Tęs«Ay^>
Visa jo išrita iUikfj>uteU ji taškąs jis nw^

ri atsiimti vaikus, dėl to kaip padūkęs ieško 
Horos.

Įkyrioji mintis vargas, atrodo, jį. beveik vi
sai išmuši Ši rtt jWn»
ta pagrobei savo dukterį Alinai kati, beje/ja dar 
niekad netarta rhačiūsl’. Vyksta* neįtikTfiąrtčfos 
scenos, į ku’ias kišasi policija, nacionalinė gvar
dija, įstatymo atstovai i.oplinejantys gatvės 
pnuLV—i. . ' ---- —’

A<nT i\7'*ai’c L i patalpTnąma ]* pensioną.Vei
kiai šar. jTgV jc iš.reį atsiiW. ly^aro pas s*- 

. p-1; ųų rte; vaitai’ is jdK'trtrūksta*. JTs

mergaitę Vėl pagrobia’, — šįkart legaliu būdu, 
patfertaTit pefičijbs* kCiffifsallli- Tačiau atsitinka 
!abai rimtas dalykas: šazalas bando išrievar- 
tauti savo dukterį (Alinai 12 metų), ir ji pasibai:- 
■ ėjusi gožta pas motiną-

Florai padavus skundą, šazalas sušmama^, 
pasodinamas 4 Sent-Pelaži kalėjimą. Stengdama
sis apsiginti, jis išplatna raštą prieš savo žnMta^ 
kurtame- ją visaip puola, pateikdamas faktui 
Wiįp įizeidinėdamas. Matyti, kad rašė žmngūfe, 

is neapykantos.
Kadangi HepaVyksta rasti ihcesto Įrbdymų, 

Šazalas paleidžianias iš kalėj ingy o žmon» jtef 
teismą reikalauja pripažinti, kld jiedu kartu ne- 
ibegyt’CTia. . 7.

. Atitinkamas vietinis teismo sprendimas^ 
paskd-bda^ iW. šazalo nenaudai, ji nei-šptūšti* 
kytąi įnirtina, d išspausdintos* “Pari.jos kelto- 
lės’Ų toiiosfc Flora prisimena savp vedybinius 
sunkumus, jo tolį gražu nenuraudo. Kartą ge- 
liSVzės1 litografas nupiešia kapą.
Viršum to kapo jis užrašo “Partja’*, o apačioje:

“Teisingumas yi-a. Tu nuo jo bėgi, bet bėgis 
neįstengsi.Iisėkis ramybėj, kaip pavyzdys
kurie taip i>aklyWa, jog ima seflUi tavo am«I 

r jais priesakais. . Arįp. rgkia-brjbt? mirtes bė»- 
įmYičlos j5fl<tik)ljY Juk 1T isgelbsii jo auka^.’: V-

Po kelių savaičių iii žalas parirūpina^^t^ 
ir kulkų. Jid nesieja, kad ketina nužudyti

kfeūsfeiir ’ pai’eiske. jog, 
td^ūfrjfs1 svę#ft\į visa’da tvirtu: 
t’kėįę^. 8avo. nkfžt’Tsios Tėvynė’ 
bran^io^ies tarybinės IraučL s 
p:i;ama.

: bąr skrenda namO: Visa- 4aa- bir-' suc^teriė ryžtin gar pasmerks to~ 
į ve?: iftelas; O- Uašk-voję ‘-’Ta-ss;-^ ir kkis- veiksnius. ' . j.
j VHmti je" “'liesa*’ lieteyfeynj^ p&ši- Į 
skelbė Šfes žiWk§. ■■ /’ ;; .

; Tąrvbinis Valstybės ir .teisės instiūTVo“ di-!’
rektorius akademikas V. Rud-į Prez Mrterandąy sutiko svars- 
fiįrteevL'. M<ydbwak f klktiš-; raikakp-. jeigu dar-
sinnrs.-iis pažymė o, iogl V. -Jur-.l bįninkų imjįps ir tiky binės orga- 
čenkov siAftrtftų k! tazaėfebk gaifes tvarkyti
inridiškaigali-ma visiškai pagris-.j savo' reikalus.
tai' k’/afi^kwfi’ kaip’ val(--[ - G--
tižios vajstybinio terorizmo ak- į — Gen. Jąrnzels'k-is prase-Rfan- 

.nid reikalų ministerijos spaddoš tą. ĄkiyaizdžiAi* pažertą'Vienov čūlujiS’jR’čžidentą duoti Lenki- 
cėiifire Maskvoje jis kalbėjo Ta- konvencija dėl diplomatiniirsair [ didesnę paskolą mašinoms 

tykių, pažeistas Italijos, iš kurį pirk+ii jei nenori neramumų 
larvbinis diplomastąs buvo slap-' Lenkijoj.
ia' išvežtas suvereUoWas, pažeis-j 
tas taiptantiijis-paktas dėF pilie
tinių ir politiniu teisiu. Moksli-1 Gonzales reikalauja, kad 
ninfeis priminė, jog anksčiau 
SNO Generalinė Asamblėja pri-

: Ten. ėmė rezoliuciją dėl valstybinio 
terorizmo neleistinumo. !r sim-

iF ftkrs-vciksnmsj * .. [

Sjfeu’dos kortferėhcijbfe d'aJy-P

^čtafta phVhtįfrtp* saw pagrobirūą 
f vaĮstybitvio tėro riSWb*- a&rttLįvyk' 
cNftt ftp kurie prieš visą' pasafc#į 

.dedasi' k< •vdfojafe' už.■„. žmogus 
teises, garsinasi esantys ištiktos 

skbvai su tarptautiniu terori/tart, 
Lapkričio 14 dieną TSRS užsje-

rybų Sąjungos ir užsienio žtima 
Hstarr.s.

V. Jurčenka pasakė, kad rug
pjūčio 1 dieną nežinomi žmones 
ji pagrobė prie Vatikano mtV- 
zrėjaiis Remote ir prievarta, ne
tekusį sąmonės nugabeno iš Ita
lijos į Jungtines Valstijas: 
tris mėnesi its jis buvo nuodija
mas narkotikais, šantažuočamhs, 
jam buvo grasinama. Buvo mė
ginama paversti diplomatą be-

TAS'S lta

'— Ispanijos premjeras

ūma i i-trti i savo kariu skaičių 
Lpanijo’e.

— Josenh P: Kenne'dė’ H. Rg- 
ptomiška. kad JAV nebalsavo, už bei to K sūnus, planuoja kandi- 
>ą. Jis pažvmėjo; kad absdiu- datuoti kongreso atstovo rūmų 
ėiai neteisėti vra ir met'Odai-, k-tv- nario pareigoms.

i Florą, slankioja palei jos būstą Bako gatvėj, ty- 
i kesja.- kada ji praeis, nužvelgia ją paklaikusiomis 
akimis jei kada pamato. Rugsėjo 10 dieną po- 

LūeN Florai' grįžtant namo, šazalas prieina prie 
į jos ir, paleidžia jai kulką į krūtinę, sunkiai su- 
! žeidžia-

Tasai kriminalas sujaudina visą sostinę-Vie' 
Aoji opinija gailina' Floros, rūpinasi, ar ji sveik- 
rtai; -=>*- kfcrį laiką tai buvo neaišku. Flora — die- 

“iW dirfvyrė, ir tas vaidmuo jai, be abejo; patin
ka.- Kai 1839 m. saJlėftT O dl ir vasario 1 d. šaza- 
ha stoja į prisiekusiųjų teismą, bylos sVavstymo- 
klauso- gauti* pubK-kaiVisns’ graudena Flėros Aro- 
Jis. jbs’ elėganfilkitmas; ilgi’, jirodi plaukai, ispa
niškas gymis,, trapumas. Palyginti su ja. šaza
las nesistengiantis nė slėpti savo neapykantos, 
atrodo itin pasigailėtina žmogysta. Jfe šalta- 
krauj&kM’ pareiŽtis, kad' gailisi tik viena: jos 
nepavyko poros užmušti. Jo laukia rūstus teis
mo sprendimas; jis nuteisiamas dvideširtičiai me
tų sttnRių jų dfertfų kalė j imo sū viešir išstatymu, 
bėt Š? po trijų, keturių mėnesių pakei- 
čiama metų kalėjimo neifekaitant.

PMe sif> Gbgieno seneffc/ darbų ėertfr kiek .il- 
Andre' šatoaiae yra padėjęs savo 

ėareeą, ’nurodo ponia MaTks-Vandėnbrūke, 
4«netik'.po Karsiu žmonių portretais, ir 

reljefų.'bei statulų rė^'r^iAt^jonrfs; bet irjp* 
daugy^e^uvinėjimo piešinių, kurių du<vertFde

j tnesio:-’ Ei&rai pažymėta*- graviūra, kurioje vaiz
duojant mk-ofogini’a'i gyvūliai puošniai supapra
stinto pieswtb, išbalansuotos kompozicijos ir 
spalvų, fertų Gbgew,- t'a£p pat “Uolų tiltas Me- 
revilyje,v> — ūUostdflMiis ėl*vės redukavimo pa- 
vyzdygr."

Vieat* kas- j$» išd&š-. Jo* graverio ir litografo. 
darbus priskirs1 jiėkrbllui Antanui — autorystę* 
čia gana lengva*- nes jųdviejų vardų tie
patj® inicialai. Be to, Florai bus leista “atsisa
kyti pačia?’iV j»s* vaikams'^šzalo pavardės ir 
vadintis Tristano pavarde- ”

ŪžkiUėtu^ ptfrilai' Sažahj kalėjime- vartams, 
Flora Tristan; trisdešimt šešerius metų amžiaus, 
pradM* ktą gymlto$- Rasikėsinimas Į jos gy
vybę, ją išgąi^irtžk- Knygynai greit išparduoda 

-jos “Parijos-kelionės į tolimus kraštus”., šit ji 
j ■ iterate,. •# Berairatfatb1au*ja tVoleuft-).
’•TL’Xrtisf* (1’ArtikJe)’ isfeidž’n nliu-
ją knygą romdfią “Mėfis”. buvoja pas rašyto- 

Įjus,; f-iksofus, (taThrrrnkus-. 1-S3R mq teigdama mo- 
eris.rtei^ į. laimę”, ji pareikalauji'' vėl įvesti 

pštubfcr, pana'iki'ncą 1816 m. Čia tik jos veikimo

daugiai?-

rA?AGlNK 
SKAtfYft 'KKOjiengs*

- Pirm-..- -Mbnrt.. — <v. fdgę
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8& “Lietuvos Aidai’
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Progremois vedeja
1931 L
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< West UWM1 Street

-A laUOo uuaunmą

Xasu.en ouo pirmadienio iki peak 
tadiemo 8:30 vai. vakaro.

Vitos laidos Ė W€£V stones, 
banga 1450 AM.

Ji. Pviersburg. Fia., 12:80 vai. p,p.
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Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

>bZ-Z727 aria a62-S72ą •

Teki 778*5174

SUSIRINKIMŲ

MIRĖ ŠIMTAMETĖ

,* &£!&**»** ^4afetiu

TJ£ stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Pažiūrėję pro--mkrc«kopą,ma_. 
tome, kad musė apaugusį pla ti-

išvietės, ypač musę. Ten jap de-■ 
da -kia turnips. Musės dr’ Trit!

— Rumunija gali netekti pre
kybinių privilegijų, jeigu ji ne
pripažins žmogaus teisių savame]

NcerUt prašomi atsilankytu nes 
bus r^nkabia valdyba 1V86 me.

tai-įi..
Po sujaršlkiiftio. bus vaišės.

■ < £. Strungyt

nių n.okyklų penktųjų
Če.iit.onais tapo 27-sios

mergaičių ir 50-sios viauri-
,-okyklcs berniukų koman-

OPTOMcTRlSTAI

zsis ■r. Tirt SU< lek 737-514S

J ‘'contact : lenses’-

Dr.

T

Yk popiet

■fc.

rTo

MARIJONA KASARSKYYTĖ-ALELIŪNIENĖ

PER .KAUSTYMAI

aės 
<ios.

joriust&r
te įvairiu atstumu

ANTANAS VILIMAI

‘ 376-l$82 ar 376-59»8

>0 Tttotoaasx 77&2S^ 
encijoi retort :443^5545

Leidimai —• Pilna wdr>v4c 
ŽEMA KA1MA 

"Vlimam Master Qurga 
Ir VISA .korteles.

< i£**NA£ T<L ttMtMS

:UJNAS$EIBŪT1S
iKSTŲ, fUšLdiš'»jį 
STATOS CHIRURGU*
j 'A ėst dard Street
:os. aaufitd. i-

Dr. uLGLKAYAUuNAS

jbiotida*

tos, inkstų ir ita.p upia 
takų .chirurgija. -;

:5 CENTRALAVE. 
etersburg, Ėla. 33710 
et (813) 321-4200

S JPHIE BARČUS

R

£

^UO IEIMOS VALANDOS 

udieniais -ir seknudicošais

toties WOPA • W0 AM

Marqwtte P»rt».

Vedėt* .*-

(312) 226-1344

i
i
1

Nwding i patarimai ir .dtriykai
i . >/ ■. įį ■' . •-.■■ ;■- ■

MUSĖS IR KITI KENKSMINGI
C- icagos Uetuvų Suvalkiečių

Draugijos priešmetinis narių su- I
, ’sirirdR-inas įvy ks penktadienį, Į
! gruoiizdo 13 d. 1 vaL p. p. Anelės ] _ _____
Į Kojak. salėje, 45OD T’kim^ Ąve. S"o-^

NT rir-i _ o f cil ;«i*nlr vrli nP< , - • - . . ’ . • ...» . . • jooj-ai. prie j<į lengvai
. purvą dakiės, piin£s jyaidausių.

tams ir yra daug reikalu ap- į^^tesij u Vabzdžiai nuolat -jjiftč ■

Vaiku krepšinio šventė

Vii.tiujfe'buvo surengtas- vai- 
kų kr epšinio turnyras, kuriame 

! da.yv--.vo 84 mergaičių ii berniu
kų komandos iš Vilniaus vidun 

klasių, 
vidun-

mikrobus . platina

■ HŽtęrstą? maistu*-Y&&tre^a. įvąik

Mi^Šnkikžfriafiiid . nemaža

Sveik itąi jte nėra pavojingi, 
tačiau niekas peiKki valgyti mais 
io su vabalais. Ypač nejaukų bū
na šetiiuniukei, jeigu svečias pa- 
Fiausia,-“Kukfo čia vabalai sriu
boje’’’ Todėl’ jeigu tokio brudo 
pnsiveisia, tai užkrėstus miltus 
ar kruopas reikia atiduoti gyvu
liams ar paukiGaim.

- Ret geriausia yra apsisaugo^, 
kad to brudo -ka»mraiteje nepri- 
tiveistų. Tuę tikriu reikia viską 
nuo leatyuų nuimti, nušluostyti j 
didkej įį apipurkšti a nuošimčių • 
DDT skiemr.iu. Reikia jį taikyti 
daugiausia į kampus U plyšius,- ’ 
Kurskaias išdžius ir paliks DDT ■ I 
druską, kurios sunaikint, viso-l 
kius kenkėjus adt lentynų ir in 
dų -taipe. bausi DPT milteliai 
nepakenks valgomiems daikta- 
mš. km ie būs . indupsę ar 

■ 130pieriniuose pc^teliucsė.
DDT chemikalas yra parduo

damas-beveik visose , krautuvės e,! 
ypač tokiose, j kur parduodami i 
dažai (pentas) ir geležiniai daik-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDH lUNED KOPLYČIOS

r;— —?— _

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

I 
t

-
I

I

ypaė ’kiekviena imisė ,'jpesr savu 
gyvenimu įkiūklęs padeda .-2— 
karius po 150—160 kiaųsinėlię, \ 
ig kurių palankiomis ^ųiygoinis' 
per 10 dienų .išsiperi musės.

Atvirose nešvarumų 'vfetese 1 raidom/ &Ž\Į %nind4 nierius paskūt. laiku paskelbė j 
1 prisirenka rvaitių mikrobų, daž- Tuo būdu pąvyko uustaij'tj^kad; eite peispėjimų ryšium su gaiš- s' 
‘ Hai a- užkreviamįjų Kgį-sakė-- Įrdati \-ai>gd?iai pasimai-.į rč pavoju, galinčiu kilti dėl Ka- | 

eiu (d i zenite ri ids. viduriu čilr .vietJOje vietoje, pafidka sa- iėč-ų eglučių nepiižiūrejimo. a

T ? ---, • -- ■ *r.JFxL.-t -S ’v 'ą: <’
šiausuniltrpbai iįį&L '"LJ ■1 ■ ' ■ • ■ / ■
—SfeeaaiC < _ - KAIP APSAUGOTI KALĖDŲ

ĮBuvo cfeiKHtii tokie bandymai.
Į maistu pi^ėmainą' mųseŲ- ori-f

2533 W. 71st Street
1410 So. 531 h Avė., Cicero

Gaisrų departamento komisio- ’ , Telef. 476-2345

TRYS M1WMSK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL HiAiUBlLiAMS PASTATYTI

i

turįs, pŪTŪUU SUSrt’glttftl pavctii-vidi yra UjKie.
jos d kttįyŲ wi- yra labai .pa. ] Pai-sinešus eglutę, patartina

t lintis nuolat vabzdžiai įi vojTngi.žmognL_-^jie.gali: pįa*f naujai nujauti ' jos galą, kad 
venamuowrus 'namus, <.J^Wt ligaSAiteančius: vanduo genau ųslgėvTų ir galą 

.nni : į vanoenį, kurį kasdienį
■1 juos užkriviamųjų ligų, trūktų- . &ėl •’1° y®a būtina s^iį^)Ū-inai- ;,ei

- sta iužo vpaė Lgiutes nestatyti prie laiptų.1
WRakiA ,aIįR .^’i ir durH bei 

. ■ visus vabzdžius naikinti 'Nepar- i
šešti: ją į ^auids.^Neiaakytijatvi- 
riikhfru, langų- Kambačiūbse pa_ 1 
laikyti švarą.. 'Neleisti v vabž-: 
džiams Veistis Naikinti: nešva- ■ "ŠT4-.
itimiT vietas, : •
'j- ' i *. J I 

• .KAIP NAIKINTI- MAIŠTO 
, j -.KIRMĖLAITtS

Federalinė vyriausybė -ragina. 
; motę ris žiūrėti, kad pentrėse (ka 
į niaraitėse) neprivistų maisto kir 
i mėlaičių Jų atsiranda kruopose, 
t miltuose ir kitose maisto produk- 
i tuose. Tie kenkėjai' tokie- anųĮ- 
; kūs- kad sunku juos ir Įžiūrėti, ■ 

Jeigu jų nesitiki ir nežiūri, tai 
i taip ir nepastebį Tik . išvirus 
t sriubą su kroopom pamatysi. 

I! kad jie plaukioja paviršiun. Jų 
I yra 5 rūšys, žmonės nesitiki, i 

h kad jų galėtų prfvisti tokiUOs<‘ 
j daiktuose kaip pipirai, gvazdike- j rodyti, ’mr/ yra arčiausia gaisro 

H liai, cinamonas ir kiti, o betgi ir, pranešime/dėžutė. 
H tenai jų atsiranda. 1

£i VANCE Fui; St I
1

Paskutiniu metu buvusi 101 de Kalb, I1L, Pine | 
A.cres?Metires Home. j

Marijona Kasarskytė gimė Lietuvoje, 6 kilo-j 
metrų atstumoj nuo Panevėžio, šeškų kainaė 18841 
n. birželio 2 d. Ji buvo Magdalenos ir Stasio Kasai*-1 
skiu duktė-

1909 m. rugpiūčio mėnesi Marijona atvyko į| 
Chicagų, o spalio 10 d. ji ištekėjo už Jono Aleliūno.l 
Sutuoktuvės vyko Chicagoje, šv. Antano bažnyčioje. 

[Vedę persikėlė gyventi į de Kalb miestą, kur 1917’ 
Lietais įsigijo savo namą. 416 Eleventh St. Velionėj 

■ vLą laiką priklausė de Kalb šv. Marijos bažnyčiai. Į 

1 Velionė paliko sūnų Leo G. AieHūną, g£v. Rock-j 
[ford, Ill. ir dukterį Mrs. Kenneth E. Sorensen, gyvį 
0, k Park, III., anūkes Joan A. Alelitinas, gyv, Idaho ■ 
valstijoje, Moscow miestelyje it Christine H. Ale-j 

Hunas, gyv Prancūzijoje, Paryžiuje.

Velionė buvo pašarvota Wirtz Roehe šermeni- 
į nėj. Praeitą sek^iadienį de Kalb kataliku bah\vČfojr 
į buvo atnašautos maldos, o pirmadieaj palaidota 
I Lfongaus Karalienės kapinėse. HtlteMe hiauaotiejUj

Prašome giliomis mintimis prisiminti gerą ka- 
j£ ^.ikę ir kilnios sielos lietuvę Marijoną Aleliūnienę.

SŪNUS, ANŪKĖS ir ARTIMIEJI •

£ h

ii

Chicago, IL <0629 
Tefcf. 778*1545

r

Nuo 1914 metu.
Mjxn M. f bL’tttAL, &4Y-
LNOS ' ‘ ■■■-
tumų 
mtsŲ apHftikčs. Dėkojame 
lums 
siUkėjimą. Mes norėtum bū
ti fitt&ingi U ateityje.

apMrn^rujs taupymo ir 
revisos

už mi

$<sk>itos opdrMHtoaį 
iki HOO4XXL

, radiatoriaus, statyti kambario 
vėsiausiame kampe.

Niekada nevartoti vaškinių 
žvakeįių. Vartoti elektros lem
putes, bet žiūrėti, kad laidai bū
tų geriausioje tvarkoje- Neleis
ti, kad lemputės kabėtų tarpe 
padžiūvusių šakelių ir atminti 
kad sykį užsidegusi eglutė ga
li Sudegti per mažiau negu 60 
sekundžių.

Pasitraukiant nuo eglutės, iš
jungti šviesas ir niekada nepa-1 
likti eglutės vienos su uždeg-; 
totnis lemputėmis. t |

Niekada nevartoti elektros, 
lempučių metaUhėins eglutėms, 
arba įsigyti tokius laiilus ir lem 
putes, kurie yra specialiai pada- I 
ryti metalinėms eglutėms. | 

Visada turėti prie rankos; gais
rų departamento telefono muile-< 
ri ir vi-iems šeip>.f>s nariams pa-l

S

*5

į

I
*

1424 Solid both Avenue 
Cictio, in. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAiUOJLMO ŠERMENINĖ

.Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštes automobiliams pastatyti

■ ...

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAW1CZ

Laid , mių Direktoriai

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

11028 Southwest 11 wy., Palos Hills, Illinois 

lei. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Utt W. 69t* SttfetT '
- ČMctse. IL 66429 .
Į ' TM.92S-7W T“

W<.
U-,- /

H74šo. MARLKm, AWU.
Bridgeview, IL į

%4 V*8-94(Ju įf '

K

į

>* h

MIDLAND
FEDERAL
SAVING

Awr associajion

«M4I ARCHtR AVEHUS

> Chfcagch U, GW32
CHICAGO. Ji 6601

i

M

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2 -1 0 0 3

L šešt. — Pirm., SaL — Mond.. December 7 — 9, 1985

I
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-- Brangūs lietuviai! Su/rinkimą atidarė Vicepinu. - ..
Lmil. Vamchaiisky pasveikino j I 

Ukrainiečio jūrininko Miroslavo Medvedo, noiėjusi*' vjsi:s „usirinkusirs, pranešė.
pabėgti nuo komunistinės prievartos.
vietij laivą, reiškia jtm ilgų metų kalėjimą arba ir mirtį 
vergų darbo lageriuose. Reikia imtis energingos akcijos 
užkeliant kelią, kad daugiau tokių nežmoniškų veiksmų 
nepasikartotų su bėgančiais nuo Sovietų teroro lietu
viais, latviais, estais ir kitais.

Kreipiamės i laisvę mylinčius lietuvius ir skatiname 
rašyti laiškus savo senatoriams ir kongresmanams, kad 
kongresas šį įvyki ištirtų- Ukrainiečiai, latviai, estai jau 
tos akcijos imasi. Mes, lietuviai, i tą akciją taip pat tu
rime 'Įsijungti. Tuo reikalu rašykime laiškus ar siųskime 
telegramas senatoriams ir kongresmanams. Laiškams 
pavyzdžių galima gauti Amer. Lietuvių Tarybos centro 
būstinėje, 2606 W. 63 rd. Street, Chicago. Ill. 60629, tel 

’ 778-6900.

grąžinimas j So- tini atidaryti ir tęsti tclrai, nes 
pirmininke nė: a. Jau iškeliavęs

: kitą pasaulį. Nutarimų raštinin
kė perskaitė protokolą, kuris 
kaip ir valdybes narių pranesi- 
mii, buvo vienbalsiai primti.

Taipgi klubas nutarė Kalėdų 
švenčių pmga pasveikinti spau 
dą: Naujienas radijo valandė
les, Sophie Barčus, Kazę Braz- 
džionytę ir Dariaus - Girėno pos 
to veteranus, visiems paskirtos 
Kalėdų aukos ir atlikti kiti rei-

Amerikos Lietuvių Taryba

Q - u I

SLA 134-tds Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks’ ketvirtadie
ni.gruodžio 12 d.. 12:00 vai.,
Great American Savings pata]po 
se, 6201 So. Western Ave., Chi- 
cagoje. Svarbų, kad narės daly
vautų, nes Įvyks SLA Pildomo
sios Tarybos nominacijos ir kuo
pos valdybos rinkimai Taipgi 
malonėkite atnešti dovaną dėl 
“grab bag”. Po susirinkimo bus 
Kūčių vaišės.

C- Austin. įin. sekr.

Po suvažiavimo 7.val vakaro 
toje pačioje salėje rengiamos 
Kūčios su iškilia menine prog
rama, kurią atliks Leonilija Na 
kutytė.

Be meninės pre grūmos bus ir 
kitų Įvairumų, kurie praturtins 
Kūčių nuotaiką.

Pašvęskime vieną dieną me
tuose mūsų R- L. B-nės reika
lams. Skaitlingai dalyvaukime 
suvažiavime ir Kūčiuose.

Į Kūčių vakarienę vietas gali
ma užsakyti šiais tel.: 
737-0928. 778-5835.. 434-4645.

JAV R... L. B nės Tarybos na
rių ir astevų metinis suvažiavi
mas šaukiamas š. m. gruodžio 
mėn. 21 d. — šeštadieni, 9 vai. 
ryto. Registracija — Lietuvių 
Tautiniuose Namuose. 6422 
South Kedzie Ave . Chicago, IŲi.

Suvažiavime bus peržvelgti nu 
veikti darbai ir nustatytos gairės 
ateitis veiklai.

Tarybos narių atstovų parei
ga snvažiavime dalyvauti. Be to, 
kviečiami ir svečiai ar tai butų 
R. L. B-nės nariai ar prijaučiau- .. T*,'

MARQUETTE PARKO LIETU
VIŲ NAMŲ S AV. ORGANIZA

CIJOS SUSIRINKIMAS

-.STAgYS j AKINIS’
'LtETUVLSDAžYtOJAė

‘ ■' Da^o paifiiis Iš Įauko’ j •

Darbas garantuotas.'

'4612 S. Paulina St
'.'rt Likb}

" T ' ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

*

iJ SjREflL ESTATE
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS 
"U ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iSSMOKtHMAIl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS U

mal įstate for SALI I rial RSTATI po* sala 
-- ------- - ZMt* — Partavintri . MmmL tamė — Parteri*^ t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente*.

2212 W. Cermak Road Chicago, HL, TeL 847-774 j 4

Buvo išrinkta valdyba sekan-v I
ti: .1

1986 metams: nauja jurminin-; 
. kė Emily Namchąusky, vicepirm. ■ 
, Helen Wengeliairkas, netari. :
į rast- Rožė Didžgalvis, finansų j
' rast. Anna Casey, kontrolės raš-. 
Josephine MasUionis, iždininkė JltHk° .S°^ė
Bernice Žemgalis, koresp. Rožė 
Didžgalvis. I lįj'

Visa valdyba yra stipri. Kny-:
gų revizijai išrinkta Eugenija 

j Strungys. Helen Wengeliaus-, 
kas. Julia Ramanauskas. Tik 
nėra nustatyta - data, kada bus 
bet vieta yra. užtikrinta1 pas B;

1 žeingulis. O sekantis metinis su-' 
brinkimas įvyks kovo 22 dieną

' Anelės Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariams palinkėta 
Šv. linksnių Kalėdų.

; -Nairjųjų metų.
Po susirinkimo sekė vaišės- 

malonus pobūvis. Visi skirstė^ 
-linksmi namo, aš nuo savęs lin
kiu linksmų švenčiu visiems na-_ 

'-r i am j ir jų šeimoms.- • -
Į Kor Rožė Didžgalvis

BUTŲ NUOMAVIMAS 
d NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI. »

Lendrurinenei priklauso, bet vi- j enoms” prenumeratą, papasa- 
si patenkinti ir linksmi. kosiu, kas man nutiko šio mėne-

Prar.ešinėjo Vida Kuprytė, i sk pradžioje.

JTKQ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTUM1 D 

r. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Vėliniu vakarą buvoti pas pa

žįstamą lenką, kuris šventė sa
vo vardines, iš ‘Jackowo” (Šv. 
Jackaus parapijos Milwaukee 
Avenue rajone) į Cicero turėjau 
grįžti CTA traukiniu. Buvau 
šiek tiek išgėręs, tad sumaišiau 
traukinius — Įsėdau Į traukini 
“A”, vieton “B”. Jei būčiau iš- 
bpęs sustojime ‘Cicero” 
pusė bėdos. Bet išlipau 
ki” — ir turėjau laukti

, čio traukinio.

Gražina Stauskas, kuries susinu 
k::-ieji nuc scenos, savo ploji
mais. nepaleido, kol papildomai 
nepadainavo dvi dainas.

Bare čitbo Jonas Kuprys ir 
Alfonsas Kizlaitis. Maistas buvo 
geras ir jo nešė papildomai, kiek 
kas norėjo.

šokiams grojo jaunųjų Ginta
ro orkestras ir.-grojo . veik be. 
pertraukos, kol buvo šokėjų, šis 
orkestrą- ateityje gros ir Da
riaus -Girėno legionierių posto' 
parengimuose. Pirmas jų 
rodymas Dariaus - Girėno 
bus penktadienį, gruodžio 
5 d. 8 vai. vak.

Lietuvos kariucinenės 
muitas Albinas Repšys, 
amerikiečiai pakėlė į kapitono 
laipsnį, padovanojo Cicero mies-1

■ te bibliotekai visus šešius tomus j 
I Lietuviu.' Enciklopedijos' anglų 
Į kalba, kurį, įvairių lietuvių o ra 
* ganizaeiju atstovams dalyvau

jant, bits knygynui įteikta gruo
džio 11 d; 8 vai vak.

1986 m. sausio 12 d. jūrų šau- 
. liai, parapijos salėje, ruošia Ma

žosios -Lietuvos niinėjimą-. Kai j 
giausiai darbo įdėjo Janina Ska? Ųįs. -pr^.--Balys Račkauskas, o 
ma. Ji su draugėmis gamino _■ meninėje dalyje solistė Aldona 

ir studentė Rasa Buntinaitės.
S. Paulauskas

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE, 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

laimingu
pas i- > 

poste , 
mėn

leite- 
kuri

‘Pulas- 
sekan-

gražiai

M. P. L- N. S. Organizacijos . 
valdyba kviečia- narius ir svečius ;_- 
atvykti i organizacijos priešme- 
tinį susirinkimą, kuris įvyks: 
gruodžio mėn. 20 d. 6:3G vaj. 
vakare, parapijos svetainėje 6820 
So. Washtenaw -Ave

Yra susidaręs t------- z ______
aptarimas. Bus pristatyta orga
nizacijos įstatų papildymo ir pa
keitimų priėmimas ir kiti organi 
za.cl’cs nariams rūpimi klausi
mai.

Taip pat atvyks garsus svečias;; 
lietuvius-mėgstanti, buvusi ma- 
vore, Jane Byrne, pasvęikinti - -.
mną jų švėįntėtf irj' įtekėti nebežįūri kokiai
ąpiė-čikagos didmfesčfol Jiidėji-(į' 
mą ir kitą

Po susirinkimo — vaišės.
Juozas Skeivys

CICERO
CICERO ORGANIZACIJŲ 

VEIKLOS

svarbiu reikalu’■ Lapkrilio .23 d. Cicere namų 
savininkai, parapijos salėje, siu 
ruošė metinį balių, į. kurį dau-

i laimėjimams įvairiausius fantus
i ir išplatino daugiau kvietimų, Į 
negu visi kiti valdybos nariai j 
kartu sudėjus. Kai susirenka į

■į M^NO KUOTYKĮŠ JUODŲJŲ7
| S RAJONE” -f

-
I > J^orėįąmas iš dalies pasiteisin
ti, kod^l tšip vėtei siunčiu “Nau-

Žagarės klubas
lĖi

Lietuvių Žagarės Klubo prieš- 
metinis. narių susirinkimas Įvy
ko lapkričio 23 d. Oras buvone-

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

American Travel Service Bureau
1727 S. Western Ave., Chicago, UI- 60643

Telef. 312 238-1787
■ Mmnlmait pataraavlmM užaaknnt lėktuvą, traukiniu. lalvrj keiio- 

■te (enriaea), viešbučių ir automobilių nuomavimo rerervaciiaa; Parduoda- 
ne keHohiu draudimas; Organizuotame keliones i Lietuve ir kitus kvantu*; 
Sudarome Hktfethnus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame irifor- 
®aot** visai* aeUoniu reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik :eixn rezervuoti rietas 
8 anksto — prieš 45-60 diean .«

-C::- --- ’ Į-LIETUVĄ" •>
’ J. 1 RUBLIS

$1185 y’;*',
. - . . . y.' . .. . i ' ' •

. (įskaitant-perlaidą ir. ap-
.v ' drauda) - L Ų?

Mažiausioji - perlaida 30 rub
lių.Persiusimas paremtas da- 

' bartine tarptautine pinigu 
keitimo suma; įskaitant’ visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Tuojau prisistatė du 
’• nuaugę-‘juodukai, ir vienas iš jų 
j siekė man į užantį. Supratau jo 
I ketinimus, ir mėginau bėgti.

Jis mane gerokai pastūmė. Par
kritau ant cemento, susikruvi- 

i nąu nosį. Tiedu žaliukai atėmė 
| iš .manęs mėnesinį bilietą ir ne- 
į gausią atsargą dolerių, kurią tu- i 
i rėjaų (kaip, tik būtų užtekę laik-1 
Į raščio prenumeratai).

Ir vis dėlto jie pasiejge su ma
nim gana humaniškai: manęs 
daugiau nemušė; o nušuoliavo 
savo kelia’s. Nenuviiko nuo ma
nęs švarko (o buvo gan žvarbi 
naktis!) ir paliko buto raktus. 
Tas buvo svarbiausia, nes. parsi
danginus jau paryčiais nereikė
jo žadinti šeimininkų — ir ra
miai sau išsimiegojau. (Gal jie, 
patys būdami benamiai, manęs' 
pasigailėjo,-.).

i * _ *■ • ■ •. .<

v- Lietuvių spaudoje buvau j*a- 
šęs neperseniausiai, kaip sausiai 
'galima jMustis juodųjų gyvįerta- 
muose Čfkagos rajonuose. Kągi, 
savo žodj atsiimu— taip saugu, 
deja,, nėra..; Norėčiau patarti ir 
kitiems: rasistai nebūkim; bet 
juodųjų geriau privenkim. Sau
gokimės rajono Narth Lawnda
le, apie kurį rašė neseniai ‘Chi
cago Tribune” — ir kuriame tu
rėjau šį nuotykį. Na, ir aplamai, 
būkime budrūs...

P.S. Iš džiaugsmo, kad taip 
gerai man pasibaigė, pridedu 
dar 10 dolerių auką.

Leonardas Gogelis

I

i

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

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. ■.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.' 
Nabraigus.

ŠIMAITIS REALTY

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ.,VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkam*. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave~ 

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

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

Dengiame ir taisome 
šių stogus. Už darbą 

.. tuo jame, ir esame a

ARVYDAS KIELAT
6557 S. Tąlman Avehile 

Chicagoj IL 606291^

434-9655 ar 737-YTl

GOVERNMENT HOMES 

from 81 (U repair). 
Also delinquent tax property. 

Call 1-805-687-6000 
Ex:. GH. 9617. 

for information.

t

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

425« S. Maplewood, Tel. 254-745?

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTU VUS, SKALBIMO 
LR D'ŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
II e -man Dečkys 

Tel. 585-6624

HELP WANTED'— MĄLE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir jDarbininkip

GOVERNMENT JOBS.
SI 6,040 —■S59,239;/year.
Now Hiring. Ybtir Area.

CaU 1-805 - 687-6000
Ext R-9617

For current federal list

RENTING IN GENERAL
Nuomos

Senior lady will share house 
with elderly lady or man. Own 
apartment. $150 monthly.

Call 247-£309.

Gražus, švarus 5 kambarių bu
tas suaugusiai šeiniai. Skambinti 
523-8262.

«.

i

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
;skviptimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Į Homeowners discounts
B. Zapolis. Aqen4 

320814 W. 95th St
Everg. Park. III 

40642 .- . 424-8654 .
• -L •/ . Vs*1

? Statęfarm Fwe CasuaRy Co'-oįmy ?

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPtNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nss 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
H pagal susitarimą.

TeL 776-5162 .
1«4> West 63rd StrMt 

Chiczga, UI 60621

ADVOKATŲ DRAUGU A
V. BYLAIDS

Ir V. BRIZGYS
Dirbo valandot: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

»606 S. Kedzla Ava. 
Chicago, III. 6062$
TeL: 778-8000u 99

Ėst. 1947

TORN GIBATTIS 
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ave.
(3120) 776.8700

Interwt *>♦•«

IMIWJ UI I mi I M#*1 LSM'A*
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1505 .

ŠešL — Pirm., Sat — Mond., December 7 — 9, 1985
Konjaky pasididžiavimą nuo 1715 mėty.

Imported Cognac. 80 prod. The Jos Garmau Co. loutsri’e KV.

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 

Pet»r Kazanauskat, Pre*. Tel.: 847-7747

PASSBOOK 
SAVINGS 
tehMtwvyli

s»e u* for • 
financing.

AT 001 LOW IATB ;
•MVETH R( PATMI 

m f ir

Miko ši lei k io apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

>

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” h pas 
autorių: 6729 *So. CampbeP

Ave.. Chicago. IL 60629

•t

Mutual Federal 
Savinggjand Loan HEART 

FUfW

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C Porspv Laboratories, Division of 
Sandoz. Inc, Lincoln, Nrtriska 6RV)L


