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KONFERENCIJA LONDONE
Auti - bolševikinių Tautų Bloko 
(ABN) prezidentu.

Konferenciją baigiant, lapk
ričio 24 d. prie Sovietų Rusijos 
ambasados Londone buvo sti- j 
rengta demonstracija, kurioje da- | 

žmonių, . 
paverg

tąsias tautas nuo Afganistano iki ■ . 
Nikaragvos. _įj.

Lietuviams konferencijoje ats 
■tovavo K. Tamošiūnas. Į

Lapkričic 21-24 d Londone po
sėdžiavo Europos Laisvės Tary
bos (EFC) ir Antibolševikinių. 
Tautų Bloke (ABN) jungtini 
konferencija, kurioje dalyvavo 
158 delegatai ir per du šimtu
stebėtojų, atvykusių iš įvairių lyvavo per tūkstanti 
pasaulio kraštu. Konferencija atstovaujančiu Įvairias 
svarstė klausimą, ar galima iš
vengt bi*anduolinio karo katast
rofos, Jerdūš sovietų pavergtoms 
tautoms laisvai gyventi, !

Konferencroje' kalbas pasakė 
Britanijospariamento atstovai: 
John Wil^dnscnj-Bir Friderir . . 
Bennett ir’jSt’efan^T^rlecki. ame
rikiečiai. ;‘.jgen. ’Ajęhn-K. Sing- 
laub, dr. Jamėš^D. Morgan, dr. 
William P. Murphy Izraelio atšŪ5 
vas Arie Vudką, ii’.buv. Ukrai? 
nos min pirm. Jaroslav Stetsksr.

Tarptautinių - jaunimo metų 
p naga konferencijoje dalyvavo . ...... , -
7 . . rastai .geras akis. įžiūrėję padve-tai pat pavergtųjų: tautu jauni- .XX • U Silsi, galviją tai leidžiasi žemynmo-atstovai, kurie įskeje -uz.-ge* . .'. ••. . |. ,. . . .. . n piešia'.mėsa Pirmiausiai islu-lezines uždangos vykstantį jau- •. 4 . . _ , • 1 .. . . ... \ •.-.‘In '.pa akis, Matvt, kad kondurui josnimo persekio-ima. Jie pareiškė-, V-. .7. , , , 'JŠ-. . yra-kaniausios,.-kad tu kn£cų jaunimas dauginy;A 
šiai pasireiškia bandymuose išsi? 
laistanti iš tironiškos -jf .ziatnbs' ■- 
Sovietų Rusijos rinpenjos< lt itz 
tai dažniausiai riukęi^a. ” •’ '
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iBANDO GYDYTI APNUODY

TAKONDURĄ
-LOS ANGELES. Gal. — Pra- 1 L eitcT pennktadienį Kalifornijos 

laukinių -paukščiu'' -prižiūrėtojai 
pagavo, apnuodytą kondurą.

Kondoras yra pats didžiausias 
Amerikos paukštis.. Jis gyvena 
Kalifornijos" kalnuose. Kondorai j 
O’inta dvėseliena. Jie turi nepap- i

i

J K?Kfcrni.;os,kaln.up^e buvo tik Į 
tai šeši, ięvijjdoraį. 'J.i$^7i a dav- 
gptti. .bet. .-nedaugę įtiktai 21.

, ir'ie.koiidoi'ai -bitvo. pagauti ir lai- 
tkomijspečiumi jĮe-nis '.pastatytose;

Europos Laisvės Taryba (fcF--.,saugiose viątosę.,Njeįtas.prie kon-
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Libija tvirtina, kad 40 JAV karo laivų artėja prie 
Libijos pakraščių, tuo tarpu Amerikos laivyno vadovy
bė tvirtina, kad Viduržemio jūroje iš viso yra tiktai 
20 laivų- Z

ti; '•\ų#^.^a.t^^3^.vi?^^^on<ior!a.<
ii1 '^isa.sj -2;. šayąi^s j bey^įi nieku r

čiu ė rezdjgin 
vnasi i 
ma teikti 
laisvi n imi 
n ės, finai
TOS, tUO j „ v v. - y. K-
bes joms j^sia^U -sąvokraštuose 
nacioiiaHiys.val'Tybė>5u*demcjk- - viepęsyįetpšj;.j^ ^^rį^i kitą-, 
ratine -sa^^j^T^ki/^a^i-- :
ja; pagahįįįfe re.įaiHciią^b'^tii • rą (lijo; JP.įi^ėšėįiK.jT^&prarieSė- 
vienintel^i>ątikHXKi. /’pHeĮjįonė * *’■ —. .... . .
žmonijai ięgejbėti iš terniibran-' 
duolinio karo 'Jcatastrofos: z . , ;

EFC ir?ABN, pasinaudoda
mos savo mandatais, yra riūšfeur: 
ciusios tęsti kovą prieš komuniz
mą ir jo hnpėrialistrnius kėslus, 
kurie yra'.nukreipti prieš'nekal
tus žmones ip tautas.

Konferonci-i vieningai pęrrin 
ko JohnąiWilkinsoną. Furopds 
Laisvės Tįi'ybcv (EFC) - prezi
dentu, ir ą Jarosjavą Stetsko —

;jd ,pęs\jfikūšįbgt^ie jaĮį? Įrengti, 
kad patys kontiolSj'.negali ių at- 
-’kiųtyti.' K.bndbrar. įffe\*hieko ne 
daro, bėtčjįęj Visą hiką. leisdami 
radijo į'raneŠirnusį s;.rgams 
neša., kuj- tie kondorai yra. 
jie tirpi vjenojė yietc'e. tai 
žiūrėtojai žiiio. kur jie yra.

Susirgęs’ kondoras būro 
100 mylių Į šiaurę nuo Los Ange
lės mieste. Gaudytojai sėdo Į 
lėktuvą ir nuskrido į vieno ūki
ninko formą. Prižiūrėtojai misi-

pra- 
Kai 
pri-

leido,.vi.-ai .rietąji kondoro. Vie-, 
nS.‘ gaudytoja j£pagąsdinb. Jis I 
pąjuidėjoj bet' nekilo ir nebėgo, j 
Rėhdpraš nelipi iešino, leidus ji 

Jiautnti ir Įkelti i lėktuvą. Aiškiai 
buvo matytį, .kad ji buvo ligota. 
;Bilv.o.. patelė. .
?. Prulūrėtojai ją nuvežė i Ką-į 
liforĄijos; zoologijos sod;.
specialistai t’jpjau7 nustatė, kadi vtiš prie 
irtrivo apsinuodijusi. Ji buvo ap-į 
sintiodijii.-i švinu. Ra d oi 
liukuose medžiotojų nušautą gy- j 
vali. Jis buvo nušautas švininė
mis kulkomis. Nušautojo mėsa 
buvo švinu apnuodyta. Kondo
ras prisirijo 
tnė-o-Jr pats ap-inuorii'o.

Veterinoriai davė atvežtai kon
dore: vaistus, ir paleido -u ki
tais saugojamais kondorais. Kai 
pasveiks ir sustiprė-. tai kondorą 
prižiūrėtojai ir vėl paleis j kal
inis ir miškus.

Ten t

švinu apnuodyt ;s

Sen, Barry Goldwater va^ar buvo Ta’vane ir Įstei
gė radijb stoti, kuria Amerikos draugai galės susisiekti 
su Japonija ir Vokietija,

AMERIKOS t KARO LAIVAI LIĘIJOS 
■pakraščiuose •yr 

■- \ -s" /-i-. . ■>,l
Izraelio karo vadovybė nebekėrsys- Libijai už 

Romos i r Vienos terorą, ; :
ROMA, Italija. — Kaplio Šri- i 

tyje buvusieji Amerikos karo lai j 
vai išplaukė, i Pietus. Į karo lai-1 

valanda buvo įleisti 1 *- ■ ' I
Italijos žurnalistai. kurie netru- į 
kus buvo ^šbipdinti. Buvo su<ia- i 
ryta proga italų įaikraštinin- I 
k ims pasižiūrėti į Amerikos ka- | 
to laivus ii 'pasikalbėti 
karo vadais. Manoma, kad žur- 
i-ali-tu įspūdžiai bis paskelbti 
itaju laikraščiuose, bet jie iškel
ti italu 
pasieki

Prez.
tarė Izraelio karo vadovybes nu
tarimui pulti Libijos karo cent
rus ir išnaikinti Abu Nidalio 
centru- Libijoj. Bet vėliau pa- 
. iškėįo kad Abu Nidel dar tube 
daps*csi Austrijoj. Keršyti L;- 
daliui. kada ji> pats dar nėra grį 
žęs i Libia. nebūtu prasmės.

Amerikos karo povai -ekmr- 
difni jau buvo Libijos pakraš

prieš. ariiėrikięęiuš.. Visi krašto 
gyventojai’Vra pasiruošę ginti 
savo teritoriją iki mirtie-. I •

Chadafi aiškino gyventojams, 
kad kažkas užpuolė atskridusiu- 
Izraelio lėktuvu- i Romą ir Vie
ną. Užpuolikai nušovė 19 žilin

au J.AV|i’.iu ir sužeidė virš 150. Ameri
kiečiai i| Izraelis tvirtina, jog tai 
esą- paltstiniečio Abu Nicai d 
ba-. Jis suorganizavęs
('Tūpę ir suruošęs minėta? 
ne 
la nieko 
rniolikaL 
ną>. kad 
LŪmtinic
:i pagrobė Izraelis 
v ra o*inię> 1935 metais 
e. Ten dar :ebegyvrm 

broliai. Jie vadinasi Bamcm. 
tokia tikron pavardė yri i;

saloje. Užtruks, kol jie 
Romą.
Reiganas pradžioje pr: ■ j

Amerikiečiai -?ugo ir irižiūti 
kondoru- Visame krašte įų yra 
labai mp.ž.’i. Nenori. kad gyvi 
esantieji išdvė-tu ir kraštas bū
ti be kondorų Zoologijos sode 

esantieji ’au išperėjo vaikiu, 
bet jų dar neleidžia į kalnus ir 
miškus. Kada bus didesni- jųĮčiuose. Iš Izraelio pakraščių at 

plaukė lėktuvnešis ir ji lydeju-1^kaičius, tai juos paleis į kalnus,1 
kad kanli-.ntu aukštumose ir
■eistusi.

KALENDORĖLIS

Sausio 8 d n

Saulė teka — 7 17, leidž’M 
4:37.

Debesuotas, truputį šiltesnis

-t - i'igr^riiiffl rm’i^r"r       m m-

PREMJERAS ATSISTATYDINO, BET ORGANIZUO- 
.JA PARTIJŲ KABINETĄ

Islambado susirinkime iškėlė Zulfikar ai Buto 
paveikslą

ISLAMABADAS. P.ikistanns. paleisti vyriausybę ir grįž’i
Jutų praeitais metais Pakibta* prie diktatūics, bet jam nep.i-

r.zpuojikų 
žudv- j

Chadafi pareiškė, kad Libi- 
be n d 1*0 neturi m už- 
i«- neturėjo. Chadafi ži- 
Abii Nidai kove įa doĮ- 
savo krašto laisvės, ku- ‘ 

Pntv Nidai 
J e r uz ii c-

Izraeįita: saugoja at-kridn-iu 
s.-.vo lėkuiv: ;. Sargams paavk 
nušauti I užpuolikus Nn-tityl; 

šieji karo laivai Libijoj dikta-| kari vi-i yra Libijos p.Iicčiai.
torius Chadafi jau sekmadieių! 
pradėjo šaukti per turimas radi 
io sto K. kad Abu Nidai neturėjo i 
ir neturi jokių apmokymo centru ’ 
1 ibiioje

KASPAROVAS ATSISAKĖ

)

CHADAFI KOVOS PRIEŠ;
40 JAV LAIVU

LUCERXA, Šveicarija. — Go- ( 
”i Kasparevas Maskvoje suinu- 
ęs ilgameti pasaulio šachmatų 

čempijoną Anatolijų Karpova. Į

TRIPOLIS. Libija — Librn^ 
1 Pulk Mohamed Chadafi šešta- 
| dieni o vakare pranešė visiems 
I Libijos ^vventojams. kar Arne: 
! kas vvriRL'vbė sutraukė 40 ga- 

lingu kare laivų i Libijos pakras 
rilis ir pranešė visiems gyvcnfo- 
ams, kad jie pasiruoštų kovoti

, u čempionam klausimui ištirti 
Pii.-radiini Šveicarijon -,tvy 

^ęs Ka-pnrovas pareiškė, kai 
i- Ma-kvoie sumušę- Karpov;; 
apę- čempionu ir tas titulas jau 
urė o būti pripažintas.

Kai pasaulio šachmatų fede 
raciios oinnininkas Flo^enrių:

n:is piadejo iojti nuo diktato-1 
liaus Zia ui Haq, bet niekad taip 
aiškiai tolėjiinas nebuvo tok> .tiš
kus, kokr j’s pasirodė praeitą 
-ekmadierl.

Piateitų metu kove mėnesi dik 
totorius Zia buvo priverstas pa
naikinti karo >tcvį ir sudaryti 
civilinę vyriausybe. Pren: jei u 
buvo paskiita- Muhamedas Chah 
J anėjo. Diktatorius Zia pasilik j 
karitteme-nės štabo viršininku J’j 
krašto prezidentu. j

Diktatorius Zia pradėjo jausti, j 
kad Pakistano gyventojai pradė- 1 
įc tolti nuo jo vedamos krašto 
politikos, kai prieš porą metų du 
Pakistano gneroĮai nepritarė dik Į 
latoriaus Zia— ui— Haq veda-- j 
mai politikai. Generolu reikala
vo. kad grįžtų prie civilinės vai- j 
džios ir neremtų Indijos musui- ’ 
monų norinčių atsiskirti nuo In - j 
dijos.

Pakistano premjeras Ch m Ju- 
nėje pradėjo taiTis su buvusių 
politinių partijų i vadais ir pie
navo -udiryti vyriausybę iš po-

tarė Pakistano apygardų k? o 
vadai, o piemjeras Janėjo pa
reiškė valdo premjero vadovau
jama vyriausybė, o ne prezhk-a- 
tas.
Premjeras Janėjo pareiškė kad 

jo komitetas neatslstatydina. 
liktai persitvarko. Kabinetas bus 
sustipiintas, kai į jį įeis Paku to
no politinių partijų atstovai. Pa
kistanas pripažįsta pagrindines 
ktašto gyventojų teises. Pak>ta
no karo vadovybe pripažįsta pa- 
grindines žmogaus teises.

Tuo tarpu krašte dar neįvp/J 
jokių pakaitų, bet atrodo, k a 1 
diktatorius Zia privalės t rauktis 
iš štabo viršininko ir prezi<h li
tu ros.

Diktatoriaus Zia. pas h ašy- ls 
,-usitarinias su Indijos premjeru 
Gandhi privertė diktatorių atsi
sakyti kištis į Indijos vidaus rei
kalus ų- atskirti šiaurės Indija. 
Sichu dauguma nepritarė atskiii 
TT|Ui

Atrado, kad diktatorius Z 
buvo priverktas atsistatv Jin ii

i tintų partijų. Premjeras nega
lėjo nusitarti su Pakistano liau 
dies partija, kuriai vadovauja 
Zulfikar a] Buto.

Praeitą, sekmadieni buvo <! • 
kviestas didelis.premjero Junėjo 
vadovaujama^ musulmonu par
tijos nąriu. susirinkimas/ kalbas 
pasakė pats premįera>’ir kclr įkj- 
liūrįlhi -ya^ai. Vyk įsiame mi)žL 
n iškalite' suvirinkime buvo iškės
ta LiaHdię> partijos plakatai/lr 
Zulfilcir ąl Buto paveikslai. Dė
vintys ftūkstąncų žmonių plojo, 
kai buvo iškelti nužudyto prem
jero oaveikslai.

Diktatorius Zia buvo pasir;, -

Campomaiieys ap<varytes pasku
tines Kasparovo - Karpovo rung- 
tines, o'^iūlė Kasparovui dd.

i Apygardų viršininkams nt-i-al
kius jo klausytį, jis buvo privers
tas pasitraukia iš štabo vii skun
ko -pareigų. Turės trauktis ir iŠ 

‘ .prezidentūros. Parlametuta- pla
nuoja rinkti naują prezidentų. 
,Pe’k^lai prkryptų k;ta k’Antimi, 
seigų Islamapėffo vadovybė uz- 
imtų.kitą kryptį; bc-t nezdrotlc. 
JeigiLŽia nesutikę aprimti, tai 
jam gaji būti nudarytas teisina ■ 
už teisėių-' p.riėvdAayinią i" 
rinkto premjero mižudymą.

ĄAboSIS - GERIAUSIAS 
KREPŠININKAS

Italijoje. Mi]ane leidžiamas 
-nerto žurnalas pripažino j\. Si- 
bohi gerinusiu praeitu meūi Lj’-v 
pšininku visame pasaulyje. Tū

Ita-iia vertina visus suartinjn-
’v.rtą per-irung:i. su Karpovu, j 
tr.i Kasparovas nieke į tai neat- . 
'akė. Bqt dabar. ka<k buvo pa
skirta šių metų sausio 5 diena ’ 
mrė.io pranešti, ai jis sutink i' 
d ir kartą re simri su Karpovu. f 
Kasperovo ir Karpovo rųngJnė- ‘ 
ę<ė.’i 14 mėnesių KaspaicVas 
'Uplirkė* Karpovą naujais meto ’ 
d «i\ k-He pjveve Karpovą La >

. i ilcoi gaivi .i ir prakišti. Vė j 
.;:ui KartS, vui -“c’kr o ilghi ; 
!-ėiis. K:Tpov-ij nenutikus per-1

kus. It .li rn buvo atvažia\ • 
• v- 2‘tihusi Sovietų Syūimy? 
ir lutu-valdybių spcrtininkai-4’. 
visu sportininkų speetalist.ii pr
irinko lietuyi A. Sabonį 1 mk- 
štįs vadinas ‘La gadzeta dek) 

>port“ Lmkraščic redokeija vi- 
rinko vi-u Kūrenos gc iv-ivi 
- nori:ninku’ specialistu ii ž’-vua- 
•iriu nuomones Dauguųia n;si- 
-akč vz A raboni.

S?gmo 30 dieną A :ū-
l ’ilarie bu< -ipdržuista>. kai č-1

ū- ungti. Čemninir: pamirką K<ir 
, lovas.

Hindis vi< tos sportininkai -
‘Lietuvių ŽalgiriiT.
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j žinių populiarus 
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SVEIKATA - PASTOVI L®

'X

Kovokime su vėžio prišaukėjais, nerei-* 
kės kovoti su vežu! Mediciniškas raginimas

Vkat' žmogui ax-aatula gali- priežasties nežinome, bet vi>u' 
inybė. \ iena i kitai'celei vėžinė, piestu stokime prieš virę mine- 
vi/’Stant susilaukti vėžio. Bet lūs 22 vėžio šauklius. Tąip rig-' 
lik atsparumu sumerkus \«žys' |<«miiesi, mes geriausiai sau peri- j 
plėtojasi. Kitu atveju jis esti iš tornattsime ir sėkmingiausiai su 
pirmos dienos sunaikinamas pa- vėžiu kovosime — jam- užbėgd-c 
Ues kūno turimu prieš v®žj’ jė-J mi Už akių. ~ j

Juk, dabai gydytojai ėmė 
dziaūgtisj kail surastą pradžia 
vėžio gydymo — tikiu, o ne to
kio kaip iki šiol kad turėta. Ta-> 
Tikras nuo vėžio gydymąj dabar 
yra sėkmingai pradėtas Didinant

pagrindai

1

!osveikatos patarimu Aivų 
pažnmyje, Lietuvio sodyboje- Nuotrauka M. Nagio

ajiouje: saulėgrąž'į, 
sojos pupelių-. Taip

’autame moka t vaikyti baimingumo. nęi
*a>žoviu
alflower,
>at tas vitaminas E yni kviečių
Lniguose. riešutuose, grūduose 

kviečių...), mojase, sa<-

organų mėsoje (kepeny- 
igcuyse...) jo irgi yra. bet 
maisto gaminių n ena u (lo

kime del juose gausaus kiekio

eų. Netikęs maistas, ii jo netiri i 
kainas pasisaviąįmas žmogui npr-Į 
vuerantįs "paruošia trnkamas sa-t 
lygas vėžiui pjetfttis. -4

Po to, kai šiame skyriuje mes j 
susipažinome su 22 vėžio prijau-| 
kėjais, mes galime tvirtinti, kadi Atsparumą pries vėžį. Krauju- 
ijres daug žinome hpįe vėžio pra-J je ėsą.buhi kraujo kūneliai, jei 
(Unfrikvs. Daba* t^skas pr3dąu.- r*«e oenusĮlpę — puola ir ėda ve- 
sys nuo mūsų pačių* kaip gerai j žinos cele- kūne taip, kaip jię 
mes pajėgsime Irisų virš minėtų uaikina į kūną fsibi'ox^usias Įvai- 
22 vėžio prišaukėjų atsikratyti, rias bakterijas., i -

Tai tik aušra medicinoje ko-

j

kę ir dėl to šiame krašte kol ka5 
pejved;JHĄ Socialine Medicina, 
kuri jau senai yra net labai ne
turtinguose kraštuose. Ji turės 
pūti kuo grejč^rtsiai šiame kraš 
|e Įvesta, nes tada atkris žmogui 
fūpesds, kai ĮHjsejs sunkiai su- 
šii*gl'i. Štai pavyzdys, kai sutirps
ta žmogaus visiį amžiaus darbo 
ir taupymo lėęaš.

Moteris serganti cukralige su
lauki?. senyvo amžius ir minkš-

jodo trūksta, tai gūžio 
liauk i'e gali atsirasti vėžys. Jo
do pakankamai yra žuvies mo
doje ir jūros augaluose, o taip 
pat ir česnake, kriaušėse, gry
buose ir piueaaple.

4 Trūkstant grupės B vitami
nų, nukenčia kepenys, o tada 
greičiau ten vėžys savo lizdą sn

yuotiuiiD, luiskuinhno, vienišu- j 
mo* nervinimosi dėl menknic- 

wjtites nustojusieji ir 
neUinįtngieji. Jie ardo nutūralų 

atsparumu jr silpnina sMve 
ajMiginkųą uuo visu ligų, jp4tąi- 
tant ir vėžį. <
kųs sveikatos prižiūrėtojas iš
plauna savo ofise veido gūželį 
žmogus namie pradeda kraujuo
ji ir netrukus jam nutrūksta jo 
gyvenimo siūlas.

Tokiais atvejais neopernojaė 
ma tokie gūželiai, kai tų guzų 
yra pilnas kūnas. Taigi, kiekvie-1 
nas būkime gudrus kaip žalty» 
ir ncsidrickime nė vienam mus 
apgaudinėti ir turtėti mūsų Mįs-- 
kaiton. .

Nė vienam mūsiškiui neapsi
moka būti apsileidusiam kiekine 
noje srityje, o taip pat ir svar
biausioje — sveikatos užjaikyme 
ir nuo ligos apsisaugojime.

Pasiskaityti. Faavo Airola.-Ph. j 
D. Cancer, The Total Approach.' 
Health Plus Pub.

_______ -’S žv

tom ąrdmnmą ir J^ų.ios
okitune tit'am. La iu* t |u.n|pe

tjerandūm:;
Todėl šeimose sutanmc k<' v- 

bė ir kiekybė įtk'-j i PI > -■ 
aiūsų •nsiteikimus ii Miįs\ :t si*

' Vėžio Pagrindinė Priežastis i .. . ' . v'y -. ' ; vojaut su vėžiu. Tojiaid bus dar
Visi virs mjuė’i 22 vėžio pii- grasau: bus Ktobuiintąs Žano-

T* i < • *" ~ > r
nno lieti apsiginimu |? Kol tneriicina minėte Jšiobuii,- 

r nimo aLiėks,. mes visi įki vieno 
lietuvio naikinkime savyje visus 
Virš minėtus 22 -vėžio prišaukė- 
ųis. Tąia ir gydylcjai! spkmin 
£įaii:',pajėgs mums pad«i. Da 
bar.minėtas žiuogms kj-sųijc ge
rinimas. yra 
brangus, ilgai truukas ir ne be 
pavojaus. Bet gera pradžia pa
daryta. Sekime tokias žferogaus* 
atsparupįą didinimo žinias per' 
spaudą, radijo ii’ televiziją per-1 
duodamas-- Tikras džiaugsmas!*'-X T* 
ima, kai pagaliau susekta tikro 
n uo vėžio gydyiuo pradžia-.

Išvada. Daugelis sveikatos pri-". 
žiūrėtojų yrą-, pi logiškai lausitei

šaukėjai Silpnina Žmogaus At-s- gaus- atsparumas, 
paramą -— A 
•ineehanizrnąjprieš pavienią ar j 
sudėtingą fizinę; cheminę, eino- Į 
činę ir aplinkos' sukeltą įtampą 
A'Per keturis straipsnius šiame 
skyriuje buvo, suminėta dangė?, 
lik vėžio piįšaųkčū-ų. Chėmiųis 
pakenkimas, aplinkos, ore-.. van
dens ir, maisto.' o -tūipi-t>at ir per- 
^valgymas ir.persigėrimas ir rei- , 
^iamo maistą nųpaudojimas silp 
ųina žmogaus Capsigynimą..Tą- 
šiidaro iy neraniįimasis dėl niekų! 
r- sveikata arejant-is gyvenimas, ■ 
Tie dalykai prailgina įtampą'. 
b . tokia ji ardu žmogaus apsigį- 
gaftiąšias jėgas.
’ Todėl nedejuokime kad Vėžio

Nė vienas nepasitikėkime 
% ietį tabletėmis, vien injekcijo
mis. vien operacijomis. Jos vi
sos turi savo vertę, tik mes pa
tys turime stengtis sii atsparu
mo mažinančiomis priežastimi, 
kovoti-

Būtinai svarbiame įeikale tar
kitės su antru, gydyta u — iš
girskite kito gydytojo nuomonę 
Šiai pavyzdys, kaip nereikia elg
tis. Žmągtis turi išsiplėtusį vėžį

tų kaulų. Ji įiepąsikląųsits ant- ’ visame-ikūne: plaučiuose, kepe- 
res nuomonės, sutinka koją ope
ruoti — kaują pakęistį Pd tp jo- 
žaizdos nėgyja dėl cukraligės, 
kaulas nesilaiko Įdėtas, . ima 
spausti nervą i p priseipa Ritoje 
ligoninėje jai tą kaulą išmesti.

.Baisus vargas, prieglaudose ir jųj 
pakartotinai kelio-e. ligoninėse j 
buvimas sudarą jai devyniašde- ‘ 
gimt šešių tūk&ęBčįų sąskaita. 
ĮĮi visas santaupas paveda- gydy
tojams ir ligonijį^ms ir iiar vai 
ŪŽios vėsti šelpiąįna Nieko gero 

- nęatsiekus; ji ,ųnrš;a vargę.. Štai 
• tau kruvinos tiėso> vaiždaš. Vi- •v- 4. v ■’ x J t* l

labai sųclėiingą-,j sr, imkanė-savė’ '.tStąrkyii $uo .da
bai’ pradėję: įtųkime kovoti su 
kiekviena tui-įma negerovę; Įs
kaitant ir kaulų iuminkšfėjmią 
ir Cukraligę. O taip pat .wSi vi
somis jėgomis - pradėkime kovą 
su 22 minėtais vėžio prišąįukė- 
jais. Tik taip į- tikrą svęikato- H 
Kelią atsidūrę, mes bent Įdek pa- 
geiimsįme savo ateitį, šiame 
krašte būdami’ ■ . .

nyse iarnose.... Na, ir ant vei- į 
co jis ątrirado. Pinigams palan-

Jau aukščiau šiame skyriuje 
susipažinome su dvidešimčia 
įvairių vėžio prišaukėjų. Dabar 
dąr apsišvieskime su dviem iš

Great 
America!

? e •r, ■ ;
21. Mitybos Trūkumas-jrgr'žai.. 

dina vė^io atsiradimą kūne. Pa
gal šioritrašto žemės ūkio depar
tamento sudalytą statistiką net 
pusėi šio-? krašto žmonių reikia 
geriau maitintis, kad jiems ne
trūktų būtinų maisto dalykų. 
Žmpnės mėgsta čia valgyti kas 
jiems skanu, o ne tai, ką jie tui ė. 
tų valgyti savo geros sveikatos 
Įsigijimui ir jos tokios užlaiky
mui. .y .

Prekvbininkai čia Įperša žmo
nėms skandalingai menkos rū j 
šies maistą: labai riebų, labai i 
sūrų.-labai saldų, stokojanti pa
grindinių mineralų ir vitaminų. 
Toks su trūkumais maistas Ma
žina žmogaus natūralų atsparu- 
ma ligoms ir vėžiui. Taip labai

■ brangiai žmonės čia užmoka už Į 
' savą apsileidimą: neklausymą gy i 
.> dytojo patarimo nevalgyti rie- ; 
i Irai, saldžiai, sūria.i...
j Taip it- psisikvieč'.ame po sa-
■ vo pastogę vėžius sumenkinę i bą. Naudokime gausiai vaisius ir! 

savo atsparumą; kurio Didinimu 
dabar pradėta sėkmingesnė ko

. va su vėžiu štai septyni pavyz
džiai. kaip mityboje trūkumas ar

i tina vėžio atsiradima.
I 1. Net mažas trūkumas Chcli

liris yra mielės, kvietinė ir ru- 
: inė duona, žinoma, tik stambiai 
maltų tokių grūdų su sėlenomis. 
«.‘ų yra kalakutienoje, riešutuc- 
st, žuvyje, ruduose ryžiuose, bu 
tikėliuose, bulvėse ir žalių la-< 
pų daržovėse. t

5. Gausiai trūkstant zinko maL 
te. gresia p restates vėžys. Rinkoj 
galima gauti vaJgaut nriėles.; 
kvięčiu daigus, saulėgrąžų^sėk-, 
las. kviečių grūdus ar jų ieps- 
nin.s bei javainius ir žalių^lapų 
daržoves - - kopūstų gimini.

6. Vitcmino A trūkumas šuar-
I v . v ‘ . -•!o žmogaus atsparumą u- paleng 

vina vėžio atsiradimą- kūne.j Uz 
tai patariama pc. triš t^nrkas.^JĮ- 
di£U-^i valgyti irakoĮiliišsfu^ant 
jie apsisaugotų nuo plaučių vė
žio,. kuri nukelia', nicdįtnias. iv 
smalos, esančios tabokojė.z^'ita- 
mino -A yra morkose*- pSmido 
niose. spinaiuose, pėtfežolėse, 
aprikosuose, saldžiose iikifūese, 
piene ir jc gamimu0se£jfelton6- J .
>e daržovėse ir tokiuose'vaisiuc I WASHINGTON, D. C. — Paš 
se ii"pertose, o taip pat’ 'irit0 guternaferiai, prieš porą mė- 
tamsiai žaliuose vaisiuose ir dar
žovėse. ' ,. 'S

7. Magnio trūkumas k'ūriė ii-h . . . ..<
gi artina vėžį. Magnio (magne.iC3se-v;:'kuri-\buvo American Air- , 
sium) yra sojos pupelėse, kvie- 5 -ine direktorius, 
etų daiguose, žaliose daržovėse.! 
obuoliuose, almcnduose, persi-. 
krose (peaUies) ir ruduose ry-j 
šiuose. i

Nėra ko laukt — atidėti kali 
uz durų vėžio balsas girdėti: rei ! 
kia kiekvienam iš mūsų griebtis 
ne už kokių ten vaistu prieš vė
žį. bet pirmiausia kiekvienam į 
teikia rimtai gerinti savo mity-1

i

dėčių esančių šalia šėmo.
Bendrai man., šeimų* »;• 

nio teigiamos sav? -<• -• ■
mu? augti ir jaust s į ...c u: i, 
didejės įtakes nu. i 
čalmos narių it L^je- - •

Vienok pasiteik-> u
kurios paliečia vieną a, ką. 
Ūlos narį i. si KQo.
šeimui. Jei netva... ..r s ’ .... 
[imas ilgėliau ttžs^ęęšu 
Įi trukcyt! visti šp.firt 
joms gjxwpimo s 
šioje šeimoje, uek i.z

Tas gali apsuksi u

• JIS
H- -i

dai-toovK ėję &. ......
tai pat padidinti < : \i i.: 
baimingumą ir rus.nu,Ji

nesėkme, vaikų to j io)y»
’ sugyvenimu. ypąĄjAU&ą* 

įvykstančių a. j.Uvt;Sity*v' 
eržbliu. TįUi'ypąg L djl1 ; 
vaikams b’ręst, nia- ir HjuIto.. 
meninio savi: uoto. .<!>■

■ ' ; '-^* ■

Kaltais tokiai r 
na ieškoti . \.i ■ ,r

KILNIOS MINTYS

Ki.ykyįer.as turĮme kasdien pri; * 
krauki .sgvo dvasinę bateriją ke
lioms minutėms susikaupdanri. 
.-.avritai- apie kiįnius dalykus pa
galvodami. Tokiam reikalui gali
me pa'sjnaudoti .sekančiomis kun. 
J uozo'iuozėvičiaus: kilniomis min 
timis. Jės lygiaį tinka tiek tikin
čiam, dekr. ^itokiaiH. j- ' • ? , j’ f **- ■’ s ‘ ’ ff ’ ' T"

šeiirią daugeliui' iš . mūsip^ra kartais įigi \ 
vieųiniėlę gfupė-, šų/kuria mis didesnei 
bendraujame ir ' dalinamės . kas- laukti- 
dieniiiiais vargais ir džiaugsmais. • j • 

i' r 7 - *

ATLYDO VYRIAUSIA PAŠTO partijos va. < 
../•VIRŠININKĄ ; / Į zidenio pa?eiy..< ?

jog tėi esąs labai‘eiAi-«. 
užtat jarii'.ėir^a 
ti Jo žm< a ĖtV’, 
.ipsiiisusi kaklą. . : ‘ -p ų 
siasis kad ii i-au .. .•' -■t.

Įtienė.

nešiu pabarė pastabas vyriausiam • 
pašto viršininkui Pau N. Carlin,! 
a jo vieton paskyrė Albertą V. •

4; hJ

t

J

:a

i-

;I

1

1

■••'4
1

.*1

e Į Buv^ pašto viraminkas Bol j datnvc PW: Hpr" 
j j ger paliko* 280 milijonų dolerių i 

itsargos. o Carlin per kelis jųė- 
nsius ne vien tas atsargas surijo, 
t et dar skolon pradėjo brist*. Jis 
gerai tvarkė vieną pusto 
įpylinkę, bet ne ne milžinišką, j v'1 
lis sumažino algas 
rims ir'sąu. nuo

jį labai (torai s mušė 
MondlėJ- pu * 
neparašęs knygo'-

i

am « 
rvs. he 
vVa t 
w 1 ūhi

teism f y?“ Jo =*■ <
| tikavęs. Eej ’ i U 

sTdberoa’tė. ’*'Ty.'‘)U:n;: 
šse.loe iki Ile-i- j

82.200, bet patiko didesnes algas j

’ >-vu 
J (i,-.' .

.l.litr

j daržoves, o taip pat ir ppno ga-1 
! niinius be riebalu.

22. Stiprus Jaudinimasis Di
džiu Balsu Šaukia Vėžį į žmo-• 

pastogę. Asmenybės savi- * 
— žmogaus jaudinimasis 

stiprus jo
atsparumo (imuniteto) prieš vi
sas ligas menkintojas. Tvirtina
ma todėl, kad tik Tam Tikri žmo
ni- sn.il.uik’a vėžio. O tie tam 
tiki i žmonės ir vra tie. kurie ne

gaus 
tumei

no gali sukelti kepenyse vėžį, dėl menknekių yra 
Cholinas lėtina arterijų priskre-

t timą.
i 2. Vitamino E trūkumas didi

na pavojų prišaukiant vėžį j 
kūną ir kraują. Tas vitaminas

iegu sekretoriams, bet jis nesirū ' 
oino priimtų . tarnautojų parėk I 
bingumu jr žiniomis. Jis priėmė į 
'ūkiančius žmonių kurie skai
tyti nemokėjo.

Kada jis buvo paskirtas, tai 
apie ji buvo skelbiami geriausi 
virtinūnai. o kai vienerius me

lus pateka viršūnėje, 
nuostuolių ir neapsižiūrėjo, kaip 
;is buvo išprašytas.

• Mums ?t Ii.-?
gaji p’-rH" t: 
?etgu jis būdamas 
d.-, r než nu j?
Šimai am n 
zidentūros i •
vietą. Turi n'i:žrJ š 
dalė buvo už i* iri'

5
>
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to*xH ha*« bo*Mf he.p.u^ jft rbuk'’ 
rtr«tx)i ixyiM rue lof yMjf 

No* Bomb ftiatof • (a («*«■ lėni 
•itM /««/* That meaiiu your erwmc 
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HART FAMES KELIA DĖL 
TAKEIJO

EXrERGREEN. C-.)io. — Senato 
rius Gary Hart sekmadieni pa
skelbė kad ši rudeni jis nekau- 
didatuos senatoriaus pareigom-, 

ruošiasi demokratu

- ’ ji labai l~u- vai stii.paaare 1
t • • . • -
j- Ėekc-!< v i i: -: r 

vos atletinės t irai 
uė. kuri r alyvavo

i ik-do “T:r :-ei ” 
siixlyt-i sėkm’i 
tapo uu'salė 
uemė ai trap 
-- trečiąja vit' 
su š i -niiv

’ ir BuLari

rtu
AilV)

*-mpb < w u>« 3wu* 
«a4 <rf dreanu Arid;
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(Tęsinys)

Aleksas Ambrozė Kodėl a ūku \ o iš istorinių mig
lų ir iš legendų pasiredančio hei- 
engo (Piastų giminės) Mieskos 

966 m. ( \
visos lenk j ton išrinkta Vanda Kliki 

buvusi Vilniaus miesto jk 
komiteto antroji sekretoiė.

, Jono Griniaus parašytą dramą 
i vaidino geriaus.eji to meto Čika

gos artistai mėgėjai. Jų tarpe 
buvo A. L. Graičiūnas, Aleksas 
Šidlauskas A. Steponavičių , 
Pranas BraČitdis, Uršulė Vare - 
kaitė (Waranka), M. Varank - 
tė, A Vantnkaitė, Mikas Val
ka ir Antanas Varanka- Jou s 
Grinius buvo režisierius. Jis, t - 
k u. paėmė ir, svarbiausią vai dm 
nį vaidinti. Teatrališkoji Dra; 
gystė ir visi artistai Įdėjo lab .

i daug darbo. Jis tikėjosi čikagi > 
lietuvių pritarimo ir pilnos sa- 
lės. bet apsivylė.

Čikagos katalikų vadovybė, pa
tyrusi apie rr.ošamą dramą, buvo 

i labai nepatenkinta. Lietuvoje ku 
nigai nepritarė revoliucim’ems 
kovotojų veiksmams.' ?.merikon 
atvažiavusieji dvasiškiai nenore-. 
io. kad būtu vaidinama tikrame 
gyvenime einanti drama. Fredžio 
je jie reiškė abejones, nepasiten 
kinimą, o vėįiau pradėjo labai 
-griežtai smerkti tokio vaidinimo ; 
rengimą. Jiems atrodė, kad vai- į 
diiūraas bus kenksmingas. Jie ; 
■pradėjo smerkti paskirti^ artis
tus, nutikusius vaidinti. Jie sten-1 
gėsii įtikinėti ir kitus žmones,! 
kad priešintųsi \ aidinimui. Net f 
‘ Lietuva-’’, kurios pirmuoju re j 
daktortum 1892 metais buvo tas ’

> išmintingiausias. . pats pežisiėri:^ Jonas Grinius,
šitokioms- nuotaikoms vyrau- ■ at?isakė spausdinti garsinimus . konkuruoti su tuo 1 
ut Teatriškoji! Draugystė Į Teairallskos draugystes ; n^„is amireli

ruošiamą “Aleksandro II-jo uz- _ komis drausiio 
mušsno” vaidinimą. Veikalas vis rjai; ^jn. Kr 
dėlto buvo .vaidintas. Salė nebu- njs Kadžiausk 
vo pilną. ’ bet atvyko daugiau, 
negū- į “Kovą po Gruenvaįdti’.
I’toamu atžvilgiu vaidinimas bu- Į 
vo nesėkmingas. Po šio vaidini-

> i
1394 metu balandžio 22 dieną 

Tcatrališkojii Draugystė ir vėl 
. urueše vaidinimą Čikagos lie
tuviams. Tiktai šį kartą vaidino 
re i.. .ž~\ to meto Lietuviams ži- 
i omą “Kovą po ‘Gciienvaldu”,,

. gana plačiai girdėtą senti- ’ 
nt lią “Genovaitės” istoriją.

Grinius buvori-vaibiausias ‘ 
.'licvaites” vaidintojas ir re- 

i’ts. Tuo metu Čikagoje ga-;
o būti apie 4.C.00 lietuvių, bet 
movai .ės” žiūrėti prisirinko 
“a salė. Saįėje žmcoiės verkė 
:-is šluostėsi ir smarkiai pk o 

.. i rinte jams. Šį kartą vaidini-1 
-:-s atne-ė pelno, organizato-'

L gilėjo lengvai apmokėti vi-i 
' sąskaitas. Kun. M.,Kriaučių-; 

r s ne vien pats atėjo vaidinimo 1 
. žiūrėti, bet ir savo parapijo- 

i'-.is kvietė Į “Genovaitę”.
Vcita priminti dar vieną Te?1 

• jtilrikos Draugystės veikalą,
j. nrucįta scenai Čikagoje. Tatai ; 
įvyko žymiai vėliau, praėjus pen- 
kitiems metams nuo “Genovairi 
lės” suvaidinimo. ĮNupta-kos Či
kagos lietuvių tarpe jau huVo : 
p-isikeitusios. Ne visi vienodai; 
vertino caro valdžia, nuomonės
byrėsi ateities klausimais. Vie^ 

i ■ manėj jog reikia vesti griežtą '
k. ovą, kitiems prisitaikymas atro-

M. Stankūnienė

‘’Piritai GMvažudži.'i” Vadova
vo Dr. Stupnickis.

1896 Dovyčio Kaivjicais Drau
gija statė “Juozapas Egipte".

1897 Gedimino Draugija sta
tė “Jonvaikius”.

1898 Draugvstė
“Giminė Bumbulu’’

Panų stat
Vadcvav

18 kun. Kriaučiūno pa*:: 
gorus įsikūrė pašnlpinė Liet, 
atrališka Draugija šv. Marti 

klikų vadi 
inėmi< bedieviš-

pas’ikrikštinimas 
Ivinski^) laikoma 
tautos kiikštu nors visos taute s 
įsisavmima> to tikėjimo tęsėsi gaj 
('augiau, negu šimtą metų. Ko
dėl mes ir taip suvėlintą krikštą 
dar nutęsi^me toliau. Skiland i 
mūsų ateinančiam kaitom, jei 
tai susidarytų jut* ti^dicija švęs
ti šią svarbią -ukakti 136 m vė
liau. negu iš tikrųjų turėtų bū
ti.

ji. Dūžin-koilė pasiprtoė b 
leista iš pareigi}. Ji buvo 
čiausiosies Tarybos Prezi 
pirmoji vicepirmininkė J

Europos Lietuvi*

Gelrr.Iy pasaka" (Tempura)

:io

tuvo

Iš ckup. Liei uvos

.".lo.u ji 
?rr?;i 
įžiūrąs,

ė iki 1

ir M. 
Bruudzienė — nutarė darbuotis 
vien tiktai muzikos ir dramos 

‘srityje. Įstojamasis mokestis bu
vo 25 c., o kievieną mėnesį na
riai mckėįo po 10c. Muzikos rei
kalus tvarkė parankios vargoni-

pasišoko suvaidinti “Užmušimas į 
Aleksandro II, Rusijos caro”. į 
rcehi'įusų tautai ;rr. rusu impe: į 
rijos pa vergtoms tautoms ši te- j 
n:a buvo nepaprastai gyva. R u- ■ 
vii idealistai, siekdami savo tau
tai laisvės ir gerbūvio, ųužudėj 
ct.rą Aleksindrą II-ji. Pasikesin- i 
tojai užmokėjo savo gyvybėmis, i 
šie įvykiai’ sukrėtė- visą Rusiją j
n smarkiai nuaidėjo visame pa- į • 1892 įsikūrė Lietuviška Teatro į

įlinkai, o dramos reikalus teko 
tvarkyti nariams, ^įgebantiems 
geriau vaidinti. Ji suvaidindavo 
- metus po vieną veikalą. Prog
ramoje dalyvavo ir choras. Vei
kė iki 1920.

lučiūnas. Janišo-
j X vri . V _ k . * _ A v.O 4 *. Vk.de J

j statė “Genovaitę”, o 1900 stat

Potępienice w 
į ‘ Kantrią Aleną”, 

uid'Teatrališkoji Draugystė per- Dr Stuphickis.'
siorganizavo Į Aušros Draugiją, j 
o po kelių metų ji pakriko. (

miuy’e. Jonas Grinius, pats ve
dęs kovą-prieš caro si; '
i sietuvoje, Lenkijoje, o .vėliau ■ ruimas dalyvauti 1900 Pasaulinė-; 
^anyžiuje-organizavęs jėgas ko-f je Į parųdčje Paryžiuje. Kaip ji j 
.c i už laisvę, panoro parodyti; iįo?.i gyvavo ir ką nu veikė, pėd - į 

sąktį nepaliko.
1894 įsikūrė Teatrališka Gru- j 

pė. Apie jos veikimą’žinių nėra. I
1895 Bimano Daukanto Drau-*

L r , .. ’ . :

į'gija statė “Kražių Skerdynę”.; 
Vadovavoiką ‘tik iš rytų- atvykęs

Draugija- Jos tikslas — suvesti,
nlva.rką j pažintį su kitomis tautomis ir

Jikagiečiams rusų tautos gvve-- 
rimo tragediją. Jis buvo plačiai į 
; psi.skaitęs, jam buvo žinomi ca
ro nužudymo aprašymai, jis se
to nišų kovotojų nelegaliai lei- 
• ižiamą spaudą. ■ Jis ir paruošė 
Aleksandro II mirties dramą; see-; to’ veikalo autorius Dr. Stupnic- 
non atnešdamas igiaurios gy veni- kis. draugija 1896 statė “Trys 
rao tikrovės vaizdus. ‘ : • - Ąiąulėniškai Filozcpai” ir 1897 —

!TSl m. metnitfa. Jame yra verting!, niekuomet neienstą, Vi*- 
Lrėvėa.- Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankat 

lankčio, dri Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir » 
Ijoauš rireipšntri bei rtndijoš, Uiustruotos nuotraukom!* 
■4 R. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kaiubct, A. Rflkftelės Ir JL Varv 
ri'rybo* poveik«lit>. 555 puri, knyga kainuoja tik EL

PAINŲ S VENTĖS LAUKUOSE, poetės, rssytojci Ir tsa 
■itotj tokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie rtrint 

bei jų iri ori Ją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedaintm’ie 
■-■-im, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir lurinktr.Lj ductmenhD^ 

d uškul'riafs. Studija yra 151 pusk, kainuoja *T

3 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke sprai? 
v.r- Suoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne unt 
ę^venimo bruožų apraiymas, bet tiksli to latkotaroio buities Ht» 

iCrinė «tudija. suskirstyta Ekiranelisia. Ts 200 pu&Laalu toys’

t LDCTUVJiKASIS PAMARYS, Hen rito TomJ-Tianfefi’ 
įftmlAi yfiaiyta rtndija apie R’ri-prfiniux, rernbrntia Pakalnrt 
tobgnv® apskričių duomenimis Ipraiymai fdomfij kiekvk-nsj 
•ittuMui. Leidinys flluatruota* anotraukomk pabaigoje duodim> 
rtovardifij pa vadinimas** |p rertlnlaJ | rokiriKų kalbą. Lab* 
stadfngojc 53 pto krypute sta RytprCahj lemėlajla. KaIm &

« M EAUHa? LBkftt. -eiytojo* PetronėWtf Orinti ft <M iti 
rJnhual It minty* «pl* tsmnin Ir dėtas nepril Lietuvoje Ir pi* 
rainiais bolievtką okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiv

U JULIUS JANONIS poetas Ir revoliucionierių*, rwnpr*. 
'13 ’r klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politikoje'; tik w 
• žt’gfo Jalinsko knygoje apie Juliana Janonio gyvenimą Ir po 
. j. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui hnogaua teis* 

ayg& y~* didelio formato, X5 puriapią, kainuoja 3*.

* aATT.’?TN23 M ?>-»ėenko ttrrba, J. Valei*

XasflfNtr’sc, 1TS3

iszczy ir
Vaidindavo

kos C noro teatro sk.-: 
.-ieįium buvo Br. Vargi 
Jie pijdė programa . 
organizacij oms.

(Bus daugiau

is ir kili

1901 Damijonaičiai suorganiza- 
vo Dramos Draugiją ir statė 
“Ge-novaitę’'. Po kiek laiko pa
kriko. 1912 vėl atsigavi. Apie 
šią draugiją susispietė geros Či
kagos lietuvių teatrinės jėgos. 
Prezidentas M. J. Damijonaitis, 

į sek r. J. Prušinskas- Turėjo 13 
narių. Veikė: Damijonaičiai. 
Vaitekūnas, J. Briedis, Kl. Jm 
gelionis. L. Žilvieit 'ė ir kiti.

1905. 11. 14 Čikagos šiaurinėje 
<*alyjD Įsikūrė Lietuvių Giesmi
ninku Dramatiška Draugija, šiuo

NESUTARIMAS DĖL LIETU
VOS KRIKŠTO

Krikščionybė atėjo i mūsų ze- 
ię kartu su KrLtaus gimimu, 
ada Kristus buvo pirmasis ir 
enintelis krikščionis šioje pla- 
?tc<e. Nuo šio dieviško ivvkio

mos ir skaitome krikščionybės 
pradžią, kurią Bažnyčia mini 
kiekxnenair mietais. Dar daugiau, 
nuo Kristaus gimimo net laikas 
skaitomas — prieš ar po Kris
taus.

HTTESUNGAJ iSPILDOMI RECEPTAI
DU1IYNAI ’ KOSMETIKOS ENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
? p&L ryto Iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nno 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. va)t
D. SUHLMAN, B.S., Registruotai yxistirunLu

Tel. 476-2206

i
For constipation relief tomorrow a r=r-a t •»

Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overright. Gently. Dependably. 'Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder.” L' •
» ,S? tfW
Read label and follow I
directions.
C Ex-Lax. Inc., mi

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
I. Dt. K*z1o Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
II dalis, 229 psl.--------------------------------------------------------

3. Miko šilrikio. T JUCIJA. proza. 173 psl. ----------------

4. Janinos Nariinėa, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

J6.00 
ffi.OO

£5.00

$5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ----------------------------- K00

6. J. Vcnclavei, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 p*L 12.00

NAUJIENOS. 1729 So. Haktod St.. Chicago. DI. 60606 ės
kite fekj ir prMfikta doleri /■'Toiunfmo UlakJowt.

1

Naujas spektaklis vaiku .s

Naują spektakli mi. 
žiūrovams “Vilkas ir ožiuk 
rodė Kauno valstybini k 
atras. Spektaklį režisavo \ 
tūla, muziką paraše F. L. 
'Cenograf ją ir lėles suki 
Ručinskaitė, judesio ii šok 
kė baletmeisteris J. Smoi 

. Vaidina aktoriai V. Ale 
A. Naciuvienė, N. Vaitkex 
A. Koverka. A. Daugel; 
Mikalauskas ir L. Rupšytė

i” pa- 
r.
. ’ a-
Ėr ?>’
ė J.

j i:lO- 
.jinas.

.:ė;
ė. Gi

Buvusio V. SakaĮausl 
jraieigos

į Vilniaus radijas praneš 
naujasis Lietuvos ministri

i neto pirmininkas Vytam 
i kalauskas anksčiau dirb 
į Šov. Sąjungos Kompartija 
į ro komiteto inspektorius.

ųinūs miesto partinio k
1 pirmas sekretorius ir L 
ministrų kabinėto vice],i

- kas.

. kn.d
kabi-
> Sa~
kaip

Vib 
eto 
vos

A
į

' Geležinkelis Utena - P?, r ~ > - * -S , • ,•
Pradėtas' tęsti naujas i 

' kelis. Utena — Panevėžys 
gis bus 92,8 kilometro. C 
keUs bus atiduodamas c 
Pirmoji 23.8 km. atkarpa 
— Rubikiai planuojama ; 
jau sekančiais .metais. D 
šia darbo atlieka nišai — .

i ko 43-ji mechanizuota k

ežys

’ _zin- 
'o il- 

žin- 
ęai-5.

i i iena 
i 'aoti 
giaii- 

*.tebsJ 
dona,’

Panaikinamos penkios 
ministerijos

Lapkričio 23 d. “Pravda” p"- 
..kelbė, kad Sov. Sąjungos Kom- 

, partijos CK ir Ministrų Taryba 
Į nutarė visu* reikalus, susijusius 
i mi žemės ūkiu, koncentruoti nau- 
I jai sudaromame valstybiniame 
žemės ūkic ir žemės ūkio pi'amo- 
nė< komitete (Gosagrdprorn) prie 
Sov. S-gcs Ministrų Tarybos.

Tuo panaikinamos penkios mi- 
I nisterijes: žemės ūkio, Vaisių 
, i|- dariovių pramonės, Maisto p- a

j

Tclūnesnis krikščionvbės pliti- Į 
mas ėjo pamažu per kryžius, per 
baisias žvėrių arenas, per kate- 
kombas, kol pasiekė mažesnę ar 
didesnę laisvę. Net ir 
jaut pasauliui 
— misionieriai praliejo nema to 
krikščioniško kraujo- Irdalir, 
praėjus beveik 2000 metų, „j ■ 
miai didesnė pasaulio dalis ne; a 
žįsta krikščionybės.

Taigi panašiai pamažu vystėsi 
krikščionybė ir paskirose valsty
bėse, ypač Lietuvoje, nes Lietu
va buvo sunkiai prieinomese vio
lose turėjo tvirtą aukštos dores I 
tikėjimą. Pagaliau kryžiuočių 
ordinas Lietuvą '‘krikštijo” k.' la
vini ir ugnimi, mažai rūpimd 
tikėjimo platinimu. Todėl lie -.a- tljy0S Tafvbos’sesijoje Leoksdi-j kuriai vadovauja V. Lage 
vius darė dar atsparesnius nni- 
;am nepažįstamam tikėjimui.

Vis dėlto Mindaugas Lietu ros 
vienytojas, jausdamas reikajin-. 
guma surado kelius tiesiai is Va
tikano priimti krikštą ir pavesti 
Lietuva Vatikcnc globai. Tai 
Įvykdė 1251 m., ne 1261 m., kaip 
buvo rašyta E. Lietuvyje i;- >‘ial- 

! tinvie. Mindaugui apsikrikštijus 
Į >u žmona Morta oei savo vaiC.i- j | 
Intais. 1253 m. buvo karuliui s s į | 
| tiesiog iš Vatikano Lietuve -, ka- j t 
: ralium. Tais pat metai, buvo is- i| 
i teigta ir T.ietuvos bažnytinė pr"c-1 j

kllltū.ė-
tikėjimo nešėjai

’' monė>, Mėsos ir pienininkystės 
; pramonės ir Žemės ūkio staty-

1 • tos, o taip pat ir . Žemės, ūkio 
' įrengimu valstybinis komitetas-

Visų šių įstaigų pareigas, peri
ma naujasis komitetas. Reforma 
bus pravesta vįsose sąjunginė-,e 

' ir autonominėse resrublikosc..

Pasitraukė L. -ĮĮtiriUjukaitė
. - C- • r '.s? -

Vilniaus, radijas’ lapkričio ?9 
pranešė, kad Aukščiausiosios Lie

'••reija. Dria. Mindaugas su 
dviem savą sūnumis 1263 m. bu- . 
vo nužudytas ir tikėjimo pliti
mas Lietuvoje bu\ o pristabdy- ; 
tas. Po Mindaugo mirties atsira- j 
do dvi srovės, vieni už, kiti prieš ■ 
krikščionybę, bet prieš buvo tvir 
tesnė srovė (Z. Ivinskis). Taigi, ' 
matyt, kad krikščionybė buvo j 
Įleidusi šaknis, nors vėb'au buvo !( 
dar du krikštai- i

Bet. pavyzdžiui, ir danų buvo 4 
du krikštai, jie švenčia pirmąjį, j

I

SUSIVISNIJIMAS LlETtTVTŲ AMERIKC ■ 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternal 
organizacija, lietuviams ištikimai :tarnaujanti jau per 97 met.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie t »e v 
darbus dirba. ’ . ,

SLA —. išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri?' 
apdraudų savo nariam*.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja t:k savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir ’Taupomąja apdraudą 

aukštojo, mokslo ir ri gyvenimo pradžiai.
SLA_ vaikus apdraudžia pida' terminuota apdraudė: už

$1,000 apdraudos sumą temoka, tik $3.00 metama
SLA - kuopų yri ylsosfe. Beruvifl kolonijose.

Kreipkitės. | savo apylinkės kuopų veikėjus, 
Jie Junta mielai paielbfe* 1 SLA iririžyti.

- Galite, kreiptis ir tiesiai. 1 SLA Centru:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
' 307 W. 30th St, New Yor*, N.Y. 10001

Tel (212) 563-2210

_r_________  __ _________ _ _ t — Endovmetn
Insurance,. kuri ypač naudhiga jaunimui, siekiančias,

in£ UODAS MIKSYr.
MJ metų studijavęs, kaip

iŠ PRArJILEb UK.Z)jNŲ _
ATEINA LIETW'^

700 pupinių knygą, kurion sudėjo kxi Bet ksdt* <i 
Sot kur. Pet kr.rta kalba buvo parašyta f oi’. Ll^tnvą, Hetuvfrf 
Ir ftetnvip kaltę. Jis mokėki kartu su kun. Zaunium ir prof. K- 
Būga paa geriausius šimtmečio pradžio? Kalbininkus, padarė 
lietuviu kalba liečiančias ištraukas, pamokė tikslini vertimufkalbą liečiančias Ištraukas, pamokė tikslini vertimuf 

patarė mums toliau studijaotL

tt.lhti H®. KJeH rtr+etial FrALu pL

S X n H B 8 O I
g. 73\aJsTe3 8t., EC

3 — Cbfc>jro, 8, ID. Wednesday. January 8. 1P36,

Vk.de


A OK

CHS D Al L T

auuoriui—ęuue1- pace, 
sa ir kaltinami ne tie 
dymą įvykdė. Todėl 
žinoti, kiekvienas ben

tit:

tM dėl LB-nė JAV-se suskilo, 
ąitarnavo. Todėl negalinu
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Nuo sausio pirmos 
£H«nr*šcio kaine*;
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Befttfax 

Street, CIucaęi

uuo S vai. ryto iki 5 vai popiete

KO VERTA KRITIKA, NEPAGRĮSTA-FAKTAK?

Br. Nainys “Pasaulio Lietuvyje”••la^ričio - mėn. 
laidoje atspausdino informaciją apie naujai- išleistus 
leidįnįus. Paskelbė, jų autorius ir Aut ir pas ką juos ga
lima įsigyti. Taip pati pabrėžė, kad šie leidimai ’-yra' dau
giau pritaikyti išsprukusiems skaitytojams.

Tačiau vieną-ištų; gan. trumpoje Tbięcęnzįjpje”

: 'ana* rimto įvertinimo,

10

runkas, ku 
ir Kas buvo tie, 
šio leidinio nu pagautam I

K*ul
• 1—2 I **

ji netie- L„„

.sis. kur 
iem

AUIOVH
ninkr.iy. St rauku i 
ik> atstovui v. Ve*; 
riau pnin^-šimp ir 
s’mu-. Rariati dttMj prielankumą 
VKIKirj jr gavau padėką itž ;ų 
aplankymą.

Sausio 5 J. aplankiau Aum'ati- 
jos įpjono lietuvių skautų 
"Baublio Aido” stovyklą prie 
Canberos ir peniaviau VLIKo 
sveiKniinus. Taio pat dalyvavai: 
W-jame LSS Au.-trųlrcs Rajo
no Vadovų-viii suvažiavime.

Be buvodrtnins Adelaidėje su-

KILK

l ilgeMH jieiHs iedį, prioMudarnp* 
| si4tlit£ nusakomu^ tik Jus ir ui’ 

i psręigv hua visokeriopai remti 
. padiktuota piktos valios- iHvyūjri) veiiuui^ko
Pagaliau jo tokia “recenzija” rodo jo pstangas nutylė-ĮVą progas gelbėti n»ū?u 

jurtą i t.t. Atstovai pažadėjo 
i einti .VLIKą ir Tai "tos Fondą 

paudoje buvo
Po 6 dienų viešnagėm Cenbe-

■ I oje ip ivainų AustinJijo, Lietu
viu Dienu renginiu, sausio 2 d 
1985 itj. išskridau i Adelaidę, kur 

.sausio 4 d man brvo sudaryta

Gi jo kaltinimas, kad minėtame leidinyje 
LB-nė ir ios veikėiai vra dauedan. nernii

U

ti tikras priežastis bei faktus, kurie LB-nę nuvedė prie 
suskilimo. Redc atvirai pasakyti, kad iki šiol, mūsų vį- 

Į suomenė bendruomeninnkų užgožtoje s
klaidinama, kad ją suskaldė Br. Nainio pravardžiuoja-

Jis savo “recenzijoje” rašo, kad tame leidinyje yra

magogija- Jei Br. Nainys rašytų tiesą, tai jis skaityto
jam? būt pacitavęs bent vieną tokį neteisingą prasima
nymą, kuriuo suniekinama LB-nė ir jos veikėjai. Toks 
nepagristas kaltinimąs yra ne kas kita, kaip gry
nas plepalas. '-A.

h- klausi, koks jo tikslas tuo niekinti šios trumpos 
istorijos autorių ir kįaįdinti mūsų išeiviją;?! Juk tokio
mis nepagrįstomis bendrybėmis paneigti- atskleistų

tfentĮ- p j Ant^n.0 PJęškio paruoštą 7trųjrųi|. jspri ją: apie 
“Jungtinių Amęr^^ .iVarstybių ;Ęfetuyių - Bendruome
nės suskaldymą”. \

Šio leidinio autorius yra mūsų visuomenę! gerai pa
žįstamas, kaip ūolūš bendrpmenininkąs, if kai nępąįlsT 
temas visuomenės veikėjas. Šio leidinių, apįmtis, yęįs AO 
puslapių. Išleistas RLB-nės ir kurio išleidimą, savo pi
niginėmis aukomis finansavo uolūs bėndruomėnnmih- 
kai: Albinas Repšys? Joana Mikalauskienę-p’ Viktoras 
Kc-žica. . . ’’ .

Br. Nainys skelbia, "kad šiame leidinyje beatodairiš
kai niekinama L. Bendruomenė ir grųįiąį šmeižiami 
jos veikėjai, į juos svaidomi melagingi,'-pramanyti akl- 
tinimai. Tad, skaitai, šitokį jo “Įvertinimą”. įr save klau
si, ar Br. Nainys žino, ką jis rašo ir ką jis spausdina? 
Ir dar blogiau, atrodo, kad jis to leidjįtt^p' visai-nėra 
skaitęs. Tai liudija toks, jo, sakyčiau, akiplėšiškai de
magoginis kaltinimas p. A. Pleškini, .kuris yra išminėjęs kiu; 
tik tas priežastis ir vardus tų, kurie pas^a-mavo LB- 
nes suskaldymui. </
S1O 
LB-nės suskilimo. Paminėti tą liūdną ir kenksmingą man ne tik Amerikos. Yąlstybės & 
JAV’ lietuvių išeivijai, bet naudingą Lietuvos okupan- prezidentą Reaganą Jis tokią užuominą jabai aiškiai 
tui Įvyki. Reik tik stebėtis su kokiu rūpestingumu, ob-: išrašė “Pasaulio Lietuvio” vedamajamę 1985 m, gruo- 

kurie džio mėnesio laidoje. Toks, jo manyrduj reikalas atsi
rado dėl to jauno ukrainiečio, kuris ieškojo prieglaudos 

valstijose. Bet Amerikos pareigūnai, polici- 
spaudoje paskelbtais duomenimis. įlinkai- tarp jų. net ir pats Valstybės sekretorius, o gal

Tokias “recenzijas^ rašo tik tie, kurie -nenori žino-’ \ 
ri, kas yar ir kur yrą tiesa, ir kur jos nėra.' Tad tenka 
Br. Nainiui priminti, lUd'jis ta savo netiesą, kurią-“iš
liejo” “Pasaulio Lietuvyje”,. negalima nuvėptinti RLB- 
nes išleisto leidinio- žinoma, galima nepaisyti ii’ tiesos ' 
faktų., bet ko verti tie, fcurie imasi- toRio nešvaraus 
darbo? . : . ■ . :. ’ ■

Br. Nainys tokiai ^recenzijai” įparehiti cituoją ano- 
| nlmiškc laiško cit3t^.;’!Bet jis 'nutyli, ,tcį^ iš įTprįdbs 

ajško rasėje vardą,7 ’ęąd reikia'mdnytf, kad tokk) laiš
ko autorius yrą pats įr. Nainys. Nejaugi ■ jis mapo. kad 
galima mūsų -visuonįėnį tokiu'laišku jtikiįŪ,:'ka<į tai rš-; 
šėma tiesa- Ypač, kaf priekaištonjama Vyriausiojo .M- 
taisvinimo piiįminūikųi dr.K- Bobeliui,Juk radėjas prie-, 
kalstau ja kodėl K. Bobelis, būdamas gydytojas; claV.ė 
vienam kitam pacieptųi pasiskaityti tokią brošiūrą.. 
Juk tai nelogiškas priekaištas. > • - ■/ - ■ ;

Ar gi, ne kiekvieno lietuvio pareiga informuoti vi
suomenę teisingais faktais? Nepaisant, kokios jis pro
fesijai priklauso. Nuo šios pareigos hienas 1.nėra, cfispen- 
suojaanas, nei gydytojas, nei inanierius, nei visi kiti 
Be to, teisingų faktų dienos švieson . išviešinimas apie 
LB-nės suskaldymą nėra jos niektųi^as. Pagaliau, ar 
ie, kurie ją suskaldė yra Lietuvių Bendruomenė?

Toks Br. Nainio pareiškimas, kad lietuviai gali A. 
Plešku) paiuoštą leidinį įsigyti pas dr. K, Babeli/yra la- 

žemo lygio pasityčiojimas, gal dar į tikinau pasa- 
, yra jam įprastas.“kandžiojimas”’. A.į-. '■-
Bėt mūsų 'spaudos skaitytojams yiU-.žiųomi tokie

Šia proga, tenka’ paminėti darBe to, autorius aiškiai pasisako, kad jo netaktiški iššokiniai.
leidinio tikslas yra paminėti dešimtmetį nuo JAV vieną jo tokių Įššekių. Jis daro užuominą'traukti teis- 

-e^retorių?; bet ir .pati

jektyvųmu p. A. PĮeškys pateikia tuos faktus, 
buvo priežastys, tokio nelngvo Įvykio. Jo minėti nelemti 
faktai ir tų bendruomeninkų vardai, nėra 'iŠ piršto iš- Amerik 
laužti, o paremti

mirusiųjų dvasia budi

? <1818 — 188o>
) -

1
I

ELDORADAS ’
Individas. — tai istorija, anot Le 

Dantckoį taip, skirtinga istorija, nuti
kus’ ik’r'irgum kiaušinėliui Mes esa
me “me-” pirm’auria todėl, kad gaveme 
tam tikrą paveldėjimą gemalo, paskui 
tcdal. kad patyreme visas savo gyveni
mo aplinkybes.

(Tęsinys)
Vėliau jam buvo pritaikytas malonės aktas; at
likus kai- bausmę, leist grjžti f Drteaną>ur jis 

gyvena “įiricžmrojc. O senelis Andre šazalas tik 
ką 1856 metų kovo mėne^, irgi paleistas iš *alėji- 
no. kur išbuvo 17-ka metų, — trejus metus jam, 
paskirtas Evre miestas (Jis mirė šiame miesto 
1860 nr„, taip .r negavęs iš prefektūros., leidimo 
nuy kti Į P iryžhj “sus'rankioti kii kuriuos (Ho- 
r Hr.ių ir Lzinių.likuČ’uV^

Kmi v TnkieJ^ kr&ntinės namo.sode Pc 
'iuka? m2 Į .ridrift, krtiį įdūkęs •Trepsi ko- 
.icr.i s ■ \ - I3ū.yrii^ mh/VP?’’ A jį
dėtie Zi/.i --;vrfkian-"'trepitkddanlas?- Polhi-

fcas sušunka: “Kūdikis nedoras.” “Aš dar var 
kas bedamas spręsdavau koks esu- ii- man norėda
vau, kad kiti žinotų.,-rašė vėliau Gogenas, niekad 
nemėgęs kad jį kas layikytų švelniu. Arba “ma
žylis pradeda tylėti, su niekuo nekalba ir ris 
kažką mąsto-

• Pensione jis lėtai tesivaro i prieki. Ko ji 
moko, jam neįdomu, j's tik tuščiai svajoja. Jis 
nėra vadinamasis “geras moknys”. Bet nepa
sakytum, kad ir blogas. Mokytojai nežino, nė ką 
apie ji galvot'.

Vienas stačiai pasasė: “Tas vaikas bus ar
ba idotas, arba genijus”. įdomi nuomonė, bet ji, 
rodos, aiškintina, kaod šis 8-rų ar 9-rių metų 
berniukas mėlynai žalom užs’svajotom akim at
rodo gana keistas.

Tarp Orleano dienų pilkumos, jo skurdaus 
gyvenimo, l'ūdnų, nesibaigiančių žiemų pro 

auksinę karstą miglą sušmėžuoja Lma. At- 
mįnt's iš praeities išgriebia atskirus pĮ- 
veįkslus,

Gatvėse su grioveliu per vidurį niaitvaha* H 
giąi, raudonkojai nimbu, nus’leidę nuo stogų, te
rasų, ryja atmata*. Tarnaitė negriukė, nešate.- 
kilimėlį atsiklaupti bažnyčioje^ 0 ddnas Pio ŽK 
ha Alinos, tokios jaunos ir gražios, atrodo «-■, 
nas, sepa^ : «d

Atmint's, svajonė iškreipia, užburia, Pė
dina nugtimzdusįjj pasaulį, dingusiąją Aftem* 
fidę, Donas Pio mirdamas turėjęs Šmitą tryliką

net ir pats prezidentas, jį grąžino Tarybų Sąjungai.!
Tctau rašo, kad prezidentui Keaganui negalima pasiti- j ,.u,^e ,vuk„rinė.e ir ^,4 
kęti įr uz šį įvykį jam tenka didžiausia atsakomybė. Ęe 'susitikau- su sporto, Li .A.^’ 
Štaj, j o žodžiai: “Jis įr mūsų rūpimiem r-eikalągj. ret- i T- f., K. 3-nės iri kitos lWul?įį 
^ąreįais pažeria po saujelę tuščios retorikos, ■ kjaris kai i veikėjas; c gh?bpįŪĮ<ns naų^i 
kųrję mūsų politfkiefĮar labai mėgsta pasibl^gintį”'. pšrfnktč: '-a. ii. -B. .Ki-sšto.
Toliau, jis dąr aiškiaui pareiškia, kad prezidentais Reą- Ney^^.i.<ko.

gamį negalima psįtifcėti, prisimindamas netolimus Los i • B^el--'
laidė .ir .aęylinkfel 

.;7 ^.. mdaQiu’.ir .v-aiširi|į.i.
> ir mūsų raginami bandę pa- iietūviąL K "■ ’G--

SąųsK) į(ril3 ? aplankai 
i Melbourne - .lietuyiu.

'Pasaulio LfiMuvio” ^U!U^F:
" įtikau su L. >.S;

kejais, -Melbomno- BK pmn. 
Kunla, jadijo valandėlės įvędė- 

’ tų aplankiau "Tėviškės Aidų^Uį 
.dakeiją .ir redąktoą ių’ kųn. . <jr. 

;pr- DaUkriį. ; ; v
Sausio ig iiZdr. J.lKuncš^ri’i’ 

statytis ntY-
vrili^bs 

tJiPenęsjittą. AtsidękėAimi 
pe lietuviai Įteikė savo ąūką 
Tautos FiHidHfi Bentiiai. ĄųstjKi 
-HTos 1* et u via i dauginu įaų^0;i

Angeles olimpiados laikus,, ir liepia pagalvoti, kad taip 
2?dC jc aJ s.''ikt ‘ ir •lįetukir.ms. spordninkąms, jętgū jie

F > f. Į ^7} ’’ i1G ? t
bfgtį- žinoma jo tokias “auksines” mintis, pei^ispaus- 
dįūo m Mykolas Dranga, Dr&ugo vedamajame, i;

ĮCĮaųsimas iš kur Br. Nąmy^s, “į 
rędą£torius, žiųo, kąd Valstybės sekretorius ir prez. 
Ji^aganas yrą išdavę jauną; ukrainietį? Jei jis tikrai [j

Austra^os

žino, reik šio fakto paskelbimą kuo nors jiaremti. Jei tik 
: jo spėliojimas, tai tai, ma n rodos, kad jis tada žaidžia 
su ugnimi. Tai jo sąmoningaii ritfeidūnas nepasitikėti 
Amerikos'.valdžia. Bėt gi, tekių, užuominų tenka dažnai 
skaityti ir “Gimtajame tKrašte”, Petronio organe...
/y Tad ir kyla klausimas, kodėį., “‘Fasauiio’-lEietiiyib” 

redaktorius skleidžia nepasitikėjimą Amerikos vyrią-«- 
|ybę? Nejaugi PLĘ-nėš' vadovų yrą' tokia liniją? -Ljei 
|au-toks PLB-nės oficioze škįęįdžiamas prezidentų' ųę-, 
pasj^kėjimas, taiko gi LB-nės vekėjai .dažnąi jajįln Į T*’1*™ 'neSj1 į: 
Baltuose Rūmuose bei pas aukštus vyriausybės parm-| 
.guiTus? Ai- ne laikas PLB-nęs atsakingieįĮis' jo^ yadb- .. .; ira .; ' i .
varną., ^r. Nainiui paaiškinti, tai yra jų samdytam re-; 
daktoriūi,- kad -tokiems jo iššąkiąms mūsų išeiviją gali 
labai ^griežtai reaguoti, ir. paklausti? kur šį oųganjzaci-- 
ja suka? Juk viskam yrą- ribos, o ypač, jo “Pasau
lio Lietuvio” vedamajme pareikštos užuominos, be jl- 
kių Įrodymų ir kaltinimas prezidentui’ yrą- labai -nema- 

■ įbnus siurpryzas.Ypač po to, kai spaudoje buvo paskelb
ta, .kad vieno bendruomenlinko’ sūnus ri"a pakviestas 
ta kad vieno bendruoemininko sūnus yra palrivestas 
būtį jo patarėju. 0 tuo tarpu Ę-nės oficioze rašomas 
vedamasis, kuriame daromos užuominos, kad preziden
tu Reaganu negalima pasitikėti ir jo pažadaįs nesibiz- 
gįnti- Tokį jo pareškimą sąmoningi skaitytojai vadina 
provokacija, kuri mūsų išeivijai, kovojančiąi dėl pa
vargtos laisvės p-a ne tik nenaudinga, bet kenk
sminga.

metų! Ečenikas, buvęs jo sūnus; jią susilaukęs 
jo iš, antrosios žmonos, kurią vedęs, eidamas 80 
tuosius metus! Pasakiškasis pasaulis. Alina at- 
sigabeno iš Peru gambinio sidabro statulėlių, 
primityvios keramikos, molio dirbinių, kuriuos 
Indėnų tautos genijus išpuošė antropomorti 
niais ornamentais. Barbariškosios figūrėlės plaz
da tamsumoje, kupinos paslaptingos gyvasties; 
tai magiškos užtarėjos.

Peliukas drožinėja peiliu durklams ranke
nas. “aibę smdlkių svajonių, nesuprantamų su* 
auguriems ’. Inkas, pasak legendos, atkilęs tiesiai 
iš saulės, tai ir aš f ją grįšiu. Pas dėdę Zizi yra 
graviūra: žmogus eina užsidėjęs ant peties laz
dą su ryšulėliu. Peliukas — jam 9-neri metai - 
susirenda lazdą, isiberia Į nosinę porą rieškučių 
smėlio ir leidžiasi kelionėn. Mane visad pagau- 
d$ra užgaidas imti štaip iv pabėgti-

Mėsininkas susitinka vaiką, išvadina jį pa
daužą ir grąžina j TiudeUo krantinę Mėginimas 
bfcgti baigtas port antausių. Saugokitės pa- 
vrikslų .. (Donas £io mirė 113 metų (o ne 87), 
^onas Pio buvo Ečėniko tėvas (o ne uošvis), ii- t.

— šitokius Gogeno “patikslinimus” dažnai iš 
ji perimdavo rašiusieji apie tapybą Jų patiek 
tijkaip istorinė tiesa tai, kaj» priklauso tik Go- 
geho svajonių sričiai, svajonių, karios didele db 
liihį apsprendė jo gyvenimą ir buvo vienas iš 
aktyviųjų jo paskęstojo likimo pradų.

(AnkstyvesniuoseAnygo psl. nustačiau tikslius

Svilonis

hinmninka*’'išharfev
• . - • ‘ / ■ - • - , ™

Ą Š. ;m. ,vasarinuiėn. vic'opjrnfi- 
!jr iukas L* Grinius skaitė paskai
ta suriicštagJe.ALTo ČikagosWy 
riaus 16-tės‘Vasario rninėjHH^O 
,. š. hl ihisaijo. 2 Klieną dčlvrii- 
.vauw KLĮKg, -Tarybos pc^ėfis^. 
I^istačįai VlJKo*valdybos98:5 
m?’ sąmatą ir padariau prane^y 
ma'. ao» »• • išvvka i -AiistraJ i jo> ’Ėžp-

- ’*■ ' • ; k

tuviu Dienas ir A- L. B Kriršfio 
•* ■■•'I' - ■ J.

Tarybos -esajos suvaziavnuąg|r 
aplankymą Australijos tieWV^i 
kolonijų. . O'ViW

Š. m. balandžio 20 d. ivykuiįfąĮ 
me VUK 3 Tarvhos ooėdvie dT 
Kazys Bobelis buvc perrink^ 
VtTKo nirnyninku ir natyirnii- 
ta d r. K. Bobelio pi istafvį-a VL- 
'Ko valdvba 3?u metu kade^ibi- 
jai. ■ - . : , W.

faktus (būtent panaudojęs ano laikotarpio pe- 
roliečių žinynus ir -įvairius darbus ispanų kalbą, 

. kaip antaį Domugo de Viverio sudarytąją Ga- 
! Iena de Retratos de jos Goberantes del Peru, 
j leistą Barcelonoje Casa editorial Maucci leidyk- 
j los 1909 m., kurioje yra gera Ečeniri) biografi- 
' ja; be to, pasinaudojau Floros Tristan “Keliohė- 
j mis”, Makso. Radige Atsiminimais” ir kt). Ži
noti-tuos faktus labai svarbu, norint supraski 
Gcgeno psichologiją. įdomu, beje, konstatuoti, 
kad retai kas toikė reikšmės Gogeno vaikystei 
Peru valstybėje ir -kad svarbiausia niekad nie
kas nebandė jos ifeamiau pat'rinėti, kai tuo tar
pu šioje vaikystė turėjo lemiamą reikšmę. Goge
nas ai; Floros Tristan (ji, tarp kitko, nurodo fįp- 
no Pio amžių) tekstų niekas, kaip reik ir neper
skaitė. Štai tik venas pavyzdys: Gogenas, kaUįė- 
dains ape maitvanagius urubų, juos vadina, 
kaip vietos žmonės gailinazo\ o- jo egzęgetaiJtą 
žodį į prancūzų kalbą verčia pąlknazėsk*- va
tiniai)

(Bbš..danginu) r

pa H- skAityK ** nr J n fn. k AGlt*’1 : *i 

'XraitYt< niPNP/’tTį'•*fQ’AŪHFNOV*- ? ?
’ —- 1 ' ■

< '-it a upių ir čti* .3*', '** M'to?*' !
. ■ ■ ‘
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KAZĖ BRAZDŽIONYTE
PKęraTte medėja

-dien nuo pirmadienio iki penk- 1 

tadiemo 8:30 vaL vakaro. i
itO6 laidos jį WCEV stoties,

D &Utt-

Funeral Home and Cremation Servu
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•stojas u chirurgas

C^mmynity klinika
MedkįftK arofctariuB

SlŪVu.5. 1 €i> 
^Ačute H‘ voKie^jos ctiu atstovo 
noanuje ar. neisenbery ausisvei- 
Kiiuiuio rastą.

V Oxxlc L

1729 S. Halsted St
>0608

Poniutės skundas: Nusiptr-j 
;uknelę su iškirpta nugaraj 
garantija, kad tai pagelbės '■ 
uiti, vyrą; Visa, ką-aš paga- 
juvo sloga. • . ; .

asaiio 16 gini 
±116- 

u u-SviUUS 
a.»ui v. Ku.

\ ech los senelių piiegUuaą, kur 
išgyveno iki jųirues.

RANK PLECKAS
- t'QMs rfciSl A&

re^SA. uiETiuVJSKA-
list Si. T TęL; 737-5©® 

t* aku. PrAalko •-ikuu<*-į. 
.:.• coataei reuses . A
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Yfc® >KH.» i.*GO-’ 

i lV-®i iO&d iotrset 
‘Kurios pagal atudUnma

v vKieajos 
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■ uuv. Ir Jis
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tokiu a<b

aina 6 dnl Minkau 
tai atsiusite pinigut 
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|U'; h. 4111 ililiiiuib. jilIuLįlliil Charles Stasukaitis

vice

^Lietuvos Aida

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

WTIS stoties, 1110 AAI banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tde£ 778-5374

)xie uo

liaOx fcZe, Kad \eliciJ.O ii Kaip Oip- 

iUHluUlb, ir rxJlu lineli \ pawl a v l ča S

lf

Kaip IfclKia LcLTliaUcl laUtai.

bveicanjos L-r> vai^yuOb piruii- 
nniKas in arcizas Priti*iaa nuro
dė kiax

EUDE1
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 1

iLG. KAVALIŪNAS
• ir kraujo ligos. Nechirur- 
•■n^ išsipiėliaio liemcu 
,ydyinas.
10 įS. PULASKI RD.
Chicago. Ui 60629

JM. PRUNSKIS ŽYDŲ 
SINAGOGOJE

* - - 1 
agos žydu - rabinas dr. Ąr- 
Taiman. pakvietė kun. jfic- 
unskj laikyti paskaitą ąpie • 
ių jr žydų santykius jo va- Į 
jainerje sinagogoje Čikago.- 
o centre. Paskaita bus va- 
mėi^sį. ’ ■

$

*

Zenoqas Uainbrauskas/ VLE ghnęs 13.,;? sausio 14 KurŠenuo- 
Tad Zwischenahno apylinkės na- į sė,\Sava-O_is uure;a:.. v okretijc- 
ys , mirė 1935 lapkričio 3 Glden-; je, įiej^s . pensį. Kc.eųį mei-u. 

’..urge. Palai/lotąs lapkričio 6’OI- gyveno J.^,muvoje n savynoii.,- 
miibųrg rį oKmstedtę kapinėse, i Kai dirbo vasario 16 gimnazijoje. 
3uvo gįmęs 1946 rugpiūčio 1 į Priartėjus senatvei, penikeie į 
'Tokietijoję. V '

Stasys-Kundrotas, VLB Rontu- 
cs apylinkės-nary:sy. mirė 1985 

repes 9’ Vechtcj. Palaidotas lie
pos 1? yeentos. papinėse. Buvo

4605-07 SO. HERMIT
TeL 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DI HONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMEt 

į Į^5
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gruo

59 So. Maplewood Are.

>d4j< AJdon* Oavkw

: Telef. 476-2345

TRYS KOPLYČIOS
ĄI KšTĖS AU 1 < mIOBILlUIS PAbT’ATYTI

v ii n

tvirtina.

1 u?

< 19Afoienty

‘’Darbininko” reru-ktoiiu? kun.
Korr.eii 
Ame;

•□ęU U*ph.^ Avxu v uL.uLo

iju p^e^iauuoje atlaike gc-uelo
;ą dieną lai-
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va-

BS1 
1 2533 W. 71 st Street

1410 So. 50 th Avė., Cicero

Į-—T2 
wjriad. o--? vai, v&k.

attain relei.:. 44S-5545

FRANCES MACKE (MAČIUKAS)
Pagal tėvus Mazut

kji ienwaiGj Piure pr. m.
Jžio 2 bcHwaHetvedej. I 
•u.s grucužio ”/ te EiicbuO kapine 
.e. į l 
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K. BOBELIS 
i tos, inkstų tr ilapiunc 

fakų chirurgija.

45 CENTRAL AVE 
Petersburg, Fla 3371h 
Ft (813) 321-4200 M

•M

; j

b iralriy atetvmv. 
INTAKAS VILIMAS 
476-1882 ar 376-5991

KAUSTYMAI

. Pilni epdr»urfr 
tEMA KA>NA

nutm Halter Charge 
ir VISA korteles 

RėNAS- Tel

uo istMos valandos 

i dieniais ir sekmadieniais 
j 8:30 iki 8:30 vai. ryto- 

■>tieS WOPA - 1490 AM 
.įuoiacnos K mOsv StvdiĮ 

Martuotie Park*.

Fdd. 778-1543

1

j

4"
r i*

Gyv. Chicągoje, Marquette Parko apyhnkėje
Mirė 1986 m. sausio 5 d.,’7r3a vai. ryta si£auam-| t 

87 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoj,-Tauragės apš.,^ 
nedarnos parap., Drabukšuių. kaime- S

Amerikoje išgyveno 72 metus. - B
Paliko nuliūdę- vyras Kazys J- Macke, duktė 

kvilina Petiaųskis, jos vyras Walter, sūnus Gliar-i 
s Macke, jo žmona Irene, 8. anūkai: Paula- Charles S 
nona Suzan, Steven su žmona Diane ir James Pet-K 
.uskis, Charles Kenneth, Alicia ir Laurance Mac-B 
3; 5 proanūkai; Michael, Christian,‘Steve, Nicole g 
Daniel Petrauskis: švogeris Vladas Mačiukas bei g 
ti giminės- draugai ir pažįstamį Lietuvoje j| 
morkoje. ■ ■

Priklausė SLA 260-tai kuopai. Dailaus - Girė-| 
o Amerikos Legionierių Postui 271, Moterų Vieno-1 
i. žemaičių Kultūros Klubui, Lietuvių Tauragės! 
ubui, Moterų Apšvietos, Clucagos Lietuvių Pilie-s 
į Klubui, Marųuetie Parko Lietuvių Namų Savi* 
ikų Organizacijai ir Lietuvių Prekybos Rūmams, U 
inois valstijos- »

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioj 
. 2533 W. 71st St., trečiadienį, nuo 8:00 vai. iki 9:00 f 
.1. vak. .

Ketvirtadienį sausio 9 dien^, 9:00 vai ryto 
is lyd’ma iš koplyčios į Šv. Mr Marijos Gimimo 
-rapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai- 
■jarna Šv- Kažimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a..Frances llac^c giminės, draugai ir pa
staru nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
suteikti jai paskubnį patarnavimą ir atsisvei- 

nimą.
Nuliūdę lieka: Vyras, -duktė, sūnus, anūkai- 

oanūkai, giminės. « ; f / ' '

Laidotuvių, direktorius Donald • Petkus.r 
>nas 476-2345i-

i

O 'J -

..i. L:

S

1424 South 50th Avenue 
Ciccio. Iii. 60uou 

Tek: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

SVrlv.

VOS U 

Vck.-;
įfąrciS piIHKiiETh...S Hlii'6 

gruodžio 1. Ai^isx eikiainius su 
nu velioniu py^o gruoožio 5 
byeicaujOi sodinės, Breingarj?- 
iio kreniatoriuin koplyčioje, ku
rią pripildė per šimtas lietuvių, 
šveicaru L kitų kiutų žrn<nių.

spalve ir apsuptas 8-nių gražiu 
vainikų — Vokietijos LB ir Va
sario 16 gimnazijos, Šveicarijos 
LB, Lietuvos diplomatinės tarny
bos, Pabaltijo draugijos, Laisvo- 

viu ir kitu., skeu

h
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN. VANCE ir GEOK(
LIEl u

Aikštės automobiliams pas.u

se bus minima 
lausomybė. LAGKAW1CZ

— Prez. Re.tF?r?'- 
kad ,'ov Laid., an ių Direktoriai

2424 West 6H: h Street

11028 Southwell Paiob
1'eL 974-4410

V ASAITIS-BUTK U S

LAIDOTUVIŲ direktoriai

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪO

.1-

jy

NAUJIENOS, 17.39 So. Halsted St, Chicago, Hl., 60608

- JUIMBMI ~ _

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

6 — Naujienos, Chicago, 8, IU. Wednesday, January 8,-1986.

0T°S5 Dor«ev Laboratories, Division of 
Sandoz, Irr Lincoln. Nebrt«fca 6fl5OL

YEŠK0 RAKAUSKAITĖS.
'• 1 KAULĖNIENĖS '

pirmenybės, 
bus TO km.

SfiAL BSTATg FOR 4AL»
JEscaai, £«as — P-erosvin-.-l

TORN GIBAITIS 
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedzie Ava
(3120) 776.8700

REPAIRS — IN GENERAL 
tvsirvs Taisymai

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

HELP WANTED^-— MALE-FEMALF
Reikia Darbininky ir Darbininkių

BOTŲ NUOMAVIMAS 
d f*AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS •- VALDYMAS 

t> WOTARIATAX • VERTICAL

^Antros Biathlono 
ktlripse perbėgimas 
{vyks ten pat, 1986 m. vasario 
į d. Atsarginė data — vasario 16 
d.

advokatu dbaugua

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGY8
Darbo valandos: 

Šuo 9 ryto iki 5 vaL-popiet. 
' Šešta dieniais pagal susitamr’, 

•606 S. Kedrle Av».
Chicago, III. 6062$
TeL: 778-8000

425® S. Maplewood, Tel. 254-7455 . t . . ■ - ’ - - - _

Taip pat daromi vertimai, gimink, 
■'škviptimpi. pildomi pilietybės m- 

šymai ir kitokie blankai.

Premijų 
komisija bu 
ta vėliau.

Konkurse

D butų mūfims7.ŲaEaj.^gėros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inyes-. 
tarimas. \

I 3 butų mūrinis’ su '.garažu. - Pelningas

sėkmių. .
Dalyvavimas yra atviras vi

siems lietuvių, latviu ir estu sli- 
dinėto’ams.

Į Homeowners discounts 
P. Ža polis, A geni;

mSVs W: ^5*h -Sf-
Everg. Park. IH. ' 

^64^^42478^5';
jSrate^atm įįpsJ#4“ę<xnpa'

’1
ISSA;: m. §. A. PABALTIEČIŲ

Advokatas ‘
Į GINTARAS P. ČEPŽNA0 ' 

Į Darbo valandos: Kasdien: trs<; 
} . 9 VaL ryto :ikl’ 8 vai vakaro." 

šeštai; nuo£ vai. r. iki^ vai. 4. 
Ir pagal susitarimai '

- • TeL : 776-pl62_
; West 63rd Street 

Chicage, HL 6062T

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui autemcbille 
liability draudimas pensininkais.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland -Ave^ 

Chicago, 11L ■? y
— Tel. 523-8775 arba-52^9191

sitis r.:š:niu.> — 1 premija — 
S5C0.00. ?. premija - 8250.00.

paskirstymui, jury 
sudaryta ir paskclb

: M, ŠIMKUS-
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE.

1986 M. ŠALFAS SĄJUNGOS VARŽYTINI3 
KAI ENDOBTUS

Patiekiame 1986 u?. ŠALFAS 
S-gcs varžybinĮ kalendorių, pa
gal 1985 m. gruodžio 26 d. stovį. 
Daugejio varžybų datos dar nė
ra paaiškėję, vienok šis kalendo
rius duos bendrą va.ržybinio pla 
no vaizdą

y 1986 m. Š. A. Lietuvių Biath
lono (Biathlon) pirmenybės — 
L.5 km. perbėgimas slidėmis su 
3 šaudymo stažais. 22 kai. šautu
vais — numatoma išvesti iš Ohio 
?$vmen.vbių, kurios įvyks 1936 
iy». sausio 12 d., ORCO Sports- 
men’s Assn. Ranke, Ohic (apie 
50 mylių į rytus nuo Clevejan- 
do). Atsarginė data 
<Ė

•įvDėl informacijų kreiptis į 
AALFASS Biathjono vadovą 
Algirdą Garlauską, 20550 Bali 
Ave., Euclid, OH *44123. Tel. 
<216) 486-6987.

1986 m. Š. A. Pabaltiečių ir 
lietuvių alpinistinės- slidinėjimo 
pirmenybės įvyks 1986' m. vasa
rio 1 d., Devil’s Elbow Ski Re
sort, Bithany, Ont. Rengia — 
ŠALFAS S-gos slidinėjimo ko
mitetas.

bės nurrateiros pravėfri 
pabaigoje. Data ir vieta dar ne
nustatyta. Planuojama atgaivinti 
ir komandines piitnenybes, ku
rios vyktų skirtingu laiku.

1986 m š. AJietuvių Indivi
dualinės ir komandinės golfo 
pirmenybės Įvyks 1986 m. rug
pjūčio 30 ir 31 d.d-, Toronte. Out. 
Vykdo — Toronto lietuvių golfo 
klubas.

y^saj io 1 d.,_ LevU.> Kjbo'V 
Pi'Ort. Beth; nv, Cnt. (ttpie 
"lin i šiaurės rylas n To
il Vrrvvhg. vvl-d > lietu

viai — ?AI FAS S-g's Slidinėji
mo Komitetą*.

Varžybų pradžia — 11:00 vai 
ryto. Regisi racija nuo 9:30 iki 
10:30 ryto.

Pirmenybių programoje bus 
SJalcms ir Didysis Slalomas, šio
se klasėse:

a) Berniukų — žemiau 13 m.,
b) Jauniu — 13-16 m. imtinai,
c) Vytų Elite — 17-44 m. im

tinai,
d) Vyrų Senjorų — virš 44 m ,
e) Moterų — virš 12 m. ir,
f) Meigaičių— žemiau 13 m..
Amžiaus klasifikacija — parai 

1985 m. gruodžio 31 d.
Lietuviu pirmenybės bus iš-

I RIAL HSTATB tAUJ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINA2Ž 
rv ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIHALL 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, .HL J . T«L 847-7743
1986 m. individualinės šachma 

tų pirmenybės bus išvestos iš pa 
lietuvių šachmatu klubas 1986 m. 
rugpjūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 d.d., 
Toronte. Gnt

1986 m. š. A. lietuvių smul-1
kaus kalibro šautuvu ir pistole- vestos iš pabaltiečių varžybų pa
tu pirmenybės bus išvesto iš pa- 
baltiečiu pirmenybių, kurios 
įvyks 1986 m. rugsėjo 13 ir 20 
d.d., Kanadoje. Vykdo latviai.

1986 m. š. A. lietuvių lengvo
sios Atletikos ir plaukymo pirtne- 

pabaltie- 
ir vietos

r-ašina buvo pakilusi, tai ji išsi
traukė revolverį ii liepė skristi Į į 
South Gardina Greenville inies-1 
teli, kurio pakraštyje yru didelis ' 
kalėjimo kiemas.

O kai nusileido, tai moteriškė 
paėmė 38 metu Jesse Smith, 42

i metu William Dengias ir 20 me- =: 
i ų James Ridney. Patvoryje bu- 
j vęs sargas, neturėdamas šautu-1 
I vo.nradėjo šaukti. Moteriškė pa- 
I leido jam vieną šūvi, sai gas su- 
; krito, o tada ji liėnė heiikopte- 
| riui pasukti ir nusileisti šalia 
Į miestelio, kur ^au laukė automo-
; Lilis.
* Moteriškė, pamačiusi atbėgan- pirkinys.
■ ti sargą, pu’eido i ji viena šūvį, gr^ai įrengtas.- bungalow.
Taikė i gaivą. Kulka pataikė į Nebrangus.
burną ir išėjo per veidą. Sargas • 
apsipylė krauju, bet ligoninėje ’ 
atsigavo.

Keturi keleiviai pravažiavo 
šiaurės Carolina. Pei kirto At- ■ 
fantą ir Pietų Carolina. Jiems j 
beliko tiki:;! 2 mylios į r loridcs 
balas, bet neiškentė, paryčiui su- 
stojo- Neturėjo energises va-1 
žinoti toliau. O kai patrulis sulai- ’ 

i kė, tai neturėjo energijos gintis. ‘
Visi trys buvo .nuteisti ilgiems ! 

metams k.alėii. Drąsiausia šiuo ■ 
atveju buvo moteriškė. Ji buvo ’ 
susiuosčiusi su Smithu. Smithas 
buvo vedęs. Nei žmona, nei pro- : 
kuroras nežino, kada ji būtų ga
lėjusi su juo susiuostyti, jeigu ji 1 
lyžo^i rizikuoti, visam amžiui nu-, 
teistą Smilką išlaisvinti. Ji pajė- j 
gė ji išlaisvinti, bet neturėjo ener Į 
gijos vogta mašina dar beni po- 
rą mylių pa važiuoti, i r sustabdy-’ 
ti besivejančius patrulius. Į

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233rašiniai turi būti 

vasario mėn. 15 d.
1986 m. (pašto antspaudas) se
kančiu adresu: Amerikos Lietu 
vių Tautinė SąTmga, % Vida Jo
nušienė. 1.2500 Pawnee Rd., Pa
les Park, Ill. 6046A

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1986 m. saiisia 25 d., pas ŠAL
FAS S-go.? slidinėjimo komiteto 
vadovą, šitie adresu: 1

Mr. Mečys Empakeris, 6 Ro
binhood Rd., Inslingtcn, Ont. 
M9A 2W7. Tet (416) 231-1487. j

Smulkios informacijos prane- Į 
ta visiems sporto klubams ir kai- I 
kuriems slidinėtojams. Suintere-! 
motiems nepriklausantiems slidi 
nėtcrams patartina kreiptis .Į 
Mečį Empakeri. j

nybes bus’ išvestos iš 
čių pirmenybių, datos 
car nenustatytos.

Pirmosios lietuvių 
varzybo$. n umatomos 
1986 m. vasara. . I

Pabaltiečių sporto federacijos 
varžybinis - kalendorius, išsky
rus slidinėjimo ir šaudymo pir
menybes. .dar nepaskelbtas. Jis 
numatomas sudalyti 1986 m 
sausio H d. Toronte įvykstančia- 
fne PSF-jos vykd. komiteto po
sėdyje.

Šis kalendorius apima tik me
tines pirmenybe^. Apygardinės 
bei lokalinės varžybos nėra įt
rauktos. Kalendoriaus papildy 
raai bei pakeitimai bus nuolatos 
skelbiami metų bėgyje. Paskiroms 
varžybems bus skelbiami pla
tesni pranešimai spaudoje ir 
smulkios informacijos išsįunfinė- 
james visiems sporto klubams.

ŠALFAS S-gOi- Centro Valdyb 1

PIRMENYBĖS

I

eskoiimai;.

44

softbolo 
surengti

MOKĖJO PABĖGTI. .NEPA
JĖGĖ PASISLĖPTI

M986 m. Š: Amerikos pa<oai- 
. jeČių ir lietuvių alpinistinės sK- 

^Įalįnės laukbį teniso, dįnėjjrno pn^n^b^s |v^is 1986

| Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos.

; Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valau- ' 
domis užvažiuoti i 1739 S.Halsted St., Chicago, Ill. 60608

‘ KAIP SUDAROMI
l TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
oaruošta ir teidėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

36-sios Š. Amerikos lietuvių 
kporto žaidynės įvyks 1986 m. ge 
gūžės 2. 3. ir 4 d.d, Hamiltone, 
Ont. Vykdo — Hamiltono LSK 
Kovas. Programoje — krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, stalo teni
so, raketbolo, kėgiiavimo (bow
ling) ir medžioklinių šautuvu 
šaudymo 1986 m. pirmenybės. 
Vykdo Hamiltono LSK Kovas ir 
Hamiltono LŽMK Giedraitis.

. "Į986 m. š. A. lietuviii didžiųjų 
kaM'brti šautuvų (centrinio' .spro- 
grklio) pirmenybės Įvyks 1986 
ui. gegužės 17 d-, ORCO Sports- 
men’s Assn. Range Geneva, Ohio. 
Programoje — karinis šautuvus 
(service rifje) ir “match rifle". 
Rengia ŠALFASS šaudvmc ko- 
-igįĮtetąs.

‘,’£1986 pp ą. A. lietuvių Indivi-

RAŠINIŲ KONKURSAS Į
1

Amerikos L1'“tuvių Tautinė , 
ajunga skelbi:- '-ašinių korikui*- į 

ra jaunimui. Temos — _. —T 
vertinti tautybę išeivijoje, ir 2. 
Tautiniai -Herojai ir jų itaka Ųė-. 
tuvybėie. !

Amerikos Lietuvių Tautinė Są 
junga kviečia jr skatina visą lie
tuvišką jaunimą, iki 35 metų am
žiaus, dalyvauti konkurse. Tema 
turi būti bent penkių mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanisti
nių mokyklų mokytojai, bei įvai
rių organizacijų vadovai yna 
prašomi paskatinti jaunimą ra
šyti ankščiau minėtom tautinėm 
temom. . ■ 1

\ < ,; < . . Tu!
Konkurse dalyvaujantiems--ftus 

skĮriapigy dvi premijos už genijau'

ATLANTA, Ga. — Trys vyrai 
ir 40 metu moteris helikopteriu 
pabėgo iš North Carolina kalėji
mo, bet sekmadienio rytą fede-, 

{ valinis agentas visus surakino ■ 
geležiniais pančiais ir atvežė 1, 
Atlantą.

Visi 4 buvo tiktai 2 mylių ats- į 
- 1 Kaip Htmoje mio Floridos, kur jie ti-: 

kėjosi įbristi i balas ir pasislėpti, I 
bet nepajėgė balų psaiekti.

į Greitkelius' patruliuojantis.
’ agentas, 3 šerifo pavaduotojų ly 
dimas apsupo iš motelio išvažiuo- , 
ti besirengiančius 3 vyrus ir vie- į 
ną moteri ir lic-pė lipti laukan ir i 
iškelti rankas. “Pasiduodame, tik- ■ 
tai nešaukite. — pareiškė toliau ■ 
važiuoti pasirucšttsieji vyrai.

Tuojau paiškėjo, jog tai būta 
40 metų drąsios moters —Jayce ; 
Bailey Mattex. Praeito ketvirta- ■ 
diehio rytą ji nusisamdę helikop l 
tori, o kai jau buvo viduje ir:

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St

TeL: 436-78787

GOVERNMENT ■ HOMES 
from $1 (U repair’). 

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Be'.m an D e č k y s 

Tel. 585-6624

Naujienose galima. gąuti^ 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą.' apie

MARIJAMPOLĖS karo
..... JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti .viršeliai. 90 psl. Kaina 84.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 
Chicagos lietuvių istorijų 

(1869 — 1-959 metai).
664 psl.y vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina S1A

Persiuntimas — $2.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

‘ SERVE WITH PRIDE IN 
i THE NATIONAL GUARD

Norėčiau surasti’ Aldoną Ra
kauskaitę, Gražina Žukauskaitę 
arba ponią Bronę Kaulėnienę. 
Prašau i aš pačias arba jas pažįs
tančius man pranešti tokiu adre
su:

Ms. Elenai Ramanauskaitei
Route 1, Box 36
Wilkerson Ranch
Bishop. California. 93514.

GOVERNMENT; JOBS.
- $-16,0-10 — - -^9,-230/yeai.

Now Hiring. YourlArea.
Call 1-805-687-6000

Ext. R-9617,. ;.’:
For current federal-list

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
sutanų: 6729’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Iriaminię® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.




