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Over One Million LithuanianS In The United States /

ALTO INFORMACIJOS
GELEŽINKELIO KELTAS

BALTIJOS JrROJ
tikime su Sovietu Sąjungos sek
retoriumi Gorbačiovu, iškekv.mė-
te. Pabaltijo yalstyb’ų, Lietuvos, 

-Estijos ir Latvijos nepriklaušo- 
nvbiu ats/atvma. Prieš 700 mę- 

?ų . karaliaus. Mindaugo įkurtoji 
Lietuvos, valstybė šiuo jnetu kert 
čia sovietų okupaciją. f

... Šiais metais minima 40 meta 
-karo paliaubų sukaktis. Dabar 
v ra laikas Įvykdyti Atlanto (įkai
toje pramatytus uždavinius- su
šaukti Europos Taikos konferen-, 

.-.i-ją ir atstatyti laisvę Sovietų 
Sąjungos okupuotuose Centro i>- 
Rytų Europos kraštuose, ju tar-

. pe ir Lietuvos . Į
♦ * * i

RYŠIAI SU MYLINČIAIS 
LIETUVA ..

O f ' . ■ t 's ;.: 5

Baltimore’e leidžiamas laik
raštis “The Sun” š. in. rugs. 22 
d numery paskelbė, savo Mask
vos korespondento pranešimą, 
kad Scvietų Sąjunga įhiiitari 
nuris ir prekybiųkiš šunletimais 
skubotai stato traukiniams' keltą 
l-15 mylių kelyje tarp Klaipėdos 
ir. Rytų Vokietijds .saicis Ritgen. 
Tub keliu traukiniai bus- perve
žami per 20: valandų keMs kartūs 
greičiau negus pravažiuotų sau
suma, 

r , ; *. * *
J^DU ĮSTAIGA UŽTARIA i

. ’?■ 7.7 LIETUVIUS. .A

Čikagoje veikianti The .Natio
nal.IiL erreligięitš'Task 'Force onj

eeittfcjį.Čikagoje dažnai telėfc- ' 
itais, laiškais iš Įvairių JAV jie-Į 
tu, o net ir iš kitu kraštų tepei- i

Soviet. Jewry sąvp,^jpleteniučsę: 
dažnai prpnenrįMĘii^mūS Išėtu- 
viu§ ir tikinčiųjų \prtespaiidą 
Lietuvq’e. Pvz. vieif^tne iš sa
vo jbiuletenių, pavadintų “Lifė- 
linė Letters”, rašo apie B. Ga
jauską kun. Ąlf. Svarinską, kim.

jimų adresai.

AMĖR • LIET. TARYBOS 1985 
M. LAPKR. MRN‘ 2 D. SUVA- s

ŽIAVIMO REZOLIUCIJOS

1. Te!egrapi^G-^ų?‘^.
Suvaž^p^th^:ų*pri<^ĮxA^T' val

dybą • p|ši tįsti’-'' įė}ęgt^^XAV 
prezidentui pripš jam '^vykstant 
i Maskvą .su linI^nTaM/ffitverj 
rhė?^ sekrnėės.J^ 7 ' j ... A

2;^Raštas Prezidentui. • -. Rea 
gar&Gį ■.'•s^Ak.r j ." G

2^LTASisąyoM^5a^bvimo pro
ga syėikiha Jūs lir dėkoja už." Jū 
su Ifvirtą lĮiikysehą Sovietų Są-- 
jungos' atžvilgių, o ypatinga nž 
Jūsų Vasario Itrfbs proga pada
rytus pareiškimus,' kad JAV. ad
ministracija nepripažįsta prieš 
45-rius metus Sovietų Įvykdytos 
Lietuvos okupacijos.

ALTO suvažiavimas Jšfeipia»i 
į Jus, Pone Prezidentė, i&d sus'-

Lietuvą. Pvz. šiomis dieninis 
gautas laiškas iš Cincinnati, Ohio ! 
Rašo Linda Amy kaip ji susirū
pinusi komunistų prispaustais Į 
krikščionimis, kasdien ji juos'
Janko savo maldą. Sakosi, kad ji į 
pradėjo studijubtf "apie' Lietuvą}! 
‘ Tas taip įdomu ir :š taip įny- j 
iiu šiuos žmones, šitaip pąmylu- 
sįus k|^£.,Anier. Lietuvių Ta- 
ryba^^d-- šesiinterėsąy;iisipms 
žmonėms' ^perteikia — infėrrharųų 

j apie Lįetv.vą-ir lietuvius, ' ..... ... <. • *. ? ’ 
■,/ - G. ■ ■ i 4 i
*J V Pgt ihic Paikį! tįęčiu A njeri- 
teječių Komitete vardif RF'V-. 
O jki%- fedn in s- ir ryšių direktųpi ų s i 

.Algis Šilas paAttiitė prež; Rea-| 
gdn ui raštą, kuriuo |wržymi. kitoj 
pabaltiečiai remia jo politiką. sTb-j 
-liaū -laiške- priinėn;. jaii-niatišiąl 
pelitinę kalinę — -dvejų-mefrukų 1 
-ėste-Kaišą Randpere,- kuri Ida-j 
bar -laikoma-Įkaitu,—kai jos tėvai j 
iŠ Estijos pabėgo i-laisvąjį-pa-t 
saldį. Pre.šo paveikti -Sovietų Į 
užsienio reikalų minister} ir i 
Gorbaeiovą. kad- ta mažyte būtų * 
išleista pas tėvus. -

kaJ>ės ap:e t?chniskiis 
jų in žodynų reikalus, bet 
tuojau įtikino visus^ kad 

svarbesnis, neguėjas

n v
i
i.

, o

vertė- 
jis' 

ver_.
ra

ts. Jis kalbėjo angliškai, 
i : k toji ka lba. Reikia ma
koti jis kalba ir korėjiš- 
gal kinieti’kai ar mongo- 

o gal šių kalbų kuriai 
t • tne. Jis pradėjo:

s. .lis ptivaOo gerai mokėt: 
i ka’bss, verčiamą ir verstą. 

. (I.vtuvių ka’ba yra žalin- 
,lr t ž.cdį mes verčiame.karp 
’ėną. žodžiui išversti Į kitą' 

žodžo). į 
ne vien Į 
prasmę, Į 
ir kai. i

kalbą, mes neturime
Vertėjas privaio žinoti 
žodžiu ar priežodžių 
bet jis privalo pažinti 
bos- dvasią.

Į ■,'ž:no>ni3.
genijai, bet jie privalo piilyg- 
ti rašytojų apšvreįai ir sąmo- 

. jui.”

C- • v

' David R'ockfeleris atvyko Į Buenos Aires pranešti- 
’kad Amerikos, bankai nurašė milijonus Argentinai pą- 

■ skbjintų.p.inįgų, .o argėntinieciai protestuoja prieš Rock- 
-feleri..... •. f‘ ~..... .  . ...

— VERTĖJAI TURI BŪTI GENIJAI. — PAREIŠKĖ
' 7. KORĖJIETIS GONY BANGAS

t Jie privalo'žinoti ne vien žodžius ir priežodžius, 
bet ir abiejų kalbų dvasią

BANKININKAI GLAUDŽIAI BENDRADARBLO 
SU ĮKALINTAIS GENEROLAIS

— Mums nereikia tekių draugų, kurie škuli 
pinigus perversmininkams I

BUENOS AIRES, Arg. — Pi r- 
uadienį atskridus į Buenos Ai- 
es New Yorko bankininkui Ro- 
kefeleriui. prieš

' rgentinoN sostinės hotelro spon- 
aniškai susirinko kelių tūkstan- 
ių minia ir reiškė protestus 
>ricš Amerikos turtuolio at.‘kri 
Įima i Argentiną-

Demokratai protestavo 
lockcfelerio at^kridimą ir 
ratavo, 
u

m ieš 
rei- 

d jis tuojau išsinešJin- 
Argentinci-.

Mums nereikia tokiu draugu, 
r z j kurie skolūio pinigus generolams, 

kad vertėjai nėrai U’vertusiems demokratinę san- 
! ‘varką Argentinoje. — šaukė de > . . . .i;on<traciios dalyviai.

Jie pasiekė ištaikingiausią Bu
rnos Aires koteli ir pradėjo mė 
yti akmenis f langus. Susidarė 

spūdis, kad pruotestuotojai no 
ėjo pasiekti B.ockefelerio kam 

bariu.- ir išvyti iš sostinės atvy
kusi turtuoli. .

Tuojau atsirado Buenos Aires

Jeigu nieko kito suvažiavu-
: rieji rašytojai nebūtų gjrdė-:
1 K', tai jau dėl šių Bangos žo.!
į džių vertėjo skristi Į New Yor. ■
’ ką ir pasiklausyti jo kalbos. Į

Suvažiavusiems rašytojams'
ka.bą pasakė sekretorius Geor_j policija, apsupo hctelį ip išstu-

I gc SlnrlfZj M- Boen ir kiti pa_;
, reigūnai, bet jie tiktai sukėlė 

ginčus, ar vertėjo rašytojams!

iė demonstrantus iš hotelio.

)

SIRIJĄ NUSTEBINO JAV

DAMASKAS. Sfltfja. — Prcz.
paškelbtp||z

f

As. Jie bu> traukiau') teisman už i i 
keliu langu išmušimą.

Argentinos prezidento Raulo 
ĄJfonsino .riryriairiybė .įi|til^o$hš- ’ 
nokė i Ulžsįiėnio .b^nfct^, :

Teisybė, kad David Rockci' 
- biu’o Chase Manhatten bai

NEW YORK, N-Y.-^Pi/aeitą 
penk’Lawiyjnj prasidėjo metinis 
Tarptaufinis iasytojų sąjungos 
(PEN) suvažiavimas, kuriame 

rašytojai tris dienas kaliojo 
dienj prašnleko ^korėjietis ’ 
apie tuščius dalykus, liet antra 
Gong Bangas, kurio mintimis 
susiftomėjo ne vien rašytojaij 
liet ir svečiai. j

i

PriTnomis dienomis rašytojai 
svarstė klausimą apie rašyto
jų galvojimą ir apie valstyliesl 
galvojimą. Jiems atrodė labni 
svarbu, ką rašytojai gshoj^a ir 
ką jie oarašo žmonėms. Nuo jų 
galvojimo priklauso ir visos 
žmonijos ateitis. Priėjo išvados/ 
kad rašytojų mintys yra nepa- 
prastai svarbios. į

Antroji rašytojų vadovybes. 
mintis daugumui neatrodė lo- 
g ska. Visi supranta, kad pati 
va Is lybė rregal voja. (1 alvoj a 
žmonas, kurie atstistoja vj1s>

Iš Tailando amerikiečiai įsiveržė Į šiaurės Laosą, 
kad išlaisvintų ten laikomus Amerikos belaisvius, bet 
ten tuo tarpu tikslių žinių nėra.

Saulė t^ks 7:16, leidžiasi 1:16.1 

Silčau.

tybei vadovauti. Jeigu valsty
bės priekin atsistoję uždrau
džia rašytojams rašyti, ką jie 
galvoja, t2* kida visos rašytojų 
.pastangos nueina mokais. Jie 
priėjo išvados, kad valstybės 
priešakyje stovint ie ji ž mooes 
privalo lesti rašytojams ki svai 
dėstyti savo min.is. Jrigu val
stybės pieš’akin atsistojęs trūk
tas uždratulžia rašytojams sa
vo mintis (tėstyti. t;H rašytojai 
neegzistuoja.
Š ioje k on f e i'encij < >j c mi >ik ir t < > 

amerik etis Saul Bellow su Gin 
t^riu Grasso. Dauguma suva
žiavusių nesuprato ap;e ką jie 
ginčijosi. Ji?ms atrodė, kad 
abu šneka apie tuščius daly
kus. Jie prirašo storas knygas, 
bet t°s knygos yra tuše os.

Visra> 6U važia rimą s atkreipė 
dėmeri i New Yorką atvykusį 
korėjieti Gonį Bangą. Anglškaj 
jjs savo vardą ir oavnrdę rašo 
Gonie Bong. Kiekvienas jo sa
kinys buvo trumpas ir aiškus, 
visiems suprantamas. Jis vado
vavo atvykusia1 Korėjos rašy
tojų xJelegacijai.

Jam buvo duota maža ^aiė, 
l>d netrukus ji prisigrTnlo pil
nutėlė. \ some su vožia vinie 
pasklido gandas, kak] korėjie
tis atvežė New York an naujų 
minčių, kurios visiems atrodė 
Irbai gyvos.

Bangas kalbėjo ne aoie ra_ 
<ydojus, be! apie vertėjus. Dau 
gelis manė, kad šis korėjietis

Reagano paškelbtd||/ sankcijom 
prie Libiją, nustebimo ne vien 
Sirijos valdžios pareigūnus, bet 
ir cvventoius.

Niekas nemano, kad panašios 
.-:.nkcijcs-galėtų būti pritaikyto,- 
S-irijai, bet žmonės komentuoja, 
kad prezidentas gale,u jas pri-

I
I
I

Sirijos vyriausybė nesijaučia 
nieko padariusi prieš JAV, bet 
atskiri pareigūnai jaučiasi, kad 
galėtu ir Sirijai paskelbti tokia-! 
pačia- -ankcijas. kokias paskelbė Į

t

Libij:'.i.
— Mes nenorime turėti pana 

šios santykius su Amerika, — 
pareiškė Sirijos užriehio reikalu 
ministeris. — bet jeigu mes pa
leidžiame katiną kampe, tai jis 
ti mpa tigru.

TERORAS IŠGĄSDINO I 
EGIPTO TURISTUS

KAIRAS, Egiptas. — Kiekrie-į 
na metą Egipte būdavo dide’Fį 
turistinis judėjimas. Iš Kaū’o šim į 
t i arkliu ir kupranugary nešda
vę turistus iš Kairo į pi?amides <

Arkliais ir k^pranugai i; N nu- 1 
nešdavo t urbtus už miesto, pa 
rėdydavo piramides. paa;škinda•; 
vo ju -tatvbą. nuleisdavo turi-tus 
j dugrą. aikliri pailsėdavo i? par i 
nešd.^ o turistus į Kairo viešbu- ; 
Čins.

Į
Praeitą metą terorostai užpuo

lė turistu italu laivą, sumušė tu- 
ristus vieną nušovė ir imete j 
\ indeni. Teroristu vadai buvo 
nuvežti i Pietų Italiją, o vėliau 
į Romą, iš ku.- jiems oavyko 
pabėgti. Kiti teroristai užpuolė
turistus Romoje ir Vienoje. Tū
lotai bi;o vykti Į Egiptą, kad te
roristai neužpultų. Praeita savri
te turizmo tvarkytojai prie pu

-utiko ^jtieĖnj'bįviIia^;.^^štc 
valdymu buvp^^-už
rimas likto-..Kite^ih’ės
paskolospft^r" ą. ; -7? ‘

BUEN^Ą AIRES. Arg. /'Bu
enos Aire- gyventojai, tiek įsis
magino. kriJ soA.iuės.poličiįi tu
rėjo isirųaiŠA’ti iv suvaldyti pike
tuotojus' prieš Davido Rockefe- i 
’trio atvvkima i .Argentina.

Protesto metu 7 teko nuvežti i ! 
ligoninę ir ^įteikti p:rmą:ą p<v ' 
e?Jbą. o 81 suimt:’.- »r atiduota* Į 
teismui. I

Pasirodo, k.id <’iim?ųju • 
vra keli atsukmgi Argentinos par į 
lamenio narini ir Įtakingi prez. | 
Alfonrin v;u!riv?: iamo< paltuos^

rudžiu sa'jojG a 
nugarių^

itaikingiauStO orezidentas kai Argentiną \. 
keli generolai. Tada Cha>e M: 1 
hattan bankas paskolino <n nc* '' 
iams beveik SCO niibjohų <!c! - 
j ių.

Bet dabar reikalai gerokai < : 
s i keitė. David Rockef.elerL i ui 
nėra Cha-e Manhattan b: 7> 
pirmin’nkas, bet jis dar iri ..t 
to banko direktorius. Pa>i: < .'o, 
kad praeitais metais Chase A! 
hatan padarė gražaus pelno. 
Banko vadovybė nutarė dov; r* - 
t: didoką dalį Argentinai pa-' 
fintu pinigų- Direktoriai >p< ; - 
bai parinko D. Rockefc! r» 7 : 

pasimatytų su dabartiniu ' y- 
gentines prezidentu ir jam pra
neštų apie Chase Manhattan ir 
kitu bankų nutarimą.

Prez. Roul Alfcnsin antrari '- 
nio vakarė priėmė atvykusį F - 
ckefeleri ir patyrė apie tiki v i 
Chase Manhattan banko direkto
riaus kelionės priežastį. P- 7- 
denta< Alfcnsin sukvietė - 
mini-terius. jų tarpe ir fir m^ i 
minibterį. ir padėkojo Rock r- 
leriui už nurašymą didele^ ‘ - 

Jos sumą: Tuo tarpu, dar męa- 
kelhbu koHs šimtus mpijenu : i - 

rašę- Ajne» ikes T :
šionlis z dienini i . k i 

A'-gcĮitlh^ panieks efięiak: I r. 
Jfcū. jiųtarimai. riw 

’ Rockefęjėris -iš>krid 4
/Bffenps/Aires trėčiddienio 
*kaią,; Ji- pareiškė, kad ’i- 
pranta argeętiniečių jyi-ipik : - 
mą. Jiems nevertėjo žab r i - 
ko nekaltus viešbučio 
Jiems reikėjo ve>ti kt' 
paskolintu pinigų šva 
švaistytoju^, o ne prieš 
šio lan^u<.

h

— Naujai išrinkt

vado ergą: izuoja n 
ią.

C-

Kup^a- J 
ipo ju!

•— Iš Nikaraguos i-ioer; 
izanai užėmė Sa»\'<hu\ 
eli Juarina. Jie isiverž;

Gk-orp y

Sekretorius George Shultz antradieni
suvažųivusį rašytojų - kongresą.



kandi d r tuoj* į aukštą oosta T
riiiama jo sveikąja Ramumoje 
Imu esant jo ©tpktixtJuudiogra- 
ma buvo normali, po g.mnas- 
likos rodė širdies arterijų stiliau 
rėjėną Be to. pas jį buvo rastas 
pakeltas kranospūdis ir perrie- 
Ims kraujo chole^uuolui.

Tiedu dalykai; pei riebus krau
jas ir pakelta* kr 
tu su ekktrokaTi
ūmais nurodė, taš žmogus r.eto- 
iimeje ateityje turės vargo su ar- 
tt.'Pų didesniu priskrebinu.

j Jis buvo išmintingas ir pr.adė- 
meka kiekvienam grįžti į sveiko gy' io pildyti gydytojo n.irodvmus: ‘ 

.0 ir tokios mitybos kelią, tafia strokas ; einė normaliai gyventi, sveikai 
esti išvejamas už vartų. Mediciniška t>esa ~ išmintingai maitintis ir priimi 

nėti reikiamus vaistns. Pc neku- 
sužimjc p.pie arterijų t: ji prasideda, vienok sužinoti | rk> laike- jo tyrimu daviniai bu- 

- - po gautų dav.niu gyvo žmogaus sklerozės stovį vo normos ribose ir jis galėjo
lavonus — autop- \ ra sunku tol. kol ji»esti gerokai ;t-k>nmgai eiti atsakingas parei 

K'ičjos ---- - ----------
galvo.

. p-'Si* 0*10. .ii.

.TA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
a , L ' \ *

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
> * > - į. i * • '

. ..ujausiy mokslo žinių populiarus perteikimas 
•JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

STROKO REIKALAI (17)

tijo^pūdis kar
togramos paki-

tr
i K

 • 
B a

 » 8
1 J 

* i

k .nyn pažengusi. Deja, tada ' gas- 
.i esu sunku žmogui padėti- _ , . . • , . ,
c. , ■ i- •• x i-- • i Sumenkusi Asnjenvbe TrukdoLxderoze.-. piadineąe staJųojeJ _ ■ ,\r >

■ ■ ,. .. O1 i žmogui Grįžti Į Normalusunru n diagnozuoti, blero- J .
, .■ ‘ ~ . . . ■ . Gyvenimą•. zengi.i pu-myn-pamažu, visai , '

-L..X.I iąm:< nusiskundimų. Tik Senku žmogui 'keisti nesveiką 
. •-.? ix/ė pažengia gerokai maistą >veikesnių;. Daugelis me- 

-e, inkstuose ar širdy- gali- atsisakyti įpįjasto nesveiko.
— tada žmogus ima jausti jos bet"j'enis skanaus maisto. Tokių 

Kai tnpse orgaiiuo- sklėrezė, nors oamaži;.- bet vis? 
i' . prLteretimų esti spartesniu žingsniu žengia pir-| 
iki kr aujo — žmogus myn. Pradžioje žmogus'; nieko 

bloga nejaitčia Todčl toliau} 
save žaloja netikusiu nĮŠstu tol. Į 
kol “trenkia jrėrkūna.Aj— kol i 
arterijos priskrenta siųegenyse. Į da ją gydyti, bet geriausias yra 

su- Širdyje ir inkstuose, klojau to-į tik tas gydytojas, kuris užbėga ! Dabar stengiamasi keisti gyvu- i 
šir- liatr kraujas'-negali pateigti į tuos! už akių. , į lių mėsą, kurią žmonės valgo, o Į

gyvybinius organ&sj . [ Tos tiesos prisilaikydami, nuo j ne' vien rūpintis nesveikos mė-j
Tik ta<h žmonėse:$ylaiųbruz Į šių Kalėdų atgimkune bėgimui I >cs siivalgymi padariniais— skle ■ 

dinras: net sąmištia.vykst^na kuo j visom ligoni, ypač sklerozei už j 
greičiausiai ligonįrtėn, Žptdeda-| akių: sulėtinkime jos slinktį pi r- : 
ma pildyti visusės “ 
ciyrtius ar tai stre

kad sklerozė esti rys sireiškranti skausmu krūtinėje ir inkstų sunegalžviuG atvejais, j kad nūsiteiktumei išmintingai 
j. .kad"nors taip ^iromaf bet į maitintis. Kūnas susideda iš bi-

nahi gali būti mūsų pakasynų džiuvimo jų odes ir tumes :;kic 
varpų gaudimas, Mat, pirma* -otįsumo, kad jie vos pajėgia lie-
i.rtenoskleioiės signalas kai kam ( įuvį apversti. Tas vpač dabar 
tali būti ir paskutinis. Tai gali į neger? k3tJa yra oras ja 
būti paralyžius, strokas ar šu- dvi«nih.;
dies ataka.

Todėl mes visi nuo šiųmetinių 
kūčių stale aUikėl^ n pagal Pa-1 
iiLiigos Juzę gerokai atsiriaugėję, 
pradėkime per visą savo tolimes-1 
ni gyvenimą tvarkyti savo krau- > 
jo ne tik riebumą, bet ir jo sal-į 
dūmą ir rūgštingumą. Tokios I 
tvarkos mes atsieksime išmintin-i 
gai misdami, žmoniškai jausdami, 
elgdapiiesi ir mediciniškai tikrus ' f*"
vais&is naudosime. _.*»-.«•- į

'jįalėdu nuotaikos tegul mttrd£j . , . • -, ..
... -. . .... pakankamai suvartoja skysčiu ntalkina tokiame ryžte, darbe ir J
jame isteseume!

* _ I

Išvada. Ateina geresni laikai Jūos nuo vjsu uždegimų ir m: 
• munrfs visiems prieš akis: per į nuodų prn«irinkrtno. Mat, maž; 

.-veikesnę mitybą mes galime ti- skysčių kūnas turėdamas ne;
: kėtis geresnės sveikatos ir dėl to kankanai salina pro inkstus š 
iriiningesnio gyvenimo Geresnėn pinią, o su-juo ir kūno nuodt

vargas dvigubai padidėja.
Atsakymas. Sena- prilygsta 

* mažam. Kaip mažus prižiūrima, 
taip ir senfHnius reikia su meile 
globoti. PągyvmniH gerokai žmo
gus ima nejausti troškulio taip, 
kaip jį jaučią vidutinio amžiau

i žmogus. Todėl tokius senelius 
i reikia kalbioji gerti Žinoma, ti?. 
i naudingus..,..skysčius. Virkim. 
jiems sriubas Šildykime pieną. 
Duokime vaisiu - daržovių siu:-

dėl to neišdžiusta ju oda ir kū 
nas. Tai labai sVaribu saug.'.i

karo buvo

.jiems esant 
:s ar dvidešm 
.e kariai, žv.

kare. Jie pa
:: visais atžvilgi:..s. 10- 
’’.sistatytr. tekią jų sk'e 
i normalia jiems. k?.i?> 
>.;s ju amžiaus sveikas

tyrinėjanti arterijų pri. 
kituose Įvairiuose kraš- 

-- International Atherosk- 
--elect, trumpai IAP, su 
/-.našių davinių. Priedui

p?.s vyrus negu pas mo- 
~3igi, toji mūsų ‘‘silpnoji 
rr.’S vieno'? vietoje, nors

/Ju.kovoje su skleroze

■e ■

na

PTOS SKLEROZĖS 
SUSEKIMAS

Tcdči gydytojai, su ngiasi 
.-ekti dar-.paslėptą skleiožę 
iyje, J„i jacįmaliai žipogu.i gy ve
nant esti ii£-’:iučiania. Tik dau
giau redgimnastikavys —padir
bus i.šriškėjo deguonies sto 
ka širdies raumenyje. pasireiš- 
k’anti spaudimu, gniaužrnūi, pa-

pakitimais Į elektrokardiogramo-. Gerai..
j e. 7 toks žmogaus elgęsys siiyėl uotas,

■r. , • ■ ’.. , j . • dažninusiai jau tada ’šaukštai poDab-ų- mėginam?, pilotams ir į .
inkštas vintas kaneUdatains.minė .. , --
'.ii tyrimu — mankštintis ir kar- ■ Išmintbigam Besielyiaiič.iam
Iv. darant elek’.rokardi'ogi amą., su- Visada. Geriau Išeina 
šelpti dar neduodančia reiškiniu , ,. j. .... ‘ • ■ kinu išmintis-sako, kad geras

siu mediciniškas ty- . > yražtas gvav-to as- k-ul is gtdo h-
?. mus sužinot: mint- srą; geresnes- yr# tas kitus /pas i -j
tas stovi ir kaip anks .„Štai pusamžio sulaukęs4vyras ■ tinka lią reiškia. laiktiĮprade-1 

— - : — —L ’ — ___ /—š   _.J— - :— --------— ------ V ' - - r. - - _ 1

Gyvą Žmogų

Pranutė Ivanauskienė su dukrele, ' muzike 
Elena Alekniene dainuoja Alvudo pažmdny, Lie
tuvio sodyboje. Jų klausosi Valė Točilauskienė.

Nuotrauka M. Nagio

jsdytoją nuro- i myn s-avp ir saviškių naudai.
fe/širdies ar j Reikia? pakankamai išminties

sunegalįivžn^ atvejais. į kad nūsiteiktumei

Cold war.

*»ad mout* <*- na<f m pght the- fktrdr

vmna o><_

-rung ternperarure*. AB sen. » enemaee wr * 
-hift tirmy without proper dot hint,

ornę and *el; sufficient And they re

Arrrno Wrth (hr
Bur UHHed State*

pristatančioms.

i rože: mėginama padaryti gyvuli - 
: uitis riebalus mažiau kcnksmin

I .'Jonų celių, kuries savitai kiek 
' iena minta. Žmogaus valgomas 
maistas Įtakoja tų celių mitybą 
ir sveikatą. Tik kai visi bilijo
ną, celių žmogaus kūne esti svei
kos. tik?tada žmogaus sveikata 
sti gerame stovyje.
Bet tu pamėgink keisti žmo 

,iių nesveiką maistą sveikesniu, 
.isas piagaras stCr? piestu. Kuris 
pragyvena iš degtines, taslvini 
na. kad pėrimas alaus, degtinės 
vyno-., yra sveikas dalykas. Kar
au augintojai sakys, pieno rie 
aaiai nekenkia žmogui. O- viš 
cinkų augintojai visa jėgaužsto- 
neteisingą tvirtinimą, būk try 
,:iai nekenkia sveikatai.

Ką jau čia kitaip norėti niais 
j to srityje, kad čia net nuodai — 
rūkymas čia pi įstatomas žmo 
nėms gėriu — ir trceta.-, žmogų- 
t()kia netiesa tiki. Už tai mes visi 
nirime šviestis ir uiisiteikimai.- 
(asmenybėmis) tvarkytis. Tik > 
tada mes pajėg-ime atsipirkti vi- 

j sakioms Sirenoms mums baisia., 
| ligas peršančioms ir jas per gė-

Arvi tbėn the money rar*
- 1x7 ■ VvAV irom the

■HM*'

Į iveikaton pirmas žingsnis yra su 
! sitvaricymas savuose nusiteiki- 
! muose ir paklausimas dabartine., 
■ medicinos patarimo misti žmo- 
i niškai ir vaistus naudoti tik ine-! 
J
i diciniškai. Sėkmės šitame pirma- Į 
; me žingsnyje visiems mūstš- Į 
į kiamsr Daugiau apie tai kitą 
i kartą.

Pasiskaityti: Arthur Ancovitz, 
' M. D. Strokes and their Preven- 
i tion. A jovė Book

Nelaukime Keptu Karvelių Iš Į 
Dangaus

i
Be savų .pastangų, nelaukime | 

.lieko ypatingai gero. Tegul kiti* 
gerina gyvulių maistą, o mes šiau f 
Jien pradėkime vengji stroko. t 
.mkime gerinti savo širdies iri 
inkstų stovi išmintingai gvven-j 
Jami ir tai]) įnikdami bei reikia-i 
irai vaistus naudodami. Mes su j 
šiomis Kalėdomis atgknkime iš-j 
mintingai veiklai. — išvenkinu s 
.•■troko. širdies atakos ir inkstui- » 
negerovių. |

-Vluiii.- negana žandus pudruoti Į 
.r taip elgiantis savo menką svei-į 
satą mėginti užtušuoti. Negana 
utims vien kale imtis statyti ir 
uomi tenkintis visai žmonių ne
engiant tikrais žmonėmis. Bu- 
inas reikalas yra mums savu.-, 
nisiteikimus, save gerinti, žmo- 
inri. Tik taip elgiantis mes pa-
ėgsinie dabartinės medicinos 
iiokslo žinias savos sveikatos 
erinimui pasisavinti.
O tos žinios tuo reikalu yru 

užbėgimas už akių arterijų sie
nelių priskretimtiT. Nelaukime to 
pri krėtimo signalų, nes tie sig-

KO PALINKO-ŽILA fčIAI PRIE KELIO

Ko palinko žilvyčiai prie kelio.
Kam nuleido žaliąsi s šakas? . .
Sudūmojo jaunieji broleliai 
Laisvės kelią Tėvyne atrast.

Ko jūs ūžaujat, vėtros, po šąli, 
Kam jūs laužat viršūnes klevų?
Jau balnoja brolelia. žirgeli
Ir išjoja gint sali tėv.Į.

Neparnešiu aksomo, nei aukso. . 
Man šalis ir be turtu graži.... 
Jei manęs, myl'ma, r. sulauksi, 
Nerymok ilgesingai lange.

Ales išeinam už tė\ okės šąli. 
Su viltim ir širdim a vrom — 
Motinėle!, palaimink .-ūnelį, 
Savo mylinčiom rankom gerom.

Jau gana ašarėlių prilaistei,
Lik, motule, aš joju ramus, 
Už tą didelį ilgesį laisvės, 
Už, gyvenimą, ateiti mūs-

, Jei manęę-tavo akys nerastų — . 
Praretėjęrbo mūsų būrys 
Ašarėlę nubrauki nuo skruostų — 
Už Tėvynę žuvau-kaip karys .

(Iš partizanų dainų)

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Saugokime Senesnius Nuo Nu
šalimo Ir Nuo Išdžiūvimo

Dabar šaltam orui esant, s - 
nesnieji dažnai nušąlą dėl nep 
kankamo apsirengimo. Dažnai 
kius motame einant laukan . 
pirštinių, be šaliko ir be vii:.. ■ 
nių-kojinių. Artimose krautuvė
se visai lengvai galima pirki 
nonių kojinių. Prekybisir. 
vien bizniu rūpinas ir sen:.: 
aplinkos vipn gerai perkali... 
prekes laiko krautuvėse. V/i.a 
nių kojinių reikia jiems p. •: 
pinti didesnėse krautuvėse Jc 
brangesnės, todėl seneliai jų :;e- 

i perka, o krautuvininkai nelaiko. 
' Reikia ir kitus vilnonais rūbu ■ 
i seneliams parūpinti, šyčhtėse p; 
: dovanokime jieiu>

Klausimas: Kaip geriausiai ap- | ir vaisių. Tu dalykų 
•augoti senesnius žmones nuo : ta, nes jie taupiai 
ų negėrimo skysčių ir dėl to iu- ' tinti dalykų

ugoti senesnius

Lietuvio Sodybių

NUDŽIUVUSIO MEDŽIO
ŠAKELĖ

Sena Indu Pasaka

Vieną dieną galingasai 
aievas indra išė^o pasivaikščioti 
po tankią girią. Tarp didingų 
nedžių pamatė nudžiūvusį ir ap
virusi medį.

indi a piisiartino prie medžio 
rr labai nu-tebo, pamalęs ant 
.misos medžio šakos tupinčią lak 
.lingalę.

— Ką tu ten veiki, paukštei’ 
— paklausė Inara. — Ar tau ne
užtenka gražių medžių? Ko taip 
prisirišus prie nudžiovusio me
džio?

Lakštine, lė nusilenkė ir sako.
— Garbingasis Viešpatie. Aa 

esu gimusi šiame meayje, aiu 
■o Šiku mo.Mimusi .skraidyti. Nito 
pat jaunu dienų šis medis buvo 
nano gioetjas ir draugas. Bet 

vieną meną užnuodytoji medžio 
lojo vilyčia prakirto „o žievę ir 
Įleido nuodus — užtat jis ir nu
džiūvo. O. Viešpatie, kaip gi aš 
galėčiau 
laimėje.

Indra 
tingalos

indų

palikti šitą medi jo ne-

labai susijaudino Lkš- 
žodžiais.

— švelnusis paukšteli, — U- 
;ė ji>, — aš na rėčiau, kad ir 
žmonės būtų tokie ištikimi ir 
gailestingi draugai. Už tokį pri
sirišimą aš tau atsilyginsiu, pa
darydamas viską, ke tik tu ma
nęs paprašysi.

Lakštingala nei kiek neabejo-- 
ta atsakė: « . •

— Didysis Viešpatie, gražink 
inedžatfi gyvybę ir aš • amžinai- 
giedriu tavo garbei giesmes. 4

.apran

ir bū

Indra palietė žievę ir medis 
staiga atgąyo savo senąjį didin
gumą, o lakštingala iš didelio 
džiaugsmo" nežinojo ką daryti...

Nes'tnku- įsivaizduoti, jog tu 
medžiu, kurį pažeidė nuoding. 
vilyčia, vrą .Lietuva, g mes, k-.: 
rie maldaujame dėl jos. už-t.. 
jame ją — eitame mažos laksi ir. 
galės. Bet kas bits tt.o Indra, kr 
ris graž i no' medžiui ža I u m-,
gyvybę9 Dabar dar sunku po
kyti.

• Negulima gyventi z 
nos, negalinta taip pat 

tėvynės.be
migo

ENERGY i 
WISE .<

wJ W4c±rtc/ty•.
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TEATRAS
Aleksas Ambrozė

rių. P. Sarpalius muzikes ir V. • 
Bnisokas monokgų ir juokų sky 
rių. Bendrovė Eridgeporte Mil- j 
ik s teatre statė lietuviška vode
vilį. Vaidino kas šeštadieni po, 
du kartu, ir kas sekmadieni pu ’ ’ I septynis kartus i dieną, ištisi:, 
metus.

1916 veikė A. Vitkausko trupė 1 
Vaidino “Mirtų Vainiką”. Daly- Į

F'rtneti :ij; . Didž. Britaniją L 
J'ing-.ires Amerikos Valstybes. 
Lame iš -eno gyvena apie 
lietuvių

I Tačiau iš seniau vestas ir 
i ežioje kai o Įstatymo keliu

m!
■»’ v: :

(Tęsinys)
j

LIETINIŲ DRAMOS DRAU
GIJŲ SUSIVIENIJIMAS

1914. 9. 14 įvyko teatro urau- ' 
gijų konferencija. Atvyko 14 šių 
o?ganizacijų delegatų: Drama-! 
tiško Ratelio, Jaunimo Ratelio, 
Scenos Mylėtojų Putelio (Rose-! 
■undo), Dainos Draugijos. T-

■ylėtojų D-jos 28 kp.. Laisvos vavo A Vitkauskas, L. Žilvičiūtė, i 
J: .!nuomonės Draugijos ir Biru- Aleksandravičiūtė. Širvinska-;. B. .

;> d’amoš skyrius Įkurtas Dra-. Vaitekūnas^ V. Žilvičiūtė ir J-;
u.gs Draugijų Susivienijimas Či- ' Šimkūnas. Vargonais grojo
l -goję. Kiekviena draugija mo-, Pocius. • t

Jaunų Lietuviu Am Tautiškas ' 
Klubas buvo palaipinė organiza 
cija, bet turėjo dramos skyrių ir , 
chorą. Dramos skyrių vedė B | 
Vaitekūnas. j <le<^ivo 1 s”vo organizacijų i

Northsidėje F. Maskolaitis vi-j ° vėliau tuos pi.lipus L 
dovavo katalikų vaidintojų gru-tmugiau-ia kultūros ir s 
pei, kurioje veikė A Salukas,' k; L-.rri'. A niekus turėjo

— - — ’: riaus gabumus. Jis išnaudodavo
įvairias progas ir darė 
mėemilinis sužinoti, ’.tokiu 
galima padaryti pinigų. Jis 
įkūręs nuolatinį tetrtrą. i: 
laiką v iduio kasdien Hull 

“Rudens

1 ėjo po $5 įstojimo mokesčio ir 
i .icfiųičius nuo pelno, gaunamo 

vakarų. Dramos Draugijų Su- 
> .ie-mas galėjo rengti vakarus 
suvienytomis spėkomis.

Susivienijimo tikslas nerengti 
kelių pastatymų vieną dieną, pa

mpinti tinkamais kostiumais, 
(. koracijoniis ir t.t.; laikyti ge- 

raliui režisierų, tobvlinti ir 
Stoti teatro meną tarp 

v'ii..., leisti knygas

11's.

Ipos rei-
bizn le

i

LIETUVOS SOVIETIZACIJA 1940-1941 M.

jo žmona Ona V. Rėkus, O. Va
latkienė. čia gimusi Agnė Nau- 

lietu-' sė-laitė, B. Kaminskaitė, J. Šla- 
teątro ir us. Plečkaitis, A. Rugienius. J. 

ono reikalams, steigti mokyk- Lebežinskas, E. Maskulaitienė, ir 
kiti. Gyvavo keliolika: metų.

! 1916 Lietuviu Dramatiškų!
i . ...Draugijų Susivienijimas Mildos
1 teatre pastatė “Užburtas Kuni- 
1 '’.aikštis" ir “Gairės”; režisavo 
Br. Vargšas. “Mindaugį” režisa- 

' vo Kl. Jurgelionis.
Keistučio Pašalpos Klubas iš 

savo narių suorganizavo dramos | 
i skvriu ir chorą. Suvaidino kelio-i■ j
į lika veikalu. Chore ir dramos' 
1 skyriuje buvo apie 40 asmenų, j 
[ Veikė iki 1931. j
; 1919. 12 į Čikagą atvyko ŪnėJ 
■ Eab.irkaitė 1920 ji Įkūrė Dramos j

Įvairiu- 
būdu 
bu\ o

P; of. Mykclns F/a įnoris buvo | 
gilesnis ir paderi-::'- Lietuve.. t 
tftsinir.k.s Jis išauki ;o i-.- Lie-:
t uvo ■ teisininku k 

'< mirtis apie ’

• se. ‘‘Rudens -ezene Vaičkaus 
teatro maršrutas” buvo pa-ktlb- 
tas 1928. Per tiis mėnesius p'- 
tatė 11 vaidinimu lietuviu b: ■■ 
rinėse svetainėse; tuo pat rneiu 
Goodman teatre ėjo šie veikalai: 
‘‘Gluša.s”. "Taip mirdavo lietu
viai”, “Klasta ir Meile” ir “Min- 
daugis”. Kai statė “Mincaugis”. 
turėjo 70 psl. programą su 155 
skelbimais, kuriuos davė 23 dak
tarai, 17 nuosavybių pardavėjai. 
16 vaistininku, 6 laidotuvių di
rektoriai. 4 advokatai ir daug 
Įvairiu biznierių Vaičkaus trupei 
talkininkjvo Tendzelvt.

(Bus daugiau)

’ □< judėsiu muzikos, gimnas-i- ■ 
':^s ir pan. Nutarta skaityti or- 
r p.ų “Veidrodį”, surengti pami-. 
ri imą 25 m. sukakties lietuvių

;• -tro' Amerikoje. Parengimo pel: 
naskirti nukentėjusiems nuo

i vro. Valdyba: J. Strimaitis;
irm., A. Barčius vicepirm., V.

šiieika sekt, F. K. Strzyneckisi 
‘.uito sekr.. K. Draugelis ižd.. Br.; 
Vargšas generalinis režisieriusj 
\V. Pierzinskis suenarijus. P. Ku- į‘ 
kutis ir B. Liutkevičius — jo pa- [ 
dėjėjat j/ j

1915-16 veikė Z. Vitkausko Te- i kursus ir 1920. 8 20 suruošė tų; 
: -rraiška Grupė. 1916. 3. 18 vai-j kursų atidarymą su spekta. iiu 
'žino A. Čechove veikalą “Jaunas : “Peteliškės”. Vaidine P. Stc-js, 
žmogus”. I A. - Petkutė, J. Balsis, Janusais-

1915. 12 2z Dramos Draugija, kaitė, J. Starkus ir Ū Babickai ė.] 
du kartu state “Mindaugį” A.! Gyvavo trumpai.
Olševskio teatre Milda. Pelno Ii- • 1923-31 Čikagoje darbavosi
ko apie $500, kuris buvo paskir-J Juozas Vaičkus, įkųrdamas Dra- 
tas nukentės usiems »ųo'--karo mos’ st ūdiją; kurią -buvo pava- 
Jietuviams šelpti. Finigai nuo ■ Giries Vaičkaus Teatro Studija. 
Dramos- Draugijos ir Olševskioj Jo trupė reikia išskirti iš visų' 
pasųsti Lietuvos Mokslo Draugi-' kitu Čikagoje veikusių teatro j iMvių Charge 
j:.i Vilniuje. To laiko Dramos, draugijų bei trupių, nes VaičkusI y^šjngtone Anatoli 
D-jos pirmininku buvo J. Pru-į iš savo statomų programų sten-1 ■L,ais^e rašoma. Tai. 
šinskas. o sekr. L. Žilvičiūtė. ■ gėsi uždarbiauti. Visi kiti Čika-C‘,,ta l)ei sovietinės okupaci-

1915 įsįkūrė Lietuvių Teatralė ’ gos teatriniai vienetai vaidinda-! Jos metu- nenustojo tiosku.si tau-
Bendrovė.iš profesionalu vaidin : ve savo organizacijom^ ar kitoms, ^nės >r valstybinės (national)

G. SHULTZO SVEIKINIMAI
LATVIAMS NEPRIKLAU

SOMYBĖS PROGA

Latvijos nepriklausomybės 67- 
-ųjų metiniu proga. JAV-bių 
Valstybės Sekretorius George P. 
Šhultz spalio 29 d. laišku pasvei- 

d’Aifairej 
Dinhergą.

jis negalėjo š-ų --".nproun . j 
pav-irde. j 
inicialais.

‘••cj
nu pasirašyt« vardu ir 
bet ponai;dojo X. Y. 
cpatisdirame už ien 
_ Jaus teisininko darbą 
tesiii Amerikos lietuvių 

su ’U(- susipažintų.mai

tojų. Steigėjai buvo: A. Mockus, draugijoms,, ir vaidintojai už sa- 
J. Pąkalniškisj ir V. Kundrotas, yo .sunku darbą atlyginimo ne- 
B. Vaitekūnas vedė dramos sky- f gaudavo. Uždirbtus pinigus jie? ? • • f . i •.--5 » .f, J '*** -

• UTskATŪRLA, Eeturių- ataratttroa. meno h' mckfti 
m. mėtraitia. Jam« yra vertingi, niekuomet neeeurtą, Vte^ 

Krėvės, Igno Šlapelio, Vinm Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J, Raukčfo, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Mataaeričirus tr V 
Meilau* rtraipenlal bei rtndljos, Iliustruotos nuotraukomis % 

K. Cturiiordo. M. Šileikis, V. Kaiuboe, A. Rūkžtelėa ir A. V*f»'

•© DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetė*, r* lytoj c* br fcr* 
iulą lokių pirmūnės Jnorės Vaičiūnienės atsiminimai apie 
hventea bei jų istoriją (r eigą. Įdomi skaityti tr nedalnnojw! 
’eras, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dnomenlrah 
>-?’ ulkuliaiafa.’ Studija vra 151 pusi., kainuoja ?2.

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apra* 
’r? luošo. Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne *au» 
•'^'onimo bruožų apraSymar., bet tiksli to latkotarpio buities tit» 
•.storinė studija, suskirstyta cktrsneliais. Ta 203 puslapių fcnyj 
'T’rduodtma tik ui IX

© LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo- Ta mala»» 
y r Jai rašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni
•JbgUTUa apskričiu dueme^mis. Aprašymai Įdomū? kiekvienai 
storini. Leidiny* fti umr norit- nuotraukom^, patalpoj* duodami 

-‘^srdfių paradlnlms'Ji jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
■'.ludm.goje SSi pusi knygoje yr* Rytprtafą lamėlajta. Kaina •*

« K4 LAUŽU* LflMfi, -slytojoa Petronė^ Orlntaftėii ata. 
JuTonl Ir mintys apie tsmenit Ir rietas neprik. Lietuvoje ir pti 
• .iriais bolierikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiai 

'.yt kainuoja tik ęj

> JULIUS JANONIS. pcetM Ir revoliucionierius, nempiM., 
'ir tr klaidingai InterpretuoJ smas gyvenime ir politikoje? tik *< 
įsrgfo Jaticsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ui tmogaus tel** 
Xayga y*a didelio formato, >85 puslapių, kainuoja ąČ

? RATTMNJS N0VTL25, S. Soataiko k try ta, J. Vahdfti 
i*L knyfcj* fra 4f tąmojlaąų novelių. Jahkr Jtt

ne Ir-\ ų svarbiausiąjį tautos siek 
valstybės politikos tiks! 
šiuo laiku tiktai iš Sort, 
uva galėjo tikėtis pagal1 

gauti Vilnių, šio tikslo h 
zuo'am.i. nc-drpdatna 
apie ryžtingą ir vieningi 
pricšir.i.ną Sovietų re 
•nams glaudesnio polilit 
lilitariuio kontakto tarsi 

lajatn saugumu:” užtikai’ 
toks pasipi icšitiimas dėl 
Įėgų santykiavimo taią 
rios iziliųotos Lietu.vos i

Lie-
i . t-

;i 
thoti 
p.si-

alavi- 
ai — 
oer.d-

pi o- j 
‘ 1:1 inii-ct?.' Lietuvos neutralum;, 
I lg..ini"i ncišsilaikė ir galingų u 
I kaimynų buvo sugniuždyt. s.
Lietuves neuti alumas buvo pt 
veiktas šių dvięu momentų:

1. kad ir 'lepindama pas sa •<* 
b< muni'titii prosovietinį s?jū< j

1 Lietuva vis dėlto savo užsiei b 
politikoje \ isą laiką palaikė i - 

• us ir ištikimai draugiškus s- 
-.ykitts '‘i Sovietų Rusi a. K_jj 
metų Regos taikos sutartimi r u-1 
state visiems laikams savo i" C-, 
nes siena> ir arcjp.daidavę r 
bet kokios buvu<ios iki tol i ■ - 
malinęs Sovietų įtakos, 1926 r -j 
u draugiškumo sutartimi su j 

tiprino gerus kaimvninius s i-.
1 ° “ j

l tykius, ir ta sutartis dar te u ■ 
j buvo pratęsiama. Lietuvos vi j 
■ siionienei susidarė Įspūdis, lr-J 

rU | Sovietu Sąjunga yra draugiška: 
Y'' nusiteikusi Lietuvos atžvilgiu ir 

uirėįo daugiau simpatijų. ne;u 
naciškoji Vokietija. Šitokia - 
eiamu politinių kontaktu tradi- 
ei:a veikė Lietuves valdančiųjų 
'hicksniu psichiką. slopindami 
iu atsparumą; riete, iš Sovietų į 

inscenizavus jų ip:as- Į ’ jetnvoic buvo maž’ttu ^ou'-ia 
m.as pavojus todėl, kad su Sovie-

Į tais, nuo kurių Lietuva skyrė 
, Lenkija. Lietuva iki 1939- metų 
karo bendrosios sienos neturėjo: 

j kontaktai su Sovietais buvo su- 
ridarę Lietuvoje tam tikrą jos už 
sienių politikos tradicija.

2. 1939 metų rudenį faktiškai 
Sovietų rankomis 'atsidūręs Vil
nius, kuris per’visą neprikJauso-

j mos Lietuvoj, gyvenimo lai- 
! kotarpį -sudarė jos pas*o- ;

’ų žygis i Vakarų Gudiją ir 
kt.ru Uki.riną buvo jų ofiei 
motyvuojama ne kaip karo 

s prieš Lenkiją, bet kaip pa- 
. elbo.- sutrikimas “broliškoms'’ 
H'd’i ir ukrainiečiu tautoms, Ti
kusios. Lenkijai žlugus ir jos ,-y- 
i iaiisybei pabėgus i užsieni.is} 
anarchijos būklėje. Kiek vėliau 
ovietam-

t. is metodais tarsi plebiscitirats 
Vakaru Gudijos ir Vakaru Uk
rainos uždedamus “seimus”. ’ ų 
• eimu” “nutarimais" atitirka- 
■n^je RaUG^nosios Armijos suda
rytoje aplinkunivjc šios teritori
jos tapo Įjungto' i valstybinę 
Sovietų teritoriją. . uo tarpu 
Pabaltijo valstybėms Sovietų bū
ro pasiūlyta tartis 
bendro saugumo 
s vitarpio pagalbos 
kad užkirstų kelią 
riam” karui išplėsti į laisvę, tai
kingą Rytų Europos erdvę. Pa
skelbusias savo neutralumą ka-į 

, re ir neikusios galimumo baU.n- 
suoti tarp trijų stambesnių -<ai- 

Sovietu.

'S.CiOS

irc'O-

gybės atrodė. neimant 
gra nąs L'etuvos -unaikir 
Lietuvą vsKLanticji 198 
rudenį, a4rodė. vedė Lit 
tksliiizivir.Į kontaktą su 
tirs aiba tiesiog i Soviet 
tinę orbita su vienintele 
n.i — laiduoti Vilniaus <

poli- 
•irti- 
' i ni

ovė n- 
Tcdė

jie 
padi- 
tikė-

tualus 1: iniėjimtis jiem- 
toks milžiniškas į,, svarbi 
vių tautiniams idealams 
tuvos garbei, kad šia k? 
tikėjosi padengti pavojau 
dėjimo nuostolį, o pagali.- • 
iosi laimėti laiką ir nežii
<e Europos karo padai : ose 
sulaukti tarptautinių a’ .ky
lių, kurios vėl grąžintų I i- .ivai, 
tačiau jau šį kartą Lietuvai su 
Vilniumi laisvo iaviravi.ao b i 
veikimo galimumą-

(Bus daugiau)

— Jei sankcijos bus t 
prieš Libiją, tai jis pa' 
Sovietų Sąjungą, ketvir. 
vakarą per radijo pasKell 
dafi.

mes 
yps i 

ienie 
ė Cha-

•t. * *
(Tęsinys)

Drauge su Vakarų Gudija i 
Sovietų rankas kilii'. karui, sc- 
vietai vykdydami minėtą susita-1 

i rimą, užėmė plačias Lenkijos 
Respublikos lytu prnmne-.jas — 
Vakaru Gudiją ir Vakari’ Ukrai
ną. Drauge su Vakarų* Gudija Į 

. Sovietu rankas ir tup pačiu į jų 
faktinę dispoziciją pateko ir Len 
kų nuo 1920 metų okupuoti Ry- 

i tai — Vilniaus kraštas su Lietu- . _ .
į vos sostine Vilniumi. Šis Sovie---myrinių valstybių

I Vokietijos ir Lenkijos, nes Vo- įj 
•rietija jau žiauriai kariavo, T.en- į 
kija gi jau žlugo — ir atskirto-, g 

karo veiksmų nuo demokratinio i § 
ando — stiksu pasaulio bei ne- j 
jausdamos iu visą laiką buvu-ios i

i užuovėjos, nedri'O pasipriešinti j 
■ j Sovietų pasiūlymui, ir Pabaltijo

r < valstybės iš karto atsidūrė fakti-
i nėie Sovietu galioje šiuo.atzvil- 

i r. i u tarp Latvijos, iš vienos?))ilsės.
ir Lietuves, iš antrosios, buvo 

j tani tikras skirtumas. Latvija ir 
j Estija visuomet buvo linkusios 
: remti Lenkijos sistema, gi Lie- 
' tava ilgą laiką iš viso santykių 
į su Lenkija neturėjo, o vėliau 
i šiuos santykius užmezgė tik prie- ! *vartos — Lenkijos vitimatumd 
— keliu. Visos Lietuvos politi
nės ir ūkinės aspiracijos ėjo j

laisvės, gvvai patvirtina tos tau
tės narsą ir moralinę stiprybę. 
Mes pasimokėme iš jūsų pavyz
džio ir visais atvejais ir toliau 
remsime visu tautų būtirą tei- 

apsispręsti savo likimą".

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, UI

• RŪPESTINGAI iSPILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
1 y ai. ryto Iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8’30 vaL vak.
D. £T HLMAN, B.S.. Registruotai viLstininisj

For constipation relief tomcriw 
reachforEX-LAX tonight <

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder? 
»
Read label and follow Pit: 
directions.
C Ex-Lax. Inc., I9S2 '“ė**' ' '
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1. Dr. Karlo Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

jH tomas ------- ..----------------------- —---- ----- -------------------

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
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H dalis, 229 psl.__________________________
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$6.00
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J. Venctevw, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
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54.00
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NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago. III. 6060fl rftje- 
i kite čekį Ir pridSkte vicn$ dolerį persiuntimo Uleldonifi.

su jais del 
užtikrini.no, 

princip:
‘imperial’

— Šiaurės Kinijoj sniet aud
rų metu žuvo 20.0C0 r’ib:ų ir 

karvių. Buvo dideli šalčiai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKi >JE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalir.ė 
orųaąizacija. lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. ' ’
• * .- ' ■ • r—

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILU O NŪS doleri t 
apdraudę savo narį j us. k

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško peh o 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki S10,000.

SuA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai.

SLA — vaįkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
SljOOO apdraudos sumą temoka tik $300 metama.

SLA — kuopu yra visose lie'uvių kolonijose.- 
Kreipkitės t savo apylinkės kuopų veikėjus, 
Jie Jums mielai paselbės j SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai-i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W.730tIi St, New York, N.Y. 10001 ' 
: < ? j' TeL (212) 563-2210 j

•ui. UODAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

is PRAEITIES ŪKANU 
ATEINA LIETUVA

sarrtžė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo ri 4ką, kas bet kada tx 
£et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuvtuf 
ir lietuvių kairi. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof K 
Būga pas gerbusius šimtmečio pradžios kalbininkus, pad ari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruodė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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CHADAFI
<RESAAK i

Prezidentui Reagariųi atsisakius "vartoti- karo-jė- 
gr pr’eš palestiniečių centrus Libijoje,-Mahometas ai 
Chadafi pradėjo įtikintęti |aisyąjį pasaulį,, kad Libija 
nebuvusi komunistinė, J^.ėkonominės ^mierikos sank
cijos priverčiančiosLibijcfcgyventojus žingsniuoti su 
komunistų valdovais irP^detų-Sąjunga, j-

.Reikia pripažinti, kad įGhątfafį- jattaiiįr^ai perįsį- 
orientavc. Ameriki^afriji-j^^strio Žlrio, kad jis laįko-- 
si duoto žodžįo. Jfefgut'p^i “Reaganas ' paskelbė, kad 
amerikiečiai nevartos .Viduržemių jūroje - ir Vakarų 
Europoje turimų karo jėgų, prieš Libiją, tai diktato
riui nėra reikalo bėgti iš Libijos, bet melų apie dabarti
nį Libijos valdovą ir bandyti atskelti amerikiečius nuo 
Vakarų Europos ir oficialiai leisti rusams įkelti koją, • T • 1 • •į Lioiją. . , - . . /

Praeitą ketvirtadienį, sausio 9 dieną, amerikiečiai 
leį’ > sovietų pakrančių laiveliui įplaukti į Tripolio uos
ta k galėto išvežti Sovietų Sąjungos tarnautojus Li
bi 2 s is taip pat galėjo išvežti ir patį Chadafi iš
Li ' s. J?’gu Lįbįjos karo vadai būtų pasisakę prieš 
Cl .to poetiką, tai jaųj'saugiausias-kelias būtų bu
vę ? -Huto, i iš Libijos kartu su sovietų diplomatais. 
B .toto.?. patyręs, kad. prezidentas vartos tiktai 
el •'C..1 ims sankcijas,-bet nekels Viduržemio jūroje 
es . ■ ■ amerikiečiams išvykti iš Libijos, tai jįs
p: . . ė • atilikti ir vesti propagandą prieš ame-
ri kc'us.

'.....i airio vakre Chadafi per Tripolio radiją 
p< ' amerikiečiai patys stumia Libiją į ko-
m k?.--- Jie paskelbė ekonomines sankcijas
p •' šiuo savo veiksmu jie stumia Libiją į
k< : -mikas. Chadafi paskelbė, kad Abu Nidai 
n< ' cje, kad čia jo dabar nėra ir kad Libijos
v; .u/1 nefinansavo Abu Nidalio organizuojamų

-/nft.1 uu-newi.- w-iwwjwwa1 m m.    

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

„ .l’SIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
I

ELDORADAS
ir.thvidas, — tai istorija, anot Le 

ko: taip, skirtinga istorija, nuti- 
kyri skirtingam kiaušinėliut Mes esa
me “mes” pirmiausia todėl, kad gavome 
tam tikrą paveldėjimą gemale, paskui 
todėl, kad patyrėme visas savo gyveni
mo aplinkybes.

(Tęsinys)
Abu broliai, Pobs ir Mari, žmonės isriiavfhę 

j ėdu turi bendrą aistrą — dailėa kūrinius. Vie
ras ir antras susidarę puikias kolekcijas, kurias 
i afinuoto skonio, neapsiriboja vien*į4ik bizniu-: 
regu’iariai di lina- GmstiMte, entužrtfetiškas De- 
hkiua garbintojas- 1864 tb ups vasario mėnesž 
, r n "'17 ‘ni šio tapytojo dirbtuvės išpardarimą 
— Df ’a'ur ■ m:r? ’ neš dvejus metus — nusipir- 
’ m d’dzioi<» meistro priveiksiu, etiudų, ps- 
i.;-,-. iLs t?ū. su į na parištom. (Popo * T - ponios

Bet Chadafi ruošė dirvą Libijos įjungimui į Sovie
tų Sąjungą. Jis žinojo, kad Libija viena ilgiau nepajėgs 
išsilakytį- Chadafi jau žinojo, kad italai attiakė par
duoti Libįjai labiausiai reikalingus modernius gjnkluB. 
Italįja įmportuodavo iš Libijos aliejau* ir kitų produk
tų už 2,527 milijonus dolerių. Jeigu jau italai sustabdė 
ginklų pardavimą, tai seks įr kitų prekių pardavimą.

Libija yra buvusi italų kolonja, iš Libijos jie gau
davo įvairių prekių, bet jam buvo aišku, kad Italija
paklausys prez. Reagano, jeigu jis panorės, o ne Libi
jos. Jam buvo taip pat aišku, kad aan ašiai pasielgs hr 
Vokietija, kuri praeitais metais įvežė aliejaus ir kito- 
kįų produktų beveik už du bilijonus dolerių. Jam buvo
aišku, kad vokiečiai jau pradėjo bėgti iš Libijos, pirma,
negu amerikečiai.
.... Chadafi yra gudrus propagandistas. Jis paskelbė, 
kąd Fidel Catro nebuvo komunistas, bet Amerika pri
vertė ne tik Castro tapti komunistu, bet ir Kubą paver
sti komunistine valstybe-

Šį tvirtinimą pakartojo ne vien Tripolio radijo sto-1 
tis, bet ir kįtos Libijos radijo stotelės. Jos kartojo, kad 
Castra nebuvo komunistas, bet tai buvo didebs melas. -M. šiie&is žiemes vaizdas

fūamos jėg°&, dar. Banja jė
ga. siundantį p4iKik»iiu kaimuo- 

,|633 męftjgs G. C^iiiėjįj^buvo' R mio žemes. Tą jėgą tyrinėja, 
iškviestas^'^oiua.įki'U' jfim bu, esieš galia nūstatys ir paskelbs, 

įvo sudary^Š teLm^. Jis-aiškino ' ūto .tarpti- : .josios vąrda-,
, apie Koj^įniko o jis • dar nenėstatytas. •
įpats buv^(^>JveJ•s.ta^’, atsisakyti Tiek žjRoiųa,* kad Galilee Ga- 
ūpo tvirt^HU, ka4^enfę suka- iilėju* .-padanė klaidą.; Visą ei■ e 
si apie Siijrįą JelgtiJ^s būiu ne-i mokslininkų, patikėję Gblilėju- 
šųtikęs tpvpądaryjiį fei- irikviziei- ' mi,,.kar$ej® tas pasas kįaįdas 

: ;os teisinį būtu ^įenįgs sęaą Lauksime šių dięnų moksaninkų 
žmogų j ‘^rva ranjęaif'-. LJ : tikslių žinią. . ’ v

Galilėjos- pėiĮąėpžieis®i.d. pagei 
naujumą.- pareiškipją^ vis-
kas būva baigjaAtai .Galijejus pa

GALILEO GALILĖJOS

Galileo Galilėjus buvo didžiau . 
šias fizika^, riat£mąjkas ir aitrą--.' 
homas, kurį pąsaulu iki š:o me-: 
te tuxsij.). Jįs. paskcžjė kelis įs- 

u UtyntB.. k .'i'i? \ i .- . a', i.y’-j 
« gahofo iki šio inėto.

G gilėju s I5u4’ hictais giniič' 
Italijoje, . o palaidota^
j642 metais-riorenereję. Jis gy- 
vtno, mnkęsg dirbo ir kitus jno-

Kada Castro sukilo prieš buvusią Kubos vyriausybę, 
tai Castro jau buvo komumstų partijos narys ir klau-. , 
sė komunistų pagrindinių .MaskvosCtfijrodymų. |

Pradėjęs kovoti prieš Fulgesm ^Batistos vyriąusy- j 
bę, -jis buvo sudaręs koalicinę grup^yė kip Batistes kaw 
rial pralaimėjo, taį Castro pirmiau&įą nušovė stipriau- 
soė opozicijos vadą- Jis nesurųošėj^J teisnto, kuris ne
nutarė jį sušaudyti, bet Castro i lakūnas paleįdo kulkas 
į opozicijos vado lėktuvą, kai jis skrido į kitą šąlą. Cas
tro apgailestavo, kad opozicijos vadas žuvo ‘Tėktuvo 
neiamėje”, bet netrukus paaiškėjo, kad Castro įsakė jį 
nušauti. ; ;

-Chadafi, badatnas Libija kariuos,. pulĮdnįnkas ive-;i
de- Demokratinę Libijos respubliką, o prieš E stetus mi-1 ^VQ mokiniais diktavo it aiš 
nėtą respubuliką jis jau paskelbė Socialistine Libijos .kino astron^įos,d^kųs: 
respubliką^ kurią surišo su .Maskvos-agentais. ' . _ ,r_. .
'- “Kaip Castro buvo komunistas-,Ataip ir Chadafi beri-’ uriversle jis pradėjo stu- 

dradarbiavo su misiąs. Jis priėmė Šimtus Maskvos’ agen-1 
tų į I4b*ją, kai prez- Sadatas įsakė visiems rusams iš- 
sikraustyti iš Egipto. Chadafi bandė įsiveržti į Egiptą, 
bet prez. Sadatas ne tik sustabdė Chadafio tankus, bet 
jis suųaikino ir sovietų aviacijos bazę įsteigtą

Chadafi glaudžiai dirbo su Maskvos agentais šiau
rės Afrikoje ir stengėsi padėti rusams įsistiprinti ne 
ven Čade, .bet ir Sudane, bet jam nepavyko. Niekam ne 
paslaptis, kad jis rėmė Abu Nidai organizuojamus pa
lestiniečius^ kurie užmušė 19 žmonių įr sužeįdė apie 
pusantrų šltnto. Romos ir Vienos aerodromuose- Jis pa
neigia Abu. Nadaliui teiktą paramą, bet jeigu jam 
reikėtų išsilaikyt Lįbįjos vyriausybėje, tai jis nori pa
ruošti dirvą Libijos sukomunistėjimui Jis yra įsįtįki- 
nęs, kad bendradarbiaudamas su Sovietų Sąjunga yra 
vienintelis kelias jam stovėti Libijos vyriausybės prie
šakyje įr išnaudoti krašto gyventojus. Libijos gyvento
jų dauguma yra arabai. Chadafi priklauso prie tikybi
nės musuhnonų grupės, kuri leidžia jam kalbėti ir nau
doti kai kuriuos Korano dėsnius.

į Baigęs mokyklą. Pi-

dijuoti mediciną, norė:e būti gy- 
Jiiytoj.ąs, bei" riiftdicinos nebaigė.

’• studijavo'ntit^ma-.iką ir astro
nomiją.

Nutraukęs medicinos mokslą 
Jizos universitete. 1585" metais 
jis išvyko Į Ftoreneiįa Arohkne- 
do ir Euelidd mokslus., o'kėliau į | loję apakOį 
r> j<._ -----, . Mokslibįnkas Galilėjus Pizoje

4

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

| Arozų pavardė dviem atvejais figūruoja Dela- 
krua “Dienoraštyje” — 1856 m. vasario 2 d. ir 
kovo 26 d.) Tie kūriniai prisidėjo Giustavo bute, 

j Brenda aikštėje (dabar Giustavo-Tuduzo a'krte), 
prie Kero Domje, Jongkindo, Kurbe kūrinių, ku
riais jie, negali atsidžiaugti.

Patarmas, platus gyvenimas, maloni ir 
j aukšto stiliaus aplinkuma kuriai orientalinės 
i keramikos rinkinys suteikia egzotiškumo, ra- 
: mi. laiminga atmosf era visa tai Poliui lyg iyg 
ir primena anuos.tolimuosius metus, kai jis gy- 

I veno pas doną Pio. Pūrų keist? jeigu jam nepa- 
I liktų pas Arozdš, ir .tuo be abejo, iš dalies aiš
kinama, kodėl Al’»ia pasirinkę Giustavą svo \ai-

Į kų globėju.

j Testamentas dar labiau sustiprina jos ryšį 
' su Arozoiųs. Šie turi Paryžiaus priemiestyj> 
Sūn-Klu, Kalėto gatvėje, namą, kuriame dažnai 
dažnai buvoja- Netrukus Alina įsikuria visai 
šalia jų Ospite gatvėje N r. 2. Ji čįa 
gyvena su dukteriitiL kai tuo tarpu Pl’s eis i 
Žanreiro. ?* , ’ .v

Atilkęę eilę formalumų, reikalaujamų jū- 
' reivių karinėj įskaitąs valdyboje, Polis netru* 
kus sužino, kad gruodžio 7 dieną įsės į Pakrovė- 

, jų sąjungai prklausantį “Luzitaną”, kursuojan
tį į Pietų Ameriką: paskyrimo uostas — Rio de 
Žaneiras.

t

•* — O. vis.dėlto jU sufcasi! -r . i 
Pasibaiglis. teisminį kuri laiką.

' weno Romoje, bet nettukųs.rii : 
vyko į netoli Florencijos vilą 
Ar-certi. Jis norėjo ten aprimti,-- 
sutvarkyti savo nervus ir vėl-, 
tęsti matematikos ir fizikos dar-į 
bų, bet jalu hepavyko. Teismas 
tiek -į slikrėfė, kad jis toje vi.- į

— Nuo Naujų mėfū'Rėru. vals- 
lybeje, Hvarais; provihęig0! žu
vo 29 žmoūjųį žnyftidų kovei'.'

gn£ i u. Jįė .■ar.'ŠfEMi.-k^ą:

— Penktadrirų diaizu milici- 
inkai' stdattžt- N. Mėtų paliau- 

i b?s ir grtkkūs puolė Libane karo 
j įėčgas Beilsite -Rytuose.

f — Pundžabo siaurės Indijos 
v. * . , . • kariai'' suėmė "UJO -siėhu nore--naruose žemes■ traukos įstatv-- . . . . . ., ... . *. , jsju pasiekti Pakistane pameni,t-n-us. Užlipęs ant palinkusios Pl-j j - - -

zos bokšte Galilėjus pjeido : ~ ! \>. ‘ . x. ;* . ’ • , Į — Valesa pataria lenkiųvyriauvienodai- sverianti plunksna ka-^ b.•, !J . ' - . i $vbei pertvarkyti kale onih. nes
t uoli ir tiek-pat sverianti gele-į .* 1 . ■ • -. , . -,'. ., .. , . . | ntose prigrūsta labai daug zmo-zies skntulėlį Šimtai zmonmį . r ■ - 
niate, kaip plunksnų kam adys! - w r - • , -............
ji geležies rutuliukas . vienodu „ "J .

... . . , , l . t — Smitrsoman institutas Pagreičiu krito nuo bokšto-1 rd tuo i . . ■ .... • ,' .. x , . „• ,. . c ivziuie uz 7 milnonus doleriu oaciti metu pasiekė šaligatvi. • i ' . , ...i nupirko Veveer paveldėtą ver- 
Šiandien mokslininkai nusta- Į tingą persu meno paveikslą.

Paditą ir dė^ėCmateinatiką.
• •—\

159?: mefri> .paruošė visus 
apskaičiaviffljis Koperniko .pa
saulio vaizdui sudaryti. Koperni
kas nepa:ėgę savo sistemos mate
matikai pagrįsti, o Galilėjus tai’ 
padarė.

1633 metais jis pateisino visą 
Kaperniko sistemą, o 1636 me
tais visa jo sistma buvo Įtraukta 
i skaitomų knygų indeksą. Ti
kintiesiems buvo uždrausta skai
tyti Galilėjo paruoštą aiškinimą. tė. kad plunksnų katiuolys vis 
To dar neužteko. Galilieius pa- j dėlto vėliau pasiekia/ 
ruošė klausimų ir atsakymu kny- • kirtumas labai mažas, nes Pizos 
gą. kurioje klausė ir aiškino vi- j bokštas neaukštas. Bet jei pa
sus žemės apie Saulę sukimosi i leistiems kūnams tenka kristi iš 
problemas. Tie pokalb’ai su | didelės aukštumos tai susidaro 
Galilėjų buvo taip surašyti, kad > (išdėlis skirtumas, šių dienu 
juos galėjo suprasti kiekvienas mokslininkai, turėdami tikslias 
tuos klausimus ir atsakymus skai: priemones nustatė skirtumą.
tęs žmogus. Paaiškėjo, kad be Žemės trau-

Havro krantnėse, iš jūros pučiančiame drus
kingame vėjy, Polis pasijunta visai nauju žmo
gumi. Melancholiškieji Orleano k’ Paryžiaus 
metai saiga dingsta- Tikrai, iškeliatu -reiškia at- 
gįmlti.

(Prieš 17 metų, beveik tiksliai diena į dieną. 
1848 m. gruodžio pradžioje. vienas vaikinas, 
vaikinas, turėjęs tada maždaug tiek pat am
žiaus, kaip ir Polis, irgi sėdo Havre kaip jūri
ninkas kursantas į la'vą, plaukusį ta pat krypti
mi, kaip “Luzitanas”. Tai buvo Eduardas Mare- 
Dabai' 1965 metai: “Olimpijos” skandalo me
tai).

Havre jau nuo pirmųjų žingsnių reikalai 
jam klostėsi kuo palankiausiai. “Luziano“ kapi
tonas Formbarelas, spalvotasis, “kvarteronas”,— 
“visai malonus tėtušis”- Laivas, šešių 654 tonų 
tristiebis (bet ne L200 tnų. kaip rašo Gogenas), 
atrodo itin šauniai, ir jo įreųgjniaį , puikūs. 
Tarp virvių ir burių kyla ir leidžiasi akiratįs. 
bangos pliuškena rutinečio vėsoje. Gyvenimo 
rytmečio. Atšvęsti jam šVintančfos naujos ir sti
prios būites Polis išeina “pirmąkart nusidėti” į 
kažkokius jūreivių viešuosius Hemus. Dabar jis 
jau esąs vyras. Dabar jam prasidėsiąs gyveni
mas. Jisai leisis į Eldorado kraštus.

Prieš išplaukiant, paą jį užsuka pilotenas, 
kurį jis pakeitė. “Tai jūs būtumėt geras —įteik
tume! nurodytuoju adresu-^’ Polis žvilgteri i vo

■’ šaligatvį.: — Kancleris Kohl atsisakė tai
kyti sankcijas prieš Libi. ą. nes 
ten dirba 1.500 vokiečiu .specia
listu. — Castro nebuvo komu
nistas ir Kuba nebuvo komunis
tinė. bet Amerika 
Castro sukomunistėti.
gali primesti ir Libijai sukomu- 
nistėti. — pareiškė Chadafi.

privertė
kaip ji

ką “Madam Erne, Uvidoro gatvė.” Buvęs pilote
nas tęsia toliau: “Pamatysite,žavi moteris, ypa
tingai jus jai rekomenduoju. Mudu su ja abu iš 
Bordo ” Pranašingi žodžiai.

Kelionė jūromis vyksta puikiai. Pavėjui, 
gražaus brizo nešamas,“Luzitanas” dūmai po 12 
mazgų. Polis žavisi, įplaukęs į Rio įlanką. Bai
gęs tarnybą, jis piratiausia skuba į Uvidoro gat
vę. Uvidoro gatvė su prabangos dalykų parduo
tuvėmis, plunksninių gėlių dirbtuvėmis — vie
na iš labiausiai lankomų Rio arterijų. Parduo
tuvių tarnautojos, daugiausia prancūzės, labai 
Išgarsėjusios lengvabūdiškumu. Minėtoji bordie- 
tė madam Erne, apie 30 metų amžiaus daininin
kė, atliekanti pirmaeiles roles Ofenbacho opere
tėse, savo elgesiu anaiptol nepaneigia Uvidoro 
gatvės susidarytos galantiškumo/ reputacijos, 
“Duok j tave pasižiūrėsiu, mažink. Koks tu dai
lus!“ Ji Švenčia neatšvenčia pilottno sutiktuves; 
jis praleidžia pas ją “smagų” mėnesį-

(Bus daugiau)
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ŠALFAS

Pi.'bėpo lietuvis

Iš Paryžiaus patirta, kad'Ma

BtS

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

į
- ^*5. ■-

Š “Lietuvos Aidai

Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Pa^e 06058

b

i

fe

s

Chicago, DL 60629

OPTOMETR1STAS

2618 W. 71stS£ TeL 737-a£4S
2533 W. 71st Street

ir “contact lenses^
1410 So. 5wth Ave., Cicero

s

jokio

Florida

PERKRAUSTYMAI

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

trimmed of excess f>*
1

S1
Vedėja Aldona Davkve %1
7159 So. Maplewood Ave.

Telcf. 7'8-1543

n

M

- Naujienos, Chicago, 8, TH. 16. I9BF.

Dtgrw of difficulty: Easy 
Tm*<: 1 hour, plm 1 day of

M 
2 
2

gydytojas m chirurgai 
SPECIALYBfc AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal ausitanm^

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

" Stoties W0PA - 1490 AM

O t

*
s 
M

B

tia (BŪ o<ri ertishfrd 
piwappte, oadramed

KAZĖ BRAZDŽIONYTe 
Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

eup lemon ftriee 
dovei garbe, minced 
tablespoon* toy uuos 
tablespoon molaiMs ar 

brown sugar

?Ii
»

Apdraustai parkrau^tynw
K įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5991

I93i S. Manheim RA, WeWch»mr. 1IL 
VALANDOS: 3 -9 darbo dienom ta

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinlkw 

Medicinos direktorius

Oris© telefonas: /76-233G, 
foridenclios telef.: 448-5545

Wallf between rooms in 
th t home b^gan to disappear 
in the early 1950’1 wr en tho 
►xtilled “^pen floor plan’* 
in LiUrlors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
cri home building was caused

K/iifcp Valdyba.

gims venų išsiplėtimo hemc- 
roidų gydymas.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM-

St Petersburg, Fla., 12:SO vai. p.p.
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

, „ 2656 West 63rd Street 
Valandos: an trad. 1—4 popiet,

L.idlmal — Pilna apdrtu4a 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charsa 
ir VISA korteles.

R. iERĖNASu TH. 915-80*3

— Gander lėktuvo nelaimėje 
žuvo 248 karkti. Iki šio meto ne
atpažinti 135 sudegusiu lavonai. 
Jie bus laidojami didelėn duo
bėn.

oil 
teaspoon peppeę-

< Parboil the spnreribe te rirmnering water for 30 minute*. 
w Ftsce tbe ribs m a roasting po and pour the pineapple 

JhJae ertr them. If the juke doesn't quite cover the riba, top 
eCf with water. Refrigerate for 24 hours.

• MeanwhDe, prepare the basting sacce. Combine the 
truthed pineapple aDd its liquid, the wiue, temoa juice, garbe, 
sey thueci i-Jsrw or sup-r, sn 1 pepper, Ja a saucepan 
Bring to a boil and stmmer for 10 minutes.

• When ready u * »rrill, pliee the ribs 6 to 8 inches abow a 
medium bat fire, and eook, turning frequently, for 30 minute*.

e During the last 15 minutes of ceoking, baste often with 
ptnssppte Muoeraaeing some of it to serve with the riba.

«■ Remuve ribs to a warm platter, cut Into Individual

— Amerika nedarys 
spaudimo i Europos valstybes, 
kad jos imtųsi sankcijų pi ieš Li
biją, — pareiškė sekr. Gf^orge

- Shultz.

lylrif X r membtr of the National Home Fashion 
£<4^4, if Floor Faehion Sp^cialUt, GAF Corporation.

Thi ’Great Room’ latest Tren^ In Interiors

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Dr. ALG. KAVALIŪNAS » -

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halated St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Kalifornijos pakraščiuose GAIDAS " PAIMID

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Lietuvių Tauragės K? bo vi
suotinas — metinis narių susirin
kimas įvyks 1986 m. .sausio 25 
dieną 2 vai. popiet Šaulių .Na
muose, 2417 W. 43 St. Kviečiame 
klubo narius skaitlingai dalyvau
ti. Po susirinkimo tradicinė ka
vutė.

— Čių En lajus labiausia., mė
giamas Kinijos kornunista.4 pi
lęs lygiai prieš 10 metų. Prie jo 
paminklo žmonės atneša dau
giau vainikų, negu prie kilų mi
rų sių-

1986 M. š- AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS

36-siOh š. A. Liefuvjų sporto 
žaidynės įvyks 198T nv gegužės
l. 2 ir 4 d.d.. Hamiltone, Opt. Vi
suotinio sALFA.S S-gos suvažia
vimo nutarimu ir sALFA.S S-go; 
centro valdybos privedimu žai
dynes vykdo HamittoiW lietuvių 
sporto klubas Kovas, ūkininkau
ja — Hamiltono liehknu žūklau
tai ų ir medžiotoju klubas “Gied
raitis”. l 7 j. y

Žaidynių programoj^ — 1986
m. š. A. lietfrviu krepšftrio. tink
linio ledp rutulio, stalo teniso, 
laketbc^, kėgliavimo (rowling) 
ir medžiokliniu šautuvų šaudy
mo pį-rm ei »y bes.

Krepšinio piilnenybės numa
tomos pravesti šiose klasėse: \^j- 
< ų A, vyrų B. vyru senjoru, jau- 
niuA, jaunių B, jaunių C} ir mo
tetu (neriboto amžiaus).

Tinkliniu pirmenybės planuo
jamas vvkdyti šiose klasėse: vy
lų. jaunių A. moterų, mergaičių 
A- mergaicų B ir mergaičių C.

Krepšinyje ir tinklinyje — 
prieauglio A klasei priklauso gi- 
mo 1.957 m. ir jaunesni, prieaug
lio B — gimęs 1969- m. ir jaunes
ni, p; rrauglio C. — gimę 1971 
m. ir jaunesni vyrų 
-enjerų — gimę 1951 m. ir vy
resni.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAi lutinės visu varžybų programos ' 
Į ir paskelbta galutinės dalyvių 
registracijos data.
Dalvavimas yra atviras visiems 

š. Amerikoj lietuvių sporto vie
netams ir individams Rthkusiems 
metinę 1986 m. registraciją ŠAL-

4605-07 SO. HERM1T.VUE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742Vyru A kkisė Atidaro iškiles

nės komandos, atrinktos šAL-i 
t'AS S-gos_krepšinio komiteto. 
Likusios kfHiiandos žaidžia B kla 
* ė'e. kur gali dalyvauti ir vyru 
A klasė- komandas turinčių klu
bų antrosios komandom.

Tinklinyje — konJandų skai-Į 
čius neapribojamas.

Krepšiąyje, kiekvieticje kla
sėje gali dalyvauti nedaugiau 
kain 8 komandos, reikalui esant, 
t.frinktc^ primai apygardjnių pir
menybių da\^įnius ar pagal ŠAL
FAS S^os kreidinio komitete 
bei centro.valybo^ųaaredymą. ar
ba vykdant grelgrfiu.arinius prieš 
pisminiiĮ^ į'

Ledo rutulio pirmenybes vyk - i 
(lomos vyrų klas&cr (amžius ne
ribota*). Koniandir .skaičius ne
apribojamas. r :

Stalo teniso, rėketbolo (Ra
cquetball) ir kėgKavimo (Bow
ling) pirmenybių formatas ir kla
sifikacijos bus nustatyta po pre
liminarinės repistraci-os, at-iž- 
velghnt į patiektus pageidavi- 
niis

Lėkščių šaudymo (Trap Shoo- 
Ongy rj medžioklinių šautuvų- 
prcgi’ama ir klasifikacija bus, 
paskelbta po preliminarinės re
gistracijos.

Preliminarinė registracija vi
soms sporto šakoms — iki 1986 
m. kovo 1 d., šiuo adresu: Le
enas Meškauskas. 54 Proctor 
Blvd., Hamilton. Ont L8M 2M4. 
Tel. (416) 544-2749

Pagal preliminarinės registra
cijos davinius bus nustatyta ga-į jonai. kurio>

FAS S-go.ie.
Smulkesnės informacijos pra-! 

nešta visiems 
klubams. ŠALFAS S-gai nepri-

- klausą vienetai ir pavieniai, klu
bams nepriklausą individai dėl 
:nfovmacijų prašomi kreiptis i 
L^oną Meškauską.

Metinis š. A.merikos lietuvių 
žaidynės Hamiltone vykdomos 
pirmą kartą. Sportininkai yra ’ 
skatinami skaitlingai dalyvauti o J 
Hamiltono lietuviu visuomene 

į prašoma šį dideli LSK TKoyo ir 
LŽMK Giedraičio užsimajimą vi
sokeriopai paremti.

ŠALFAS S-gos Ceutro Valdyba

! >eWo uoste iš sovietų keleivinio 
laivo pabėgo lietuvis ir pasiprašė 
Prancūzijoje politinio prieglobs
čio. Lietuvio pabegė]io pavarde 
dar nepaskelbta. Tik žinoma-,-kad 
tai 34-veriu motų amžiaus- vyras. 
lyvenęs Vilniuje, kur dirbo gy- 
^emimųju butų skirstymo tary
boje. Naujasis lietuvis pabėgėlis 
iš Marselio buvo atlydėtas į Pa
ryžių, kur yra vietos lietuvių 
globojamas.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDIT IOXED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE EllNERAL HOME

Telef. 476-2345

TRYS r.ISSSNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS At) IHMOBIUAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue
III. 60650

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

SOPHIE BARČUS

i Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
3t. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

tout ths
□use

— P.".'įeitais metais Kinijoj už
mušti 3 bili’onai peiių Vyrauja 
įsitikinimas, kad yra kiti 3 bili- 

naikina javus.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Z^/dJTl€TlCBnK
^Anthony Dias Blue

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS

Marquette Parke, The detfrf for eometHng 
different from the two-etory 
homes many aerncemen had 
left when they went off to 
wir turned the new ••ranch
style'* houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 

.» all-one-level living was 
embraced by new families 
eoping with the post-wax baby 

k boom.
Now as we enter the 

energy-conscious 198O'sw the 
. open floor plan reappears, 
'looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
*the great room* whica in-

food preparation activities In
to one huge spare.

The spacious “great room* 
shown herd feature* an eclec
tic group of contrfnporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen 'itHajly 
with the living and ditehif 
areas through the use of the 
same elegant (<*ck-pMCern 
floor covering. It GAF's 
handsome sheet vinyl to the 
••Newburgh Brick” pattern I* 
White.

Thia C \FSf AR Sohrtt 
floor has an easy-care nowt® 
surface* The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet rtrtnlii itt 
natural shine with Mtfc MlRk 
tenancy The Q'U'a^Cot foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reductiota 
Available m 9* and 12’ mdtht 
at your nearest home improve 
ment centar or buDding 
daa^su *

PINEAPPLE SPARERIBS
Fork is d fruit go well together, and the combination ul 

ware ribs with the^weet and sour taste of pineapple ic a naturaL
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, ipare- 

rfba should be precooked by being boiled until tender. Thia 
^rocesg of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
apace to the marination procedure in this recipe, just omit the 
atep. Ibe ribs will taste r little less of pineapple, but they’ll 
□till be quite delicious.

This rather robust dish is Ideal for a barbecue party. For 
feller groups, allow 1 pound of apareribs for each person and 
Increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or meCarcni salad, sliced tomatoes 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
trine you wed to make the sauce — a cold Chablis or Soava.

Grilled Pineapple Spareriba
Servings: Six 
Goat: Moderate

I.ACKAWICZ

nvių Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tbi 974-4410

—

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



CICERO
— Sausio 12 d. Cicero Jūrų Šau
lių Kuopa “Klajpėda” suruošė 
Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjimą. 10 
vai. 30 niin. mišios buvo auko
jamos už nukankintus ir žuvu
sius Klaipėdos kraštą vaduojant 
patriotus.

Gražiai giedojo Aldonos Pra- 
puolenytės paruošta- parapijos 
choras ir solistė Aldona Bunii- 
naitė. Mišių auką nešė unifor
muoti jūrų šauliai. J. Skama ir 
J. Mikulis.

Salėje minėjimas buvo pradė
tas JAV ir Lietuves himnais, o 
b: igtas Lietuviai Esame Mes Gi
mę.

Į minėjimą atsilankė L$ST 
pirmininkas Karolis Mi 1 ko vaitu 
su ponia, Vytauto D- šaulių Rink 
-tinės pirm. Vladas Išganaitis, 
Daukanto kuopos pirm. B. Ven- 
gianskas, savanorių — kūrėjų 
pirmininkas pulk Jonas Švedas, 
ramovėnu pirm. Kostas Juškai- 
tis su ponia, Mažosios Lietuvos 
Vidurio Vakarų apygardos pirm, 
inž. Vincas Žiobrys su ponia, 
kurs tarė ir Įvadinį žodį. Kiek 
ilgiau kalbėjo prof. Balys Rač-. 
kauskas Jo paskaita buvo labai 
kruojiščiai paruošta ir dalyviai 
ją kėlis kartus pertraukė su aud
ringais plojimais. Vertėtų šią 
paskaitą perleisti per spaudą.

■:/. Gražiai padainavo solistė Al- . 
dona Bu minaitė, kuriai susirin
kusieji nepagailėjo plojimų. De
klamavo studentė Rasa Bunti- 
naitė.

Jūrų šauliai pamaldose ir sa
lėje dalyvavo uniformuoti su tri
mis vėliavomis, iš kurių Lietu
vos tautinė nešė šaulė Ieva Pau-. 
laiiskienė. Vėliavoms vadovavo Į

valdybos v’cep’ m. \ug A?ok ’s. 
I? Visą n to ėjimą prave

dė vai-'yb >s pirmininkas Juozas 
i Mikuli Fo nūnėjiny' dal'":,r L *. w j
i buvo pavaišinti kabute ir uz- 
I kandžiais, kuriuos paruošė pa
čios šaulės Ašoklienė, Pranske- 
vičienė ir Skopienė, rnoterų va
dovei J. Skamai vadovaujant.

S.Pa niaus kas

Praeitu metu gruodžio m?n. 
21-23 dienu Na^jiene*-? Ameri
kos Lietuvi.. T; ryhos trumpame 
’’.•F.-'ų T N ui ii'< >Ut i -veiki- 
niiiifc, viišire '•vckiniino,:iš
spausdino kažkokį šakalinį gyvį.

Kiekvienas sąmoningas lietu
vi", ne tik organizacijų vadai, 
turėtų žinoti savo valstybės žen- 

I klą. Lietuvos valstybės ženklas 
.! yra: baltas žirgas ir reitelis, rau- 
* doname skyde, ir ne kitoks. 
Taip byloja ir Lietuvos, seimo 
patvirtinta, konstitucija.

Amerikos Lietuvių Taryba rū
pinasi Lietuvos reikalais, kurie 
rišasi su politika; išspausdino kaž 
kokį juodą šakalinį gyvį balta
me trikampyje. , ■ h

Gal kai kam atrodo, kad čia 
yra smulkmena, bet didieji da
lykai prasideda nuo smulkmenų. 
Ką mes galime pasakyti ir paro
dyti ameiSkiečiams, jeigu ųies 
patys savo valstybės ženklo ne
žinome, vaizduojame kas pakliu
vo.

Visos pasaulio tautos turi savo 
valstybės ženklą, net jau ir Af- 

1 rika pralenkia mus, c mes, turė- 
Konuurse dalyvaujantiems bus darni virš 600 metu senumo vals- 

skiriamos dvi premijos ūž geriau tybės ženklą, kažko ieškome, 
sius rašiniu^ — 1 premija— 
8500.00. 2. premija — $250.00. j

Premijų: paskirstymui, jury 
komisija bus sudaryta ir paskelb ' 
ta vėliau.

Konkurso rašiniai turi . būti 
priausti iki vasario mėn. 15 d. 
1986 m. (pašto antspaudas) se
kančiu adresu: Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, % Vida Jo
nušienė. 12500 Pawnee Rd., 
los Park, Ill. 60464-

RAŠINIŲ KONKURSAS J

Amerikos L’®r-uvių Taurine 
aūmga skelbt '-ašinių konkur 

?o jaunimui. Temos — 1. Kaip 
vertinti inutybę išeivijoje, ir 2. 
Tautiniai Herniai ir jų itaka lie
tuvybėje.

Amerikos Lietuvių Tautinė Są 
junga kviečia ir skatina visą lie
tuvišką jaunimą, iki 35 metų am
žiaus, dalyvauti konkurse. Tema 
turi būti bent penkių mašinėle 
spausdintų' puslapių. Lituanisti
nių mckvkių mokytojai, bei Įvai
rių organizacijų vadovai yra 
prašomi paskatinti jaunimą ra
šyti ankščiau minėtam tautinėm 
•.ere' m.

išdaigos turėtu
UŽSIBAIGTI

J. Gr.

IZRAELIS ATIDUOS TŪBĄ 
ARBITRACIJAI

e

fa-GENTU, OVEZ\KHT REUEf Of CONSTIPATiON 
get 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE 
PXC3OPE

seal arrATs rox sali

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.'

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

j <1AL BITaTB Ml i 
_ _ MmmI, X«m« — X

Restauruota Traku pilis

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS ITEMINAia 
n? fEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUDUll, 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

g212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL M7-7742.

BOTŲ NUOMAVIMAS 
a PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATA5 • VERTIMAI.

TISU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪJLI

X BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

6529 S,o. Kedzie Avė. — 778-2233

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

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava^ 

Chicago, III. 3 1 ;
.  Tel. 523-8775 arba. 523-9191

, _ . 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
KaiP , Dilelis butas savininkui. Geras inves-

' ravimas. ■ . •.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai • įrengtas- bungalow... T _ __  . X . ’

darbininkai laužo mašinas 
laužė anksčiau.

B
— Britu karo ministeris Mi- 

susi- 
avininkams kirtęs su premjere, atsistatydino. 

Nauju karo ministeriu paskirtas 
George Younger.

Dengiame ir taisome visi 
šių stogus. Už darbą 
tuo ja me ir esame apdr;

ARVYDAS KIEL
6557 S. Talrnan Aven 

Chicago, IĮ 60629

434-9655 ar 737-T 
z ■ «■ .• •

' JARUZALĖ, Izr. — Izraelio 
premjeras Simon Peres vakar 
pranešė telefonu Egipto prezi
dentui Hosni Mubarakui, kad 

■' Izraelio kabinetas sutiko Tūbos 
_ klausima leisti spręsti arbitraci- 

jos keliu.
j Tuba yru
Į Akabos įlankoje, visai prie Izra- 1 
j elio sienos. Tikrovėje, Tuba uži-
■ ma 700jardu jūros pakraščio, ku- 
' ri visa laika saugo Izraelio ka-

= Iriai..’ *
įlomis.
i .-Premjeras Peres pranešė Mu- 
I barakui, kad Egiptas, išsprendus 
| Tūbos klausimą arbitracijos bū-i
■ du; turės pasiųsti savo ambasa- ' 
| dorins Į Jeruzalę ir atnaujinti
Į visus prekybos santykius. Ižra-‘
■ elis pasirašė taikos sutarti su 
i Egiptu, bet iki šio meto, dėl Tu-
bos, dar nepasiuntė ambasado
riaus į. Izraelį ir neatnaujiųa 
prekybos.

MASKVOS ŠOFERIAI PAR
DAVINĖJA DEGTINĘ

MASKVA. Rus. — Gorbačio
vas, norėdamas sumažinti girta
vimą sovietų sostinėje, uždraudė chael Husseltene posėdyj 
Maskvos karčiamų 
atidaryti karčiamas prieš 2 va
landą po pietų.

Iki šio meto rusai darbininkai,
j vykdami j darbą, sustodavo kar- 

nedidelis miestelis įjamose, išmesdavo po stiklą ar 
| ■ y, • ” i
du degtines ir važiuodavo į dar i 
bą. Darbe’laužydavo mašinas,: 

. gadindavę Įrankius ir beveik nie- { 
! ko nepagamindavo. Gorbačiovas i 

tiktai i 
baigę i 
ir va- I

— Nustatyta, kad-sportuojan- 
ir raumeningos moterys re

tail gauna vėžį.
C10S

. Nabražgus. —r:;:..;.'. -

ŠIMAITIS REALTY
tNSURANCE — INCOME TAX

2951 W. G3rį St .
Tel.: 436-7878' : '

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair)..

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

Ext. GH. 9617. .. .. . - 
for information. .

f— A.dene sušaudytas buvęs pre j 
ridentas Abdiii Fatah Isneil ir ! 
buvęs vicepredidentas Naser! 
Antar.

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICS

apsitvėrę spygliotomis vie- ]ejdo atidaryti karčiarnas 
" - - >» [ darbui pasibaigus. Darbą

darvininkai išgeria vodkcs 
žiuoja namo.

Maskvos “Komsomolas” 
šinėja, kad sostinės šoferiai Įsi
taisę nedidelius barakus auto
mobiliuose. Dabar darbininkai, 
vietoj greitkelio, sėda Į taksi, iš
meta stikliuką vodkos ir eina i 
darbą. Gorbačiovas stebisi, kodėl

— Pietų Jemene suimta dali- į 
yiau žmonių, kuriems Socialistų 
partijos komitetas ruošia teismą. 
Uoste eina kruvinos kavos ir de
va 2 laivai.

425« S. Maplewood, TsI. 254-745C

apra-

Evairūs DalvkH
Tai. 585-6624

GOVERNMENT. J.OBŠ
e

$19.900 includes b'

J TESTAMENTAI

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

ffcJatJire’s K 
Į Resšėgy- g

HELP WANTED;— MAL'E-FEMALr 
Reikia Dagininku, irį Darbininkių

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
Et DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

816,040 —:$py,2tayyear-. 
Now Hiring. YouriArea.

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

For current fęcleral list

^T- T A 5?

i

e

world on fire
D»*7 Paid Quartadj

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID.

i 
5
1

IrtarHt RatM 

Paid on Sarins’

Next time you nscrf a laxative. get refeef 
the Nature’s Remedy way. Gently. 
Ownight.
Ms natural activė ingredients are so 
dependable you can tafce, Nature s 
Remedy tonight and feėl better 
tomorrow.

Taip pat daromi vertimai, gimtoji 
'škvmUmpi. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Naujienose galimi gautai 
\ AŪdUSTĮNO'PAŽKONibf 1

.. ■- - knygą apie ■

Open your own highly profit-1 
able Children’s Shop. Baby to-1 
Pre-Teen. Nationally known' 
brands - {

Health Tex ©. Buster Brown
Her Majesty © Lee * Levi
Chic e Ijį-old 9 Donmoor j 

Nannette » .Feltman & many '
more

I Homsowners discounts 
j F. Zapolis, Asm! 
J...32081A. W-«th St .......
I : Everg. Park. HI. o.z- 
U ^2 - 424-8654 to ;

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina 84.00. 
Už persiuntimą pridėkite 81.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

? SERVE WITH PRIDE IN 
i THE NATIONAL GUARD

’’ 1 T

ginning inventory training-fix
tures & grand opening promo- 

i tions & round trip fare for one. 
Į Have your store opened in as 
little as 15 days. Prestige Fa-1 
shions 501-329-8327. Call today.

? Advokatai >. U
| -GINTARAS P, ČĘPiNAS

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

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. (L 
. ' .'-Ir pagal susitarimą.

Ą TeL -776-5162
M4! West 63rd Street

Uhicase, HL 60621

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

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 
Chicagos lietuviu istoriją 

(1869 - 1-959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina ?15

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

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos, : 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan-1 
domis užvažiuoti Į 1739 S.Halted St., Chicago, Ill. 60608'

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” h pas 
nu fonų: 6729'So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

ADVOKATO DRAUGIJA
V. BYLAHTS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitariu/, 

fc606 S. Kedli* Av«. 
Chicago, III. 6062$

TeL; 778-8000
HJa*,'

PASSBOOK 
SAVINGS...

»90 uj for 

fintncing . 

AT 001. 10W UTB

MutuįaITedęralr 
Savingsana Loan.

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskss, Pres. Tel.: 847-7717

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

JOHN GI8AITTS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776-8700

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that's nothing to 

sneeze at.

C I<«5 Dor w Laboratories, Di viaion of 
Sandor. Inc.. "Lincoln. Nebraska 6S5OL




