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Sudalytas komitetas seimui gar 
inti artėjantį šimtmetinį seimą.

LILLE, Prancūzįa. — Pran
cūzijos prezidentas Francois Mi-

dėžes, kurias 
ipecialistai. Ko. 

miija vakar informavo livdijog 
parlamento konrsiją ir spaudą. 
Manoma kad bombą padėjo su*

$

— Illinois valstija rr'eks -13 
milijonu d .lerių, kai bus ?.p\ar- 

Rra

rp jūros dugno • 
kalkių i

Koneurd .ėkluvas
A<: skradvntj s’.l-

— švietimo sekreto* i tįs į 
BennęĮa-pasiū'.ė Gorbac'evui 
kelti azdanga : ir

šeštosios apskrities valdyba- SLA vių organizacijos, kuri būtų pa- 
Pildbmcsios Tarybos nariai, kuo jėgus-i išsilaikyti visą šimtą me

tų. Ne \ien šimtmetį ištesėti, bet 
reikalus taip tvarkyti, kad ir pi

ls pradėta-, tiktai 
u pradžioje
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rūpintis geriau atlikti darbą.
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KINIEČIAI PLANUOJA STATYTI PASAULYJE
DIDŽIAUSIĄ UŽTVANKĄ

Ji gali atnešti Kinijai didžiausią gerbūvį, bet gali 
užtraukti nelaimę

nuoja pastatyti. Čingking srityje. 
Kur Į Jongce upę Įteka Džialing 
ir Džiugang upės, ten padarys 
didelį tvenkinį, o Čongking, Ji- 
čang ir Vaisau srityse- pastatys lcru.
dideles užtvankas, .kurios paga- *"®‘AN

PEKINAS, Kinija. — Dabarti
nė Kinijos vyriausybė prieš 4 
metus planuoja pastatyti -pačįąs 
didžiausias pasaulyje užtvankas, 
kurios atneštų vandenį i pačias 
derlingiausias Kinuos žemes .' ir
visam kraštui atneštų didžiausią unins pigią elektrą derlingiausiai 
pasaulyje gerbūvį, bet vyriau-' KinFos.sričiai.
sybė bijo,. kąd tos.ųžt\rąnkos. jei- Planuojamų užtvanką pastaty- 
gtt nebus pakankamai stiprios, tai nias kainuos Kinijai nuo 12 kOo 
Kinijai atneštų didžiausią pašau j iki 18 bilijonų dolerių. Tai ne- 
lyįe nelaimu ^Užtvankas pralav.-; paprastai didelė suma. Visi gy- 
žęs. vąndiįo- prasiveržtų į .tan
kinusiai ąpgyyeiitas Kiuųos sriT tos užtvankos bus pasūdytos, 
tis. ir paskandintų dešimtis mil:- j Jeigu viskas gerai pavyks, tai 

tada kiniečiai atsikvėps, nes ži- 
ųcs, kad gyventojai galės at-įk
vėpti. .
Kinijos \vriausybė neturi rei

kalingų dolerių. Tmės susispaus
ti ir reikalingą sumą sudaryti. 
Bet iy nenori, kad užsitrauktų 
didelę paskolą, o vėliau dar už
trauktu nelaimę. Amerikiečiai 
patarė pirma padaryti stiprias 
užtvaras iš tvenkinio paleistam 
vandenim nutekėti, o vėliam sta
tyti planuojamas užtvankas-

jonų žmonių.
Kinijos, inžinieriai viską aps

kaičiavo, bet dabartinė Kinijos 
vyriausybė savais inžinieriais ne 
pasitikėjo. Jipasikvietė ameri
kiečius, kad apskaičiuotų ir pa
sakytų, ar tokias užtvankas bū- 
tųžpakankamai saugios. Kiniečiai 
žino, kad rusai padarė užtvan
kas Egipte, bet neąpskaičiavo pa
čio svarbiausio dalyko, būtent 
rusiškoji užtvanka išnaikins vi- 
rasTNilo deltos žuvis.‘i’ūkstančiai 
egiptiečių tūkstančius metus mai 
tinąsi didelės Nilo deltos žuvi
mis, b ntsaifi^og įiaJj&o be mais-

tems
to. *AmerB

egiptiėSiams makiaį?/ «■y J . . 1
Amėrikiečiai;atvyko sų elekt

roniniais apskaičiavimais ' ir pa
tarė: sūstipiinti užtvankos siejas 
tošėcrierose, kur subėga-trys di-1 
defes upės. Be to. amerikiečiai 
patarė kiniečiams pradėti staty-
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KAZIO MAČIUKO ĮSTAIGOJE ĮVYKO ŠEŠTOSIOS 
SLA APSKRITIES POSĖDIS

Dalyvavo Kr. Austin, Dr. Vytautas Dargis. J. Miler>ūtė, 
V. Kasniūnas, J. Paukštis ir kt.

CHICAGO. ILL. — Praeitai 
-ekmadienį, sausio 19 dieną 2-rą j
vai. po pietų, susirinko posėdžio ‘ Amerikoje nėra nė vienos lietu-

pu atstovai ir veikėjai.
Dalyvavo apskrities pirminiu

kas Petras Vilkelis, vicepirminin-i njgų dar turi. Ji gali išmokėti 
kas Charles Macke, Kristin Aus-.
tin. apskritie?
kuopos atstovas M. Gudelis. Ak
vilina Petrauskis, Kazio Mačiu

as apdraudas ir dar koks nii- 
sekretorė, 63-čios li’onas dolerių l.ks. Susivienijimą

■ norėjo pagrobti keli frontininkų 
, dvasios katalikai, bet jiems ne
pavyko. Norėjo pagrobti ir mask 

ir jiems nepavyko, 
sudarė savo ’S irsi- 
Tai, žinoma, jiems

x-xk<:
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Jangce upė prasideda vakaruose ir įteka į jūrą Šan
chajaus srityje. Tvenkiniai ir užtvankos kainuos iki 20 
^Hjon'ų' dolerių- Jei tvenkiniai nebūtų pakankamai stip
rūs, tai žūtų milijonai kiniečių;

Wl——----------------------------------------------------------
jX* TUNELIS TARP DOVER IR GALAIS KAINUOS 
vkj A'*-;" 87 BILIJONUS

laje ir kalbėh r.-KĮtjo bangomis. .ip Thatcher nutarė kasti tuneli tarp Anglijos ! „TJŽ,V
Jis prtRvietė sov'ętųjmokskniri-! ‘ r ; M. D.. F. A. C. S.. L
ką -l.čiovlcvą; - aiškinti ..sęv?tų’ CC ” : . 11 Prancuz JOS i-ulaukę> 50 m. staigia
sistemg Ante. Was .masy kl įsc ir 
s'.sakinėli į mokiidu klausim-.

pajįrė kiniečiams pradėti staty- — Italijos teismas atsisakė leis
ti Užtvankas iš kito galo. Kinie- ti liudyti Amerikos kalėjimčnse 
čiaį -,norėtų užtvenkti Jangce i esantiems popiežiaus- nužudymo 
upę, ‘kuri teka iš rytų į vakarus 1 bylos liudininkams. Jie privalo 
pitmąją užtvanką kiniečiai pla- liudyti Romos teisme.

:t.

■ a

ilgametis apskrities pirm i nnikas, koviniai, bet 
posėdyje negalėjo dalyvauti. Jis . jįe. atskilo ir 
ant laiptu paslydo, nusilaužė vienijimus'’, 
kulšį ir guli ligoninėje. Bet Ak- j nepadėjo, 
vilina. josios vyras anūkai, pri-; 
klauso SLA kuopai ir paruošė.
įstaigą šiam susirinkimui.

Pasitarime dalyvavo Elena Či 
žauskienė. Jonas Lapinskis. 
(•doras Blintsrubas. Vyts

nuskandinę. Vokiečių karo laivu ' 
vadovvbė nutarė nusiskandinti 

Į terandąs ir britų premjerė Mąr- kartu su laivais, bet neleisti bri- 
garita Thatcher susitiko šiaurės tams jų nuskandinti. Pralaimėjus 
Prancūzijoje Lille mieste ir pa- laivynui, naciai pralaimėjo ka- 
sirašė sutartį kasti kanalą 130 pė
du giliau negu jūros dugnas.

Prancūzai jau seniai svajojo 
• apie kanalą tarp Prancūzijos ir 
| Anglijos. Napoleonas buvo pasi- 
; ruošęs kasti kanalą 1802 metais, i 
i bet banlai ji sstabdė Napoleonas j 
■ svajojo prakasti kanalą. įsiverž
ti i Anglija ir neleisti britams su- fe C? w fe
mušti jo karo jėgų, kurios buvo 

! užėmusios veik visa Europą, i '
Jau 17-53 metais prancūzų in

žinierius N. Desmaret buvo pa
ruošę- planus kanalui kasti, bet • reikalas pasibaigs. Ji

rą.
Dabar premjerė Thatcher su- į 

j- tiko pravesti kanalą tarp Angli- ■ 
• r jos ir Prancūzijos. Abi valstybės 

1 nutarė nevartoti kanalo paver- 
j gimo tikslams. Bet abi valstybės 
žino, kad šio susitarimo nė vie
na nesilaikys, kai turės didesnę 

Į galią. Kanalas bus kasamas tik 
i todėl, kad premjerė Thatcher, 
suskaldė britu konservatorių par 
riją Britų karo ministeris su
tikino su premjerė ir atsistaty
dino Premjerė manė, kad tuo

to kanalo iškasimas būtų labai 
brangiai kainavęs. Napoleonas 
užėmė visą Europa, bet britų 
karo laivai Napoleonui neleido 
naudotis vandenimis savo divizi- 

' joms perkelti, jeigu ris būtų tu
rai būtų 
pasaulį. 
Atlante 

o kiti laivai išlakstė 
globos 

nepavyko. Ke- 
plauke į M 
toliau plaukti j t 

negalė o. britai juo

•ėjęs laivyną tai jam ina 
netrukęs pavergti visą 
?>et britai paskandino 
Bismarką

tolimiausius uostus 
jiem

KALENDORĖLTS

Sin'tn.etiniam seimui garsinti 
sudarytas komitetas, kurio pir
mininku yra Vytautas Kasniū- 

. nas. o komiteto nariais yra dr. 
į V- Dargis. M. Gudelis, John La
pinskis, Edv. šulaitis ir Joe Ku-

Kasniūnas, Anna Jagiella, He- ]yS
i len Vilkelis, Alicia Macke. Edu- i r 
' ardas šulaitis, Laima Šulaitis ir ; ]en Vilkelis.
visa eilė kitu kuopų atstovą. Iš j 
viso dalyvavo 22 žmonės

j vyko ir Martynas Nagys gėriau-į 
I sias Chicagos..lietuvis fotogrąfas, J
kuris bus ir SLA seimo fotogra-: rja;5 vra muzikas Liūtavarns 
f-s- : Dargis, Alkio Macke. Kenneth

Susirinkusieji posėdžiavo nuo ; ^cke. Jimmy Petiauskas, Pe.er 
antros iki 6-tos valandos. Akvtli- i Vilkelis Jr.. Robert Zapolisūr 
na Petrauskienė pagamino kava,' Donald D. Petkus, Larry Macke 
kuria buvo atvykusieji pavaišin- Transporto teiktus tv.ukjs

■ ii. Buvo užsakyta sandvičių ii i 
■; pyragaičių.
; S’.isirinkiisieji cirmon eilėn 
į aptarė SLA 100 metų seimo prog- 
' ramos knygą., čikagiečiams pla- 
I čiai žinomas legionierius John 

katos irstiuttą. Jis buvo kruti-1 paukštis išrinktas programinei 
nės specialistas it Travis aviaci- 1 knygai išleisti komiteto pirnr-. 
jos kariu ligoninėj vyriausių gy * njnku. Be to, išrinkta į šį komi-' 
dvtoju. i tetą Viktoras* Ui a ra, ---------- ,

Velionis saliko žmona Judith ; ZaP°,is; J,,hn W^ki. Jura 
L. K. Manelis ir Lcckporte sv-: Janiūnas. Elena Sniokaite, gy
venančią motiną Faustiną Mac- ’ Kasniūnas. Edvardas su- 
kevič’ūtė - Manelienė. Velionis 
yra pašarvotas Marquette Pet
kaus koplyčioje. Bus laidodamas 
sausio 23 d. Arlington National 

' Cementery. Arlington, V. A.

niaukęs 50 m. staigiai mirė nuo 
širdies priepuolio 1986 ni. sau
sio 18 d

Pulk. Manelis baigė Illinois 
: universiteto medicino. mokyklą, 
■Walter Reed medical institutą 

one D. C. ir Teksas svei

Sudarytas SLA šeirio B?n- 
ųueto komitetą-, kuriam paruoši- 

. mui vadovaus Charles Macke. 
Kristina Austin, Akvila Petie.us- 

• kis. Josephine Miller. Anna Ja- 
' eiella, Theodora Ku .is.

Priemimc vakaro komisija: He-
Haliua Dilienė, 

nna Jagiella ir Elena čižauskie-

Jaunimo komitetą sudaro, pir-

‘ Charges Macke ir Peter Vilkelis.
Meninę programos dali tvar

kys Algirdas Brazys. Frank Za- 
polis Laima Šilaitis bei kit'.

Priėmimo delegatus Xssex Inn 
SLA seimo metu pirmirJnkaus 
Irena Macke. Komisija bu- pa
skelbta vėliau.

Snsirinktrsiej

Jai būtu reikėję atsistatydinti, i 
bet ji nenorėjo. Ji nutapė kasti; 
kanalą, skolinti bilijonus dole
rių. duoti darbininkam- darbo 
ir dar karta laimėti rinkimus. Į 
arba lįsti i kanalą ir bėgt:.

Kanalas ne platus, vos 30 
Mon-Į|jų. Bet kanai? reikės giliai 

ii Kaip prancūzai, taip britai ka- i 
būtų nalą kelis kartus išmatavo. Ka I 

— - nal.x« bus 130 pėdu gilumoje po Į 
pjros dugnu. T 
ir molio vra gana stora 
klodas. Kanalas turės e’ti kalkių 
ir moliu klodu

Per šiuos metus abi pusės pa
siruoš kanai" 
simo darbas l 
ateinančiu m<

INDIJOS LĖKTUVAS BUVO 
IŠSPROGDINTAS

NEW DEHLI. Indija.—Pen
ki Indijos specialistai, tyrinėjo 
porėtais metais nuakendurio lėk 
tuvo iškeltas d>lis iš 6.700 pėdų 
Atlanto gilumos, priėjo išvados^ 
kad lėktuvo apatinėje dalyje, 
bagažinėje buvo padėta Nimbą, 
kuri Fjrrogo, prakirto lėktuvo 
ūenas ir paskandino visus kelei
vius bei įgulą.

Praeita ’s m vinis 
ktu- 

ras iš Indijos atskrido į Alaska, 
pasiekė Mcr/rualį. o iš Mcntr?a- 
lio skrido į A'riją.bol Cork van
denyse įvyko atominis spnigj- 
mas ir lėktuvas su visais kelei
viais bei įgula nuskendo 
pėdų A-la’-to gilume.
329 kele'viai ir įgula.

mu.

6.700

Hartiganui
Obermana< 
minės kampanijos.

Prezidentas M'terandas ir premjerė Tatcher vakar 
kast' kanalą tarp Anglijos h’ Pran-pasirašė sutartį 

zūzijos. R

Aitu m a in r “ - v» -i ................
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Ąbi tos statistikos nurodo, kaip 
didelė sunkenybė yra tas pakel
tas kraujospūdis . Par to nega
na: specialistai gydą nuo kyper- 
tensijos juoduosius tvirtina, kad 
pastaruosius daug sunkiau yri 
gydyti negu baltuosius.

Daugiau Dėmesio Pakeltam 
Kraujospūdžiui

Kadangi taip daug žmonių tu-
I ri pakeltą kraujospūdį ir Nejau- 
j čia tos ligos iš pat pradžios — | 

reikia masiniai tikrinti žmonių 
kraujospūdi. Panašiai elgiantis 
buvo sukontroliuota džiova, po- 

Pertekliumi lūžtantieji stalai didina sklero- I’o ir tymai.
zę, p pastaroji aukština kraujospūdį, o pastara
sis greitina stroką.

■' Mažiausiai 20 milijonų ameri- 
'"kiečių — jų dešimtas procentas 
turi pakeltą kraujospūdį. Tokia 
liga pagausėjo iki epidemijos dy- 

’džio. Jokia kita kūno negerove 
‘“nesukelia tiek daug negerovių, 
"nėi-a tiek paslaptinga ir pavojin

ga, nes aukštas kraujospūdis 
esti rišamas su daugelių'ligų, įs-

- kaitant ir stroką. Yra atliktų ty- 
’’rimu, kurie nurodo kraujospū
džio pavojingumą' mirtiną šir
džiai ir sirokui.

Pertekliaus Negerovės Didina 
Skleroze

Pagreitinta sklerozė yra va
dinama Pertekliaus liga, nes ji 

, rišasi su cholesteroliu ir gyvuli
niais riebalais (saturated fat) 
esamais steikuose, vėžiuose, svie

. ste, tryniuose ir kitokiame turtin 
Igųjų maiste.

Pakeltą kraujospūdį arba hy- 
pertensiją galima pavadinti Kiek 
vieno žmogaus liga. Daugelis iš

^jninėtų 20 milijonų amerikiečių 
/.net nežino, kad jie turi pakeltą 
• kraujospūdį. Dar didesnė blogy

bė, kad tie. kurie žino, kad turi j 
hypertensija, bet nesitvarko su !

-*a nors Įrodyta; kad pakeltas 
—kraujospūdis padidina žmogaus 
^palinkimą širdies negerumams,! 
“strokui ir inkstais susirgimui. į

£ Pakeltas kaujospūdis nėra- įm
okęs prie vienos ar kitos lyties, i
~ kaip kad tokį polinkį turi arte-J 00.000-

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
8 
| 
-i

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

... ____________________ l ' _____

KRAUJOSPŪDŽIO PAKILIMAS — STROKO 
PRIŠAUKUSIAS (18)

New .Orleans mieste, savaitga
lyje buyo patikrinta 30.000 žmo
nių. Trečdalis turėjo pakeltą

£ 
m

nulit11imas pavojaus b pi neramu- nuo gydytojo. kuri pąvądinįiuą 
jis nori vartoti. O kai antrp — 
Uiasfolinio kraujospūdžio pakili
mui yra Žinoma priežastis — 
joks kraujospūdžio diastolinio 
pakilimas vadinasi aulrųiiu pa
keltu kraujospūdžio (seęcpdary 
hypertension).

Išvada: Nebūkįine tamsybėje, 
švieskime? savo naudai visose 
srityse, įskaitant ir kraujospū
džio pakilimą. Tada mes mažiau 
nukentėsime. Daugiau apie tai ki 
i? kartą. <

Pasiskaityti: Arthur Anco- 
witz, M. D. Strokes and Theyr 
Prevention. A jovė Book.

i 
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Mediciniška tiesa
rijų priskretimas. Sklerozėm kiek 
vieno — vyro ir moters yra ly
gios konstitucinės teisės. Po su
brendimo jaunuoliai dažniau tu
ri hypertensirją negu mergaitės- 
Tas skirtumas išsilygina pusam
žio sulaukusioms. Gi, pensininkų 
tarpe moterys dažniau, už vyrus 
serga hypertensija. Taip nėra 
rasių tarpe.

Rasiniai Hypertensijos 
Skirtumai

Baltieji rečiau serga pakeltu 
kraujospūdžiu už tamsiaodžius. 
Pastarieji nuo vieno iš septynių 
iki keturių iš dešimties negaluo
ja hypertensija. Jiems ji išsivys
to ąnksčiau ir dažniau septynio- 
likmečiams ir yra sunkesnės for
mos. Mirtingumas nuo hyperten- 
tijos tamsiaodžių nuo 25 iki 44 
metų amžiaus vyru yra penkio
lika kartų didesnis negu baltao
džių to paties amžiaus vyrų. 
Tamsiaodžių moterų nuo pakelto 
kraujospūdžio miršta net septy
niolika kartu daugiau negu bal
taodžių.

Šio krašto sveikatos įstaigos 
^Department of Health, Educa
tion, and Welfare) statistika nu- i limetių gyvsidabrio stulpelio) — 
rodo, kad daugiau negu 13.500 i tai pirmas — sistolinis ir 80 — 
juodųjų miršta kasmet nuo hy- antras — distolinis. Jis užrašo- 
pertensijos. Tas sudaro 58.4 mir- Į mas 120/80 sakant, kad kraujos- 
tis iš 100.090 gyventojų, kai bal- I pūdis yra 120 ant 80. Paprasčiau 
tųjų miršta nuo tos ligos 27.1 iš j tas reiškia, kad arterijose krau-

Bronė Lukienė (kr-), savo kūrybą skaitęs Juozas Pa-
kraujospūdį. Taigi, nauji tikri- liūtis ir Veroniką Mašiotienė su kitais klausosi patarimų 

Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje.
. Nuotrauka M. Nag’o.

DĄf.S-

v Kartai:? gali būti sunku atskil
ti pakilusį del darbo bei jaudini
mosi kraujospūdį nuo kraujos
pūdžio pakilimo ligos. Pas nor- 

J malu žmogų jam purimus ir pa- 
silsė ųs. turėtų būti normalus 
kraujospūdis. Tik nenormali pa
dėtis tada daleidžiama kai pasil
sėjusio ir atsipalaidavusio nuo 
įtampos kraujospūdis yra paki
lęs. Už tai Niekada nereikia ma
tuot: kraujospūdį žmogui tik 
kambarin Įžengus. Reikia būti
nai pailsėti, pasėdėti, nusiramin
ti, apie jaudiuinčius dalykus ne
galvoti ir nekalbėti; Tįk y 
kraujospūdžio matavimas į>us tej 
siųgas. $itos tiesos daugelis mū
siškių ųęprisilaiko. Jie eina ma-

nimais suranda, kad net mažiau 
kaip kas dešimtas amerikietis ser 
pa hypertensija.

Kas Per Liga Yra Ta 
Hypertensija?

Kraujospūdį lengva aptarti, 
tai jėgos ^"iekis reikalingas rau- 
meninei širdžiai palaikyti krau
jotaka visame kūne visais krau
jotakos vamzdžiais. Ta jėga m?.-Į 
tųoįama specialiu aparatu. Su
randamas pirmas — sistolinis ir 
antras. — diastolinis kraujospū
dis.

Kad širdis galėtų varinėti —■ 
pumpuoti kraują, ji turi 
įraukinėti -Tas jos 
mas varo kraują pirmyn arteri- 1 
jomis. Pirmas — sistolinis krau-, 
yospūdis yra sukeliamas širdies, 
susitraukimo Q kai širdis ir ar
terijos atsipalaiduoja — tada ar
terijose likęs kraujospūdis yra 
antras — diastolinis.

'Vidutinio Krąujospūdžio 
Įtydis

Vidutinis suaugusio žmogaus 
kraujospūdžio dydis yra 120 (nū

kilti aukščiau negu 120 milimet
ru gyvsidabrio stulpelyje (apie 
4.7 colius). Tame stulpelyje gyv 
sidabris atsileidžiant širdžiai tu
ri nukristi iki 80 milimetrų (apie 
3.2 colius). Tas kraujospūdis yra 
matuojamas aparatu vadinamu 
Sfigmomano Metru (sphygmo
manometer) .

Jei kraujospūdis yra aukštes
nis negu 140/90 pusamžio sulau
kusiam žmogui — yra sakoma, 

susi-į kad jis turi pakeltą kraujospūdį, 
susitrauki- j arba hypertensija.

Atsimintina. kad kraųjospū 
! džio bet koks pakilimas virš 
■ 340/90 nėra būtinai nenormalus. 
1 Kraujospūdis gali virš vidutinio 
I Įyidruoti dėl daugelio priežas- 
j čių, įkaitant ir įtampą. Sakysim, 

atėjus pas gydytoją kraujospū
dis pakyla. Todėl gydytojas pra
šo ligoni ateiti antram pamatav-

nėra taip paprasta kaip atrodo.
Sakysim, vienas valdininkas 

turintis pakeltą kraujospūdį la
bai rūpinas ta negerove. Išmokęs 
kaip mataiti kraujosuūdį, tam 
įeikalui nusipirko aparatą ir 
stetoskopą (jo galus tai j ausis 
įdeda, tai prie rankos alkūnės vi
dinės pusės vidinio šono pride
da). Kelis kartus savaitėje ma- 
tuodamąsis kraujospūdį ir vis va
da mas jį pakeltą, jis nuvyko pas 
gydytoją. Pastarasis pas tą vyrą

KILNIOS M1NTY§

Kiekvienam y pa. būtįnąs truni- 
pesąis ar ilgesnis kasdiepipis su
sikaupimas. Toks stovis sustip
rina žmogaus dvasines jėgas. Ga
lį kiekvienas savitaj kauptis. 
Taip pat gali susikaupdamas pa
sinaudoti ir sekančiomis kun. 
Jpozo Juozęyičįaus mintimis.

Ąįkąnas žmogus ' jokiais daly
kais daugiau nesirūpina, kaip

rado Noimalų kraujospūdį. Mauti Pakilimas Ym Nuostolingas 
tada pas gydytoją tas vyras bu;
vo Nęsųrijaudmęs.

Nežiūrim, kad gydytojas jį 
nuramino, patarė nesijaudinti dėi 
namuose rasto pakelto kraujo^pė 
džio. Tas vyras n.tmucsę Nepu-

luotįs į bankus bei kitas žmo
nių susigrūdimo vietoves ir vos 
atsisėdus jiems yra matuojamas 
krą.ujospūdžis. Tekio matayijuų 
nė vienas mūsiškis Nętųrėtų leis
ti.

štai pavyzdys, kotjėl taip elg
tis nereikia. Viena ineiiūiįnkė 
matavosi kraujospūdį banke ir 
jąi buyo jis rastas labai aukštas. j tik įiatenkinti savo alkį- Todėl 
Tada ji išsigandusi vėlai vakare i mūsiškis kun. Krupavičius sa- 
.beldžįasi pas gydytoją. Tas po jos' kydavo: —■_ “Pats būdamas sotus, 
■.pąfliėjįmo ir nusiraminimo pa.- pirmiau duok alkanam pavalgy- 
inatayęs jos kraujospūdį randa ti, o iik pp to skelbk, kalbėk 

•j: yisai normalu. Tik tada ta mę- , apie gražias idėjas”..
•inina-akė aprimo. I 'Alkanas ir troškulio kankina-
j Ne,Utrarkytas Kraujospūdžio l?as ^5/^5 yra linkę, ali- -

j duoti, kad tik numalšintų alkį ir
.. .. — ■ .. . ’ ISitiškuIi. Už -tai svarbu]-kad nub!

I “Pakilęs n^sUtyarkytas/ktiS- mąžens žmogus ijutų trokšti ge- 
ospūdū sukelia daugelį ' lights-/rio, tįęso^j^^o?, kitani'teikia-, 

lupių. Keletas negerumų laukia’’ mus pagalbos. Tokio troškulio’ 
lokio žmogaus, štai vienas jų.vedamas žmogus kurs sau lairų^ 
širdis gali būti padidinta ir nu-Į ir bus naudingas artimai? Prie- 
ūlpti .dėl padidinto darbo, kurį šingai, jei jaunimas bus ištroš- - .. _ - --- -

siraniino," matavosi kraujospūdi sukelia hypertensija Inkstai ga- į kęs girtauti, ištvirkauti, narkoti-i
■ .. , ..— .. . ' ‘ - i- ,* -. • , • 1-1 • ' f, . .. . , . . , ' 4ii būti paveikti pakilusio nesu-■ kus vartoti, Jis visko atsisakysi 

■tvarkyto kraujospūdžio. Krau j a- I net eis vogti, žudyti, kad tik są4 
_____ . ___ , .-j- - — — -j— &'•-* j vo narkomanijos troškulį.£>aten-

ikirtįngoniis dienomis. Tik i tas asipiĮo turi Pakelto kraujos-į‘d ir toks; žmogus gali susilaukti , kirEtų. ’ ■ '
| Ęyaj’bu visiems, ypač suaugu- 

PakiĮęs kraujospūdis yra ne się/ps pąsitepkinti nors ir mažęs- 
ik ženklas, bet ir pati liga. Pa- nįu gėrio kiekiu. Mūsų nepąsoti- 

| dies pirmas — sistolinis kratuos- .pamąs troškimas yįs daugiau ir 
. Į pūdis yrą Sistolinė Hypertensi- daugiau beveik visada eina su 
J a (systolic hypertension). Ji to-L-kriaųda kam nors kitam.

ha yra'skirtingos reikšmės nuo ; Tokios šįp krašto/darbininkų 
lakllusio antro — diastolinio : lūlijos reikalaują yis. didesnio ir 
rraujospųdžįo. j didesnio atlyginimo privedė krąs

Sistolinis pakilęs kraujospūdis ? tą prie ekonominių sunkumų.
-‘aji būtį sukeltas retų ligų’: šir- Reikėjų visiems leisti dirbti nors 
įlies ir aortos artęriosklerozės, p ij- kiek už menkesnį atlyginimą, 
taip pat ir gūžio liaukos (thy-. negu dabar, kad vieni gauna la- 
□id) padidintos veiklos (thyroid 1 hai daug,.o kiti sėdi be darbo, 

jveractfvity) Šitos rūšies pakel-j Žmogus-turi išmokti, nuo mažens 
as kraujospūdis rečiau yra prie- ‘ Įprasti į normalų uždarbi, į žmo- 
astinri stroko. • iiišką pragyvenimą, be jokio per-
Visai kitas reikalas yra su pa-T dėto gėrybių kiekio. Tik tada 

keltu antru — diastoiiniu kraujos Į ant žemės visiems žmonėms gy - 
pūdžiu. Jo nuolatinis pakilimas ’ venimas taps palaima ir džiaugs-

I '-ra žmogui daug pavojingesnis., mas. Tokio džiaugsmo sau ir ar
timui linksime šiose šventėse 
ir po švenčių. Na, ir dirbkime 
tokios gerovės atsiekdami.

ii vėl rado jį Padidintą. Toks per- 
didelis reagavimas į kraųūosĮiū 

jūtii, o vėliau dar ir trečiam — į džio matavimą Nereiškią, kadpyslės, ypač arterijos gali sųsirg-
VIS S. 

kai žmogus ganėtinai atsipalai
duoja nuo įtampos — esti suran
damas tikras kraujospūdis.

Kai kurie žmonės yra taip jaut ' 
rūs kraujospūdžio aparato man-‘ 
keto iridėj irutį i- ant jų rankos, j 

ispūdis savo viršūnėje neturi pa kad jų kraujospūdis tuojau pa- , 
i kyla labai aukštai. Tas toks tada i I ,v • ■ . . . 1
r kraujospūdžio pakilimas Nelaiko

mas liga — pakeltu kraujospū
džiu.

Pačiam Kraujospūdi Matuoti 
Nėra Paprastas Reikalas

Kai kurie žmonės matuojasi 
patys namuose savo kraujospū
dį ’ ir užsirašo'-jo davinius. Tas

pūdžio Ligą.
Skirtumas Tarp ' Pakelto Krau

jospūdžio Ir Pakelio Kraujos
pūdžio Ligos

Pakeltas kraujospūdis turi bū j 
: ti Nesumaišomas su pakelto krau 
i jospūdžio Ligą. Mat. ne visi ste- 
i viai — ne visos priežastys, ku- 
į :ios sukelia pakeltą kraujospūdį 
i yra liguisti, nenormalūs.

Kraujospūdis Normaliai paky- 
i la žmogui stipriai fiziniai dirbant, 
, sakysim bėgant. Taip pat jaus

miniai — emociniai stoviai gal 
padidinti kraujospūdį: čia pi.- 
skaitoma didelis išsigandima.-, i

Lroko.

American 
Dream 
iachine

tg ii>3 pięcf that i?

Fuw where you $orįt. 
pląr you ų- rk. 

you know it, your American 
ju'r-U"' «rįll b* Į tBfllhu’. ”

ararms ęauM true for yęart.
A CRT, Bonds matuif in lee* th ar. 

air jwxi. That mes-i* ycurdry arm- 
M3 cxdc Jxue faster th up eyer before. i Toon tori*?.į,,- SBRU.S E -

MENU: ATSKRIDOT JŪS PER SNIEGĄ

ARUI

Alenų: atskridot jūs per sniegą, 
Baltučiai tartum angelai.
Švietė rožiniai skaistūs skruostai, — 
Tu skundeisi, kad sušalai.

Sušildžiau tau rankts užgeltas, 
Tu ant peties man užsnūdau... 
Sakei, grįši, kai žydės sodai —. 
Tada rymosime ilgai....

Sugrįžk, Aruk, po mano langu! 
Jau žydi obelis balta — 
Juk tavo garbanoms priklauso 
Didesnė jos žiedų dal's-

Dabar ryte saulutė nesišypso, 
Neskamba dainos vy tūrių, — 
Ateis sesutė ašarota, 
Netekus brolių ketu ių-

Per dienas debesėliai verkia, 
Jų plovė kruvinas ž.uždas, — 
Šalia tavęs sesutė a’psta.... 
Atsiliepk, ar girdi raudas?....

Ir ko tyli, ko nes'.skundi
To prięšu — budeliu žiauriu?....
Ar dar žemelei nepakanka 
Kraujo ir ašarų gailių?....

V, 
-£

z*Taa» ,-*-s raourw. u tMC, 3fc****^ <■ f 

A»&rrr»d. nwAsd su > Jkd *

N r mat-ur* 'n htre t ?

Išblyško įganąs mari veidas,
■ i Įdubti .akys man giliai, 

Ir tiek .naktų nebeišmiegoįau, 
0 tu dar vis neatėjai!....

(Iš partizanų dainų)

Jiastolinis (žemutinis skaičius) 
' rau/ospūdis yra pakilęs, jei jis' 
ra didesnis negu, sakysim 150 -; 
90: kaip 150 100. Tas 100 miro-{ 
o diastolinio kraujospūdžio pa-] 
i Limą. Jį gali sukelti daugelis 
kirtingų liguistumų.

Čia ir prieiname antro — dias-> 
olinio kraujospūdžio pakilimo 
Pavoju. Toks to kraujospūdžio 
įskilimas gali sukelti širdies li- 
ą, stroką ir inkstų negalavimą.

Kai nesurandama tiesioginės prie 
I asties tokio kraujospūdžio (dia, 

olinio) pakilimui, sakoma kad 
oks pakilimas kraujospūdžio 
yra Nežinomos Kilmės (essen
tial hypertension, arba pitmary 
hyperinsion, arba hyperten
sion of unknow origin). Tie trys 
.nglų žodžiai reiškia tą patį — 
ie yra sinonimai, priklausomai
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. LIETUVOS RUSIFIKACIJA 
Raidynas tapo kovos vėl’ava

Amsterdamo universitete Rytų i Kornilovas ėmėsi 
Europos Institutas, daktaro’' M.

. .n den Heuvelio vadoyaujam'b' 
; minaro rėmuose, pakvietė I.

>’ p.'aną padaryti pranešimą apie
1 .Ttv.vos rusifikaciją.

Pranešėjas Įžangai sustojo ties
Lietuvos geografine ir

ii. rudėtim Sovietų užval-
■n '.tiiiorvcse. - L k’”'vii • čia

rusišku mo- -
kyklų ir bibliotekų tinklo organi
zacijos. Labai autoritetingu mu- 
ravjeviečių “manifestu” tapo 
Aleksancįro Hilferdingo knyga 
“Lietuva ir Žemaitija” (Zmudj). 
Jau 1864-ais .metais išėjo kyri- 
licos pagrindu “Abėcėle žemai
tiškai - lietuviška” Po to iš v>- 
sc tu sukirilintų kny geliu buvo

“ -.brėžė, kad dėl 
' -įėjo dar carinio

s. ypatingai paaiškėjo po 
-iu metu .sukilimo, Murav- 

' ”o - koriko kraj’juje paskan
. o. Čia dideli vaidmenį sm’ai- 

c .o Muravjovo artimieji • pata- 
r ’ri, įsitikinę slavofilai. Jie ti- 

1 ' ’esi. kad mažoji lietuvių tau
to kurios kultūrinė istorija tarp 
dvieju frontų: iš vienos pusės. 
? totuvoje iš seno buvo stipri ir 
tokinga lenkų kultūros ir kal
bos Įtaka. Čia svarbu, kad Lie-, 
tava kartu su Lenkija sudarė vie
na galingą valstybę, kuri, tiesa, 
-usidėjo iš dviejų atskirų organiz 
mų, lenku karalystės ir Lietu- 
' os didžiosios kunigaikštystės, 
Let sprendžiamąją įtaka įgavo 
lenku gaivalas, kurio rankose 
l.uvo ne tik valstybės aparato 
r klomoii viršūnė, bet ir Bažny
čia. Tai ir sugundė carinę valdžią 
išnaikinti lietuviškumą ir pada- 
i yti Lietuvą grynai rusiška, Ru
sijos galybės neatidalomu ele-

M. K. Čiurlento dekoraci os e

ro patį vakarinį, patį eu j išleista apie 50, daugiausia reli-;
.’ to'jį flangr. Iš kitų Pa-1 ginio turinio. 1864-tųjų metų va '

j krautu ji Esi kilia savo i .-arą Muravjovas oficialiai už- 
stabilumu, save atsparu- * draudė lotinišką raidyną lietu-, 

zk-.ei’os įtakai. Prakošė- viškoms publikacijoms. 1864 me- 
savitumo tais atitinkamą aplinkraštį išlei- 
valdyno dc jau koriko įpėdinis Von '•

Kaufmann, o 1865-tais metais jau :
\n-sai rusų imperijai tai atitinka
mai padarė įstatymu imperijos*
vidaus reikalų ministras P. Valu-j yo vįeų)S lietuvių raštijos ’stori- Analizuojamoje 
Jevas- j tooie. m o seniausi n laiku

Atkreipkime dėmėsi į tai. kad - pr?nešė]?s n?rodė o!andu 4ll ; dos draudimo apra 
vadovaujantį vaidmenį paer.e . ,6ntan). pi,TO*(,o liet,jv5ų pog?in^ m? n;iudoti terrail 
vokiškieji baronaų gynę i tisini ? d-0 į!irn;do -‘Aušra” fotokopijas kurį “partistorikai" 
mą ir pravoslavinimą. j ir dabartinės lietuviškos savi-'

Bet lietuviai, nors ii štoko !a- j laidos pavyzdžius, net to palies 
mi inteligentijos ir organizacį 'S. | pavadinimo žurnale ‘‘Aušra

1 Pranešime pabrėžtas tas ne
abejotinas ryšys tarp pirmųjų; 
lietuviškos savilaišo.- leidinių ir: 
dabartini — pagal turinį ir pa-' 
gal reikšmę tautinėje kovoje.

Pranešėjas ta proga analizavo 
Vilniuje išleistą ‘‘Lietuvos TSR 

ą nuo seniausių laikų” I

!. i i? kita i-u-rinė medžiaga b 
vo palikta John Jey vaikams. Da
bartiniu metu yni 16 minėto p:

| 'ikimo savininkų.

Peveikslus i-eikia prižiurę;i, 
valyti. Visa tai kainuoja pinigo. 
D.-’bartinis jų savininkas y a 
Villiam Iytu, John Je-y aini>. 

J-s planuoja juos parduoti irtva-- 
zingai viską paskirstyti savinin 

rns
St. Kuršaitis

RAGINTI KONKURSAS

Amerikos LioTtivių Taut’ 
‘u.nga skelbi. "<sinių konk. 
jaunimui Temos — l. K; 

“tinti tautybę išeivijoje, ir
lai Heroiai ir jų itaka 1

GINKLAS PRIEŠ VAEZPžIUS

Vabzdžiai pernešt dag. j 
rečiamųjų ligų —majia:ij ; 
tonąją karštinę, filariozę.

Norint sunaikinti ne' įskai
čiuojamus vabzdžių būrio ų bu
vo pradėti vartoti chemi’ .i pe
sticidai. bet ją efektyvum s vis 
m'žėji: vabzdžiai pripra. damo 
prie chemikalu.

šiuo molu daugybė moksli
ninkų iegko metodu, kaip -oįi 
su kenksmingais vahzdži : . Jų 
tarpe naudojam, s ir t01’ ’ nie~ 
ledas: auginamos speciali 
wtė~, ' ėua moskitų
vas .SiCugę moskitai užkrečia-

uz-

zu-

•kina tik rioski
:“gi kilie: gy

Muravjovas ir jo bendradar 
biai ir talkininkai ^ypatingai ėmė 
si rusinti- lietuvius, kai jų buvo 
sugalvota ir Peterburgo valdžioj 
palaiminta pirmen eilėn išnaikin
ti net lietuviškąjį raidyną, pa
keisti ji vadinamąja „kyrilica”.’ 
Tuo pačiu laiku norėta iš šaknų 
išrauti tradicini lietuvišką loty
nišką raidyną, o lygiagrečiai pa
spartinti Lietuvos, arba kaip Įp
rato sakyti, Šiaurės Vakarų kraš
to pravoslavmimą. Tai buvo la
bai nuosekliai varoma. Pirmasis 
Muravjovo konsultantas ir padė
jėjas buvo K- P. Karnilovąs, pa-; 
-įdaręs Vilniaus ^mokslo ajjygar, 
dos kuratoriumi!; Jo‘/J<nygą?“Ru- 
siškas reikalai - Šiajtre'š Vakarų 
krašte” sudarė pagrindą, pats

nepasidavė Peterburgo kėslams 
ir prasidėjo “keturiasdešimties 
metu karas”.

Pranešėjas sustojo prie nuos
tabiai išsiplėtusios knygnešių ar- 
n-ijes. sudarytos iš paprastu kai
miečiu. bet palaipsniui nugalė
jusią visus caro valdžios barje-j Rto: 
rus. Pranešėjas pirmiausiai sus-1 Pabrėžė, kad toje istorijoje per-j 
tojo ties nepaprasta asmenybe, i dėm ryškus skirtumas tarp su-Į 

__ 1 klastotu faktu ir tikros istorijos- j 
Valan-i Pranešėjas kalbėjo apie “part- 

I istorikus”, kurie daugiausia su- 
i_Lsidarė iš mažai raštingų “polit-■ 

ruku”. kartojančių jiems Įteik- ; 
tų trafarątu. nepaisant nei logi-, 
kos, nei literatūrinės kalbos dės- i . r

> istorijoje nuo se- j 
niausiųjų laikų” naudojama to- 
‘ ia nuskurdinta ir biauri. kalba, I 

urios negalima net rusiška na-1 
vadinti. Pranešėjas pabrėžė, kaip ■ 
S’.’.mindomi nesugriaunami fak : 
tai. kad ir su tuo pačiu Valančiu -1 
mi, apie kuri niekur nepaminė
ta, kad jis buvo kataliku vys
kupu. Tas pats įvyko pas ■‘part- 
istorikus” su kitu vyskupu — 
Antanu Baranausku, talentin-

tojo ties n 
kuri nulėmė tautinį atgimimą 
prie vyskupo Motiejaus 
čiaū.s. Valstiečių sūnus, prasimu-} 
šęs Į mokslus tik per pakeistą gi- j 
inimo metriką, kaip tariama ba-j 
joras su sulenkinta pavardę, jis i 
mokėjo padaryti įspūdžio net to 
kiems asmenims kaip caras Niką- n]0> nes toje 
lojūš 'Pirmasis. Jis buvo pirmas 1 
valstietis yyskupi poste ir mokė- ]I?ia
jc pep 25-rius metus vadovauti kurios negalima net
ne tik Žemaitijai, bet ir visai 
Lietuvai. Pranešėjas minėjo Va
lančiaus. plačius ir dinamiškus 
gabumus, sustojo ir prie aidžio
je Lietuvos sūnaus sudarytu blai 
vybės judėjimu, apėmusiu apie 
milioną .tikinčiųjų. Bet, žinoma, 
ypatingai .svarbi buvo vyskupo 
Motiejaus-veikla kovoje už lietu
viškąją kultūrą, už sukūrimą net

Tarptautinė sveikatos c ■ rami- 
zacijū1 neseniai Įkūrė sp'-eialią 
mok-siininkų g. upę, kuri 
vabzdžių paplit'mo Žemė: 
lyje žemėlapį, seka, kaip 
džiai migruoja ir daugina 
me žemėlapyje yra visi v 
baseinai, kuriuose yra 
su.

Amerikos Lietuviu Tautinė S’a 
nga kviečia ir skatina visą

ą jaunimą, iki 35 metų am- 
dalyvauti konkurse. Ten-.; 

turi būti bent penkių mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituani.-ti- 
nių mokyklų mokytojai, bei įva!- 
riu organizacijų vadovai yra 
prašomi paskatinti jaunimą ra
šyti ankščiau minėtom tautinėm 
įeimn..

Įdomu kad tie p. .eikslai ga-| tuvi 
200 metų ’ Lau 

pas amerikiečių farmerių šeimas. , 
Niekas jų nepavogė, niekas jų . 
ne-ugadino, o dabai John Jey 
ainiai rengiasi juos parduoti r 
pasidalyti gaunamus sumas. Nei 
Anglijoje, nei Prancūzijoje m j 
net nei Vokietijoje tie paveiks-1 
lai būtu galėję išsilaikyti gyvena Į 
muose namuose, 
pereinamuose 
paliesti. Juos būtu sugadinę, su
raižę, pavogę . ir pardavę. Tuo 
tarpu Amerikoje jie buvo iš
saugoti. o dabar bus parduoti.

John Jay buvo paprastas Ame
rikos farmerio sūnus, bet jis bu
vo labai susidomėjęs tokios Ame
rikos įsteigimo, kurios dar ne
buvo pasaulyje Jis labai gerai 
žinojo apie buvusius karus Eu
ropoje, kitaip tikinčiųjų ir gal
vojančių ju persekiojimas. John 
Jev įsitraukė, kaip Franklinas Į 
grupę amerikiečių, dėjusių pa
grindus naujai valstybei.

John Jev įsitraukė į valstybės | 
kūrimą, bet tuo pačiu metu me- g 
tėėsi . Taip jam patarė itak’U- $■ 
gesni valstybės kūrėjai. Kada jis 
suaugo, tai buvo paskirtas JAV 
ambasadorium Londone. Jis tu
rėjo progos susipažinti su Ang
lijos menininkais. Tuo metuJohn 
Jey piešė Gilbert Stuart. Jis nu
piešė ambasadoriaus _>hn Jey 
paveiksią, kuris šiandien verti
namas $250.000.

šiuo atveju svarbiausia, kad 
John Jey pamėgo meną .Jis Įti
kino visą eilę vyru leisti specia
listam juos prieiti.

John Jey įtikino menininką 
John Trumbull. Gilbertą Stuart. 
Ezra Amer ir kitus nupiešti Ge
orge Washingtono, -John Adams, 
Thomas Jefferson, James Madi- 1 
son, John Jey ir kitų.

Tie paveikslai buvo perkelti į 
John Jey sodybą, kur dienas bai- j 
gė ir nats ambasadorius. Pamink- |

“Istorijoje;
•-r- irspau-j Įėjo išstovėti beveik 
te vengia-

ir gedi n 
*i "graž-dam csį megir 

dan.-ki šrift”.
Pranešėjas apžveh ė dabartinę 

.-avihidą, iškėlė jos šiu< su ne- 

.-ustojančia pavergtosios lietuvių 
tautės kova ir net su nuostabaus 
lietuvių tautos pasipriešinimo 
aštuonmečiu — 1944-1952 metai. 
Olandiškoji auditorija išklausė 
pranešima si: dideliu susidomėji
mu. Buvo daug klausimų, stu
dentai domėjosi paties pranešė
jo gyeniroo keliais karo metu.

Moderavo praneši r,ą vienas 
didžiausių Olandijoje Pabaltijo 
reikalu žinovas daktaras M. van 
den Heiįvel. Už poros mėnesių 
turi-išeiti M. van den Heuvelio 
knyga apie Pabaltijį.

nvK

-. — ! KonKUrse dalyvaujantiems bus
karidoriuose., sjiįrjannOs ^vi premijos už geriau 

koi idui tuose ne (sįU5 rašiniu^ — 1 premija — 
; $500.00- 2. premija — S250.00.

P.roniijų paskirstymui, ju: 
i komisija bus sudaryta ir paske 
; ta vėliau.

j Konkurso rašiniai turi būti 
prisiųsti iki vasario mėn. 15 d. 
1986 m. (pašto antspaudas) se
kančiu adresu: Amerikos Lietu- 

j vių Tautinė Sąjunga, V’ Vida Jo- 
■ nušienė. 12500 Pawnee Rd., Pa- 
i los Park, Iii. 60464-

Pateisino

rutu-
-i>Z-
šia-

viru-

Gatvės j (idėjinio tvarkytojas 
sustabdo automašiną ir kreipiasi 
Į vairuotoją: ‘

— Ar išprotėjote1 Važiuojate 
I prieš “srovę” 100 mylių per va- 
‘ landą greičiu, tik ką pralėkėte 

raudoną šviesą... Tas jums vel
tui nepraeis ir siekia savo už
rašų 
ti.

knygelės “receptui” rašy-

O. — prataria šalia vairuo- 
sėdėjusi dama, — šį kartątojo

patys apsijuoksit... — Ai 
1 pastebite, kad jis visai gim 
i i- todėl reikia jam atleisti...

PARDUOS JEFFIHSONO, MA.- 
DISONO PAVEIKSLUS

NEW YORK, N. Y.-— Atei
nančią ■ savaitę sausio ‘23 dieną 
iš varžytynių bu? parduodami 
istoriniai Washingtono. Jefferso- 
no, Madisono, Adams, John Jey 
ir kiti istoriniai paveikslai. Tie 
paveikslai išstovėję'-. John Jey 
Įpėdiniu namuose beveik ištisus

giausiu poetu, apie kuri taip pat du šimtmečius, o ainiai Įjuos par- 
i nepanorėta paminėti jc bažnyti- j duos iš vražytinių ip: į>atidalii's 

ir,,lietuviškos literatūros, nes jnes parcigss. pinigus.
vyskupas, buvo ne tik ganytoju, 
c ir nepaprastu rašytoju, kurio 
kūriniai ir dabar. nenustoja sa-

i: 2759 W. 71st St, Chicago. HL
• BtrZSTINGAJ IŠPILDO MJ RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUVYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

fe Jž •S

įį 
j

8 
< 
f

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraterna ū 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 melu.'

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri , 
apdraudę savo nariams.

ŠLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA. neieško peh-< 
nariams patarnauja ’.k savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime- apsidrausti iki $10.000.

SL\—apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

t—A — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams, 

kuopų yra. visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į-savo apylinkės kuopų (veikėjus, 
jie .Tumę - mielai - negelbės J SLA įsirašytL

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centru:

SLA

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

S07 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 
TeL (212) 563-2210

štrsjpsn'ai n-s! ctuč’jcte, Ciustruutos suotrenkom!/ b 
urliotoo. M. Šiieikio, V. Kaiubor A. RūkStelės ir A. Virt-

« LITStžATURA. E stovių 3t«r?itC'ros,' meno h? mc¥t> 
i m. metraitU. Jame vertingi, niekuomet neaenutą, Vincv 

’As. Igno • Tįnet’ Maciūno, p. Išniko.. V. Slankęs

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

i-LSį. pirmūnės Juosės vaičiūniente atsiminimai įple aitai 
' “/ra Ne? jų istoriją Ir e’gą. [domi skaityti ir nedainuoja 
' TJ, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinkta!-* dueceuLni" 

M užkuliatals, Studija rr* 151 pusk, kainuoji k2.

5, viENy,O ŽMOGAUS GTITNIMAS, Antano Rūke sįt^ 
■./' luošo Adomaičio'—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mdk 

; -Tenimo bruožų ipralymas, bet tiksli to laikotarpio buitie? iib 
-"■•■rmė t-tudija, iuskirstjta skirsneliais. Ts 200 puslapių fctrrs 
'.^■'duodama tik už 5X . i

3? LINi'U V' 1ŽKA5RS PAMARYS, HenrUo Tamo-Timalz^-y 
rjra.Ayto ytndiĮ? tp’e RytprtriuA, remiantis Pakalnar 

.zoguvGn apskričiu duomenimis. ApniymaJ Jdomfif kiekrfm.m 
let avini Eeldinyt Elurrtruotw nuotnukoai!*. p*bfdfoj« dflodtjTO 
ritov&rdžhi ptvadlnlmaMr Jų ’•ertin.U.i J ▼oktr£'u kalbą. LaSz‘ 
jąadhigojt £53 post knygoje yr* R.yt>rū«hj t*m*i*pi*. Kain* I'

ų KA ŲAUM2S LUM®, miytojo* Petronė^* Ortattllė# abr 
Ir mintys epic circenls ir rfetM neprft Lietuvoje Ir pb 

■uaWais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pnglapiv- 
x-£ kainuoja tCc 63. '* *

ž RILIUS JANONIS, poetas Ir revoHucionierlrn, neraprs 
.gj ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik fr 
*rrgio Jalinsko knygoje «pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 

Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už imogtuf 
Sayja T** didelio formato, 255 puslapiu, kainuoji M.

9 £ATYXTNES N O YELLS, «, Eo^enko Itryba J. VaJaSfr 
IfijTŠBsC. 5^*1 knyrojs yra W sąroojlarą bo^-».Hx. Įfaina K

t v

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak_.
gistruotaj vaistininkatj

For constipation raiief tomorrow ;
> reach for EX-LAX tonighi. €

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

Read labd and follcrr 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 19S2

1. Dr. E«do Griniaus, ATSDŪNIMAI IR MUMYS, 
oi tomu _ __ ™___________ —________________  110.00

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

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psu __________

Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pxkarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ____

J. Vencį* v* ų 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

3.

5.

6.

•? i’ ijiltll i a i- l r.

*5.00
^>.co
$5.00

$5.00

F4.00

52.05

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, ID. WXVY, 
kit< čekį ir prto€kto -rlcr^ dokrj p^rsinztimo U akJomi.

I

PsraAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas Bet kaus, ii 
Ž-et kur. bet karia kalba buvo parašyta spie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuviu kalbą, jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. H, 
Būga pas gena irius šimtmečio pradžio? kalbininkus, padarž 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, parne š tikslini vertimo* 

£r patarė mums toliau studijuoti.

Kai** ?M. KieS -rfrieU*L ivrito* |X

3 — Naujienos, Clii'cAS’o, 8, III. Wednesday. January 22, 1986,
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Z. . _ NGSIVIENIJIMO UETUYIŲ AMERIKOJE 
SEIMAS

’ Nziome, kad seniausioji Amerikos lietuvių prga- 
rJ _ s. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Šių me
tų „iželio 30 dieną seimas Chicagoje minės savo šimto 
matų sukaktį.

Prieš šimtą metų Amerikon atvažiavę lietuviai pgL 
klauso kitu taut^Wganizacijoms, bet sayaJiębuyiška^r- 
ganižaeija buvJ įsteigta prieš šimtą metų. laidokas lie
tuvių skaičius priklausę -Lenkų Su^y^nipmui, bet lę- 
turiai nuo lenkų atskilo ir prieš šimtą metų oficialiai 
si. organizavo Susivienijimą Lietuvių Amerikoje.

Šių metų birželio 30 dieną šimtmetinis minėjimas 
įvriis naujai pastatytame The Essex viešbuty, kuris bus 
p; c ame Chieagos centre, paežerėj; 800 S- Michigan Ave- 
m e. Iš viešbučio langų bus matomas Michigan ežeras, 
prežerėje esančios pievos ir stipriais akmenimis iškloti 
pi kraščiai ii* takai-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje banketas vyks 
ė'-r: g;ečiams žinomoje Martinique didžioje salėje trečia- 
di sr.i, liepos 2 dieną.

Visus SLA reikalus tvarko kuopų atstovų išrinkta 
P .emoji Taryba, kurios pirmininku-yra Pittsburge gy
ve viris Povilas P. Dargis,New Yorke gyvenanti sekre
te Genovaitė Meiliūnienė, iždininkės pareigom kandi- 
d< . ;anti i 1d globėja Kristina Austin ir čikagietis Dr- 
Vytautas P. Dargis, daktaras kvotėjas.

Pildomoji T-ba jau praeitais metais pradėjo rūpintis 
ši so mo reikalais. Jie nusamdė seimo salę The
E . ; vAVutv ir paėmė Martinique sale šimtmetiniam 
te • : vui.

. Ir. Gc.rgis; atsistojęs SLA priešakiu, ėmėsi visų 
pi ...j. k. j. ne; vienas narių sudėtas centas niekur 
m . Nebuvo duota nei vieną paskola, nepatikri
ni ..v\ bės ir nesutvarkius dokumentus- Tikras SLA
są., . ..u bas apmokėjo, bet pinigų nemetė, kur nereikėjo.

ris£Q9 prižadėtas apdraudas, o ižde liks dar di4oka$ tūk- 
staočių skaičius. Nėra kitos tokios fraternąliųės organ*-; 
zacijos, kur būtų tokia saugi, kokia yra l etuvių Sųsivie- Į 
nijimas- Prie Susivienijimo kabinasi įvairūs pareigūnai, j 

j tikrina pajamas ir išlaidas, bet negali prie nieko prikib- ‘ 
I ti, nes SLA turi visas savo pajamų ir išlaidų knygas 
tvarkoje.

Savo atsargas SLA laiko saugiuose bankuose, todėl Į 
ir depresijos laikais neturėjo didelių nuostolių, nes pa$- 

į kuriniu metu nerizkavo savo pinigais. SLA vadovybė ■ 
pasitenkino mėnesiniais dividendais, kad neturėtų dides-1 
nįų nuostolių- Jeigu kuris klausimas būdavo neaiškus, j 
tai atsiklausdavo patikimo banko, kad neturėtų bereika-1 
lingu nuostolių. Į

SLĄ Pildomoji T-ba jau šeriai rūpinasi, ii* šimtine-1 
tiniu SLĄ seimu. Ji yrą pasirašiusi sutartį su naujai bai
giamu modernišku vešbuėiu, bet ji susitarusi su viešbu
čio vadovybe, kad atvykusieji atstovai galėtų aplankyti 
svarbesnes Chieagos vietas ir lengvai galėtų grįžt* į savp. 
viešbutį. Jai rūpėjo, kad didieji viešbučia1 nenųluptų di
delių sumų iš atvykusių atstovų. J*e taip pat norėjo, kad 
į šimtmetinį seimą galėtų atvykti galimai didesris žmo
nių skaičius ir pasiklausytų specialiai paruoštų kalbėtojų - 
ape dabarrinį krašto gyvenimą ir apie padėti pavergtoje 
Lietuvoje.

Sųsįvierijimo vadovybė nori, kad galimą* didesnis; 
atstovų skaičius dalyvautų seime.Susivienijimo vadovybė 
žino, kad krašto ekonominė padėris nėra tokia jau gera, 
kaip daugebs atsakingų pareigūnų bando ją vaizduoti-

Amerikoje japonai parduoda J.,2Q0 automobibų, o 
amerikiečiai tiktai 1-ną amerikiečių gamybos. Amerįkįe-; 
čia* griebia pačius geriausius japonų automobilius,esą jie' 
pigesni už amerikiečių gamintus. Bet užtat Amerikos1 
automobilių gamybos centrai uždaryti, o darbininkai be, 
darbo. Dąrbininkąi gyveną- i§ socialinės apdrąudos, o be 
darbo kadiliąko nenusipirksi- Mažus automobiliukus, ne-: 
sirijąnpius.dąųg.dęgąlų, lengvai Amerikoje pardąvinė- 

• ją vokiečiai, ir net italai.

Sųriyięnijįno vadovybė yya pasįrjžuši apmokėti vi
sų atstovų tikėtus į banketą, bet jeigu jie, be maisto, no
rės, dar išgerti tai jau turės savo pįnįgįnę atjdaryri.

Dabartinė SLA vadovybė nori, kad šiamę seime da
lyvautų galimai didesnis jaunimo skaičius. Amerikoj lie
tuvių nedaug, bet lietuviai privalo būti pavyzdingi. Visį 
žinome, kad Amerika išaugo į turtingą, didelę ir galin
gą kraštą pasiryžėlių dėka- Vokiečiai, britai, prancūzai 
bėgo iš Europos, kad Amerikoje galėtų įteigti tokią val
stybę kurioje nebūtų tarptautiniu kartį žudynių *r prie
vartos, kad kiekvienas galėtų, pasakyti savo nuomonę ir 
dauguma galėtų pasirinkti geriausią.

Prieš 200 metų Amerika pripažino pagrindines žmo
gaus te>ses ii* jas respektavo. Gerbimas pagrindinių tei
sių, spaudos ir sąžinės laisvė leido, krašto gyvento
jams parinkti pačius geriausius planus ir kilniau
sias mintis. 4 ......................

Ne visi suprato Amerikos idealizmą ir tikslus- Jie 
j ryžosi pasinaudoti Amerikos gerbūviu, bet pradėjo hr 
pikauri ir sukčiauti, meluoti ir apgaudinėti. Reikalai nu
ėjo tiek toli, kad pradėjo nelegaliai vežti Amerikon 
narkotikus, o teisėja*, turėdami būti pavyzdingais pilie
čiais, pradėjo imti kyšius, nesilaikė veikiančių įstatymų, 
-girtuokliavimo-

Reikėjo rasti žmogų, kuris, vartodamas veikiančius 
t Įstatymus ir šio krašto papročius, suvaldytų kyšininkus, 
narkotkų pardavėjus, sukčius- Illinois gubernatorius

liĮeįįūf fiiyerview Paraus (abejus)

iGNĄiS PETRAUSKAS suose Vlikc institucijų p.osėdžiuo-
sė-

Tas mano pasiūlymas visai ne- 
cuyo svarstytas, lyg visiems Ta- 

Į Vliko Tarybos posėdžius-vi-į Jųsji ir kąd tik mes turime j rvbos narjalJ)s, bu*vp ^Uf kad 
salia yra kviečiamas n-dalyvaują Į kvĮęsjti P. L. B-nės atstovą, nes! ypko Tąrybos nariai, ne’ 
F.L.B. Centro vaidybos atstovas j taip Vliko Įstatuose įrašyta. Aš kišti nosies į

Aš manau, kad labai gražu, ka- j pąr norėjau aiškinti, kad P.L - j aukštesnės justicijos reikalus, 
op dvi crgarizacijDJ benčr:.&---j Cęątrp valdybos atstoyas j Q abišalį be.nd^dai biavimą, 
bia.uja, ddv5 »u’d-incs yi~n.-. ki-! tąfėių dalyvautį Vliko Cenjtro ! 
tos posėdžiuose, žino veikimo gai ? valdybos posėdžiuose. O P.L.B. 
j/.s ./ ju dai j.j sesu .į-
kryžjuoUĮ. nesusidabhkuofU.

Kadangi Vliko Taryba sayo at*.-1 
- tovo neturi, kuris dd-yvautii P.-, 
Į,* B. posėtįauose, tai solidarumo j 
dėkai, pasiūliau toki atstovą iš- j 
i-ipkti Tuoj Įnaii paaiškino, kairi 
rąes aęgaboįe šayo atstovo Jeg ; Pi.g. ątįtoyas turi dalyvauti vi

AB VUKUI REIKIA PRIEŽIŪROS ORGANO?

i draugišką veiklą, apie solidaru- 
į mą, niekas nepagalvojo. .

centro valdybos atstovui daly- i
•vą’dj Viikp Tąrybos pospdžjpose. ■ svarbus tas Vliko p: K-
iygjiesidęrįutu, nes skirtingos tų Į šiūl'GS organas, rodą, i^^ąi? kac 
institucijų pareigos. Man buvo( Vilko staaitę pirmaipe puiutt^ 
paaiškintą, kad Vilkas yra vie
nas, tik sudarytas iš seimo, tary
tos ii' centro valdybos, ir kad

įęškpjo tokio žmogaus. Bet tuo žmogum buvo lietuvis Ąų- 
tąnas Valukąs. Jįs peržiūrėjo ilgiausią teįsĮninkų sąra^ 
ša, kuriame buvo žydų, tamsiaspalvių švedų, nprvegųį-

įrašyta, kokios organi^acijus su
daro Vliką, o jalr*jmtraine punk- 

■*te frasjHa*: : “Pasaulio L B-nės 
Hitsfovas VLIKK dalyvauja pa- 
larisjnuiju. balsu”. Aiškiai pasa
kyta, kad dalyvauja ^r^^.reiš 
kia Vlikg, ''f'^^^jbse.

'kVi4cia ar nekvie- 
čįa; -nori ar nenori, patinka ar

■taiu ir kitokių, bet jis pasirinko Liętuvi Valuką. Kaip ■ jwaiwafca, , P,L-5-ikės.afeiovp eta
• ‘ - dy.ya.uja visliose Vbko instituci

ją pcsędži.uose ir gali kalbėti kaanksčiau Illinois valstijos policijos vado pareigoms pa
rinko Laimutį Nąrgęjėną, o praeitais metais federalinės 
-valdžios prokurorę pąręigojns pasirinko. Antaną Vąluką- kafeą gąrąptųpta ątitute, yadina- 
Pąęirędo, kad jiedu suprato veikiančius įstatymus įr sti- •mą “paiąpąjįmpįu -į»lsų”.

Paprastą! . -.prganizacJos ar 
_ draugijos, r2|ydamp$ save įsta-
Tai nebuvo toks lengvas dalykas. Prokuroro VaĮųko tjis, kpnsiįtnpijas, statutus ar 

tėvas buvo ir tebėra teisėjų; kuris sūmii aiškino ir kalė į k-aip jū-cs bepavadintume, yi-sada 
galvą, kad reikia laikytis veikiančių įstatymų. Pasirodo, iJ^iausiai irąšo savo yardą, or 
kad Valuko tėvas sūnų ledo i mokslus, bet pabrėždavo, Į liksią- veikimo nb..s,

kad reikia būti ideahstų, siekti teisetumo ir gyventojų ; -g ^ bąigi^uose punk- 
gerovės- Nargelėno tėvas taip buvo pavyzdingas Lietu- ■ tū^e įrašoma visi antj-aeiličū 
vos policininkas, kuris Įdiegė sūnui mintį, kad reikia pa-! klausimai, kaip svečių kvietimai 
vyzdingai kovoti prieš negeroves. Blnois Įr visos Ameri- jlr P-našiai. Bet ne Vliko statute, 
kos gyventojai seka jaunų lietuvių darbą, juos gerbia ir 510 statuto niosejams ma- 

J tomai, labiausiai rūpėjo Vliko
priežiūros organo teisių ir pa- 

i reigu nustatymas. Todėl ir jau

pr ė jaučias ’negeroves.

ja*® didžiuojasi-
Susivierijimo Lietuvių Amerikoje seime dalyvaus ’

grupė jaunų lietuvių, kuriems Nargelėnas *r Valukas į antrame statuto punkte įrašyta 
yra pavyzdžiai. Jie ne tik taps patys pavyzdingais pilie-:!os svarbios P.L B. teisės ir pa
čiais, bet jie >r SLA pavyzdingai tvarkys, kad geras lie-1 rei?os- tlk -iau sekančiuose 

~k-4. u; a -i • • t j i statuto punktuose sužinome apietuvių vardas butu gerbiamas visoje Amerikoje ir kad pa- ..... -1. . . .. ‘
vyzdmgi lietuviai padėtų pavergtiems lietuviams įšsį- ieigas ir kitą Tai tikrai gudriai 
La'Svįntį. • Nukelta į 6 psi.

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS

Vertė Vytautas Kauneekas

1 tūSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)

I

ELDORADAS

i r di vidas, — tai istorija, anot Le 
ko; taip, skirtinga istorija, nuti
lk irtingam kiaušinėliui- Mes esa-

■ pirmiausia todėl, kad gavome 
paveldėjimą gemale, paskui 

.cuji. kad patyrėme visas savo gyveni
mo aplinkybes.

(Tęsinys)

(ši kelionė tęsėsi lygia’ 13^ mėnesių- Ji bu- 
vienintelė Gogeno kelionė, ap'e kuria neturė* 
re tikslių žinių, anapus Valparaiso. *r man pa- 
k o bendrais bruožais atkurti jos eigą *r išaiš- 
n'i uostus, naudojant duomenis, surankiotus >š

‘k* ten iš Gogeno at iminimų knygos-“Prieš
. , , t ”, Tk’kė, jo Korespondencijos. Taboga. 

i. \jlh’:in J to juo, išspausdintų 1895 m- gegu- 
>’ 3 ’ jčko d Pari”, Echo de Park- numeryje,

‘ . Ok vo Mirbo straipsnių, idėtų to

pat laikraščio 1891 m. vasario 18 d. ir 1893 m. 
lapkričio 14 d. numeryje Taiti, taip pat iš knygos, 
kurią paskyrė Gogenui sartis Morisas, Naujasis 
Pasaulis).

Paiekus Kardifą, “Čilė” leidžiasi jau pažįs
tamu Poliui P*etų Amerikos maršrutu, po to pa
suka link Patagonijos ir Magelano sąsiaurio, link 
šaltų ir priešiškų to žemyno pabaigos dykynių 
kur miega amžinu miegu Klovis Gogenas.

Antram šturmanui šis kelias naujas ir kar
tu labai senas. Tristiebiui skriejant pale* Čilės 
krantus, gal būt, jaučiasi atliekąs moldinisko ke
lionę. Iš Valparaiso burlaivis suka link Ikikės, ir 
č’a — ak, kokie prisiminimai! — staiga Įvyksta 
žemės drebėjimas- Namai griūva, laivai šokinė
ja- Jau visai netoli Peru.

Tristiebis plaukia Peru pakrantėmis į Vi
durinę Ameriką. Gal būt. jis užsuka į kurį uostą,

1 gal prie Kaljao. Tačiau Lima dabar Poliu* nebe 
pasiekiama. “V’sko arba n*eko”, — atsakė Alina 
Ečenikui. Lima jau tiktai vienos jo svajonės pa
vadinamas, vienas jo sapno atspalvis.

, Sustojimas po sustojimo — Polis žvelgia f 
dalykus pro, tą sąpną.

Priešais Panamos uostą. — į jį anuo wtu 
galėjo įplaukti b’k visai lengvi laivai, — “Čilė” 
prisiinJdtrtioja ties vįena įš salų, kurįų nusėta vį- 
sa Įlanka, ties Taboga. Taboga — ne daugiau 
kaip dviejų kilometrų *lgio ir pusantro kilomet

ro pločio — kyla viršum svirančių Ramiojo oke- į 
ano vandenų savo išraižytu reljefu su 300 metrų 
aukščio smaile, šviesa žaidžia ant tamarindų, 
oleandrų ir palmių. Čiabuviai, beveik visai nuo
gi, gyvena be rūpesčių — gamta jiems dosniai 
tiekia vaisius, žuvį, moliuskus, visa, ko jiems rei
kia- Polis žvelgia lyg sapną į amžnojo pavasa
rio salą.

O netrukus priešais jį atsiranda ir kitos sa
los — Polinezijos sąlygas, Taiti. .. Pol’s žvelgia 
į “burtų žemę”, į “nepalytėtą žemę“, gyvenamą 
“primityvios, paprastos genties”. Jo motinos na
me — Sen-Klu — plazda šešėlyje inkų vazos,ke
ramika. Žmogaus vaikystė susisiekia su pasaulio i 
vaikyste. Per paplūdimių smėlį okeanas ritįna 
ilgas šniokščiančias bangas, maldaujančios, kaip 
motinos lopšinė-

Alina dainuodavo dona Pio namupse. Polis 
dar nežinojo, kad jos balsas jau nutilęs, nutilęs 
amžinai- Tik Ant’lų salyne jisai patiria, kad jo ! 
morina persiskyrė su šmo pasauliu Sen-Klu gy
venvietėje liepos 7 dieną.

Polis Gogenas dar nežino, kad jo vaikystė 
pasinėrusi.

H
ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS

Ir šiąnakt mano vidinės akys buvo 
atviros: jos galėjo žvelgt' į dangų. Į

minčių pasaulį ir Į pragarą.
SVEDENBORGAS

“Čilė” grįžta į Havrą gruodžio mėnesį.
Gogenas dabar jau nebeturi kitokio namų ž - 

dinio, tik Arozų butą. Sen-Klu jau tuščias ir liūd
nas. Motinos name v'ešpatauja sesuo Mari, auto
ritetinga mergina, kuri gal ir neleistinai naudo
jas’ Iresniosios padėtimi . Jis iškeliaus vėl.Jam 
19-ka metų, greit reikės atlikti karinę prievolę; 
jis stos į karo laivyną.

Tai ir įvyksta po kelių savaičių. 1868 m. va- 
saro 26 dieną buvęs antrasis turmanas tampa 3- 
č’os klasės matrosu — matr.kulos numeris 1711 
— ir atvažiuoja Šerburgą, kur netrukus įlipa 
ka p anglianešys į “Žeromą Napoleoną”, neseniai 
pastatytą 150 arklio jėgų koryetę. kuri, perdirbta 
į imperatorinę jachtą, pavestą princui Napoleo
nui,, vadinamam tiesiog Žeromu, nenuoramai 
“PlomPlonui” (Plon, pranc., — kaklas.)-

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Service
“Lietuvos Aid

1972 m. rudeni rusų okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,
i 
5 
ĮI

KAZĖ BRAZDZIONYTE į 
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARG1S 
gydytojas ir chirurgas 

Westchesifrf’XQmmufUty kliniką 

Mediciną dir^ktorim

193S S Manheim RdL, We*tch**tex9 Hi. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas anu< šeštadieni 8—3 raL 

Tei.: 562-2727 arb» 562-2728

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- į 
tadiemo 8:30 vaL vakarn.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

11 IT’ .ulliiiuibi1

I i II
Moderniofl poezijos knyga. Kaina 6 dot Minkwri 

_ viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu;

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
I p

t 
ri . i 
į

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIAL Y B t: ĄKiŲLiGOS 

3V21 West 103id Street
V g Lanflny tarimu

Chicago, Illinois 60629

Tekf. 778-5374

-
I I

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

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

554U S. PULASKI RD.
Chicago, LU. 6U62b

TeL; 585-28(12

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. list St. Tei. 737-514$ 

Tikrina akis. Britai ien akininf 
ir “contact lenses“.
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Lietuvių Tauragės Klubo 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.

Klubo Valdyba

bet karininkų tarpe yra didelis 
nepasitenkinimas Chadafi. Lapk
ričio mėnesi pulk. Iskol Lydėjo 
Chadafi Į Maskvą. Ten buvo kai 
bos apie rusų Įtaką Libijoje. 

Single Hissue ' Pulk- buvęs priešingas so
vietų reikalavimams.

Pulk. Iskal nužudymas sukėlė 
didelį susirūpinimą tolimesne 
(chadafi politika karių tarpe.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMll AGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742 ,

f
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o. iUiuwn £>ouuuuaeri>. iportga- : 
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. txi Have not changed during preced
ing 12 months.

’ □ Have changed - during preceding ; 
12 months.

(If changed, publisher must submit, 
cxp.aaa-.ioa of change with this state-
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i 10. Extent and Nature of Circula- 
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j n. fotai No. copies printed: Average j 
I No copies each isšve during pre- 

ceding 12 months: 2,7-QO -single issue 
uediet>t lb filing date: 2,825. i

. l>. j aiu cucuxation
1. Sales through Agepts, news dea-! 

;er. or otherwise. Average no. copies 
each issue during preceding 12 ‘

- months 9Q0, single issue nearest to | 
^ii-iig date 1,0/u. - - . .

I 2. xu term ^uoscribers bv Mail, .car- Į 
riėr delivery or oy other means. Ave-; 
rage No. Copies each issue during I 
preceding 12 months 1,500. -Single 
assu’e nearest to filing 'date’ 1,500.

C. x-
No. copies each issue during prece 
ling 12 months 2'400. ’Single issue 
iiea.esi to i-Ung date.2,525. ;

u ’ ~ attribution' (including

— Pref. Sacharovo žmona, 
Elena Boner atvyko i Bastoną, 
padaryta jai priskretusių arte
rijų operacija, širdies operacija 
pavyko.

LIBIJOJ NUŽUDYTAS SIR- 
TĖS KARO VIRŠININKAS

— Pietų Jemeno valdžia pit- 
niadieenį sušaudė 4 politikus, no
rėjusius nuversti valdžią.

— Adeno mieste tebeina kru
vinos kovos tarp dviejų komu
nistinių grupių. Vieni ištikimi 
Maskvai, o kiti nenori Maskvos 
klaus) ti.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 623 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON Dll IONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUN KRAL HOME

2533 W. 71st Street

1410 So. 53 th. Avė., Cicero

Otiio t«l«ionas; 776-2980,
Rszraencijos 448 5545

Dr. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
į 2656 West 63rd Street 

Valandos; antrai 1—4 popiet,

Sosto dieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

~ Stoties WOPA - 1490 AM 

tr»nslivoj*mos ti mv*v st ūdijo* 
Marquette Parko.

ANN MARIE NAUJOKAS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Mūsų ilgamete’ narei

Aldona OHs

t* < Jį

■w

Chicago, IL 60629 
Tefcf. 778-1543

— Naujienos, Chicago. 8. ItL W<xh)e><lav, January 22, 1986
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(Required by 39 U.S.C. 3685)

1. A. Title of publication — Nau
jienos.

B. Publication No. 37494000.
2. Date of filing — jan. 22, 1986.
3. Frequency issue — Tuesday, 

Thurs., Sat.
A No. of issues published an

nually — 126.
B. Annual subscription rate S40.
4. Location of known office oi pu

blication — 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. 60608.

5. Location of the headquarters oi 
general business offices of the publi
shers — 1739 S. Halsted Street, Chi
cago, Illinois 60608.

TRIPOLIS. Libra. - Oficia-1 
Hai šiandien paskelbta, kad auto- Į 
mobili© nelaimėje žuvo pulk. { 
Hasan Iskal, Sirtės karo apygar
dos viršininkas.

Paaiškėjo, kad'pulk. Iskal žu
vo ne automobilio nelaimėje, bet į
hųyo nušautas. Ligoninėj buvo j - — Iki 1967 metu Pietų Jeme- 
padaryta -autopzija^ir rastas 6 i nas buvo britų, kolonija, bet val- 
revolverio kulkos. ■ suvarytos J, džią pagrobę Maskvai ištikimi so
pu Ikinjirko lavoną. Kare polici-■ cialistai. 
•ja aiškina,- kuriomis aplin-kvbė- j 

ICtU-tLOL IV Aįx***^ ------- -- i

lotai paid ciiculaųion^ Ayepįgc įtakįnga> karo vadas galėjo; 
būti nužudytas-

— Prez. Reagaaas. pagyra Ecu-
__  adoros prezidentą Leon Jabres

Pulk. Čhadafi dar tebeskaito- — Cardero, kaip pavyzdi) giau- 
niasevyriaiisiu Libijos karo vadu, šią Pietų Amerikos prez^cnt

VANCE F<
I &

■ t Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ, 
St. Petersburg, Fla. 33710

Tel (813) 321-4200

Apdraustos perkraustymu 
Iš |valriy itstvmę, 

ANTANAS VILIMAS
I TeL 376-1882 ar 376-59H

JUZEI GULBINIENEI

r
j PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chirg• 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. Tai. 925-8043

Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Mirė 1986 m. sausio 19 d-, 7:58 vai. ryto, sulau-p 
kus 68 m. amžiaus. Gimusi Chicago. Illinois, BNdge- 

porto apyl.

Paliko nuliūdę: xyras Povdas, sesuo Laura 
Zynda, dukterėčia Victoria Mitchell ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Prašome nesiųsti gėlių-

Kūnas bus pašarvotas antradienį ir trečiadie-| 
nį nuo 2:00 v- p. p. iki 9:00 vaL vak. Petkaus—Mar-1 

quette koplyčioje, 2533 W- 71st St.

Ketviitadienį, sausio 23 dieną 10:00 v. ryto bus 
jlyd’ma 'š koplyčios į Švento Kazhniero Lietuvy 
i kapines.

Visi a. a Ann Marie Naujokas giminės, drau- 
gai ir pažįstam’ nuoš'rdžiai kviečiam’ dalyvauti 
laidotuvėse t suteikt' jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdime leka: 
giminės.

mirus,dukrai Aldonai OHs, žentui Pranu- bei k’tiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

ELENA ir KLEMENSAS ČIŽAUSKAL

JOSEPHINE KRIŠČIŪNAS, 

KRISTINA AUSTIN-

Vtdėįp — Aldona D»uku«

AMERIKOS

sesuo, dukterėčia,
JUZEI GULBINIENEI

d’rektor'u.' Donald* A- hetkus
Telefonas: 476-2345-

mirus, 
tiems pri’piie^iems reiškiame 
ir kartu l ūdime. ū.

žentui Pranui bei k’- 
nuoširdžią užuojautą

CHICAGO SKYRIUS

1424 South 50th Avenue 
Ciceio, 111. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ l.AiDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LAGKAWICZ

Laid Direktoriai

2424 West 6bi h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

f ei. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1440 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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ROCKFORD, ILL r c-osėdžiuose, tai, mano ma- .» •*- I
.tymų, keist'i skamba. Į kokius
TLB-nės in.aturijų posėdžius 
' liko Tai ha turėtų -.i'pti saVo 
atstovą Žinoma, jeigu turime

LIETUVO^NEPRIKUAUSOMYBĖS MINEjI^AS

Įvyks vasario 9 dieną, sekmadienį. Vėliavų pakėlimas . raivo.e ,jei jis yra kaip pnežiu- 
prie Lietuvių Klubo 8 vai. ryto. Pamaldos įvyks Šv. Pet- jros orSan° atstGxras- tal tada to 

ro ir Povilo bažnyčioje, 617 Lincoln Avė-, 12 vai. d- 1
Šv. Mišias atnašaus -ir pamokslą pasakys Jėzuitų pro-;

vinciolas A.Saulaitis.Dalyvaus V.D. Rinktinės šauliai su statute Įrašyti ir šie žodžiai: “da- 
vėbavomis. Iškilmingas minėjimas 2:00 v. p. p. Lietuvių lyvauja patariamuoju balsu”. Jei 
Klubo salėje, 716 Indiana Avė. Solistė Audronė Gaižiu-. gu organizacija Į savo posėdį pa- 
menė - Simanaitytė.

Įėjimas nemokamas- Po programos pietūs, kuriems , n“‘„“ kiamimu pLisakyti. Toksai 
bilietus prašome įsigyti iš anksto pas valdybos narius,kai-! 5ve^o pasisakymas ir yra vie
na $5.00. Į noks ar kitoks patarimas. Bet

Maloniai kviečiame visus Rockfordo ir apylinkės He-,toks svečio pasisakymas neturi 
tuvius atsilankyti. Taip pat kviečiame iš kitų vietovių 
lietuvius atvykti pas mus, padėti mums švęsti šią bran
gią šventę.

{ ats.ovo dalyvavimas supi anta- 
mas.

Mano nuomone, kad be reikalo

kviečia svečią, tai ir be įrašo j 
statutą, leidžiama jam koksu

privalomumo teisės. . 1
Bet jeigu svečias yra toks “svar 

bus”, kad jis turi teisę visada 
_ _ _ dalyvauti posėdžiuose ir dar sta-

Negailestinga mirtis retina mūsų eiles;, prieš metus tute pabrėžiama, kad jo žodis 
laiko buvo pašauktas amžinybėn, paskutinis Rockforde ' yra jau “patarimas”, tai tokiam 
gyvenąs savanoris kūrėjas Vincas Keršys- Mažėdami,SVCČ1UI iau -;ra sutekt^ ypatingos 
skaicium?', nepasimeskrme, pasiaukokime, prisidekimme . ..... 1r r ■ ■ rimas gali būti kartais laikomas
prie s,o minėjimo savo darbu, ir pmigme auka Lietuvos kaip ;r privalomas •
laisvinimui. R.A.L.T skyriaus valdyba

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS CLEVELANDE

ttAL arrATi *Ot 5LAL.I

Neprikl. Lietuvos Karo muziejus Kaune

££AL I3TATB FOt' SALS 
Z««R9 — Ferdrrim®}

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERJQNAS2 
Eg tEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSTMOKUIKAIZ.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKASf Prezidentes

£212 W. Cennak Road Chicago, HL T»L 847-7743

BUTŲ NUOMAVIMAS
SAMŲ PIRKIMAS s PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS » VERTIMAI.

VIZŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪM3 ‘

lėje. Prieš susirinkimą, 10 vai. Pastorius Arnoldas V. Cibas
30 min. bažnyčioje Šv. mišios! pareiškė: Mes cėkojame Ash
bus- atnašaujamos už. skyriau?
n irusius balfininkus.
j,ii nariai, aukotojai, ir visi kiti 
gausiai dalyvauti pamaldose ir 
.-usirinkime. Balfminkės ruošia
si visus svetingai priimti ir pą-

; vaišinti.

skyriau.;
Kviečia

Prisiminkim tą nelemtą Įvyki, 
’ kada Vliko pirm. dr. Bobelis, pa
prašė svečią už jo .“patarimus”,

I apleisti posėdį. Gerai. kad tas 
į svečias posėdį apleido. Bet, jei- 
! gu tas svečias būtų atsakęs, pone (

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo minėjimas pirmininke, pagal 2-trą punktą
1 aš turiu teisę ne tik čia būti, bet 
i ir “patarimus” jums duoti. Kaip 
! tas posėdi-, būtų baigęsis?
! Kur nėra abišalio atstovavimo,. T ,T _v . v. , ! — L. K. V. S-gos Ramoves ten vargu galimas ir nuoširdus' , . , . ...
bendradarbiavimas. . I skyriaus „netars na.

______________ i rių susirinkimas bus sausio 
Į mėn. 28 dieną (sekmladienĮ),

bus vasario mėn. 16 d., sekmadieni, 4:00 vai. p. p. Dievo 
■Motinos parapijos auditorijoje.

Kalbės Ohio valstijos senatorius G- Suhadolnik ir 
prof- dr- A. Klimas iš Rochester, N. Y.

Meninę programą išpildys Grandinėlė ir Dievo Mo
tinos par. choras.

Minėjimą rengia LB Clevelando apylinkės ir ALT- 
tos Clevelando skyriaus valdybos.

. .AR VLIKUI REIKIA 
PRIEŽIŪROS ORGANO?

Atkelta iš 4 psl.

sugalvota, kad P.L.B-nės atsto
vas dalyvauja visuose’ trijuose 
Vliko institucijose, Lyg komparti
jos atstovas, kurio pareiga pri
žiūrėti, kad Vliko jokia institu
cija nenukryptų nuo partijos li- 
jąjos. Nemanau, kad P.L.B. savo 
statute turi toki paragrafą, ku
riame būtu Įrašyta,.kad Vliko at-

Valdyba

bum Baptist Bažnyčiai už pagri 
bą ir išlaikymą lietuvių depar. 
tamento, bet jaučiams kad lie
tuvių grupė jau yra pakanka
mai stipri ip pajėgi steigti savo 
Bažnyčią.”

Pastorius A. V. Cibas nuo 
1976 m, vadovauja lietuvių de- 
pariamėntui Ashburn Baptist 
Bažnyčioje. Vennon C, Lyons, 
vyresnysis tos Bažnyčios pasto
rius yra komentavęs, kad ši jau

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE;

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

S butų mūrinis. Labai gerbs pajamos; 
Dilelis butas savininkui. Geras inve&i 
tarimas.

3 butu mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. _ . ..i../

Didelis, gražiai - įrengtas bungalow. 
Nebrangus-. _

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ~

______ r

J Ė M E s ro I 
62rS0 METŲ AM±.VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams,' 

Kreiptis; A. LAURAITIS i
4651 S. Ashland Av»^

Chicago, ill. i ;
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dėngianr*>>- taisome visų 
šių stogus. - Už “darbą ga^an- 
tuoj*. te-;r esame apdn

ARVYDAS KIEL
6557 S. Tęilman Avei 

Chicago, IL 60629 J

434-9655
Jonas Gudėnas

f

Amerikos Lietuviu Tarybos Ci-i - *" . I
l cero skyrius. Vasario 16-tos Lie-: 

balsu”. . ! tuyos Nepriklausomybės Akto (
Vlikas nėra lyg “vienas Die- paskelbimo 68-nių metų sukak-; 

vas trijuose asmenyse”. Vliką su- ties minėjimą- rengia 1986 m. va-1 
daro trys institucijos, kurios tu- ( sario mėn. 8-9 dienomis, Cicero 
ri aiškiai, statute numatytas skir-' miesto savivaldybės aikštėje, Šv. ’ 
tingas teises ir pareigas. Todėl Antano parapijos bažnyčioje ir.

suprantama, kad PLB Cent- (salėje.
ro valdybos atstovas dalyvauja 
Vliko Centro valdybos posėdžiuo
se ir atvirkščiai, Vliko Centro 
vald. atstovas dalyvauja PLB 
Centro valdybos posėdžiuose- 
Bet kad PLB Centro valdybos 

rvauti Vliko Ta

Alto Cicero skyriaus “o-bd

12 vai Jaunimo Centre. Darbo
tvarkėje numatyta: Skyriaus 
valdybos-' ir revizijos komisijos 
rinkimai, Sąjungos atstovų- su
važiavimo klausimas ir kt. svar 
būs sąjungos reikalai; Ramo- 
vėnai prašomi susirinkim’e da
lyvauti. ’

— Lietuviai pensininkai 
organizuojasi 12 dienų išvykai 
Į Floridą. Aplankys tris mies
tus ir jų- įdomybes. Registruo
jasi pas J. Skeivį: 778-6536.

Praėjusių metų išvyka- visiBalfo Cicero skyriaus metinis
narių susirinkimas ir, ta proga, • buvo patenkinti ir Įdami.

prašoma nedelsiant .pasiin- 
formuoti. A •'? ’ Joseph Skeivys

rudens vajaus pabaigtuvės Įvyks i 
sarįsio 26, sekmadieni; tuojau po

- ‘ V ? lyra 34-ji Bažnyčia, kimiai Ash
burn Eaptjst Bažnyčia padėjo 
kurtis, ir krikščionys visur, kur 
džiaugiasi Lietuvių Baptistų 
Bažnyčios įkurtuvėmis. i

INSURANCE — INCOME TAX 

. 2351 Wv 63rd-St ■ 
TeL: 435-7878 ■ ■

GOVERNMENT HOMES.'
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.- .

AMERIKOS BANKO
84.75 MEL. BAUDA

WASHINGTON, D.C.—Ame- 
1 rikos iždininkė uždėjo New 
J Yorko veikiančiam Amerikos 

Bankui S3.75 milij-no dolerių 
baudą už tai, kad per 11 mėne
sių nepranešė valstybės iždui 
visų užsienin daromų transak
cijų.

Valstybes iždo atstovai Ame-j 
rikos Banko vadovybei iša-iški-j 
no, kad narkotikų7 ir kitų pro-| 
dulktų savininkai gauna didelės; 
s urnas,, pinigų iš amerikiečių ir j 
tuojau tas sumas persiunčia į( 
užsienius. Savo - laiku Amerikos 
Bankais bendradarbiavo su vai-J 
styibės iždu, bet paskutmu me
tu nuslėpė kelias užsienin per-! 
siustas sumas. Amerikos Ban- 

•- 1

kas pranešė tauptytojams/od 
šiais mietais nemokės dividendų 
taupytojams.

Amerikos Bankas daro bizni 
82 metusJ'ki š’o meto jis nelau
žė veikiančių įstatymų, bet da
bar vėlavo ir nesuteikė tikslių 
žinių, todėl ir uždėta bauda.

1

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

REPAIRS'— IN GENERAL 
pairOs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS/
SALDYTU VUS, SKALBIMO 
Lt DŽIOVINIMO MAŠINAS :

BEI KROSNIS.
3 e'm a n Dečkyg 

Tel. 585-6624

425® S. Maplewood, Tai. 254-7458

Taip pat daromi vertimai, giminžį 
■'škvi^timai. pildomi pilietybės prs- 

.Adymai ir kitokie blankai.

i

jtpvas dalyvarpa patariamuoju atstovas turi dalp

J

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Naujienose galimą gauti 
AUGUSTINO PAšKČNlb

knygą apie

ORGANIZUOJASI NAUJA
LIETtJyiUkBAžNYčLaė -

.'3'7$. ■
Pastori-^ATĄpldaę.V.: /Urbas 

pranešajką^jtį^ižijo-jama nau
ja GERDSlM NAUJIENOS 

! BAPTISTŲ /BAŽNYČIA sausio

(
Homeowners discounts

P. Za polis, Ageni 
320814 W. 95th Si
Everg. Park. Hl.

-v. 40642 *■ 424-8654

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 — 1959 metai). ,
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15

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

26 d., sekjnaidieni. 12;30 val. .p. 
p, Ta proga .bus laikomos iškil- 
ges pamaldos Ashburn Babtist 
Bažnyčios auditorijoje, 3647 W. 
83 St., Chicago. Naująją Bažny
čią sudarys nariai kūpėjai ir j 
laikinai iki pavasario naudosis j 
Ashburn Baptist Bažnyčios pa-1 
talpomis. '

GOVERNMENT JOBS.
- $16,040 -- $59,230^year.

Now Hiring. Your Area.
Call 1-805 - 687-6000

Ext R-9617 ‘ ■
For current federal list

* 5KXXB.nęroft Mlinos-

HLLP WANTED^- ĄtALE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo rrlandos: Kasdien: aus
9 vaL ryto iki 6 vai. vakaro.

seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 Tai. £.
> & pagal susitarimą.

-'■■■- TeL 776-5162-■ ' ’■

; f<48 West 6 3rd Street
r-'.i— m cnc«r«

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

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Tau ei ja” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ii- pas 
autorių: 6729'So. Campbell

Ave., Chicago, LL 60629.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

. ir V. BRIZGY8
Darbo rslandoK 

5uo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal Hisitirirzn

*606 S. Kedile Av».
Chicago, III. 60629

,- TeL: 778-8000

PASSBOOK 
SAVINGS...

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’' 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

JOHN GIBAITIS 
Advokatų ištaigi

5247 S. Kedzie Avė.
(3120).776.8700

SERVING CHICAGO LA ND SINCE 1905 -

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednėsday, January 22, 1986.

199 UJ for

^n«nc‘n®-

AT 0U* LOW urs

Iriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

L»bor»tor>», Dirhlon of

i




