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VLIKO VALDYBOS POSĖDIS
(Tęsinys)

Plačiau aptartas dr. D. Krivic
ko ruošiamas anglų ir vokiečių 
kalbomis memorandumo projek- i 
tas Bern’o ■ konferencijai, ypač 
kiek tai liečia Įvairius suvaržj- j 
mus dėl kelionių Lietuvoje. lan- Į 
kymą giminiu, perskirtų šeimų j 
susijungimą, emigraciją, knygų1 
siuntimą Lietuvon ir iš Lietu- j 
Vos. Bern’o konferencijoje, kuri'

bos pirmininkas L. Savi lankė
si Australijoje, ir tenykštis Pa
baltiečiu Komitetą* pageidauja 

j artimesnio bendradarbiavimo su 
PPS Centru. M. Kari taipgi pra-

• nešė, kad Kanados pabalį iečiai 
I svarsto projektą dėl surinkimo 
' laisvame pasaulyje didelio skai- 
i čiaus parašų siekiant Pabaltie- 
1 warns stebėtojo teisių Jungtinė- 
I se Tautose, Dr. Bobelis pasiūlė 

iTOiS bAndžio’niėii'lS djdi ' Pi’bal«0 'ėl kilti Eu-
■ ■ • 'I ropos Parlamente,

Latviu atstovas G. Maierovics 
I pranešė apie Julijs'Kadelio neti- i 
i ketą mirtį V. Vokietijoje. Jo ne- ' 
tekimas yra didžiai nuostolingas, 
nės jis daugiausia pasidarbavo , 
ruošiant Baltų Tribunolą Ko- j 
penhagoje ir Taikos ir Laisvės ! 
žygi. j ' ' j 

j Dr. Bobelis pranešė apie savo 
j kelionę Į Europą ir ten turėtus 
^pasimatymas sii A. Klimaičiu 
(Zuriche), ir inž. A. Venskumi

BULGARAS SERGEI ANTONOV PALŪŽO 1 
METU

lyvans VLIKo atstovas.
Taip pat pasikeista., nuomonė

mis dėl Vilniaus vyskupijos įjun 
^imo j Lietuvos bažnytinę ,prq- 
vinciją,tir pųayėstrdf. K. Jurgė- 
lai padaryti pranešimą ■ tuo rei
kalu artimiausiame VLIKo posė
dyje. ‘ ' U ' ■

Nutarta, kad. VLIKo ir PLB 
atstovai įsųsitiks. Čikagoje pasi^ar I 
ti dėl Vįenos konferencijos ir 
bendrai 'dėl planuojamo lietuvis-' 
kų veiksnių, susirinkimo. VLIKo

Rcmos teisingumo rūmai, kuriuose prisiekusiųjų teis
mas tDrendė pasikėsintojų prieš popiežiaus gyvybę bylą.

valdyba tame pasitarime atsto- _ T ,r • t^-i, tr • • 1 • er t {kontaktuoti Jean -tMane Dail-vaus dr. D. Krivickas ir V. Jo-1, , T m ,
kūbaitiį. 7’1 ~

Inž. L. Griniui pavesta atlikti 
artimiausiu laiku galutiną-atsis
kaitymą latvių -atstovais dėl j 
padarvtu išlaidų, fvšhun sū įvy- , , . \ 7^a * • • * *
1 ■ 'n 1 rn’o. 1 v „ « rios biurą Vienoje, kuris venesknsiu Baltu Tribunolu h open-. _ . ; 7 .. ,, . f “ ESB konferencijos metu,hagoje. ,•

FILIPINIEČIAI IŠVAIKĖ STREIKUOJANČIĄ Į
LAIVYNO DARBININKŲ GRUPĘ *"

4 I
— Negalima leisti, kad streikuojantieji uždarytų res-

Pnryžiuje. Inž. Vaiskus sutiko toranus, barus, dirbtuves.

le-t. buv. Kopenhagos Tribunolo 
teisėją, kad jis sutiktų būti kal
bėtoju doihonstracijos i

MANILA, Filip. — Paskuti
nėm devyniom dienom pradėjo 

dilmetu, streiką 20.000 filipiniečių,
Vienoje. Ą. Kliruaitis rūpinasi bančių Subec Įlankoje, kur yra

** ■' ' ___ ’t' _______ n T * _ _ i_____ • : '

, detalės ir 
omę šioms.

ir Bendradar
biavimo- Konferencijoms — ba- 
landžid mėnesį- Berne ir lapkri
čio riėn. Vienoje. Dr. Bobelis 
pranešė, kad jau . ližangažuotasp 
kelionių;biuras kelionei ;š JAV- 
į Vieną-' Detalės bus skelbiamos

D. Krivickas, r sekretoriavo M- spaudoje artimiausiu laiku. Es- 
Samatiėne. Lietuvių, latvių ir es-} tų atstovas pranešė, kad estų jau 
tų atstovai pranešė apie svarbes- j nimas Stokholme, Švedijoje, jau 
nius paskutiniojo mėnesio Įvy- j organizuoja keletą autobusu da-- 
kius ir artimos ateities 
bei numatytas programas. ! tu ruošiamose

Estu atstovams M. Kari pra- pnonstracijose. 
nešė, kėd Estu Pasaphnės Tary- Į

Vasario>21 d.
būstinėje; Vašingtęn e;.ęvjw«* 7 > 
rasis šiaiš metais Pasaulio Pabal- 1 
tieęiųs .Santalkos, posėdis; piriui-) 
ninkauj^t dr. Ki. .BobęĮiŲi. Pė- I 
sėdyję išlietuviu dalyvavo dr.4

planus i Ivvaiiti Vienos konferencijos me
Pabaltiečiu de-
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Prancūzai atšaukė savo sargus nuo ambasados Libane, 
nes jie nepajėgia apsaugoti savo piliečių nuo užpuolikų 
Beirute' ■ \ • ■ . ,

ne vien pačių bazėje dirbančių 
darbininkų, bet i į- greta bazių 
esančių padavėju ir restoranų sa 
vininkų. Darbininkai nedirbo, 
tai ir greta esančios valgyklos 
buvo tuščios.- Virėjai, padavėjai 
ir restoranų darbininkai išvertė 
barikadas ir išvaikė streikuojan 
čius. Pats svarbiausias jų reika
lavimas — niekad neskelbti strei
ko neaptarus ir nesusitarus su 

pa
reigūnai privalo būti renkami, o 
ne komunistų skiriami.

Manoma, kad moterys 
žiu darbininkai apvalys 
nuo komunistuojančių ir 
nesusipratimus.

Prez. Corazon Aquino įparei
gojo darbo ministeri išaiškinti 
nesusipratimus tarp Amerikos 
bazėse dirbančių filipiniečių ir 
unijos vardu kalbančių filipinie
čiu. a

MARCOS GRĮŽTA PRIE 
BAŽNYČIOS

Amerikos -laivyno bazė ir kiek 
toliau Clark aviacijos bazė.

Prieš 9 dienas abiejų ameri- 
k iečiirčbazių ■ da rbin i nkai metė
darbą-Jr’pakkėlbė streiką ameri
kiečiam, reikalavo didesnių al
gų. Jie įrengė barikadas' prie šių 
bazių vartų dr iĮeleido nė vięro ? darbininkais. Be to, unijos r 
darbininke Į'Jaii’yitė'jiir aviūęifes 
bazes. . '

Kaip vienas taip antros paže* 
darbininkai priklauso bazės dar- 

1 hini-nkų unijai, o unija pateko 
į kelias komunistu rankas. Uni
ja nešaukė jokio susirinkimo, bet 
paskelbė streiką pagal komunis
tų nutarimą. Amerikiečiai netu
rėjo progos aptarti reikalavimų- 
Jie privalėjo mesti darbą pagal 
unijos Įsakymą ir neturėjo tei
sės įžengti į bazes.

Visa Manila atšventė Velykas, j 

Ne vien prez. Corazon Aquino, 
bet ir kardinolas turėjo dalyvau
ti šventės-.’ penktadienį ir šešta
dienį. Kardinolas pasakė pamoks 

Į lą visiems filipinicčianis. Bet 
streikuojantiems filipiniečiam* 
b-ivo bade, šventės. Nedirbi nė
ra algos. Dirbantieji šventes pra- 
badavo. bet praeito pirmadienio 
rytą 4ic atėjo prie darbovietė* 
ir išvaikė komunistuojančius, I

I nrieeidžiančius ižengti į
reikas buvo tok* griež- 
komunistai ir marinams 
žengti i savo bazes. Ma

tai pusaves filipi-

ir ba- 
unija.

HONOLULU, Havajai. — Fer
dinando Marcos, iš Oatų *alos 
persikėlė : Hinolulu kaitris, nu 
sipirko didelę vilą, o praeitą 
penktadieni griže prie katalikų 
bažnyčios Ji* nuėjo išpažinties, 
priėmė komuniją ir atsivedė fo
tografus, kad jį nufotografuotų 
bažnyčioje.

Laikraštininkam jis pareis-
i darbc-| ^<1 j’> išvykę iš Filipinų sa-

\ icte

imai nesikišo 
piečiu kovas.

Prie bazių
ai buvo puolam

KALENDORĖT.TS

lu. bet jis save skaito krašte, pre
zidentu. Jis paruoš atskaitomybę 
filipiniečiam- iš visų savo veiks
mų.

Imelda
čion nėjo
bet h ikn
kad labai

Valstyb
>>ia*i itik;

dui Marco* i 
venti Ispani

Marcos žmona, bažny- 
ii išpažinties neatliko 
inirkams pareiškė, 

šsiilgus filipinų.
■s departamentas sten

Ispanijos vyriausy-
1 pačiam Ferdinan- 
r jo žmonai apsigy
ni e.

51 REAGANAS JSAKE ĮSILEISTI i
- ________ , w

Balandžio 2 du. — Pranciškus, 
irda. Arkodas.

DAUGIAU LENKU

Rcagai 
kvietė 
partamente

I kad sudarytu lengvatas
Vėjuotas, netoks šiltas, gali pa- ir kiru komunistų pavergtų kraš 
ti. -tu bėgliams įvažiuoti į Amerika

Saulė 
12

leidžiasi

priez šventes pasi- 
akingus Valstybės de 
o ir kitus pareigūnu*.

lenkams

Daugelis lenku pasiekė Ameri
ką. bėgdami nuo bajoro Jaru- 
zelskio, bet Amerikoje tie lenkai 
turi bėdos su nedarbu. Dauguma 
jų atvažiuoja su nusės metų vi
za, o vėliau jie turi prašyti, kad 
tą pratęstų. Prezidentas įsakė 
įtraukti į taisykles kiekvieną len
ką, kuri Jaruzeiskio generolai ga- 
Ii persekioti. Kad reikalas būtų 
aiškus, kiekvienas Jaruzeiskio 
persekiojamas lenkas turi teisę 
dirbti, kaip ir visi kiti azyliaus 
teisių turintieji. Be to, nežiūrint 
Į veikiančias taisykles, kiekvie
nas lenkas gali įvažiuoti, nekrei j 
piant dėmesio į .kvotas. Kiekvie-' 
na metą gali įvažiuoti iki 5000 
lenku.

Bulgarų advokatai nepatenkinti teismo sP: 
rengiasi paruošti apeliaciją.

ROMA, Italija. — Italų teis-1 ji* papildė nepatikė’ir 
mo pirmininkas, Severino San- j nimais. Liudijęs apie j 

; tiapici, steru paltu apsisupęs ir r mo ruošimą jis pasak 
vilnoniu šaliku apsiraišiojęs kak
lą, praeito penktadienio popietę.

’ persvarstė beveik 4 metus besi
tęsiančios bylos sprendimą. Žilo j Antonov, kuris oficial

! [Jauko sulaukęs italų teisėja* bu-
• vo peršalęs, bet jo balsas buvo 
! ryškus ir aiškus. Šalia jo sėdėję 
i prsiekusieii teisėjai, matyti, taip 
; pat nurėję baigti prieš švente; 
j ilgai besitęsusią bylą, kad galėtu
• pasiliuosueti iš pareigų ir pava- 
j -ario šventes galėtų praleisti su 
; šeimomis.

Teismo sprendimas buvo labai 
1 svarbus ne vien italams, bet ir
• visam pasauliui, nes visiems bu

vo aišku, kad pasikėsinimą bul
garų rankomis ir rusų pinigais 
dar Andropovo pradėtais ir Gor
bačiovo tęsiamas Sovietų Sąjun
gos politinis biuras.

; Teismas sprendė pasikėsinimo 
prieš popiežiaus gyvybę plana
vimą, ruošimą, ir ginklų vežhną 
į Italiją.^Teismas išteisino tris
tirrkuš", ĮvSfcRs'į7 ’ pasikėsinimą ■ 
nužudyti popiežių ir paleido -3 
bulgarus, luošuosius. pą*ikėsini- 
n-.ą prieš^jJOpiežių dėl stokos 41 L-| 
kinančių-'Įrodymų. Teismas jt u į ė
jo irodymūrkajfcjie daiyvąyččpa- 
i’uošiaHi’iose darbuose, .bet/ ’jič- 
patys tvirtino.’Jfa d nednh-yavc. 
paruošiiąinųęšė darbuo*e',Z'o -te:> » . . - .^S r ’ i * ‘ *Ukrainiečiai, vokiečiai ir kiti xejai negalėjo prieitį sprendfrno, 

rusų pavergtų tautu at< 
kalavo. Prezidentas įsakė, 
leistu įvažiuoti visiems komunis
tu persekiojamiems tremtiniams 
Būtu gera, kad ir neturiu 
veikėjai patikrintų, ar lietuvi ii 
vra Įrašyti į komunistų persekic- 
|amų tautų skaičių. 
Šį reikalą tvarko Messe Jr.. tai 
rili ir neįrašyti. Daugeli* lietu
viu yra pažįstami su preziden
tu. ’ai privalo nepraleisti progos 
ir lietuviu* įtraukti Į sąrašą.

Argentinoj generolai ištuštino 
krašto iždą, o dabar krašte yra 
sunku. Keli lietuviai atvažiavo 
i Ame.iką. bet po visą kraštą 
dar yra išsimėčiusiu didokas lie
tuvių skaičius. Jie galėtu persi- ' 
kelti ir apsigyventi šiame kraš
te. |

*tovai rei todėl prisiekųsiųj 14 teisinąs nes-: 
kad kiria bijism.ės dėl tikrų.įrody i 

mų stokos, paskelbė teišiHb-pir-' 
m n inkus, teisėj a* Santiapici./ • ' 

Septintasis teisiamasis Mėb- 
met Ali Agca jau buvo nuteistas 
už šovimą Į popiežių, jo sužeidi
mą. o šioje bylo e jis buvo liudi
ninku ir teisiamuoju pasikėsini 
1110 mcš’inje. Jojo liudymas pri
siekusiųjų i-teisėju tarpe sukėlė 
abejonių, kai savo jiareiškinuts

iti vyriausybė prašė šios para
mos.

W-r.rz.-f.yZT7

M MILES

esąs atgimęs Kristus 
įnėn fariziejų naikinti.

Te isme visiškai pa) f

vavo “Bu.lgarair” trans] 
d rovei, vežusiai keleiv 
fijo* į Romą ir atgal. J 
i.ęs labai gerą karnbar 
Ali Agcai, kad jis gale 
go stebėti popiežių št 
aikštėje ir jis paruošė 
įima iš pasikėsinime t

Agca buvo svarbiau 
ninkas prieš Antonov; 
bulgarus, bet jis jau bi 
tas už pasikėsinimą bv 
me iki mirties, o už gir 
mą Į Italiją ir dalyvav 
panijoj nužudyti po 
nuteistas vienais metai: 
nesais kalėti izoliuoto;e

Antonovas kalėjime 
nes jis bijojo grįžti B 
Komunistam nepalikt 
neapsisaugojo nuo . . 
privalėjo padėti turki 
bet jis neturėjo teismu 
ti tiek' daug dalyku. J 
bijo, kad- jis grįžęs B 
pačių -komunistu bus n 
Jo nervai visai pairo, 
tai atsiuntė Į Romą j 
jo seserį.
’Todar Z. Aivazov ir 

Vasiliev tarnavo bulgai
•opo pasikėsinimo prie* 
; <ie pabėgo į Sofiją. Agi 
kad Ab.’atov verkė s 
pinigus, o Vasiliev bu’ 
atache.

Turkas Omer Bajci 
Italiją ginklą, kn.riuc I 
kiai sužeistas popiežius 
pabėgęs iš Italijos, bet 
jį suėmė ir atidavė ital 
baustas 3 ’lietam* kalėji 
sinti turkai Manar Sare 
ir Orai Calik. Pastaras; 
du šūvius aikštėje, bei 
vyko dingti minioje.

— Amerikiečiam reikalingi iš
tisi metai naujiems erdvėlaivi’..' 
siumė ams *”.planuoti ir pastaty
ti. Gali padaryti mėne-j ar du 
..nksčiau.

— Stalino duktė prašė J.AV 1 I
konsulą Maskvoje kisti jai ir jo-1 
-io* dukrai Ol?ai Deters jvažiuo 
ti į Ameriką.

vetlnna Aliliujeva, Stalino 
mano, kad josios dukrai 

>ia yra Anglijoj esanti tur- 
ėvų mergaičių mokykla.

500,000

OSAN

XUNSAN

Korea
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Pirmadieni keleivinis Mek 
lėktuvą* sklido* iš Mcksi

mušė i kaina ir *udi 
si 166 keleiviai

— JAV paskyrė dešimt mili
jonu dolerių badaujantiems Ha
iti gyventojams. Dabartinė Ha-
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OAN1U

53,300
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Pietų Korėjos policijos vadas nustatė taisykles 
privalės prisilaikyti demonstracijų ruošėjai- Di 
rantai negalės kliudyti susisiekimui ir ardyti tvar
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Nuotrauka M. Nagio

> dainas Alvudo pažmonyje,

UJOSPųDĮS KAĮTAUOJĄSJ

kraujospūdį
Mediciniška tiesa •

įlypiaj SU Ri-
UįįYo |

ilgą laiką įvąiriai įps bų¥P 
narnos. Visoms joms pakilo ĮįfąH- 
lo spaudimas, kartu atsirado pa
kitimai inkstuose ir a^|įįnį|^ii- 
npse liaukose (adrenals),t kurios 
gamina hormoną epinefriną (ki- 
tąs to, hprmono^vardas —; -adre< 

y fa gp 
EįĮųąmas. p^Įidįlitąijųj ^ie^yįe A1 
hę jtąĮnpjftš- Jjs diqjftą‘ ^'ąiljo 
-paudiiig. \ ų
-JJaę Įįitąmę bandyinej Įritės b'ų_, 

yp gąs<|inamo<i piktais^šuriiShi.* 
Jpiųsį Įr^i pakiįęjąypi kįtiūjp( 
ciimaų Įr ką.rtĮt įtsįia§t|ąYU įtai 
kųyĮe pabiriajai inkstųpse ir šfr- 
(jyje- J ■ . ‘ . V-

GypiiUo Reagaviipfti Į *£.ę 
Įtampą

" *";V' ■ t* * ■
Įįę.- Water* B/^Cnį

non aprašo gvvųtįp rebgaviiiią^Į 
įta-mpą, Į ją nusiteikimą ko-VOtį' 
ąę pabėgtį. MinėĮto hofir.ohoįa^T ; 
ręrraBno pagąųsėjirnas krauįHiej 
pakelia, kraujo- spaudimą^ ĮĮKt įl^tT * ■

ųvudjąįai gaunu* vj^p ^fl yie- 
ijfti Įtampos'. Ne. taip nįfą; Į£gt,’ 
'•'I-a laįsi ^aug įity
krauju spaudimui pąjįytj, $įil 
šiol jas visos nesin*a$tęis. .

Perjąutriis Žmonės Kenčia 
fįuęt Hįpcrteijsuųs

Kai kurie žmonės yra tai pa
didintai jautrūs, Įsąd. jie jauui- 
pas.'dėl rnenkuitdua, o ta* jų 
kiekvienas susijaudinimas^ • padi- 
Jiųa kraujo spaudiiiia, .kai'\ki- 
'.ąną žrĮijgųi dęl įg pienkniekio 
ūęi tilte’ pę? š§Įta. . •

būdų (fĮę^nąatikąi) žmo: i 
yėągųoia i jyajrąs gyveninio 

up^jšovas ramūs būdami,' tada 
(u kjpaiijo spaudimas nepakyla. 
Perdėtai bęsijavdinąntieji' (hi- 
perrėactors) laįaį greit pąkplia 
- ayp‘ Tteųjų spaudimą ir dėlt-to 
jų- grąųjb/^udigĮdj syy^avi^xs 

■•^admąntes svyruojančia 
bįlejbAiipe^ensijai Tas ;svyj‘ąvp 
mas. rijrikląųsp n ųo .Jaainiiniū^Įi. 
.neyyjjĮiĮnęsj; o pa§tej§sb;gaij'W- 
.i išcfikštą-. ar prislėgtas ? ži^O-

. ,Tr ttorinaĮiat Kf<(U<jo, 
į Spaudimas .Svyruoja .A
1

liar 
bulių. Tie reiškiniai yra bt 
baimingumui (anxiety).

žiųęųną, vįrš pynėti re iš] 
gali turėti ir Atokią prie 
pądiįįptgS antinĮpstiųių Ii 
(adreyalip ar gūjio liaukos (thy-. 
roid) veĮkimas gali tokius nege
rumus sukelti. Bet dažniausiai 
jie yra baimingumo paseka.

Svyruojančią hiper tepsi ją gali 
turėti bet koks asuiiio: vyras, mu 
tens, ir bet kokio ątnžĮausį. Vie
nok dažniausiai jąrokią turi jau
nuoliai iki 20 metų ir moteriš
kės laike jų regulų sustojimo. 
Tie du žmogaus amžiaus 1-----
tarpiai yra pilni didžios įtampos.;

Buvo mėginta atpratinti žnio-' 
nes turinčiais J _ 
pertehsiją. -panaudojant užtikri-, 
nimą ir įtaigijamą. Nesulauktai 
pageidaujamų pasėkų.

Niekas r.ežipc, ar tokio svy-‘ 
mojančio krąiijp spaudimo prie - j 
žlstis yra vien dvasinė, ar vien 
kūniška, o gal dar ir prigimta 
priežastis čįą -gljĮtk. - Yra nmtų 
davinių, kad -pakeltas kraujo 
spaudimas tųrij'.Šiek tiek ir pri
gimtų nriežas'čiųA

. . Įtąi^iiį^įa^^ųkęlti Stroką 
įr $tf4ięs ^tąkį

gį-eitina širąięs airšimą. Kva.Įtor^gljafeper  ̂p^įivu'&Oaii-.- 
1 ’’ -d spaudimas: jis sumažta. iaie- 

,'ga n t. ar giuint, ilsintis, q. pakyla.
Jirbąnt. niankštinantjs.ar ner-

gražina mums meilu-

S-1
i'ž.

ciene aamuoja 
Lietuvio sodyboje.

šiose visokie Įvykiai sukeldami 
diprų jaudinimąsį gali jautres
niems žmonėms pi įšaukti širdies 
ataką ar .-troką. Visi dabar ži
nokime. kad Įtampa bei stiprus 
susajaulinimas nebūtinai turi sek 
ii matomus sporto žaidimus. Rei
kia lietuviško savitvardumo vi 
<me kame.

ir pradedi<iio lisfUui užtaikyti 
kuo sveikesnį kūną. Tada ir su-1 

įtampos atsiradimas 
r.^ Jengvai nuims stroką su- 
keife.

T/7/5 Vykdytmį Prisakymai 
Strokui Išvengti r

Jausminiai būsime sveikesni 
ir turėsime žemesnį kraujo spau 
cimą, Jei mes sekančiai tiejopai Į 

■ eigsanes.
1. Kai reikia apsispręsti, apsi-

spręskime — nedelskime. gerai 
ar blogai, bet nebūkime netikru
me, kuris ilgėliau užsitęsęs su- 

; kelia stiprią įtampą.
2. Pasitenkinkime, kad ir ant- 

■ roję yietpję būdami. Stengimasis 
i per V’*ą laiką būti pirmuoju — 
i sukelia įtauipą. Tada pirmos 
j vietos ‘almėjimas paverčia žmo- 
į gų pralaimėtoju.

3. Būkime mieli kitienjs, nes

mą. Malonumas kitų atžvilgiu ir 
jtsižvelgimas į kitų reikalus gra
žiausiai užtikrina žmogui laimin
gą gyvenimą. Faktas, kad pasi
taisymas po stroko daug parei
na nuo artimųjų ir pažįstamųjų 
nrjliųno ir nuoširdžios pagal

bos.
Nepamirškime, kad tiesa yra, 

iog malonus elgesys su kitais vei
kia apsaugančiai nuo stroke atsi
radimo.

Išvada. Stenkimės tvarkyti sa
v o charakterį: apkalbas ir nea
pykantą paverskime vien geru 
žodžiu ir gerais darbais, išreikš- 
kime meilę artimui, jam teikia
ma pagalba. Tik taip elgdamiesi 
mes pajėgsime per kitam gero 
darymą sau laimingesnių dienų 
sulaukti.
Pasiskaityti. Arthur Ankowitz, 

M. D. Strokes and their Preven
tion. Ajove Book.

vęjk kiekviena didesnė sporto , 
aikštė turi budintį gydytoją su I 
gailestinga seserimi. Jie yra pa- : 
sirengę teikti greitąją pagelbą! 

J visais atvejais, iškaitant ir šir-i 
laiko- dies ataką ar stroką, kas gali pa- I 

_ sitaikyti. Gali tokiais atvejais ;
(. i pasitaikyti ir staigi mirtis, ypač I 

sv™jaučią hi-:Prie finišc artėjantiems bėgi
kams.

Blogumu Kratykis Tuojau
— Neatidėk Rytojui 

štai pavyzdys Įęaip reixia elg- į odžių, gyvenančių apleistoje vie- 
’ tią turint kelis sveikatos prie j tovėse (getose), bet ir unoder- 

Šiįs sayp ^Ū|jųi- Imkime yirš 60 ' niame mieste gyvenančiųjų 
Įtampa gali paliesti kiekvieną
žmogų. Kriminalas gatvėse, o
taip pat ir politikierių prasižen
gimai sukelia mums kartelį, bai
mę. O baimė, kaip ir susijaudi
nimas yra stiprūs pergyvenimai 
Įtaįkbją .k^t'ūjo’ spaudimą.

Pensininkai yra labai jautrūs 
baimei, ne> jie žino, kad labiau
siai nukenčia negu visi kiti. Mat, 
}ie menkiau apsisaugoti pajėgia. 
Faktas yra kad pagyvenusieji 
perdažnai yra nuskriaudžiami 
visokių nenaudėliu dėl Įvairiopų 
priežasčių. Viena, kad pensinin
kas pradeda menkai orientuotis 
aplinkoje, nepajėgia skirti nau 
dingo žmogaus nuo sukčiaus, 
Įtiomi pasitiki ir yra išnaudoja
mas. Po to seneliai labai jaudina
si. Jie dėl savo amžiaus yra dau
giau strokui palinkę. O kai dar 
ir Įtampą prisideda, tai nenuos
tabu, kad tokiems gali strokas

ineių sĮiIfiųkiĮsį sporto rungtynių 
mėgėją. Jis stiprią vakarienę pa-' 

•į.. va-lgęis, šihą, drėgną naktį nuei-
I na žiūrętį pjngtynįų. Jam gydy- 
I tojams patarė numesti perdidelį 
į svopį ir gydytis hipertęnsiją, bet
I jis Į tai nekreipė dėmesio, vis 
' atidėji taisyiųąsi tolimesniam Tai- I . _ . ' . . _ . _ -

kūne irgi pž,siskijrrtp tarę, kžiĖ. 
Įgalintų gyvuli kovoti ar pabeg- 
W. kai jam grėsmė atsiranda , s 
Z Nėra jokios abejonės, kad žlrto 

giri įtampą sirkžJjahtis stovis ga
li pakelti kraujo spaudimą. Tik 

iš to nedarykime klaidingos
igyados, būk .‘pakeltas kraujo^iiiinų (labile)." Kai .kurie žnionės --įlo rungtynių žiūrovų. Dabar be-

> NAvisi jaųtruoliai (hiperreąc-e kui. Visi Įlipom, kad riebuliai ir 
tort j tūrisvyruojančią hiperten-* hipertensirinkai neklauso gydy
si ją. Dar nėra visai aišku, kas 
sukelia pcrdideli susijaudinimą.

vinąntiiį. -Jer kraują spaudimą:* > Tik žinoma, -kad įtampa gali su-Į jų vis sakosi “g
- i 1—1*- *:__u' ‘ — T’^_ ♦ r<___ -........ ..kėhi širdies ataka ar stroką. To- j « * , t

kio Įvykio pavyzdžiu gali būti
pakyla aukščiau.’ .palyginus stĮ
jaudinimąsi dycįžių *—jis; vadi-.
naifiąs svjnjTO^^Ą&raųjęfspaū-.|.su^jąu.dini'J)ąs dabartinių spor

tojo patarimo. Tik retas kuris iš 
jų reikiamai elgiasi, dauguma 

greit tvarkysiuos-’- 
Dauguma jų mano, kad jiems 
neverta sveikatą taisyti tol, kol 
‘perkūnas netįęikia”, kol jie tik
rai nesuserga. Tada dažnai yra 
jau po pietų šauKŠtai.

Jis arklių rungtynėse dėjo pi-

’mdg >eer ^.pu^g tr xs.ka

**« mn That meto* jour dream* 
-t*s .-nm# &-□« fagtefthau tvsr before.

»' ■

h
11
i .

tį- 

kitose vietose, viešose bei priva-

Great 
American 

Dream 
Machine

te >^oe- 'tha.1 m

Įtampos Žala
Į ampa (stress) gali Įtakoti 

■ kraujo spaudimą-ne tik tamsia-

Kun. Juozui Juozevičiui į 
Alvudo pažmonyje, Lietuvio 

»skintą visų* alvudiečių ir jų 
Į navimą visiems be išimties.

:eikia gėlę Anelė Kirvaitytė 
sodyboje-kaip padėkos iį&gį>- 
svečių už, jo dvasinį; pasit^r-

Nuotrauka M- Nagio

VOKIETIJOS L. BENDRUOMENĖS DARUOTOJŲ ' 
SUVAŽIAVIMAS

1

iiigtis už jo mėgiamą arklį. Rung 
tynių metu jis labai jaudinasi ir į 
jo kraujo spaudimas pakilo li
truko smegenyse arterija ir jis 
gavo stroką, buvo be sąmonės,
tris dienas, neatsiminė kas po to gautis. 
Įvyko. Jo arklys pralošė rung I 
tynęs, o jis pralošė sveikatą.

Dabar sporto rungtynėse jau- Į 
ni ir seni nežmonišku jaudi: 
rausi šaukiasi stroko.

Ir Kitin — Ne Tik Sporte 
Nepameskime Galvos

Ne tik sporto aikštėje, bet

Pensininkai stenkimės sveiki. 
Į gyvenimu rengtis sveikai senat- 
I vei. Visi kiti jiems talkinkime. 
I Neikime laukan prietemije bei 

laktyje Nesiraskime apleisto.!a 
; rietoje vieniši būdami, nes bio- 
' gas žmogus gali mus partrenkti 
’ žemėn, galvą ir smegenis sužalo

ti. Po to, gali strokas atsirasti.
Stenkimės pasinaudoti dabar

“ATEITIES ŠEŠĖLIAI

Ateis laikai, šviesioj gadynės. 
Tikroji laisvė vėl užriims- 
Laisvai alsuos visų krūtinės, 
Gražiai gyvent pasaulis ims....

Nutils žmonių kova kraujuota, 
Gražiu darbu laikai nušvis, 
Ir laimė vėl spindės auksuota, 
Ir šviesą žmonės tad išvys.

Mes džiaugsmo vėl; va matysim, 
Linksmai ji saulėj į lėvėsuos-- 
Mes jai skausmus st vus sakysim 

mus iš vargo įšvą lųos....

Pasaulis iš ginklų plieninių 
Paminklą liūdną pas atys 
Ir ainiai laimingų gadynių 
Jame baisybių daug matys....

'k -^’(Tęsinys)

Vasario 16 gimnazijos moky
mo ir finansinę būklę nušvietė 
direktorius Andrius Šmitas. Mo
kykloje 92 mokiniai: 47 berniu
kai ir 46 mergaitės. Praeitą vasa
rą abitūros egzaminai buvo pir
ma karta laikvtr Hesseno krašte. 
Visi labai gerai išlaikė ir gavo 
geras vietas universitetuose. Vie 
nas mokinys ir be abitūros įstojo 
: universitetą JAV-bėse, Veikia 
-pecialūs kursai mokiniams iš už- 
Jenio Laisvalaikius mokiniai už
pildo sportu (futbolas, stalo ir 
lauko tenisas, krepšinis, dvira
čiai). Veikią skautai, ateitinin
kai, choras, orkestras, tautinių 
šokių grupė. Rengiami šokiai, 
Jiskusiniai vakarai. Dabar trūks- 
a patalpų, bet kai bus pastatytas 

berniukų bendrabutis ir atstaty
ta pilis, jų bus pakankamai.

Fmansinė padėtis nebloga, bet 
, r bėdų netrūksta. Benurabučio 

riatyba atseis 3.5:mlijo>nų DM. 
j milijonus duoda vokiečiai, lie- 
uviams i eikės surinkti pusmili- 
oninį. Apie 200 000 DM jau su
rinkta, bet dar trūksta 300.000 
AM. Reikės didelių širmų Įr pi
liai arstatvti. Gimnaziją! išlaiky
ti visuomenė aukų nesigaili. Pr. 
-netais ų įplaukė per 200.000 
DM. (104 000 iš JAV-bių, 56 000 
:.š Vokietijos, 12.000 iš Australi- 
o$ ir 1.1.) Vokiečiai pažadėjo 

200.000 baliams, 50.000 DM — 
porto aikštei Įrengti, o Hesseno 

krašto vyriausybė — 300.000 DM 
Mergaičių bendrabučio sumoder- 
lininiui 1987. Ners lėčiau, bet 
pagreičiui vvksta ir pilies atsta
tymas. Numatyta pinra pąstaĮy- 
.i bendrabutį, o paskui baigti 
remontuoti pilį.

LietųArių/kultūroą instituto pa
dėtį ir veiklą apibūdino jo vėdė- 

Į jas vyr, mokyt. Vincas Hulūsė- 
vičius. Jo pranešimą žr. LKTjsti- 
važiavimę pr. m. spalio 19, pst-

Lietuvių kultūros;j draugijos 
pirmininkas Algirdas Paląyiūs- 
^as painformavo: kad draugijos 
sąrašuose yra 48 .nąriai. bet rik 
dalis jų užsimoka nario mokestį. 
Kasmet suruošiami du rengimai, 

I kartais su kitomis organizaęijo- 
j mis. taip, kaip šiandien, o kardais 
atskirai- Bandyta dialogas suėjau 

niniu nepavyko. <;• f

Labdaros steigėjas įr ilgakotis 
pirmininkas Jonas Glęmža pažy
mėjo., kad ši lietuvių šalpos drau
gija pradžioje rūpinosi Va.sąrio 
16 gimnazijos mokinių paranąa. 
Pagerėjus ūkinei patlėčiai Vo
kietijoj ę. savo pa varną nukreipė 
į užsienio liet, jaunimą, ypač į 
Lenkijos ir p., Aiijerikos moks
leivius. Pasiūlyta ; Saį> Paulo 
(Brazilį a) liet.-’ moksleiviams: 
parama negalėjo būti • suteikta, 
nes neatsirado jos prašančių. Jau
10 metų remiamas Lenkijoje 

. mokslus einantis lięl. jaunimas.
M. Žilinskas iš Berlyno paauko
ti 5.000 kanadiškų dolerių vertės 

žibalo akcijų, duodančių 16 5% 
metinį dividentą. Suvalkų.tri
kampio lietuvių stipendijpnjs.

I Kvietė tautiečius paveikiau tėm-
11 Lenkijos lietuvius.

Kur šiąnciięn niukso tik kapinės, 
Aukšti javai ten sužaliuos.
Ir jųjų varpos tos auksinės, 
Praeivių širdis sau vilios -

Pąsklys skambi daina arto jaus, 
Tik plaks aidai gaidos linksmos 
Ir niekas nebijos rytojaus, 
Laisvoj padangėj Lietuvos.

Mik ncheno lituanistinės mo
kyklėlės vedėja Alina Grinienė: 
buvo 9 vaikai, vėliau liko b. Da
lis jų pamokas lanko kas savai- 
tę, kita dalis — kas amrą sa- 
aitę. Į veikų mokymą įtraukia 
ni ir tėvai. Paruošiamos progra
mos Kalėdų rgkrtci. Moti tos die
tai ir kt SALFas. ąisiuUČia čekį.

2 — Naujienos, Chicago, 8, 111.

(Bus daugiau)



ĮSPŪDŽIŲ Iš MEKSIKOS

Piaeifų metų! gruodžio mėnesi. 
rašydamas įspūdžius iš [Meksi
kos, buvau palietęs lik S. Radvi
lienę ir jos kelionę j Meksiką ir 
. E|0?ęstą Hospital Medical Cen
tre. Minėjau, kaip jai apramino 
per ilgus metus arnaičio skaus
mus.

S. Radvilienė apvažinėjo vi- 
.-ą eilę uitųjų.kraštų ir aplankė 
tas gydykla^,jkuV’os skelbėsi, 
gydančios ligonius, sergančius 
artričio ligomV. Išleido stambias 
sumas pinigu už gydymą, bet 
skausmus sumažindavo tik lai
kinai, o grįžus j namus vėl pasi
reikšdavo skausmai kaip būdavo 
ankščiau.
Pagaliau, Radvilienės dukra su
žinojo, kad. nuo artraičio ligos 
gydo ir Meksikoje. Su draugė- 
tiiis, taip pat sergančiomis art- 
ritis ligomis, išvažiavo į Meksiką, 
Villa Florestą Hospital Medical 

, Centrą. Ten ligoninės direkto
rius dr. Carlos Soria smulkiai 
apkląųsinėjo S. Radvilienės li
gos pradžią ir nustatė tinkamus 
vaistus:. Radvilienė jau trečia 
diena, pajuto dideli pagerėjimą- 
sanariai pasidarė laisvi ip svar
biausiai rankų pirštai, kurių 
ankščiau negalėjo lankstyti, pa
sidarė stiprūs ir galėjo lankstyti 
kaip prieš daugelį metų.

šRadyilienė jau virš 2-jų me
tų grįžo iš Meksikos ir šiandien 
yra judri ir gali dirbti visus na
ujų darbus. ' . .•.

Ąrtraičic, o ypač Įsisenėjusio, 
c daktaras sako visiškai neagy- 
dvfci’,' bet prisilaikant tinkamo 
iriaiętp, ir maža dozę naudojant 
vaistų pašalina skausmus ip sus
tabdo sąnarių išsukmėjimus.

Teko sužinoti ir apie lietuvę 
Welando mieste A. Bogartienę, 
sirgusią labai sunkiai artraičio 
liga- Kaip Naujienų bendradar
biui, teko nuvažiuoti ir pas A. 
Bogartienę į Wellanda ip pasi- 
teifautti; koks ■ sveikatos stovis 
dabar, nes ir ji buvo nuvažia
vus Į Meksiką į tą pačią gydyk
lą nuo artritisj.įkur gydėsi Rad
vilienė S. iš Port Colborne, On
tario; >

Nuvažiavęs ;pas A. Borgartie- 
nę pasisakiau, kad esu Naujienų 
laikraščio bendradarbis, leidžia
mo Čikagoje; ar negalėtumei;su-, 
likti papasakoti ^ trumjąiiapie' 
artraičio ligą ir po apsilariSkno 
į Meksiką, Vilią Florestą. pagė-: 
rėjimo. . ’/ j

Dr. Carlos Soria

' A. Borgartienė papasakojo. 
' kad šią ligą gavo atvykus į Kana
dą, nes reikėjo dirbti toki dar
bą, kur rankos būdavo visa lai
ka vandenyje. Tai tokia pradžia 
yra mano ligos. Paklausiau, ko
dėl taip ilgai kentėjo, jei negalė
jo vaikščioti ir 2 metus turėjo 
naudotį vežimėlį. A. Borgartie-. 
nė mano, kad Kanadoje dakta
rai teturi labai mažą patyrimą 
apie artričio ligas. Borgartienė 
sako, kai! šeimos daxtai as sten
gėsi pagal savo sugebėjimą gel
bėti, sumažinti skausmus, bet 
jų vaistai negalėjo sustabdyti art 
raičio blogėjimą, dėl to teko tap
ti visiškai invalidei ir 2 metus 
būti vežimėlyje, nes pavaikščio
ti iš viso nebegalėjo.

Esant tokiai padėčiai, šeimos- 
daktaras iškvietė iš Hamiltono 
artraičio specialistą, kuris atvy-J 
kęs apžiūrėjo, pranešė Borgar-; 
tienei, kad skausmus pašalintų 
po 4-rių operacijų, bet po ope
racijų nebevaldysi nei rankų, nei 
kojų ir turėsite pasižiūrėti, kas 
aptarnaus. A. Borgartienė atsi-. 
sakė šio artraičio specialisto klau> 
syti ir liko toliau kęsti vežime- j 
Ivie ir kentė artraičio skausmus.' 
Ji naktimis nuo žiauraus skaus
mo verkdavo- Kad leistu namiš
kius ramiai miegoti, pagalvę ji 
užsidėdave ant galvos, kad suma-.

: žėtu verksmo balsas. |
! Kai sužinojo iš Sofijos Radvi
lienės, kad Meksikoje yra to
kia gydykla, kuri gydo sergan
čius nuo artričio,/ vyras tuojau 
nupirko savo žmonai ir dukrai. 
lėktuvo bilietus^ ir duktė veži-ĮžiaVe i Meksikos Villa Florestą 
mėlyje vežė savo motiną į Mek- į žymiai pagerino sveikatą, 
šika, Villa Florestą. Borgartie-Į _ , y T7-n... . , -i, . i Būdamas Meksikoje. Villa Flo-ne. pasiekusi gydyklą, ir leido J . f
dr. Carlos Soria apžiūrėti. Jis da 1 ,. , ., , . ,... . . , . -i,- imas liuoso laiko, stengiaus kuove ligonei vaistu, kurie uz keliu . ~
dienu atnese pagerėjimą. i . ,s ,. . . _ ., . , , '

. ‘ - -l j j-j >• siais ligoniais Gana ilgai texo,-A. Borgartienė būdama didele . _ . „ x ;° issikalbeti su japonu Paul Hata-
keyama iš Amerikos, kuris si'.’-, 
gc vėžiu. Jis 1977 ir 1983 metais.
buvo operuotas. Jam vėžys pa-' pietus, išėjau iš kabinos ir skai- 
lietė dešinės kojos šlaunį. P. Ha- 
takeyanma sakė gyvenų 250 tūks 
tančių japonų kolonijoje Ten 
yra daug japonų daktarų, vaisti
nių. bet vaistinėse, apart vaistų, 
vra labai daug Įvairiu vitaminu.

j Ir dabar P. H. pareiškė, kad dė-

lėdama dalyvauti parengimuose, 
; baliuose pergyveno dideli dvasi

ni ilgesį. Dabar, atgavus, kad ir 
ne pilnai 100 procentų sveikatą

1 yra linksma, patenkinta galint, 
j dirbti, šokti ir dainuoti, retkar

čiais užėjus skausmui panaudo
dama tik vaistų. Dabar žino, kad

1 kanadiečio daktaro patarimas bu 
vo gyvam žmogui mirtis. Girdi 
Borgartienė, kad nuramintu or
ganizme s—» 
padaryti 4-rias 
likti visą amžių invalide.

Yra ir daugiau man žinomu O w
lietuvių, vengrų, italų, kurie sun 
kiai sirgo artričio ligomis, nuva-

skausmus, reikalingi
operacijas, bet

k?. patarimu
nuo vėžio ligos labai daug nau
dotų vitaminų. Jis tdp ir daro. 
Kas diena dabar sunaudoja apie 
50 įvairiu vitamino stiprių tab

ake. kad dabar vėž’C 
plėtimas via sustabdytas. P. Ha-
lėciu Jis

ligonė, Cailos Soria suteikta pa
galba. atgavo sveikatą. A. Bor- 
gartienė už keturiū savaičių tiek 
sustiprėjo, kad pradėjusi laisvai 
vaikščioti. Ji apleido ligoninę be 
vežimėlio.

Kiekvienas žmogus, išbuvęs 
vienus ar daugiau metų vežimė
lyje, atgavęs stipresnę sveikatą, 
galėdamas vaikščioti be rementų, 
jaučiasi laimingas, palikęs veži- 
iuėli.. '-'-. ■/ ■:. ; J

Borgartienė,. būdama linksmo 
būdo, mėgė šokti, dainuoti, ištik
ta sunkios artričio ligos, nebega-

bar yra arvykęs Į Vilią Flirentą 
Hospital nuo vėžio 
Per dieną gauna j
ir po vieną adatą į vienas ir už 
tai moka po $1.000 į savaitę. Kili 
ligoniai moka po 1-000 dolerių Į 
mėnesi. Japonas sakė, kad išbu
vęs 4 savaites vėžys pradėjo ma
žėti. Po mėnesio išvažiavo Į na
mus ir už mėnesio atvažiuos vėl 
ir tada p?, vieną adatą leis kas 
ar.trą dieną i vienas.

Kadangi sekmadieniais ligo
niai išvažiuoja ir nauji atvažiuo- 
ja. ta diena sveikatos personalas 
nedirba, dirba tik raštinės darbi
ninkas, o ligoniai turi daugiau 
laiko vieni su kitai', pasikalbėti.

Vieną sekmadieni, pavalgęs

čiaii laikraščius prie klinikos 
raštinės. Žiūriu, ateina du vy
rai. Vienas virš 60 metų, kitas 
jaunas. Atkreipiau dėmesį į tą 
senąjį, nes jis dar nešė 2 dide
lius čemodanus, o jaunasis vos 
paėjo raišodamas. Juos iš rašti-

t LHsRATūRA; lietuvių Htantffiros, meno K moklh 
HM m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 
Trėvia, Igno Slapefio, Vinco Madflno, P. Joniko, V. Stankų 
f. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Staliaus straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis %

tūrybot povefkilii*. 365 pr*L knyga kainuoja tik B3,

Kalą tokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
Iveatef/beT jų tatoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoja? 
tiems, gėrintis autorė* puikiu rtiliumi Ir surinktais duomenlmi1 
bei ufkulirial*^ Studija yra 151 pusi., kainuoja

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsi} 
ta? 7 n oxo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų apraiyina*, bet tiksli to laikotarpio buities Mt» 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių fcnyi

i>omlal gcraJyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnis . 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs klekvknai 
Seteriui. Leidinys Olustruotas nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
vitovardžiu pavadinime’* b Jų rertinlaJ j roklefių kalbą. Laba 
naudingoje S3S pusL knygoje yra Rytgrūstų tanėtapta Kaina F

> KA CAUWas C1M1, ralytojo* Petronėlės Orintaltės str
minimai tr mfntys apie omenis ir vietas neprUL Lietuvoje ir p!' 
maišiais bolševikų Okupacijos metais. Knyga turi 334 puslapis r 
bet kainuoja tik Q,. . »

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, nesupni 
tai tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik s- 
Parglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą It po® 
siją Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaus teise. 
Knyga y** didelio formato, 365 puslapių, kainuoja M.

T IATTJHNM NOYKLtS, ML loečenko ktrybs. J. VahfB<

tarnautojas atvedė šalia ma- nųiabmą ir p.;:.išė kad pavi.l-. paprašiau, 
k< uina.-. Senyvo amžiaus žmo! pietus tuojau važiuočiau su J--’-’ — 
atėjo prie manęs ir pradėjo jpo į turintį pag mdinj kabinę-j L...1 

'■sirėti apie esamą tvarka šio-1 įą patikrinimui, nes tenai yrajšytų 
gydykloje. Paklausiau, iš ko- daugiau ii strumentų k dp ėta’i 
krašto esate atvažiavę. Paša-Į Ten buvo ir daugiau laukiančių ;

kė. kad esą? iš Kan; dos, Alber-į ligoniu- Mane priėmė paskutinį J 
tos orovincijos, V. Kimmiit, o ir po apžiuro? Įleido vieną ada . 
ligoni?, kurį atvežė yra P. Me- tą Į veną. Po te. turėjau ramiai 
iz. Paklausiau turbut esąs jam j pagulėti. Kai viską patikrino, j 

paklausiai: itak’aro, kaip dabar 
man reikė- parvažiuoti į Villa 
Zlorestą. Daktaras pasakė, kad; Urvą ir ten kankinamus žmones- 
_, u yra vėlu, 8 vai nakties, va-1 
žinosime pas manę, nes žmonai 
pasakiau, kad padalytų ir jums 
vakarienę. Po vakarienės daktaro J !*• • 1 * V • I

ii- 
■Ja 

e 
’io

iau turbūt esąs jam , pagulėti, 
giminė- Atsakė, kad ne V Kiin-j 
m tt pasisakė, kad P. Metz yra 
profesionalas elektrikas, o aš — 
V. Kimmitt esu ko n trakt ori u s ir 
P Metz ilgus metus pas mane 
sąžiningai dirbo, bet dabar turi 
labai stiprų artritį visame orga
nizme ir nebegali vaikščioti, nei 
anku pirštu lankstyti. Turi šei

mą ir du vaikus, o santaupų ne- kad Sovietų Rusijos komunistai 
turi palydovui nusamdyti, tai 
man teko būti palydovu, nes vie
nas negab’ leistis jokion kelio
nėn be palydovo. Kai Vilią Flo-
i-esta ligoninės direktorius Carlos .turtą. Beaiškindamas i paklausi- 
Soria padarė tyrimus, rado vi- > mus apie komunistų žiaurumus 
są organizmą užnuodytą korti-Į užsitęsė apie valanda. Daktaras 
zonų. Dr. Čarlis Soria prirašė ir jo žmona labai susidomėjo ma- 
tinkamus vaistus ir po 2-jų sa
vaičių buvęs ligonis P. Metz pa- komunizm
siėmęs dideli čemodaną su savo 
palydovu išvyko atgal į namus. 
Kanadą, Albertos provinciją. 
Slinku patikėti, kad iš buvusio 
invalido per 2 savaites padaryti 
stiprų žmogų. Žinoma, ligonis P. 

gydytojas. į Metz važiuodamas namo, pasiė- 
iriu vaistų mė ir vaistų, nes artritis liga ser

gantieji panaudodami vaistus, 
tampa vėl darbingais žmonėmis.

V. Kimmitt labai gerai pasisa
kė apie dr. Carlos Sorią gabumus 
ir sąžiningumą, gydant ligonius. 
Paklausiau V. Kimmitt, kaip su
žinojai šią dr. Carlos Soria Medi
cal Center Meksikoje?. Atsakė, 
kad per draugus, nes 
draugu atvažiavę Į šią ligoninę 
sugrižo žymiai pagerinę sveika
ta. V. Kimmitt išsilavinęs žmo- 
gus ir labai blogai pašisakš pries 
Kanados daktarų nesąžiningumą 
ir jo pasisakymų nerašau,. ries 
užimtu daug vietos štame laikraš
tyje.

Dabar trumpai painformuosiu 
apie Vilią Florestą Hospital Me
dical Center pasiektus laimėji
mus.

Iki 1985 metų Villa Florestą 
Hospital direktorius dr. Carlos 
Soria buvo Amerikos ir Anglijos 
artričio ir kitų li?ų natūraliais 
vaistais gydymo narys. Tačiau, 
dr. Soria per 12 metų gydęs apie 
18.000 ligonių pasidarė labai po
puliarus netik Meksikoje, Ame
rikoje, Anglijoje, bet ir laisva
jame pasaulyje, nes tūkstančiams 
ligonių, atvežtų vežimėliuose po 
mėnesio gydymo, išleido galin
čiais vaikščioti be jokios laz
dos.

Viena diena atvažiavęs i Vil
ią Florest gydyklą užėjo Į ma-

, ar negi lėtume! rasti* 
j kokį gabi} žurnalistą Meksikoje,. 
Į kuris perskaitęs tą knygą para-* 

i apie komunistu tikrą veidrp 
l užimtuose kraštuose. Daktaras* 
pasakė, kad jis turis laikraščių- 
redaktorių ir žurnali.-tu asmenis-* 
kai pažįstamų ir tą galėsiąs pa-, 
daryti. Tada palikau daktarii* 
$100 ir prašiai!, kad įteikiu 
tiems žurnalistams, kurie para
šys apie Sovietų okupuotą Lie-

■^mona pradėjo teirautis, kaip aš ■ 
atvykau į Kanadą. Paaiškinau,,

dabar yra okupavę mano kraštą 
ir jie labai žiauriai kankina žmo
nes, siunčia j Sibirą vergų dar
bams ir atima iš žmonių visų

no paaiškinimu apie rusiškąjį

Aš žinau, kad Meksikoje y H 
daug komunistų ir buvau atsar
gus apie komunistus kalbėti ir su 
daktaru, bet kaip nuvykau j jo 
namus ir pamačiau, kad 'ant šie 
nos kabo kryžius; isHikir.au; kad 
nėra komunistuojantis, tada.kal- 
bėjau laisviau, koks yrą žiaurus 
Sovietų Kusi jos komunizmas. Be 
to, pasakiau, kad apie komunis
tų žiaurumus rašau ir į laikraš
čius. Nuo to momento pasida
rėme labai nuoširdūs draugai. Jis 
paprašė, ar negaliu atsiųsti.pla- 
tesnės informacijos? apie įkomu- 
nistų užimtus kraštus ir vykdę- 

vjs^ėi^ 3«ijs' žiaurumus. . .:
"^ffiąžadėjau atsiųsti,^ knygas ir

Parvažiavęs iš Meksikos, tuo
jau nupirkau 2 knygas iš VLIKo, 
parašytas dr. J, Pajaujo “So
viet Genocide in Lithuania“ ir 
pasiunčiau dr. Carlos Soria Į 
Meksiką., šiomis dienomis pavau 
laišką iš dr. Soria. kad knygas 
gavo ir perskaitęs labai susijail? 
dino apie 1-etuvių kenčiamas kar. 
čias ir pažadėjo tikrai, kad būtų 
apie tai parašyta Meksikos laik-. 
raščiuose.

Dabar trumpai apie di. Car
los Sorią pasidarymo pasaulinio 
garso daktaru. Man būnant Mek
sikoje kai pasidarėme artimi 
draugai teko po apžiūrėjimo ir 
daugiau pasikalbėti apie daktare 
profesiją. Daktaras pareiškė, kad' 

. daktarui nėra galo mokslui, nes 
žmogaus organizmas y ra labai su- 

Ldėtingas, vienas žmogus nėra pa-- 
jėgus diagnozę tinkamai nustaty
ti. Pareiškė, -kad.'ir -artričio yra 
per 150 rūšių. Rūtų galima dau
giau pagelbėti-žmonėms, bet ge
ri natūralūs vaistai yra brangūs 
iF ne visi turi tiek santaupų. Dr. 
Carlos Sorią išsitarė, kad neuž
ilgo Amerikoje įvyksta nutrolo- 
gų konferencija. Į tą korferen- 

'Ąją važiuosiąs ir dr. Carlos So-’ 
ria su paskaita Dr. Carlos Soria - -

(Nukelta į 5-tą pusi.)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
• yra seniausia, didžiausia ir - turtingiausia lietuviu fratemalinė 

organizacija, - lietuviams ištikimai tarnaujanti jau ?per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoc 

darbus dirba. ’ ' 'į v'
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu

< y ' apdraudu savo nariams. 7 * ■
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja ,tik savišalpos pagrindu 
Kiekvienas lietumis ir lietuviu draugas gali 
SusiriLenijime apsidrausti iki.$10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo* ir iy gyvenimo, pradžiai.; ’ ‘

£LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraūdi:- ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA kuopa, yra visose lietuviu kolonijose,;
Kreipsitės { savo apylinkės kuym veįkįli 
jie Jums mielai pagelbės ,‘J SLA įsirašyti.
-Galite, kreiptis ir tiesiai.I SLA Centriįr • . - ’ r _ ■’, i

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel (212)-563-2210

JA Y DRUGS VAISTINĖ

Atdara šiokiadieniais nuo

D. ITHLMAN, B.S., Registruotas vaistminiaa

2759 W. 71st St., Chicago, HL
• EŪFESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUXYNA1 • KOSMETIKOS REIKMENYS

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

>10.00

2.

artimtis pain Tylenol can t touch.
Tylenol works on minor arthritis pain, 

but does nothing for inflammation . - 
Taken regularly. Bayer works or. pam 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

Bayer. The -wonder drug that works wonders.

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
H dalis, 229 psl._______

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_

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

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ____________________

6. J. VenefevBĄ S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

36.00

LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

1 PRAEITIES ŪKANU 
ATEINA LIETUVA,

3.

L

5.

35.00

>5.00

Hoo

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, 13. 60606 siųs
kit* čekj Ir pridSkta vtaną dolerj perriuntimo

I 1

700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, £ai Bet kadi tr 
iet kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uefuviua 
ir Hetuvių k&Jbą. Jis mokės! kartu su kun, Jaunium ir prof. H. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslini vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti j
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dieną ligoninėje mirė įtakingas 
Amerikos diplomatas Log Wes 
ley Henderson, sulaukęs 99 me
tų-

Lietuviams jis buvo gerai pa
žįstamas, nes jis buvo gerai susi
pažinęs su Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės laikotarpiu. 
Valstybės departamento metais 
ii$ buvo pąskirtas Rygon, kad 
galėtų sekti ir spręsti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos likimą. Jis re
komendavo valstybes dep irta 
nieutui nepripažinti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įjungime į So
vietų Sąjungą. Jis buvo Rygoje, 
dažnai užsukdavo į Kauna bei 
Taliną, ir Žinojo, ką okupantas 
darė visose trijose Pabaltijo vals
tybėse.

Vėliau jį$ buvo paskirtas JAV 
ambasados patarėju-į Maskvą. 
Kada į Maskvą buvo pakviestas 
JAV ambasadorium Averell Ha- 
riman, tai Log Henderson buvo 
jo patarėjas. Sovietų valdžia da
rė didelį spaudimą į ambasado

rių HarimaA*. tad pru. Beę*- 
velta* pripažintų šių trijų v«h- 
tybių į tingiam i Sovietų Sąjun- 
r.ą. Vieną dieną Horunąnss »š- 
klauąydavo vMU* aovietų val
džios atstovų aiškinimus apie 

c įkalą išspręaU iį tei|i©į ktaUU- 
uą ir teigti neta»iprętiwiu dėl 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių.

Amb. Harimanai grįžęs j ąm- 
bas?da. gaudavo tik-dUuąiM ir 
plačiausias informacijai apie Pa
baltijo kraštų vykusius rinkimu* 
ir prievarta pravarytas per “bau 
dies seimu**' reaoliucijas. Visą 
tai buyu ktata ir apgaule, prie- 
vartą primesta vLonu Pabaigia 
valstybėms.

Hepderaonąs turėję litai ge
rą atmintį ir galėjo diplomata^ 
tiksliai informuoti apie įvykius. 
Harimanas ant rytojaus nuvyko 
į sovietų ministeriją ir išdėsty- 
davo, kodėl JAV negali priimti 
šio sovietų reikalavimo, nes jis 
buvo paremtas klasta ir sovietų 
valdžios melu.

NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, i&skyrjž seis^aisato,

NEKEIriIAARKŲĮŲ VIWRYJ^SRQVUS

Geri raiteliai nekeičiaarklių viduryje srovės. Arkliai 
pavargsta,, jiems trūksta ord,_uaujo ratelio nepaneša ir 
paskęsta- >

Vytauto Didžiojo nesustabdė Juodoji jūra. Kai jis 
pliekė rusus, tai pasiekė Juodąją jūrą, leido arkliams at
sikvėpti, p vėliau susodino savo vyrus ir perkirtą Juodąją 
jūr^f ąįljiisfi^įšejosi, tai jis pasiuntė žvalgūs, kad iš- 
aiškintųj Wrioje vietoję yrą pųti'^eriaųsįa brasta raite
liams perplaukti. Pats Vytautas-sėdo ant savo žirgo/per
brido jūrą.ir kitojė'pūsėje pliekė lietuvius kandžiojusius 
rašus- '

Rusijoj’įvyko daug pakaitų, buvo "keičiami vietos 
vardai, bet Vytauto perbristoji brasta dar ir šiandien va- 
diinąma Litovskyj perekop — Lietuviškoji brasta- Toje 
srityje gyvenantieji rusai nežino, ką reiškia Litovskyj, 
ir kodėl ta vieta taip vadinasi, bet istorikai žino, kad Lie
tuvos vyrų nesustabdė nė Juodoji jūra- .Kada rusai, kaip 
širšės pradėjo lietuvius gnaibyti, tai sudaręs reikalingus 
raitelių batalijomis, kirto rusams iš peties. Rusai manė, 
kad jie atsikvėpsprie- Juodosios, jūros, bet apsiriko, nes 
Vytautas nekeitė arklių viduryje srovės. Jis pasirinko 
geriausią vietą ir pervedė savo raitelius.'

Brighton Parko lietuviai jau suorganizavo 3 pavyz
dingas parodas. Visos buvo sėkmingos. Kiekviena sėk
mingesnė už buvusiąją- Paruošta ir ketvirtoji- Ji turėtų 
būti pati sėkmingiausiųjų nes atlikti visi paruošiamieji 
darbai-

Šias Parodas ruošė lietuvių namų savininkai. Lietu
viai buvo vieningi ir yra vieningu Jie gyvendami kitatau
čių Amerikos jūroje, mokėjo ir moka, gražiai sugyventi 
su kitais namų savininkais, noriai, bendradarbiaujančiais 
prie pavyzdingos parodos rengimo. Visoj Chicagoj pa
sklido garsas, kaip reikia ruošti .pavyzdingas parodas.

Lietuviai vakar patyrė, kad jų priešai ėmėsi žygių 
apardyti lietuvių ruošiamas parodas.

HENRI PĘRRUCĘOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneekas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
II-

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
Ir šrinakt mano vidinės akys buvo 

atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą.

SVEDENBORGAS

(Tęsinys)

Kol kas Gogenas nesueina į artesę pažintį 
be nieku iš impresionistų grupės, išskyrus vieną 
Pisaro globot in j Armaną Giomeną. Pastarasis, 
iy2 metų vyresnis už Gogeną,- jau nužengęs ilgo
ką tapytojo kebą —dalyvavo atmintiname Nepri
imtųjų Salone -963 metais; bet tame kelyje pasi
taikė nemaža dubių. Jis irgi tik sekmadieniais 
tapytojas, dėl to, gal būt, tiedu žmnes lengviau 
sutaria tarp jųdviejų savaime gimė sim
patija. , . •

Gijom .tirs Ųu-iratvę) pąrdavėju bąlti ,:ų krau- 
?<r*Le, i pririnku Paryžiaus —-Orleano geležin

Vietąj lietuvio, jie paskyrė liftuviapis visai nepažįs
tamu Eriką Sherwoodą. Jis nei arklio neturi, nei joti ne
moką- Svarbiausią, kad jis lietuviškai nei žodžio nemoka- 
Jo liežuvis perstoras, lietuviško žodžio nepajėgia ištarti- 
Svarbiausia, kad jis Brighton Parke neturi namo. Kaip 
jis gali organizuoti lietuvių parodą, kada jis su lietuviais 
negali susikalbėti.

Kažkam atėjo mintis primesti lietuviam vadą, bet 
šie planuotojai nežino, kad lietuvių tautoje vadų gadynė 
seniai praėjo. Lietuvai primestieji vadai niekad nieko ge
ro nepadarė. Lietuvos jie negyrė, bet pavojaus metu pir
mieji smilko per sieną. Lietuvių vadu tampa tas vyras, 
kuris pirmas kovon joja ir priešus kapoja. Lietuviams 
primestieji vadai kovotojų neturėjo^ Jie liko vieni- Vieni 
susidegino, o kiti grįžo atgal, kad priešas juos sudegintų-

Neprimeskite vadų lietuvaims, nes jie patys- sudegs 
arba lietuvių sukurtą organizaciją išardys. Neliks nieko 
ir nebus lietuvių šventės. Lietuviai tūri savo vadus, kurie 
tyliai, nesigirdami, su lietuviais kartu dirba ir didelius 
darbus Padaro. Amerikos lietuviai taip pat turėjo ir turi 
savo vadus, kurie didžiausio pavojaus metu be paliavos 
dirbo sunkų ir atsakingą darbą. Pinigų ir energijos jie 
bereikalingai neeikvojo- Šiandien Amerikoje jie tapo di
džiausiais taupytojais- Jie nevagia, nekniaukia, be reika-' 
lo nemėto, ir parodo visam pasauliui, kaip galima be ap
gaulės viską tvarkyti- Jie Parodys ir Sherwoodui, kad he- 
ųtvių sukauptų santaupų negalima Į savo kišenes sušerti 
ir dingti-

Sherwood padarė didelę klaidą, pasirinkdamas lietu
vius. Jam reikėjo pasirinkti rusus, lenkus, gruzinus ar ki
tus, jie būtų leidę jam pasinaudoti jų prakaitu, kaip 
jie leidžia komunistams čiulpti iš rasų ir lenkų jaruzels- 
kių paskutinius syvus. Jeigu pavyktų Sherwoodui pasto
vėti kelias valandas lietuvių priešakyje, tai jis privalo at
minti, kad atsisveikindamas ra lietuviais, išeis su tuščio
mis kišenėmis ir skylėtomis kelnėmis

Žinokite, kad Amerikos teisme kiekvienas valdybos 
narys yra atsakingas už Sherw<>odą ar kitų pašaliečių 
paskyrimą atsakingoms pareigoms.

Pats Stalinas bandė įtikinti 
Harimaną, kad reikėtų pripažin
ti Įjungimą Lietuvos į Sovietų 
Sąjungą; bet Harįmanas uesuti- 
k-s. Jin pradėjo dėstyti, kodėl 
JAV negali tokio Įjungimo pri- 
pažrilti, oet Stalinas ne^ųjsęs jo 
ILr.syti.'

Kai po Harimano ambasado
rium buvo paskirtas ambasado
rių? Toon, tai jis dar griežčiau 
kalbėjo su rusais pavergtojo Po- 
baltijo reikalu. Diplomatas Hen- 
dersouas dar stipriau įtikino 
Tooną, kad tuo reikalu neverta 
prasidėti kalbėti su Maskva, peš 
viskas yra klasta.
Log Anderson gimė 1892 metų 

birželio 28 d. Arkansas valstijoj. 
Rogers apylinkėje, kur jo tėvai 
turėjo didelį ūkį. Gimė dviriukai. 
Vieną pavadino Log, o antrąjį 
Roy.

Log baigęs Arkansas aukštą
sias mokykUs, atvyko į Chica
go įr baigė Nafthwestern. univer
sitetą. Vėliau Denvęr universi
tete baigė studijuoti teisę ir nu
ėjo tarnauti į Valstybės departa
mentą. Jis buvo tarnautoju ir pa 
tarėju įvairiose valstybėse: Ira
ke, Irane, Rusijoje, Indijoje, o 
vėliau buvo Valstybės departa
mente.

Be geros atminties, jis buvo 
teisingas, mėgdavo klausimą iš
aiškinti, o vėliau patardavo už
imti teisingą teisinę poziciją. Vi
si naujai paskirti diplomatai tu
rėdavo kelias dienas išsikalbėti 
.-u Hendersonu, kad nepadarytų 
netakto iš klaidos.

Hendersonas buvo paskirtas Į 
Europą tvarkyti tremtinius, kai 
artrą kartą sovietų armija užė
mė visas tris Pabatijo valstybes-

Vokietijoj susipažino su viena 
latvaite, ją pamilo ir vedė. Ji 
kartu su Hendersonu atvyko ii 
Ameriką ir gyveno Washingto- 
nę.

Veikliausiejd lietuviai girdėjo 
apie Hendersoną Rygoje ir pasi
matydavo su juo, kai atvykdavo 
į Kauną. Bet Amerikos lietuviai 
apie jį nežinojo.

Amerikos Lietuvių Tarybos j 
nariai ji pažino. Džiaugėsi, kad 
jis komunistus gerai pažino ir 
su lietuviais noriai, pasikeisdavo 
mintimis. Bet Tarybos nariai ne
galėdavo suprasti, kekių . būdu 
Amerikos latviai turėdavo ta' 
kią didelę Įtaką Washingtone.

Lietuviai žinojo, kad latviai 
Amerikoje neturėjo didesnės 
Įtakos. Amerikoj tu mažai tebu
vo, o kurie buvo, tai blogai orga
nizuoti. Chicagcje buvo didokas 
latviu būrys. Humbold Parko 
pakraštyje jie turėjo net laivių 
unijos darbininkų vienaaukšti 
namelį ir salę, bet visą valdė ko
munistuojantieji latviai. Jie ne
turėjo jokio laikraščio ar dides
nės organizacijos.

Tiktai vėliau paaiškėjo, kąri 
ambasadoriaus Hendersbno žmo
na latvė darė įtakos Į savo vyrą, 
o pastarasis prie lietuvių reikalų 
vis prikergdavo ir latvius.

1960 metais ambasadorius 
Hendersonas išėjo atsargom Ke
lis metus jis dėstė istoriją ir dip
lomatijos klausimus, bet pasku
ti n i ils 15 mėtų rašė atsiminimus.

Diplomatas Hendersonas kuri 
laiką gyveno Kalifornijoj, kur ir 
mirė.

Liko žmona latvė, kuri jį lan
kydavo. Vaikų jiedu neturėjo.

Rep.

PAKILO MICHIGANQ EŽERO 
VANDUO

ANN ARĘOR, Mich. — čia 
esančios laboratorijos nustatė 
kad visą taiką kylantis Michigan 
vanduo yra pakilęs 3 pėdas. Pas 
k utiniais metais jis kilo po tru
putį, bot §i metą paskutinę ko
vo dieną jis pakilų lygtai pė-

Praeitais metais'” pietinia
me Michigaąo ežero pakraštyje 
vanduohuvertė 3 namus, stovė
jusius ežero pakraštyje. Šias 
metais yri pavojaus dar .120 na
mų. Imamasi prieripxi^.?hpsau- 
gati šiuos mimus, bet pakilęs vau. 
duo ir smarkūs šiaurės vėjas 
tūris namus nugriaus. Jokios prie 
monės jų neapsaugos.

Blogiausia, kad .vanduo yra pa
kilęs ne vien Michigano. ežere, 
j.b yrą pakilęs Ede ir.Ontario 
ežeruose- Geologai apskaičiavo, 
kad pakilęs Vanduo gali būti apie 
J00 metų.

Ežeru vandens kiekis pradėtas 
registruoti tiktai 18dŪ metais, 
i886 metai., jis buvo: pasiekęs da
bartinio aukščio, bet vėliau pama 
žu atslūgo. Tuo tarpu dabar vi
sas ' ežero vaūduoi pamažu augo 
ir. pasiekė 580.55 pėdas: Visi trys 
ežerai buvo nusekę net 7 pėdas, 
bet šių metų balandžio pradžioje 
pakilo 3 pėdas. Specialistai aps
kaičiuoja. kad šiais metais van
duo gali pakilti dar vieną pėdą. 
Tada jis rūtų 581.50 pėdų gylio. 
Trijų ežerų vandenį padidino 
vėjas, šaltis, sniegas ir lietus. Jei
gu vėjas ir toliau siūbuos bangas, 
tai šiais metais virs į vandenį 
dar 120 pakraštyje stovinčių na
mų.

kelio kontoroje. Paskui atsisako to uždarbio, pai
kai tikėdamasis pragyventi iš tapybos. Jam tai 
nepavyko, ir, dvejų- 'etus kentęs nepriteklių, 
nebenorėdamas toli- .< skursti, kaip Pisaro (su 

kuriuo jis,kad ši tą uždirbtų.tapė uždangas), jis 
firįžo atgal Į rikiuotę, pasidarė miesto valdybos 
tarnautoju-

Pisaro nors ir varge gyvendamas, smerkia 
jį už toki pasielgimą, kurį laiko kone bailumu: 
“Negalima laviruoti”, — sako jis- Gijomenui at
rodė, tegul verčiau bus pastovi alga, negu meno 
sėkmės ir nesėkmės. Bet. pasirinkęs saugią būtį, 
jis pasirinko nepasitenkinimą. Jis kankinasi,kad 
negali tapyti taip, kaip norėtų- O problemos, ku
rios iškyla jam. negali kada nors neiškilti ir Ga- 
lišono likvidatoriui.

Gijomenas nueina kartu su Pisaro pas 
Gogeną.

1877 metų pavasarį biržininkas išsikrausto 
iš Sen-žoržo aikštės ir įsikuria erdviau, nes Me
ta vėl nėščia, o tai ne perdaug tepatinka jauna
jai moteriškei: “Tų vaikų, Dievaži, neprašiau”, 
rašys ji paskui šufenekeriui

Gogenas nusikelia toliau nuo savo senojo 
kvartalo — išsinuomoja butą kairiajame .Senos 
krante, Vožirano rajone, Furno gatvėje Nr- 74.

(Dabar Falgiero gatvė).
Gruodžio 24 dieną čia gimsta mergytė, ku

riai Gogenas susižavėjęs skuba duoti savo moti

nos vardą -- “Aš tave pamačiau visai mažutėlę, 
ramutėlę tu pravėrei savo gražias, tyras akeles, 
— tokia tu, man rodos, likai visada ”

Po keleto savaičių, 1878 metų vasario 25 die
ną, Druo rūmuose per varžytynes išsisklaido 
Giustavo Arozos kolekcija. Gogenas jau nebega
lės gėrėtis savo globėjo 17-ka delakraa, 1-riais 
domje, 7-niais kurbe taip pat koro ir jongkin- 
dais. Prisiminti valandoms, išgyventoms priešais 
tuos kūrnius .jam beliko tik pardavimo, katalo
gas, su kuriuo jis niekad nesiskiria.

♦
Tasai nedidelis trijų aukštų namas Furno 

gatvėje sudaro karrupą su Fremeno akligatviu, 
kur 4-tame numery gyvena nelabai garsus skulp
torius Bujo; šalia jo maždaug tuo pat laiku isi- , 
kuria skuptorius Obe-

(Fremeno akligatvis dabar vadinasi Cįfė 
Falgulėre, — tai atitverta namų grupė. Vėliau 
čia gyvenę daug dailipnkų: Modlijanis, Sutinąs, 
Fužita....) t j

Tur būt, dėl tokios kaimynystės Gogenas ir 
atsikelia į Vožiraro rajoną, taip toli nuo biržos 
ir biznio kvartalo-

Tolumas Gogeno nebaido. Jis dalyvauja savo 
paties sąskaita spekuhacijose, nuo kūnų karš
čiuoja finansų rinka, lošia stambų lošimą ir nau
dojas nuolatiniu kursų kilimu- Kolegos suglumę 
žiūri, kaip jis atvažiuoja į biržą “dviviete karie-

ta”, laukiančia jo iki pat senozo galo”.
(M. Mirtilio atsiminimai, papasakoti jo sū

naus, advokato Marselio Mirtulio).
(Jo garderobe yra ne mažiau, kaip keturioli

ka kelnių)-
Birža reiškia vis didėjantį aktyvumą. Seniai 

praėjo tie laikai, kai ji baimingai reaguodavo į 
menkiausius įvykius. Politika jai nebedaro jo
kios įtakos. Jaudinama kurtje iri agentų parda
vinėjančių akcija po namus, bruzdi publika kas
dien įlieja naujų užsakymų į sandėrių srautą. Be 
paliovos šleidžiama vis naujų vertybinių popie
rių- 1878 metų birželio mėnesį, siekiant “sutelkti 
ir paversti galingu svertu katalikų kapitalus", 
buvo Įkurtas “Uujon Ženeral’1 vankas, kurio stei
gėjai gavo “specialų, autografinį Šventojo Tėvo 
palaiminimą.

(Procpektas apie “Unjon Ženeral” atida
rymą)- .

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENOS"

4—Naujienų* Wedn^Hay. ApnĮ 2. 1&86



Funeral Home and Cremation Service

Hill

Lietuvos Aidai

DAIMIDGAIDAS
Petras Markūnas SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PETRO MARKŪNO MIRTIES METINIŲ PROGA

MODERNIŠKOS AIR-CO.NtH i 1 DATED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

VANCE 1-

I.ACKAWICZ

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

19M S. Manheim Rd, We*chwter, IIL 

VALANDOS: 3—& darbo dienomii 

ir ku antrą šeštadieni 8—3 vaL 

TeL; K2-2721 tfba 562-2728

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANOK ir GEORGE SORIN1

2457 W. 6Xh STREET 
Chicago, IL 60429 

Tel. 925-7400

KAZĖ BRAZDŽIONYTe 
Programos vedėja

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tekt 778-1543

2533 W. 71st Street
1410 So. 5Gih Ave., Cicero

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

TRYS MCDBRNiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU i <>.vlOBIUAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustu paricraustymo 

Ji įvairiu atetumy.
AHTANAS VILIMAS

TeL' 376-1882 ar 376-5996

S^ikaUos apdraustos 
iki $100,000.

4040 ĄPrueo

ChicuFM, H- 60632 
CHICAGO. U 40537

&72? SO. HĄRLĘM AVE 
gtidycvicw, IL 60455 

T»1 598-9400

Chicago, Illinois 60629

TeleL 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaatchesUr Community UinlitM 

Madidnoa direktorių®

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-- EZCfPT W/MHt'S 
DRIVING. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE _ J
MAY DO THE.

Aikštės automobiliams pastatyti

— Londono priemiestyje gero 
kai apdegė karaliaus Henry VIII 
rūmai. Apsvilo didokas meno kū
riniu skaičius.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

yozzr- set?

Te u: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ 1.AUX1JLUO ŠERMENINE

Cheraco! D' “
FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

N. MEKSIKOS STOVYKLOS 
ATBMSRLIAMS

1424 South aOth Avenue 
Cictio, ill. 60650

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

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

.WOW DO'ttAT ntTt 
HELP TO PROTECT YOU 

Wfo W AN AUTO ACCIDENT!W -4MK. ' according to the
INSTITUTE for safer.

—- - - - - ^-‘-’^UVINS, AMIWCAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TENO TO RESTRAIN THE BODY- _ .1
FROM BLOWS AGAINST ZJ&Xa, 
MRU OF THE CAR, LESSEN Z?V M .< 
THE DANGER OF BEING ' ' 4MV f) 
THROWN OUT OF THE CAR, /
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES. ■ Jr SAK

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

RAOUO ŠEIMOS VALANDOS 

jįpčt AdimRunis ir sekmadieniai^ 
ąu© 8:30. ski 8:30 vai. ryto.

~ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* S mū«v studijos 
Margu*tie Parka.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

Mi ui ' ’ rfc.DB.KAL. SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
nąmų paskolų reikalus, visios 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jurus už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum t>u 
ti Jums naudingi ir ateityj-

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

l ei. 974-4410

4605-07 SO. HERMIT AGE AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

PERKKAUSTYMAi
M O V I N G 

Laldlmal — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charga 
. ir VISA kortele*.

R. ŠERŠNASl Tat 925-8063

SANTĄ FE., N. M. — Guber
natorius Toney Anayn. gavęs iš 
seimelio reikalingų pinigu įstei
gė stovyklą atbėgeliam iš Pietų 
Amerikos valstybių, šiaurėn bė- 
ęo. Guatemalos, Hondūro, por- 
tprikiečiai. venecualiečiai ir kitų 
valstybių gyventojai. kuriems 
kasdien vis darosi sunkiau gy
venti gimtiniame savo krašte. 
Andų keliais jie pasiekia šiaurės 
Meksiką, ten patenka į agentų 
rankas, o šie atveža Į JAV, iš
meta ir grįžta.

Amerikon atvažiavę žjnonės 
neturi už ko užsikabinti. Neturi 
pažįstamų pastogės.

Vakarti vokiečiai buvo pirmie
ji steigusieji panašias stovyklas. 
Ten atvykusieji atsikvepia, su- 
sižinp su pažįstamais, jeigu jų 
tyri, o vėliau, važinėja. Valdžios 
žmoHtęs susipažįsta su naujai at
vykusiais ir padeda jiems įsikur
ti. Jie bereikalingai nevargina 
nepažįstamų žmonių ir lengviau 
susitvarko.

Tokias stovyklas jau steigia 
Arizonoj, Tucson priemiestyje. 
Los Angeles mieste, dabar jau 
vra San Fe ir kitur.

tfYiLUUa
VAKARŲ VEJAI

Moderniom poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Dr. LEONAS SEIBUTIS
- INKSTŲ, PŪSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

Z656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

kątvirtad- 5—7 vai vak.

Ofiao talafonas: 776-2850, 

Saxioencijo* talaf.: 448 5545

! Palaidotas buvo pereitų metu 
■ vasario 23 dieną po gedulingų 
; pamildų šv. Balt’-cmiejaus baž- 
I nyčįoje Bethania kapinėse. Ju$- 
! tire, III. A. a. Petrą P. Markūną 
ir po meti; nuo jo mirties prjsi- 

į mena su liūdesiu ir geriausiais 
j jausmais jo žmona CHga, vaikai 
| Povilas ir Regina su. šeima.
į Ilsėkis. Petrai, ramybėje, nors 
j toli nuo savo mylimo Lietuvos 
krašto.

HĮfcFRANK PLECKAS 
į OPTOMETRISTAS 

' "KALBA LIETUVIŠKAI 
261Į W. 71st St‘' 

Tikrina. akis. Pritaiko 
Y ’/ir“contact lenses”.

_ Nor> jis iraieiizlinių tunų ne-, 
siekė, bet skiepija šeimoje mei
lę ir džiaugėsi vaikų pasiektu 
mikslo profesijomis. Savo gyve- 
i imu rodė jiems pavyzdį ir mei
le .savo šeimai ir ai tintiesiems. 
Dėlto jo jubiliejiniame minėjime 
kalbėio žentas, pasveikindamas 
jubiliatą ii svečius, susirinkusius (

' j pagerbti. Archit. E. Skališius Į 
i priminė, kaip uolų ir darbštų 
į bendiuoutenininką Dr Marly-

Plunits pasveikino jį gimi- 
varde- A. a. Petras Markū- 
taip pat su žmona jsįrašė į' 

uvių Fondą su tūkstančių

A.a. Petras P. Markūnas buvo 
gimęs 18&9 m. lapki ičio 12 dięną 
Naujasodžio km. Antalieptės 
vaisė. Zarasų apskr,- Baigęs rusų 
liaudies mokyklą ir suaug. gmi.- 
nazijos 4-kIases.

A‘si>tatant nepriklausomai Lie
tuvai jis išėjo savanoriu kariau
ti už savo tėvynės laisvę. Vėliau 
ii> buvo Savanoriu — Kūrėju 
iąjunges narys, kuris niekuomet 
nepamiršo, kad laisvę Lietuvai 
iškovojo jis ir jo draugai. Jo dar
bu sarašas būtų labai ilgas, nes 
1: i<vc je Lietuvoje jis dirbo dan
telyje datbų ir turėjo atsakingas 
pareigas. 1919 m- Petras dirbo 
Antalieptės valsčiaus valdyboje, 
i 1921 m. buvo paskirtas Teisin
gumo M’nisterijoje Kaune. Pas
kiau iki 1927 m. jis dirbo trečia
me ai iileriio." pulke. technikos 
Jjlinyje. aviacijos štebe, kam 
mvgirdos štabe Šančiuose. 1927 
n. paskirtas l.ukiškio apskiities 
movadeje, o nuo 1930 metų iki 
bolševikų okupacijos 1940 m.

šakių apskrities klubo susirin
kimas įvyks sekmadienį balan
džio 6 tą dieną pirmą valandą 
po pietų Antelės Kojak s\ etninė
je, 4500 So. Taknan Avė.

Kviečiame visus narius tdsilan 
kyti. Pc susirinkimo vaišės

“Bronice Žemgulį e nz

'iibo įvairiose muitinėse Klai
pėdos krašte, kaip Pagėgių, Sret- 
larkių. Panem-unės. Vingės per- 
ėiino punkto viršininkas. Pas- 
kiair ūai buvo paskintas į muiti
nę Didžiojoje Lietuvoje Žemai
čių Naumiestyje ir Degučių pe 
rein amam pupkte Tauragės ;ps- 
ki. Iš čia komisaro J. Vaišnoro 
kartu su kitais 15 muitinės tar
nautojų P. Markūnas cuvo atleisi 
tas. Bolševiku okupacijos metu 
dažnai reikėjo slapstytis arba 
keis i darbus-

1939 metais lapkričio 4 d. Pet
ras sukūrė šeimą sų?Olga Kiau- 
paitę, ‘Aųtroto pasaulinio karo ir 
sovietų okupacijos metu teko pa
sitraukti į Vokietiją. Kartu su 
žmona Olga apsigyvendami Ham- 
mc-lburg čia jiems gimė sūnus 
Povilas ir duktė Regina. Atsivė
rus keliui į Ameriką. Markūnų 
šeima atvyko 1950 metais Pra
džioje gyveno Colorąde, o vėliau 
persikėlė į Waūkeganą. III. 1951 
metais pavasarį. Čia tuojau įsi
jungė į visuomeninę lietuvišką 
veiklą. Buvo aktyvus LB narys. 
Taip pąt jis priklausė į buvusių 
policijos tarnautojų draugiją 
“Krivulę” ir buvo vienas iš re
daktorių knygos apie Lietuvos 
policiją. Ją redagavo, kaip pirmi
ninkas anksčiau už jį miręs a. ?. 
Povilas Dirkis. Kai jam suėjo 
30 metų amžiaus susirinko jo 
pagerbti giminės, artimėįi žr pa-

TEL. 233-8554

Service 461-8200, Page 06058

DILA.& GLAVECKAS 
gYQYTPJAS LR CHIRURGAI 
SPECIALYB*: AKIŲ LIGOS 

' 3321 W«t 103rd Street 
Vilaudos pagal susitarimą

•‘L. K. V. S-gos Ramovės Chi 
cagos Skyriaus narių susirinki
mas bus balandžio mėn. 6-tą die
ną sekmadienį 2-trą vai. p. P 
Jaunimo Centre. Bus atstovi 
rinkimas į suvažiavimą 
svarbūs reikalai”.

Valdyb
ĮSPŪDŽIŲ Iš MEKSIKOS

THE ODD$ ARE 
rr^~SX r JI AGAINST THE 

IRATE-DWYER 
Kr- WHO TRIES TO 

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

(Atkelta iš trečio puslapio)
I 

labai sumąuiai pasireiškė toje ž 
konferencijoje ir dabar yra pri 
imtas nariu į Bio - Genesis 
(New - Life) Institute.

Dr, Carlos Soria, siųsdama.- 
man laišką, atsiuntė if 7 lapus in 
formacijos, liečiančias vyrų ir j 
moterų ligos ir kokias ligas da
bar gydo Villa Floresta ligonine 
Rezervacijoms ar infonmacijom, 
telefonu skambinti (714) 964 
-1535.. Laiškus rašyti šiuo adre 
su: Dr. Carlos Soria P. O. Box 
3856 San Ysidro, C A 92073, USA

J. šarapniclias' ■

Pereitu metu vasario 20 dieną, 
L«ke Forest ligoninėje mirė il
gametis Waukegano. 111. gyven
tojas a.a. Petras P. Markūnas.

Nuliūdime paliko žmoną, sū
nų ir dukrą su šeima. Vėlinio 
nueitas gyvenimo kelias yra la
bai įvairus. Jis pareigas tėvy
nei ir savo šeimai atliko įvai
riuose darbuose ir įvairiose 
vietose.

cm demonstracijom. Tos de-
_______ _ _ _ morstracijos ardo visuomenės

— Korėjos policijos vadas k: i nuotaikas 'r sudaro pavojų tai- 
tikuoja opozicijos vadų ruošia-kai.

"t " 3'U ..-J."- - -

Dr. KAVALIŪNAS
Vidaūsūi kraujo ligos, Nechirur- 
ginis-venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

y. 5340 S. PULASKI RD. 
į-’ r: Chicago, DL 60629

.-i ^ Tel: 585-2802



SĄMOKSLAS FRIES JONĄ DEMJANJUKA Zarasiškiu klubas
kasdien užtikrinama JAV pini
gais ir karine param;., vis prime
na Įiasauliui, jog naciai vokie
čiai naikino žydus Antrojo Pa
ša utinio karo metu, ir todėl žydai 
tarėjo įkurti savo valstybę Tani 
tikslui yra vis ieškomi Antrojo 
Pasaulinio karo naciai, kankinę 
žydus.

Toks tariamas nusikaltėli; ras
tas ukrainiečio Jono Demjanju- 
ko asmenyje, kuris būdamas 21 
metų vokiečių belaisvėje, nužudė 
S00.000 žvdu Trebhnkos kon
centracijos stovykloje. Š. m. va- Į Adolfo 
sarto mėn. 28 d. JAV išdavė 
Demjanjuką Izraeliui, kur jo i 
laukia teismas. \

Pasaulinė spauda stebisi to ) 
kiu apkaltinimu, nes tas žiauru- ! 
sis ukrainietis žuvo 1943 metais) 
per belaisvių sukilimą, štai ką1 
rašo Jean Francois Steiner savu Į 
knygoje Treblinka 1966 metais- 
f Adolfas bėga i dujų kameras. 
Jis jas padegs. Staiga Ivanas, 
sadistinis milžinas, pastoja jam 
kelią. Ukrainietis atrodo šiek I 
tiek sumišęs, nustebęs, bet neiš- • 
tiigandęs. Jo juodos akys spokso 
; Adolfą, Adolfo rankas, Adolfo 
diržą, ieškodamas galimo gink
lo. Jis tekio nepastebi. Iva
nas nutaria neištraukti revolve
rio. Jo keliai pusiau sulenkti, jo 
rankos atdaros, is laukia mažo

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ V

Dažo namus iš lauko

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

žydo, atbėgančio pas ii Ivanas 
šypsed. Jis yra patenkint^ s>va 
kūne pilnu kraujo, riebalu ii 
raumenų. Jis užstoja kelią, kai 
AdoE’as stengeisi Įmušti j jo pi!- 

ą. SunercĮpjnas ąbi rankas ant 
Adolfo gerklės, jis jį pakelia ir 

mldc ant žemės. Atsigulda- 
š ant Adolfo, suspausdamas jį 
a savo svoriu, jis pradeda jį 

smaugti, lis miršta tame wks-, 
me. Minutei praslinkus.. Djielo 
griebia savo draugo kūną ir jis 
pamato plačią ukrainiečio nuga
rą ir tuomet durklą įbeda joje, 

ranka ant rankinės.
Adolfo miręs kūnas yra apdeng
tas Ivano, bet ant jo veido nėra 
tos išraiškos, paprastai randamos 
r.nt pasmaugtų žiųouių. Lyg ta
me tnomenfė, kai jis mirė, Adol
fas pajuto didžiulį džiaugsmą 
jog jis sugebėjo atpalaiduoti uk 
įainiečio durklą ir suteikti jam 
mirtiną žaizdą”.

Norėdamas patikrinti kokiais
sumetimais Jonas Demjan ukas; čičeliui. Steve Rudokui, 
buvo išduotas Izraeliui, parašiau 

I Valstybės sekretoriui George P.
Shultz ir prokurorui Edwin 
Meese 3 rd. atsmsti dokumentų, 
•jie neatsakė net Į pakai tolinus 
laiškus, kuriuose sakiau jog jų 
neatsakvmas reikš slėpimą neaiš-

1 kiti dalykų nuo Amerikos visuo
menės. Telefonu teko kalbėtis su 
Specialių investigacijų Įstaigos 
vedėju Neal Sher. Paklaustas ar 
jis žino Jean Francois Steiner 
knygą ir ar jis yra žydas ar sio
nistų simpafikas, Neal Sher me
tė telefoną, g asindamas FBI Įsi
terpimu.

Atrodo, kad būta Izraelio ir 
JAV sąmokslas prieš Joną Dem- 
ianjuką. Valstybės pareigūnai 
turėtu susiv. dyti. nes Amerikos 
visuomenė atbus ir sustabdys to
kia kenksminga veiklą-

Saulius šimoliūnas

na5

T< 847-774]
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DOKUMENTINIAI FILMAI Iš LIETUVOS
^‘LITUANIKOS” SPARNAIS — Dariaus.jr Girėno

i

Į 
I ■

ŠIMTAMEČIŲ GODOS — Pasikalbėjimai su šim- 
l'L pųtameciais;, ,
įv^NTĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje; 

trYVENŪ SAVO SAPNĄ—Kanados jaunuoliai Lie-:' 
tavoje; . k ;t

IEVA SIMONAITYTĖ—Rašytojos gyvenimas;
— Seni automobiliai, šaba-

16 diena An*<-liukės įalėi*> n ri .i 
suvo susirinkę pilnutėle salė. 
Su-ir.nkimą atidarė pirmininkas 
Alex Navurdaiiskas, pakviesda
mas pagerbti mirusius narius, 
keturi mirė 1985 metais —Ane 
lė Kučas, Jonas Skeirys, Bronius 
Paikus ir Anelė Skinalis.

Susirinl’ im ui pirmininke, uti 
pakvietė Aleksa Žaką ir sekre
toriauti Stasę Kaparutis.
Valdybos pranešime pasidžiaug 

ta, kad praeitu metų balansas su 
pelnu, išėjo gerai. 
Padarytas pelnas davė progos 
aukomis narėm:i šalpą, radio va
landėles, lietuvišką spaudą Au
kos paskirta sekančiai: Altui, 
Vlikui, Balfui, Margučiui, So
phie Barčus, Lietuvos Aidams, 
Draugui. Laisvajai Lietuvai, San 
darai, Naujienoms ir Kronikai, i 

Pirmininkas Alex Navardans- 
kas padėkojo valdybai už taip 
gerai atliktas pareigas Alfonsui

Jonui 
j Krumpliui, Aleksui Žakui. K.
Rožanskui. Matuliui. Emai Pad- ' 
vaiskienei. Elenai Kundrotienei, 
Dolores čičtlienei. Didelė padė
ka visiems nariams, kurie auko
jo fantus mūsų gegužinėms. Val
dyba sudaryta, į kurią Įeina du 
nauji nariai: Petras Benešios ir 
Stasė Kaparutis. Valdyba sudaro Alex Žakas baigė susirinkimą ir , 
sekančiai: Alex Navardauskas 
pirmininkas, Alfonsas čičelis vi-, 
ce. pirm., Steve Rudokas cekre-1 
torius, Jonas Krumplys iždiniu- ! 
kas. Petras Benešios parengimų 
vadovas. Stasė Kaparutis virtu
vės šeimininkių vadovė. Elena ■ 
Kundrotienė, Dolores čičelienė i 
ir C. Navardauskienė šeiminiu- Į 
kės. Baro tarnyba: Alex Žakas,- 
K. Rožanskas ir Matulis. ;

• Priimta 16 naujų narių: Alex 
Degutis. Juozas Janušaitis, Vin-!

I cas Z inkus, Balys Turkevičiuš, 
Į Stasė Kaparutis, Margarita Vai- 
l čeliūnas, Oswaldas Scheneider, 
I Bernice Žemgulis, Antanas Čip- i 
' lys, Stella čiplienė, Jane Skama, Į 
į Mai*ytė Ruzgienė. Emilija Bene-Į 
j Sius, Albinas Mickus, Vanda Sta- • 
šaitis ir Anna Wiechecki.

Numatyta šiais metais Šaulių 
Namuose surengti dvi gegužines. 
Viena Įvyks bh?ze’io^iirm| dieną,,

o antroji Oktoberf-st spalio 12 
dieną. Užjaučiame sunkiai ser
gančią mūsų narę čiuri-nskienę,; 
linkime greitai pasveikti. Susi- ■ 
rinkimui pirmininkaujantis1

I IEŠKOM KLAKSONŲ 
niauskas.

r

ISTATi FOR 1ALB I «bju. esTATR km» raub

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TKRWTNA — 
UOfAlS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAII. 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

EBSŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪU •' 

J. BACEVIČIUS — BELL REALU 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
CIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS
JAV (R) Lietuvių Bendruo- 

menėsVidurio Vakarų Apygar
da rengia Simono Daukanto pa- Dilelis butas savininkui. Geras inves-, 
minėimą, kuris įvyks 1986 m. tBV™as-  '
balandžio 20 dieną 11:4 
Marquette Parko parapijos sa- i

9 butą mūrinis Labai geros pajamos..

tavimas. j

vai. 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
: pirkinys.

pakvietė visus prie vaišių kur; Įėję. Maloniai kviečiame visus ^Didelis, gražiai įrengtas bungalow, 

visi pasivaišinę, pasisvečiavę 
skirstėsi namų link-

A. Navardauskas

dalyvauti.
Any gaidos valdyta

Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

i

SLA 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadieni 
balandžio 10-tą d., 12:00 vai.,
Great American Savings patai 
pose, 6201 So Western Ave., 
Chicagcje. Visos narės kviečia
mos dalyvauti, bus SLA seime 
delegatu rinkimai.

Bus kavutė.
C. Austin, Sekr.

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms js Lietuvos ir kitų į 
.kraštų. Kreiptis-: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191. :.

Visi filmai juodi4>alti, 20 min. ilgio.
$29.95 vienas filmas.

($39.95 su angliškais subtitrais—“subtitles).
Prašome pridėti $2-50 už kiekvieną kasetę per

il siuntimo išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orderius “IVI” vardu-

International Video Institute, Ine.
I .. Dept. 104.

c/o Juozas Kazlas

I

I
i

« ’ tšniŠKITE piNIŪUė -
Į, LIETUVA 
i RUBLIS ■

SL85
paskiriant perlaidą, r ap- 

draudą) '
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kuri02 
ivyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan- 
li. Jūs gausite pakvitavi- 

Jis teisėtas ir apdraustas.
GRAMERCY

Shipping, Ine. 
711 Broad St.

Newark, N. J. 07102
Ėst. 1947

%

i’

v

Skiriama Vinco Krėvės 
Literatūrinė Premija

Lietuvių Akademinis sambūri, 
Montrealyie jau šešioliktąjį kar
ta paskirs Vinco Krėvės Litera- i 
tūrinę Premiją už grožinės lie-| 
tuvių literatūros kūrinį, dar ne-1 
premijuotą ir išleistą 1984 - 1985; 
metais laisvajame pasaulyje. Lei- ] 
dyklos arba patys autoriai pra
šomi siųsti bent du egzemplio
rius 1984 - 1985 metais išleistų
jų knygų šiuo dabartinės Liet. 
Akad sambūrio pirmininkės ad-j 
resu: Mrs. Regina Piečaitis,'

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805.687-6000 

Ext. GH. 0617. 
for information.

Dengiame ir taisome visu 
ŠIŲ -stogus. Už darbą garan
tuojame. ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

SERVE WITH PRIDE IN 
> THE NATIONAL GUARD

Garfield Ridge — ST. Camil
lus Open House Sunday,' April 
6 5743 S- Parkside 3 bdrm, brick, 

6121 LaSalle Bird., Verdun, Qu- j finished basement, 2 car garage, 
bee, H4H 1P7, Canada, Į many extras. Upper 70’s -ė no

1 agents. — 585-8213.
Vertinimų (jury) komisijos j 

mdėtis bus paskelbta netrukus.
Ši premija skiriama kas antri 

metai jau nuo 1952-jų metij ir 
iki šiol. "

Autoriai ir- leidyklos prašomi i 
įsidėmėti, ; kad; neatsiųstos kny
gos nebus svarstomos. Visos kny- 
gos ,turi būti atsiustos, iki š: 
metu gegužės mėn. 4-tos dieno

Lietuvių Akademinis sambū
ris Montreaįyje, (Kanadoje)

1

PSkKIfE JAV TAUPYMO ŠONU*

I j

nn.

New York. N. Y. 10023

Konjakų pasididžiavimų nuo 1715 metų.
Imponed CoqnaCs 80 prxX, The Jos Gameau Co KY.

m;

O

REPAIRS — IN„GENERAk 
Yr‘fyalrOą TaiW^al

TAISO ORO VĖSINTUVUS, ' 
fALDYrTUVUS, SKALBIMO 
U? DtlOVINTMO MAŠINAS :

BEI KROSNIS.
• ' ' • • ‘A ■ *'

He'rn an Dečky i
TeL 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

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

For current federal list

i

M. ŠIMKUS
Notary Publie 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tol. 254-7458

Taip pat daromi vertimai, gimtn^ 
’škviptimat pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
r

Advokatas
GINTARAS P. ČEPINAS

Darbo valandos: Kasdien: qv«
9 vaL ryto iki S vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL i.
Ir pagal susitarimu.

TeL 776-5162
1641 West 6 3rd Street

Chicane, UI 60621
L-1T

MINCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

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

American Travel Service Bureau 
>727 8. Western Ave., Chicago, DJ- 60643

Telef. 312 238-9787
> BTsmotoMAi pctanKTimu trunkant lėktuvų, traakiniu, U4vų kelio. 

tl< (erulae<), vienbučių it auionioDiLių ouomanmo rezervacija*, /arduodi- 
ne keĮioaių draudimu*; Organizuojame keliones i uaetuvą tr kiliu k/iMua; ’ 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje Ir teiktame tnfoc-l 
omcijjla. 'įsaiA velioniu reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktų v ala. tik įeitu reiervuoū n etai 
< miu — pneš 45-60 dieru> .

“— ?—~~~—

P»*d on MTtntJ

isi-icrOoiy and P»*d QK*ar?arty

TOHNGTBAmS
Advokatų įstaiga

4247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

PASSBOOK
SAVINGS

s«» ub for 
financing.

IT 0<JI 10W UTTS

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G. Meilė, CPA
2649 West 63rd Street

Chicago, Ill- 60629
Tel: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLA1TIS

It V. BRIZGY8
Darbo valandoa: 

fluo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
faėtadieniais pagal maitavirsą 

«6M S. Kadzle Ava. 
Chicago. UI. 40629

Tel: 778-8000

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747
■OUMi Maa.TM.rrl.>-4 Thor.a-t tat. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190$ .

Miko Lileikio apsakymų knyga 
“Uncija” jau atspausdinta.

butonus pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą" nuo XX šimtmečio 
■>ra džius iki II Pasaulinio karv. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 181 psl. Kaina $5.
liaunama “Naujienose” ii pas 
autorių: 6729 "So CampbeD

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta "Sūduvos** 
išleista knyga su legalifikomls 
formomis. .

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, April 2. 1986




