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DR. KAZYS BOBELIS EUROPOJE
Į tiečių gyvesnis įtraukimas sie- 
ikiant laisvės Lietuvai. Latvijai ir 
Estijai.'Londone dr. Bobelis ap
tarė su Didžiosios Britanijos lie
tuviu veikėjais apie ten planuo
jamą VLIKo seimą š. m. lapkri
čio mėn. Grįžęs iš Europos dr.

[ Bobelis padarė platu pranešimą 
[apie jo'pastangas ir patirtį įvai
kiuose -kraštuose. Panašų prane
šimą padarė, ir Pasaulinei Pabal
tiečių Santalkai. Dr. K. Bobelis, I 
išdiskutavęs'’ ateities planus su 
VLIKo valdyba ir Pasaulinė Pa- 
baltdečių. ; Santalka. balandžio

■ mėn. pirmoje pusėje vėl vyks į 
Europą toliau purenti diivą nuo 
latinėje.kovoje už Lietuvos, taip 
pat ir už Latvijos ir Estijos

I laisvinimą; .

'Dr.' EL Bobelis T-
■, ' . ■ ; o.. . ’T. I

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi-1 
u. . ■ r ’ . ■ . , , b?riimb Komiteto pirmininkas dr. ba-išleido naują

• W 1 is-;

PLB. LANKSTINUKAS Į 
. LITHUANIA

1986 m. pradžioje PLB valdy- 
į propogandinį 

lankstnuką anglų kalba.-Lanks
tinukas išleistas gerame popie
riuje, pailiustruotas Pabaltijo že
mėlapiu, Liętuyos trispalve, vals-

Kazys Bobelis sausio 10-31 d.d. 
vėl lankėsi Europoje Lietuvos ir 
viso Pabaltijo vadavimo reika
lais. Nuo 1986 m. sausio 1 d. dr- ; <
K, Bobelis perėmė pirmininkavi-Į ženklų- ir;penkioųnis nuot-1 
mą f 
kai, Į-j . _ _ 
lib Latvių Federacija ir Pasaulio 
Estų Sąjunga.-.Tokių.būdu .atei
nančius dųĮjfcj^u^ ųtt^.:?Pobelis 
vadovaį^fedsybjd^b?^^® lietu
vių, laivių ir estu pąšt angoms už 
Lietuvos, LatvijoTjijjEstijos iš
laisvinimą. Kelionės- tikslas if/bu 
vo sukonkretiziioti VLIKo ir vi 
su pabaltiečių planus sąryšyje su 
politiniais pasaulio Įvykiais 1986- 
-87 metais.
/.-■Zuriche, Šveicarijoje buvo ap

tarta 1986 m. vykstančios balan
džio 15 Berne ir lapkričio 4 Vie
noje Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo konferencijos.

A. Klimaičiui pavesta suorga-

AM,

Prez Ronald Reaganas jau ketvirtadienio vakare
, oSulio PaMffS Santtl-1 rauk.™s...l.<^ saugu™ .tarybai posėdžiui. Sakė karo vado-

kurią įeina VLIKaš, Pašau 1 Pab&ltįFe žė'fnėlapSsLViss pa-; vybei pasiruošti naikinti Libijos teroro centrus.
baltijd -sritis į pietvakarius nuo 
Lietuvos ' pažymėta ' didelėmis 
raidė^^ePoland. Taigi; visa Prū
sija, Į^Att-tPt, .liet u viškusžiytprū- 
sius štidirbdariia- 'Lenki jaU Vel
tui triūsų broliai mažlietuviai taip 
atkakliai kovoj o už savo tėviškes. į 
reikalaudami laisvojo pasauliui 
atitaisyti/jiems per šimtmečius 
padarytas.' skriaudas ir priskirti' 

’.ą nuo amžių lietuvių apgyven-! 
tą kraštą prie Lietuvos.,

Kai 1979 m. pasirodė 12 pusla
pių brošiūrą, išleista VLIKo, ku- tiesiai i New Yarką. 
rioje rusų-administruojamą ryt- 
prūsių dalis, nors ir buvo atžy
mėta “east Prussia-’

STALINO DUKTĖ IR ANŪKĖ VĖL ATVAŽIUOJA
• f :. - . AMERIKON:

Svetlana susipyko su Stalino-ir Alilujevos giminėm 
ir su Gruzijos komunistais.

MASKVA. Rus. — Sovietu kos 
spauda ir radijas pranešė, kad

I Stalino duktė Svetlana Aliluje- 
va, ir josios duktė. Olga Peters 
trečiadieni iš Maskvos išskrenda
i Londoną, o vėliau gali skristi

Buvo paleistos kalbos, kad Ol
ga Peters, jau 17 metu mergaitė

žavėjimą jaunuoliu, jaunuolį iši 
Kremliaus išvarė, kad jis ten ne - Į 
simaišytų. Jis dingo, bet jau bu- 1 
ve pervėhi. Svetlanai gimė ber-

LIBIJOS GYVENTOJAI ŠIMTAIS VAŽIUOJA Į 
TRIPOLI, BENGAZI

Nežuvo nė vienas galingas JAV lėktuvas, visi grižo

nizuoti Pabaltijo Informacijos 
Biurą Vienoje, kuris pradjtų 
veikti spalio mėn. 1 d. Paryžiu
je dr. Bobelis, susitiko su VLIKo 
atstovu prie Europos Parlamen
to inž. ;A. Venskum ir ELTOS re
daktorė prancūzų kalba p. Biru
tė. VeĮįškuvienė. Tartasi apie 
efektingą pabaltiečių pasirody
mą lapkričio mėn. vykstančios 

Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos metu. Inž. 
Yenskus sutiko surasti pagrin-
dinį kalbėtoją iš žinomų europie
čių . kuris priduotų daugiau svo
rio pabaltiečių demonstracijų me 
tu. Lietuvos dipl. atstovas Pran
cūzijoje prof. dr. J. Baltrušaitis 
informavo dr. Bobelį apie Pran
cūzijos vyriausybės poziciją Lie
tuvos ir viso pabalūjo atžvilgiu.

Mūenchene dr. K Bobelis su
sitiko su Pasaulio Laisvųjų Lat
vių Federacijos veikėju Gunars 
Maierovics. Buvo aptarta pnbal-

KALENDORĖLIS

bet nebuvo nori grįžti į Londono priemiestį

pilietė, josios pasas visuc- i 
met galios. Į

Sovietų valdžia, patyrusi apie 
Svetlanos Alilujevos nuotaikas, ! 
svarstė klausimą iš anksto, jai . 
dar neprašius leidimo išvažiuoti, j 
Matyt, kad Gorbačiovo politinis 
biuras nutarė leisti jai išvažiuoti, i 
Tai bus pati geriausia propa- | 
ąanda Sovietų Bailingai. Pasako- i

TiiuKm.s, kurį pavadino Jorifu 
A!ilujpvu. Jis gyvena Maskvoje, 
vedęs, verčiasi gydytojo amatu.

Pats Stalinas suniršo savo dūk 
terį su Petrogrado partijos vadu 
ždanevu. Su šiuo jaunuoliu Svet
lana pagimdė dukrą Ekaterina 
Ždanovaitę. Ji- taip pat yra ište
kėjusi Ji baigė geologijos moks
lus ir su vyru dabar gyveną 
Murmanske.

Prąėju-- kel.'ems metams, Svet
laną susižavėjo iš Indijos Mask
von atvažiavusiu sichu. Jis nebu
vo komunistas, bet jis domėjosi 
komunistine sistema. Maskvon 
atskridęs sichas peršalo, gavo 
plaučių uždegimą ir mirė. Jo pa
laikai buvo sudeginti. Svetlana 
ryžosi pati juos nuvežti į New 
Dehlį. Nuvažiavusi susipažino su 
turtuolio šeima, papasakoju 
jiems savo nuotaikas ir nutari
mą nuvežti palaikus į Indiją ir 
palaidoti sicho žemėje.

Pirihą kartą patekusi užsienin, 
Svetlana pamatė žmonių gyveni
mą Įudijęi. Vietoj grįžti Mask- ' 
vbn, ji nutarė vykti Šveicarijon, 
i iš ten atskrido Į New Yorką 
Amerikoje ji susipažino su ru
sais pabėgusais iš Sovietu Sąjun
gos. Ji parašė dvi knygas. Vie
ną apie savo tėvą, o antrąją apie 
sovietinę sistemą, šios knygos 
buvo išverstos angliškai ir iš
leistos. Jos atnešė Svetlanai | 
stambias sumas pinigų. Ji laisvai 
važinėjo po kraštą. Visur sutiko 
dideles grupes josios gerbėjų, 
noriai skaičiusių josios knygas 
apie gyvenimą Rusijoje.

Į savo bazes Anglijoj.
GIBRALTARAS, B r. kolonija. 

—Ne vienas didysis Amerikos lėk 
tuvas,naikinęs teroristų bazes Li 
bjos pakraščuo^ nežuyo bom
barda vmo vietoje ir jam nerei-

žu.
— Kaip tie amerikiečiai galė

jo taip tiksliai pataikyti? Jie iš
griovė ū Chadafi tereristh cent
rus, bet visai nepalietė greta sto

kėjo nusileisti Ispanijos aerodro
muose.

Visoje Europoje buvo paskli
dęs gardas, kad Ispanijoj5 ame
rikiečių bazėje, buvo priverstas 
nusileisti JAV bombouiešys, bet 
nei aeredrome, ne laukuose, ir > du
kituose aerodrom.UQ.se joks lėk
tuvas nenusileido.

Ispanai nežin apie jokį Ame
rikos lėktuvą, esanti jų teritori- 
cje. Amerikiečiai patyrė, kad is
panai neleistų Amerikos karo 
lėktuvams cu .ginklais skristi 
ispanų erdve^ -tai jie ir nebe- 
prašė.

J:,e paprašė prancūzų vyrau- 
sybęleisi praskrist jų eodvę.nau- 
j-as premjeras tuojau atsakė.kati 
jie neleis jokiam Amerikos lėk
tuvui Įskrisli į Prancūzijos erd
vę. Prez. Charels dįe Gaulle bu
vo priešingas takiems leidimams, 
■todėl ir premjeras Chiriac ne- 

.leido amerikiečiams naudotis 
pracūzų erdve.

Vakar tebeaidėjo galingos 
bombas po yisą libiją. Gyven
tojai negirdėjo ir laukė žinių,bet 
trečiadienj, kai viskas aprimo, 
tai krašto gyventojai šimtais va
žiuoja ,į Tripolį ir Bengazi. J e 
nori patirti, ką amerikiečiai pa
darė Chadafio vyriausybei ir p:a

is ūkei ta į 6 psl.

— Chadafi labai bijo, kad ant-
roji amerikiečių lėktuvų banga

vėjusių kitų narnų. Jieuts išby
rėjo stiklai. b?‘. psts na;n s te
bestovi, — pasakoja žmc-K .

Pasirodo, ?:ad Ghadau žmo
nėms pavyko pataikyti vienam 
laivyno lėktuvui, bet jame buvę 

lakūnai iššoko ir pasiekė ita_
lams priklausančią sLampedu- 
sos salą. Pora Lifrijos laivelių 
priplaukė prie salos, p?le;du 3 
šūvitu ir grįžo. Jeigu ū:ii 
ten buvę amerikiečiai, tai jų ne
būtų išdavę.

Visas Lrąytas kalba ao:e pt.ūk. 
Chadafi. Vieni mano, kad jis pa 
tyrė apie prezidento Reagann 
nutarimą bombarduoti Libijos 
pakraščius. Kad atplaukė Ameri
kos lėktuvnešiai, tai Chadafi iš
dūmė tiesiai į Pietų Jemeną, 
Kiti tvirtina, kad Chadafi užver
stas lauže. Lauže žuvo jo duktė, 
ten gali būti ir levas. Kiti sako 
kad jį labai pa velkė AmorikUs 
lakūnų bomltos. Srcgtmas toks 
galingas, kati ir stipriausią žmo
gų suluošina. Jeigu Chadafi-.ir 
tebėra gyvas, tai jis jau nebus 
toks drąsus, kaip jis’ buvo prieš 
Amerikos karo jėgų smūgius. ’’

j- Prez. Roo>eveltas buvo snn 
kas ligonis. Didelė balsų daugu
mą jis buvo išrinkta- ketvirtam 
terminui, bet paprezidentavo tik

■i'US. j tai 3 mėnesius ir mirė Georgia
Ten, kur stovėjo 3, I, 5 atrkš- valstijoj. Warm Springs ligcni- 

(ų namai,dabar tejjevirsta laužai, nėję.Jaltos konferencijoj jis bu

U'tskirta ruio -žemiau nurodomos 
Lenkijos'teritorijos, kilo daug ne 

- pasitenkinimo Mažosios Lietuvos 
■veikėjų tarpe ir brošiūra buvo 
išimta iš apyvartos. PLB klaidi 
daug didesnė, čia jau nėra net 
rytprūsių, o tik Lenkija. Kad 
lankstinukas atetyje negalėtu bū 
t> panaudotas prieš mus pačius, 
jis turėtų būti sunaikintas.

Lankstinukas turi ir kitu klai
dų. Skirsnelyje “Warld War II” 
rašoma- “The aims of Lithua-

ir baigti mokyklą, kurią lanko 
Anglijos turtuolių vaikai. Be 
mokslo žinių, ten buvo teikia
ntis praktiško gyvenimo žinios. 
Ol.o-a Peters kalba angliškai, ru
siškai ir gruziniškai.

įama. kad neleidžia savo pilie- . 
čiams išvažiuoti, o čia Sovietų 
vvriausybė leidžia išvažiuoti ne 
vien Svetlanai, bet ir jo< dukrai, j 
Kada Svetima kreipėsi į ištaigą 
užsienio r>a<ui gauti, tai jai pa-

Caspar Weinberger i

Sekretorius Casper Weinber

Paaiškėjo. kad Svetlana Alilu- 
jeva. prieš kuri laiką buvo užė
jus Į Amerikos ambasadą ir pa-| 
siteirave. ar josios amerikietiš
kas pasas dar galirra. Pasiteira
vo ir apie savo dukters pasą. Jai 
buvo atsakyta, kad Olga Peters 
gimė Amerikoje, ji yra Ameri-

ger pranešė, kad Prancūzijos ir 
Ispanijos vyriausybės neleido 
bombonešiams skristi jų terito- 

Pasirodys saulė, ne taip šalta, rija-

Balandžio 16 dn. — Vilija, 
Vaidotas.

Saulė teka — 5:08, leidžiasi —
6:33. - .............. •

nian nation, however, were not 
consistent with ‘the Nazi Germa- 
nv’s plan> for Europe and the 
Provisional Gavednment was ne
ver able to establish an cffecti-j 
ve control or the country. It was | 
opposed by the Nazi Germans , 
and on August 5. 1940. it ceased | ■ -1 to function.. ’’ Nejaugi. Argi is 
tikrųjų mūsų kad ir paskubomis 
suorganizuota vyriausybė nepajė 
gė krašto valdyti9 Dar keisčiau 
ikamba sakinys, kad vyriausybė 
buvo okupuota nacių ir del to 
nustojo dirbti. Mū u vyriausybė 
nenustojo funkcionuoti, bet bu
vo išvaikyta, jos nariai išsklaidy
ti ir įkalinti. Visai neužsimena
ma apie gausią pogrindžio -pau- 
dą. rusifikaciją, sąžinės kalinius 
etc. Labai praverstu pasaulio po
litikų ir parlamentarų pasisaky
mai Lietuvos laisvės klausimais.

LK.DS Biuletenis

sakė, kad ne tik jos duktė, bet 
ir "i gali išvažiuoti

Kiti sovietu piliečiai norintie
ji išvažiuoti, privalo grįžti į sa
vo kolchozą, gauti iš jo pareiški
mą. kad jis rali išvažiuoti, bet 
Svetlana Į Tiflisą nebegrįžo ir 
jai tokio pareiškimo nereikėjo 
parūpinu’. Jeigu vrą politinio 

. b'ūrn įsakvmas išleisti, tai pas
kutiniai formalumai nereikalin
gi- Ji «u savo d’-kter'mi buvo ?a- 
misi sovietų pilietybę, tai vis 
kas buvo paskubomis sutvarky
ta. kad trečiadienį jį galėtų iš
skristi i Londoną

Atrodo, kad Svetlana yra nėra- 
mi moteris. Jo<ios motina, nepa
jėgusi sttrvventi su Stalinu, nu
sižudė. priikd-'ma mažą 6 me
tu mergaitę. Atrodo, kad Stali
nui ji patiko. Jis ją ant ranku 
nešiodavo. Nešiodavo ne tik sa
vo bute, bet viešai. Ne visi so- į 
vietų vadu vaikai viską turėjo, 
bet Svetlanai nieko netruko. Uz 
lėkdavo tėvui pasakyti, kad tar
nai tuojau pageidaujama skanu- 
mvną jai atneštų.

Svetlana anksti panorę vyro. 
Ji pamilo Kremliuje besisukinė
jusi žyduką. Stalinas, patyręs 
apie jos vienturtės dukters susi-l

Vietoje namo, prakirst agili duo- vo ligonis, mirė 63' metus eida-
nepultų Tripolio. bė žemėj ir viskas užversta lau- nas.

Amerikos lakūnai bombardavo Tripolio srityje esan 
čius Chadafi teroro centrus. Ten žuvo Chadafi duktė i)’ 
buvo sužeisti du jo sūnūs.

aerodrom.UQ.se
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PLINKOS ĮTAKA STROKU1

svei-

D išorinius negerumus, meskime rūkę, I 
lais persivalgę, tada sveikesnes krau- 

urėsntie ir rečiau stroko susilauksime.
Motiniškas raginimas

t Atliktais tyrimais susekta, kad 
[geografinė aptinka veikia į siro
kui (tik ne širdies atakai) atsi- 

’ rasti galimybę. Šiame krašte 
i miršta nuo stroko daugiau tų 
. žrhonių. kurie gyvena pietryti
nėse valstybėse. Gi. mažiausiai 
ir jo tos ligos miršta pietvakarių 
ir kalnuotose valstybėse.

Mėginta aiškinti, 
atsitinka. Sutinkame, kad 
įtakos maistas ir darbo 
Tikrumoje. dar nežinoma tikra 
priežastis dėl ko minėtose vietose 
atsiranda štrokas. Pagaliau, gal I 
Čia ir- statistika šlubuoja, minė- | 
tus skirtingumus Įvertinant. .

Minėtos statistikos gali būti ■ 
įtakojamos gyventojų keitimosi, 

, Ūį keliavimas Į pietus apsigyven- 
.'U ir dar kitu priežasčių, įskai
tant kaip gydytojai praneša apie 

‘inirties priežastį.
Panašios pažiūros reiškiamos 

ir kalbant apie aplinkos bei die
tos Įtaką i kai kuriose, Japoni
jos šiaurės rytuose U pietvaka- 
ruose, didesnį’ nuo stroko mir
tingumą. Tose srityse n,uo stro-’ 
ko-mirtingumas eina ragka įl'An-’ 
kon'su pakeltu kraujo.'spžtSdimu 
tose srityse ir su maistu — dau
giausia sūriąis ryžiais. Japonijoje 
dažnai diagnozuojamas sniegeny-

ZmogaHs S-ūnas yra panašus 
bet kokiai mašinai. Pastarosios 
motoras sustoja užsikimšus — 

' prirūdijus gazolino vamzdžiams 
arba sugedus įvairių dujų išme 
timo įtaisui. Tos yra mašinos se
nėjimo apreiškos. Kaikurių jų 
galima išvengti reguliariai maši
nos apžiūrėjimu ir geresniu jos 

' Užlaikymu. Žinoma, dar yra ir iš-" 
‘ orinės priežastys, kurios be lai-j 
••kb sendina naašiną. , -
- Šalčio Inetu gatvėse va r to j omą 
ledo tirpiniifiili druska. JI išėda

' mašinų apačias. Jei gyveni prie 
"jūros nuo jos pučią vėjai athe- 

’ ša druskas kurios.metalines ma- 
’■ žinos dalis greičiau suėda, negir 
"gyvenant krašto viduje. f '

•• Kūlio reagavimas į išorės įta- 
• kas stidaro jo reagavimą Į aplin

ką. Kūnas yra paveikiamas įvai
rių išorinių Įtakų. Ką mes valgo
me, geriame, rūkome, alsuoja
me pajuntame ar kokius vaistus 
vartojame. — visa tai veikia mū
sų kūną.

Svarbu dabar visiems žinoti^ 
kokią įtaką aplinka turi į stroką. 
Kokį vandenį mes geriame -^. 

-minkštą nr kietą — ką jis mūsų: 
r^-kraujagyslėtris- padaro? Kokioje 
~ geografinėj e a ukštumoj e mes gy- 
- veliame? Kokiame klimate mes 
X esame — šiltame ar šaltame? Vi- 
“ sa tai mums svarbu žinoti, nes 
~ aplinka gali įtakoti į stroko atsi; 
j* radinio galimybe.

v ra

laka sveikatai.

paskelbti 1972 
jemy oi Scien- 
ninės aplinkos

Vanduo Tinka Gėrimui

Alvudo pazmonyje, Lietuvio sodyboje vaišinasi 
ku maistu ir troškuli tildo vaisių arbata visi kultūrinės 
programos atlikėjai ir jų artimieji. Nuotrauka M. Nagio

Anglijoje gausiausiai nuo stroko 
miršta žmonės tose vietovėse, ku 
rios yra šalčiausios. Dar turės 
būti susekta tokio klimato įtaką 
į stroko išsivystymą. Iki šiol šio
ji sritis dar nėra aiški.
Vandens Savybių Įtaka Strokui

Kietas vanduo sukelia žiede 
pavidalo pakitimus vonioje. Toks 
kietas vanduo trukdo muilui pu
toti. Todėl visokie chemikalai 
naudojami suminkštinimui van
dens. Jie ne tik vandenį, bet ir 
odą suminkština, Todėl kietas 
vanduo nepageidaujamas. Kietas 

-.vanduo nereiškia, kad jo kietu
mas yra panašus čiužinio kietu- 
ijitti. Ne! Virndens kietumą le- 
fitia esšind kdĮtio ir magnio kie- 

Trfs. Kuo gausiau tų mineralų yra ' 
vandenyje, tuo jis yra kietesnis. 1

Žinoma, kad visai nėra 
minkšto vandens, nes visada ■ 
vandenyje, kiek yra kalcio ir 
magnio, išskyrus tik distiliuotą' 

se kraujo išsiliejimas, be tolimes- vandenį. i
nio tokios diagnozės patvirtini- Kuris gyvena kieto vandens 
pro. . . 1. J vietovėje, tas žino, kad ant vir-
Japonijoje, Skandina vijoje ir tuvės puodo dugno atsiranda vis

kodėl taip 
turi 

rūšis.

daugiau if daugiau nuosėdų. Ta- gyvenantieji minkšto vandens j 
da vis ilgiau ima laiko kol van- I miestuose, turėjo žymiai aukštes- 
duo užverda. j nius minėtus dalykus, palyginus

gyvenau- • 
čiais kieto vandens miestuose.

Tyrinėtojai mano, kad minkš- 
įtakoš

.siaruoju metu yra gyvas 
aginis judėjimas. Keliamas 

vanldens užteršimo klausimas.
' Saugojantis nuo stroko ir šir
dies atakų reikia Įspėti žmones, 
kad jie negertų minkšto van
dens.

Žmonėse vyrauja priešinga 
nuomonė: jie mano, kad kieto 
vandens kalcis greičiau p risk re- 
tines jų arterijas. Todėl jie geria 
minkštą — dažnai šaltinio vande
nį arba perkasi distiliuotą vande
nį ir jį geria.

įvairūs prekybininkai išnau
doja tą žmonių nusiteikimą ir 
siūlo pirkti jų distiliuotą vande
nį, kuris neturi jokių chemikalų. 
Įdės lietuviai nesiduokime ap
gaunami. Turėkime galvoje, kad 
distiliuotas vanduo ne lietuviui. 
Mes visi naudokime vaisių sul
tis ir kalakutienos buljoną — 
tie skysčiai turi mineralų ir kitų 

s naudingų žmogaus sveikatai da- 
j lykų.' Tai nėra distiliuotas van
duo.

Ar Nėra Aišku Dėl Kieto 
Vandens Naudos

Great 
American 

Dream 
Machine.

Lyginant baltinius su gariniu su to amžiaus vyrai 
lygintuvu irgi prisimenamas kie
tas vanduo. Reikia naudoti dis
tiliuotas vanduo, nes kieto van- tas vanduo gali ' turėti 
dens mineralų dalelės gali už-; staigioms mirtims nuo stroko, šir-
kimšti garams išeiti skyles. I dies atakos ir gaunant pastovią 

Nors kietas vanduo kenkia Į hipertensiją.
puodams ir lygintuvams, jis toks j 
netrukdo žmogui būti tvirtų ir j 
jis nieko bendro neturi su pla- Į 
tinimu ligų bei uždegimų.

Per paskutinius dešimtmečius, 
prekybininkai skelbimuose per
ša įvairias vandens minkštum) 
priemonės. 1957 m. pirmą kartą — minkštas. Atrodo, kad minkš- 

i- didesniu 
! skaičiumi staigiu mirčių, tik ne 
'nuo širdies atakų bendrai paė
mus.

Anglija nesiskiria nuo šio kraš
to. Čia buvo atlikti tyrimai su. 
septyniais milijonais gyventoju, 
besi landančių Ohio, Columbijos, 
Missouri ir Colorado upių slė- 

bet' niuose. Tose vietose gyventojų 
greičiau skatina stro- mirtingumas, 

ko atsiradimą. 1973 m. Anglijo- dies ir kraujagyslių ligų. 
;e buvo susekta, kad minkštas 
vanduo gali prisidėti prie stro- j,n 
ko atsiradimo. Buvo palyginta; 
sveikata 245 vvrų, gv-venančiu ■ 
minkšto vandens vietovėse, An-i 
glijos ir Welsh miestuose. Juosei 
vanduo yra minkštas, turi labai j p 
mažai kalcio. Jų sveikata buvo į veiito-ai 
lyginama su 244 vyrų sveikata, • ;-ečiau, palyginus su minkšto 
gyvenančių kieto vandens vieto- j vandens rajonuose gyvenančiais- 

"š 40 apskričių gyventojai buvo 
įtrinkti tyrimui panašaus dy
džio miestai ir kaimai savo gy
ventojų skaičiumi. Tik jie skyrė
si vandens minkštumu ar kietu- 
uu.

sklerozę ir kraujo spaudimą 
minkštas ir kietas vanduo.

Išvada. Galvos nepamesdami 
i naudokime visas mums žinomas 
l ir prieinamas priemones užbė- 
• gimui visoms ligoms už akių. 
1 Nenaudokime distiliuoto van

dens. Nepirkit ir kitokių skys
čių. Mums pakaks vaisių, daržo
vių, uogų sunkų ir kalakutienos 
buljono bei pieniškų, vaisių, dar
žovių sriubų. Nugriebtas pienas, 
toks rūgusis bei pasukos bent po 
litrą kasdien gertinas — gerti- 
nos. Tada atkris mums rūpestis 
dėl vandens kietumo ar jo min
kštumo naudos.

O vandenį naudokime tokį, 
koks jis yra mūsų aplinkoje.
Pasiskaityti. Arthur Ankowitz, 

M.D. Strokes and their Preven
tion. A jovė Book.

Ruginės Dv-onos Istorija 
Lietuvos Žemėse

Įvairūs užsilikę užrašai rodo, 
jog I2-taih ir 13-tam šimtmety
je mūsų protėviai jau buvo iš
vystę šiokią tokią techniką že
mės apdirbime. Jie jau turėjo 
medinį arklą, akėčias su medi
niais kuolais, kastuvus ir pan. 
Jie žinojo kaip džiovinti javus 
jaujose, malti girnomis, kepti 
duoną, gaminti, rttldįfe^alu ir ki
tokius gėriimisL

Laųkupsė jie sėjo rttgftfS, avi- 
ža^-fffiežir.s, kviečius. Dff'bo jė
gą sudarė miškuose' pagauti tau 
rai, kurie buvo: Į paniškai pri- 
iaukihami. Ižiai-buvd naudo- 

-jariii kelibnėms ir karams.
Iš r«gių kepdavo dtloną jau 

ne kaip byrius”, ginda
mi taip, kaip mūšų atmintyje. 
Lietuviška ruginė duoną buvo 
pagarsėjusi ir kaimyninėse šaly
se. Taip pat plačiai buvo žino
mas lietuviškas midus, skilan
džiai } dešros. Kaiknrie 
įlinkai įrodinėja, jog 
pirmieji Europoje “iškultūrino ’ 
avižas, tai yra iš laukinio grū
do), padarė didesnį ir skanesnį.

Nors niekas, tikrumoje, neži
no visos tiesos. Minėtos apie Įdė
to vandens naudą statistikos he- 

Minkšto Vandens Negerumai nurodo visos tiesos, o tik dalį vi- 
Į sb reikalo. '

Dabar atrodo yra prieštarai5- 
r kieto’ vandens. I;nas: kietas vanduo verdamas 

kietas' Pa-ieįka daug nuosėdų ir priskre- 
tina puodus, užakina lygintuve 
skylutes ir toks vanduo vonios 
kraštus užteršia — todėl laiko 
mas nepageidaujamu.

Iš kitos pusės, kietas vanduo 
kūne, atrodo, veikia priešingai. 
Dėl nežinomos priežasties jis 
jungias su kūne esamais chemika
lais ir mažiau suteikia kūnui ter
šalų negu minkštas vanduo. Dar 
medicina nežino visos tiesos šia
me reikale. Reikalingi tolimesni 
tyrimai sužinoti, kaip veikia į1

Buvo aJikta ir daugiau tyrimų 
ieškant naudingumo skirtumo 
tarp minkšto ir ____
Sakysim. Londone yra 
vanduo, o Glasgcve (Škotijoje)

iš viso (Japonijoje) buvo įtartas į tas vanduo rišasi su 
sąryšis stroko su. geografiniais 
savitumais. Vėliau tas sąryšis bu
vo rastas Anglijoje ir šiame kraš- 
be.

Sirokui Pavojingesnis 
Minkštas Vanduo

Priešingai tūlų žmonių galvo 
ūmui, ne kietas vanduo, 
mi nkštasis išskyrus nuo šir- 

buvo 
vienodas, nežiūrint, ar kietas, ar 
minkštas vanduo buvo jų gyven

ta ] vietėse.

Visai kitas reikalas 
tiriant tų gyventojų 
raą nuo hipertensijos ir širdies 

j ilgų. Kieto vandens rajono gy- 
i mirė nuo širdies ligų 
palyginus su

vėse, kur daug vandenyje yra j 
kalcio. I

Visi vvrai minėtose vietovėse ! 
gyveno mažiausiai 20 metų. Jie! 
buvo lyginami kraujospūdžiu, I 
cholesterolio kiekiu kraujuje, j 
pulso greičiu ir' rūkymu- {

Na. ir buvo susekta žymūs j 
1 skirtumai tarp gyvenančiųjų Į 
minkšto ir kieto vandens mies- • 

; tuose. Minkšto vandens miesto j 
gyventojams trys dalykai buvo!

moksli- 
lietuviai

® Nėra rožės be dyglių.

PAVASARIS
pasirodė 

mirtingu-

Švedijoje Ir Olandijoje 
Atlikti Tyrimai

Švedijoje 1965 m. lyriniais su
sekta, kad žmonės gyveną kieto 
vandens vietose rečiau susilau- 

' didesni r'kranjo ■'spaudimas, cho-1 !^^rokc. palyginus su gyvente- 
lesterolis ir pulso* greitis. Ka-Į ;£ls minkšto vandens srityse, 
d ingi abejose, vietovėse gvven- į ^^'’bijOje 1967 m. atlikti tyii- 
tojai rūko maždaug vienodai, ne-I ":ai lX)do Panašli s3siji vandens 
buvo žymimas jų rūkymas ir jo i " minkštumu su ligomis,
gausumas. Jų amžius sudarė kai i 
kuriuos skirtumus. Vyrai tarp ; 
šO-50 metų amžiaus abejose gru- i 
pėse tui ėjo vienodą kraujo spau- j 
dimą, cholesterolio kiekį ir pul- j

Kėlės gamta jau iš miego, 
Saulutė spindėjo;
Žemė leido naują diegą — 
Paukšteliai čiulbėjo-

Piemenėliai bandą gano, 
Ugnelę kūrena;
Viturėliai aukštai kyla, 
Gieda daina sena. V

Šokinėja pempės gyvos. 
Po pievas išsklydo;

Ir purienos geltonplaukės 
Aplinkui pražydo.

Ir jau puošias gražios gėlės 
Ant žalios pievutės;
Jos vadinas ašarėlės — 
Ružavos sesutės..-

į*

/

J. Rašinskienė

□m rlJ-
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J
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year*.



PUNSKO ANSAMBLIS

Sis renginys mums 
ypač daug muzikinių ’ir kultūri
nių pergyvenimų. Kiekvieną die
na susirinkdavome filharmonijo-Į 
j' klausydavcim, kr.ip dainuoja 
ir groja kiti ansambliai, susipa
žinom sn kitu saliu liaudies mu-1 
zika. Ypač> ąrtiimi susidrauga
vom su bulgarų ansambliu. Tai 
puikūs, skambias pietiečių bal- 
.-us turintys žmonėm. Teko mums 
kartu koncertuoti, susitikdavom

Ulbuonėlių” Jubiliejus
■ !y*, turistinėse vietovėse: Mien- j 

J dzyzdroje, Dziwnowe bei iinali-' UlClKC Į . . vniame koncerte. Šias išvykas pri- ' 
simename labai gerai, nes jų me- i 
tų pamatėme tikrai puikių gam- 
tovaizdžht, Volino valstybinį 
draustini; kai kas maudėsi jūro
je, o:’liekusieji vaikščiojo po 
pliažą ir rinko prisiminimui ak
menėlius. Verta paminėti, kad. 
vieną sekmadieni lankėmės Ko-

Į lobžege.
Tačiau pats maloniausias buvo

šu jais šokių vakaruose, o kai susitikimas su Ščecino lietuviais, 
jie iškėvojo pirmą vietą ir gavo jų šeimomis. Vakaronė vyko uk- 
Aukso stygas — džiaugėmės vėl rainiečiū kultūros būstinėje, nes 
bendrai. Turėdami vieną laisvą lietuviai savo klubo neturi. Pir- 
dieną. aplankėm^! Torunę. A]> j minusią mes padair.avom kelias į 
žiūdėjome pačius seniausius ir lietuviu liaudie - —-—1 
Įdomiausius architektūros pa
minklus, pažinom
Taigi, Įspūdžių pažsivežėmė vėl 
labai daug, o kartu su jais — Me
no ir kultūros ministro dovaną. 
Šį prizą tarptautinė žiuri skyrė 
mintis už tutartnių ir grojamų 
kūrinių atlikimą. Taip baigėsi 
VIII Tarptautinis jaunimo an
samblių susitikimas BIM’85. bet 
dar nesibaigė atostogos. Grįžus į 
Punską, po kelių diemj vėl rei
kėjo imtis darbo. Vyko repeti
cijos, dabar jau. ne taip įtemptai, 
nes nesirucšėm konkursui o 
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koncertams. Jau anksčiau atėjo 
pranešimas, kad reikės dalyvau
ti antrame Lenkijos ansamblių 
sąskrydyje ščecino mieste. Vi
liojo mus jūra, o gąsdino tolima 
kelionė (iš tiesu! Važiavom į ten 
l^įiralandų), todėl viena vertus 
— labai norėjom važiuoti, o kita 
-L atrodė; kad paskutinės atosto
gų dienas būtų geriau praleisti 
namuose. Jau prieš tai buvom 
girdėję, kad Ščecine tokių ren
ginių metu nieko įdomaus nebū
na, visi. nuobodžiauja ir pan... 
Tačiau šių metų sąskrydis “Gry- 
fiadą 85” pasirodė visai kitoks: 
Suvažiavo čia daugelio festivalių 
laureatai, pirmųjų vietų nugalė
tojai; ansambliai, dalyvavę kon
kursuose užsienyje. Bendrai bu
vo 42 įvairiausių muzikinių žmo
nių grupių: liaudies ansambliai;~ 
chorai, pramoginiu šokių ansamb 
liai vokalinės grupės, pantomi- 
ma-.. Todėl kiekvienas programa 
galėjo pasirinkti pagal savo mu
zikinį skonį. Sąskrydžio .vadovy
bė paskyrė mums koncertuoti-’

luinas, grojom 
skudučiais, atlikom kelias sutar- 

senamiestj... I lines. Po šio trumpučio koncer-'
to maža ščecino lietuvaitė įteikė 
mums prisiminimui po rožę, net- . 
rukus bendrai visi nusifetogra- į 
favom ir susėdom vakarieniauti. į 
Skambėjo lietuviška daina, pokš- Į 
tai, juokas.. Ir tikrai norėtųsi, 
dar kartą padėkot Ščecmc lietu- ’ 
viamš už tą puikų vakarą, nuo- no išvyka su “Ulbuonėlių" nu
taiką. Nepastebėjome, kaip grei- sambliu buvo paskutinė- Gal 

.lai prabėgo tos kelios susitikimo į kiek gaila, kad štai viskas baigė-j 
valandos, dar žinojom, kad rei- si, nutrūko ir tikrai negrįš... At- 
kia skubiai pasiekti bendrabutį,! rodo — buvo diena ir štai jau jos 
kol jį uždaro. Visam laikui pa- nėra. Pagalvoji sau — tie šešeri 
siliko atmintv nuoširdūs, besi- metai buvo pripildyti įvairiu 
Šypsantys scetimecių veidai/no
rėjome sų jais būti dar ir dar..- 
Po šio susitikimo nusprendėme 
su p. Žaliapieniu, kad nuvažiuo
sime bendrai aplankyti Dariaus
ir Girėno paminklą Pščelnike. j Jo darbas, triūsas išaugino vai- 
Daugelis mūsų nuvyko ten pir-: siu. Tai vadovas brandino mūsų 
mą kartą.. Jaučiausi lyg būčiau Į muzikini skenį. Jo dėka pažinom

Vroclavo lietuvaitės mini Dariaus ir Girėno žygio 
sukakti. Deda gėles žuvimo vietoje.

ikščiausi. :n:eelementai a 
laipsnyje”.

Menas re visiems daro vienp 
dą į<|»ūdį. Daug priklauso nuo Į <■ 
žmogaus intelekte ir jautrumo įvairių maisto sukeltų chemika- 
estotikai. Bendrai, menas yra 
dvasinė- kultūros atspindi.-. Pe»- 
meno kūrybą matome praeiti, 
matome amžių evoliucijos archi
tektūrą. piešinius kas savaime

• uJlpniiia dantis. BekųtęiTauf
gumą atitraukia nuo dantų >ul- 
tvs, kurio* dantims yra reikališ- 

s, kad juos apsaugotų nilo

įvykių, jausmų, požiūrių...
Kaip išreikšt padėką ir pagar

bą mūsų vadovui? Tikrai neži
nau, nes žodžiais negalim?, nusa- 

1 kyti jausmų. Bet yra tikra, kad

guoja MIKAS ŠILEIKIS

MENO SAMPRATA

netoli namų, Punsko lietuviško-j rimtąją 5r senovinę muziką. Ne-
. ~ \ -i- i • -.n V _ I v •_______ , _ 1_______ . __ -

je žemėje. Aplink paminklą že-1 žinau, ką dar pasakyti vadovui... 
Jia rūtos, netoliese rymo susi-j gal tikrą, nuoširdų, jaunatvišką 
kaupęs rūpintojėlis, c viską supa ' ačiū!
.tyli, rami giria... Buvo taip sava.} 
miela, jauku. Sudainavome ke-1 
liaš dainas, skirtas Lietuvai ir 
žuvusiems lakūnams, ir netrukus 
nuėjome ežero link. Čia taip pat 
buvo tylu, ežero vanduo nepap
rastai, skaidrus, tyliai šlamančios 
nendrės. Grįždami į ščeciną, 
klausėmės p. Žaliapienio pasako
jimų apie Dariaus ir Girėno pa
minklo statymą, apie 1983 metais 
šu ren gtas iškilmes.

Grįžome -namo kupini įspū
džių, neužmirštamų vaizdų. Ga-

1 lių pasakyti, kad užsivertė vie- 
Ščecine Pajūrio kinigąikščių pi- jnas gyvenimo lapas, nes ši ma-

Šiemet taip pat sukanka ly-
* giai dešimt metu nuo “Ulbuonė-
• liu” ansamblio sukūrimo. Ar tai 
daug, ar mažai? Šitą nuspręsti 
gali vadovas. Tai jis žino, kokios 
buvo sunkios pirmosios dienos, 
pirmieji metai. Juk kasmet kei
tėsi ansamblio nariai, kažkas iš
eidavo, kažkas ateidavo. O rei
kėjo mokėti kalbėti su kiekrie-a -
nu nauju dalyviu, reikėjo Įdėti

žodis ‘‘Alenas” turi plačią rei
kšmę. Kiekvieno dailininko kū
ryba yra skirtinga Skirtingas ir 
žiūrovo požiūris į meną. Demok
ratinėje valstybėje menas lais
vas, taip, kaip pats žmogus- Dik
tatūrinėje santvarkoje, menas 
varžomas, trukdoma laisvoji kū- 
dyba. Hitlerio laikais dailės me
nas buvo režimo kontrolėje. So
vietų menas dar ir dabar pa

daug triūso, kad išlavinus ]ū bal
są. pripratinus dainuoti grupe
le.

Alicija čėplai* 2

« BtTESTCVGAJ IŠPILDO MI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI s KOSMETIKOS REIKMENYS

jungtas ‘‘komunistinei staty&Eį 
vadinad, paverstas politiniu!iraių 
kiu. Tiesa, menas yra "tauto, 
.’eidas’’. Didelis menas yra tarp
tautinis, — kultūros veidrodis. 
Jis yra ilgaamžis, pvz. toks,, kaip 
Italijos renesansas, senovės grai
ku skulptūra ir architektūra.

LITERATŪRA, Eelurių Stentūros, meno L
It$4 m. metraitia. Jame yr« vertingi, niekuomet necenrit. Vin« 
Krėvės, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
I. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus Ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukom!/ % 
M. K. Čiurlionio. M. ŠUeikio, V. Kaiuboa A. Rūkitelėf Ir A. Varlį 
kūrybos povefkriais. 365 puri knyga kainuoja tik EI.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetė*, nirto J o? tr tu 
Enlf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
tveate* bei jų Istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuoja® 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenhnl 
bei uflraliaiaia.,Studija yra 151 pust, kainuoja 52.

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ayraJ? 
Ei? Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne namts 
gyvenimo bruožu aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
catūrinė studija, suskirrtyta skirsneliais. Ta 200 puslapių fcnyr 
parduodama tik ui |K > ' (•••.,

> LDETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tam*faa£t 
(Somlai jrfraiyta studija apie Rytprūriua, remiantis Pakainfe » 
Labguvos apskričių duomenimis Apraiyma! fdomfts kiekvienai? 
Beturiu! Leidinys flluetruotas nnotrankomt*. pabaigoje duodam# 
ritovardfių pavadinlma’»!r jų vertiniai | vokiečiu kalba- EaSri 
■Budingoje S3S puri knygoje yra Ryt>rtJ*fų Urmėia-pfa. Kaina P

1 K4 LA LIK 13 C1MM, pairtojo* Petronėlės Oriataltės atr
mfnhnal Ir mintyj tpi* omenia Ir rieto neprfk. Detuvoje Ir ptr 
m airiais bolleriktj oknpirfjos meta.ii. Knyga turi J34 puslapio* 
bet kainuoja tik H.’; .„. » -i*.i

> JULIUS JANONIS, poeto ir revoliucionierių*, neruprtt* 
tu tr klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje^ tik r* 
fnrgJo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pot 
rij>- Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* tela* 
Knyga p*a didelio formato, ^5 puriapią, kainuoja W.

- , IATTWNSS NUVELtS, M foečenko ktryba. J. Vah<& 
paritinai. w, knygoj* jn V aąmojinfą aovati^. Kaina 97
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lų. Danty, pilni sulčių atrodo 
balti, pilni, gražūs. O kai kramtai 
gi rną, tai ji prilimpa prie daA- 
tų ir ją čiulpiant, atitraukia dan
tų sveikatai reikalingas sultis, 

spaudžiant ir 
sr.kis atitraukiant, dantys lieka 
be sulčių, apdžiūva ir tampa tra
pūs. Trapūs dantys lengvai sušy
la ir lūžta Nulaužtas dantis jau 
nedirba. Jis pradeda byrėti ir Iš- 
trumpa. Ištrupėjusio danties ge
riausi gydytojai nepajėgia patai
syti. Jie plombuoja, tepa, bet 

. neilgai tas jų darbas laiko.
Guma dantis silpnina. Geriau

sia ja išspjauti ir niekai! burnon 
neimti.

aišku, kaip tais laikais atredė. \ įsą diena juos 
žmonės, ką jie darė kaip gyve-1 
no. Menas yra veidrodis civili
zacijos. ,

M. š.

GUMOS NEREIKIA KRAM
TYTI

Amerikiečiai yra tiek pripratę 
prie gumos, kad jos iš burncs t 
neišleidžia nuo ryto iki vakaro. ! 
Kramtydavau ir aš. Matau, kad 1 
visi kramto, tai nusipirkau ir aš. j 
Ji pigi. Pigesnė už cigaretes. Ma
lonesnė už tabaka O vis dėlto,* 
mečiau gumą atrajojęs. Įsitiki
nau, kad bet kokios rūšies gumcs 
kramtymas žmogui nesveikas.

Vienam savo prieteliui pata
riau gumos nekramtyti. i

— Ar negražu, kad atrajoji!, 
kaip karvė, — jis manęs paklau
sė.

— Dėl atrajojimo tai būtų pusė: 
bėdos, bet yra kitas reikalas. •

— Sakai, kad atrajojo, nors ir 
neatrajoju, bet kramtymas paga
mina seilių, kurios padeda-virš
kinti suvalgytą 'maistą.

• — Seilės padeda, kai valgai, 
bet kai kramtai gumą ir gamina
si seilės visą dieną, tai vargu 
jos padeda virškinti maistą,-ka
da jis jau suvirškintas.-. I
' ,_2 Tai dėl ko patari nekramty-

Mes tikime, kad visas menas 
bendrai turi teisę būti laisvas. 
Diktatūros sistemoje, menas ne
turi iniciatyvos, kūryba negali
ma pagal užsakymą. Charles 
Dudley Warner pasakė: “Jeigu 
yra literatūros tobulumo stan
dartas. teks, kaip yra grožyje, 
tai man atredo, kad reikia abe- i 
joti savo intelektiniu pasauliu, 
abejoti egzistuojančia tvarka ir 
realybe. Negalima būti tikram 
apie naują kūrybą ir pagaliau, 
Charles M'arner sako:

“Aš jaučiuosi saugus, sakyda
mas galiu nu.rodvti sekančia for- 
mulę. — aukščiausią standartą 
menui vertinti: jėga, išraiška, 
samprata, kompozicija, piešinys, : 
spalvos, technika, yra didžiau- j 
sias meno darbas, kai visi šeši • j

Kostas Andriušis

Bado Streikas

Penkiolika Sovietų Sąjungos 
žydų, j u tarpe buvęs šachmatų 
čempionas Boris Gulka, nuspren 
dė paskelbti bado streiką Mask
voje vykstant 27-tajam sovietų 
komunistų partijos kongresui. 
Žydu grupė, kad jiems duotų lei
dimus emigruoti i Vakarus. Kai 
kurie bado streiką paskelbti nu- 
.-prcndę žydai jau septynerius 
metus laukia emigracijos leidi

mo. Dėl noro išvykti iš Sovietų 
Sąjungos jie yra visaip diskrimi
nuojami ir persekiojami.

• Už Rembrando paveikslą— 
Mąlynas’’ - buvo užmokėta 

§500,000. o Rafaelio “Madoru 
^Todėl. kad nesveika. Guma na;’ — $70£800.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemaltnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau 'per 97 metui.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. '■ -: -
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri? 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos, pagrindu.
Ėekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuyvj veikėjus.

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

TeL (212) 563-2210

Bayer. The wonder drug that works wonders." 
^•od cttxS toOow ah* <3>r*rta’‘a 3 pmr rx>’« Cxm iC con*jJ? a p“vt-p.“

Bayer’ relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol can’t touch.

Tylenol works on minor arthritis pair., 
but does nothing tor inflammation 
Taken regularly Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

■ ■ ... - _ _ . _ 

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dt. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

(H tomu .........      J10.00

2. Prof Vadovo Biržiško*, SENŲJŲ LIETUVIUKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __ _r-6.00
II dalis, 229 psl.£6.00

3. Miko Sfleikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. __________ $5.00

4. Janinos Nertinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. £5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTiTfeS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _________________ |4.00

0. J. Venehvf j, 5. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
K) j»L-----------------------------------------------------------p.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicego, m. 60600 rfųs-
! Htt ėekj Ir prfdstb Sojerį pere’nrtbno IZkJiodl. 
i

ini. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

parašė 700 poslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet ka3a Ir 
Set kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K, 
Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalba liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliu* vertimu* 

ir patarė mums toliau studijuoti. 4

KMm m Urif rtrJctiri,

t

E. 3xl8ted St, GPtagro, H3 KM

3 — Naufianos, ChitAjo, 8, Hl. Wedn^td^y, April IK. 1986
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NaUjIE^Ų raštinė atdara kasdien, išskyrų* gekmadienlu*.
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Paroda Helsinkyje

Suomijos sostinės gyventojai 
labai domisi lietukų dailininku 
paroda. Helsinkyje eksponuoja- 

i rr.a apie 50 paveikslų, kuriuos su 
l kūrė dešimt dabartinių lietuvių 
I dailininkų. Žymesni darbai dai- 
( liniuko A. Gudaičio, J. Švažo dro 
. bės, A. Kuro peizažai. V. Cipli- 
' jausko portretai, V- Kisarausko 
kūriniai. j Ą
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by Xbe Lithuxniin Neva Puhluhing Co-, Ixx- 
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,4 i Leidžia Naujiena Bendro- į pat 
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,

litinės kriminalistikos žinovais-. 
Tos konferencijos dalyviai įsiti
kino, kad .nuo 1980 m. iki šiol 
“Ostblocko” šnionažinė veikla 
savo apimtimi padvigubėjusi. 
Ypač naujų išradimų technologi
jos — kompiuterių — srityje pa
stebimas .didelis .susidomėjimas. 
Tai reiškia, kad antišpionažine 
taktika dabar turi būti keičia
ma. Mata Hari ir Richard Sorge 
(I-mojo ir II-jo pasaulinių karų 
“tipiški šnipai”) priklauso pra
eičiai ir nieko bendro nebeturi 
su dabartinio amžiaus

Aa of January 1,IMO 
Subscription Ratos;

U.'cago $45-00 per year, $24.00 per 
a iqaUU, $1Z.uu per 3 months. In 
,r.. .<■ uaA localities $40.00 per year, 
.//Im per six months, $12.00 per 
u«x muilins, canaoa $451)0 per year; 
or* euunu^a $4tt4W ner year. 1

Nuo sausio pirmos dieacs 
Dienraščio kilnos:

Chicago j e ir priemiesčiuese:

metams __
ousci metų _______   $24.00

-ueu<=&iamą ~~ ~ ~ $15.00
■rxUUun rųcnesim ____________ $5.00 1

cija vengė griauti Libijos gyventojų statytą pramonės 
ir kultūros centrus, bet kirto ton vieton, iš kurios ėjo įsa
kymai. sprogdinti1

Ih^rlaken^eicarioa

“šveicaru kriminalistikos dar- žinoti kur, kas, kckLi valdžiai 
buotojų grtipė” (Groųpe Suisse 
de Trąiyai-;dę Griminologie, CH- 
-Žųerięh>, neseniai įyykusiaipe 
suvažiavime Įntęriakeno kurorte 
pą^Įdaliję. niįntiinis apie peliti
nius nusikaltimus su vokiškai
kalbančių kaimyniniu tautų po- žvalgymai. Kita;

(Tęsinys)
Tas aktas taip aiškiai išsiskirią iš kitų Goge-

,w'

Kada nuo Įėktuvnešiy pakilę Imtuvai grįžo į įėktuv 
.nėšius, tai padangėje pasirodė didėji Amerikos bombone- 
šląi- Visos priešlėktuvinės patrankos buvo sunąikintos. 
Šie bombonešiai galėjo nusileisti žęmai ir galingas ib<ųn- 

^hD-CLASs postage paid at chicaGO.illinois, usps 374^0. išmesti riesi ai ant teroristų centrų- Jie jau buvo ge- 
PttJtm**ter. Send *ddre«‘cban^ to Naojiena ' apardyti. Paleistos galingo^ bombos uzverte tuos,

1738 s. Halsted s£ Chicago, iL 60608 j fene gfdėjo būti gilesniuose apkaBuo^.kurie gąlėjo būti gilesniuose apkasuos^.
Caspar Weinbgrger, papildė paskutinį

- pranešimą, jis atsinešė žemėlapį )įr nurodė, kad didįęji 
Z ; Amerikos bombonešiai pakilo iš Anglijos aerodromų. įip-

“ vįąą Europą, pasiekė Gibraltaru, o vėliau Vidųr^- 
! aįįo nuskrido iki Tunisijos. Ten pasuko į pietus, Vi- 

Z $24j» duržemio jūra nuplaukė iki Siictė? įlankos, kur Chadafi 
—• buvo nubrėžęs “Mirties liniją’’, jie pasidalino į dvi dalis- 

Vieni lėktuvąj pasuko į Tripolį, nusileido ir išmetė galin-
- gąs bombas išgriautuose Tripolio teroristų centruose, o 

^'"nbonešių dalis praplaukė Sirtes įlanką ir ičkėiė
įes Bengazi srityje buvusius teroristų centrus.
įgieji Amerikos lėktuvai iš Anglijos Atlanto 

------- J ir Viduržemio jūros vandenimis Pasiekė Libiją ir užver- 
_ . w ’ tė terorizmo centras. Jiems teko skristi du tūkstančius

orderiu karta gu aistriau.' J mylių- Atgal kelias buvo trumpesnis, ne pilnai tūkstantis 
YT!—: mylių- Su bombomis lakūnai negalėjo skristi tiesiai per 

Europą, jiem būtų reikėję prašyti specialaus leidimo, ku
rio kąi kurios valstybes galėjo ir neduoti.

Visi nuo lėktuvnešių pakilę lėktuvai atliko paskirtį 
AMERIKA PRIVERSTA-GLNTIS NUO TERORISTŲ ! ir sėkmingai grįžo į lėktuvnešius, j^rnešdami visus la- 

i kūnus. Libijos radijas paskelbė, kad jiems pavyko nu- 
Amerikos lakūnai ir jūreiviai tamsų mušti 3 lėktuvus, jeigu tiktai vienas negrįžo į savo bazę? 

antradienio rytą puolė .Tripolio teroro .centras, kuriuo- įTas pats pranešimas sako, kad pulk. Mahomed Chadafi 
se buvo įs^tiprinę tarptautinio terdrižmp- šaBmnkai. į yra gyvas ir sveikas. Bombardavimo metu buvo sunkiai 

Prezidentas Reaeranas nranešė. kad Amerikos avi a- -..sužeisti du diktatoriaus sūnūs-
Apie padarytus nuostolius .amerikiečiai dar nięko 

neskelbia- Laukia žikriiij žinių ir galimų apskaičiavimų.
Sekretorius Shultz pranešė, kad amerikiečiai buvo 

priversti gintis nui .Chadafio .suorganizuotų teroristų- 
Ginkluotas Chadafi jaunmas jau padarė didelės žalos vi
siem Libijos kaimynams. Libijos teroristai užpuolė turis
tinį italų laivu ir nušovė vaikščioti nepajėgusį Amerikos 
pilietį. Libijos kaimynai dėkingi amerikiečiams už prie
mones teroristams suvaldyti. Dėkingas yra'Egiptas,-Su-: 
danas, Čadas, Anglija, Tunisija ir kitos valstybės. Britų 
vyriausybė leido JAV lakūnams naudoti britų aerodro
mus. ” "" .

— Jeigu Chadafi neaprims, jeigu jis ateityje sįų$ 
savo teroristus į užsienius, trukdys turizmą, tarptautinį. 
susisiekimą, prekybos pramonės ir.taikos,:tai JAV pre
zidentas dar kartą įsakys Amerikos karo jėgoms naikinti 
.Chadafi organizuojamus teroristus .ir naikins terorizmo 
centras, — pareiškė Shultz.

Kol Libijos kaimynystėje, Europoje ir kitose pasau- 
lio vieto.se veiks Chadafi agentai, tai negalima jokia tai
ka pasaulyje.

Prezidentas Reaganas, prieš siųsdamas Amerikos la 
kūnus ir karo laivus Į Libijos pakraščius, tarėsi su abie
jų partijų atstovų vadais, karo vadovybe, valstybės de
partamentu ir saugumo taryba- Jis taip pat tarėsi su 
Europos valstybių vyriausybėmis ir karo vadovybe. Pre
zidentas neslėpė žinios, kad Amerika negali nekreipti dė
mesio į Libijos terorisių daromus užpuldinėjimus jūroje 
ir sausumoje. Sirtės Įlankoj užėmė platų ruožą, kada visi 
vandenys yra tarptautinio susisiekimo vandenimis- Cha
dafi neturėjo teisės siųsti lėktuvą i manevruojančius Ame

tinti j ApĮerikos trąnsporto dėktuyus ir 
.. ..........  5<ląiikQHią^^M vakaru T? Berlyno Uakių 
salę “La Belle”. J^įeĮ ųžiĄušė Anienkos -kąiiĮ jšokušią su Į 
juo Berlyne gimusią turkę ir sunkiai sužeidė 284 žmones-; 
Jtį tarpe sunkiai sužeidė 68 Amerikos karius. ;

Amerikos karo vadovybė žinojo, kad už 15 minučių; 
bus išsprogdinta salė. Žinias gavo Briuselyje, kol pasiekė 
Berlyną, jau buvo pervėlu- Salė jau buvo išsprogdinta. 
Kaip Amerikos žurnalistai, taip ir .Europos politikai nori 
sužinoti, kaip amerikieriai galėjo sužinoti apie Berlyno 
šokių salės sprogdinimą. Prezidentas aiškiai europie-: 
čiams pasakė, kad jis jiems nepasakys. Tuo reikalas pasi
baigė. .... L--;

Sekretorius Shųltz paaišįtino, kad „Chadafi buvo ne: 
vienas- Libijos gyventojų dauguma buvo ir tebėra drau-, 
ginga Amerikai, bet Chadafi .su maža teroristų grupe or
ganizuoja užpuolimus prieš visus savo kaimynus, o pas
kutiniu metu ir prieš Ameriką Jis yra pasiryžęs sprog-; 
dinti svarbesnes Amerikos ambasadas užsienio valstybė
se. Amerika imasi priemonių gintis prieš Chadafi teroris-. 
tus. Kitokio keli Amerika nebeturi- Ji turi naikinti teroė 
ristų lizdus pačioje Libijoje. Svarbiausieji tie lizdai yra 
Tripolio ,Libijos sostinės apylinkėje. Chadafi Pasirinko- 
teroristų lizdus tarp užsienio ambasadų Tripolio apylin-
; kėje. ...... .. ....'

Amerikiečiai pradėjo polimą ankstų rytą, dar tam
soje, prieš aušrą Pirmiausia teroristų centrus puolė 
nuo dviejų lėktuvnešių pakilę greitieji naikintuvai. Kiek
vienam buvo nurodytas teroristų centras, kuri jie turėjo

Norint sučiupti šnipus, reikia 
A’.v-i.r v -

.kodėl ir kieno vardu šnipinėja. 
Iš .Šveicarijoje tarp 1980-1983 m. 
atidengtų 238 špionažinių įatVę- 
įų, trys ketvirtadaliai priklausė 
krašto ūkio, karinės savisaugos 
ir socialinės gyventojų padėties 

_ . 15 ketyįfįaęlal^
vykdė naujausių .elektronikos iš-, 
radimų .tranzitą iš -Šveicarijos 
rytų link. Taip pat Įdomu žinoti, 
£ad vietoj Sov. Sąjungos kihnąsr 
šnipų -kapitalistinėse ,valsty 
šiandien ‘'darbuojasi” paruošti 
šnipai prisidengę ‘paprastų 
žmonelių kaukėmis’’ iš D>DR, 
CSSR-, .Vengrijos, Lenkijos ir .ki
tų Varšuvos paktui priklausan
čių vabtyUiu. Iš pagautų šnipų 
tik kas 5-tas yra Sov. Sąjungos 
pilietis.

Dažnai “O.stblccko” saugumo 
naujos .organai iš anksto paruošia šnipi-

rikos lakūnus Sirtes Įlankoje. Jie neturėjo teisės siųsti 
sargibinių pakraščių laivelių į manievrų vandenis. Ame
rikiečiai iškėlė į padanges Libijos diktatoriaus siunčia
mus laivus. Chadafi turėjo tai suprasti, bet jis ir toliau 
norės tęsti ardama j j savo darbą.

Visas pasaulis labai atidžiai seka Amerikos karo jėgų 
ir Chadafi veiksmus. Prezidentas Reaganas, sekretorius 
George Shultz ir krašto apsaugos sekretorius pasakė, ko
dėl buvo išgriauti terorizmo centrai Libijoje, tuo tarpu 
Chadafi tyli.

nėjimui asmenis, norinčius ofi 
cialiai persikelti Itvventi i vaka- 
jus. Eraigrąntai su mirusių do- 
k^entįUs, jjabėgėlįų ir 
riet IšDDR'kalėj i irtų ūž pinigus 
paleisti kaliniai verčiami dirbti 
ardomąjį dąrbą. Bri to, paskuti
niais i metais vakaruose bedarbiu , V .’-v* - -- -
'tarpe k^L^do ^svetimai žvalgy 
bai nauja rinka. “Meškerės” už
metamos tęii/kur aukštesnių 
mokyįdų ir - universitetu absol- 

.yentąi laikraš,čįuoše — dažniau
siai .vęįtui — ieško savo kvalifi
kacijai atitinkamą darbą- Kodėl 
špipąnėjj111^5 savo svarbos ne
praranda? Dėl to, kad iš įvairiau 
siu instįtutųdšuriiiktos,' pavogtos 
t y iri iTįėįipujLĮ išdavos afeeina žy-
tpjai pigiau, negu. licencijos pir- 
kimąs.ai’ba eilę'metų trunkantis, 
daug pinigų kainuojantis tyri
nėjimo darbas. Pavyzdys- mažu
tė Šveicarija kasmet pagamina 
500.000 t špžoladinįų produktų. 
Todėl nenuostabu, kad Sov. Są
junga .mėgino nelegaliai “įsigy
ti” gero šokolado oaslapti.

E. L.

GOGENO

Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
IL

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS DŪPOMIS
Ir šiąnakt mano vidinės akys buvo 

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

SVEDENBORGAS

jąų. tvirtinti, kad iš šiuolaikinių tapytojų, dirtni- 
sju prie akto, dar nė vienas nepasižymėjo tokia 
veržlia realybės gaida... Kūnas tiesiog rėkte rė
kiantis, čia jau nebe ta lygi, glotni oda be soros 
grūdelių, be granuiiacijos. be Porų, nebe toji oda, 
viąų tapytojų vienodai išmirkyta kubile rausvų 
dažų ir sulaidyta drungna laidyne; tai epidermis, 
po kuriuo srovena kraujas ir virpa nervai Be to, i 
kiek tiesos visose šiose kūno dalyse, šiame diflp- 
kame pilve, uždribusiame ant šlaunų, tose i aukš
lėse po krūtine, kuri kūpso, apvesta tamsiai rudu 
ratilu, tuose truputi kampuotų kelių raiščiuose, 
tame iššokusiame riešo kauliuke!.. Ponas Goge
nas pirmas per daugelį metų pabandė atvaizduo
ti nūdienę moterį.-. Jam tat Pavyko, ir jis sukūrė 
drąsią bei autentišką drobę.

Po to, Hiuismansas greitom pamini dar sep
tynis paveikslus, “g tvkai modernias” medžio 
statulėlę ir paspalvintą gipsinį medalioną — tai Į gimis, Metai susidaro daug darbo, ir ji dar 
vis biržininko pateiktieji darbai. “P->no Gogeno , žiaų, negu pirma, dflpiisi Polio “tapybos“ užgai- 
asmenybė, — rašo Hiuismansas truputį su panią- |dais”; ji labai nenorom sutiko jam “paskolinti” 
ka, — dar vos teištrūkusi peizažo srity iš j 
kytojo p- Pisaro glėbio”.

Palankus Hiuismanso atsiliepimas apie aktą 
išvaduoja Gogeną iš abejonių: jis — tapytojas, ‘ 
tikras tapytojas, o ne koks mėgėjas. Tariau, kita 
vertus, tas pagyrimas jį. tur būt. gerokai sutriko- 
Hiuismansas, iš esmės kalbam t. jį giria už jo re
alizmą; o Gogeną dėl reahzmo, rodos, ima ta pati

no ir jo bičilių kūrinių, kad per šeštąjį impresio- 
nistų parodą, suorganizuotą 1881 metų balandžio 
mėnesį Kapucinių bulvare Nr. 35, -ties pakabin
tuoju čia paveikslu ilgai stovi rašytojas natūralis
tas Joris Karlas Hiuismansas.

Praėjusiais metais, — rašo jis, — p. Gigenas 
>&taiė-.. eilę peizažų, kurie buvę dar nenusisto- 
vejusių ?i~aro kūrinių skiedinys, šiemet p. Goge
nas parirodo su tikrai sava drobe, kuri atsklei
džia neauginči; mą modernaus tapytojo tempe- 
; ju’ ju . J •* pa\ idinimas: Al<to etiudas. Nesibi- *

j ' nio- Žiustiną: šovė. mat. i galvą, kad Pozuotų toji nuo
ga merga. — nei šis, nei tas!

Eina mėnuo po mėnesio, o Gogenas atrodo 
vis keistesnis jo šeimoje, besilankantiems. Nors 

'biržoje sukasi pašėlusių spekuliacijų verpetas 
(Sueco akcijos, prieš dvejus metus kotiruotos po 
septynis šimtus frankų, dabar jau siekia tris 
tūkstančius frankų; “Unjon Ženeral” akcijos per

instinktyvi dvejonė, kaip .ir dėl impresionizmo. - 
Pastarasis galų gale tėra pirmojo paveldėtojas. 
Ir realistas, ir impresionistas visada, nors ir skir
tingomis priemonėmis, tapo tik “matomus objek
tus”. Kai Gogenas žymiai vėliau supras savo pa
ties pastangų prasmę, kai jau žinos, kur jos turi 
j j nuvesti, jis itin reikšmingai parašys apie imp
resionistus, kad jie ieškojo “aplink aki. o ne pas
laptingame minties centre”-

Jliuismanso įvertintoji nuoga
kaus, nepadailinto kūno, liūdnai atrodanti, nėra 
natūrališkos “gyvenimo riekės”, herojė, ji skelbė
ja Gogeno vidaus gyvenimo — nežinomo jo pasau
lio kuris ūmai su šia drobe pirmąsyk iškilo-

Biržininko šeima vėl padidėjo. Balandžio dvy
liktą Meta pagimdė ketvirtą kūdikį, berniuką, 
Žaną-Rene. Dabar, Jcai yra Emilis seterių su puse 
metų. Alina trejų metų, Kiovis dvejų ir šis nauja-

• ma-

kelis mėnesius Pakyla nuo tūkstančio iki tūkstan
čio dviejų šimtų frankų, paskui — iki tūkstančio 
trijų šimtų, paskui — iki tūkstančio penkių šim
tų..-), nors Gogenas be pakavos gauna stambaus 
pelno ir jo nuotaika, vadinasi, turėtų būti vis pui
kesnė, jis, priešingai, niursta. jo vos žodį bega
li ištraukti.

Vieną vakarą, nuėjęs su žmona pas savo svai 
uį Fricą Toulovą, jis čia suliko kitą norvegą taPy-

moteris sun- Į t*»ją Skredsvigą, kurį Salono žiuri šiemet apdo
vanojo trečiojo laipsnio medaliu- Baisiai džiaug
damasis taip pažymėtas, Skredsvigas, žmogus, 
beje, labai malonus, labai širdingas, sušunka, kad 
1881 metų Salonas buvęs tikrai “puikus“, kad ja
me buvęs galima gėrėtis nepaprastais kūriniais- 

! “Kokia jūsų nuomonė, Ponas Gogene?” — mei- 
liai klausia jis biržininką.

Gogenas lediniu tonu atimina: “Ai 
mačiau tik vieną paveikslą — Euar^o 
Po valandėlės Skredsvigas mato, kaip 
pagriebęs žvakide, išskuba į ateljė j 
drobių ir eina nuo vienos prie kitos, 
mas pečiais. Keistas žmogus tasai nebylus biržai 
ninkas!

vieto.se
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VAKARŲ VĖJAI
Modernioe poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai, Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

jrj*’*. , " tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchestor Community klinikos 

Medicinos diroktoriua

® “Lietuvos Aidai

'KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ
Programos vedėia

19M S. Manheim Rd, Westchemx, HL. 

VALANDOS; 3—8 darbo dianomii

TeL: 562-2727 arba 562-2728.

TEL. 233-4553 

5077^461-8200, Pase 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBN; AKIŲ LIGOS 

5921 West 103rd Street 
Va I prying pa£cl tjĮT-irTĮJį

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.

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

Chicago, Illinois 60629

Tekt 778-5374

MIRĖ PAULINA NEUMAN

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
’’t T ‘*

Krtanoia PRANAS 4ULA* Z. ’ ; t
Oausimui tr medžiagą slysti: 4436 So. Washtonaw Chicago IL S06?'

VI metai Baiarriio 1ft, 198ft, Nr. 3 (336)
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NE VISUR IR NEKASDIEN DUODA NUOLAIDĄ

IŪS KLAUSIATE.
MES ATSAKOME

KL. Nuo kada pradėjo veikti 
visose valstijose Medicare aje 
drauda? M. M-tė

ATS. Medicare apdrauda šia
me krašte visose valstijose) 
pradėjo veikti nuo 1966 mėtų.

KL. Kuriose šio krašto valsti- 
josf? veikia Medicaid apdrauda?

E. š-nė

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, Ill. 60629
TeL: 585^2802

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st SL į TeL 737-5149

TUrrinz akis. Pritaiko akinitiy
< ir “contact leases”.

NEW YORK, N. Y. — Praei
tą antradienį Manhaten nuo šir
dies smūgio mirė prieš 98 metus 
Lietuvoje gimusi ir visą gyveni
mą su lietuviais ryšius palaikiusi 
Paulina Neuman.

Prieš Pirmąjį karą, velionė 
Amerikon atplaukė su visa sa
vo šeima. Ji buvo artima Emer 
Goldman draugė, dirbo materiš- 
kų drabužių siuvimo bendrovė
je ir buvo nepaprastai, įtikinanti 
kalbėtoja. ' žj' y

Jau ilgesnis laftkas Chieagos cagos nt, dalių suvažiuoja įvai- 
McDonaldo užkaindįnėse vyr. raus amžiaus žmonės; vieni as- 
amžiaus asmenys gauna kavą menys vaikštinėja po įvairias 

dovanai, kai jie užsisako įyetko- ' medžiagų krautuves, -dairyda- 
kį užkandį (sandwich). Tuo 
atsižymėjo Archer if Rock f well 
gat-

miesi ką nors pigiau nusipirkti 
(sales metu) .Qi nemaža žmonių 

esatnt McDonald- užkandi- (senjorų) sėdi-pas MacDonakią, 
nė. kurios patarnautojos iš ank- kur \dsada gauna kavą dbvanąi,
šio n^pasako’IwSsr duoda senio- 

,rcms minėtą nuolaidą. Dar bū- 
riirr'a- kai McDenakio užkandi
nė. esanti miesto centre kiek
vieną dieną prie užkandžio,kava 

x Visada nemokamai,, jei

Fr. Fab.
i

artricio'Cydymas •
PRUCLAt’ŠU RIO ISOTOPO

“HowaaI p;anėša,kad

■•jr >į "no p T»i
reĮšĮd*,kcd ‘.ik tekie akmenys ^cu 
re gyvena art nuclear reakto
riaus gali izabopo injekcija pa- 
sineuidoti. Dalia Š-nė, M.D.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stas tikai tis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

ATS. Medicaid apdrauda da
bar veikia visose 34 šio krašto 
valstijose , būtent:

Arkansas, California, * Con
necticut, District of Columbia, 
'Guam, •Hawaii, •Illinois, Kan-l

| sas, Kentucky, Louisiana,Maine,. 
Maiyland, Massachusetts, Mi
chigan, * Minnesota, Montana, 
* Nebraska, • New Hampshire, 
New ,Y<rk *North Carolina, • 
North Dakota. Northern Maria
na Islands, * Oklahoma, Penn- 
silvafiia; Puerto Rico, Rhode Is
land, Tennessee, <L’tah, Ver
mont, *Virginia Island, “Virgi
nia, Washmgton,West Virginia 
ir Wisconsin. Pr. Š.
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VYRESNIEJI GALI PATIK
RINTI SVEIKATĄ

. Brighton- etninė vyresniųjų i
tarnyba gali patikrinti vyresnio j :

EUDEIKIS
GAIDAS“ DAIMID

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMI TAGE AVENUE 
TeL 927-1741 - 1742

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

ketvirtai 5—7 raL vak.
Ofiso t.lifonas: /76-2W0, 

U Swiaencijoj teltf.: 443-5543

Florida

DR C. K. BOBELIS
| Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE,
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

Apdraustu psrkravstymas
S frairiŲ atstumu.

' ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59M

PERKRAUSTYTAI

L»ldim«l — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERŠNAS. Tai. 925-SO63

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nao 8:30 ila 0t3O vaL ryto.

” Stoties WOPA - 1490 AM 

trana|iuo|amo« iš mūšy studijom 
Marquette Parke.

Vtdėft — Aldona Datricu*

i

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON D11 MINED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

amžiaus, vyrų ir moterų kraujo ' 
spaudimą, plauci.il veiklą ir cuk
rinę. Tyrimai - atliekami Mercy

Amerikon atyykąšj ...prĮe^c užsLarko bet koki stumuštinj, - naujas gydynĮašį, kuris- ųinpįat0 
nuo skausmų-' atteidima raume- . -... . -.

.. .duoninėje. Reikia Iš anksto susi
tarti .skambinant'telefonu: 376- 
•6565-

Ši Brighton etninė vyresniųjų 
tarnyba, esanti 4040 S. Archer, 
Avė. padeda vyresnio amžiaus i 
vyrant ir moterims, nesupran-į 
tantiems angliškai, susižinoti su ■ 
Įstaigoms ir sutvarkyti doku
mentus. 'skambinkite: 376-6565.

Pirmąjį karą ir nesulaukus 14 
metų ji pradėjo dirbti didelėje 
moterišku drabužių “Triangle” 
bendrovėje ir netrukus tapo siu
vėjų organizatorė. Ji išmoko siū
ti ir Įtikinančiai angliškai kalbė
ti. Ji kalbėjo lietuviškai ir žydiš
kai.

1911 metų kovo 25 dieną ji nu 
vyko Į Philadelfiją pasakyti 
“Triangle’’ bendrovės siuvėjams 
kalbą apie reikalą susiorganizuo
ti, kad nereikėtų dirbti po 12 
valandų ir galėtų gauti daugiau 
negu 10 centų už darbo valandą. 
Jai bešnekant dirbtuvėje su pa
žįstamais siuvėjais kilo toks di
delis gaisras, kad liepsnose visi 
staigiai paskendo, šimtai siuvėjų 
išsigelbėjo, jų tarpe ir atvažia
vusi Paulina, bet 146 siuvėjos ir 
siuvėjai užtroško ir mirė. Savo 
akimis ji matė gaisrą ir nepapras 
tai gyvai papasakodavo amerikie
čiams apie tragediją ir reikali 
organizuotis.

Tenka iiygailestauti, kad Mc- 
Donado kai kurios i_______ _ _
senjorams nuolaidą teduoda vie
ną kartą savaitėje, bet kažkodėl 
jos apie tai nei žodžiu, nei raš
tu užkandinių lankytojams ne- 
p.'t'i’-ylbia. Ir žinokjta žmogau, 
kurioje užkandinėje ir kada, gali

mdtm.uždavinys (rebusas),kiiri 
as turi iš anksto įš- 
prieš užskandį užsa-prosit, 

kartt.

, I nrms susirgus atnem. Taj esąs 
užkandinės ,, » .; Ha-tvardo u-to tynnetojų ištyri

mas. ' • •; '■ : ■
Dt. C. Siege minėjo universite

te fėumatologui vadovaujant, 
dramatiškai sumažėjo reumati
niai skausmai' ir kūno ' -tiniiiias, 

. pacientui įleidus radioadetyvinio 
risotopo dysprosium 165. Pas kai 
kuriuos paciente rsotopu buvo 
gydomi ligoniai 31/> metų lai
kotarpyje. <

Dr. Sledge pasakė, kad gydy
mas puikiai veikė 86% pacientų 
ir 60 ,proc. tiems ligoniams,kurie 
turėjo vad- “midstage” ligą. Tie 
ligoniai, įkūrė turį pažengusį

Franiks Fabionas

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

• šaltas oras yra sunkesnis už 
šiltą.

P. S. Htrdiniga kad McDo
nald užka-ndinė, esanti Ford Ci
ty, 70 So. Cicero ir Pulaski. Gia 
veik kas sė’ imadreni mudu' artritį gavo tik trumpalaikį at- 
'aš su žmona) užvažiuojame, steigimą (seilrrf). - 
r.ors tenka mums <tris kartus Būdinga, kad isoįdpas turi bu- 
kaisti bustls.T n yra daug kratf ti ligoniui įleidžiamas per 90 mi- 
tuvių, išskiriant maisto) Vien tik 
įvairios prekės išstatytos. Nors 
čia veikia kelios užkandinės,, -i- 
I eismant ir 1-m-e aukšte. Ta-r( 
či. u reikia komplimentą pasaky
ti, kxl į Ford (Sity iš įvairių Chi

Taura-i

® Gediminas užėmė 
miestą ir prijungė prie 
vos 1321 metais.

* Didysis plentas nuo 
gės iki' Šiaulių buvo ' pravestas 
1839 metais.

Kijevo
Lietu-

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ATKšTfoS AU 1OM0BIL1AMS PASTATYTI

VANCE FU.Yt.RAL HOME

WHAT/3 THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND V/HTf

©JTFOF^TXIC ZBfWClNF/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.3, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
IS,0OO TOOAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
WTHI NEXT 20 YEAW/ ,

« Didysis plentas nuo Taura
gės iki Šiaulių buvo nuklotas 
?839 metais

1424 South 5Uth Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAilKMIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės antornutniiams pastatyti

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

2657 W. 69th STREET 
Chicago. IL 6C629 

Tel. 925-74C0

8929 SO. HARLEM AVE 
Bridgeview, IL 60455 

Tel 598-94C0

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraus'os 
iki $100,000.

Laioo<i<»ių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

5 — NanHeffc*. Chic^co, R. Pl. Wcdrm^rbr. April 16. 19f>6

11028 Southwest Hwy,, Palos Hills, Illinois 

f ei. 9744410

Nuo 1914 metu c.

MIDLAND
FEDERAL

AND LOAN ASSOCIATION 

4440 AFC'*??
It <1*32 

PHONE 254 4470

0/3 ARI FULLY UCINIED T3 PRUOUBt 
DRUOS, PERFORM SURGERY AND UTIUZI 
ALL OTHER t CII NT IF KAILY ACCEPTED 
MUNS FOR TREATING IN JURY AND WWl, 
INCLUDING THE US I OF NIAMIPULATIVI J 
TUfOAOV. ---- J----*

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

HGMT heap*

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tdcf. 778-1543 Cheracol®
FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!

&LTMOO4M ok 
r ESC 5 MT C* TXI

TIM O*

> ŠIMAITY RYASON 
Fortui poopiMion 
KAPtD MCWTMITKI 
ruPMAtu rr plac<» 
0*< TRAiMIMB ♦rNtAMr,

VASAITIS-BUTKUS

1440 South 50th Avenue 
Cicero, ITIinofa 

Telefonas — 652-1003

plauci.il


BALTI.JO KRAŠTUOSI*
st:

REZOLIUCIJA
b

LSKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS PERMINAMI

ęI
I

T «

?'

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE- 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

STALINO DUKTĖ IR ANŪKĖ 
VĖL ATVAŽIUOJA 

AMERIKON

I

ri.seit
’r 

naivu

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

IUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

£212 W. Cermak Road Chicago, HL TaL 847*774]

BUTŲ NUOMAVIMAS 
« MAMŲ PIRKIMAS • PAROSIMAS • VALDYMAI 

A HOT ARI A TAS f VERTIMAI, 
f '

¥B8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS* "

I, BACEVIČIUS — REALT1
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

*1

Kanadoje suvažiavimo įvy
kusio kovo 15 d-, 1986 m- Lietuvių Namuose, 1573 Blous 
St r. W.. Toronto, Ont.

Baltų tautos — Estija, Latvija ir Lietuva dar vis per- . 
gyvena ypatingas fizinio ir dvasinio teroro kančias, ku
lių apimti sunku suprasti to nePergyvenusiems. Visa tai 
vyksta jau 41 metus, po II-jo Pasaulinio Karo pabaigos, 
kuri turėjo atnešti “išslaisvinimą” viso pasaulio tautoms.

Mes prašoms Kanados Federalinės Vyriausybės Pa
smerkti Sovietų imperializmų ir Pabaltijo? valstybių oku
paciją.

Neseniai Kanados vyriausybė stipriai pasisakė apie 
Pietų Afrikos gyventojų teises balsuoti ir buvo net pasi
ryžusi taikyti šiam kraštui ekonomines sankcijas- Visai 
Ryty Europai — 62 milijonams žmonių ši balsavimo teisė 
biivo atimta nuo II Pasaulinio Karo-

1^————————r ---------C--------------

AMERIKA DŽIAUGIASI, AMERIKA LIŪDI

Prašome netaikyti dvigubo standarto užsienio politi
koje ir traktuoti baltuasius žmones- Europoje lygeteisiai. 
kaip juoduosius Afrikoje. Taip pat raginti visas vyi iausy 
bes, įskaitant Sovietų Sąjungą, savo pavaldinius traktuo
ti su pagarba, atsižvelgiant Į Žmogaus Teises. Vienas pas j 
kutinių Ministerio Pirmininko pareiškimų, kad “mes tu- į 
rime pasitikėti Sovietų Sąjunga” yra beveik toks Pat ge- | 
ras, kaip kad Britų Ministerio Pirmininko Chamberlain’o 
po Muenėheno Konferencijos su Hitleriu.

Mes esame labai nusivylę mūsų vyriausybės laikysena 
Rytų Europos gyventojų atžvilgiu ir specialiai — Baltijos 
valstybių atžvilgiu-

Laisva Europa reiškia taip pat taiką tame kontinente.
Mes Pritariame Kanados Federalinės Vyriausybės 

nutarimui sustiprinti Kanados ginkluotas pajėgas ir pa
laikyti aHjantus NATO ir NORAD organizacijose.

Rezoliucija yra priimta Suvažiavimo delegatų.

Pirmasis; šių metų mėnuo Chi- 
cagai atnešė garbe, kai Bears 
(meškos) New Orleans? laimėje 
futbolo rungtynes- Nežiūrint 
žemiau nulio šalčio. Chicagos vi
dų rmiestyje susirinko pusė mill- 
jono futbolo gerbėju. Po žaidimo 

k a rpytų pdpienų, “ko nf e tti ”, ku
riais iš dangoraižiu auteršė gat
vei Tokioje minioje buvo ne
mažai sutilptu, 18 pusbernių po
licija nusivežė... Ekstazės apimti, 
kad ir.vieną kitą mašiną apvertė, 
bet už tai niekas nebaudžia, — 
eina “garbės” sąskaitom..

Praėjus po didelio triukšmo 
kelioms dienoms, Amerika ištin
ka istorinė-nelaimė, septyni ast
ronautai žūsta sprogime erdvė 
Įe... Jų tarpe viena mokytoja iš 
New Hampshire valstijos. Žmo

ORAFIX Special keeps all dentures 
including older ones securely in place

Konjakų pasididžiavimą nuo 1715 metų.

™£SMZ.0fC0WD£A’Cf«.l

Special patented denture 
adhesive formula, 
activated by moisture in 
the mouth, helps eliminate 
slipping and sliding. Holds 
all dentures including older 
ones tight.
GET FREE GIFTS 
FROM ORAFIX.
See package for details.

us for 
fin>ncJns-

AT OUt 10W IATB
4*

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Petsr Kazanauskas, Pres. Tel.: 847*7747 

KXJBSt Mon. TU4. f r 1.9-4 ht. >-X

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

nės televizija j? matė, kaip dide- j 
lė ugnies pūslė persiskyrė i dvi 
šakas, tarytum fejerverkas, už
geso ir kartu užgeso septynių 
drąsuolių gyvybės Narai iš At
lanto išėmė k lias suspiegusio ■ 
Challenger dalis, bet astronautu 
lavonu ligi šiol nerauo.

Drąsuolių buvo, jų bus ir to- i 
liau, kurie aukojasi žmonijos ge
rovei ir progresui. Amerikai i 
draugingi kraštai dėl šitos tra- < 
g.iškos nelaimės prisiuntė užuo- Į 
jautos pareiškimus. 1

Prezidentas Reaganas paskel- i 
bė gedulo laikotarpį JAV vėlia- ’ 
va nuleista iki pusės stiebo.

Šiaip ar taip, Chicagos sporto-; 
komandos veikė taip, kaip dar 
niekada anksčiau. Pavz. Soldier . 
Field futbolo rungtynės sutrau- ‘ 
kė milijonines minias. Kai kas

i (Atkelta iš pirmo puslapio)
Ji susipažino su architektu 

William Peters ir susituokė. Su
silaukė dukters Olgos. Ja rūpi
nosi ir augino. Bet tuo pačiu 
metu išsiilgo savo sūnaus ir duk
ters, palikti! Sovietų Sąjungoje. 
Ji persiskyrė su Petersu ir išva
žiavo į Angliją, leisdama dukrai 
įsteti j turtingų britų mokyklą. 
Londonan atsiųsti Chruščiovo 
agent?,: Įtikino ją grįžti Mask
von-

Tai buvo didelis Chruščiovo 
laimėjimas. Svetlana grįžo Mask
von su Olga. Sovietų spauda pla
čiai aprašynėjo jos gyvenimą už
sienyje, komentavo knygas ir 
pažymėjo, kad ji pati su dukra 
grįžo Sovietų Sąjungon, kurion 
ji grįžti savo laiku nenorėjo.

~ Chruščiovas ją laikė Maskvo
je dantis sukandęs, bet kai vai- 1 
džią paėmė Brežnevas, jis Svet- 1 
Jana su dukra išsiuntė į Graži- J 
ą. Ten mergaitė pramoko rusiš

kai, gruziniškai. Bet greitai su
sipyko ne vien su Staline, bet ir Į 
nusižudžiusios Stalinienės gimi-J 
uėmis. Labiau įsitempė Duotai- 
kos su Gruzijos komunistų par^ ’ 
tijos vadais. Svetlana ir Olga pa- • 
sijuto visiškai izoliuotos nuo 
Žmonių. :

Niekam nieko nesakiusios abi 
■atvyko Į Maskvą. Jcs buvo pasi
ruošusios priešintis, jeigu polici
ja prie jų būtu kibusi. Pirmiau- . 

5 s’a jodvi nuvyko į Amerikos kon 
j <U'latą ir aiškino, kad Olgos pasas ' 

galioja, nes ji buvo Amerikos pi- j 
lietė. Kas gema Amerikoje, tai 
tampa Amerikos piliečiu. Niekas 
jam ar jai negali pilietybės atim
ti Ji sali grįžti, kada tiktai nori.. 
Leidus dukrai grįžti, motina ži
nojo, kad ir jai bus leista išva
žiuoti. i

Svetlana dar neprašė leidimo 
išvažiuoti, bet politinis biuras

į Lietuvą
1 RUBLIS — Sl-85 ' " 

j ; . į j
(įskaitarit! perlaidą ’ 

ir apdraudą) į
s -

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi-

Jis teisėtas ir apdraustas.

Gramercv
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

mą.

Newark, N.J. 07102
Est. 1947 

jau buvo nutaręs leisti jai išva
žiuoti. Kada ir Svetlana paprašė 
leidimo išvažiuoti, tai atsakomin- 
gas pareigūnas tuojau atsakė, 
kad gali išvažiuoti, kada tiktai 
nori.

Dar nepatvirtintos žinios, ar 
abi moterys išvyko iš Rusijos, 
bet sovietų propagandos agentū
ros jail tvirtina, kad ne vien Ol
ga, bet ir Svetlana gali laisvai 
Įvažiuoti ii išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos. Tvirtinimai, kad sovie
tų valdžia neišleidžia žmonių ne
turi jokio pagrindo. Visa tai yra 
tuščia propaganda. Stalino duk
terį Kremlius įleidžia ir išlei
džia, bet šimtus tūkstančių kitų 
motėru ne tik neišleidžia, bet 
siunčia į prievartos darbo 
vykias, jeigu jos prašo.

sto-

Trumpai
r.

Chieagos. "šy 'P-riartcjska us> sq- 
i-elių rėmėjų, banketas su--prog
rama Įvyks sekmadienį balan
džio m. 20 dn., 3:30 vai.p.p. Šau
lių salėje — 2417 W- 43 id. St.

Programoje dalyvaus p. Thad 
deus Rūta. Banketui

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiate* keliauti — kreipkitės J Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureaii 
1727 8- Western Av^ Chicago, ELL 60643

TelsT 312 238-i787
> ^yrixdmwtx pataniRTlnui lėktuvų. tnukLnlo. Mtq keliem
(eruliei). neAouCių lt šutomo Dilių nuomavimo rezervacija*, rkrduooa- 

©e kelionių draudimu*; Organizuojame keliones i juetuvą ir kit® t'iitus; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infer- 
nacija* vqs&i* tenon ių reik*1*1*.

• Taupykite *knad*nil Chartered iėktavaia. tik rererruGCi vieuu 
ii inkjrto — prie* 43 - GO diezui .

PASSBOOK 
SAVINGS... d,.

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

Stasys Pieža. Pirmininkė Sabina 
Klatt ir valdyba kviečia visus 
bankete dalyvauti ir tuo parem
ti jų veiklą.

įėjimas — auka ?6.

JAV (R) Lietuvių Bendruo- 
menėsVidurio Vakarų Apygar
da rengia Simono Daukanto pa- s 
minėjimą, kuris įvyks 1986 m. I 
balandžio 20 dieną 11:45 vai. j 
Marquette Parko parapijos sa-J 
Įėję. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti.

Apygardos valdyta

Lietuvoje esančių giminių yra 
paieškomas Robertas Juknevi
čius, — Jono, gimęs 1924 m. Ute
nos apskr.j Užpalių valsč., Ma- 
žeikiškių kaime? Žinantys apię 
jj prašomi atsiliepti šiuo adresu; 
Vitalis Umbrasas, Rt. 2. Lemont 
Rd.. Lemont, Ill..60439, ■ . j

■ — Jeigu ncrjzikuo&ime, tai te- 
'.rbrą va'rtojančios valstybės -vpa- 
grobs visą,pasaulį; ir mums tek
tų. raitytis, — parlamentui pa- 
-rėiškė .premjerė Margarita That
cher.

p. inaa- į ------------ ---------:-------------------
vadovausi PIkKSTE j a v taupymo BOiMUf

Skambinti YA 7-9107 (3120) 776-3700

H<ti
Intw^rt R>*»<

--------- ------> t

UAL MT ATI KX SAL*

9 butų mūrinis Labai geros pajamos, 
i Dilelis butas savin ink uL Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas, 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. G3rd St 
TA: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

Also delinquent tax property. 
Call 1-805.687-6000 

Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERAL 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS. 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
Et DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Tel. 585-6624

HELP WANTED — NįĄLE-FEMALF 
Reikia Darbininku frį^Darbininkiy

GOVERNMENT JOBS.
$16,040 — S59,23G/year.

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

For current federal list

INCOME TAX SERVICE
Pajamų mokesčiai

RENTING IN GENERAL 
N u o m o f

Bridgeporte turim 6 švarius, 
šviesius, šiltus ip nebrangius 
miegamuosius kambarius. Gali- 
nia naudotis virtuve. Telefonuo- 
kite: 225-3270. susitarsite su sa
vininku, pamatysite ir apsigy
vensite. 1

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iž lauko
Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St 
(Town of Like) 

ir iš vidaus.
i

z

a

Miko Lileikio apsakymų knyga 
‘'Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX Šimtmečio 
vadžios iki n Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 1X4 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” it pas 
•utnrių: 6729'So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

I

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms įš Lietuvos ir kitų 
kraštų. Kreipitis: A & L 
Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
TeJ. 31-2 523-9191. ' I

Dengtame ir taisėme visų 
šių ogus. Už darbą garan- ! 
tuojame ir esame apdrausti, j

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue. 

Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1717
i

£

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 5. Maplewood, Tol. 254-745$

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
'škvi»*timpi. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai
t

I

>-
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■

t

Advokatas -
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: auc
9 vaL ryto iki S vaL vakaru

TeL 776-5162
S84J West 63rd Strwt

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Dirbo valandos:

Nuo £ ryto Iki 5 vaL popiet
Šeštadieniais pagal susitariau

UO6 S. Kedila Ava. ' 
s Chicapo, I1L 6062? j

TeL: 778-8000

TOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomls 
formomis. i J

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų admnrtslrac^ojo.

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, April 16, 1986

T




