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POPIEŽIUS SIEKIA ARTIMESNIŲ SANTYKIŲ 
SU GORBAČIOVU

Nori sudaryti sąlygas, kad būtų galima išaiškinti 
*. . \ Gorbačiovo poziciją.
ROMA, Vatikanas. — Popie

žius Jenas Paulius II-sis ieško jį laikytį Paiyžiuje ar kurioje k i 
būdų, kad galėtų pagerinti saly- toje vietoje, bet išsiuntė ir Gras- 
gas.tarp Sovietų Sąjungos ir. se mieste apgyvendino ji tuščia- 
Vatikano. Prieš porą metų popie.
žįuš manė, kad per Lenkiją turės 
tuos santykiiis išaiškinti ir susi
tarti, bet nieko iš to neišėjo. Len 
kai šūkavo, protestavo, buvo’ arės 
luojami, .•bet .prie pasitarimų Jr 
sų gyvenini o? klausimų visai nelje 
tė." U , ’ • ; .

Popiežius nenori kištis į visus
Rusijos; reikalus, bet jis norėtų 
pasiekti geresnių santykių su 
Rytų Europa. Diplomatų terpe 
ėjo šnekos, kad popiežius būtų 
sutikęs net nuvažiuoti į Sovietų 
Sąjungą net į Maskvą, hėt kata^ 
lanietis Jba Quinn.Navarro Valls, 
kuris tvarko Vatikano santykius 
su':Sovįėtų Sąjunga pareiškė, 
kad tuo tarpu popiežius visai ne
sirengia vykti-Į Maskvą. Bet jis 

. pareiškė, kad popiežius norėtų
artimesnių santykiu su Rytu. Eu
ropą. V ’ ’ _ r L 2

Popiežiui yra labai gerai žino
mi Kremliaus santykiai su katali 
kų bažnyčia-.: -Bet ^popiežiui taip

me viešbutyje. Ten jis praleido 
šaltus mėnesius, bet dabar pra
deda grįžti turistei. Ten važiuo
ja ir džiovininkai plaučių sustip
rinti. Alpėse sveikesnis oras, džio 
vininkai sustiprėja.

Šią savaitę buvęs Haiti valdy
tojas su visa savo šeima važiuo
ja į Prancūzų Rivierą, kur visa 
jo svita praleis vasaros mėnesius 
Jis norėtų grįžti i Haiti salą, bet 
kariai atsisakė ji priimti. Jam 
ruošiama byla už krašto pinigų 
eikvojimą.

dideliiL^ltaiWBe^ife’f^i buvę 
Krėmtoiš lvąidovupažiūras Va- 
žiuš^orėtųĮ’iššiąišktntp.' naujų 
KcėmlaUs .valdovu ąąažiūrasįį Va
tikano ir katalikų bažnyčios rei
kalais. Popiežini rūpi, išaiškinti 
nauju Kremliaus valdovų nuo
taikas. Popiežius yra įsitikinęs, 
kadi dabartini s momentas yra pats 
patogiausias tiems santykiams pa
gerinti.

jl&įfe buvę

UŽDARYS ŽIBALO. VERSMES
< LIBIJOJ’

WASHINGTON, D. C. Prez. 
Reaganas įsakė visoms Libijoj ■ 
veikiančioms Amerikos i žibalo 
bendrovėms birželio paskirtą die
ną uždarytį visas žibalo bendro- 
vės ir iškeliaut i-iš’Libijos:

Šį įsakymą prezidentas Rea- 
; ganas pasirašė gegužės 7 dieną 
ir pasiuntė Į Libiją, kad praneš
tų v^^^'jąi’eigūnanisz^ykdy- 
ti. ■ y

— Kansas-,valstijoj, . Vicitoj, 
statomi.’“Cessna” maži lėktuvai. 
Vakar bendrovė atleido 900 dar
bininkui -

HAITI VALDOVAS GYVENA.
■ RIVIEROJ'

GRASSE, Fr. — Haiti valdo
vas Jeane Claude Duvalier, pap
rašė Amerikos sprausminį lėk
tuvą, susisodino savo žmoną, bu 
vusį josios vyrą, tarnus ir vasario 
7 d: išskrido į Prancūziją.

- ...Jeruzalio žurnale iškeltaipolitinis • skandalas su
krėtė parlamentą ir visą Izraeli. Likudo partijos pir
mininko Icako Šamiro politinė veikla gali būti baigta..

BUVĘS PREMJERAS 1CAKAS ŠAMIR ĮSAKĖ 
KLASTOTI PRANEŠIMĄ

— Aš žinojau, ką premjeras privalėjo žinoti, bet aš 
negaliu to pasakyti,

JERUZALĖ. Izraelis. — šio
mis dienomis viešumon iškilo 
skandalas, kuris gali būti dides
nis, negu demokratų partijos 
Centro komiteto dokumentų pa
grobimas Watergate viešbutyje. 
Skandalas ir melagingi pareiški
mai privertė prez. Niksoną atsis
tatydinti ir išvažiuoti iš Wa
sh ingtono.

i Paaiškėjo, kad buvęs Izraelio 
premjeras Icakas Šamiraj, įsake 
suklastoti vidaus reikalų parei
gūnams dokumentus apie suimtų 
dviejų arabų teroristų mirtiną 
sumušimą.

| Beginui atsistatydinus, krašte 
premjeru 1984 m. tapo dešinioji 
Begino ranka vyriausybėje. Ta

i' da buvo suimti du arabai teroris- 
.- tai. Mušimas buvo .toks smarkus, 
• kad arabai neatsigavo. Fremje- 
I ras Šam r buvo infoimuotas apie 
1 įvykį vidaus reikalų ministeri
joje jis įsakė suklastoti oficialų 
pranešimą apie suimtųjų sumu- — Michail Gorbačiovas žino 
Šimą ir įsakė apie tai tylėti. -apie Černobylo pavojų ukrainie- 
— Ižraeho ąparlaHiemd^komisija, čiaras, bet jis neturi, kitų prie- 
ir laikraščiai patyrė apie 1984 m. meniu pigiai elektrai gaminti.

— pareiškė Šamiras 
sitarimas rudenį perleisti prem
jero pareigas Šamirui-gali atpui- 
ti. Nežinia, ar parlamentas sutik
tų patvirtinti ministerio parei
goms šamirą. Jis tikrai negalė
tų vadovauti vyriausybei jeigu 
Įsakinėjo klastoti valstybės do
kumentus.

Jeigu premjeras Peres nebuvo 
informuotas, tai iada bus skel
biami nauji parlamento rinki
mai. Pereso susitarimas su minis - 
teini šamiru atkristų. Yra pa
grindo manyti, kad darbiečiai 
laimėtų parlamento rinkimus Ir 
visas reikalas pasisuktų kita 
krvptimi. Izraelio politikai tvir
tina. kad Šamiras padarė neap
galvotą pareiškimą, kuris jam 
gali pakenkti, kaip prez Nikso- 
nui pakenkė įsakymas laužtis Į 
užrakintą kambarį ir grobti de
mokratų centro komiteto doku
mentus, kurie nebuvo pavojingi.

PAKISTANE IŠSPROGDINTAS PAN AMERICAN 
LĖKTUVAS IR ĮSTAIGA

-Šiunčiamamė maiše palikta bomba sunkiai sužeidė 
policininką

KARACHI, Pakistanas. — Ke- transporto Įstaigą, 
tūriuose maišuose paliktos bem- 

i Arabijos— Praeitą savaitę.Hughes bend’-bos sųnailano Saudi 
rovė atleido 4 000 darbininkų. Ji’ transporto Įstaigą. Pan Amerikai! 
tikėjosi gauti vyriausybės ūžsa-. . transporto įstaigą, sunkiai sužei-
kymus lėktuvams statyti, bet jų dė 3 žmones ir vieną policinin

ką, ir iš.Taj Mahal viešbučio ne- , 
šamabomba sprogo ir 
sužeidė sargybinį. Gydytojai

negavo.

Saudi Arabijos sargas, polici
ninko lydimas, nuvyko paimti 
siunčiamą maišą. Viskas buvo 
taip sutvarkyta, kad 
maišas turėjo būti 
lėktuvą ir nuvežtas į

— Nuo birželio pradžios tele- 
fonu bendrovė pakėlė mokestį' turi vilties jį išgelbėti, 
doleriu mėnesiui, privatiems 
žmonėms ir mažoms įmonėms.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $344.

Karachi provincijos policijos 
vadas Syed Fada Ali Shah pa- 

j skelbė, kad gerai organizuota | 
teroristu gauja padare didelės i 
žalos Saudi Arabijos ir Par. Ame
rikos transpoi-to įstaigoms. Kaip 
vienur, taip kitur buvo padėtos 
bombos, kurios miesto centre iš
daužė šimtus dideliu langų, du
rų ir požemių.

Be to. keturios galingos bom
bos buvo sudėtos į maišus. Jos 
sproginėjo viena pc kitos, 20 
minučių protarpiais.

SUŽALOJO IŠTAIKINGIAU- 
SIĄ VTEŠBUTĮ

Karachi mieste stovi pats iš- 
taikingi.nusias Taj Mahal viešbu
tis. kuriamo apsistoja turtingiau 
šieji Indijcs keliautojoj. Polici
ninkui buvo Įsakyta paimti mai- 

nunešti į Saudi A.rabijo*

paruoštas 
nuneštas Į 

Atėnus, 
mirtinai ' Bet policininkas nespėjo nuneš

ti siunčiamo maišo į transporto 
įįsteigą. Maišas sprogo ir polici
ninkas buvo mirtinai sužeistas.

KALENDORĖLTS

Saulė teka — 5:18. leidžiasi —

! Susidaro įspūdis, kad Saudi
> ir Pan Amerikos įstai

gų susprogdinimas buvo suorga
nizuotas to pat:?s Libijos dikta
toriaus Chadafi. Skrenda specia
listai nustatyti, koks buve varto
jamas parakas ir sprigdinimo 
priemonės. ,

tžės 31 dn. — Petronėlė, 
Gintautas.

Vietnamo kariai apšaudė tremtinių stovyklą ir už- 8:17. 
uušo du vilkus. Debesuotas, bet šiltas.

ir laikraščiai patyrė apie 1984 m. 
įvykius, panoro ištirti reikalą. Ji 

j pirmiausia pasikvietė klausimą 
viešumon iškėlus savaitinio, žur
nalo skandalą. Parlamente komi
sija yra-pasiryžusi išklausinėti 
buvusį premjerą šamirą, Liku- 

■ do partijos vadą, žurnalas vadi- 
' uosi "Kotoret Rasit”.

— Aš žinojau, ką premjeras 
. . j . _____________ j - -j .... • privalėjo žinoti, ir aš pasielgiau,
I tojų sauvalę. Ontario vyriausy-' kaip premjeras privalėjo pasi- 
bė nustatė, kiek gydytojai turi i elgti, o platesnių paaiškinimų aš 
tęsę imti už gydytojų teikiamus negaliu skelbti. — penktadieni 

Jie gali imti ma- pareiškė ministeris šamiras.
Šis ministerio pareiškimas rei- 

tikrinimą f kalo neišaiškina. Tas yra tik ži
balo įpylimas į ugnį. tvirtina 
opozicijos nariai. Komisija yra 
pasiryžusi apklau.-inėli dabartinį 
premjero pranešimą Parlamen
to nariai nepatenkinti buvusio 
premjero pareiškimu. Jie taip 
nori patirti, ar premjeras Pere?, 
kviesdamas Šamirą į koalicinį ka
binetą žinojo apie buvusį skan
dalą. ar nežinojo Jeigu jis ži 
nojo. ir vis dėlto šamirą pakvie
tė vvriaiisvbėn. tai reikalus teks 
kitaip spręsti. Bet jeigu jis ne
buvo tiksliai informuota*, tai sti-

liukai nenori atsakyti. Keliones 
jiems apmoka Maskvos agentai.

— Kada vokiečių kariai užėmė 
Austriją, tai Kurt Waldheim ta
po nacių smogikas, padėjo areš
tuoti žydus ir nacių priešus. 1.

i KANADA BANDO SUVALDY
TI GYDYTOJUS

1 TORONTO, Can. — Ontario
. vyriauybė bando suvaržyti gydy i

patarnavimu? 
žiau už aplankirr.ą ligonio na- ; 
muose, už sveikatos 
ligoninėje ir už receptus

Ontario gydytojams nepatiko 
šis Kanados vyriausybės patvar- i 
kymas. Jie nutarė paskelbti strei
ką. Ontario valstybėj yra 17.000 
gydytoju. Kada jie ?u?trcikavo. 
tai buvo jaučiama visoje provin- , 
rijoje.

Gvdvtojai streikavo tiktai dvi ' 
dienas. Ligoninėje esantieji gy-. 
dvtojai nestreikavo. Jie lankė 
ligonius ii' teikė jiems reikalingą

PRAEITĄ SAVAITĘ BAVARI
JOJ MAIŠTAVO ŽALIUKAI j

MIUNCHENAS, Vok. — Pra
eitą savaitę keliose Bavarijos vie 
tose buvo riaušės. Praeitais me
tais Bavarijos miesteliuose atsi 
rado Žaliojoj partijoj žmonių, ku 
ric reikalavo, kad Vakarų Vokie
tijoj esančios Amerikos karo jė
gos išvažiuotu namo

Žaliųjų partijos žmonės neturi 
jokios įtakos Vakarų Vokietijoj, 
bet p?<kutmiii metu jie pradėjo 
važinėti po visą Vakaru Vokie
tiją, organizuodavo mitingus, ku 
riuoee kalba apie reikalus išvary
ti amerikiečius. Bot kai klausy
tojai užklausia žaliųjų agitato
rius. kodėl Rytų Vokietijoj, jie 
nereikalauja kad sovietų karo 
jėgos išvažiuotų iš Rytų Vokie
tijos, tai ‘‘žalioji” nepajėgia at 
sakyti į šį klausimą. Jie nutyli ir 
pasibaigia visas milingas.

— Kas jums apmoka keliones1 
— tai antras klausimas į kuri ža-

Neatrodo, kad gydytojai imsis 
streiko Jie patyrė, kad Kanados 
vyriausybė ruošia Įstatymą, kuri.

valę. Tvirtinama, kad naujas įs
tatymas uždraus gydytojams 
streikuoti- Jei kuris streikuos, 
tai jam atims teisę gydytojauti.

— Rockwell bendrovė, gami
nant: B—1 Lo> Angeles mieste 
atleido 6.800 darbininkų.

— Atrodo, kad prez. Reaganui 
įgriso ncpapra>tai didelis Izrae. 
be vadu už-isnyrima* nesitraukti

— Gorbačiovas antradienį pri
ėmė Libijos atstovą ir jam pri
minė. kad toro-a- yra pavojin

_  Margaret Thatcher pareiš
kė. kai Artimųjų Rytų taika ga
li apsieti be Jasir Arafato, nes 
jis neatstovauja palestiniečių

— Sovietų valdžios statomos 
stotys atomo energijai - naudoti 
yra labai pavojingos. Amerikos 
specialistei pataria jas sustabdy
ti. nes jos sproginės, kaip Pripe- 
čio stotis.

— Ranald w. Pelton pardavė 
sovietų šnipams didoki! dalį slap 
i u nutarimų ir jo paties sudarytą 
slaptą šriftą, Baltimorės teisme 
paaiškėjo. Jis gavo $35.000.

— Piladelfijoj peiliais mirtinai 
nubadytas islamų 65 metų moks
lininkas Ismail ai Farugi. jo žrfic- 
na ir 27 metų nėščia duktė. FBI

-— Prez Reaganas gavo milijo
nus atvirukų, prašančių vyriau
sybę uždrausti Kurt Waldhoimui 
;žengti i Ameriką Jugoslavai ji 
paskelbė karo nusikaltėliu.

Amerikos aviacija sustiprino Vakarų Vokietijoje 
karo jėgas- kad galėtų padėti apraminti triukšma
darius. c
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Liaukimės šaukę sklerozę ir sroką, tabokų 
—dūmais ar čiulpimu, — tik tada mes galėsi
me sėkmingiau su tomis -negerovėmis tvar

lai 
šiand 
leidžian 
cigaretė 
dabartir 
tojas legalizuoto^

i Ir štai dėl ko;
Rūkoriai 60 procentu greičiau 

Baigia Savo Gyvenimą

Šio krašto vėžio tyrimo įstaiga 
(American Canser Saciety) su-

Mediciniška tiesa
Mediciniškas faktas yra, kad 

perriebus kraujas cholesteroliu 
ir pakeltas kraujo spaudimas tu
ri ryšio su širdies negerove ir 
stroku. Tabako rūkymas nė kiek 
nemažiau artina širdies ligą ir 
stroką. Teks rūkymas sunkina 
su stroku besirišančias* ligas. To
dėl rūkymas yra didelis pavojus, 
rūkoriui.

Tabake nėra vienos medžiagos, 
kurią galimą .išskirti ir ap
kaltinti vėžio aUkraujagy^lių Ii- j 
gos atsiradimu pas rūkorių. De
gant tabakui , gąminatri-; dujos Jr 
dalelių mišinys. Tas mišinys ir 
tos dujos gali jaudinti kiekvieną 
kvėpavimo organo dalį ir pakenk 
ti žmogaus kraujotakai

Degančio tabako dujos šuside7 
da iš kenksmingii ir. nuodingų 
žmogui medžiagų^ kaip anglies 
viendeginis (carbon monoxide} 
— mirtinas nuodas. "Degančio 
tabako išskirtos dalelės, Iškaitant 
smalas, yi*a erzinančios ir vėžį 
prišaukiančios. Tose dalelėse yra; 
ir nikotinas ,-^ $tipjrusynūo^as. oi 
taip-pat ir maži kiekim-aršenike, 
kuris irgi yra miodingas. Kai 
žmogus . įkvėpia —* užsitraukia 
tabako dūmus, minėti1 nuodai su
sigeria į kūną. Tai legalizuota sa.. 
vižudybė. . . .

'■ N eužsitraukiantieji Rūkoriai
* Irgi Naikinta Savo .Sireikaėą~n .
I’1" I . . X , ”

— Aš neužsitrau-kiu rūkyda-
— - -C - *

mas, todėl aš nekenkiu sau ir ga
liu rūkyti, -L- sąkojiai kuris-mū
siškis rūkorius. Tai; apsigavimas,, 
nes taip nėra su rūkymu. Mat,

90 procentų nikotino susigeria i 
kūną
procentų jo susigeria į kūną ne- I 
užsitraukiant, vien tik papsint. 
Vienok ir tas nikotino kiekis ar
do sveikatą, nes vieno lašo ni
kotino ant veršiuke šnervių jį 
staiga kaip kulka nužudo.

Taigi, neįkvepiant rūkymas ir
gi atmestinas, nes jis tik truputį 
mažęliau artina širdies atakos ir 

. stroko pavojų;
.Pypkių ir cigarų rūkoriai irgi 

kiek lengvina minėtą, širdžiai, ir 
•smegenims pavojų, jei. jie ne- 
Įkvepia. Tik ir čia be vargo ne
apsieinama: tokie rūkoriai, kiek 
didesne rizika, burnoje gauna 
vėžį; Todėl nebūkime strausai

nesigmkime nuo širdies atakos 
rr stroko pypkės — cigaro rū. 
kymu bei tabako dūmu neįkvė- 
pavimu. Tokie ginklai yra men
kos vertė*. juos meskime šalin. ■» * v , ■-,

Apgavikai Nesnaudžia
J' ’ • - _ < <

. Tabako magnatai nedari iš kai
lio, kažkuo .daugiau nąu j ųįi .
toju srtmėdzįojukt^ė^ su^SKŠjo 
čigarėti.nius filtrus,. neva apsąu - 
gančh.is_niK> minėtų tabako ter
šalų. Tikrumoje, tie filtrai yra 
apgavikų, pasakėlės.
.Rūkoriai rūko tik t dėl te. kad 
jie, .tampa, žalingo nikotine mė
gėjais,. kuris -kartų,-sU tabako du
jomis 'k smalomis-daro rūkymą 
patinkančiu rūkytojams. Nors 
kai kurie filtrai surriažina nikoti
no, dujų ir smalų kiekįjburnoje, 
bet rūkorius pasitenkina atsiek-

užsitraukiant, o dešimtį linko žinias, kurios nurodo, kad | 
* dar vieno cigarečių pakelio per. 
■dieną nesurukantieji susilaukia' 
60 procentų greitesnio savo gyve 
nimo galo, palyginus su nerūką n- 

Jčiais. Gi tie, kurie surūko 1-2 po-1 
/kelius cigarečių per dieną, jie 
net 90-čia procentų greičiau išsi-1 
tiesia ant menčių. O tie, kurie’ 
sučiaumoja 2 ar daugiau poke

rių kasdien, jie net 120 procentų 
pagreitina sau mirtį, palyginus 

nerūkančiais.
Dar Ne Galas Cigarečių 
Malonumo atnešto Blogio

Jauni, vos 25 metų sulaukę • 
vieno pokelio kasdien surūkyto- 
jai netenka pusšeštų savo am-' 
žiaus metų, palyginus su nerūko 
riais. Kiekvieno amžiaus rūko
riai gausiau miršta, palyginus su į 
ne rūkoriais. Net beveik trečdalis 
milijono rūkorių (300.000 jų) ne- ’ 
reikalingai žūsta kasmet nuo rū- j 
kymu atneštų įvairių negerovių.
jį,. Moteriškės Rūkytojos Irgi 

Nėra Saugios

Minėtos statistikos liečia vy
rus- Bet ir moterys nėra saugios Į 
nuo tabako rūkymo blogų pasek-1 
m&ų, nors jos rūko mažiau ir j 
trumpiau negu vyrai. Pradėjus; 
moterims rūkyti, jų rūkančiųjų! 
mirtingumas vejasi vyrus ir da
bar jau pasivijo, juos^ ir eina 
kartu, lygegrečiai su rūkančiųjų 
vyrų mirtingumu. Ir tos rūkorės 
ima nukentėti lygiai su vyrais 
nuo širdies kraujagyslių ligų, Iti„ pradeda gausiau -.rūkyti ir tuo

su

Alfonsas šidagis ir Marija Naujalienė vadovauja 
lietuviškomis sutartinėmis Alvudo pažmonyje, Lietuvio 
sodyboje.

Nuotrauka M. Nagio

plaučių vėžio ir stroko. i Iš likto,
Dar ne galas rūkančiu moterų

vargų: jos nėščios gausriu persi: I RLusimas As perku pieną ne
leidžia ir, jei pagimdo, tai ju kū- | sjai « P^įstamo ūkininko. Jis 
dikiai yra mažesnio svorio. Pas- i ūmesnis ir gerai surūgsta 
tarųjų pusšešto savo svoris laiko atkalbą mane nuo tokio pir
mas priešlaikinio kūdikio svoriu Gilt i, toks pienas yra per. 
ir dėl to tokie kūdikiai yra ne-į rieblb?.,r ^ali ^lkelti viduriavi-į 
atsparūs į varioms ligoms. Per < rna‘ Kiek čia teisybės?
pirmą gyvenimo mėnesį tokių i Atsakymas. Vartotinas Kiek- 
kūdikių mirtingumas yra didelis, j vienam tik nugriebtas; ar dau- 

motinos ‘ gjų daugiausiai 2 procentų pie- j 
nas kraujagyslių apsaugai;

.1 pertek- ] 
liaus Reikia dabar žiūrėti ne tik ’ I 
skanumo, bet ir sveikumo. Tik- Į 
i ai tarp pradeda mūsiškiai elgtis,! 
tik- gaila, dažnai jie pavėluoja . 
gerokai: kai gauna širdies ataki’j 
ar stroką. Žinoma, Tamsta iieno-Į 
return tokio Lkimo susilaukti.

Dar ne visa istorija su tokiu! 
pirkiniu.

Dabar žmonės įtikinti kad na- 
luralus, valdžios patikrintas pie- į 
nas — šviežias yra geresnis už 
komerciniai perdirbtąjį. Todėl 
dabar imama gausiau jo reika-1 
Jauti. Tikrenybė yra štai kokia- •

Pieno reikalus tvarkanti šio j 
krašto įstaiga (Medical Milk Co
mmissions, Inc.) nustatė pieno 
paruošimo ir pardavimo taisyk
les. Pienas gali būti parduolamas 
šviežias (raw), pasterizuotas, ho- 
mogenizuotas ir su vitaminu D 
priedu. Šviežias, valdžios patik
rintas (certified) pienas yra 
.irangus ir gera dirva bekteri- 
joms augti. Nors ir valdžios pa
tikrintas, bet gali jame būti pa
vojingų sveikatai bakterijų. To-j 
aėl nitiiškiu kartais tiesiai iš j 
ūkininko perkamas pienas gali 
susirgdinti pirkėją. Taip elgtis 
mes nė vienas neturėtume.

Gi, pasterizuotas pienas (jame 
c.ikterijcs sunaikintos) yra visai 
saugus naudoti, nes pasterizaci- 
■;os mašmerija ir jos kontrolė yra

Išeina, kad rūkančios i 
virsta save kūdikių žudikėmis- :

Nieko nepadės tokios ir dar nuo gyvuliniu riebalų 
baisesnės statistikos rūkoriams 
tol, kol jie ir jos nesusitvarkys 
savomis asmenybėmis, kol rū
koriai netaps tikrais žmonėmis. 
Dabar jie ir jos neboja ne tik sa
vo, artimo, bet ir savo vaikų svei
katos. Tokie ir tokios teršia ap
linką, o labai piktinasi, kad ki
tokie teršalai gausėja mūtų ap- 

į linkoje. Rūkantieji i ūkančiosios 
yra patys didžiausi aplinkos ter
šėjai.

Išvada. Tvarkykimės su di
džiausiu žmogaus sveikatos tru
kumu — su būdo menkumu, su 
asmenybės pasilpimu, su nusitei
kimų nežmoniškumu. Tai vienas 
ir tas pats. Tokia menkystė yra 
žmogaus daugumos sunegalavi-

| mų pradžia.
i Be asmenybės sunormavimo

- Į nebus gerų paseku, bet kaip mė
ginant mesti rūkius. Todėl nuo 
sunkiausio ir svarbiausio darbo 
kiekvienas pradėkime; per ge
rus darbus eikime kurti sau ir 
kitam laimingą gyvenimą savo el- 

į gesiu, be įvairiopų nuodų, įskai
tant ir rūkymą. Daugiau apie tai 

kitą kartą. v
Pasiskaityti. Arthur Anko- 

witz, M. D. Strokes and their 
Prevention. A jovė Book.

...bai saugi.

RIMU PASINAUDOTI 
STENKIMĖS GERU PATA
Kodėl Nepirkti Pieno Tiesiai

1

t

Už atviro lango alyvos pražydo 
Ir bliksi žiedai jų iš žaliojo šydo.

O Dieve, kiek džiaugsmo- kai žydi alyvos —
Taip tyros, taip baltos.... Lyg tartum, kaip gyvos...

Už atviro lango žiedų milijonai 
Liepsnoja lapeliais, kaip saulėti monai....

O Dieve, kaip gera žiedų susilaukus....
Sudiev jau dejone, skausmai > apsiniaukus -

Sudiev jau, sudiev jau! Vii saulėtos dienos.
Vėl džiaugsmas, vėl dainos, vėl širdys ne vienos

Padangėje — saulė, o žemė}'' — gėlės....
Sakytum kad Dievas čia švi itantis kėlės....

>> : ■

Sakytum, kad vargšai čia laimės ilgėjos, 
Sakyum. kad degė čia didžiom idėjos. ..

Už atviro lango alyvos pražydo 
Ir bliksi žiedai jų iš žaliojo šydo -

O Dieve, kiek džiaugsmo alyvos mums žada 
Du<>k ranką, brangioji- — te meilė mus veda

Pro žydinčius sodus j saulėtus plotus.
Baltųjų žiedeliais, lapeliais nuklotos....

Petras Vaičiūnas

Ar Reikia Pridėti Vitamino D

KlaU'imas. Dabar naudojame 
piene pridėta dar vitamino D. 
Ar man reikia tokį pieną geriant , 
dar ir priedu naudoti vitamino I 
D tabletes, |

Atsakymas- Nustokime kvailio 
ti su tais vitaminų piiedais, kai 
ir piene pridedamais. Nėra ko, 
girtis piene paruošimo kompani-1 
joms dėl piene pridedamo vita- | 
mino D. Gero dalyko nereikia 
perdaug. Dirbąs Alabamos medi
cinos mokykloje Ir. Charles But
terworth, Jr., tvirtina, kad nėra 
įrodymų, jog suaugusieji priva
lėtų gauti daugiau Vitamino D, 
negu jo yra žmogaus valgomame 
r.iaiiste ir to vitamino kiekio, ku
lį pagamina saulės spinduliai 
veikdami žmogaus odą.

Dar tas gydytojas tvirtina, kad 
didelės dozės vitamino D gali pa
daryti žmogui aibių: sukelti per, 
riebu kraują cholesteroliu ir su
kelti širdies kraujagyslių susir
gimą. Tas faktas susektas tiriant 
gyvulius.

Ateitis parodys, kiek sunaudo
jamo vitamino D perteklius turi 
Įtakos į labai gausiai paplitusią 
arteriosklerozę šiame krašte. 
Vien pavadinimas chemikalo vi
taminu D dar neužtikrina jo sau

gumo, jei jis ilgą laiką nąudoja- 
tnas Netiziotogiškomh dozėmis. 
Aišku, kad tik gydytojui patarus 
žmogus gali priediniai imti vita
mino D vaistus. Šiaip žmonėms, 
pakaks jo naudojant mišrų mais
tą ir geriant po kvortą pieno kas
dien. ’ ' i• • •

KILNIOS MINTYS

Nė vienas nebėkime nuo tie
sos: kiekvienam žmogui reikalin 
go kasdieninio susikaupimo nors 
kelioms ar keliolikai minučių. To 
k: susikaupimą kiekvienas savi
tai gali atlikti, žmona, galima 
pasinaudoti ir sekančiomis kun. 
Juozo Juozevieiaus mintimis.

Buvo vienybė apaštalų tarpe. 
Buvo vienybė pirmųjų krikščio
nių tarpe. Juos rišo ir vienyben 
traukė paskutinėje vakarienėje 
Jėzaus jiems duotas įsakymas: 
mylėkite kitas kitą, kaip aš jus 
mylėjau — iš to pažins, kad jūs 

i esate mano mokiniai.
i Gaila, kad iki šiol žmonės dar 
' nepriaugo būti Kristaus moki
niais. Jie, dar net tikintieji my
ri daugiau save negu kitą.

Už tai visi mes turime stengtis 
pasiekti pajėgumo mylėti arti
mą kaip mes mylime patys save-

Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje Anelė Kirvai- 
tė rengiasi vaišinti svečius lietuviška gira. Stebi Magda-. 
Iena ir inaj. Jonas Tapulioniai.

: Nuotrauka M. .Nagio

KNYGOS FRANKFUR TE

Tarybinė Enciklopedija Frankfurto Knygos mugėje
Tarybų Sąjunga dalyvauja 

Frankfurto tarptautinėje knygų 
mugėje nuo 1955 metų. Pereitų 
metų oficialiame mugės katalo
ge buvo rašoma, jog TSRS Frank 
turte eksponavo atrinktas kny
gas, kurias išleido 79 leidyklos iš 
Maskvos, sąjunginių ir autono
minių respublikų bei kraštų.

Nors Tai’pbų Sąjungoje pla
čiai propagojamas Gorkio šūkis 
“mylėti knygas kaipo žinių kai 
tiuį-’, b< t atrodo, kad tarybinėje 
sistemoje svarbiausias knygom; 
keliamas uždavinys yra ne vien 
tik skleisti informaciją, bet ir tar 
nauti koviniams - ideologiniams 
tikslams. Leninas kartą yra pa
reiškęs; “knygos yra didžiulė jė- 
ga”.Nau;ajame tarybiniame eu.

ciklopediniame žodyne rašoma, 
kad tą įtaigoj ančią knygų jėgą 
reikią panaudoti politinių tiks
lų propagavimui politinėje ir ide 
ologinėje kovoje. Todėl nenuos
tabu, kad Frankfurto knygų m u 
gėje garbingiausioje ir mato
miausioje tarybinėje knygų eks
pozicijos vietoje pirmoje eilėje 
buvoišstatyti Markso, Engelso ir 
Lenino veikalai.

Soėialpolitiniame ir ekonomi
niame parodos skyriuje buvo pa
teikti naujausi TSKP dokumen
tai bei tarybinių vadovų kalbos. 
Nors 1984 metais Černenka dar 
tebebuvo Tarybų Sąjungos va
dovu. bet tų metų knygų paro- 

i doje trūko jo ir Brežnevo raštų, 
Nukelta į 6 psl.
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KAREIVIO PASAKOJIMAS

(Tęsinys), ,b 

jau j užsienį skru dą,

mingą užmojį, bet rimčiau padė
vimi Lenkijoje jis susidomėjęs 
tik susitikęs su vėriniais gyven
tojais.

įSu lenkais jiems pavykę už
megzti ryšius bizniaujant papi
rosais, cukrumi, saldainiai- ir ki
tomis prekėmis, kurių tuo me
tu labai trūko Lenkijoje. Juos 
maitindavę labai blogai — vien 
bulvėmis, žirniu sriubomis ir ki
tokiu srėbalu, kurio paviršiuje 
plaukiodavę vos keletas spirgų, 
nes kareiviams priklausantį mė
sos ir sviesto normą karininkai 
parduodavę lenkų spekulian.- 

- x • i i t-ims, bet pasak Aleksandro: kąaliarmus ir tekdavę vidury nak-1 , . 1 , . _ol,Ir.i ūsų kanrunkas gan — tą neblo
giau sugeba ir rusų kareivis, bei 
per .mėnesį kareivis gaudavęs 
tik 140 zlotų (1 DM — apie <50 
zlotu) kišenpinigių, tai vien ūk 
su salduminais jie uždirbdavę 
apie 10.000 zlotų per mėnesį, o 
kur dar pajamos iš kareiviškų 
batu, kuriuos lenku ūkininkai 

i noriai pirkdavę bei iš tuo metu.
Lenkijoje turėjusio didelę pak-i 
lausą benzino? Taip, kad biznis^ 
ėjęs kaip iš pypkės, tik kartais’ 
kai kurie kareiviai, iš godumo 
praradę saiką įkliūdavę ir tada 
jiems baigdavęs! gan liūdnai. Jei 
iš padėties, kai paskelbus aliar
mą kokia nors mašina nejajudė- 
davo iš vietos, nes bake nebūda
vo nė lašelio benzino, dar buvo 
galima išsisukti, pasiteisinus, kad 
kažkas tai slapta išpumpavęs vi-, 
są- benziną, tai akivaizdžiai nusi ■ 
kaitimo atvejais baigdavęs! ries
tai — vienas kareivis, už 20.000 
zlotų pardavęs šautuvo durtuvą, 
gavęs 8 metus kalėjimo.

Karininkai jiems dažnai pasa
kodavę apie buožių gaujas iniš- 

į “kontrarevo- 
kurie neva žiau- 

ka-

f

, J ei
— tai aišku, į Afginistaną, ir tik 
jau skrendant lėktuvu J karmin
iai jiems pranešė, kad savo “k?.- 
»išką pareigą” jie turėsią atlikti 
Lenkijos Liaudies Respublikoje. 
Pu trijų valandų skridimo, lėk
tuvui nusileidus į Tarybų Są
jungos ka irų aerodromą Kiuč- 
ževe, Aleksandrą ir dar kelis nail 
jekus paskyrė įTrgybinių kuo
pą, kuri netoli i'harno miesto 
turėjo saugoti amtmiejos san
dėlį. Tarnyba nebuvusi lengva, 
nes dažnai skelbdavę naktinius

ties j ilm -kivine apranga bėgti 
L km , bet tokioms pratygoms 
pasirodė jc phličiai.esą per silp
ni, tad jį paskyrė į statybos ba
talioną. . -i

Tarnybos metu saugumo kari
ninkai uždraudę jiems laiškuose 
į namus rašyti, kad jie tarnaują 
Lenkijoje be to. draudžiama bu-1 
vo turėti foto aparatus ir tranzis 
turinius radijo imtuvus. Taip 
pat buvo griežtai įsakyta nerū
kyti garnizono teritorijoje, nes 
esą pakaktu vienos kibirkšties, 
kad visas Tnornp miestas išlėktų 
Į orą, bet kareiviai vis vien rū
kę- Apie padėtį Lenkijoje juos 
informavę per polit. užsiėmimus. 
Politrukas vadovas, ar tai koks 
jo pavestas jaunesnysis leitenan 
tas, iš “Krasnaja” Zvezda”, 
‘■Pravdos” ir kitu laikraščių skai 
tyd.avę straipsnius, kuriuose bū- 
dSvo rašoma, jog socializmui Len 
kj^ebgresią's rimtas pavojus, 
rięsiarrierikiečių šnipais 1 knibž
danti' “Solidarnosč” organizuoja 
ruošiasi "nuversti esamą valdžią 
bei siekia paversti Lenkiją impe- į-uose^ apie lenku v .
rialistiniu - bastionu prieš Tary- liuoionierius” kurie neva žiau-Į relvi0 raazai J<as p> įklauso. Jis 
bu Sąjungą. Jiems taip pat r0-, rjai nužudvdave tarvbinius ka- PaJUl?s -PaSal 5 oem> zrioneiL 
dydavę nuotraukas, kuriose te.1 ■ be, tie vi j ■ pradėję., suprasti zastikra pro-
ehas Valensa neva buvo nufc- būda¥ę g kitų dataių. todėl mes' fsąjunga yra ir koks P tureių 
tbgrafuotas susitikimo su CŽV tokiomis pasakomis nelabai tikė-j ^e?e. U1 . ^a. aU"*b
(ČIAJ bosais metu, ir kaip Alek- davome _ pasakoja Aleksandras. į kareiviai irgi taip galvoję.

’ * ’ • Ypač, kai pamatėme kaip gerai! Aleksandras atsake kad jis ne- j.-mo
... , , . .. . i zmas. nes apie oolitixa ouve na-, nu slenkai gvvena, kokius nuikius ..- , - . *_ , r , ~ z.. x : vojm?a kalbėti. PasaK o. tas na-.s j ne+nuosavus namus jie turi, kiek; , J - . . - i, , . . v. , , . i draugas, su kuriuo tu koki rei-Jdaug gatvėse privačiu automobi-1, . , . ... , f,. . , j . 1 * , . - j kaliuka kombinuoji m po to darihu. tad musu nuomone lenkai I , ... , . . . , '., ...... puslitri kartu išlenki, siekdama.-turėtu būti visiškai, kvaili, lei to-11 .x ., L , ■ , ■, . to . , • “ • įsiteikti vvresnvbci. ant rytojaus
kt gražu gyvenimą ant kortos - - , • x •■ xtoe *«<? • ,> i gali tave armijos saugumui j>ar-statytų. Spiegei ui " pareiškus,. e 
kad lenkams negalėjo jau taip 1

sandras išsireiškė, dar visokius. 
niekus. “Spiegel’iui” paklausus, 
ar jau tada jis ir kiti kareiviai 
panašią lektūrą vadinę niekais, 
Aleksandras atsakė, kad iš pra
džių jie perdaug nesukę sau gal
vos, ką jiems karininkai pasako
je, nors šiek tiek jie ir buvo su
pykę ant lenkų, ypač dėl tų nak-

Komunizmo > ūk;u darbu.

uos trejus metus, ku- į nierai apskaičiuoja, kai ganiu- - 
j ‘ Solidarnosč” pagal- ’ mas energijos kaina padvigubėja • 

ba -lapstydarnasis išgyveno Len-1 su kiekvienu tūkstančiu mvlių - 
kijeje, kol pagaliau Aleksandrui ;os žaliavų transportu, 
atsirado galimybė patekti į Vaka. 
rus. Apie tai kokiu būdu jis pa
teko į V. Vokietiją, Aleksandras 
L. atsilakė papasakoti, bijodamas, 
kad nenukentėtų jam padėję 
žmonės. Į “Spiegel’io” klausimą, 
koks momentas jo gyvenime bu- 1 Pabaltijo valstybės buvo r.eprik- 
vc pat< sunkiausias, Aleksandras ; ' 
atsakė, jog sunkiausia jam bu-j 
vę iškęsti tas aplinkybes, del ku- ; 
rių ji< nutaręs pabėgti iš arini- 
jos. o kartu ir iš Tarybų Sąjun
gos ir todėl jis dabar nė kiek ne- :

butu? per t 
i i u o? ji, su

sigailis žengęs toki žingsni.
Visgirdą

! voję, bet vėliau iš *‘Solidarnc-NČ” I I 
narių jis sužinojęs, jo? lenku vy- j v 
rrausvbė dirbtinai sukėlu-i tie- i is 
kimo krize siekdama už tokias r

* padėties atsiradimą kaltę suvers- ’ 1< 
ti streikuojantiems darbiuin- t:

' kams. ^Solidarnosč” narius Alt k- t

jis važi! lodavo Į B red ava skalbi 
nių parsivežti. Pravažiuojant siu 
kvežiniu pro vienos gamykio 
vartus, prie kurių stovėjo būreli

išgirdęs jo adresu mesto kokio 
piktesnio žodžio ir tada jis pagal- j 
vojęs: tfe žmonės supranta, kad . 
nuo paprasto rusų ar lenkų ka- _

___  _ į lAriU. IVLilNeULlb UCLjUJLCJO Jd-U LclJp 

tinių aliarmų, nes juos skelbda- gerai būti, jei jie iš tarybiniu ka- į y
vę neva todėl, kad kažkur tai pa- reiviu turėję pirkti cukrų, ben~ 
jūryge streikai ; Įgaudavo grės-žiną ir pan., Aleksandras atsakė.NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

~B LITERATŪRA, EsIuvIų Eteratūrcs, meno h? mo£š= 
m. metraitl*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, ViE.^*. 
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F. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 7 
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SL K. Cinriiotdo, M. AfleHdo, V. KaJubo*, A. Rūkitelės Ir A. Varz-r 
kūrybo* poveikslals. 365 pu*L knyga kainuoja tik S3.

r > DAINŲ 8VENTES LAUKUOSE poetė*, ralytojos fe 
Enlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie data.) 
I-reute* bei Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojar? 
Hems, gėrinti* autorėj puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim*

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a^raJs 
tu Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožų apnaiyma*, bet tikšti to laikofarpio buities li*» 
ratūrinė ttudija, suskirrtyta skirsneliais. Ta 2W puslaylų knyr

LLE1U V JAkASIS PAMARYS, Henrike Tomo-T*m*fatj£k 
Romiai ytralyt* ttudija apie Rytprūsius, remlantii Pakalni* » 
Labguin* apskričių duomenimis Apraiyma! jdomfia klekvi^ran 
Setuviui. Leidiny* ūluatmotaj nuotraukom!*, pabaigoj* duodam* 
ritcrrardflų p*vadlnlma.f*iT Jtj rentiniai j rokiečlę kalbą. Laba 
MBdliifoj* S3S puri, knygoje yra Rytyrūthj !«m*!apfe. Kaina ”

> KA LAUKIS LIKS ralytojot Petronėlė* Orirtaltt* cfrtf 
minimai It minty* apie umenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pi' 
m stelai* boHevfkų okup«cijo< m e fair. Knygi turi 234 puslapiu 
bet kainuoja tik M. _ t-

1 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nenrpra* 
tu Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje? ttk * 
firglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogana teJa* 
Knyga yra didelio formato, 265 pualapią, kainuoja

V IATYHNRS NOVTLtS, ML fc*čenko Mryba, f. Va!al»

yajl— ginamo* ITW B$, Fk-Wr/ JL,

2759 W

d geriau apie tekius da- 
>tylėti. Bet la’kvti liežu- 
mrii jam vis sv

kai prisig 
am liejies.daiv 
isti išvietę, jis

si$k

,i sopėtu- 
neiškeli- : Įsidėję 
nkni rie- 
ii. už tai

učių 
jos žaliavų transportu.

“ČernębyitG katastrofa gah tu
rėti ir politiniu pasekmių. Radi
acijos tarša pasiekė Baltarusiją^ ; 
Lietuvą ir Latviją. Tie kraštai • 
yra religingi ir nąc'Onalistiškiai 
nusistatę- Prcš pasfeirtinj^ karti

lausoiuos, jų gyvenimo standar- 
’ tas yra aukštas.

‘‘Ln-tuvcje buvo protestų ir dė 
' mcnstracijų dėl didžiausios pa? 
šaulyje atominės jėgainės staty
mo netcli Ignalinos. Dėmon^trat 

, rijos galbūt vyko ne tiek prieš 
i pačios jėgainės statybą. kiek 
prieš rusų speęialistų atgabeni
mą į‘Lietuvą. Numatoma statyk 
ti 4 reaktorius Ignalinos jėgainė
je. Maskva turi rūpintis, kad jė-

GORBAČIOVO PROBLEMOS

Paskutiniuosius ivvkius Sovie- . . _„ . . , '. rm,. < game butų-saugitų S? uogoje, britų The Guąr-p t . 
d’nn” kare.-pondentas M. Walke- 
ris komentavo šitaip:

‘‘Nežiūrint, kokios bus pasek- senąją Brežnevo
mės Sov. Sąjungos žmonėms po j stengiasi tuos kraštus susieti

Rusija ekonominėm priemo
nėm”.

‘‘Gorbačiovas žaidžia su Ryti
ne Europa, truputi švelnindamas 

doktrina. Jis

katastrefos Ukrainoje, tikru pra
laimėtoju gali likti drauge Gor
bačiovas su savo ekonominėmis 
feformomis.

Pigi elektra yra būtina sovietų Į 
ekonomikai. Problema yra geog
rafinė. Didieji fabrikai ir įmonės 
yra Sov. Sąjungos vakaruose. Di
džiausias gyventojų prieaiiglis — 
musulmoniškuose pietuose, o ža
liavos pramonei ir energijos re
zervai yra šalies rytuose ir šiau
rėje. Europinė Rusija suvartoja 
60 procentų krašto elektros, o 
pagamina mažiau, kaip penktada
li. Naftos, .duju ir anglies net- 

j jiūkš^^St didieji Sibiro šiųener 
išteklių Jaukai yra nž iūks- 

'taųciu hiyliu nuo fabriku ir gy- 
vejrviečių žmonių. Sovietų lūži

E. Liet.

Įkliuvo Pahidyinas

— Tikrai matei, kaip tas žmo
gus mušė nukentėjusi pagalįu 
per nugarą? . -U4^’

— Tikrai mačiau, yfcm.e teisė-' 
jau. jnan net plaukai ant gąlvoš 
pasišiaušė.

— Prašau teismo — sako prie
šingosios pusės advokatas -- 
patraukti liudininką atsakomy
bėn nž neteisingus teisme paro- • 

. dymus. Jo galva yra lygiai pliką 
kaip mčno ^tamstos, pone teisė- t 
jau, ir tod(į liudininko pląukai 
jokiu būYū negalėjo pasišiaušti.

mais, jis gavo leidimą vykti į 
karinę ligoninę Bržege. Gydyto
jui išrašus nedarbingumo lapelį 
vienai dienai. Aleksandras nuta
rė tą dieną išnaudoti pabėgimui.

į savo kareivišką kupri-
i nę porą autų atsargai bei brezen- 
i nnį apsiaustą nuo lietaus, sute- 
■ mus jis persikropštė per kareivi- 
I niu sieną ir patraukė Rytų link. 
: Priėjęs kukurūzu lauką, jis pri
sikimšo pilną kuprinę kukurūzų 

i rikiui numalšinti ir vėliau, užti- 
i kęs karvių tvartą, tris paras šil- 
. tai pratūnojęs šiene^?Pp toj kgi- 
1 me radęs seną, dar nudirvokĮ^čia' 
j laikų užsilikusi dvirati, nuvažia
vo B tešlavo kryptimi, nes žino
jęs. kad ten buvo “Solidarnosč” 

nuomone 
tokiam 

kaip ir jie. 
Žmonės žiūrėdavo kiek keistai į 
tarvbini kareivi nuplėštais ant
pečiais ir rusiškai klausianti kaip 

biurą,

baudžiamajame batalione.
batalione ji bandę -'-perau- 

dnrbu ir žodžiu. Pti dar- 
i nerauklėjimi ‘-pamokas” 

m kepdavę nešioti sunkius ak
is vienos vietos Į kitą ir ta 
iricedūrą dar kartą pakar- 
A įklėjamieji pokalbiai” 
vę dukart per dieną tom-: 

loję, bet langų kameroje, kur 
ki viršilos kaip gorilos jį Įgudu- į organizacija, kuri jo 

ieną j neatsisakysianti padėti 
‘Kad i darbininku vaikui 1*

toli

i-ii apdaužydavę ir kk 
eanrą užbaigdavę žodžiai

•eiki?.’” Po tokių ‘‘perauklė- 
pamekų” dėl vidinių orga-
ižaloęimo kartą jie turėję ji patekti Į “Solidarnosč 
ligoninę nuvežti. Sugrįžęs i peį nei vienas iš jų neatsisaky- 
Į dalinį, Aleksandras tvir- 

nusprendęs nieko nelaukiant 
įį » »r-i-’ '■ > <' i-i 
ieną 1981 metų lapkričio die- 
pasiskundęs širdies skaus-

t, Chicago. DI
» StFESTLNGA) išPILDOMI RECEPTAI • FAN?TE MAY S.VL- 

DU3£YNAJ KOSMETIKOS REiKMRNTS

Atdara šiokiadieniais nuo 
s ral. ryto Hrf 10 vaL vakaro.

D. ILHLMAN, B.S., Regūtmotas vaistininkži

davo jam padėti. Aleksandrui su 
radus “Solidarn.osč” organizaci
jos buveinę, jį mandagiai, bet 
nuodugniai apklausinėięs vienas. 
gerai rusiškai kalbantis profsą
jungų organizacijos narys- Len
kų darbininkams Įsitikinus,- kad 
ūs nėra koks provokatorius. Alek 
Sandras buvo pasiųstas į "Varšu
vą, nes Breslave pasilikti buvę 
pavojinga: visi šioje apskrityje 
dislokuoti tarybiniai daliniai bu
vę sukelti ant kojų, net malūns
parniais ieškoję jo miškuose, o 
vietiniams saugumiečiams buvę 
išdalyti paieškos lapeliai su Alek
sandro nuotrauka. Daugiau kaip 
trisdešimt kartų jam tekę keisti-

» -y?—Sir— ■*" r*."®**  ̂v "'-T"

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir. turtingiausia JietUTių fraternaltnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujantį jau : per 97 metui, 

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir'iriems, kurie tuos 
darbus dirba, - •

SLA — išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerlf 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelzs, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindą 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili _
Susivienijime apsidrausti iki 410,000. . e

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančia 
aukštojo mokslo ir fu gyvenimo-pradžiai • vv

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudim ui 
$1,000. apdraudog sumą temoka tik $3.00 metane

Galite kreiptis Ii tiesiai I SLA Centrą: į ;

LITHUANIAN ALLIANCEOF AMERICA
307 W. 30th St, New Tert, N.Y,10001 

Tel. (212) B63-2210 ' •;' 
• ** * y • - ■ . t ' ‘ *

Boyer The wonder drug that works wonders.

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

Tylenol works on minor arthntts pa:n, 
butd 
Taker 
and i

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
1. Dr. Našio Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

2. Prof. Vadovo Biržiškoj SENŲJŲ LIETlTlšKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _________________
n dalis, 229 psl.___ __

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza 178 psl. _________

>10.00

S6.00

£5.00

15.00

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

6. J. Vencl»v«J, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 p*L i______________ —

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. III. 606Ū« sitjs-
; kit* fekj It prM5kt« id*n% dolerį p^r^nntimo Ui»Wom*.
I

M.00

60 metų studijavęs, kaip

I PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA

700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, ki* bei ka5* tr 
iet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Uetuviru 
ir lietuvi tj kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prof. M, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė Mkrilni yerdm« 

tr pai&rė mums toliau studijuoti. 4

n.

5 — Naujienom, Chicas^o, 8, ĮH. ^iturdaj-, May 31, 1916



MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Juzė Krištolaitytė — 
Dr. u ge benė

Daytona Beach ir apylinkių 
menkes Lietuvių Klubas s. m. 
“gūžės men? 11 d. suiuošė Moti- 
>s Diencs minėjimą. 2 vai. p.

minėjimą pradėjo pamaklc- 
is “Prince or Peace’ šventovė- 
Oraiond Beach. Mišias atna- 

vo ir dienai pritaikytą pamoks-
pasakė kun. dr. Kazimierai 

libys.

Giedojo ‘‘Sietyno’’ choras va
rgaujamas muz. Antano Skri-1 
Jio. Solo Juzė Daugėlienė.
3 vai 3G mirt. p.p. buvo iškil- 
ngoji minėjimo dalis — Cha- j 
p.u Vivon patalpose minėjimą ■ 
idarė kluBo^pirtnininkas Jonas 
mgėla.į Motinos Dienai pritai- 
itą kalbą ir pasveikindamas 
usiai susirinkusius.
Meninėj daly J. Daugėlienė 
dainavo keletą dainų už kurias 
blika stipriai paplojo, ypač už
Mocarto “Lopšinę”. Akompo- 

vo muz- Skridtrlis. Motinai 
rtą prozą paskaitė aktorė Ona 
ronienė “Partizano Motina”. 
Andriaus Norimo kūrybos. 
Aktorius Kazimieras Barūnas 
ciamavo “Motinai mirus, ana
s’’ — Andriaus Norieno ir 
btinai” Juozo Mikuekio. 
■’abaigai “Sietyne’’ choras, 
12. A. Skridulio vadovauja- 
is, padainavo keturias dainas 
'solistė J Daugeliene ir melo- 
damuotoja dr. Vanda Majaus-

kienė. ( h‘r • neskaitlingas, bet 
oasigėrė.iriai ildo programą 

riiž ką publika išr eiškė savo dė- 
k.ilgumą stipriai paplorlami 
įiems ir vadovui. Minėjimo me
ninę dalį paruošė Andrius Miro
nas.

Teko nustebti, kad aktorė K. 
Bai ūnas deklamavo ‘‘Motina’4 iš 
Juozo M.’kuckic poezijos. Pagal
vokim ar patriotei motinai par. 
sidavėlio okupantui poeto kūry
ba yra pri’mtina.

Minėjimą uždarydamas klubo 
pirmini.įkas pristatė publikai 
.-vėčius .atvykusius iš tolimesnių 
vietų į šį minėjimą-

Padėkojo visiems, kurie prisi
dėjo prie minėjimo parengimo 
ir pakvietė svečius vaišėms.

Minėjime dalyvavo apie 120 
asmenų. Ormond Beach lietuviu 
kolonija prie Atlante krantų gra 
žiai veikia. Kolonija yra auganti, 
nes pensininkams tai yra “Ro
jaus kampelis”.

Minėjimo dalyvis

Varios Wisconsin© lietuvių ir jų 
lairvTių tarpe. Jose mielai daly
vauja >y mūsiškas jaunimas.

Pradžia 3 vai. po pietų.
J irgi s Milus

RIAL ISTATR FOR SALI 
Kh — FardaviBM^

RIAL RSTATR FOR 1 
w Mamai, law i — ParRa

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMI 
IR LEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKUIMA 

DEL VISŲ LNFORMACUŲ KREIPTIS |s

MUTUAL FEDERAL SAVU
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, ID. T*L į4\

BOTŲ NUOMAVIMAS
R NAMU PIRKIMAS • 

• NOTARIATAS
PARDKMIAS < | 
Al f VERTIMAI

VALDYMAI

7KŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTOX 

r. BACEVIČIUS - BEIT REALT3 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 J

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus is lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Laka) 

ir iš vidaus.

skambinti Y A 7-9107

RACiNL WIS.
PRISIMINIMAS

Birželio 14 d. 6 vai. p.p. be
laikomos pamaldos už trėmimų 
aukas Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
815 Park Ave., Racine, WI.

Po pamaldų parapijos svetai
nėje trumpa programa-ir užkan
džiai. Prisiminimą ruošia vietos 
Altos skvrius, kurio pirmininku 
yra Vikt. Kažemėkaitis. Kiti val
dybos nariai: J- Pleškaitis, Ra
mas Pliūra, St. Budtys, M. Ta- 
mulėnas.: Ed. Šilingas, Marta 
Stanaitis, Grasilda Mitka, J. 
Griinskis ir P. Petrušaitis. Gar
bės pirmininkas kun. J. Augū- 
nas, MIC, Šv. Kazimiero para
pijos klebonas. Skyriaus atsto
vas Altos Tarvboče L. Pliūra.

JONINĖS

DLK Kęstučio šaulių 
ruošiasi švęsti Jonines birželio 
21 d. gražioje V. Bagdono sody
boje ant Mičigane ežero kranto. 
901 Sheridan Rd., Kenosha, WI. 
Tai bus jau 31-sios šaulių suruoš 
tos Joninės, kurios gana popu-

kuopa

Iriaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 
_ or _ 
lriaminic-12® lablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.
C 1984 Dorscv I abora tones. Division of 
Sandoz. Inc.. Lmaoin. Nebraska 68S0L

* Nature's Remedy.
focCENTLt, OVERNIGHT RtUtf Of CONSTIPATION

Next time you need a ’.axaUve. pel rpl»e( 
the Natures Remedy way: Gently. 
Ovenypht.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature's 
Remedy tonight and feel better 
tomono-c

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
SEE 
PACKAGE 
FOR DETAKS

KNYGOS FRANKFURTE

(Atkelta iš antro puslapio) 

gi pereitų metu mugėje trūko 
dar tų pačių melų rugsėjo mėne
sio 27 dieną iš TSRS Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo pir
mininko pareigų pasitraukusio 
Tichonovo raštų, beje, oficialia
me parodos kataloge jo pavardė 
buvo pažymėta. Tarybine ę eks
pozicijoje netrūko kitų Krem
liaus autorių: Gorbačiovo, Ali- 
jevo, Grcmykos, Ponąmariovo ir 
Andropovo darbų.

ĮbOūdingas “autiimperialisfi- 
nių” knygų sąrašas. Paininėrini-“ 
keletą iš jų: “Baltieji Rūmai ir 
• CŽV), “Žvilgsnis iš Votergeito 
hotelio”. “Nuo Trumano iki Rea. 
gano”, “Tarptautinis sionizmas 
imperialistinės reakcijos tarny
ba’e” ir kt. Kaip matyti iš kny-

’ gu pavadinimų, labiausiai buvo 
i puolamos JAV ir Izraelis, nebu-- 
1 vo užmirštas ir. Vatikanas, apie 
1 v neseniai Ukrainoje buvo išleis
ta knygą, pavadinta “Šventasis 
ureas”. Karine tematika irgi ne- _ 
trūko knygų..— vien apie tary- 

; binės kariuomenės išlaisvinamą
ją misiją Europoj II-jo Pasauk j 
karo metu buvo- išstatyta apie 60 
dokumentinių knygių

Grožinių knygų tarpe vyravo' 
žinomų ir partinei linijai ištikimų 
rašytojų kūriniai. Parodoje ne
buvo išdėstytos tokių žymių tary 
binių autorių kaip Evgenijaus 
Evtušenkos ir Andrejaus Vozne- 
senskio knygos. Pastarieji rašy
tojai priskiriami prie taip vadi- i 
namų “sukilėlių prieš visucmeni.- ■ 
nę oligarchiją” grupės narių ir 

' nors Gorbačiovo erą jie, pasitiko 
i pagyrų ir šlovinimų kūriniais, 
bet matyt to nepakako, kad jų 
knygos būtų išstatytos Frankfur
to mugėje Norint pateikti pilną 
tarybinių rašytojų, -kurių buvo 
pasigesta šioje knygų mugėje, 
sąrašą; tektų išvardyti beveik vi
su trisdešimtmečių ir ketųriasde.

; Šimtmečių kartos autorių pavar-

r /

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.4JMMMH

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

l vi-.--J , iškalbingumą’ jis irgi parodo, ’ Nebrangus,
rašytojų kartos ■ skleisdamas neostalinistines idė

jas Valstybiniame knygų leidi-
• mo komitete “Goskomizdate”. | 
Ar tik ne pastarosios minties pa- | 
kreipos nulėmė tokį tendencingą Į

' knygų atrinkimą Frankfurto mu 
gei? j

(Bus daugiau)
E. Liet.

dės. Pvz. neseniai mirusio, vieno t iškalbingumą' jis irgi 
iš dvasiniu šios i
vadovų, Jurijaus Trifonovo vers
tinius kūrinius galėjai matyti 
beveik ant kiekvieno Rytų Euro
pos šalių knygų stendo, tik Tary
bų Sąjungos ekspozicijoje jų trū
ko. ' . * |

Parduodamas ligos 
laimės ‘draudimas at 
šiem? iš Lietuvos i

• 9 butų mūrinis Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-, 
tavimas. 7. ' .- ‘b . '. o’.? -

3 butų mūrinis' su garažu. Pelningas 
pirkinys, -f i r. ii '

Didelis, gražiai įrengtas ’ bungalow.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. G3rd St 
Tel: 435r7878

Inc. Agency, 4651-S. 
land Ave., Chicago, Ji 
Tel. 3T2 523-9191/’

v i Lietuva •į -
C- ■

1 RUBLIS— $1.85

(Įskaitant' perlaidą^ 
ir apdraudą) .; /

Mažiausioji perlaida 30 rub
liu. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurioj 
Įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas,

Gramercy
SHIPPING, INC.
744 Broad Street

Newark, N.J. 07102
Ėst. 1947

Aišku, kad dėl tokio brutalaus 
šiuolaikinės rusu ir kitų tarybi
niu tautų literatūros vaizdo iš
kraipymo, ją reprezentuojant 
vienoje iš svarbiausių pasaulyje 
knygųmugių, pirmiausia yra kal
ti ideologiniai sumetimai, bet į 
galimybę, kad tam Įtakos gali tu 
rėti ir kai kurių aukštai stovinčių 
pareigūnų “konservatyvios”, “r - 
ostalinistinės” nuotaikos, irgi rei- 
ketų atsižvelgti.'Minėtų pažiū-

4 rų ruporu vienu metu buvo žur- j nianausko muzika ir daug laimė. 
[ nalas. “Oktiabr”, .kurį redagavo- jimų.
nesenai miręs/ senojo rango; ko-. Visi maloniai kviečiami1 ir lap- 
ųjmništas/K.ochetovas, ojam .su- kiami pasilinksminti su zaras^ 
maniai, talkininkavo dabartinis kials

i ■ Zarasiškių Klubas rengia links- 
ne mą gegužinę birželio 1 dieną 12 

vai. p.p. Šaulių Namuose.
Veiks baras, virtuvė, gera Ra-

maniai, talkininkavo 
Diėnesinio žurnalo.
knyga” 'r^^or&sIdaškiH^^W£.4.: 
seniai pabuvojęs. V/ Vokietijeje? 
Idaškina s;pareiskė,- kad Miun.; 
cheno ir Niurnberge knygyriuor. 
se matytis knygos propaguojan
čios ‘‘kanibalistinę rasinio prana
šumo ideologiją”, kuria “siekia
ma užnuodyti Bavarijos vaikų 
protus”/ tikriausiai, nemažesni

-.;.^rįk>0Š_yaktyŠių ..atstovai' 
iprašdr’ Jungfįnes Tautas paskirti 
80 .brlij-onų dolerių; ka’d’.apmoky ■ 
ių-Afrikos/gyventojus užsidirbti; 
duona. ' >■

Jodomus paveikslus, amerikie
tis Edisonas, 1893 m.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
ruoHatė^ keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau
- * 9727 S- Western Ave^ Chicago, UI- 60643

Telef. 312 Ž38-F787
• RfimokasMts paL&nunniai lėktuvą, traukinių, kirą keiio-

il< (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacijas, rarauiKU- 
oe kelionių draudimus; Organizuojame keliones 1 Lietuvą Ir kitus kL’iMus; 
Sudarome Iškvietimus giminiu ipsdankyniui Amerikoje Ir teikiam* infor- 
nacijju nsaia kelionių reikalais.

• Taupykite aknadami Chartered lėktuvais, tik z/eLtu reserruod vletži 
i auksu — prieš 43 - 60 diesis

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pre*. Tel.: 847-7747

IXUi Moa.Tue.rri.♦—* TSur.t-* lit. >-l 
SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

■■ ....................................... - ........... - -———

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information. M. ŠIMKUS

Notary Public 
INCOME TAX SERVICREPAIRS — IN GENERAL 

ĮvairCi Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
B ALDYTU VtJS, SKALBIMO 
EI DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Qi'?ian Dečkyf j 

Tel. 585-6624

.

4259 S. Maplewood, Tai. 2

Taip pat daromi vertimai, i 
■'^kvietimai, pildomi pilietyl

■-n i ■ ■ ■ ■ .■Miii ■ yii* ■. .mu;

HELP WA^TE^- |įįLE-FEMALFf^ 
/Reikia Darbiniricy fęt Darbininkty /

GOVERNMENTJOBS. 
’ $ 16,046 ^236/year. j
New Hiring.' Your Area.

Call 1-805 - 687-6000 -į 
Ext R-9617

For current federal list

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina ?5. .
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

Telefoną, amerikitis Bell, 
1876 m.

JOHN GIB A ITT 
! * Advokatų įstaiga

1247 S. Kedzie Avb.
(3120) 776.8700

’ ZapoHs, Age rrt / 
j 320g% w. *5th 5t 
į Everg. Pirk, IR. r 
-. -40642 424-i®» -1-

Stele Fire and Časuany.Cocrpapy 1 
r] *>• Hoto^pHice..Bfoon«n^rcxi. uftjors U 

s

.; Advokatai'
GINTARAS P. CĖPtl

Darbo ralapdoa: Kasdien;
9 vaL ryto iki 8 vai vaki 

Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2841 West 63rd Strs 

Chfeafa, HL 60621

ADVOKATU DRAUGI!

fr V. BRIZGYS
Darbo valandot 

Nuo 9 ryto Dd 5 vai. popi 
Šeštadieniais pagal rusitar

Tel: 778-8000 ‘

UO6 S. Kadzla Ava. 
Chloro, 111. 40629

KAIP SUDARO 
testament; 

Tuo reikalu Jums gali 
padėti teisininke Prano į 
paruošta ir teisėjo Alpi 
WELLS peržiūrėta “Sfidi 
Išleista knyga su legaližl 
formomis.

I Knyga su formomis g 
ma Naujienų administrac

P — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Saturday, May 31, 1886




