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JARUZELSKIS VER< TA LENKIJOS BĖDAS ANT 
į jungtinu; valstijų
į Ilga kalba užmigdė komunistus delegatus.

VARŠUVA, Lenkija. — Komu bilijonų skolą. Griežtai kritika- Į 
nistų partijos galva Vojciech Ją- vo jis ir Lenkijos katalikų baž- Į 
ruzelski pareiškė, kad Lenkijoj
(iąbar padėtis tiek sunormalėjo, 
kad gal bus galima netolimoj Į 
ateity suteikti atrinktą amnesti
ja kaį kuriems politiniams kali- 
ąiams.-- .
1 Generolas. Jaruzelskis pasakė 
ilgą, kelias valandas užsitęsusią, 
kalbą, atidarydamas lenkų ko- Į 
munistu partijos kongresą. Tai | 
Buvo puma sis partijos kongresas 
puo 1981 metu, kai komunistinis; 
rėžimas Įvedė šalyje karo stovi.

-jo žodžiai apie Solidarumo ju
dėjimo nusmukimą ir krašto grį
žimą Į normalią padėtą, neturėjo 
rimto Įsitikinimo. Tuo pačiu lai
ku, kai jis kalbėjo kongrese, ko
munistų policija lazdomis daužė 
Solidarumo sekėjus Poznanėje įr

nyčią. kurį anot jo, skleidžia ait- } 
tisocialistinį Jflenkalizmą. Jaru- į 
zelskis, kuri mūsų apsaugos sek- I 
retorius Weinbergeris vadina so
vietų kariškį! lenkiškoj unifor- i 
moj, turėjo taip pat prisipažinti, j 
su paraudusiu veidu, kad komu- j 
nistinės Lenkijos žemės ūkis la- j 
bai šlubuojarkad mokslo srityje j 
yra labai rimtų problemų, ir, ka i Į 
krašto oro ir vandens kokybė la- j 
bai industrijos užteišta.

Jo kalba tęsėsi virš dvi valan- : 
das ir buvo taip, nuobodi, kad 
daugelis delegatu užmigo, šis ko.- 
munistų miegas sukėlė žmonėse 
daug juoko, ųtės -Valstybinė tele
vizijos transliacija nesugebėjo 
knarkiančjų-.itelėgctu iš paveiks
lo išimti. į -

KOMITETAS SLA 100 METŲ'SUKAKTIES 
SEIMUI RUOŠTI:

Iš AMERIKOS IR KANADOS SUVAŽIAV
120 DELEGATŲ

Vakare arčiau susipažinę atvykusieji kuopų i
apskričių atstovai

Varšuvoje, kur buvo surengti 
protesto minėjimai ir demonstra
cijos.

Paznanėje virš 5 000 bandė pa
minėti 30 metų sukaktį nuo 1956 
metu sukilimo prieš komunistų 
valdžią.. Tą-sukilimą'komunistai 
žiauriai nuslopino, —virš 70 len
kų buvo užmušta, su laiku lenkai 
pastatė Paznanėje paminklą, pa
gerbimui Javoje Už Tė
vynės AlftW^kniadie-
riį, ka<^ Jaruzelskis kag^o ken - 
grėsli.ant .'komunistini ai nusista- 
fę Įišakaimargavo prie Poznanės 
paminklo. Komunistinė valdžia 
iš anksto dėjo visas pastangas 
tą protesto demonstraciją sustab
dyti. Tokias fjat pastangas val
džia dėjo ir Varšuvoj, kur pat - Į 
riotai lenkai įrengė sekmadieni 
atvirame ore1' mišias už tėvynę 
prie Šv. Stanislavo bažnyčias. 
Jaruzelskis labai norėjo, kąd kon Į 
greso metu šalyje būtu ramybė. Į 
Ypač jis,tokios “ramybės” norėjo 
dėlto, kad į kongresą garbės sve
čiu atvyko iš Maskvos Gorba- Į 
čiovas.

Jaruzelskis, kongrese už Len
kijos bėdas, ypač už liguistą eko- 
nomiką, vertė i Jungtinėms Vals- ! 
tijoms; Girdi, jei Jungtinės Vals
tijos, nebūtų nusistačiusios prieš 
komunistų valdžią, tai nebūtų 
Lenkijai reikėję įklimpti į $32

Gorbačiovas, kurį ..televizija 
karts nuo karto parodė matyti 
galėjo mieguistumo atsikratyti.

JUGOSLAVAI IŠVAIKĖ VISUS
. . SENELIUS
BELGRADAS, Jugoslavija.—■ 

Kol Tito dar buvo gyvas, tai kraš 
to gyventojai dar turėjo duonos 
ir gyveno didelėmis viltimis, Ti
to atsiskyrė nuo Maskvos ir įti
kino jgyvjeptojus, kad bę^ Mask - 
vos j^^^Hižsjauginti^duoncs 
j r pasigaminu mėšSĄ *

JRęBcalaĮ-p^c^ėjbjj^i svar
biausius sprendimus .dar-e buvusi 
Tito žmona.. Ji skelbdavo Tito 
sprendimus, diktatoriui'jau mir
ties patale gulint, o vėlinki ji pati 
sprendė, pristatė 5 svarbiausius 
nutarimus kai Tito užmerkė akis.

Jugoslavijoj yra 24 -milijonai 
gyventojų. Jugoslaviją sudaro 6 
autonominės valstybės ir dvi di
delės provincijos. Valstybių prie 
šakyje stovėjo patyrę komunis
tai, pasiryžę įvesti tikrą komu
nistinę santvarką be rušų pata- Į 
rėjų. Pats Tito rusus išgaudė ir 
išsiuntė Maskvon, o kai jis mirė, Į 
tai ir komunistai kelis metusi 
gaudė rusiškuosius komunistus ■ 
ir varė juos namo. i

Kiekvieną metą jie kaitalioja 
planus bet kiekvieną metą ūkio 
reikalai vis blogėja. “Slivovni-

Šerifas Richard Elrod pirmasis pasveikino suvažiavusius 
SLA atstovus ir svečius

Iš kairės Į,dešinę sėdi: Dr. Vytautas P. Dargią SLA 
Pildomosios tarybos, narių: sveikatos tikrintojas, Kristi
na Austin,, Pildomosios Tarybos iždo globėja ir. 6-tosos 
apskrities sekretorė, Povilas P-Dargis—SLA prezidentas, 
Josephine Miller. — Pildomosios Tarybos iždo globėja, 
ir Petras Vilkelis, 6-tosios' apskrities pirmininkas; stovi: 
Elena Sniokas, John Lapinskis, SLA jaunimo reikalų 
tvarkytojas; John Paukštis, programos knygos patarė
jas, Jimmy Petrauskis, jaunimo komisjos narys; Petras 
Bružas, 6-tos,SLA apskrities iždininkas, ir Elena Vil
kienė, svečių Sutikimo tvarkytoja ir kt.

nas” buvo geriausias pajamų šaL RADIOAKTYVUMAS LENKIJOJE — LIETUVOS 
tinis, bet paskutiniais metais ir | PAŠONE IE
slivovniko kaimynai jau nebe i
pirko. Atrodo, kad į statines pra- Už Sovietų Sąjungos sienų, črr miausia pastebėjo aukštą radio- 
dėjo pilti daug vandens. nobylo avarija labiausiai palietė aktyvumą, ir bematant pasiuntė

Praeitą savaitę pasbaigė Jugos- siaurinę Lenkiją, gegužės 12 d. oro dalelių pavyzdžius į V ai šuva
laviįos komunistų partijos kong- i 
resas. Jie išklausė sekretoriaus Į 
pranešimą, o vėliau patį sekreto
rių gerokai.išvanojo. Jam primi
nė. kad kiekvieną metą jis priža
dėdavo pagerinimus, bet kiekvie 
na metą reikalai sunkėja. Dabar
tiniu metu komunistinė santvar-1 } ka buvo pati silpniausioji. Kiek 
vieną metą ėjo sunkyn, o dabar
tiniu metu visai susmuko^ Keli 
atstovai pasisakė, kad tokiai būk
lei turi būti padarvtas galas.

Kongresas išrinko 154 atstovi) j 
centro komitetą, o iš tų atstovų 
sudarė politini biurą, kuriame 
buvo tiktai šeši vyresni partijos 
nariai Visi buvo jauni ir nauji 
žmonės.

Dokumentai roo'ė, kad Jugos-] 
Livija buvo skolinga užsieniams . 
20 bibjonų dolerių. Apie skolų 1 
mokėjmą negalėje būti jokios 
kalbos, ne> nėra kas išvežti. Už-
šiemečiai nenori pirkti jugosla
vų gaminių. i

Stipriausias buvo centro komi 
lėto kritikas buvo universiteto 
profesorius Kowacks, perbėgęs f

KALENDORfiLIS

Liepos 2 dn. — Aplankymas 
Šv. Pan., Žilvine.

Saulė teka — 6:19, leidžiasi — 
8:29.

Ne toks tvankus.

savaitraščio Newsweek laidoje ra 
io korespondentė Dcbbie Se-Į 
ward. Jį apsilankė Siedlice bei 
Mikolajti miesteliuose ir aprašė 
gyventoju pa<ipiktinimą. Mikc- 
lajki miestelis yra apie 100 kilo
metrų nuo Kalvarijos, kiek to
liau nuo Marijampolės, ir neper- 
toli nuo Suvalkų. Jo ežeru raje- - ine gvvena ir lietuviu. Todėl ga- Ov c o j
Įima drąsiai tvirtinti, kad tai. 
kas vyko šiaurinėje Lenkijoje, 
daugeliu atžvilgiu būdinga ir • 
kaimyninės Lietuvos daliai.

Sedlice miestelyje korespon
dentė stebėjo medicinini persona 
lą dalinant jodą 3000 vaikų. P-a-1 
važiavusi 75 mylias pieno ūkio 
rajonų ji tesuskaitė 8-nias kar-1 
ves laukuose. Pasiekusi Mikolai ■ I 
ki miestelį, ji trumpai pasišneko-1 
jo su daktaru, kurį uniformuotas 
milicininkas išbarė už kalbėjimą-; 
si su nepoiteriu. Iš kitu medici-Į

analizei.
Po trijų dienu žinovai paskel

bė duomenis: nors nuo Mikolaj- 
ki iki Čei nobylo yra tik400 my
lių. radiacija Lenkijos miestely
je padidė:o 500 svkiu. “Mūsų 
padėtis nėra normali: mes per
gyvename krizę”, pareiškė Len
kijos centrinis labaratorijos ra
diologinei apsaugai atstovas 
Zbigniewas Javorski. Vien 10 va
landų bėgyje, Mikolajki gyven
tojai patyrė tiek radiacijos, kiek 
eilinis amerikietis metu bėgyje.

Sugrįžusi į Varšuvą, Debbie 
Seward rrrtė gyventoju pasipik
tinimą vyriausybe, kuri nesutei
kė >avo piliečiams konkrečios iii 
fornmc::os apie krizę, nors buvo 
pradėta d ilinti jodą visiems vai 
kam> iki 16 metų Eet d augiau
sia pykčio buvo nukreipta prieš 
sovietu^.

( ELTA)

CHICAGO, ILL. — Pii-madie- 
j nį. šių metu birželio 30 dienos 
: ivta Essex viešbučio salėje vyko 
i šimtmetinis Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimas.

Atsakingi Susivienijimo parei- 
’ runai keliais atvejais bereikalin- 
! gai kartoje, kad atstovai suvažia- 
: vo į 62-jį SLA seimą, 62-trasis, 
61-mas ar 65-tas visai neturėjo 
jokios reikšmės..Svarbu visiems 
žinoti, kad atstovai suvažiavo į 

; SLA šimto metų sukaktį, svarbu, 
Į kad Susivienijimas dirbo ištisą 
Į šimtą metu nėra kitos fraternali- 
I n ės organizacijos, kuri būtu vei- 
' kusi šimtą metų, SLA išlaikė, su- 
i taupė pinigų, gali apmokėti visas 

skolas ir dar pasiliks ižde 100% 
visų pinigų. Ateinantį šimtmeti 
negalės būti 62-sis seimas, ties 
praeitą metą seimas nutarė susi
rinkti tiktai kartą į tris metus. 
Jeigu nepakeis šito nutarimo, tai 
įvyks tiktai 33 seimai. 62-ras sei
mas tiktai kelia konfūziją. Ta 
reikėjo iš anksto aptarti ir ne
maišyti^ su šimto metų SLA vei- 
kianČiu^seinių.

Šis SLA seimas prasidėjo Ame 
■ rikos Lietuvių Legiono posto na
rių vėliavų įnešimu į salę. Penki 
Amerikos Legiono nariai įnešė 
Anierikosir Lietuvos vėliavas. 
Vėliavas lydėjo šautuvais gink
luoti legionieriai. Penktasis legio
nierius komandavo.

Vėliavos buvo įneštos į salę, 
pastatytos šab’a kalbėtoju stale
lio. o vėliau visi penki legionie
riai pasitraukė iš salės priešakio.

Tada Algirdas Brazio užgiedo
jo Amerikos himną. Daugelis 
manė, kad Brazis sunkiai ope
ruotas. negalės giedoti, bet jis 
kai paleido balsą visu smarkumu 
tai salės langai ir naujai dažytos 
sienos drebėto

O kai buvo baigtas Amerikos 
himnas, tai giedojo ne vienas 
Brazis, bet vis?, sa'ė. Jauni ir se 
ni. Žili ir kuproti, prisidėjo savo 
balsu prie Vinco Kudirkos pa
ruošto Lietuvos Himno.

Tuo, žinoma, būtų galėję n 
baigti giesmes, bei kažkam dings- 
telėjo į galvą, kati reikia sugie
doti Kate Smith Antrojo karo 
metu giedota “Gto Bless Ameri

niniu šaVimu ji sužinojo, kad 
Mikolajki gyventojai skundėsi vi
duriu skai smais ir u.ž tai kaltino 
radiaciją.

Anot kre-oondentės, Į Miko
lajki atvvkę mokslininkai pir-1

- T—---Z-.-'-

pas komuni>tus. Bet jis nesiveržė 
į vadovybę. Jo ir neišrinko.

Atrodo, kad Politinis biuras 
imsis priemonių privačiai inicia
tyvai atstatyt. Jeigu Kinijoj pa- 
Jidė o rvz'u kiekis, tai Jugoslavi
ja galės užauginti daugiau bul
vių ir rugių galvoja naujai iš- j 
rinktieji. Jiems aišku, kad tuo 
pačiu keliu jie negales toliau eiti.! 
Prie sovietinio komunizmo ju
goslavai nebegrįš.

PAVAROTTI SUKĖIE 
DŽIAUGSMO KINIJAI

PEKINAS, Kinija — Tenoras 
Luciano Pavarotti vakar dainavo 
Pekino teatre ir sukėlė džiaugs
mo visiems klausytojams, o kai 
paleido per radija. rai džiaugėū 
visi daines mėgėjai. Pradžioje 
jis dainavo kelias arijas iš ope
rų. Jojo balsas pastatė ant kojų 
visą teatrą.

Bet kai Pavarotti užtraukė ke
lias italu liaudies daina*-, tai plo
jimam- ir džiaugsmui . nebuvo 
ralo. Niekad kiniečiai tokio stip
raus balso ir trip švelniai plau
kiančio. kaip plaukia Pavarotti 
balsas negirdėjo. Arijas paleido

ką”. Karo metu 
tojo šią giesmę, 
f tįsieji Amei.k 
susitikti" sm Įfeva 
vaite Kate ^Sm 
metų, giedoti jt.i 
cukrinė priverti 
piauti josiąs ko j 
turėjo jėgos ha

Pirmians’a trr 
kalbą past kė še 
Elrodas. Jis p:i- 
kagos lietuv us 
ir pr mmė. kad 
padorūs ir pav} 
Jam malonu su 
nes teisingi, dari 
gi. Jis patyrė k 
mus, lietwH*:i v 
reigingi ir geri 
čiai. To ji* neg 
apie kitas ameri

Pirokuroras A. Valt

Jis palinkėjo sėkmės st 
sems visos Amerikos SI 
vams is suvažiavusiems s 
Jis žinąs, kad suvažiavu 
šė naudingu žinių į visi 
Amerikos gyvenimą.

I Baigus šerifui Elradt 
savo kalbą, dū jo palydo 
šė rementus, kuriais jis 
eiliodamas išėjo iš salės 
Elrodas buvo sužeistas 
aikštėje, kai tvarkos a 
besigrumdami su policij; 
kiai sužeidė tuometinio i 
tarėją, teisininką Floods 
krito pasienyje ir negalė 
dėti. Jam buvo sužalota 
kaulis. Atvyko ambulans 
vežė ;į ant greitųjų į lų 
suteikė pagalbą. Jeigu 
pagalba, tai jis būtų net 
vybės

Susivienijimui cidclė 
kad šerifas Elroras ? 
SLA seimo atidarymą ii 
gražiai prisiminė Amen 
tuvius.

Elrcdui išėjus. Jonas 1 
buvęs Illinois A.merikos 
rių vadas pakvietė Antai 
ką tarti žodį suvažrt 
SLA atstovams ir svečiar

Federal mis prokurorą 
Valukas pasveikino SLA 
suvažiavusius lietuvius, 
toras Valukas, teisėjo R. 
; ūnus prisipažino, kad ja 
vest’ gana sunkus darbas 
brėžė, kad lietuviai jam n 
didciiu sunkumų, nes 
kitaip išauklėti. Lietuvi 
įkalė į galvą, kad kairr 
pažį'tamui negalima nicl 
daryti. Vaikai įtikinti, k' 
so negalima darvti kitai1 
nenori, kad kiti tau iarv

- Ragu el Welsh la 
Me‘ro Gohhvin bendrov 
r.vĮjjonns už netikėtą i 
.oš aūeidima is viidinirn 
gu. Staigus atleidimas ] 
’os >ve kat.ai.

kelioms radio stotims bot Pava
rotti koncertas baigėsi \ įsomis 
Kinijos radijo stotimis.
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į pateko į užpuolikų rankas.

(po! Tada, žinoma, kaip dažnam ap
leidusiam tuo reikalu musis-

Bet išgelbeti padėtį jam nepasi
sekė. Jis pakliuvo į Jogailos ran
kas ir buvo nužudytas Krėvės 
pilyje.

valienai (padagrą turintieji — 
gout) turi vengti.

Reikalui esant gydytojas pata-į 
na naudoti vaistus tiek nuo cuk- ! 
raligės. tiek nuo tos poniškos ne-

ti ordiųu ii bendromis jėgoini- 
nuolė Kęstučio'^ —

?hų šturmavimo.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMI
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausią mokslo žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.’

K AKLO KRAUJOTAKA

Švieskųpės strako reikaluose, tad
^vieškimės stroke reikaluose, tada mums bus leng

viau su juo tvarkytis bei jo išvengti.
Į . Mediciniškas raginimas
•J. Smegenys aprūpinami kraujužiumi. Tai vienos kūno pusės pa- 
keturiomis pagrindinėmis arteri- ralyžius (remiptegia: pusė, pie
tomis. kurios išeina i^į šalia šir-! gia — paralyžiusjų-Tai netekimas i 
dies esamos srities ir eina kaklu į veiklos vienoje kūno pusėje, 
Smegenis (žiūr. brėz.). Daugiau, apimant tos kūno pusės ranką ir , 
^u stroku susipažinusieji jauoąj koją.
kad daugeliu atvejais strokas af-
'^iranda sutrikus-kraujotakai mL 
Jiė^pse- kaklu einančiose arterijo- 

'^e.TTŠiel dabar rimčiau pagalvo-Į kraujo stokos ■— tada dešinioji
,, . . - - f- . - '■*— —- . - • I

Alvudo pazmonyje, Lietuvio sodyboje, pensininkai 
klausosi gydytojo pranešimo. Nuotrauka M. Nagio

Taigi, kai kairioji kakle arteri
ja yra užkimšta — kairioji sme: 
gėflų pusės yra -> ' sužalojama dėl

kime ir daugiau suprasime tuo kūno.pusė yra stiparaliziuojama. į arterijų: išvalyme nuo užsikim
reikalu.' j

Yra keturios arterijos, nešan 
žios"kaklu kraują į smegenis-
(ieck: aarteries). Iš, juiivi arto : 
rijos einą priekyje kaklo, tai kai- - . - 
'jioji ir dešinfoji vidinės karoli
nės arterijos (internal carotid 
artęrjęs).'Kįta pora arterijų ei-

kjtoje srityje Tik nedidelė is- momefry (trumpu, ODM). Ais- 
raikiųjų įuujdė pradės dabar ti- ku, kad tokį matavimą atlieka 
ti tikru medicinišku keliu sau akių ligų gydytojas vadinamas 
didžios naudos susilaukdama. Gi, ophtlialmologu.
didžioji dauguma eis sena nesvei- Kai žmogus turi svaigulį — 
katos vaga kaip ji ėjo ik’, šiol, ateinančio stroko vieną ženklų 
Tik prarastą sveikatą dabartinis ir kai 1. jo karolinėje arterijoje 
: psileidęjis mėgina tvarkyti pa- spaudimas yra sumažėjęs, kai 2. 
gal dabartinius mediciniškus rei- joje gydytojas girdi šniokštimą 
kalavimtis, oet, kaip visiems yra ir 3. kai yra sumažintas akies 
aišku, nesulaukia norimų su- spaudimas — reiškiąs minėtoje 
laukti pasėkų. , arterijoje sumažėjusį kraujo

Todėl dabartųiis tiek gydyto- spaudimą — tada ateina eilė da- 
jas, tiek pacientas turi nusiteik- ryti paskutinį užsikimšusios ar
ti ir dirbt.’ pagal dabartini me- terijos diagnozavimo tyrimą — 
dicinos pajėgumą, nežiūrint, kad X—Ray kaklo ir smegenų arteri- 
tamsa šioje srityje dar stipriu jų. Tas toks X—Ray tyrimas va- 
.šydu gaubią daugelį mūsiškių.

Ka'p Sužinomas Kaklo Arterijų 
Pnskretimas? /

Sakysim, žmogus kaip minėta.
' ima. skųsti^galvos svaiguliu ir 
į)rašo vaistų. Tais atvejais gydy
tojas galėtų dvejopai elgtis, 1. 
Tuojau, duoti arterijas išplečian
čių vaistų. 2. Ištirti, kiek dar kak
lo arterijos nėra užakusio^. Tas 
atsiekiama sekančiais būdais. 1. 
Gydytojas ar neurologas palygi
na abejose kaklo pusėse kaklo 
arterijų pulsd stiprumą. 2. Jis 
kiaus© su triubele -(stetoskopu) 
tų arterijų pulsą ir kreipia dė
mesį, ar su pulso gai su-kaklo ar- 

^’terijoje nesigirdi >’ ypatingas
— panašus.

o dešiniosios — 30 procentų. Dar tinai dabar patikrinus sveikatą 
neištirtos kitos arterijos. Tada visapusiskai, rasta storoje žarne- 
reikalas eina apie operaciją tų je uu maži polypai ir jie pasalm-

i- ti pirma, negu jie pavirst: galė
simo. Tuo tarpu ligonis pradėjo , ių j vėžį, 
kovoti su sklerozę: dieta 
kraujo ištyrimo, kiek jis riebus, 
rūgštus, saldus). Ima kombinuo- kiui, jokia pagalba nebūtų gali- blausią ualyką Jie nekreipia rai
ta Niaciną; Zineko sulfatą ir Ge- ma. VisKas kas reikia ir tada bū- komo dėmesio. Jie čia nekalti, 
rimalį (Hydergine) tabletes. Jis tų padaryta, tik pasėkos butų ki- nes niekas jų nenuteikia imtis,' šniokštimas '(bruit)

; nesu- reikiamų darnų, toje srityje, jie į garia- gaunama pučiant per bu- 
Jauktų ir, per savo apsileidimą į visi laraoa, kaip, nelyginant įeIi(> vamzdį) Taš

ūlratvirkščiai: kai dešinioji kaklo 
!’arterija, užsikemša'GĮ tada nepa- 
Fd&oda' ’ kraujo i dešinę - smegenų 
.‘"f; — gaunasi •'‘kairiošiis kūno 
piisės pardRžiils. Tai-kair ioji he-1 
imiplėgia; y’ ’ >• <

‘ Tais atvejai^ smegenyse esau - tvarko-savo turimą paslėptą cuk- Į tokios: jis toks pagalbos 
čioš arterijos neužsikemša: tik rabgę dieta ir valgiu tvarkosi sa- 
kakle .esančios užsikemša ir su
kelia, stFoką./nakenkdambs tos 
pat pusės , kurtės >kaklo arteri
jos užsikemša, stroką. su priešin

•Jiu, j<» valinasi stuburkalinėmis 
hrterijonns Xvertebral arteries). 
r- Tos keturios' a^erijes susį’un- 
gia smegenų apačioje ir tuo bū-j gos kūno pusės paralyžiumi.

xdu sudaro rato -pavidalo-artery-1 < .
%ą, kurį apriišėįgyd. Willis ir dėl L j- <
Ag tas- artsynis: vadmanias 'Wd-L- Ti ' - ęr^zę-.
-3ii apsfcrątiimfįfcirklė or’ WiUis?. ;^J^n^n&:ąis.įj)i.eįuvis- skundžia- 
B to. rate išeina- arterijos i >i^vąįg«^ų.;’-'Wins; - gydytojas
Smegenis; , j. ri 1
• Kakle pančios, minėtos :mleriA
Įįs -yra ’įlinkusios gy-

4ės paliestomis. Tada jos gtdi-sų- .d^tešasųąiųk^į^.-tokĮ ligonį, j 
•siaurėti ar užsikimšti, ar abi tos '• Čhįcagos:Ugjyėrąteto ki^ujagys- 
Negerovės kartu būti. Kai tas ėt- ^Cer^rocašėiflas Čli-.
Zirandą ryškiausiai Jvienc^ę.vie- įo pusėje; strokU.galL^sū^j^kąa^— 

įriešing^- kūn^-j^s.

gerovės (nuo podagros — gout). 
Tai toks kenas šiu,e negerove)e 
— sklerozes auiumlime ir jos su
mažiname yra kiek-vienam susis 
kilu eitinas. Šioje srityje mūsis-. 
Kiai, beveik visi apsileidžia. Jis. 
uaug kuo rūpmasi, bjet .į. svaj-J

vo kiek perrūgštų kraują. Krau- > sveikatos tvarkyme Janai ir rea- ame avinai, ko* bus skeruykio- 
io krešėjimo padidinimo sumaži- kiamai, turėtų peranksti keliauti je suiyarkyti. Jie visi galvoja, 
nimui jis ima po vieną tabletę kapinesna. Šita mediciniška ne- kad skleroze pakirs aną,., oet ne 
aspirino kasdien. į gerove, taip dabar plačiai lietu-

Iš to pavyz^žie matome savo vių tarpe pasklidusi, turi paga- ' . .. ..
likimą kaip ant delno: pensiniu- ūau liautis, Nusiteikime ir, ap-l . °aei ūanas re as\ra «

....... - —1 SJšvietę šM)e sntyje, unkimį ne-[ J3*' 'J

i sigailėti centų savos didžiausios v 
gerybes — pimps .sveikatos ne-! 
praradimui.

Paslėpta cukra
; kuri nėra tiek stipri, kad žmogus -

kas nesitvarkd savomis jam dar 
nesukeliąnciomis negerovių iigo- j 
niis-t©Jį^^i.perk.ŪDas' netrenkia: 
Abi jsm galva nepradeda suktis.

Taip nuo ’dabar nė vienas lie
tuvis neturėtu elgiis. Atgimkime ‘ 
\nši lietuviai- tikram savos svei
katos ’ tvarkymui ir laiku toki

garsas nurodo į arterijos susiau- 
rėjiirią, 3. Akies dugno spaudi
mo-.tyrimas. Vidinė karotine šar-- 

-- -- _ teiija duoda savo, šaką į akį. Ta
arterija vadinasi akies arterija 
(aphthalfnię .-artery).. Joje spau- 

vb kraują uel minėtu trijų ua- ūimas. .galimas netiesioginiai L- 
lykų: svarbiausia uei kraujo sai• /arterijoje.kraujo
luino (Blood Sugar), rūgštumo —; ! gauname
U ne acid, ir riebumo) čia yra f žūprateūją įęiriėtos kareti- 

aligė yra tokia, • būtinai tokie tyrimai: Choleste-I arteriję.s. kr.ąujo . spaudau 
' rol, Triglycerides, HDL (high^. un^^i ■ : > - -. .;<•

i jaustų tos ligos negeroves: troš-' density npopritem), LDL- (low^' Ąbejose^y^ę esamo spaudi- 
1 ’' - .i - ■ įmo mątaynrias;. (sulaikius kvėpa-

’ ’ - 1 j vimą — aniėrikietis.. gydytojas
ne šlapumą,' perankstyva skleroze bėi jos su-Įpaciept^i: Hold your brea- 

ietmimu bėsiriįumrit- ■ | th:> vadinas ephthalmoc.yna-

-Aleskime iš gąlvpsj§enoviška,l 
dabar visai auniesuną-galvojimą, i. 
kad gydytojas Vrską- zilto ir be 
jokių tyrimų gali prirašyti tab-.; 
iečių nuo sklerozes. Tai dabar/ 
visai atmestinas tas anų laikų, 
.:ada gydytojas nieko beveik ne_. 
gaie.o žmogui paderi, galvoji
mas. Daoar taip galvoti ii pagal, 
tokį nusiteikimą elgtis galėtų 
ik iS-hUrAL v 1B. senovėje gyuy- 

tOjas buvo bejėgis: nei žinių, nei 
nemonių jis neturėjo aunkes- 

..iais atvejais ir tais, kuriais kūi 

..as pats negalėjo sau padėti- 
. ada gydytojas buvo žmogaus 
^raugas — jis ji stiprino daugiau 
dvasiniai. U tai irgi labai svar-

L.DL ■ (low-? 
avarkymąsi pradėkime. Sekime-gaUsų 11 svorio j aensrty hpopeoten). lai ma-|
>ihŠu prežidenta feagana: ji3imetlmą Ji K*» «», iiausias reiKęuavpąs kovojant ta,
pakartotinai, ■ reguliariai tikrina- į 

;sj-ąr.-esamas, dar patvarkomas,!
js 70 procentų, negerovės šalTfiasi. Jani pakarte-

uinasi arterijų nuotrauka.
Tokiam X—Ray tyrimui naudo

jama speciali medžiaga, dažniau
siai Organinisiodas (organic io
dide). Jis yra nepermatomas — 
tamsus tiems spinduliams, todėl 
sudaro,šešelį ir X—Ray nuctrau- ’ 
k’oje matomas tas arterijos «u- 
siatirėjiTHas. Tas toks jodas sulei
džiamas j arterijų tinklą ir gau
namas’ vaizdas kaklo ir sniegelių 
arterijų: jų susiaurėjimas ar už- 
dkjmas. Tokį tyrimą atlieka spe
cialistas vadinamas neuroradio- 
logu (heuroradiologist). Jo už
duotis dirbti su smegenimis ir 
nervų, sistema. Kai minėta ar- 
teriogrania patvirtina įtariama - 
arterijos susiaurėjimą, ar užsi
kimšimą ii kai tas toks negeru
mas ; dar yra galimas chirurgiš
kai pašalinti — tada stroke gavi
mas • yra pašalinamas. Tada dar 
duodami vaistai -’prieš kraujo 
padidintą krešėjimą (ąnticua’gu- ‘ 
lantš). Tokiam reikalui, kaip jau 
minėta gerai imti - - kiekvienam 
lietuviui jau dabar po-vieną tab
letę aspirino kasdien. . <

IšvąJa. Pamęskime seną-, mėį- 
dicinišl^ rūbą — jis šiai dienai 
jau netinką. VUkimės nauju, 
šiandieniniu. mediciniško Supra
timo švarku didesnės savo svei
katos gerovės atsiėkimųi.

Pasiskaityti. .Arthur Ankovviiz 
M.D. Strokes and their Preven’. 
tion. Ajovę Book.

bet kraujuje esamą cukraus kie- j 
k). Tokia silpnos formos cukra-Į 
Ilge irgi greitina sklerozę — ar- į 
tenjų pnskretimą. Ji tokios for- į 
mos tvarkoma dieta: jokio sal-I 
dūmo maiste, mažiau miltinių — j 
krakmolinių valgių ir didesniu 
kūno juae.imu: vaikščiojimu,i 
lankstymusi — darbavimusi.

O perrūgštus kraujas (uric i 
acid) tvarkomas, jei nedidelis, 
irgi dieta. Toks žmogus gali ne-

. turėti dar sąnarių bei sireiiK.au- i i
' liu skausmų, bet jo krapjagysies i 

gali pagreitintai sklerozuoti. To
kiam reikia vengti tą rūgsti krau

; juje didinančio maisto; raudu- .' 
nos mėsos, gyvulio vidaus orga
nų (kepenų — jų dešrų, smege- :
nu, inkstų. Ypač vištienos kepe- uus dalykas, nes toks elgesys 

i neitų, taip patJūeno labai pa-1 iipnna žmogaus nedualias nuo

iidŠjįjį^

Juozas Palutis skaito savo kūrybą Alvudo pąžmo- 
mėgtų, tokie poniškos hgos ka- ■ ugų apsigmiuio - kūno atsparu- . . Lietuw.^oįyboje. Nuotrauka M. Nagio
......... . i .no jėgas.

O, matot, daugelis paKlausys 
ito raginimo? Kur tau, čia yrą
!aug pašauktų, bet maža isrink- 
ų — taip, kaip ir kiekvienoj o

Radastos antrą kartą byra; 
Po langu jau žiedų nėra.... 
Apklojo lapai tako žvyrą, 
Prareto vykmedžių tvora.

Želmenimis s irnaitė bėga 
Ir greit pranyksta pagiry.... 
Štai velkas pilkąją sermėgą 
Diena jaunystės vidury.

SKAUDŽIAUSIAS MOMEN
TAS KĘSTUČIO GYVENIME 

Legendarinis- Lietuvos didvy
ris Kęstutis buvef garbės žmogus, 
tą patvirtina ir jo priešai. Jis ne
galėjo pakęsti intrygų. ypač kuo 
met jo< vyko pačioje Lietuvoje. 
Bet jam tekc patirti u nemaža, 
karčių apsivilimų Valias didžiau 
siu tai buvo pabaigoįe Ijepos mė 
nėšio, 1382 metajs

Kai Kęstuti.-jauyp išvykęs gin
ti Voiyniaus nuo maskolių. Jo- 

| gailą slaptai susitarė su kryžiuc- 
I čių
• užpuolė Kęstučio sostinę — Tra
kus. Po dviejų

HAROLD MACMILLAN 
SIRGULIUOJA

LONDONAS, AngL -■ Buvęs 
Anglijos premjeras Harold Mac- 
miliand sulaukęs 92 metų, pradė
jo negaluoti. Jojo anūkas Alek
sander Macmillan tuojau pašau 
kė šeimos gydytoja, kuris paste
bėjo. kad lordas Stacktonas, 
kaip daba - jį vadina Jis turi slo
gą. bet šiaip jo svikata ncpablo- 
gėjnsi.

Žmogaus išeisi pamatyti 
Pageltusių mkikštu taku- •• 
Sugausi spindulį mažytį — 
Sakys: rudeni puiku i.

Ir nestatyk čia laimės būstų; 
Juk čia šalis tau ne sava- 
Užtat veidai išblyškę rūstus, 
Kad čia nėra1 mus . Lietuva. ♦

! bando kogreičiausiai pasiekti
Trakus. Tačiajų, prijąįfs arčiau 
iis patyrė, jog Trakus,yra užė
musi Jogailos ir kryžj'iocių ka
riuomenė Nusfrrtnė sėnas ka-

't iautojas. Jis įiąjttto, jog Lietu 
voje iHadeta-1 civilinis karas ir 
jog Jogątlos s: 
;o an*ž|m pilei

Kęstutis Augiai nuvyko f Gar.
dina pas s;.vo sūnų Vytautą, o >š 'įšlėvatorių.arha keltuVą, a«l»2 
ten pa- ištikimus sau žemaičius, rmietis E. G. Ottis. 1857 m

sirado dideli maišeliai, žandai su
sitraukė. ’škritę dantys, pakeitė 
-makrą. P1 aukai pabalo.

Macrnillap leido britų karo va
dui aiiducp belaisvius 11.000 ka 
zokų •tarnavusių vokiečiu kariuo 
menėje.

yra
— Paskutinį spalio sekmadie

nį laikrodžius reikė Upkti vie

dėjo tnunpeti.

Nebeieškoki — nesurasi 
Šventovės. Širdžiai mylimos, 
Čia vaško žvakės tyliai sparksi, 
Nebesupras tavo kalbos.

. 2 — Nauiienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 2 J98fį
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Draugas 1936 nu birželio 12 d. 
j-iiozas ^ygąs .rąšb: Pašaliniai 
vffką-geriau tvariu Haš ifeditba, 
tąs neklysta. Tad neklystaųtįęii 
turi teisę ir kitus pamokyti. Ne 
t$ turį, bčt ir ją pasihaudoją.

Yra tokių, kurie labai susirūpi
nę Čikagos Jaunimo Centro tiki
mu. Kiti ji saugo nuo bolševikų 
ir jų tarnų. Tačiau tų “besirūpi
nančių” vardų nėra narių ar. au-. 
kotojų sąrašuos^. _ h

Bet’aš manau, kad J. Žygas tik
rai galėtų rasti jų vardus sąrą. 
šupsčį kaęiųęt buvo renkamos 
ąukps į Čikagos jaunimo Centro 
statybą^ Bet vėliau kuomet J 
Centras nukrypo nuo savo tiks
lo'ir pradėjo /bendradarbiauti šu 
okupatyot atsiųstas .iąriįąis.. Tai 
tię patriotai,nupylė,ir daugiau 
neaukoja. 'Už' Juozas
^ygąs gali laisvai sukįnėtįs po 
Jaunimo Centrą, ikadkrigi dar 
yrą patriotų lietuvių, kurie jį 
saugo nuo bolševikų; ir jų tarnų. 
Gal'būt J. Žygas ne tuos auk u 
sąrašuk1 tikrino. Patarčiau jam 
pėr'Vašario. I6-t£>s ALTo sitreng 
tr minėjimą, pasižvalgyti 
rijo? Auditoriją kas-ten 
sale ip aukoja ALTui. Iv -

Fnoųtinihkai ir L B. nariai tęn 
tikrai nesilanko ir ALTui neau- 
koja,-nes L.B. buvęs pirm, B. 
Nainys "sukombinavo, kaip pasi
šienauti po ALTo. laukus ir pra- 
dęjo Petigtif!Jaunimo Centre.at^- 
k^ai;yasarįb ';j6-sios minėjimus., 
o jtaip pat ir kitose apylinkėse, 
Brighton Parke ir kitur. ■.

^Įr^Ugąš 1986. jin; birželio 6 d;

Juozas

• I

Kadaneį.L.B’- pavyko prieiti 
prie AŲTujjridftų finansų, tai 
(dabar jau IreĮetUnuoją, kaip su
skaldyti yyč*dš, ikkd jlę tarnau
tų L.>. tikstams'&stipniniiį AL-

panto užmačioms. ■ 
' 4 5 s• J. Urbonas, viėnas iš didžiųjų

ąt^Y|sŽr;|Į3ętuye£ j krikšto . 
6'0(1 metų ^ukaktj-L B. apygardo--| 
še Atejgiauų specialūs komitetai j 
ruošti ąįę' sukaktį." Tai i
bu? \ rąjonįniaT |ftetuvos Karkti) i 
Yninę^Jimai -i ■ '■

; Taįgi L.B. neį^ilieka pasitarna 
; sugalvotam 
į4p, L.B. hie

svirnui

kur ndmįni apt 
tųvojt krikštą^

Drangas 1981
etais. I
birželio
• Lįųlevi-1,

1984 ųp. Rodžio 
jdnuįi^\ųĮįūnipjrpdinęjau, 
yf^į *

sįaS.įsitikEųi 

tijY^v«a< __. 
tą

vgfcia

i d.' 
kadj

Pa-

vį'^Mešąhų ųavė-vicępirm. įtini 
r^įalįnš^j {Juodelis,. Pagrindi-į 
nisi- L.B..pajamų Šaltinis — au; 
kcfe, surinktos, vasario; 16 minėjL 
mw prpgėĮriĖ* tFad štai kokni ke- 
Ht£ ^eina LB. Jos tikslas griauti 
ALTą,- pasiglemžti ALTui prik^ 
UusonĄts f pini gus; klirie yra ’ski- 
rįainį.LietuvoŠvadavimui... '", į
i O ALTO veikia labą! riepatin-; 

ka'okupan tui, tail L.B. talkinin
kauja okupantui, kad sugriautu 
ALTąS' . Af -'^Ų'■'?"

.. Kadangi- Vyčiai priklauso AJA; 
Tui- ię jų atstovas yrą drL ; . L. 
Kriaučeiiūnas, -tai A- Masionis, 
pašįūle

Trakų miesto centras

KEIČIA AUKŠČIAUSIĄ TEISMĄ Iš PAGRINDŲ

’ Praeitą savaitę prezidentas 
Reaganas pasiūlė dideles pakai
tas Aukščiausiame Amerikos Teis

1 * *• • r 4

valdo-
epai-1
saju- | ine. jeigu tos pakaitės bus pri-

I imtos, tai specialistai tvirtina, 
su Min- . ka(] |OS pakaitos palies visuome

ninį Amerikos gyvenimą žymiai 
gfliąu, negu bet kuris preziden-iiiieju$<

negali- to Rėagauo pasirašytas įstaty- 
krikšto* n?as ar pasakytoji kalba.

Tė-4- Praeitą savaitę prez. Reaganas
Rūmusra tikątnauji- atsivedė į į Baltuosius 

jųimo Lietuvos - ktį^šfo sukaktis. Aukščiausioj c Amerikos teismo 
-’Nors h-- b&vaf skalbiama, kad pirmininką Warren Burgerį, to 
hfesįmė-j^^^ltečiaų iš "a+1~ +A,<~a wnhaTn
spąųdbs: kad mįnį-

nes prą-
. dę^rųuUiįęj^iį^ Ą pavadinimu 
laikraščįūbsė ir riet sekmadięnia 
maldynuose, -Jęia rtik 606 j m. Įj u- 
bilįęjųi tyg Lietuva įjhebūtų afek-

j...

' ' ■ Aplink Ūžzaą--Nėpalarikiosrrė-

paties teismo teisėją William Re 
hnqilest, ;ir Kolumbijos distrikto 
apeliacijėsųjeismo teisėją An
tonin S^^^^aręriė visus tris 
subėgus® 
paliktam^ 

i tųi, kad §

Kodėl .ikišiol riėbuvųi atkreiptas 
d^.ęsysĄ.iįriritouš/ payacfinti' 

’ ruošiamą jubiliejų tuo vardu,' ku 
‘ r iuo to; tirpių? būti pavadintas?

vps yyaaiY jungtu i-įU -Hcdch 
moiųęrtę,-rięs^ieiyĖa ’-labaS'.stipiį

Sfefisu* rtrripsnlri bei rtucfljds, ffi-

> vTENHO■ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ę

rstūrinė »tu<fija,
bet tikri! tolaikdfarpfo buities Kti 
ridrgnettrif. Ta- 2W puslapių fcnya

T XXXJ> ». VI • U5D.4WM3 I zunajį

tondri pfnrfyt* rtudija apie 
ūtbgųvšs apskričių duomenimis 

.fefuMti Leidiny» flHustraotu nt k pabrigofr dBodaoh

> K3 duros Giro, nlytojo* 
asfahnri tr minty* ipf* aarneal* fr 
malriri* boBevOtų oknpidjo* metric 
bet krinuoj* tft ęį; J

¥ rULlUS JANONĮ poetu fr 
Oo fr klridingri InterpretnojaizlM gyrentee 
T*rgio Jašfruko knygoje cple JuUmu JriMttio

KayO n <C<fcMo formato, 185 pųriaptą, k*b

(MatriHi «tt

1'0 inetų. o d d •■•r paskirtas 
tiunūv teismo pirminiix^u

Rjehnqiii^t dą&irtiaiu 
jaučiasi gerai, betj pjįeš.4 metus 
turėjo bėdos .u nugaikauliu. Jam 
feifrėjo išstumti iš nugarkaulio 
ten patekusius ir skausiną1 stlkėlu 
.dus vaistus. Pasitikę ^įkremzlė- 
mis ir kopūstais.

A tikš

metu

KOKIOS MOTERS YŲATYĖES 
j DAUGIAU IVĘRTEiĄMOS 

i Kiekviena moteris,- • jąū nuo 
' ankstyvos, jaunystės meto, jau- I 

čia, kad jos likimas' yrą ; suriš-1 
tas su josios išvaizdą. Ypač brer. 
stabčios merginos,'pasiruošusios 
ištekėti, instiktyviaa tūpgiasi sc- 
vo išorę padaryti žavią įr pat-

< rauklią. Kiekvienos motors tiks-

vėti ir jį sąu pąyprįli.

Ką reiškia patikti? Tai reiš
kia kiekviename); -'&Bg«iyję at
kreipti į savę dėmesį, savimi 
sudominti, iššaukti šąu męilę. Ir 
tai ne |»et kokią mė2ę, bi^ pas*. 
tovių ir( išimtiną!/ : ' '

Subrendimo laikotarpyje kiek
metų teisėją Scilia.

Pranešimas buvo labai trum
pas, bet jis sukėlė didelio susirū
pinimo visoj eilėj amerikiečių 
tarpe. Aukse, teisme teisėjais 
būdavo į kairę linkę konstituci
jos šalininkai ir įdešinę linkę 
konservatoriai. Bet prezidentas 
Reaganas parinko pačius deši- 
niausius žmones. Rehnquist yra 
žymiai dešinėn pakrypęs konsti
tucijos šalininkas, o apeliacijos 
teismo teisėjas Scalia, kuriam 
konstitucija turi tiktai parašytąją 
žodžio prasmę, daigiau nieko. 
Demonstracijos, plakatai, protes
tai jam yra tiktai tvarkos ardy
mas, nes konstititurofe-’-apie tai

neatrodo, kad jis nebūtų patvir
tintas. Praeis dar kelios savaitės 
kol bus atlikti kongreso fermąlu- i viena mergina jau pi4į(h: ŽfSt' 
mai, bet teisėjas Rehnquist bus j tos būną ąpęlovąjipjaYria fikt^uk- 
patvirtintas šio krašto Aukščiau- į 1 ūmo, žavėsią nf^^aKttdo-*’ivieT 
siočo teismo pirmininko parei-! žumo” Ypatybėmis. -Taj laikotar

pis, deja, nevisada tęšeši' ilges
nį laiką-j ; . -..

Ir daro didelę- klaidą tok mer- • 
ginos? lųtrios niafro \bęi >tikisi. . 
kad j ome užtenka toįįgįiųtošįduo* 
to jąūnystėš žavysio.' Nes 'vyrui 
ilgam- laikui sužąyėtp neužtenka 
vien tik gižios - Išvaizdos, sko
ningų drabužių ir - pąn. r ' ■ \

Gilesniam jr rimtesniam jaus
mui iššaukti padeda ilgesnis ben.

pirmąjį įspūdį nudaro akys, 
daug svarbesnį — antrąjį — daį; 
ro vyro ausys. Ką, kaip kalbą; 
toji, kuri jam patiko, tprimenien-; 
ką reikšmę. Bet, svarbiausia}, 
veiksnysj be abejo, yra mcįer^ 
vidUs, jęs sielą, jos jautrumas,; 
josios taktas. 'h '

Vyrai žavisi grąžomis motę- 
rimiš, jos jiems malonu n^tyti,' 
jai laiką su jomis leištt’ 
Bet jei mergina yra nelabai pro
tinga, jei jinai nėra moteriškai 
švelni, jei rodo savo šiurkštųjį 
būdą, dažniausiai ji tik atstumi 
vyrą, ųoią iš pirmo pamatymo^ 
jią ir bnVb ja susižavėjęs.

, Pasirodę, kad kiekviena jauna* 
moteris- turi rūpintis savo gro* 
žiu, turi sugebėti jį pabrėžti, bet 
tuo pąljpętu, jei ji nori iššauki 
ti tikrri gilų ir pastovų patinkat 
mę.yyTo jausmą, turi mokėti naii 
doti ne vien,, sąvę išauklėjiir.b 
bri iŠmokalin-imo gerąsias s^yy- 
TtėA bęt ir atskl«fti saVo sielos 
vertiųfri ypatybes. - i

Mg. A-n6

^Britųjų Rūmų žur- visai nekalbama.
pranešė visam kraš-1^ Jeigu dar turėsime galvoje ki- 
ijo pirmininkas Bur- |us Aukščiausiojo teismo narius, 

ger,' iš^rinįhkavęs;-17 metai, kurie jau siekia 70 ir 80 metai, 
atsištaty.mna ;iš šių pareigų. Jis prėz. Reaganūi teks paskirti 
yra pažadėjęs s.uprgąnizuoti Ame kitus Aukščiausiojo teismo na- 
rikos konstitucijos priėmimi 200 
metų siikaktį, 'tai nepajėgsiąs 
abiejų darbų , tinkamai atlikti.
jAukščiausio -teismo -pirminin- 
;’ku prezidentas parinko 61 metų 
,W. Rehnquista,'o vietoj teisėjo- 
'Rehnquisto,-jis skiria į Aukščiau
šią teismą apeliacijos; teismo 50 nariai galės- jį apklausinėti, bet

goms. .. >

Pasakojama, kad aukštoms 
valstybės pareigoms reikalingos 
• am- tikros privilegijos. Turi būti 
pasižymėjusios giminės ameri
kietis. bet tikrai yra visai kitaip. 
Pats William Rehnquist gimė 

' Amerikoje, Milwaukee, Wis. prie, 
miestyje, o jo tėvai atvyko iš Vo
kietijos. Reiškia, kad užsienyje 
gimusių tėvų vaikas.; Amerikoje 
gali tapti A 
kos teismo

< •** u
Rehnquist Antroj 

karo metu tarnavp“".
| aviacijoje. Jis buvo lakūnas. Ką-

Nebijo Būti
•.. - c

— Ar tičsą, ponas rertaktofiąUi 
kad5 jūsų laikraštyje buvo parą*- 
syta, jog aš esu ąmžulas asilas?

To negali būti. Mes padu^f. 
dam tik vėliausias žinias o ųė

dradąririaviihas. --.Tai/ kis vyrus-. (įavt
v M- $įd

^įkytt.

pąsęnušias.- •
t . ■•' F \

Karalius Ir K^envagtat ^,

Prancūzijos karalius Kayplis 
9-tasiš mėgo didėles ir ištaigjp- 
gąs puotąs. Jis į jas pakviesdavo. 
1C> geriausių kišenvagių ir ture-, 
davo malonumą stebėti, kaip jie 
iš. jd svečių ir dvariškių pąvog- 

pinigus^ brangenybe^, uęt 
pavogtu? daiktus 

o teisę pašilai-

3.

5.

Sekmadieziiaia nuo 9
D. KUHLMAN, B3.,

rius, kurie visą teisinį krašto gy
venimą pasuko dešinėn.

-Yra pagrindo manyti, kad pre
zidento paskirtas -teisėjas Rehn
quist bus patvirtintas pirminin
ko, pareigoms. Senato komitetas 
gali jį apklausinėti, patys senato

;s VAISTINĖ
St, Chicago, HL
LECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 
METEKOS BEEKMENYS

adiemais nuo
10 vaL vakaro.

rui pas'baigus, jis išlojo 4 kolegi
ją ir universitetą-. Ji§'studijavo 
teisę. Jis turi gerą atmintį, ir la
bai gerai orientuojasi teisės prin 
cinuose. Jis baigė Stanford, teisių 
kolegiją pirmoju mokiniu. Bai
gęs mokyklą, jis tuojau tapo tei
sėjo Robert H. Jacksono tarnau
toju. Ko tiktai teisėjui prireikė, 
teisės srityje, tai Rehnquist jam 
surasdavo reikalingus paragrafus. 
Kilus Watergate skandalui, Re
hnquist susipažino su šois bylos 
faktais ir patarė teisėjui nagų- 
ten nekišti nes turės bėdos. Prė' 
zidentas Niksonas. patyręs apie, 
šias Rehnquisto pastabas, jį va- ' 
dino Renchburger, bet vėliau jį 
paėmė į Teisingumo departa
mentą patarėjų, greitai besioren-' • 
tuojančiu žmogumi. Prezidehtas- 
Niksonas, su juo klausimą iš
aiškinęs, vis dėlto paskyrė Rehn- 
ouistą Aukščiausio teismo nariu.

Rehnquist ėjo tas pareigas veik

susrviE vijimas lietuvivaaiehiko j
yra i seniausia, didžiausia ‘fr turtinglausiz. netariu fnttanaHni 
arganizaėija,' lietuviams Ištikimai tarnaujantijjiui-pę W metes.

T - SLA — atlieka' Jrūltūrhfhii darbūf>gflbiti fr/ldtiį—c. fcrfė tecs’
„i- darbus.dirba,K.-į ..s-’ųTįr
• SLA — išmokėjo daugiau kalę AŠTUONIS SSJJONUS 4o!ėfc 

; apdraudę savb nariams.-- V-

fe w/r si,
ivi;■ ■ ū ■ ,;"T&■ (212j"iefcžlll <• -AJ'■ Jtf
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Bayer* relieves the major source of 
arthritis pain Tylenol can t touch.

‘ Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing for inflammation.
Taken regularly, Bayer works on pain 
gad inflammation giving fast, 
effective relief.

Bayer. The ironder drug that works wonders?

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Prof. Vadovo Biržiško*, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _.-----------------------

110.00

Miko gfleiklo, LIUCIJA, proza. 178 pri.---------------

Janlnoe Narflnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

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

J. VeneJoro*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
PO pal ---------------------------- -- --------------------------- 12.08

16.00
16.00

15.00

15.00

H-00

60 metų studijavęs, kaipATEINA LffifUV A
Ir Hetuvių kjdb^ JI* mokėsi kartu su kuru Jaunium Ir prat X

lietuvių k&Ibų liečlanfiM IštraukAS, paruošė Mkrilui vertimof 
i Ir patarė mrrmu toliau studijuoti-

rotu
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teisman ųž durų sulaužymą. Jie pašukavo, parėkavo ir 
nudūlino namo. Dabar jiems gėda prisiminti, kad jie bu
vo paaryžę sukelti labai jau nekulturines priemones.

Prieš šimtą metų Amerikoje atsiradę lietuviai priė
jo įsitikinimo, kad jie turi būti vieningi, jeigu jie bandys 
vienas kitam padėti Amerika yra nepaprastai didelis 
kraštas, o lietuvių skaičius čia buvo nedidelis. Lietuviški 
bajorai, pralaimėję 1863 metų sukilimą dalgius ir piautu 
vus rankose turėję ir prieš rusus drįsusieji juos iškelti, 
slapstėsi po miškus, kol pasiekė Vokietiją, o iš ten Angli
ją arba net Ameriką.

Pagyvenę Brooklyne ir gerokai pabadavę ir išleidę

daryti duris ir, maištui prasi
ėjus, buvo pasiryžę išleisti Ri
jimuose laikomus “revoliuci- 
>s” šalininkus. Jie šaukė tarp- 
iutinę “socialistų” konferencija 
• buvo tikri, kad naujas Peru 
t ez denlas nieko apie tai nepa- 
rs ir pavojaus laikotarpį pra- 
legos.
Bet ne visuomet taip išeina, 

sip “revoliucionieriai” planuo- 
i. Atrodo, kad Peru prezidentas

Tako” 
žings- 
Pitz. 
mari- 
“Žvil-

£22-00
512.00įįS paskutinius savo skatikus, traukė į Vakarus. Vieni išva- 
—~ žiavo į Pensilvanijos kalnus ir ten leidosi į anglių kasyk

las. Kiti patraukė į New Yorko vakarus, pasiekė Roches- 
terį, Detroitą ir net Chicagą, miškų kirsti, tiltų stityri, 
lietuvių kolonijas steigti. Tai buvo nepaprastai sunkus 
darbas. Teko kentėti lietų, sniegą ir šaltį. Jeigu kuriam 
atsitikdavo nelaimė, tai šeima likdavo be jokios paramos. 
Likusi našlė turėdavo rūpintis vaikais, pastoge, apranga 
ir duona. Chicaga pasiekusieji įsitrenkė į skerdyklas, 
dirbo po 10-12 valandų, gaudami centus už sunkiausio dar 
bo valandas.

Anksčiau Ameriką pasiekusieji susidėjo su Ameri
kos lenkais,, o vėliau čia atsiradusieji ir pradėjusieji įsi
kurti, su lenkais nenorėjo nieko bendro turėti. Pirmieji 
buvo pamokyti, o antrieji nemokėjo nei angliška’, nei lie
tuviškai. Buvo steigiamos mokyklos Amerikoje. Didžiau
sias mokytojas buvo Adomaitis - šernas. Jam pavyko 
įsteigti “Lietuvą” ir išleisti kelias pagrindines knygas 
apie svarbiausius pasaulio įvykius. Be Šerno, Čikagoje 
apsigyveno iš Rygos atvažiavęs mokytojas, kuris mokė 

Šiandien, 1^86 m. birželio 30 dieną, Chieagoje, nau- atvykusius lietuviškai ir angliškai. Pradžioje jie pramo
jai pastatytame Essex viešbutyje, esančiame prie §-tos ; ko rašyti laiškus saviesiems. Nebuvo laiško, kuriame ne- 
gatvės ir Michigan Avenue sankryžos, prasidės šimtmeti
nis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje sęimas.

Per šimtą mptų SLA bųyp syšaultĮĮ^ dauą seimų, jų

pounfrxes >4&u0 x>er year.

Nqq Mušk pirmos šlsoot
Dtenraščlo kainos:

pusei metų -____ _
trims mėnesi a

vienam mėnesiui -
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00

Kanadoj

1 meWSi

pusei metu

Užsieniuos*:

nxetxmj

IL 6060& Telef. 121-8100.

Orderiu kartu tu niMtymu.

NAUJIENŲ raštįpė atdara kasdien, 
quo 9 vai. Įjio iki 5 yal popiet, š^tadl

SVEIKINAME ŠIMTMETINIO SLA SEIMO
ATSTOVUS - ...

84.00

>48.00
£00

Qarlioiiio paminklas Rasų

Paprastai SLA ^imąį būdavę kas dų gąukįavo sei
mus dažniau, kai būdavo sunkumų Amerikos ar Ameri
kos lietuvių gyvenime. '

Kiekvienas SLA seimo atstovas ir Seiman užėjęs sve
čias privalo atsiminti, kad į šį seimų suvažiavo SLA kuo
pų rinkti atstovai. Nę SLA Pildomosios Tarybos ar kurio 
kito SLA organo skirtas kandidatas ar kandidatė, bet 
veikiančių kuopos valdybos narių rinktas kandidatas.

Pirma buvo paskelbti pirminiai kandidatų rinkimai, 
o vėliau buvo balsuojama už pirminius rinkimus laimėju
sius kandidatus. Kas daugiausia balsų gavo pirminiuose 
rinkimuose, tas kandidatavo į SLA pildomąją Tarybą. 
Kas daugiausia balsų gavo, tas buvo įtrinktas. Visi bal
sai buvo paskelbti “Tėvynėje”. Balsai buvo suskaičiuoti 
balsavimo dienų, surašyti prątokole ir tą pačią dieną pa
siųsti Į SLA centrą New Yorke ir perduoti SLA balsams 
skaičiuoti komisijai. Niekas neturi teisės atplėšti bal-. 
sams skaičiuoti komisijos voką. Skaičiuoja ankstyvesnio 
seimo komisija balsams skaičiuoti- Jos suskaičiuoti bal
sai paskelbiami SLA laikraštyje. ■- - - 1

Prieš keletą metų buvo atsiradusi “teisingų” skai
čiuotojų grupė, norėjusi būtinai įsiveržti į SLA centrą ir 
suskaičiuoti balsus. Amerikos lietuviai ta komisija pąsi-.

būtų įdėtų kelių dolerių parama. Pinigus siuntė savie
siems, kad galėtų atvažiuoti Į Ameriką- čia rasti darbo 
ir įsikurti. Ameriką pasiekusi brolį, seserį aprengdavo 
nuo kojų iki galvos, kad nebūtų panašus į “grinorių”. 
Dabar amerikiečiai ir užsieniečiai mažai tebekreipią 
dėmesio, bet tais laikais nuotaikos buvo kitokios.

Amerikon suvažiavusieji lietuviai turėjo pramokti 
tolerancijos, pakantos.’čia privažiavo mūsų tautiečių 
įvairių įsitikinimų. Dievo ir bažnyčios klausimai buvo 
labai jautrūs. Jautrių klausimų lietuviai nelietė. Jie pra
moko pakantos.

Amerikoje lietuviai įsitikino, kad darbas buvo pats 
svarbiausias dalykas. Kas surasdavo nuolatinį darbą, tai 
tas galėdavo atsistoti ant kojų. Jis galėjo planuoti apie 
savos pastogės įsigyjimą, apie savo šeimą, o atsirado ir 
tokių, kurie .pramoko amatų ir tąpo savarankiškais žmo- ■ 
nėmis.

Susivienijimo nariai tapo apdairiausiais Amerikos 
lietuviais. Jis pramoko bendrą darbą dirbti vesti susirin
kimus, ginti savo teises, tapti šio krašto piliečiais.

Amerikos lietuviai, padėję darbą savo gyvenimo pag- 
rindan, tampa pavyzdžiais amerikiečiams. Amerikiečiai 
turtingesni, baigė aukštuosius moksus, bet jis neturi 
drąsos pasipriešinti kyšiams. Teisės mokslus baigęs An
tanas Valukas, Kazio Valuko, SLA nario anūkas mokė
jo pasakyti — Ne! — kyšius nešantiems turtuoliams ir 
jų advokatams, šiandien visas kraštas džiaugiasi ir seka,

SIAUTUSIEMS MAO CETUNGO ŠALININKAMS <

Kovų metų žuvo 250 “Žvilgančio Tako” karių, plėšų 
šių ūkininkus.

■ LIMA, Peru- — Prieš 11 giėne- pasivadino 
siu naujai išrinktas Peru prezi- kovotojai.

Mao Cetunffui mirus.
• : : r, *

Hsiapmgas jiems pranešė, kad 
pinigų iš Kinijos jie nelauktų.

atyrė apie “Žvilgančio 
?voliucionierius ir ėmėsi 
ių pastoti jiems kelią. 
Ian Garcia įsakė Peru 
ams imtis priemonių ir
ančia Tako” šalininkams, kirsti 
irtiną smūgį. Atrodo, kad prez. 
lan Gaivia buvo geriau infor- 
i uotas apie maištininkus, negu 
e tikėjosi. Jis pasiuntė gerai 
nkluottis marinus prie visų tri- 
į sostinės kalėjimų.
Santa Barbaros moterų kalėji- - 
e praeitą ketvirtadienį pirmiau 
ai kilc maištas. Viduje buvę 
aištininkai nuginklavo kelis sar 
is, išsikasė apkasus ir planavo 
rasilaužti į miestą. Bet Peru ma 
nai jiems pastojo kelią ir pa- 
ikalavo tuojau atiduoti ginklus, 
uojau prasidėjo susišaudymas, 
ovos tęsėsi visą rytą. Dar prieš 
dudienį visi buvo nuginkluoti. 
Beveik tuo pačiu metu prasi
mo kovos Luringančii kalėjime.

Čia kovos tęsėsi beveik iki vidur 
nakčio. Buvo paleistas gandas, 

J$ad 6Q.kalinių. norėjo pasiduoti. 
Jiems esą buvo nurodytas kelias, 
kuriuo galėjo išeiti, bet visi 60 
rasti, pakloti prie-sieros.

i r %rnl<esneš ; -v^ko Fron- 
‘^yiteančiųA’akų'?' esanęiąme .nedide

lėje Lųnos salgje. Pradžioje vyko 
Tengąs '■ ėuyšąudyų?as ;p|ie kalėjimų sie- 

- - ny. bet netrukus marinai paleido 
raketas įr §ypįpjp stogą, grindis 

Mao Cetungns paliko tuščią kraš- i Visas kąįėjiiųp sienas. Marinai 
.. J Lyonų Frontoa kalėjimo
bankuose. < Lllže Apskaičiuojama, kad visas

tikėjo, bet naujai susivienijiman įstojusieji ja nepasiti
kėjo. Jie norėjo įeiti prie pinigų tikėdamiesi pakeisti or
ganizacijos vadovybę, pradėti juos šinkuoti, bet sekretorė 
tokių skaičiuotojų neįsileido. Jie bandė pralaužti duris, 
bet ir tas negelbėjo. Apsigalvojo, kad gali būti patraukti

kąip lietuvis šokdina suktus teisėjus, advokatus ir minkš 
tanugarius žmones, nepajėgiančius -pasipriešinti blo
giems veiksmams.

Ilgametis SLA prezidentas prieš 30 metų ryžosi pri
žiūrėti, kad bereikalingai nebūtų išleistas nė vienas cen

centas Alan Gardą ; pareiškė, 
kad krašte turės būti padarytas 
galas ginkluotu grupių siautimui 
visame krašte.

Didžiausią nerimą visame kraš 
te kėlė “Žvilgančio Tako” šali
ninkai, kurie šiaurinėje Perų 
valstybės dalyje užpuldinėjo paš 
l^ičių ūkininkus, griebė jų galvi
jus, nia’Stą, pinigus, o jeigu ne- 
nenjjrėjo fjuoti, tai yisą šeimą su- 
Šą.udy4avo ip išvykdavo.

• • Anksčiau Kinijos kojųunistai 
jiems teikdavo ginklus ir duoda
vo visokią paramą “pasaulio re
voliucijai sukelti”. Pinigus jiems

to iždą. Pinigu jie turėjo pasi
imti pačiuose Peru 
Ginklų jie turėjo, bet maisto, 
drabužių ir pinigų jiems truko. 
Jie-Jtąįp .pat žipojo Mėnulio pų-* 
šviestus kalnų taku$ Jį.e plėšė ^aljėjųnųpsę žuvo 250

šimtas žuvo Frontoa kalėjimo
lauže. ,

Iš viso praeitą savaitę,1 Lamos • - 
i-“Žvilgan

i čip Takų” konmnistų, kurie ne-
I pajėgė padaryti perx'ersmo Peru

bankiis, žudė ūkininkus ir skel
bė “revoliuciją”.

“Žyįlgarčįo Tako”” šakninkai' y3i&tybėje.
traukė savo žmones į Limą, už- i Ppez Alan Garcia pranešė 
mezgė ryšius su ten buvusiais kraštp gyventojams, įsąd Mėnu- 
savo šalininkais ir rengėsi padą- j;$ ir tojiau švies Peru pašlaičių 

siųsdavo Mao Cetungo pareigu-1 ryti perversmą. Jeigu jie būtų 
nai. 1969 metais Mao Cetungas užvaldę Limą, tai buvo tikri,

kad jiems pavyks paimti ne vientiems, vietoj pinigu, jiems atsiun- kad jiems pavyks paimti ne vien 
ė Mao Cttungo eilėrašti. Eilė- Peru, bet ir gretimas valstybes 

raštyje buvo pasakyta, kad jiems 
tenka laipioti Mėnulio apšvies
tais ir žvilgančiais takais. Gink-1 Įsistiprino trijuose Limos kalėji- 
iuotiems žmonėms patiko Mao' muose. Jie užmezgė ryšius su tri- 
Cetungc poezijos žodžiai ir jie jų kalėjimų sargais, išmoko pra-

savo kontroiėn.
“Žvilgančio Tako” šalininkai

talk’s, bęt.ten tiktai daugiau ne- 
bevaikščios Map Cetungc maiš- 
tininkji. be pasigailėjimo žudę ir 
skriaudę gj'ventojus. Peru vy- 
i Sausybė neves jokiu pasitarimų 
su tokiais maištininkais.

— Antradienį Indijoj. Amri- 
fsr miestelyje sichai puolė indu 
krautuves, daužė langus, degino

tas, užtat šiandien SLA yra pati stipriausioji lietuvių or
ganizacija. Turėkime viltį, kad ir ateityje atsakingi pa
reigūnai pajėgs pavyzdingai tvarkyti šios organizacijos 
reikalus, o mums visiems bus malonu amerikiečiams pa
sakyti.

prekes ir nušovė 4 krautuvių sa 
vininkus.

— Maskvoje rašytojas Euge
nijus Jefkirenka prašo Paster
nako namus paversti muziejum.

HENBl PĘRRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

ANTROJI DALIS
LIESASIS VILKAS

(1885 — 1891)

I
TABOGA

(Tęsinys)

Sera, stotingas žaliukas, šalto vęido, staman
trus. buvęs Aukštosios dailės mokyklos auklėti
nis,. dabar — 26 metų amžiaus. Jis, aistringai įsi
mylėjęs mokslą, sistemingo proto, nepripažįstąs 
jokos fantazijos nei savo tapyboje, nei apsiren
gime (Dega jį vadina “notaru”), kantriai vystė 
vadinamąjį savo “metodą”. Taikydamas impre
sionizme tam tikrus spalvų dėsnius, nustaty
tus fzikų: špvrelio — Prancūzijoje. Rudo—Jung- 
nėse Valstybėse. Helmholco — Vokietijoje, jis 
‘skraido” spalvinius tonus pačioje drobėje, ku
rią “puantiliuoja” — taškuoja grynų Jpalvų; dė
melėmis: spalvos susimaišo nebe tapytojo pale
tėje. be žiūrim ojo akvse.

Lafito parodoje ne vienas ,tik Svi.i

iliustruoja tą “divizionizmą”, “išskaidymą”. ša
lia “Grąnd-Žatos” yra išskatę savo kūrinius Se
ra bičiulis Sinjakas., vyriausias Pisaro sūnus 
Uusjenas ir patsai Pisaro, kurį “mokslinis” im- 
presonizmas suviliojo- tiesiog sužavėjo.

. ..--Kamiliui Picaso, kuris dabar jau su įsitiki
nimu “taškuoja”, tokie dailininkai, kaip Mone, 
Renuaras, tėra tik “romantiškieji impresionis
tai”. Jis aršiai gina jų savo idėjos draugus. Tai- 

! gi ne ūk Sislėjus ir Kajebotas. bet ir Mene bei 
Renuaras nedalyvauja šioje faktinai paskuti
nėje impresionistų grupės parodoje.

Toji grupė iširo ne atsitiktinai. Dabar su
eina 12 metų, kai įvyko jos pirmoji paroda 
1874 metais — 12 metų, per kuriuos kiekvienas 
impresionistas evoliucionavo savo kryptimi. Im- 
ppresionizmas suskyla. Meno ar minties sąjū- 

i džiai gimsta, suklesti, paskui, atlikę savo vaidi
namąją rolę- išsisemia ir susmunka.

Kartu su ekspozicija afito gatvėje baigiasi 
impresionizmo kovingoji istorija ir prasideda 
naujasis tapybos stovis. Jis pasiskelbia ne tik 
Sera kūriniais, bet ir eile piešinių. persisun
kusių slaptingumu, kurių autorius — dar visai 
mažai težinomas dailininkas.mėgstąs fantaziją, 
ir keistumą. Odilonas Redonas.

Tad — paradoksas —8-toje, paskutnėje šios 
grupės parodoje aplamai reta tėra tapytojų, iš
tikimų ortodoksiniam impresionizmui. Be Goge

no, tokie čia tik Berta Morizo, Gijomenas ir Šu- 
fenekeris, paprašęs Bertą Morizo, kad teiktųsi 
jį Įsileisti į Lafito sales; patyręs nešėme 1883 
metų Salone, gerasis Šutas, kuris vis dėlto itin 
Įžeidus ir opiai ambicingas- staiga pamatė turįs 
“nesutaikinamojo” pašaukimą.

Sera dailė Gogoną sujaudina. Griežtai su
konstruotos “Grand-Žatos” autoriaus drobės 
stebina jį dideliais suprastinimąis ir figūrų di
dingu stangumu. Ta stilizacija atsako į tam tik
rus jam pačiam rūpimus klausimus, ir todėl jis 
priima ją nepaprastai jautriai.

Gogenas, beje, duoda Sera paskaityti ilgą 
virtinę tapybinių “priesakų”, kuriuos aptiko 
vieno turkų poeto raštuose, ir visada nešiojasi 
su savim jų nuorašą: “Tegul visa kas jūsų al
suoja ramybe ir dvasios rimtimi. Taigi venkite 
pozavimo judant. Kiekvienas jūsų personažas 
tebūnie statiškoje būklėje....”.

(Gogenas įdėjo turkų poeto tekstą į savo 
“Prieš tai ir po to”(Avant et aprės).Tie priesakai 
labai domino Sera. “Gogeno popierius”,— saky
davo jis Jo turėtąjį to poperiaus nuorašą 195° 
mį atrado ponia Žineta Kašen-Sinjak, išaiški

nusi kas- buvo tikrasis autorįus .Vehbi Mohamed į 
Zunbul Žade (Gogenui pasidaręs: Mani-Vehni- Į 
Žadi); šis nuorašas buvo paskelbtas saratraštyje 
Les Lettres Francaises P54 m. sausio 7 d.).

Tačiau pačiu “puantilistiniu" metodu Go

genas labai abejoja ir laikosi santūriai. Daly- 
Gogenas, beje duoda vieno turkų poeto raš- 

vaudamas bankete, kuriuo divizionistai atšven
tė viename Belvilio restorane savo triukšmingą 
debiutą,—Paryžiuj tik ir kalbama apie “Grand- 
Žatą” ir “mažuosius taškučius”, — jis suglumęs 
klausosi, ką jam įsitikinę tvirtina Pisaro ir jo 
bičiuliai. ;

(Grande-Jaite (salės pavadinimas) — pažo
džiui; didysis duduo).

Ne, puantilistai, priešingai, negu jie mano, 
kartu patikėdamas Kamiliui Pisaro savo norus, 
kamuojančius jį sekimus, tą poreikį kažko kito, 
tolimo, neatmenamo, kuris tarpais jį slegia kaip 
neaiškus nerimas.

“Man siūlo žemės ūkio darbuotojo vietą 
Okeanijoje, bet — samprotauja jis, — tai reikš
tų atsižadėti visos ateities, o aš nesiryžtu į ją 
nųųpti ranka, nes jaučiu, jog dailė, turint kan
trybės ir truputį paramos, dar gali man atnešti 
keletą šviesių dienų... Protingiausia būtų iš
dumti į Bretanę: mokėdamas už pensioną po še
šiasdešimt frankų per menesį, galėtum sau 
dirbti...”

(Bus daugiau) . <11

4- -Nanji*no\ CMom. Wt,lncAiv, July 2, 1986
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AMI 5» Manheim R<U Weatcbestw, I1L
VALANDOS: 3—9 darbo

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

§921 West 103rd Street

Chicago, Illinois 60629

TekL 778-5374

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W»6tchaA*r Community klinikos 

Medicine* direktorių*

“Lietuvos Aidai’

Kasdien nuo pirmadienio iki pens 
tadiemo 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p
U WTIS stoties, 1110 AM banga 

2646 W. 71st Street
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įnik An Henry’ Fortio pavyzdį. 
Penkei.u, uiv.uo j.s kol
pavyko pagaminti eutc-mobijį, — 
lą “be arklio vežimu” Bet ir iš- 
radęs, turėjo pake?j dar dides
nius gal \ c suki u s ir nepasiseki
mus. Jau pradėjęs automobilių 
gamybą, jis du syk buvo beveik 
visiškai ją nutraukęs Rimtai su- 
s-Hgęs ir galutinai nusivylęs, H. 

..... ...........................................................  i1 ordD“ b“dt pard“o,i “7 i,no

Modernias poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
_ JtršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
t P tokiu adresu;

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

Pr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
giuis venų išsiplėtimo hemo, 
roidų gydymas.

6540 S. PULASKI RD.
Chicago, UL 60629
TeL: 585-2802

DR. FRANK PLECEAS
V X < optometrisTas

kalba lietuviškai
2818 W. 71st SL TeL 737-5143

. ir “conUct leases'’.

INKSTŲ, PŪSLĖS ta 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: an trad. 1—4 popiet,

Ofl»c taltfMUs: /76-2W,
RcziaenciįM 44S-554J

DR.C
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

SL Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

» jrairiy iWumv 
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59H

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna Apdraudė 
t EMA KAINA 

Priimam Maxter Charge 
ir vi&A kortelei.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8044

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 0:30 raL ryto 

~ Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamo* «J mūšy studijos 
Marquette Parke.

Vede|« — Aldonu D*uku«

7159 So. Maplewood Ave.

Telcf. 778-1543

-iC-hT HEART D«5<

Funeral Home and Cremation Service

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTE 
Programos vedeu

IR DIDIEJI IŠRADĖJAI TU
RĖJO SAVO VARGŲ

Apie britus sakoma, kad jie • 
pralaimi mūšius, bet visada lai- j 
mi karus. Tą patį galėtumėm pa- ! 
sakyti ir apie daugelį žymiųjų' 
žmonių, kurie gyvenime sugebė- i 
jo, neimant domėn ’.laikinu^ ne-

nę. Bet- niekas nenorėjo tos au- 
tcmoLxku dirbtuves iš jo pirkti, 
nes visv.en atrodė, kad į tų biz
ni r.-ap. unoka investuoti pini
gus j

I
Robert S. Peary bandė Šiau

rės ašigalyje iškelti Amerikos 
vėliavą, šešis kartu- jis bandė 
ir šešis kartus jį lydėjo nesėkmė. 
Atšalęs, neteko kojų pirštų. Jis 
pradėjo senti. Bei .-eptintą sykį 
bandydamas, jau po 23 metų po 
pirmojo bandymo, įgyvendino 
gražųjį gyvenimo sapną ir iškė- 

i lė žvaigždėtą vėliavą pasaulio 
■ čiukury.

Išradęs pjaunam? mašiną, Cy
rus McCoimick įsitikino, kad ’š-J 
rasti tą javams kirsti mašiną bu
vo daug lengviau, negu ja par
duoti. Per pirmuosius 17 metų' 
jis tepardavė mažiau, negu šimtą 
tų kertamų javams mašinų. Ūki
ninkai vis nenorėjo atsisakyti 
dalgių. j

Nepavojingo skustuvo išradę-[ 
jas King C. Gillette vargo devy- 1 
nerius metus, kol, pagaliau, jam , 
pavyko įtikinti pasaulį, jog jo iš-,

MARTYNAS SAVICKAS

gyv. 5054 W. 30 St., Cicero, Ill. 60650
Mirė 1986 m. birželio 30 d., sulaukęs 72 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilniuje. Amerikon at
vyko 1949 m. lapkričio 25 d.

Amerikoje išgyveno 37 metus.
Paliko nuliūdę: mylima žmona Josephine, duk

tė Carol, 2 sūnūs: Robert ir Kenneth, duktė Shir
ley; 9 anūkai ir daugelis giminių bei pažįstamų. 
Tris metus sirgo, buvo nuplauta koja. Buvo ligoni
nėje, paskutiniu metu buvo namie, kur ir mirė: Jo 
palaikai buvo sudeginti ir atiduoti šeimai.

Visi a. a. M. Savicko giminės, draugai ir pažį

stami nuoširdžiai prašomi prisiminti velioni.

Nuliūdę lieka: Žmona ir vaikai.

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus vjsos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100.000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel- 925-7400

R929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview. IL 60455 

Tel. 598-9400

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. IL <0832 
PHONE 254 4470

CheracolD
FOR COUGHS
THERE'S NOTHING
STRONGER WITH CO
PRESCRIPTION!

'TO'

Pi» 
I
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jnetų kryžius Užliaušių kaime Lietuvoje

i Si

radimas yra vertas pemesio. Per | Įstaigos į įstaigą norėdamas gau
tuos pirmuosius devynis metus! ti progą Įrodyti, jog yra geras 

j jis tepardavė tiktai..-. 5 savo iš- karys. Kai tą proga jis gavo, jūs 
i radimo skustuvus. Laimė jam nu žinot, kokius sugeo
sišypsojo, kai jau buvo sulaukęs rodė.
49 metu. G, -c _ ----- — 7 A------------ 7 s - —

• Ip George B. Show ir Sinclair ne tik eilinį žmogų, bet ir reto 
Lewis buvo parašę kelias kny
gas, bet nei leidėjai, nei skaity
tojai nekreipė į juos dėmesio. 
Pasisekimas atėįjo Ųk laikui bė
gant.

Paul Ehrlich darė bandymus
I su 606 vaistais pros baisią ligą 
j — sifilį. Ir gavo Nobelio premi
ją už pasisekimą atnešusį 606 
bandymą.

Generolas Ulyses S. Grant tu
rėjo atsistatydinti, kaipo nega
bus, karys. Po to jis bandė laimę 
mokytojaudamas, ūkininkauda
mas, kaipo pardavėjas, kaipo 
raštininkas. Ir visur jam nesise-

. kė. Civilio karo metu jis ėjo iš

imus jis pa-

Gyvenimas, pasirodo, verčia

talento žmones kovoti ir nepa
lūžti. Lengvas pasisekimas re
tai būna ilgalaikis ir tvirtas. Be’, 
•ištvermė ir pasiryžimas visada 
atneša tikrąjį laimėjimą-

— Patruliuojantieji Čikagos po 
licijos automobiliai turi kompiu
terius, i kuriuos privalo praneš
ti įvykių eiga.

* i *
— Atstovu rūmai patraukė teis 

man federalinį teisėją Harry 
Claiborne už mokesčių nemokė
jimą

Elektrini lokomotiv^, ameri 
kiet’.s Vail. 1351 m-

BENEDIKTAS NOREIKIS,

gyv. Floridoj, Brandintone.
Mirė 1986 m. birželio 29 d., 1:08 v. ryto- sulau

kęs 72 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Mažeikių 
apsk., Pumų kaime.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko nuliūdę; žmona Ema, gimusi Kiaupai- 

tė, 3 sūnūs: Juras, Benas ir Rimantas, pusbrolis 
Charles Noreika su šeima, gyv. New Jersey, pusse- 
rė Klara Claddington su šeima, gyv.Floridoj ir dau
gelis giminių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė Lietuvių Fondui ir anglikonų 
klubui.

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. po pietų. Budėtu- 
jvyks Liet. Ev., Liuteronų Tėviškės parapijos 

bažnyčioje, esančioje 6641 S. Troy St, ketvirtadie
nį- liepos 3 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš bažny
čios j'.Lietuvių Tautines kapines.

Vifi a. a. Benedikto Noreikio giminės, drau
gai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
įr aUĮsveikinimą.

B Nuliūdę lieki: Žmona., sūnūs ir artimieji.

B Laidotuvių direktorius Steponas Lack 
B «*ūnūs. Tel. 737-1213.

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON D11 K)NED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
.MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU IOMOBUJAMS PASTATYTI

50 th Avenue 
ill. 60650

1424 South
Cicei o, 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ 1.A1DOJLV1O ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VAN’C E ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
I.AC.KAWICZ

Laid u, v ių Direktoriai ? \

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
£el. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

144C South 50th Avenue

Telefonas — 652-1003



1986 M. š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ IR LIETU VIV 
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

1986 m. Š, A. P;ibaltiečiu indi- teresuoti žaidėjai prašomi kieip- 
vizualinės lattkp teniso pirmeny
bės įvyks 1936 m. rgpiūčio 9-10 
d.d., OakLmd Utnivursity, Ro- 
theater, Mich (Detroito prie-
miėstis). Pradžia 9.06-am. Daly
viu registracija nuo{8:09 am.

. Prpgrąmoje: a) vyrų A viene- 
taę, bj vyrų B vienetas, c) ma- 
tęr^ vienetą?, d) vyrų senjorų 
vienetas (45" m. ir vyresnių), e) 
jaunių Vienetas (18 m. ir jaunes. 
nių>,>f) mergaičių vienetas (13 
sn.' ir jaunesnių), g) vyrų dve
jetas ir it) mišrus dvejetas. Esant 
pakankamai dąlyvių, ir aplinky- 
bėms,leidžiant vyrų dvejetas ga
li būtį vykdomas A ir B klasėse

Vyrų A klasei priklauso iškilęs 
nięji žaidėjai aprobuoti kiekvie
nos tautybės teniso vadovybių. 
Visi kiti žaidžia vyru B klasėje.

Dalyvavimas atvirąs visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams

t is į dr. A’gį Barauską.

ŠALFAS S-GOS GOLFO IR 
ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS
1986 m. individualinės bei ko

mandinės golfo ir individualinės 
šachmatų ŠALFAS S-gos pirme
nybės įvyks š m. rugpiūčio 30- 
31 d.d., Toronte, Ont. Smulkes

nės informacijos bus skelbiamos

Venecuelos Lietuvių Draugijų;. * 
l Čikagoje rengia linksmą gegu-1 
I žinę — pikniką, 1986 m. liepos 

6 dieną 12 vai. Šankų Namuose. į 
Nariai ir prijaučiantieji maloniai j

■ prašomi ats lankyti. Jeigu yra ga-1 
j limybe prašome atnešti dovanų. 
loterijai. j

Draugijos valdyba
r-?

.....

■STATI FOB SALI | RRAL MTAT1 FOR RALI ■ 
. w NmmL — ParRwMI į

*ASLQDOS PERKANT NAMUS, DAROMO# ILGIEMS TERM1NAJK8

ŠALFAS S-gos Centro Valdybi

AMERIKOS VIDURIO APY
GARDOS GEGUŽINĖ 

' T- t '

Čikagos vyčiai nusamdė du au
tobusus vežti lietuviams į Ame
rikos Vldujjo apygardos geguži
nę. Liepos 4-tą 9:30 vai. ryto au
tobusai sustos prie Marquette 
Parko ir Brighton Parko lietu- 

• Į vių parapijos bažnyčių. Kelionė 
1986 m. Ši Ą. lietuviu individu- asmeniui kainuos 4 dol. ten ir

ulines Luko teniso pirmenybės tgal. Gegužinė vyks p.p. Pocių
įvyks 1986 m. rugpiųčio 30-31 d. sodyboje Beverly Shores, India- 
(}., Northfield Racquet Club, 155 noje. Pietūs prasidės 12 valandą 
Northfield ĮJr„ Watedloo, On:. | ii- jie kainuos nedaug — 5 dole

riai asmeniui Veiks baras, laimės 
šulinys, Įvairūs žaidimai. Bus ga
lima pasivaikščioti gražiomis, ro
mantiškomis Michigano ežero 
pakrantėmis. Vyčiai kviečia Či
kagos lietuvius kartu, dainuoda
mi, važiuoti autobusais,'ir šauniai 
atšvęsti Amerikos nepriklauso
mybės minėjimą.

Dėl rezefvącijų skambinti rei- . 
į kia E. Pakalniškienei telefonu — . 
, 376-6489. Būtinai reikia 
i zervuoti vietą autobuse 
[ t u s iš anksto.

Teh (M9) 884-7029. Pradžia 9:00 
pUL Registracija 8’09 am.

Lietuvių pirmenybių progra
mą-tą pati įršip ir pabaltięčių.

Amžiaus klasifikacija abiem s 
piręąęijy^ms^yra pagal žaidėjo 

p rm'ąją vafžjbų' dieną.
Abejas pirmenybes vykdo ŠALpirmenybes vykdo ŠAL

JŪRŲ ŠVENTĖ
4 I

Tradicinė jūrų šaulių ruošia
ma JCROS Diena šiemet įvyks t 
liepos 6 d. Union Pier, Mišigane, 
Gintaro vasarvietės rajone.

Dalyvaus jūrų šauliai iš gen. i 
■ Daiukanto, Klaipėdos ir švyturio ( 

jūrų šaulių kuopų ir Vytauto D.
j šaulių Rinktinės.

9 vai. 30 min. ryto IČigakos 
laiku) bus iškelta Lietuvos tau-i 
tinė vėliava 10 vai. pamaldos ir. 
tuojaus po pamaldų žuvusiųjų, 
už Lietuvos laisvę ir mirusių šau
lių pagerbimo apeigos paežery-' 
j e. Kaip įprasta i ežero gelmes 
bus paskandintas vainikas.

' A 1
12 vai. kartu su ramovėnais 

ir birutininkėmis International 
Frendship Gardens, Michigan 
City. Indianoje, metinės Lietu-( 
vos Resptibikos Prezidentų pa-( 
gerbimo apeigos.

Nuo 2 vai. jūrų šaulių Ašokliu 
vasarvįetėje visų dalyviui bendri 
užkandžiai ir pabendravimas, . Į

S. Paulauskas

SOFIJA PACEVIČIUTĖ Šventadienis

ML VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į; 't ; .

[UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Įt212 W. Cennak Road Chicago, m. TaL įil-ljlj

BUTŲ NUOMAVIMAS
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VIRTIMAI.

fWŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

IKYKIMĖ$ MARQUETTE PARKE 

ČIA GERIAUSIA VIETA 
LIETUVIAMS.

< butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Jilelis butas. savininkui. Geras’ invęs- 
avimas. j C1-.'.-J
i butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys. • . -
didelis. gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. •

Parduodamas ligos 'ir- ne
laimė? draudimas atvyku- 
sięms jš Lietuvos;ir kitų 
kraštų. Kreiptis:. A & L 
Inc. Agency, -1651 S.. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 31-2 523-9191.'.'' ' į

Dąlyv 
čių pirmenybėm^ atliekama iki 
1986 m. rugpjūčio 2 d.;, o lietuvių 
pirmenybėms iki rugpjūčio 23 d.. 
p.Sf varžybų koordinatorių dr. 
Algį ^aEąuska, šiuo adresu:

Dr A. Barauskas, .3018 Patch 
Dr:, Blobrįfidd HiUį MI 48013. 
Jei. (313) 258-6535.

Dąiyvtvimas lietuvių pirme
nybėse yrą ątviras visiems lietu
viams žaidėjams.

Smulkios informacijos- yra pra 
nestds visiems SALFAS S-gos 
klųbaĮhs ir kąikuriętns pavie- 

kuriu adresai

lų registracija pabalti e-

TĄSYS ŠAKINIS 
iETCVLS DASTTOJAE
Dažo namus ii lauko

'. t-.' *' f‘ ': ■ -

Y A 7-9107
t

lauko j- * < * •
garantuotas.

.^Paulina St. 
of Like) 
vidaus.

i jam iš jų nebuvo jokios naudos, j čio Take” žmonių nuotaikas, ne-: 
Kai pats Mao Cetungas, vietoj gu dabartinis prezidentas Ala

t

PERU GYVENTOJU NUOTAI- • - - • -
.• KOS ” I dolerių, atsiuntė jiems paskutinę Garcia Buvęs prezidentas ne

Į Irnvcr^l^ fnCimoH - i eon -r^rri£>cv)ė*c T1 savo eilėraščių knygelę, tuometi- 
užsire-j Naujai išrinktas Peru prezi- niams Peru komunistams krito į 
ir pie- dentas Alan Garcia.'buvęs Ame- j,l<i Mėnulio apšviesti. Peru ka’- 

rikos mokyklose, gerai kalbąs I1X1 takai, kuriais komunistai tu- 
angliškai ir pažįstąs demokrati-į rėjo trankytis aukščiausiuose Pe
nės Amerikos gyvenimą, įsakę! ru kalnų vietose ir vietoj ieškoti 
Peru marinams naikinti be past-į aukso, doleriu, duonos ir riebalų 
gailėjimo “Žvilgančio Tako” liku.. i euonai patepti, kad neužspring- 
čius.

Visiems aišku, kad Žvilgančio užsiklijootų pilvas 
Tako pasekėjai yra .Mao Cetun- 

į;go komunistų partijos . likučiai,’
Susivienijimo Lietuvių Ame- saVo laiku Peru provincijose bc- 

rikoje 100 m. sukakties banke- vo Stalino — Lenino partijos na
tas ivs’ks' 1986 m. liepos 2-rą die-. riai. Mad- Cetumgas, ■ " 
ną,.t^ęiafl’egį, 6:30 -vąl> yak., į^į^m^į^^riįkdmunistam^'^sakė
M^Eique salėj ^500 West 94^/^^^^aš^^.age^yA ; nes 
ih. St., Evergreen Park, UI.

Dėl rezervacijos skambinti: 
Theodora! Kuzienei — tel. 925- 
-8744,'Annai Jagiellai — tel. 
778-8144, arba Kristinai Austin -

jteL 421-6100.
' Kviečiame norinčius dalyvauti 
SLĄ seime atidaryme, pirma- 
lienį, birželio 30 d., 10:00 vai. ry
to, atvykti Essex viešbučio sa- 
lėn 800 S. Michigan Ave., Chica
go j e ir pabendrauti su suvažia
vusiais mūsų tautiečiais.

SLA 6-to Apskr. Valdybi

Trumpai

"Nature’s Remedy.
for CfNTtf, OVtXNKMr XEUlf Of CONSTIPATION 

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURES 
REMEDY 
sa

Nett time you rwj k laxauvs. get re<«ef 
the Nature's Remedy way. Gently. 
Overnight.
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Natures 
Remedy tonight and feel Petter 
tomocTort

E P

tų ir Žvilgančiuose Takuose ne-

Siųskite pinigus 
i į Lietuvą W

1 RUBLIS — 81-85 ’ į

(Įskaitant perlaidą 5 
ir apdraudą) s-..|

* *"/*

Mažiausioji perlaida 30 rub
liu. Persiuntimai paremtas da- 

i b artine tarptautine pinigu 
keitimo suma; Įskaitant visus 

j mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

i Gramercy
SHIPPING, INC. . 
744 Broad Street

Newark, NJ. 07102
Ėst. 1947 .

Vakar paskelbtas dabartinės 
Peru vyriausybės pranešimas sa
ko, kad prieš tą savaitę žuvo 250 

teikdamas Žvilgančio Tako kovotoju,plana
vo siu pagrobti dabartinę prez.

' .Alan Garcia vyriausybę. Sužeis - 
■ tų Žvilgančio Tako kovotojų skai

čius esąs žymiai didesnis.
Iš Peru atėjusių ispaniškų laik 

naščių žinios y ra, visai kitokios. 
Teisybė, -šios žinios liečia tiktai , 
Fri&štpįn'ka^jirną, bet iš Jų. aiš
kiai matytį- kad: Fertpgyxen^pj ų._ 

į nuotaikos' (r nuomones yrą .^isai■' 
j kifefcioš). negu . buvo roficiahų pįi- i 
į nių agentūrų paskelbtos. Arš- 
• kėja, kad Frontoan kalėjime bu- 
, vusių kalinių įtaka buvo žymiai 
didesnė, negu dabartinis pdezi- 
dentas Įsivaizduoja,

Buvęs prezidentas Beloande 
į Terry geriau supratęs “Žvilgan-

sau ieškojo ramesnės Limos apy
linkės. bet jis uždraUbdavo ir ka
ro vadams šeimas aogyvendinti 
pavojingose vietose. Jis buvo 
danę atsargesnis, negu dabartį-' 
nis prezidentas.

Oficialiai buvo paskelbta, kad 
perversmą prieš dabartinę vy-i 
riausybę organizavo kalėjimuose, 
laikomi Žvilgančio Tako kovoto
jai. Kiek tai liečia Frcntoan ka 
lėjimą, tai kaliniai turėjo visus 
lyšius su savo kovotojais. Pas 
juos veikė elektroniniai apara
tai, kuriais iš Frontcano akmens 
kamerų jie laisvai perdarinėje 
įsakymus visiems kovotojų da
liniams.

Frontoan- kalėjimas yra 5 kilo-, 
metrų atstumoje nuo Limos. Visa 
sala yra. tapusi kalėjimu. Uolos 

i yra stačios' Jeigu siaučia audra, 
išlipti ir įlipti. Į kalėjimą negali- 

Inspekcija Į kalėjimą 
nevykdnve nes sunku įžengti.

' ■— Kinija pradėjo pasitarimus 
su Portugalija apie Mecac salos 
atidavima Kinijai. Macao turi 5 
kvadratines mvlias.

PIRKITE jAV TAUr^MO «uONUę

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių įstaigą: 

American Travel Service Bureau 
•727 S. Western Ave, Chicago, 111- 60643 

Telef. 312 238-9787
> Ncmakuuj ^MHAnuruaii užsakant lėttuvu. traukinių, klvų icelkr 

alų (erulaeaX ir automobiliu nuoinaTimo rexervacijo; f*arduod*
oe kelionių draudikui; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitu^ kLiMo*. 

Akvletlmuy giminiu <psil&nkycrui Amerikoje ir teikiame Iirfv 
vjSeČiA Kelionių reikalAifi.

• Taupykite skrudinu CbArtored tektavilA tik Teitu reserraoc
M anksto — priei 45 - 60 dleai>

GOVERNMENT HOMES 
from; SI (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

INSURANCB — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878
taajame ir esamą apdraustu

ARVYDAS KIELA 
z~"^St S. Tolman Ayenu~ 
•. Chicago, M.60629

Ieškau nedidelio namo Šv. Ka
zimiero kapinių ’ apylinkėje. 
Skambinti prieš 9 vai. ryto, — 
434-8235. : . • < . • •: </..

WANTED REAL ESTATE .■ 
Nori Pirkti

Homeowners discounts

- 1
I ;

Zapolis, Agent
nOfii/j W. 95th St ,L
Evers. Park. III. 7

J

S0642 - 424-8654 ■-
State Fire and Casualty Company

ĮHELP WANTED — MALE-FEMALF 
’’ Reikia Darbi n inky UXDarblninklv

GOVERNMENT JOBS.
,?16,04| $59,230/yeai.
NoW Hiring,. Your . Area.

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

For current federal list

| ; r r Advokatu '
? GINTARAS P. ČEPtNAS

/'Darbo valandos: Kasdien; nns
: . 9 vaL ryto iki S v*L YBkiro. , ri-.

' TeL 776-^61 .
1849 West 63rd Strmrt .'

Clitesgs, HL ■ -1

RENTING IN GENERAL

Butas, 3 kambarių, ramioje apy
linkėje. pigiau už mažą pagalbą. 
Skambinti — 927-6907. ;

¥

ADVOKATŲ DSAUGUA ;
V. BYLA1TIS C 

ir V. BRIZGYS
Dobo ralando*: 

rtuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal rusitariia#

pasididžiavimą nuo 1715 mėty. -
LouiswM KY

PASSBOOK 
SAVINGS...

sos us for 
finąincinfl .

AT OUt 10W 1ATB
/ WVllH RIPA.VMIM 

f Of VJOV» JNCOW

d Loan
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608

Peter Katanauskea, Pres. Tel.: 847-7747
■DOM I Mm

Pres.

SERVINGCH1CAGOLAND SINCE 1905 .

Miko Šlleikio apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
nradžios iki IFPasaulinio karo 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama',<Naujieno<w” ir pas 
autorių: 6729'So. Campbel)

Ave., Chicago, IL 60629.

’ SERVE WITH PRIDE IN1 
THE NATIONAL GUARD'

^._~_riji rniiJ—

JOHN GIBAITIS 
Advokatų įstaigą

1247 S. Kedzie Ava. '
(3120) 776-8700

Rf PAIRS — IN GENERAv 
fvalrOt Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
SALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOTINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Harman Dečkyt 

Tet 585-6624

KAIP SUDALOMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teišininkr Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomls 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

§ — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, July 2, 1986 |




