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DŽIBUTI- NAU
- PREZIDENTAS VIDELLA SUSTABDĖ

U I' ANTISEMITIZMĄ ARGENTINOJE
* Uždarė fašistinį Cabildo/ikelbusį apie 

’ ’ '' ’ žydy ir IcomunistQ bendrą konspiraciją
BUENOS AIRES, Argentina. — Policijai nustačius, kad prieš 

16 metų Argentinon- atsikėlęs Tjenkijbje gimęs David Graiver 
padėjo montanjeram- padėti j bankus1 pagrobtus pinigus ir di- 

. doką jų daJį-permesti į-S.veicariją,-visamė krašte pasklido antise- 
. . •• mitizmo banga., Ji dar labiau/ sustiprėjo, kai; nustatyta, kad 

turtuoliai Jose Galbard ir Julio Broner permetė įtakingų peronistų 
- ; vadų pinigusį u^ięniųs, antisemitizmo banga nusiaubė visą kraštą.

. .... Sostinėje-ir"'provincijose; pra-. 
dėta užpuldinėti žydus, - kaip vi- 

'. su Argentinos nelaimių kaltinin- 
; t • kus; ' i' ’ " '' " '' ’ t ■

-. 'i. ,' <'. J ' l'-.į s į t £ įŽį." , v- , ' s_-.' i«
i Pats prezidentas paaiškino A! 

' reikalą “ " /-'‘ 
■ - ->/

Prezidentas 'Videila radijo kal
boj e paaiškino j visiems krašto' 
gyventojams,, lai negalimą, kal
tinti pusės’ milijono -žydų, -jau 
seniai gyvenančių? ir dirbančių , pas, -nekreipdamas - dėmesio į 

’ popiežiaus laišką, praeitą sek
madienį. vieną benediktiną pa
kėlė į Jomigus. Ateinančią sa
vaitę jis planuoja suteikti kuni
go teises ištisam šimtui vienuo-

Argentinoje. <iv /. '.■■< •- ■/
: ‘'Galibutikaltasvienas'kitas 

žydų tautybės nusikaltėlis, bet 
> j/ negalima kaltinti visų krašte nie-
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SPUBLI

Arkivysk. Lefebvre 
neklauso popiežiaus

; PARYČIUS, Prancūzija. — 
Arkivyskupas Marcel Lefebvre 
gavo popiežiaus Pauliaus VI įsa
kymą Į raštu neskelbti kunigais 
vienuoliu. Tuo tarpu aria vystu-

,BAIGTAS PRANCŪZU KOLONIALIZMAS, 
i PATYS TVARKYS SAVO: REIKALUS -

Svarbi strateginė vieta Raudonosios-jūros■ L 
pietuose, tarp Etiopijos, Somalijos ir 4eiT»eno?

DŽIBUTĮ/ Rytų Afrika. — -Pirmadienio rytą .Prancūzijos 
aukštasis komisionierius įsakė paleisti 21 arterijos, šūvį, fries 
valstybės rūmus, paskelbė, kad Prancūzija *19^77' na/birželio .27 
dienos rytą baigia savo kolonialinę tvarką ir perduoda buvusią- 
Atars ir įsas sritis žmonių rinktam Džibuti prezidentui į Hasan- 
Guledui. bj-.Uf'

I

s' Vaiku žudikams

riausybė irfisis priemonių, jeigu 
spaudoje ir per-radiją bus tę
siama antisemitinė kampanija. 
Jis reikalavo visą šį klausimą 
palikti vyriausybei. Kai praeitą 
savaitę išėjo savaitraštis Cabil- 
dp, toliau kiūtindamas, žydus Ar-j . ..
gentines ekonominėmis nelaimė- WASHENGTONAS.

popiežius neturįs teisės 'mažinti 
arkivyskupo galią.

mis, taiv yriaųsybė šį savaitraš
tį uždarė.- " -

' Prezidentas neleis Į- 
antisemitizmui’. šiaušti

Argentinos prezidentas Vi- 
della. būdamas gilaus katalikų 
tikėjimo narys, aužtikrino- Ar
gentinos žydams, kad vyriausy
bė neleis antisemitizmui pasi
reikšti, žydai nebus paskelbti at
pirkimo ožiais.

Prezidentas nuvyko į didelį žy
dų suorganizuotą susirinkimą, 
kuriame užtikrino, kad antise
mitizmas Argentinoje bus su
stabdytas. Prezidentas priėmė 
Dr. Nehemia Rešnicky, Argen
tinos žydų organiztacijų atsto
vą, ir jam užtikrino, kad antise
mitizmo Argentinoje nebus. Be 
to, prezidentas priėmė Pietų 
Amerikos rabinų draugijos pir
mininką Marshall Meyer, kurį 
prezidentas taip pat užtikrino, 
kad vyriausybė netoleruos anti
semitizmo.

Bus traukiami, teisman įsta
tymams nusikaltę žydai, bet ne
bus kaltinama žydų masė.

Nutarė degalų kainų 
nebekelti

■ y 4 > < • » *

KUWAIT AS, Persijos įlanka. 
— Kuwaito užsienio reikalų mi- 
nisteris, šeichas Al Salim Al 
Saba, pareiškė, kad liepos 1 die
ną nevalytų degalų kainos nebus 
keliamos, kaip praeitų metų pa
baigoje buvo nutarta.

Jis yra įsitikinęs, kad šis nu
tarimas išlygins degalų kainas 
visame pasaulyje. Degalus ga
minančios valstybės ėmėsi ; Šių 
priemonių pagal Venezuelos 

< energijos ministerio Pėrez pa
siūlymą. Jeigu kels, kainas, tai 
tik mėtų pabaigoje.

Javits bara Carterį
—. Sen. 

Jacob K. Jąvits (R.-, N. Y.),( 
karštas Izraelio patriotas rėmė-

ridento-Garterispasiūlymai dėl 
Vidurinių. Rytų esą. nerealūs ir 
galį ' priversti 'iki' taikos diplo-: 
mafijos suirimo. .

Kritikuodamas administraci-i ■ • <j f. •4 * t - • .• . .. . ę į t
jos Vidurinių Rytų planą, Ja
vits tvirtino, kad'tas planas di
dina arabų viltis' ir Izraelio bai
mę, ir tai esą yra kėlias Į nepa
sisekimą.

Prezidentas pataręs Izraeliui, 
kad taikos Viduriniuose Rytuo
se labui pasitrauktų iš daugu
mos iš arabu 1967 metu kare už
imtų teritorijų ir taip pat pa
siūlęs speciales saugumo lini
jas, nustatytinas sutarties dery
bomis.

Zambija paskelbė 
.. kara Rodezijai
LUSEKA. — Zambijos, prezi

dentas Kenneth Kauhda sekma
dienį pranešė, kad Zambijos, jrt 
Rodezijos kariuomenės šešta
dienį apsikeitė artilerijos šaudy 
mais skersai Victoria Falls tiltą, 
esantį ant sienos tarp tų dviejų 
kraštų. Tai buvęs naujausias 
incidentas nuo praeito mėnesio, 
kada Kaunda paskelbęs Rodezi 
jai formalų karą. Zambija glo
boja prieš baltųjų valdomą Ro- 
deziją kovojančius juoduosius 
partizanus.

Energija svarbiau už- protestus

MANCHESTER, N.- H. — Ma-. 
žiausiai pusantro tūkstančio'de
monstruotųjų sekmadienį para
davo New Hampshire^-didmies- 
čio Manchester.gatvėmis, reikš
dami pritarimą statymui' $2,5 
bilijonų > kaštuojančios atominės 
jėgainės, kuri, suteiks visai New 
Hampshire 60. nuošimčių elektros 
energijos.. ’Į.Į . . 'įĮ i .-

Praėjusį mėnesį..čia įvyko pa
našaus skaičiaus žmonių-;. kita 
statymui priešinga demonstra
cija^ iš kurios 1,414 dalyvių buvo 
areštuota už darbų trukdymą sta 
tyboš vietoje... - ; -x'-j

. “Negeros”/sąlygos kalėjime

DULUTH, Minų. -u_ “Sąlygos 
daugelyje. valstybinių kalėjimų 
priverstų jūsų plaukus ant gal
vos atsistoti ir sudaro naciona
linę križę”, pareiškė American 
Bar Association • (advokatų są j,/ t. .... , ;._t. ..?4 v- r- . . - - v > •
jungos) pirmininkas Justin -■ -. Giriatnrei id enta Carterį _ už žmogaus teises ;
Stanley turintis pelningą advo
kato, .praktiką,; dabar, išrinktas 
AB A pirmininku: ir. pirmą,, kar
tą aplankė kalėjimus, pareikš
damas niekada nesitikėjęs rasti 
tiėlrbfogaš sąlygaĘ'kokias ra-' 
dęs įkad net bloga.- pąsidarė. Jis 
pagyrė federalmfus kalėjimus/' 
patardamas jiems; “bendradar
biauti ’su ■ valstiją- kšiėjimais’V -

Siūk) dar kelti mokesčius
WASHINGTORAS;. ‘ ’ Sena-** •

torius Russel B. Long, (D., į La), 
Senato ^Finansų.komiteto pirmi- 1 
ninkas, pareiškė, kadreikalingas 
yra didesnis mokesčių padidi
nimas už, Prezidento parterio, siū , 
lomąjį. “Jei negalite padaryti, 
kad žmonės balsuotų mokesčius 
socialinės. Apsaugos benefitams • 
(labui)., negalėsite laukti bal- 
suotų.už bet kokius mokesčius — 
ir tuomet kraštas bankrutuoja, 
pasakė Long. ., f ‘

Prezidentas Carter siūlė mo
kesčius padidinti nuo 1979 metų 
pradžios. - ‘ •

ATVYKSTA VENECUELOS PREZIDENTAS
CARACAS,' Venezuela. — Savo viefiai savaitei vizito kelio-, 

nėsią-JAV-bes • prasidedant Vėnėzuelos prėzidentas Carlo's‘Andrės 
Perez praėjusį sekmadieni pagyrė' Jungtini u Valstybių prezidentą 
Carterį- už'-Amerikos - prestižo atstatymą’ginant žmogaus teises.

> -Perez pareiškė spaudos konfe- ^7 
rencijar, kada'.parterio laikyse
na žmogaus.'teisių ir atominio 
ginklų-draudimo klausimais “tei- 
tiajam garbę'visąme pasaulyje 
ir grąžina- Jungtinėms Valsty
bėms tarptautinį, prestižą”.’ 

; < .Perez iš. Venėzuelos išskrenda 
■t-Washihgtonasj-piimadienI. Jis 
'dar lankysis! NewA’orke,: Phila- 
delfijojJr-Chicagoje.. :.-.i Į..

ir Sovietų Sąjungos yra Įtempti 
dėl “labai ryškių” skirtumų šių 
dviejų didžiųjų valstybių tarpe. 
Du pagrindiniai skirtumai yra 
nusistatymuose dėl strateginių 
ginklų apribojimo ir žmogaus 
teisiu. Kitose santykių srityse 
šios dvi valstybės darančios., pa
žangą: Į'- ’• ' ■ ..

•^BtMjVALt’I^aik’ūžiją.'— šia- 
me šiaurės prancūzų mieste teis
mo sprendimu-..giljotinos peilio 
švysterėjimū buvo- ? nutraukta 
gyvybės 8 metų mergaitės žudi
kui Jerome Carrein, kurs nepa
jėgdamas išprievartauti Cakt

Petit 1975 metais ją baloje nu-,
skandino. Tai buvo antras vaikų j tą Afrikos valstybę pavadinti 
žudikas, nusmerktas' giljotinai!Džibuti Respublika.

Pietinė Džibuti sienaį1 dabar 
rubežiuojasi su Somalija, 'siau
rinė ir vakarinė— rubežjėpjasi 
su Etiopija. ;Dabartinių matu 
Džibuti turi savo :80p rinkti at
stovų parlamentą,' kuris j Atarą„ 
ir Isas provindj as pavadino Dži
buti Respublika. I^ibiti ■ būvio; į 
pats 'svari)įaus?as iiąūjš^ rė^-- \ 
publikos uostas, prancūzų > Įsta
tytas. Dabartiniu melai pusė Siu 
dviejų ' sričių gyventojų gyve^ 
na Džibuti mieste, todėl parla
mentas ir nutarė naujai įsteig-

r* į ū i i-. t; * . 4 * f I . >
rDžibuti užima svarbią strate

ginę poziciją- pietiniame Raudo
nosios jūros-gale^ Galingos Dži
buti- kanuolės 'gaU-'rkonfrolruo- 
ti’larrir-judėjimą iš . Adeno įlan
kos Į- Raudonąją jūrą. Prancū- 
■žaf suprato šios vietos strategi- 
'hę srarbą. užėmė-didoką terito
rijos plotą, įsteigė gerą uostą, 
kuris leido - jiems kontroliuoti 
Svarbų' Strateginį-punktą Rytų 
Afrikoje. į *

Aukštasis komisionierius per
skaitė,, Prancūzijos prezidento 
Valery Giscard.sp^ęįalią prokla
macija, kuria Džibuti respubli
ka skelbiama- nepriklausoma. 
Perskaičius-proklamaciją, nau
jas Džibuti •' Respublikos prezi
dentas ’pasakė • ipagrindinę kal
bą ir patarė gyventojams tęsti 
tą patį kasdieninį darbą ir steng
tis pagerinti savo būrį. Respubli
kos parlamentas it naujai sudary 
toji vyriausybė bandys palaiky
ti gerus santykius su kaimynais 
ir padėti Džibuti • gyventojams.

• Iškilmių metu didžiojoje aikš
tėje buVo 300 Somali jos Laisvės 
partizanų, bet jie nesikišo į Dži
buti' iškilmes. Jie žinojo, kad 
Džibuti' kareivinėse dar tebebu
vo 11.000 prancūzų kareivių sau
gojusių ir tebesaugoįaneių Dži
buti sienas. Prancūzų kariams 
buvo uždrausta išeiti iš kareivi
nių. kad nekiltų koks konfliktas 
ir nebūtų pakenkta gražiomis 
iškilmėms. Manoma-, kad pran
cūzų kariams teks pabūti Dži- 
'bufi kareivinėse, kol galutinai 
bus jšTf 'ęstas Etiopijos ir So-

■» * J '/►*■***"•< f
i .mdujos koĄfliktas. . > -

r Męš esame piemenų tauta, 
—f yįUj^išj^iįškilmių metu pre
zidentas Gulėd. — Mes didžiuo
jamės savo'amatu. Piemenimis 
tūrio mūsų protėviai, tuo amatu 

1‘verčiamės ir mes... Mes esame 
■talkūs. Pietinę , m ūsų dalį riša 
artimi ryšiai su Somalijos genti
mis, O šiaurinė turi-glaudžių ry
šių su Etiopijos gentimis, bet 
mes tarp savęs taikiai šimtus 
metų’ gyvename ir -rengiamės 
gyventi-
” ' Džibuti yra 48-oji, Afrikos res- 
įjtiblikaš- Kaip ilgai ji pajėgs bū- 
ti nepHkladsoma.-^----ateiti paro-

ptS-K 3UJ,

pėj .pasivadinusi Kalinių Akci- 
jog-.-Kon^itgtuį /savo pareiškime 
parašė:^ “Labiau neigiu .kas ^ki
tas, norime galutinai užbaigai 
su vaikų žudikais, bet deja, į mes. 
žinome;“kad" Carreino ekzeįcucįr.

,Tas yra, 
[.žmonių

ja nieko neišsprendė”, 
pagrindine G Iprobjem’ą, 
bendruomenėje, kuri tebėra ig
noruojamai'.kurios giijofina.nę- 
išspręs. >?;?£ .

L"

.Begiu prezidentui' 
dėkoja iš anksto;

..-; .TELAVtVA&t—Izraelio-mi- 
nisteris. pirfnininkas Begini sėk-; 
madiehį padėkojo prezidentui. J.. 
Carteriui už jo menamą priža- 
dėjjimą suteikti Izraeliui už 115 
milijonų vertės tankų, šarvuotų 
sunkvežimių ir -: prieštankinių 
sviedinių. “Ižraėlib piHėčiąi ’ta
tai įvertiną”, pasakė^premjeras 
Menahem Begin pėriradijai “Tai. 

lUaVl vOIYv.'lii/ZdlLVltvo i ^eras nQ-tajjnias ir'mes tikime 
COLUMBIA;’Term. Putomis taip pat, kad tai bus ženklas ge- 

išklotai celei dėl dar nenustaty- ros draugystės' tarp' Jungtinių 
tų .priežasčių užsidegus, Maury 
apskrities kalėjime: per ventilią- 
eijos sistemos' -vamzdžius kali
nių:/celių bloką beregint užplū
do-tų putų (foam) juodi dūmai 
str'nuodingomis tų dūmų duji> 
mis. Kalėjimo sargai beskubė
dami atidaryti Moko duris, pa
metė raktą ir kol. besurado tru
ko 12 minučių, o bloke uždary
tųjų šauksmai nutilo po 4 minu
čių... >’

Į apskrities ligoninę iš kalė
jimo skubiai nugabenti 75 nu
kentėjusių, iš. kurių 42 žmonės,’ 
tai yra 34 kaliniai ir 8 lankyto
jai buvo nebegyvi, penki kiti pa- 
leisti namo, likusieji palikti li
goninėje. Iši sužeistų šeši lan
kytojai ir du ugniagesiai. <

Kalėjimui užsidegus 
nutroško'42žmonės

Valstybių ir Izraelio, kalbėjo Be
ginąs. Washington© informaci
jomis prezidentas nutaręs Į! reko
menduoti parduoti Izraeliui per-1 
nai Izraelio prašytus 70 šarvuo
tų sunkvežimių kariams, tran
sportuoti, 200 TOW vairuojamų 
prieštankinių sviedinių ir 15 
tankų buldozerių. > .

Suktas kaltinimas

-’J ---------- —

Dėl JAV politikos 
Pietų Afrikoje

CYRUS VANCE
r

JAV ir ĮSŠSR santykiai
*■ - * t -4^

' PARYČIUS. — Valst sekrė- 
torius Cyrus R. Vancę pradėju
sį 'Savaitgalį pasakė, kad san
tykiai tarp Jungtinių Valstybių 

/ *

‘fPortugalijos- streikininkai

• LISABONA-'D 
tieji miesto atmatų vežėjai stai-Į 
ga pašaukti: į darbą,, kaip val
džios mobilizuoti ir įsakyti “dirb
ti' arba mokėti už pasekmes”, se
kančią-valandą pradėjo darbą *— 
apvalyti sostinę nuo -kokių 4,000 
tonų sąšlavų ir atmatų. Vos va* 
landai praėjasmuo-mobilizacijoj, 
paskelbimo į gatves grįžo sąšla^į 
vų ir atmatų^ pavežimo: sunkve- 
žtnriąi.

Streikuojan,

MASKVA. — Sovietų kompar
tijos oficiozas “Pravda" sekma
dienį apšaukė Jungtines, Valsty
bes ilgu delsimu sustarti derėtis- 
dėl' naujos ginklavimosi sumaži- 
nimo.- sutarįįęg, vėl kaltindama, 
k5&d JAV stengiasi sau laimėti 
'pitmenybiiĮi p,'^senatorių Hen
ry M. .Tackšoną- JįPravda; išvėdi
no net “dętentės priešu’’, ktirs 
norįs įsigy^l./^dm'inistTacijoje 
įtakos užsi^niųĮ'potitikos reika
luose. prješ sen. Jack-
"šoną prhčfeta^r^šium su jo šį 
mėnesį KehgPesui 'įteiktu įsta
tymo ,štitųiHymu , idant Kon
gresas? V reikalautų administ-

• triūJ^jjs abejūd -Kongreso rūmtur 
j visą^^ką mf^rtįuoti apie. JĄV 
'iugebėjimą derinti- pagal tokius 
ar kttokius 'W ginklu susftari-

.JOHANNESBURG.. — Pietų 
Afrikos užsieniu reikalu minis- 
tėtis R.,F.’Botha sekmadienį pa
reiškė, .kad Jungtinės Valstybės; 
pakeikė sąvp spaudimą, kad Pie
tų Afrika teiktų didėjančias;, 
teises savo juodųjų gyventojų 
"daugumai/ Grįžęs iš savaitės vi
zito JAWbėse į Johannesburgą, 
Botha- -pasakė: “Iki-.. kaip...toli, 
sieks ’Jungtinių Valstybių vy
riausybės reikalavimas, kad Pie
tų ^Afrikoje - turi būti taikoma 
'viėne‘ žmogaus vieno balso poli
tika, dar nėra aišku. Galbūt yra 
ir kitokių būdų pasiekti to tiks
lo, .kuriam amerikiečiai simpa- 
tengaU įribartu”.'

'Juodųjų panterų 
vadas sulaikytas

.TORONTO. Kanada:'/-;fĄmer 
tikos “.Juodųjų PanteriĮ*’:, Vaidėi^ 
va Huey Newton, atskridęs iš 
Kubos, pakeliui į JAV* sulaiky
tas imigracijos autorit'ettį be- už
stato, 'kadąngi jis pėbėgo iš J<ar 
Įėjimą, palikes S40,6‘0(f užstatą 
Kalifornįjoj, kur buvo teisiamas 
dėl žrųdgzfidystės ir kitų nusi
kaltimų, „Newton skrido pasitar
ti su advokatais dėl skVO bylos.

r e

šiltas'’
^ilta8^*Mųlėtis



KOno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. I).

' KAI IMA GALVA SKAUDĖTI
Galvos skausmai dažniausiai esti funkciniai: kūno 

- veiklos sutrikimu sukelti, todėl lengva pražiūrėti kūno 
struktūros pakitimų sukeltuosius galvos skausmus.

Neurologas James O. Miller. M. D.

Iš visų grlvos skausmus tu
rinčių pac'cntų virš 90% jų tu
ri juos n dėl struktūros (sudė
ties) kūne pakitimų ar dėl me
džiagos apskaitos (metaboliz

mo) pakitimų. Gydytojai neu
rologai tokius skausmus vadi
na funkciniais (funkcional): kū
no veiklos pakitimų sukeltais.
Žodis funkcinis nusako, kad ne- jos 
randama fiziologinės priežasties 
galvos skausmams atsirasti 
virš devyniasdešimčiai pacientų 
iš šimto galvos skausmais besi
skundžiančių jų. Likusieji 10D 
galvos skausmais besiskundžian- 
tieji apturi tuos skausmus dėl 
kūno sudėties (struktūros) pa
kitimų (structural) arba dėl me
džiagos apikaitos sutrikimų. 
Nelaimė, kad labai lengva net 
specialistui neurologui pražiū-

Dvi kūne atsiradusios negero
vės dažniausiai esti pražiūrimos. 
Jos sukelia struktūrinius galvos 
skausmus. Tai smilkinio sri
tyje atsiradęs arterijos uždegi
mas (temporal arteritis). Mat, 
smilkinio sritis iš lotyniško ang
liškai vadinama temporal. Kita 
negerovė - plyšimas arterijos 

išsiplėtimo (aneuryzmos)
Tai taip vadinama medicinoje 
plyšusi berry aneurysm. Tada 
kraujas išsilieja po minkštuoju 
smegenų apvalkalu (archoid). 
Medicinoj toks išsiliejimas va
dinamas subarachoid hermorr- 
hage. Mat, ta išsiplėtusi vienoj 
vietoj smegenyse arterija ran
dasi apatiniame smegenų pavir
šiuje, tuojau po plonuoju sme
genų apvalkalu. Po juo todėl ir 
renkasi kraujas plyšus tai iš-

rėti tokhrs galvos skausmų atve- siplėtusiai arterijai, 
jus. Nėra reikalo minėti, kad 
eilinis gydytojas tokio pražiūrė- 
jimo gali daug dažniau susilauk- 
tij Todėl visiems naudinga pri
siminti faktus galvos skausmų 
reikaluose.

Dvejopi galvos skausmai
Reikia skirti funkciškus gal

vos skausmus nuo struktūrinių 
tokių. Funkciškieji gydomi 
vaistais, Struktūriniai daug su
dėtingesnių priemonių gydymui 
reikalauja — kartais net ope
racija pasikviesti talkon pri- 
seina.

Bendrai kalbant, dvejopi 
skirtumai padeda orientuotis, ar 
pacientas negaluoja funkcišku, 
ar struktūriniu bei metabolimū 
galvos skausmu. Struktūriniai 
bei metaboliniai (medžiagos api- 
kaitos sutrikimų sukeltieji) gal
vos skausmai dažniausiai esti ne
senai prasidėję. Tuo tarpu funk
ciniai galvos skausmai kankina 
pacientą geroką laiko galą. Tai 
laiko klausimas — kaip ilgai pa
cientas skundžiasi galvos skaus
mais padeda orientuotis tų skau
smų. kilmės susėkime. Tikras da
lykas, kad tas žmogus, kuris 
skundžiasi kasdieniniais galvos 
skausmais per paskutinius 20 
metų — neturi struktūrinių gal
vos skausmų (vėžio, auglio ge
rybinio, kaulo 
išsiliejimo...).

Struktūriniai 
mai dar antru 
nuo funkciškųjų: struktūrinius 
galvos skausmus lydi nenorma
lūs kūne atsiradę dalykai, o taip 
pat Ir nenormalūs laboratorinių 
tyrimų daviniai, šitų dviejų 
nenormalumų nesti sergant 
funkcišku gaivos skausmu.

augimo, kraujo

galvos skaus- 
dalyku skiriasi

Tos aneuryzmos plyšimo at
veju galvos skausmai yra labai 
stiprūs ir visoj galvoj . (gene
ralized). Beveik visada jie atsi
randa labai staiga. Tik retes
niais atvejais tie skausmai esti 
tiek lėčiau besivysiantieji (su
bacute). Ryškiausias tokios ne
laimės ženklas yra šis: žmogus 
apturi sustyrusį sprandą (stiff 
neck) be karščio pakėlimo. Pa
prastai sustyrės sprandas gau
nasi turint smegenų uždegimą, 
bet tada žmogus karščiuoja. Ta
da imamas stuburo smegenų 
skystis tyrimui (lumbalinė punk 
ei ja). Mart kraujas išsiliejęs po 
minkštuo j u smegenų . apvalkalų 
galvos smegenyse nuteka Į nu
garos smegenų? paviršių; Įdū- 
rus adata juosmens srityje tarp 
slankstelių, esamon vieton —- 
gaunamas kruvinas skystis. Tai, 
ženklas, kad arterija yra trūku
si- . . - ■

Raudonieji kraujo kūneliai jau
dina minkštąjį smegenų apval-. 
kalą —gaunasi skausmas ir jo 
pasėkoje susitraukia sprando 
raumenys. Todėl pacientas ap
turi sustyrusį sprandą. Tinka
mas tokio galvos skausmo gydy
mas esti dvejopas:.arba opera
cija. arba visiška ramybė, gulint 
lovoje. Duodama raminantieji 
ir skausmą mažinantieji vais
tai. Reikia mažinti kraujo spau
dimą taip pat. Pakankama skau
smo prašalinimas yra labai svar
bu, nes neramus dėl skausmų 
pacientas blogina — didina krau
javimą po minkštuoju smegenų 
apvalkalu. Kartais priseina var
toti net morfiną, nors jis nevar
tojamas prie .smegenų sužeidi
mo, nes silpnina alsavimą regu
liuojantį centrą, kuris randasi 
smegenyse.

Tokios nelaimės pavyzdį pa
duosime iš;Hrtųviš^Q^WTę(uną()i,ti 
Pusamžis 
uryzma dažniaūsfąi-p(yita jaū* \ 
niems suaugusiems • žmonėms) ■ - 
ateina pas gydytoją besiskun- • 
džiąs vakar gautu staigiu stip
riu visos galvt^ skausmų. Gydy-'* 
toj as įtaręs minėtos aneuryzmos' 
daliną plyšimą < pataria ligoniui 
tuojau vykti greitosios. spagai-' 
bos pagalba,ligoninėn. Pacien
tas sakosi norįs jjar į namus su
grįžti, dar reikalus * ten sud ar
kyti, žmonai pasakyti..; Gydyto- 
j as apsiimk ? pats, žmonai pra
nešti ir pacientas f riųvęžąmaš 
greitosios pagalbos vežimu ligo
ninėn su pažjTOe^mn, kąd*-,‘|iĮ 
sunkus ligonis (emergency case) 
— įtariamas bęriy anęupyzmoą 
plyšimas. Ligoninėj padarius 
lumbalinę punkciją gautas 
kruvinas skystis. Gydytojo diag
nozė pasitvirtino. Ligoninės gy
dytojai stebėjosi, kaip be šito 
tvrimo teisingai reikalas buvo 
tvarkomas. Ligoniui buvo įsa
kyta ramiausiai gulėti.. Viskas 
buvo daroma, pacientas buvo 
rengiamas operacijai. Naktį,' 
nepririštas ligonis jautėsi ne? 
blogai; Jis'nutarė pats eiti iš- 
vietėn niekam apie tai nesakęs. 
Pasėkos tokio neklausymo buvo 
katastrofiškos: kraujavimas, pa
gausėjo ir ligonis tą pat- naktį 
mirė. - ' .. . C
' * - : ■ ■ - I -.r ' _ f ; z51

Visiems lietuviams -moralas-: 
klausykime visu 100% gydytojo 
patarimo. Kai nesiorientuojdme, 
nepykime (ypač *Iigomo. gimi
nės), kad- priseina? pririšti prie 
lovos ligoninėje; Tas negerumas 
būti, pririštam atneša didesnę 
naudą, nors apie-ją>nd -pats ser
gantysis; ■ bei jb giminės- nėšio- 
rientuoja. ?■ iri'd . . .

_ .įT. . -i. 'ižf amaš tokiduždėgiino ytą sėkmin-bnnąkinio srities artenjos
- - ’ uždegimas ’

-Antras dažnai, ne specialisto 
pražiūrimas 'galvos struktūrinis 
skausmas esti; sukeltas smilki
nio srities arterijos^ uždegimo^

t Sen. FRANK D. SAVICKAS pakviestas į naujai sudary
tą Illinois Muitikulturinę Švietimo patariamąją tarybą. Ta
rybos tikslas studijuoti ir gerinti sąlygas ;tautiniy ir rasi- 
niu grupiu švietimui ir kultūrai. Taryba bendradarbiaus su 
švietimo superintendentu dr. Joseph Cronin ir jo įstaiga. 
Ta proga sen. F. D. Savickas pareiškė: "Aš džiaugiuosi, kad 
būdamas taryboje, galėsiu tarnauti ne tik ‘savo tautiečiams 
Amerikos lietuviams, bet ir visiems Illinois gyventojams"* t . . j . .

tyrus kraujo raudonųjų,kūnelių 
nusėdime greitį (sedimenta
tion rate).. Tai;paprastas, tris 
dolerius.!'kainuojantis, tyrimas. 
Nfrrn^ vyrams jki_ 10 mm per 
valandą, moterims iki' 20B * O tb- 
kip .snŪlkinio arterijos ’ uždegi
mo j ^iVėjuje; minėto nusėdimo 
greitis esti hūo’50 iki 80. Gydy-

, Pasiskaityti. Current prescri
bing. April, 1977.

Palikimo padalinimas
. Vienas tėvas užaugino tris sū

nūs. Visi trys buvo dideli tin
giniai. Pagalios tėvas paseno ar 
sykį susirgęs pajuto, kad dau
giau nebekelsis. Tada pasišau
kė; savo tinginius sūnūs ir jiems 
sako:'; ’’' . -Art .

— Savo turtą aš padalinau į 
tris nelygias dalis. Kai aš nu
mirsiu, tai didžiausiąją dalį pa-

gas’: *&ubdšma kortišono table
čių (prednisone) po 60-80 mg. 
kasdien. Taip gydoma keletą sa
vaičių irgiaū' po to. kai'minėtas 
kraujo kūnelių nusėdimas susi- 
nonhiioja;-''5 ■, *

(tempq^ ^kęę1^)<.;žYį§č^P^-tiT’s:va;da. iNė’risada" esti pa- ’slims tas, kurs iš jūsų yra di-
gyvenusiems žmonėms ta liga 
gali - pasitaikyti. ASenesniėms 
dažnai "ta liga ei na įtartu"; su 
staigiu, ■ vienos akies- apakimu. 

•Mat,kartų su smilkiiupąrtęrijos 
uždegimu atsitinka ir akį iprū- 
pinaričios ^arterijos (ophthalmic 
"artery) ^užakimas (occlusion). 
Tas minėto] vietoj arterijos už
degimas pradžioje primena mi
grenini ’galvos skausmą vienoj 
pusėj. čia prisiminkime,' kad 

senęsniąms, ypač migrenos.,nie
kada neturėjusiems atsiradęs 
vienoj - pusėj galvos skausmas 
gali būti • sukeltas minėto smil
kinio ’arterijos uždegimo. Ne
pamirština, kad migrena nieka
da neprasideda pagyvenusiojo 
amžiuje.

Toki arterijos uždegimą ne
sunku susekti: reikia uždėti ran
ką ant kaktos smilkinio srityje 

skaudamoj pusėj pacien
tas pajus skausmą. Jei spau
džiant minėtą vietą pacientas 
nejaučia skausmo — didelė ga
limybė yra, kad jisserga ne*ar
terijos uždegimu; Tokio Užde
gimo diagnozė patvirtinama 4Š-

Wr‘4,

KAUNO PILIS

prastas reikalas.'turint; galvos džiausiąs tinginys^ mažesniąja 
'|kahsmą? Tiėikijf gildyti -visus1 pasiims tas, kuris mažesnis tin- 
gyd ytoj 0 nurodymus-ir-prisi
imti ’ sli ■ gydymu -surištus, visus 
iiemalonumuš; ’ ■ žmogus gulasi 
ligoninėn ne dėl' malonumo,- bet 
įš reikalo. Todėl i turi kiekvie
nas ligonis nusiteikti visiems su 
jo-liga ir tyrimais surištiems ne
malonumams. Lietuvių tarpe 
įsivyravęs paprotys lankyti li
goninėn . atsigulusiuosius. čia 
reikia štai kas 'pasakyti tilo rei
kalų. Nelankykime^.ligonio, ligo- 
Sūsirlše kan jis-’ es^!;tiri&inart-’-tyj- 
rimams rengiamas. . Tai gali, su
daryti sergančiajam; nemalonu- 
mų. Vienam priseina be liudi
ninkų, pacientui .pernešti visus 
šit' liga ir tyrimais surištus ne
malonumus. Nesiuskitne gėlių 

■ir'valgių ligoninėn afeiguhisiam. 
Bet už tai visą Išlką globokime 
ir lankykime ir~ talkininkime 
žmogui tada, kar jis tos pagal
bos — talkos esti labiausiai rei
kalingas. Ligoninėje yra ;kas rū
pinas sergančiuoju. Kai reika
las ' atsiranda, giminės prašbmr 
talkinti globoje; ‘ Bet blogi, reri- 
kalai "gaunasi; kai į namus- gtj- 
Žęs sergantysis dar' -nepajėgia 
įžavė aptarnauti. -‘Tada- jam pa
gal ba ’ būtina’.' Tada ji lankyki- 
"įjaė ir jam valgį parenkime, jo 
kambarį? lovą'ir visa kitą ap
tvarkykime, už* jį būtinus jam 
-Tei kalus atlikime bankuose, 
jfi-autuvėse jr visur kitur. Deja. 
^įe, kurie-'greitai'shinčia korte
les' — ąYeikįnimu&rtrt linkėjimus. 
Mšidūrusi’am ligoninėje, savo 
jfarbą“' ‘:i?gOTiio;‘ 'atžvilgiu baigia 
tos kortėlSs pėšiuhtffnV. Todėl 
'igisi grį^knė į' tikrą lįgBnio4 lari- 
lęriną’'’1 rt'ra’dekYme'-’jafm talkinti 
hnohįškai, b hedirbtinai; Rrikš- 
■jLrtiiškiš jsAkymž^'ltgbnį'lan- 
įfr'ti Spiria jam įvairiopą gero 
darymą o nė jkrtr cigarečių at-j 
tflešimą bej atėjus’ įo ‘ kambario | 
pririlkymą. 'Nreksris virsdami 
meK niekais pavertėm ne tik 
prie numirėlio* budynes, bet jr

sergančiojo lankymą. Sten
kimės bent kiek sužmoniškėtr 
t»k "tada ■ galės žmmirškesni būti ’ 
r«ti*ų elgesiai visut-iąj? visada. 
LNhiriau:Apie g^ivoetipę;—* kitą

ginys, o mąžiatisioji mano tur
to dalis eis tam, kurs mažiausias 
tinginys. Dabar Įrodykit savo 
tinginystę. T ' '

Tada vienas iš brolių tarė:
> r '.-i'’- ;’ •;< ’

— Tetuš, aš toks tinginys, 
kad jei gulėčiau: aukštielninkas 
ir vandens lašai kirstų - man į 
akis, tai aš tingėčiau užsimerk
ti. :

Antras tarė: ...A
/A . • , -Ąj

t-; — Tėtušy aš toks tinginys, 
kad .jei sėdėąiąų. prie, besikūre
nančios krosnies ir nuodėguliai 
imtų kristi man ant kojų, tai 
aš' tingėčiau pasitraukti.

Trečiasis sūnus tarė:
Tetuš, aš toks tinginys, kad 

jei būčiau pakartas ir turėčiau 
peilį, tai aš tingėčiau nupjauti 
virvę, ant kurios pakartas ka
bočiau.

Ar jūs galit atspėti, kuris sū
nus kurią palikimo dalį gavo ? 
’ (Pelėda)

Dialogas pietaujant
j— žinai, brangiausias, 

aš vargau, kol pagaminau 
pietus!

-— Pilnai suprantu, nes 
vargstu juos valgydamas.

Modernus geraširdis
Išėjęs, iš. hažnyiočs parapijo- 

nas pasakoja kitam:
— Reikia’pripažinti, jog mū

sų kunigėlis pasakė labai grau
dingą pamokslą. Kalbėdamas 
apie reikalingumą šelpti Elgetas, 
jis taip mane sujaudino, kad 
voš neapsisprendžiau tapti elge
tai. >» 4 & 1

kiek 
šiuos

ir

Lengvus pučia, sunkus 
beria? Vėtyklė.

FIGHT HEART DISEASE

Pųnal airis

(Tęsinys}'’1

Jeigu kas išjotumėte, tuo jaus turite i,S2lvd,‘Užpa' 
tentuoti, kad lęnkai negalėtų pasisavinti, leaip liaši^^i-':'r 
no Adomą Mickevičių ir kitas-, mūsų šaunius yyyus.:a i

Iki mūsų rašytojakpoetai '|a nepadarys,iSprotąsta.s-/ 
vardan siūlau svetimų ir iki šiam- laikui-vartotų mevyku-K :- 
šių savų keiksmažodžių; nevartoti’; nesikeiktr iri-iiesikb-’J-* 
liotį senais slaviškais, lĮūo Dažah^oš^k^itoros* 1 šftsflikū- u * 
siais, keiksmąžodžiąįš,, kantnąi! laukti savų'-Lęjpęniškų-"^

Ne tik keiktis piemenys mokėjo ta*,mokėję5ir‘ melstis^ 
išpažinties ėj‘o, kaip*ir' visikiti žmonės. ŠtaJi, gegužės mČ- 
nuo — puikus’menuo. Kasm^ C^aauskp^ri^V.-F^W ,t 
įrengdavo altorių ir visą mėnesį i jį,: .gėlėmis; . pųošdayo.,, 
Kiekvieną dieną po večerijos? (vakarienės)- ne kas>kitąsp,-. 
bet kuris nors piemud su dzvanū'(varpui dzvafiindamas 
per kaimą nuo vieno .galo' iki kito perbėgdavo, žmoftes ■■ 
ragindamas gegužinėms pam^domš.* Iki į Ameriką Išvą2 [' 
žiayo, “kunigu’’ buvo m^im teta Agotą..Įtapaiąįgytė-įų-^ 
kbševičienė, o po jos — Kazlauskų janukienės Agota. Priei,,,. 
altoriaus uždegus žvakes; “kunigas” skaitydiVo tai* diė- 
riai pritaikytą sv. Marijos gariiettek^’,' p'askui1 litanijai 
Visi susirinkę giedodavo giesmę^. “Mariją, ‘Marij|i,‘Skąiš- 
čiausia Lelija” ir “Labanakt,., o Jė^ąų”?. ^^ kąriM^ dar 
mergos ’ susėdusios prię Kazlauskų beržo > vieną kitą dai
ną sudainuodavo ir eidavo miegoti, c-' įVz L rioį,;Ui

Kaime buvo du sueigų pūhktai V jaiūriim3iš,'l’yąkaraĮš' 
rinkdavosi pas Kazlausko. Jakūbmn^'° I 
ceikos Andrių-! jokūbięųę. turėjo,. vįeų&jiįu- •
augusį sūnų.irsketurius,--sūnus^nesubrendusius,taigi,2 
vaikus. Pas ją rengdavo vakaruškasj žiemos < i metu įvąka-. » 
rodavo, kartais kortomis Iošdavo.; ■į

Kaime buVo ir .dvĮ sšndžibs' (teisėjos}^^į^Mącę&by“ ■ 
Katrė ir Ma^ynų'Urša. yięną skaitėsi i^OTąvp’sųdo/^i-.,^ 
kos teismo),, kita.;— ,ą)|rųiĮįo. .(apygardos^ cĘą^ręSjfeąlįs, ‘ f 
buvo moteriškas, sopranas) sakydavo “kaip po bšzo 'libaus j m 
kėlas”. Bizu vadindavo greitąjį ■traukmįp'kūt-ife oidkvo-&r‘: Į 
Virbalio ir atgal į PėtrapilIiiLibaiiškela’^^efėi^hiš' tirŪū' * 
, .' •-i- z r • " :• ;< - t ■' . ’rV4*iįftG.: ; ; ?i. i

tu

švilpukas buvo “plonąs >̂ąų^t6,toiWe-^^yųU'..Ųr^a/pų-’.i.’4 
■vb stora moteriškė,-balsūs “storast’^^tseit,iema;tonp/ibeti«ii 
skardus ir garsus, ^kap-taVarno^poježdo'paravoto^^kati^l 
ras tep grieždamas rėkia’’; Kalbėjoj Wd jdš^^ėrbsi 
riškės, bet apšaugok>JDievė pakliūti joms alit'.lie'zuYio.*JosV; 
taip išplaks, ispraųs^įsvaųo^,jpg.Į^tą^ąpjėk^^Įį^^;, 
Dažniausiai jos teisdavo moteris. Užkabindavo ir vyrūs, 
tik su jais joms nesisukdavę;
jų kaltinimus, “pagirdavo” už dėmesį, pasiūlydavo ir atei | 
tyje neužmiršti, patarimus jo^ duo^vo. SetėbėLoj 
kydavo h “Kapojąsi kap kinds su akn^tiu”. Mot 
joj'o, nūsileisiiavof pataikavo, feutyjMaso.

ų bi- 
kž įtini- 

mais visi, buvo apsipratę,„nęj^o^jįprs kirais irjįabai 
Įžeisdavo, sakydavo.: “Nugi senos bobos, jau jų nei Die
vas nei velnias nepaisys. Kad liežuviu mala, tegul mala, 

-ale daugiau blogo me^ra?”. 5 %
Ir kaip žmon^ galėjo ant^ų;Jykt® 

ar kuri kita.nelaime.ištĮkdavchijjos nuei^vo, pabosdavo, 
vargingesniuš-sušėlį>dayp..—liežuviJ^iežėtjjįįfp. 0 ką, 
pagaliau, jos turėjo daryti? Suseno, dibti mažai ką pajėg 
davo, todėl ieškodavo lengvesnio užsiėmimo: ką nors pa
mokinti, patarti, kas neklauso — pabarti,. pakritikuotu 
kūmutes aplankyti, naųjięnpm^p^Bidalimi. Pa^yit^negjt 
dėdavo — reikėjo pačioms pasagiA^-^^^gu^^^l^a^ctfi' 
nebuvo, o jei ir būtų buvę skaityti nemokėjo.

Vasarą ir jos turėdavo darbų, .yisį^paįęg^s^irbo lau
kuose. Visai tuščius namus palikti Lujžo mįš&ūgji. Kas tu- 
rjo seną tėvą ar;niotiną džįaūgė^lNainj^ prįiįūrėti se
niams sunkumo nesudarydavo, bet priedui vaikus palik
davo, ko jie ir jos nemėgdavo. -Senės dar turėjo kiaulėms 
žolės pririnkti, ją sukapoti ar supiaustyti, su miltais ar 
kapotam bulvėm sumaišyti — paruošti ėdalą. Nenoromis 
šią pareigą užsikraudavo r pykdavo, niurnėdavo, bet ma
tydamos savo vaikus, perkrautus darbais, atlikdavo šias 
pareigas ir dar vakarienę išvirdavo..

Senas tėvas..tyliai pareigas--,pi4tmxią^^ Sugebėjo ir 
vaikus prižiūrėti, ir kiaulėms^-ėda^pafuošti, tik vakarie
nės nevirdavo. Paprastai iji^dfrbdayo vy^šį^ darbą: da
rė arba taisė grėbKiis) pątajsyžavs ir 
darydavo ar taisydavo akėčias, malkji^^apodivoį'^l'- 
tais ir laukuose pagelbėdavo. KoI^^gdąV^ūĮet^:'^lo 
nepriversi ilgiau pagulėti 
davo- . - ,f|

Talpūnų laukų dartam^ toh^įuoda^R' 
sų kaimynas. Visi jį .sekdėVo/^el Kazickas 
vasarį,'rudenį suartos nigienosrakėti, taipjau/ Dū
davo visiems to darbo irutisjAsuskbrabėjo‘MajdbkB;--plaka- 
ma dalgė — atėjo laikas šienaprūtaf ir t. t’.'Tai buvo kaimo 
laikrodis ir barometras.

avo kas

u f I
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Kehošįuje skaityta Kreivėno paskaita
■ ■ (Tęsinys)

darni ir patys nežinojo, nes ka 
nierose nebuvo galima turėti 
jokių daiktų ir adatų ar rašo-

" Čia neįmąnoma tas visas 
baisenybes aprašyti, kiek man 
tęko matyti ir pergyventi per 
Iff mėtų kondageriuose ir mosios medžiagos. O siuntinių
tremtyje. Nemanau, kad ir ge
riausias rašytojas gairių apra
šyti Į as Visas Įtaise nybęs, Jcu- 

vyko pėr 60 mėty Sovietų 
S-gos ^al^jiinuase, 
ridose ir tręmtyje. /
4 Įvairių autorių yra prirašy-

ir pasimatymų su savais ar pa- 
žjs tanui is nebuvo leidžiama, 
tai gerai žinojo kalėjimo admi 

. nistracija, kad kaliniai nieko 
konclage- negali turėti draudžiamo. Tab 

buvo daroma tyčia, kad kali
nius ko daugiau išniekinti ir

ta šimtai .knygų-apie tas bai-* pakirsti dvasiniai.
senybės Sovietų sistemoj, betį O etapo kelionėse išgalvojo 
toli gražu, jos.visos nėra.atyaiz' labai žiaurius ir nei mirtinus 
duotos ič aprašytos, kaip tik-’ kankinimo- būdus. Kalinių eta-, 
rumojė yrą ir buvo. , pUi tęsdavosi mėnesį ir dau-!
ė Tds.juasinis .žmonių-kalinių giau, ta j kaliniams etapo mais 
ir tremtinių.žudymas buvo vyk ų išduodavo sausą davinį: duo 
doniąs jiągal paruoštą enkavė- ną ir sūrią sugedusią žuvį 
4istU-planąjš anksto. Jau pir- 7-10 parų, o vandens neduoda- 
mpnįis, arešto dienomis, bū- vo, tai kaliniai naudodavo sa- 
nąpt pątalpįhtiem Mąrijampo-įvo šlapimą vieton vandens, ki-; _

kalėBlbę* m. rugsėjo ti rankose padarydavo žaizdas šytus ženklus ant medžių. Tai 
niėn. kur Lietuvos laikais ka- [. 2__
męroje buvo laikpma 10 kali- palaikytų gyvybę, 
ibių, rusai > ten patalpino 100.

iiiėn. kur Lietuvos laikais ka-

Kūno Kultūros Rūmai Kauna ‘

i III. - skyriaus metieia-Regina ■ Rauberuirė, 
me susirinkime, įvykusiame mininkė socialiniams 
balandžio 3 d., dalyvavo įr gra lams, Feliksas 
žų žodį tarė CV pirmininke vicepirmininkas 
Maria Rudiene ir Chicagos BA niam> rvik ilams
LF'o apskrities pirmininkas’ Spid; urkes. vicepirniiniuk rs 
Valerijonas Šimkus.

Buvo išrinkta naują sky
riaus valdyba, kuri balandžio 
1(5 d. valdybos posėdyje pūsis ir reikalų xed

■ kirsit pareigomis: Juozas Ma-Į
I ckeviėius, pirmininkas. Auta- į r
; nas. Kareiva. \ įcepirmininkas, 
i Grožvyda Giedraityte, sekreto-!
( rė, Juozas Blažys, iždininkas,4 
\ y tautas Kregždys, f in. sekre
torius, Jadvyga Sasnauskienė,

pirmininkas' N,m 
oi i;

Sk v 1 i 3 II'

'■ it)

v tfteplT- 
r t* ik li- 

Andriunn>. 
i u f orm u i- 

Kaziimeras

O kuomet nuvežė į Pečiorą,< 
ten toliau jau nebuvo jokio ge
ležinkelio, tai kalinius toliau 
šiaudės link varė pėsčiu> per 
miškus ir taigas, bę jokių ke
liu ar takų, o tik pagal prata-

BALF0 VEIKLA

idorm pamušimą pudajt BA- 
1 1- o (A pirm. Maria Rudienė. 
Pirmininkė pasidžiaugė sky
riaus organizuotumu ir gražia 
veikla. Nors skyrius nėra guu 
sus nariais, tuojau energinga 
valdyba prav ėda sėkmingus 
vajus.

Suvalkų Trikampio šalpos 
reikalai — Pakartodami anks
tyvesnį pareiškimą, liečiantį 
skyrių ir privačių asmenų rū
bų siuntimą Suvalkų Trikam
pio lietuviams, prašome visus, 
kurie siunčia tokius siuntinius 
pranešti Cęntruj šelpiamųjų 
asmenų pavardes ir adresus, 
kad būtų galima vesti kiek ga 
Įima tikslesnę kartoteką ir šal 
pą teikiant neįvyktų pasikarto
jimų. Nemaža asmenų iš Su
valkų Trikampio, gavę Ame
rikos lietuvių adresus, plačiai 
siuntinėja laiškus, prašydami 
paramos ir tokiu būdų, tuo pa 
čiu laiku gauna šalpos siunti
nius bent iš kelių šeimų.

Taip pat mums /ra žinoma,

inanienė, ypatingiems ir in
form. reikalams, Kostas Repšys, 
parengimų vadovas. Kontrolės 
komisiją sudaro: Kostas čepai-

kad kai kurie prašytojai nėra tis, Juozas Kinderys ir 
lietuviai, o, lenkai, net komu
nistai, kurie pasisamdo lietu
vius, kad jiems parašytų laiš
kus lietuviškai ir išnaudoja 
lietuvių šalpą.

BALF’as turi patikrinimo 
būdą sužinoti, ar šalpos pra
šantieji yra lietuviai ir reika
lingi šalpos.

Povilaitis.
Kazys

Ct. —
Gailin

Skyriaus valdybon išrinkti . 
asmenys savo posėdyje pasis
kirstė pareigomis: pirniinin- 

! kas — Kostas Bružas, vicepir
mininkai K. Dambrauskas 
ir V. Lapenas, iždininkas — 
B. Andriukaitis ir sekretorius 
M. Milašienė. Revizijos Komi
sija: Pirmininkė — A. (irinie-

* nė, nariai J. Arcišauskas Ir 
dr. V. Darnusis. Pažymėtina, 
kad skyriaus valdyboje pusę 
narių sudaro jaunesnioji kar
ta, baigę aukštesniuosius mo
kslus JAV.

12 Sk. — Hartford, 
Skyriaus pirm. Peter 
nas, š. m. vasario mėn. laiške 
su liūdesiu mums praneša, kad 
šią žiemą skyrius neteko ilga 
mečio ir veiklaus valdybos na 
rio. Antano Liutkevičiaus. Po
nas Gailiūnas, apžvelgdamas 
skyriaus veiklą, išreiškė susi
rūpinimą. kad mažesnėse lie
tuvių kolonijose veikėjų eilė
je atsiradusias spragas sun
kiau užpildyti. Naujai perrink 
tai' skyriaus valdybai su ryž
tu toliau pirmininkaus Peter 
G. Gailiūnas sekretorius — 
Frank Kriščiokaitis, iždinin
kas — Frnak Stankus.

52 Sk. — Philadelphia, Pa. 
— š. m. kovo 27 d. įvykusiame 
skyriaus susirinkime, šv. An
driejaus parapijos salėje, bu
vo išrinkta nauja skyriaus vai 
dvba, kuria sudaro: Ona Krei- i • *-

ii čiulpdavo savo kraują, kad buvo 1941 m. birželio 22-29 die 
na. Ten dar buvo gilj žiema, 
sniego daugiau pusė metro gy 
lio, reikėjo bristi aukščiau ke
lių per sniegą ir miškus, o

Bet silpnesnieji
t mirdavo.Jšardę įr'Į^metė. iš kamerų lo- troškulio 

yąs, k^inĮar;kątoera;e daugu- traukinys sustodavo, 
žilą PMęgojb'jjt sėdėdami ant nu sargai, kurie 

narų-justan...nebu.l prie vagonų iš lauko
Aų. Užkule ję'ntom langus, kad 
faliniai iięmatyiii kas dedasi 
bž ^atėjimo, siėnų. Panaikino 
kamerose' hėrmetiškąs išvietes, 
ė vięįb-j jų-pąspastatė cėberius 
^anierpšę, taip vadinamas “pa 
rašaš”, kur kaliniai atlikdavo 
visus gapifos . reikalus. “Paraš- 
,kę” išnešdavo ir išvalydavo tik 
.vien^. įartą .paroje, tai koks 
ten būdavo kamerose oro kva- 
.pas, kur .80 .ar. 100 žmonių atli- 
įĮįnė4avp -Visus, gamtos, reika- 
iji,Š Žiėgyje. Kas antras 
Aąkąrąš' -išyęsdąvo ■ kalinius iš 
kąrųęrų į šaltus kalėjimo ko- 
■yįdprius,; ten juos išrengdavo 
=ik|;; nupgųrpp ir: d arydavo as- 
^etiį^igS; jįkąlįnių apieškoji- 
njHs (kratas). Sargąi kaliniam 

;kįšdąYn'ptištūš į burnas ir į iš 
giriamas; žarnas, kaž ko ieško-

kaliniai iš
Kuomet

, tai vago-
sėdėdavo sniegas jau pradėjo tirpti, tai 
pusės su kelionė buvo labai varginanti, 

šunimis, tai pirmiausia klaus- nes žygiavome 7 dienas, o nak 
davo kiek yra vagone įnirusių- timis gulėdavome ant sniego 
užtroškusių, o kuriame vago- ar išvirtusių medžių.
ne būdavo užtroškusių, tai \ Etapas buvo iš 500 kalinių ir 
juos išimdavo iš-vagonų ir paJ 50 sargų ir šunų. Arklių ir ro- 
kasdavo greta geležinkelio, , gių etapas neturėjo, 7 dienų 
kiek pridengiant žemėmis, o gy maistą ir savo mantą, kaliniai 
viems nesiskubindavo duoti j nešėsi ant savo nugarų. I tre-j 
vandens atsigerti. O vandens čią etapo dieną, jau kaliniai 
atsargų pasiimti į vagonus ne-’pradėjo silpti ir virsti iš kojų? 
leisdavo. Kas liudijo, kad ty-fKas negalėjo toliau eiti, tai sar 
čia buvo daroma toki žiaurūs gų buvo vietoje nušauti ir pa- 
kankinimai ir mirimai.

Vagonuose buvo prikimšta 
kone stačių žmonių

Kuomet vykdė nužudymą ir 
apiplėšimą, tai etapą sustab- 

jjĮ.y Į dė ir vykdė viso etpo akyvaiz
Vienas nusilpusiu kalinių do^ . Kuomet .susitvarkė su 

daiktais ir rūbais, tai etąpuinuo 60! buvo apsivilkęs gražiais ,rū-
iki 90, kad visiem neužteko at-!bais ir turėjo odini čemodaną, Je^do toly11- Per etapo

- ' ‘viršininkas dienas buvo nužudyta 11 ka-

BALF’o Pirmininkė 
cueldje — Vasario 9-12 
mis BALF’o pirmininkė 
Rudienė lankėsi Venecuelpje 
ir čia turėjo progos pasitarti 
su lietuvių veikėjais gyvenan
čiais Maracay, Caracas ir Va- 
lencijoje. Taip pat dalyvavo 
Lietuvių. Nepriklausomybės mi 
nėjime ir Pabaltiečių sąjungos 
įkūrimo šventėje,’ kurios pas
kirtis--.'yra apjungti lietuvius, 
ir estus, kad būtų pagyvinta 
veikla beŠŽro tikslo siekimui 
— atgauti nepriklausomybę pa

vene- 
dieno 
Maria

sisėsti ar atsigulti ant vagono 
grindų. Vagonuose nebuvo šiau 
du. ar narūno tik vienos grin- liau pats nudūrė šautuvo dur- 
dys. Gamtos reikalus kaliniai 
atlikdavo per vagono grindyse* daiktus ir rūbus, 
iškirstą skylę. .

tai pats sargybos 
nuvilko paltą, kostiumą,’ o vė-

64 Sk. — Baltmore, Md. — 
Dabartnė skyraus valdyba, ku 
riai pirmininkauja Cezaris 
Surdokas, savo pareigas pra
dėjo eiti nuo 1975 Tu. pradžios. 
Pirmaisiais savo veiklos me
tais valdvba suruošė prel. Kou 
čiaus paminėjimą per vietos 
Lietuvių Melodijos radijo pro
grama ir užprašė mišias už jo 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje. 
Taip pat surengė solistės G. 
Ugnianskienės koncertą ir dr. 
E. Arinonienės pagerbimo po
pietę. šiuo metu skyrius ruo
šiasi vajaus vakarienei, ku
rios metu programą atliks Wa 
shingtono-Baltimorės tautinių 
šokių grupė “Malūnas”, pasta 
tydami 3 veiksmų pjesę “Ru- 
giapiūtę” j £ J

vergtoms Pa&altijo tautoms. I vėnienė, pirmininkė, Kun. Ka • • • • A C /N L A 1 rv nL n O ^>1 /I/YTA "» T*
■ Skyrių VėiklcL

Marquette Park, Chi'Regina Raubertaite, vi3e pir-

\ jatonats Sakalauskas, vicepir- 
| mininkas bendriems reikalamslinių, kurie jau nepajėgė eiti 

toliau. • ,
Priėjome miške vietą, kur 

buvo prikaltą lenta prie me- 
Tai buvo žiaurus vaizdas. džio ir užrašyta, kad čia turi 

būti steigiamas „.Laqpunkt 2d 
nr. o toliau aikštelėje gulėjo 
krūvos suverstą spykliuotų 
vielų, kirvių, piūklų. kirkų ir 
kitokių įrankių naujo gyveni
mo ir pradžiai darbo, čia ir 
prasidėjo naujas gyvenimo pra 
garas ir tolimesnės žmonių 
kankynės ir žudynės.

tuvu mirtinai ir pasiėmė jo

NAUJIENŲ$

PIKNIKAS
^hįjtiepos 17 d., sekmad

>54 iOLONIA SODE
46-ta GATVĖ IR ARCHER

Pradžia 12 vai.

i1

■ GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

:: Bus skanių užkandžių ir įvairiausių gėrimų.
J- * ■ “ '

‘ < 1* . ’f

’yVisĮ lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į pikniką.

5 Sk.

LIETUVOS AIDAI
3 Penkt. 9:30-10:00 v. v. - 1490 AM 

Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Jk Sekmad. 9:30 - 10:00 v. r.-1230 AM

Veda K. BRAZDŽIONYTĖ
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

Kai bėgu — gerai priedu, 
o nuo galvos plaukus raunuos? 
Ratelis.

General Motors 
padarė biznį Arabijoj

CAIRO, Egiptas; Didžiausioji 
pasaulyje automobilų gamykla 
General Motors, kaip pusiau ofi 
cialus arabų laikraštis Al Ah
ram praneša, pagelbės keturių 
arabų valstybių kariuomenių 
vadovybei pasigaminti į “dži
pus” panašius visokioms parei

goms tinkamus motorvežimius. 
GM buvo viena iš trijų Ameri
kos kompanijų, neįtrauktų į 
grasinantį arabų boikotą už tu
rėjimą reikalų su Izraeliu. GM 
parduoda automobilius Izrae
liui ir pareiškė- neturįs planų 
tą politiką keist.

Al Ahram rašo, kad GM ben 
dradarbiaus su Arabų Karinės 
Pramonės Administracija. Tą 
administraciją sudaro Egiptas, 
Saudi Arabja, Qatar ir Arabų 
Sąjunga.

Tailando mahometonai 
nori nepriklausomybės 

BANGKOK, Tailandas. Bang- 
koko tarptautiniame aerodro
me penktadienį sprogo bomba, 
spėjama, kad padėta musulmo
nų separatistų grupės, sukelda
ma didelę paniką, šimtų skris
ti eilės laukiančių keleivių; lai
mei, tik keturi sužeisti. “Namų 
darbo’’ nestipri bomba buvusi 
padėta čemodane, pilname at
sišaukimų, reikalaujančių ne4 
priklausomybės penkioms Tai
lando pietinėms provincijoms, 
tirštai musulmonų apgyven
toms, šiaip budistų valdomame 
Tailande. Policijos žiniomis, 
už bombą atsakomybę savinasi 
Pattani Jungtinė Laisvinimo 
Organizacija.

Taupykite dabar 
pas mūs

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

1 VERSA!

1800 So. Hakted St.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

RSA

sąskaitos

Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421^3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Išnaudoja gražiausius lietuvių jausmus.
Okupantas naudojo visas priemones lietuvių tautos 

atsispyrimui palaužti, bet iki ši«> meto jis nepajėgia lie
tuvių pavergti. Pavergia jų kūną, bet ne jų dvasią.-Lie
tuvius varo i kalėjimus, siunčia i Sibirą, verčia dirbti 
sunkiausius darbus, verčia daboti, kaip sovietų armijos 
kariai kiekvieną- rudeni visą derlių išsiveža, bet lietuvio 
jie nepalaužė. Lietuviai pildo Įsakymus, surenka reika
lingas normas, smuikuodami pristato javus, bet kai pa
sitaiko proga, tai pipirų paberia ne tik lietuvių ■■ liūdnų 
“linksmintojams”, bet ir pačiam Petrui Griškevičiui

Dar sunkiau okupantui buvo susidoroti su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais. Pradžioje jis bandė ūžšiėiiiečius 
Įtikinti, kad visoje Lietuvoje jie Įvedė “socialistinę sis
temą”, kuri ne tik darbininkams, bet visiems krašto gy
ventojams buvo naudinga. Vėliau ant tu “socialistinių 
pamatų” jie pradėjo statyti “komunistinę tvarką”, kuri 
dar geresnė, nes ji neša “aukštesnę kultūrą”. O kai pa
kėlė “aukštą kultūrą”, tai lietuvius ir lietuvaites pradė
jo vežioti po visą usijąR, kad galėtų pamokyti ne tokios 
jau “aukštos kultūros” rusus, kaip reikia tiltus statyti, 
kanalus kasti ir kelti visą “socialistinę sistemą” j dar 
“aukštesni laipsni”. Lietuvon pasisvečiuoti nuvažiavu
siems lietuviams nei tokios “aukštesnės ūkio sistemos”, 
nei to gražesnio “darbininkų gyvenimo” nerodė, kad iie- 
persižavėtų.

Lietuvą jie okupavo, raudonoji armija lietuvius pa
vergė, bet jie negalėjo Įtikinti užsienyje gyvenusių lie
tuvių, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Rusijoje dabar 
geriau gyventi, negu būvo bet kada anksčiau. Siuntė A- 
merikon geriausius savo agitatorius, bet jie nepajėgė Į- 
tikinti Amerikos lietuvių. Siuntė rusus ir kitataučius, 
bet lietuviai netikęjo, ko jie savo akimis nematė. Oku
pantas žinojo, kad lietuvis mėgsta dainas. Jis dainavo 
šimtmečius. Jis dainavo nuo tų laikų, kai Dunojun ėjo 
vandenėlio. Vandens jis jau savo prasimanė, bet dainų 
apie Dunojaus vandenėli jis dar ir šiandien tebedai- 
nuoja.

Pirmiausia Amerikon jie atsiuntė Virginijų N orei-, 
ką, gražiausią balsą iš motinos gavusi lietuvi. Ne tik 
Noreika, bet ir okupantas buvo Įsitikinęs* kad gražiu 
balsu ir jautria daina jis pajėgs Įtikinti lietuvius^ kad 
Lietuvoje “viskas tvarkoje”. Noreika visur, važinėjo ir 
dainavo ir gėrė, kol savo balsą pragėrė, bet lietuvių jis 
neįtikino. Dabar pradėjo siuntinėti Į Ameriką Kaukaitę, 
pasilaikydami kaukučius Lietuvoje, kad ji būtų privers
ta grįžti, bet Amerikos lietuvių ir ji nepaveikė. Jeigu ne
skaityti ištisomis dienomis miškų paukščių besiklausan
čio miškinininko ir geriausio lietuvių “poltinio stilisto’ 
— niekas Kaukaitės nesiklausė. Josios balso klausėsi N. 
Y. Times redaktoriai, bet nenuėjo pasiklausyti Tėvynės 
redakcijos nariai...

'Okupantas, nepajėgęs Įtikinti užsienio lietuvių jo
kiomis priemonėmis, ŠĮ metą ėmėsi . dar kartą 
lietuvių tėvynės meilę naujai išbandyti; šiam darbui 
Įkinkę geriausiai informuotą ir daugiausia žinių tyrin
tą Vytautą Kazakevičių. Jis ištisus dešimtmečius studi 
javo Amerikos lietuvių gyvenimą, sekė jų spaudą, po A- 
meriką važinėjo ir su daugeliu kalbėjo.

Vytautas Kazakevičius Įvairiais šaltiniais patyręs, 
kad Amerikos lietuviai nori išlikti lietuviais. Jis surinko 

‘ ir daugiau žinių apie Amerikos lietuvius, nes turėjo pro 
gos ne tik cenzūruoti jų laiškus, sustabdyti Lietuvon 
siunčiamą lietuvišką spaudą, bet patš jautriausias jam 
atrodė lietuvių noras pasilikti lietuviais. Savo laiku jis 
siūlė Amerikos lietuvių vaikams tarybinėje Lietuvoje 
: ;.r " ^intus dovanėlius veltui, vėliau siūlė filmus, o da- 
1 ar siūk) pramones padėti išlikti lietuviais. Vokietijoje 
okupanto len kiamame Nemune Kazakevičius parašė 
straipsnį, kurį p vadino “Kiek yra kelių?” Jis aiškina 
aiškina lietuviam?, ką jie turi daryti, Khd išliktų lietu-

t::
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švabienės Jauna šeima

RAsO ALGIRDAS ALEKNAPUŠYNŲ AUKSAS'

jamas, Šios pajamos tai ns tik 10 metų iš T ha. pušyno gau-
mediena. ’Ypač vertinga žalia- namų sakų vertė sudaro pusę | j . . . .

S I 
I 1

riose lieka nesužaloti medžio 
mineralinių ir organinių med
žiagų gabenimo keliai. Kad sa 
kinami medžiai išliktų gyvy
bingi, šių juostų plotis griež« 
tai apribojamas.

Vieno sezono metų (nuo ge
gužės iki spalio) ant 'kiekvie
no medžio abiejų pusių įrėžia 
ma po 35 — 40 porų rėžių. Šie 
rėžiai Įrėžiami tam tikruose 
aukščiuose. . Pirmais sakinimo 
metais pirma rėžių pora įrė- 
žiama 150 cm nuo žemės aukš 
tyje, sekanti — apie pusė cm 
aukšciau pirmos dr t L Per 
septynerius metus' rėžiai pasie 

žemės aukštį- 
Aštuntais sakinimo metais pir 
m a rėžių pora rėžiama> 135 
cm aukštyje, o sekanti — že-

va yra sakai, todėl kirtimui(medienos, kurj užauga tame 
numatyti pušynai dar sakina-, pačiame-plote per 100 metų, 

į mi. Atsižvelgiant į pagrindinę! vertės. _ .

^Tačiau sakai reikalingi ne 
] tik žmogui, bet ir pačiam me
džiui. Iš pirmo žvilgsnio atro
dytų, kad sakinimas fniškui 
padhro rimtą žalą. Tačiau 

’taip nėra. Sakinami tik bran
dūs medžiai, kurie bus kerta
mi už 10 arba 15 metų. Tokių 
medžių kasmetinis-* priaugi
mas į aukštį ir į storį jau bū- 
ųa savaime sumažėjęs. Be to 
norint surinkti sakus, medžių h . Acr. . . . .. kia 460 cm nuokamienai pažeidinėjami ne'.x. . . .
kaip pakliūva, o laikantis tam 
tikros teoriškai ir eksperimen
tiškai pagrįstos technologijos.] « ocn-auu «, . L Ų ® ,_ .. . , miau pirmosios, ir t. t. Taigi,Šios technologijos pagrindą su. 
daro žinios apie medžio audi- , . i , . 1 . - A® UV1CJU puhrtl pttblUUUblttniuose bei ląstelėse vykstan- .v.J x / 00—800 rėžių porų. V adinasi, 
cjus procesus. .

Brandžios pušies kamiene prie to paties medžio turi atei 
• ,gyvybiniai procesai, sakų susi-’ 

.. .e ... . . k ± .1 darvmaš irt judėjimai vykstahamfohja yra kieta, trapi, r : . į / . x .... ... ... T. tik išoriniame (7-8 cm. storio)skaidri amorfine medžiaga. Ji . . , .i: . . . . i sluoksnyje, kurisvartojama popieriaus, muilo-., 
elektroizoliacihių medžiagų,!
linoleumo, automobilių padan
gų, poligrafinių dažų, .klijų pa
kasto, kanifolijos eterio ir dau 
gelio kitų medžiagų gamybo
je. Daugiausia kanifolijos su
vartoja popieriaus pramonė. 
Čia kanifolijos klijai panaudo
jami rašomam ir spaudos po
pieriui klijinti, mat, neįklijin- 
tas popierius lieja rašalų, blo
gai laiko-dažus- Kanifolija de
dama į ūkiška ir aukščiausios 
rušies tualetinį muilą. Ji padi
dina sintetinės gumos elaštiš- 
kumą ir atsparumą šalčiui.

Skystoji sakų dalis — ter
pentinas ir jo dariniai, varto
jami buitinėje chemijoje, ga
minant batų tepalą, grindų 
vašką, skiedė jus, valymo prie
mones ir kt. o tekstilėje—da
žant audinius (neleidžia sklis
ti dažams). Medicinoje — įvai
riems gydomiesiems prepara
tams, parfumerijoje — drau
ge su kitomis kvapiomis me
džiagomis odekolonui, kvepa
lams ir kitoms kosmetinėms 
priemonėms gamintu V

Tepalai, į kuriuos dedama 
tam tikrų terpentino darinių, 
nepraranda savo techninių sa
vybių, net įkaitinus . iki 250 
laipsnių temperatūros. Tokiais 
tepalais tepami lėktuvu varik
liai ir garo turbinos. Iš terpen
tino gaminami specialūs prie
dai, kurie padidina tepalų at
sparumą pridegimui. Tuo bū
do net. 2—3 kartus pailgina- 
rhas vidaus degimo variklių 
judahčiųjįy dailų d§rBo laikas. 

Daug terpentino sunaudoja
ma cheminei kamparo sinte
zei. O kamparas savo ruožtu 
įėina į celiuHožėS', kino juos
tu, įvairių buitiniu^ pramoni
niu. gaminių ir medikamentų 
sudėtį.

Tai toli gražu nepilnas sakų 
produktų panaudojimo -sąra
šas. Sakinimas — lai viena 
pagri n d i n i ų miško chemi jos 
sričių. Jis ne tik svarbus, bet 
ir ekonomiškai naudingas. Per liečiamos kamieno juostos, kil

į miškų paskirtį (eksploatacinis ( 
Į ar apsauginis), leidžiama pra- 
; dėti sakinti tik tuos pušynus, 

' ! kurie bus kertami ne vėliau
'kaip po 15 metų.-

Pažeidus pušies kamieną 
žaizda bematant pasidengiah

• ' - ■ I
klampia ir lipnia medžiaga—>

Įsakais. Ilgai bnvo manoma, 
kad pagrindinė sakų paskirtis 
— apsaugoti sužalotus medžio 

, audinius nuo išdžiūvimo; vabz- 
| džių, mikroorganizmų bei gry- 
įbinių ligų sukėlėjų. Ir tik ty- . 
irimams pradėjus naudoti žy-» ( 

J mėluosius atomus, buvo nus- 
I tatyta, kad sukai dalyvauja 
bendroje medžio anglies apy
kaitoje ir nėra galutinis pro
duktas. Veikiant sakus karš
tais vadens garais, jie skyla į 
dyi labai vertingas medžia
gas: kanifoliją ir terpentiną.

f

per 10 inetų medžio kamienas 
iš dviejų pusių “pasipuošia”

per dešimt metų darbininkas

Dažnai vaikščiodami miške. Ii. Laiku neiškil tus, jie prade- 
pastebime, kad daugelio pušų da silpti, apsikreėia puviniu- 
kamienai išvagoki taisyklin- Tokius medžius dažnai anin- 
gafs rėžiais, iš kurių į specia
liai pritvirtintus indelius var
va sakai. Daugeliui gali atro
dyti. jog taip žalojamos pušys 
ir niokojami miškai. Visiems 
rupi mūsų miškų grožis, tad iš 
siaiškinkime, kam reikalinga 
pušynui operacija? '■

ka mediena mintantys vabz
džiai. Tokie medžiai ne tik ne
duoda miškui naudos, bet ir 
gali padaryti didžiulę žalą, 
tapdami gryBibrių ligų ir vabz
džių plitimo pagalbininkais. 
Dėl to planingai tvarkomame 
miške 'iškertami; o kirtavietės

Kai medžiai sulaukia tam apželdinamos nauju mišku.
tikro amžiaus, jie nustoja aug-l Miškai duoda didžiules pa

risis, Jis aiškina, kad kelių išlikti lietuviais: yra daug, 
bet pastebi, kad didokas skaičius ir klysteklrų.

ŠĮ klausimą jis'sprendžia komunistiškai! Lietuviais 
išliko" tie,“ kurie buvo socialistai intemacionafistai, sup
rask, komunistai, o visos kitos priemonės-išlikti lietu-Į 
viais. nedavusios reikalingų rezultatų. Amerikoje lei
džiami lietuvių dienraščiai, Amerikos. lietuvių organiza
cijos, draugijos, renginiai, mokyklos, Įstaigos — nieko 
jam nereiškiančios. Jis net nekreipia i visa tai rimtesnio 
dėmesio. Bet jeigu užsienin išvažiavęs lietuvis buvęs so
cialistas, jeigu jis simpatizavo kbmtiništams> tai jo vai
kai išlikę lietuviai. Visų kitų isitikifiiifių lietuviai nepa
jėgė savo vaikų išlaikyti lietuviais. Taip tvirtina Kaza
kevičius, jokiais statistikos daviniais nepagrĮsdamas sa
vo tvirtinimo. Jis remiasi Škotijoje gyvenusio Jono Vir
bicko vaikaitės išlikimu lietuvaite. Ji fie tik išlikusi lie
tuvaitė, bet nuvykusi .Į Vilnių, susitikusi Kazakevičių ir 
jam pasakiusi, kad josios tėvelis, socialistas, išlikęs pats 
lietuviu. Savo tvirtinimui paremti jis cituoja ir Ameri
koje gimusią pažangiečių dukrą, gražiai kalbėjuisą lie
tuviškai, kai buvo nuvažiavusi Į Vilnių “gimtojo krašto 
pamatyti.”

Jo receptas užsieniečiams — tapkite pažangiais lie
tuviais, tai tada lengviau išliksite lietuviais. Jeigu to ne
užtenka, tai jis pataria važiuoti i Vilnių, mokytis Kap
suko kursuose ir priimti visus Lietuvos komunistų par
tijos laimėjimus. Bet Kapsuko kursai stengiasi taip pa
veikti nuvykusius lietuvius, kad jie pirmon eilėn būtų 
komunistai) o tiktai vėliau lietuviai.

Perskaičius Kažakevičiaus nurodytus kelius, kyla 
klausimas, kodėl jis nesirūpina, kaip rasų pavergtoje 
Lietuvoje lietuviai galės išlikti lietuviais? Mums atrodo, 
.ad yra didesnis pavojus surusinti, susovietmti lietu
sius pačioje rusų pavergtoje Lietuvoje, negu Ameriko
je. Visos svarbesnės įstaigos jau surusintos, kaip pasa
koja- sugrįžusieji turistai. Visose mokyklose jaunuoliai 
tr jaunuolės Verčiamos daugiau mokytis rusų kalbos ir 
istorijos. Kazakevičius butų daug geriau jiadaręs, jeigu 
jis būtŲ paėašęs straipsnį, ką lietuviai privalo daryti, 
kad pačioje lietuvoje išliktų lietuviais, o užsieniečius, jis 
galėtų palikti ramybėje. .

Mes priemones žinome. Mums atrodo, kad iš Lietu
vos reikėtų išvyti visus rusus ir rusams tarnaujančius 
lietuviškus komunistus, tai lietuviams nebūtų jokios sun
kenybės išlikti lietuviais. Kazakevičiaus receptai tiktai 
pagreitins lietuvių surusinimą.

ti 350 — 400 kartu, nes vienu 
metu rėžti greta dvi poras re1 

, žiU nėra jokios prasmės, (šį 
vadinamas teiginį galima pailiustruoti to 

j balana. Sakai užpildo labai kiu pavyzdžiu: perplovus sker 
tarpląstelines ertmes' sai vandentiekio vamzdį;'per 

šakota- laiko vienetą iš to vamzdžio 
kiai eina išilgai kamieno (ver- išbėgs tam tikras vandens kiė 
tikalieji),- kiti' — skersai . (ho
rizontalieji). Vertikalieji sako 
takiai būna apie 0,1 mm skers 
mens ir 50 —60 cm. ilgio- Ho
rizontaliųjų- sakotakių skers
muo apie 0,04 mm. ilgis — 7 
—8 cm. Sakotakiai tarp savęs 
susijungia ir sudaro sakotakių 
sistemą. Viename kvadratinia
me čm. balanos priskaičiuoja
mą. iki 600 tokių šisijungimų.

Normaliomis sąlygarais sa
kotakiai būna pilni sakų, ku
rių slėgis siekia net 20 atm. 
Sakotakį pažeidus^ /sakai stu
miami laukan. Kadangi sakai 
labai klampi medžiaga^ o in
deliai labai ploni, jie iš pažeis 
to sakotakio -sunkiasi gana lė
tai. Priklausomai -. nuo.; aplin
kos temperatūros ir'balanos 
drėgnumo, sakai gali tekėti 
keletą valandų, ? 0' irudenį — 
net ilgiau kaip-'parą. Mažėjant 
slėgių skirtuniui įarp pažeisto 
sakotakio bei aplinkos^ sako- 
fakio pažeidimo vietoje šiau
rėj a ir galiausiai ~ užsikemša 
besikristalizuojančiais sakais. 
Norint gauti naują sakų por
ciją, reikia pašalinti -Susida
riusį kamštelį, t. y. vėl nup
lauti 2-3 min. sakotakio-

Yra keli specialūs sakotakių 
pažeidimo būdai. Lietuvoje 
dažniausiai taikomas pavirši
nis, iki 3-4 mm.. gylio lovelio 
formos rėžis pušies balanoje. 
Iš karto jrėžiajiftli dtf rėžiai,' 
kurie medžio kamieno --atžvil
giu sudaro 45 laipsnių, o tarp 
savęs 90 laipsnių kampą. To
kia rėžių poravi.primenš V 
raidę. Ji reikalingi kad sakai 
geriau nutekėtų į indelį.

Dažniausiai anl to paties 
medžio vienu metu įrėžiamos 
dvi poros rėžių? viena . vieno
je, kita — kitoje ihedžio pu
sėje. Tarp abiejų rėžių porų 
paliekamos dvi vertikalios nė sų žaliojo rūbo sveikatingumo, j

, Iš. M. ir G. <

plonas
— sakotakius. Vieni

kis; dar/ kartą, ta pAtį vamzdi 
perpjovę kitoje vietoje, išbė
gančio per laiko Vienetą van
dens kiekio hėpadidintūmė).
Paprastai darbininkams pfis 

kiriama kaip tirs kartas , 
daugiau medžių, negu jie gali 
aptarnauti per diefaą. Vadina
si, kol darbininkas aplanko Vi
sus savo sakinamus medžius, . 
praeina trys, dienos.■■ Prieš 'tris 
dienas įrėžti medžiai jau . bū
na pailsėję ir sukaupę praras
tus sakus/ Sakų indėliai prisi
pildo J per 15^—20 dienų. • Juos 
paprastai renka moterys.

šiandien daugelyje Lietuvos 
pušynų galima sutikti darbi
ninkų sakiu tojų. Žiemą jie pa 
sižyfhi vičtaš, kur būš režiam! 
rėžiai,' apskuta sjiskeldėjtisią^ 
ir šiurkščią žievės dalį pava- i 
sarį — išnešioja ir. pakabina . 
šakų indelius, rėžia latakus, o ; 
sulaukę šiliesniųįjbrų “pa
dabina” pušų kamienus gels- 
vais miško “aukso” lašeliais. 
Nors tie lašeliai labai maži, ta • 
čiaų, šimtams plušant, jie virs- 
ta gramais, kilograbaais, tono-- 
mis, pagaliau.^- šimtais tonų. 
■ ■ ■ .

Lietuvos valstyirihio miško* 
yra 29 tūkstančiai ha brandžių Į 
ir perbrendusių pušynų. Saki- v 
nimo darbai vykdomi tik 9 
tūkstančių ha plote. Mat, pa-, 
gal galiojančias taisykles,. ne- 
Sakinaminusip^j, | užpeiėję, 
žaliųjų • zonų, apsauginiai ir 
k t. paskirties pušynai. Be to, , 
ekondmirifais sumetimais ne-' 
apsiinoka sakinti pušynų, ku
rie augft nedideliuose ir paly
ginti toli vienas nuo kito esan 
čiuose ploteliuose.

Planingai vystoma miško • 
chemijos pramonė ne tik tei-1 
kia daugybę vertingos žalia- ’ 
vos, bet ir prisideda prie mū- r

Mindaugo vainikavimasProf. Adomas Varnas
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' siiiepia, skambinti Mi

tos ateities perspektyvoms, tuo 
t e pasitarnaujama tffx Lietuvos 
okupanto interesams.

5. Vytautas Ugėnas yra ilga
metis LB St. Pertersburgo apy- 
linkės valdybos narys ryšiams 
su amerikiečiais. kJis jau gra
žiai yra pasitarnavęs, prieida
mas, esant reikalui, prie ameri
kiečių radijo, televizijos -ir spau
dos žmonių. Be to, talkininkau
ja LB apylinkei amerikiečiams 
raštų parašymu, įteikdamas ati
tinkamoms įstaigoms LB skiria
mą tam tikslui literatūrą, akty
viai' visiems gelbsti įvairiomis 
progomis kolonijos masinių laiš
kų rašymu JAV Kongresui ir 
valdžios asmenims.

Vyt. Ugėnas yra ilgametis ir 
Lietuvių 'Klubo vadovybės na-

bo nariu ir kas negali. Lietuvių 
Klubas yra savarankiška ir ne- 
rriklausoma organizacija, vei
kianti savo charta ir įstatais.

3. IB St. Petersburg© apy- 
inkės valdyba kategoriškai at
meta kaltinimą, kad bendruome- 
nininkai, organizuotai veikdami, 
suardė kaukių vakaro pasiseki
mą ii- premijų paskirstymą. Kau
kių vakarą surengė klubo mo
terų sekcija klubo patalpose. 

Vakaro programa vyko sklan
džiai iki kaukių premijoms skir
ti komisijos pirmininkas dail. 
\ntanas -Rūkštelė pradėjo tvar
kyti premijų skirstymą. Dail. 
Y. Paukštelės konfliktą su publi
ka Įžiebė Viešnios (premijos 
sponsorės) protestas dėl dail. 
A. Rūkštelės nesugebėjimo ob- 
ektingai pravesti premijų skir- 
tymą, o pastarojo išsišokimas 
-rubiu posakiu? “Ponią, prašau 
lustoti kalbėti, prašau. uždaryti 
avo burną’ ir plokštelę” labiau- 
iai įaitrino publiką, kuri dė- 
ei to protestuodama net pra
ėjo' skirstytis.<- t

4. Kaltinimas, kad bendruo- 
nenė turi smogikus — istrebi- 
elius implikuoja tarnavimą Liet
uvos okupantui. Tačiau rašei
vos suktas, melagingas vaizdas 
įpje St. Petersburg© visuomenę 
(augiau ar mažiau pakenkė St. 
Petersburg© lietuvių kolonijos 
vardui, kurio išugdymui Lietu
sių Klubas, Lietuvių Bendruo- 
nenė bei kitos organizacijos per 
ulę metų yra daug dėjusios pa- 
tangų. Ypač sudarytas neigia
mas vaizdas kitur gyvenančių 
ietuvių akyse, menkinant kolo- 
lijos vieningumą ir kenkiant

TEL. — BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-4441; 56’-4405

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN AVĖ.

Telefoną; atsakomas 12 vai.

1 R. FRANK PLECKAS 
C°TOMETRI5TAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
JL/krina akis. Pritaiko akinius ir 
• - . ; “contact lenses”

pagal susitarimą. Ųžda^\ *?eę.

DRXEON A * ŽIBUTIS 
PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
<16^ WEST 63rd STREET 
’ąL :antrad. :ntio 1—f Po pietų, 
-ketvirtadiLTUiO- 5—7^ vab vak. ■ 
- Ofise teteE: 77M880 

roųias re£ telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas 2652 WEST 59fh STREET 

p Tel. PR S-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir peukt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais' 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

j pagal susitarimą.

GpRB. “NAUJIENŲ” 
REDAKCIJA, _

S. m. gegužės mėn. 10 d. “Nau
jienose” buvo atspaustas laiškas 
iš St. Petersburg©, Fla., užvar- 
•intas “Kai protui pritrūksta 

vietos” ir pasirašytas slapyvar
džiu “Bendruomenės ' Narys”., 
'kadangi hrške keliami Bendruo- 
nienei kaltinimai pramanyti, o 
t. Petersburg© lietuvių kolonija 

apšmeižta, teisybės vardan pra
šau šj atitaisymą patalpinti arti
miausiame “Naujienų” numery.

1. LB veikla yra vieša ir ji ne
turi jokių konspiracinių planų 
>aimti L:etuviy Klubą į savo

rankas. Priešingai, LB apylin
kės vadovybė labai artimai ben- 
’radarbiauja su lietuvių Klubo 
vadovybe, ruošdama kultūrinius i 
parengimus (minėjimus, mokyk- rys, kuriam taipgi įvairiose sri- 
lą ir kt.), įvairiais atvejais pri- .tyse daug patarnauja. Yra su
sideda pin:gihėmis aukomis ir gyvenamas, nuoširdus, paslau- 
LB nariai aktingai talkininkau- gus, savo tėvų susipratusių lie- 
<a jva'riais darbais. , tuvių, anksčiau gan aktyvių lie-

2. LB niekada nesvarstė klau- tuviškoj veikloj, Juozo ir Mal
dino, kas gali būti Lietuvių Klu-I vinos Ugenskių išauklėtas lietu

viškoj dvasioj ir noriai savo ini
ciatyva prisideda prie lietuviškų 
darbų. Jis yra gerai žinomas ir 
populiarus visoje kolonijoje. 
Renkant j j j LB apylinkės val
dybą ar Lietuvių Klubo vadovy
bę, visad išrenkamas vyraujan
čia balsų* dauguma. Mūsų kolo
nija džiaugiasi turėdama jį ak
tyviųjų visuomenininkų tarpe. 
Vietos lietuviškoji visuomenė jo, 
kaip čia gimusio, o taip pat ir 
kitų senosios kartos veikėjų ben
drą lietuvišką darbą ypačiai ver
tina." Laiško autorius nustem
ba, kad Vyt. Ugėnas yra LB val
dyboje. Nuo kada gi tas skaito
ma nusikaltimu ? Laiško autorius 
dar kaltina V. Ugėną, kad kaukij 
vakare jis nuėjęs su sukilėliais.

Kyla klausimas kas gi buvo 
tie sukilėliai ir prieš ką, kai iš 
maždaug apie 400 dalyvių pro
testo ženklan apleidusių salę, be
liko vos apiez keletą dešimčių 
žmonių. Iš likusiųjų salėje, dau
guma tebebuvo’ vakaro rengėjai. 
Tas faktas, kaip tik ir . kalba, 
kur buvo teisybė.

Bendrai, peršasi išvada, kad 
iš piršto išlaužtu čia gimusio lie
tuvių veikėjo kaltinimu, norima 
vėliau atvykusius tautiečius su- 
piudyti su visą senųjų ateivių 
karta. Kam tuo pasitarnauja
ma, jau minėjau aukščiau. Be 
reikalo kaltinami ir štuikis su 
Dima. Jie priklauso LB ir mie
lai, esant reikalui, talkininkau
ja jos darbuose. Abu aktyvūs 
ir Lietuvių Klubo nariai.

Antanas Gruzdys, 
JAV LB St. Petersburg© 

Č;-; Apylinkės Pirmininkas

4 V ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai- Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms. 

uV (Arch Supports) ir L. t.
V<L; 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1 
285d West 63rd St> Chicago. IH. 60629 

TeleE; PRospecf 6-5064

Gėlės visoms progoms 
| a BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd 6TREE1
PR 8-0833 }? PR 8-6834

Taip pat naujoji Barbarai ir 
G?na Drishiy krautuvė 
\ THF DAISY STO&F

9918 Southwest Hwy, Oalc Lawn 
Tai. 499-1318

MOVING
Apdreutte* perkriutfymM

H įvairi v aHturnv 
ANTANAS VILIMAS

T»l. 376-1882 arba 376 5906

SOPHIE BARČUS 
RADIJO IEIMOS VALANDOS 

Vitot pr&gramet 11 W0PK 

1490 tik K M. 

CbhjMv kalbi! itaadiep Wo 
j madia m o Ud penktadienio 1X30 

— 1:00 vai. popet. — šeštadieni 
Į ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
| vai. 

tAteie HEmltxk M4U ' 

71J9 S*. MAPLEWOOD AVE.

I CHICAGO, ILL.

I

J

Cows’ BodKes Now Heat•

Water On Dairy Farms

PERK RAUSTYK* t

Tel. WA J5-8O6S

LeMImal — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

I

tanks in the milk house. The į 
water can be used tor clean
ing the milking machine sys
tem, the milkinc parlor and 
the milk house IteelL I

For every gallon bt milk; 
cooled, a gallon of 110* wa-’ 
ter is produced. The Therma-) 
Stor can also produce water 
of 140* tn 180* lor washing 
the milking machines .and 
cooler. I

The payoff enmns when the 
dairyman receives his elec- t 
trit bin. The new enerpy re
covery system can pay Tor it-' 
self within two yrnra, just! 
from the irdueUon in use of’ 
electricity. -1

The Therma-Stor can also* 
be used iu butcher shops, 
supermarkets, alr-coodiUonca 
YestauranU and other places 
that w both refrigeration 
.and hot waler.

A long-negtected energy source is now being tapped on dairy 
larms around the country. 4

It is clean energy; and best of KU, it is free!
The energy comes directly from the cows themselves in the 

form of body heat
. Milk, when ft comes from 

the cow, is about 88.6* F. It 
must be cooled quickly tn 
about -38° F. to prevent spoil
age. What happens to the 
heat that ts extracted from 
the milk?.

In the past H has been 
blown into the air from the 
bulk milk cooler s air-cooled 
condenser. Now, however, It 
can be used to heal water.

Equipment to do just that 
is being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
division of DEC Interna
tional, Inc., Mudteon, Wiscon
sin. It is called the Dari-Kool 
Therma-Stor energy recovery 

■* system.
In this system, the bulk 

milk cooler’s condenser is 
cooled with water, rather 
than air. The water is thus

Mažeika V Evans

Pelai *1 iq vienuolynas

PETER C. DANT0
Gyv. Madison, Wise. j

Tragiškai mirė 1977 m. birželio 25 d-, sulaukęs 29 metų am- j 
žiaus. Gimęs Burlington, Wise. . -

Paliko nuliūdę: tėvai Casper ir Petronėlė Danto, 2 broliai — j 
Phillip su žmona Mary' ir sūnus Jerome, ir Daniel su žmona Deb- | 
bie, dėdė Peter Kneipa, giminaičiai—Betty ir James Burien, Theo- ;- 
dor .Biknius, Eva ir Joseph -Biknius, Danto, Žemeckio. Van Hirin’s, - 
Fako, Enzbigdel šeimos ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Antradienį, 4 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Vasaitis-Butkus 
koplyčioje, 1446 50 Avė., Cicero, HL

Trečiadienį, birželio 29 diena 9:00 vaL ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Šv. Antano parapijos' bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas §v- Adalberto kapinėse.

Visi a. a. PETER C. DANTO giminės, draugai ir pažįstami nuo; 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. •

' Nuliūdę lieka:
, -C TĖVAI, BROLIAI. GIMINĖS.

Laidotuvių direktoriai Vasaitis-Butkus. Tel. OL 2-1003.

EUDEIKIS
DAIMID

MODERNIŠKOS AlR-CONDFHONED KOPLYČIOS

s

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ,

TŪR1ME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Stree 
Telef.: GRovehill 6-2345-t

BERNICE TARANU A
•Xx-T ŽEROMSKYTĖ

ifiyv. Marquette Parko aylinkėje.
Mirė 1977 m. birželio 26 d., sulaukusi 73 metų amžiaus. Gimusi 

Chicago,’ Illinois.
Paliko nuliūdę: sūnus Richard, marti Irene. 3 anūkai — Ran old, 

Thimothy ir Richard Jr., 3 seserys — Netty Kleidon, Martha Traffas 
ir Antoinette Jerome bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mazeika-Evans koplyčioj, 6845 S.Westem Ave.
Trečiadienį^ bįrželio ?29 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydima»iš kop

lyčios į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šy. Kazimiero Lietuvių kapnėse.

Visi a. a. BERNICE TARANDIENĖS giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami, dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą.

‘ .. Nuliūdę lieka:
. n- -SŪNUS, SESERYS, GIMINĖS.

Laidotuvių direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. 737-8600.

EUGENIJA IZ0KAITIENĖ
' Pagal tėvus ŠLUTAITĖ. Gyv. Brighton Parke.

Mirė 1977 m.. birželio 25 d., 5:20 vai. p., p., sulaukusi 79 metų 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Telšių apsk.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Rimas, jo žmona Aušrelė, ir Vincas, 

jo žmona Lilė. 2 anūkai — Viktoras ir Andrius bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionė buvo žmona mirusio Viktoro ir sesuo mirusio Siuto.
Priklausė Vyt. Didį šaulių Rinktinei, Lietuvių Fondui, Apašta

lavimo Draugijai, Lietuvių Saleziečių ir daug kitų Įvairių organizacijų.
Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioj. 4330 S. California Av. 
Atsisveikinimas bus antradieni 7 vai. vak.
Trečiadienį, birželio 29 dieną. 9:00 vaL ryto bus' lydima iš kop

lyčios i Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. EUGENUOS IŽOKAITIENES giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ’

Nuliūdę lieka: 
SŪNŪS, ANŪKAI. GIMINĖS''

Laidotuvių direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daūnid. Tel. 
523-0440.

EVA .RAMASAUSKAS
Pa^al pirmą vyrą JAKUBONIS, pagal tėvus VAITKEVIČIŪTĖ.

Mirė 1977 BK birželio 26 d., 8:10 vai. vak., sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Akmenės aps., Papilės parap.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Alex, 2 posūniai -— Adolph, marti Frieda, 

ir Albert/ marti Viola ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko 2 broliai ir 3 seserys.
Priklausė Joniškiečių, Zarasiškių ir Žagarės klubams.
Antradienį, 1:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Lack-Lacka- 

wicz koplyčioje. 2424 W. 69th SU
Trečiadienį, birželio 29 dieną, 10:00 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o pp gedu- 
lingtf pūrrtaldv b<š takfojama Sv. Ktzimero'Tietuvių kapinėse.

Visi a. a. EVGS RAMAŠAUSKIENES giminės, ^draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
VYRAS. POSŪNIAI, GIMINĖS.

Laidotuvių direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 74213.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Viskę darykite su meile". 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Sventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė**. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašūs 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako; “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, tada ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
nis, nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį 
savo viengimf Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 

i duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
! darbais.

Visi fino, k*d mirti* yri flaun Ir paliečio kiekvieną, 6et kur yra mL 
ruseli? | tą klausimą eTsako knygutė "Vilti* mirties", kurią gausite 

! ne<nokamai. Rąžykite:
F. ŽAVISI, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629

IV. RAITO TYRINĖTOJE

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z iTel. 737-8600
■> Tel. 737-8601

GAIDAS
SENIAUSIA IR D1D2L4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

. 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

r4

d 7"- k

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9 »

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
OireKtorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS.
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

■

3307 So. LITU AM C A AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS • VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, ill. Phone: OLympic 2-1003

XPETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetie 3-3572

GEORGE F. RUDMLNaS
3319 So. UTUAN1CA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf public 7-121.1
23U WEST 23rd PLACE Vlrg’ah ?-6€7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. S74-4410

3354 Sa. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111

NAUJIENOS, CHICAGO a, 1LI— Tu^daį~Junc~28,' 1977 ^7,
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APLINK ML’S IR MrSP’ NAML'S;
bNaudingi patarimai irjdomūs dalykai

• Pętruškes, amerikiečiams laikomas vaifcfažolc ir lotyniŠ- 
žfnomos parsley vardu, yra sa- kas jos pavadinimas turi gy- 
lierų ghninė^. Tikrumoje, šalie- duolės prasmę. Kai kurias ša|&* 
rų vardas yra kilęs iš graikiško vijų atmainas mėgsta pauksSii 
petruškų, pavadinimo, šių dienų’ir kralikai, todėl prie augalo 
salierai yra kilę iš laukinių sa 
lierų,kuriy tik sėklas dabą f prits 
skoniams vartoja. Senovės egi
ptiečiai salierus naudodavo sa
vo mumijų dekoracijai. * Seno
vės graikai ir romėnai .salierų 
sėklas laikė vaisiais — kraujo 
grynintojo. Ir vieniems ir *ki- 
tiemš salierai buvo petruškų pa 
kąitalas. Dabar salierai yra tiek 
pasikeitę, kad visai yra nepana
šūs i laukinius savo protėvius. 
Kinietiškos? petruškos, žinomos, 
coriander vardu," yra laikomos 
vaistažolėipis ir pri ėsk opiais?

e Mūsų dainose apdainuotas 
šalavijas yra žinomai ^ifo i_ęeBB' 
senovės ir laikomas atminties 
stiprintoju. Ne veltui įangliškąs 
jo pąyą,<t yra.sagą, ir.turi’.pirmi- 
nę reikšmę protingo žmogaus 
su stipria atmintimi. Jis- jhuyq 

•  tiri c

, vądiiūmo prikergiama tų miėr 
gėjų vardai. Visos atmainė^ 
dangausia naudojamos -deši-ų 
prieskoniams. a
... ; -• ’ . f'.

* Čiobrelis —r,-thyme< seniąb 
Lietuvoje buvo naudojamai 
kraujinės sriubos 'jiilęos prie 
skoniui. Senovės graikai icobrė- 
liūs laikė elegancijos simboliu. 
Jų kvapas patinka katėms ir 
jos mielai vartatipjąsi čiobrelių 
vęj oje. .Amer^de^iai ’T'iobrieliįiš’ 
naudodavo ‘ savtTšventinio kalaj 
kuto kamšalo ąri3Hia^ui» įygia-į 
grečiai su ėiobrenaiš*kai kurie 
vartoja žolę, ^yadūianią-tarra-' 
jįpiv Lotyniškai?-ta<&4e vadiria-Į 
si mažasis dragpnas, vien dėl 
savo pavadinimo Įįefrišąams De- 
prinitirias, todėl S^rtotina- -nuo 
senų senovės mėgiami eiobre- 
liar^e-į-

Į'*%ž4S^R* »*■<’

•<<

r-^7

** *ČX

jį- l/U

k

dėmi Harris Villa, kurią

-S.Gri^arhviriffi ^iž'tokj (tevarius 
’^arinkjjĄ^y^ųiūlanu kąriiį

juo sveikinti |). Petrą Rundėną 
jo vardinių;Pisgah lij-i

■ -r-^ohas Rartkevich, knax.Ind., 
tarp kita'ko taip rašo: ‘'Rasite

. $4U/^ekj/$26",i<iųę ‘tią|.>’aųjiė-, 
jp nų 'prenumeratą, - o likutis $14

Jai bus jų paramai. Reikia rem
ti tokį laiki-ąšij^kiii-s kovoja dėl 

, - Lietuvos', laisvės1 fr dirba visų 
s Į Sėtuvių, gerovei,, o ne vien tų, 
Į Į kurią aiž pinigus tiltus stato įir 

bendriidarbiauja su okupantu

k" h'’

*> r
-jį; j

? t

<

ar jo tamasrva.diadamLjxios taa-
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REAL ESTATE
.-i# 1 '.U 1 V j" •' ' • • ■ ‘

N«mab Žemė — Per.dsvimui ’ , N»m«i, Žemė — Pard»wimu|t
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE;

■ . ■ ■___ • , Li ' __________________________________________________ 4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^

• (R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOK ĖJIMAIS

• ’ * DEL1 VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

> .PETRAS KAZANAŲ$KAS^j^dentasy£;^ į'
2212 Wt’Cermak Road • Chicago, Ilk Virginia ,7-7747

® Šio vajaus sąlygomis gali-jums duos užpildyti, ir pasira- 
jna apsidrausti tik Class V-2 — šyti Noh-Medical jiafeiškimą 
tai yra viso amžiaus apdraūda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus-. • - ;

® Sveikatos patikrinti nerėi-J 
kia.

8 Šio vajaus metu apsidraudė 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių, ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių' 19-kos 
metų mokėjimų.

3 Po trijų-metų -garantuoja
ma paliudymų ■? piniginė ' vertė 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta apdraūda (Paid up:va
lue) .

® Šia apdraūda turi- teisę'pa
sinaudoti SLA nariai, jų šei
mos, taip pat ir jų prieteliai—i. 
lietuvių draugai.

• Norint apsidrausti, - -reikia 
kreiptis į bet kurios=kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku, Jis

taip pat sumokėti-7'mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

* -Vasaros -nielųt daugelis, sten
giąsi numesti savo,syorj ir akai-- 
čiuoja kalorijas. Kiaušinio.;Vis-’ 
tienčši "jautienos ir kumpio su
muštiniai sri salotorriK'pamido- 
rais.turi apie .300 kalorijų. Įdo
mu žinoti, kad 2 riekelės baltos 
duonos tur 10 kalorijų daiigiau 
už tokias pat juodosios ruginė: 
duonos. Sunku tikėti, kad.rilĮ* 
šutinio sviesto sumuštinis turi 
apie 400 kalorijų, t; givriogieriės 
arba tepamo sūrio sumuštinįs 
turi apie 350 kalorijų. Mažiau
sio kaloringumo yra veršienos 
dešra — bologna, turinti^ tik 
apie250 kalorijų. Mažiausio ka.- 
loringumo duonos riek^lė..Jari 
32 kalorijas. v.

• šaltmėtė (bąsij) yrą mėtų 
giminės! Įtafąlaįtė^. Jos angliška^ 
sis vardas VTa-kilęs’į.ig.,- graikų 
kalbos ir, .reiškią kąrajišką. 
šventoji riiėia Indijoje yra pa
švęsta dievybei f į jktišntį ? Lirtri- 
voje, rpėJ-% .../vartodavo .^arbaiak’ ■■ 
jos kvapumą ir šaltą . ^konį-jš=- 
nąųdpyąy^ gaminant, saldainius ■ ■■ 
•bei kitokius skanumynus.'Basil 
vardas yra^ populiarus: -visam*

ir specialūs, pasiūlymai nebus 
pakartoti,. todėl .. jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums, reikia didesnės: gyvy
bės apd^ąudos, kadangi viskas 
brangsta!-. -

• * Apdraūda pradės galioti 
nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, ^kai SLA? Centras 
jūsų .aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jpsų pirmuosius mėne
sinius. arba=.-. metinius - mokes
čius '

>5 / .

j j, •. Jei,Finansų sekretoriaus- ar
ba organizatorius adreso netu-: 
rite „ir. jei iūsų? artimoje aplin-

pasaulyje, juo. būdavo pavadi
nami .ne tik.vaikai, bet .ir kara
liai. ‘ •" r .

r ■ • i ‘
e

linas gave laišką' iš nepažįstamo 
asmens, kuris prašė pinigų; Ben. 
Franklinas jam taip atsakė:* “Tą 
sumą aš nesu ljnkęs jums- do
vanoti; o tik paskolinti. Kai 
jums pąsitakys sutikti sąžinin
gą ržmpgu tokioje paf situaci
joj,- tai duok jam- tą šunią tomis

?

_it ta. Tąkięjtėrą-jok^:tauta, Buyo* 
.pat sąlygrinils ir hūši’mah’ atšL, seniau .tokių,, kurie nuėjo.- šjį-’ 
Jygin^s;-«AAimmau. kad ta pak-Įnimsi šėko pjaritU’yta tokių ijr 
kola ei^ pljr^dąrigęlį'.rhnjfy, kol^dąbar, jfė tife klaidina žmones, 
atsiras niekądėjas, kuris suslab.kelia nesantaikas ir skverbiasi^vi 
dys. tą progresą.- Tąi. yra prųgąjsur į visokias tarybas ir valdy- 
padaryti daug gero šii mažai; pi 

,nigų. Aš. nesu turtingas invipš- 
luot' 'dideliems darbams, ^ęt 
noric daug atsiekti su ma|ai

3W

sr—-v;

"I — Petras'' Rundėnaš, _ Harris 
Villa'' Westfried, ' Wis., 53964, 
tapo 'Naujienų prenumerato- 
Jrium^Arfinantis iįętffiiėms, j as 
ją'rn iLŽsatė.&mėh.'^Stasys Gti? 
gar^yičiuš.’ vąrdo -dienos pro^i. 
N&l^siš^mssi/skaitytojas p. 
Bupdėnasfym ęlektronikos spji-

rėjęs ir Ty._ bei ęįektronjkę>š 

Janiną^ą-guąki šeiminnkė fc 
yjrgjat, NgyeįtHi, .jie dabar yrp 
.sgEmiū@ JŪDųpaos Hąiri& .yil&

aai ?b^yasar<5tpjai, kurie sij- 
grjįįa’J^^viėriais metais, jai£ 
waSF’^ai^’ŽBdūTeję’/grafoje 
lietuvi§ĖQ]ė šeimoje. ,Prią pat 
vąšamafiiių.' ‘Esančiame,, ežere 
vienas1 Vasarritbjas ;Pr. K, paga- 
Vd rekordinio dydžio 16. .svarų 
42 coliri lydeką. Apylinkėje yrą 
daug lietuvių ^įrtišininkų iv. bei 
ūkiniriką; įsigijusių ' .nuosąyy- 
•beš.'Višrjre gražiai, sugyvena,..p

„ _ MARLA. NOREIKIENt — VYTAtTAS ŽUKAUSKAS „ 
;26e8 West 69thSt,Chieago, ii 60^9 ^TeL WA 5-2787 >

■: Q*r■ Jv

New York, N. Y. 10001

>

ifltaT
ž: MAISTAS li EUROPOS AAMOtLIŲ, r <

Cosmos Parcels Express’ Corp* 
. MARQUETTE GIFT PARCELE SERVICS 1 .

2501 W. <9tft St, Chicago, III. 9009. — Tel. WA ŪB&
S333 Sc. Halstad -«t, Chicago, HL 60606 — TeL 254432ft

t *

; {. MRs. fi„MEHJŪNAS

i įsikals. Jog yra ridenu įdomios, mud 
it*. Ne veltai, gerose draugijose gliti Ni

, .JT?*161 vadovybė Ir Vajaug komisija JuMllejtafa metu procį
skelMama platinimo vajų kreipiasi | visus lietuviu* pasekti UetartfV^

PaT7»^eis užsiprenumeruojant Naujienas tikslu radiryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikraJio, bet ir visos ifelvftoa. 
toriJ^retod^^ttUBiSr* baoniū eeroTel- »i«ktant visuotino heJ

MAuJIK^OS trtrtii Ir keroja vi Ltečma ir
Befdanm Ir neddėdaaorį aandėrioa r 1 tlSllSfl,

RAŪimTOS palaiko vĮaafJlętaym demokratine, grupei j< bendru Inpttta- 
djai Ir remia vl*ą liėtnvfų bendrauta, darbo, bei .

NAUJIENOS atstovauja tyliais MetnvSn _ i.

W"^,nin' “ *tJ0, vUn*m JAV vtoHs» xstaw
— $26.00, pus^ m^ty _ |14^0; rtonam mėn. *- 9ZX.

_ $31.00 mstsms. guripdBnlmu! rivn&MM irrWH TTiirkwri 
Prašoma naudoti žemiau enafią ifksry^ ■■ >

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 

Chicago, DI 6060$

Lj 'Iun<aTI----------- doL Naujienų prenumeratai, TubOJejfarfo
vajam proga paremdama* lietuviiką (pandą. - -

□ Vajaus proga prašau siųsti N»ujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai Ir be jokių jdpardfoftinų. f

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS _____________
p Pi1
H*4*'..
O /

, iventodoe uosto vtdeu* b«lb*t |P»9.M. 'gO#uHs m*^
4 - J ■ ė'i V T ir ** tl' .1 .

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA . ,
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau H nardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapaanskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant’ Lietuva bėgimu nuo bolševikų ir gyvenimą tretntinių ftovyk- 

.lose Vokietijoje. 273 p«L kietais,drobės viršeliais kaina 4 doL • I r
Juoias Kapažlnslcss, liElVIO DALIA. AttlmtalinMi. Šelvio DiH* 

vn‘ natūrali ankstesniųjų atsiminimų Usa. Tai -yra Amerikoje beįri- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 p«L Kaina 7 doL > i ’ | {

eiKAGirrts įspooiiai komunistu fAvbrgtoj Lietuvoj. 
Aotarė buvo Vilniuje, Trokaose. DnuLtatadtuoae. Kaune. Naudakiuoae. 
Klaipėdoje ir Palangoje. VaMus spraiyraal. ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai fanonėa pasar* - RDpaL ii JO. Yra taip pat 
-Šventa į engta kalba. ■■■> i

M. ZaUanke. SATYR) N f S NOVfttS. Genialaus rasa rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina 52.

D. KureHia, KELION9 | AMARUS GELE2IN9S UŽDANGOS. At>

Prof. P. Pakark Iii, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
■ RUGIAI. 176 psL dokumentuota istorinė rtndlja apie prūsu likimą. 
Kaina 82. Z- < z r* * ‘

Vhw LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FAtAlWt.

Ke Ir kiti leidiniai yra gaunami .
NAUJI INO9K, 17J9 J*. HALFTED ST., CHICAGO, ILL. 4MM

HalUfifcaM derbe vaTandamla arba ofaekent s»J*v Ir prWedeet

bas. Reikia parodyti tokiems 
jų tikrąją vertę ir vietą ” Dėkui 
už auka ir už pareiškimą.

:-’v» ‘ r
— Susivienijimo Lietuvių A- 

menkoje ,2-ira. Apskritis pasky
rė dešimkę,, jS’au jįėpų iparamąj 
ir-ją atsiuntė per SLA viceprez. 
Aleksandrą-J. Cfraptiką. Dėkui 
Valdybai ir visiems to apskričio 
skyriams.

i5 .. Juozas Ankus, bendrųjų 
darbų Jr ^pąpdos rėmėjas, savi- 
nihkąs žinomos, Bąltic, kepyk^ 
los; -j4637r>Scu. Hęrąųtąge Ace.,! 
paaukojo dešimkę Naujienų pa 
tarnai. Dėkui. Taip pat dėkui už’ 
pažadą " vėltiii’ ‘aprūpinti šviežią, 
■diiohal plyragaičiais ; ir tortais 
Naujienų pikniko šVeč.ųš. Pik-į 
htiiaš1 bus: fields-17 d? Polonia: 
sode, 0riė 46-tos ir'Archer Ąve; 
Viši'- mhlbfiiai" kviečiami dalyt. 
vauti.'1* !;J į• fe

n-i;

sljpiųkąs Brighton .Parko apy- 
inkėje, išvyko . į Fremont apy-; 
inkę,,.Wisconsin valstijoj. Ten 

; is. itųį .stilingą .rezidencijų-; -Dė- 
cųl ppniai:^Šatienei. už , vizitą 
:Šaujienosę,..ankstyvą prenume- 
ratos _pra|ęsi.pią įr: už 4a proga 
įteiktą pettkinę Naujienų para- 
iriaiij :■ • -

• j z . ~ 4 « 0. * f \ ,

AntąmJJžaį RFD, 2,, -Hari,
Mioh.,., apmokėdamas prenume
ratą, ;$4: likutį, paskyrė Naujienų 
paramai^ .Ilgametis.,, mūsų, skai
tytojas p.t jlžą., yrą $5 piį am- 
žiąųs^jbet -guvus ir,..tvirtas, ,va- 
^męja.,savoį .j automobiliu, nusi- 
piauna Jtiema .žolę,apsirūpina 
sveiku kuru savo krosnims. Pa- 
skutiniu nietū buvo sųnegala- 
yės, :bet Mkiškėgon ligoninė jį iš 
gydė;, dabar'^fš' vėl ą£ėėai'jau
čiasi J ir* visiems' Naujienų •slčai- 
tytpjamš "sitoSia’ gerus' lihkėji- 
mtrs, ^apgdilešta'čiddmas; kad'rie- 
gąlės1 ‘pasimatyti' Naujienų pik- 
nikė."5: t ėų--,-.-. -C-n. >i

■.,— Arūnas , Ališauskas, 7. Lon
don,. Qnt./ universiteto.. istorij os 
profesorius, pek vies tas Etninių i 
grupių enciklopedijos bendra
darbiu. Ja leidžia Hartfordo uni

? *■

.teišitėtas;

fHElP. WANTED - MALE-FEMALE 
f Darbininku ir Darbininkię r

GRAŽUS BUNGALOW. 2 miegami 
rlr valgomasis.. Arti šv- Kryžiaus ligo- 
“ninės. ' •***

2 BUTU puikus mūrinis, I vakarus 
nuo California Ave., arti parko;

♦ - - •- • Ą '

BUTŲ mūrinis, puikiai išlaikytas, 
Marquette Parke. 'r 1

2 BUTŲ, medinis — $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public ;

I u su rance, Income .Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

?-■

pardavimui

6 MIEGAMU mūrinė rezidencija su 
valgomu. 2 mašinų mūrinis garažas.' 
Apyl. 66 ir JMozart. p . 4

8 MODERNŪS butailabai gerai 
išlaikytas namas. Vi# butai po^ kamb^ 
Prie ^’ir Kedzie. *r ?

5? AKRAIcŽtJHŠS su dviem J namais 
-fr puikiu sodu; prie 123-čioX-ir x Ar
cher. Kaina "$97,000. ’ . X>T‘
'i'T.TIMCiNTg. 2 tHfirb-.riSmai'pp ^’bu
tus kiekvienas, 10 jnetjJ . senumo. 
AbH^iso.ooaVs- <

1? BUTU JĮŪRAS. labaj.aerai, pri-; 
žiūrėtas. . Geros pajamos, 63-čios ir 
Kominsky apylinkė. $185,000?'

60 AKRŲ farina ifpiėta vakarus nuo 
Lem onto.-/-Galimybė išdalyti sklypais. 
Kaina. $5,500 už akrą. ,t ...

?

MŪSŲ MARQUETTE PARKE
6 KAMBARIŲ tvirta mūrinė rezi

dencija prieš parką. Labai dideli kam
bariai, 1^ vonios, $26,000.

-- ’ —?. r - - ■ - .>

BIZNIERIUI didelis 56. pėdu plo
čio mūro' namas ir garažas. Graži vie
ta. Labai nebrangus. - 4

LIUKSUS NAUJAS 2 butu namas. 
Atskiri šildymai. Vienas butas jau 
laisvas pirkėjui. Mūro garažas. Nu
derėta kaina. T' . :
- TVARKINGAS 3 butu mūras. Nau
jas gazu šildymas, 3 auto muro'gara
žas, didelis . sklypas. Gage Parke. 
$38,600/Y’ '

GRAŽIAI APKALTAS^ su nauju 
stogu, "didelis 2 aukštu 'namasr^Nau- 
jas gazu šildymas, nauja elekW/dvi- 
gubai platus sklypas, labai pelnin
gas, ""MarquetteParko vakaruose. 
$25,900. - >•; • - >' - ’ - -: 7 1 v i

i A L P^’ T 'Š * j
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET . į

Tel. 737-7200.. arba 737-8534 ..

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba ir Remontas l

ELECTROS ĮRENGIMAI", s* | 
PATAISYMAI,. . • | 

Turiu Chicago* miesto leidimą, 
Dirbu Tr* užmiesčiuose greit/ g*- 
rantuotai ir sąžiningai ...į, .. 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
-jį Washtenaw Ave. "

• Tel. 927-3559

7* Įvairi apdraūda -L. INSURANCE 
BUTŲ ^NUOMAVIMAS — parenkam 
it - i.. - &' nuomininkas. c

4243 W. 63rd St„ Chicago
------------ TeL 767-0600.'- --------

NAMES
.v E Telefonuotit'34?^5^"

C--/7R_77*>7 - orbh

REAL ESTATE — OUT OF_ TOWM 
Nuosivybes — Tcffii/

FLORIDA'S MACKLE'BROS. INC.

A: famous nama In Southam' Building
' ’ 4 if ' '*z ' f ** -- . '.-1 - T
Regional Office Cameo Tower Build-

- 7234rWasf North Uvonusi

, ,Elmwood Park, Illinois 60635
Atm Code 312 771-S2DC

_ 'Anna doches '■' i‘; !
Lithuanian Representative „ ,}

J

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pM ViSBlXXtelj 
liatavj talllnlnką 

Chlo&goje

NORMANĄ 
>URŠTEINĄ

TeL263-5826 
(įrtaigos) ir 
677-8489

62—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
Tiktai $98 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis

— .-A. L A U R A l T I s 
! o 4645 So. ASHLAND--AVĖ. 

523*775

r

W ■ 9. .

if

S

t

'LAIKRODŽIAI Ir BRA^ENYBIS 

Pardavimas ir Taisymas - — - 
2646 WEST 69th STREET 
TelefJ REpublIe 7-1941 y

’ M. i I K U 5
Notary Public ;

INCOME TAX SERVICE
j 4259 S. Maplewood. TeI/254^7450 
i Taip pat daromi vertimai, glmlnlp 
1 ^kvietimai, pūdomi pilietybės pra- 
įžymei ir kitokį blankai.~~ •j’“1

REIKALINGI keramikos '.irf elekt
ronikas specialistai, įvairiu kalbu .ži
novai,- prievaizda-mainfenarice;' Au
dėjos bei asmenys kitokiems dar
bams. ' kuriuos globoja Lake Shore 
News, 932 North Daken St., Chicagos 
paežeryje. Teirautis skambinant tarp 
913G ir 10:30 vai. ryto Baliui Pakštui 
Jr. , . , x • .
\ Tel. 281-3066.

■

HELP WANTED — FEMALE 
<! ’ ’ Dsrblnlnktv ►•IHe '

—~■■■..--.■■t— 

u : EXPERIENCED •
•• CLEANING- WOMEN

Musi speak and understand English.
Hours daily from 3 P.M. to 7 P.M.,

Saturdays—from 7,A.M..to,2 P.M.
Call NORM — 235-6622

‘ ‘ ‘ AUTO CLUTCH
• ‘ 3125 Fullerton Ave.

AUTO. BODY-AND FENDER COM
BINATION MAN. Must be experienc
ed. Steady. 3518-24 West 83 St

• n'i. f Phone 76-5888.

HELP WANTBD — MALh 
DertotaMcy Itolkk

•ik- c ' {«.
REIKALINGA MOTERIS gyventi 

kartu ir prižiūrėti vyresnio amžiaus 
ligota meterj:''Duodamas kambarys, 

8:30' VaL vatT TiH."^4«5W7 *.
•,«-r iptirt

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo koi> 
Tontacijos, nors dabar daug 
kas non,ąvesti madą, kad bei> 
Iradarbiavimas su sovietais yrt 
>atriotims aktas, paliekant- su 
ais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo-ir. yra už de- 
nokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje; 1 •

Todėl šio pasimetimo ir ‘ iliu
zijų' laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos . kiekvienam .lietuviui. 
Reikia. prisidėti prie.. sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. v;' f f Mstj ,j» j’

J PERRY PLAZA MOTEL 
1007 Park Ave., Hot Springs; Ark.

Albertas Ir Kastutė Rožinei, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo

si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė- Galima rezervuoti teL 
501-623-9S14. J ,

BEST THINGS IN LIFE
|Jail Frink Zepoll*

GA <-B6S4

fTATI F1«M

StM* Farm Life Insurance Comoiny

G. H
_________ SKAITYK įUt KJįTAMMTARk

’po sKAlrtll" •HAtWlMAS*'-
IK

FIGHT HFA-T DISE %Sl

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus ,t> 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5960
k --_____ .... -- ___ --------„ 1

GlVf HEA^T FUNS


