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SANTAUPŲ VAGIS ORAN MENSIKAS 
PATS ATĖJO I POLICIJOS RANKAS

Penkiolika metų vykusiai besislapstęs "Mensikas 
liko be pinigų, išeikvojęs $21 milijoną

ASHLAND, Ohio. — Praeitą ninkavo City Savings bendro- ! 
sekrrUdienj Ashhmdo kalėjime 
C. Oran Mensikas buvęs Chica- 
gos City Savings bendrovės pre
zidentas ir valdytojas, ištisas dvi 
valandas kalbėjosi su laikrašti
ninkais, bandydamas pateisinti 
savo elgesį.

Ashland ir Chicago Avenue' už taupytojų pinigų išeikvoj 
sankryžoje buvo lenkų City Sąv 
ings and Loan Association, ku
rioje taupytojai buvo padėję 21 
milijoną dolerių, bet kai Men
sikas buvo suimtas, tai bendro-; 
Vė jau neturėjo pinigų. Jis bu-! 
vo pada'ręs kelias nevykusias J 
paskolas, kurios bendrovei pa
kenkei • • ; ’

Oran Mėhsik buvo suimtas, 
padėtas į Chicagos kalėjimą ir 
nuteistas penkiems' metams už j 
pašto1 naudojimą žmonių apgau
dinėjimui.

vei, lai mokėjo socialines ap- : 
draudos mokesčius. Dabar jis 
norėjo pasinaudoti jam priklau-! 
soma dalimi. Vietoje socialinės ’ 
apdraudos, policija pasodino jį 
į kalėjimą ir planuoja pervežti l 
į Chicago. Jis turės būti teisiamas j

mą. šį kartą federalinis teisėjas i 
paskyrė spręsti jo bylą paskįr-! 

damas milijoną dolerių užstatą. !

REIGANO PATARĖJAI 
ABEJOJA LAIMĖJIMU

Rea-! 
ganas, baigęs respublikonų kon-į 

išva-

DALLAS, Tex. — Prez.

venciją rinkimine kalba, 
žiavo iš Teksas valstijų

i pasitiki savimi ir užkrečia tokia ’
1 viltimi visus partijos bendradar- ’ 
bius

1ZRAEI.ITĖS APKŪLĖ
MEIR KAHANĄ

JERUZALĖ, 
Falun kaime Iz: 
K j ’ lune vo /t 
vo tikra

UM

! KREMLIAUS PONAI BIJO VATIKANO 
SEKRETORIAUS CASEROLI

Al 
žilo nacis Me:r t 
balsų. Jis bu- j 

kad ten galės sušauk
ti susirinkimą ir patais arabams 
krau vlls iš kaunu. Praeita sek- ’ 
nridienį jis atvyko į Um Al 
Fahm kaimą, kad sudarytų Iz-; 
celių nacių parujo scentrą.

Kahana- buvo tikras, kad pa
lamdys parlijai centrą, suda
rys grupę ir galės šaalyti kai
mo arabams laišką, patariantį 
išvažiuoti. Vietoj šalininkų, jį 
pasitiko Um Al Falun kaimelio 
kelies jaunos izraclitės. N 
nelaukdama s, jos tuojau 

. draskė nuo jo krūtinės visus 
c:ų ženklus ,o ardroji stipriai 
kė jo atsivežtą lazdą. Kitos
dadės jį gerokai aplamdė liepė 
jam treckdieni nesirodyti Um 
Al Fahm kaime, nes tada jį pa
sitiks ne tiktai kaimo žydai, bet 
ir arabai. Žydai nori rasti benei

si!

R U“

lai- >
. i

Popiežius sekmadienį paskelbė, kad rusai neleidžia jam vykti
- Buvo iškdta daugiau bylų, Bet yra keli skeptikai, kurie į Vilnių, bet turi vilties ten būti.

ra kalba su arabais .be! 
naciais.

ne

bet reikėjo daugiau laiko, joms 
paruošti. Jis turėjo atsakyti už 
pinigų išeikvojimą, bendrovės 
vadovybės apgaudinėjimą, skoli
nimą nėsantųaiag gž^gnms ir 
įstaigoms^ rei-
kėjo apkJ&"U.si^ėfiįff^^^liudi- 
ni’nkų.“ 'tųr^affiąs .pi-

abejoja rinkiminiais laimėjimais, i *

GEN.-FABIAN VER ĮSAKĖ NUŽUDYTI 
BENIGNO AQUINO

PERES GAVO
DAR-21 DIENĄ

pajėgė
tvarkyti ,ka4?ff
ęylvanijos f
pavyko pabėgt^,

miausiai įsirengė Ohio valštijo- 
įe,' Ashlando mieste. Kada įsi
tikino.' kad pavojus jam praėjo, 
tai pats pasidavė policijai. Su
laukęs 75 metų, jis norėjo gauti 
socialinę apdraudę. Kai pirmi-

kvepia. Patarėjai sako, kad 
iki o de mokrataiįtylėjo. 
ReikSS^Ohg^lvoje, kat^pasku- 
tinėi^g^^is Wal^Mon-1

Šriftus, o! 
ką Jie prime-*
na Reagąnąs
buv^^^^^fSąlifoiHijoj; ;.kai 
kandidatavo antrą kartą, gubėr-: 
natoriaus pareigoms.' Pataria ap
sidairyti, kad nepasikartotų ta ( 
pati istorija. George Bush jafnl 
nepadės . ’/ • ' :

TELA VIVAS, Izr. — Darbie- 
’em pūm:ninkas Sirwn Peres ga- 

Šio^fe/'Miėnomis komisiją paskelbs tyrimo duomenis, ;vo iš prezidento Herzogo dar 21 
sako ateinančios žinios dier4 kabinetui sudaryti.

*; . . _ .1 Jis bando susitarti su Icaku

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo S349 . -

SAN JOSE, Cal. — Carazcn 
Agravet vadovaujama komisija 
žino, kas nušovė buvusį sen. 
Benigno Aquino Jr., bet iki šio 
meto dar neparuošė trumpo ir 
aiškaus sprendimo.

Žinios sako, kad Fabian Ver 
generalinio filipiniečių karo jė
gų štabo viršininkas isakė nu
šauti sen Aquino. ?

Pats gen. Ver, liudydamas ko 
misijai pareiškė, 
m as jį jau buvo 
bet sen. Aquino 
sienį. Bet kurio 
nušauti žmogų, nuleistą mirti.

Bet to iš Filipinų salų atvyko 
Amerikon įtakingas karys, ku
ris žinojo apie karo teismo spren 
dimą. Jis bijojo, kad Filipinų 
salose jo nenušautų.

Informuos Amerikos kongresą

Arrierikon atvyko minėtas fi
lipinietis karys ir prašė duoti 
j jtremtinio teises. Jis buvo 
! pakviestas į Washingtons. Ten 
jis liudijo, kodėl jis negali grįž
ti į Filipinų salas.

Amerikon atskrido Carazon 
* Agra >^t vadovaujama komisi

ja ir apklausinėjo čia gyvenan
čius filipiniečius, kuriuos vietos 
dienraštis ‘‘Mercury Nevxs'\ pa
skelbė “copyright” žinias. Dien- 
rašt’s tvirtina, kad gcn. Ver įsa
kė karo vadovybei suorganizuo-

kad karo teis- 
nuteisęs mirti, 
ištrukęs į už
kurio pareiga

tas,
Gaudo,

— Aš turiu vilties Lietuvą aplankyti, — 
sekmadienį pareiškė Jonas Paulius II-sis

CASTllL, Ganddfo, It. — So-
1 vietų valdžia neleido man aplan
kyti sovietų valdomos Lietuvos, 
—sekmadienį po metų laikrašti
ninkams pareiškė supykęs po
piežius Jonas Paulius Antrasis 
atostogaudamas Castel Gandol- 
fo vasarvietėje. Kremliaus val
dovai nusig.-.ndo ir Vatikano se
kretoriaus kardinolo Caseroli.

Popiežius tikėjosi būti rusų 
paveikioje Lietuvoj kai ten 
bus minima šv. Kazimiero 500 
mulų gimimo sukaktis, bet kai 
popiežius pareiškė noro nuvyk
ti! į L uvą. khtaEkiškiausią 
rusų pavergtą kraštą, tai rusai 
neleido jam ten nuvykti. Tada 
buvo paprašyta leisti įvažiuoti 
kard. Caseroli. bet ir jam ne
leido.

JOHN ZACCARO 
AIŠKINOSI TEISME

- Teisėjas į

ną paprašė John Zacearo, kad j 
jis papasakotų, kaip jis, būda-; 
mas metų moters globėjas J 
pasiskolino iš josios turto $100.- 

tos meters advoka- . 
reikalauti, kad Zac- • 
atleistas iš globėjų

000? Buvę 
tai ruošėsi 
caro būtu 
pareigų.

Zacearo pareiškė, kad 
su advokatų ir nežinau 
nuostatų, bet aš paskirtas glo-. 
bėjo pareigoms, gavau 3 instruk * 
cijų lapus. Tuos lapus paskui- ■ 
čiau ir ten ne vienu žodžiu ne- ■ 
minėta, kad negalima skolinti i ' i
globojamosios turte. Teisėja - 
Kastcff tuojau išaiškino, kad to \ 
kio paragrafo instrukcijos ne-i 
buvov / i

Jū-i

. - l .1 U<ll!k<U OIOHCUlI ĮLOMI _
fi Rpnitmo V cm i m "’mįžndvma • x • i * i - > lUKHnų. -."J cisęjRs užbsigc visą°7IU®UO ĄMu,no nu/.iunmą gam*ru. kuns dabartiniu meta

sami-,
groti1v* .

Manilos aerodrome.

Pranešiiuas buvo 3 mašinėle 
rašytų puslapių, bet planuoja
ma paskelbti 6 Lemai liudijimų, 

i Nei Filipinų prezidentas Marcos, 
nei jo žmona neįvelta į senato
riaus nužudymą. Tai padariusi 
filipiniečių karo vadovybė.

Nežiūrint ir į šį sovietų val
džios uždraudimą, aš turiu vil
ties Lietuvą dar aplankyti, pri- 

i ' • dėjo popiežius. Jis pasakė: —
* Be ‘te Zacearo pranešė teisė- t Nors Lietuva yra nuo mūsų to- 
iju:. kad jis patyręs, kad tai ga-; [p hef užtat ji mums yra tokia 
lėtų būti priešinga nuostatams, : artima.

:tuojau išraše šlC0J)00 čekį. Bei
: to pridėjo 12M palūkanų. Ban- ■
?ke pinigai;nešė tiktai S10.5 pa-i

I vietų Sąjunga, bot praeito šeš- 
| tadienio popietę popiežius

Iki š’o melo Vatikanas 
i skelbdavo pasitarimus su

ne-
So-

reikalą

NUSKENDO PRANCŪZŲ 
LABAS SU URANIJŲ

PARYŽIUS, Pr. — 1 
Pranoūzi  j os pa kra šč i uosc

PRASIDĖJO KARAS 
PRIE ŽALIOS LINIJOS

BEIRUTAS. Lib. — Vakar 
vėl prasidėjo kovos tarp musul
monų ir Libano kariuomenės.

Susišaudymas prasidėjo tarp 
drūzų ir kariuomenės dalinių. 
Drūzams nepatiko, kad kariuo
menė nepastojo Izraelio kariam 
kelio prie Beiruto — Damasko 
plento. Ten nuolat eina judėji
mas. Tuojau kovon įsitraukė 

’ platesni musulmonų daliniai prie 
drūzų farmų.

Dabar visa žalioji linija, ski
rianti Rytų Beirutą ir Centrinių , 
miesto dalių eina susišaudymas, j

; valdo Izraelį. Savo laiku 
ras pareiškė, kad jis norį; 
p:rmu smuiku, bet jis neturi pa- j 
kankamai balsų parlamente. Ke- ’ 
turi Izraelio veikėjai atsisakė 
Šarnyro koalicijos. Jie daugiau
niekad į ją nebegrįš, nes jie įsi- skendo prancūzų transporto la:- 

t tikino, kad šamirui rūpi valdyti ras, vežęs pavojingą uranijų į 
į Izraelį. , ’ į sovietų Rusiją.

“ “ Bet britų transporto laivas pa
taikė į “Mont Louis”, jį sužalojo 
ir jį pavertė ant šono. Prancū- 

mas. Nacių, kad ir žydiškų. Iz- zų laivas pradėjo traukti van 
radyje neturėtų būti. .‘denį ir už poros valandų pasi-

------------------- ‘nėrė ties Osfordu, Belg jos vau
— Manilos aerodrome kariai denyje. Jis vežė geležinėse ste- 

nušovė Aquino ir Galmaną. pa- linėse, hbai gerai uždarytose 
gal įsakymą. J 1AO pavojingo, radijuojancm

--------- ---------- : uranijaus. Medžiaga buvo su
pilta į 30 patin u.

Pėrės, gavęs 3 savaites, tikisi J 
: įtikinti šamirą sudaryti koalici
ja ir paruosti būtiniausias refor- 

ir

— Uganda valde prez. Milton 
Olete, pries km 
las sukilimas. 1 
riausybėn.

— Mokslininkai siūlo šauti 
uranijaus statines į Pacifikoj 
dugną, kad įlįstų į stiklo pavrr-1 
šių ir užsitrauktų. Tada niekad ' 
niekam nebus jokio pavojaus.

—Vokietijos kancleris Kohl pra I 
jstri-leido vasaros atostogas 

joj. Turėjo progos ii 
Į su Austrijos politikais.

— Liberijos tikinčiųjų 
vybė reikalu uja, kad 
krašte sustotu žudynės š 
reiškimas d ktstorrui labai m

įsame

— Napobo policijos vadas pa
reiškė, kad Comoros grupė pa- | 
kelyje •■stabdė priešų grupę iri
visos iMritovė .

rįžo vy- Riga, kad rusai

nu
traukė šį paprotį ir paskelbė, kad 
nepavyko Vatikanui susitarti su 
dabartine sovietų vadovybe.

Popiežius nepaskelbė kitų pa
sitarimų smulkmenų, bet patį 
svarbiausią dalyką vis dėlto pa
sakė. Popiežius norėjo*, kad 
laisvame pasaulyje gyvenantie
ji lietuviai žinotų apie šį sovie
tų valdžios nutarimą. Popiežius 
norėjo važiuoti ,bet Krendiaus 
valdovai neleido.

— Indijos keleivinis lėktuvas 
su keleiviais grįžo į New Dehli. 
K-.pitono pavaduoto j 3$ apsiri
šęs ranka, kai susikirto su gre- 
laikais.

B La Havre į i jūreiviai išsigelbėjo. Statinės 
galėtų naudoti buvo laivo priešakyje .tai pir* 
gaminti. Visi m i msią Ir nėrė.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Iš NOSIES KRAUJAVIMO 
TVARKYMAS

Išmokime tinkamai tvarkytis su krauja
vimu iš nosies, tada mažiau vargo ir iš
laidų turėsime.

Dr. Jonas Adomavičius

(Mediciniškas raginimas)
.»u Joga sumažina lokio krauja
vimo galimybe*. Iš kitos pusės 

j yra negerai, kai šnervės esti sau 
atrūkusios; tada kraujavi- 
dažniau pasitaiko.

Iš nosies kraujavimo 
tvarkymas

sos, 
mas Vilniaus centrinė gatvė

inas sustabdo kraujavimą. EL-
TAIP: papratai suspauk

Kiekv cna-N atsiminkime sekan
čias keturias liesas, surištas su » ...i kraujavimo is nosies.

L Pats žmogus beveik visada 
įgali sustabdyti kraujavimą iš 
j nosies.

2. Didelė dauguma kraujavi
mų iš nosies gaunasi sloguojant 
ar kiek šnerves sužeidžiant.

3. Nosies kraujavimo gydy
mas prįpakuojant šnervę su va
ja ar medžiagos gabalėliu, kiek 
galima turi būti NEPRAKTI-

nes toks elgesys

Šnervių gleivinėje kraujagys
lės randasi paviršiaus. 'Todėl iš 
nosies kraujavimas gali gautis 
po labai menko užgavimo. Ypač 
pas vaikus nosis ima kraujuoti 
po jos pakrapštymo. Kartais ir
suaugusieji nenustygsta ir krapš j KLOJAMAS, 
to savo nosis, reikia ar nereikia. Į ri'ukdo kraujuojančiai šnervė 
Apsauga nuo negerovės yra ge- * gleivinei tvarkytis, 
riausia priemonė prieš ją. Todėl * 1. Pa
tokiems krapštikams reikia pirš-Į javinio 
tų nagus trumpai nukirpti ir įsi- į 
gyti gerą, gražų nosies NE- 
KRAPŠTYMO įprotį.

Dažnai nosis ima kraujuoti 
dėl gleivinės susijaudinimo, pri
simetąs v i r u sinei infekcijai. 
Stiprus nos:es šnypštimas irgi,

kartojančio nosies krau- 
prieža sites su sekimas 

nėra skubus: jis geriau atlikti
nas' nosiai neki-aujuojan^L

Naminis nosies kraujavimo 
gydymas

Nosis susideda iš kaulinės ir 
kremzlines dalių: tai kietoji ir 
minkštoji nosies dalys. Dažniuu-

gali sukelti šiai kraujuojama iš minkštosios

KIS 
tarp nykščio ir .smiliaus piršto 
MINKŠTĄJĄ nodes dalį, besi
randančių tuojau po kietosios 
dalies. Spausti reikia mažiausiai 
per PENKIAS (5) minutes. Li
gonis turi sėdėti. Nereikia gal
vos užversti aukštyn, nes .tada 
kraujas ima tekėti atgal, negu 
pirmyn. Gali padėti ant nosies 
balno- šaltą kompresą, ar į rank
šluostį įvyniotus ledų gabalėlius.

Visi atsiminkime, kad beveik 
visi iš nosies kraujavimai gali 
būti minėtu būdu sulaikomi, jei 
nedaroma dabar beveik visų da
romos klaidos: jei PAKANKA
MAI laiko duodama kraujavi
mui sustoti.

gali sukelti tokį kraujavimą. Į
Todėl sloga vi m
nosies kraujavimą. Tvarkymasis nosies dalies. Todėl prispaudi-

Nosis dažniausiai kraujuoja 
žiemos metu, kada virusų esti- 
daugiau ir kambaryje oras esti 
sausas ir šiltas. Todėl visi, ypač, 
senesnieji, nepersikaitinkime sa
vų kambarių: įpraskime gyventi 
vėsesnėse patalpose. Geriau ap
sivilkime, orą kambariuose tada 
galėsime vėsesnį ir drėgnesni

chine.

laikyti. Nustokime visi, ypač .vaikydamas, 
moteriškės pusnuogės, žiemą 
peršiltuose kambariuose būda
mi savas nosis krauju pasruvin- 

ti .Renkimės visada žmoniškai 
net ir kambariuose būdami. Vi
sada žiūrėkime, kad kambariuo
se oras nebūtų persausas. Lais- 
tomps gėlės, drėgnos paklodės, 
vandens indėliai, garų gamini 
w aparatai {vaporizer) čią gali 
ateiti talkon kambario orą 
kankanui sudrėkinant.

Kada šauktis -gydytojo 
dėl nosies kraujavimo?

Kai nosis kraujuoja pakarto
tinai ir vis dažniau ir nes-loguo- 
Janl bei neužsigavus, NjSSKUBI- 
NANT reikia kreiptis pas gydy
toją. Nereikia tuojau kreiptis 
pas gydytoją voš kraujavimui 
sustojus, nes Specialisto ar šiaip 
gydytojo tyrimas nosies £ali su
kelti kraujavimo pasikartojimą.

Kaip yra su pakeltu 
kraujospūdžiu?

Gydytojai nėra vienodos nuo
monės dėl pakelto kraujospū
džio ryšio su iš nosies kraujavi-’ 
mu. Dauguma gydytojų yra nuo
monės, kad tie du dalykai retai 
kada rišasi vienas su kitu.

Atsargumo dėlei, turintieji 
pakeltą kraujospūdį ir gavę iš 
nosies kraujavimą, turi pasitik- 
rinrt savo kraujospūdį, jei ne^ 
tuojau, tai bent kelių dienų lai
ke. Turint jį pakeltą, prisieina 
atsakančiai tvarkykis.

Kaip gydytojas tvarko 
kraujuojančią nosį?

Iš nosies kr aujuojantį pacien 
tą gydytojas pasodina ir suspau
džia jo šnerves penkioms minu
tėms. Taip jis elgiasi, nežiūrint, 
kad pacientas sako, jog jis taip 

; elgėsi namuose ir jam nepadė 
jos toks gydymasis. Toks gydy
tojo elgesys dažniausiai sulaiko 
kraujavimą.

pa-

Išvada. Jei iš nosies kraujavi
mas kartojasi ir dažnėja, tarkis 
su gydytoju. Jei nosis kraujuo
ja sloguojant, gydykis namuose 
ir tvarkykis su sloga. Jei krau
javimas iš nosies nesikartoja, 
nedažnėja ir jei nesloguoji, tvar
kykis namuose.

Pasiskaityti. Donald M. Vic
kery, M.D. Take Care of Your
self. Addison - Wesley Publish
ing Co.

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

•-d. w s

HrcMu gydytoji? jį praSalintų. atristatydmittiss.
Taigi, jei turi blogą kvapą iš, 

burnos ir turi burnos uždegimą, 
reikės su gy dytojo pagalba tvar
kyti tokias negeroves. Jei teka 
iš šnervės baltas, gelsvas ar kiek 
kraujuotas skystis, eik pas gy
dytoją. Jei dantL genda, tvar 
kykis reikalą su dantų gydyto
ju. O Jei tokių negerovių neturi, 
gydykis namuose: nustok rūkęs 
ir pradėk dantis valyti ne trum
piau kaip po sesias minutes 
tris kartus per dieną.

♦ ♦ ♦

VALDŽIOS DALINAMO VEL
TUI SŪRIO IR SVIESTO REI
KALU vienas skaitytojas prašo, 
kad lietuviški dienraščiai pra
neštų vietą ir laiką tiksliai ir iš 
mksto. Taip pat ir radijo valan
dėlės — visos trys turėtų taip 
pasielgti. Jokio tarpininkavimo 
iš bet kokio asmens, įskaitant ir 
politikierius, neturėtų būti: kas 
pirmas atėjo, tam visų pirma ir 
patarnaujama. Gerai padarytų 
.jeri žmonės, kad suorganizuotų 
iminėtų gėrybių gavimą visiems 
tiems lietuvams, kurie negali į 
dalinimo vietą ateiti: yra aklų, 
3e kojų, ligos Suimtų. Tokiems 
visų pirma tokia pagalba reika
linga, o jie kaip tik jos ir nesu
laukia. Pradėkime lietuviai vie
nas kitam taip padėti, kaip mes 
aorime, kad kiti mums padėtų.

Visiems tuo reikalu užsiiman
tiems lietuviams reiktų atsi
žvelgti į šį teisingą pageidavi- 
ma. 4.

Naujuoju M A. prezidentu tą 
pat dieną išrinktas akademikas 
Juras Požėla, komunisto Karo
lio Požėlos ir komunistės Euge
nijos Tautkaitės sūnus.

Juras Požėla gimė 1925 
gruodžio 55 d. Maskvoje, 
tuo laiku gyveno ir dirbo jo 
tina. Jo tėvą* K. Požėla 
1926 m. gruodžio 17 d- sukilimo 
buvo suimtas ir sušaudytas. 
Kaune.

Juras Požėla baigė Maskvos 
universitetą ir įsigijo fizikos ma
tematikos daktaro laipsnį. Ap
sigyveno Vilniure, dirbo univer 
sitete ir Mokslo Akademijos 
Puslaidininkių fizikos instituto 

t i rektoriumi.
Nuo 1953 m Juras Požėla yra 

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos narys, nuo 1976 m. — 
Lietuvos KP CK narys ir nuo 
1975 m. Lietuvos TSR Aukse, ta 
rybos deputatas.

Akademikas J.Matulis chemi
jos mokslus buvo išėjęs nepri
klausomybės laikais Lietuvos 
universitete.

Studijas gilino Vokietijoje ir 
vėliau dėstė L. D. universitete. 
Nuo 1946 m. buvo išrinktas Lie
tuvos Mokslų Akademijos pre
zidentu.

Birželio mėn. vykusiame Lie
tuvos KP CK biuro posėdy,kaip

m. 
kur 
mo-

po

DVOKIA Iš BURNOS. 
KAS DARYTI?

Klausimas. Malonėkit, Dakta- Į 
re, parašyti apie blogą kvapą iš| 
burnos. Aš vargstu dėl to. Labai | 
iteinalonu, ypač prie žmonių, j 
Manau, kad daugeliui bus nau-1

reikšta kritiškų pastabų oėl Lie
tuvos Mokslo Akademijos veik 
los. Buvo pažymėta, kad M. A. 
ekonomikos instituto“veikla dar 
ne visiškai atitinka dabartinius 
reikalavimus.’’

CK biuras įpareigojo institu
to vadovybę ‘rimtis ryžtingų 
priemonių nutarime. pažymė
tiems trūkumams pašalinti, ak
tyviai spręsti ęeaįias _^raktiki- 
nes problemas, padnbiHi moks
linės veiklos kryptingumą ir ne

buvo priimtas ligšolinio M- A. zultatyvumą: 
prezidento prof. Juozo Matulio

PAVERGTOJE TEVYNEJE
Naujas Lietuvių Mokslų 
akademijos prezidentas
Birželio 26 d. Vilniuje įvyko 

nepaprastas Lietuvos Mokslų 
Akademijos jiosėdis, kuriame

b
E. ' L-

Z??

dingos žinios tuo reikalu. Dė
koju.

Atsakymas. Gaila, kad mažai 
apie save parašei. Todėl čia pa-; 
duotas žinios yra bendros. Kiek
vienas jas sau prisitaikęs, galės i 
'eikiamai tvarkytis.

Bloga burnos priežiūra, men
ai dantų higiena ir tabako rū-i 
kymas dažniausiai sukelia su
augusiems blogą burnoje kvapą. 
Taip pat burnos uždegimas; 
skaitant fonsilitą, gali sukelti 
nemalonų kvapą- burnoje. Dai 
lepamirština tiesa, kad poras į 
ramose gali būti sugertas į krau- j 
ją ir prašalintas per plaučius, 

ada irgi ima dvokti iš burnos. 
\išku, kad kova su tokia nege- 
ove turi prasidėti nuo tvarky

mus! su virškinimu.

RUGIAPIŪTĖ

sies kraujavimo gydymas šner
vių pripakaviirra (packing) bei 
prideginimu (cauterization).

□ei kraujavimas iš nosies esti 
minėtomis priemonėmis nesu
stabdomas, tada tiriama nosis, 
ar galima pastebėti kraujuojan
ti vieta. Jei surandama kraujuo
janti vieta, tada gydytojas pri
degina ją elektįškai ar chemiš
kai. Tik kai ir Ai priemonė ne
sulaiko kraujavimo, tada esti 

j neišvengiamas n e p a geidauja- 
I rrtas, bet tuo atveju būtinas no
sies vidaus prpakavirnas.

Tokš pripatkavunąs nepatogūs 
įr gali sukelti nosies uždegimu 
Todėl toks su pripakuota nosimi 
papanihs turi būti gydytojo 
KASdTEN sekamas ir pnpakž- 

I vilnas už dienos kitos turi būti 
e prašalina 
j Kitais 
J Ii ligonio 
1 Kaukams 
i i|įwlg'iu.
I ries kTau

abejais prisieina ištir 
kraujas, ar jis yru pe

ašį kartoj ančiai ii it? 
ojanti pacientą gydy 
Lungs -sužino, k M? 
I iš tošies krata ja Vi

mo, gvdvtoj fi

mnj

Vaikai retai kada turi blogą 
.vapą burnoje. Iš ryto suaugu-« 
rieji dažnai skundžiasi ta nege l 
ove. Reguliarus dantų valymas | 
?o šešias (6) minutes tris kartus I 
er dieną gali tuo reikalu daug j 

sadėti.
Retais -atlikimais, pašalinis 

.ūnas (žirnis ar kita medžiaga), 
atsiradęs vaiko nosyje, gali su
kelti jo burnoje blogą kvapą. 
Vaikai dažnai įsikiša kokį daik- 
tą į nosį ir jis esti ilgoką laiką 
nesusekamas. Iš tos šnervės,, 
"tors ne visada, gali sunktis 
gelsvas ar kruvinas skystis.

Gali plaučių ligos, juose su-l 
niliavusi votis 
manai sukelti 
burnos.

NAMINĖMIS priemonėmis 
ima visų pirma tvarkytis 
dogu kvapu iš burnos. Bu daly
bai: gerą burnos, dantų prtežni 
a ir ne rūkymas daugelyje atsi- 

’ikimų p rašaline blogą kvapą iš 
jurnos. Jei tas nepadeda, pagal
ia gydytojo bei dantų tokio gali 

btti reikalinga. Kiekvienas atsi- 
kad nevartotume bur

bai skalauti skysčių bei kvepalų, 
tic dalvkat neorašalma mie*

bei žarnose 
atsidavimą

kir-
iš

«a-

GMfr prisi- 
I paimti iš- 
►tlių ar bųr-
KfHir

Rugius pi
Sauja gri

Gubų gubos — rugių pėdai, 
Kaip paminklai išrikiuoti;

— nėra badas 
sudėlioti...

Turim duonos 
Tik suskubk i m

Riedfi saulė į pakalnę.

Žvanga piautuvai ir dalgiai, 
PtovėJHte kruta tnargna.

Talka baigias ,ragiai

os, 8

M.
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Medžioklės Klaipėdos krašte senovėje i
: 1231 . m- komtūro .• Hermano jant ordino vyresnybei, medžic- 
ęuJko vadovaujamas kryžiuo
čių būrys persikėlė.’ per Vyslą 
ir pradėjo pamatus pirmajai kry 
|iuočiu piliai • Kultnc (taip vo
kiečiai vėliau pradėjo vadinti 
Chęlmo sritį) krašte. Tai buvo 
prūsų žemių užkariavimo pra
džia. 1240 m. Inyžiuočių būriąi 
pasistūmėjo ligi Bėlgos, užka
riavę Varmiją, Na'uigoįą, Bari 
tą. 1254 m. . kai kryžiuočiai pa- 
italė Klaipėdos pilį, visas Bal
tijos pajūris nuo Vyslos ligi Ne
muno žiočių ir toliau j šiaurę— 
Ugi Suomių įlankos, buvo kry
žiuočiu rankose.
, Prūsu valstiečiai buvo išva- 
tyti iš savo žemių, pavergti, api 
plėšti .PrasMejo tamsiausias pus 
lapis Prūsijos istorijoje.

. Kryžiuočius stebino medžio
jamosios faunos gausumas. Prū
sų miškuose.
didėli ir maži žvėrys: 
yilkai, lokiai, stirnos, šernai; 
upės ir ežerai buvo pilni bebrų. 
Ūdrti^ žuvų' Mat, pagrindiniai 
prūsų veršiai buvo žemdirbys
tė ir žvejyba, o medžioklė tik 

, trečiasis; užsiėmimas. _ > 
L* pradžių kryžiuočiai me

džioti negalėjo, nes ordino sta 
tūtas • draudė- “šyėntiesiems bro
kams” žudyti žvėris bei paukš- 

.eitis,. ' - ~
P; ■. v.i 

Pagunda* buvo didelė, ir draii, 
laikyti tarnus medžiotojus “ap
tirto straipsnis netrukus btįvoi 
pakeistas. Riteriaips buvo leista, 
laifcjti tarnus mėdžiotajus “ap-' 
slaugai” kūrfehiirėjo lydėti juosi 
per miškus ir aprūpinti žvėriė-

Riteriams taip pat buvo -leista 
fpėdž-iotr meškas, vilkus, lapes.

• Nedraudž^ma šaudyti ir paukš
čių/, nes tai “lavina ranka tr

;‘ Niekieno nevaržoma medžiok
lė netrukus įgavo tokį užmojį,

Visur čia laikėsi 
taurai,

Rlė^e tai būdavo. varovais.
Štumo medžioklės ūkio meti

nėje ataskaitoje rašoma, kad per 
metus buvo sumedžiota 32 tau
rai, 226 briedžiai, 5443 elniai^ 
4898 šernai. Turint galvoje, kad 
Prūsijos žemės buvo maždaug 
Žemaitijos teritorijos dydžio, fau 
nes tikrai buvo gausu.

Medžioklės trukdavo pokele-j 
tą savaičių, ir aukštus ordino pa-, 
reigūnus lydėdavo tarnų ir vi
rėjų svita.

Įdomu, kad štumo medžiok
lės ūkyje buvo Įkurtas žvėry- į 
nas,; kuriame byvo atstovai vi-Į 
sų Prūsijoje gyvenančių žvėrių. 
Zoologijos sodui priklausė iri 
Marienburgo parkas, kuriame 
buvo laikoma to meto įžymybė 
—kupranugaris.
Ypač išgarsėjo Štumo medžiok 

lės ūkis po 1396 metų, kai ma
gistro Konrado fon Jungingenpl 
potvarkiu ten buyo medžiokli-Į 
niu sakalų mokykla.

Medžioklių su sakalais centras 
buvo Kuršių Nerija. Pirmosios

i.

A. RCKŠTELĖ

Ilgą laiką buvo neišspręstas 
girių nuosavybės klausimas. Me-- 

būdelės sakalams buvo pastaty- džioklės konfliktai, kaip taisyk-
to^arrt Plikosios kalvos. Vėliau! lė, buvo sprendžiami ne teismo
L-tol' ‘V - • -» i i,, •it i _ ji_____ *!_ Y-:iš čia sakalai buvo perkelti į 
Štumo medžiokles ūkį ir Kara
liaučių. Medžiokliniai sakalai 
netrukus tapo -švaroiausia eks- 
porto^šakąv Juos n išveždavo į 
daugelį Europos miestų, net į 
Ispaniją, £ Neapolį. j

1401 ’irietaiš orionas, žinoda
mas Jogailos aistra .medžioklei,' 
nusiuntė jam geriausią medžiok, 
linj-sakalą/ -j ;

1404"metais, kai-Vytautas ant-:

i

keliu, o kaiidki, vilyčia. Jei kry
žiuočiai vengdavo medžioti ne 
tik Lietuvai priklausančiose gi
riose, bet ir pasienio zonoje, tai 
žemaičiai gana dažna? “pašeimi
ninkaudavo” ordino žemėse 
Mat, sienos buvo tik principinio 
susitarimo reikalas, ir dažnai 
tai vieni, tai kiti jas peržengda
vo. Ginčai, muštinės, kruvini 
susirėmimai, sumedžioto laimi
kio konfiskavimas buvo gana įp_

RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE
GINTARO UMARO

1 REKORDAS

K1 a i pėd’ et i s Gi n t a ut a> Uma
ras Maskvoje pasiekė pasaulio 
rekordą: 5 km. distanciją dvi
račiu iveikes per c min. 43.2
sek.

Prieš šešetą metu G. Umaras 
pradėjo rimtai treniruotis dvi-j 
račių. s

VALGYKLOS ANT RATŲ

Kupiškio rajono Byčiu ir An-1 
tašvos kolūkiuose kartu su kom 
bainininkais keliauja ir name
liai — valgyklos ant ratų.

Nameliuose yra viskas. Čnil 
per pietų pertrauką gali ir i- 
kaiuius sužinoti, ir koks tavo 
dienos išdirbis, ir kiek uždir-

rą. kartą atidavė kryžiuočiams į rastas dalykas.
Žemaitiją, ordinas leido Vytau-į Ordinui nykstant ir silpnė-

* * *
NAUJI TELEVIZORIAI

Aiaulių televizorių gamykla 
pradėjo gaminti pirmuo<ius Dan

tei e-

Garbingiausioje vietoje —tą- 
ien pirmaujančių vardai.

pūsti.
tui iki gyvos galvos medžioti or- jant, visi -jjterių' idealai prarado^ ^y^kus spalvoto^v . zį
dino giriose ‘prie Babrungo ir] savo principinę reikšmę. Pasku- 
Šešupės upiu, ir medžiojant nau tinysis ordino-.magistras Albre-i 
dotis šienu, žole, žuvauti. chtas Brandenburgietis nusime-

1502 metais Romos impėrato-J tė baltą kryžiuočio apsiaustą-ir
(Jotis šienu, žole, žuvauti.

s gil: u .k<dusio> p ktžolės -— O kiek darbininkui Amei!-
išsircvė, ranko> pajuodo, na-ikoje kaštuoja pragyvenimas?— 
i aplūžinėjo- 
Talkininku sugedusios nuo- 
ikos ncbepataicė nei atvežtas

vicž o pienu bidonas, nei 
medaus korys. ?

kve-

REIKIA VEŽIMĖLIŲ

Plungės rajono Tverų kol-
niiių fermos brigascFinin- 

aė ir kitos darbuotojos skun_ j

i kiaulių fermoje paša- j 
h ami KPSK-1000 veži- 

melra^s, kurie nekeisti daugiau, 
12 metų. Jie labai susidė.
gerda.Trdėl gyvulius daž- 

šerti rankomis.
vadovai tvirtina, kad1 

lis metais minėtus ve-Į 
užsako Plungės rajo- 
gamybiniame susivie. I 

Tačiau j u negauname’ 
nors reikia tik keturių!

M ŪM I 
iždai

ie.k:
Ūkio 

kiekviena 
žimėlus 
niniame 
nijime. 
iki šiol,
vežimėliu.“

E. L.

SOVIETUOSE BEVEIK 
K.AIP IR AMERIKOJE

Iš Sovietu Rusijos per oku
puotą Lietuvą, pasiekė Ameriką 
šitoks anekdotas:

Kai po II pasaul. karo į Mask
vą nuvažiavo garsusis Marshai- 
lo plono sumanytojas ir vykdy
tojas pa<-s George Marshall, pir
moje eilėje, žinoma, jis pa
darė vizitą carų soste sėdinčiam 
gruzinui Josefui Džugašvii -

ToiX' Kriiprodė' išieidc' įstatymą, 
leidžianti riteriui laikyti tik vie- 
pą .medžioklinį šunį.
. • Dalyje prūsu žemių įsikūrė 
vokiečių kolonistai, kurie galė- 

.'^.■■mędžicti tik gavę leidimą-iš 
^Fyį^p^ii /komtūro. Be’to, jie 
.'tūgerjo’ 'atiduoti ordinui kiekvie- 
M^' m^airto bris^ip,; šerno;, meš.- 
kt»/priek-inę kulšį.'Ordinui už

norėjo žinoti StaJina*.
— Apie 150 dolerių, — atsakė 

Mirshallas.
- Tai ką jūsų darbininkai da

ro su likusiais $150 — vėl nore* 
jo žinoti Stalinas.

—Tai jau nebe valdžios re.ka- 
las,—atsakė Marsnallas.

— Na, o kiek uždirba soviet 
tų darbininkas per menesį, jei 
dalimi paklausti? — žngeidavą 
Marshall as.

— Apie 150 rublių, — prisi
pažino Stalinas. '

— O kiek darbininkui Soviet 
touse kaštuoja pragyvenimsa i 
—teiravosi Marshallas.

— Apie 300 rublių,—paaiškb 
no Stalinas.

— O iš kur jis ima tuos trūk
stamus 150 rublių, — žingeida- 
vo Marshallas.

— Tai jau nebe valdžios rei
kalas,—atsakė Stalinas.

žmo m.?sė', kam tinka berži
nė košė.

Besisvečiuojant, Stalinas pa
klausė:

— Kiek per mėnesį uždirba 
Amerikos darbininkas?

— Apie 300 dolerių, — atsakė 
Marshallas

SERVE.WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARDKadangi abu ūkiai tarpusavy

je lenktyniauja, tai ir gali pas
malsauti įdomu, sustojus, prie 
sterjd’b, kaip sekasi kaimy

vizoriuš “Ta.uraš'^v 257D“,
Naujasis 'televįzprju^ ne tik 

gražesnės išvai21dį^?bet ir ge
rokai patikimesnis,geresnė vaiz
do kokvbė. v

Aparatas palengvėjo, palygin
ti su ankstesniais modeliais — 
sveria ne 60, o 37 krogramus.

(■
 \ (

Atdara šiokiadieniais nuo

| SUSIVIENIJIMAS

SLA. — apdraudžia ir Taupomąja cpdrauda — Endb^ient 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, gfekiapfo’firn ; 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. :■■■

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

-SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10681 

TeL (212) 563-2210

yra seniausia^ didžiausia ir'; turtingiausia Beturiu frateraalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti' jau per 97 metu£.

SLA atlieka kultūrinius' darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
uarbus dirba. - • 1

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iĖĖUJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams. * \- -

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja cpdraūda

— Gal jums ir baltas piršti
naites atvežti9 Nedideli ponai, i 
galit ir be kauptukų ravėti,at- • 
sisveikino agronomas.

Ravėti buvo nelengva: šak-

o * i

tapo protestantu.
. Pirmajame 'savo potvarkyje 

jis įsakė ; išrinkti iš miškų kil
ias ir spąstus. Brakonieriai bu
vo labai griežtai baudžiami, 
jiems išdurdavo akis arba nukirs 
davo galvą.

Didėjantys, finansiniai sunku
mai privertė pakeisti šias baus- 
---- —i v coucin.c: 15/3 metu

nus Maksimilijonas I liepė nu
pirkti keturiolika geriausių Pru. 
sijos medžioklinių sakalų. Juos 
buvo gan sunku ifan^portiioti 
—sakalai iš Prūsijos į Romą ke
liaudavo ant tarno rankos, ap
mautos odine pirštinė.

Ordino magistro sakalai bu
vo laikomi geria&šiais. Jie ant 
kaklo turėjo auksinį skydelį šuJ mes lengvesnėmis: 
^magistro hęrbu ir_ inicialais;
■. Reikia pasakytį^kąd' medžiok
lė, XV, .ąTnžmje-.-ĮęnZv. toli .gražu 
hę pramoga,.be&prienkmė pra- 
Ibbti. Tuo metuj-sandėriai tarp

“tyrų broiis”, t. y.: šiai buvo siidaromi ne .pinigais, 
gyvenąs riteris. Medžio- 0- kailiais, medumi; vašku. . ’ .

NEBRANGIOS, BET VT£RTINGOS KNYGOS
UtįekATuKA, Uėtttrią KmtOroę, meno fr paotA

M**, Igno SlapeHo, Vinco Msdtao, P. Joniko, V. StankM 
I.RrtikSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matoaevi&ta tr V 
kefiaua. rtrdpmlai bei studijos, ffiustraotos nnofrankomlf | 
W'jjL Cfrrrfionku M. Meildo, V. Kefabca, A. RfiHtefa tr 1, Verst

> - DAINŲ 1VENTM LAUKUOS®! poetės, raSyto^ot fr tn 
žhill lokdij pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie data

kovo 10 dienos įsakymu mirties 
bausmės buvo galima (išvengti, 
ajtįdavus šešis jaučius* i

Kičas
' • . r

į f JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, DI.

• RŪPESTINGA’ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE VA Y SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

3K ■*. Sf

, “NEDIDELI PONAI“

“.Valstiečių laikraštis“ rašo:
Į kolūki atvažiavo būrys mok 

sleivių patalkininkauti. Visi sma 
gūs, gerai nusiteikę, spėliojo, 
ką teks dirbti.

Netrukus visa tai paaiškėjo:
— Na štai ir jūsų darbo vie

ta, — pasakė kolūkio vyr. agro
nomas, kai autobusas su talki
ninkais sustojo prie piktžolėm 

! apžėlusio cukrinių runkelių lau 
ko.—Teks ravėti.

—Plikom rankom? Kur kaup
tukai? — nustebo moksleiviai. 
— Ir lengviau, ir sparčiau 
būtu.

> uKtt/Vj
50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
ATEINA LIETUVA,

110.00

Kabu ps. Kieti vtrteHal.
$400

730 So. H&lsted St, Chicago, fit. 6000t yqs-

M

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

Read label and follow 
directions. ‘ x' 
C Ex-Lax, Inc., I9Q

Dr. Emerio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
U tomas______________ _ __ _____—..________ ____

Prot Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl_______________ __

tfe Pakai

For constipation relief tomorr
> reach for EX-LAX tonight «

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 

^You’ll like the relief in the morning.
į Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The.Ovemight Wonder’’

gėrintis aitarte puOdu ftfliTnal Ir iurinJrtali
M utttilhiafc. Studija yra 151 pusk, kainuoja $1

> yiKNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ayralj

lywntao broofa} apniymas, bet bksM to tatat&ipfo bnfttes kU 
UtteiH šttMfija, aoskirrtyt* I“ "»te Ta 906 prmluplų

L'"“

OuOl

fmx’

s<y

'% » O.

ti-'-’.jrk

rm s

feyfW pmwrt i’W V IsJpW

5. Miko Š0®ikio, LIUCIJA, proza. 178 psL ............. .... ..

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL

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

J. vw. S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VI6.

parakė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kafla tr 
feet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviut 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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grįzuaięji atstatymo darbui nebetiko, neturėjo jėgų.
i Turkai anksčiau baigė kovas. Turkai prarado dide
lius plotus Artimuose Rytuose. Sugrįžę kanai, sričių ad
ministratoriai neturėjo darbo. Turkai ieškojo plyšių, kur 
galėtų priremti savo raumenis. Paaiškėjo, kad vokiečiams 
reikalinga darbo ranka. Pradžioje turkai pradėjo ten 
vykti šimtais, bet netrukus vyko Vokietijon tūkstančiais. 
Kemal Paša neleido išvažiuoti inteligentijai, apsisviętu- 
siems, bet neturėjo ką duoti jauniems vyrams. Jis džiau
gėsi, kad jie gali išvažiuoti Vokietijon.

Nebuvo didesnio miesto, kuriame nebūtų turkį. Stip
rūs raumeningi vyrai tiko miestams valyti, tiltams tai
syti, vandens, elektros, dujų vamzdžiams nutiesti. Paly
dinus su atlyginimu Turkijoj, jauni vyrai Vokietijoj gavo 
gerą atlyginimą. Jie dirbo ilgas valandas ir viršvalan
džius. Laužuose jie rado vertingų daiktų, be to, salėjo 
pigiau įsigyti drabužius, apavą ir apie namus reikalin
gas priemones. Aptvarkius paštą, jie galėjo siųsti namo 
vertingų dalykų.

Svarbiausia, sugriautoje Vokietijoje jie rado Labai 
geras moteris. Vokietės su turkais susikalbėti negalėjo, 
bet nejučiomis tapo jų šeimininkėmis. Atsirado vaikų, ku
riuos abu augino. Tiktai iš vaikų turkai pradėjo mokytis 
vokiškai. Turkai ir šiandien turi svarbų darbą Vokie
tijos miestuose. Jie valo sodus, prižiūri gatves, vanden
tiekį, taiso namus, elektrą. Po karą atvykusių turkų jau 
nebėra. Miestuose jau išauginta trečioji ir ketvirtoji tur
kų karta. Dalis jų tapo vokiečių piliečiais, bet didoka dalis 
pasiliko be pilietybės.

ANTANAS PLEšKYS

KLAIDINGAI KALTINAMAS VLIKas
Didž. Gerb. NAUJIENŲ Redaktoriau pone Gudeli, 

1984 m. rugpiūčio 25 d.

Siunčiu Jums savo straipsni 
“Klaidingai kaltinamas VLIKas’/ 
malonėkite ji atspausdinti Jūsų 
redaguojamose NAUJIENOSE.

3traipsnį buvau pasiuntęs

DRAUGUI. Bronius Nemickas 
savo ilgame, per dvi laidas, 
DRAUGE atspausdintame straip 
snyje, klaidingai puola VLIKą. 
Aš, norėdamas jį patikslinti, tam

Kaip vokiečiai išveža turkus .

Jau pasibaigė didžiųjų Amerikos politinių partijų 
konvencijas, gyvenimas gris Į Įprastas rinkiminių kovų 
vėžes, tai verta žvilgterėti, kaip vokiečiai sprendžia tas 
pačias problemas, kurios kankina amerikiečius.

Visi žinome, kad- juodžiai .užgulė visus didesniu5 
Ąmerikc-s^miestus. Jie kelis dešimtmečius laikėsi pietinių 
valstijų farmose, bet kai prasivėrė jiems durys Į vaka
rus, tai autobusais plauke Į didmiesčius dienomis ir va
karais. Ką padarė Amerikos didmiesčiuose, ir ką jie šian
dien daro — visi žinome ir jaučiame.

Amerikiečiai dar ir šiandien neišsprendė juodžių 
problemos. Kongreso atstovai bando išspręsti ispaniškai 
kalbančių tautų problemas. Sustiprino pasienio sargy
bas, siunčia helikopterius, seka per sieną perėjusias gru
pes. stabdo i šiaurę spaudžiančius sunkvežimius, bet prob
lemos taip lengvai neišsprendė. Įstatymų leidėjai linksta 
visą reikalą atidėti po rinkimų.

Pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui, Vokietija 
buvo išardyta, išgriauta ir suskaldyta. Hitleris, pradėięs 
statyti tūkstančio metų Reichą, ne tik pats nusižudė, bet 
ir prieš 24 valandas vedusiai žmonai davė ciano rūgšties 
piliulę ir liepė praryti. Goebelsas pasiskubino. Nelauk
damas Hitlerio, savo žmonai ir vaikams apdalino po pi
liulę, liepė praryti, o pats paskubomis paėmė. Didieji 
Vokietijos miestai buvo išgriauti ir sudeginti, iš nelais
vės grižo palaužti vyrai, jokiam darbui jie nebetiko. Na
cių vadai, pakeitę vardus, skubėjo Į Ispaniją. Pietų Ame
rikos valstybių kalnus. Admirolai pateko nelaisvėn, o 
jūreiviai bėgo, kur tiktai pajėgė.

Karui pasibaigus, Vokietiją reikėjo atstatyti. Pir- 
mon eilėn teko išvalyti griuvėsių laužą, o vėliau pastatyti 
naujus namus. Vyrų tam darbui nebuvo. Didokas jų 
skaičius žuvo karo metu. Daugelis išmirė nelaisvėje. Su-

Viskas vyko tvarkingai, kol pokarinėje Vokietijoje 
visi dirbo. Reikalai pablogėjo, kai dirbantieji pradėjo 
jausti nedarbą. Nedarbas palietė ir turkus. Ne senius, at
vykusius tuojau po karo, bet jų vaikus, anūkus. Vokiečiai 
riešai svarstė nedarbo klausimą su pačiais turkais. Kilo 
mintis pasiūlyti turkams važiuoti namo. Nelietė turką~\- 
Vckietijos piliečių, bet pasiūlė nepiliečiams. Kas netapo 
oilieeiu, tai tam gerokai suvaržė pilietybės gavimo gali
mybes.

Nė vienas vokietis.nepatarė turjęąms išvažiuoti, kaip 
siūlo išvežti kubiečius, meksikiečiuęĮ Vokiečiai pasiūlė 
Lurkams patiems išvažiuoti, kol praeis nedarbo laikotar-; 
bis•' pačioje Vokietijoje. Išvažiuoti-’norintiems turkams 
Vokietijos parlamentas pasiūlė apmokėti kelionę Į Tur-Į 
kiją. Pradžioje buvo pasiūlyta duoti kiekvienam namo va
žiuojančiam turkui po $1,000. Bet netrukus apskaičiavo, 
kad kelionė žymiai brangiau kainuos, jeigu jis norės pasi-. 
imti bent dali vertingesnių daiktų. Vyriausybė pridėjo 
žymiai didesnę sumą, nes apskaičiavo, kad Vokietijoje 
gyvenantis turkas be darbo brangiau kainuos, negu išva
žiuojantis namo turkas. Vokiečiams geriau, kad išva
žiuojantis turkas būtų patenkintas, negu rūgojantis tur- i 
kas. Bonos vyriausybė pasiūlė kiekvienam išvažiuojan
čiam turkui po $3.500. Kai turkas turėjo namus, tai iš jo 
atpirko namus. Reikia turėti galvoje, kad turkai buvo 
susitaupę gerokas santaupas.

Didesnė turkų dalis išvažiavo su visais savo pinigais, 
bet apdairesnieji išvažiavo su Įvairiausiomis mašinomis. 
Jie prisipirko automatiškų mašinų sraigtams, vinims, 
vieloms, Įrankiams gaminti. Kurie dirbo šioje pramonėje, 
tai griže Į Turkiją galės Įsteigti dirbtuvėles ir galės 

; verstis. Namo važiuojantieji turkai gavo nuolaidas iš ma
šinų gamintojų, gavo visas reikalingas instrukcijas toms 
mašinoms prižiūrėti.

Vokietijoj yra apie keturi miliionai turkų. Apie mili
jonas jau išvažiavo namo. Vokietijoj bedarbių skaičius

sumažėjo visu milijonu.
Turkas J. Tagliaba aprašinėja, kaip Reino srityje, 

Duisburgo apylinkėje išvažiuoja turkai, dirbusieji dide
lėse Mannesmann plieno dirbtuvėse. Prieš 40 metų Į Duis
burgo apylinkę atvyko tūkstančiai turkų, kad galėtų 
dirbti vietos plieno dirbtuvėse. Atvažiavo ne tik vyrai, 
bet ir žmonos bei vaikai. Mannesmann bendrovė šalia 
dirbtuvių pastatė šimtus butų, ištisus gyvenamu namų, 
kvartalus. Bendrovės vadovybė vartos naujesnes priemo-t 
nes plienui: .gaminti. Ji žino, kad buvę darbininkai liks 
be darbo, Praktiškiausia, kad jie važiuotų namo, nes tie 
turkai nemokės moderniomis priemonėmis gamintr pMę- 
rio. 46 turkai ;buvo apmokyti' prie, vieno ■ pečiaus i- dieną 
pagaminti 1,500 tonų plieno. Kai dirbtuvė bus pertvar
kyta, tai penki žmonės prie vieno pečiaus pagamins 1,500 
tonų plieno.. ...

'Mannesmann dirbtuvėje dirbusieji turkai, patyrę 
apie galimas pakaitąs plieno gamyboj,' kreipėsi Į Duis
burgo merą Josef Krings, socialdemokratų partijos narį. 
Darbų ir gamybos sąlygų jis negalįs pakeisti, bet jis-krei
pęsi Į Mąnnesmano dirbtuvės' vadovybę, kas daryti, kad 
turkai, Įdėję tiek daug darbo Į plieno dirbtuvę._nevažiuotų 
namo tuščiomis rankomis. Mannesman© vadovybė Įsakė 
apskaičiuoti, kiek metų kiekvienas turkas dirbo toje 
plieno dirbtuvėje, tiek mėnesinių algų kiekvienam bus 
sumokėta. Kiekvienas turkas, gavęs iš vyriausybės po 
$3,500, gaus dar iš Mannesman© bendrovės stambią su* 
mą pinigų. ‘ .4 '
\ Vieni išvažiavo su gautais pinigais, o kiti prisipirko 

modernių mašinų ir išsivežė Turkijon. Vokietijoj liko len
tomis apkaliuėti turkų butai ir jų pinigais pastatyta me
četė. Iš Duisburgo turkus išleido šimtai vokiečių. Visi 
palinkėjo jiems kėkmės, o meras šimtas paspaudė ranką.

Mums atrodo, kad amerikiečiams reikėtų pasimokyti 
iš šių dienų vokiečių.

I pačiam DRAUGUI pasiimčiau 
savo minėtą straipsnį, kad jį at-

I spausdintų.
1984.8.21 d. datuotu laišku 

j DRAUGAS mano straipsnį grą- 
Į žino ir rašo:

"Gerbiajnasis,
Jau turime surinktą ilgą J. 

I Vytėno straipsnį ta pačia tema. 
Į Jį įdėsime kitą savaitę, nes rei- 
. kės dėti per du ar tris numerius, 
1 o dabar užsiėmę šv. Kazimiero 

minėjimu Toronte.
Taigi Jūsų straipsnį grąžinu, 

nes būtų ano straipsnio pakarto
jimas, nors ir kitais žodžiais.

Pasirašo: P. (iaršva, vyr. re
daktorius.

Su pagarba Antanas PleŠkys t
Bronius Nemickas ilgame sa

vo straipsnyje “Argi dera gin
ti Staliną’’ (“Draugas’’, 1984 m. 
birželio 28 ir 29) rašo: “VLI
Kas, viešai pasisakydamas Jal
tos susitarimų klausimu ir sa
vo pareiškimo motyvuose grie
biasi kazuistinių (įmantrių .suk
tų. A. PI.) aiškinimų, prieina 
klaidingu ir Lietuvos bylai ne
naudingų išvadų’’.

'Sakinys parašytas neaiškiai, 
įmantriai ir VLlKo atžvilgiu 
užgauliai. Visiškai neaišku, kaip 
gi VLIKas savo aiškinimu ga
lėjo prieiti pats sau klaidingų 
ir Lietuvos bylai nenaudingų iš
vadų? Stokoja platesnio paaiš
kinimo.

“VLlKo pareiškimas Jaltos 
kjausimu-’ buvo atspausdintas 
“ELTOS informacijose” 1984 m. 
gegužęscinėn.MNr.- <1210),. psL 
2-3, ir “Drauge” 1984 m. birže
lio i 6 di, Xi\ 120, 1 psl. Ten ra
šoma: ...

134,) m. vasario ^Jaltos 
susiianmaj yra7 karo meto su- 
sitariir&i Jarp JAV Prezidento. 
Franklin I). Roosevelt, D. Bri- 
tanijps niinisterio pirmininko 
W iikston S. Churehrll ir Sovie
tu Komisaru Tarybos pirminin
ko J. Slaftn. Išlaisvintos Euro
pos Deklaracijoje jie nusta’ė 
bendras games sprendžiant iš- 
laisvintos Europos politines ir 
ūkines problemas.

siūja Deklaracija buvo pažeis 
ti Atlanto Charterio principai 
Ue^.anįys pavergtąsias valsty
bes. Atlanto Gharten’je skelbia 
nia:.

Trecia,— jie gerbia visu tau
tų teise pasirinkti valdžios for
mą, kurioje jie nOri gyventi; jie 
nori matyti, kad būtų atstatytos 
suvereninės teisės ir savivalda 
visoms tautos iš kurių jėga ta
tai buvo atimta.

Tuo tarpu Jaltos Deklaracijo
je skaitome:

(Bus daugiau)

*IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas,- 1982 metai
(Tęsinys)

Salierai yra stiprūs kraujo valytojai ii’ turi 
gydomosios galios ne tik gleukomai. bet ir ki
tokioms ligoms: reumatizmui, artričiui, nervų li
goms, astmai, smegenų negalavimams ir pnš. Sa
lierai turi labai daug ir Įvairių rūšių vitaminu 
bei mineralų. Reta kuri kita daržovė turi tiek 
daug vitaminų ir mineralų. Dėl to ji skaitoma 
vienu geriausiu natūralinės medicinos vaistu.

Gleukoma yra labai sunki ir pavojinga akių 
liga. Ją sunku išgydyti ne tik laboratorijose pa
gamintais vaistais, bet ir operacijos būdu. Šio
mis priemonėmis galima tik tos ligos progresavi
mą sustabdyti. Tuo pačiu rezultatus tos ligos pa
gydyme galima gauti šiame skirsnelyje įvardin
tomis priemonėmis ir natūraliais, gamtoje esan
čiais vaistais. Jeigu laiku — ligos pačioje pra
džioje imamasi šių gydymo priemonių, — ją ga- 
li4a ne tik pristabdyti, bet ir išgydyti.

MIEŽIU '
Miežk ”i"' trumpa, bet varginanti akių liga. 

Ji dažnai pasiliko musų tarpe. Ja suserga vai
kai ir subrendę žmones.

Makrtionn odoje vra mažos liaukos.
£ 99

gaminančios atitinkamus riebalus, reikalingus pradeda ją trinti kokiu nors nešvariu skuduru tą nemalonią ir skausmingą 
blakstienoms ir antakiams. Šios liaukos kartais 
gauna uždegimą iš kraujuje esančių kenksmin
gų medžiagų. Tokio uždegimo arba apnuodijimo 
pasėkoje atsiranda žirnio, o kartais ir pupos di
dumo gūželis — spuogelis, kuri ir vadiname mie
žiu.

Tos ligos pradžioje juntamas niežėjimas blak
stienoje, kuri vėliau patinsta ir paraudonuoja. 

Jei tas pasireiškia blakstienos viršutinėje dalyje 
ar viduryje, tai po kurio teliko ištinimas nuslenka 
Į apatinę blakstienų pusę ir pradeda varginti re
gėjimą: akys sunkiai prasiveria, sudarvdaujos 
iausmą tarytum akys yra sulipusios. LTžtat.iąs . 
jausmas būna labai nemalonus ir varginantis.

Po kurio laiko išaugęs gūželis pradeda pū
liuoti. Šis nenormalumas sukelia akies skaudė
jimą, iššaukdamas net viso kūno temperatūros 
pakilimą. Kartais pūliavimas pats savaime pra-1 
nyksta, nepalikdamlas jokių žymių. Dažnas iš 
mūsų šią negerovę esame turėję ir net ne vieną 
kartą. To pasėkoje kartais išsikreivoja blakstie
nos ir trukdo normalų akių mirksėjimą Natū
raliu gydymo būdu tą ligą galima išgydyti ir iš
vengti jos pasikartojimo.

Šij |igą ąukelia ^nikrobaj. Jie įsiteisia per 
nešvaruimls. paliečiant , blakstienas nesvarws - 
pirštais, dažant blakstienas netinkamais dažais, 
besimaudant nešvariame jūros, ežero ar upės wan- 
denyje, naudojant nusišluostymui nešvarų rankš
luostį ir pnš. Nežinėliai pradėjus akiai niežtėti.

ir dar labiau susargdina skaudamą rietą.
Be šių užsikrėtimo priemonių, miežiu gali

ma susirgti netinkamu maistu, kuriame yra ap
stu riebalų, pvz., mėsoje, dešrose ar panašiuose 
maisto produktuose. Šią ligą gali sukelti ir kai 
kurie netinkamai veikiantieji kūno organai: inks
tai, kepenys ,o taip pat blogas virškinimas bei vi
durių užkietėjimas.

Šią ligą galima išsigydyti pačiam. Tam rei
kalui viaų pirma reikia vengti daiktų, galinčių 
sukelti šią ligą: atsisakyti visų riebalinių valgių 
ir “pikantiškų11 skanėstų — mėsos, kumpių, deš- 

įvairių nąėsiškų kepsniu ir šokodadinių gami
nių (tortų, “napoleonų”, riebalais paskanintų 
“bulkučįų” ir pnš.L Jų vietpi? naudoti jr kasdien 
daug valgyti daržovių ir vaisių; ger|i apelsinų 
ir citrinos sulčių, šalavijų ąrbaįos ir kasdien su
valgyti po gabaliuką Čespakų kartų sų petražo
lėmis (jos panaikina aštrų česnako Nie
kada nesimaudyti nešvariame vandenyje jr nesi- 
šluostyti purvinu rankšluosčiu bei netrinti akių 
nešvariomis rankomis. Stengtis regtfliariai ir 
’ūlnaj ištuštinti 
tėię, pravartu 
alaus mielių

Antakiuose, 
augusj “mieži” 
ramunėlių skiediniu ir ant akies dėti 
rinto vandens kompresus.

Šias priemones naudojant nesunk

vidurius. Jeigu viduriai užkie- 
kaadięn iegerti mažą stiklinėlę

prie blakstienų ir akių voke 
ątsargiai ir plauti š'

“miežio” ligą išsi-
gydyti.

AUKŠTAS KRAUJO SPAUDIMAS IR
J. “ * VAISIŲ SULTYS

Kraujas yra nuolatinis gyvybės palaikytojas 
kiekviename gyvyje, taigi ir žmoguje. Vyriau
sias ir svarbiausias kraujo tekėjimo po visas or
ganizmo dalis variklis yra širdis. Ji be paliovos, 
tarytum koks užvestas motoras, veikia. Tas vei
kimas yra dviejų fazių: išsiplėtimas ir susitrau-’ 
kimas širdies raumenų.

Kuomet širdies raumenys susitraukia, jie iš
spaudžia kraują į arterijas. Po to tie raumen''’s 
atsipalaiduoja tarytum atsikvėpdami poilsiui. Ta
čiau kraujo tekėjimas arterijomis nesustoja. Tik 
iis būna mažesnis. Tokiu būdu ir reiškiasi širdies 
veikimas bei kraujo dviejų laipsnių tekėjimo ar
terijomis greitis: aukštas ir žemas. Jis matuo
jamas tam tikru įtaisu, parodąnčiu to p”kiJi-s

ir atslūgimo didumą. Matuojant kraujo span-' 
dina, visada duodami du skaičiai

I aukščiausias spaudimas vadinama 
spaudimu, o antrasis — žemiausias - 

idiastoliniu spaudimu.
(Bus daugiau)

pirmasis arin 
sistoliniu 

vadinamas

GINK
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Teh: 562-2727 arba 562-2728

Anksti rytąM. ŠILEIKIS

E

1938 S. Manheim RcL, Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

Service 461-8200, Page 06058

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

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tarimą

PIRMOJO LAIPSNIO
' SUKAKTIS

Atidžiai išanalizavę išeivijoj 
lietuviuos skautybės reikšmę 
ir mūsų atsakomybę prieš atei
nančias karias, stiprinsime sa- 
ve naujais pasiryžimais ir toliau

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St.', Chicago, IL 60608

.... ■ -

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Kiekvienam Karo Mokyklą 
baigusiam gautas pirmasis ka
rininko laipsnio ir žibanti ant
pečiuose žvaigždė, teikė daug 
svarbos ir džiaugsmo, nes tuo 
baigdavosi kieto karinių moks
lų poros ar trijų metų periodo 
vargas.

Šiais metais sukanka 50 metų, 
kaip 1934 m. rugsėjo 166 d. Kla
ro Mokyklą baigė XVI-ji laida, 
susidėjusi daugiausia iš pėsti
ninkų, 5-kių kavaleristų ir 4-rių 
aviacijos karininkų, iš viso 60 
jaunesniųjų leitenantų.

St. Petersburge (Floridoje) 
gyvenantis šios laidos karinin
kas Kazimeras Urbšaitis ėmėsi 
iniciatyvos š .m. rugsėjo 8—9 p. 
d. sukviesti likusius gyvus šią 
laidą baigusius.

Daugumas laidos karininkų 
yra žuvę, mirę, išvežti į Rusiją 

| arba sušaudyti.
Laisvajame pasaulyje žino

mų gyvųjų beliko vos 14. Šioje 
šalyje gyvenančių vienas inva
lidas, o du nesveikuoju. Iš gy
vųjų tarpo visuomenei labiau 
žinomi yra “Kario” redaktorius 
Zigmas Raulinaitis/ jau minėta
sis K. Urbšaitis’ yra savo-miesto 
L. B-nės pirmininkas ir “Nau
jienose” linotipininku dirbęs ra 
šytojas Andrius Mironas-Nori- 
mas.

Suvažiavimas dėl nedidelio 
dalyvių skaičiaus buss pusiau 
viešas, dalyvaujant rik buvu
siems lektoriams (jeigu ' galės 
atvykti). viršininkams, 
nariams ir draugams.

o

...........  iini ::—

•■-M'rJIlĮITIL..~nr~Tll_ML 7ir- ■■ m WiTWW

11‘ 
1

11

1 M

Stakliškių druska
druskos virykla. Tačiau ii davė 
davė labai menką pelną ir ne
trukus, net neišmokėjus įdėtų 
lėšų nustojo gyvavusi. - . . . . . , ....J < bekompromismiai oudeti savo

Praslinkus keletui dešimtme-1 įžodžio sargyboje.
čių, maždaug 1780 — 1790 m., 
Stakliškių druskinga siais šalti
niais pradėjo domėtis Lietuvos 
pakancleris Joachime Chrepta- 
vičius. apskritai rūpinęsis mok
slu, technika ir vienu metu įs
teigęs geležies lydymo įmonę 
Vyšiūave, netoli Švenčionių. Jis 
pats pabuvojo Stakliškėse, o sa
vo stebėjimų duomenis pranešė 
Vilnius universitete profeso
riams — fizikui Juozapui Mic
kevičiui ir chemikai Sarteriun 
Kartu jie buy6'*į^lioti moksliš
kai ištirti Stakliškių druskinguo

vandenis-

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
TeL 927-1741 — 1742

Stakliškės labar gerai žinoma 
vietovė, garsėjanti ir už Lietu
vos ribų. Stakliškių midų ra
gauja ir giria stipresniųjų gėri
mų žinovai įvairiose užsienio ša
lyse.

Dar palyginti neseniai kraš
totyrinėj e (literaturejį: Stakliš
kės, buvo vadinamos nedideliu 
miesteliu, esančių 2 mylių ^ats
tumu nuo Jiezno,., ir 5,5 mylios 
į vakarus nuo Trakų -

Miestelis minimas jau XV am. 
Pvz., 1403 m. pro Stakliškes 
traukė kryžiuočių erdino mar
šalo Vernerio Tetingenc vado
vaujama didžiulė kariauja. Ly- 

ndėdami kunigaikšti- Švitrigailą, 
kryžeiviai -kalaviju ir ugnimi 
nusiaubę1miestelį. .

Vėliau,' XVI amž. vidury. Žy- 
gimintas Augustas užrašė Stak-

• Iškęs savo žmonai Barborai Ra d 
vilaiteL 1593 m. Žygimantas III 
miestelio parapinei bažnyčiai į-l

l teikė žemės dovanojimo raštą, 
o 1641 m., žemaičių' seniūnas 
Jonas Alfonsas Lackis velti
niam klebonui dovanojo dar di
desnį žemės plotą.

■ Tačiau bene labiausiai Stak
liškės pagarsėjo XVIII am-’ 
žiuje.

Didysis Lietuvos etmonas Liud 
vikas Pacas, Augusto II laikais 
buvęs Stakliškių seniūnu, suži
nojo, kad vietos vargi ilgesnieji ‘ 
valstiečiai trūdami druskos,van 
denį maistui gaminti semdavę; 
iš netoli miestelio esančio sū_; 
raus šaltinio. Netrukus Stakliš
kėse atsirado pirmoji primityvi

f Todėl kviečiame visas ir vi
sus, kurie sielojasi mūsų skau- 
tybėje, skaitlingai suvažiavime | 
dalyvauti. Suvažiavimo regist
racijos informacija bus skelbia
ma spaudoje.

Budėkime drauge skautiško 
darbo kely!

p.s. t. n. M- Nasvytienė, 
Skautininkių skyr. vadovė

j. s. K. Miesevičius, 
Skautininkų škyr. vadovas

sius

KVIETIMAS

šeimos

Kor.

gorės.
f *-

ftAOIJO iElJMOS VALANDOS

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telef.: 448-5545

INKSTU, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrai 1—4 popiet,

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

I

Apdraustas perkraustymai 
iš Jveiriv atstumų.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tek 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

— Aktanc 
TaUtf.1 774-154?

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mtadientata ,fi leloulteolaU 
- nuo 830 U' 9*49 vaL ryta. 

Stati*. WOPA - 1490 AM 
traa<liu*jama« H ahMUe 

MwxHMfta Park*

Vasaros liksmybėms pasibai
gus, sugrįžus iš atostogų ir sto
vyklų, sesės skauiininkės, tro
liai skautininkai bėF vyr. skau-

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

i

■JT

a- O.

HU w
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vai.

12:M)
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Florida

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tek 925-8063

SOPHIE BARČUS

nsv s*, maplewooo avi.
CHICAGO. M. 4M1

Lietuvos

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Daktaras: — Meskite
Blaiviai gyvendamas savo am
žių pratesite visą dešimti me
tų. -

Pacientas: — Ar ne per vėlu 
mesti, ponas daktare?

Daktaras: — Mesti gerti nie
kuomet nėra per vėlu.

Pacientas:—Na, tai aš dešini-, 
tį metų dar pagersiu!

tės židinietės, yra kviečiami į 
suvažiavimą, kuris Įvyks š. m. 
spalio -mėn- 6—7 dienomis Cle- 
velande, Ohio.

Dienotvarkėj bus svarstomos1 
skautiškos temos, Nagrinėsime 
esminius skautybės klausimus, 
paliesime išeivipje nuolat au
gančius veiklos rūpesčius ir me 
sime atvirą žvilgsnį į save. Pre
legentų minčių ir patarimų ve
dami, ieškosime mūsų veiklos 
būdų ir metodų pasitobulini
mo.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN ,VANCE ir GEORGE SORINI

WHATIS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION’AVID WHY?

©STEOPATHIC MEDICINE/ 
Sectors of osteopaths 
D.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
15,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

BlO/jS API FULLY LICtNSEDTD PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 

f RIAT ING INJURY AND DKEASC 
HI USE Of MANIPULATES 1

I MARY REASON 
TH! PROFESSION’S

BOSMiS H PLACES 1

FRACTi

Aikštes automobiliams pastatyti

■—,^A--XVW -

-------------------- ---- ---- - ---

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii 
TeL 974-4410

--------- ,---------

VASAITIS-BUTKUS

AAIDOTUVTŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue \ 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 ’
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Lengvosios atletikos pirmenybes
198-1 m. Š. Amerikos Pobaltie-1

tikos Pirmenybės įvyks š. m ; 
Jtigsėjo X rr 9 <L, Kanados 1st- ' 
vių stadione “Sidrabene”, Mil
ton, Ont., netoli Hamiltono. Vyk 

:do — ŠALFASS Lengv. Atleti
kos komitetas .

; 1984 m. lietuvių pirmenybės j 
'bus išvestos iš pahaltiečių var
žybų.

Varžybos vyks šiose klasėse: 
vyrų, moterų, jaunių A (15)65-67 : 

: nt gimimo); jaunių ir mergai-Į 
č.ų B (1968-69 m.), C (1970-71 
m. D (1972-73 m.) ir E (19Ž4* 
m. gim. ir jaunesnių); vyrų su])-! 
masters (35-39 m.) ir vyrų visų , 
klasių “masters” — (10-41 m.), 
(45-49 m.); (60-54 m.), (55 59 
m.) ir t .t. kas 5 metai.

Varžybų pradžia šeštadienį, 
rugsėjo 8 d. — 2:00 PM. Regis
tracija nuo 12 vai. Sekmadieni 
varžybų pradžia nuo 10:00 AM.

Dalyvių registracija atliekama 
iki š. m. rugsėjo 4 d., šiuo adre
su: Algis Malinauskas, 1317 Hill- 
view Cresc., Oakville, Ont., L6A 
2C6. Tel. (416) 844-7694.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių lengvaatlečiams. Smul
kios informacijos praneštos vi
siems sporto klubams ir kai ku
riems pavieniams lengvaatle
čiams. Informacijų neturintie
ji, prašomi kreiptis i A. Mali
nauską.

1984 m. š. A. pabaltiečių ir 
Lietuvių šaudymo pirmenybės

1984 m. Š. Amerikos Pabal- 
tiecių ir lietuvių šaudymo pir
menybes vykdo Kanados estai, 
Kanados latvių šaudykloje “Ber 
zaine”, apie 40 mylių į šiaure

uo Toronto ,Ont.
Rugsėjo 8 d. vyks pistoletų 

aržybes, rugsėjo 15 smul- 
I kaus kalibro šautuvų ir medžio
klinių šautuvų .

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų.* 
Dalyvavimas atviras visiems lie- 

j tuviams šaudytojams.

Dalyvių .registtucija atlieka 
nia varžybų dieną, vietoje. Smul 
kias informacijas praneša ŠAL- 
FASS-gos šaudymo vadovas Ba
lys Savickasš 3 U) Dixon Rd. Nr. 
2004, Weston, Ont. M!)R III. 
Tel. (116) 241-2267.

1984 m. Š. A. lietuvių golfo 
pirmenybės

Kaip jau buvo anksčiau skelb
ta, 1984 m. Individualinės ir 
Tarptsulinės š. A. lietuvių gol
fo pirmenybės Nyks š. m. rug
sėjo 1 ir 2 d., Bay Valley Golf 
Course, Bay Valley, Mich- Ren
gia Detroito LSK Kovas per spe
cialu komitetą. * 4-

Smulkios informacijos pra
nešta visiems golfą kultyvuo- 
jantiems klubams ir jau anks
čiau buvo paskelbtos spaudoje. 
Reikalui esant, kreipkitės į var
žybų rengimo k-to pirmininką, 
šiuo adresu:

Eus “uždraudė savo Imp si Įjos ir 
pavergtųjų šalių atletams daly
vauti XXIII olimpiadoje svar
biausiai dėl baimės, kad dauge
lis sovietinio jaunimo mes ko
munistinį gyvenimą ir prašys 
pelitinės priegLūdos Amerikoj.

Tai nelengvas sprendimas 
i-ucšos, jie negalėjo su šypsena 
nianis sportininkams. Po keumų 
metų sunkios treniruotės ir pa- 
ruešoc, jie negalėjo su šypsena 
tą paneigimą priimti. Komisa
rai pajuto tą nepasitenkinimo 
spaudimą ir skubiai suruošė sa
vą “olimpiadą”, kurią pavadino 
“Draugystė-84”. Tos sportinės 
rungtynės dabar vvksta Mask- 
voj ir keliuose kituose paverg
tuose kraštuose. Dalyvauja jose 
ir kelių Laisvojo Pasaulio šalių 
pavieniai sportininkai.

Kaip ir tikėtasi, didžiausią 
skaičių laimėtojų kraunasi Rylų 
Vok iet i j a. R u n g t y nėse kentės- 
tuoja ir okupuotos Lietuvos 
sportininkai, bet, žinoma, jie ne-

V. Petrulis, 30115 Brookview, 
Livonia, MI 48152. Tel. (313) 
325-0294.

Lauko teniso pirmenybės atidėtos

1S84 m. š. A. lietuvių teniso 
pirmenybės, planuotos pravesti 
š. m., rugpiūčio 25-26 d. Detroi
te, yra atidžios vėlesniam laikui 
dėl laiko stokos. Yra ieškoma 
galimybių jas surengti rugsėjo 
mėnesį. Galutinis sprendimas 
bus praneštas.

ŠALFOS-gos Cėntro Valdyba

siemis “D ra ūgy st ės-84” dieno
mis domės gavo lietuvis Ginta u- 1 
tas Umūras, kuris nugalėjo R. 
vokietį Bernd Dittert 400 met
rų dviračio lenktynėse. Vokietis 
kvalifikuojantis pasiekė nauja 
pasaulio rekordą, bet finaluose 
lietuvis Umaras jį pralenkė 
4:33.63 minučių laiku, kuris yra 
trys šimtosios sekundės geresnis 
negu amerikiečio Steve Hegg 
aukso medali, laimėta i 1:39.35 
minutes. Reikia pažymėti, kad 
amerikietis Hegg Los Angeles 
olimpiadoje 
keliu lauke, 
nės laikytos 
grindinio.

-
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKiJIMAIi. 

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Chicago, DL • Tek 847-774J

B£AL KSTATI FOR KALI

2212 W. Cermak Road

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

® NOTARIATAS • V ERTI MA L

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave.R?—*, 77

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ELEKTROS ĮRENGIMAI •' 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

genntuotai ir s^žinJngaL 
KLA'JDIJUSPUMPUTlI 

4514 S. Tafman Avė.
Tai. 927-3559

nas. Jaunimas ir senimas kvie- syti šios programos šiandien
čiami atsilankyti. Valdyba8:45 vai. vak. radijo banga 1450 .

AM oer Lietuvos Aidus. ,9 butu mūrinis. Labai geros pajamos, 
o * Dilelis butas savininkui. Geras inves-oekmadienI, y vai. ryto

jo banoa 1450 AM per Sophie ‘ -------
o '".m. . 4Cr7. t __^3 butu mūrinis su garažu. PelningasBarčus išgirsite “Viskas apmc- piry-nyS

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

— Lietuvių Akademinio Sam
būrio Montrealyje valdyba pra
neša, kad * prieš kiek laiko at
spausdintas pranešimas lietuvių 
spaudoje apie š.m. Vinco Krėvės 
Literatūrinės Premijos jury są
statą nėbuvo tikslus.

šių metų Vinco Krėvės litera
tūrinės :premijos jury sudaro: 
inž. Justas Kibirkštis, dr. Ilona 
Maziliauskiėnė, Jonas Adomai- 
tis, Arūnas Staškevičius ir dr.

! Henrikas Nagys- (Lietuvių Ra- 
. šytojų D-jos atstovas).
į Buvoi atsiųsta 1-1-ka knygų, 
i Tad tik jos ir bus svarstomos, 
j Premijos įteikimas įvyks šį 
< rudeni Montrealyje.

— Lietuvių Vyčių senjorų 
tradicinės piknikas įvyks sek
madienį, rugsėjo 2, Vyčių salė
je ir sodelyje — Campbell ir 47 . 
St., pradžia 12 vai. Bus skanių ’ 
valgių. Laimės šulinys, gros ge
ra muzika šokiams. Maloniai

važiavo cementiniu 
o Maskvos lenkty- 
viduj ant medinio

J. Bagdonas

t

, Krem- pritinsime laimėjimams dova-

PAVERGTAS LIETUVIS 
PRALENKĖ R. VOKIETĮ 

MASKVOS “OLIMPIADOJ’

i 1

Nežiūrint visokių pasiteisini
mų apie oro nešvarumą Los An
geles mieste, apie JAV valdžios 
“atsisakymą” garantuoti Sovietų 
sportininku “apsauga"

knygą apie

i

n

1 ne first
insecticide 
and

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čeki rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, HL, 60608

Dr. Henrikas Nagys, 
sambūrio vicepirmininkas

KAS YRA .BRANGIAUSIA 
JCSU GYVENIME?

“Dievas taip- pamilo pasauli, 
jog atidavė vienatini sūnų, kad 
kiekvienas, kuris Juo tiki, ne- 
pražūtų.bet turėtų amžinąjį gy
venimą- Jono 3:16.”

Maloniai kviečiame pasiklau-

PASSBOOK
SAVINGS

kėta”. Jei įtikėjote,* malonėkite 
parašyti. Prisiusime knygelę 
“Užgimęs Laisvas5’.* Mūsų ad-l 
resas: Lithuanian Ministries,’; 
P. O. 3213 Oak Lawn, Illi 60454. į

— Netoli Napolio nušauti 7 j 
žmonės, 
kova 
pių.

Tvirtinama, kad 
tarp dviejų mafijos

I tali j os'

eina
gru-

INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

- ...- - - - - ... ■ -------- - - - j—^7=

mafijos žudynės J 
vyko prie Horre Anhuziata, 13 į 
mylių nuo. Napolio. 1

RENTING IN GENERAL
Nuomos;

SENTRY'S 
Flea & Tick Collar

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

Dengiame ir taisome visu rįfc 
*Šu stogus. Už darbą garas- 
■tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA . j
6557 S. Talman Avenue ' 

Chicago, IL 60629 J
t ra

REPAIRS — IN GENERAL.
Įvairūs Taisymai

X35s Hess •Xi2s Teks

see us for 
financing.

AT 0UI LOW UTE

Irrteretl Compounded 
md Qu*rter!y

Interest Ra*** 
Paid on Savings

Mutual Federal 
Savings and Loan

TAISO ORO VSSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO

; IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 
BEI KROSNIS.

Herman Dečkya
Tel. 585-6624 >1

I

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

■ ’ šymai ir kitokie blankai.

Į

F. Zapolis, Agent '' 
3208% W. 95th St

Homeowners insurance I

Everg. Park, III. 
i 60642 - '424-8854

--- ---
•ran nu
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Advokatas 
GINTARAS P. ČETKNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nu€ 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šešta cL: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d 
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
W49 West 63rd Street 

Chicago, DL 60621Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per-

ADVOKATŲ DRAUGIJA
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Naujienos, 1739 S. Halsted St

jr V. BRIZGYS 
Darbo valandor

Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

83.00

i«t 28, 1984'

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Lietuvių-lertkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA «— $17. '(Persiuntiirirf pridėti SI)’ 
Siusti čekf:

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Niajleeoee gulima fauti nepaprastai {demn» gydy

tojoj yitooimDėę veikėjo ir rašytojo alaiTnmrmm,

Dc. A. Gugo® — MINTYS IR DARBAI, 259 p®U Beda 1905 
metų fvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas (Benai Ir 

luatrftptainia ____________________________  18.00

Dr. A. J. Guimm — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
Srožia. Kietais viršeliais _______________

Minki lala viriellaia, tik______________

Dr. A. J. Gwen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONftS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Gėlimą taip pat uiaakytl pašte, atriša 
orderį prie nurodyto® 

SI Mninsti

■ ■


