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ir brangeny^; neišneštų, kaip 
tai padarė e'stl S italų kėleivihui; 
laivu. į. U;

“Titanikas’’ turėjo*.4 kaminus 
ir labai stiprų >• .:.ją, kū?«š s u 
mė laivą. Kap' Strauss atsisakė, 
lipti iš skęstančio laivo,.šėlia;jo

• r -i*atsistojo ir jo žmona ir abu nus
kendo į g$Į. j , J . t

M. THATCHER KEIČIA 
- ■ ■■. ‘ kabinėta

KOVA TARP LIETUVIŲ IR AMERIKIEČIŲ 
ĖJO LYGIOMIS

Šalia Naujosios Scotijos 13,120 pėdų gilumoje guli 
nufotografuotas “Titanikas”

jos premjerė Margaret Thatcher 
jau prieš kelis mėnesius rengė
si padaryt: pakeitimus ministe- 
riu kabinete. Premjerė kalbėjo, 
bet nieko nedarė. Tiktai praeitą 
savaitę, kai pirminiuose rinki: 
muose darbieeiai gavo daugiau 
balsų, negu premjerė Thatcher, 
tai pirmadieni pakaitos jau buvo 
padarytos. _ f- i . .

Pirmoj vietoj pakeistas vidaus 
reikalųsekretorius, Leon Brittan, 
Lietuvos kilmės britas. Jis buvo 
veikius vidaus reikalų politikas. 
Dabar jis paskirtas britų pramo
nės sekretorium. Manoma, kai 
jam pavyks paveikti Amglijos 
pramonininkus, pradėti darbus 
dąbar laikomose tuščiose dirb
tuvėse. Ponia Thatcher yra įsiti
kinusi, kad jis imsis šio žingsnio 
Jis yra geras organizatorius.

Pats sunkiausias darbss —_ iš
lipti iš erdvėlaivio, prisiirti prie 
satelito ip imtis priemonių sus
tabdyti smarkiai besisukantį sa 
telita. C

Nrsustabdžiiis sukimąsi, ne-

Otto Lanbsdorf gavo is Flick 
bendrovės $77.000 kyšį. Bet jis 
nenorėjo prie kyšio prisipažinti. 
Flicko bendrovė $77.000 persimi 
t ė šiuos pinigus į Lanbsdorfo są
skaitą New Yorke. Lanbsdorfa> 
ginasi, bet prezidentūra žino, 
kad jis pinigus gavo.

Universiteto studentų krepšininkų žaid 
vaizdas.

Lanbsdoif prikhusė nedidelei 
Demokratu partijos grupei. 
Kanclerio Schmidt laikais jis bu. 
vo finansų ministeris ir važinėjo 
: Maskvą. Vėliau Tichonovas^at- 
vvko į Vokietiją ir atvežė Lanbs- 
corfui jo tėvo Otto Lanbsdorfo 
portretą. Otto Lansbdorfo tėvas 
Kateriuos laikais buvo Vokieti
jos ambasadorius Petersburge- 
Tichonovas paėmė Lansbdorfo 
paveikslą iš Peterburgo galer
os ir atidavė Otto Lanbsdorfui.

Stockholmas, liepos 29 d.— Po Taikos ir Laisvės Iš
vykos jūra, grižus dalyviai žygiavo Į Stockholm© miesto 
centrą. Centre lietuvaitė su Vytautu ir Rimantu Buč
kiais, iš Prancūzijos. Kairėje D. Bobelienė laiko liet, vė
liava. : Nuotr. M. Samatienės

gali pjie jo pridrūlinti. Vieną 
dieną prie satelito dirbo 7 valan
das, antrą dieną paleido 1 va
lančiais' o vėliau abu 'astronautai 
niekad nevaikščioję savo gyve
nime anksčiau.

Abiem teko susirinkti visus 
savo įrankius. Dr. Van Hoffen 
prisipažino, kad jam iš rankų 
išsprūdo keli sraigtai, kai jis 
bandė prie satelito pridrūlinti 
reikalingus instrumentus. Kokia 
tų sraigtų kritimo ir skriejimo 
orbitą, jam buvo sunku nusta
tyti, neturėjo Jaa’ko.

Kada erdvėlaivis pasitraukė, 
tai astronautai uždegė satelito 
pečiukus,kurie satelitą iškėlė 23- 
000 mvliu aukštumon Dabar sa 
telitas gali pranešti laivynui ju
dėjimą visoje Žemėje.

Laivyno satelitas kainuoja $85 
milijonus dolerių.

— Penki astronautai išskrido 
Į Texas, kad galėtų papasakoti 
savo kelonės įspūdžius.

Oficialia’ paskelbta, kad žaidi- 
! mo rezultatai tarp Amerikos ir 
Į Sovietu Sąjungos Kobės univer- i Ų- .
į ritėto žaidynių laukuose pasibai- 
Į gė 96:93 sovietų naudai, bet ne

pasakyta. kad Kobėj žaidžiančio, 
je sovietų komandoje daugiau 
negu pusė lietuviu krepšininku.

Amerikiečiai nesitikėjo, kad 
i jiems teks susikirsti su lietuviais t •*
‘ žaidėjais. Amerikiečiai buvę įsi
tikinę,- kad jie žaidžia su krepši
ninkais rusais. Jie buvo paten.- 
kintr/kM žaidimo metu su ru
sais jie ėjo beveik lygiomis. Vie
ną kartą laimi vieni, o kitą kar
tą antrieji, įmeta sviedinį i sky-

žfeyhnasi. . . t .A.
*;^įšuvąžiaviiną iš.pavergtos Lie skrendąs karo 
jūvos jpakviesti 4 komunistai, bū

Dabar sovietų šnipas įsitaisė 
oje pačioje Vokietijos ministeri- 
oi, kuria valdė Otto Lanbsdorf.

Naujas karo jėgų viršininkas 
skelbia, kad Kambodija siekia 
dcmokratinė> santvarkom ir pri
pažįsta kiekvienam krašto gy
ventojui pagrindines žmogaus 
teises. 5

JARUZALĖ, Izraelis. — šeš
tadienio pavakare Izraelio pa 
krančiu sargai sustabdė palesti
niečių laivą, kuris iš Korfu sa
los bandė pasiekti Sidono uostą, 
bet jiems nepavyko.

Izraelitai liepė sustoti, bet pa
lestiniečiai bandė pabėgti nuo 
izraelitų, bet šie paleido kelis šū
vius į bėgantį laivelį Tada vis
kas pasikeis. Pasirodo, kad jie 
važiavo į Libaną kovai prieš iz
raelitus.

Važiavusių tarpe buvo vienas 
amerikietis ir vienas vokieti Pa
lestiniečiams vadovauja 
Arafatas Arabai tviitin 
Arafatas sutinka tartis ir su Iz
raeliu. bet niekas nenori su jais 
tartis.

Izraclitai nusivežė amerikieti 
ir vokietį. Nori išaiškinti kurkus 
sumetimą 
gas kovas, 
tai dar su 
sumetimai

BONA. Vok. — Vakar prasi
dėjo Otto Lanbsdorf byla dėl 
60.000 doleriu kvšio, eauto iš 
Flick bendrovės 1977 m.

Ką šie keturi vyrai gali pa^a 
kyli Amerikoje studruojantienu 
studentams, tuo tarpu dar neži 
uia. Paaiškės tiktai po ‘‘Tabor' 
laimios konferencijos.

1 Nepažįstami asmenys paleido kelias bombas ų Atė 
nq viešbuti, kuriame buvo apsistoję britai. Jie reikalau 
ja, kad būtų suimti bombas .rnėtusieji palesti

kai žaidimas artėjo 
pabjrigrs. tai lietuviai pasitem 
pė, o Valdemaras Komičiih įme
tė sviedinį i skvle. Nei ainerikie 
eini,.-'nei 'japonai, kure tvark: 
i ungįyiies.' nežinojo, kad sovieiv 
koniąmloje daugumą sudarė lie 
tuviai. žaidėjai. Jie nesuprant 
rusimai ir ■nemoka lietuviškai. t<: 
dėl viskas jiems atrodė sovietiš-

PARYŽIUS, Pr. — Praeitą pir 
madienį Amerikos ii Prąnęūzi- 
ios ekspedicija vakarų; Atlanto 
dugne surado ,1912 m. nusken
dusio “Titaniko“,laužą.

Prancūzai vandens bangas sių
sdami nustatė liuksusini britų 
keleivinį laivą 1912 metų ba
landžio -14 dienos vakarą,, kai; nė- 
nuskęstaipas keįeiviiiis . laivas 
užplaukė ant ’■ milžniįškb ledo 
kalifo, kuino? aštrus ledo spyglys 
pradūrė laivo- šoną.

■ ■ ‘Titanikas” plaukė šiąūrės 
Atlantu, laužydamas ledus ir be- 
sistūmdanias pirmyn LąiVo ’-ka- 
pitonaslzidor.-Strąuss buvo" Įsiti
kinęs, kad-laivas heuuskėštamąs. 
Jis žinojč? kad Niūfčmdland 
pakraščiais buvo pilna ledų; bet 
galingas laivas juos triuškino ir 
ėjo pirmyn.- Bet.-' kai laivas už
plaukė ant milžiniško Įėdų kai 
no ir tiėpajėgė"’jo? sulaužyti?--d 
kieti ledo spygliai . pradinė ‘Ti
taniko’’ še nXr tai 'jYu bųvo dfėlū.' 
Besiveržiančioį-SadųySrąpdėiis 
nepajėgė sulaikyti. ■ <; Ė - .

Amerikiečiai pajėgė. mūeisti 
j Atlanto dugną fųto ’aparatus ir 
nuf otogrąf uotijgijįjnti "laiyą.’ Lėti - 
vas yra- į 
ve buvo^ 
tQVU.
nųsker^,iar?Sį^i]^^i'.'§./^Y 
skaiciu<įa;2k3d.!žd^M5^J^Siį 
vių., • -YrYšt

■ T'..F ■ 5:7*
. Xaiyb)ąednū^/^ta-^^^aaū^ 
ge ny ;^aj
žia v ų J įEcrp? į
pbs’ tuHĮioįiįų. ^Įįke Irėfc 

inguS:-;niė> 
kas ?prięC 
m ip ętų

Lietuviams būtų buvę 
smagiau, jei lietuviai būtų ikir 
tę rusams, bet jie gerai jaučiasi 
kad lie*’aviškas jaunimas yra^ja 
besnL už rusus sporto žaidyuė 
se. Rusai vi>ur nori būti laimė
tojais, bet jie nepajėgia laimėti.

Paskutinę minutę Valdemaras Komičius Įkirto 
i krepšinio skylę

KOBE. Japonija. — Praeitą 
antradienį Japonijoj Kobės mies 

, te7 vyko viso pasaulio universi
tetų krepšininkų rungtynės.

Didžiosios žinių agentūros pra
neša, kad visu žaidėju dėmesys

: buvo nukreiptas į Amerikos ir 
I sovietų krepšininkų žaidynes, 
: bet Naujienų redakcijos narys 
I Juozas Poška, atidžiai radijo ban- 
j gomis sekęs Kobėj vykusias uni- 
j vei-siteto studentų krepšinio rung 
; tynęs, praneša, kad lietuvis krep 
* šinilikas Valdemaras Komičius 
įkirto sviedinį i krepšinio skyle.

BANGKOKO. Thailand. — Iš 
Kambodijcs ateinančios žinios 
tvirtina, kad nuo rugsėjo 2 die
no- Pol Pct yra pašalintas iš vy
riausio kariuomenė- vado parei
gų. Jo vieta perleista buvusiam 
Pol Fot pavaduotojui, kuris ne
rodė jokios veiklos, kai Pol Pot 
buvo visu Kainbodijos karo jo
gu vyriausias vadas.

Pagal Pol Pot įsakymą žuvo 
šimtai tūkstančių Kambodijos gv 
ven.tojų. kurie buvo verčiami ei
ti dirbti be jokio maisto, be dra
bužių ir be atlyginimo. Kas ban- 

Jasir! dė pasipriešinti, tai vietoje bu
vo nušautas ir paliktas. Pol Pot 
norėjo suproletarinti visą Kam- 
bodiją. o vėliau sudaryti sąlygas 
tam proletariatui statyti ‘‘socia
lizmą"

ERDVĖLAIVIS SĖKMINGAI NUSILEIDO MAJORE genšer buvo artimuose
DYKUMOJE

Leonas JNcyeiką.’. Justo Pa- 
lęckio žentas, Paleckis,. įtakin
gas' liaudininkų veikėjas, buvo 
pasiųštaš į Dimittavos- stovyklą, 
kur jis įstojo į komuništų parti
ją. nieko nepranešdamas vals
tiečiams Iraiidininkams. Jis jau 
anksčiau buvo įtrauktas į Moprą.

2. Algimantas Biičysį
' - 33 Marcelijus Motiekaitis,

4. Alfonsas Erahtas, istorikas, 
gilinantis savo žinias Wisconsi- 
ne. Madisone, bet dažnai varto 
“Pasaulio lietuvį” įu kitus leidi- 

LONIpONAS, Angį. —zAngli- niu Chicagos jėzuitų centre.

i Už pataisymą nepakilusio satelito, pasiuntė Howard 
I . Hugh b-vei $8,5 milijono sąskaitą

Edwards Air Force Field,Ožį,: 
;—Antradienio rytą, vos pakilus Į 
saiilėi? erdvėlaivis “Discovery”1 

j sėkmingai nusileido Majore dy- 
įSių metų i t ūmoje ir sustojo "nurodytoje! 

higa- ’ vietoje.
her” V ErdySa'ivis atskrido 
esps- ko, pasisuko į Majore 
;uva- ramiai nusileido. , ’

Erdvėlaivį -pasitiko skubiai 
lėktuvas, 'kuris 

grįžtantiems laivyno lakūnams 
nurodė, kiir jie privalo nusi
leisti. ’ .

Iš Cape Canaveral erdvėlaivis 
vos praspruko iš dviejų audrų, 
bet jis sėkmingai pakilo ir Įskri
do į reikalingą orbitą.

Astronautai tuojau palėkto 
du satelitus, erdvėje surado lai
vyno satelito “Leasat”, sustab- W c.
dė jo sukimąsi, pritvirtino nau
jas baterijas ir grįžo į erdvė
laivį.

KAIRAS, Egiptas. — Vokieti
jos užs. reikalų ministeris Hans 
Dietrich Genšer tris dienas pra
leido Artimuose Rytucse. Jis pra 
leido ištisą dieną su Sirijos pre
zidentu Hasanu ir pasirašė drau
giškumo sutartį’ su Vakarų Vo
kietiją.

Iš Damasko jis išskrido tiesiai 
į Kuveitą. Ten praleido dar vie
ną dieną, išderėdamas degalus 
Vakarų Vokietijai.

Trečią dieną jis pasuko i Ka
irą, kur ištisą dieną praleido su 
prezidentu Hosin Mubaraku.

Visi žino, kad Genšerio vado
vauta partija sukėlė didžiausią 
nerimą demokratinėje Vokieti
joje. “Demokratų” partijos mi- 
nisteris palaikė ryšius su Mask
vai dirbančiais agentais. Hans 
Lanbsdorf kiekvieną dieną turi 
eiti į teismą ir aiškintis dėl stam
baus kyšio iš Filch plieno bend
rovės. o dabartinis finansų mi- 
nisteris savo raštinėje turėjo 
Maskvos šnioa-

Rugsėjo 5 d — Šv. Uibona 
Teisutis, Vargūnas.

The First itnd Greatest \
Lithuinian Dady m

rAiuTieNoS

. Britų televizijos vadovybė no
rėjo paruošti platų pranešimą 
apie šiaurės Airijos pradėtas ko-Į 
y.ąs, ir - turėjo .pokalbį -su . airiii j 
vadais. Britton įtikino televizijo 
vadovybę šio pranešimo neda 
ryti, -hę§ tai būtų propaganda 
niaišt^j^ams.

KO-
'i '
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TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAW
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

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

STROKO REIKALAI (4)

bvieskimės paralyžiaus (stroko) reikaluo
se,, tarsi būtume Liaudies Universitete, tik ta
da pajėgsime kiek lengviau sau padėti, būda
mi gydytojo globoje.

Pensininkams .gyvenimiškas reikalavimas.

sveiki
savo

naktį

rau- 
lūpų

z įna

tdšfft ui Hso pas* uiis perlui.' 
Strotal Mretai yra sunki nega
lį e k&rtats net mirtina. Dar- 
btai *ta|tantis, taip programoj 
v r J pėduotu, turi lydėti kiek-, 
VtES'^ mūsiški be jokių atsi- 
kęUihį4jūnų Veiklą atsakančią 
negu JtatetSli viso pasaulio vai
stai nuo siroko. Todėl visi Flo- 
ri^os ir kitų pakraščių lietuviai 
pensininkai, liaukitės k° nors 
gero apturėti be ūkiamų

kimė Krisliuš — iWio|aū5 per- 
simainymą.

Jėzus, paėmęs Pętrą, Jokūbą 
ir Joną, užvedė Juos ant aukš
to kalno, ėa įvyko Jėzaus persi. 
mainymas Jėzaus rūbai ėmė bal 
tai. spindėti. Prie jo pasirodė 
Mozė ir Elijas, kurie su juomi 
kalbėjosi.

Apaštalai, lai matydami, pa
kilo dvasioje Petras sako Jė
zui; “Mums čia gera būta, pada-

Jau žinome,kad yra trys svar 
blausios paralyžiaus priežastys:. 
Mažakraujė (ischemia), krauja !yje esąs Kalbos'cehtrėfl, 
vimas (hemorrhage) n kraujo* 
kamščiu užsikimšimas

Priklausomai nuo

Kalbą tvarko kairėje smege
nų purėje jos priešakinėje da-

Kai kairioji pusė smegenų es. 
(embo-l ti pakenkta (kai.p, kad esti pa 

pakeltos j 

vietos žmogaus (smegenyse, 'tai Į 
kairė, tai dešinė kūno pusė gali 
būti paraližuola, kartu pa'ken-l 
kiant regėjimui ii kalbai.

Sakysime kad pakenkta esti 
desmiuji smegenų pusė, tada« 
priešingoji, kairioji kūno pusė 
tampa snupa’raĮižuota.

-Mat, normaliai taip esti,. kad 
nervai išeina iš vienos smegenų i 
pusės susikryžiuoja pakelyje, 
pereina j kitą kurio pusę.

. .Išeinantieji' itervai iš kairės 
pusės, pereina į dešinę pusę, 
Priešingai, išeirianntiejr iš deši
nes smegenų pusės — pereina į 
kairę kūno pušę,. - :

Laimingesnis tas dešjniam 
kis, kurio kairė .kūno pusė esti 
šįparaližuojąma: .. Ibks gab’ 
dešine ranka darbuotis.

B Laikinas ar nuolatinis
I paralyžitū

cParaližius gali būti. laikina*, 
afr nuolatinių. Vis.- tat siroko dy.

šu

kenkta kalbos centras) ^ada de-l 
šintojf pusė kūn oesti suparab- j 
žuota ir žmogus toks negali kai- i 
tėti. . .1 *

■ Sripresniai 11 s trek ui ‘ smege
nis palietus,žmogus vieną, kūno 
plišę ne lik suparaližuoja, bet 
tofcs ligonis, kaip minėta, negu
li kalbėti ar žodžių -sujungti su 

į jų prasmė. . . L.
\rą, be minėto kalbos cant- 

| ro, daugiau centrų, kurie kcnl- 
j roiiuoja įvairius kūno veiks- 
in,us- < \

Kai -ią,jfcuri -smeggnuiyieIa es
ti paiipkĮApąirofco, jadįitl sudrinka 
atatinkami kūno veiksenai.,

Kaip nimpta, kėi kalbos 
cenra.<, (kairėje.smegenų .pusėj 
esti siiny-rktnanias, žmogaus de- 
šihę k šrib, p usę ne t (k . sūjjarali- 
žuują, b&t toks’paralitikas ne
gali ir kalbėtu- / -

Pfrmoji stroko priežastis 
: mažakraūjė

Dėl sklerozės'priškrefusios ar- 
tėrijps mažiau kraujo patenka Į 
'■megenis. L. » .
’’Brauyiij esantis-pergausus rie- 

. balų Jdekis< užkeniša' dalinai (ar1 
Z" - t: 4 #■ cė.. v- r*- . - . ...» -Z. - *

arterijų nešančių krają j 
ssfctgpnų sfiind}. Viena riebalų 
rūšis kraujuje vadinasi chotee- 
tei’olis. Jas yri žmogaus kūne «■ 
tam tikrame metate pieno rieba
luose, gyvulių mėsoje ir Deba
table, kiaušinio temyje....

Nors paraližius gali bet kada 
dienos metu atsirasti, vienus 
dažniausiai jis pasitaiko naktį: 
S ryto ves tik prabudęs žmo
gus jau nevaldo vienos kūno pu 
sės: lankų, kojų, negali lūpų 
normaliai sučiaupti, jos slenka i 
viaųą pusę (į priešingų nuo su- 
paralizuotosios. nes 
menys nutraukia 
kampą).

Daleidžiama, kari
gui ilsintis sumažta kraujospū
dis. Tada pansbūnko smegeny
se gali būti nepakankama krau- 
j intaką. Tada gali dėl užsikimši
mo kraujagyslės (sukrekusiu 
krfeujo kamščiu — trombu j — 
ir dėl to payaiižis gausis, tai dėl 
užsikimšimo arterijos toks para 
Užius vadinasi trombotiniu 
(thiūmbotie s.roke), nes krau
jo kamštis medicinoje vadina
mas trombu). Taip trombu va
dinamas tik vietoje: kraujas- 
lės spindulyje atsiradęs krajo 
kanšisį Jei toks kamštis esti at
nešamas j kraujagyslę, iš kitos 
vietos,teks kamstiis tada vadina 
si emboliu. Tai tik pavadinimai 
nusakantieji tokio kamščio at
siradimo pobūdį.

Dėl kamščio atsiradimo parali- 
žiaiųs išeitis esti, palyginti, ge
riausia. Po takios kilmės parali- 
žlaus ligonis turi džiugiausia vii 
ties išlikti darbingai gyvu. Pri
klauso tik, kuri smegenų vieta 
esti paliestarir jturi arterija už
kimšta. ’ 'į

Dėl mazakpaiijinio ir dėl mi
nėto kamštinio stroko nukenčia; 
tam tikra vieta smegenyse. To
kių .*m?genų vielą aprūpina 
krauju tam tikra arterija. Dėt 
to gaunas tani tikro veiksmo at_ 
Gk»mo sutrikimas.

Kraujo išsiliejimas 
smegenyse

Imkime iš šitiį pensininkių pavyzd) —• joms nėra ka
da nuobodžiauti, linksminant kitus pensininkus ATvudo 
parengime, Lietuvio sodyboj: lietuviškas dainas dainuo
ja muzikė Elena Aleknienė-Ivanauskaitė—čia gimiisi ir 
buv. Tautinio ansamblio artistė A^-elė Kirvfcitytė.

Nuotrauka M. Nagio
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Antra iš eilės po didžiausios 
pirmos stroko priežasties yra 
kraujo išsiliejimas smegenyse. 
Titi seniau vadinama, .apoplesia. 
Kitas to išsiliejimo pavadinimas 
yra smegenyse kr«ujavnras (ce
rebral hemorrhage L

Tai trumpas kraujavhitas 
smegenų vdmyje, atssradęs trū
kus vienai kūnai arterijai pie
menyse.lada irgi ton vietoji Ju- 
^•trukdo ki-apjo pritekėjimaš. 
Tada smegenys toje i’feSojeįhė- 
gauna deguonie ir ė-ttkrauą-ėį- 
glukczės. r Tokio streip, kaip" ir 
kiekvieno .kitokio pasėkoj -mjsfei 
a veiklos tos kūno dalys, kurias 
jpervuoja išeinantieji ' iš- pa
kenktos smegesių yietoft.:

Gaususf Smegenis-:lįraujavi- 
mas gini p^kenk.?i rdideies vifĮas 
abiejose sniegenų.- skiltyse,T^da 
žmogus toks hetridCusčL nuštąja 
sąmones ir miršta. ; Nuo ‘ tokio- 
kraujavimo mirė šio kpašto pre- 
ž?identas F. Rase vėl tąs?’1

N edidelis sm zgeoPT ’k r zuji
mas, palyginti, geriau > pakelia
mas. Tokio kraujavimo, ‘ smege
nyse yra dvi svąrbiaųsrps pris- 
žastys: pakeltas -kraujospūdis ir 
nenormalumas kraujagyslių šie
nelių. Dabar turint .pakanka
mus vaistus' kraujospūdžio Nu
kėlimui sūnormHotJ, priima di
dele dalimi iš\7engti: minėto 
kmujavimo smegenyše^ik nši> 
kia, kad pakelto kraujospūdžio 
savininkai, ypač? tokie peiisiiilh- 
kai būdami, reikiamai itvankytų 
savo pakeltą kraujospūdį. PĮr- 
miausia toks kraujospūdžio pa
kėlimas mėginamas tvarkyti bė’ 
vaistų.: trėjo pai ’. eigiąDftts: be 
druskos valgant,' pakeltą svorį 
mažinant ir atsakančiai.fudsttd, 
mankštinantis, dirbaflt, tik .’jo
kiu būdu besėdint. Reikia grei
tai — k-irėiviškū žingsniu bėnt 
po 1.) minutės kasdien kiekvie
nam pensininkui (jei -gydytbjjts 
leidžia) pažihgsniudti.

Tik tuos tris dalykus visų pir
ma išpildžius, pagal ręikalį gy 
(lytojo prirašyti, o paciento fe-i’ 
kimiai imami vaistai gali giaint 
reikale talkinti.

O kai atsitiks nelaimė, kai 
kils strokas, tada ^giminėje gy.’ 
dytojas |Mitars kite reikia. Toks 
pacientas tada žinos, kaip elg
tis ,tik r^ik^s tokiam save pri
versti pildyti gydytojo nurody
mus. “I;: :

Dabar ne Rosevdti) laikai tii- 
rima gerų vaistų prmijospil- 
džiui sukilptrolukdž Tbilėl ir to
kiems pattenlint*, ;4taip kad Ho 
suvelto buvo, yf» ritoigia-u vil
ties iš tokio stroko Išsikap.. 
styti. ' - •’ ”

IŠVADA: Gerlausas yra tite 
gydytojas ir tas .pacientas, kį. 
ris užbėga ligai ui akfū/-' Tad Il
si iki vienam pradėkime-he;pb 
gatves bėgioti, -.liet Jriena^ kitą 
imkime lenkti slrokfl Itrvenp- 
mui. Gydv-kimės-vįffl-'’ imimės 
ligas stropiai. Ypaėy cukrinę, -po
dagrą, pakeltą- kraujo!»pū<tj ir 
sklerozę kuo oti'Uflja'HWi ' tvar- 
kyk ime nieke negslėd^mi 'ir ’ per 
vi»ą savo gynęvįtfią.'.Jpk'M ne
geroves kontrobu$4iĮM. Moki
me dtr šiahd^n siu ii ^AlvAs 
niekų niekus: mašyiM- ki»d po

vienos kitos dozės vaistų, ar po 
vieno kito mėnesio dietos rei
kiamas užiaikyipd, jąu pensiniu 
kas gah gi-įžti į nesveikatos pir- 
n^ykštį stovį. Nė, šimtą kart 
nė! šitaip aė vienas nesiekime. 
Mūsų kovą su negatėmis turi tę
stis visą atažių. t’ž tai keiskirųe 
savus nusiteikimui iš nesveikų 
į-sveikesnius. Tik tada mums ir 
gydytojas ir vaistai ims kiek sėk 
ihmgcu taikinti. . Daigiau apie 
tai — kitą'kartą.

fASISKAITYfl:. Arthur An. 
cowitz, AI D. Strokes and their 
Prevention. Ąjove Book,

j STENKlMtS GERU PATA- 
’ RIMU PASINAUDOTI

■ ■ PUZDRU VIRSTA ’' ' 
PŲZDR1U VIRSTA

■ PRAŠYMAS: Didžiai Gerbia
ma Ponas'Daktare Tamstai pri 

, klauso ddetė, d.dėlė ir didelė pa 
1 gaicba ir padėka, dfead Tamsta 

orėk daūg'sehų žiiioriių SVblkati 
pagelbsti ir jų daugelį turi pri
glaudęs. Alvudo Namuose:Jums 
neik.dar gyvam pastatyti šalia 
'fery’žiatm'’ j antinį paminklą 
□ė’ višiis _gėrūs darbus.

L-; >- -.1 - •
’(fettgiaušia 

daugrarisia .seni žinotiės, turiu 
. Jaltoje 'Įietūvife ir kai kuriems 
-jžrti štth'Lu; ilgūs rstraip^niš’ iš- 
jkaityti. Tamsta Naujienom rašai 
Vži^iyz.'att^ reikalu jjr. 88. 198o. 
rl’ūs rašinys labai..ilgas. Prašy- 
.tune parašy ti trumpai: Kaip 
nuo phraĮyŽUu^ apsisaugoti, 
c juo susirgus ktop pasigydyti. 
Kitais ktąttsfffląiš, auklėjimo, 
mndagumo ? -tegul rašo fika. 
rąiį jię turi marias laikomu Tam 
sto ėsi gi baisiai irfirijtas. 1

I Įtos-labai' gražiai dėkui jei- 
&tt-Tatrišta. mūsly prašymą išpil- 

’ uyąi. Iš anksto tąfrar ir labai dė- 
įpjaine.- Floridos ’ Mianri hetu- 
i-iai > • • . (parašas).

PRAŠYMO IŠPILDAMAS, štai 
Tamstų, pageidautas- trumpas 
ji a ta r i m a s, nuo stroko 
apsaugos ir nuo jo gydymosi 
Įsikibta.
; Turėk sveiką įraveldėjimą. 

Prisidėk-motinos - iščiuje -svei
kai. Būk SVEIKAI išnešiotas 
pass motiną - Nesužalotai gimk, 
Crmę-s; aptmėk SVEIKO maisto 
Įiikankainai savo kūnui, protui 
ir nusiteleimams ’.(asmenybei). 
Ąpsišviesk dabartinės medicinas 
žmonis nuo stroko apsaugos ir 
jo gyiiyirio rfeiltsdodse. Tai į- vi
sa prirgrattol kaMfątttū klausimu. 
Dabar griebkis T^fctatflo dar- 

-fetį-*-.. v'-' vj
Ko norėjMr sau iT< šfirvleMs ben 

drartarbrams, Mielas Penaifun
ked gavai Tfūiiipaū drūtai —per 
minutę yijžjno.au kaip saugotis 
nuo neilga. Gali eiti
sgt| toijau kr*tomis Hti ar po_ 
Mikucti iŠŽ tuščio *j toakirą- pils- 
■«» .

Bet kas iš do: nenirsiteikusio 
i fiokyll $. nieką, 'iš
mokti. tol. kni Pl rtttsiM'kk mo- 
kyib- Todėl Tamsta tupi. Iteu-tis 
ir<jkJ’d PEfiLKfe Pltfctfe. Vi
sai va$-
deam piajjsky. geneli!) 4 glau

dyti. Tikrar sveikata daug taer.

pastangų Pradėkite tikrai lie
tuviškai, krikščioniškai gyven
ti; paskaitykite stipresnieji, pa
aiškinkite pajėgesnieji saviems 
siąMiesnieins broliams taip ss’ar- 
biū reikalu žinias šiame skyriuje 
paduodamas. Tai retai sutinka
mos lietuviškoje raštijoje sa
viems pasitarnavimas. Liaukitės 
pūzdrais virsti: strimkime save 
nagan ir keistame savo nesvei
ko gyvenimo vagą daug sveikas 
ne lik tada mes galėsime tikė
tis šio to geresnio stroko reika
luose. Atgaivinkime Lietuvoje 
turėtus Liaudies Universitetus 
čia išeivijoje, didžiausiam sa
vam gėriui visose, ypač sveika
tos, srityse. Taip — ir nė per 
Floridos vandens bangą kitaip!

rykime tris palapines vienąTau, 
kitą Mozei ir trečią Elijui.” Jie 
buvo dieviško džiaugsmo pagm 
ti, kad nebenorėjo grįžti nuo 
kalno žemyn.

Iš aukštybių pasigirdo bal
sas: — “Šis yra mano mylima
sis sūnus: Jo klausykite’’.

GILIOS MINTYS

Kūli. Juozas Juozevičius

Kigkyienam i pravartu .. sįsvyje 
gėlą -didinti giltomis mintimis: 
n&tidbjąiitis. Elkitės taip: . gi-y_ 
name-br'e paiogiai atsisėdęs, už- 
simarkite raukais ir pečius at
palaidavęs palengva iškvėpk per 
norį; giliai įkvėpk, palengva iš
kvėpk. Kartok gilų, reguliarų ir 
ir neskubant pastovų alsavimą 
du kart dienoje po 5—10 — 20 
minučių: Jauskis atsipalaidavęs 
ir galvok apie sau priimtinus ir 
artimus naudingus dalykus, visai 
nuo kasdienybės atsitolinęs, bė
rai gali tokiam elgesiui talkiu- 
ti gilios mintys, arba ir savosios, 
kai tokias turime.

Persimainykite paruoškime sa

vyje daugiau vietos gėriui
Visi turime keistis geresniais: 

persimainyti iš gėrėjų į blaivi
ninkus ar salk ingi uosius; iš 
skriaudėjų į pagalbą teikian
čiuosius; iš apkalbėtojų į vien 
gerai, arba nieko, aipie artimą 
kaHjaričiuorius... Čia pi išimi n-

Apaštalai girdėjo jo dievišką 
išmintimi ipereunktus pamoky
mus. Jie matė Jo slebuklus.Ta- 
čiau jų akyse vistiek liko Dievo 
Sūnus žmogaus kūne. Kūnas, 
kaip žmogaus kūnas gali būti 
pažeidžiamas Kūnas kaip daiikt 
tas, gali būti pažeidžiamas. Kū
nas kaip daiktas, turi visas žmo
giškas savybes, pasmerktas su- 
įrįmui ir sunaikinimui.

Peieaių dieną kunigas ber. 
damas pelenus ant galvos, sako: 
-L*Atsimink, žmogau, dulke esi 
ii į dulkę pavirsi.’’

Jėzūs, priimdamas žmogaus 
-kūno savybes iy likimą. Apaš'ta- 
ląį,-^tfėlgdami į Jėzų, negalėjo 
Itoitofs-dieviško jo kūn? įžveig-

; : .Ai 
’•■Atėjo Didžioji Savaitė su Pa

skutine Vakariene,kryžiaus kam 
čia ir palaidojimu uoloje. Rei
kėjo dar lyg kokio apaštalų dva
sios paruošimo didžiajam Prisi
kėlimui iŠ numirusių.

Prišikėįęs^iš ''nūit^t^ių Jė
zaus kūpąs jau turėjo te-hu^s- 
n^‘ša\ yl)^./jis Įeidavo pro už
darymas dūris. Jis pasirodydavo 
tai šėn, tai ten. Išnyko žmogaus 
kūliui ypatingi sąlygojimai lai
ko ir materijos.

5fes esaniė. savotiški, kas lie- 
čia tikejnrib'iiailykus; 'Esame nė.’ 
linkę-lengvai" tikėti Tr priimti. 
Greičiau sutiksime, kad iš kitų 
planetų atskrenda -į žemę lėkš
čių šviesos; gal būt ir protingos 
būtybės. Patikėsime, kad tos 
butybėsį gisl būt, ir neturi žmo
gaus kūno materijos.

Iš kitos pusės ir tuo galima 
patikėti. Mokslas sako, kad er
dvėse nėra nei laiko, nei vietos 
matavimų. Mokslas sako, kad 
nėra materijos, viskas, ką mes 
matome, tai ne daiktai, o ener
gijos jėgos judesiai....

• Ir tapau savosio,z lietuviško 
visuomenės tarnas, ne, dar dau
giai) — jos vergas, dėl/jes metų 
metais nebematęs, / kaip skaisti 
saulutė šviečia ir 'džiugina. Kur 
tik kas m< n liepė eiti, ėjau, ne
atsiklausdamas, kas jį galiojo 
man liepti: bet tik visuomenės 
labui Ėjau dirbau be atodairos, 
laiku nesumetęs. ar aš tam kva
lifikuotas!
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i’ v kaip žydai rūpinosi senomis savo
;• H ( KNYGOMIS

ias įšmngeliavo. Jeigu Amerikos 
valdžia būtų žinojusi, kad tai 

, bįta labai brangios hebrajiškos 
knygos, tai gal būtų privertę Dr. ( 
Gutrpaną sumokėti už brange
nybių .Itveanną. Dr. Gutmana.> 

i matyti, nieko muitininkams nė
rė savo valizas, 

muitininkai pažiurėjo, kad tai 
yia knygos>;.it; dar Senos, tai jų 
nei nežiūrėjo. Liepe uždaryti sa

vo čemodanus ir eiti. i
Amerika už knygas jokių mui

tų neima. Amerikiečiai džiau
giasi, kad Amerikon kas nors 
spausdintų knygų atveža. Ame
rikiečiai knygą skaito kultūriniu 
įrankiu. Kas ■ skaito knygą, tai 
Amerikai nepavojingas. Jie ir 
-dabar Įleidžia į Ameriką Rusi-' 
joj spausdintas komunistų kny-, 
gas. Aihetikiečiai .leidžia skaity-1

■ ti Rusijoje spausdintas komu-'

‘ Y’įjyja Sothebg bendre^e^ įbtivo: 
iškeltą 1984 metu hifžeHo'Aaj^- 
pdsif Paskelbtas sprendimas įteik 
ttts rągp)iįjčip 1? dienos vakarą. 
' Įš vąržyiynilĮ. buvo par^jio- 
tės'Sl sends žydii knvffos. BųVoį ‘V- t- j 
ūr ij” i • tiL • < Le'i pasakė. Jis pradaipirduGia Sabai sena ranka rašyta r ... . , .
hebrajiška Biblija ir tokių pačių 
prūdų p igautinta bebrąjiška Po
terių knyga--1 i-’ ?i'. ’

1 Amerikos žydui hebra idiše 
kąlba, kąij> įigtųvos lityakąi. 
Daugelis jų įiebrajiškai niek£ ne- 
rilpr-anta.’ ;Viętas lotas gali žbdį 
kitą ir hebrajiškai Suprasti.

rabinas, . turėjęs 
hęhrijišktis Biblijos paragrafus 
paskaitydavo- hebrajiškai, o -vė- 
Įiąu htvak’arh aiškino jiems mo
kama ir suprahtąma žydiška kai-

v J. ' U ■ \ ■
■ Tą,patį rabĮnas’^rė irisu po-j rūstinęs knygas, o vėliau leidžia1 
teriaiš. Rafciiias sveikindavo heb- Į amerikiečiams pasisakyti ir pasi-į 
iąjiškai,. c .litvakai atsakydavo žiūrėti, ar yra viskas taip gražu,!

R?! hebrajiškai; ųie j<riip knygose aprašyta.

Mikas Šileikis Čikagos Akvariumas

Tokiu pavadinimu šiomis die-» jis beveik kas 
- -Honiis pasirodė Antano Pleškio j— 

ųeziiįojcybet- jie ateakingjo heb-’-retoriūi Benjaminui Gotlaw ska? parašyta 40 psl. knygutė — bre-

munistįnįus laikraščius, o vėliau-1 “Draugo”
Aiar leido jam nuvažiuoti į Ru-Į^v- š- ,n- liepos 2 a 
■šfją’tr pasižiūrėti, kaip ter, vis-’ 
kas atrodė. Ką jis-, matė, tai nu- Į 
sigando. Kai grįžo, tai parašė

^ę|)^jŽkai. Bet hebrajiškai; >j 
riė^^ęi^.-Jie hebrajiškų žod^ųĮ'jje‘ieido komunistij partijos sek-

•’jšįyaįzdąvo, ' (yfį visus, Rusijoj leidžiamus ko-( siurėlė. 
Die.Yas • hėbfajSkąi geriąn sįljįt 
fąiifąfnega'jdįškaŲta-i j dm ir; ata 
ŠąięHiėjo. ■'<.72^ėMcos?žy<iaiA.w- 

žudžius blogai ištardavo.
Į^ąsEhęįįajSkgi mbka, tai ausis

'ites 7 . ..ĖS?!; storiausią knygą ir atsisakė iš j
Žinantieji .aiškino, sekretoriaus pareigų ir patarė

įštąįįi- bet pasipiktinę .žydai tarė 
Šąy^i^j.Teu ^ųtrųs tąisyūras ir pa

dlgiis-: metuS; ėjo; 
3yi^}?jk.rąštišw‘^ražhąit” sųrą- 

iijtyąkų ištirtus, hębrąjiš- 
ktis> žodžius ir. ’iš zjydų tyčjodayo - 
^.įPąb^ąi^^sųiį-jBęręcas. Žy- 
dąų jąųsdąvbsĮ: keratii;; Perecui, 
įiąt įjain; nįekoy nesakydavo-. 
ddšįąįto'nį^inonė,' gilėjo šaky
ti? ;is- žydu, >Sėt ■-. Anięr įkos 'tėįsį- 
riinkąi neiųrėjb-teisės.to daryti? 
VfT^tne paaiškėjo, kilygas’Ame 
rįkdtažątyežįtLDr. Aleksandras 
(JufaaBkąs^.y^įškai jis savo 'pa? 
Vajriįę rašydavo, , Gųttmąnn; Jiš- 
bįryp-'-'VC'^itatijos Į aukščiausius 
SfįolĖ^ĮųŠ.'įjįigęs--žydas..; Be;vokie • 

idiš'.kąhjų, Dr, ;Gjrtmąpąš
.Jis. buvo 

Ęeįįįj^kęŠ

į

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SUSKALDYMAS panto? Tat kam buvo užmestas 
soviet’nis tinklas ir kas labiausiai 

ji Įsipainiojo, ar ne vedamųjų 
rašė-as b. kv-?

Toliau b. kv. rašo: "Svarbiau
sias tokių agentų uždavinys — 
sukelti lietuvių išeivių tarpe ne
santaiką, kelti vaidus, nesutari- 

k tirti paraleliškas organi- 
s. paimti vieną kitą laikraš- 
;avo kontrolę— Didžiausios

vedamųjų rašėjas b.
I. vedamaja

me str. pavadintame “Užmetami 
tinklai išeivi ai sunaikinti’ 
i is rašo:

“Efektyvesnis yra slaptu 
vietų agentu veikimas

• tarpe. Taigi mus nuolat seka tam [ 
' tikras ju agentų skaičius, kurie 
stengiasi emigrantų veiklą nu- 

>ti jiems nerimą linkme”.
Prisiminkime tik to “Draugo” 

ved. rašėjo b. kv. per 10 metu 
i rašytus vedamuosius, kuriuose

ivaitę nuolatos
* internretaciia' 

— aiškinimą, kad pagal Helsin-I 
kio Baigiamąjį Akta Pabaltijo! 
valstybės buvo (už “Judo gra
šius”) parduotos sovietams; nors 
JAV prezidentas Fordas ir JAV | 

viskiai pasakė, kad •
Helsinkio Baigiamasis Aktas nė
ra taikob sutartis, pagal kuria vra1 

.. . . nustatomos valstybes sienos, o‘ išeiviu 4._ ... t . I' tik tarpvulstyoinio santykiavimo

ten Kongresas

jaunuoliai < kupante tarnyboje 
(šį straipsnį galima laikyti ideo
loginio pobūdžio) ii Marguette 
Parko LB apylinkės stiskaldy-
mas.

I’ier gyventojai,,kurie buvo ne-*>» 
paprastai susirūpinę savo vitn-į- 
turėto sūnaus sveikata. Jie daūj-» 
naktų akiu nesudėjo, daug mai-» 
qų sukalbėjo, kad tik jų sūne-Ų 
Es pasveiktų. Prie Raimundo tė-J' 
veliu, žmonos džiaugsmo jun'** 
giasi ir jo idėjos draugai skautais*

IDEOLOGINIS SKILIMAS

čia daugiam in yra kalbama 
apie ALTo ir Liet. Bendr. vado
vų nuomonių skiitumą dėl kul
tūrinio bendradarbiavimo ir til-' 
tų statymo su okupanto staty
tiniais. Knygutėje trumpai apra-1 bendrovės, direktoriumi, rengia- 
šoma kaip JAV LB jau nuo pat' si kelionei po Europą- Žada an- 
1965 m. anot “Draugo” ved. ra-t lankyti: Prancūziją, Vokietiją, 
sėjo b. kv. išsireiškimo, pateko Pirėnų pusiasalio vahtybes. Ja- 
i okup. KGB agentų užmestą njną, kaip dailininkę vilioja Eu- 
tinklą. Kai 1966 m. buvo rengia-1 repos menp pasaulis, o Ira — biz- 
mas Pasaulio Lietuvių Jaunimo nio reikalai šiems lietuviški} rei- 
Kongresas ir iš to tinklo ir šian- . kalu dosniems rėmėjams linki? 
dien nepajėgia išsipainioti. Ten ( me laimingos kelionės) gerų nuo- 
taip j>at rasite PLB vadovybės 
užginantį pasisakymą, rašytą 
■et. jėzuitų provinciolui dėl bol

ševikinių filmų rodymo Jauni
mo Centre. Taip pat rasite ilga
mečio KGB pareigūno, majoro 
latvio Lešinskio pasisakymą išei
vijos skaldymo reikalų.

Patartina kiekvienam lietuviui 
tą knygutę perskaityti. Ji plati
nama dykai — ji išleista mece
natų aukomis Gaunama pas au
torių A. Pleškį, 6031 So. Fair- 
field Ave., Chicago 111 6C629 

J. Petraiti

• Datl. Januta. Menkutė — 
Marks, su savo vyru Ira, bran
genybių biznieriumi. Whitehall

taiku.
Linki draugai, kaimynai.

Nuopelnas

SJykį pas didįjį airių rašytoją 
ir humoristą Bernardą Sdaw at-, 
vyko jaunas vyras ir pasigyrė:

“Mečiau mediciną, kad galėčiau 
pasidaryti rašytoju. Manau, kad 
tuo1 būdu geriau patarnausiu 
žmonijai”, jis pasigyrė.

“Norėdamas žmonijai patac
naiiti tamsta neprivalai pašidąry- 

i ti rašytoju”, pasakė Shaw.
t “Kaip tai, aš nesuprantu?” 

Mišauskns, bu-’. .“Tamsta jau geriausiai pasi
tarnavai žmonijai mesdamas me
diciną”, paaiškino Shaw.

mus. 
zacij 
ti į 
pastangos buvo nukreiptos Į pa
jėgiausią išeiviu Lietuvių Bend
ruomenę. Suskaldyti nepavyko, 
bet vienoje kitoje vietoje (Chi- 
cagoje, Floridoje) šimtinę kitą 
lietuviu atskėlė. Buvo pasisavin
tas ir pats Lietuviu Bendruome
nės vardas”.

A. Pleškio parašytoje kny
gutėje “JAV Lietuvių Bendruo
menės suskaldymas” yra pateik
ta daug^/bė faktų, paimtų, iš Liet. 
Bendr. oficiozo “Pasaulio lietu
vio”, frontininkų ofic. politinio 
žurnalo “Į Laisvę”, kitų žurna-i 
lų ir dienraščių, kur aiškiais fak-’ 
tais Įrodyta, kas suskaldė’ JAV 
Lietuvių Bendruomenę.

Knygutė yra suskirstyta į dvi 
dalis. Pirmoje dalyje yra pa
teikta ir aptarta JA.V LB skili
mas požiūriu: susitarimų su AL- 
Tu, JAV LB steigiamojo akto 
iškilmingų pasižadėjimų ir savo 
pačių (JAV LB) įstatų nevykdy
mas ir antroji dalis, tai ideolo
ginis skilimas.

Raimundas
skautų veikėjas, skautinin

kas, JAV kari-iomenės vetera
nas, buvo gana stipriai susirgęs. 
Gulėjo Veteranu ligoninėje, kur 
.-avo žmonelės buvo rūpestin
gai lankomas, moraliai remia
mas. šiuo metu ligonis jau svei
ksta, gyvenimui, šypsosi Ligonio 
sveikatos „gerėjimu ypač džiau
giasi jo tėveDai. Mišauskai, Union

ves
e nossekretoriaus pareigų ir patarė 

kitiems netikėti, ką komunistai 
pasakojo.

Dr-. Gutinanas,- atvažiavęs Į 
-New Yorką, dėstė keliose žydų kreįp 
rabinų seiuinarįjcse. Jis jiems j - -
aiškino Bibliją ir kitas senas kny- Į 
gas.. Vėliau tas. pats mokytas pro ! 
fesoriuš buvo Cincinati mieste i r Į 
dęstė Hebrajų Sinagogos kole-* 
gijoje. Jlš ten dėste, kol suse-j

: no, bėt;.visvien profesoriauti ne-' 
sustojo.. Jo žinios ir komentarai i 
buvo toki Įdėmūs, kad rabinai ir 
šiandien jį; pripažįsta, kaip dide
li Biblijos žinovą.
. Paaiškėjo, kad Dr. Gutmanas

. Berlyne buvo Hebrajų rabinų
‘.eminaiijos dėstytojas.* Berlynedu seminariją išgriovė, rabinus 
jis .dėstė ilgus metus. Bet kai. suėmė, o žydiškas knygas sųde- 
.Vokietijoj įsistiprino naciai, tai gino.

: rabinai ir. jų profesoriai pradėjo Į 
.bėgti, iš Vokietijos. Jie nujautė,! 
;kad naciai bus labai žiaurūs su 
-žydais:; Dalis rabinų ir Dr. Gut-
ip^j-.mokinių pabėgo iš Vokie- Į 
lifosIkjai dar. buvo galima bėgti. Į
' .Berlyno rabinų seminarijos va

------ —

Ongos knygos

dovybė patarė Dr.
bėgti. Jie davė jam vertinges-

geros valios pareiškimas visiems 
to akio signatarams pasižadant; 
gerbti ir vykdyti pagrindines j 
žmogaus teises ir. kad Pabaltijo, 
valstybes JAV niekad Sovietui 
S-gai nepripažino ir ateityje ne
pripažins.

Visuose trijose Helsinkio Ak-

. Teisėjas kreipėsi i liudininką:
— Jūs matėte, kad chuliganas 

. mušą.žmogų, bet, užuot padėjęs 
nukentėjusiam, pabėgote. Palik
ti užpultą draugą ir bėgti — la

bai negražu!'.' K -į
. — Užtat sveika. ?

Gutmanui to patikrinimo konferencijose:
Belgrade, o ypač TŽadride ir 

nes knygas, kad išvežtu iš Vo- Otavoje, tese konferencijose JA.- 
kietijos. Jie taip ir padarė. Pa- V delegacijos labai 
rinko vertingesnes knygas ir iš
gelbėjo nuo nacių.

1941 metais, kai tik naciai įsis
tiprino Berlyne, tai minėta žy-

priai pasi
sakė prieš Sovietų S-gą dėl Hel
sinkio Akto nevykdvmo dėl ne
teisėtos Pabaltijo, valstybių oku
pacijos ir jų įjungimo į Sovietų 
S-ga. Ir -

Kieno naudai ir kieno įtaigu
lamas “Draugo’’ koluiUnistas b.

rašė tuos suktus ĮpĮistinius 
sniu Lietūvbs oku-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija^ lietuviams ištikimai-tarnaujanti jau per 97 metux,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti'4r kitieits, kurie tuos 
darbus dirba, i ’ • *' •' ?< i, x

/ SLA ~ išmokėjo daugfau kaip AŠTUONIS iHLUONUS dolerį 
i apdraudų savo -nariams. ’

5LA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindui 
Kiekvienas lietuyiš ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti jki $10,000/\

- SLA — apdraudžia ir Taupomąja ‘ apdrąuda — Endoinnent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aekiančiiin 
aukštojo mokslo ir ju gyyėnimp pradžiai-, i;. - ?

SLA — vaikus apdraudžia pigia -terminuota ap<frąudą:. už 
$1,000 apdraudos šumą-teĮnbka1^ $3?^ -TOtttįt 
kuopų • yra visose lietuvių- kolonijose. * 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėju

PIRMOSIOS DALIES TURI-

ę

Įvadas. Skilimo priežastys, JA- 
V LB Aktas paskelbtas JAV LB 
šventėje ir jos dalyvių iškilmin
gai pasirašytas ALTo griovimo 
pradžia. Kitu pasisakymai dėl

Galite kreiptis Ir tiesai | SLA Centrę .T 

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

ratiniai rinkimai, JAV lietuviai
Madūu-o, P. Teeito, V. Stankos

K Riufcįfo, ,tįr. K*xte Griniaus,. ’ taip pat K. Matusevičiaua ir 7 
WeĖaui. rtralpanlai tfatOfas, Iliustruotos auotraukomli i

M. G.
(Bus daugiau)

KGB agentų infiltracijos. Demok 
t=! ■ ■ ----- " “

v

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI IK

IN. Kirlo Griniaus, ATSDUNTMAI IR MINTYS, 
cn tomu.................... .— ęio.oo

t

Jis

3UTESTING.-V išPILDOLG RECEPTAI
PUŠYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
?sL ryto iki 10 vai, vakai

D. EEHLMAN, B.S-, Registruotas yadatnizikju?

Citiy lokitj pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai iple dxin; 
bei Jų Irtoriją Ir etg$. Įdomi skaityti ir nedainnojm 

tiėni,. gėrintii tutorėi puikiu ftiHuml Ir inrinktaij dtxJm-enhnS’ 
M uBrtlfafals. Studlji yra 151 pusL, kainuoji UL

VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAI Antano Rūke apraij 
Jucio Adomaičio;—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sarnw 

fyrenimo bruotij aprašymu, bet tiksli to laikotarpio buities !lt« 
natūrinė įtudija, luskirrtyta itkirsneliala T« 200 puslapiu knyjr

For constipation relief tomorrow
> j reach far EX-LAX toniaht

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight, j 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder*"

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc.. 19S2

Vemtai pąreiyta ftudij* apie Rytprtrlu*. remtantii Paišinta » 
Ltfcfttvoe apakrtilą duomenim ta LpraJymai Jdomtti kiekvienai: 
lėtintai. Lekfiny* HiuetmotM Motrankomta. patatlfoje duodami 
HtorirdiJij pevedfnlmatafr Ju retintai | rokleėlą kalbą. ItaB*’ 
MKnfoji ĖS jtmL knygoje yra RytprOcfą kmėtapta Kaina B#

* t4 GAUTOS LITO ralytojot FetronėM* Oriatafita ttf 
aitefrna' b minty apie tameita tr rietas neprfk. Lietuvoje Ir ptr 
miffteta bcBeriktj okupedjoe mėtota. Knyga turi 334 puklapia. 
birt kainuoja tik Q. . -« ' . i

■"*w

a; 1 JULIUS JANONIS, poetai tr revoDudonleriua, neruprs 
to h klaidingai interpretuojamai gyvenime ir politikoje! tik a 
Farglo Jalinską knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
Mją Dabar bOtij Jj galim* pavadinti kovotoju ui imogam tais* 
tayf* y-t fidetio formato, >55 pnatepią, kainuoja M.

t
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Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. —----------------------

3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl._______

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

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

6. J. Venclavoj, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl. ______________________________________

NAUJIENOS, 1729 So. Halstad St, Chicago. El. 60603 siųs
kite čekj Ir pridSkte viMą dolerį perslchthno IČ’jJSmm.

i
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$6.00

$5.00

$5.00

M-00

|2.00

IS PRAEIT]
ATEINA LIETUVA,

p&r&čč 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, ku bei k>3* tr 
§et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuviua 
Ir lietuvių kalba. Jis mokėsi kartu su kun Jaunium ir prof. X,

lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė MksHujr vertimu# 
Jr patarė mums toliau studijuoti.
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PAVERGTAI LIETUVAI REIKIA NE TIK LAISVĖS, 
BET IR NEPRIKLAUSOMYBĖS!

“Draugo” š. m. rugpiūčio 24 d. numeryje buvo įdėtas ' 
pranešimas apie Baltų Laisvės Lygos, Los Angeles pub- ’ 
likaciją, pavadintą “Puikus Baltų lygos lankstinukas”.

Nesu matęs to “Draugo” korespondento išgarbinto 
lankstinuko, tik man užkliuvo to lankstinuko antraštė: 
“The Baltic Nations i All We Wabt is Freedom.”

Man ro^qs, kad šitaip statant Pabaltijo tautų lais
vės klausimą, yra kompromituojamas jų pagrindinis 
tikslas, kad jos ne tik nori laisvės, bet ir pilnos nepri
klausomybės. Tos nepriklausomybės nori nuo Sovietų 
Sąjungos jų reikalų tvarkymo.

Jei mes sakome, kad Pabaltijo tautos nori tik lais
vės, būdamos Sovietų Sąjungos sudėtyje, tai mes jas 
degraduojame tik į Sovietų Sąjungos etnines grupes, 
kurios visos nori daugiau laisvės nuo tos Sovietų Sąjun
gos centralizuotos bolševikinės sistemos, kurią nusta
to ir išlaiko tik tikrieji Rusijos kacapai, nors prie jų 
prisideda ir kitų pavergtų tautų išgamos! i

Lietuvių politiniai veiksniai laisvame pasaulyje • 
bandė eilę metų užkirsti kelią Vakarų pasaulio politi-

kaip apie So- silenkia su JAV priimtais teisės 
tik siekiančios

-■ ~-y_ t į.-

• PRIEŠ DEŠIMTMETĮ TRAKUOSE BALTISTHįOSlaisvės?
Labai didelį vaidmenį lietuvių tautos išsilaisvinimo.

• kovoje vaidina Katalikų Bažnyčia, Kažkaip jos pasį- 
šventusiems idealistams pavyko per ilgą keliolikos me
tų laikotarpį pavergtoje Lietuvoje paruošti ir- išleisti 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numerius.

Mes .turime d t.
talikų pogrindžio pasiekimais.

Vienok, kartais ir laisvųjų lietuvių spaudoje ■ pasi- ~ .. ...
girsta balsų, kad tos Kronikos pasisako išimtinai tik ūži ” Amerikos, bet iki sic 
religijos laisvę ir kad jose labai retai arba niekados ne-.
užsimenama apie lietuvių tautos išsilaisvinimą iš So- įq įr paėdoje-rusų pavergtoje Lie-

I tųvoje. Rašinyje daug naujų da- 
, -• - ... . . t ži_

KONFERENCIJĄ BAIGĖ RUSAS STEPAVQVAS 
LIETUVIŠKAI

bandė eilę metų užkirsti kelią Vakarų 
kams kalbėti apie Pabaltijo tautas, tik 
vietų Sąjungos etnines grupes, kurios 
sau daugiau laisvės Sovietų imperijoje.

Labai būtų blogai, kad tas išgarsintas Baltų 
lygos lankstinukas paremtų tokius samprota
vimus.

Pastaraisiais mėnesiais mums tenka daug skaityti 
ir girdėti apie Pietų Afrikos juodaodžių ir mulatų, 
kurie sudaro to krašto didžiausią gyventojų dalį, ko
vas dėl jų laisvės.

Negi mes norime lietuvių tautos nepriklausomybės 
pastangas pastatyti greta tų spalvotų pietų afrikiečių

1V48-19?? m J- Stepanevis 
i studijavo Maskvos muversitftė 
I Romanų, germanų filologijos sky 
Į ri liję jis daugiausia dėmesio sky- 
Į rė ispanų lt?lbps ir literatūros 
I rūdijoms, o klasikinės filologijos 
I skvrttije intensyviai studijavo 

lotynų kalba- universite- 
I tą, J. Stepanovas iš karto buvo 
j paliktas profesoriaus V. Zvegin- 
i (.evo vaaovatt amos Bendrosios 

ir istorinės lyginamosios kalbo- 
. tyros katedros aspirantūroje. 
! 1956 m. jis baigė rašyti kandida- 
' tinę disertaciją apie IX — XIII 
I a senosios prancūzų ir senosios 
I ispanu kalbos sintaksės proble- 
į mas (disertacijos vadovas dabar

tis TSRS MA narys korespon- 
rientas profesorius R. Budago
vas).

Baigęs aspirantūra, J, Stepa- 
I novas, Kaip daug žadantis roma- 
| nistas, buvo pasiųstas stažuoti į 

Faryž.ų čia jis daugiausia laiko 
praleido Sorbonoje ii College dę 
France. Galųna sakyti, jog J. 
Stepaiiovui labai pasisekė: jo sta
žuotės metu (1957-1958 m-) šio-

Paryžiaus aukštosiose mokyk
lose dar profesonavG Emilis 
Benveirstas (Benver.iste) — vie
nas žymiausių pasaulio indoeu
ropeistų. Tai tas pats beveik le- 
cendinis vaikinas, kuriam, dar 
nepaskelbusiam jokių didesnių 
darbų, 1928 m. garsusis Antua
nas Mejė (Meillet), apstuibinda- 
,pąs daugelį pasaulio mokslinin
kų, palike savp katedrą College 
de France. E. Benvenistas, ir 
kaip mokslininkas, ir kaip as
menybė. J. Stepanovui palike dt 
džių^ įspūdį. Viena proga jis 
v ra'prasitaręs, jog jo, kaip meks- 
11 įlinko; kelyje du didžiausi au
toritetai buvo žynius rusų logi
kas; iCrįįVįi-1 Hėgelio vertėj as, 
;vla_;kvos universiteto profesorius 
P. Popbviis ir E. Benvenistas; 
Pirmasis jį žavėjo sayo moksli
nes etikos pažiūrų sistema, ant- 
jasis — lingvistiniais tyrinėji
mais ir atradimais. Nenuostabu, 
sad.kąi TSRS Mokslų Akademi
ja » pradėjo leisli žymiausių pa
saulio kalbininkų raštų seriją, Ę. 
Bęnvenistc darbų rinktinę pati
kėjo parengti J Stepanovui. 197? 
m. buvo išleista E. Benvenistl
Bendroji kalbotyra” su J. Ste- 

pąųovo komentarais ir gražii 
įžanginiu straipsniu.

Paryžiuje J. Stepanovas sttl 
dįjavo ir prie Sorbonos esančio
je Aukštojoje, vertėjų mokyklo
je-

(Bus daugiau)

I

SpaųsdiĮiame iš ViJniaus atėjiu oje, kurioje dalyvay^;.’^ tik 
smose “Kultūros^ baruose” ^paus Tarvbų Sąjungos moju uaniivvivo iki vinn.LA? lUfiiiivnuo. - . ' ” : ...

, , . ■ . . T. , i dinta: MŠHii apie 1977 metais bet ir svecrn is Lenkijos.
labai- -džiaugtis tokiais Lietuvos ka- . ^ykmja Baltistikom Resjiubiik^. Vokietijoj:Wiok-

■ ' konferenciją. Jojfe dalyvavo" įvai rjuinėsį Respublikos, jųg^sįayv,
rių .valstybių atstovai, iškaitanti jos, Norvegijos, Švedijoj Vokiėfr' 

meto į jos Feileratj’viriės-
Šveicarijos. Jungtinių^f^tikos 
Valstijų, konferencijas '-teigė
jams ir šeimininkams- padėkojo 

į TSRS Mokslų Akadrinįjėį Kal- 
' uotyros instituto pref^ėrim Ju
rijus Stepanovas. Jėj'^^įida 
lūra palinkta buvo neaptikti- 
nd: lietuviai pasakė';^--^Įę tik 
paskutinį sakinį, betpšį|£ -kalba, 

’ ir kalbėjo, dideliam dijugeJje nu
stebimui, be jokio popi^pėlią, nje 
kur nesumaišydamas'^j^^fiškų 
žodžių galūnių, gražiaūsiįa ištar
damas visokius balsių -ilgumus 
ir priegaidės^ ’ ’.'-tW

Kai 1948 m- - J u rijus-Stepano
vas baigė vieną Maškyas^^duri- 

; nę mokyklą, dėl tolesnio; gyveni 
mo kelio ir būsiriipsį^s pijofesi- 

jos jam galvos laužyti .nereikė 
jc — mat, be brandos; atestato, 
jis gavo jaū ir ispanų kaibos ver- 

; ėjo diplomą. • .

apie rrrinėtą konferenciją nieko 
nežinojome, bet.retas ką težino-

vietų Sąjungos vergijos. . - j
Taigi, čia turime ir vieną labai ryškų pavyzdį ko-, iykų, koriuos visiems verta 

vos už laisvę, t. y. už religijos laisvę, bet ne už tautos : not1’ bet yrą daug ir netikslumų, 
. • j apie kuriuos pakalbėsime šiomis

issilaisvimmą. .. . . . (lienomis.'
Baltų Laisvės Lyga, atrodo, labai energingai ir.l.. i;

tiksliai veikia prieš tą OSI įstaigą, keliančią vadina- 1
mas karo nusikaltėliams išpilietinimo arba deportaci- į- Tarptautinių konferencijų, sim 

’ 1 ' poziumų baigimo iškilmėse, pap
rastai kas nors iš svečių padėko
ja šeimininkams už rūpesčius, 
pašneka' apie konferencijos ar 
simpoziumo nauda tolesnei moks 
lo raidai. Būna dažniausiai tai vi
siems dalyviams gerai žinomas 
mokslininkas, o savo žodį jis pa
sistengia užbaigti šeimininkų 
gimtąja kalba.

1975 m. rugsėjo 27 dieną III 
sąjunginėje baltistikos konferen-

I jos bylas.
Netenka aiškinti, kad toji OSI įstaiga dažnai pra- 

ir teisingumo stan-
daliais.

Bet kuomet toji Lyga paliečia bendruosius 
tijo tautų laisvinimo žygius, dažnai tos Lygos veiks
mais tenka apsirikti.

Neseniai , iš tos Baltų Lygos svarstybų buvo išėjusi 
nuomonė, nuvertinti Pabaltijo valstybių užgrobimo ne
pripažinimą ir Pabaltijo diplomatinių atstovų reikšmę. 
Dabar vėl turime tą Pabaltijo tik laisvės, o ne išsilaisvi
nimo skelbimą.

Iš tų pastabų peršasi išvada, kad Lietuvos luisvi- 
r___ c________ o______ _________ _______________ nimo byloje visų veiksnių ir veiksnelių pastangos tufė-
siekimų, jei mes sakome, kad lietuvių tauta irgi nori tik tų būti suderintos, kad jie visi vartotų vienodą kalbą.

Pabal-

* . * *

N. Red.

Eįmfcaip 
feftdies

l 
i

Kitaip, mūsų pastangos tautos laisvinimo byloje pasi
dalys panašios į tą Babelio bokšto statymą?.-*

Dr. Kazys Šidlauskas

— Telefono kainos nuo š. m. 
rugsėjo mėn. atpigs 2%. Tokį 
potvarkį paskelbtų CRTC- -Ka
nados radijo - televizijos ir te
lekomunikacijos komisija. Pa
sak jos, praėjus gruodžio mėn. 
buvo leista “Bell Canada” b-vei 
taikinai pakelti kainas 2r'c. Da
bar paaiškėjo, kad b-vė gerai 
verčiasi ir be to pakėlimo.

J. ŠARAPNĮCKAS
NEPAMIRŠKIME MŪSŲ DIDVYRIŲ 

PARTIZANŲ

Raudonarmiečiais įvažiavus į drąsią lietu
vių paruoštą, kaip raudonarmiečiai vadina, pa-

ištupėję po elglėmis Laumių miške. Tame parti
zanų tarpe buvo ir kap. Stasys Baipsys, ir, kaip 
lakūnas, tuoaju nustatė, kad aukštai anksti rytą 
skrenda vokiečių žvalgybiniai lėktuvai ir padarę 
aerodromų nuotraukas, tuojau bus pasiųsti bom
bonešiai išbombarduoti aerodromus. Taip ir bu
vo. Be to, pora partizanų nuvyko pas artimiausį 

| ūkininką, pasiklausyti žinių per radiją. Tuojau
salą, netikėtai steigia ir taiklia ugnimi taip paiti- , ?u -ž prane§ė, kad prasidėjo vokiečių — rusų 

rln iii c’’ Irorl iin craxzo tnlri cmfirri ic 1 
karas.

Tame miške buvo ir iš Ylakių miesto pri
klausančių slaptoms pogrindžio veiklos trejetu- 
kėms. Trumpai painfofmavau apie Ylakių mies
to užėmimą sekančią dieną, 
Raudonosios armijos karių ir 
Ylakių pogrindžio vadovybės 
nę, nes karas jau prasidėjo.

Nuvažiavęs K. Venckau>
nikai pranešė, kad prieš 3 dienas nakvojo ir išė
jo. Vykstu į kitą slaptą vietą ir ten nerandu. 
Reiškia, vokiečių — rusų kąrąs prasidėjo ir ne
galima surasti pogrindžio vado, kurio pareiga 
buvo vadovauti kovoms užimant Ylakių miestą 
ir jį apsaugoti, kad komunistai su rusų pagalba 
neužimtų Ylakių miesto ir neišžudytų pitrtotų 
lietuvių Tada ėmiausi iniciatyvos vienas vykdyti 

Tuojau nuvažiavau dviračiu pas kąp. Praną 
Petrauską (jau miręs Chicagoj) ir paprašiau.kad 

I sutiktų vadovauti 1911 m. birželio mėn. 23 dieną

ko “išvaduotojus”, kad jie gavę tokį smūgį iš su
kilėlių žemaičių, turėjo dumti atgal į Sėtą, palik
dami 4 sunkvežimius, berods, 6 priekabas, 3 už
muštus ir vieną sužeistą raudonarmietį, nes jie 
kovojo tol. pasirinkę uždangas po sunkvežimiais, 
kol gavo iš sukilėlių taiklią kulipką.

Sukilėlių buvo pastebėta, kad dalis raudon
armiečių pabžgo, kautynėms nesibaigus. Sėdos 
kryptimi, prisidengdami miškais ir slėniais.

Neviskas vyko sklandžiai Ylakių pogrindžio 
vadovybei, kaip buvo nutarta iš anksto. Nutarta 
buvo taip. Tik prasidėjus vokiečių — rusų karui, 
tuojau pogrindžio vadovybei susirinkti į nuošalią 
nuo kilių slaptą vietą pas vieną trobelninką, lie* 
tuvį patriotą ir apsvarstyti tinkamiausią datą ir 
valandą kada pradėti sukilimą ir per ryšininkus 
tuojau informuoti slaptų trejukių vadovas, kad 
. r irioj valandoj visa vyktų į Ylakių miestą ir jį 
išvaduotų

Ka< .i

jei nebus stiprių 
išvykau į slaptą 

-usirinkimo busti-

neradau ir trobel-

užimant Ylai

BL Z Pi

u visa pa- 
ieKo negirdėjo)

iš komunistų žiaurios diktatūros, 
prasidėjo kovos, apie 20 partizanų iš 
Ylakių, Sočių jau kelias dienas buvome

ir d»viau perskaityti pirfk. K. škirp< 
instrukcijslA. kas daryti -pogrindžio 
vokiečiu —i- ’rusu karui prasidėjus.

" t A v

lietuviams

sukilimo

•t/A<.
y-<‘*.7'V-z'"

dieną ir valandą, kuris teigiamai sutiko paruoštą 
! planą ir sutiko, “jei gausiu ginklą, nes jokio ne
turiu ir tadą vadovausiu Ylakių valsčiaus suki- 
lėlliirts.” ' i

Tuojau įteikiau kap. Petrauskui savo asme
ninį ginklą ir kitas raštiškas informacijas, kaip 
vadovauti sukilimui.

g • * 4
Apie sukilimą buvau rašęs, kad ne vėliau 

‘ uri prasidėti 1941 metais birželio 23 d. 10 vai. ry- 
♦ o. Jei sukilimo data būtų sukilėlių vadovybės pa
skelbtą, kad ir tą pačią dieną, bet kelias valandas 
vėliau, sukilėliai nebūtų suspėję nuginkluoti Lat
vijos sieną saugojančią policiją, tai sukilėliai ne
būtų buvę pajėgūs atmušti Raudonosios armijos 
atvažiuojančios su 7 sunkvežimiais ir priekabo- 

i mis nuo Sėdos kelio ir užimti Ylakių miestą ir 
patriotai lietuviai būtų masiškai išžudyti ir api
plėšti. -

Kazys vtakus atsirado Ylakiuose 1941 m<i 
birželio mėn. dieną. Tuo metu aš buvau užim* 
tas, nes reikėja.jš komunistes Rozalijos Dapkai- 

■ tės-Jakštfcffes įsi imti kooperatyvą, kurį 1940 
mėtai\ jiiĄŲ^aį komunistė, rugsėjo 1 d. perėmė 
kooperat|fdr'l-įftus iš manęs, buožė* kilimo ir 
liaudies "■PS--. 1 j

jkLV . ■' t E

’ (Bus daugiau) r
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Modernios poezijos Įmyga. Kaina 5 dok Minkšti

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

■■■immibm

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

WestchesUr Community klinJLkeg j 

Modldnos direktorius

® “Lietuvos Aidai”

19M S. Manheim Ri. Westchester, IIL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

KAZĖ BRAZOŽIONYTĖ 
Programos vedėja

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

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

Chicago, Illinois 60629

Tele£ 778-5374

Viktoras Petravičius Linų rovėjos, grafika

lv» jr auftaty'H. Ta marinta per 
1 v'.L.t.idu ruiovf eple 1 ha li* 
nų plotą. O per d>eną mešina 
nuraudavo tiek, kiek 50 — 60 
žmonių rankomis- Darbas atsi
ejo žymiai pigiau ir greičiau.

Vis-s ninkamais buvo tik ta
me, kad tą mašiną galėjo vežti 
tik traktorius. |

Valdžia 'kaimuose statė pato
bulintas pirtis, kuriose žmonės 
jau gagėjo minti linus moder- 
niškcmis mašinomis.

Linai jėjo ir j Lietuvos nepri* 
klausomybės atkūrimo istoriją. 
1918 m. Anglija paskolino Lie
tuvai 300,000 s^arų sterlingų. 
Tos paskolos garantiją sudarė 
linai.

Tuomet Lietuva turėjo linų, 
o Anglijoje buvo jaučiamas jų 
trūkumas. T ai Lietuva gavo pi- j 
nigų, o Anglija—linų.

Vyksant nepriklaus'omybės ko
voms, lietuviai mielai aukojo 
kariuomenės reikalams plonus 
audeklus. Tai buvo vertinga do
vana, nes tuomet ligoninės ne
turėjo perrišamos medžiagos.

APLINK Ml!S IK MŪSŲ NAMUS

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

H9B

GAIDAS - DAIMID

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis veaų išsiplėtimo hemo.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

5540 S. PULASKI RD, 
Chicago, HL 60629 
TeL: 585-2802

— Amerikos Lietvzy Piliečių 
Pašalpos ; klubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
1 v. popiet Anelės Kojak saiS?je, 
4500 S. Talman Avė.

Nariai kviečiami dalvvauti.Bus 
vaišės. Ben Jurėnas, rast.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

PUOŠĖ ŽEMĘ IR ŽMONES

OPTOMETRISTS
KALBA LETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos; antrad. 1—4 popiet,

Sfiao telefonas; /76-2S80,
Raxiaencijo: telef.: 448 5545

į Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

Atsiųsta paminėti
^Lietuvių Dienu” žurnalo bir

želio numeryje yra J. Vi lėno pa
sikalbėjimas su Liūtu Griniu- 
mi.Ruošiama$i teisti Sovietų Są
jungą. In Alemoriam Stasys 
Laucius, jo eilėraščiai: Lyra ir 
Satyra. Lietuvių išeivijos kul
tūros klausimas. Klevelando lie2- 
tuvių veikla. Pasisekusi premi
jų švente — V.R. Julija švabai- 
tė — Motiejaus portretas, Pas
ternako ir Putino likimai.

Anglų kalbos skyriuje randa- 
dama: Pabaltiečių vergija. Nau
jas narys Helsinkio taryboj. Gin 
taras — lietuviškas auksas. So
vietų milicija “susekė?’ marš
kinių fabrikėlį. Sovietai puola 
Laivės ryžto ekskursiją laivu. 
Jaunas lietuvis pabėgo iš Afri
kos.

1939 m Lietuvoje linų pasėliai 
užėmė 86,000 ha žemės .plotą.

Rašoma .kad geriausius- linus 
•užaugindavo Rokiškio apylinkė- 
Linai ir sėmenys- d'air buvo eks
portuojami ir į užsienį. Tai bu
vo svarbus pajamų šaltinis.

Linų paruošimo ir apdirbimo 
eiga buvo ilga ir sunki. Papras
tai žmonės ją vadino “lino kan
čia”' f

Užaugusius linus raudavo^ 
-kuldavo,. -mirky<tavo, džioviu- į 
-dąvo, mindavo ir atiduodavo vi-

VAISIŲ VYNO GAMINIMO 
NAUDINGUMAS

Sveikiau būtų jokių svaigina
mų gėrimų nevartoti. Jei to iš
vengti negalima, tai reikia rūpin
tis, kaip tų gėrimų pasigaminti 
pigiau ir iš tokios medžiagos, ku
ri būtų praktiškiausia vyno ga
miniams sunaudoti.

Alų gamina iš geriausiu mie
žių, kuriuos galima supenėti be
konams bei vištoms sulesinti. 
Degtinę gamina iš rugių, bulvių 
ir kukurūzų. Rugiai galima par
duoti, bulves su kukurūzais gy
vuliams sušerti.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMl'l AGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDH1ONED KOPLYČIOS
___

5025 CENTRAL AVĖ.
ŠL Petersburg, Fla. 33716 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas 
tt Įvairiy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-59H

II Illi................... . .. ................ - - -----------

PERKRAUSTYMAI

Lnidimal — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. iERtNAS. Tai. 925-SOM

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 

Stoties WOPA - 1490 AM 
TrSniTIūol* mos H musę studija* 

Marquette Parke.

VW4|« — Aldone Daukus

•7159 So. Maplewood Ate. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

APLINK MUS ir NAMUSS ....
Linai yra pluoštinis-ir alieji

nis k-ulj.ūrinis Augalas. Spėjama, 
kad Lietuvos- teritorijoje linai 
buvo pradėti auginti žalvario 
amtžr&’us • pradžioje- Ką patvirti
na kai. kuriuose- senkapiuose ra
stos- lininių audinių liekanos.

Istorinėje Lietuvoje lin-ų au
ginimas jau buvo plačiai papli- 
lęs. Augintojai paruoštais ligais 
ir sėmenimis net duokle mokė
jo. sayo’ valdovams. ■ -

Mūšy.. Išite&s-linai, buvo- sėj'ą-
mi kiėkviOHanie. ūkyįe. - N'et iįr- są. eilę kitų darbų, iki iš jų pa- 
bežemiąi- stengdavosi pas ūkiniu 
kus savo reikalams pasisėti kelis 
gorčius seinerių.

Už vieną gorčių pasėtų sėme
nų reikėjo, atidirbti T—-5. dienas

žurnalas gausiai ■ iliustruotas. 
Viršėiyjė inž. Liūto GGriniaus 
nuotrauka ir fct. klausimai.

Golden Egg 
cse Salad Sandwiches

Fuel up your hungry back-in-school kids with a. nutrition! 
taneb of Golden Egg and Cheese Salad Sandwichea. The filling 
W x-QDomical and easy-to-do because it relie* on hard-cooked 
»ggx

I

rucšdavo baltas drobes.
Beveik visus darbus tekdavo 

atlikti rankomis, nes neturėta 
tinkamų mašinų. Tai dažnai bu
vo daromos talkos.

Iš linų moteiy’s priaugdavo raš 
tuotų drobių, įvairių audinių, 
kūnų užtekdavo savo kasdieni
niams reikalams ir dar dukte
rims sukraudavo kraitį.

Tas ilgas ir sunkus linų ap
dirbimas buvo apipintas įvai
riomis dainomis, pasakomis, 
prietarais ir k.

Sėmenys buvo naudojamos 
aliejui spausti. Jį naudojo mais
tui, apšvietimui, odų išdirbimui 
ir kitįems reikalams. O jų iš
spaudas gyvuliams sušerdavo.

Pradžioje Lietuvoje aliejus 
buvo spaudžiamas paprastais 
rankiniais presais. Vėliau, spaus- 
dyklos pradėjo tobulėti ir jų tu
rėjom/? ne tik miestuose, l>et ir 
po kelrss kiekviename valsčiuj.

Ilgainiui linų apdirbimo dar
bas žymiai palengvėjo, nes pra
dėta naudoiis mašinomis,
mąją liniams r-uti mašiną Lie
tuvoje įsigijo 1937 metais. Ją 
nupirko “Lietūkis” ir sumokė
jo 1,8(M) litų. Ji buvo išbandyta 
tų metų rugsėjo 25 d. Šiaulių 
apylinkė^?.

Išbandžius pasirodė, kad ma
šina pakenčiamai rovė švarius, 
be žolių ir neišgulusius linus. Nu 
rauti linai suguldomi pradalgėm 
ir jos reikia tik surišti į punde-

Svaigiųjų gėrimų pakankamai 
galima pasigaminti iš vaisiu ir 
uogų, kurių dažnai galime, pigiai 
įsigyti. Jei vynas būtų gamina- ‘ 
mas iš vaisių ir uogų, tai žymiai 
mažiau reikėtų gaminti spirito, 
ištobulinus vaisių vyne gamybą, r 
vaisvynis pasidarytų pigesniss už' 
alų ir be abejo, daug sveikesnis ; 
Iš vaisių ir uogų gairina paga
minti toksai vyriaS; kuris nieku 
nesiskirs nuo vynuoginio vyno, j 
Be to ir daktarai leidžia ir senes. Į < 
nio amžiaus žmonėms išgerti 
stikliuką vyno.

Pasinaudoti čia paduotais pa
tarimais, galėsite pasigaminti 
sau, gana sveiko, to vaisuogiu vy- j I ? 
no. Tuo būdu, šiuo metu, t. y- 
vaisių sezonui artėjant, galite pa-1 j j 
lys pasigaminti vyno ir neleisti. ' 
pinigų svetimiems vynams pirk
ti.

išgert)

* * ♦
KAIP PASIDARO VYNAS

Vyną daro iš vaisių sunkos. 
Kiekvienoje vaisių sunkoje yra 
cukraus. Į sunką nuo vaisių iš 
oro patenka vyno mielių. Mielės 
iš cukraus pagamina spiritą ir 
angliarūkšti. Angliai ūkštis, kaip 
dujos, išeina oran, o sunkoje pa
silieka spiritas. Tuo būdu pasida
ro vynas.
MAGD. ŠULAITIENĖ

(Bus daugiau)

Pir-

X Golden Egg and Cheese Salad Sandwichea 
4 tandwichet 

1

/ TĖVAS IR SŪNUS
/ MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 501 h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MG33RNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU IDMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUAERAL HOME
1424 South 50 th Avenue

Cicero, III. 60650 
Tei.*. 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
, 1.ACKAWICZ

Laid >.iy Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

-- —tablespoon chopped 
pimiento. optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcot ersh ire 
sauce

teaspoon uli 
slices bread 
Softened butter 

except bread and butter. Spread

hard-cooked 
chopped 

eup thredded Cheddar 
cheese

cup siayonnalse ar 
salad dressing 

tabterpooa snipped 
parsley or parsley 
flakes 

Combine all ingredients 
i slices of bread with about 1/3 cup egf salad mixture each. 
Top with remaining bread. Butter outsides of sandwiches. 
Grill in skillet or on griddle over medium-high heat until 
golden brown. Turn and brown other side.
♦HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer In sauce* 
pan. Add enough tap water to come st KaM 1 inch above 
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn off herU 
If necessary| remove pan from heat to prevent further boiling. 
Let eggs stand covered in the hot water 15 to 17 minutes for’ 
Large eggs. (Adjust time up or down by about 3 minutes for 
each size larger or smaller.) Immediately run cold water evtt 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Rol 
egg between bands to loosen shell, then peel, starting at Urge 
end. Hold egg under running noid water or dip in bowl o< 
water to helo off eKMK ?

1/3

1/4 1/4

U4

SERVE WITH PRIDE nf 
THE NATIONAL GUARD

B Nature’s Remedy.
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VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3



KK. DONELAIČIO L1TLAMSITNES MOKYKLOS
PRADEDA 19^5 % VOKSI O METUS i

Adv. V. Lietuvninkas

nuoianii vaikai Pirmajai Komu- 
milai paruošti Visi mokiniai ga- 

Į vašieji pataisas po reginti arijos 
1 dgsė’o 7 d. 10 vai. ryto turės 
laikyti pataisų egzaminus. Moki
nių darbai bus tikrinami tą pa- 

j čią dieną pamokų metu.

Registracijos metu bus galim i

V-ji, \l;i. VII-ji irVIII-ii kli 
*ė>. I V-tą aukštin usios klasės 
priimami mokiniai išėję Lietu
viu Bendruomenės nustatyti pra 
dinė> mokyklos programą ir pri
statę baigimo pažymėjimą arba įsigyti reikiamus vadovėlius. Tė-

' . vų Komiteto nutarimu visi tė
vai prašomi registracijos dieną 
įmokėti bent pusę mokslapini- 
gių nuo kiekvieno vaiko. Dėl in
formacijų mokyklų reikalais

arba

išlaikę įstojamuosius egzaminus. 
Egzaminai bus rugsėjo 7 <1. Frau 
ci> M. McKay mokykloje 10 vai. 
ryto. Mokiniams, kurie baigę Kr. 
Donelaičio pradinę mokyklą įs
tojamųjų egzaminu į V-tą kla- skambinti telef. 776-2036 
sę laikyti nereikės. 778-0358.

Registracijos metu bus regisi- Direktorius Julius Šilką

RUDIEJI IR RAUDONIEJI ŽUDO MAŽESNES 
TAUTAS

Adv. V. Lietuvninkas, pats 
buvęs IX-sios Kr Donelaičio 
aukšt. mokyklos abiturentų lai- 
gos tarpe, sveikina visus moki
nius, baigusius pradžios ir aukš
tesniąją mokyklą Marguette Par 
ko LB apylinkės valdybos var
du. Tai buvo 1984-81 m in. už- 
baigtuvė>e, o naujieji mokslo 
metai abiejose Kr. Donelaičio 
mokyklose pradedami rugs. 7 
d., 9 vai ryto. Nuotr. J. Tamu- 
laičio.

* * *
Kristijono Donelaičio pradinė 

ir aukštesnioji lituanistinės mo
kyklos 1985-86 m. m pradeda š. 
m. rugsėjo 7 d. Francis M. Mc
Kay valstybinės mokyklos patal
pose 6901 So. Fairfield Ave., Chi 
cago Illlinois 9 vai. ryto moki
nių registracija. Tuo pačiu lai
ku bus registruojami ir nauji mo 
kiniai. Reguliarios pamokos abie 
jose mokyklose prasidės 10 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų.
.Pradinėje mokykloje veiks: 

vaikų darželis, parengiamasis 
skyrius,- I-mas. Il-ras, Ifl-čias, 
IV-tas, V-tas ir VI-tas skyrius, 
•įrdarželi priimami vaikai ketu
rių metų. Į parengiamą skyrių 
priimami vaikai penkių metų- 
iŠiais mokslo metais mokyklo
je veiks specialus skyrius silp- 
įpjii arba visai lietuviškai nekal
bantiems vaikams. Mokykloje 
yįžiks lietuviškai nekalbančių 
Į§iįtsė suaugusiems.
^Aųkštesnioje mokykloje veiks:

Tautų žudymas yra senas, kaip 
ir visa žmonija. Senas romėnų 
posakis — Homo hominis lupius 
esti” — Žmogus žmogui v ra vil
kas” — tii ka ir dabar, nes vyięs- 
ta ir tarptautinės žmogžudys
tės bei karai; kaimynu užpuoli
mai mažesniu tautu, j u žemru, 
turtu grobimai arba “Dieve var
dan” ir dėl kitokių ideologijų 
įgyvendinimo išplėtimas. Atseit 
— gyvenimo “pagerinimas” nu
galėtoms tautoms. i

Iš tikrųjų, grobuoniškos, galin
gesnės tautos puola silpnesnes, 
kad atimtų turtus, užimtų že
mės plotus, valdytų, nugalėtais 
kare žmones priverstų sau tar
nauti — vergauti. Užmaskuoda; 
mi tikruosius tikslus stiprieji, 
atrodo, išgalvoja naujas ideolo 
ginęs sistemas pasiteisinimui 
prieš pasaulio istoriją: užpuoli
kai nori gero, pavergtiesiems.—

Graikų ir romėnų imperfjos 
tai darė senovėje, o paskutinių 
metu tą pati tebedarė ir tebeda
ro Markso-Lenino komunizmas. 
Hitlerio fašizmas ėjo tuo-kelbn — 
žudyti tuos, kurie gali trukdyti 
jų planams. Kremliaus valdovai 
žudė ir tebežudo savo (rusų.) ir 
kitų tautų žmones, skelbdami 
‘‘Laisvę, lygybę, brolybę”- Inter
nacionalas paskelbė; “Kas louvo 
niekas, tas bus viskuo”, ir -Užė
męs beveik trečdali pasaulio, to
liau plečiasi melaginga prop agan 
da ir /moderniškų ginklų pagal
ba.

Hitlerio fašistinė naciu “Uber- 
inenscho” ideologija gyveno tru
mpa:. o hitlerininkai svajojo 
valdyti Europą. Gi kitos tautos 
buvo paskirtos išžudymui, išnai- 
ki n i:ii u i, n u vertinimui kaipo 
menkavertės tautos... Hitleris 
tautų žudymus pradėjo nuo žy
du ir lenkų bei čigonu. Lietuvių 
tautai irgi turėjo ateiti eilė, o jų 
žemėė buvo numatyta pagrobti.

Mažųjų tautų Europoje žu
dymus per 1939-1945 m. karą» 
vykdė ir rudieji ir raudonieji' 
okupantai. Kraujas ir ašaros te-! 
kėjo upeliais. Nuo Hitlerio atė-' 
jinio valdžion 1933-1945 m. II-sis . 
Pasaulinis Karas nusinešė apie: 
60 milijonų gyvybių.

A. Cooper Skupas Čikagos įmesto vaizdas

; I*

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

| tMAL SMA \
. MmnA, taaė — f

* "■’ į ■ - ‘-i 7“

Šl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chie*9os ml«s*o j
Dirbu ir užmiesčiuese, 

3<n Tūtuotai ir :
KLAUDIJUS PUMPUTIS? ' ; J 

4514 S. Tilnūfl 'zr 
, T>L 9274559 . S

UAL MTATI FOR *ALi 
temt. x»n — rar^mrlaMR

Y»%"

ASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS 
EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUTMAII.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

TUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu i

Chicago, ŪL ? Tai M7-1741"

BUTŲ NUOMAVIMAS/
B UAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
f. BACEVIČIUS — BELL REALTJ

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

paveikslai publikai lankyti. Šį ru
denį mirusiųjų dailininkų prisi
minimui bus surengta jų darbų 
paroda. Galerija atdara kasdien,

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
"litelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow; 
Nebrangus. ' ' ■ ? \ ?

Lenino-Trockio laiku (1917 m 
revoliucijom) išžudė milijonus ne 
kaltų žmonių. Mažas tautas pa
vergė žudydami ir tiem darni be 
pasigailėjimo. Ypatingai žiauriai' išskyrius sekmadienį ir trečiadie
elgėsi diktatorius Stalinas ir ga- ni greta Midland Federal Bend

Didžiosios valstybes — III-jo ]u galėjo kruvinieji darbai buvo 
Reicho Vokietija ir Sovietu Są-; viešai paskelbti per komunistų 
junga pavergė mažąsias tautas ir į partijos suvažiavimą Kremliuje 

kito diktatoriaus Chruščiovo. Vis 
dėlto Stalino karstas buvo išim
tas iš garbingųjų mauzoliejaus 
ir palaidotas mažiau garbingoje 
vietoje).

valstybes, sulaužydamos visus 
tarptautinius įstatymus, konve.n- Į 

į cijų nutarimus, patvirtintus dau- j 
I giausiai Ženevoje, per Tautų
Sąjungos Konferencijas. Žnio-į 
niškumo ir teisingumo principai J 
buvo paminti ir po nacių ir po 
komunistų padu.

,R. Mažutis
(Bus daugiau)

' Vakarų Europa, Amerikai pa-j 
dedant, apsigynė nuo rudojo; 
barbaro, ir jis buvo sunaikinta^. | 
Hitlerininkų — naciu likučiai — j

>' karo nusikaltėliai — prieš žmo-' 
niškumą — dar ir davar tebe- 
Įieškomi po visą pasaulį ir sura
dus, atiduodami nuteisimui už 4038 Archer. Avė., atnaujinta, 
nekaltų žmonių žudymą. į perdažytos sienos, kiti pataisy-

.1 . Kremliaus, komunistai nuo £ąt ięa%.thioda Jiaują 
dienos šventės

— Čiurlionio Galerija. Inc.

rovės. Lankymas nemokamas.

— JAV R. LB Cicero Apylin- 
linkės Valdyba ipngia Tautos 
Šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn; 15 diena 11:45 vai rvto. 
Šv. Antano parapijos salėj, 2XK) 
C t. ir 15 St. kampas, Cicero UI.

Valdyba

Gautas įnirusio J Kalinsko 
palikimas $5,000* perkeltas Į 
Labdaros švietimo fondą, iš ku
rio palūkanos yra skirstomos lie
tuviu jaunimui
aukštesnio mokslo.

siėkiančam

7-nerius metus dirbęs Liet.
šamuose mirė Leonas Valukas.

duktė, specialiai atvykusi iš

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

HELP WANTED — MA L E-F EMA LF
Reikia Darb ininky ir Darb

GOVERNMENT JOBS.
$16,559 — $50,553/year,
Now Hiring. Your Area

Call 1-805 - 687-6000

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avs^ 

Chicago, III.
Te1.523-8775. arba 523-9191

Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA j 
6557 S. Tqiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17171

e

riinkiy

$ .

*
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GINTARAS P. ČEPtNAS 
Darbo valandoa: Kasdien:

Ii pagal susitarimu
TeL 776-5162
West 63rd Street

NERAk
i

UTBLOW MAŠINAS
BEI KROSNIS.

II e ’ m an Dečkyi
TeL 585-6624

Ext"darPo
iškabinti jau

Evers.
40641.J

j 0UI

'1!

I8.(M

F3.00

S2.0I

© 1915 Doraey Laboratories. Division of 
Sandoz, Inc., Lincoln, Nebraska 6850 L

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS j

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, September 5, 1985 f

Darbo valandos: 
Huo 9 ryto Od 5 vai. popiet 

feštadieniais pagal susitarbsą
S. Kadzlt Ayk 

CM090, J1L 406251 ,
TeL: 778-8000

V V

Naujienose galima gauti 

AUGUSTINO PAšKONIO 
knygą apie.

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

Čekj rašykite b." siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. HalsteS St, Chicago, IU-, 60608

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). 

664 psl., vardynas.

Persiuntimas — $2.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

PASSBOOK
SAVINGS

Interest Rate?
on Springs

Intent Compounded 
D*Sy and Paid Quartady

I

Mutual FęSeial 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
RDUXSi Mon.Tue.rrl.»-4 Thur.>-8 Sat. *-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

A. GasMsa — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečia 190* 
metų įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
niatrūpinim^________________________________

Dr, A. J. Gusaea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais ________________

Minkštai* viršeliais, tik______________

Or, X J. Gtt»en — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

G-s.Tn* taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
nooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

iedast 81 verviuntizDo išlaidom*.

Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776-8700

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
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

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko 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. 
siuntimu).

Triaminic® Syrup* 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.


