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BANGKOKO GENEROLAI SOSTINĖJE PRADĖJO 
. .. TARPUSAVIO KOVAS

Geri. Steni Na Nakorn užėmė šiaurinę sostinės dalj, ' 
gei). Tien Chai — pietinę

BAiN'GKOKAS, Thailamdas.-— rieti kla-u-so štabo viršininko gen. 
Pinnicmis pirmadienio valąhcro- 
domls gen. St?m Na Nakorn, 
(buvęs kariuomenės vadas, užė
mė šiaurės • Bangkoko radijo 
stoti, paleido parlamentą, panai 
kino konstituciją ir ėmšsi prie
monių krašto ūkiui atstatyti;

Visa tąi buvo padaryta žo
džiu. Thailando kariuomenės vir 

šiiritnfcas, gen. Tien Chai Stris- 
manjun įsakė kojos neiškelti iš 
(kareivinių ir pasiruošti kasiai 
Thailando demokratinei tvar
kai ginti. .' " -i

Krašto premjeras Perm Tin- 
suląnconda išskrido -j- Indonezi
ją .fjartįsJaudriais .gynybos fęi- 
kalais, p gen.' Stern'- pasmyli do
jo-šia proga ir bando nuversti 
prėnajero'Permt 'valdžią.

Qen. Tiėtt Chai laiku susipra
to ir uždraudė kariams išeiti iš 
kareivinių Jr pasiruošti ginti da
bartinę vyriausybę, ■

Karininkų grupei pavyko iiž- 
imii vieną radijO'strieię lę pra-

BAIGTAS STATYTI “TILTAS" BEDRADARBIA-.
VIMUI SU OKUPANTU 5

StotĮ. • ' ' ‘

Aplinkui.. Bangkonką esantie
ji kariuomenės daliniai yra pa
siruošę vykti į Bangkcką irsuim 
ii visus maištininkus. Sostinę su-1 
pantrims garnizonams įsakyta • 
neišleigti į Bangkoko maištinin
ką. ' ; :

Aviacija taip pat prižadėjo 
maištininkų neišleisti. Buvęs ka i

neturi teis-ės'kištis į karo 
rė^ahis. - e- -. ,« į

. Z , ; r ' ■ t
Pirmadienio ryte maistininkai 

' vis-ką panaikino,įskaitant ir ikon 
stituciją,. bęt apie vidudiėių; jie 
jau pakeitė toną.. Jie jau kalba, 
kad jokių valstybių ^tąlgą- pa’, 
kritimų jie nedarys^ , užsienio 
diplomatų iš Bangkoko nevarys, 
bet duos jiems reikalingą/pro-

1

reiiįneš • karinankai. nepajėgė

sūšišau
a

jo/stertelę,' CV i

šiūs/su. Bangkoko karo VatĮcfe 
ir ruošiasi

Pasaulio pabaltiečiu tribunolui liudija Kęstutis Jo- 
kubynas Kopenhagoje 1985 m. liepos 25 d.

Foto L. Griniaus

GORBAČIOVAS PRIĖMĖ VOKIETIJOS SOC.- 
DEMOKRATŲ VADĄ J. RAU

Rusai respektuos plačią Rytą Europos zoną be cheminių

Štabo... viršininkas -TfealChąi 
taukia^^ijįętančio premjero, kad 

perversmą . ir 
parauktus ;-tej$inan maištinin- Į 
kus ’. • ■/'/ ?/■/

•?—•’ Bosai paleido kėĮfe konvo- 
?:ųš . ūuo sienos^ .Kabulo. linkm e, 

’ tęt. . .stirfe'ežimiai'KįįRilo nepa
siekia. r ■/. ,

kafiniinkaie/ir i. k#riviai'ųirisiekė 
kojiditiįcij'ai, j jį ■ gašipjaj j, pa- 
grųidiišės '■ demokratinės • t\ar- 
. ‘ :'.L - .■■■ ;,-x 1. '.-s
kog ir karjąi-pnvaloį ją ginti. -

Vyriausybės tankai užėmė ki- j Rusai negali naudori;provincijos 
tą ■Rangkokb radijo stotį, kurią keliu. Afganistaniečiai? rusus Trai- 
naųdoja gen. Tien Chai. Atro
do,-kaif gen Stem Na Nakorn 
turės pasiduoti vyriausy bei arba

MASKVĄ” Rusija. — Sovietų 
■ Vyfj’ain^dięr/'.antradienį labai rig- 
' kilmingai priėmė Vakarų Vokie- 
. rijos’ sbcaldemokratų partijos va 
dą Johanną Rou ir premjeras 
Gorbačiovas keturias valandas 
su juo tarėsi.

ĮGoTtečioya's žino,kad ateinah 
čitftiše Vakarų Vokietijos social
demokratų partijos kandidatas

SV^-

kanc-
Atro-

geriausias kandidatas K*
. -Afgaflist^iO’kovotojų vądo- kanclerio pareigoms bus Johan-
vybė 'prahęš.a,£ kaid r^ganistgnie- 
čh'ms. pavykoč sūstabdyti/sč^zie- 

;tų; puolimirs . Paktia^proyincijcj.

kina iš pašlaičių^

TrečiadięriĮ aukso uncija
kainavo $321Jšankgonkoiš Ka

i

;nas Ron/- A - ■

y Praeitą rudenį AVilli Brandt 
;buvo Maskvoje ir gana ilgai ta
rėsi su premjeru Gorbačio- 

' vu.
Willi Brandt, grįžęs i Vokie- 

1 litą, norėio kad prey. Reaganas, 
! būdamas V Vokietiioie. priimtu 

Rri^ndta b^t nrez-Reaganas at- 
Msakė. Pr^z. matvf
buvo frrd^ie^ anie Willi Rrn^d- 
to pasitarrmi^s su Gorbačio-

vu.
Būvės kancleris Helnmthas 

Schmidt ligonis. Jis turi elek
troninį prietaisą širdies plaki
mui sustiprinti. Jis tol ėjo kanc
lerio pareigas kol buvo 
kas.

Hans Joch JcchenVogei 
lerio pareigoms nel>etinka 
do, kad
yra Johann Rou.

Socialdemokratų vadovybė jį 
pasirinko toms pareigoms. Atro
do, ksld r Gorbačiovui jis pali
ko. Su juo Gorbačiovas ilgiau 
kalbėjosi, rrgu su kitais V. Vo
kietijos socialdemokratų va
dais.

Prez. Pieaganas reikalauja, 
kad būtų pradėti pasitarimai Eu
ropos taikai vesti? o ne naujoj 
sutartys Rytų Europos

1 noms
ZO-

VLIKO ĮNAŠAS Į TRIBUNOLĄ IR LAISVĖS 
ŽYGI

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini- turi būti atstatytas. Savo išvade- 
mo Komitetas ilgai ir kruopščiai I jo Tribunolas ragina der'.ekrati• i 
ruošėsi Baltijos Tribunolo posė- nes vyriausybes kelti Pabaltijo 
džiui ir Pabaltiečiu Taikos ir kraštų klausimą pasaulio foru- 
Laisvės Išvykai Baltijos jūra. muose ir reikalauti laisvės ir ne-j

Tribunolui buvo Įtektas bend-| priklau<oii<ybės L’etuvai. Latvi
jai bei Estijai.

Š. m. liepos 26-29 d. surengta 
Taikos ir Laisvės Išvyka Baltijos 
jūra praėjo sėkmingai ir pakilio
ie nuotaika e. nepaisant sovietų Heaganu 
prąsinimų ir trikdymų.

Tie abu istoriniai įvykiai rado 
platų atgaf 'i pasaulinėje spaudo , 
je, radijuje ir televizijoje.

Tik nepaliaujamas darbas | 
padės mums neleisti pasauliu’ | 
užmiršti lietuviu tauto> teisė 
tos kovos už laisvę.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi-j 
nimo Komitetas, dėkoja visiem* Į 
taip dažnai aukoj ilgiems šių I 
svarbių žygiu Įgyvendinimui, ra- i 
gina ir prašo visus laisvame pa
saulyje gyvenančius lietuvius iri

Tailando kariuomenės viršininkas sumušė 
sius generolus Bangkoke. Keli sukilę generolai 
bo pabėgti j Singapūrą, o kiti padėti j kalėjimą.

sukilu- 
susku-

ras visu trijų Pabaltijo valstybių 
vardu kaltinamais aktas prieš So
vietu Sąjungą ir papildoma me 
džiaga apie Lietuvą. Tribunolas 
posėdžiavo Kopenhagoj š m. lie
pos 25-26 d. d.

Tribunolas apsvarstė pateiktą
ją medžiagą, kurią patvirtino liu
dytoju parodymai. Savo paskelb 
tame Manifeste Tribunolas pa
reiškė. kad Sovietų Sąjunga oku
pavo ir aneksavo Lietuvą. Lat
viją bei Estiją ir tuomi sulaužė 
tarptautines sutartis; kad okupa 
rijos pasėkoje labai nekentėjo 
pabaltiečiu tautinis tapatumas, 
kad Pabaltijo militarizacija stato 
pavojun pasaulio taiką; ir kad 
Pabaltijo tautų apsisprendimas

Po to, kai mūsų išeivijoje gy
venantieji: solistas Grigas ir mu
zikas Vasaius, grįžo iš Vilniaus, 
ten teatre atlikę gastroles, Cbi- 
cagoje pasklido gandas, kad juo
du, revanšui, pasikvietė šį ru
denį Chieagon atvykti okupan
tui nusipelniusius menininkus, 
kurie Santaros — Šviesu- litera
tūriniame vakare, atliks progra
mą. Tikrai, tai buvo tik gandas. 
O juos pakvietė, kaip rašo Liū
tas Mockūnas, savo pasikalbu i- 
me, Santaros — Šviesos federa 
cijos vaidyba.

Ir pakviestųjų vardai, nef su 
jų veide nuotraukomis, buvo at
spausdinti Draugo kultūriniame 
priede. Buvo atspausdintas ir 
gan platus su Liūtu Mockūnu 
pasikalbėjimas ir apie pakvies
tųjų įsigytus nuopelnus. Drau
ge buvo paskelbta “agentūra’’, 
kurioje norintieji dalyvauti su
važiavime, turėtų pranešti p 
Paškevičienei.

Reik pasakyti, kad išeivijoje 
kiekvienos gyvuojančios lietuviš
kos patriotiškos organizacijos ar 
federacijos ^šaukiamas suvažiavi
mas yra pozityvus ir sveikinti
nas įvykis. Tačiau, šį karta ne
galime to pasakyti apie Santa 
ros — Šviesos suvažiavimą Ka- 

| žin, ar kurį sąmoningą lietuvį, 
25-31 d. kovojanti dėl pavergtos Lietu- 

| vos laisvės, galėtų pradžiuginti. 
(ETta) '°ks suvažiavimas, i kurį valdy- 

. ba, kaip spaudoje skelbiama, tei- 
IRANAS ATĖMĖ IŠ IRAKO j -:Gsl ne* ketonus iš

8 KAIMUS okupuotos Lietuvos kalbėtojus
| atlikti suvažiavime programą. O 

e pakviestieji, L. Enciklopedi- 
karo vadovybė praneša, kad pra- ’ duomenimis yra vieni iš jų 

aiškūs komunistu partijos na
riai ir gerokai nusipelnę okupan 
■ui.

toliau remti VLIKo pastangas aų 
komis ii darbu, siekiant laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos at
statymo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini-, 
mo Komitetas Į

Baltijos Tribunole ir Pabalti-, 
jo Taikos ir Laisvės Žygyje i

1985 m. liepos men.
Kopenhaga --p Stokholmas

BE1RUTAS, Libanas. — Irano

eitą antradienį Irano karo jėgos 
atsiėmė iš Irako aštuonis Irano 
kaimus. kuriuos Irako karo jė
gos buvo pasisavinusios.

Iraniečiai sutraukė galinges
nes karo jėgas ir atsiėmė iš Ira
ko 34 ketvirtainius kilometrus 
Tranui priklausančios teritorijos.

Iraniečiams pavyko atsiimti 
Gazil viršukalnę, kuri turi stra
teginės reikšmės, skelbia iranie
čiai.

Sekmadienio vakare oficialus 
Irako pranešimas sako, kad Ira
ko aviacija bombard:.vn Irano 
karo jėgas, sutrauktas į Irako pa
sienį Irakiečiams pavvkc išaiš
kinti Irano karo jėgas ir sustip
rintas ju pozicijas Abi pusės 
kalba apie tas pačias šiaurės Ira
no pozicijas, bet nemini vardu.

Bet kas būdinga, skaitant L 
rTockūno pasikalbėjimą, jis juos 
taip išliaupsina, lyg jie būtu tie 
pasiryžėliai, kovotojai dėl pa 
vergtos Lietuvos laisvės. Arba 
dėl savo patriotinės veiklos bū
tų buvę persekiojami, kalei; imuo-

jiems prasivers durys ii- j Jau
nimo Centro salę Taigi, ilgai ne
reikėjo laukti, jau š. m. rugsėjo 
mėn. 13 d. vakare, minėtame 
Centre ruošiamas Santaroš?^- 
švieses literatūros vakaras, gu
riame programą atliks, beabere, 
ir iš okupuotos Lietuvos □.įkvies
tieji okupanto patikėtiniai, ku
liuos Liūtas Mockūnas savo -pa
sikalbėjime Draugo skaitytojais 
pristatė. '3ZX

Taigi, ilgus metu^ mūsų bend- 
radarbiautojai menininkai, foto
grafai, rašytojai statė ‘‘tiltą",'gu
rino galėtų atvykti iš okupuetės 
Lietuvos pavergėjo pasiuntiniai. 
Ir štai, Santaros — šviesos fede
racija toki “tiltą” statyti užbaigė. 
Tai neeilinis Įvykis mūsų išeivi
jos gyvenime. Tokio “tilto” dar 
iki šiol nies neturėjome, kuriuo 
okupantui nusipelnę ir medaliais 
apkabinti būtų kviečiami ir Drau 
ge skelbiami. Mūsų išeivijai skai 
lyti paskaitas, atlikti meniškas 
programas, mokyti ir spręsti li
teratūrines problemas.

Liūtas Mockūnas pasikalbėji
me į jam statomus klausimus at
sako aukštu stiliumi. Pirmiausiai 
us paaiškina, kad Santaros — 
Šviesos veikla yra pragmaūška. 
Kai tik atsiranda svarbūs reika
lai organizacijos veikla klesti, 
3 priešingai, ji merdi Praeityje 
su važiavimuose buvo gvildena
mi lietuvių kultūros atnaujini
mas Vakarų kultūros fonez 'Siįi- 
tvkiai *:i Lietuva (nerašo oku
puota). 'į

Taigi, jos atsikvietimas raudo
nųjų paskaitininkų iš okupuotos 
Lietuves, reiškia, kad sies fede
racijos veikla nemerdės, bet vyk
dys pragmatiškumą ir tuo ji 
klestės. Tai buvo toks, šios fę- 
deracijos valdybai akstinas at- 
dkvietinias iš okupuotos Lietib 
vos kalbėtojus: Algimantą Bu
čį. Vytautą Martinkų. Marceli- 
;u Martinaitį, Eidimantą ir pp- 
czijai ’deklamuoti Laimoną No-

se sėdėję, ar kentėję badą ir 
šaltį ir mirties grėsmę Sibiro 
tremtyje.

Reikia daugiau negu nusteb
ti. kad L. Mockūno pasikalbėji
mas. kuriame jis *<avo “-vėčius” 
pristatė, rado vietos Draugo kuL 
tūriniame priede. Gaila, kad ne- 
ouvo įdėta nuotraukos Liūto 

t Mockūno, nei to. kas tokį su juo 
‘pasikalbėjimą atliko Tuk Dau 

ęo skaitytojams būtų vaizdžiau, 
kai jie pamatytų ir šiuiu vp’dus

Be to keista, kodėl nutylėtu* 
■ vardas ir to. ar tuo-, kurie su 

L. Mockūnu atliko pasikalbėji 
akė senatoriui Robert By id, irą. Tada neatrodvtų. kad Liū

tas Mockūnas kalbėjo su savim. 
Tokiu “prajovu' pasitaikė iau 

j ne vieną kartą Mvkolo Drangos 
vedamuose.

Jau per daug metų okuoonto 
statytiniai bandė įsibrauti Chi
cago^ i Jaunimo Centrą jų ruo. 
šiamais koncertais deklamacijo
mis bei okupanto pagamintu fil
mu demonstravimu. Pagaliau, 

. pavyko būti išreklamuotais Drau 
Rugsėjo 12 d. - Av. Valerijoj^’ Spaudos draugijos

nns Diemedis Tohninė. i leidžiamame d.errastyje. kurio

— Manilos po'icija antradieni į. 
smarkiai sumušė 8 politechnikos 
mokvklr.s studentus.

— A rtii;(iiei)j Gorbačiovas pa.

kad u> besitardamas su pre?:, 
nebus užsispyrėlis. Ji-> 
>darys nuolaidas.

KALENDORĖLIS

Saulė teka — 6:25. leidžiasi — 
7.06. šiltesnis, saulėtas.

(Nukelta į 6 psi.)

Sovietų helikopteriai apšaudo 
kiek^eną afganistaniečiu grupe, 
kuri artėja prie Pakistano sie
nos arba iš Pakuteno įžengia7 į 
Afganistaną. Rusai paliečia Pa
kistano teritoriją.

Sovietų Sąjunga yra pasi
ryžusi pavergti visą pašau- 
IĮ, — pareiškė prez/ Reaga- 
nas. —Josios karo jėgos yra 
galingesnės negu Amerikos,

vyriausias moderatorius yra ku- Rusai privalo SUStabdvti 
nigas — vienuolis, žinoma. k?d veržimąsi Į svetimus kraš- 
po šitokios Drauge rėkiamo^ įUS.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ

KAMšTINIS PARALYŽIUS (5) £ <

vihi h roko 
no rtikaluc

meskime ne tik Į Flo-1 jo mokslu, sakydamas* “Kas

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
A au j amsiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

IONAR hDOMAVICIUS, M. D.

lieiuvifl! dabar svieski
t roko reikaluose kuo pui
lj pasinaudodami čia tei
tuo reikalu šviesa. Tiki Kristus simboliškai pataria 

iginystė tai visu pirma Į mums žmogioti save perriimant

Verskime save šviestis, gilintis j stroke 
pamatus, tada bus mums lengviau pildyti gy
dytojo nuordymus tokio stroko susilaukus.

Mediciniškas raginimas

Jau šiame skyriuje skaitėme 
apie dvi rūšis paralyžiaus (stro
ke)- 1. M ižaknuijinis (ishemic) 
— kitaip dar tromboziniu vadi
namas strokas. atsirandąs <lėl 
-klero'inio arterijos spindžio pri- 
skretimo; 2. dėl kraujavimo į 
smegenis (hemorrhage) auirdn 
dantis strokas. Kitaip toks stro- 
kaš vadinasi ;ųioj»lek$jja. Jis gan ' 
nas:dėl pakelto JĮptjijošpūdžio rr 
dėl pakitimo ariėriįtį' sienėlių 
smegenys, sakysim-turint cuk
raligę. Dabai ĄiI^m^įBŠime su 
trečia rūšimi stitįŽHlkįi Kamšti 
niii (einboiiiųn-pįii^typtĮn!. ma; 
iš kitos vietok -l|Įį<)te Įsineštas -į 
smegenis kraujo JųėščiJys vadi
nasi medieiitoj^Į^'j^mbolt'.). 
Tai kaip kądjstiš jįs. učkeiuša 
smegenys artėrįjcš? spindį. To 
kie smulkūs krė^ulįųkai gali su
siformuoti ant šjrHięs vožtuvų h 
atitrukę nukeliauti-į smegenis;

Taigi, trejopo* kilmės paraly- 
-iai (mažakrtujis — tronibozi- 
»'>; kr;■•mūvimo —heinoragini-- 
karrštinis Pinbolinis) sukelia 
Jaugiau ar mažiau ribotą sniege
nų celių pakenkimą — apmiri- 
rą (cerebral infarction). Tokio 
pakenkimo pasėkoje žmogus ap
turi vieno> kūno pu>es. paraly
žių Gtroka). Nežiūrint kokia vie- 
aa u trijų minėtų siroko prie’ 
žalčiu .ous sukėlusi tam žmogui 
b"roką, žmogus vienodai niiken- 
via: jo vieną kūno pusę siipara- 
lvžuo*a. V: . ■ •

BUDĖTI REIKIA DfX STRO-; 
KO PERSPĖJANČIU ŽENKLŲ ‘

Kiek v iena m žmogų i ’ reiki a bu-1. 
;ėū dėl ateinančio stroko per-' 

sėjančiu ženklų Kuq greičia i 
cus tekiam ligoniuPteikiama .pa-' 
falba, tuo didesnėįpo smegenm 

.Rsrūžalojimo bus-Jų .atstatymo :gą\ 
Ant pakitusių širdies vy>žtji>^ljihybė. . ; ;

susidera kraujo kreSųlatkarįtfelj ; Trcmbozinis (vietoję susidaręs- 
sekančią svarhiauskj priežasčių kaništi>) dažnai, gaunas -nąkiį^ 
!. dėl reumatinės *ų vožtuvu Ii-J įsivaizduokime sau,'Kas atsilikę’ 
ros. 2. pn širdies atakos ir 3. dėl J įįa tokiam žmogui ir ką^dabarti 
reumatinės tu vožtuvų n»-gerc- 
vės. Laimė, kad dabar tokios ^rū
šies pareb.žius dabar rcč:au pa- 
dtaiko, nes rečiau pasitaiko reti* 
ratinis širdies vožtuvu uždegi
mas ir rečiau krešuliai ant šir 
aięs vožtuvu pasigamina, nes 
vartojami dabar prieš paslidintą 
k raivo krešėjimą Vdistai * u

nė medicina g-,«b jam suteikti — 
.-kaip tas toks štrcka> diagnozuo-] 
x;mas ir gydomas

; ■ VIENO STPvOKĄ GAVUSK) 
’ VYRO , LIKIMAS

Sakysim. 60‘metu vyras, bu
vęs visą laiką* sveikas ir dabai, 
uz keliu metu planavo išeiti pen..7'

»rjon ir \ j kti Florido
re, kaip paprastai, atdgv.lė. Per 
dieną ir pereitame vakare ji» ge. 
1*81 jautėsi. Atbudus rytą kai 
La buvo neaiški ir jis tik labai 
sunkiai gilėjo pajudinti vienos 
kūno pusės rauką ir koją -- mū-

hngomt* <iniom>s lavinamas.
dvesia (asmenybė) irgi turi bū- 

’ n žmogin&nia gerais nuaiteiki- 
Imais, jei nenorima blogiausių 
. tvariniu ant žemės virsti.

Kristus simboliškai

šinioji būro pusė fruparalyžuota. 
Reiškia k.-ūrioji smegenų pusė 
oiivo paliesta.

Jo žmona paskambini) gydy
toj :i ir pranešė kas su vyru da- 
ori. Gydyto a» gerai parielgė — 

neatvyko į namus, bet ptašė li
gonį tuojau vežti ligoninėn L ji, 
ii-n netrukus atvyko.

Taip turi elgtis kiekvienas Li
miškis, kurio šeimoje žmogus 
fauno sti uką. Toki reikia nedel
siant vežti ligoninėn ir praneš
ti savam gydytojui apie tai.

Ligoninėje ligonis buvo patal
pintas specialiame kambaryje, 
kuriame nuolatinė pagalba buvo 
teikiama. Tas kambarys vadina- 

i — Intensive Care Unit, trum
piau — ICU. Jame ant ekrano 
•perduoilami esti ligonio gyvybi- 
ni r- ženki n.- širdies darbas, krau 

■ ospūdis ir net smegenų1 veiklos 
kreivė <brain waves). Ligonis ai 
savo giliai, širdis mušė lėtai, 
bet reguliariai. Jis buvo pusiau 
Sąmoningas.

TARP PRAEITIES IR DABAR
TIES SKIRTUMAS

Praeitame šimtmetyje tokiam stėbėjimos 
Ii guotui mažai kas galima buvo 
.paėjėti .Kas galimu dabar ir kas. 
oąHuia buvo seniau — tai skirtu- 
-uąš kąip tarp danga-.-s ir žemes. 
’Medicinos žinios «r technika pa
žengė piiroyn nuostabiai tdi. 
Dabar tokiam paralitikui teikia 
pagalbą nė 48 gerai Įvairiose me- į 
uiičilHfekos šakose apmokytų vyrų . - , . , h
iGinoteru talka. Jie stengiau su-(apska^iavo sniegenų pakenk^ raht.km pagalbą. Toks tos tak 
imtžinti nervu pakenkimą kiek-k<* darbas dabairim^s ..lą^is. 
vienas savo-srityje atlikdamas! nu§a™ ^’ėgėnų. Jis Tšua^Į yra geriausias paralitikui patar 
laiku savo darbą. į «« “ ligonio K- • navnnas.- ■

:Minėto ligonio atsitikimas, ti-l ?a 8a,i būti chirurgiškai gydo-,., 
kimasi. kad jis sugrįš į darbą, į 
bni^s savo tarnybą iki pensijos • 
-Air gavęs pilną pensiją galės 
džiaugtis pensininko dienų su-. 
laukes. Jani nereikės naudotis

kasinį patani'avi- 
do pažpionyje, Lietuvio 
aunas.--

Kun. Juozas Juozevičiut 
mą Veronikai Mašiotienei Alv 
sodyboje. Jam asistuoja Jonas K

Nuotrauka M. Nagio.

bekamcs talkos dairiai.
Nors visi paralitikai daugiau 

ar mažiau įprastai esti prižiūri- 
■jii ir gydomi, vienok kiekvie
nam jų esti pritaikomas pagal jo

nuolatine kėde ar lova.
Paralvžio savininkių minėta 

48 žmonių talka, palyginti, yra 
naujas dalykas. Daug specialis
tų toje talkoje dalyvauja, įskai
tė nt viilaus ligų gydytoją, neu
rologą, nervų chirurgą, paraly t 
duotuosius prižiūrinčią gailės-(iriai nesti šaoJoniška', gydomi ir 
tingą seserį, fiziko — terapistą,! prižiūrimi. Tolęio gydymo laikai 
su kompuieriil dirbantieji, statis r;
t'ką tvarkantįjį tarnautoje ir vi-J pensininkai meskime iš savų gal 
s-us kitus slaugytojus. I vų nusiteikimas, visai

i KteKv^a 
ridoje, bet ir visus kitur esamus i valgo mano kūną ir geria mani 
krepšius. Turime iš naujo me- 
ticfniškai atgimti; turime trokš-' 
'i taisytis pagal dabartinį medi-

I inos pajėgumą ir dirbti tokio 
! roškiirc įgyv’endinimui. Tai la- 

’»ii sunkt'š ir ilgas darbas. Bet 
tik taip dirbantysis ir tik taip**

i trokštantysis galės pasinaudoti 
dabartinės medicinom jam teikia 
inomis priemonėmis.

Pagal šį skyrių pasiekiančius 
skaitytojų laiškus, mėtosi dar 
dfiiig tamsos visuose sveikatos 
•eikaluose. ypač paralvžiaus Šri- 
yje. Daugelis dar galvoja, kad 

'.ik tabletė jį apsaugos nuo viso
kių negalių. Taip tikrumoje nė
ra. Kiekvienas geras dalykas me
dicinoje turi savo vietą. Ne pas
kutinėje vietoje yra pati svar
biausioji tabletė — tai paties pa

Rrau-ą. tat. pasilieka manyje ir 
;.š jame”.

Kitoje vietoje Jis primena: — 
‘ Jei kaip patariu nedarysite — 
neturėsite gyvenimo”

Jėzus mokė vien tik geru dar
bų. ragino valgyti tik sveiką 
maistą savo kūnui, protui ir dva- 
•iai. Pildymas Jo nurodymų pa
gerina, sudievina žmogų — jo 
kūną ir dvasią su protu. Tokio 
gėrio kiekvienas trokštame, to
dėl ir ryžkimės ir dirbkime to
kios gerovės apturėjimui. Tik 
taip mums elgiantis ne tik mes 
patys tapsime laimingais, bet ir 
kitiems laimės teikti pajėgsime.

sveikatos reikalus aptarnavimas iiento-ūprąs-ir pastangos pasital-
yyjhūj? Tat, nieko nelaukdami ir 
iėptii kg^yelių netrokšdami, vi- 

patys save inikime na
rai! seniai praėjo. Todėl ir mes piĮidekūne. ZCII^lI SlO-.

L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ " ’ ralį šfeu&etr per sutvarkydną vi-
I vų iwsReikiftyus, vi^ai ' uęatsa.-1 ‘ytriniu';neguliu...

Apie ligonio stovį nuoktinie: franciiy$ dabartiniam strokį gaJ Arthur Auko
jusio’ Hgonib; gydymui ir prižiūP- Stakes and their 

_ ______ _ _ i te'imiii Visose geroje ligoninėse! \Ajovt Book.
talkininkai bend radar-; virš minėtas paralitiko gydymas!

k' gydymas: Niekad tokie ligo
niai nesti šabloniškai gydomi, ir

žinios surenkamos, 
peržiūrimos ir sužymimos. Visti 
minėti «-----• -■ - -
biauja. Tada gydymo planavi
mas, ligonio gydymas ir jo svei-j 
katos a;statymas esti galimai sek-1 
niingas. •

Mūsų minimam ligoniui nėr-į
vu chirurgas (neuro surgeon)-ir reikalui atsidavimu teikia pa

ii- prižiūrėjimas esti atliekamas.

PARALITIKO PAREIGOS

• Dubysa yra viena iš gra- 
žausių Lietuvos upių, poetų ap
dainuota, prasideda ties Šiauliais 
ir yra 146 km. ilgio- Dubysos 
vardas ne kartą minimas mūsų 
krašto istorijoje. Yra žinomos 
uvs Dubysos sutartys, 1382 m. 
Jogailos sudarytos su Križiuočių 
ordinu Dubysos upės žiočių sa
lose. Kai kurie istorikai mano, 
kad Nemuno salos ties Dubysos 
žiotimis Vytautas Didysis pasi
rašęs su Kryžiuočių ordinu, gar
siąją Salyno sutartį (1398), ■ Ta
da Vytautas atidavė Žemaitiją 
ordinui. Tačiau Žemaičiai suką 
lo 1401 m. išvijo Ordiną ir susi- 
■ungė su Lietuva. Nemuno ir 
Dubysos santakoje yra stovėjusi, 
pilis, dabar ta vieta “PalocėlijįįJ 
varlinama. -v ■

GILIOS MINTYS

Gydymo ir slaugymo persona 
ia< visu patyrimu, nuoširdumu;

^KIAUŠU. ŽEMAITIJOS i * 
■ 'VAISTINĖ < ■ ' '

1984 metais Kvėdarnos vaisti
nė atšventė 100 metų jubiliejų. 

Tai antra pagal senumą Žemaiti
jos vaistinė.

1984 meteis provizorini S. Evar_ 
dili buvo.leista atidaryti Kvėdar
nos vąistiiię. Po metų, t y, 1885 
metais, vaistinėje Įr-egistrupti .42 
receptai ■ Per 100 meių vaistinėje 
.pasikeitė tik 17 vedėjų.

Jubiliejaus proga; Kvėdarno 
vaistinėje būvi surėiigta senų 
receptų, senų medicinos knygų, 
ekslibrisų ir kitų eksponatų - pa
roda. Pirmą vietą pagal sėhit- 
mą Žemaitijoje užima Šilalės 
vaistinė, įsteigta 1868 mietais.

J

Kirti,Juozas Juozevieiu's .

iaus) jesmę. yra tik pradžia ši

Kiekvienas is mūsų galmie gauti

nones. kurie yra daugiau link

SUTEMŲ GIESMĖ

19 H.MOfe

jyg slėpinio šventovę J. [

..-amo* 4 1* U» ♦»!*.* Ul*» 
■ut d dreaouk Arai, U-S 
anas twv* berno heūJhK

j -troko’ Apie lai kitą kartą.
va Išvada r Pamerkime seną me- 

dicuiišką. skraistę, kuria dar iki

* Kas yra konferencija? Tai 
susirinkimas, kuriame žmonės

Vienok paralitiko taišymasb 
priklauso ne . vien nuo iminėtų 

! talki ninku jaut teikiamo patar-

a igs tvar■'ytojąs i priklauso ne vien nuo to 
■mato su ligoniu ir .vertina I jaj]| da,.<,lna. bet ir mlc

5T

-

ira. Phy.riat ristas — atstatymo 
ligonio sveikatos specialistas va- į 
dovauja savo srities darbams, i *, " *• -.J . , ,, , . i navnno. Stroka gavusiojo taisvSilt rikll'ios V.aihfX ‘ fx7avL'Vinin< t . •* a _

' 1 . ’ „ • •* jž r jęiiiH e>u uxu ūmiu utri u imt,
k-,(bos Mtnkrrao dydi u gy*>; u p'ts para|itika. sa„ tal.

. kalbos. netva^t. . k s ' m ]kma, kokią pagalbą ligonis pats 
i Minėtam- ligoniui buvo p^a-J $fiU ,teikia Taigj> nuo
ryti įvairūs_ kraujo tyriipm. irį niojr niiQ tokic n0. 
jo neurologinio ^oyio apsk>icia-i rc igvvendix)iinui atijekamo pa
rimai atsakantys tynmai; > VisĮ s^gon;0 jįrbo mdžia dalhm 

j ..ai darbas atliekamąivau-ių,spe-;. a1.ikla-so: MlwnKlsis. Taigi mi 
rialistų bei laboratow5bje dtfean-j nėto }igohio: įasfeisymas prik 
čiųjų asmenų. Smegenų veiklos į fens- jig(>nio troški-
tĄ’rimai (elektiinės_._hąngo< .; ; jT)0 paSVeikti’-ir didžiu pastangų 
Encephalograma vadinamos) ir-j o-tjes • -(> ^hnos jrTleninėje 
gi buvo atlikt!. Taip -|«t atlikta.^ ; {aJkfniflkų.
radioaktyvus smegenų tyriniasL - ' - »
(brain seen) ir praryta galvos j NEGANA z JNGTI KAS TAS 
kaulų X — Ray- P-Įgal ligonio; SIROKAS YRA- . 
pajėgumą nuryti maistą ir pa-J ' ;
pal to maisto jam reikalingą kieri - žinios- apie -stroko- (paraly 
k: dietų rinkė nudato dietą. ' |-.-iaus) esmę, yra tik pradžia-ši

Gail. seserys ir slaugės hošuj dries-, negero vės reikaluose. Je: 
ttsakomybę už ligonio pamaiti
nimą ir bendrą, ypač jo odosL-jrpką, tai. neverta žinoti tuos 
priežiūrą, bei vaistų įdavimą • žmones, kūne yra daugiau linkt 
Paskatą pasitaisyiinii teikė vie-j tokios ligos”’ susilaukti? ’ Reikl i 
uos jį prižiūrinčio^ gail. sėsersj kiekvienam aiškiai žinoti kokie 
švelnus balsas ir drė’igiškas šypJ. /Ta ‘Rtroko j-pnrirddymo•‘irimieji 
snys. iria ir jo šeima talkino kuo Į /enki airir kokie Storiai veda prie 
puikiausiai. *

Neprofesinė^ slaugytojos —
Ivtojo- esti ligonio geriausia pri-
^iueu<uuos. Raštinėj xiarbinin. įJol ne viekas pensininkas esti 
k;<i irgi yra svaibūs -igoniui at ipsisiautęs. Išaušo medicinos tau-

. sayomis muitunis.
Gailinė:/šiomis kum ' Juoze 
Jūdzeviči^fs mintimis pasinaudo- 
ū'G ' ;

/ Žmogus yra trejopa būtybė. 
Jistturi maitinti savo kūną. pr(‘- 
tą ar dvasia (nusiteikimus, asme- 
Ilybę). Tas trejopas maistas tu
ri būti atsakantis Gamtos — Tvė 
rė j b; n uos tat nms

Kūnas turi būti sveiku mais- i kalba apie dalykus, seniai turė
tu stiprinamas. Protas — nau j u sius būti padarytus.

te snake 
.<ppy <ire»n» uwn« ube for year* 

Ne*- Boudė rnaturr i® k*? thar 
.j» That mean* yqut dreėtn* 
*fiawn« true barter that ėv«r before 

You i«n buy she/ea in jkw peru 
•.it aftrt by y^nirtg v\e RxvhJ’ 

Pwr, fcher* wirk drlfe-

Tuštėja, tilsta pūdymai aptemę ...
Jau kaimenė atslinko į nakvynę - . _ 
Ir tik —.atokiai — laimindamas Žemę 
Dar tęsia varpas psalmę vakarinę. . . .

Ar dar — toli — ^saulėlydžio siilaukę.j 
Būriai piov^įų, daroo dainą gi^udrią, 
Taip pat palaimos kupini., užtraukia, 
Bet gfeit'ir jt, duslėdama, nupaadžiR
*r* *• f f-- ’ -i r*r ię */

Tylus' ųž&drtas, žemės ratas"" 
Ir ji visą;— fyg.slėpinio Syehtoy^.;; 
Kur, žmngąu, tu meni mįslingą našią 
Tą, ką, kaip -duoklę^ tau -diena AJiakręvė;.

Ir nū/kal amimrt tf^idUdo.
Kaip XkaieCioe tVaigČdės tėkn,' ;
Nugitąi^ vkjątte tyKą &ald$

JuMjis Baltrušaitis
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t (Tęsinys) sus teisėjo sprendimas. Jis paaiš 
1 kino, kad būtų reikėję kviesti įr i Kp

Visa šies byles esmė yra .ta,u . .. u.-, j;VL ii . - , ... U 'teisina vyresnio amžiaus liudi-|di4 dv* hebraj^ų kalba parasy- J
tojj'*' knygos — penkioHktaiti'J 
ifmtmetyįe ranka rašytoji Bib- 
(»ja keturioįiktame šimtmety.- 
ję pwphuse parašytoji Maldaknyl 

pateko vėl į taę ęydų ran
das, į kuriąs turėjo pliekti.

jūs pateko į Phio valstijos Cįn_ 
ciiįati rabinų įicJegiją, kurias' 
prefęšura atsisakė leisti knygas 
jje vien pavartyti, bet ir pažiū-j 
rėti.tiėlns: žydams, ^ųrie norėjo 
ĖiblįjS pamatyti ir į jos rank- 
r0tį j pažiūrėti. Tuo tarpu byla 
vžyed&Syiiaį,.kurie netikėjo Bib- 
iijajė rašytojbis idėjomis, bet ųq-: 
rėįo tūręiti”tfe&£' minėtą EibĮfją' 
pavartyti ir j Bibliją surašytus 
dalykus sitvo jjUitįis pasiskaityti. 
Vien? manė, kad Biblija buvo 
visiems parašyta, o kiti buvo įsi
tikinę,'’ kad Bibliją gali vartyti 
ir savo seifuose laikyti tiktai Die
vo palieptieji. Cincinati rabinai 
manė, kad Ponas Dievas Bibli
ją jiems parašė, b he kiekvie- 
nahi palaikiui. Biblija abejojan- 
tieji tvirtino, kati Ponas Dievas 
lokio rašto Cintinati rabinams 
nepaliko, todėl visi žydai turi 
teisę Bibliją vartyti, skaityti ir 
komentuoti,
,tiekė Perecas Bibliją skaitė ir 
ją komentavo, kartais nurašyto 
pafagvaso.gale prirašydamas tik
tą! vieną ar du žodžius, bet 
Amerikos ar Europos žydai daug 
]4ąčrtū skaitė Pereco nurašytas 
knygas, negu .'Bibliją.

Prisiėkit^ejT'- teisėjai, visapn- 
siškai apsvarstė senųjų knygų 
pardavimą iš vąraytinių, nutarė 
knygas iš varžytĮnių laimėjusių 
ifelyvių atimtį. Dalyviams buvo 
žinomas pagri'u.dinis prisiekusių
jų nutarimas, bet visiems buvo rytoj, 
idoniu išgirsti galutinius teismo 
špreiidimus. Jiems.rūpėjo patir. 
f;, kaip nutarimas yra’ formuluo- 
ias^ Jiems rūpėjo .kiekvienas nu-1 Testamento reikalu žmogus 
tanpnp.žodis, nes žydai nesutarė 
dėl. gąna jautraus: dalyko.
L Sprendimo .išklausyti prisirin- 
ko. pilnutėlė teismo salė. Buvo 
tiįdpkas .skaičius abiejų pusių ai s 
iovų;....../ •
. - TeisėjasWhite,, ppieš. skaity• 
damas,;.*ėišnie; sp?ei|amąą, paefere 
d^įĮjj^tįiljas.^^s pąaisįdnp' kad, 
nufeirėč'.liū^!išnku7-?n 
įjęišto^j.Tai Ia.5ai syarbu'S' ip dr^.-

ninki’.s, sulaukusius 70 ar 80 me
tų, o gal dar vyresnius, išsiblaš- į 
kiusius po įvairias valstybes.

Vyresnio amžiaus žmonėm > 
būtų ganą sunku atvažiuoti Į 
New Yorką ir liudyti teisane. 
Vieni būtų primiršę dalykus, ki- į 
tiems būtų nepatikę Amerikos 
advbkatų apklausinėjimai Tai 
būtu antrasis “holokoustas, tajė w ' .1teisėjas.* o tai būtrj nenaudinga 
ne vien žydų reikalams, bet ir 
patiems liudininkams.

Tai buvo labai drąsus teisėjo 
sprendimas, spręsti tokią jaut
rią žydu klausimu byla be liūdi- Į 
ninku.

Antras teisėjo White nutari
mas buvo leisti visiems salėje; 
buvusiems žydams pasisakyti del 
senųjų žydų. Kaip galimą buvo 
tikėti rabinai pasisakė prieš pirk 
tų knygų atidavimą, bet Cinci
nati rabinų seminarijos vyrės-;, 
niems profesoriams pareiškė, kad , — 
rabinai sutiks su i

1”

a

in.

M. K. Ciurl.onio deko.-acEos csk zas io surianytai operai Jūrate

Stalino nelemto susidėjimo tuvos konmniJu partija. — kaip 
rašoma enciklopedijoje, — tėra 
t:k ^TS.KP respublikinė organi- 
zacija”. su vienintele užduotimi; 
piižiūj’eti, kad Maskvos priesa
kai būtų pilnai vykdomi Lietuvo
je. Šiandien Lietuvai neleidžia
ma turėti net jokios savo nacio*

specialiai sovietu kon * nulinės perto komandos.
Permainingoje Lietuvos iste

IŠLEIDO DU PASKUTINIUS LIETUVIŠKOSIOS 
ENCIKLOPEDIJOS TOMUS

Pagaliau 'vargais negalais Va
karus pasiekė ir du paskutinieji 
-- vienuoliktasis ir dvyliktasis

- “Lietuviškcsics tarybinės en- 
prisiekusiu;u1 ciklopedi os” temai, š.ant ien, 

>prendimu Rūpesčiai sunervino, t kai okupuotoje musų Tėvynėje 
visais būdais ketinama lietuviuo nervai padarė klaidą.

Vienas turtingas New Yorko kalba išstumti ne tik iš viešojo . Jžydas, kuriam doleris nieko ne- j 
reiškė, kuriam tūkstantis galvos 
nekvaršvtu davė šiam klausimui lietuv * - j
$900.000 ir paprašė prokurorą leidimas 
davėjo pavardės niekad ir nie
kur neskelbti.

Turtingi Amerikos žydai, pa-J 
tvre. kad vienas šiam klausimui • ... I
išspręsti sumetė dar pusę milijo-1 
no dolerių. 1

Klausimas buvo išspręstas žy-;

I . .Vj bet net ir is 'privataus gyvenimo 
ir jos vieton Įbrukti rusų kalbą, ■ 

kesios enciklopedijos iš
didžiai džiugiu? visus 

susipratusius tautiečius be ide-Į 
ologinių skirtumų ir kur jie be
būtų. Iškištoji enciklopedija aiš
kiai rodo, kad brutalios ir nuož
mios rusiškojo okupanto pastan- 

! pos palaipsniui palaidoti mūsų se 
! ną ir gražią kalbą bent kol kas

.diskai. Visi buvo patenkinti. Net I buvo nesėkmingos. Lietuvių kai-j
• • • 1 • 1 • ‘ • • ! 1 2 _ i 1____ _________ • _________ ■»___ • tir Cincinati rabinas, seminari
jos vadovai, kurie labiausiai dre 
bėjo dėl sprendimo, buvo pa
tenkinti Sprendimą paskelbsime,

M.
(Bus daugiau)

i

nn-
eina pas. sąjgp advokatą,:

— Aš norėčiau padaryti testa
mentą, bet nežinau visos tos pro
cedūros.

-^- Nesirūpink, — sako advo
katas, — .aš viską puikiai sutvar
kysiu.

Aįš zinąTi. kad tamsta su- . 
tvarkysi-, — pastebi klientas, bet j 

; visgi- norėčiau, jog šis tas 
uEtniano vaikams.

i'i-

jai, kaip rrtatyti iš išleistosios en
ciklopedijos,&et naujausių moks
liniu išsireiškimu požiūriu, ab
soliučiai nėra kc pavydėti rusų 
kalbai. Tad prievartavimas rašy
ti ar versti j rusų kalbą lietuvių 
parengiamas disertacijas tėra tik 
dar kitas biaurus rusinimo ir 
kultūrinio kolonializmo Įrody
mas. .1

šiaip “tarybinės’’ enciklopedi-1 
;os “sukirpimas”, be abejo. Įvy’ 
dytas pagal Maskvos primestąj 
diktatą yra stačiai pasibaisėtinas

Greiči 'udr.i net hitlerinė Vokie
tija iš užgrobtų tautų nersikala- 
' o tokio liaupsinimo, koki lie- 
uiviai turėjo sumokėti Kremliui 
r.oiėdami išleisti save cnciklooc-

Lk
u Hitleriu klaida, kūno* negali

ma priskirti dabartinei Sovietų 
Rusijos vadovybei. Jei toks tvir- 
uninias būtų bent kiek pagijsras. 
tai lietuvių tautai nedelsiant tu
re ų būti suteikta galimybė iš- 
4oti iš Sovietu Sąjungos pasi- 
naude an
Liucijoje numatytu išstojimo 
straipsniu, kurio bent vieną kar- ;oje užtinkame Oaug valdymo 
tą konkretus pritaiKynias paro 
(iy u pa?-aidiin, kad jis į konstitu-* tokios 
ciją buvo įtrauktas ne vien tik 
žmonių mulkinimui. Mes. deja, 
\isucmet manėme it tebemano
me, kad “sovietinis socializmas’’ 
kaip ir ‘‘proletarinė revoliucija” 
tėra tik priedanga naujam Rūši
ms imperializmui ir kolonializ
mui pateisinti. Tik iš rusiškojo 
imperialidino galėjo kilti pikta 
neapykantr suvereninei Lietuvos 
valstybei ii nešvankus sumany
mas vėl įgrūsti lietuvių tautą į 
Sovietu Rusijos engiamu ir kolo
nizuojamų tautų kalėjimą. O ru
su neapykanta nepriklausomai 
Lietuvai virsta stačiai siaubu pas 
lietuvius komunistus, kurie en- 
c’klopedijon sukišo net būdin- 
resnes carinės Rusuos karines

Lietuves beteisę kolonijinę pa
dėti, enciklopedijos redaktoriai 
prie Lietuvos valstybės bando 
prikergti '‘buržuazinės’’ epitetą. 
Bet Lietuva, kaip ir bet kuri ki
ta nepriklausoma ir suvereninė 
valstybė, neturėjo jokiu epitetų- 
Buvo tik Lietuves valstybė, pil
uiteise Tautu Sąjungos narė, su uniformas, bet pabijojo įdėti kad 
gavo valiuta, su savo kariuome
ne. su kavc paštu ?ir, supranta
ma, su savo užsieniuose akredi-

Į t notomis pasiuntinybėmis, kurias 
■ Sovietų Rusija, tuoj pįy gėdingo 

t • + • - ir niekšingo susitarimo su hitle-irvs. Lietuvi:*: xomu-; 
iami skirti tiek daug c* 
ijos ir rusu šlovini-

šaulyje buvo ir tebėra atžaga- 
reiviškiausio cbskui'unxizmo tvir 
lovė, iš Pavergtu lietuviu reika-- - - j
Jauja būti pristatyta kaip pažan- į 
giausias humaniškume ir 
lizino šv 
nistai, v 
vietos R 
rnui. turėjo reikalauti, kad jiems 
Lūių leista išleisti ne dvylikos, o 
mažiausiai dvidešimt tomu en- 
cžKlooedi ja.

n ne Vokietija, užgrobė ir į ku
rių pastatus patys rusai sulindo.

Visai kitas reikalas yra su da
bartine Sovietų Rusijos okupuo
ta Lietuva, kurios tikrosios būk-

Žiūrint Į. išleistąja euciklcpe- 
dija iš grynai lietuviško taško, 
aiškiai jaučiama, kad •ji?įdvelkia 
didžiau-ia neapykanta neprik
lausomai Lietuvoj.Lyalstvbei ir

k u neradau nė mažiausias užuo- 
os. kilnoję blaiviai iv teigia- 

•nai būtų įvertinamas Lietuvos 
valstybės atkūrimas, b jiik visu 
net laukinių tautų didžiausias 
troškimas ir siekimą.” yra sukur- 
4i savo laisvą ir nepriklausomą 
valstybę. Nežinau, ar?siekdami 
sumenkinti, ar nc-rėdahįi kaip 
nors, kad ir labai Devykėsiai. už 
tušuoi kvietinės”

>:steinų. bet nerasime nė vienos 
klaikios ir taip žiauriai 

prieštaraujančios lietuvio svei
kam protui, kaip dabartinės so
vietinio okupanto primestosios. 
Kiek reikia turėti Lietuvos žmo
nėms paniekos reikalaujant su
tapatinti. Kremliuje sėdinčių sat
rapų saujelę su “Lietuvos darbo 
žmonių valdžia”. Kaip turi jaus
tis pažemintas ir išniekintas lie
tuvis profesorius, kuriam kaž
koks nemokša atėjūnas politru- 
kas nustatinėja, kąęis turi ir ga
li skaityti. Kodėl pas mane kny
gų lentynoje gali rikiuotis visos 
keturios Vakarirose ir Lietuvoje 
išleistos lietuviškos enciklopedi
jos. o lietuviui savo Tėvynėje 
laisvųjų lietuvių spausdintos en
ciklopedijos yra ne tik nepriei
namos, bet ir griežtai draudžia
mos sovietinio okupanto? Kodėl 
aš galiu laisvai keliauti pc visas' 
pasaulio šalis, o lietuvis Tėvynė
je ir menkiausiam pajudėjimui į 
užsienį turi maldauti Maskvos 
malonės? Kodėl lietuvis, kaip di
džiausias pastumdėlis, turi būti 
varinėjamas balsuoti, kai jis iš 
anksto žino, jog jau yra nusta
tyta, kas bus išrinktas? Kaip 
juokdariškai pagaliau skamba 
visos pasakos apie Sovietų Ru
sios- taikingumą matant “Lietu
viškosios tarybinės enciklopedi

jose. Tuo tarpu dabartine (Nugelta į 6 psl.)

ir nekalčiausią nepriklausomy
bės laikų Lietuves monetos, me
dalio, ordino, pašto ženklo ar 
uniformos iliustraciją, lyg tokio 
laikotarpio Lietuvos ir lietuvių 
gyvenime šašai nebūtų buvę. C 
visgi lietuviai komunistai- turėtų 
prisiminti, kad tik Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės metais 
Lietuvos komunistų partija bu
vo lygiateisė su kitomis, kaip 
Lenkijos, Prancūzijos. Vokietijos 
komunistų partijomis-ir dalyvay 
v o visuose Kaminterrio kongre-’užtenka pridėti “sovietinės”^, ar 

kaip rusams pataikaujančiai, bet 
kalbiniu atžvilgiu netiksliai ver- 
ujama “tarybinės” prievardį. So
vietų Rusija užgrobdama taikin
ga ir neutralia pasiskelbusią Lie
tuvą. kurios nepriklausomybę ir 
suverenumą buvo iškilmingai Įsi ' 
pareigojusi gerbti eilėje sutarčių 
bei susitarimų, atskleidė prieš vi
są pasaulį savo tikrąjį iš carinės 
Rusijos paveldėtą imperialistinį 
ir kolonijinį veidą, nieko bendro 
neturintį su jos skelbiama prole
tarine revoliucija. Jei Maskvai 
būtu rūpėję tik išplėsti ir Lietu
vai komunistinę sistemą, jai pil
nai būtų užtekę. įvesti ir Lietu
voje tok; sovietų satelitinės vals
tybės statusą, kokį ji įvedė Len
kijoje, Vengrijoje ir kitose iki 
Antroje pasaulinio karo buvusio 
se laisvose Rvtu ir Centro Euro-

■_ i 

pas valstybėse. Tuo atveju būtų 
buvę išvengta barbariškų masi- 
niu lietuvių deportacijų Į Sibirą 
ir baisaus partizaninio karo, pa
reikalavusio tiek daug nekaltų 
lietuviu jaunimo gyvybių aukų. 
Bet tai kas gal pasakys, kad tai

S

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiiush lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams-ištikiiriai tarnaujanti; jau per 97 metus.

SLA — atlieka kulKirmius darbus, gelbsti £r kitiems, kurie tuo< 
darbus dirba. \?• r ' •

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ^fiMJONUS dolerit 
apdraudę savo nariams, ’ / .

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

: * ■ • - - . . .... . . z * . v

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudę — Endowment 
Insurance, kuri, ypač naudinga jaunimui/ siekiančias: 
aukštojo mokslo ir Jų‘gyvenimo pf&'dŽiaLj / -

SLA — vaikus apdraudžia pigia/terminuotą /apdrtndar 
.$XtX)O apdraudos sumą temoka tik $3DQ metama.

SLA — kuopų yra visose lietuvių miopijose. J ’- ‘ /
Kreipkitės J' savo apylinkės kuopų vertėjus,. 
jie Jums mielai - pagelbės į. SLA, įsirąšytL

- ' Galite -kreiptis ir tiesiai I SLA. Centru . T
- * > - -- • *w — . x- ’ • < ę m. ’ * w v. — . ' • _ •• * *_ i •

LITHUANIAN ALLIANCE QF AMERICA ?■
307 -5V; 30ih’ St, New York, N.Y. 10601 

TeL (212) 563-2210 : Jl/ f.

!

$10.00

Jloml&I parsiyt* rtudija apie Rytprūsių*, remianti* Pakalnis » 
LtbgnvcK apskričių duomenimis. Apraiym&I Jdomtl* kiekvienas 
Seteriui Leidiny* flluriruot** nuotraukom!*. pabaigoj* duodami 
▼itovardžftj pavadinimai* ir Jų vertiniai J roUečlij kalba. EaSa' 
*a«4Lnfo> S3S puri. knygoje yra Rytprttafų lamria-gls. Kaina f 

' > 14 UAUMM L1ML palytojo* Petronėlė* Orintaltė* *1S
mtaJtaal ir mintyj apie umaenl* Ir rietas naprii. Lietuvoje ir pi> 
ma iriai? bollevikų okupadjoa metai*. Knyga turi 234 puslapiu, 
bet kainuoja tfk IĮ.: »< . • i • * v

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, uerjrpra 
tu tr klaidingai interpretuojamas gyvenime tr politikoje; tik > 
ratrio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą Ir pos 
riją. Dabar būtų ji galima pavadinti kovotoju ui žmogaur teis* 
Knyga y* didelio formato, 205 pualapią, kainuoja W.

m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet ne*enstą, Vtne» 
fMfrAtr Igno šlapeHo, Vinco Maciūno, Pi Joniko, V. Stankos 
I. J^Įukčfo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matulevičiaus ir 7 
Meflaui įtralpsnlai bei rtudfjds, Cmstrcotos nuotraukom!* t 
M. K. Cfūriibnio. M. Kelkio, V. Kaiuboe, A. Rūkžtelė* Ir A Vare.' 
tttryboa povekahia. M5 puri, knyga kainuoja tik U.

; . > DAINŲ iVENTfS LAUKUOSE, poetė*, rašytojos ir 
felų lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienė® atsiminimai apie dale?. 
Jveatef bei jų Iriorlją ir eigų. Įdomi skaityti Ir nedainnojae 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktai* dudmenlmJ 
bri ufkulirial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja H

U ' > VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke 
ta* Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saues 
gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laskutarpio buities 
ra tūrinė tfučtija, »usk irstyta skirsneliais. Ta 2W pusią ylą knyg

Ex-^ax helps restore your system s own nature! 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonigh 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wood

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

JAY DRUGS VJ
2759 Wo 71st St., Chicago, 

BtTESTINGA? iSPILDOMI RECEPTAI s FANI 
PUŠYNAI « KOSMETIKOS EEIKMEN

Atdara šiokiadieniais nuo

Ink LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
m tomu .... -------------- ——■.................. ...... .........

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.------------------------- .....

II dalis, 229 psl. ------- ------- ----------------------------- ••--------

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

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

Prof. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl ____

J. VenctevM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
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NAUJIENOS, 1729 So. H listed St., Chicago, El. 60608 sės
kite čeJtj Ir prktekti dolerj Ižbddorruu

*

I

Išrašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bei kada tr 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini Terttmof 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Ftito p.
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Jeiiu vedamieji palieka tokį įspūdį, tai reiškia, kad 
vedamieji buvo blogai parašyti. Blogai todėl, kad pami
nėjo kelias smulkmenas, kurių buvo galima ir neminė
ti. Reporteris Sukauskas siųsdamas korespondencijas 
iš Detroito, į smulkmenas nesileidžia, tuo tarpu Įžangi
nio rašytojas nuėjo į kelias smulkmenas, kurios Sukau- 

I skui sudarė liūdną įspūdį.
Kai susirenka virš 30 šėrininkų, tai jų tarpe gali 

pasitaikyti vienas, kuris turi kitokią nuomonę, negu 
dauguma. Vienas gali išdėstyti savo nuomonę, o kiti 
gali nurodyti silpnas tos nuomonės vietas. Kartais vie
nas gali nurodyti daugumos silpnas vietas. Jeigu jis 
aiškiai silpnybes nurodo, tai dauguma jam padėkoja ir 
plyšį galvosenoje ar plane pataiso. Nurodžiusiam padė- 
dėkoja ir tuo viskas baigiasi. Be jokios nesantaikos, be

$451 o ‘ jokių barnių ir nesusipratimų.
$5.00

$40.00
522.00
$12.00
54.00 |

Užsieniuos;
metami __
pusei metų

$48.00 
pg QQ

Naujienos eina kasdien, išviri 
sekmadienius, pirmadieniui ir wen- 
tadieniua. Leidžia Naujiena Bendro
vė, 1739 So. Halted Street, Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Honey I 
Orderiu kartu su užsakymu.

nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 ml

SUKAUSKAS KARTAIS PASISKUBINA

Antanas Sukauskas greitai, gražiai ir teisingai pa
rašo Naujienoms Detroito lietuvių visuomeninio gyve
nimo korespondencijas. Niekas taip skubiai ir lengvai 
neparašo žinių, iš Detroito gyvenimo, kaip tai padaro ( 
Naujienų korespondentas. Nespėjo paskaita, susirinki-Į

ŠĮ kartą reikalas ėjo apie Naujienų bendrovės va
dovybės statutą. Jis buvo priimtas, kai dienraščio dar 

i nebuvo. Buvo sudaryta bendrovės laikraščiui leisti, tu
rėjo būti priimtas statutas bendrovės vadovybės. Ben
drovė turėjo turėti vadovybę, o vadovybė privalėjo lai
kytis nustatytų taisyklių bendrovės reikalams vesti.

Šerais sudarytos bendrovės skiriasi viena nuo ki
tos. Jos turi skirtingus statutus. Jos keičia statutus, 

į kai Įsitikino, kad turimas statutas nebetinka. Buvo pa- 
' keistas ir Naujienų bendrovės statutas. Jis buvo keičia- 
maa keliais atvejais.

Vienas šėrininkas priėjęs prie pirmojo Naujienų 
bendrovės statuto, padarė kelias zeroksines kopijas, 
padavė kitam ir apdalino keliems parinktiems šėrinin-' 
kams. Dėl šio seno, paruošto 1913 metais, kai dar nėjo, 
dienraštis. Vienas šėrininkas, nepasitaręs su vyrėsimo 
amžiaus šėrininkais, pradėjo skaityti to negaliojančio 
statuto paragrafus ir paklausė, kaip čia yra, kodėl bu-. 
vusi valdyba nesilaikė statuto. ■

Kai rimtas žmogus perskaitė nerimtą statuto pa
ragrafą, tai salėje buvusieji pradėjo juoktis. Juokėsi ne

i 1

Kauno Piisikėlimo bažnyčia okupuoto j Lietuvoj

maą pobūvis pasibaigti, jis sėda, parašo ir neša Į paštą, iš statuto, beteis rimto žmogaus, keliantį nerimtą klau-
1 Y W w • e - W . - * » • • • 'J k. 3

IŠ M.\SKVON’ VARSTANČIO i/iniu įsipareigojimu pašto
X SENATORMUS | ’ ’ ' ’ ’

J 'M 'skvą išvykstančios- JAV
etiato delegacijos narys, dabar

j.ijkjjia: 4?inąs JAV senato prezi-
Jęntb-ųCįtęigąs sen. Strom Thur-
•niciid-'?g>iliepdamas į Ainer- Lie-
ų\>ią\:T:u.‘ybos prašymą, ALT
■'.jrmišį^.ii atsiuntę iaiškį- kti-:

tęi^kia pažadą, kėd jis tu- 
ĄLTo prasyi^ dė-

išlaisvinti V. Skuotlj, 
kfĮkč.sA;‘SyarimJcp kitn. Tam- 
kėinčir,,' -įr. kitus. Senatewars p;^ 
TyĄrj. lį’.d jis supranta Airier. 
’.ffeC ’ 'Šitį’bos susirūpinimą ir į 
si rejkafą atkreips dėmesį-

kad greičiau pasiektų redakciją. /
Nesvarbu, kur pobūvis ar susirinkimas Įvyks, Su

kauskas ten nuvažiuoja, seka dienotvarkę, svarbesnius 
dalykus pasižymi ir parašo Naujienoms. Jam nesvarbu, 
kokios partijos, draugijos ar klubo nariai susirinks, jis 
ten laiku nuvyksta pasižymi oficialius dalykus, perra
šo ir skuba pasiųsti į dienrašti.

Sukauskas pavyzdingai tvarko ir savo šeimos rei
kalus. Jam teko dirbti Detroito dirbtuvėje, bet savo sū
nų išleido i mokslus. Jo sūnus baigė universitetą, tapo 
teisininku ir šiandien sūnuus yra vienas geriausių ad
vokatų Detroite, smulkių bylų jis neima, dėl jų nenori 
laiko gaišti, bet jis turi gerą kadiliaką, ima tiktai dides
nes bylas ir jas laimi. Geras advokatas byla turi laimė
ti. Jam tenka daugiau laiko pašvęsti, rimčiau klausimą 
pastudijuoti, bet kai nueina į teismą, tai turi Įtikinti tei
sėją, kad bylą laimėtų. Rūpestingas tėvas prižiūri, kad 
vaikas eitų teisingu keliu.

Reporterio Sukausko atsiųstą korespondenciją de-‘ 
dame kitoje dienraščio vietoje, bet norime tarti kelis ! 
žodžius dėl Sukausko, laiškučio, pridėto Naujienų re-1 
iaptįuk n-.icikšr -ūsepi ....tu8y ysšašS. prn... neous-jor '
dakteriui. Reporteris Sukauskas be kitų dalykų, dar ši
taip rašo: Į

“Jei taip toliau Naujienos šlubous, tai nuotai
ka skaitytojams susidaro, kad jos gali greit užsi
baigti. Iš paskutinių vedamųjų taip bent atrodo, 
Matau, kad su šėrininkais nesusitarta.”

išimą.; r. s ? ’’kf "
J . .. t i t •-

Įdomiausia, kad šėrininkas, šitą statutinę makaly- 
'nę sukėlęs, visai šėrininkų susirinkime nedalyvavo. Įdo
mu buvo patirti, kuriais sumetimais jis tą negaliojantį 
statutą ziraksavo ir paprašė savo draugo tą “statutą” 
šėrininkams. Kodėl jis Į šėrininkų susirinkimą visai ne
atėjo. Jam buvo netoli, jis būtų galėjęs ateiti. Oras bu
vo gražus, šiltas, jis buvo Chicagoje ir būtų galėjęs užl 
eiti. Bet jis to nepadarė. . ' \

Buvo pora narių, kurie norėjo šį šposininką iš
rinkti į bendrovės direktorius, bet jis ir į tą susirinki
mą neatėjo. Jis žinojo, kad neišrinks, todėl ir neatėjo.

Naujienų bendrovės valdytojais vieneriems me
tams išrinkti:

1. Povilas P. Dargis, pitsburgietis,
2. Dr. Vytautas P. Dargis iš Worchester, UI.,
3. Martynas Gudelis, N. redaktorius,
4. Mikas Šileikis, menininkas,
5. Kristina Austin administratorė,
6. Emma Petraitienė, valdybos narė,
7. Euphozinė Mikužiūtė, č

8. Antanas Marma,
9. Antanina Repšienė ir

10. Juozas Bagdžius.
Jokios nesantaikos Naujienų bendrovės valdytojų 

tarpe nėra. Visi išrinktieji yra pasiryžę bendromis jė
gomis padėti Naujienoms Įveikti dabartinius sunku-

REIKŠMINGAS par&asvpa
■ iį&sfečiį Komitete

'' i - ’. G r, ;. ’
Stūc!. Gytis Barzdokas, Ame- 

b‘Įtos,-I.’eiuyių Tarytos finansuo-- 
bš yąš-iFos•••jnetn darbavęsis in- 
lethal Jungtiniame Paballiečiu 
^jnerikiečių: Komitete, V ašing- 
‘one, baigdamas tarnybą atsiun
tė ALTui laišką, pažymėdamas, 
kad ta darbuotė jam atnešė svąr... 
Lupai yrimą Jis .pabrėžia, kad 
interuu tarnyba yra labai puiki 
r-tikrai verta ją turėti”.

GIN < PAŠTO SUSISIEKIMO
■ LAISVĘ

/Kongresmenas Benjamin A. 
Oilman (resp., NY) ir būdamas 
Vašinetone, ir dalyvaudamas 

' tarptąi.tmiuose suvažiavimuose 
'tipriai i eikalauja iš Sovietų Są
jungos, kad ji laikytųsi tarptau

.susi- mąs balsuoti gali jį peršaldyti, 
'imkime srityje. Su amerikiečių ir primesti jam slogą, tai jis nei- 
delegacija 1984 m. būdamas tarp na. . ,
'autiniame paštų suvažiavime į Rinkiniai pasibaigs pirmadx- 
•lambtiige, rusų blokui prieši- pi© vakare. Apie tą pietą nor- 
naiitis, pravedė svarbius nuta- vegai jau žino, kas rinkimus lat
rinius, siekiant užtikrinti paštų, 
susisie’.iaio laisvę Amerikos Lie
tuvių Taryba jam yrajaašiuntų- 
>i fak e, apie Maskvos.' trukdy
mus r istG susisiekime, o dtibai'; 
pa.-iun'ė kongr. Gilmahui padė
ką už pastangai priversti Mas 
kva laikytis tvarkos. 

* *
SENATORIAUS SIMON NE- 
•' ĮLEIDO J LIETUVĄ

Senatorius Paul Simon lan-_ 
kėši?-Sovietų Sąjungoje ir sayįč 
pranešimą Čikagoje iiigp. 27 -dį; 
3imifiė;Gi apie patirtus ten neĮ-jtrankėsi ^hi^^^ipylin- 

įypūdžius. Norėjo vy^rw kėže. -
tr į laeiuvą, bet jąm. nebuvęm? jWodsfock apylinkėje žaibavo 
ctaota.- leidimas, i Okupantai Crista]Į Lake .laukuose žat
’abai om-t. kad vakariečiai lan-r* ^- giclfin inkai. Perkūnas taip ne - 
kytųsi j jų kolonialinėj priespau
doj laikomą kraštą.

ALT Inįcrmaciją\ ;

>glamtK

.1
t T

mėjo Jeigu laimi socialdemok
ratai, tai koalicinė konservatorių 
vadovybe bus konservatorių va- 
l^jįrybė, valdžiusi kraštą keturis 
jjretiis, bus pasibaigus. Kai dąu- 

krašto gyventoju balsuo- 
jąįĄ-tai konservatoriams labai 
sunku laimėti Rinkiminė; kom- 
pąnjjoj prie gere noro laimės 
ijaą^iečiai.

j-a -ŽAIDĖJUS

jĄkyjdėŪą sekin-adiemLio *if per-

tikėtai trenkė, kad Morengo vy- 
,jįį Tįžnmšė vietoje. 45 metų Do- 
nald Ręadhoim ir 28 metų Ray- 
ftiimti Holm teko skubiai vežti

NORVEGIJOJ DAUGELIS AjObtigoBinėn. Atrodo, kad abu bu- 
yę- smarkiai pritrenkti, bet pra
deda atsigauti.

metų Otto Nor žaidė fut- 
į>oią,.su kitais vyrais McHenry 

ifeukuose. Pradėjo lynoti, o kai 
trenkė perkūnas, tai žaidėjus 
paririušt!. Of to Nor teko nuvež- 

Noryegci, rinkimus skaito s va r į-į -artimiausią ligouinę bet ten 
Ūž 3 valandų mirė '■ Perkūnas 
trenku i žaidimų lauko viduryje 
ėšantf stulpą, bet kadangi žolė 
buvo šlapia, tai elektra paplito 
J>o visą lauką, parmušė visus, o 
žaidėją Nor užmušė.

BALSUOTI -

OSLO. Norvegiją., — Praeitį 
^duiiadieuį -Norvegijoj prasfdė- 
o rinkimai į nauią parlamentą; 

Diena pasitaikė graži, šilta. tat= 
daugelis ėjo balsuotu , /

Lhi dalyku, bet ne svarbęsHiū. 
už slogą arba plaočiv uždegimą : 
Jeigu norvegas nujaučia, kad ėji-.

' ’’T-'v"'---------- --- --------- *— — — ------------- -- ----- .
tk^lžetuvių kolonijų korespondentus.

■ A '-' Niekam ne paslaptis, kad Naujienos laisvojo pašau-* 
lio lietuviams šiandien labiau reikalingos, negu bett 
kuris kitas lietuviškas laikraštis. Naujienos visą laiką i 
vedė kovą su okupantais rusais, kelia viešumon rusų 
daromą žalą krašto ukiui ir skriaudą Lietuvos gy^en-f-televiK:os stotis. Amerikos 

mus, pagerinti spaudą ir padėti suorganizuoti Ameri- tojams.

■;— P ez. Ręaganas prašys Gor
bačiovą leisti jam pe- Rusijos ra
diją pa. akyti kalbą Rusijos gy- 
yentojanis. per sovietų radijo ir 

____  _________ sto
tys lei-, Gorbačiovui pakalbėti.

Į^IIII  .................................. . ... ... ......................... ......... IR >1111111II JI ML MJRffMi imi     ||IWI >J,^| " FY

J. ŠARAPNICKAS
NEPAMIRŠKIME MŪSŲ DIDVYRIŲ 

PARTIZANŲ

(Tęsinys)
Visokie tautos padugnės, girtuokliai, vagys, 

mušeikos, už degtinės bonką ir gavę laisvę api
plėšti lietuvius, teikusiems bet kokią pagalbą pa
triotams lietuviams partizanams. Buvo ir tokių 
žiaurių stribų, kurie išsivesdavo iš namo Į kiemą 
žmonos vyraą ir mažų vaikų tėvą ir visiems, žiū
rint, sušaudydavo. Taip darė okupanto rusų pa
taikūnai skribai, kuriuos lietuviai vadina žmog
žudžiais ir tautos parazitais, nes tie žmonės, ku
riuos stribai nužudė, jiems nieko blogo nebuvo 
padarę.

Kazys Venckus buvo didelis patriotas lie
tuvis, todėl ir kovojo prieš Lietuvos okupantą — 
sovietus ir jų pataikūnus, be moralės lietuvius ir 
kitų tautybių asmenis, nes buvo žmogžudžių ir 
ne lietuvių. Kazys Venckus daug žalos padarė su 
savo būrio partizanais komunistams. Buvo šalto 
būdo ir taiklus šaulys. Daug kartų per 8 metus 
partizanaudamas, buvo sribų ir policijos apsup-

- b?t nudėdavo po kelis ir keHoMką stribų ar 
pclicirinki. laimingai nesužeista- prasimušdavo 
iš apsupimo. Tapo tgendariniu žemaičiu, Į kurį 
niekas negalėj* iš bet kokio automatiško ginklo Į 
Ji pataikyti.

Kadangi Ylakių valsčiuje mažai yra miškų, 
tai K. Venckus su savo partizanų bū'iu dažnai 
keisdavo gyvenamas vietas ir kuri laiką palaikė 
ryšius ir su latvių partizanais.

Lietuvos okupantas ir vietos komunistai pa- 
kyrė didelę premiją už K. Venckaus suėmimą 

ir pristatymą žiauriems Lietuvos okupanto, so
vietinio komunistų tardytojams, nes K. Venckus 
su savo partizanų būriu yra daug žalos padaręs 
Lietuvos okupantui.

Kazys Venckus per pirmą Sovietų Rusijos 
okupaciją, tapęs Ylakių pogrindžio vadu, yra pa
reiškęs: “Juozai, man NKVD-tai panagių su 
karštomis ylomis nebadys! .”

Jei mane ištiks pavojus, — gyvas nepasiduo
siu NKVD-tams. Paskutinį šūvi panaudosiu sau 
Į mirtinę vietą.— Toks Kazys Venckus išbuvo 8 
metus partizanų būrio vadu, slegiamas fizinio 
nuovargio, bet buvo stiprus dvasios milžinas.

Atsisveikino su likusiais savo kovos drau
gais ir grįžo arčiau savo gimtų namų numirti. 
Numirti kaip pridera partizanų vadui — garbin
gai, partizano mirtimi.

Iš pradžių slapstėsi pas ištikimus patriotus 
lietuvius. Nenorėdamas užtraukti nelaimės savo 
draugams /žinodamas, kad okupantui parsida
vėlių sribų yra daug ir seka patriotus lietuvius, 

I bei daro smulkias kratas, parial savo nuožiūras, 
kada tik nori, nutarė vykti Į savo gimtus namus

Kazys Venckus

ir įsiruošė slėptuvę daržinėje. Bet išgamų, parsi
davėlių, šnipų. ątribiĮ buvo susektas ir apsuptas 
1952 metais (smulkmenų bei tikslios datos nera
šau, kokj mėnesį ir dieną žuvo, bet ji yra ži
noma).

Kazys Venckus buvo drąsus vyras. Apsuptas

komunistų policijos bei stribų,narsiai gynėse. Šo-' 
vinių atsargoms išsekus, Kazys Venckus žuvo' 
garbingai, kaip pridera partizanui ir kovotojui 
už Lietuvos laisvę. Pats susisprogdino granata ir 
nuo to sprogimo užsidegė daržinėje buvę šiaudai 
ir gaisras greit išsiplėtė. Sudegė daržinė ir bu
vusio tos sodybos ir daržinės savininkas, 8 metus 
vadovavęs partizanų būriui už Lietuvos laisvę 
kovojęs prieš okupantą ir okupanto išgamas,stri
bus ir kitus.

Išpildė velionis savo pareikštus žodžius: 
‘Man NKVD-tai panagių karštomis špilkomis 
nebadys ir nagų neįtikinės. Jei mane ištiks pavo- 
us—gyvas nepasiduosiu NKVD-tams. Paskuti- 
tį šūvį panaudosiu sail Į mirtiną vietą.”.

Taip žuvo 1952<metais patriotas lietuvis ir 
tarsus partizanų būrio vadas. Kazys Venckus, 
kaip pridera ir reikalguia partizano priesaika: 
lei ištiks pavojus, nepasiduok gyvas okupantui, 
bet žūk garbinga partisans mirtim’.”

(Bus daugiau) <y —

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

skaityti dienrašti ^naujienos**

’—Naujienos, v-nic-iįū. j ■ ;rs<luy. September 12, 1985
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(312) 226-1314

® “Lietuvos Aidai
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ŪkininkasJules Breton

Service 461-3200, Pąge 06058

qWeTR^SJ.

S

FELIKSAS KUDIRKA -3 I

I

5

■ ■■

M 
iJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBi: AKIŲ LIGOS 
3921 West 103rd Street 

Valaadoe pagal tn si tarimą

--

į

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

OPTOMETRIST Al
KALBA LffiTUVIŠKAI 

2618 W. 71st Si. TeL 737-5149

OIL PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W^sfchesUr Community klinikas 

Mediciną

19SĮ S. AUnhelm RA, Westchester, III, 
VALANDOS: 3—9 dirbo di^nomLs 
ir kas antrą šeštadienį 8—2 viL
TeL: 562-2727 arte 562-2728

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
reidų gydymas.

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

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

§

a

vįrieliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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ir “co&tact leasers

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet.

me and Cremation Service
1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

1

roko stilius vyravo baudžiavos 
įsigalėjimo ir bajorų viešpatavi
mo laikotarpiu. Pirmuoju šio sti
liaus pastatu laikytica §v. Kazi
miero bažnyčia Vilniuje, pasta
tyta XVII a. pradžioje. Baroko 
archtektūros gyvavimas Lietu
voje truko iki XVIII a. paskuti-' 
niojo dešimtmečio, sudaryda
inas tris periodus: ankstyvąjį 
(1600-1650), subrendusį (1650- 
1690) ir vėlyvąjį (1690-1790). Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia Vilniu
je yra subrendusio baroko ar
chitektūros pavyzdys.

Apie 1686 m. bažnyčiai deko
ruoti buvo pakviesti du italai dai
lininkai Pietro Perti ir Giovanni 
Maria Gaili. Jiems talkino vieti
niai. skulptoriai M. Želevičius, 
Mačiukas ir kiti. Tačiau bažny- 
čiosj puošyba nebuvo baigta- 
1682 m. balandžio mėn. mirė baž- 

. . . . nyčios fundatorius M- K. Pacas,
na 1 vai. po pietų, Anelės Koja«c i^ors fundatorius paliko oakari- 
•salėje, 4500 So. Tahnan Avė. Na-' •
rįai prašomi atsilankyti, yra 
daug reikalų aptarti. Bus ir vai
šės.

Rožė Didžgalvis (rasf )

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Chicanos Lietuviu Našliu Naš-i O Z
liukių ir Pavieniu Draugiško 
Klubo sufirinkmas Įvyks penk
tadienį rugsėjo 13 dieną. Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talnun 
Avė., pradžia 1:00 vai po pietų. 
Kviečia visus narius atsilankyti, 
nes turime daug reikalų aptarti.

Po susirinkimo bus vaišės-

Žemaičių Kultūras Klv.bn. poa- 
tostoginis narių susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 18 die-

i karnai pinigu bažnyčiai užbaigti, 
j bet vyriausias testamento vyk

dytojas nesutvarkė skirtų lėšų 
perdavime. Darbai nutraukti. 
Šiandiena bažnyčia mus žavi sa
vo puošnumu, bet puošybos 
darbai nebuvo baigti.

$
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Gyvenęs Gage Parke, Chicago, Illinois
• . : Uli 1Mirė 1985 m rugsėjo 10 d., 4;30 vai. vakaro, su-^]| 

^tul^e^^ i o ni etti amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šakių ap.,||į 1 
Barzdų vis., LiputiŠkės kaime.

- ■ E?
Paliko dideliame nuliūdime žmona Magdalenai® 

Ankūdavičiūtė: dukterys: Dalia Norušienė, vyras|l 
Antanas, anūkės: Vanda, vyras Algis ir sūnus irg| 
svainis Petras Sereikiai; Tania, vyras Denis ir sū-g|
nūs Antanas Paškauskai; Judita ir Kristina Nor-B|H 
vaitytės; Ramutė Balčiauskienė, vyras Mindaugas;O 1 
Anūkai Vilija, Arūnas ir Kovaldas; Laima Blažienė, 
vyras dr. Rimas, anūkė Laura ir Romas; seserys:f| 
Bronė Milkatfekienė ir Julija Aleksandrienė su šei-§ 
momis Lietuvoje, o brolis dr. Vincas Kudirka Ame-i! į
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r \ I i

O. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0140

MODERNIŠKOS AIR-COADii U1NED KOPLYČIOS

TĖVAS
MARQUETTE

t i /

&

y-s.Tir--c

FiNUS
ERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 5:,;h Ave., Cicero

I 
2

t Lietuvos architektūroje ba-

Florida

Ofiso tsJofoms; 776-2880, 
fcaziaenclies Mof.: 448 5545

Kurat. JONUI DAGIUL
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Prostatos, inkstę ir šlapumo 
.takų chirurgija.

Tdef. 476-2345

TRYS r.’ "KIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUIOVIOBILIAMS PASTATYTI

I

i

3

. a

Kūnas pašarvotas Laekavičiaus koplyčioj, 2424|| 
S3 West 69 Street.

I 
i

> 1 : ,RAL HOME
i f I52th Avenue 

Hl. 60650 
52-5245
U DO JIM O ŠERMENINĖ

J

Laidotuvės įvyks šeštadieni, rugsėjo 14 dieną,Q 
d. r. bus lydimas iš koplyčios Į Gim. Panelės^ 
arquette Parko parapijos bažnyčią, o po ge-M 

—..&ų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lie-w 
tuvių kapinėse.

O Visi a. a. Felikso Kudirko
^pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
«vėse ir suteikti j 
©sveikinimą.

giminės, draugai ii

I

’ I 2

JLCL’ i

riUJU KOPLYČIŲ i..

Patarėjai ir L idejimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINT I

ms pastatyti3

■ . CT

«

STEPON I. LACK ir SŪNŪSLIET. EV. REFORMATŲ KOLEGIJA

A( KAWICZ

j ktoriai
4

2124 West 6:

AMxxu Daukvs

7159 So. Maplewood Ave.

Street — Tel. RE 7-1213

Atraustas perkraustymai 
Ii i vairui atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5991

-M

PERK KAUSTYMAI

RADIJO §£IMOS VALANDOS

Seitadieniais ir sekmadieniais 
auo iki rai- rr10-

Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos ii xnūsv studijos
Marquette Parko.

r?

-IGMT H€APT DISEAM

[ietį

' lwy., Palos Hills, Illinois V / '
I. 974 4410

L’l <

ilgamečiu! kolegijos kasininkui staiga mirus,jo_ žmo
nai ALDONAI, sūnums: kurat. prof. dr. ARuNUI 
DAGIUI su šeima ir RIMUI DAGIUI su žmona reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kaitų liūdime.

O T -ASS i^aidotL
11arba 652-52
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Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargą 
ir VISA korteles.

R. iERtNAS. Tel. 925-8063

SOPHIE BARČUS

Tck£ 778-1543

/aka-M j

JAV R. Lietuvių Bendruomenės Tarybos Nariui

A. A. JONUI BALČIŪNUI

amžinybėn iškeliavus, ok. Lietuvoje likusius žmoną 
Stasę, sūnų Augustiną su šeima, seseris Kazę ir 
Zuzaną bei jų šeimas; brolius—Venecueloj Kazimie
rą ir jo šeimą, ChicagoJe Antaną su šeima, švo- 
gerką Gerdą bei jos šeimą ir kitus artimuosius šioje 
liūdnoje valandoje nuoširdžiai užjaučia.

K. LIETUVIŲ BENDRUOMENE

Mro. •j

■
I

& i id išgyveno s r?

f «(mergautin 
į marti Ramu 
į H Lietuvoje s 
h y Palši

K 
konlvč

! tuvoje 
metus.

dideliam 
pavardė 
ė ir Rimt 
uo Otilija

imos.

mivo pašarvotas
2533 W. 71st Sti e

ntrmat ?<

Yf i* r r i

LAIDUI I \ II DIREKTORIAI

Smith 50th Avenue
Cicero. Illinois



BAIGTAS STATYTI ”'1'11.T A S” BENDKADAR 
VIMUI SU OKI PANTU

(Atkelta iš pirmo puslapio)

1 Juos L. Mockums savo pusi- 
kalbėjime <niūsų išeivijai p n- ta- 
to iškeldamas jų kiekvieno di
delius nuopelnus literatūrai. Man 
rodos, kad būtu Draugo skaity
tojams, daugiau pasitarnavęs, jei 
juos, būt supažindinęs už kokią 
veiklą jie įsigijo pas okupantą Į 
tokią malonę Už ką jie buvo Į 
Maskvos dekoruoti medaliais ir 
apdovanoti premijomis. Už ką! 
jie įsigijo toki pasitikejir'.ą, kad 
išleidžiami j laisvus Vakarus, pa
sitikint, kad jie sugrįš į leni- 
ijistuiį” rojų.

Jis pristato Bučį, kaip viena 
iš žymiausių literatūros kritikų Į 
Lietuvoje. Bet mes žinome, ką ’ 
reiškia šiandien okupuotoje Lie
tuvoje būti literatūros kritiku, 
aiškiau kalbant, tai būti rašyto
jų politruku. Juos sekti kad lie 

.tuvis rašytojas nenukryptų nuo 
bolševikinės linijos, kad jo vei
kaluose daugiau ar mažiau at
sispindėtų marksistinė dvasia, 
klasių kova, o nepriklausomoje 
Lietuvoje fašistinių nacionalistų 
vykdyta priespaudą. Komunisti 
niame režime grožinė litratūra 
neturi savo vietos. l iteratūra tu. 
ri tarnauti marksistenei ideolo
gijai išryškinti. Todėl, tokioje, 
tai yra, komunistinėje santvar
koje rūpestingai prižiūrima, kad 
ir rašytojo veikalai tarnautų 
skleisti komunistinę ideologiją. 
Literatūra neturi tarnauti jokiai 
kitai komunizmui svetiniai ide
ologijai. Todėl ji tokioje sistemo
je yra tiek vertinama, kiek ii 
pasi tarnau j a praktiškai skleisti 
komunizmą. Santara — Šviesa 
į'savo suvažiavimą pasikvietė ir 
tokį skaityti paskaitą: “Miestas 
lietuvių poezijoje”.

’/Marcelijus Martinaitis L. Moc- 
kūno pasikalbėjime pristatomus, 
kaip .vienas iš penkių geriausias 
poetas.. Kai aiškina, kad jis'* net 
Ąėra komunistu partijos narys. 
Jei taip būtų, tai vis tik būtų 
sdnku įtikėti, kad okupantas 
jąm būt suteikęs “malonę”, vyk 
tĮ- į JAV ir ten, laisvėje gyve
nantiems išeiviams skaityti pas- * 
kaitą. Paprastai, tokiais okupan
tas nepasitiki ir tokių į laisvąjį okupanto žinios^.vo išleisdamas

neišleidžia 
labiau būt nesuprantamu, j 
ntkemunistas

vanotas komjaunimo premija ir- 
butų paskelbtas jaunųjų poezi 
•o> laureatu?

Vytautas Martinkus, romanų 
’ašvtojas. Apdovanotas valstybi-l 
ie premija. Tokios premijos yra i 
Jiicdarros tik tiems, kuriu raš
ai pasitarnauja okupantui. Jei 
i> ininėta.sai rašytojas gavo to- 

’;ią premiią tai tik ne už ne- 
iriklaiuomoje Lietuvoje pasiek

ei aukšto kultūros gerbūvio ly- 
ęio apsakymą.

Laimonas Noreika, žinomas 
aktorius, pagarsėjęs plokštelių

šaulį gastroliuoti 
ir 
ir

> Hirių programų -a t i kej4is j uz- 
'Henį okupantas turi savo tikslą 
Tai y ta pabrėžia, labai aiškiai, 
kad pagal Lietuvos hLvinįnc 
veiksnių nustatytts gaires, bend- 

būtu arnlo ! radarbbvirnl,i tikėtų vengti to 
ir|kios tęcin.imui ar tautos išlak- 

vinimui iš okupacijos gali pa
kenkti.

Bet dar kartą, reikia apgai
lestauti, kad tokie paskaitinin- 

J kai. kaip Drauge skelbiama, at
liks programą ne tik Sodus for
moje, bet jau minėta, kad rug
sėjo mėn. 13 d. ir Jaunimo Cent 
re Chicagoje, bus suruoštas lite- 
i atūros vakaras, į kurį kviečia
ma Chicagos visuomenė. Aišku, O 7
kad pakviestiejukalbėtajai iš oku 
puotos Lietuvos atliks Dro^rama

Tad, ir klausi, ko siekia minė-
•Šleinium, bei Maironio ir kitų tc;:i federacija tokiu bendradar- 
pcetų poezijos deklamavimu. Be biavimu su okupanto patikėt;-

[ o, Justo Paleckio žentas, kurioj 
! žmona universitete dėsto komu- 
i nistu partijos istoriją.

Liūtas Mockūnas prisipažįsta, 1 
kad tokių gastrolierių atsitikti- j 
uai pasitaikydavo Santaros —! 
Šviesos suvažia\dmuose. Bet šį j 
kartą jau iš anksto šios federa
cijos valdybos, tokie buvo pa
kviesti. Tokiu pakvietimas aiš
kiai paliudija ir šios organizaci
jos aišku pasiryžimą bendradar
biauti su okupanto patikėtiniais. 
Juk minėtos federacijos valdy
ba nepasikvietė tokių, kurie pa
nagrinėtų, kam šiandien lietu
vio rašytojo raštai ckupuotoie 
Lietuvoje turi tarnauti. Ji nepa
kvietė tokių, kurie suvažiavu
siems dalvviams kalbėtų apie 
tuos, Maskvos Lietuvai atneš- 
tus vergijes pančius, kalėjimus, 
bei trėmimus. Jie nekalbės ir 
apie tai ar pavergtoje Lietuvoje 
rašytojas yra laisvas. Nejaugi 
santariečiai — šviesininkai gal
voja, kad Lietuva nėra pavergta 
ir kad tie. kuriuos pasikvietė pas
kaitas skaityti,- jie kaip kultūri
ninkai atvyks iš laisvojo krašto, 
be jokiu 4ierns okupanto už
krautu uždamniu?

niais? Ir kam ji tuo pasitarnau
ja? žinoma, tik nepavegtie- 
siems.

A. Sivlonis

Pavergtoj Lietuvoj j
Palanga ir caro valdymo lai- 

kais buvo rusų diduomenės mė
giamas kurortas, o iš lietuvių 
čia mėgdavo ■ vasaroti Adomas 
.Mickevičius, Mikalojus Č’urlic-! 
nis, Daukantas, Valančius, Pa-* 
brėžą, Vydūnas, Jablonskis-ir, 
daugelis kitu. !

Dr. Liūdo Vameikio iniciaty
va, čia buvo suvaidintas ir pir
mas lietuviškas s]_ 
rika Pantyje”.

Dabar Palangai priklauso nuo 
Ninersatės iki Būtingės visas 25 
klm. Baltijos jūros pakraštys. 
Tame tarpe yra vasarvietės Va- 
ringupe, Mončiškė, šventoji ir 
kitos mažesnės, o pločio nusitę
sia iki 4 klm- -' j

Liepos mėn. įvykusioje Vil- 
nitre dainų ’ šventėje trečdalis 
dainų buvo atlikta rusų komunis
tu kompozitorių ir rusu kai ba.

; ? S. P. ’

I

A. Dagys Muzikantas

UAL aSTATB FOr CALI UAL UTATI KM IAL>

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMI ' 
U ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAia. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Pbll'KAS KAZANAUSKAS, Prezidentu •> 1 .t

?212 W. Cermak Road Chicago, AL TeL M7-7j[<3 >

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI 

»■ NOTARIAT Al • VERTIMAI

YB5V RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCSX 1 

f. BACEVIČIUS — BELL REALU 
INCOME TAX SERVICE f -y

6529 So/Kedzie Ate. — '778-2233* ‘Jr-'

I LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
1

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

4038 Ąrcher Avė. 
perdažytos sienos, kiti pataisy
mai, duoda naują vaizdą. Po dar 

pektaklis “Ame bo dĮeno^ šventės, bus iškabinti 
; paveikslai publikai lankyti. ŠĮ ru
denį mirusiųjų dailininkų prisi
minimui bus surengta jų darbų 
paroda. Galerija- atdara kasdien, 
išskynus sekmadieni ir trečiadie
nį greta Midland.Federal Bend
rovės. Lankymas nemokamas.

atnaujinta, IŠLEIDO DU PASKUTINIUS 
LITUVIŠKOSIOS. ENCIK

LOPEDIJOS 1OMUS

(Atkelta iš 3-čio puslapio) 
jos” puslapių puslapius užvers-! 
tus visokiausiais karinių operaci
jų planais, ginklų apibūdinimais, 
kariniu ordinų ir laipsnių apra- 

is, kuriu, tokiu smulkiu, 
te net karinėse Vakarų ša-1

S butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
' Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. 7

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

k

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
. PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

>irajrtuotai ir sąžininfaL ^ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 4 *

4514 S. Taiman Aw, 1 ‘ *
T>L 927-3559

21 » • Z"T»

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilis 
liability draudimas pensininkam.

Kreiptis: A/LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
TeL 523-3775 arba 523-9191

Todėl, teisingai ir laiku tame 
pačiame Drauge, Amerikos Lie
tuvių Tarybos buvo paskelbtas 
triūsų visuomenei Įspėjantis.atsi
šaukimas, kad iš okupuoto*.' Lie
tuvos- niekas negali atvykti be

Čiurlionio Galerija, Ine.,

— JAV R. LB’ Cicero Apylin- 
linkės Vattdyba ųengia Tautos 
šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 15 dieną 11:45 vai. ryto. 
Šv. Antano parapijos salėj, 4500 
Ct. ir 15. St. kampas, Cicero, III.

Valdyba

nėr
liti enciklopedijose..

Europos Lietuvis
I

’ —SLA 134-toj- Moterų Kuopos 
susirinkimas Įvyks kestvirtaidie- 

“ J nj, rugsėjo 12 d., 12:00 v. Gpeat 
j American Savings patalpose, 
. 6201 S. Western Ave., Chicagoj.

: [ Visos narės kviečiamos daiy-

s Stambiausias Važganto kūri
nys yra “Pragiedruliai’’, pats au 
torius jį pavadino epopėįa, bet 
daugumas ano meto recenzentų 
to vardo “Pragiedruliams” neno
rėjo pripažinti dėlto, kad seno
sios epopėjos būdavo rašomos ei
liuota kalba, o “Pragiedruliai” 
rašyti ne eilėmis, antra — kūri
nys vaizduoja tik dalį Lietuve, 
gyvenini o,- tik dalį srisuomen ės.

“Letuvzų Literatūros Istorija ’

GOVERNMENT HOMES 
from 81 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

HELP WANTED -
Reikia Darbininky ir Darbininkių

MALE-FEMALF

[ Dengiame ir taisome visu rikę 
šių stogas. Už darbą garau-

t tuo ja me ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEL A
6557 S. Tolman Avenue* 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171^

Valdybavauti.

<4.00

F2.04

Dr. A. J. Gussea — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________________ _

Minkštais viršeliais, tik_____________ _

Or, X J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Gafins taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba
Mjooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedast II parsiuntimo išlaidoma.

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 

Pater Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 
KXjXSi )toa.<Tu«.rr 1.9-4 Thur.W J«t. >1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

-h see us for 
UQUi fin«nc’nC 

AT OUT 10W UTE

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, viauomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Df. A. — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečia 1905 
metų jvykiua, Jiblonakio ir Totoraičio jaunai dienas b 

milrūpinimą -------------------------------------------- 18.00

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAŠKONIO

Minkšti viršeliai. 90 psi. Kama S4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

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

Aleksas Ambrose,

autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją 

(1869 — 1959 metai).
664 psL, vardynas. ■ 

Minkšti viršeliai. Kaina $11,

Persiuntimas — $2.
tais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

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

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

i

TeL 585-6624

a

JTO

AALDYTUVŪSj SKAMBUMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

y?*?!! 1. i ...; j/i
A-4RĖPAIRS GENERAU

'*cr -Ui - ■ '

~~ FSLICiIn&tst Compounded 
Daily >nd P>»d Quarterly

Interest Rates 
Paid on Savings

advokato draugija. į
V. BYLAms

R4SSBOOK 
SAVINGS... 
Žs bast wsy s ss

Mutual Federal 
Savings andloan

§
I Xzi»%'’w/t5tt SC 

Ever^. Park; lit
W642 r 4
. to* FT* Fin

JOHN GIB AITLS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(3120) 776.8700

Advokatu 
GINTARAS P. ČEP1NA3 

Darbo nlaudo*: Xxndien: not 
9 vai ryto iki C vaL vakaro. 

Seštad.: nuo fi vaL r. iki 13 vai. '4. 
* b pagal susitarimą..

TeL 776-5162 
tS4» West 63rd Stmt i

Miko šileiklo apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Darbo valandos: 
Nuo 9 ryto Iki 5 vaL popiet, 

leštadieniais pagal jusitarin^,
S. Ksdria Ava. 

Chkaęo, UI. W62$

Tel: 778-8000 
• --W- W ■ . < T y I -P

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo 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 — $3.9f (su per
siuntimu).

6 - Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, September 12,49&į


