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NEW YORK. N. Y. — Praei- (
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planavo

da jo jau nėra, jis negyvas.

Laisvės į 
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— Izraelio pareigūnai tvirtina, 
kad Izraelis pardavė sovietų šni
pams moderniu Amerikos gink
lų Izraelio karo ministeris panei
gė žinias, bet žvalgyba žino, kad

i

šito'

r demokratams, kokią politinę po- 
ketvirtadienio ryta ’ ziciją užimti, o dabar traukiasi iš 

nors jis dar

ii susirado darbo.
imc

Prokuratūra’įsakė surasti Los 
ir išvežti iš ■ Angeles mieste7portorikietį Clau- •
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PORTORIKIEčIAI 
TEISTĄJĮ

Helikopteriai planavo

urdav. July 12, 1986

BANDĖ IŠLAISVINTI NU- 
LOPEZ RIVERA

nusileisti Leavenworth kalėjimo 
aikštėje

CHICAGO, ILL. — Federali- gyvenantis Chicago, 35 metu pa- 
nis prokuroras Antanas Valukas tarėją Dorą Lopez, dirbanti ' 
ketvirtadienį pranešė, kad Čika- Northwestern universitete, kitan 
goję veikianti portorikiečių nu- kąlėjrman perkelto nusikaltėlio 
teistųjų grupė planavo švenčių 
metu pagrobti iš Kansas valsti
joj, Leavenworth kalėjime laiko
mą nusikaltėlį Lopez Rivėrą.

Pasamdytas specialus helikop
teris turėjęs nusileisti Leaven
worth kalėjimo centre esančioje 
kalinių pasivaikščiojimo aikšte-.

Lopez Rivera svainė ir 39 me
tų Vioda Salgado dirbantį vaka- ' 
rų Čikagoje teismo įstaigoje.

Visi čia išvardyti asmenys tu
rės teisintis teisme apie sutari
mą užpulti kalėj imą ir pagrobti 

. kalėjime laikytu nusikaltėlį. Be 
1 to, bus baudžiami už ginklų per- 

lėje, pagrobti besivaikščiojantį vežimą iš vienos valstijos i kitą. I 
portorikietį Lopez Riverą, Įvilk
ti <jį į. heljkopterį 
Amerikos. ■_

Šiam žygiui buvo įtikinta- 20, 
žmonių, daugumoje portorikie
čių gyvenančių ir veikiančių Či’-' 
kagoje. Mirti pasiryžusieji buvo] 
išvežti į Leavenworth kalėjimą. 
Helikopteris turėjo atvežti į ka
lėjimo centre esančią aikštę mo- 
derniškiausius ginklus, o pasiry- I 
žėliai buvo pasižadėję griebti 
ginklus, nuginkluoti sarges, įneš
ti į helikopteri L'opęz Riverą, pa
kilti ir dingti iš kalėjime^ aikšT 
t ės. .

Viskas buvo slaptai aptarta ir 
susitarta. Tį^tįų^ųgąį dienų prieš 
nusikaltėli tūlas
Browg^parerkalav^phil^I prieš 
pagri^imp dįeftą,.RaghDhfeno or- 
gar^žatpfiai'atsišakė duoti stttar- 
tusi/pinigus. iš anksto.- Tada--tas 
portorikjėčių.bendradąrbis para
šė laišką policijai, nurodydamas, 
kur yra pagrobimui -reikalingi 
ginklaų' Policija tuojau ąpsūpo 
minėtą namą. Ji turėjo visus tei
sėjo įsakymus ir ten rado nau
jausius ginklus pagrobimui L. 
Riveros. Policija paėmė visus 
ginklus ir žmones pas’ kuriuos 
tie ginklai buvo sukrauti. Tą pa
čią dieną jie perkėlė Lopez, Ri
verą į kitą kalėjimą, b prokuro
ras Valukas paskelbė visą planą 
Riverai pagrobti.

Policija tuojau pradėjo areš
tuoti pagrobimo dalyvius. Čika
goje buvo daugumą grobikų, tai 
įpareigoja prokurą Valuką suda-j kas,’ įsakinėjo Vokietijos Social- 
ryti bylą.

Praeito 
buvo suimii 33 metų J. Delgado, politinės veiklos,

de Monks, labai judrų portori- 
kietį organizatorių; 36 metu Do
rą, anksčiau gyvenusią Van 
Nuys' miestelyje, 33 metų. Ca- 
neęn .Shaih; 32 metų Roberto 
Mendez ir kelis kitus.

New Yorke ir Čikagoje rasta 
sandėliuose įvairiu moderniu 
ginklų, 50 automatinių ginklų, 
tiek pat granatų ir du šautuvai 

-su tolimais taikikliais ir šautuvo 
- balso-tildytojąįs. - -Rasti keli pa - j 
kvitavimai po $5.000 už suteik- 
tus patarnavimus. Prokuratūra • 
teismo metu bandys išaiškinti, i 
iš kųęįjiė portorikiečiąi gauna 
tokiaį|S^bias, sumas -pinigų ir 

. svąrbteusia--icodėŲjie neįtikinė- " 
ją pėciu portorikiečių vesti 
šaydj-tautiečių tarpe, kurių _
gūnią pasisakė įsijungti į J. Am. 1 
Vaistijids.’:;.-/ ‘■ j į- ■■

VOKIEČIU KOMUNISTAS TA
PO SOCIALDEMOKRATU

BONA, Vokietija. — Dresd-e- 
•rie gimęs Vokietijos žydas buvo 
Vokietijos komunistu partijos vei 
kėjas, o" karui pasibaigus tapo 
-.vokiečiu socialdemokratų parti
jos vadas. Jis, buvo geras kalbėto
jas, mokėjo, savo i įsitikinimus 
jautriai išdėstyti klausytojams.

Turime galvoje penktadienį 
sulaukusį 80 metų Herbert We- 
hrmerį, kuris ilgus metus buvo 
Vokietijos reichstage pirminin

:her prašymą, bet Malazt- KAD JI ŽYBČIOTŲ ANTRĄJĮ ŠIMTMETĮ, NEŠDAMA 
remjeras Mchad ir Moha. 
ntkreipė jokio dėmesio į 

premjerės Thatcher prašymą. 
Jis apgailestavo, kad Vakarų vai- 
stybės nekreipia reikalingo dėme j 
sic į narkotikų pardavinėtojus.
Jeięu vakaru pravestu griežtes-

• nius įstatymus, tai narkotikų par • 
davinėjimas nebūtų taip paplitęs.

Užsienio žurnalistai skundžia
si, k?.d Malazijos spaudoje Labai 
mažai kalbama apie pakaitas aus- 
tralieč ams. Nuteistųjų šeimos 

; apie tai nebekalbėtų, o vietos 
. laikraštininkams nėra kas rašy- 
• ti, kada pakariant is vietinis už 
. herojino pardavinėjimą, tai jis 
i patcisinaimas. Apie tai nėra kam 
: pasakoti, o kai pakorė australie- 
i tį Chambers, tai jo metina Sue 
t paruošė spaudai šį pareiškimą: ' ];,jveuu t A * x -1 • 1-X- -AT- 1 _ A.

Prezidentas Reaganas su ponia Nancy sekė laivų 
judėjimą, tarp Ellis salos ir Manhattano pakraščių. Ta
rėsi su jūreivais, vaikščiojančiais po New Yorką ir prie
miesčius ir laisvos minties galybe.

GRIEŽTI MALAZIJOS ĮSTATYMAI NARKOTIKŲ 
PARDAVINĖTOJAMS
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Vakarų Vokietijoje sprogo bomba Šerasbache. 
mušė technologą Kari Bechhurts ir jo šoferį. Policija 
statė, jog tai buvo vadinamos Raudonosios Armijos 
roristų darbas.

uz-
nu-

Pakorė du australiečius, vienasi sudegintas, antrojo 
j palaikai grąžinami
I KUALO. LUMPUR, Malazija.
— Liepos 7 dienos rytą vietos 
kalėjime o”.vo pakarti du austra- 
liečiai: 28 metų Kevin Barlow ir

, 29 metų Brian Chambers.
Kalėjimo kieme tuojau atsira- 

; do sunkvežimis, į kurį buvo 
’ įmestas Kevin Barlow lavonas.

Barlow kojos buvo išsikišusios 
pro sunkvežimio apačioje esant: 
plyšį. Narkotiko pardavinėtojo 
lavonas buvo nuvežtas į lavo
nams deginti krosnį. Barlow pa. 
laikai ten buvo sudeginti.

Į Brian Chambers lavonas buvo 
' nugabentas į miesto lavoninę.
' Ten jis buvo paruoštas kelionei

LAISVĘ IR GERBŪVĮ VISAM PASAULIUI. TARĖ 
REAGANAS LIEPOS 3 DIENOS VAKARĄ, PASPAU

DĘS MYGTUKĄ .
NEW YORK. N. Y. — Jau pra., 

ėjo Ištisa savaitė nuo atnaujin-. 
tos Laisvės Statulos žibintų įren
gimo. . o milijoninis miestas, su
plaukę jūreiviai, atskridę laku-j 
nai ir suvažiavę amerikiečiai dar 
gyvena tomis mintimis ir idėjo
mis. kurias kalbėtojai priminė ir ■ 
prašė svečių neužmiršti. !

Pro Laisvės statulą praplaukė ; 
šimtai galingų ir ne tokių galin- į 
gų valstybių laivai. Tai buvo 
Amerikos paradas. Pro statulą ' 
praplaukė ir pats prezidentas iii -; 
pęs Į lėktuvnešį ‘’Ohio’’ ir sekda
mas milijonus žmonių, laivų ir 

____ , suplaukusiu i Manha-;
Į “Aš tikiu Dievą. Niekas netu- tteno Į,. ^ew Jersey ' 'krantan! ■ 
p: teisės kitam atimti gyvybę. k,((j gajėtu sekti judėjimą apie f 
i Nėra ko daugiau apie tai pasaky- EUis salą. Padangėmis skra-’de ' 
z t:, be. jis bus laibas amžiams . į gabiausieji prancūzu lakūnai, pa- 
j Malazijos spauda nespausdino Lilę nuo atplaukusio lėktuvnešio.

šio nuteistojo australiečic moti- . 
j nos paręiškimo. Jeigu ji tiki Die-Į 
i vą, tai ji t’ki ir velnią. Josios sū-: 
Į nūs nusikalto, sužalojęs vietos į 
| gyventojų sveikatą. Niekas jam 

jeigu jis;
j būtų neatėmęs'sveikatos Mala-Į 
zijos jaunmui- Jis nubaustas mir. Į

j tiini, kad nežalotų sveiko žmo- to trečiadienio liepos 3 dienos va- 
■ gaus. Narkotikais jis žaloja žmo-1 karą, saulei besileidžiant, prezi- 
J nes. Jis nusikalto vietos įstaty-j 
į mains. Malazijos gyventojai pa-!
j kariami, jeigu jie siūlo ir parduo-Į 

ca narkotikus. Vietos gyvento-’
j jai jų nepardavinėja. Atvažiuo-
1 ja australir-čiai. juos pardavinė-J 
; ja ir žaloja žmones.

Jeigu pakartojo motina
: reikalo nesupranta, tai apgailėti- ’
1 na. Ji savo sūnaus neišauklėjo,
todėl jį ir pakorė. Jeigu jis būtų' statulą, iškėlmią dideli 
žnojęs, kad negalima kitiems' toliaus’ai atsikišusiaine 
žmonėms žaloti sveikatos, tai jis 
būtu nenusikaltęs ir niekas j3 
būtu nepakoręs.

Paskutinio josie

sveikas ir judrus.
Herb< rt Wehrncr tėvas žuvo 

nuo naciu, o motina neteko svei
katos ir gyvybė- Drcsdeno bom
bardavimo metu. Dabar Hrnibur- 
go miestas paskelbė Herbert 

Į Wehrnerj garbės piliečiu, o visa 
; eilė kitų Vokietijos miestų jį 
. skaito garbingu kovotoju už pag
rindines žmogaus teises.

Saulė teka — 5:26. leidžiasi — 
8:25.

Debesuotas, netoks tvankus.

ELLIS SALOJE PREZ. REAGANAS PASPAUDĖ 
RANKĄ PREZ. MITTERANDUI

Šimtai būrinių ir garu varomų laivų New Yorke 
y praplaukė pro Laisvės statulą

Per šimtą metu statula dar te
bestovėjo ir ranka buvo iškelta, 
bet žvbčicjimo vielos sūraus 
vandens buvo apkramtytos ir 
žybčiojimas buvo neaiškus. Pre
zidento Miterando valdoma Pran
cūzija pasiūlė prieš porą męjtų 
pataisyti ir atnaujinti prieš Stu
lą metu statytą statulą. Prancū
zai dirbo išsijuosę, atsivežė Vi
sus reikalingus įrankius ir dar- 
bą baigė prieš kelias savaites.

Prez. Reaganas padėjęs visus 
Washingtcno darbus į sali, at
skrido į New Yorka h apžiūrė
jo atnaujintą Laisvės statulą.

Atnaujintoji Laisvės statula 
Liepos 4 

sumanymas Į (Vena. Amerikos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties dieną. 
Tai buvo 210 metų Amerikos ne- 
prikbmsomvbės sukaktis ir 
motu Laisvės statulos atstatymo. 
P^r šimtą metų būriniais laivais 
plaukė žmonės į Ameriką. Juos 
pasveikino Laisvės statula. Nie
kas nieko jų neklausinėjo Jie 

lė o važiuoti kur t:k jie nore- 
'.i turėjo nurodvti. kur ir 
iic važiuoja. Atvažiavu- 

įkūrė ir 
darbe ar biznio kraš- 

j evveno. Tūkstančiai jų 
vo i Now Yoiką. kad pa- 

.Ųnaurnta Laisvės st<»-

dėntas Ronald Reaganas paspau
dė elektros mygtuką, kuris nuš- 
vietė milžinišką Laisvės statulą 
Ell's saloje, o jos žibintas žybčio. 1 
ti visomis kryptimis.

Prieš šimtą metu prancūzai.1 
norėdami pagerbti Ameriką pa-j 
s i rašiusią geriausią konstituciją ! 
pasaulyje, nieko geresnio nesu- ( 
galvojo, kaip pastatyti

ir idėtas i uždaroma dėžę, kad 
saugiai buvo nuvežtas į Austra
liją ir palaidotas šeimos kapinių 
sklype. Chambers šeima buvo at 
vykusi į Kualo Lumpur. mate
nuteistojo pakorimą, o dabar , 
šeima palaikus išsiveš į Austrą- • lazijos gyventojai visai nc~”pran- pietinėje M 
Ii ją.

Bvl?_ prasidėjo 1983 metų lapk
ričio mėnesį, kai pas abu au-tra- 
liečius rasta 180 gramų herojino. 
1983 metu pradžioje buvo pri
imtas Mclanezijos įstatymas, rei
kalaujantis mirties bausmės už 
turėjimą ir siūlymą 15 gramų 
herojino. šis Įstatymas galioja 
visoje Melanezijoje ir buvo pra
neštas visoms kaimyninėms vals
tybėms.

Abu austrai iečiai turėjo žinoti 
noie krašte veikianti Ltatvmą, 

t draudžiantį pardavinėti herojinę. 
■Jiems buvo sudaryta byla. Abu 
turėjo advokatus- Praeitų metų 
gruodžio mėnesį abu austrahe- 
čiai buvo nuteisti mirti už hero- - 

Į lino pardavinėjimą. Abu kreipė- j 
si į Molanczi’os Aukščiausią teis-j 
ma. prašvdami sumažinti arba ; 
panaikinti bausmę. Aukščiausias' 
Melazijos teismas atmetė jų pra
šymus.

Australijos premjeras Bob Ho-j 
wke ir britu premjerė Marga. Į 
reth Thatcher kreipėsi i Malazi-

kitiems'toliausiai atsiki 
krante.

Pradžioje prancūzai .. _ (
į pastatyti statulą Bostono srityje, j turėjo būti atidengt 

sakinio Ma. Vvliau buvo kilosI - ■ .1
achiiAetts dalyje 

c bet galų gale pasirinko 4 ket- j 
virtainių mylių Ellis salą, būvu ; 
šią tarp Manhattan salos ir New i 
Jersey pakraščių Ellis sala tapo ■ 
Amerikon įvažiuojančių europio- i 
čių centru. Atrlzukiantieji lai- Į 
vai iš toli pastebėjo prancūzų ’ 
pastatytą ir žybčioja 
statulą.

keisti mirbe- bausmę. Barbw 
buvo gimė- Britanijoj, tai buvo 
įjungta ir britų premjerė

Be to, britai teikia Malazijai 
įvairią ekonominę paramą. Ma
nyta, kad M danezijos Vyriausy
bė atkreips dėmesį j premjerės

1

Waldheim prisaikdin
us prezidento paroi-

rimam'..

Prezidentas Miterandas liepos 4 dieną sekė pro Lais
vės statutą praplaukiančius laivus, pietavo kariu su 
prez. Reaganu, o liepos 6 dieną buvo Egipte ir stengėsi 
siekti taikos Artimuose Rytuose.

a

- Kur
A.mti

)S. T’ž

rr K.lsavo. Parlementas 
naujo pro-

rccs patarė ne
neš vyriausy-

Nikaragua turi 9 karius dau- 
riau helikoptery, negu turėjo iki

Federalinis prokurores tvir- 
kad amerikiečiai pardavėtina 

rusams karišku paslapčių.



STROKO PRIEŽASČIŲ ĮVAIRUMAI

RASTI SENO DRIEŽO 
GRIAUČIAI

Gimtadienio proga, vyras nu
pirko žmonai dresiruotą paukš
tį ir pasiuntė jai Į namus.

‘i Vakare grįžęs namo, klav

Didžiausios gyvatės užrinkamo.-
McKINNEY, Tįtiksas. — Šio * Filipinų salose. Kažkurios jų bū-

miestelio žanrinėje dalyje mbk^.ųa iki 30 pėdų ilgio, 
liniukai iškasė prieš 80 anihjopų ■— __----- - Ą-
mefų tarp akmenų, ' štfsįaustp, f IRKITE 'JAV TAUr^Mo Jonus

1
reikšti-f'nys sunegalavo. Tokio ligonio gy

ii- sme-

na, kad tik 89 proc- yra dešinia- gulų sftūgojimas per dažną hgo- 
rankiai. Tas sako, kad ' kalbos nio vartymą lovoje yra labai sunj

Į

g kalbos centras 97 proc. yra kai
rioje. smegenų pusėje. Atsimįn-ti-

■užalojama. priešinga kūno pusė ^s, 3° kairioji smegenų pusė yra 
— suparalyžuota,; Vyraujanti Vyraujanti smegenų 

nes nervai-, smegenų išeinantieji I puse kontroliuoja žmogaus kalba.
• A ■ -. , - , * t - ‘r, L-olVvoc nuniro O Q7 nrnr> trro Lni

Lit kūnui žmogus gali galvoti, 
matematikos formules spręsti, 
gaidas pajaudas Įvertinti ir nuro
dymus kūno veiklai perduoti 
Smegenys -nerašo eilėraščių, bet 
smegenų įsakomos rankos tai at
lieka.

Gali gautis trys svarbiausios 
stroko pasėkos- Smegenys susi-} 
deda iš dviejų pusrutulių.

1, Jei viena pusė smegenų yra

yra -paliesta

kraujetaka! ir paveikia Tada yra 
sutrikdoma nervų veikla.

Didžiausią priešą geriau-pažinę, pajėgsime 
sėkmingiau su juo dorotis.

Mediciniškam apsišvietimui skatinanti tiesa.
Visi žinom, kad sutrukdymas Ne tik kūno judesius tvarko 

pakabėti telefonu gali būti .su- ^negenų centrinė, bet ir neju- 
dėtingas. Gali sugesti kalbėtojo

. ( telefonas, klausytojo, ar neveikti 
telefono centrinė. Žmogaus -sme
genys veikia panašiai, kaip tele
fono centrinė, tik smegenys yra 
nepalyginamai sudėtingesnė cen
trinė už sudėtingiausią telefono

j centrą. Abi sistemos turi šiek 
tiek panašumo. .

Kiek apgedusibs smegenys ne -
' pajėgia reikiamai priimti servais
7 Į jas ateinančių impulsų — pa-
7 • jautų. Jos gali visa: nepajėgti jų 
f ’ priimti. Tada, žinoma, jos nega

li jų toliau perduoti.
"* Smegenys, kaip, ir telefonas,.
7 turi savo veikiai turėti elektrinės
* energijos. Kai ji išsenka, bet ge-
' riausias telefonas bei geriausi 

smegenys yra beverčiai.
Šitas palyginimas telefono su] 

smegenimis įgalina kiek aiškiau 
jliprasti smegenų veiklos pa grin--

. dus. M.'ft, kūne vyksta panašūs 
reiškiniai. ‘ ’

Kraujas Aprūpina Smegenis
- Reikiama Energija

Širdis pumpuodama kraują ap-:
' ’ rūpina smegenis reikmenimis:

- deguonimi ir cukrum — gliuko
ze. Kai širdies pumpavimas su-

_trinka (širdies ataka), ar kai 
arterijos, nešančios kraują į sme

; genis, užsikemša, tada sumažėja 
reikmenų smegenims, pristaty
mas, aišku, tada irgi sumažėja

'• . energijos kiekio pristatynias šme-
- genims.

Smegenys sveria tik tris ’sva
rus', o gauna išpumpuojamo per 
•minutę kraujo.net penktadalį —

: 20 nuošimčių. Smegenų centrinė' 
suima žinias ir nurodymus, kurie-

Pasiskaityti Arthiu Ancowitz, driežo griaučius. 
M. p. Strokes and their Pi even- 

. . tion- Ajove Book.

Sugedo Smegenys — Sugedo 
imogaus Veikla

Smegenų centrinė gali pagesti. 
Tas gali atsitikti smegenyse esa
mai arterijai užsikimšus — jos 
viduje atsiradus krešuliui ar iš 
kitur atneštu kraujo kamščiu ar
terija gali būti užakinama. Tokį 
patį negerumą gali padaryti ply
šusi arterija ar sprogulį arteu- 
ryzma (pūslelės pavidalo išsipū
timas suminkštėjusios arterijos 
sienelės vienoje vietoje). Kaip 
tik tokie dalykai ir-atsitinka ga
vus stroką..

Maži -Ir Dideli, Strokai

■Telefono, centrinė gali sugerti 
taip mažai, kad .tik .viena ar ke- 

neveikti' 
tokios, 
ar riet.

Kraujotaka Trejopai Sutrinki j
Kranjotakos pair imas galį tre 

jopu būdu atsirasti,
1. Krešulys kraujo arterijoje 

gali susiformuoti (jis mediciniš
kai vadinamas Thrombus).

2. Gali toks krešulys būti at
neštas kraujagyslėms iš kitos kū. 
ne vietos (pav. iš širdies) į sme
genis.

3. Gali sisilpti arterijos sienele 
(dažnai iš prigimties yra silp

na) ir plyšti. Tada kraujas išsilie
ja į smegenis.

Visų tų trijų negerovių pase-, 
ka yra ta pati: tos smegenų vie
tos sužalojimas — strokas, su vie
nos kūno pusės didesniu ar ma
žesniu paralyžiumi.

Stroko Dažniausia Priežastis

KILNIOS MINTYS

Kiekvienam reikia susikaupti 
bent keletai minučių kasdien ir 
taip elgiantis prisipildyti savo gy
vasties akumuliatorių. Kiekvie
nas savaip gali susikaupti ir kil
niai pagalvoti. Tokiam reikalui 
galima pasinaudoti ir sekančiomis 
kun. Juozo Juozevičiaus minti
mis. . .

Žmogaus veide atsispindi jo 
pergyvenimai: liūdesys, ilgėsis, 

. baimė ir džiaugsmas. Iš veido 

. £ali daug ką pasakyti apie žmo
gaus dvasinį vidaus stovį.

Kad parodytum atlaikomą ir 
gerą širdį savo priešui, reikia bū
ti savais nusiteikimais — sava as-

Saknmfc seno •A’ifežo, drie
žas galėjo būti ir jaunas. Sako
me seno, bet turime galvoje, 
kad jis gyveno žemėje pri'.š 
mlrjanų metų. Panašūs driežai 
gyvena ne tik Amerikoje, bet 
Afrikoje fr Azijoje.

Mokslininkas Oharlis Fraslęy 
apskaičiuoja, kad surastas dlė- 
žas gyveno jūros dugne, kai di
delė .Teksas valstijos dalis buyo 
apsemti a vandens, šios rūšies 
driežai vadinosi mososauru.

Mososaurai dingo žemės pa
viršiuje tuo pačiu . laikotarpiu, 
kai dingo dinosaurui. -

, Mosoosaurai turėjo dkfe’ę ryk
lę ir dantis. JĮ?'šliaužia]o jūros 
dugne.

Dažniausiai strokas atsiranda 
dėl dviejų priežasčių:

1. Vidinėje arterijos sienelėje 
atsiranda priskretimas ir 2. ar
terija smegenyse susiaurėja.

Šitokios dvejopos negerovės 
priežastis yra viena: Sklerizė ar
terijų sienelių. Sklerozė suke

lia arterijų - ..susiaurėjimą ir jų 
priskretimą (thrombosis). Ji ga
li apimti arterijas .smegenyse, 
-kakle ar'abejose, vietose iš karto.

Stroko Pasėkos

Viena Alvudo kūrėjų, pirmoji jo piminininkė, Zuzana men-ybe subrendusiu į tikrą žmo.. 
,-gų. Šiaip gyvenime tokius žmo- 
! nes vadiname turinčius krikščio
niškos tobulybės.

Gyvenime sutinkame žmonių, 
kurie parodo daug širdies ir pa
siaukojimo savo įsitikinimams. 
Tik reikia žiūrėti, kad mūsų įsi
tikinimai būtų naudingi ne tik. 
mums patiems, bet ir artimui.

Juškevičienė Alvudo pažmonyje, Lietuvio sodyboje pri
simena pirmuosius Alvudo veiklos žingsnius, kada rei
kėjo vienam už dešimtį dirbti ir apie poilsį pamiršti.

Nuotrauka M. Nagio
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libs telefono y linijos 
Gali būti kiek didesnis 
centrinės sužalojimas 
visai jos sunaikinimas.

Panašiai gali atsitikti
gėnyse stroko atveju. Smegenys 
gali būti stroke atveju mažai ar 
labai daug sužalotos. Gali pasi
taikyti tik viena nervų linija su
žalota, arba kelios bei keliolika 
jų.

Stroką gavęs vienas gali į-lep
šę pavirsti (amerikiečiai apie tot 
kius kalba, kadfjie^ ęsą.d^ovės 
— vegetable.). Nervai, atė&ąnįfe- 
ji į smegenis bei iš jų išeinantie
ji, nelyginant telefono 'centrinės- 

Įgalina žmogų veikti: perdaug vielos, yra. aprūpinami, energija 
negalvodamas žmogus -stato vie- per-kraują, kuris atneša šer
ną koją pirma kitos, eidamas. Jis vams. reikalingas medžiagas, įs- 
šakųte paima maištąeiš lėkštės Jr.-kaitant deguonį ir'cukrų — gliu- 
ideda bunion.. Vis tai smegenų-koze. - - - . G .
veikidš pasėka. ’ Strokas atsiranda sutrikus .

Pakenkimo dydis gali 
netekimą tik vienos smegenų vei
klos dalies ar jis gali būti toks 
didelis, kod smegenys netenka 
pristatymo su krauju cukraus — 
glukozės ir deguonies. Tais at
vejais kūnas negali toliau gyvuo
ti. Laimė, kad- dauguma sirokų 

i paliečia tik mažą, palyginti, sme. 
> genų dalį.

3. Jei žmogus yra dešiniaran-

pe-Evimeta Į ;kitą kūno pusę — su 
sikryžiuoja ’ smegenų apatinėje 
ųaly^lfeg^-iei kairioji smege
nų pusė sužalojama, tai dešimo- 
ji-k-ūno pusė yra paliečiama — 
s uparalyžuo jama.

2. Kaip stipriai viena kūno pu
sė yra paliečiama — suparalyžuo- 
jama, priklauso nuo dvejų daly
kų:

1. nuo pakenkimo vietos sme
genyse ir

2. kuo pakenkimo dydžio.

dymą praveda gydytojas ligoni
nėje. O kas reikia tuo atveju da
ryti pačiam ligoniui ir jo arti
miesiems, norintiems tokiam ligo 
niui talkinti?

Pats ligonis po kiek laiko atsi
gavęs ir j c giminaičiai turi pra
dėti pasyvią ir aktyvią gimnas
tiką — mankštą viso kūno, ypač 
suparalyžuotosios kūno dates. 
Pats ligonis turi pradėti stengtis- 
judinti suparalyžuota kūno dalį, 
o taip pat ir artimieji turi: jam 
talkinti tokioje mankštoje.:-'

Geras slaugymas — nuo pra--

a:
— Kaip paukštis? -Ar -patink?
— Atrodo, truputį kietokas. 

Nutariau dar nalaikvti dešimt 
minučių pečiuje. — -ako žmona.

— Pečiuje?- Negali būti, kad 
tu jį iškepei1 Tai brangus paukš
tis — jis mokėjo keturias kalbas..

— Gaila,man jis nieko nesakė.

0 Lietuva, tu graži.
Tavo gamta Įvairi.
Tu sukuria, ne -žmogaus,

■ Lyg’ kraštelis mums dangaus;

Prisiminkime tiktai
Ir kalbėkim atvirai, 
Ar kur rasime svetur, 
Tokią gamtą mes'kitur?

Erdvė žėri mėlynai,
Naktį aiškūs--žvaigždynai, 
Paukščių kelias taip skaistus,
Ein pro Grižulio ratus.

centras smegenų dešinėje pusė
je yra tik pas tris 
žmonių, o kairiarankiu žmonių gi yra gyvybinis 
yra vienuolika procentų.

Tas nurodo, kad kai kurie kai
riarankiai turi vyraujančią tą pa-. 
čia smegenų pusę — kairiąją.

j Praktiškas dalykas iš tokio žino- 
' jimo yra štai koks: jei dešinia-
I rankiui yra kairioji smegenų pū 
1 sė sužalojama/ toks žmogus ne
tik gaus dešinės kūno pusės pa
ralyžių, bet jis- ir nekalbės — jo- 
kalbos centras kairioje pusėje 
bus pakentas. Toks pasitaikan
tis nekalbėjimas vadinasi Apha
sia.

Jei nevyraujanti — dešinieji 
smegenų pusė yra stroke paken
kiama, tada yra suparalyžuoj?.- 
ma kairioji kūno pusė neužgaii 
nant kalbos. Toks žmogus gal 
kalbėti.

Išvada. Dabar bus galima aiš 
kiau suprasti, kodėl paralyžiuj 
tieji ant kairės kūno pusės no 
nustoja kalbos, kai dešiniosic-. 
kūno dalies nevaldantieji po stro- ' 
ko negali kalbėti, nes kairieji 
smegenų dalis yra paliesta, o ten 
yra kalbos centras.

Nenusiminkite, kad dešiniosic: 
kūno pu.sės nevaldantieji negi- 
lės kalbėti. Viskas priklauso nu 
smegenų pakenkimo dydžio, ku
ris retesniais atvejais yra dide
lis. Atsigaunant smegenims, atsi
gauna kalba ir paralyžius deši
nės kūno pusės.

Tik ir čia reikia supratimo, kas 
reikia daryti gavus paralyžių ' 
Tais atvejais žinokime, kad ne 
susirgo suparalyžuotoji‘kūno pu 
sė, bet priešingos pusės smege-

J

o ream

Machin

kus, labai svarbus dalykas, todėl 
procentus Įgyvendintinas- Gera mityba ir- 

dalykas. Tik 
reikia labai gerai atlikti valgydi- 
nimas, nes tokie ligoniai gaun.il 
plaučiu- uždegimą, kai maistas j 
ne iykiėn, o gerklėn patenka ] 
Tokia komplikacija greičiausiai, 
į kapus nuvaro tokį ligonį.

Pagrindines Turimas Ligas 
Reikia Gydyti Uoliausiai

Žinoma, reikės stroką gavu
siam ir iki šiol apsileidusiam pa J 
grindinių ligų gydyme, imtis' 
stropaus gydymosi. Nutukėliui 
eikės suliesėti, cukrininkui pri-j 

seis savo cukraligę sukontroliuo - * 
ti. Turinčiam pakeltą kraujo 
spaudimą, reikės apseiti be drus
kos ir imt: vaistus reguliariai..
Taip pat reikės prisilaikyti visų j 
dėsnių, kovojant su skleroze.

Tuos dalykus ima tvarkytis 
dažniausiai tik stroką jau tur.n-’ 
ieji. Jie tada sutinka ligoninėje 
maitintis 1000 kalorijų dieta, ku- 

■ rią namuose būdami laikė bado 
ūeta. Tas pats ir su druskos ne
vartojimu.

Už tai labai svarbu, kad kiek-: 
/ienas lietuvis jau dabar, dar ge- 
okai prieš stroką imtų rūpintis 
o išvengimu, sutvarkydami visų 
orimų negalių ir pradėti taip gy-- 
.enti, maitintis ir gydytis, kaip 
dabartinė medicina jsm pataria.

Imdami tinkamai save į nagą, 
atsisakydami nesveikų įpročių u' 
pildydami dabartinės medicinos 
nurodymus mes būsime daug lai 
mingesni: dažniau išvengsime 
stroko. Daugiau tuo reikalu ki
tą kartą.

Ir Sietynas tarp žvaigždžių-.
Lyg būrelis žiburių.
Jis negęsta niekados,, 
Naktį šviečia lig aušros.

"Saulė -leidžias už kalnų, 
Menuo kyla iš rytų.
Toks jis aiškus, toks skaistus, 
Kad apšviečia ir miškus.

Ošia miškas, eglynai, 
Žolė, lapai, beržynai. 
Jų rūbeliai taip balti, 
Kaip berneliai nekalti.

Pievas rengia dobilai, 
Slėnius gaubia ąžuolai. 

Ieško maisto ten garnys, 
Aukštai gieda viturys.

Piemenėlis tri-ri-ri, 
Gano karves pagiryj, 
žvengia -žirgas rugienoj, 

‘Deglės knisa bulvienoj. ?

1

USA

Pcnsoiinkai klausosi sveikatos patarmių 
Alviidb pažmonyje Lietuvio sodyboje-

’ Nuotrauka M- Nagio

Upė teka ten vaga, 
Žąsys plaukia ga-ga-ga. 
Vištos vedas vištelius, 
Į kopūstų darželius.

Bičių pilni aviliai, 
Sode noksta < bukliai.
Sukas virpčių apinys, 
Iš jo alų padarys.

Broliai tveria tvoreles, 
Sesės sėja rūteles, 
Žydi ievos, putinai.
Buvo linksma .mums -tenai..

Prisiminus apie tbi, 
Širdį veria dyguįiai. 

Mūsų žemė 'ta šventa, 
Kaukaziečio suminta.

i
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a fast.

lines aptlraudos fondas bus pri
verstos' s^kolirrfis^’tp^mgti ■ s ek-m- 
ėio mėne^o pensininkų čekiams

joje yra neraštingų žmonių, kaip 
vyksta švietimo dirbąs. Lietuvo
je buvo mažiau b< raščių negu į 

blaivy-J Rusijoje. Tai Įvyko M- Valan-i

27 o9 W. 71 st St, Chicago. Hl.
e RtTESTINGAJ iSPJIDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL 

DUMYNAJ ’ KOSMETIKGS REIKMENYS

PENSIJŲ FONDUI TRŪKSTA Greenspan. Tarp Įvairių siūly- 
LĖŠŲ

WASHINGTON. D.C.— Iždo
įstaiga paskelbė narna dieni,

vien žodžio.

giau pinigų iurinčios sveikatos 
priežiūros — Med'er.re fondo.

Kongresas jau anksčiau dayė
agentūrai leidimą skolintis pi-

but dees noth 
Tcker. regulai 
and mllammi 
elective reiie:

Neužtenka 
bant apie liaudies švietim

čiaus dėka.
Adomas Didžbalis 8 kl.
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Devynioliktame šimtmetyje.Liet 
tuvavargo caro priespaudoje.:
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ĮSemlal pi rąžyti -rfudija apie Rytprfirius, remianti* Pakabė? <• 
EtbgriVW apskričių duomenimis. Aprašymai |domū? klekvlenan 
SctuvfaL Leidiny? ffiustruotu auotraukooii*, pabaigoje duodam? 
Titovardžių pevadinimahlr Jų vertint ai J roklečlų far 15$. Eabai 
vaa<ngoj« JSS puri, knygoje yra Ryt? rūdų Unjėkpf*. Kah» D 
f ~ _

> KJ LAUKIS C1MJL, raJytojo* Petronėlė* OriBtaftėi atr 
minimai b minty* tpl*. limenti Ir rietas neprfk. Lietuvoje Ir plr 
mstiiati bolževikų okūpacijo* metai*. Knyg» turi 234 puclapia^ 
bet kainuoja tfk Į®.’- I" Vi y / ■■.» • -i •

•>’ JULIUS JANONIS,-poetas Ir revollnclonlertus, nesTrpr^ 
Ixr ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime Ir politikoj ei tik s> 
trrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
11 j ą. Dabar būtų j j galim* pavadinti kovotoju ui žmogau/ tris** 
Kkyta y~i didelio formato, 265 puslapis, kainuoja £3.

T XATTItIN’S N0TEL2S. B. lo^enko taryba. J. VAkf» 
ryLp.a. W fei„ Inyfiofa yra W iąmojlnrą novallą. Krtte* £1

px««ic* MiMpwm, l?Tf S*. SaMteS FL, UVSaOr-

Į.4. T LITERATŪRA, Eetuvlų Htaritūros, meno k mcžfck 
r?5? ra. metraitis. Jame yri vertingi, niekuomet nesensta, Via-*? 
Krivis, Igno SlapeHo, - Vinco Maciūno, P, Joniko, V. Stxnkca 
I. RaukSo, dr. Kirto Griniaus, txip pat K. Katusevičisus ir T 
MeHam įtrilpanlii bei • studijos, Iliustruotos nuotraukom^ į 
Mi K.1 Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kniubos, A. RūkJfelėi Ir X Vite/ 
Stev&x yovefkritM >35 puri, knyga Rainuoja tik BJ,
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Dr. Karto Griniaus, ATSIMINTMAI IR MINTYS, 
UI tom a j ------- ------------------------- — ----- ------- --------------

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.___ ___ _________ ____
II dalis, 229 psl.____________________________ __________

Miko šileikio, LIUCIJA, prozn. 178 psb ......................

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

Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYRGS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ______________ 2_______

0. J. Vend«vM, 3. DAUKANTO LfETUVlšR A VEIKLA.
60 psL_____________________ ___________________ — n.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halrted St., Chicago, El. 60G03 dųa- 
čekį Ir yridėkts Ti*ny dolerį p-trsiunHmo Rl*k*osr>i.

Eslf lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie drtbn 
fysafej 5d Jų Irtoriji Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainnojtn 
Kerns, gėrintis.' autorės puikiu rtiliumi Ir jurinktaie ducmtnlinF 
bsi užkulisf&ls. Btudiji yri 151 pusi., kainuoji >1

"1 VJJĖNK O. ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūre 
h? Juozo Adomaičio'—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi 
gyvenimo bruožų apriiymas, bet tiksli to laikofarplo buities li+c 
ratūrinė tfudrja, inskirrtyta skirsneliais. Tx 206 puslapių fcnyr 
parduodama tik' tti n. , i . - v
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t Direktoriaus Jiilijau šukos 
vadovaujama Kristijono JŲyne- 
laičio aukštesnioji lituanistinė 
mokykla išleido 192 p<J. “Gaivią 
versmę”. . .
,Ką vyresnieji žino apie Motie

jų Valančių, mes prisimename, 
bet norime parodyti, ką jaunie
ji galvcfa apie šį didelį mūsų 
tautietį ,

Štai jų mintys:
♦ ‘5- re

. MOTIEJUS VALANČIUS 
. ( j 1801 — 1875

Vyskupo; Motiejaus Valančiaus 
110-sioms Mirties M etin ėms 

šiais metais švenčiame 110 me
tų nuo. vyskupo Motiejaus Va
lančiaus mirties? Valančius turė
jo. nepaprastai didelę įtaką Lie
tuvai, nes devynioliktame šimt
metyje Lietuva pergyveno labai 
sunkius laikus. Ji buvo pavergta 
RilsijoS carų ir nešė vergiją net 
120 metų. Rusai bandė palaužti 
lietuvių stiprumą, - pasiryžimą ir 
valią.:Dėka vysk. Motiejaus Va
lančiaus lietuvių tauta išsilaikė 
gyva. Valančius buvo • kultūri
ninkas, kovotojas už blaivybę, 
švietimo skleidėjas, knygnešių 
įsteigėjas ir lietuviškos prozos 
pradininkas,

Vysk. Motiejus Valančius gimė 
1801;metais Žemaitijoje. Jis' bu
vo kilęs' ne: iš bajorų; b°t pap
rastų žmonių. 'Baigęs ižemaičių 
Kalvarijos domininkonų mokyk
los.šešias, klases, Įstojo į. Varnių 
kUjli^'sėniinariją.;T842 m. gavo 
tę^&gijos įdaktaro laipsni. Persi • 
k^ėeįGPetrapilio akademiją dės- 
tyįpj.ų, Ten būdamas pradėjo sir g 
t^ytodėl-^rįžb atgal Į Žemaitiją- 
1859 įdėtais' buvo -paskirtas vys
kupu /Vyskupo. darbe išbuvo 25. 
metus, , iki mirties, t.y. 1875 me-, 
tųt Sūi'ehkėję bajorai juokėsi iš 
io.k vadindami '‘mužiku vvskui 
pu”. Būdamas tvirtas žemaitis, 
Valančius nekreipė i tai dėmesio 
ir .neužsigavo. Jis laikėsi arčiau 
valstiečių, todėl žmonės jį mylė
jo ir gerbė.-Kilęs-iš paprastų 
valstiečių, jis gerai suprato tokiu 
žmonių rūpesčius ir vargus. Jis 
nedarė- skirtumo tarp luomu ir 
išsimokslinimo. .

-Ųi- Asta. TĮjūnėlytę,. 8 kl: .

vo pavergti visų lietuvių g ilvo- į 
seną, dvasią ir intelektą ir tada! 
juos paversti paklusniais, uogai-1 
vejančiais Rusijos vergais. Lie-' 
tvių kalba buvo uždrausta ir tik 
rusų raidynas ir kalba priversti
nai naudojama. Caro valdžia, no. 
rėdama moraljĮįįii sužlugdyti 
tautą; nesirūpino girtuokliavimo 
problema, o žmonės tai darėjš 
nevilties ir vargo. Lietuvių tautos ' 
padėtis buvo labai bloga.

Vysk. Motiejus Valančius pa
dėjo lietuviams, kovoti prieš vi
sas šitas bogybes. Jis buvo pa- i 
grindinis ikūrė:as lietuvišku mo-Į 
kyklų prie bažnyčių, ragino 
žmones pasidaryti raštingais, gal- j 
vejančiais lietuviais. Valančius 
nc-rėjo įdiegti meilę ir pagarbą j 
savo tėvynei — Lietuvai, lietu- j 
viu kalbai lietuviškai dainai ir j 
maldai. Jis' taip pat platino Įvai- j 
riausius raštus lietuvių, kalba, Į 
kad lietuviai galėtų išmokti skai- j 
tyti lietuviškai, o nereikėtų nau- J 
dotis rusiškomis knygomis,

. Vyskupas Valančius yra mūsų 
tautos herojus, Lietuvos 1 
bės apaštalas, globėjas ir švie
tėjas. Žmonės rusų valdymo lai
škais buvo užguiti ir tamsūs, tai 
Valančiaus darbas buvo sunkus ir 
labai svarbus.

Vaiva Vėžytė, 8 kl s kėjo ir spausdinto žodžio. Vy
S . *

Valančius rūpinasi žmonių re
liginiais ir švietime reikalais.

Vyskupas žinojo, kad žmonės 
geriau supras tikėjimo taisykles,! 
jei jiems bus aiškinama savo kai j 
ba. Todėl jis reikalavo klebonų, J 
kad. prie bažnyčios būtų įsteig- j valaricfSuC

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
R* daguoia PRANAS ŠULAS

Klausinius ir medžiaga siysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

New Ilampdi'iy.. South Caroli
ne, Vcriiiou a ir Illinois valsti- dytojbs, 
jose reikalaujamu trijų liudinin
kų. Pr. Š-las

i Valančius kartu su. Simonu Dau- 
• kantu ruošėsi Varniuose Įkurti 
spaustuvę, bet rusai sukliudė, už- 
drausdaroi spaudą lotyniškomis

i raidėmis (J864). Tada Valančius 
! knygų spausdinimą perkėlė Į 
‘ Prūsiją. Dalis ten leidžiamų kny- 
į gu buvo parašytos paties vysk.

Tos parapijinės 'mokyklos, kurio
se vaikai galėtų mokytis gimtąja 
kalba. Po kurio laiko pasidarė, Prūsijoj^ sphusdintas knygas į i 
kad parapijinių mokyklų buvo Lietuvą.žmonės vadinosi 
trečdaliu daugiau, negu valdiš-'. knygnešiais, __Todėl Valančius 
ku mokyklų. Parapijinių mokyk- į yra laikpipas knygnešių j-teigė- 
lų buvo 150, o' valdišku tik 48.1ĮU- Rusai ;gai’de knygnešius ir,
Todėl rusu valdžia uždarė para- trėmė į Sibirą. Knygnešiai baus-j 
pijines mokyklas ir vertė vaikus 
eiti į rusiškas mokyklas.

’ Dėl parapijinių mokyklų uždą, j 
ryme vyskupas nenusiminė. .Jis 
ragino žmones įsteigti kiekvie
name kaime po savo mokyklą, 

.pasisamdyti mokytoją — darak.J 
torių, kuris mokytų vaikus slap- Į 
tai, žmonės jo klausė ir toks mo -1 
kyraąsts .tęsėsi net 44 metus.

. .. . Vyskupas reikalavo kunigų, kad S
Rusiškosios imperijos tikslas bu-‘ jam būtu pranešta, kiek parapi- įe;

mių nebijojo, , nes jie kovojo i 
prieš rusus ne ginklu, bet spaus 1 
dintu žodžiu.

Audra Bankui^., 8 kl. I i 
(Bus daugiau)

Revolveri. amerikietis Colt, 
1835 metais.

Prez. Ręganas surku-ė 15 as
menų komisiją kuriai pavesta 
svarstyti, -kaip išgelbėti sociali
nės apdraudos fondą. k-M jis ne- 
nristigtu lėšų..

Komisijai vadovauja Mr. Alan

' Atdara šiokiadieniais nuo
2 rak ryto Gd 10 vaL vakaro.

Sekmadieniai? nno 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. va£
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai valstininkia

ė-ąyer’ relieves the mcnor source of 
KdUitis pain Tylenol cant touch.

Ty’-noi works on rrr.r.cr arthntis pain.
>n
pain

Bayer. The wonder drug that -works xnuders

EX A ’T( >R—i tęs tau tento vyk» 
paskruis testatoraus. 

Kiekvienas asmuo, vyresnis ne
gu 21 melų amžiaus, sveiko 
proto ir npt nenuolatinis j gy
ventojas !non-residpnt) gali bū
ti testamento vykdytoju.

Cl’RTECY —mirusios žmonos 
nekilnojamo turto dalis? kurį 
tenka našliui. ' ■ i

DESCEDENT — asmuo, kui 
ris yra miręs (Vokietijoj — as^ 
mens . mirtis iššaukia įpėdini; 
stės teisę, BGB, par.i922).. r

DEVICE—nekilnojamos nuo^ 
svyibės dovana testarųmru. J

DIVORCE —r teismo sprendi; 
mju bendros nuosavybės vynui 
ir žmonai taikoma, forma; vi^i 
nam jų mirus, nuosavybė tėin-Į 
ka pasilikusiam gyvam sutuok; 
tiniui; panaikinus sutuoktuvės^ 

nė vienas jų neturi teisių .į bet 
kurią antrojo sutuoktinio cnuOr 
savybę.

disinheritance 
drai, pasilikęs suituoktiniš ir 
vaikai’ gali gauti nustatytą tur
to nuosavybės dalį, tačiau yri 
galimybė juos nuo to nušalintų 

Pažyiiriėtjna,JAV-bių įstatymai 
įvairuoja paigaL/įvairias krašto 
valstijas. Vokietijoje —testato^ 
riūs gali nuneigti tiek statutinę 
dali in sekančiąteilę, jei tatn. 
yra prežastys, kurias įstatymas 

■numato).-

DOWER Y— mirusio vyro įe- 
Ikilnoj airio tunto dalis kuri tenka 
našlei.

ESCHĖAT, — valstijos 'tfeisė 
1 DOMICILE ■ Prėsmensr.tęisinė -.paveldi' (šucąėssionŲ jei nėra 

lAi . _...x -y sixrasti jpėdį^i
Pr.. šulas , 

~ ^G&'yjdaugiaui

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
NAUDOJAMŲ TESTA

MENTĄ SUDARANT, 
PAAIŠKINIMAS

ADVANCEMENT
vybės suima- d tindama sūnui ar
ba dukrai, 
sąskaitom

nuosa-

vėliau įskaitoma. jų

JAV-be pagal bend- 
testamentui sudaryti

AGE-
taisyklę

reikalaujama 21 metų amžiaus, 
mažiausias — 18 metų am
žiaus. (Vokietijoje — hologra
finiam testamentui : 
reikia turėti 21 ny?tų amžiaus; 
viešajam testamentui 16 metų 
amžiaus).

ATESTACIJOS KLAUZU
LE — statuto reikalavimai tei
sėtam testamento vykdymui: 
liiidininikų dalyvavimas7 jų pa- 
surašymas, testmento deklara
vimas.

mų yra planas prailginti dir
bančiu iu amžiaus riba iki 67 me
tu. Tik tada dirbantieji- galėtų 
išeiti į pensiją.

Kili siūlymai min :̂J^d-\^eĮį-K 
sjas reikėtų laikyti TU ’ 
ir imti pajamų moŲesčhiSj

Dar keisčiausias siūlymas -tai r 
padidinti socialinio draudimo 
mokes ms. kurie jau dabar iš
skaičiuojami iš darbininkų.- ir ’ 
darbdavių.

Dabartiniai pensijų fondo sun' 
kuinai yra rimta problema ir is-! 
pėjimas, kad ši socalinės apdrau ■ 

: dos sistema atsidūrė didelėje fi-> 
nansinėįje IdrižJĖge. Krizė padij 

dėjo ir dėl didelio daabrtinio j 
nedarbo visaiųe krašte, nes su
mažėjo fondo pajamos.

IŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

KL- Pasakykite kiek liudinin
kų reikalaujama, kad mano tes
tamentas būtų pripažinta teisė
tai sudarytas?

ATS- Šio krašto 
valsitij U Įstatymai 
dviejų' liudininkų • 
Georgia, Mainę

M-tė M.

daugumoje 
reikalauja 

ConectiČ^i 
Massachuset,

i sudaryti

BENEFICIARAS — asmuo, 
kuriam testaftorius palieka nuo
savybę savo testamente.

BEQUEST — JAV-se asme
niškos nuosavybės dovana tes
tamente (Vokietijoje ši dova
na vadinama legacija).

CODICIL —testamento prie
das, kuriuo testatorius papildo 
savo norus arba pakeičia arba 
paaiškina iš ko testamentas su- 
Srdedai. .- . ■

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalini’ 
organizacija,' lietuviams-ištikimai tarnaujanti jauvpėr 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, 'gelbsti' tr etiems, kurte tacs 
. . darbus dirba.. '

SLA — išmokėjo daugjau kaip AŠTUONIS ISIĄjONUS doleif 
apdraudę savo nariams. .- /•.■fd''

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško prtčc, 
nariams patarfauja tik savišalpos pšgrindti.

^Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas vali -
■ Susivienijime'apsidrausti iki §10,000. '

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda,—. Endovment 
Insurance, kuri ypač'.naudinga' jaunimui, ^ektančir-n 
aukštojo-mokslo ir jų'gyvenimo pradžiai.; v-

£LA — vaikus apdraudžia pigia terminuc^a apdrauda:.-irt 
. $1,000 apdraudo? sumą temoka tik SS .00 metams.

kuopų yra visose lietuvių, kolonijose."U .
■Kreipkitės {.savo' apylinkės ku^pųveikėjus, '-y- 
jie .Turns mielai pfivefbės j SLA Įsirašyti- - .

■ Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centru-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York,: N.Y. 10QQ1
TeL (212) 563-2210

2SŠ

50 metų studijavęs, kaip

h

«&raJė 700 puslapių knygą, kurion' sudėjo viską, ka< 5ei kada ii 
Set kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tiksliu? verttmu* 

ir patarė mums toliau studijuoti,

KaIu M, KJadt TtrietteL SaJtaa JS.



THE LITHUANIAN NEWS 
Published Wednesday &*d Saturday

by Um Uthuanian News PubiW ■. ag Oa, toe.
1799 ta. Halstad Str*=®t CMcas®, H. 411-41P

:ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 3744HOOO 
Postmaster; Send address changes to Naujienos

esanti pati geriausioji konstitucija pasaulyje. Komuni
stai norėjo parašyti geresnę konstituiją, bet nepajėgė ge
resnės sugalvoti. Jie nurašė kelis Amerikos ko<institu
cijos paragrafus, bet gale pridėjo paatabąs, kad tie pa
ragrafai galioja, jeigu vyriausybė leidžia. Jų vyriausy
bė tų paragrafų vykdyti neleidžia, todėl jie yra 
tušti.

Vietoje kariuomenės dalinių paradų Nepriklauso
mybės paskelbimo dienai, prezidentas Reaganas pakvie

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 19 ral

1738 S. Halsted St

Aa of Jaeuąry 1, ItSt 
Subecriptloa Ratw

<2\cago $45-00 per year, $24.00 per 
uonths, $12.00 per 3 moaxhs. In 

other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months, $12.00 per 
Jjree months. Canada $45.00 per year; 
-ther countries $48.00 nėr year.

, Chicago, IL 60608
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m , laidžia Naujienų Bendro- 
vė, 1739 So. Halsted Street Chloro, 

■ IL 6060S. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

tė pasaulio valstybes atsiųsti laivus į New Yorką ir daly
vauti Laisvės statulos antrojo šimtmečio pradžios pa- 

I gerbime.
Pro Laisvės statulą plaukė laivai ir laiveliai ištisas 

7 valandas. Tuo tarpu buvo kartojami pagrindiniai kon- 
! stitucijos dėsniai, pripažistantieji sąžinės, spaudos ir žo- 
Į džio laisvę. Pabrėžiama kiekvieno Amerikos piliečio teisė 
siekti teisės laisvai išreikšti savo mintis ir siekti ge
rovės.

Pats prezdentas su ponia nuvyko į JAV lėktuvnešį 
Ohio, pravažiavo pro Laisvės statulą ir iš lėktuvnešio se
kė praplaukiančius kitų valstybių laivus.

Praplaukė ir prancūzų lėktuvnešis, kurio gabiau- 
sneji lakūnai skraidė virš praplaukiančių laivų ir Lais- 

Į vės stovylos. Praplaukė ir Prancūzijos prezidentas Fran- 
j cois Miterandas, kuri prezidentas Reaganas pakvietė 
atvykti Į Ellis salą ir kartu papietauti. Prezidentas Rea- POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II-SIS

Į kol sugrįš prez. Marcos ir perims 
• krašto vadovybę.

IGen. štabo viršininkas gen.
Ramies įsakė šarvuočių batalionui 

j apsupti viešbutį, kuriame l'olen- 
I tino buvo apsistojęs, nuginkluo- 
I ti visus karius ir atiduoti teismui 
perversmininkus. Tuo tarpu pats 
gen. Rames nuskrido j Minda
nao, nusifotografavo su preziden 
te, pasakė kalbą per radiją ir įsa
kė suimti visus maištininkus. Ma
niloj susirinkę maištininkai išsis- 

' kirstė. Atvykęs pulkininkas ap
supo Tcleutino pagrobtą viešbu
tį ir patarė kariams mesti ginklus 
ir grįžti į kareivines. Kada įsiti
kino, kad kariai sutinka mesti 
ginklus, tai tada atvykusioms 
karininkams įsakė nuvežti karius 
j kareivines..

Apie Tolentiuą susirinkusieji 
civiliai išsiskirstė ir dingo. Nie
kas jų neareštavo. Corazon de 
Aquino, patyrusi, kad Tolentino 
liko su keliais žmonėmis, liepė 
ir jam eiti namo ir paskyrė va
landą ateiti pas ją ir pasitarti.
Tolentino apsidžiaugė ir sutiko, 

Tiktai jis blogai suprato šį pre
ganas priminė prancūzų revoliucijos obalsius ir pripaži- 
po pagrindines žmonių teises, o prez. Miterandas pasa
kė, kad geresnė visuomeninė santvarka yra galima pa-

zidentės nuolaidumą Jis supratę,

A M ERIKA ĮŽIEBĖ LAISVĖS 
ŽIBURĮ

Prezidentas Reaganas paspaudė mygtuką, bet jis 
nepasigyrė, kad “aš paspaudžiau”. Jis nepasakė, kad 
“Mes įžebėm”. kaip prezidentai yra įpratę pasakyti. 
Prezidentas Reaganas pasakė, kad “Amerika Įžiebė”.

Teisybe, kad Amerika įžiebė, bet tai buvo ne vie
nos Amerikos darbas. Faktinai Laisvės statulą suplana
vo, atvežė ęr pastatė prancūzai J Statulą planavo, statė ir 
Vežė Amerikon* prancūzai. Jfe norėjo pastatyti ją la
biausiai atsikišusioje Amerikos žemėje, kad Amerikon 
važiuojantieji europiečiai pirmiausiai pastebėtų Laisvės 
statulos žibintus. Ne nuolat švintančią, bet nuolat žyb
čiojančią šviesą, pastebimą iš labai tolu

Buvo galima ją statyti Bostono iškyšulyje, buvo pa
rinkta kita Massachusetts valstijos vieta, bet, pasitarus 
su amerikiečiais, nutarta pasirinkti New-"Yorko uostas, 
Ellis sala. Ji pasirinkta todėl, kad pro Ellis salą praplau
kia keleiviniai laivai, kurie daugiausia europiečių, ieš
kančių laisvės ir gerbūvio, pro ją praplaukia.

Prieš šimtą metų Amerikon plaukė ir keleivius vežė 
būriniai laivai. Dabar Amerikon plaukia karšto vandens 
garais varomi laivai. Sako, kad laivus varo skaldomas 
atomas, bet tikrovėje varo ne atomas, bet labai kaistais 
garais įkaitintas vanduo.

Žybčiojautieji Laisvės statulos iškeltos rankos nepa
prastai siiprūs spinduliai, nepajėgią prasiveržti pro 
ūkanas, rūką bei miglas. Keleiviai, pastebėję žybčiojan
čias šviesas, žinojo, kad jie artėja prie krašto, kuriame 
jų nekankins sąžinės laisvės klausimas. Niekas jų ne
klaus., kurią kalbą kalbi ir ką planuoją.

Prezidentas Reaganas pasakė trumpą,, bet turinin
gą kalbą. Jis priminė, kad Amerika paskelbė nepriklau
somybę prieš 210 metų, o konstitucijos sukaktis buvo pa
rašyta prieš du šimtus metų. Prancūzai per šimtą me
tų studijavę Amerikos sutartį, priėjo išvados, jog tai

siekti demokratinėmis priemonėmis. Pagyrė prez. Rea- 
ganą už siekimą gerbūbio ir pasiryžimą ginti demokra
tinę santvarką, jeigu kuri valstybė, diktatorių valdomu, 

l bandys sustabdyt žmonijos pažangą.
Prez. Miterandas džiaugiasi, kad prez. Reaganas 

baigia Įtikinti Gorbačiovą, jog- kitų tautų pavergimas 
neatneš gerbūvio nei Rusijos gyventojams, nes leis ko
munistams pavergti visą žmoniją.

POPIEŽIUS STABTELĖJO ST. LUCIJA SALOJE . r ? — v

CASTRES, St Lucija. — Po
piežius Jonas Paulus II-sis pralei 
dęs 10 dienų Kolumbijoje, Ba- 
rankilės uoste pasakė atsisveiki
nimo kalbą. Popiežius įtikinėjo 
partizanus mesti ginklus, pradė
ti pasitarimus, kurie atneš dan
gau naudos, negu tarpusavio ko
vos.

Iš Kolumbijos popiežius buvo 
pasiruošęs skristi tiesiai per At
lantą ir pasiekti Vatikana, bet 
paskutiniu momentu jis- nutarė 
stabtelėti šv Lucijos saloje, kad 
pasikalbėti su Įtakingesniais baž
nyčios pareigūnais ir patirtį gy
ventojų nuotaikas.

Šv. Lucijos saloje yra 127.000 
gyventojų, iš kurių 126.000 yra i 
katalikai. Istoriniai reikalai taip j 
susidėjo, kad gyventojai kalbai 
prancūziškai, bet tikrumoje nė 
vienas prancūzas su jais nesusi-j 
kalbės. Popiežių sutikę Amerikos 
žurnalistai, prancūziškai neaiš
kiai pasakė, kad salos gyventojai; 
kalba pa tua kalba — prancūziš-' 
ku dialektu, bet tikrovė buvo ta. I 

1 kad jie kalbėjo katalaniškai, ku
rių penkioliktame, šešioliktame

ir septynioliktame šimtmetyje 
buvo kolonizacijos kalba. Palnuj 
de Malinka buvo pati svarbiau
sioji navigacijos mokykla Indi
jai pasiekti. Palnuj de Malinka 
admirolai, katalaniečiai išplaukė 
į frlndiją” ir pasiekė Centro 
Ameriką. Iš ten plaukė į Pietus 
ir per Magelano sąsiaurį, Ugnies 
žemę pasiekė Ramųjį vandeny 
ną.

Šv. Lucijos salą užėmė ispanai, 
vėliau ji perėjo prancūzų žinion, 
o nuo 1814 metų Paryžiaus su
tartį perleido salą britams. Bri
tai nesikišo i salos gyventojų 
tikėjimą ir kalbą, bet jie pamažu 
leido gyventojams savivaldybės 
reikalus tvarkyti. 1979 metų va
sario 22 dieną pasiskelbė nepri
klausoma valstybė. Ji priklauso 
jungtinėms Tautoms, bet yra 
Britų Bendruomenės narys. Šv. 
Lucijos salos gyventojai geriau 
gyvena negu aplinkinių salų gy
ventojai.

Popiežių pasitiko milžiniška 
salos gyventojų minia- Radijas ir 
televizija sukvietė juos į salą, tu
rinti 238 ketvirtainių mylių. Ji

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS 
Vertė Vytautas Kamieckai 

ANTROJI DALIS 
LIESASIS VILKAS 

(1885 — 1891) 

I 
TABOGA

(Tęsinys)
Meta jam liek a M ei a- moteris, kurią jis my

lėjo, kurią myli, ta su kuria drauge jis atstatys
savo namą.

“Yra tik v. .nai nusikaltimas, — rašo jis 
jai, — svetima uryst-' ”

“Jei vau p’vyktų r-ardiUa tą Mane...” Kad 
būtų mažiau išlaidų. (Mari “ryžosi” vieną du 
kartus apm.'jk'**'! Klo\i«; penima). Gogenas at
sisveikina su K.t’o gatve, Jar nelabai te~H.o l'i-
r»as, kur ap’ gjr.'eijS.

Sinjakas, I’.r?:!'; menesį Į Le
Andelis, leido jam dirbti savo ateljė. Bet Sena 
tai ignoruoja ir neduoda Gogenui naudotis tuo
leidimu. „

V^dal, kilę dėl šio^ priežasties tarp Sena ir 
Gogeno, nelieka be pasekmių, (lovėnas atšili

mą pasižadėjimą dalyvauti kartu su Sena ir 
Sinjaku atenančios visai neseniai įsteigtos Ne
priklausomųjų dailininkų draugijos parodoje.

(Prieš dvejus metus, 1884 m.)
Dabar jis jau niurzgėdamas nusigręžia 

nuo divizionistų, “tų jauniklių chemikų, dedan
čių taškutį pre taškučio *. O savo mokytojui 
Pisaro- Gogenas tebus tik jau “sektan
tas”-- J \ . f

i Ne atsitiktinumas, kad ji neilgai tesilaikė, 
I po impresionistų grupės iširimo. Kartu su ja 
Gogenui baigiasi mokymasis, lėtos inkubacijos 
periodas, per kurį jisai, nors ir sunkiai gyven
damas, graužiamas nusiminimo, netikrumo ir 
pykčio, pasiruošęs suteikti .cyvyb£ dailei- dar 
vos jauste nujaučiamai, o jau pradeda kilti iš 

'pat jo esybės gelmių įsakmus, tik dąr neaiškiai 
girdimas balsas Nerimavimas. Ilgesys. Jūros 
vandens mirga šviesoje prie šiltų, palaimintų 
žemių. -

Liepos pabagoje Gogenas, galėdamassis, kad 
negali išsigabemti Llovio, — jis jo ‘ pasiges 

j dėl to ir pats “neturės atostogų“. —įlips SenlLa- 
zaro stotyje į traukinį, vykstnatį Kenperle kryp
timi.

Vienas buvęs biržos kolega pasktdino jam 
truputį pinigų, kad galėtų nuvežiuoti Į Jont-Ave
ną “nebrangiai tapyti”.

Tris mėnesius nebejaus baimės dėl duonos 
kąsdieninės. Tris mėnesius — pirmąkart..

yra 12 mylių pločio ir 28 mylių 
Mgio. Saloje yra radijas ir televi
zija. Jie sukvietė visus gyvento
ms į Cas^rės miesteli, kuriame 
yra salos sostinė.

Popiežius apsidžiaugė susirin
kusia didele s"los gyventojų mi-

tiek daug važinėjau. Kelionės 
mane vargina... Tai teisybė. Ke
lionės vargina, bet pas Jus aš at
sigavau ir nesijaučiu išvargęs...

j Aš jau atlikau 30 kelionių Į už- 
' ‘ sienio valstybes. Iš jų, septynios 

buvo į lotynų Ameriką. Taip jąp 
aia. O kai popiežius ištarė kelis viskas susidėjo, kai Kristus 'man 
žodžius katalaniškai, tai plojimui uždėjo šią pareigą, aš jaučiuosi 
nebuvo galo. į pašauktas atlikti šią pastoracinė

.Popiežius pasidžiaugė, kad sa- kelionę ir aplankyti vietines baž- 
loję nebuvo partizanų ir nevyko nyčias pasaulyje, — tarė popię- 
jokių tarpusavio kovų. Popie- žius ir atsisveikino inįpiąj,; ,- 
žilis patarė .ieškoti bendros kai-. 
bos visais - svarbesniais klausi
niais, neimti ginklu i rankas.

Popiežiaus lėktuvas nusileido 
Hevanira dideliame aerodrome. 
Jame nebuvo kanuolių popie- ' 
žiaus pasveikinti 21 šūviu, nebu-, 
vo ilgų sveikinimo kalbų. Iš vi
so, nebuvo kalbų. Salos vadas 
ne partinis socialdemokratas, bet i z_ ■ .
konserįalyvus socialistai ‘ir de- me"eį li^iduoti-perversmą.- -a 
mokratas. Jis paspaudė popiežiui1 Fil'P™«iu . viceprez.dentas 
ranką ir pakvietė į Castrės aikš-1 Arturo Tolentmo suruošė per- 
tę. Aikštėje buvo dauguma šv.1 Coraz°n
Lucijos gyventoju. j e *Iu'mo5

Kada popiežius pajuto saugią Prezidentė de A.quino buvo iš- 
ir draugišką salos gyventojų nuo skridusi į Mindanos salą, kad ga-.

kad Corazon de Aquino neturin
ti galios. Sekančios dienos rytą 
Tolentino organizavo demonst
raciją prieš Amerikos ambasadą 
liepos 4 dieną. Susirinko a.pie 
L 000 žmonių, reikalavo, kad ame 
rikiečiai uždarytų savo ambasadų 
ir važiuotų namo.

; 'Biiyo iškviesta karo policija ir 
tuojau išvaikė demonstrantus. 
Didesnę dalį jų suėmė.

Prezidentė. Corazon de Aquino 
pasakė.tkattią į Visą, tautą, pas- 

ir atidavė ji
teismūi. ; ■

; r

FILIPINIEČIŲ perversmais
SUBLIŪŠKO

MANILA, Filipinų salos. —Pa- 
i bėgusio prez. Fernando Marcos 
i šalininkai buvo suruošę pervers
mą Maniloj, bet Filipinų karo 
ministeris Emirle ir kariuomenės 
vadas gen. Rame.s įsakė’kariuo-

—Lietuvos gėn. 'kbnsulas Ani
cetas Simutis birželio 26 d. da
lyvavo Maine valstijos guberna
toriaus Joseph E. B'renan kon
sulams ir tarptautinio biznio va
dovams suruoštuose priešpie
čiuose Tayern on the Green New 
Yčik??, o' liepos 3 d. buyo New 
Yorko miesto majoro Edward 
I. Koch svečias pusryčiuose 
Gtacie Mansion ryšium su Lais
vės Statulos šimtmečio minėji
mu.

taiką, tai jis nulipo nuo laipte
lių ir paėmęs porą vaikų, pakė
lė ir palaimino. Kolumbijoj saky
tos kalbos ir kelionės iš vieno 
miesto i kitą išvargino popiežių 
bet jis pradėjo sukinėtis po Cast- 
rės aikštę, tai atgijo, pradėjo su 
žmonėmis kalbėtis Minia sustojo 
ir pradėjo angliškai sutartu bal
su šaukti: — Mes mylime popie
žių! Mes mylime popiežių!

Grįžęs atgal prie estrados ir 
garsiakalbių popiežius tarė mi
niai:

— Vienas Šv. Lucijos gyvento
jas manęs paklausė, dėl kc aš

lėtų pasakyti kalbą Cagayande 
Arse mieste. Tuo tarpu _ buvęs 
Fernandos Marcos draugas, vi
ceprezidentas Arturo Tolentino, 
Manilos mieste, Rizo aikštėje 
esančiame viešbutyje sušaukė sa 
vo galininkus ir priėmė priesai
ką laikina’ eiti prezidento pa
reigas, kol sugrįš Fernando Mar
cos. Jis pareiškė, kad prez. Cora
zon Aquino neina savo pareigų, 
kad ji dar neparuošė naujos kon
stitucijos, bet jau rengiasi skris
ti į Ameriką ir išskrido į Minda- ’ 
nao. todėl jis priėmęs viceprezi- Į 
dento pareigas ir valdys kraštą1

Britanijos Lietuviu Diena

Šių metų Rudens Sąskrydis 
pyks rugpjūčio 23 d., Assembly 
Rooms, Market Place, Debry. 
Sąskrydį rengia Debry skyrius. 
Programos ruoša rūpinasi Kul
tūrinės Veiklos Komisija, kuriai 
vadovauja p. Vida Gasperienė. 
Programą išpildys mūsų vietinės 
pajėgos ir estradinės muzikos 
menininką’ p. Paltinai iš Vokie
tijos. ,

E Liet.

Garvežį, amerikietis White- 
more, 1797 m. .

.gali be rūpesčių.be jokių užpakalinių minčių at
sidėti tapybai — ir tik .jai vienai.

Koks tatai atilsis! Koks atilss kūrėjams, jų 
darbas! Ir kokia miela Gogenui Bretanų be Kor- 
nuajaus atšaurumo!

Septynolika kilometrų nuo Kenperie. prie 
vieškelio Į Konkamo, tarp kalnynų. Aveno kran
tuose. Port-Avenas išrikiavęs savo namus, ap
dengtus šiferiu, ant kurio geltonuoja kerpių 
dėmės. •.

Upėje, aukščiau miestelio, tarp aiksnių ir 
tuopų- ūžia apie dešimt vendeninių malūnų. Žem 
upyje, anapus tilto, ties kuriuo stovi Gloanek 
pensionas, yra uostas, pasiekiamas jūros potvy
nių ir atoslūgių; jame glaudžiasi kabotažjinis 
laivynas, palaikantis susisiekimą tarp Port- 
Aveno ir kaimyninių miestų Atauon pakraš- 

. tyje.
i (Mari Žanos Gloanek (Glounec) giminai
čiai vėliau atsistatė savo tikrąją pavardės ra
šybą Gluanek (Glouannec). Aš čia vartoju tą 
formą, kuri buvo vartojama Gogeno lai
kais).

“Port-Aveno apylnkėse, o ypač pačiame 
miestelyje, piešėjas, sumanęs daryti ria etiudus, 
tastų šimtą keuftanylnų^’; »— rašo vienas* ke- 

I liautojas XVIII Šimtmečio pabaigoje.
Pirmieji dailininkai, kurie tat pastebėjo 

j po 50 metų, buvo amerikiečiai. Jie išgarsino 
Pont-Aveno vardą- ir nuo 1S70 metų čia — susi-

tikimo vieta gasybei dailininkų, kurių daugiau 
atvažiuoja' iš anglosaksų kraštų ir Skandina- 
Vij0S- . .

Beveik visame Pont-Avene privatūs asme 
nys nuomoja kambarius dailininkams; kai ku
rie nutarė daržines paversti dirbtuvėmis. Ta
čiau didžiąją dalį meninės klentūros pasidalija 
tarp savęs dvi įstaigos: viešbutis, laikomas “ge
rosios šeimininkės” žiuljos Gijų, palei mieste
lio didžiąją aikštę, ir kiek toliau, nusileidus 
prie Aveno, kukliau atrodantis pensonas, kuri 
Įrengė Mari Žana Gloanek, moteris, dabar artė
janti Į penktąją dešimtį, nedideliame dviejų 
aukštų name su trimis langais iš fasado ir man
sardomis pastogėje.

įsikūręs vienoje iš tų mansardų. 
Didžiuma dailininkų, gyvenančių su juo pas 
Mari Gloanek, ^rra svetimšaliai — amerkiečiai 
ir anglai, olandai ir švedai, netgi trys danai.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"

4—Chilean. Saturday, July 12, 1986
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W “Lietuvos Aidai’
DR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatcheatar Ccmnuxiity kiinlkaa 

Medicinas dtrotooriu#

19M S. Manheim Rd^ Weetch*et*r, IIL 

VALANDOS: 3—9 darbo diennmi.

pirmininkas Juozas Mikulis.
S. Paulauskas

Detroitas buvo sujungtas gele
žinkeliu su Čikagą 1852 metais 
o su New York u 1854

Pirmoji anglų kolonija Ameri
koje buvo įsteigta 1607 metais ir i 
pavadinta Jamestown.Ponų Karaimų “Gintaro” vasarvietė Union Pier, Mich.

Modernios poezijos knyga. Kaina 6 dot Minkau 
drieliat Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui 

tokiu adresui
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

KAZE BRAZDŽIONYTE
Programos vedeįa

Amerikiečiai re’kalauja at
šaukti Kubo? karius iš Angolos 
ir kitų vietų. Castro nori kalbė
ti vien apie JAV ii Kubą.

H'inti niutc*u siuntusi žinias1 
kubiečiams Jau susitarta, kad 
abiejų pusių atstovai susitiktu 
Meksikoje ir pradėtų pasitari-, 
mus.

Tel: 562-2727 arb* 562-2728

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k 

tadiemo 8:30 vai. vakaro.
Visos laidos is WCEV stoties,

TEL 233-4553

SerricT’^l-WO, pįe 06058

6955 So. Campbell, 

Chicago, Illinois 60629 

Tekt 778-5374

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
SPECIALYBk: AKIŲ LIGOS 

1921 West 103id Street

’ smingą pamokslą, kad mūsų ne-
I sutarimai padeda Sovietų Są-, 

junigai naikinti mūsų tautą.
Po pamaldų, pagerbiant žu- 

j vusius ir Sovietų Rusijos nu-, 
žudytus jūreivius, buyo nuleis
tas vainikas į Mišigan ežero gel- ‘ 
mes. Pasimelsta, sugiedant Ma- ■ 
rija, Marija....

■ 12 vai. Initema‘tlona!l Frend-,
I ship Gardens, prie Michigan Ci

ty, Indianoje, buvo pagerbti yi- < 
si 3 buvusieji Lietuvos prezi
dentai,

Šventė buvo baigta jūrų šau
lių Ašokliu vasarvietėje kur bu
vo pasivaišinta ir pasidalinta įs
pūdžiais.

Šventėje dalyvavo L&ST pir
mininkas Mrlkovaitis, Sąjungos 
vicepirmininkas ir Vytauto D. 
Rinktinės pirmininkas IšganSi- 
lis, jūrų šaulių vadovas Abarius, 
Daukanto kuopos pirmininkas 
Vengiauskas ir kiti.

Šventei labai sumaniai vadovą-

JUROS DIENA

Jau eilė metų, kai jūrų šauliai 
ruošia Jūros Šventę. Kartais ji 
būdavo su kultūriniu savaitga
liu. . ir tęsdavosi kelias dienas. 
Šiemet buvo pasitenkinta viena 
diena — liepos 6, nes buvusioji 
salė naudojimui nebetinka.

Šventė' įvyko Union Pier,Mich.,' 
Karaičio — Gintaro vasarvietė
je. 9 vai.. „30 min. buvo i išei
tos JAV ir Lietuvos vėliavos. 10 
yal.? dalyvaujant 7 šaulių vėlia
voms, kun. Vaišnys, S. J., atlai
kė pamaldas ir pasakė labai pra- vo Klaipėdos jūrų šaulių kuopos

MODERNIŠKOS AIE-CO^ITIONTED KOPLYČIOS

—3S3

Nuo 1914 metų
tl

PERKRAUSTYMAI

A**

V»d«i« — Aldona Dairiem

7159 So. Maplewood Ave.
i

fl B KTelef. 778-1545

Ofise telefonas: /76-2W, 

Rexieenclioc telef.: 448 5543

■
f?

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

LR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniy* 

Ir “contact lenses”.

Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* H mū»v stvdi|o» 

Mirquotte Park*.

LeWimel — Pilna epdrevtfe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
Ir VISA korteles.

JL iERŽNAS. Tek 925-8063

Dr. LEONAS SEIBUTIS
~ INKSTŲ, PŪSL15 IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

midland federal sav
ings aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

2

i

o

Didžiai -Gerbiamam Vyskupui

Florida

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

mirus, reiškiame jo žmonai, daktarei
ADELEI TRAKIENEI 

ir jo sūnui MARTYNUI su šeima 
giliausią užuojauta.

LIETUVIŲ LIUTERONŲ TĖVIŠKĖS
PARAPIJOS TARYBA, 

LIETUVIŲ LIUTERONŲ TĖVIŠKĖS 
PARAPIJA ČIKAGOJE

žž Ivairiy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-599<

r — -— 
SOPHIE BARČUS

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

—1n---!

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AND L^AN ASSOCIATION

AVENUE 

CHICAGO, IL 60€32 
PH?N^ 754 4470

UrfolM

t b f SlŽ

1 FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING '
STRONGER WITHOUT A

IESCRIPTION!

CASTRO PRAŠO PRADĖTI 
PASITARIMUS

— Prez. Aquinc dovanojo To- 
: Imtino už suruoštą perversmą, 
. bet jis eis kalėjiman už agitaciją 

prieš dabartinę vyriausybę.

— Gra kų premjeras Papand
reou Įsakė Libijos agentams iš
važiuoti iš Graikijos, o graikai 
atšaukiami iš Libijos.

— Prancūzu prez. Miterand
WASHINGTON, D. C. — Ku- j Maskvoje pradėjo pasitarimus su 

bos diktatorius Fidel Castro pra-■ Sovietų Sąjungos premjeru Ni- 
šc JAV pradėti pasitarimus.: kola j Ryžkovu.
Castrui nutraukus pasitarimus, I--------------------
Amerika pradėjo siųsti į Kubą 
žinias radijo Manti bangomis. 1

Pradžioje Castro pradėjo siųs-' 
ti Į Ameriką, bet dabar aiškėja, 
kad Castro greit įsitikino, kad 
amerikiečiai jam daugiau paken
kia. negu jis amerikiečiams. Cast
ro susitarė atsiimti atsiųstus ki- 
biečius, bet jis nori, kad radijo čiavęs pareigūnas Jose Quesada.

— Meksikoje vykusių rinkimų 
metu balsai nebuvo tiksliai su
skaičiuoti, tvirtina balsus skai-

BALFo Centro Valdybos vicepirmininkui, Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų vyskupui ir Tėviškės 
parapijos klebonui,

taip netikėtai amžinybėn išėjus, jo žmonai Dr. Ade
lei, sūnui Martynui su žmona ir dukrele, broliams, 
seseriai ir visai lietuvių evangelikų liuteronų baž
nytinei bendruomenei reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS
■ • k ' • FONDAS

J

Centro Valdyba, Direktoriai, 
Nariai ir Rėmėjai

Gyv. Delevan. Wisconcin. Anksčiau gyveno 
Chicagoje.

Mirė 1986 m. liepos 5 d., 10:55 vai, vak.. sulaukęs 
87 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 70 metų'
Paliko nuliūdę: žmona Frances. 2 sūnūs — Vic-. 

tor, marti Carol, ir Frank; 3 anūkai — Tim- Debbie 
ir Melissa; 2 seserys — Monika ir Onutė. g\rv. Ar
gentinoje; seserys Petronėlė, gyv. Lietuvoje ir Kle 
mensa su šeima., gyv. Australijoje; mirusio brolio 
Vinco sūnus vysk. Juozas Priekša liko Lietuvoje bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Antradieni nuo 5:00 vai. iki 9:00 vai. vak. kūnas £
buvo pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioj, 2533 
W. 71st St, Chicagoje.

Trečiadienį, liepos 9 d. 10:00 vai. ryto bos nu
lydėtas iš koplyčios Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Viktoro Preikšos gimines, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą, f

Nuliūdę lieka: Žmona, sūnūs, seserys, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. 
476-2345.

F
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERAI 1TAGE AAUENUE
TeL 927-1741 - 1742

B

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

' i

S

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU TOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FLaERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111. 60650 
Ten: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams -pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laid u v i u Direktoriai

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

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

144C South 50th Avenue

Telefonas
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’DRAUGO” KORESPONDENTAS WASHINGTONE | Kreiptis į LTK direktorius aroa 
NEŽINO. - ... ...KĄ RAŠO tiesiog j L’et. Taut. Kapiniu Įs

taigą tel. 458-0638.

Eiraugas” 1986 m. G 
lipinyje. ‘‘Horizontai” 

•Tam

21 
ko- 
tik-reqptndentas rašo: 

tuose nttfideliuc'e sluoksniuose 
kalbama, kad tie, kurie nuva
žiuoja į okupuotą Lietuvą. jus 
g.įž’ta perplautais smegenimis, 
okupanto nutildyti, biją ai rirai 
prasižioti, vengią pasirodyti pat- 
rijotinuose minėjimuose ir pana
šiai.’’

Praėjusio savaitgalio Chica- 
gos Lietuvių operos š.entė aiš
kiai paiidė, koks neteisingas yra 
reoągų paskystas baubas. Ope- 
(TC3 šventėje v eniųgai dalyvavo 
tjvairių pažiūrų žmonės, visi jis 
nuoširdžiai plojo ir'Tam tikromis 
akimirkomis šluostė, ašaras. Jas 
ypąč šluostėse tie, kurie neseniai 
savo akimis matė gyvąją Lietu
vą.” (Gal dalyvavę: Lietuvos pa- 
V|tingimo iškilmėse) ?

Pirmiausia, jis rašo pagal bol- 
šęvfkinį metodą:“ šmeižk ir Į 
klastok, — -vis kas < nors pri- ’ 
lips”. / ' Į

Kur minėtas korespondentas 
grdėjO, kau, ’ Georgai (reorgai, 
tai frontininkų- sugalvotais keiks
mažodis iš, neapjikamtos, Reor- 
gąnizųoitąi Lietuvių,Bendruome
nei. Padorus žmogus savo raštuo 
se, nevartoja keiksmažodžius. 
Taip patjr jpadorus laikraštis, 
isbraukc kėSksmažodžiiis. Rėor- 
gais va inama:. Registruota Lie
tuviu Bendrudmenė. Trumpai.

džia tik važiuoti į rengiamus mi
nėjimus, kur , b ūševikai švenčia 
savo pergalės’ šventes, kaip an
tai: Lietuvos pavergimo sukak
ties minėjimą, pamiršus išim
tuosius ir nukamkbitus ir tuk
siančius didvyriškai žuvusius

tizanus. Važiuoti Į gnu. Pet
ronio props gandinius susįrnki- 
mus,, kur yra niekinama buvusi 
laisvu Ltetuya ir garbinama at
neštai Rusų kultūra ir 
Lietuvai bolševikų 
vis”.

RLB niekada nėra
dusi važiuoti j pavergia Lietu
vą aplankyti savo giminių ir ar- 321-3343 Li
rimų jų. Taip pat niekad ųvlrau- bus pas Mike Petraitį 4348 
dė ir VLIKss ar ALTas. Talman, Tel. 312—247-3974.

Tokią nesąmonę, skleidžiamą ‘ 
iš frcuttbnhkųi LB, jau seniai 
esame girdėję.

Augustai Paškonis

Š. m. liejies 13 dn. Sv. Kazi
mieru sėst rys vienuolyno kieme. 
2601 W. Marquette Rd-,, rengia 
vasaros šventę. Pradžia 12:00 — 
5 00 p.m.

Grūs gera mtiz'ka. Įvairūs žai
dimą’, loterijos ir skanėsiHctu- 
v.škas maistas. Lietuviai prašomi 
atsilank Ii ir tuo paremti seserų 
darbą. • .

RLB).

atneštas 
“gerbū-

— Pcs Niną Naujokienę, gy- 
. venančią Kalifornijoj. Pale Alto 
’ 94301, 1118 Victor St. ir pas sese, 

uždrau- rj gi|a qamas atvažiuoja brolis 
iš Lie uvos. Telefonuoti —415- 
___ ____ _,icpos 4-16 d'ėnomis 

o

O ’

TIKSLINAME ŽINIĄ
I

Naujienos, skelbdamos ilgame
čio bendradarbio žinią apie vysk. 
Anso Trakio nelaimę, peskelbė.

: kad jis besileisdama* laiptais ga
lėjo paslysti ant paskutinės laip- ; 
tu pakopos ir sunkiai susižeisti.

— Lietuvoje mirė Zuzana Sa- 
. moškienė, Vinco Ramoškos mo

tina. Birželio 12 d. velionė palai
dota Šilutės apšk., Rusnės kapi
nėse. Liko: duktė Samoškų Al- 
dana^ Anqė^Naųį^,jėn!ė, velio
nės svainis Antanas Juqss, duk
tė Jocytė. Laidotuvėse dalyvavo 
Šilutės 'klebonas.

Grįžusius iš: pavargtos Lieriu 
vos, laiio- praplautais sm-egėni- 
■mis, bolševikų nutildytais, ir, bi
jančiais Lpakirodj'ti Į patrij etiniuo
se minėj imu cse. Tai čia tokios 
ir ngsųrhcaringos, .korespendenJ 
to fantazijos padarinys. Ma
nau, jis įeitą nežino, apie koki 
bauba š®Cka. ? Prie ko čia ra- 
šant reportažą, apie Lietuvių 
operą, Įterpiamas ireorgų bau-' 
has ir kitos nesąmonės. i
” Iš 'kur girdėjo “Draugo” ko-. 
respondentas tokią-, nesąmonę,-' 
kad RLB draudžia Važiuoti Į pa-

--—-- - - v 

yJSTASYS šakinis 
^■įLIETUVIS DAŽYTOJAS 

t Dažo namus iš lauko
f Darbas garantuotas.

. Į 4612 S. Paulina St 
i • (Tc-fe-n žf Lake)

■ * ■ tr iš vidaus.

Ketvirtoji lietuvių šventė 
Brighton Parke Įvyks š. m. lie
pos 12 ir 13 dienomis,- tarp 43- 
čios ir 47-tos gatvės -Western 
Ave. 4

Kaip ir visada- šventę ruošia 
Brighton Parko lietuvių namu 
savininkų draugija. Dėl gero pa
sisekimo praeitais metais, šventė 
vyks 2 dienas.

Komitetui vadovauja nepailsta
mas darbuotojas Victor Utara, pa 
dedant Robertui Žebrauskui..-.

Suinteresuotieji švente, arba 
norintieji jai padėti gali - kreip
tis telefonu , V. Utarą arba R. - 
Žebrauską 778-5232 arba 847- 
-0664 Jie jums suteiks daugiau 
informacijos.

Lietuviu Tautinių Kapinių 75 
‘m. sukakties proga rugsėjo 21 d. 
Martinique restorane rengiamas 
pobūvis — paminėjimas. Tam 
tikslui ruošiama knygelė su isto
rine apžvalga, sveikinimais ar 
mirusiųjų paminėjimais. Vieno 
puslapio kaina $100, pusės pusi. 
$60, ketvirtadalis — $40. Užsa
kymus smsti iki liepos 15 dienos. 
Pobūviui bilietai S25 asmeniui.

■ y f

m: : *

f

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. £ 
ČIA GERIAUSIA VIETA J

LIETUVIAMS.

■MAJ. MT A TH FOK *ALB 
Rfci*!. 14»» — P«rdavi»«|

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B ĮM-MŲ PIRKIMAS e PARDAVIMAS • VALDYMĄ® 

b NOTARIATAS ® VERTIMAI

■■AL WIT ATS FOR IALS 1
Manai, I f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ** į 
fS. ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAU I

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ■ ' . ?M UTUAL FEDERAL SAVIN G S
■ PETRAS K AZA NAUSEAS, Prezidentu

P212 W. Cermak Road Chicago, HL T»L 847-7741

Parduodamas ligos ir ne- | 
laimės 'draudimas atvyku- j 
siems iš Lietuvos ir kitų f

{į ’ •«
■t't

*•*- f 7

5I3Ų RŪSIU DRAUDIMO AGENTES! n 

I. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Didžiai gerbiama ponia Adelė 
Trakienė, sujaudinta netikslia 
žinia, tvirtina, kad kun. Trak L 
laimingai nusiledo Į rūsį,; apliuo- į 
bęs gyvulėms, o nelaimė atsitikta-į 
si vėliau. Atsiprašome už netiks- : 
lies žinios sujaudihiDią. 1
r- y, Nauiienu Redakcija

Siųskite pinigus
i Lietuva- C- *4-

1 RUBLIS — $1-85 \
(Įskaitant perlaidą

-ir apdrąudą)ii

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių. ‘Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo, suma; Įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
Įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai gĄran- 
tuotj^.Wus' gausite pakvitavi
mą. Jis teisetašiir-'apdrąustas, 

*■

Gramercy -
SHIPPING, ĮNČ.i t ;

. 744 Broad-Street Į
. Newark. N J. 07102

. .. . Ėst. 194.7

ŠIAULIŲ MIESTAS IR JO TOLIMOJI PRAEITIS
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.’ 
Dilelis butas savininkui Geras inves-j 
tavimas. ' ’ ’

3 butų mūrinis su. garažu. Pelningas , 
pirkinys

750 metų Šiaulių miesto kūrimosi istorija
Neafmenamos praeities.laikais, priklausė — tenka paabejoti, nes 

kad rūstus žemaitis grūmėsi be ją skyrė nuo dabartinio miesto ____
atvangos su lyviais, kuršiais ir1 ežeras ir pelkėtas slėnis Padirsė, Didelis, gražiai įrengtas, bungalow 
žemaičiai . atliekamu nuo kauty
nių laiku žemę ardamas, giriose 
ir briedžius medžiodamas, tarp 
ošiančių neižengiamų girių ant 
dviejų prieš - priešiais riogsančių' 
kalnų susikūrė dvi žmonių gūž
tos. Giliam slėnyje tyvuliuojąs 
ežeras 'skyrė tas dvi žmonių gūž
tas. Viename ežero krante gyve
no žvejai, kurie mito žuvim, trauk 
darni valkšnas giliam Taisos eže
re, o kitame — šauliai medinčiai. 
Jie medžiojo žvėris ir paukščius, 
gabeno kailius Į Vencpilę bei : 
Palangą, kur šiaurės svečių lai
vai dažnai apsilankydavo.

Žvejų sodybą praminė Žuvi
ninkais, o medinčių — šauliais 
(Šiauliais). Ir ikišiolei ties Tal- 
šis (atseit, Šiaulių) ežeru viena
me jo krante tebėra žuvininkų 
kaimas, o kitame išsiplėtė Šiau
lių miestas...

Dabar jau.-Išnyko aplink, simt- 
metės ošiaįięicfe girioš:' pats ’eže
ras’žymiai "užžėlę, užako, o ka
daise žųviųgiįir.,vandęningi .upe
liai K ulp ė,: ĮĮųdai te ^’V į j olė yių • 
to paprašys' purvinais ■grioviais^, 

j Kur hiiy^ąėripjiišaųlių.me-’’ 
I dinčių sodybą.\dab‘ar sunku./be.; • 
' suvokti Netoli .-Šiaulių. 2 miesto 
ties Aleksandrijos--dvaru yrtaSaL 
duvės kalnas. Manoma, kad ži
loje senovėje čion lietuviu pilies 
būta. Bet ar toji pilis Šiauliams

line. Agency, 4651 S. Ash- į 
land Ave., Chicago, Illinois, 7 
Tel. 312 -523-9191:

įbrabgus.

ŠIMAITIS REALTY

Skambinti Y A 7-9107

e

f Nature’s

foe CENTU, OYEXNICHT tfUU Of CONSTIPATION

Next time you need a laxative, get relief 
the Nature's Remedy way. Gently. 
CX^mighC. i
Its natural active ingredients are so 
dependable you can take Nature’s 
Remedy tonight and feel better

GET 
FREE 
GIFTS 
FROM 
NATURE'S 
REMEDY 
StE 
package 
ro« DETAILS

kur šiandien randasi Šiaulių prū- >r 
das ir Frenkelio fabrikas. 1 ■

Kaip ten bebūtu. Šiauliai tu-| 
rėjo turėti apsaugos vietą, nes 
ir kryžiuočiu kronikieriai ją mi
ni. Livonijos kronikininkas Her
manni de Wartberge rašo, kad 
1358 m.’sausio 24 d. kalaviiecių 
didysis mistras Gaswinus buvo 
užpuolęs pili “Dobitren n Saulia” j 
sugriovęs ją ir 100 vyrų nelais- į 
vėn paėmęs.

Kronikos komentatorius aiški-, 
na, kad Dobitren reiškia padu-,  
bysį, o Saulia — Šiaulius.

Bet tikslesnių žinių apie Šiau-  
lių praeiti užtinkame tik XVI = 
šimtmečio raštuose. Vysk. M.! Ieškau nedidelio namo Šv. Ka- 
Valančius savo veikale “Žemai- zimiero kapinių ap^dirkėje. 
čių vyskupystė” rašo, kad žemai-1 Skambinti vakare 434-8235 
čių seniūnas (“starosta mubzki”) j 
Mykolas Kęsgailą, vyskupo Dze- 
žgvičįaų s' skatinamas 1445.,-m., pa
statė Šiauliuose m'edinę bažny
čią ir paskyrė-kunigą. Kur radosi 

..pirmoji ‘Šiąuli.ų: bažnyčia .' .č-ir-1 
gi staBkiari^isk-inanią: Be j e Ja VI1 

.■-mėpąimtmetyjm -kaip rodo . do- 
kumentai.' Šiaulių -būta nebe vie- j 
nų;'. bet ’dviejų.’ Šiaulių? mieštas I 
buvo . vadinamas • “Didžiaisiais 
Šiauliais ’, skirdamasis tuo nuo 
Šiaulių dvaro. “ .

(Bus daugiau) ’

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

Tel: 435-7878

GOVERNMENT. HOMES
from 81 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

V/ANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

j HELP WANTED — MALE-FEMALF 
. Reikia Darbininku ir. Darbininkių 

^OVERN-fc^ JOBS,

S 16,040..-- 859,230/yeai.
New Hiring'. Your Area-

Call 1-8.05 - 687-6000
• Ext R-9617 .

For current federal list

RENTING IN GENERAL

Dengiame ir taisome visų rūę 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tąlman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17121

Homeowners discounts 
r. Zapolis, AgsnS 

MOSVa W. 95th SV.„. 
cvergd Park, III.

S0642 - 424-3654
State Fartn Fire and Casualty Company 

Home OfKce Boom.ngton, llknos

H

Advokxtss 1
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo-■ valandos:- Kasdien: esc..-
N 9 vaL rytų iki SVtL/.Takwx -7-ų

Hafcr nuo 9^vxl.E: iki; 13
' jTz pagal' susitarimą.-.’ •*

: TeL- 776^5162 J';i --N
West 63fd Strsst

y

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

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLATHS 

jr Y. BRIZGY.S
Darbo valandos: 

nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
■ šeštadieniais pagal rusitariras

S. Katele Ars, 
Chlcsoo, 111. $0625

Tel: 778-8000

u

iMiko 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 S5.
Gaunama “Naujienose” ių pas 
autorių: 6729‘So. Campbell 

Ave., Chicago, IL G0629.

©

’PIRKITE JAV TAUPYMO BONUI

see u# for:

*r>4 t

fu

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .
iw

MARTELL

Savings and Loan

lnrw»«l £»♦»<
on Sjr-rinu

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL. 60608

Pater Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747

k—** Konjakų pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
imported Cognac, 80 prod The Jos. Garreau Co , Locfcvle, KY.

l SERVE WITH PRIDE ft | THE NAHONAL GUARl^
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

Jei ruoiistėi keliauti — kreipkitės j Lietuviu Į?taigą:
American Travel Service Bureau

J727 S. Western Ave., Chicago, IB- 6064,1
Telef. 312 238-1787

3 piumxnmsj užsekant lėktuvų, traukinių. Irivū kalku
alų (cruises}, vieibučių ir automobilių nuomarimo rezervaaias; Parduoda- 
De keP.įouių draudimu*; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus Jų-aštus; 
Sudarom* likvietimiis giminiu »psilankymui Amerikoje p teikiame Infec- 

risais Kelionių reikalais.
® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik iriau reserraoU rietas 

E anksto — priei 45-60 diecu»

PASSBOOK 
SAVINGS

AT OUt 10W UTB

•Ar»» vow meow

JOHN G.TBAITTS,
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776-8700

R.EPAIR5 — JN GENERAu 
fvilrOt Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IK DŽIOVINIMO MASINAS 

BEI KROSNIS.
Harman D e č k y s 

Teh 585-6624

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomii 
formomis. •I

Knyga su formomis ganrar 
ma Naujienų administracijoje

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Saturday, July 12, 1986




