
BCRUlf

-'-a.

1

fl

t

rn StcQrt

ft

oznaa

KrtUw

/ ’0Orr.i^

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

kariuomenės vadovybė 
sirijiečius palikti ra-

JAUNESNIEJI KENIJOS LAKŪNAI
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„.NAIROBI. — Kenijos prezi- tį užėmusius lakūnus.
(lentas Daniel arap Moi, išvažia- Gen. Abdul Mohamed pirma-
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ves atostogų. 150 mylių į šiaure1 dienio rytą pranešė visiems la-! 
nuo sostinės, per radiją patyrė, kūnams, dalyvaujantiems per

versme, kad iki pirmadienio 
vidurdienio privalo atiduoti sa
vo ginklus kariuomenei arba po
licijai. Jeigu kuris lakūnas to 
nepadarys, tai jam bus taikomos 
pačios griežčiausios priemonės.

Pietų metu ginkluoti kariai ! 
įžengs į radijo stotį ir lauks, 
kad viskas būtų perduota pilno
je tvarkoje. ., :

Manoma; kad greitai bus, 
likviduotas ' perversmas prieš 
dabartinę vyriausybę; Suimtieji 
perversmininkai bus atiduoti ’• 
teismui- ' .

Kenija yra nepriklausoma 19 
metų. Iki šio meto ji ramiai 
tvarkė krašto reikalus.
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Vakarų Beirute 14 valandų apšauti 
palestiniečių karo centrus

PREZ. REAGANAS LABAI AŠTRIAI APIBARĖ IZRAE 
UŽS. REIKALŲ MINISTER! UŽ BEIRUTO GRIOVIM

BEIRUTAS, Libanas.- Izrae- žiauriai apšaudyti palesti] 
•lio karo jėgos sekmadienį užėmė kiekvieną kartą, kai kai 
Beiruto aerodromą, kuriame paleidžia šūvį į izraelitus, 
iki šiol dar buvo įsistiprinę Pa
lestinos kariai. <

Izraelitai kontroliavo šiaurinę 
j Beiruto didžiojo aerodromo da

lį. Jų žinioje buvo lėktuvai’ ir 
įsibėgėjimo takai. Pietinę aero
dromo dalį kontroliavo Sirijos 

j kariuomenė. Izraelio kariai bu- 
I vo pabandę priversti batalioną j 
pasitraukti, bet jis nesitraukė. 
Sirijos karo vadui pradėjus nesi
kišti į Libane vykstančias kovas 
tarp Izraelio bei palestiniečių,

; Izraelio 
nutarė 
mybėje.

Bet

kad dalis Kenijos jaunesnių la
kūnų Nukilo prieš vyriausybę ir 
užėmė siunčiamąją radijo stotį 
ir centrinę pašto įstaigą.

Rrez. Daniel arap Moi, radijo 
bangomis patyręs.apie ruošiamą 
perversmą, tuojau ėmėsi prie
monių perversmui sustabdyti. 
Prezidentas pirmiausia kreipėsi 
j kariuomenės vadovybę ir įsakė 
imtis ^priemonių, prieš pervers
mininkus. Jis taip pat susižinojo 
su kariuomenės vadovybe, esan
čią keliolika mylių už sostinės, 
(r įsąkė, imtis priemonių maišti
ninkams sustabdyti:

: Prez. Daniel arap Moi, išva
žiuodamas: iš Nairobi, buvo pa
sikvietęs soįstiriš kariuomenės 
vadovybę ir aiškiai išdėstė, ką 
jiė turi darj’Ii, jeigu kas .per 
prezidento atostogas bandytų 
^Įgrobti valstybės Įstaigas. ! ‘

, Kariai išvaikė maištinin-
’ . - kųs iš pašto

Prez. Mbi .pirmiausia susiži
nojo <šuk sbs^UŠį kafiuppienės 
viršininku, .paskelbė!-karo stovį 
iy;įsakė’ pirnion eilėn užimti 
centrinę ; pašto ' įstaigą, kurioj: 
buvo, ’tėlefbhją; ir • telegrafo' kon-,

/ - ■
-Nairobi; kariuomenės komen- 

dmitąšc sudaręs reikalingą dali
nį : piiartėįo. prie. pašto cęntri- 
nėšr Įstaigos, ją apsupo ir liepė 
tą įstaigą tųžimtL Viduje buvę 
lakurįai pradžioj e neporėja pa- 
siduoti^bet kai gavo griežtą įsa
kymą, tai ginklus atidavė ir pa
sidavė. ,

Paaiškėjo, kad lakūnai nušovė 
4 pašto tarnautojus. Jie atsisakė 
lakūnų klausyti. Jie buvo įsi
tikinę, kad įsakymus jiems gali 
duoti tiktai jų viršininkai, o ne 
lakūnai. Lakūnų elgesys pavei
kė visus pašto tarnautojus.

Sukilimo centras yra Emba- 
kasi •aerodromas, esąs 8 mylių 
atstumoje nuo Nairobi. Pervers
mą ruošė jaunesnieji aviacijos 
karininkai. Prie perversmo yra 
prisidėję, be Embakasi, ir Na- 
nujuki bei Eastleigh bazių Jau
nesnieji karininkai.

Kariuomenės vadas suvaldys 
sukilėlius

• ‘i > C *
Kariuonienės gen. Abdul Moha

med ėmėsi tvarkyti maištinin
kus. Patyręs, kad jaunesnieji 
aviacijos karininkai bando su
kilti prieš dabartinę vyriausybę, 
ryžosi pats sutvarkyti radijo sto

ŠIAURĖS KANADOJE 
LIEPSNOJA MIŠKAI

FORT NELSON, Britų Ko
lumbiją. — šioje srityje buvo 
sausra, o 'dabar liepsnoja di
džiausi gaisrai. Apskaičiuojama, 
liepsnos ryja apie pusę milijono 
geriausių" Kanados eglių^.

dideles ir jos 
užimą tokiuš> plojus, kad su- 
stabdė}įųd?jiThą 'didžiuoju Alias
kos ^ięskėliu< gausra^ vėjas ir 
vandens stoka, viską- šluoja. Di- 
desnhįaįiįiąr ginasi liepsnų’ bet 
vienšę^rąf nepajėgią. Jeigu ūki
ninkas- nepajėgia traktorių iš
kastu gilesnio griovio, tai niekas 
negali ugnies sustabdyti.

Važiavusieji ir gaisrą savo 
akimis, mačiusieji tvirtina, kad 
pietuose liepsnas sulaiko tiktai 
Wilsbno ežeras, kuris yra tiktai 
šešių mylių atstumoje nuo Ju- 
kono sienos.
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Varšuva ir Dancigas yra patys svarbiausieji lenkų pramones centrai.

Prezidentas Reaganas y 
tikinęs, kad izraelitai į 
laikytis paliaubų ir nepu' 
ginklių Beiruto gyventoji 
zidentas pareiškė savo p: 
tinimą Izraelio kariuomen 

I du elgesiu. Kiekvieną 
kada palestiniečiai paleidi? 

{ lias kulkas į izraelitus, pa 
ji vartoja savo jėgą ns 
griauti ir beginkliams gy 
jams žudyti. Prezidentas 
labai pasipitkinęs sekins 
bombardavimais. Jis vie? 
reiškė, kad Izraelio u 
reikalų ministeriui jis p 
savo pasipiktinimą Izrae] 
riniais veiksmais Beirute.

Pirmadienį Washington 
L Samiras, Izraelio užs. i 
ministeris. Prezidentas ja 
sakė, kad ambasadorius 
Halrib nieko negalės su 
jeigu Izraelio kariuomen 

j dovybė apšaudys nekaltus 
gyventojus.

palestiniečiai planavo 
aerodromo srityje prieiti prie 
jūros. Jie ten nejučiomis su
traukė jėgas, tikėdamiesi iš 
plaukti iš Beiruto apsutos sri
ties. Izraelio kariai sekmadienį 
užėrpė visą.aerodromą įh sueitie 
ten įsikūrusius palestiniečius.

Izraelio karo jėgos paleidus
kelis šūvius į palestiniečių pozi-1 rų Beiruto 
cijas Vakarų Beirute, Izraelio Izraeliui nėra reikalo k; 
aviacija ir artilerija .4 valandų vakarų Beiruto gyventoji 
apšaudė palestiniečių karo cent
rus, sugriovė kelis namus ir vėl i 
sustabdė bombardavimą.

Palestinieičai pranešė, kad 
per 14 vai. izraelitai užmušė 70 
žmonių vakarų Beirute, išgriovė 
5 apgyventus namuę ir sužeidė 
virš 70 vietos gyventijų. Sužeis
tiesiems suteikta pirmoji pa
galba, o sunkiai sužeistieji iš
vežioti į ligonines.

Palestiniečiai paskelbė, kad 
jiems pavyko sunaikinti 8 Izrae-

■ lio tankus ir sužeisti kelis Izrae
lio karius, bet jie nenurodė, ku 
riame fronto ruože jiems pavy
ko tuos tankus sunaikinti. Iz
raelio kariuomenės vadovybė 
tvirtina, kad visi Izraelio lėk* 
tuvai ir tankai grįžo į savo po
zicijas.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas sekmadienį 
buvo labai pasipiktinęs nauju

kanl juos be vandens, e 
ir maisto. Jeigu Izraelis 
valdys savo kariuomenės 
tai jis, prez. Reaganas, b 
verslas imtis labai griežt 
monių, prieš dabartinę I 
vyriausybę.

tarnavęs Sovietų daliniuose, 
klausys Maskvos įsakymo, bet 
jis nepaklausė.

Darbininkai pareiškė, kad jie 
šito neužmirš, bet dabar jie 
prašo, kad Jaruzelskis išleistų 
visus lenkus kalinius, be teismo 
laikomus kalėjimuose ir prie-; 
vartos darbo stovyklose

Lenkų darbingumas 
žymiai sumažėjęs

Gen. Jaruzelskis apgailestavo, 
kad Dancigo darbininkai dirba, 
bst jų darbingumas yra 20% 
mažesnis, negu buvo.

Darbininkai Jaruzelskiui ir 
vėl atsakė, kad jis privalo pa
leisti visus laikomus kalinius, 
kad į Dancigą privalo grįžti ir 
Lešek Valensa, jeigu nori, kad 
produktingumas padidėtų. Dirb
tuvių priešakyje privalo būti . Izraelio' užpuolimu vakarų Bei 
žmonės, kurie darbo tvarką pa- rute. Teisybė, kad ten dar yra 
žįsta. rDabar dirbtuvių 
daugijjna sėdi kalėjimuose. .

Jaruzelskiui buvo įrodyta,! 
kad darbo našumas mažėja dėl 
nepaprastai didelės centro kon- j 
trolės. Jaruzelskis prižadėjo vi
są reikalą ištirti Varšuvoje. Jis Į 
vis įtikinėjo, kad darbo našu
mas turi padidėti, jeigu lenkai J 
nori, kad Lenkija sustiprėtų 
ekonomiškai. J

IMTAI PANAMIEč
ATSISTATYDINA

— pakartotinai šaukė susirinku
sieji. Balsą girdėjo visa Varšuva. 
Susirinkusių tarpe buvo ir Var- 
luvos sukilimo metu žuvusiųjų 
vaikai. Minioje buvo ir karių, 
kurių tėvai ir broliai neteko gy
vybės Varšuvo sukilimo metu.

— Mes atsikratom nacių, mes 
atsikratysi m ir komunistų! — 
pasakė savo kalboje Bujakas.

Jaruzelskis buvo nuvažia
vęs į Dancigą

Lenkijos ginkluotų pajėgų 
vadas, premjeras ir lenkų ko
munistų partijos sekretorius 
sekmadienį buvo nuvykęs į 
Dancigą, pasakė darbininkams 
kalbą. labiausiai visus nustebi
no, kad generolą Jaruzelskį į 
Dancigo dirbtuves lydėjo Dan
cigo darbininkai. Ne Lenkijos 
kariai, ne Maskvos agentai, bet 
Lenkijos .uosto darbininkų 
grupė. <

lankai priminė Jaruzelskiui, 
kad jie niekad neužmirš gene
rolo Jaruzelskio žodžių, kurie 
sukėlė didžiausią džiaugsmą 
darbininkų tarpe. Tuometinis 
lenkų komunistų partijos sekre
torius Edvardas Gierekas parei
kalavo, kad gen. Jaruzelskis įsa
kytų lenkų divizijai, atsiųstai į 
Dancigo sritį, šauti į streikuo
jančius uo^stų darbininkus. Ja- 
ruzelskis ; k a b ineto nariams 
daug nekalbėjo. Jis jiems pa
sakė: “Žinokite vieną dalyką, 
lenkų kariai niekad nešaudys 
į lenkus darbininkus!”

Tuo pasibaigė visa tragedija. 
Gierekas atsistatydino. Jis buvo 
įsitikinęs kad. gen. Jaruzelskis,

PANAMA, sostinė. — i 
p:ntkadienj atsistatydino 
mos prezidentas Aristid 
yo. Lėktuvo nelaimėje 
buvusiam prezidentui, 
prezidento pareigoms bi 
rinktas jaunas ir teisingai 
katas Aristides Royo. Jis 
kė, jog nieko kilo ne 
kaip teisingai tvarkyti i 
krašto reikalus.

TŪKSTANČIAI LENKŲ REIKALAUJA 
LAISVĖS LEŠEK VALENSAI
BUVO PAMINĖTAS VARŠUVOS SUKILIMAS, 

AŠTRIAI KRITIKAVO LENKŲ GENEROLU
VARŠUVA, Lenkija. — Praei

tą sekmadienį į Varšuvos kapi
nes susirinko dešimtys tūkstan
čių lenkų,’ kad galėtų paminėti 
38 metų Varšuvos sukilimo su
kaktį.

Prieš 38 metus lenkai sukilo 
prieš nacių primestą valdžią ir 
reikalavo laisvės Lenkijai. Su-

— Laivyno vadovybė gavo kilimo metu žuvo 200,000 len- 
j greitąjį lėktuvą F-14 karo lai- kų. Sovietų karo jėgos buvo pil
vams. Grumman gavo didelį ėjusios prie Varšuvos, bet rusai

, užsakymą. j nedrįso peržengti Vislos. Prezi-
~— dentas Rooševeltas prašė Stali-

— Pim^dieni aukso uncija ną leisti Amerikos lakūnams iš
kamavo $354. y _ . mesti Varšuvoj maisto ir amu

nicijos, nuskristi į Sovietų už
fronte, gauti degalų ir grįžti į 
Angliją, bet Stalinas atsisakė.

Tada vokiečiai traukė į Var
šuvą pačius žiauriausius savo 
dalinius, kad išnaikintų galimai 
daugiau lenkų. Žuvo * didokas 
vokiečių skaičius, bet apskai
čiuojama/kad žuvo 200 tūkstan
čių lenkų.

Sekmadienio popietę svarbiau
sią kąlbą pasakė lenkų Solida
rumo unijos pareigūnas Zbig
niew Ęujak. Jis reikalavo lais
vės Le$ek Valensai. Visa minra, 
gražiai' sutarusi, reikalavo lais
vės.

Policija nelietė kalbėtojų

Solidarumo unijos suruošta 
demonstracija praskambėjo fper 
visą Varšuvą, bet policija visai 
nesikišo į demonstrantus ir kal
bas. Bujak keliais atvejais ašt
riai kritikavo Jaruzelskio vy
riausybę ir reikalavo laisvės vi
siems kaliniams.

“Laisvės Lešekui Valensai!“

užsakymą.

KALENDORĖLIS

vedėjų didokas palestiniečių skaičius, 
bet izraelitai neturi teisės taip

Irano ir Irako kariai sek
madienį pasikeitė gana gausiais j 
artilerijos šūviais Stat el Arab 
pakraščiuose.

— Irako radijas praneša, kad 
Basros ruože žuvo 19 iraniečių J 
norėjusių priartėti prie Basros. Į

Helmut Schmidt

Rugpjūčio 3: Nikodemas, Ste
ponas, Man girdas, Lengvo, Ra
dis, Kaitrė.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 8:07. 
Orės Šiltas, lis. griaus “, j

Indira Gandhi kiekvieną die
ną kalbasi su politikais, bet 
praeitą šeštadienį ji rado 
laiko grįžti į New Yorką, 
kad galėtų užsukti ir pasi

žiūrėti mėgiamo teatro.

— Bagdade sprogo automobi
lis, užmušdamas 10 žmonių.

— Salvadore įsibrovėliai 
grobe vieną amerikietę.

PA

Kancleris Helmut Sdimidt 
labai susirūpinęs vokiečių 
nuotaikomis, kurios seka 
tuščią partiją — Žaliąją 

partiją, neturinčią jokių
* principų.

Praeitą penktadienį pr< 
yo pareiškė, kad jis tur 
traukti dėl ligos, 
atsistatydino visi 
visi krašto įstaigų 
šimtai savivaldybėj 
“susii 

įki

lo didelio atsislatydinim 
zasčių. Spaudoje nėra 
žinios. Niekas nežino, 
toks didelis žmonių skaii 
sirgo ta pačia liga.

Manoma, kad preziden 
statydinimas yra surištas 
mos Ambroaiano banku, 
d:n tas Royo neprašė ir 
nė vieno cento iš Calvi< 
vaujamo Ambrosiano bar 
iarpj banko dokumentui 
šytas prez. Royo vardas, 
dentas nujaučia, kas 
gavo ir įrašė prezidento 
Su tokiais žmonėmis jis 
dirbti.

rirn 
mini 
dire’ 
narį 

rgusių” ta pačia lig 
i šio melo niekas

— Kraujo liejimas 
privalo būti sustabdytas, 
reiškė prez. Reaganas 
užsienio rcfkdhj minfste
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Lietuviška galva — vaistas nuo mityboje 
kvailysčių, todėl nepraraskime jos, o pra-i 
radusieji — susiieškokime ja ir niekada 
daugiau nepraraskime!

(Mediciniškas raginimas)
Vift nekbnčiahie blogo ir bv- mintinas toks gyvenhho fitio 

gaine nuo jo kas ir kur jis be
būtų. Džiaugiamės dabar pabė
gę iš Sibiro, atsikratę baudžia
vų, atgAVę he^fit&\BdAjrbę fr 
patekę į žemiško rojaus kraštą. 
Deja, nedaug rtiūnis talkins mi
nėjas daugeriopas gėris, jei mes, 
liėtuviškos galvos n’etekę, pasi
duosime įvairiopoms maisto 
srityje negėrbvėriis. čia pilna 
įvairiausių kvailysčių, išdarinė- 
j ančių jų su maistu. Jų visų vi
sokiausių mes iš tolo venkime, 
savos gaivos nepraraskime ii 
tik tikru. — medicinišku kelk ’ 
inityb’os srityje tėiiau per savo 
gyvenimą žygiuokime.
Bulvė gali būti gera ir bloga, 

viskas nuo mūsų priklauso
Duokim tokią visų mūsų pa

miltą bulvę. Tai skani, sveika, 
palyginti, nebrangi ir maistinga 
daržovė, išmintingo žmogaus 
rankose būdama. Neišmintin
gasis jos gėrį blogumu paverčia 
ir daugeriopai dėl to nukenčia. 
Idant su fnūmis taip neatsitiktų, 
kreipkime dėmesį į sekančias 
bulvę liečiančias mitybai labai 
svarbias žinias.

Be įvairiopų priedų valgoma 
bulvė teikia žmogui vitaminų, 
mineralų, mitybai reikalingų 
medižagų ir,, nors nedaug, labai- 
vėrlingo, aukštos kokybės bal-. 
tymo. Tokio vertingo baltymo 
vidutinio didumo bulvėje yra 
3.2 gramo.

Suaugusiam žmogui gali be
veik pakakti mitybinių medžia
gų ' vien bulves valgant. Priši- reikalinga krikščioniškų darbų, taupumu ir sveikatingumu bei

lykis. Airijoje airiai yVa iabAi 
pamėgę bulves. Jie daugumoje, 
tik jas augino ir tik jomis mito.} 
iifeiūš pakako hMtyrfnių me- 
lžfagU ir kalorijų vien iš bul
vių. Visi airiai buvo laimingi, 
pas juos gausiai derančias bul
vės ūaudodariii.

Bet įvyko nelaimė. Jie taip 
. aimingi bUvo iki devyniolikto 
dihthiėči’d. Tada jU- bulves vi- 
>Aftiė krašte — iaukuosė Užpuo- 
ė amaras ir sunaikino visą Ai-

’ejb kitokio maisto. Taip airiai Kaip rinkas netampa žmonišku 
)uvo nuo bulvių ‘ priklausomi j be žm’dhiškos tėvų, Artimūjų ir 
nityboje, kad netekus bulvių, draugų elgsenos, taip ir krikš- 
irasidėjo visoje Airijbjfe B A- čionyš toli gražu negali būti ir 
)AS. Nuo bado tada mirė mili-Tnėra krikščioniški be krikščio- 
onas airių, kitas milijonas jų 
šbėgb — išemigravo į kitus 

JcrAŠtiiS.
Iš lo įvykio lūrmi’e visi štai ko 

pasimokyti:
1) Nereikia atsiduoti perdaug 

/ienos rūstūs maistui, nors jis 
/ienas ir patenkintų žmogaus 
nitybos reikaląyim^^Tadąine- 
Aulauksinfe- didžibs-n^ineš^to- ‘.priklauso nuo jo asmenybės iš- 
do vienapūsiško maisto netekę, j sivystymd ir apsišvietimo. Mės 

’ lietuviai esame žmoniškiausibs 
tautos vaikai, todėl džiaukimės 
tokiais esą ir cfidžiuokimčs —> 
savos tautybės neslėpkime ir 

kraštas turėjo perteklių, svetimais vArdąis nesivadinki- 
Krikščionimis- dar mes esame me. 
vien tik iš krikštymo ir raštų, 
bet ne tikrumoje — savo širdy- j 
j e. Nė stebėtis nereikia dėl to
kio krikščionių nežmoniškumo: 
vien kalbų neužtenka — būtinai

2) žmonės dar ir 19-me am
žiuje nebuvo tikrais žmonėmis, 
jie nesuteikė badaujantiems 
airiams bulvių, kurių kiekvie
nas

nėra krikščioniški be kriksčio- 
niškoš jų vadiį - dvasiškių ėlg- 
seh'os. .

3) Badas airius Amerikon at-
vi jb ir jų čia aibės priviso. Jie 
niekuo nėra pranašesni ilž kitus 
iš kitų kraštų atvykėlius. Airiai 
atvyko 19-me, o mes 20-ftie šimt
metyje, tai tik toks Skirtumas. 
Visos kitos žmogaus savybės

normalia mityba. Mums nėra 
jokio reikalo sekti airių ir kitų 
čia gyvenancfii nesveikatos pė- 
domš. Ypač airišką girtavimą, 
nesveiką mitybą ir stiklą politi
kavimą kiekvienas mūsiškis turi 
spiauti iš kavos burnos..

Bulvės maistingumas 
(kalorijos)

Vidutinio dydžio bulvė
apie 110 kalorijų, gi, didelė — 
190, žinoma, jokių kitokių mais
to dalykų prie bulvės nenaudo
jant. Už tai dabAr visi nulukė- 
liai įsidėmėkite sekančius riiity- 
biškus faktus.

tūri

(Tęsinys)
Dariaus-Girėffo padiinklo sta

tymo komitetą palikti šios sudė
ties: pirm. adv. R. Vasiliauskas, 
sekr. kap. P. Jurgėla, nariai

I Lietuvos konsulas A. Kalvaitis, 
Kalvaitienė, O. Kirienė, L. Gai- 
žaitė, inž. B. Simokaitis, adv. 
Lidikauskas ir A. Zymontas.

i Į komitetą buvo kooptuoti: kun. 
I. Albavičius, S. Bernotaitė ir 
A. Vaivada. Dariaus-Girėno fon
do globėjais palikti: A. Kalvai
tis, L. šimutis, kun. A. Vaičiū
nas, adv. K. Gugis ir J. Krotkas.

1933.10.8 d. Lietuvių Aero 
klubas surengė Vilniaus minė
jimą ir aviacijos dieną Harlem 
aeroporte (prie Harlem ir 87-os 
gatvėk). Būvo garsinta: “Tėd, 
lietuvi, Vilbiatis heiižiiiirsk, Da- 
riui-Girėnui paminklą pastatyti 
padėk 1” $792 pelną paskyrė Da- 
riaus-Girėhb paminklo statymo 
fondui.

, 1933.10) d. Chicagos mieste,
lietlivių apgyventose apylinkėse, 
įvyko vieša rinkliava Dariaus - 
Girėno patninkio statybai. Tik 

■ 20 wardu buvo leista rinkti au
kas. Rinkėjų buvo apie 56b. Su
rinkta $2,826.35.

1935 iri. komisionierius davė 
leidimą stalyti Dariui - Girėnui 
paminklą Marquette Parke. 
1935.4.8 d. perėmė sekr. vietą 
V. Rėkus. Tą pačią dieną nutarė 
priimti archit. V. Koncevičiaus 
projektą. 1935.7.28 d. įvyko di
deles iškilmės atidengiant gra- 
žu paminklą Marquette Parke

Išmintingų ir garbingų 
žmonių akyse tikri lietuviai yra 
labai Vertinami, o slapukai — 
riepastėbinli. Tikri lietuviai 
nuostabiai puošia Ameriką lie
tuvišku darbštumu, sumanumu,

For the woman 
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Because if Yoc’re m cbarg* rf 
the fejaHy bodget, yo*f rt kiakrcę didirioai lijontthr 
future^top, / .

And that's where ŲJS- 
Sa vines Bonds come iru Bor 
then through your bank. Or 
enaxscage your husband te 
sign tip fcr the Payroll Sa"*- 
ings. Plan where be work*.

That way, whilfc you’re 
ifc^ėdng the day-to-day er- 
penses. you’ll still be buildinc 
a more secure future for your 
family- * * L

Ū-S. Bond*. 
tbė utjcasyi Wfid really knoW 
a good bargain.

tlWwi* Mt i

Jom tte PtoToU Šeria# Fte*

Sviesto ar margarino gabalė
lis, duodamas valgyklose (Tyg- 
manas arbatinis šaukštelis), pri
deda prie bulvės maistingumo 
dar 35 kalorijas. Todėl pradėki
me visi 'mes, ypač svorio per
viršį turintieji, KEPTI bulves 
m lupena, celofaniniame popie
riuje įvyniotas. Taip kepta bul
vė turi savo malonų kvapą. Val
gykime tada jas su rūgusiu ar 
paprastu pienū bei mėsa be jo
kiu priedų, vien tik šviežiai 
maltų pipirų užsibarstę. Kiti 
lar barsto druskos. Mes taip ne
sielkime. Reikia mums pratin
tis į bedruskį maistą. Tokia tė
vų elgsena bus naudinga vai
kams — jie bus pratinami į 
sveiką, bedruskį maistą.

Virtos bulvės irgi daugelio 
naudojamos. Tai tikras skanu
mynas, ypač mažos (šviežios), 
o taip pat senos Idaho. Išvirtas 
bulves Apibarstykime šviežiais 
ar šaldytais krapais. Krapus 
šaldykime smulkiai supiaustę ir 
į plastikinius maišelius sudėję, 
žiemą tokie bus lygiai kaip švie
ži. Dabar vasarą galima apibars- 
tytiiui virtų bulvių naudoti svo
gūnėlių laiškus bei petražolių 
lapus. Nenaudokime sviesto su 
virtomis bulvėmis — taip lie
tuvių rivėgiamo pa lieka !o. Bul
vės naudingumas bus panaikin
tas padidinto kiekio svieto nau- 
(iojfm‘U. SvtestAs didins svorį ir 
greitins sklerožę. Reikia kiek
vienam keisti gyvenimo liguis
tą, hots labai skanu, mielą ke
lią sveikesniu. Visi liefūviAi tu
ri pradėti užsitikrinai Aau ir 
Vaikams svėikfchį ; S.l 
rinkama mily^bį čia ^ninriš 
sieniš damį gali talkinti

laivės lūfiynŽi — piVna 
iViAistingurho

Dabar Visi afefrhinkflnb 
kančią inhMnę tteą’: VdlVės 
dauįę rhaistihgų dalykų lUfri Įoo- 
jan po lupyna. Todd Us nau
dingas medžiagai, mūtns bulVės 
leikiahias, mes aplnrėsime, Je 
Bulves valgysilhė š’u lipyto A 
Vfrtns Ai lupyna bulves nulup
kime/ jei VfttlĮ bhittų

I IMrfrtetbjSi (Con-
Į&nftrs UntOft) kad
j kepta bulvė $u oda yra labai Ver-1 

tinga maistingumo požiūriu. Į 
Tokios bulvės vertė yra geresnė’ Nepasisavinkime nesveikų val-

už ryžių, makaronų bei baltos 
duonos vertę. &e lupyhds (odos) 
valgoma bulvė savo maistingu
mu prilygsta visiems kitiems 
krakmoliniams gaminiams.

Taukuose kfepinta (fried) 
bulvė nenaudinga žmogui

Taukuose keptoje bulvėje gau
sėja kalorijos — žmogus riebė- 
ja ir jo sklerozė blogėja dėl to 
riebumo. Dar blogiau: keptoje 
TAUKUOSE BULVĖJE DĖL 
AUKŠTOS TEMPERATŪROS 
nyksta kai kurie vitaminai. 
Taip taukuose kepiniinas bul- 
vės neigiamai veikia žmogaus 
mitybą: gausėja riebalai, men
kėja maistingumas bulvėje.

Taip vadinamos FRENCH 
FRIES bulvių 75% kalorijų esti 
iš riebalų. Tik persistatykime 
sau sekantį faktą: pusė svaro 
keptų pečiuje bulvių turi 170 
kalorijų, b taukuose kėptų bul
vių (fries) pusė svaro turi 620 ventojų bei biznierių. Lietuviui 
kalorijų. 9

Nieko geriau nėra su bulvių 
skutenomis (potato chips) —

kirne dalyvavo apie 20 asmenų. 
Nutarta surengti pirmąją avia- 
cljtft Larsing Ford aero- 
droitie. BdvO Sudarytas iniciato
rių komitetas, kuris pasirašė 
preliminarinę sutartį su lakūnu 
J. Janušausku. Komitetą suda
rė: dr. P. Grigaitis, A. Kartanas, 
W. Kareiva, dr. A. L. Davido- 
nis ir A. Vaivada. Valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm, ir 
gen. vedėjas dr. P. Grigaitis, 
sekr. A. Vaivada ir ižd. K. Au
gustas. Būvio sudaryta ir pirmo
ji direkcija: Ar. A. L. Davido- 
ftg, J. MactevRftis, dr. I*. Gri
gaitis, M. NaiVidas, \V. įvarei va, 
adv. A.A Dobbs, O. Bytautienė, 
A. Kartanas ir A. Vaivada. Į di
rekciją v&išū prisidėjo: J. 
hertmanavičius, K. Savickas, 
Mrs. k. Račirtiš, P. šaltimieras, 
A. Bacevičius ir G. Stungis. 
Į direkciją atėjo 4 katalikų at
stovai. Juos paskyrė Draugo re
dakcija. Bet kai buvo nutarta 
skridimą atidėti iki kito rudens, 
jie visi pašVraukė. Direkcijoj 
pasiliko 11 asrtiehų. Tuotnet 
valdybą sudarė: pirm. 'A. Kar
tanas, viceptez. dr. P. Grigai
tis, sekr. A. Vaivada ir ižd. J. 
Mackeviėitis.

Pirmoji aviacijos diena 1933 
m. rugsėjo 24 d. praėjo ’su ne
paprastu pasisekimu. Vėliau bu
vo rengiamos aviacijos dienos 
ir kituose didesniuose^Jietuvių 
gyV-enarduOse niies 1933 
m. lapkričįoįj o” gautas
čartėrįs iŽ"''nifno?s valst sekre
toriaus.' Buvo didelis i-ieši-

gyVoYltriią.
Į Vi

sė

Genanti Stasio Girėno atmini
mui. Paminklą pašventino j. Ė. 
vysk. Teofilius Matulionis. Iš
kilmių proga surinkta $1,165.78. 
Paminklas pastatytas už 11,450 
dolerių.

A M Ė RIK O S LIETUVI^ 
TRANSATLANTINIO SKRIDI
MO SĄJUNGA įsisteigė 1933 m. 
rugsėjo 10 d. Pirmame susirin-

įyje įpročių iš čionykščių gy-

virta, popieriuje kepta ir su lu
pyna valgoma bulvė su pienu ar 
pašukomis tegūl stipriha svei-

ėn. vien t Aukai ir driiška. O jas katą. Ypač pėnsihinkai venkime 
/y j a vaikai ir paaugliai: jieryja vaikai ir paaugliai: jie bukuose keptų bulvių visada ir 
menkina savo sveikatą gausiais] visur. Todėl štehkimės namuose 
riebalais ir druską. Lietuvis nė I gamintis sveiką, paprastą, lie- 
zienas neturėtų nuryti nė vienos! tuvio skrandžiui labai priimti- 
oulvių skutenos, nes devynios 
bulvių skutenos (chips) teikia 
.JO kalorijų. Viena uncija sku- 
.enų: 150 kalorijų. Pusė svaro 
julvių taukuose virtų skutenų, 
(chips) turi 1,200 kalorijų. Da
bar suprasime, kodėl amerikie
čiai krenta rudens lapais pačio
je savo gyvenimo vasaroje nuo 
širdies kraujagyslių sklerozės. 
Jie nuo jaunų dienų savo Svei
katą ardo — sklerozę ir svorį 
slidina taukais, persunktas bul
vių skutenAs ryte rydami. Ne- 
aimė, kad ir lietuviai ima vis 
daugiau ir daugiau užsikrėsti 
nesveikais čionykščių gyvento
jų valgymo papročiais. Gana 
mtains tokio Užsikrėtimo: lietu
viui bus skaniausia ir sveikiau
sia bulvė kepta celofaniniame 
popieriuje, o ne taukiose.

Su būlvfų piaustinėliais (ga
baliukais — sticks) irgi ta pati 
nesveikata, kaip ir su bulvių 
škutenčnris (chips).

Čia dar yra. Lietuvoje Wetu- 
Vėtos, vadihAftYrtš šAttižiosios 
būlvės (sxx'eel pčAatęfe^). X’epri- 
^ėjttš prie jų riie-
‘d^Agų it Još tV^čdaliu
jžiigiAū tūri kalorijų ii kiek 
VnaŽižin baltut) Už bAltAs bul
ves. Iš kitos pusės, saldžiosios 
bulvės 
maisto medžiagų: jose gausiai 
yra vitaynlYlb A, getas silp- 
Jrfts akis ItninfiMrns), dAugiau 
Jose yra kalcio, gtlc^es, kalio 
fpbttssitmri) ir

Rvddn: Bulvrs nstfdingutnoį 
nles nemcnkinkime, kepdami I 
jas taukuose (friftf). Kaip Lie-] 
fuvAjY sveikai Ynitome, taip ir 
čia neapsileiskime mityboje.

na maistą. . Jauni tėvai pradė
kite savais sveikais valgio įpro
čiais vesti savo vaikus sveika-' 
ton. Vaikai be jokio pamoksla
vimo pasisavins tėvų valgymo 
įpročius. Todėl, kol dar laikas, 
tvarkykimės su valgymu. Per 
sviką mitybą eikime ilgam lai
kui stiprinti savo šVėikatą. Bulvė 
netukina, jei pirma ją suval- 
gant, jos nenutukihi.

Pasiskaityti: Jane Brody’s Nu
trition Book. W. W. Norton 
and Co.

tini labai daug gėrų

Y -L - • TA - • 1 ivran®. jljlivv <kapitono Stepono Dariaus ir ^^.•ę1įmas ^om
mažiau atakay^^skridjęacr suma
nytojus Margutis; D?Wa, o vė
liau Draugas. 1934 m. buvo nu
pirktas lėktuvas iš Lockheed 
korporacijos, o tų pat metų ba
landžio mėn. LansiŪgo aero
drome buvo sufengtds “Litua- 
nica II” krikštytos, 15r augąs ra
šė, kad tai busiančios “alkoholio 
krikštytos”, tęs jose dalyvauti 
nebuvo pakviestas kunigas.

(Bus daugiau)

Pavergtoj Lietuvoj
PkAMdJttNlŠ PAUKŠTYNAS

Lietuvoje statomas jau ket
virtas pramoninis paukštyhas. 
Gandingoje, prie Plungės, sta
tomas paukštyhas per ihbtus ga
lės užauginti milijoną broilėrių. 
Jį pastačius, žymiai pagerės 
Klaipėdos miesto ir apylinkės 
gyventojų aprūpinimas paukš
tiena.

* * *

NAUJA SANATORIJA ; 
DRUSKININKUOSE

V

Druskininkų kurorte pastaty
ta nauja sahatdrija “Pušynas”, 
kuriame galės tilpti 400 pa. 
cientų. Korpusas pastatytas pa
gal architektų A. ir R. šilinskų 
projektą.

-------------------- —------— - ■ iWg
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skyiriui sugriuvus, Pūtvio idė
jomis sudominti Vytauto kalne 
apie jį, pradedant *M. Mikelkc- 
vicium, ėmė spiestis didesnis* 
draugų skaičius, jisai iš naujo 
pakartojo . savo siūlymą steigti 
savarankišką šankų vienetą ir 
per jį šaulių organizaciją išplės
ti visoj Lietuvoj. Organizacijoj 
reikalams pirmąi pradžiai jis 
pasiūlė savo butą. Draugams’ 
pritarus, čia pat buvo sudarytą 
3 ų asmenų organizacinė komi
sija su Pūtviu priešakyje visuo
tiniam susirinkimui tuo reikalu 
sušaukti. ,

Kauno šaulių būrio steigia
masis susirinkimas įvyko 1919. 
m. rugp.ūčio mėn. 8 d. Pūtvio' 
bute, Donelaičio g-vėje 13ą. 
Nuo šios dienos šaulių veikimas 
čia ir koncentravosi. Susirinki
mui pirmininkavo Petras šal
čius (Mato šalčiaus brolis). 
Trumpame susirinkimo proto
kole užrašyti tik keli Pūtvio siūr 
tymai ir išrinkta 5-ių narių valp 
dyba. Valdybai pareigoms pasi- 
skirstant, pirmininku išrinktas 
V. Pūtvis, vicepirmininku 
Mikelkevičius ir sekretorium 
Matas šalčius.

(Bus daugiau)r

ŪkininkasJules Breton

ANTANO RUDŽIO KALBA 
GENOCIDO MINĖJIME I 

jos darbams pradėjo kenkti. Kai 
važiavo į JAV, visi naujieji atei
viai priesaikavo ,kad ALTo dar- 

i bų ir pastangų nepamirš iki 
gyvens.

Man' asmeniškai yra naujos 
ateivijes šviesuoliai pasakę, kad 
ALTo organizacija pasenusi, be 
reikšmės ir nusigyvenusi. Argi 
taip greitai galima užmiršti są~- 
vo priesaikavinią ir tuos, kurie 
dirbo, viską padarė, kad nau
jieji ateiviai atvyktų į Ameriką. 
9 kai šie rado čia veikiačias or
ganizacijas, patys savo sumanu-Į 
mu ir darbštumu gražiai įsikū-j 
rė, pasidarė turtingi ir pradėjo 
veikti, užuot padėkoti, pradėjo 
kenkti AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI! (Stipriausias salėje ’ 
plojimas, užtrukus daugiau po
os minučių. — K.M.).

Kaip galima sakyti šiandien, 
kad senosios kartos lietuviai 
yra netalentingi, neturi naujų} .
sumanymų? Juk senosios kartos; ruenunės rinkimus vis skelbė, lio apskaičiavimu, balsavę apie 
utuviai nebuvo vienos pažiūros J 
ar įsitikinimų, bet visokiausių ir Į solidarumo mokestį ar ne, vis- 
jvairiausių. Jie visi sutilpo J tiek priklausai Liet. Bendruo- 
ALTo organizacijoje ir vienin- j menei. Man tik kyla klausimas, 
gai dirbo. Visos organizacijos jar tai, kuri Bendruomenę su
turi talentingų žmonių. Tad gir-i skaldė, ar registruotai? Be 
Lis, kalbėti, kad tik naujųjų atei-1 žinau, kad gimiau lietu
vių sukurtos organizacijos yralVllJ tautoje, tai ir priklsusau 
talentingos, sakau, yra nesą-1 lietuvių tautai, o nę kok’ai t n 
monė 
senosios kartos lietuvių išeiviją.;
Visos organizacijos ir visur, kas 
jos bebūtų: lietuviškos, vokiš-

Inž. Antanas Rudis

(Tęsinys)

Vėliau ALTo pastangomis buvo 
JAV Kongrese speciali Kersteno 
komisija, kuriai buvo pavesta 
ištirti Lietuvos okupaciją, "sa ; 
vanorišką” Lietuvos įsijungimą 
į Maskvos imperijos “globoja
mų” tautų šeimą, pravesto sei
mo išrinkimo demokratiškumą.

Po ilgų tyrinėjimų, surinki 
mo dokumentų ir apklausinėji^ 
nio liudininkų, komisija nusta 
tę ir priėjo išvados, kad Lietu 
va buvo okupuota karinėmis jė
gomis sulaužant visas pasirašy
tas sutartis, seimo rinkimai Lie
tuvoje buvo neteisėti, nes tik 
komunistų pastatyti kandidata 
buvo išrinkti. Gyventojams pa
sirinkimo nebuvo, o balsuoti 
gyventojai buvo varomu beveik 
varu. . ,

Delegacija, kuri nuvyko į 
Maskvą prašyti priimti Lietuvą 
į Maskvos globą, neturėjo tautos 
žmonių įgaliojimų, net ir ko
munistinio seimo nebuvo siun
čiama, bet tik pačių; komunistų 
vadu parinktų žmonių sudaryta

4 JAV ^Kongreso sudaryta komi
sija, pavadintą Kersteno vardu 
savo ‘išvadose aiškiai pasakė, 
kad Lietuva buvo karinėmis jė
gomis okupuota, seimo rinki
mai buvo neteisėti, bet “pasau
lio akinas apdumti”, o taip pat 
ir tariamoji i komisija, kuri pa
prašė Lietuvą priimti į Mask
vos komunistinės imperijos šei
mą, buvo* neteisėtą, neturėjo tau
tos gyventojų įgaliojimo, netu
rėjo teisės jos' vardu kalbėti, va
žiuoti ir kalbėti pavergtos Lie
tuvos gyventojų vardu, j

Amerikos Lietuvių Taryba 
dirbo ir stengėsi padėti visiems 
naujiems ateiviams. Tiesa, dau
gelis naujųjų ateivių jos darbų 
ir: pastangų nėra pamiršę. Ta
čiau yra ir tokių, kurie; ALTo
darbų nevertina ir net dabar Turime visi dirbti solidariai ir

Liet. Bendruomenėje pasidairius
Frontininkai prieš jų Bend- niai, kiek iš viso balsavo. Kvik-

kad, ar nori ar nenori, ar moki < pusaštunto tūkstančio. Kili ma
no, kad jei atmesim nelegalius, 
kurie balsavo paštu, tai ir pu- riai gaudomi iš padebesų... Pa
sės to nebus. O vistiek jie šne
ka, kad turi teisę kalbėti visų 
lietuvių vardu, kurių, pagal pas
kutinį gyventojų surašinėjimą, 
vien tik JAV dar yra virš 850 
tūkstančių. Tai tik diktatūriški

V L d I - 7 . v. •

ė, įžeidžianti ir užgaunanti tarpusavyje besipešančiai Bend- skaldytojų svaičiojimai.
ruomenei.

♦ ♦ ♦
Jau kelios savaitės praėjo nuo

♦ ♦ s•w I.

Frontorgų Bendruomenė, be- 
sigirdama savo narių pranašu-

kos, amerikoniškos, talentus! frontininkų Bendruomenės “de-
gauna iš savo žmonių!

Dabar pažvelkime, kas atsiti
ko per 40 metų. Naujieji ateiviai 
jmė ^politikuoti ir steigti politi
kes organizacijas. Susidaro įspū
dis, jog norima, kad kunigaikš
tis Gediminas ant balto žirgo 
atgabentų tautos mandatą.

žinoma, kad Amerikoje gali-

mokratinių” rinkiniu, bet. dar 
vis nepaskelbiami tikslus davi-

vieningai, tik tada^us^-jevU; 
ar senolių tėviškių ^p|yergėįui 
ir jo tarnams sudarys rūpeštfzir 
baimę, nes padaryti tautai 
kenksmingi darbai, nesvarbu kas 
juos padaro, neužmirštami per

ma1 kalbėti ir rašyti, ką tik nori. į amžius. (Ilgi ir audringi, susi- 
Lietuvių. tarpe tokių ir-yra. Tik J rinkusių plojimai sustojus.. —į
nemačiau, ar jie tą yra užsidir
bę. čia reikia paklausti, ar mūsų 
kova yra pozityvi?

Man teko pasakyti kalbą nau
jiems Amerikos piliečiams. Aš 
pasirinkau temą, • kuri iškėlė 
idealą, kuris, nepažeistų kito 
žmogaus garbės. Kas neturi
praeities, tam nepriklauso ir Į 
ateitis. Kokia čia politika, kada 
mažėja parapijos Amerikoje, 
užsidaro lietuviškos mokyklos, 
ypač mums skaudus praradimas 
Šv. Kryžiaus bažnyčios Chica- 
goje.

Neilupirksime Lietuvai lais
vės už pinigą. Jei patys nekovo
sime ir tai kovai nesiaukosimė, 
mums kiti laisvės neiškovos.

atrodė fantastiška. Toks buvo 
mano pirmos pažinties su Put
vinskių įspūdis.

Lankiau kasdieną kalną ir 
kasdiena sutikdavau Putvinskį. 
Pavojus Kaunui praėjo. Gynimo 
karštis atslūgo. Vis mažesnis 
skaičius ateidavo į kalną. Paga
liau ateidavo tik 3-6 žmonės. 
Putvinskis nei vienos dienos ne
praleisdavo. Paskirtu laiku 
punktuaEŠkai kiekvienas jį ma
tė sėdintį su šautuvu ant suole
lio. Liovėsi ir karo mankšta, o 
vieton jos būdavo ilgi pasikal
bėjimai. Putvinskio kalba mums 
būdavo mažai suprantama, kaip 
ir pradžioje, bet po truputį, jo 
atkaklumo dėka, pradėjo galvo
je švisti, jo mintys d’arėsi vis 
aiškesnės ir pagaliau atsiskleidė 
platūs horizontai. Krūtinėje už
sidegė ugnis, gaivalinga jėga 

| stumte stūmė siekti Putvinskio 
Į atvaizduoto idealo: sukurti Lie- 
1 tuvos gynėjo tipą, karį pilietį.

Mums pasidarė aišku, jei pa-
mu, atrodą, gerokai klysta. Ar į Vyįs pasiekti tokio idealo, tai 
Registruota Bendruomenė tik»mQsų tauta niekuomet nežus, 
nebus didesnė... len visi nariai j Tebūna žiauriausia okupacija, ji 
yra organizacijos sąrašuose if»tokios tautos nesunaikins. Yra 
susimoka nario mokestį. Gi j tik vienas būdas tokią tautą su- 
frontininkų Bendruomenėje na-« naikinti, tai visus iki vieno iš

pjauti (Putvinskio žodžiai); jei 
nors vienas liks, tai tas vienas 
neš tautos idealų žibintuvą ir 
liudys apie tautos kilnią dvasią. 
Jis sakė: “Nesidžiaukit Lietuvos 
politiniu nepriklausomumu, ,nss 
dvasios nepriklausomumo dar 
nėra; ji glūdi mūsų tautos pa
sąmonėje. žadinkim ją, užde
kim šventąją tėvynės meilę ir 
kuomet ji sužibės visai tautai, 
mes būsim tikra prasme riepri- 

1 klausomi, nepaisant net tai, ar 
! mūsų valstybė bus politiškai 
• nepriklausoma ar ne. Bet vals
tybinis nepriklausomumas duo
da galimybės laisviau dirbti ir 

mos 'perspekiyvos kalba buvo kut turime sulaikyti

laida bala.
* -* ♦

Kas objektyviai rašys L. Bend-r 
ruomenės istoriją, tai turės pa
rašyti, kad ją įsteigė ir jai nu
statė tikslus VLIKas Deja, ją 
suskaldė frontininkai. Pirmieji 
skaldytojai buvo 
Gaila.

Pavergtoj Lietuvoj

ir

Tylutis

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)-4<-:

;;.Tuo reikalu kalbėjo ir Put- 
•Vikskis. Pasisakė už būrio orga: 
nizaviiną atskirai, kalbėjo, pyp
kutę traukdamas apie jos užda
vinius, apie riteriškumo, tautiš
kumo, pilietiškumo' auklėjimą. 
.Bet daugumas žiūrėjo tik šios

.. dienos įvykių ir į gresiantį pa-

vojų, žodžiu^ mąstė tik apie 
priemones tos dienos pavojams 
pašalinti. Todėl Putvinskio toli

nesuprantama^Mat, jis kalbėjo 
apie ‘ dvasinioN priešo nugalėji- 

‘mą, apie vidaus bei dvasios pat- 
Tjofizmą. Ir as pats turiu prisi
pažinti, nekantriai laukiau, kad 
baigtų kalbėti, nes visa jo kalba

Aleksas Ambrose,
■ * ;*• . "1 ' - -

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS i C-
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 
Chicagos lietuvių istoriją

(1869-7-1959 mėtai).;
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina 515.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija '

M ARU A NORE

< Cosmos Parcels Express Corp.
\ L MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

£301 W. 69th St, Chicago, IH. 60623 ♦ Tri. 925-273J

IMIMI

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip •

i PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA, >

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

| r t’i - K*1na 125. Kieti viridial. P*Jtas ^2. “ ' " " “ T >

p, NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

’ nuo iširimo Kauno būrį, kad jis 
neštų visam kraštui lietuvio - ri
terio idealus, skiepytų pasiry
žimą geriau mirti, negu ver
gauti svetimiems”.

Taip Putvinskiui vadovaujant? 
ėmėmės darbo. Praėjo 1919- 
1922 m. sunkios kovos. Putvins
kio mesti grūdai pradėjo diegus 
leisti. Augo būriai, šauliai tvar
kėsi. Tauta, sveiko instinkto ve
dama, suprato šaulių Sąjungos 
reikšmę ir geresnieji jos sūnūs 
spietėsi apie ją”. (Mikas Mikel
kevičius, “Prisiminus šaulių Są-A 
jungos kūrėją ir mylimą drau
gą”, Trimitas, 1929' m. kovo 
28 d., Nr. 13, pp. -98-199).

Kai Liet. Sporto S-gos šaulių

BE SVAIGALŲ

Neseniai lankiausi gimtoje 
padangėje šakių rajono Ki
dulių apylinkėje. Palaidoję žmo
gų, gedulingų pietų susirinko 
giminės, kaimynai, pažįstami. 
Ant stalų nebuvo^nei taurelių, 
nei degtinės butelių. Greta sė
dinčio pažįstamo paklausiau, 
kodėl ant stalo nėra degtinės. 
Jis man atsakė: |A i

— Pas mus gedulingus pie
tus, mirusiųjų metines priimta 
rengti be svaigalų. ; .

Jis paaiškino®' kad pirmieji 
mirusį pagerbti be degtinės 
pradėjo, ^'Kidulių apylinkės Pa
piškių kaimo gyventojai. Toks 
paprotys išplito visoje Kiaulių 

: apylinkėje. f >;<!. '■ ’
Būtu gerai, kad»tpkia tradici

ja paplistų visoje Lietuvoje. Gi
minės, artimieji liūdi netekę 
brangaus,, žmogaus, o degtinė 
dažniausiai tą liūdesį sudrums- 

.čia... Kiduliečių pavyzdžiu prą- 
džiai išmokime pagerbti miru
sius be degtinės, šitaip gal iš
moksime su saiku .vartoti ją ir 
jubiliejuose, vardynose, vestu
vėse, linksmintfs be svaigalų.

Kvėdarnos vaistinės vedėjas 
. (Iš Eur. Lietuvio) .

1 UTERATCRA^ lietuvftj literatūros, meno Ir, mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nėsenatą, Vinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio^ 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rūkltelės ir k. Varno

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo! Ir tso- 
tfnlų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Iventės bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja W.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai nė saueas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. Ą

'• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJansfa 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Br 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs ktakvtanarH 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokleSų kalbą. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

> KĄ LAUMES EIMt, ralytojos Petronfič* Orfatiltts attf-
minimai Ir mlntri apie asmenis ir vietas Deprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pnalaplua, 
bet kainuoja tik S3. L

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoltnefoniertu*, nesupras
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje*; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
zija. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju ui imogaui teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapio, kainuoja M. <

> BATTRTNtS NUVELtS. M. Eoafenko kūryba, J. Vatalfie 
vertima*. 106 ftl, knygoje yn 40 aąmojbagų norelio. Kaina fįį,

Knygo* gaunamo* Naujienose, I7W So. Habtad St, Odetgsų 
IE B06M. Ųfaakaa! paltį, prltMO Beierj yaatfnffme

3 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday, August 3, 1932
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Telšię miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybes metais

nįjosiciro pralaimijimo, kad su 
Vakarais jau ijėra kas veikli, o 
sąjungą reikia sudaryti su Vo- 

, kietija.
Kodėl? Todėl, kad Vakarai 

1 priri tą Vokietijos Drsng Hach 
•Gsten — veržimosi į rytus Biie- 
1 ko Betari. Aiztrę vertus, jeigu 

Htiiens bus sutoterevtiolas bu- 
: daryti sutartį m Sovietu S-£a, 
’ tas jam leis aktyviau pradėti 
j savo aotivakarietiškus veiks- 
j mus. Pirmoje eilėje užimti laen- 
1 kiją, ir tai reiškia išprovokuoti 

> katą. Na, koks gi sovietiuis ly
deris neaorėtu matyti karo tarp 
dviejų anlBovieiiniŲ pasaulinių 
jėgų? Ir, žinoma. Stalinas iš 
anksto galvojo, jeigu lik bus 
nors mažiausia galimybė suda

NAUJIENŲ rastine atdara kasdien, išskyrą sekzsadienlus, 
mo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 11 vsL

Lietuviams reikalingi žinoti įvykiai
Praeitą savaitę Washingtone buvo gražiai paminėti- 

Lietuvą ir lietuvius lięčiantieji įvykiai. Liepos 28 dieną 
suėjo 60 metų, kai Valstybės departamentas pripažino 
nepriklausomą Lietuvą. Tuometinis Valstybės sekreto
rius pranešė tuometinei Lietuvos vyriausybei, kad JAV' 
pripažįsta JAV nepriklausomybę ir suverenines Lietu
vos valstybės teises.

Tuometinė Amerikos vyriausybė pirmame viešame 
pranešime apie Lietuvą rado reikalo pridėti svarbų pa
aiškinimą. JAV, stodamos į karą rusų pusėje, pasižadėjo 
gerbti visas Rusijos teises, neskaidyti Rusijos, bet Lie- 
tuvai JAV padarė išimtį,'nes rusai-buvo pagrobę Lietuvą 
ir pavergę lietuvių tautą.-Lietuviai įrodė, kad jie gali 
tvarkyti savo teises, kultūrini, ekonomini ir visuomenini 
gyvenimą, todėl JAV darė išimtį ne tik Lietuvai, bet ir 
Latvijai bei Estijai ir pripažino ir šioms valstybėms ne-, 
priklausomybę.

Valstybės sekretorius Hughes pabrėžė, kad šio nu
tarimo — pripažinimo Lietuvai, Latvijai ir Estijai suve
reninių teisių — Valstybės departamentas niekad nekeis. 
Valstybės departamentas iš anksto buvo numatęs, kad 
rusai arba kitos tautos ar valstybės gali bandyti šį JAV 
nusistatymą pakeisti, pripažinti rusams teisę laikyti ca-. 
ro karo jėgų pavergtas tautas, bet Amerika tų rusų arba 
jų dalies pretenzijų nepripažins; Lietuvą, Latviją ir Es-; 
tiją ji skaitys suvereninėmis ir nepriklausomomis vals
tybėmis. ,

Bet JAV nuėjo žymiai toliau negus patys lietuviai 
priminė ir skelbė. Negalima sakyti, kad lietuviai to ne- 
.būtų žinoję, bet jiems neatėjo į galvą tokį aiškų dalyką 
skelbti. Dr. Kostas Jurgėla savo istorijoj šiuos faktus 
net angliškai aprašė. Lietuviai istorikai savo knygose 
paminėjo, bet Valstybės departamentas, nepripažindamas 
Sovietų karo jėgų paskelbto pavergimo ir Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, paskelbė:

“1492 metais, kai Amerika buvo atrasta, Lietuva 
jau buvo nepriklausoma valstybė ir turėjo didelę 
praeitį. Ji didžiavosi tuo metu savo garbinga praei- 

y. ■ —■ ■' - --------------— - ---------- — —

ANTANAS PLEŠKYS

Lietuvos inkorporacija Į Sovietų Sąjungą 
istorijos ir teisės požiūriu

(Prof. dr. Aleksandro Štromo kad bus naudinga su ja supaj 
paskaita, skaityta 1982 m. bir- žindinti ir platesnę lietuvių vi
gelio 8 d. Lietuvių Istorijos suomenę. 'Skaitė laisvu žodžiu, ‘ straipsnyje ~Kaiįrsugrius Sovie- 
Draugijai, istorikės Alicijos Ru- bet buvo pasidėjęs ir pluoštą^tija*9, analizuoja dr. A. -Štromo^ 
gytės bute, Chicagoje.) ] užrašų, į kuriuos protarpiais vis- veikalą ^Pohtinė kaita ir sočia-

Klausytojų buvo prisirinkę, • pasižiūrėdavo. Savo paskaitoje linė raida: Sovietų Sąjungos at
gal, apie 50 žmonių — vyrų ir pasakė ir tokių dalykų, kurie vejis”. Knyga parašyta anglų: 
moterų. Palyginant, tai mažas užjūrio lietuviams nepilnai bu- kalba ir išleista 1981 m. Peter 
skaičius. Paskaita buvo įdomi ir ' vo žinomi, o kai kas skirtingai^ Lang leidyklos Frankfurt am3 
klausytojai ją sekė — klausėsi., aiškinama — interpretuojama.! Main, Vak. Vokietijoje. Prof.-
;u nemažu dėmesiu. Manau, Paskaitą užrekordavau ir ją iš-

timi, kaip ji didžiuojasi šiandien tais garbingais isto-’i 
rijos įvykiais, kai 1410 metais Lietuvos ir Lenkijos 
karo jėgos, vadovaujamos Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto, žymaus valstybės vyro ir karo va
do Europoje, kartu su savo pusbroliu Jogaila, vadi-' 
namu jagelonięčiu, tuo metu; buvusiu Lenkijos kara
liumi, sustabdė teutonų kunįgąikščių karo jėgas tiėš, 
Žalgiriu ir sustabdė vokiečių ‘Veržimąsi į Rytus” kėr 
liems šimtmečiams”. . <-..■ ■ „j

(Valstybės departamento ofiso pranešimas);

tisai nurašau iš magnetofoninės 
juostelės.

Dr. Aleksandro Štromo 
trumpa biografija

Antanas Musteikis “Tėviškės
Žiburiuose“ 1982,5.20, Nr. 21,

vyzdžiui, toks istorikas David 
Crow jr. sako, kad tik dėl to 
britai ir prancūzai, kai 1939 m. 
vasarą vedė pasitarimus su So
vietais Maskvoje, nesutiko besą
lyginiai atiduoti Baltijos valsty
bių-Į Sovietų S-gos įtakos zoną,1 
tai tik dėl to tie pasitarimai Hr- 
•sugriuvo. Ir Stalinas nutarė su-' 
daryti -sąjungą su Vokietija,3 
kuri tarytum buvo daug sukai- 
barnesnė tuo požiūriu ir sutiko’ 
atiduoti Baltijos valstybes Sp-; 
vieta ms. Kitas istorikas, Ktrby,

dr. Kiaus Hornung knygos įva
de apie A. Štromą paduoda se
kančias žinias: A. Štromas gimė.' 
1931 m., Kaune, nepriklausomo-- 
je Lietuvoje. Vokiečių-nacių 
okupacijos.’metu: buvo palėkęs 
j konc^itracijos stovyklą. Gim-- 
.naziją ^baige- i^L m., ‘jViįnįuje,:. 
Teisę k' študijąVo '' yihndūs - • X

daktąr6 JaijiŽhį^g^v'o' ma
tais- Maskvoj. Sovietijoje A.\ 
Štromas išleido 4 knygas ir iš-- 
spausdino per 40 mokslinių- 
straipsnių. 1973 m. išvyko į 
Angliją. 1978 m. tapo politinių 
mokslų- lektorium Stanfordo 
universitete, tuo pat metu lik- 

r 1 damas (honorary) mokshrmn
tyrinėtoju ir vizituojančiu lėk-- 

buvo ne tik nesusiorganizavusi, bet ir europiečių dar ne- torium Bradfordo universitete., 
surasta. Lietuviai jau tada vykusiai kovojo prieš vo- Jis augo sovietinio “tikrojo so- 
kiečius. i

Lietuviai taip pat atsimena., kas darėsi, kai Amerika 
minėjo savo dviejų šimtų metų nepriklausomybės sukaktį. 
Amerikos lietuvių tarpe atsirado žmonių, kurie nenorėjo,, 
kad lietuviai paminėtų tą didelę ir svarbią JAV dviejų' karo, tad autoriaus brendimo 
šimtų metų nepriklausomybės sukaktį.

Lietuvių tarpe buvo įsibrovusių tokių žmonių, kurie 
norėjo pakenkti Amerikos lietuviams paminėti Amerikos 
200 metų nepriklausomo gyvenimo sukaktį. Jie šmeižė 
tą minėjimą suorganizuoti pasiryžusias organizacijas; 
niekino to meto organizatorius, had t’ktai pakenktų lietu
vių organizuojamam minėjimui. Jeigu Šiandien pacituo
tume tuo metu Amerikos ir Lietuvos priešų skelbtus 
šmeižtus, tai dabar tiems patiems lietuviams būtų gėda 
prisiminti.

Patys amerikiečiai pripažino, kad lietuviai, vado-- 
vaujami Lietuvos kunigaikščio Vytauto ir Lenkijoj kara
liavusio lietuvio — Jogailos; vedė vykusią kovą prieš vo-' 
kiečių veržimąsi į Rytus, dar tais laikais, kai Amerika

cializmo” įtakoje ir—esmėje— 
surado savo kelią Į opozicijos 
judėjimą. Jis buvo pirmojo Lie
tuvos komunistų partijos sekre
toriaus adoptuotas vaikas po

metai sutapo su vėlyvuoju sta- 
linmečiu.

* * *
Dr. A. Štromo paskaita 

RlBBENTROrtO-MOLOTOV’O
PAKTAS-SUTARTIS

Anglų istorikų tarpe yra tokia 
nuomonė, kad Baltijos valsty-, 
bių klausimas suvaidino lemia^ 
mą vaidmenį sudarant Antrojo 
Pasaulinio karo sąjungas. Pa-

ir prancūzų pokalbininkai būtų- 
buvę nuolaidesni Sovietams Bal
tijos valstybių klausimu, tai ne-, 
būtų buvę tų problemų, kurios 
paskui atsirado ryšium su So-1 
vietų-nacių sąjungos sudarymu* 
ir nebūtų įvykę ir Antrojo Ra- 

,-saulinio karo, nes būtų ' būv‘|:‘ ga - ‘ 
iima>-užmokėti Baltuos vaistė 

‘hemis Sovietams už sąjungą--, gir 
Vakarais, ir atatifekamai* tafta' 
Sovietai būtų suda^to^į atifi-’ 
hitlerinį paktą su britais iri 
prancūzais, ir 'vokiečiai nfebūtų- 
drįsę pradėti karo vieni, maty-1 
darni tokią sudarytą sąjungą.

Aš (Štromas) galvoju, kad 
Baltijos valstybių klausimas hi-^ 
nėjo didelės reikšmės-sudarant, 
tas visas minėtas sąjungas, vis
gi lemiamos reikšmės tas netu
rėjo. Britai -era perdeda ir per
deda iš driejų pozicijų. Pirmo
ji: tas nenuolaidumas Baltijos- 
valstybių klausimu, kurį- jie’ 
taip reklamuoja, tokio tviito 
nusistatymo nebuvo. Stafford' 
Krfps, kuris tuo .metu buvo 
Anglijos ambasadorium Madk-’ 
voje, kaip tik visą Įąiką agita-' 
vo kuo primygtiniausiąi, kad 
reikia nusileisti Sovietams Bal
tijos klausimu. Ir jie* patys tie 
kartą svarstė, ar nereikėtų nu
sileisti Sovietams tuo reikalu. 
Man atrodo,, kad problema buvo

ryti sąjungą su Vokietija, jis ją
sudarys.

Anglus ir prancūzus laikė 
Maskvoje grynai tik tam, kad 
skatinti Hitlerį daugiau duoti 
už sąjungą, sakydamas: jeigu 
neduosi man daugiau, tai mes 
sudarysime sutartį su anais — 
anglais ir prancūzais.

Aišku, tai yra perdėta nuo
monė, kad dėl Baltijos valsty
bių k dėl anglų ir prancūzų ne- 
nueiaidumo buvo sudaryta są- 
junnga su Vokietija. Tai yra 
faktas, rodantis, kad rugpjūčio 
23 d. buvo sudaryta nacių-sovie- 
tų nepuolimo sutartis. Toje su
tartyje pridėtame slaptame pro
tokole, netgi ne visos Baltijos 
valstybės buvo atiduotos Sovie
tų Sąjanagi ir jos -įtakai.

Kaip žinote, tame pirmajame 
slaptame‘'protokole,. kurį' pasi- 
rašė Ribbentropas su Molotovu,

sdėįs kad-- 'siena tarp • VokįetįjOš - %- 
Sbvidtb? ' Š'-gds ftakb ’ zdnu eis
siauriniu Diėtuybs. - ".-riibežrumi 
■(siena).* Lietuvos -siaurinė siėna 

ir buvo ta -padaimnito zonk Lai?
vija, EsMja 5r Suomija buvo pri
skirtos Sovietų S-gai, o Lietuva 
— Vokietijai. Jau tas. vienas 
faktas rodo, kad Stalinas buvo 
gana nuolaidus vokfečiams uz tą 
sutartį, ners it -bandė pakelti 
savo kainą, sudarydamas tą są- 
jungą, laikydamas 1 Maskvoje 

anglų ir prancūzų -diplomatinius 
ir karinius delegatus,

(Bus daugiau)

— Britų Gydytojų Sąjunga 
siūlo uždrausti profesinį boksą. 
Ji paskelbė duomenis, kurie 'ro-

metus to sporto pasėkoje mirė 
337 boksininkai ir šiantai suža
lojo savo sveikata.

— Švedija susirūpinusi nezi- 
..^xx =^kzv,v,. iui/icma VU VU aoma’s P<>vandei»niais laivais, 
ta, kad Stalinas iš anksto buvol^^. nHoIat Jos teri-

4 tonams vandenis.■nutaręs, ypač .po .1939 m. Čeko

slovakijos aneksijos ir po Ispa- ^irkite jav taupymo bonus

I1ENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Tuo pat metu praslinko pro juos ir pats Lich
tenšteinas. Maeka jį pažino iš kryžiaus, išsiūto 
ant apsiausto, bet jis nei Mackos nei Zbyškos ne
pažino, nes anksčiau buvo juos matęs šalmuotus, 
o per šalmą net ir iš arti galima buvo tik mažą 
veido dalį matyti. Praeidamas palenkė galvą Po- 
valai ir Kirveliui ir netrukus su savo palydovais 
pradėjo lipti laiptais į katedrą atsargiais ir išdi
džiais žingsniais.

Tuo pat metu pradėjo gausti varpai, išgąsdin
dami būrius katedros bokštuose prisilaikiusių 
kuosų ir balandžių ir pranešdami, kad netrukus 
prasidės mišios. Maeka ir Zbyška, truputį suneri
mę dėl staigaus Lichtenšteino pasirodymo, kartu 
su visais suėjo į bažnyčią. Vyresnysis riteris buvo 
labiau neramus, nes jaunesniojo dėmesys nukry
po į karaliaus dvariškius. Zbyška niekada savo 
gyvenime nebuvo matęs nei tokios bažnyčios, nei 
tokių žmonių. Iš kairės ir dešinės ji supo žymiausi 
karalijos vyrai, garsūs savo patirtimi ir karais. 
Daugelis, kurių patarimu įvyko Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio sutuoktuves su jauna ir žavinga 
Lenkros karaliene, jau buvo išmirę, bet kai kĮirie 
dar buv i-Jikę ir tavo labai gerbiami. Jaunasis 
riteris negai' jn atsižiūrėti kihiaus Krokuvos kaš
telione Jaskos i.- Tenčyno, kuriame darniai jungė- 

gri'Y’uws sn ilnumu ir tiesumu. Jis stebėjosi

ir kitų patarėjų kilniais ir išminties pilnais vei
dais ir daugybe kitų išdidžių riterių, lygiais nu
kirptais ant kaktų ir banguojančiais ilgais plau
kais iš šonų ir užpakaly galvos. Kai kurie buvę 
užsidėję ant galvos plaukus prilaikančius tinkle- > 
liūs. Svečiai iš užsienio, Romos imperatoriaus pa- ! 
siuntiniai, čekai, vengrai ir austrai su savo paly
dovais stebino savo'apdarų įvairumu. Grėta ka
raliaus sustoję Lietuvos kunigaikščiai ir bajorai, 
nepaisydami meto ir karštų dienų, vilkėjo apsiaus
tus, pamuštus brangiais kailiais; kietais ii- pla
čiais apdarais vilkį rusų kunigaikščiai bažnyčios 
sienų ir auksinių papuošalų atspindyje atrodė lyg 
bizantiškieji paveikslai. Tačiau didžiausiu žingei
dumu Zbyška laukė pasirodant karaliaus ir kara
lienės ir. kiek galėdamas, veržėsi artyn prie Die- 

j vo stalo, kur netoli altoriaus buv© matyti dvi ram- 
j dono aksomo pagalvėlės, nes karališkoj pora vi- 
.sada mišių klausydavo klūpodami. Ir iš tikrųjų, 
‘žmonėms neteko ilgai laukti: karalius įėjo per , 
pirmąsias nuo zakristijos duris ir, kol priėjo Iki , 
altoriaus, buvo galima pakankamai prisižiūrėti.
Jo plaukai buvo juodi, kaktoje kiek nuplikę, ilgi, , 
šonuose užversti už ausų; nuskustas veidas buvo 
juodas, nosis — smaila ir kuprota, palūpiai kiek 
raukšlėti, akys — juodos, mažos ir žibančios, klai
džiojo iš vienos puses į kitą, lyg skaičiuodama? ] 
suširinkusius-žmunes. Jb išvaizda švietė gcrutflu/ 
bet kartu ir atsargumu, nes jis grynai laimės ke
liu buvo iškilęs aukščiau, kaip tikėjosi, todėl nuo
lat turėjo sekti, ar jo veiksmai atitinka jo užima- 

'mą vietą ir ar niekas dėl jų jo nesmerkia. Todėl jo

veide ir judesiuose galima buvo pastebėti tam tik
rą nekantrumą. Lengva buvo įspėti, kad jo pyktis 
turi būti staigus ir baisus ir kad jis yra tas pats 
kunigaikštis, kuris, netekęs kantrybės dėl kry
žiuočių vyliaus, sušuko jų pasiuntiniams: “Tu 
prieš mane su pergamentu, o aš prieš tave su 
ietimi T”

Tačiau dabar tą įgimtą staigumą apvaldė di
delis ir nuoširdus pamaldumas. Ne tik neseniai 
apsikrikštiję Lietuvos kunigaikščiai, bet ir nuo 
sentėvių laikų pamaldūs lenkų didikai stebėjosi jo 
pamaldumu bažnyčioje. Dažnai jis klūpodavo ant 
plikų bažnyčios grindų; dažnai nenuleisdavo mal
doje pakeltų rankų tol, kol jos pačios iš nuovar-' 
gio nukrisdavo. Kiekvieną dieną išklausydavo ma
žiausia trejas mišias. Taurės nurengimas ir var
pelio balsas Pakylėjimui pripildydavo jo sielą eks- 
tazės, graudumo ir baimės. Po mišių išeidavo iš 
bažnyčios, lyg iš miego pabudęs, nurimęs ir geras. 
Todėl dvariškiai iš anksto patyrė, kad t«o metu 
yra geriausias metas prašyti dovanojimo ar do
vanų.

Jadvyga įė> per zakristijos duris. Ją išvydę, 
ir mišiams dar neprasidėjus, visi riteriai priklau
pė, pagerbdami ją kaip šventąją. Zbyška taip pat 
priklaupė, nes nei vienas iš to didelio susibūrimo 
neabejojo, mat^prieš-' save^švepfąją,' kuries pa>5 
veikslai netrukus dabins bažnyčių altorius. Griež
tas ir atgailaujantis Jadvygos gyvenimas padarė 
tai, kad jau prieš kelerius metus ji buvto pradėta 
gerbti ne tik kaip karalienė, bet ir kaip šventoji.

Iš lūpų į lūpas keliavo pasakojimai apie karalienės 
padažytus stebuklus. Buvo kalbama, kad prisilie
timas prie jos rankos pagydydavo sergančiuosius 
ir kad nevaldomus sąnarius žmonės pagydydavę, 
apdengdami juos senais, karalienės vilkėtais rū
bais. Patikimi liudininkai tvirtindavo savo ausi
mis girdėję, kaip kartą Kristus nuo altoriaus pra
kalbėjęs į karalienę. Svetimi karaliai ir bet isdi- 

i dūs kryžhjočial prieš ją priklaupdavo. Popiežius 
Bonifacas IX pavadino ją -dievobaiminga ir Baž
nyčios išrinktąja dukterimi. Pasaulis sekė jos 
veiksmus ir atsiminė, kad ji buvo Anžų ir lenkų 
Piastų dinastijos vaikas, galingojo Liudviko duk
tė, išaugusi j&argingame dvare, viena gražiausių 
pasaulio merginų, išsižadėjusi laimės ir pirmosios 
mergautinės meilės ir ištekėjusi už Lietuvos kuni
gaikščio, kad kartu su juo galėtų Kryžini nusi
lenkti dar tebepaganiaka Lėetava. Ko nepasiekė 
vigų vokiečių jėga Ir kryžiuočių galybė, ir jų žy
giai bei marios išlieta kraujo, tą įvykdė vienas jos 
žodis. Nidkada apaštalavimo garbė henušvietė 
jaunesnės žmogystės ir niekada moters grožis 
nebuvo su.spwdėįę« takiu angelišku gerumu ir to
kiu tyfiu liūdesiu. v

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DPavergtoj Lietuvoj

tMrf'rlru. d rektorius

TbU M3-2717 arba M-Z735

TEL 233-8553
Service 855-4506, 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 Wert 103rd Street 

Valandos pagal sarsi tą Tirpą,

Dr. Jonas F. Mažeika
DD3. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71rt St Tek 737-S149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
MM WEST Mrd STREET

3 Valantior aatrad. 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: 776-ŽUO, 
Ra&deacilea tolelu 444-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 3371g 

TeL (8132 321-4206.

PERKRAUSTYMAJ

Leidimai — Pilna apdriek 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL lERtNAS. TeL 925-8061
-------------------------------

Apdraustas parteri urtymar 
Jį jvairiy atstūmę.

ANTANAS VILIMAI 
tkL 37J-1M2 arba J74-59H

ŠOPHDE BARČUS

RADIJO iEIMOS VALANDOJ

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 ii 9:30 vaL ryta. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

tranai i vofarne. iš mūtę atodijoa 
hUr^utfT* Parka.

Vedeji — Aldoha Daukut
; TbleM 77M543
71^ MAK^WOdh AVI.

CHICAGO, IL 4OE29

R i i*įfc» ii i tą-iii a. imu

Sfefiansia ŪMtMU tAifiJb ptt>gra- 
tob Naujojoje AWŪJ6|ė, ii Stoties 
W1.VN, 1360 bangą Am, Veikft aek- 
-naArniato too 6 fti vai ryte, 
perduodama pasaulinių
čihni fte w, kodtenta-
rii, BH 
riant

mtHfeoK ir Maįdutės
IS įhJtrtfeį Stepo 

nfe fr Valentin* Minkai. Biznu 
eMdtaii i BaHfc Hotftts — 

Bei dpvahu Ek m *2127
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
names “Naujienos”, didelis pasi 
rinkini a* lietuviškų knygųir^b*

■ * ffevann

NUTEISĖ DARBININKĄ

Keturiems metams griežto re
žimo darbo stovyklos nuteisė 
darbininką Stasį Petraitį už va- 
gystę. Jam jau tris kartus teko 
sėdėti teisiamųjų suole ir šeše
rius su puse metų praleisti pa
taisos darbų kolonijose. Pasku
tinį kartą buvo kaltinamas, kad 
būdamas girtas, įsilaužė į butą 
ir apvogė jį.

* * *
VERŠELIŲ MEDŽIOTOJAI

Tai viename, tai kitame Ku
piškio rajono ūkyje, ypač po 
tamsesnės nakties, gyvulių au
gintojai ėmė pasigesti veršelių.

Pasirodo, kad veršelius “me
džioti” pradėjo vairuotojas Al
girdas Mėlynis, pasikvietęs ke
letą savo draugų. Privažiavę ver
šelių lauko stovyklą, vyrai stve
ria telyčaitę ar veršelį, tvoja 
gyvuliui gelžgaliu į galvą, ir 
įsideda į mašiną. Nuvežę pas 
uošvę, veršelį papjauna, pasida
lina mėsą ir^tčkiu būdu bent ke
lios šeimos sočiai gyvena.

feet visuomenės “budrumas” 
padarė galą tai medžioklei. Mili
cija “medžiotojus” suėmė ir Ku
piškio rajono liaudies teismas 
nuteisė A. Mėlynį dvejiems 
metams laisvės atėmimo, baus
mę atliekant griežto režimo pa
taisos darbų kolonijoje. Nubaus
ti ir jo bendrininkai.

* * *
Skaitytojai rašo

ATKURIAMOS FRESKOS

Pasvalio rajone pradėti res
tauruoti buvusių Joniškėlio dva
ro rūmų — valstybės saugomo 
architektūros paminklo — po
sėdžių salės senieji sienų tapi
mai.

Šių rūmų restauravimo . pro
jektą paruošė Paminklų konser
vavimo instituto specialistai 
(vyr. projekto architektė Asta 
Meškauskienė). Buvo nustatyta, 
kad posėdžių salės nišose yra 
XIX a. tapytų figūrų. Rūmai

NATIONAL OSTEOPATHIC'MEDICINE WEEK 
TO BE O&SEWED- JUNL &&O 11

DOCTORS Of OSTEOPATHY 
MK D-O-'S, are tHE FASTEST 

GROWING HEALTH CARE .
TSj PROFESSION. A KELLOGG 

A FOUNDATION! STUDY, 
jw V pRojects a ri % 
£! * FOR THE O'STt'OlPATMC 

profession buRiNb

THEftAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDEt)DIMEN
SION OF TRtAT- 
MENT. *

LAIŠKAS NAUJIENOMS
hitrošė kalbedArtli, jauksi vei
ki^ t>rieš Lietai vos okupantą . 
Tdkfa “vilkta” yra R'gi pilsty
mui iš tuščio inclo į tuščią. Tos 
kios kalbos tarp keturių sienų 
prieš Lietuvos okupantą yra 
savęs ir kili) Apgaudinėjimas. 
Tokia veikla ir rusai yra paten- 

; kinti. Lietuvos okupantas bijo 
tik viešų dehiortstracijų ir 
straipsnių spaudoje: Lietuvos 
okupantas per savo agentus 
šmeižia demonstiacijų- organiza
torius ir rašančius . prieš jo 
žiaurią Lietuvos okupa'ciją. Tas 
redaktorius, kuris leidžia patal
pinti redaguojamame laikrašty
je okupantui irėpatinkamas ko- 
r'espondėh'feijšš, kiek, tik gali
ma šmeižiama.

Reiškiu pasitenkinimą, kad 
vienintelis . lietuvių dienraštis 
laisvajame pUsaulyje Naujienos 
leidžia korespondentams laisvai 
pasisakyti prieš Liėtuvos oku
pantą — rusūt.

Prieš kelis fnętus esu priža
dėjęs kįsftiet įraremti Naujienas 
10d dolerių, kurios griežčiausiai 
pASišako prieš Lietuvos oku
pantą ir kovoja prieš 5-tOs kolo
nos agentus.

Jei nebūtų Naujienų, Lietuvos 
okupantas iš džiaugsmo rankas 
trintų, p mes lietuviai netektu- 
mėift Teisingos inTormacijos

Gerbiamieji,

Skaitau daūg liėlUviškų laik
raščių; jį ir diehi-afctĮ 
“Naujienas”. Bendrai paėmus, 
Naujienos plačiau ir griežtai pa
sisako prieš Lietuvos okupahtą 
—■ rusus ir jų pataikūnus. Tik 
per Naujienas sužinome, kad 
ne visi laikraščiai talpina straips-' 
niūš korespondehtų, kurie griež
iau pasisako ptieŠ rušU vykdo
mų genocidą okupuotuose kraš
tuose. Naujienos tokius straips
nius spausdina. Už tai pagarba 
Naujienų redaktoriui M, Gude
liui. Taip pat reiškiu pagarbu ir 
tiems rašėjairis, kurte kruopš
čiai surinkę žinias apie, sovietiš
kų imperialistų žiaurrihius, -sū- 
imant, kankinant ir teisiant ne
kaltus žmones bei siunčiant 
darbams į vergų stovyklas .Si
bire.

Kai kurie lifetuViai, tik na- 

statyti XVIII amžiuje, bet vė
liau rekonstruoti, daug kartų re-j 
montuoti, nišose buvę senieji, 
sienų tapiniai ne sykį uždažyti. 
Atidengtus šYiiarkiai sūnykifštuš. 
sienų tapimus restauruoti ėmėsi 
jauni dailininkai restauratoriai 
Vytautas TraceVičius ir Vladas 
Kvašys.

Restauruotuose rūmuose ge
ras patalpas hires žemidrbj-s’tes 
mokslinio I _ 
bandymų stoties eksperimenti
nis ūkis.

(Iš Europos Lfeliivio)

tvyifrio Joniškėlio SoVfetti okti^uotą Lietuvą
• L r W w - - -r t,. \ *

N. Red.

S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

IN PRIMARY CARE 1 
medičal practices 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

Lietuvių dailininkų i 
! žiniai

Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda šiais metais bus atidaryta 
spalio 1 d. Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer Ave., Chi
cago, Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio 
(8750) — už tapybą ar skulp
tūrą, Čiurlionio Galerijos, Ine. 
($500) — už kūrinį bet kurios 
technikos ir dail. T. Petraičio 
($250) už akvarelę ar grafiką.

Norintieji parodole dalyvauti 
dailininkai atsiliepia laiškais ga
limai anksčiau, atsiųsdami $10 
registracijai. Parodai galima 
siūlyti iki 10 darbų, iki rugsė- ; 
jo I d. atsiunčiant kūrinių 
skaidres ar fotografijas. Čika
gos ir apylinkės dailininkai 
gali pristatyti pačius kūrinius

Priimtu parodai darbų juo
da-balta fotografijos, tinkamos 
katalogui ir spaudai, atsiunčia
mos ne vėliau rugsėjo 15 d 
Darbai parodai pristatomi ne 
vėliau rugsėjd 27 d. Vėliau at
siųsti kuriniai parodoje nebus

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, Nepri- 
kfeušomai Lietuvai. Kūriniai 
pristatomi ir grąžinami savi
ninkų sąskaita. j

Jury Komisija bus paskelbta ! 
vėliau. i

Lietuviai dailininkai, daly
vaukite kūrybos varžybose 1 
“Siekite ten, kur vyzdys nepa
siekia, laužkite tai, ko protas 
nepajėgiai”

Čiurlionio Galerija, Ine.

— Prez. Reaganas pareiškė, 
kad tolimesnių grūdų .pristaty
mui kontraktų sudarymai pri
klausys nuo Įvykių Lenkijoje 
ir Sovietų Sąjungos bendros lai
kysenos.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

— Pernai britai pardavė ja
ponams 2,600 automobilių, o iš 
jų pirko 148,000.

Funeral Home and Cremation Service

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• x—fckohoritinta i sunkumai ver-} 
čia daugel Į atostogas praleisti ! 
namYiose.

— Europos Bendroji Rinka, ' 
mažindama savo sviesto atsar- i; 
gas, parduoda jį papiginta kaina , 
Saudi Arabijai ir Kuveičiui.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650

J. Šarapnickas, 
Naujienų korespondentas 

iš .Kanados
* * ♦

,4 Dėkojame p. J. šarapnickui
feeMkime Naujienas aukomis, j už atsiųstą Naujienoms šimtą 

mes AŪ'ujifehos, kaip ir kiti laik- į dolerių.
raščft! be Sftišsšverčia*

ir nieko ttežirtbtūftie apie tuos 
veikshiuš, Atirifc dirbi dėl Lie- 
tttVttš tafsVės.

z/knetican Kįfphen

PINEAPPLE SPARERIBS
iMrtr and fruit go well together, and the combination of 

afraAifbs wifelbe kweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

ribs ihdūlė Be frfėcooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

6 you ifre unable to devote the time or the refrigerator 
to fei tnarination procedure in this recipe, just omit the 

step, The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll 
atffl be qnffe rieiWtihs. •

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato Or ntacarcni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and th I pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
wine you used to make the Mhee — a cold Chablis dr SOava.

Grilled Pineapple Spareribs 
ofiųffįufty: Easy Servings: Six

Time: 1 hour, pt&s 1 day of Cost: Moderate
o? ŽifyfeuJty: Easy

Tbni: 1 hour, pt&s 1 day of

trimmed of excess fat
1 large 46 oz.)
- pieeappte juice
1 tan (8U Ot.) cmahed 

pineapple, undrained
1 cup dry white vine

Parboi the eparerib* M tlmmerintf water for 30 mlAnMu
• Ptect fee Hba in a rdbttihf pan and pour the pineapple

2
2

2

V

etrp lemoh fek* 
cloves garlic, minced 
tablespoonc goy sauce 
tablespoon moiaaaec or 

brown sugar 
tablespoon!

oil
teaspoon pepper '

> Meuhwhoe, prepare fee basting tauce. Combine fee 
pineapple and its Uqhid, the wine, lemon juice, garlic, 

aoy sdtice, molaasee or *ugar» oR and pepper, in a saucepabu 
Bring to a boil and trimmer for 10 miliutai* |

e When ready to grill, place the ribt 6 to 8 Inches above a 
feedium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutee.

• During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
fee ptae apple fence, wring some of it to serve with the ribs.

e Remow ribs to a warm platter, cut into individual riba, 
Md serve. _ ___

A Cqqsum Sarriae from fee CYANAWD Atfriculferel 
TWic*,

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Ukk*ro»
AMBULAMSO 

PATARNAVIMAI

L<i4*t<vių

Direktorių

. . _ * lu-Uaita

TURIMI
KOPLYČIA*

VISOSE MIESTO

DALYSE.

ILACSAWICI1

2424 WEST S9th STREST REpabEc 7*1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, FtoJo* Hilu, flL »74*441i

BUTKUS - VASALUS .
TA: OLympic 1-1 UI

U48 ĖA CALIFORNIA AVk TėL: LAfąyetU 1-8*71
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TREMTINIAI PADEDA AMERIKAI
Iki šio meto veik visos trem

tinių grupės. įvairiais nerimo 
laikotarpiais pasiekusios Ameri
ka, buvo naudingos Amerikai.

Didelės naudos Amerikai at
neša ir lietuviai, pasiekę šį 
kraštą prieš Pirmąjį didįjį karą. 

£ Jie naudingi buvo ir po Antrojo 
didžiojo karo.

, Povilas Mileris (jau miręs) 
1 buvęs Chicagos Lietuvių drau- 

gijos sekretorius, ragino Ameri
kos lietuvius daryti liudijimus 
visiems lietuviams. Reikia da- 

, ryti giminėms ir neginiinėms.
Svarbu, kad nuo Sovietų ūku 
pacijos pabėgusieji lietuviai pa
siektų Ameriką ir ėia įsikurtų. 
Nesvarbu politinės jų pažiūros. 
Svarbu, kad atvažiuotu. O kas 
S *■

pla pagyvens, ras darbo, įsikurs, 
tai bus geri lietuviai ir geri ame 
tikiečiai. Nesvarbu politiniai jų 
įsitikinimai ar tikėjimas, čia 
jie taps tolerantiški, įsikurs ir 
bus naudingi. :
L Labai geru pavyzdžiu gali 
būti praeitą penktadienį miręs 
Vladimiras Kosmo Zvorykinas, 
sulaukęs 92 metų amžiaus. Pa
tys amerikiečiai jį skaito dabar
tiniu televizijos tėvu. Jis pajėgė 
pabėgti iš Rusijos, nes komunis
tai nuvertė demokratinę Rusijos 
vyriausybę ir pradėjo žudyti 
turtingesnius žmones.

Kartu su kitais bėgančiais ru
sais, Zvorykinas pasiekė Jugo
slaviją, atvyko į Čekoslovakiją, 
p vėliau pasiekė ir Ameriką. Jis 
buvo mokslininkas, fizikas. Jam 
pavyko išrasti dabartinės televi- 
žijos vamzdį, kuris galėjo i^to- 
grafuoti įvykius ir rodyti žmo
nėms. - į į j ?

Zvorykinin teko daug dirbti, 
kol jis sukombinavo vamzdį, 
.dabar mokslininkų ir fizikų va
dinamą.^ ikonoseopu. Tai būtų 
paveikslo gamintojas ir akimir- 
įtiškas jo persiuntimas. , 

• Zvorykinas pagamino du elek
troninius vamzdžius. Vienas pa
gamindavo elektroninį paveiks
lą, o kitas vamzdis tą paveikslą 
galėdavo rodyti vietoje, per-

[apylinkės gegužinė. Iš Chicagos 
ruošiama ekskursija dviem au
tobusais. Iš Cicero, nuo 15 tęs 
ir -ICtli Court, autobusas išva
žiuoja 12 vai. Pakeliui sustos 
Brighten Parke, prie California 
ir 11-tos. Iš Marquette Parko 

i autobusas irgi išvažiuos 12 vai., 
nuc 69-tos ir Washtenaw. Va
inojome bęl kokiam orui esant, j 
Kelionės asmeniui $3. Autobuse 
vietos ribotos. Iš Marquette į

, JANE BYRNE RŪPINASI 
CHICAGOS GYVENETOJAIS

šomi skambinti tel. 434-3713, 
376 7019 ir 476-8319. Brighton 
Parke, 523 0148. Rengėjai (Pr.)

DIEVO BAIMĖ YRA PRADŽIA 
IŠMINTIES 1

“Baimė Viešpaties — gyveni
mo šaltinis, mirties sunaikini
mui išvingtl”. Patarlių kn., 
14:27. ‘ |

Maloniai kviečiame pasiklaų-

persiųsti iš Amerikos į Europą. 
Zvorykinas tapo pats svarbiau
sias RCA bendrovės moksli
ninkas. Jis įvedė daug pagerini
mų televizijoje. Jo žinioje dir
busieji mokslininkai fizikai 
kiekvienais metais darė pageri
nimus, lengviau ir aiškiau per
duodant paveikslus. Dabąr RCA 
vartoja satelitus, kuriuose įrėhg 
ti Zvorykino pagaminti televizi
jos vamzdžiai ta pačia sekunde 
perduoda paveikslus Europai, 
plaukiantiems laivams ir skren
dantiems lėktuvams.

Sovietų valdžia bandė Zvory
kina privilioti grįžti atgal į Ru
siją, be! jis žinojo, kaip sovieti
nėse įstaigose gyvena moksli
ninkai, kaip juos bolševikai žu
do ir kaip jie privalo valdžios 
atstovų bijoti. '

1921 metais Zvorykinas tapo
Amerikos piliečiu ir pradėjo syti šiandien ‘‘Gerosios Naujiė- 
dirbti Amer. Radio Korporacijoj nos Lietuviams” 8:45 vai. vak. 
— RCA. Ten jis dirbo 45 mitus, radijo banga 1450 AM per “Lie- 
Vadovybės noru,, jis buvo iki tu vos Aidus”. .
mirties. Amerikoje jis buvo išsi-Į Pasiklausykite sekmadienį 
ėmęs 120 patentų, kurie huyp ’ 9 vai. ryto per Scphie Barčus ra-j 
naudingi RCA ir pelningi jam d’ją “Teisinga diagnozė”.
pačiam. } Parašykite mums, pareikalau-,

Maskvos agentai manė, kad darni knygelės “Iš praeities ta-1 
jie galės įtikinti Zvorykina vo sūnūs te stiprybę semia”.- 
grįžti į Rusiją. Jam žadėjo duoti Rašykite šiuo, adresu: Lithua- - 
pačias geriausias darbo sąlygas,į uian Ministries, P.O. Box 321. 
bet nuo komunistų pabėgęs Zvo- Oak Lawn, Ill. 60454.
pykinas nenorėjo dirbti siūlomo
se darbo sąlygose. Zvorykinui 
atsisakius grįžti į sovietine Ru
siją, Sovietų agentai vogė jo 
išradimus ir naudojo.

Zvorykinas vadovavo RCA; 
mokslo laboratorijai iki 1954 m. Į

t Žwn4 — P»rd**im*4 
UAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTAR1ATAS •.VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE t v 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Nanai, 2an>4 — Far4avim4 A- f 
<IAL IFTAT1 FO» 1AL» « . . 4 il<— ~ _• - - -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ■ ? I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL 847-7747

2 po keturis, medinis, Brighton Parke, 
j $39,500. Savininkas duoda paskolą.

2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000. ’ *
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559Chicagon atskridusi Olandijos karalienė Beatričė 

buvo labai gražiai sutikta pačios merės Jane Byrne.
1 Karalienė pirmiausia paklausė, kaip' yra tvarkomi 

Pofnreknrrf Chicagos finansiniai reikalai. Jane Byrne jai papasakojo, 
□L l-vlclbLIuIg, Tld. ka(į turėjo? bėdų, bet ji* iš anksto pradėjo tais reikalais 

Iš ST. PETERSBURG ! rūpintis ir tinkamai juos aptvarkė. Ji sudarė sąlygas, j 
GYVENIMO į kad atvykusi-karalienė pati galėtų patikrinti. Karalienė

St. Petersburgo BALFo vai. • pagyrė? mer:ę, kad’Chicago geriau stovi negu kit|< dideli

Ė M E S 1 O T 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automcblllo 
Liability apdraudimas pansinlfi- 

kims. - Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. f I 
a r ;TeL. 523-8775 - A >’REPAIRS — IN GENERAL 

{vairūs Taisymai
Jis buvo išrinktas RCA vicepre-' dyba perrinkta naujam termi- miestui 
zidentu ir ėjo tas pareigas ik’i nui. Ją sudaro šie asmenys: Jo-j ■ 
mirties. , Re. j nas Valauskas — pirm., Aniceta

:----- ------ • Miliauskienė — vicepirm., Ona
__ _— - --- - Į Galvydienė — <_____  __ ___

t T J? U SS *■ & I j vas Kriaučiūnas — iždin. į ?.... _ _ ..
I n U m T A . L Revizijos komisijos pirminin- džiaugti:puikia Chicagos gamta, paežerių ir draugiška 

.kas — A. Plepys. merėsiriūotaika. ’
__  . Į A-Plepys turi nuosavybių pir-į Mej’ė. rūpinasi, kad 1992 metais, kai bus minima 

-”7 iv^fplkU-C1° - d-’sekmadie" į ir pai davimo įstaigą — 50Q metų Amerikos atradimo-sukaktis, Chicagoje būtų di- 
čiurinskų puikų sodą, 11233 W.įkiamų patarimų., nuosavybių dziausj'a paroda. . . . ’

Miestas pasirašė sutarti Navy Pier-padaryti įdidele 
pajūrio^usitikimo vieta. Miestas turi geras mokyklas ir 
puikias vietas meno galerijoms. ė
- Kitas meras negalėjo tokiu trumpu laikotarpiu pa-; 

jjj! © Gerbk senelį, nes ir pats daryti tokios pažangos Chicagos miesto gerbūvyje, kaip.
pasensi. ; padarė'Jane Byrne,

y ti-' ""š—— i'»
a! g Draugams, daryk gerą, kad — 
P jų netrūktų, o priešams — kad ? _

Aritras dalykas — rūpinimasis vyresnio amžiaus ty
rais ifi moterimis. Burmistre pasakė,. kad Chicagos di- 

sekret. ir Vacio- džiajaipe parke buvo suruošta didelė gegužinėj kurioje 
! seniai,‘buvo gražiai ir skaniai pavaišinti, kad galėtiį pasi-'

80th Court, St. John, Indiana.{pardavimo ir pirkimo reikalais.’ 
siusti už mylios, o dabar gali Ten bus East Chicagos R. LB ’Jo telefonas: (813) 367-3277. i 
ė—— ■■ —ii ■ ■■ i i. ■ ■■ ■ ■■■■ , ■■i. m Į Su geliausiais linkėjimais, • '

41 ' ; Jonas Valauskas

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

jų nebūtų.

I

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYG4 IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
.. ......... LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Charles A. Beacham

Ne vien ginklui ginsi tėvynę. PASSBOOK 
SAVINGS... financing

AT.OUtlOW.UTB

KILLS 
FLEAS,TICKS!

IO rbcrw *

Sergeants
SENTRY’S 

Pea & Tick Collar

KMs Peas • Teks

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS * ;

619 puslapių, kietų viršelių knyga X’

KOVOS DĖL LIETUVOS-'
nepriklaus’o'mybės

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia ..
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
* KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 

Siųsti čekį: " • *

F'" Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 ---------’ ”

Htęh 
InteeMt Rjtn.

faid on Sartntx

Corroourv>d
and >»tl Quarterly

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608 

PjPter Kazanauskas, Pres. Telk 847-7747 • -

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905

r.vs .
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

» <
Naujienose galima gauti nepapraetai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminiTnua.

Dr. A. Gus^n — MINTYS IR DARBAI, 259 pd, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
susirūpinimų - - —____________________ ____ 88.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. .Kietais viršeliais______ :__________ $4.00

Minkštais viršeliais, tik  -S3.00 į

Dr. JL J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik J__ • $2-00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 81 persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
iru sk HALSTXD ST, CHICAGO, IL <M«t

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. * 
Herman Dečkys 

TeL 585-6624

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAI 
Reikalingos moterys arba pora dirbti 
namų darbus pirmos rūšies namuose, 
ten galima gyyenti. Turi kalbėti ang

liškai. Reikalingi liudijimai.

R&R DOMESTIC AGENCY I 
' 654-3244

“LIUCIJA”.* • • r 9 1

Miko ŠileOdo apsakymų knyga 
“Liucija"’ jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama .“Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalą jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis,

Knyga su formomis gauna- 
na Naujienų administracijoje,

Pardavimu Ir Taisymas - ‘ 
2644 West fRth Street 
Te!. REpublic 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS,4O5J Archer Av*nm, 
CMc*2c, UL £0n± YA 7-S9M

M. ž IMK U S
Notary Public / 

INCOME TAX SERVICE / 
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

’ šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
Z*r«H«. A«eRf r

40642, - 424-M54 V

Advokatas
GINTARAS P> ČEPĖNAI 

Darbo valandos: Kasdieni, nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai vakaro, 

šešta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

' TeL 776-5162 .
2649 West 63rd- Stfeet 

Chicago, IIL 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, III. Tuesday, August 3t 1982




