
Ow One Mdhon Lithuanian 
In The United States

3Š^£ft§82^
Th* Lithuanian Daily News 

Pwtothtad by Tbc Lithuanian Nevi Pubū&hing Co.. Ioc»

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

VOL. LX1X ; 25C -

Library <jf Congress Gr 
Periodical Division 
Washington, D. C. 2054<

The First and Greatest 
Lithuanian Da ay in America

Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, August 21, 1982

. VARŠUVOJE PERGALĖS AIKŠTE 
; APTVĖRĖ ŠEŠIŲ PĖDŲ TVORA 
" JARUZELSKIS, PASITARĘS SU LEONIDU BREŽNEVU, 

; ĮSAKĖ IMTIS STALINO KOVOS PRIEMONIŲ

VARŠUVA, Lenkija. — Praei------—------------------ —----------
tą^ penktadienį lenkų sostinės AFGANISTANIEČIAI ĮŠSIVE- 
^yventojąi rytą nustebo, kai pa
matė Lenkijos kareivius, š šių • 
pėdų aukščio metaline tvora bai
giančius aptverti Pergalės aikš
tę. Visi sostinės gyventojai vie
nas :kitam pasakojo, kad lenkę 
generolai ėmėsi tų pačių prie
monių, kokių ėmėsi Stalinas 
prieš. Sovietų okupacijos zonos 
gyventojus. Stalinas įsakė tvora 
aptverti Berlyną, kad ‘gyvento
jai negalėtų .bėgti į. Vakarus, o 
dabar lenkų generolai po to, ka‘ 
policija besimeldžiančius len
kus apipylė šaltu vandeniu, įsa
kė. plienine tvora apverti tą 
aikštę, kur lenkai susirinkdavo 
ir, paruošdavo gėlių kryžius.

Apie gen. Jaruzęlskį lenkų 
propagandos agentūros nieko ne
praneša, bet Varšuvos gyvento
jai pasakoja, kad gen. Jaruzels-’ 
kis, Kryme apjąrę^ reįkalą su U

ŽĖ SOVIETŲ GINKLUS 
ISLAMABADAS, Pakistanas.

— Pakistano radijo stotis sek- j 
madienį paskelbė, kad Afganis- Į 
tano partizanai sekmadienį už
puolė vieną rusų saugomą kalė
jimą. •

Afganistaniečiai žinojo priėji- ( 
mą prie kalėjimo, gerai pasiruo
šė ir pradėjo puolimą. Jie nu- j 
šovė 30 Sovietų ir dabartinės 
Afganistano valdžios kareivių, j 
Puolimas vyko naktį. Afganista
niečiai paleido rankines bom
bas, o vėliau rusus, ir jų tarnus; 
puolė rankiniais kulkosvaidžiais, j

Afganistaniečiai norėjo pairti- Į 
ti visus kalėjimo sandėlyje lai
kytus ginklus. Jie surinko ir sar
gų turėtus šautuvais. Afganista
niečiai naudojo vadinnamus Ka
lašnikovo šautuvus. Jų vamz
džiai žymiaLjTtiinpesnę,, bet ap- 
kabų-gaįi JvieiįįLpU^iinu-sunau-,
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Kosta Rikoj įvyko Vidurio AmeįriKos valstybių laikraščių redaktorių pasi
tarimas. Nikaraguoš redaktoriaiskundėsi nepaprastai didele cenzūra.

gadią aikštę pUeninė' tvora. , 

aJ Tris dienas leido žmo- 
i * nėms melstis

Prieš savaitę Varšuvos lenkai 
sudėjo gėlių kryžius-Varšuvos 
gątvėsę ir meldėsi.‘Kži praeitą 
pirĮnądienį jie susirinko Perga
lės aikštėje, tai miesto policija, 
gavusį^ gatsriiŲnkų vandeniui 
švirkšti- veprųti,^ apipylė šaltu 
vandenių besimeldžiančius len
kus. -9// •

-Praeitą antradienį vėl prisi- 
i inko į; Pergales aikštę maldi
ninkų. Jie, nutiesė vieną gėlių 
kryĮjųTĮrį>rie ,jo. tūkstantinė mi
nia vienu balsu meldėsi. Maldos 
buvo girdimos ne tiktai Perga
lės aikštėje, befc^įr visoje apy
linkėje. Aikštės pakraščiais 
vaikščiojo gerai ginkluotos še- 

. šių policininkų grupės, bet mal
dininkų nelietė. Ketvirtadienį 
maldininkai buvo šaltu vande
niu išvaikyti. Penktadienio rytą 
Pergalės' aikštė jau buvo ap
tverta* plieno vielų tvora. Tvorą 
saugoja policininkai.

Praeitą savaitę įvairiose Len
kijos vietose policija suėmė apie 
300 žmonių. Anksčiau suimtųjų 
nepaleido.

Solidarumo unija kviečia vi
sus rugpiūčio 30 dieną atvykti 
į Varšuvą paminėti dviejų me
tų Solidarumo unijos įsteigimo 
sukaktį

DR. LEONAS KRIAUčŲLIuNAS 
ORGANIZUOJA SIMPOZIUMĄ

„Stasys Logp^ijtįs,,^ J^ ^Lięlu^ 
___________  pranešę, 
doti viša kaspirą. Kas turi Ka- kad galės pasakyti kalbą Arrie- 
lasnikovą; tai neturės laiko pasi- rikos Lietuvių Tarybos organi- 
keisti apkabas. Buvo. užpultas zuojamamesimpoziume-svars- 
Kandaharo kalėjimas ir užmušti tybose rugsėjo 19 d. Jaunimo

centre, Čikagoje.
į Svarstybose taip pat dalyvaus 
■ prof. dr. Domas Krivickas, iš 

Vašingtono, ir laikraštininkas 
Vytautas Meškauskas, iš Flori- 

... dos. Bus svarstomi pagrindiniai 
eitą sekmadienį Irako aviacija dabarties mūsų lietuviškos poli- 

dviejuose tikos klausimai, jaunimo reika- 
j lai, ryšiai su Lietuvos žmonė
mis, ieškojimas talkos tarp kitų

visi s^r^i.^

IRAKO 1EŪ IRANO 
KOVOS TĘSIASI

BEIRUTAS, Libanas. — - Pra-

apšaudė iraniečius (
Persijos įlankos frontuose. Ira
kiečiams pavyko nušauti 28 ira-
niečius, sako kariškas Irako pra-- tninių grupiy mQsų kcvoje dėj 
nešimas. Lietuvos laisves.

IZRAELIO KARIAI 
SUSTABDĖ IŠVEŽIMĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Sek
madienį Izraelio karinė vadovy-Sįekdani&< kad amerikiečių 

laikraščiai dagiau domėtųsi lie-įbė buvo sustabdžiusi palestinie- 
tuvių tatriojy- reikalais, kunigas ' gfa išvežimą! Kipro salą, nes i>a- 
J. Prunskis turėjo pasitarimus lestiniečiai išveža karo automo- 
su “Chicago Tribune” redaktore bilius, 
Lea McClain, su “Sun Times” 1 
redaktorium N. Shuman ir su 
“Southwest News Herald” re
daktoriumi T. Downs. Jie paro
de* gražaus palankumo.

(Elta)

— Katalikai nepripažino New 
Yorko gubernatoriaus Carey su
tuoktuvių su Evangelina, bet 
graikų arkivyskupas Atenagoras 
jas pripažino ir abu priėmė.

< KALENDORfiLIS
Rugpiūčio 24: Baltramiejus, 

Jogaudas, Valė, Gaudemunda, 
Sauginas, Rasuolė.

I Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:38. 
Į Oras debesuotas, gali lyti 
1 . v/ : 3? p.i

LONDONAS, Anglija. — čia 
girdytas Irano pranešimas tvir
tina, kad Irano artilerija užmušė 
50 Irako kareivių vakarų pozi- ‘ 
cijose. Susirėmimas vyko Irako 
teritorijoje, sako oficialus Ira
no kariuomenės pranešimas. 

Manoma^ kad susišaudymas 
vyko Basros fronto ruože. Ira
niečiai bandė prasiveržti ties vaujamas dr. Bronės Motušie- 
Basra. Pačios Basros iraniečiai nes, parodo daug gražios inicia- 
nepajėgė paimti, kaip jie nepa- tyvos Lietuvos reikaluose. Sky- 
jėgė persikelti į šiaure {riaus priimta rezoliucija dėl

Irano valdovas Chomeini ne- trėmimų Lietuvoje buvo iš
kreipia dėmesio į Irako prezi- ' spausdinta Miunchene leidžia- 
dento Husejino pasiūlymą baig- mame žurnale “ABN Corre

spondence”, ir Chicagoj leidžia
mame čekų laikraštyje “Denni 
Hlasatel”.

Apie to skyriaus Suruoštą de
portacijų minėjimą buvo iš
spausdinta Jnformacija vieti
niame amerikiečių laikraštyje 
“The Life”. Paprašyta radijo 
WCEV stoties vedėja Lucyna 
Migala net penkis kartus pakar
tojo išsamų pranešimą apie di
džiąsias deportacijas Lietuvoje.

ALTo Cicero skyriaus pastan
gomis dokumentinis filmas 

lakūnas neveš jų savo lėktuve, 1 “The KGB Connections” buvo 
jeigu jie eis ginkluoti. Visi pa- rodomas Morton East (Cicero) 
lestiniečiai, S Beiruto atvykę į ir Morton West (Berwyn) aųkš- 
Kipro salą ir norį skristi namo, I tosiose mokyklose. Cicero ALTo 
prieš įžengiant į lėktuvą privalo rūpesčiu keliose vietose .rody

tos skaidrės apie Sibiro tremti
nius. Skaidres paruošė ALTo 
Cghtras.

šias svarstybas - simpoziumą 
organizuoja ALTo Visuomeninė 

. komisija, kuriai vadovauja 
Leonas Kriaučeliūnas. 

♦ * ♦
UOLIAI KELIA LIE
TUVOS REIKALUS

dr.

Cicero ALTo skyrius, vado-

Ii karo veiksmus.

256 PALESTINIEČIAI 
JAU JORDANIJOJE

NEPASTEBĖJO NOJAUS 
ARKOS LIEKANŲ

ANKARA, Turkija.- Du Ame
rikos fundamentalistų tikėjimo 
sportininkai pajėgė įkopti į Ara
rato kalno viršūnę, bet jie nie
kur nepastebėjo Nojaus arkos 
liekanų, praneša oficiali turkų 
valdžios agentūra.
Fundamentalistai atidžiai skai

to Bibliją. Jie žino, kad buvo di
delis tvanas ir kad Nojaus arka 
sustojo ties Ararato kalnu. Da
bar visos tos apylinkės yra nu
sekusios. Jos nusekė prieš kelis 
tūkstančius metų. Fundamenta
listai buvo įsitikinę, kad tokio 
didelio laivo likučiai turėtų iš
likti iki šių dienų.

Ararato ekspedicijoje buvo 12 
amerikiečių, mokančių sliuogti. 
Palys 
ryžosi 
jiems 
linkę.
kad be reikalo gadino filmus, 
nes jie niekur nepastebėjo No
jaus arkos liekanų.

stipriausieji sportininkai 
pasiekti viršūnę, o kiti 

padėjo fotografuoti apy- 
Vėliau turkams pasakė,

ka-AMANAS. — Jordanijos 
ralius Husejinas nuvyko į aero
dromą iri pasveikino 256 palesti- ‘ 
niečius, grįžusius į Jordaniją.

— Jūs gerai kovojote! — pa
reiškė sugrįžusiems partizanams 
karalius Husejinas. Paaiškėjo, 
kad Jordanijos piliečiai, kovoję 
prieš izraelitus, negali lipti į ke
leivinį lėktuvą su ginklais. Joks

— Manoma, kad nauju Suazi 
karaliumi bus paskirtas dabarti
nis Suazi premjeras.

— Miręs Suazi žemės kara
lius Sobhuza turėjo 102 žmo
nas. Jis turėjo virš 600 vaikų.

— Pirmadienį aukso 
kainavo $352.

uncija

atiduoti savo ginklus. Jiems tie 
ginklai dabar nereikalingi.

Atvykę palestiniečiai Kipro sa
loje nelaikomi. Jie iš laivo nu
vedami į aerodromą, susodina
mi J lėktuvus ir vežami į namus.

KUN. PRUNSKIS TARĖSI
SU REDAKTORIAIS ,

— Prancūzijoje, San 
srityje, gaisrai išdegino 
akrų miškų ir laukų.

, kuriuos palestiniečiai 
j naudojo vakarų Beirute/

Libaniečiai ' buvo prižadėję^ 
prižiūrėti ‘ į laivus kel’ąmųs pi 
lestiniečiųs, beL libaniečiai ^ne
kreipė jokio; dėmesio j juos/ 
šeštadiepio vakare palestinie
čiai “džipais/’ įvažiavo > tiesiai j 
transporjo lai<ū$,/if jšvpžiavv j 
Kipro salą. Reikalas ajšitįūrę 
ambasadoriaus ^Uabibo‘ pasitaria 
me. Jfe. užtikrino paleštinie/ 
čiams, kad visa karo medžiaga4 
Kipro uoste bus atimta iš pales
tiniečių. , • ’/

Izraelitai patikėjo ambasado-7 
riaus Habibo žodžiu. Jų laivai 
pasitraukė ir leido palestinie
čiams išvažiuoti, nes libaniečiai 
ateityje neleis išvežti “džipų” ir 
didesnių ginklų.

Anglijos laivas “Karalienė 
Elzbieta II” išplaukė iš New 
Yorko su naujais keleiviais.

NAUJAI IŠRINKTAS PREZIDENTAS RUS 
PRISAIKDINTAS TIK GRUODŽIO 1 DIENĄ

MEKSIKA, sostinė. — Ekono- nekreipti jokio dėmesio į nau- 
minė Meksikos krizė praeitą jai išrinktojo pageidavimus ar 
savaitę sukrėtė visą kraštą. Gy
ventojai žinojo, kad visos Pietų 
Amerikos valstybės turi ekono
minių sunkumų, bei niekas ne
manė, kad Meksikos pesas taip 
smarkiai nukris.

Krašto gyventojai kaltina pre
zidentą Jose Lopez Portillo. 
Prezidentas žinojo, kad ekono
minė krizė artėja, bet iki šio 
meto šiuo reikalu neprašneko. 
Reikalai pablogėjo, kai meksi
kiečiai pradėjo visais keliais 
veržtis į JAV. Žmonės veržėsi į 
JAV įvairiems ūkio darbams. 
Apie Meksikos darbininkų, pirk 
lių ir amatininkų likimą mažai 
meksikiečiai tekalbėjo. Be mili
jono meksikiečių, kasdien įva 
žiuojančių ir išvažiuojančių, bu
vo gerai organizuojamas nelega
lus įsiveržimas į JAV.

Kol žmonės bėgo iš tolimesni v 
Vidurio ir Pietų Amerikos vąls 
tybiųj Meksikos • vyriausybe jų 
nematė ir nieko nedarė. Maksi
mos vyriausybė žinojo, kad Sal 
vadorio,; Guatėmąos; -Hondūrą4 
jr Nikaraguoš gyvenloaji bėgo 
į JAV. Bėgo ne- tik bedarbiai 
bet traukė ir; turtingesnieji, ries 
ekonominis gyvenimas JAV-sc 
atrodė Saugesnis.

T Meksikos pasienyje buvo ke-* 
grupės, kurios.organizuoda 

vo įsibrovimą nelegaliais būdais 
Vieni atvažiuodavo mokytis į 

:Ameriką, baigriavo mokyklas ir 
čia pasilikdavo. Didokas skai 
lūs atvažiuodavo nelegaliai. Pa
sienyje gyvenantieji meksikie 
iai paimdavo didelius pinigus iš 
nelegaliai va'žiuojanių.

Naujai išrinktas prezidentas 
Miguel de la Madrid Hurtado 
nieko negali daryti iki šių melų 
gruodžio 1 dienos, kai jis bus 
prisaikdintas prezidento parei 
goms.

Prezidentas Portillo nesiima 
jokių priemonių ekonominiam* 
sunkumams palengvinti, o nau
jai išrinktas prezidentas neturi— Libaniečiai pranešė pales- jai išrinktas prezidentas neturi 

tiniečiams, kad jie neturi teisės1 teisės kištis j valstybės reikalus, 
išvežti “džipų”, artilerijos ar ki-Jjis galėtų pasikalbėti su esamu 
tų didesnių ginklų. Į prezidentu, 1

Tropez 
17,000

— Izraelio karinė vadovybė 
grąžino vakarų Beiruto gyvento- 
jąjna nutravkt| elektros jėgą.

prašymus.
Visa Meksika nustebo, kai 

praeitą savaitę patyrė apie peso 
nuvertinimą.

Naujai išrinktas prezidentas 
pareiškė, kad jis bus priverstas 
sumažinti valstybės tarnautojų 
skaičių. Yra lokių tarnautojų, be 
kurių valstybės negali administ
ruoti, bet yra ir tokių, kurių at
leidimas nebus jaučiamas. Iš 
kitos pusės, ne visi atleistieji 
galės surasti kitas tarnybas, nes 
ekonominis krašto gyvenimas 
pasunkėjo. Prezidento Reagano 
įnešti ekonominiai apkarpymai 
atsiliepia ir kituose kraštuose. 
Meksikiečiai nepajėgia mokėti 
tokių didelių nuošimčių pasko
loms.

NIKARAGVOJE LABAI 
STIPRI CENZŪRA

?SAN JOSE. Kosta Rika. — 
Praeitą savaitgalį į Kostą Riką 
suvažiavo Vidurio Amerikos 
valstybių laikraščių redaktoriai, 
kad galėtų apsvarstyti laikraščių 
ledimo sąlygas*.

Nikaraguoš dienraščio redak
torius pasiskundė, kad pačioje 
Nikaraguoje įvesta labai griežta 
cenzūra. Nikaraguoj leidžiama 

-La Prensa. Iki šio meto dien
raštis pajėgė atsilaikyti, bet pas
kutiniu metu vyriausybė paskel
bė tiek daug nuostatų apie ne
liečiamus klausimus, kad tiesiog 
negalima dienraščio paruošti.

Spaudos konferenciją pasiekė 
redaktorių Joaquin Chamorro ir 
Antonio Cuadra laiškai. Jie pa
siuntė to paties laiško nuorašą 
dabartinei Nikaraguoš vyriau
sybei. Jie pasako vyriausybei 
tuos pačius faktus, apie kuriuos 
parašė Kosta Rikos spaudos 
konferencijai. Manoma, kad 
Košia Rikos, Guatemalos, Hon
duras, Panamos redaktoriai pa
siųs skundą Nikaraguai.

— Gynybos sekretorius Cas 
par Weinberger pareiškė susi
rūpinimą galimu pasaulio galu, 
jei prasidės atominis karas.

fillip ' J

Amerikos lėktuvnešis artėja^prie Libano vandenų. Jis iškels marinus, kad 
padėtų saugiai perkelti palestiniečius iš vakarų Beirutot .
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Antanas Rakštelė Gubos

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 

JONAS /tDOMAVIČIUS, M. D.

VI- 
rei- V. zi-

VIDURIUS LIUOSUOJĄ VAISTAI
Tvarkykimės su savomis asmenybėmis: ta
da pajėgsime vidurius užlaikyti kaip rei
kiant be liuosuojančių vaistų, o vien rupiu 
maistu, gausiu sriubų valgymu, daug nau
dingų skysčių — vaisių, daržovių naudoji
mu ir darbavimusi-judėjimu.

(Mediciniškas patarimas)
Kol žmonės dar nesusitvarkc 

savomis asmenybėmis (savais 
nusiteikimais), lol jie nepajėgu 
elgtis taip, kąip jų Tvėrėjas nu 
mate juos besielgiant, žmogus, 
iš Tvėrėjo gavęs, turėdamas vi
sus įrankius, visas priemones 
sveikatos užlaikymui, jų nenau
doja kaip reikiant vien dėl ne 
tapimo tikru žmogumi, dėl dai 
nesubrandinimo savos asmeny
bės iki bent minimumo ’, čia ir 
glūdi mūsų didėlė tragedija: ne
subrendęs iki tikro žmogaus as 
muo nepajėgia savo reikalų 
tvarkyti. Už tai j o'reikalus ima
si tvarkyti, .vesti, prekybininką 
bei visi kiti kitokie žmogaus iš
naudotojai. Pastarieji dirba vien 
sayo 
dai, 
toks 
gus 
taip, 
sil savimi, kad taptų sau žmo
gus, kad sava asmenybe bent iki 
minimumo susitvarkytų. į

Gali žmogus, būti labai 'gabūs 
kitose srityse, labai išsilavinęs 
ir suprantąs daugelį gyvenime 
dalykų, bet jei jis savo asmeny 
bes dar nesutvarkė kaip rei-‘ 
kiąnt, jis yra vergas savo asme
nybės nėsųsitvarkymo. Tokių i 
vergų yra pilnas šis pasaulis. 
Tai palikę karklai, ant kurių li
pa mediciniškos, * prekybinės, 
politinės ir dar kitokios ožkos. 
Jų reikia kiekvienam7 iš mūsų 
kuo greičiausiai atsikratyti. To-

naudai, o žmogaus nenau 
jo išnaudojimui. Ir tęsis 
išnaudojiiiias tol, kol žmo- 
susipras ir pradės dirbti 
kad greičiau7 susitavrkytų

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TtFS CM 

{xpressway dwwg

iauj*en< i uesdav.Aucust 24. 1982

kių niekadėjų atsikratymui 
turtus liuosuojančių vaistų 
eile pasitarnaus sekančios 
lids, tikri faktai. Išmintingas, 
asmenybe susitvarkęs, tik iki 
šiol tikrų faktų šioje srityje ne-j
girdėjęs, nežinojęs pasuks savo j bophil ir Psyllium. Originalus | siorientuojančiųjų tik savo ki- bų-sunkų, stambiai maltų grūdų 
gyvenimo vairą sveikesne kryp j vardas (generic) vaisto Malti senę storina. Tik prisiminkime.duonos, priedui dar trijų stiklų

Z J ' .1 r. i r. zslr Ino • C i —IT »- /.I 4- > z* 4 .-ta J J zkA.. „ _ — — .U v, z-J- r\ 1 lx . \ < T O Vi z4xXY> C 1C O J f“ 11 W /^T Ct C* Cf £1imi. Tada bus atsiektas šio i Soup Extract, to vaisto gamin- 
skyriaus tikslas bent tvarkingo tojo pakeistas į prekybinį 

(trade-brand) vardą ir vaistinė 
I se vadinamas MALTSUPEX 
Į Originalus vardas Methylcellu- 

ose pakeistas į įvairiais preky 
jiniais vardais pavadintus vais 
ius (Cellothyl, Cologel, Hydro- 
ose). Trečios grupės originalus 
.ardas Polyčarbophil pakeistas 
prekybiniu vardu Mitrofan. G. 
netvirtos grupės originalus pa 
žadinimas (Psyllium, Psyllium 
Vlucilknd, Psyllium Seed) pa 

j veistas į daugelį prekybininkų 
luotų vardų (Efferšyllim, Kon- 
syl, L.A. Pormula, Metamucil 
dodane Bulk, Mucilose, Plova, 
Serujtąn,. .Siblin).

0- Viduriams liuosuoti vaistu 
yra gyva -galybė; jų visų nėra 
galimybės čia Suminėti. Dauge 
:is tokių vaistų turi kombinaci- 
ą iš dviejų ar daugiau viduriui 
;iuosuojancių vaistų, čia sumi 
aėta tik turį originalų vieni, 
mosuojantįjį vaistą.

Matom kaip gausiai fabrikan 
.ai gamina liuosuojančius vais
tus. Kiekvienas jų savaip tuot 
vaistus pavadindamas^ juos sa
va naudai- garsindamas, iš ne-

■ vidurių užlaikymo reikale.
Fabrikantai gausiai gamina 
vidurius liuosuojančių vaistų

Pelnui didinti, o žmogaus 
sveikatos reikalus apleisti — jų 
leboti nusitekusieji pasiūlo sa
ve neprižiūri nčiam žmogui įvai- 

• iausius vidurius liūosuojančim 
vaistus. Vaistininkai juos par 
iavinėja, nesi orientuojantieji 
savo vjdurių tvarkyme juos 
iaudoja> ir-taip biznis eina, ver < 
gija kietų vidurių užlaikymo tę- 
;iasi ir jos pabaigos nesimato 
ae$ mažai kas griebiasi^ už pa 
^•indinįų?> >vęika^r.^dįJn^se 
ižiaikančių - darbų^^^

DVIEJŲ RŪŠIŲ fiuošūojan- 
*ius vaistus prekybininkai ga
ilina. Kietų vidurių paliuosavi < 
nui pardavinėjami dvejopi vais 
ai:, vidurius L1UOSUOJANTIE 

JI (laxatives) ir. juose LIEKA
NAS (bulk) GAUSINANTIEJI 
vaistai. . . ,,

Čia aptarsime sekančių ketu 
rių grupių viduriams liuosuoti 
skirtus vaistus: Malt Soup -Ex
tract, Methylcellulose, ’Polycar-

Fbrthe woman 
at the heart of

v

tad joks prekybininkas nekalba 
apie normalią mitybą.

Vietoje normaliai maitintis, 
juodą-rupią duoną valgyti, vie
toje gausiai vaisių - daržovių 
raudoti ir taip vidurius gerai 
lirbančius užlaikyti, jie siūlo 
rupumą liekanų viduriuose gau
sinantį vaistą. Juk, toks pasiūly
mas nė bepročiui netinka. O pre 
kybininkas, uždarbio didinime 
vedamas, siūlo tokį nieką mū
siškiams ir visiems kitiem'- 
rė neparausdamas. Mat, jis ži
no, kad asmenybe pasilpusj-sis 
pirks visokį, kad ir dsržiausią 
nieką. J **•
. Girdim ir matom televizijoje, 
net geriausioje sekmadieniais 
L. Welk programoje skelbimą 
patarimą vartoti liuosuojantį 
vaistą Serutan (atvirkščiai skai
tant Natures). Taigi, pagal skel- 
oimą — tas vaisias yra natūra 
us. Išmintingam pakaks žinoti, 
kad natūralus Tridarius tvarkan- 
:is “vaistas” yra ne tas vaistas 
mekybininkų r e klamuojamas, 
>et stambiai maltų grūdų duo
na, vaisiai, daržovės... čia tie 
•a yra aiški kaip diena, bet a&- 
nsnybe pastipusiam nelengva 
itsispirti reklamai: kam jis čia 
eramtys tą juodą, jam Lietuvo
je jau kramtytą duoną, kas j it 
nusipirks Serutan ir tas vaistas 
iž jį vidurius sutvarkys. Deja, 
:okio dalyko nėra gyvenime. 
Reikia man ir tamstai, o taip 
pat ir kiekvienam kitam grįžti 
; sveikai besielgiančio, į sveiku 
naistu savus vidurius gerai dir- 
>anius užlaikančio gyvenimo 
kalią.

Prekybininkai žmonėms 
galvas suka

Prekybininkai t įvairiais var
dais pavadina esmėje, maž
daug. vienodai veikiančias me
džiagas. Panašiai dedas ir su 
muilais bei indų ar rūbų valy
mo chemikalais. Kiekvienas vie
nas kitą užrėkdamas ir galvos 
skausmą klausytojams sukelda 
nas perša savo gaminį kaip ge
riausią. Menkągalvių žmonių 
yra didelė gausa, todėl jie ge- 
ai pelno drumstame vandenyje 

dvejodami. Tik tu, žmogau, 
ypač pensininke, nenaudok sa
vos turimos lietuviškos gaivos 
ir lie prekybininkai ištuštins 
tavo kišenę ir iščiulps tavo svei
katą. nes tu nesveikai maitinda- galįs mesti rūkęs, liek amžiaus 
masis (nevartodamas rupaus 1 su tabaku nesiskyręs.
maisto, vaisių daržovių, jų sriu- | Panašiai atsitinka ir -su įpra-

Because if

future, too.
And that’s where ILS. 

Savings Bonds coroe in. Buy 
through your banE Or 

age your husband t* 
for the Payroll Saw- 

an where he workfc 
^ay, while you’re 

meeting the day-to-day ex-, 
penses, you’ll still be buildinr 
a more secure fixture for your 
family.

UA Savings Bonds. For 
the woman who really know

LIETUVIŲ

Htiu • nHvHlra m’dyN Ir dėl to 
j apturėjimą kietų vidurių. Toks 

jpratėlis nesitvarko su maistu, 
bet griebiasi liuosuojančių vi- 
durtus vaistų. Ir nė nemėgink 
tokį įpratėlį vesti J sveikatos ke
lią, nes tik asmenybe tvarkin
gasis stengsis išgirsti ir pildyti 
gydytojo jam duotą patarimą. 
Visi kitokie pasiliks nesveikatos 
liūne iki savo amžiaus galo. Su 
tokiais mums nepakeliui. Todėl 
gilinkimės į kietų vidurių tvar
kymą teisingomis ir sveikomis 
priemonėmis.

Žinoma, pradžioje bus sunku, 
nes ilgo laiko nesveikas įprotys 
savo darys. Bet visvien, asme
nybe tvarkingasis stengsis eiti, 
nors sunkiu, bet tikron sveika- 
.on vedamu keliu, čia mes tokį 
Kelią ateityje ir šviesime.

Išvada: Koks žmogus dabar

vandens, iš ryto ant tuščios ge
rokai šilto jo...) sukietini pats 

(Tęsinys)

Kaip visuomet pavojaus me
tu, Lietuvos Šaulių Sąjungos 
vyriausiąją būstinę Kaune ak
cijos prieš bermontininkus me-

rinkliava “žūstančiai Žemaitijai

vidtirius ir, o nelaimė, vien anti m užplūdo savanoriai. Iš čia 
vidurius liuosuojančių vaistų! buvo išlydimi kovotojai į fron- 
atsiduedi. Gana mums tokios | tą, organizuojamos protesto de- 
Hgsenos nuo dabar ir ant visa-1 monstracijos Kauno gatvėse ir 
Jos! Mat, toks elgesys yra vie- rinkliava “žūstančiai Žemaitijai 
aas nesveikiausių mūsų pensi- kalbėti”. Lapkričio mėn. 16 die- 

į aą iš čia į Raseinių apylinkes 
švykšta ištisas šaulių būrys, 
pagelbėti ten veikusiems šak
iams ir kariuomenei saugoti 
kairįjį sparną. Dar tose pačiose 
/argingose centro patalpose, 
.usėdę ant (įėžių, Kauno šauliai 
džiaugsmingai klausėsi iš froh- 
:o grįžusių R. Skipičio ir vėliiu 
L Bięlinio,^ vaizdingų pran§~- 

_L. .
Partizaninės kovos su lenkais 

prasidėjo taip pat 1919 m. va
karą, bet ir partizanų ir šaulių 
kiekvienas dalinys kovojo paski
rai. vadovaujamo vyriausiojo 
irgano nebuvo. Vladas Pūtvis 
mvo tos ritiobionės, kad dar nei 
>itną pusmetį neturinčiai orga- 
lizacijai dviejuose frontuose 
)ūsią sunku kovoti. Todėl nuo 
tesiūlytos platesnio mąsto ope
racijos prieš lenkus atsisakė. 
Tai toli gražu nereiškia, kad 
uo metu šauliai iš viso nieko 

nedarė lenkų fronte ar užfron
tėje. Priešingai, ir Suvalkijoje, 
ir Ukmergės rajone, ir kitur 
Lenkijos pasienyje šaulių būriai 
ouvo steigiami nuo pat LšS-gos 
įsikūrimo. Partizanai ir šauliai 
jr jų ištisi būriai kovose su len
kais parodė daug pasiaukojimo 
ir tikro heroizmo. Tačiau koor
dinuoti kovas lenkų fronte LN. 
S-gos vadovybė ėmėsi 1920 m. 
rudenį.

Tų pačių 1919 metų rudenį 
iš dr. J. Šliūpo šaulių Sąjunga 
gavo stambią auką doleriais, 
kuriuos buvo surinkę Amerikos 
lietuviai atgimstančiai tėvynei 
pagelbėti, šie pinigai įgalino 
>aulių Sąjungą sparčiau plėsti

ninko elgesių.
Įpratimas — antras

Gali tu būti labai apsišvietęs, 
ūdytoju tapęs, net chirurgu* 
savu darbu pavirtęs, bet nuč į 
pratimo mirtinai .nuodingo TA
BAKO RŪKYMO neatsisakąs. 
Tokio įpratėlio žmona skundžia- 
ii, kad nėra jokio reikalo toliau į rimų, 
jam patarti mesti rūkius, nes jis 
akosi mėgstąs rūkyti ir neatsi

sakysiąs to pomėgio, nors gerai 
žino rūkymo mirtinas pasėkas

Panašiai duodas ir kitose sri
įyse. Niekus išdirbinėja įpratu- I 
šieji vien , lūpas judinti arti-Į 
mą apkalbėdami bei ftielsda Į 
miesi, o širdyje — savo asmeny- 
□ėje artimui, ypač savo vaikui 
kenkdami: žmoniško elgesio pa
vyzdžio neduodami. 0 be žmo 
niško pavyzdžio vaikas neūžau
ga žmonišku. Rikia stebėtis da- 
tar, kaip MAŽAI vaikai šiomis 
lienomis nusikalsta, palyginant 
taip DAUG jie mato nusikalta 
mumo suaugusiųjų elgsenoje.

Čia atsimintina visiems, kad 
pamokslas, malda, patarimas 
NEPAKEIČIA PAVYZDINGO 
-jaugusiųjų elgesio. Be pasta- 
ojo nebus žmoniškai besielgiau 

čios naujos kartos. Taip esti vi- 
ose gyvenimo srityse, o taipi 

pat ir sveikatoje. Vesk mažą 
vaiką su savimi į pirtį — jis lan 
*ys ja per visą savo gyvenimą. 
Taip dėjosi Lietuvoje kas savai- 
.ę: tėvai lankydavo pirtis, ir jų 
vajkai taip elgėsi. Per savo tvar
kingą gyvenimą lietuviai gynė 
si nuo įvairiopų negalių, būda
mi sunkiausiose ekonominėse ir 
kitokiose padėtyse.

Gerai, kad įprantama į nau
dingus dalykus, tokie esti lai
mingi ir sveiki. Bet kur tau, sa
kysim, nuo 13 metų savo am
žiaus įpratęs rūkyti pensininkas 
sako savo gydytojui patarian
čiam pensininkui mesti rūkius,- 
nes skrandyje esama žaizda 
sunkiau tvarkysis ir, dar ko ge
ro, į vėžinę pavirs, kad jis ne-

•?
i
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bebūtum, ryftis eiti sveiku sa
vo vidurių sunormavuno keliu. 
Tas kelias yra nė mažiau, nė 
daugiau — tikrai lietuviškas. At
siminkime, kaip Lietuvoje val
gėme kasdien tris kartus sriu
bas: kleckienę rytais, kopūstinę 
vidurdienyje, o bulvinę su mor
komis bei pupelėmis vakarais. 
O ta tikrų rugių, stambiai maltų 
duona buvo visų skanėstas. 
Bulvės, tas maištingiausias val
gis, buvo visų lietuvių palaima. 
0 priedui — darbas ir begalinis 
darbas nešė ne vergovę, kaip 
čia dažnai manoma, bet palai
mą visiems ir visam kraštui, 
l'ai ir yra geriausias reieptas vi
durių sunormavimui.

Pasiskaityti: United States 
Pharmacopial Convention, Ine.: 
About Yėur Medicines.

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
savo veikimą. Tai buvo ir jos 
įvertinimas ir moralinė para
ma. Amerikos lietuvių aukos 
plaukė ir toliau. Jos ypač pa
gausėjo, kai tuo reikalu į Jung
tines Amerikos Valstybes išvyko 
specialus Centro V-bosjųg ai joti
nis, kovų su lenkais- dalyvis, 
dail. Antanas Žmuidzinavičius. 
LšS-gos įstatus patvirtinus, jos 
kariniam darbui Krašto Apsau
gos ministerijos buvo skiriamos 
subsidijos ir karininkai instruk
toriuj. Nemaža lėlų, plačiajai 
visuomenei padedant, visoje Lie
tuvoje surinkdavo patys šauliai 
savo veiklai, o yp£c sgprtui ir 
kultūriniam darbrri>\g^^m.

ĮvairiiįėS&vu ir pavojų pro- 
tar^uv'Vladas Pūtvis „skubiai’ 

►naudojo šaulių^ tyrių
organizavimui imui.
Dar šūviams: Aidint, 'jis pradėjo 
vykdyti sporto, ir kirl'tūros. darbo 
bei tautinio auklėjimo progra
mų. Dar 1919 metais LšS-ga iš
leido 3,000 egz. Pūtvio parašytą 
brošiūrėlę KAS TAI YRA ŠAU
LIAI. Be to, buvo išleistas Pūt
vio parašytas j žydus atsišauki
mas LITE. (Pirmasis LšS-gos 
leidinėlis PAGRINDINIAI LIE
TUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
ĮSTATAI išėjo 1919 m. rugsė
jo mėn. pabaigoje, ir po jo A. 
Vienuolio-Žukausko suredaguo
tas atsišaukimas.) 1920 m ge
gužės mėn. 15 d. pradėtas leisti 
TRIMITAS, kurio sumanytoju, 
įkvėpėju ir artimiausiu bendra
darbiu buvo Vladas Pūtvis. 
Daug jėgų teko įdėti ir daug 
laiko sugaišti ieškant vis naujų 
redaktorių, juos supažindinant 
su LŠS idėjomis ir reikalais, nes 
jie dažnai pasitraukdavo. Pir
mąjį Trimito numerį redagavo 
Matas šalčius. Antrasis Trimito 
redaktorius, suredagavęs nuo 
2-ojo iki 13-ojo numerių ir iš sa
vo pareigų atsisakęs 1920 metų 
spalio mėn. 27 d., buvo ne kai 
kitas, kaip kan. Juozas Tumas- 
Vaižgantas.

(Bus daugiau)



INŽ. VYTAUTĄ A’INTARTĄ 
PRISIMENANT

. (Tęsinys)
bentas į Hechingčno ligoninę, 
kur jo ranka buvo rūpestingai 
aptvarstyta ir Ui buvo visa pa
galba, kurią tuo metu medicina 
galėjo jam suteikti. Dabartinei i 
metu, jei kur pasitaiko panaši 
nelaimė ir netoliese yra didesnė 

’.igouinė su prityrusiais chirur
gais, bandoma atskirstąję kūno 
dalį prigydėli. Po didelių pa
stangų neretai tai jiems pavyks
ta. Bet Hechingenas buvo tolo
kai nuo didžiųjų ligoninių ir 
j/argu ar anų laikų gydytojai 
;ūtų ėmęsi tekios prigydymo 
bpzracijos. Tokiu būdu Vytau
tas visam savo likusiam gyveni
mui tapo, galima sakyti, viena
rankis.
į Visa Reutlingeno ir jo apy- j 
inkių lietuvių visuomenė buvū 
abai sukrėsta šios Vytauto re
alinės, o artimesniems jo bičių 

liams teko ypatingai sunkus už
davinys — tikras galvosūkis — 

. :aip apie šią didžią nelaimę pra- 
lešti jo žmonai, kad nepakenk- 
ų jos sveikatai, nes ji visą laiką 
nivo gana silpnos sveikatos.

Pats gi Vytautas ta nelaimę 
įergyveno tikrai vyriškai. Žaiz
dai užgijus, jis tuojau griebėsi 
nokytis rašyti kairiąja ranka ir 
io kiek laiko visai gražiai rašė. 
) atvykęs į JAV, jis dirbo brai
žytojo darbą,- išmokęs gerai 
□raižyti kairiąja ranka. Savo 
larbovietėj Čikagoj Vytautas ne 
ik sėkmingai braižė, bet ir ilgą 
aiką buvo čekeris, kuris patik-
•indavo kitų braižytojų atliktus į 
larbus. Be to, apie penkerius 
netus jis dėstė braižybą priva
liuose lietuvių braižytojų kur
iuose, kurie prieš 30 ar 25 m. 
buvo rengiami Čikagoj. Tie kur- 

: ,ai išleido keletą laidų ir visa 
2ilė žmonių įgijo naują specia- 
ybe. Tai taip pat rodo, kad Lie
tuvos aukštesnojĘtecbnikos mo
kykla buvo gana aukšto lygio. {finose kapinėse. .

Be tiesioginio savo darbo, Vy- \
autas dar labai domėjosi mūsų <
ietuvišku politiniu, visuomeni-i r
aiu ir kultūriniu gyvenimu.
Taip pat jis buvo gana uolus 
spaudos darbininkas: bendradar • 
biavo visoj eilėj laikraščių: ; 
‘Naujienose”, “Sėjoje”, “Nepri
klausomoj Lietuvoj”, bet dau
giausia jis rašė “Kariui” ir 
‘Technikos žodžiui”. Kurį lai
ką jis buvo Lietuvos inžinierių 
ir architektų sąjungos spaudos 
sekcijos vadovas ir “Technikos 
žodžio” redaktorius. Be to, jis 
visą laiką rinko medžiagos tech- 
□inių terminų lietuviškam žody
nui. Vytautas buvo ir didelis 
knygos mėgėjas ir turėjo susi
daręs nemažą bibliotekėlę.

daug pav jų, patirti 
įspūdžių bei vargo ii 
Pasibaigus karui, mate 
padėtis kiek pagerėjo 

pabėgėliui

Inž. Vytautas Vintartas
1944 m. vasara V v tautas sl 

savo jauna žmonele ir sūnelio 
ant rankų pasitraukė į Vokieti
ją ir ten, kaip ir tūkstančiams 
kitų lietuvių, teko ir jiems per 
gyventi 
šiurpių 
skurdo, 
rialinė
kai tremtinius ir 
pradėjo globoti UNRRA. Vytau
tas su šeima apsigyveno švabi 
joj, Reutlingeno mieste, Pran
cūzijos okupacinėj zonoj. Iš tei 
jis 1946-1948 m. lankė ne per to 
Ii amerikiečių okupacinėj zonoj 
esančią Štutgarto ąukštąją tech 
nikos mokyklą ir gilino mecha 
nikos žinias.

Reikia čia paminėti ir tą di 
džią nelaimę, kuri Vokietijo 
užklupo Vytautą. Tai įvyko 194! 
metų pavasarį. Artėjo, tų meti 
Velykos. Kai 1948 m. vasarą vi 
soj Vakarų Vokietijoj bu ve 
įvykdyta- valiutos reforma, j 
žymiai paveikė sveti mšaliv 
tremtinių ir pabėgėlių gyveni 
liią. Naujoji vokiečiu markė bu
vo jau brangi ir neturintiems { 
pastovaus darbo žmonėms laba; 
slunkiai gaunama. Jie'daug ge 
rfau vertėsi su senąja marke, kai- 
irž pakelį amerikoniškų cigare 
čftų buvo neretai galima gaut' 
apie 100 markių. Vytautas nu
tapė užsidirbti kiek pinigų, kac 
gąbėtų bent keliolika markių pa
skirai Velykų šventėms, o kitus 
uždirbtus pinigus skirti būti' 
niansiems gyvenimo reikalams 
Tuo reikalu jis ir nuvyko f 
Heclhingėno miestelį, kur pran
cūzų okupacinė armija buvo 
įrengiisi didžiulę elektrine lent
pjūvę. Toj lentpjūvėj jau dirbc 
bent pora Reutlingeno hetuvių

Keletą dienų Vytautas sėk- 
mįngajf ten išdirbo. Tačiau vie
ną dieną mašina, kažkaip .yne- 
lefntai oižkabino jo rankovę: Ga
lingas piūklas .čakštelėjo ir nu
kirto per riešą dešinę Vytauto 
ranką. Jis tuojau buvo nuga-

Kanionis Chicagos uostas O

DELFINĄ TRIčIENe

Tenka prisiminti “užpultą” kunigą
1976 m. sklido gandai, kad 

Jaunimo Centre esančiame Folo 
Archyve rodomi okup. Lietuvei 
pagaminti filmai. Lietuviškoji 
visuomenė jautė kažką negero. 
Raminosi tuomi, kad gal visuo
menės veikėjai tik nori nusta
tyti kiek stipriai okup. Lietuvoje 
veikia komunistų propaganda ir 
ką mes, laisvojo pasaulio lietu
viai, galime pavergtam kraštui 
padėti.

Tų pačių metų gruodžio mėn. 
“Drauge” pasirodė skelbimai, 
kad gruodžio 12-ią Jaunimo 
■Centre bus demonst^^amį.ok: 
Lietuvoje gaminti filiai-Tie tu
vių visuomenei. Ghicąįggs lietu
viai susirūpino ne juokais. Greit

buvo nustatyta, kad vienas fil
mas susuktas paminėjimui “sa
vanoriško” Lietuvos prisijungi
mo prie Sov. Sąjungos. Atseit, 
35-kių metų Lietuvos “išlaisvi
nimo” sukaktis verta ir čia pa
minėti !

Inž. Vytautas .Viniartas yra 
* palaidotas Čikagos Lietuvių Tau-

9-nių asmenų delegacija nu
vyko pas Jaunimo Centro direk
torių kun. A. Kezį prašyti, kad 
lietuvių visuomenės pastatyta
me J. Centre bolševikų propa
ganda būtų sustabdyta. Kunigą 
Kėzį rado vienoje mažesnių sa
liu. Jis pareiškė neturįs laiko, 
nes esąs\pasiruošęs mislay lai-

Daug apimtai buvo*,rašyta. 
Rašydama šį straipsnelį norė
jau dar pasitikrinti anie tą ,“ąl- 
torių”. Paskambinau vienain 'de- 
legacijos nariui.-Jis .patvirtino, 
}cad patys tbs delegacijos nariai 
padėjo paslatyti stalą “mišioms 

'laikytį> ant kurio stovėjo kry-

pareigūnai atsakė. 4ca<l jie, kol | racijos, tačiau ir tame straips- •• 
nenusikalsta tvarkai, turi teisę nyje išreikšta nepasitenkinimas-f 

! piketuoti kaip oficialiai veikiau-Į dėl nacių dalyvavimo: “Galima 
' čios organizacijos nariai. Kažkas šį tų prikišti ir demonstracijos 
Į pasakė, kad vienas nacis kalba1 ruošėjams. Reikėtų atsikrah ti ” 
lietuviškai. Priėjau prie to ;ber-j nekviestų talkininkų (nacių. -. ;k 
no ir paklausiau, kas juos -pa-1 D.T.) ir reikėtų demonstraciją^ 
kvietė? Bernas laužyta lietuvių 
kalba atsakė, kad “lietuvis ko
munistas davė ružavas lapelis”.

Po demonstracijų atsidarė pra- ; 
garas. Delegatai buvo kaltinami 
sumušimu kunigo prie altoriaus. 
Labiausiai draskėsi marijonų 
leidžiamas “Draugas”. VI. Ra
mojus aprašė kunigo “užpuoli
mą”, nors, kiek patyriau, jis tuo 
metu nebuvo net Chicagoje. 
VI. Ramojus rašė, kad “...į J. 
Centrą atėjo nepažįstamų žmo
nių būrys... susirado kun. Kezį 
tvarkantį altorių. Apstoję ratu 
ir prirėmę prie sienos...” (Skai
tytoją, turbūt, prajuokins pas
kutinio sakinio logika!). Toliau: 

1“. ..vienas iš jų buvo apsigink
lavęs lazda...” (Turėta galvoje 
senelis ligonis P. Būdvytis, ku- 

-- -------- -------—| ris galėjo vaikščioti tik su dviem 
želis ir kavos puodukas. Kuni- j ramentais. Kiti lazdų neturėjo.), 
gas buvo apsirengęs darbiniais! Tačiau VI. Ramojus atsklei- 
drabužiais. Jokių liturginių drA-1 dc ir delegatų tikslus, rašyda- 
bužių niekur nesimatė. Delega-j nias, kad “...jie ,(delegacijos 

nariai. — D.T.) vienas po kito 
pradėjo statyti reikalavimus, 
kad kažkoks Petras Bernotas 
nerodytų filmų, pagamintų ok. 
Lietuvoje”.

Kun. A. Kezys, S.J., 1977 m/ 
sausio 7 d. “Drauge” V. Ramo
jaus “faktus” patvirtino: “Ka
dangi tas užpultas kunigas bu
vau aš, tvirtinu, kad VI. Ramo
jus tą įvykį aprašo teisingai”.

Demonstrantai buvo kaltina
mi bendravimu su naciais, buvo

nufilmuoti ir paroryli per tele-; 
vizijų, kad (langiau žmonių ži-- 
notų, jog sovietinė propaganda 
yra visai reali grėsmė ir nai
viems' žmonėms gali būti tikros 
pinklės”.

(Bus daugiau)

cijos pasikalbėjimas buvo ne
sėkmingas. Gavę kategorišką at
sakymą, kad filmai bus rodomi, 
delegatai išėjo.

Kas lietuvių visuomenei liko 
daryti? Tik pareikšti viešą pro
testą.’ ‘ <

1976 m. gruodžio 12 d. Jauni-, 
mo Centre filmai buvo rodomi. 
Juos rodė lietuvių visuomenei 
nežinomas asmuo pavarde Pet
ras Bernotas. Tą diena buvo la
bai šalta. Pūtė ledinis žvarbus
vėjas. Nepaisydami oro ir trum- j vadinami komunistais, kaltina- 
po laiko pasiruošimui, susinu-1L -.................................
ko virš 200 demonstrantu su t J* «r *- ' - -

, . *■ lx L. u. y

plakatais. Viesas protestas prieš i monstrantus puolė B. Kviklys, 
komunistinę propagandą įvyko, j tuo metu laikraštyje grojęs- pir-

mi užpuolimu kunigų-vienuolių
“Drauge1’ ypatingai de-

Demonstrantus nustebino iš 
ų kažkur atsiradę keli paaugliai 
.su nacių, svastikom, kurie įsijun
gė, į piketavimą. Demonstracijų 
tvarkdariai kreipėsi į policiją, 
kad nacius pašalintų. Policijos

Aleksas Ambrose,
‘ CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS ,r 

autorius, ,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai). 

664 psl., vardynas. 1
Minkšti viršeliai. Kaina $15. ;

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

muoju smuiku. B. Kviklys nuo
lat prikišo nacius.

Demonstracijas stebėjo abiejų 
Chicagos dienraščių' redaktoriai: 
“Draugo” — kun. J. Prunskis, 
“Naujienų” — M. Gudelis. KuJl 
nigas J. Pruiiskis, stebėjęs pike
tavimą ir kalbėjęs su demonst
rantais, tylėjo kaip žemė... 
“Drauge” nė delegatams, nė de
monstrantas nebuvo leista pasi
sakyti. Laisvai pasisakyti leido 
tik .'“Naujienos”. Tiesa, 1977 m. 
vasario 10 d. labai puikų dr. V. 
Plioplio straipsnį patalpino ‘Dir
va”. Straipsnyje plačiai aptarta 
bolševikų propaganda lietųyių 
išeivijoje ir pateisinta demons!-.

KUR EINAME?
■. <

Tiek politikai, tiek ir visokie, 
gražiakalbiai įrodinėja, kad bū
tinai reikia pažaboti infliaciją. 
Deja, tokios tuščios kalbos lie
ka tik priemonė žmonių akinis 
dumti. Jei bet kuri kompanija 
arba bet koks prekybininkas pa-į 
mato, kad metinio užprojektuo- 
to pelno nepasieks, lai visa gerk
le rėkia ir kreipiasi į vyriausy
bę, prašydami leidimo jų . gami
nių kainoms pakelti.

Skaitome visokiuose praneši
muose, kąd tokia ir tokia įstai
ga ar kompanija turėjo praeita
me ketvirtyje ar pusmetyje mi
lijoninius' nuostolius.' ( : ’ įį. •

Ar galite įsivaizduoti, kaįpjtie 
nuostoliai dažnai apskaitomi? O 
štai kaip: i kokia ndrs'ganiybinė 
bendrovė, (ar bet kuri kita vers
lovė) užprojektavo per bėgamų 
mėtų ketvirtį uždirbti bent TO 
milijčnij dolerių, o pasibaigūs 
ketvirčiui ji uždirbo tik 2 ųiilj- t 
jonus dolerių, tai jau šaukia, 
kad turi 8 milijonus nuostolio. 
Vyriausybė,1! į’iįbtHama tokią 
kompaniją nuo bankroto, leidžia 
gaminių kainas pakelti.

štai., kaip, nuošimčiais verti- 
ant, kai kurių būtinų patarną- 
virriu, gaminių ir maisto: kaiitos 
per paskutiniuosius aštuonerius 
metus padidėjo:v

1) Visokių, mediciniškų patarę 
navūpų kainos — 113%,

2) Įvairių rūšiij transporto 
kainos—-110%, s . z '

3) Statomųjų namų ir,jų nuo-, 
mų kainos — 108%,

4) Maisto kainos;!— 74%,
5) Drabužių kainos — 40%,
6) Telefono patarnavimas —

30%. ... \
Atrodo, kad kova prieš inflia

ciją bus pralaimėta,-nęs viskam 
vis brangstant, tik . iufllącija 
džįaugiasi.

f IRKITE JAV TAMPYMO BONUS

9 LITERA TCRA, lietuvių 1 
1954 m. metraštis. Jame yra vertini 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P, Ji

r&tūros,n^ęrio ir, inairifl 
niekuomet nesensta, Vines

e MARIJA N0REIKIEN1

( . OlULNlJLLNJLaJ. 4 JLJJCjAUVĄ

: i Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

'' |501 W, 69th St, Chicago. BL 60623 TeL 925-27X1 /

~ . • ■ T. IILANTINAI

JAY DRUGS VAISTINE

C X'lrcsi INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

D, rCBEJOLN, BX, RtgUfruote* yaleflnlnfcu
- TeL 476-2206

\ AU MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chisago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

v

50 metų studijavęs, kaip i

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 kum Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

> tr patarė mums toliau studijuotu

Kaina F25. Kieti virželiaL Paitxs F2.

D.'SV NAUJIENOS
UJX 1739 s. Halsted St, Chicago, IL 60608 ”■&

įet nesenstą, Vines 
, . . Mio, V; Stinkoi,

J. Rankčio. dr. Kazio Griniaus, taip pat BL Matusevičiaus Ir Vi 
Meilaus rtraipgnlai bei studijos, Iliustruotos • nuotraukomis tr 
M. EL Čiurlionio. M. Sūeikio, V, Kašubo®, A. Rtlkitelės ir JL VarM 
kūrybos poveikslais. 365 puiL knyga kainuoja tik 13.

v' * / * -v *
'♦ DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir to* 

tlnlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais durimenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus!., kainuoja 32. •

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šėmo gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hte- 
eatūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• Lika u V jlaKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJttKkf 
[domiai paraityta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienais 
lietuviui. Leidinys muštruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
ritavardžių pavadinimai Ir jų vertini*! -J voHeBtj 'kalbą. Labai 
naudingoje 335 puat knygoje yra Rytprūsių lamėūpl*. Kaina ?<,

V KA LAUMĖS LIMB, FaJySoJof Petronėlė# Orintalfėa afafr 
minimai ir minty* apie asmenis tr vietas neprik. Lietuvoje ir pūs 
maišiais bolievikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 33.

'• JULIUS JANONIS, poetą* ir revoliucionierius, neaupra*- 
fa* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik b* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui tmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato', 265 puslapių, kainuoja ffl. t

Kny*o* f*Bn*mo* Naujicud^, 17W So. Halrfet! Si, CMeftga, 
IE 3O6ML JJfeJfcrrf f*#T8. j-riMKI IrAsrj BteMotBK
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Kauno Prisikėlimo baž nycią okupuotįoj Lietuvoj

JUOZAS PRONSKUS

Praeitą šeštadieni Suazi sostinėje Mbabane mirė

damas

H&oo
OLOO

Sujojo daug narsią bajorų 
į vądpvinį rendez-vous. 
Sujojo su tarnų tarnais.

Kye sausio pirmos ditees 
Dienraščio kaimu

— Sovietų. Sąjungoje ukrai 
mečiai valdo krašto apsąugos ir 
vidaus reikalų ministerijas.

žlDAdoįC
wtaiy

Ir ncįveikiajna jėga 
Kišenėj draugiška špyga

(Bos dau©auj

vės krašto gyvenimo patogumus, liūdna, nes jam, 
“... betrūksta vien balto berželio^ 

Kurs nespėjo pabėgti kartu 
Ir nuvirto pašautas širdy, —
Ar dėl to, žemaitėli, liūdi?”

Šitoje “eleginėje satyroje” (žr. 15 psk) sutal- 
"Ko, liū4į pul^iėlį?” kįnygoą turinys 

arba motto. Visi kiti, humoristiniu ataudų spinr 
duliuojantieji eilėraščiai, liečiantreji įvairiausius 
lietuvių išeivijos, veildos U dėl toe veiklos esančių

Naujienos, Chicago, Ill. — Tuesday, Aug. 24, 1W

šiaurės į pietus, einą kalnai neša kraštui didelį turtą 
Britai, valdę Suazi žemę nnp 16-tą šimtmečio, apsodino 
visą vakarinį kalnų pakraštį pušimis ir eukalipto me
džiais. Sodino retomis ir tvarkingomis eilęinis- Medžiai

VIRTUOZAS MOCKINGBIRDAS IR ANTANO 
GUSTAIČIO LIŪDINTIS PUTINĖLIS

tuciją buvo kilęs dėl prasidėju
sio pavojaus iš beprasidėjusio 
reikštis krikščioniško imperia
lizmą.

Koks likimas prūsams lėmė 
po tą, istoriją neturi jpkių faktų 
ligi, pat devintojo amžiaus, žino-

NAUJIENŲ raštinė atdara, kasdien, issijrua srinsvikalg. 
nrto V yah'ryto iki 5 viL Bopiet Šeštadieniais — iki 11 "sl.

per savo humoristinę prizmę ir atitinka
mai juos nuspalvindamas humoristiniais dažais. 
Jo humoristinėje formoje apgiedamos tanios lipr. 
čia ne tik gyvenimiškus klausimus, bet wę busimu^ 
pomirtinius įvykius. Ir daugelį kitokių, mūsų reap.

klaustukas. Pačioje aplanko pabaigoje — auto
riaus, vardąs ir pavardė- Tikras moderniškų šokių 
“hipių” pamėgdžiojimas, nieko panašaus savyje 
ųęturintis. ą^įę mūsų- liaudies dainose išgarsintą 
puįgflėlį, kiuriu “• • - grasios uogelės, bet dar gra- 
žęsnęs. manp mergelės akelės”, arba: “Kai aš jo-

Naują karalių rinks kelių vaikų motina. Nebus jokių 
rinkimų, niekas nebalsuos. Mptinąį bus. pristatyti keli 
jauni žmonės, kurie prisilaikys tradicijų ir pajėgs tvar
kingai valdyti kraštą. Ji išrinks, karalių ir visi krašto, gy
ventojai prisieks jo, klausyti.

Lietuvoje yra 3 milijonai lietuvių, Amerikoj yrą 
200,000, o po: Rusiją ir Sovietų pavergtas, tautas yrą 800, 
tūkst. Iš viso yra keturi milijonai lietuvių, o Suazi gy- ■ 
ventojų yra tik pusė milijono.

Dabartinę Suazi žemę ištisą šimtmetį: tvarkė britai,, 
o Lietuvą pavergė rusai komunistai. Pradžioje jie paver-, 
gė pačią Rusiją, o dabar pavergė ir Lietuvą. Britai iš-.' 
mokė Suazi gyventojus demokratinės santvarkos. Britai 
pasižadėjo gerbti Suazi gyventojųpapročius, ir-senas tra
dicijas. Rusai negerbė lietuvių papročių, o dabar stengiasi 
naikinti ir lietuvių kalbą. Karaliaus Sobhuza laikais Sua
zi gyventojai apsišvietė ir praturtėjo, tuo tarpu lietuvius 
apiplėšė ir šiandien tebeplėšia. Užsieniečiai gali įvažiuoti 
į Suazi žemę ir išvažiuoti. Amerikos lietuviai gali nuva
žiuoti tiktai 5 dienoms į Vilnių, bet į buvusias sodybas 
įvažiuoti uždrausta.

J32.00
(15.00
I i-00

Skandinavų darė dažnus įpuoli- 
mus ir Paną valdovai kartkar
tėmis pagrobdavo čia vieną, čia 
kitą provinciją. Tik devintojo 
amžiaus pabaigoje vienas neži
nomos kilmės kelia uninkas 
VuĮfstanąs, sugrįžęs, iš Aisčiu 
krašto, parašė ilgą pranešimą 
anglų karaliui. Alfredui Didžia- 

’jąĮiį.-'Taš. jo pranešimas y r-a 
svambiausią^ dokumentas, noęs 
kaip krikščionio ir- nepalankus, 
tačiau yra ‘ viėniptęlią, kuriuo 

rgaįinaa. rąią^esti. prūsų ir lietu
viu tų laįkų yąlstybinį, religinį 
irr sociąĮįpį; gyyęnimą ir buduti

Vulfetanąs pažymįs, 'kąd Prū
sų ar-Aįsąių kraštai. labai gyyą 
prekiaują per- Haethum Uostą 

-Šlezvige-sų kitomis valstybėmis. 
Jis rašo: “Aisčiu žemė’yra laj>ai 
didąlė.ir- turi daug pilių, ir kįek,- 
viepoj pily yra kąraliuą. Tąip 
pat teuyra daug medaus ir žve- 
jybpSį ir karalius ir tųrtjngifiji 

(gurią pįeną, - ir befeir-
tingiejį- ą tarnai gerią midų. Jų 
tarpe yrą daug vaidų. Ąląų>; jię 
neverda,; nes pakankamai tuu 
niidąųs. Aisčiui mirus, jįs ilgą 
laika neląįdpjajn.ąs. Ąįs$iai;- mo
ką lavoną taip sušaldyti, kad, 
vasara ar žiema, jis laikosi su
šalęs ir negenda. Visą tą( laiką 
eina šermenys ir spurto lenkty
nės, kur greičiausi jojikui gauę 
na geriausias dovanas. Poį.Io nur 
mirėlis deginamas ir šertnapys 
baigiamos.’’ ■

(Bus daugiau)

Suazi žemė yrą Pietų Afrikoje. Iš Vakarų Suazi vals
tybę siekia Pietų Afrikos žemė, iš. Rytų Suazi sieną su
daro- Mozambiko respublikos žemė,, o pačioje pietinėje 
pusėje Suazi siekia Zulu žemė. Suazi uostas yrą Ubombo, 
išeinąs Į Mozambiko sąsiaurį. Kitoje Mozambiką, sąsiau
rio pusėje yra Madagaskaras. Einant tiesiai i rytųą nuo 
Ubcmbo, pasiektume patį pietinį Madagaskaru salos, galą.

Pati ilgiausioji Suazi žemės siena yra Pietų Afrika, 
bet Pietų Afrikos valdytojai neturėjo teisės kištis į Suazi 
valstybės reikalų tvarkymą. Suazi. buvo, britų imperijom 
valdoma žemė, bet josios gyventojai turėjo, dideles savip 
valdybės, teises. Jau praeito, šimtmečiu pradžioje britai 
mokė Suazi žemės gyventojus savivaldybės. Dabartinis 
karalius užėmė Suazi sostą prieš 60 metų. Rusijoj buvo 
prievarta- primetama nauja žemės ūkio, žemės, tūrio ir 
kultūros santvarka. Suazi žemės gyventojai kalbą bantų 
kailba. Kaimyninių kraštų gyventojai- kalba bantų kalba. 
Visa eilė pietų Afrikos tautų kalba bantų kalba-. Vienos 
grupės kalba vienokiu dialektu, kitos. — kitokiu, bet jos 
susikalba.

Bet koks afrikietis, atvykęs į Suazi žemę, labai grei
tai susikalba. Bet Suazi gyventojai laikosi senų Suazi 
žemės gyventojų papročių. Jeigu Suazi gyventojai su
tinka su tais papročiais, tai neapykanta atvykėliui pasi
baigia ir esi narys. Be to, Suazi gyventojai kalba ang
liškai.

H5.00
(M.0C
4 tOC

Po to Vaidevutis su Brūteniu, 
nutarė pastatyti Romovę. Krivė 
surado viename puikiame goju
je galingą storą ąžuolą, kurio 
šakos buvo labai išsiskėtę ir ku
rio didumas rodė jo seną amžių. 
Čionai surinko jis žmones ir pa
skelbė, kad galingieji dievai tą 
vietą išsirinko., i norėdami joje 
gvvehti su savo tauta. Žmonės k * v * f \ . .

džiaugėsi, ,bet labiausiąi- stebė
josi; nes dauguma senųjų, nie
kuomet . nebuvo 'dievo paveikslo, 
mate, • garbindami. §aulęf ir mė- 
nesį-'Vaidevutis savo prakalboj 
pasakė ačiū dievams už suteiktą 
žemę ir pareiškė, kad- dievų no-

Ne aš vienas, paprastas kaimo Jurgis, do
miuosi talentingaisiais. So. Bostono aplinkoje gy
venančiais “mockingbirdais” — “devynbalsiais”. 
Į juos prideramai dėmesį yra atkreipęs mano ar
timas kaimynas Antanas Gustaitis. Jis net į .gar
si nes juostas yra įsirašęs tų dainininkų kai kurias 
programines daljs.

Mai> neprisieina aiškinti kas tas mano kaimy-

sugyventų. Sugyvendami brob’š- 
koj taikoj savo tarpe, jie laimė-, 

i šią karus, in turtą, ir garbę tarp 
• kitų tautų. Nepaklusniems, ku- 
; rię tų dievų. įsakymų, nęvykdys,, 
jis, paskelbė kaip bausmę piktuj 
dvasių, kankinimą, kaimyniniųį 

■ tautų, kariškus užpuolimus, ne-, 
i pasisekimus kovose, mirtį, ir pa
tekimą į priešu nelaisvę, vergi-1 
ją, sunkius darbus ir įvairias; 

:kąpčia& ir nelaimės.
.Tas padavimas yra vietomis; 

laljaį:' sųyokiętintąs, nes.’1 LukėS; 
Ę)axid» vyskupas. Kristijonas , ir- 
Simanas Grunau, tą padavimą, 
tik iš vokiškų šaltinių užrašė. 
Pasak Kri§tijpno, tat atsitikę, 
apie 5p0 mętus. po. Kristų. Ma

ras-yra, idant gyventojai drau-Į, tyt, reikalas nustatyti, dievų hie-Į 
giškąi, broliškai ir vienybėje į rąrchiją, kaip ir, bendrą konsti-.

rūpesčius, kuriuos sukelią pergyvenjtų mętų našta 
ir kiti veiksniai, labai vaizdžiai pavaizduoti elegi
nėje (liūdnumo) ir kartu šviesiai linksmoje nuo- 
tąjkojft.

Toką “pųtmelis” (nųą žodžio prisipusi arba 
prisisiurbti, kaip Intelė ratuota), turėdamas visus 
šiame krašte lengvai įsigyjamus patogumus ir ne
varžomą laisvę vęikti lietuviškos visuomenės tar
pe, vis vien liūdi, nors “... už lango cikorijos že
lia, šnera palmės £rie kedrų tvirtų”. Taigi, dėl ko 
toks išeivijos lietuvis sielvartauja? Į šį klausimą 
atsakymą “eleginių satyrų” kūrėjas pateikia, 
klaustuku pažymėtu paaiškinimu. Išeivijos lietu
viui, kaip minėta, turinčiam visokiausius šio lais-

lius jau buvo senas žmogus, bet jis neturėjo būti jąu. vi
sai susenęs, jei preitais metais dar vedė dvi žmonas.

Afrikos ir Amerikos radijo stotys pranešė daug žinių 
apie Suazi tautos karalių, nes jis. buvo pąts. seniausias 
karalius pasaulyje. Jis buvo ne tik senas, bet jis bene 
buvo vienintelis, kuris prisilaikė pačių seniausių Afrikos 
tradicijų. Tos tradicijos atkreipė visų dėmesį nes tiktai 
Afrikoje galėjo gana turtinga pusės milijono tauta, kurios 
gyventojai savo vaikus leido į aukšciąsias mokyklas, 
tvarkė gapą turtingus ūkius, (įąr galėjo tųkįų tradicijų

Tokio putinėlio, tame “eleginių satyrų” rin
kinyje nė šešėlio nėra. Jo vietoje, sutinkame 
skirtingą putinėlį — lietuvį, mėgstantį prisisiurb
ti “gaivinančių skysčių” ir jų veikiamas, medi
tuoti apie gyvenimą ir jo prasmę:

‘%o lįūdi, putinėli, prie baro, 
' Atsirėmęs į kumštį smakru?

Vilniuj sūnų ministeriu daro, 
Dukros — mylimos šeichų tikrų, 
O vaikaičiai geltoni, rudi, —

, Ko lįūdk?”

taitis neturi sau lygių konkurentų* §ayo- hųraori^. 
tinės kūrybos kelyje jis yra išleisdinęs keliąs savo, 
kūrybos knygas, kurios susiįąukė didelio skaity
tojų dėmesio ir buvo apdovanotos literatūrųiėnuą 
premijomis.

1982 m. Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondai išleido naujausią Antano Gustaičio knygą, 
pąv.ądintą “Ko liūdi, putinėli?”. Joję randame 84 
•eilėraščius, kuriuose apdainuojami įvairiri mūsų 
kasdieninio gyvenimo įvykiai. Jie visi, paimti is 
Realaus mūsų gyvenimo, panašiai, kaip visos 
“mockingbirdo” paukščių giesmės, ir pavadinti 
“etegiųės satyros”. Tąs. “ęlęginęs satyra^” prisį- 
ema skaityti pasitelkus jų pKa^njės supratimo ąę-. 
ba išsiaiškinimo nuoyoką. Sakysime, tę, 
ipavadinimas pavaizduotas raąųdsiąme, dęąl. Ror 
mo Viesulo sukombinuotame, knygos aplanke, ku
riame matome kairėje pusėje raguotą velnią o 
dešinėje — sparnuotą angelą, o tarpe šių amžinai 
tarpusavyje besigrumiančių būtybių, įtalpintas- 
šviesai rudomis (o gal norėta — raudonomis?) 
spalvomis, baltais protarpiais išmargintas, nauja
gimio kumščio didumo žodelis “Ko”, žemiau — 
mažomis raidėmis žodžiai “liūdi, putinėli”, ir po

— į suskilusį kablį panašus, pusiau apvirtęs,

Cbicagoje ir priemiesčiuose: 
actams_______________ _

pase; aaęt4 -------- —------
trųh^ męnesiąme ' 

mėnesiui. - . ...
o^vOse JĄV vietose: 

metams ------------- --------

pusei meta -------
mmi mėOMLtme 
viecAm zoėūecuii

laiką drėgną. Joje net mangai ąuga.
Bet viętoą gyventojanas daa; syarbiąu yrą tos. žemės, 

mineralą! Visą krąštą rąįžo. nųų kąl»U( ęinantięji upęlįąį 
kurie tapo pačiais geriąusiais krašto kėliąją. Ipąžnąi 

| krašte lyja ir parkūnąs daužosi, bet vietos- gyvęųtąjąj: 
anksti išmoko perkūno nebijot! Juos baitai išmokė, kaip 
perkūną nuleisti iš debesų į žemę.

Be to, Suazi žemėj yra dideli geležies rū<dos klodą! 
Jie išmoko tą rūdą iškast! Vietomis ji guli pašlaičių 
paviršiuje. Turi didelius asbesto klodus. Neseniai išaiš
kino asbesto ryšį su įvairiomis plaučių ligomis, o pra
monės valstybės be asbesto neapsieina. Tuo tarpu tai yra 
pats pigiausias ir saugiausias izoliatorius. Be to, turi di
delius klodus anglies, cinko ir kitų mineralų.

Gyventojai išmoko gaminti reikalingą pulpą įvairiam 
.popieriui gaminti. Be to, moka gerai paruošti sausos ir 
kenotos mėsos, ypač daug jautienos, ęųk.raųs, medvilnės. 
Išmoko paruošti šią medžiagą eksportui. Karo ipetu britai 
pirkdavo visą perteklių, Pirkdavo japonai, Indijos, gyven
tojai, kitos kariaujančios Europos ir Afrikos valstybės. 
Suazi gyventojai žino pinigo vertę, ir njpka labai tiksliai 
skaičiupt! Visas savo gėrybes jie išvęža Ubombo uostu. 
Jis. priklauso kaimyninei valstybei, bet kaimynai džiau- 

-giasi, kad gali leisti Suazi pirkliams naudotis uostu, nes. 
Suazi-gyventojai už tai moka. ' - \ ?'•?>'

■ Suazi gyventojdi turi savo ginkluotas pajėgas, Savo 
inžinierius, finansininkus, bankus ir- mokyklas. Jie turi 
savo daktarus, profesorius, teisininkus. Bet jie turi savo 
karalių, savo tradicijas karaliams rinkti. Tos tradicijos 

. pamažu keičiasi, bet pagrindiniai papročiai pasilieka. Jie 
‘laikosi- senų papročių, seno tikėjimo, Kraštas keičiasi-, 
bet 1921 metais išrinktas karalius, vaikščiojo basas. Jis 
žinojo, kad praęįto. šimtmečių karaliai, yąi^ięjo basi, tai 
ir ji& laikęsi, tęs tradicijos. Kaa;aUų į iškilmęs lydėjo, pui
kiomis. plunksnuotomis kepurėmis pasipuošę, valstybės 
vyrais, karaliaus ministerial, nors karalius visą gyvenimą 
vaikščiojo basas, tai ir praeitų mėtinių švenčių mętų 

i jis vaikščiojo basas. Inžinieriai, mokytojai, universitetus 
Anglijoje, Prnacūzijoje, Italijoje baigę. Įtąkingesnįų, ūki
ninkų vaikai nesipuošia plunksnomis, skutasi, nešioja 
šiltam klimatui pritaikytus batus, trumpomis rankovėmis 

]marškinius, bet jie pripažįsta karaliui teisęs skelbti nau
jus įstatymus. Praeitą šeštadienį miręs karalius įvedė 
į Suazi gyventojų daugumos tikėjimą nemaža krikščio
nybės nuostatų.

Bet Suazi gyventojai nepripažįsta vienos moters, san
tuokų. Miręs Suazi karalius yra turėjęs virš 500 žmonų. 
Jis yra išauginęs 600 vaikų. Kiekvienais njetais karaliaus 
vaikai kariuomenės parade sudaro pirmąjį žygiųotojų 
dalinį. Basas karalius sėdi ir didžiuojasi savo vaikais, 
žygiuojančiais pačiame priešakyje. Daugpatystę pripa
žįsta ir Suazi žemės, inteligentiją. Galimą turėti keliąs 
žmonas, bet privaloma visas išmaitinti ir vaikus išauginti.

H5.0C
S24.0C
(12.00
S5.0C

^40.00

dėl mūs porinių veiksnių tarpusavio peštynių dęl 
okupuotos Lietuvos vadavimp darbų. Tas pešty
nes, neduodančias jokios naudos okupuotos Lietu
vos gyventojams, ū ^iąi Lįętųvai,. knygos 
liūdi, putinėli?” kuręjaąšitai»>pavaizduoja:

šmaikšląųs. humoristinio Rodžio vynas, kuris, pra
linksminą kiekvieną į jo poezijos pąrengūną atsi
lankiusį. Tuose parengimuose jis artistiškai skai
to savo humoristinę poezija, tiesiogiai, lięčiančią 
klausytojus ir jų daromas visokiausio pobūdžio 
klaidas^ Tos pašaipos sau nepastebėdami, jo reči
talių klausytojai jį tiesiog pagarbina. Tai dieviš
ka poeto dovana.

U ką bendro su “mockingbirdu” arba “devyn
balsiu” turi Antanas Gustaitis? Labai daug.-Visų 
.»j a ; ^kingbirdai*, athkdami 3avo koncerti

nes pr^pran; įjungia į jas pašalinius garsus.
Anginas Ga.-g itis savo humoristinei poezijai 

■’•ealąiją fryvenirnn įvykius, juos perleis-

THI UTHUAMiAM DAH.T
^įbllsbed D<šy Xxcept wy Xwt FkK 6*-,

17» KalsrW Sfros^ IL TelpmTri

Aš January 1, IrBt

Chicago $45.00 per $24-00 per 
six months. $12.00 pe? 3 months. 
other USA locah&ėi $40.00 per year, 
V'^00 per fix months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
ether countriet $43.00 per year.

Prū§ų seimas, konstitucija ir laisvės apsaugą 
(Tęsinys)



Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Telefonas 523-0440

1424 South 50th Avenue

PERKRAUSTYMAI

Sekmadienio ryte Paryžiuje mirė

prof. Algirdo Greimo žmona

RADIJO iElMOS VALANDOS

Brangiam tėvui ir uošviui

JULIUI ZALATORIUI

DALIA ir KAZYS BOBELIAI

24, 1982

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

MMvvię

Dirsktorię

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
3907 Wesi 103rd Strset "" 

Vaign^ng pagal susitarimą.

Liūdėti liko vyras Algirdas, duktė Ada ir sesuo 
Clevelande, Ohio, Aldona Bagdonaitė Cosmes.

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Apdrausta, p«ricr«uctytnM 
ii Ivairiy «tctvmv* 

ANTANAS VILIMAS 
T«L 376-18*2 arba 376-5994

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES automobiliams pastatyti

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedė|a — Aldona Daukut 
778-1543

— Naujokų, ėmimo priešas 
Benjamin Sasway planuoja pa
sirinkti ginklų rūšį ir stoti kraš
to gynybos tarnybon.

bout the 
House

DR. C. K. BOBELIS. 
Prostatos, inkstų ir šlapumą 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

SL Petersburg, Fla. 3371g 
Tel. (813) 321-4209.

Šeštadieniais Ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stoti*. WOPA • 1490 AM 

trandiuojamoa iš mO»v stvdtjo* 
Marquotta Parka.

Danguolė Ilginytė su broliuku Kęstučiu džiaugiasi su gyvuliuku 
tremtinių stovyklos apylinkėje.

(LACKAWIC5)
U24 U EST 6&th SYRETT KEfubBc 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pnloe Hilu, AL >14-4411

Dr. Jonas F, Mažeika
D JJA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, UL 

Off. teL 423-8380 
Valandas pa^al susitarimą

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
patarėjoj ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

— Vincas Viskanta mirė nuo 
širdies smūgio. Iš Kalifornijos 
atvažiuoja abu sūnūs. •

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naijejoje Anglijoje. U stoties 
WLYN, 1M) banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausio pasauliniu 
Unių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Paseką. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Btario 
reikalais kreipts į Battle Florists — 
gėlių bei dovanu krautuvę. 502, E. 
Broadway, Sa Boehm, Mass. 02127. 
Telefonas 268-0<k9. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasr 
rinkimas lietuvišku knygą ir jie- 

tuvrtką dovaną.

DR PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CMM&uatt, RisNka.
J»»aiciafe4 4irMct«ri<ra

IMS «. Menkais £4. W/wtrh—n, |U
VALANDOS: t 9 darbo dlezumls i* 

kai «ssr% tot*dUni 8—3 m, 
TaL: 5*3-2717 ube 562-2729

Laidimai — Pilna apdraafe 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERRNASa TaL 925-8063

PALESTINIEČIAI PALEIDO 
IZRAELIO LaKUNĄ

TEL AVIVAS, IzraUis. - 
Penktadienį palestiniečiai palei
do du nelaisvėje laikytus Izrae
lio karius. Pirmiausia palesti
niečių karo policija atidavė iz
raelitams nelaisvėn patekusį la
kūną Aharon Ahiaz. Jo lėktu
vas buvo priešlėktuvinių patran
kų numuštas pirmą invazijos 
dieną. Lėktuvas buvo sudaužy
tas, bet jo pilotas pajėgė iššokti 
parašiutu ir buvo paimtas ne
laisvėn.

Lakūnas gerai atrodė, nusi
penėjęs. Izraelio karinė vadovy
bė grįžusio lakūno neklausinėjo 
ir nesulaikė. Paprastai jie vyk
do įsakymą grįžusius belaisvius 
siųsti į kariuomenės štabą, ten 
nuodugniai juos apklausinėja ir 
surašo protokolą. Tel Avivan 
grįžusį kapitoną leido susitikti 
su žmona ir 8 metų sūnumi, pa
ilsėti, o tiktai vėliau teks sura
šyti protokolą apie patekimą 
nelaisvėn.

Palestiniečiai taip pat paleido 
karį Ron Harush, kuris buvo 
prieš savaitę palestiniečių suim
tas. Jis buvo nuvežtas į Tel Avi
vą ir sutiktas visos šeimos. Pa
lestiniečiai taip pat įteikė Izrae
liui devynis karstus su žuvusių 
izraelitų kariu lavonais.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS it 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: minui. 1—6 popiet 
letvirtad. 5—7 rak nfc. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezideacilec tetefe 448-5541

sakyta, kad jis neturi teisės save 
vadinti visuotiniu. Visuotinis 
Amerikos Liet. Seimas įvyko 
1914 m. spalio mėn. 1-3 dieno
mis New Yorke.

Kovo 9 d. Aušros Vartų liet, 
parapijos maldininkės užprotes
tavo prieš kun. Ambrozaičio su
tikimą mirusią Petrošienę palai
doti su bažnytinėmis apeigo
mis. Velionė, būk, nebuvusi baž
nytinė ir gyvenusi su vyru be 
šliūbo. Kun. Ambrozaičiui pro
testo nepaisius, susirinkusios 
moterys atsisakė kalbėti pote
rius, apleido bažnyčią ir užstojo 
duris iš lauko. Klebonas iškvie
tė policiją ir moterų streikas 
buvo likviduotas.

Wallf between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
•o-ęaDed 4open floor plan” 
In interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
.by returahg veterans of World 
Wartt.

The desire for something 
different from the two-story 
homes many terricemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch* 
style” hcuset mto a trend. 
Climbing stain became passe 
M at!or*4evel living wat 
embraced by new families 
coping wih the post a az baby 
bdom/*

Now as we enter the 
energy-co pious 1980’s, the 
©pen flo>r plan reappears, 
looking frosh and new. How
ever, this tir.ie it bears a 
different name. It is called 
•“the great room” whica in- 
K>rporate< living, dining and

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

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

tokiu adresu:

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telet 476-2345

Aikštės automobiliams pastatyti

food preparation acthntfes in* 
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant Crick -pattern 
floor covering. It is GAF’s 
handsome sheet vinyl hi the 
“ Newburgh Brick” pattern in 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern, has the. look ęf 
real bnck, yet mains its 
natural shine with Uttle maJn> 
tanance. The Qu>>Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9' and 12* widths 
at your nearest home improve* 
ment center or building suopty 
dealer

Suorganizuota birželio 25 d. 
Zecerių (spaustuvių raidžių rin
kėjų) sąjunga, kurion buvo pri
imami tik Chicagoje dirbą rin
kėjai.

Chicagoje 18-oje apylinkėje 
įsikūrė Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Benas, 1925 m. turėjęs 
per 70 narių. Benas patarnavo 
įvairioms iškilmėms, koncer
tams, piknikams ir pobūviams. 
Veikė daug metų.

(Bus daugiau)

mirus,
jo dukrą Leontiną Dargfenę, žcntą\.dr. ■ Vytaptę 02rgį 
ir visus artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai už 
jaučia

—Egasae"g^ „J ,1 ■ - į, ■ .-S=tykW K. Low«, N.H.FX. lUp

Sybia K. Low^ a member of the National Home Faehiom 
League ie Floor FaMon Specialist, GA F Corporation.

The 'Great Roam’ Latest Trend In Interiors i

— Vakarų Beiruto kovų me 
tu žuvo 300 Izraelio karių, be 
jie siuntė Izraelin žuvusius lai 
doti.

(Tęsinys)
Inž. P. Skalandžiūnas, atvy-l 

kęs Amerikon, gana sunkiai dir
bo įvairiose dirbtuvėse ir susi
taupęs kiek pinigų, įstojo į Val
paraiso universitetą. Studijas 
sėkmingai pabaigė, gaudamas' 
inžinierių diplomą.

Dr. C. K. Vezelis, baigęs Lie
tuvoje tik dvi klases, 1903 m. 
atvyko Amerikon. Pradžioj lan
kė vakarinę mokyklą, o 1907 m. 
stojo į Varparaiso universitetą. 
Tolimesnes studijas tęsė Chica-i 
gos dantų chirurgijos kolegijoje 
ir gavo dantų gydytojo prakti
kos teises.

Z. Vitkauskas, atvykęs Ame
rikon, įstojo į Valparaiso uni-- 
v’ersitetą. Buvo gabus ir darbš- 
:us, domėjosi lietuvių kalba ir 
iteratūra. Ištisus du metu lietu
sius studentus mokė lietuvių 
caTbos. Sėkmingai pabaigęs stu
dijas, gavo registruoto farmaci
ninko teises.

Clncagos Lietuvių Draugijų 
! Sąjungos direktorių posėdyje 
lutarta suorganizuoti Lietuvių 
Aaudonąjį Kryžių, kuris turėtų 
tvarkytis pagal visus tarptauti
nius įstatymus.

Chiėagos vyskupas užstatė šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią ir pa
ėmė iš Union Trust Co. $88,000. 
Paskola buvo paimta penke- 
riems metams po procento. 
Parapijiečiai turėjo kasmet iš
mokėti po ’$17,600 ir nuošim-

■ čius.
Vasario 8 d. Chicagoje susior-

KULTŪRINES CHICAG0S LIETUVIU
ORGANIZACIJOS

ganizavo lietuvių mėsininkų ir 
maisto krautuvių savininkų są
junga Bridgeporte. Tikslas: 
veikti bendrai prekyboje, gelbė
ti vieni antriems įvairiuose rei
kaluose ir rengti draugiškus pa* 
silinksmini mus, S-gos nariui mb 
rus, organizalija pirkdavo gėlių 
vainiką. Naujai Įkurtoji sąjun
ga turėjo 36 narius. Pirmaisiais 
organizatoriais buvo: K. Beina- 
rauskas, J. Balčiūnas, K. Beren- 
kis ir K. Ak Minėtas. Pirminin
kas — A. Urnėžis ir sekr. — A. 
B'udris. Po kelių metų pairo.

Gegužės 15 d. Grand Pacific 
viešbutyje įvyko Chicagos lie
tuvių inteligentų pasikalbėjimai 
apie visuotinį Amerikos lietuvių 
suvažiavimą. Iniciatorius buvo 
adv. Bradčiulis, dalyvavo: adv. 
Bradčiulis, adv. J. BagdžiūnasK 
dr. Rutkauskas, dr. K. Drauge
lis, adv. K. Gugis, dr. P. Grigai

tis, J. Kulis, Juška, dr. A. žy- 
inontas, J. Gabrys, St. Tanene- 
vičius, Sliakys, Kučinskas, Go- 
lumbickas, šarka, A. Olševskis, 
dr. Graičiūnas, kun. Serafinas, 
kun. Ambrozaitis ir kun. Skrip
ka. Buvo svarstoma, ar R. Kat. 
Federacijos 1914.8.21-22 dieno
mis šaukiamas seimas Chicagoj 
gali vadintis visuotiniu Ameri
kos Lietuvių Seimu. Po ilgesnių j kad jis kalinių darbo nenaudo- 
diskusijų vienbalsiai buvo pasi- ja ,jam reikalingi specialistai.

DR. FRANK PLECKAS 
__ OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71sr St T«L 737-5149

Tikriną Akis. Pritaiko akiniu^

ir "contact lenses,\

— Prancūzija pasiuntė dau
giau karių į Beirutą, kad sau 
giai būtų išvežti palestiniečiai.

— Manilos policija suėmė di
doką skaičių opozicijos vadų ir* 
pradėjo tardymą.

— Sovietų valdžia paneigė ži- i > 
nias, kad prie Sibiro naftotiekio j 
darbų būtų varomi kaliniai. So- 
vietų vamzdžių gamybos minis- t

| teris Boris Ščerbin tvirtina, į

M*'



Antanas Andriulionis

11. 60454

Z. Vinciūnas

KAM

USIBASTYMAI

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DEL LIETUVOS

82.00
KAINA

Naujienos, Chicago, 8, ID. Tuesday, August 24, 1082

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

p’tg put

SPALVOTAS FILMAS 
“VAGIS NAKTYJE”

84.00
83.00

UNION PIER, MICH.
block from Lake Michigan, 

90 min. from Chicago.
2-1 bedroom duplex, 

terms, $35,000 or offer. 
LAKESHORE REALTY

Call (616) 469-2524

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS" .

F. NEDAS, 4059 Archer Ar***, 
Chlosc, 1IL 60831 Tek YA 7-59M

SiuntiniaijLietuvą 
ir kitus kraštus

ENERGY
WISE Z

Oręanfea ear pools M z* 
uyi gaaohn®. j
Don’t be s Bsm Latarf

PRIKLAUSO PALES 
TINOS ŽEMĖ?

TtusAPS UO P^

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

sun moi ino iy
Butoueuff
JOJ tn

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

$17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

A. T V ERAS
Laikrodžiai tr brangeayMa 

Pardtvžmu ir Taisymai ?
2646 W«t t«th StTMt 
Tat REpubllc 7-1941;

i Notary Public .< 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

F. ZapalU, Apent 
J2WW W. 95th H 
Ever*. Park, 111. 
40642, - 4244654

LAKESIDE, MICH.
Asfaltuotas takelis veda įkai

niui Į Onos ir Liūdo Kronų so
dybą. Sodybą ir pakelį gaubia 
gėlių vejos, "vienoje kelio pusė-

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITLS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kadai* Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

— Sovietų maršalai uždraudė] 
Chruščiovui visiškai suniekinti 
Staliną. Jis karo metu buvęs 
naudingas Rusijai. ,

Vilko Šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo ’XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Mcakley rinkimų rėmėjas 
Boston, Mass.

Kanai. Žemi — Pardavime! 
M1AL ESTATE FOR SALE

18-toj apylinkėj moteris turi 4 kam
barių butą ir pageidauja rasti kitą 
moteriškę, sutinkančią gyventi tame 
oačiame bute.

Skambinti 733-12S3

RENTING IN GENERAL 
N uomo s

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pmulnla- 
kams. • Kreiptis: <

X LAURAITI!
4645 So. ASHLAND AVI. ..

-■ i ’ - . TeL 523-8975 . - <

Advokatas 
GINTARAS P. CEPŽNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
vai. ryto iki 6 vaL vakaro. 

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

TeL 776-5162 
2649 West 63nfc Street 

Chicago, UI 60629

ELEKTROS ĮRENGIMAI ' 
PATAISYMAI

Turiu C h ic a gos miesto ia'KEHtį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ava.
Tol. 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
'K MAMŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

. • NOTARIATAS • VERTIMAI.

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
>adėti teisininko Prano ŠULC 
■aruoštą, — teisėjo Alphonse 
•YELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
kleista knyga su legališkomia 
ormomis:

Knyga su formomis gauna, 
aa Naujienų administracijoj'

Šių metų rugsėjo 14 dieną bus Bostono miesto 
balsavimai ir pareigūnų rinkimai į kiekvieną vietą.

Visiems lietuviams svarbu turėti svetimtaučių 
gerus pareigūnus, kurie mūsų reikalams visur pri
taria ir pritars. Toks yra g-.rbiamas Kongreso at
stovas JOSEPH MOAKLEY, kuris visuomet mūsų 
reikalus gina ir padeda.

Taigi, visi balsuokime už JOHN JOSEPH 
MOAKLEY Kongreso atstovo pareigoms Washing
tone. Rugsėjo 14 dieną atiduokime savo balsą už 
JOSEPH MOAKLEY.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke> 
339,500. Savūiinkas duoda paskolą. ;

2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
o butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga: 
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. «

2 sklypai arti vandens. į
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878 »

S061 33NIS aNVTODVDIHJ DNIĄK3S 
t-6 '3»S W.W ««nCK

LiLL-LM "tol 'SGJrf ‘SBJjsneuBZBy jejej
80909 TU 'ODVOIHO: OYOH MYWH30 1S3M 31.33

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Tek 847-7747

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

(Bfarfacf « MQ

S9MAVS

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

je išsirikiavusios, eglės,'o antro
je klesti ilga graži gėlių vė

(Iš šv. Rašto pranašysčių)
Ateinantį sekmadienį, t. y. 

'ugpiūčio 29 d., tuoj po pamal
dų, kurios, prasideda 2 vai. ir 
30 min. Lietuvius Koplyčioje, 
3638 W. 8?rd St., Chicagoje, ro
dysime spalvotą filmą ‘ iš šv.- 
Rašto p r ą našysčių “VAGIS 
NAKTYJE-’. Įėjimas nemoka
mai. ’ ■’ ' ..

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprajrtai įdėmius gydy- < 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905. 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
ausirūpinimą___________________________

Dr. A. J. Gosscn — DANTYS, jų priežiūra, f veika ta ir 
grožis. Kietais viršeliais ____________ __

Minkštais viršeliais, tik _________ ___
Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI perriuntimo iSaidama,

K. čiurinskas ........... $25.00
A. Degutis ............L..a 25.00
A. Urbaitis ...i.................  25.00
S. Baleckaitienė_ ..... 20.00
A. ir S. Cipliai .. ...... 20.00
J. Girdžiūnas .......  20.00
J. Jasaitis ___  20.00
J. čerakavičius ......... 104)0
M. Gvozdžius ..... 10.00
V. Kaltūnas _ 10.00
O. Jasienė ...........   5.00
R. Jasaitienė "5.00
A. Smilgius ............... 5.00
$200 auką persiųsta R. L. B

Centro

likuonims amžinai”. Pradžios 
kn. 12Į7 ir 13:15.

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti /“Gerosios Naujienos 
Lietuviams ' radijo programos 
šiandien 8:45 vai. vakare banga 
1450 AM par “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barsus radiją girdėsite1 
“Pražuvęs per apsileidimą”.

Parašykite mums. Prisiusime1 
knygelę. “Užgimęs laisvas”. Mū
sų adresas:' Lithuanian ■ Minis- 
ries, P.O.- Box 321,-Oak Lawn, I

aldybai.
K. čiurinskas

Šiek .tiek apie gen. T. Kosciuškų
. Visų lietuvių dienrašty “Nau
jienose” redaktorius savo š. m. 
Tugpiūčio 10 d. vedamajame nu
rodė, jog amerikiečiai gennerolą 
T. Kosciušką laiko lietuviu ir 
Juo didžiuojasi.

■f Kadangi lenkai su mūsų len- 
ikų Trojos arklio garbintojais jį 
laiko lenku ir visur tai rekla- 
įnuoja, tai tenka nors šiek tiek 
fepie gen. T. Kosciuška pridurti. 
Tai nepaprasta asmenybė ir lie
tuviams didelė garbė, nes garsu
sis prancūzas Lafayette genero
lą Kosciušką pavadino didžiuo
ju žmonijos herojų.
* Ypač amerikiečiai ji labai 
vertina, drauge primindami, kad 
ir lietuviams , jis' daro didelę 
Jjarb-e. štai ką amerikietis prof. 
A. Aldrich (The Marian, 1960 
in. birželio numeryje) byloja: 
“Gratitude to the Lithuanians. 
Those tof us who trace our an
cestry/to the early years of this 
^bmitry and to the founding of 
these United States owe a tre- 
naendous debt of gratitude to 
the Lithuanians as we remem
ber that it was T. Kosciuška, on
ly 30 years of age, yet a Briga-

[i Kam
[“Šitą šalį aš duosiu tavo pali- 
į kuonims... Visa žemė, kurią tu 
matai; aš duosiu tau ir tavo pa

dier general, who came to Ame
rica to help G. Washington 
during our strugle for freedom. 
It was General Kosciuška, who 
saved West Point” — kuriant 
JAV nepriklausomybę, lietu
viams tenka didelė padėka, ką- 
da prisimename gen. T. Kos
ciušką, kuris atvyko į Ameriką aukojo 
padėti G. Washingtonui kovo-; 
jant už mūsų laisvę”. į į

Gen. T. Kosciuška (liet. Kas-! 
ciušis) gimė 1746 m. pietinėje 
Lietuvoje prie Naugarduko iš J 
tėvų lietuvių. To’dėl jis save lai-! 
kė lietuviu ir savo tėvyne laikė • 
Lietuvą. Tad ir savo 1790 m. va-. 
sąrio 7 d. laiške gen. Niesielows-j 
ki Tadas Kosciuška rašė: “Leis-1 
kite man sugrįžti Lietuvon. ą.I 
Aš esu ne kas kita, kaip tik lie
tuvis”. Net 1806-VI-28 d. savo’ 
testamente įrašė, kad jis~ esąs' 
lietuvis. * - Į

Rugpiūčio 14 dieną būrelis L. 
Krono draugų ir gerbėjų susirin j 
ko į jo rezidenciją pasveikinti jį 
su 70 metų gimtadieniu. Jau
kioje ir gražioje rezidencijoje, 
prie puikiai šeiminnkėš-paruoš
to vaišių stalo.,. Jubiliatui sugie
dota-ilgiausių'metų. Svečių bu
vo iš Chicagos, Cicero ir jo kai
mynai. -. j

Rusteika solo išpildė keletą 
dainelių, išjudindamas ir visus 
vakaro dalyvius. Nuotaikingoje 
aplinkoje dainų pynė sklido vie
na po kitos. .

Svečiais buvo: Jasėriai, Lie-' 
pai, Raseikos, Mišauskai įr kt., 
Jubiliatas dėkojo svečiams užj 
atsilankymą ir jo pagerbimą.

O. ir L. Kronai Kaune turėjo 
savo gėlių parduotuvę ir prie-’ 
rųiestyje šiltadaržį^ . Amerikoje 
buvo didelės gėlių auginimo ir 
pardavimo kompanijos tvarky
tojas ir turėjo savo žinioje daug 
darbininkų.. Pavyzdingas daržo
vių daržas klesti jų sodybos pa
kraštyje.

Kronai yra geraširdžiai ir gra
žiai sugyvena su savo kaimy-i 
nais.Užugintas vešlias daržoves 
dalinasi su kaimynais rakūnais.

‘ r? L- J. B.

ansa

— BALFo Chicagos apsk’l 
Marquette Parko 5-tas skyrius 
rengia rudens gegužinę, kurj 
įvyks š.m. rugpiūčio 29 dieną. | 
12 vai., Vyčių salėje, 2155 Wes| 
17th St. Veiks virtuvė, kavinė* 
bsras, ir laimingas, laimės šuli 
nys, svečius linksmins Gintaro 
orkestras. Gegužinės rengėja! 
maloniai kyiečia visuomene gęĮ- 
gūžinėje gausiai dalyvauti. Saį 
vo dalyvavimu paremsite BALj 
Fą, nes parama kbai reikalinga-

— Chicagos Lietuvių. Spaudoj 
klubo susirinkimas įvyks rugį 
sėjo mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu! 
vio Sodyboje, 6515 So Califorl 
nia Avė. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti, nes yra svarbių re: j 
kalų aptarti. Vaidyba Į

— Šv. Kryžiaus ligoninė įvej 
dė vienišų gyventojų patikrini 
mą. Kartą į dieną patelefonuoju 
ir paklausia, kaip sveikata. Jei 
neatsiliepia, tai pasiunčia slau 
gę patikrinti.

— Lietuvos konsulato rūmr! 
remontui, ' Washington- -D C.,į 
per R. Lietuvių *B'endruomenr

HOMEOWNERS POLICY

ueoq puė 
[wapaj

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




