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. SĖKMINGAI PRAĖJO LIETUVIU 
FESTIVALIS MARQUETTE PARKE 

3982 m. rugpjūčio 28 d. 1 vai. 
prasidėjo festivalis Lithuanian 
Raza Court, prie Washtenaw 
gatvės. Vienas iš komiteto narių 
pradėjo festivalį. Vadovavo Fr. 
Savickas, Fr. Brady, Z. Miku
žis. Amerikos ir Lietuvos him
nus sugiedojo tautiniais drabu
žiais pasipuošusi ponia Mažei
kienė. Sveikino Lietuvos gene
ralinė konsule J. Daužvardienė 
abie jomis kalbomis. Kalbėjo 
Chicagos miesto - burmistre J. 
Byrne, Fr. Savickas, Fr. Brady. 
Namų Savininkų- D-jos vardu 
valdybos nariai burmistrei Įtei
kė, dovaną. Estrada buvo perpil
dyta organizacijų nariais, tarp 
jų buvo vysk. V.- Brizgys, kleb. 
A.-Zakarauskas; kun. A. Trakis 
ir kiti.:i - '

Grojo net keturi orkestrai: 
prie tribūnos, prie kepyklos tik 
instrumentų m e c h ą n įzuotas, 
prie; Campbell ir prie Artesian 
jęfes. Protarpiais jaunimėlis pa
trepsėdavo ir netjjsašokdavo. 
. /įppusi .gatvės stįtai už^taįy-

vėje beveik spūstis. Jaunimėlio 
rankose buteliai su alumi ir kiti 
šalti gėrimai. Tavernos perpil- Į 
dytos kostiumeriais. šoko Fr.; 
Zapolio vadovaujami šokėjai. ;

11 vai. pradėjo lyti. Vėliau 
pragiedrėjo ir susitelkė masė 
žmonių. Tarp išstatytų pardavi
mui įvairių reikmenų, ir kazimi- 
rietės turėjo keletą stalų. BALFo 
pirmininkė M. Rudienė ties 
BALFo raštine su talkininkais 
rinko aukas ir dalino batonėlius. I

Praėjau net 4 kartus. Pasku- Į 
tinį kartą 8 vai. Publikos Jbuvo ‘ 
praretėję. Kai kurie stalai dar J 
buvo apkrauti prekėmis.

Fr. Savicko wardo įrašu da-1 
lino “shopping bags”, į kuriuos! 
žmonės susidėjo pirkinius.

Nepaprastai daug policijos. 
Tvarka buvo pavyzdinga.

Pagarba priklauso rengėjams 
ir dalyviams, orkestrams, cho
ristams ir biznio savininkams 
už vaišes ir gėrimus. Kada bai-j 
gėsi, nežinau.

Ant rytojausL jjatvė^ užteršta ‘ 
Ta^Įvairių daiktu p^avimuiri buteliais, kenais, >popiergaliais. 
paveikslai, knygos, gintariniai Buvo clarbo parengti net ketu- 
kąroliai, lėlės ir net audinių, rias estradas, nemažiau apvaly- 
Buvo pĮardavinėjąmi su įrašais, ti gatyę.
ir marškiniai. O ties tavernomis, 
krautuvėmis ir,stalai parengti 
syečiamš pasivaišinfi5XReg. Liet. 
Bendruomenės ; valdyba turėjo 
stalus ir patiekė skanųu maistą 
šu,-Saitais <gefim,ais. Alvyko net 
“Šarkas” rį^torąno ^daliftyš su 
gėrimarS'dr:- valgiais/

1 Dalyvavo ŽO,WO žmonių. Gal-

Buvau ir pernai. Atrodo, kad 
publilįo^šiemet daug /jaugiau ! 
buvo..-Biznio/stalų ir pardavimo 
reikmenų abipUs^pilna gatvė.

Eiliniam x stebėtojui atrodo, 
kad festivalis puikiai nusisekė 
ir lietuviai gerai reprezentavosi.

K. Paulius

3 ATEIVIAMS UŽTIKRINTA PILNA 
: s - ĮSTATYMŲ GLOBA

Ryšium sū bylomis dėl vadi
namų karo nusikaltėlių, Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas dr. K. Šidlauskas pasiuntė 
raštus Įvairioms Vašintgono 
Įstaigoms, primindamas, kaip 
nagalima pasitikėti Sovietų Įstai
gų paruošiamais dokumentais ir 
liudijimais.

Be kitų,- gautas atsakymas 
kongresmano H. Washingtono, 
kuris užtikrina, kad JAV rezi
duojantieji asmenys pasiliks pil
noje JAV Įstatymų globoje. 
< * * * ■

REIKŠMINGAS PARTANA-
VIMAS LIETUVAI

ALTas gavo keletą atspaudų 
australų laikraščių. Ypač didelį 
prielankumą lietuviams rodo 
‘The Catholic Weekly*’, šis laik
raštis įsidėjo ilgą, išsamų pasi
kalbėjimą su Australiją lankiu
siu VLIKo pirmininku dr. Kaziu 
Bobeliu.

Taipgi išspausdino Australijos

teilietuvių sąjungos žmogaus 
sems ginti plačią informaciją 
apie trėmimus ir kalinimus 
okupuotame Pabaltijyje, ypač 
plačiai informuojant apie A. 
Terlecką.
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Rugpjūčio 31: Raimundas, 
Rožė, Dangerutis, Imbarė, Go- 
tautes, Vilmė. į

Saulė teka 6:15, leidžiasi 7:27.
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MININTĮ SOLIDARUMO STEIGIMĄ
PRIŽADĖJO BAUSTI KIEKVIENĄ,

SEKMADIENĮ VARŠUVOJE SUĖMĖ 27 ĮTAKIN
GESNI US SOLIDARUMO ORGANIZATORIUS
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VARŠUVA, Lenkija. — Sek- tų dalyvauti ,prieš 600 metų 
madienį generolas Vaitiekus Ja- čen.^takavoj pasirodžiusios Juo- 

!ruzelskis pasakė kalbą, kurioje * (tosios Dievo Molinos sukakties 
I jis patarė lenkams būti ramiems, 
i nevesti jokios kovos prieš da- 
įbarlinę vyriausybę ir jos įvestą 
ikaro stovį. Tuo pačiu metu gen. 
Jaruzelskis uždraudė lenkam 

i minėti Solidarumo unijos įstei- 
■ gimo dviejų metų sukaktį antra
dienį., Lygiai prieš du melu bu- 

jvusi vyriausybė pasirašė sutartį 
su Dancigo laivų statybos dar
bininkų unija, pasižadėdama 

! neleisti komunistams kištis į 
; darbinihkų uniją, atimti komu- 
! nistams visas mėsos, riebalų, 
drabužių,'; butų ir kitas privile
gijas, Tas sąlygaą tuometinei 
darbininkų unijai padiktavo Le- 
šek Valensa, laivų statybos 
darbininkų unijos pirmininkas.

Gen. Jaruzelskis pripažino, 
kad buvusi vyriausybe padarė 
kai kųriąs ųuolaidas Solidarumo 
unijair bet včiiau pradėjp^UJbaį. 
aktyviai priešintis, nes jam lali?! 
nepaliko Solidarumo unijos ves
ti streikai. Jis norėjo, kad dar
bininkai noriai dirbtų ir kuo 
greičiau siektų atstatyti suirusį 
krašto ūkį, palikdami politinę 
veiklą, komunistų partijai, pagal 
Brežnevo įsakymą, kuris Jarn- 
zelskį išstatė partijos prieša
kyje, /

Jaruzelskis ir dabar griežtai 
1^. ’ priešinasi Solidarumo unijos 
•j vadams. Kalėjimuose dar yra 

kontroliuoti palestiniečių išveži- Solidarumo .unijos veikėjų, 
iną, gauti tikslius jų sąrašus, at- Prisakė prieš Jaruzelskio 
imti ginklus, bet kai atvažiavo ives^ karo stovį. Jis pabrė ė 
prancūzai su italais, tai visi iz- kad karo stovis bus Lenkijoje ir
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šiandien Lenkijos kariai yra pasiryžę uždrausti bet kokias demonstracijas 
v Varšuvoje,,Dancige,. Poznanėje, Krokuvoje ir kituose miestuoseK o Solida

rumo unijos vadai paskelbė protesto demonstracijas visoje Lenkijoje.

BEIRUTO MUSULMONŲ SEKCIJĄ 
UŽĖMĖ KAIRIŲJŲ MILICIJA
SEKMADIENĮ Iš BEIRUTO IŠVYKO 1.700 PALES

TINIEČIŲ I SIRIJĄ, KIPRĄ, JEMENĄ
BEIRUTAS, Libanas. — Sek

madienį iš vakarų' Beiruto išvy-
( ko dar 1,700 palestiniečių. Dau
guma išvyko vieškeliu į Siriją, 
kiti išplaukė tiesiai į Kipro salą, 
kur jie persėdo į kitus laivus. 
Vieni išplaukė į Siriją, o kiti iš
plaukė tiesiai į Jemeną.

ČEKAI SU LIETUVIAIS Pirmadienio ryte visame mu- 
' sulmonų agyvntame Beiruto 

Čekų imigrantai Čikagoj, prie sektoriuje pasirodė musulmonų 
Adler planetariumo, stato pa- paruoštas pranešimas, kad visą 
minklą savo rašytojui, laisvės sektorių valdo Ibrahimo Quollet- 
kovotojui Karei Havliccvui. Pa- lato vadovaujama milicija. Nau- 
minklo. pamatų prakasimo iškil- jas milicijos vadas praneša, kad 
mes įvyko rugpjūčio 12 d. Invo- palestiniečiams išėjus, jis nieko 
kacijai sukalbėti"^kai pasikvie- neįleis į musulmonų valdomą 
te lietuvį kunigą J. Ptunskį, vakarų Beirutą. Tai reiškia, 
ALTo informacijos direktorių, kad neįleis izraelitų, neįleis 
šį lietuvio invobacijos teksią niečių ir kitų karo jėgų.
vėliau išspausdino čekų laikraš
tis “Nedelni Hlasatel”, drauge 
įdėdamas ir kun. J. Prunskio 
straipsnį “Čekoslovakija 
būti laisva”. 

♦ ♦
VALSTYBĖS DEPAR

TAMENTO RYŠIAI 
SU LIETUVIAIS

liba-

turi

Pabaltijo reikalų vedėja Vals
tybės departamente . Mildred ‘ 
Patterson, gavusi lietuvių nuo- 
traukas su ja ir lietuvių laikraš
čių iškarpas, atsiuntė laišką 
Amerikos Lietuvių Tarybai, pa- ■ 
žymėdama, kad jai buvo malo
nus susitikimas su lietuviais mi
nint de jure pripažininmo suę ; 
kaktj Vašingtone ir kad ji tikisi 
vėl su lietuviais pasimatyti.

* (ALTo ibformacija)

Arafatas išplauks 
paskutinis

% i V ’ 1

šeštadienį buvo pasklidusi ži
nia, kad Jasir Arafatas, palesti
niečių vadas, jau praeitą šešta
dienį išplaukęs į Kiprą, o iš ten 
plaukiąs tiesiai į Tunisiją. Buvo 
gandų, kad jis plauksiąs j Siriją, 
kur bus didžiausia plestiniečių 
stovykla, bet sekmadienį paaiš- 
kėjo, kad jis dar tebebuvo va
karų Beirute.

Sekmadienio rytą J. Arafatas 
pasirodė vakarų Beirute. Jis su
sitiko su keliais užsienio laikraš- 
či ųkorespondentais, su kuriais 
jis pasikeitė keliomis mintimis. 
Jis pareiškė, kad jis i išvainos 

'l paskutinis, bet rjii nepasakė, ka
da jis išvažiuos. ’

Niekam ne paslaptis* kad Bei-

rute pasiliks grupė palestiniečių, 
kurie neduos ramybės libanie
čiams, bet Libano prezidentas 
yra pasiryžęs visus nuginkluoti, 
kad nauja vyriausybė galėlų 
valdyti kraštą.

Sirijos sunkvežimiai 
skuba j Beirutą

Pirmadienio ryte iš Sirijos 
įvažiavo į Libaną 50 Sirijos 
sunkių sunkvežimių palestin’e 
čiams parvežti iš vakarų Bei
ruto. Libano j pasienio sargai 
patikrino sunkvežimius ir leido 
jiems važiuoti tiesiai į vakarų 
Beirutą.

Sirijos pasienyje izraelitai ne
sirodė, nes palestiniečius vieške- 
keliu į Siriją lydėjo Italijos ka 
riai. Jie prašė izraelitus nepasi
rodyti, kad išvengtų konflikto.

Oficialiai skelbiama, kad va
karų Beirute dar tebėra 2,000 
palestiniečių. Dalis jų galės iš
važiuoti Beiruto-Damasko vieš
keliu į Siriją, o kiti panaudos 
laivus ir išplauks į Kiprą. Kipro 
vyriausybė naudoja visus žvejų 
laivus palestiniečiams išvežioti.

ARKIVYSK. BERNARDIN 
LAIKĖ MIŠIAS

CHICAGO, Ill. — Naujai pri
saikdintas arkivyskupas Joseph 
Bemardin laikė mišias Grant 
Parke, o vėliau dalyvavo tame 
pačiame parke suruoštame dide
liame pikn i kep Mišiose dalyvavo 
dao£ibė< Chicagos Mkunigų ir 
labai daug žmonhfv

Vfcų dvasiau ir* tikinčiųjų

IZRAELITAI NEPAJĖGĖ 
PRIMESTI KONTROLĖS

BEIRUTAS, Libanas, 
radio karinė vadovybė norėjo

minėjime. Oficialiai buvo -pa
skelbta, kad į Čenstakavą laivo 
suėję 350,(100 lenkų, bet dabar 
praneša, kad ten jų buvo dau
giau negu 100,000.

Jaruzelskio vyriausybė bijojo, 
kad antradienį tokios didelės 
minios nesuplauktų į Varšuvą, 
Dancigą, Poznanę, Krokuvą ir 

'kitus didesnius miestus. Lenki
jos kariai nedrįstų šaudyti į to
kią didelę minią. Kariai nenori 
naujo kraujo praliejimo.

Jau sekmadienio popietį Jaru
zelskio vadovaujama militarinė 
policija Varšuvoje suėmė 27 
lenkus veikėjus, kurie ragino 
lenkus antradienį susirinkti Var
šuvoje ir kituose miestuose pa
minėti Dancigo uosio darbinin
kų laimėjimus, prašant panai-* 
kinti karo stovį ir grąžinti de
mokratinę santvarką -Lenkijoje. 
Pirmadienį Varšuvos ir kitų 
miestų policija dar daugiau 
žmonių areštavo.

— Čekas Richard Konkolski 
a įvyko j Ameriką dalyvauti 
jachtų rungtynėse, bet pirmiau
sia jis paprašė JAV valstybės 
departamsntą duoti jam tremti
nio teises.

— Sovietų Sąjunga padeda 
palestiniečiams ginklais, pini
gais ir politine parama, pareiš
kė generolas Ariel Šarūnas.

imti ginklus, bet kai atvažiavo ives^ karo stovį. Jis pabrė ė 
prancūzai su italais, tai visi iz- ^ad karo stovis bus Lenkijoje ir 
raelitų reikalavimai buvo nu- ^ad jokie protestai jo nepanai- 
stuinti į šalį. Italai pranešė, kad ^°1 P^bus atstatyta tvarka 
jie jokių sąrašų nedarė ir ne- *r sutvarkytas krašto ūkis, 
darys. Jie tiktai dabos, kad nie-! Praeitą ketvirtadienį Čenšta- 
kas pakeliuje iš Beiruto į užsie- kavos vienuolyno aikštėje susi ! 
nį jų neužpultų. Jie atsisakė at- rinko apie KM),(MM) lankų. Jie su-; 
imti ginklus. Tai, esą, buvęs ne. plaukė iš viso krašto, kad gale- kainavb $391. 
jų dalykas. —

Izraelitai pamatė, kad' niekas 
jų įsakymo neklausys, tai numo
jo ranka ir nesipriešino. Jie 
džiaugėsi, kad palestiniečiai iš
važiuoja. Izraelitai tikėjosi pa
rinkti ginklus, bei ir čia įsikišo j 
libaniečiai, kurie kai kuriuos pa
lestiniečius nuginklavo.

Izraelitai yra pasiryžę išvykti ( 
iš Libano, bet jie nori, kad pir
ma, išvažiuotų visi Sirijos kariai. 
Italai lydi palestiniečius ir pa
deda sužeistiems gyventojams.

dėmesys buvo atkreiptas į pras
mingą arkivysk. Bcrnardin pa
mokslą. Jis pabrėžė, kai visi či- 
kagiečiai yra broliai ir jis norė
tų, kad jie broliškai sugyventų.

Baigęs mišias ir pamokslą, 
arkivysk. Bemardin išėjo į mi
nią. Jis sveikinosi su tūkstan
čiais žmonių. Kiekvienam jų j 
rasdavo šiltą žodį. Jis pareiškė,’ 
kad jam malonu būti žmonių 
tarpe, susipažinti su naujais 
žmonėmis ir užmegzti drau
gystę.

Naujas Chidagos arkivysku
pas. pirmomis dienomis parodė, 
kad jis nori gražiai su visais či- 
kagiečiais sugyvent*

— Gen. Jaruzelskis pakėlė į 
karininkus 9 jaunus lenkus, bai
gusius lenkų karo mokyklą. Jis 
įtikinėjo jaunus karius, kaip 
reikia ginti vyriausybe nuo len
kų agitatorių.

— -Pirmadienį aukso uncija

Popiežius Jonas Paulius II norėjo vykti j Čenstakavo* 
minėjimą, bet Jaruzelskio valdžia jam patarė Lenkijon 

neskusti, kad neprasidėtų ngranuunai. ;



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių moks'c žinių*populiarus perteikimas 
.TONAS mDOMAVIČIUS, M. D.
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VIDURIUS LIUOSUOJANTIEJI i

VAISTAI (2) i
I

Dvejopai mokykimės gyventi: be liuosuo- Į 
jančiųjų apsieiti, o prireikus jų — juos tin- j 
karnai vartoti. į

(Mediciniškas raginimas) |
Lietuviškos galvos turime ne

pamesti kiekvienas, ypač pensi
ninkas, nes kitaip visokie pelna- 
gaudžiai (deja, keturi procen
tai tokių randasi ir gydytojų 
tarpe) mus dar gyvus lavonais

šalink ją ir jos sukeltas negeru
mas dings. Duokim tokį faktą: 
tiriamas 24 metų studentas, ge
riąs, rūkąs ir skrandyje žaizdą 
turįs. Dėl skausmo viduriuose 
jis ima aspiriną ir taip dar blo-

pavers. Ant tokio buvo patekęs 
ir Pojaunis Pensininkas Naujie
nose šiam skyriui parašęs laiš
ką, klausdamas, ar gydytoją su 
pinigų gausa įsileis Šv. Petras 
į Dangų, kada tas gydytojas 
pensininkui pataria pilti savo 
pensiją i jo kišenę, nes pinigų 
nennusinešiąs į Dangų.

Kaip ten kada nors bus, ne šio 
skyriaus reikalas. Vieno dalyko 
ir pensininkas turi jau dabar ne
pamiršti: LIETUVIŠKOS GAL 
VOS NEPRARASTI. Kitaip sa
kant, ūkiškai - lietuviškai savo 
reikalus, o taip pat ir sveikatos 
juos, tvarkyti. Tada jis pajėgs 
skirti grūdus nuo pelnų visose 
gyvenimo apystovose.

Viena tokia gyvenimo apysto- 
va yra atsiradęs pensininkui 
bet koks kūne negerumas. Kai 
dvi blusos į. daiktą įkanda, ir 
pensininkas lekia pas gydytoją 
ir moka jam dešimtadalį savos 
pensijos už vizitą ir, kas blo
giau, taip laksto du kartu per 
savaitę — tai tikrai toks pensi
ninkas bent laikinai esti savo 
lietuvišką galvą po strauso 
plunksnomis pakišęs. Grobuonie 
sveikatos prižiūrėtojo nepakeisi, 
bet už tai pats turi saugotis nuo 
tokio gobšo užmačių.

Iš to seka tokia pamoka: jei
žinai priežastį savo negerumo, šlapintis, svorį mesdamas ne dėl

gina žaizdą. Gulasi toks ligoni- ’
nėn mano ir tamstos lėšomis, nevalgymo, odoje turėdamas 
čia pensininko pensijos dalies negyjančią žaizdelę... nieko ne- 
negana. Tokių milijonai šiame laukdamas ne žingsniuok, bet 
krašte — jie plėšia artimą daug ristele nešdinkis pas lietuvišką 
pajėgiau už aną gobšuolį, mini
mą Pojaunio Pensininko.

Čia irgi reikia LIETUVIŠKOS 
galvos: liaukis rūkęs, nustok 
girtavęs — ir tavi reikalai pra
dės eiti savu keliu.

Ilgą reikalą trumpai tvarkant, 
reikia pensininkui taip, elgtis. 
Priimk tiesą tokią, kokia ji pa
duodama šiame skyriuje. Nie
kas niekada nepataria bėgti pas 
gydytoją, “jei tik kas nors su
skaudo”. Tai Tamstos, mielas 
pjauni Pensininke. Už tai ir 
palengvinai vien savo kišenę, o 
ne nuoskaudą. Šalink negeru
mo žinomą priežastį ir palauk. 
Saulėj e > persikai tinęs^’sudegįsio 
viščiuko šlaunį nurijęs, škyštių 
ledaug gerdamas... visada ap- 
-urėsi didesnį ar mažesnį nėge- 
^umą. Prašalinęs priežastį, vėl 
viskas bus po senovei.

Bst nė vienas pensininkas ne
turi savęs migdyti pavojingu 
miegu: apleidimu pataisomos 
negerovės iki nepataisomumo. 
Pik apie tokį reikalą pakartoti
nai “vargina 
skyrius.

gy

galvą ir tokią širdį turintįjį sa
vos sveikatos prižiūrėtoją. Iš
mintingam pensininkui, o taip 
pat ir Pojauniam tokiam to, kas 
čia suminėta, užteks. O dabar 
—. prie reikalo.

Dvejopi liuosuojantieji 
ir dvejopa galva

Kai žmogus ima nesveikai
venti: ne kaip reikia valgyti ir 
neplnagaudžių dainelės klausy
ti, jis ima save visokeriopai 

* oaigti. Pelnagaudys pasiūlo mi
nėtam apsileidėliui dvejopus 
vaistus viduriams paliuosuoti: 
žarnų turinį (išmatas) gausi
nantį vaistą (bulk-forming) ir 

"vidurius minkštinančią priemo
nę (emolient).

Apie pirmuosius — vidurius 
liuosuojaučius vaistus pradėta 
minėti praeitą kartą. Dabar dau
giau su jais susipažinkime.

Žarnose išmatas didina daug 
sėlenų (nesuvirškinamų dalių) 
turįs rupus maistas. Tokiu mais
tu maitinosi visi lietuviai savo

pensininkus šis tėvynėje (tikrų, stambiai maltų 
Turėdamas sunkumą grūdų duona ,košė, ragaišis...) 

ir neturėjo vargo su vidurių tuš-

tininursi. Iš taip sveikos mity
bos kelio pasisalinusiam > čio- 
nykščiui fabrikantai pataria var
toti jų pagamintas sėlenas. Jos 
čia kaip piuvenos, negardžios. 
Priviliojimui savo aukos imti ir 
valgyti-ryti tas “piuvenas”, jie 
prideda į jas vanilijos ir kito
kių kvapų. Niekas neužsimena 
paklydusiam mityboje žmogui 
grįžti į tikrą mitybą. O jei ir ku
ris sakytų, tai LIETUVIŠKOS 
galvos (sveiko proto) neteku
siajam jokie 
kintų tol, kol 
tų normaliai 
tisuose savo
luose, o taip pat ir mityboje.

Kaip sėlenos tvarko 
vidurius?

pamokslai netal- 
pastarasis pajėg- 
galvoti ir elgtis 
gyvenimo reika-

For the woman 
whos at the heart of

I>: finances.
i

*

i’rethefomih
snaking čl 
future, to>

And that’s where US

nt> for the Payrod Saw
ing Plan where he noriau 

That wAy, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still be buiklinc 
a r&ote secure foturė for ytxxr 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman w

vaisių <uh’.s (ypač paukštienos 
sriubas-buljonus) ir rfigusį pie
nę bei pasukas. Bet atsimintina 
kiekvienam: NE GURKŠNIAIS, 
bet STIKLINĖMIS. Iš ryto ant 
tuščios, geroką pusvalandį prieš 
valgant, išgertinos DVI STIKLI
NĖS GEROKAI ŠILTO naudin
go skysčio (kitaip negalint, pa
sitenkinama taip šiltu vande
niu).

2. KASDIENINIS (o ne vien 
šventadieninis) PASIVAIKŠČIO
JIMAS, DARBAS, MANKŠTA, 
PASILANKSTYMAS, GIMNAS
TIKA. .. Būtinai kasdieninis
toks užsiėmimas yra neapleisti- 
nas geram vidurių veikimui at
siekti ir tokį jį užlaikyti Juk, 
taip elgėsi visos šeimos Lietu
voje. Ten dykinėjančiųjų, kaip 
čia jų pilni pakampiai, visai 
NEBUVO. Nė manyti dykinėti 
ten nė vienam neateidavo gal
von. Nusiteikime ir čia mes

Šveikai gyventi, visai nėpč mėg
džiojant nemiklių nesveikos 
elgsenos tiek mityboje, tiek el
gesiuose. Daugiau apie tai — 
kitą kartą.

Išvada: Stenkimės sveikai gy
venti: judėti Ir maitintis, o taip 
pat nepasekti nesveikai besiel
giančiais ir neklausyti vbo'.. ų 
pelnagaudžių giesmelių, girdimų 
ir matomų televizijoje, per rad.- 
ją ir spaudoje apie (mosuojan
čių vidurius vaisių gerumą. 
Liuosuojantieji vaisiai yra apsi
leidėlio medicina. Mes teki-is 
nesame, todėl nedarykime sau 
gėdos: tvarkingai mailinkimės 
ir judėkinie. Tada dažniausiai 
išvengsime liuosuojančiųjų me
džiagų. Sėkmės visiems šioje- 
taip visų apleistoje veikloje!

Pasiskaityti: United States 
Pharmacopeial Convention, Inc. 
About Your Medicines.

dingų skysčių naudojimą.
Kaip minėta, pelnagaudžiai 

tas sėlenas pardavinėja be re
cepto vaistinėse. Bet kaip už
dirbs sveikatos prižiūrėtojas iš 
tų, kurie savos sveikatos nepri
žiūri (nenaudoja daug naudin
gų skysčių ir nevalgo rupaus,] 
labai skanaus maisto), jis jiems į 
prirašo (žinoma, receptą žaliu-’

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Patį Vladą Pūtvį iš anų kovos 
su lenkais laikų 1920-ųjų metų 
rudenį įdomiai prisimena šau
lys rašytojas Vladas Andriu
kaitis:

“Pirmą kartą a.a. Vladą Put
vinskį pamačiau 1920 metais. 

raTįadengirpenffl^nkasj’sėle- -Viūr^ rudens vakar? su bene de" 
nu, pasako kaip jas ir kiek jų/imUmi draugu tiesiai iš mo 
vartoti. Tai ir viskas. Begalvis I kyklos atėJorae i šau1^ Si»™- 
lieka patenkintas ir sveikatos 1 Sos būstinę Laisvės alėjoje 

‘ 20 nr. užsirašyti į šaulius. Dide
liuose raštinės kambariuose,

“prižiūrėtojas” ne kitoks. Taip 
ir eina čia gyvenimas žmogui
savos galvos nenaudojant, viso Hėgelio ^.elektros lempučių ap- 
kiems pelnagaudžiams savą ki-j 
senę atidarant. ; žiu, plušančių žmonių. Tarškėjo 

rašomosios mašinėlės, čerškėjo
Kada sėleniniai liuosuojantieji plunksnos, šlamėjo popieriumi 

\ kas v^lSndėTė skambėjo telefpk 
i

vidurius vaistai vartotini?

Nesimaitmant kaip reikia ir 
kai kuriais liguistumo atvejais 
sėleniniai (bulk-forming) vais
tai esti naudingi. Sekančiais at
vejais prisieina Juos vartoti: 
1. Laike nėštumo. Lietuvės mo
terys, sveikai martindamosios,

Žarnose turinį gausinantieji 
vaistai (bulk-forming laxatives) 
yra be recepto gaunami vaisti
nėse. Tai sėlenomis gausi prie
monė. Ji dirbtina. Ji vartotina 
tiems, kurie negrįžta į rupų 
maistą. Tokie liuosuojantieji vi
durius vaistai imami per burną
:r skatina žarnų JUDESIUS, nevartojo liuosuojančiųjų. 2. Po 
Taip jie liuosuoja vidurius ir (pagimdymo per keletą dienų, 
apsaugo nuo stenėjimo (sylini- 3. Sukietinus vidurius kitokiais 
mosi) besi tuštinant, čia'primin- vaistais. 4. Kaip priemonė atsta- 
tina, kad' minėtas sylinimasis tymui vidurių veiklos į tvarką 
(stenėjimas) yra labai pavojin- j po nesveikos mitybos bei visų 
gas pensininkui: kraujagyslės į pensininkų taip mėgiamo UŽSI 
gali neatlaikyti padidėjusio | SĖDĖJIMO! {Čia viena sveika 
spaudimo ir trūkti. į išimtis yra mūsiškis stipruolis-

Visi žinom, kad sėlenos nesu- I ilgaamžius Izidorius Straukas iš 
virškinamos žarnose. Jos pri- j Marquette Parko — jis juda 
vi’aukia vandenį, esamą jose, ir J kaip vijurkas ir dviračiu yažr- 

nėja). 5. Po operacijos, kai ste-tuomi didina žarnose išmatų
tūrį. Tada žarnos ima pajėgiau r.ėjimas - sylinimasis būtinai iš
judėti — atmatas žemyn stum- vengtinas. 6. Sergant tokiomis 
ti ir taip žmogus ima tuštintis ligomis, kaip širdies negerovė, 
normaliai. Mat. žarnų sienelėms hemoroidai, 
reikia jaudiklio, tada tose siene
lėse esą nervai ima veikti tų šie- paralyžius (strokas), vengtinas 
nelių raumenis ir šie pradeda sylimasis tuštinant vidurius, 
reikiamą žarnų veiklą. Išmatos Į 
esti minkštos ir gausios.

žinoma^ reikia žmogui kas
dien išgerti naudingo skysčio 
(ne alaus, ne degtinės, ne ka
vos, ne pepsų...) mažiausia du 
litrus (kvortas) per dieną. Tai 
mažiausias kieki* Prakailuo-| 
janl. dar daugiau prisieina gero 
skysčio naudoti. Daug kalbari- MANKŠTA. Tiesiog gėda šiam 
lieji (išgaruojantieji skystį), skyriui kartoti visiems norma- 
sausame kambaryje gyvenantie- j l^ms lietuviams žinomas tiesas, 
ji, telefonu per dienų dienas | Bet reikia PAKLYDUSIOM ave 
kalbantieji ir sėdintieji (tosmū-I^™ talkinti, kitaip jos kentėtų 
su kūmulės-kalbuonėlcs!). sausą 
maistą vartojantUji (sumušti
niai), vaisių daržovių dėl įvai- | liuosuojantieji vaistai nau- 
rių priežasčių (daugiausia dėl 
įsikalbėjimo) nevartojantieji tu
ri daug (Įaug au skysčių vartoti. 
Nebijoti skysčių turi visi širdi
ninkai, nes naudingas skystis 
(ypač vaisių daržovių sunkos) 
yra labai gera slapūną varančio
ji priemonė. /*

Jei rupų maistą vartosi it 
MAŽAI skysčių naudosi, užkimš!:

išvarža (kyla), 
pakeltas kraujospūdis, turėtas

Prieš vartojant sėleninį 
liuosuojantį vaistą 

štai kaip elkis

Kiekvienam žmogui, ypač pen
sininkui, labai svarbūs yra trys 
dalykai: MAISTAS (dieta), 
NAUDINGAS SKYSTIS ir DAR 
RAVIMASIS - JUDĖJIMAS -

jomis besirūpinančiuosius 
kankintų. Taigi, minėti sėleni-

dotini tik trumpam laikui (jei 
kitaip nenurodė gydytojas) vi
durių suminkštinimui, žmogus 
apsileidėlis savo vidurių tvarky
me turi grįžti į NORMALIĄ mi
tybą ir DAhBšTUM^.

Vidurius kiekvienas sutvar
kys. kai jis LIETUVIŠKAI pra 
dės maitintis. O tas toks maiti
nimasis apeina sckahčius būti- 

vidurius. Nė vienas lietuvis Lie-1 niausiąs DU dalykus. L Sėlenų 
lovoje taip nesielgė: jie sriubas j (tirštumų - roughagč) turintis 
mažiausia TRIS KARTUS per J maistas: pilnų, stambiai maltų 
dieną vatgė. O kiek kartų jas grūdų duona ir tokio javainiai 
valgu čtoftykSHs gyventojas ir | (cereals}, grūdai (bran), vai- 

1 jų nesveikomis pėdomis einąs ’ šiai. Žalos lapuotos daržovės kar- 
rffūsftkis j^sinihkas** Tai dide-! fu su Aktt OXlOMtS pilnomis 
lė mediciniška mmdėme Vi ją j VANDENS STlKLfNčMIS (po 
garinkifhė< kiekvienas ir pašityž 
kimo klaidoje toliau nesirasti: 
imkime kiekvienai grįžt* | svei
kos mitybos kelią: į gausų nau

pAtdomas uncijas kiekviena)
■ kasdien. Lietuvis Čia vieloj van
dens sėkmfTTg^snhifn sveikatos 
užlaikymui gali naudoti sriubas

no mus visus, paskatino į darbą.
Apie/šaulių Sąjungos pirmi

ninką ir viršininką Vladą Put- 
vinskį tada ne kartą buvau gir
dėjęs. Pasakojo apie jį draugai, 
skaičiau jo nuoširdumu ir užsi
degimu žavinčių straipsnių vos 
pradėjusiame tada eiti “Tri
mite”.

“Tai štai koks Putvinskis-’, 
pagalvojau.

Vaizdavausi aš jį kitokį: griež
tą, išdidų, net piktą. O iš tik
rųjų — malonus, kuklus su savo 
kariško tipo žalsvu stačia apy
kakle frenčium (ayąjį^§j kelnė
mis “galifę^^ti^ilgais batais.

r, vyrai, jūs perpus 
ša į^'Eime, parodv§^^jums, 

%aip jūsų draugai^^į^si ri
kiuotės.

Ilgoku pusiau tamsiu korido
rium nuvedė visą mūsų būrį į 
salę. Ten skaisčiai šviečiant dau
geliui elektros lempučių, dide
lis jaunučių ir jau pagyvenusių 
šaulių būrys, karininko vado-, 
vaujamas, mankštinosi su šau
tuvais.

Įėję vėl sustojom pasieny, ša
lia mūsų atsistojo ir Putvinskis. 
Jaučiausi lyg bažnyčioje esąs. 
Jausmai virė krūtinėje, akis 
hipnotizavo ginklai šaulių ran
kose fr jų rimti pasiryžę veidai.

— Kada mes mokysimės šau
dyti ? — paklausė vienas mūsų 
Putvinskį.

— Kad ir rytoji — linksmai- 
atsakė mums. Paspaudė visiems 
mums rankas ir išėjo..(Vla
das Andriukaitis, “Vladas Put
vinskis šaulių Sąjungoje”, Tri
mitas, 1930 m. vasario 27 d.,

no skambutis.
Sustojome prie sienos netpl. 

įėjimo, nedrįsdami paklausti 
oąisiai užimtų raštinėje žmonių, 
kuriuo būdu* į šaulius užsirašyti, 
į mus niekas nekreipė dėmesio. 
Prastovėję taip bent penkias 
ninutes, būtume dar'ilgiau sto- 
vėję, jei į raštine tuo tarpu ne
ofitų įėjęs aukštesnio už vidu
rinį ūgio, pagyvenęs, ilgais žils
tančiais ūsais ir trumpai kirp
tais galvos plaukais vyras.

— O jūs ko čia stovit, vyrai?
— paklausė jis atsistojęs prie
šais.

— Į šaulius norime užsirašyti!
— atsakėme keliais balsais.

— Taip ir sakykit! — nusišyp
sojo vyras, — kiek čia jūsų yra?

— Dešimt.
Vyras pašaukė pavardė vie

ną dirbusių rastinėje ir liepė pa
duot dešimt blankų rašytis į 
šaulius.

— Klausau, pone viršininke,
— atsakė paklaustasis.

Greit po to kiekvienas rankoje 
laikėme šapirografu išspausdin-. 
tą anų larkų asmens pareiškimą 
įstoti į šaulius.

Vladas Putvinskis, tai buvo 
jis, paaiškino mums, kaip tuos bendrovių bankrutavo. Pinochet 
pareiškimus užpildyti, pakalbi- valdo kraštą nuo 1973 metų.

(Bus- daugiau)

— Čilės prezidentas Pinochėt 
praeitą savaitę sukvietė 18 mi- 
nisterių kabinetą ir papfaše, kad * 
jie atsistatydintų. Paskutiniais 
keturiais mėnesiais labai daug

don’t cut IN BETWEEN cars 
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DETROITO NAUJIENOS
BALFO 76 SKYRIAUS 

IŠVYKA PASISEKĖ

Rugpjūčio 22 d. iŠ pačio ryto 
apsiniaukęs dangus pranašavo 
lėtų. Netrukus pradėjo lynoti. 
Duvo neaišku, ar iš wk a įvyks. 
Deja, lašai tik pagąsdino, o tik
ro lietaus taip ir nebuvo. BAL- 
Fą mylintieji ir svečiai lašų ne
nusigando ir pradėjo rinktis. 
Atsilankė virš 130 žmonių iš ar-' 
ti ir iš toli, nebodami lietaus. 
Atsilankiusieji vaišinosi šeimi
ninkių pagamintais šiltais val
giais, užsigerdami šilta kavute. 
Kas norėjo, galėjo gauti ir šalto 
gaivinančio gėrimėlio, kurį tvar
kė Jonas ir Stasys Bartkai.

Netrukus pradėjo veikti ir 
dovanų stalas, kuriam sėkmin
gai vadovavo BALFo skyriaus 
pirmininkas Alfonsas Juška. 
Buvo ir laimingų, kurie buvo 
patenkinti, o nelaimėjusieji ti
kėjosi sekantį kartą laimėti.

Nos diena buvo vėsoka, bet 
svečiai neskubėjo namo, o .šne
kučiavosi iki pat vėlaus vakaro. 
Rengėjai, nors iš pradžios b'uvc 
nusiminę, greit pralinksmėjo,

nės kasa papilnėjo, šeimininkės 
patenkintos, kad maisto nepri
trūko ir svečiai buvo patenkin
ti, kad grįžo į namus sotūs.

šiame parengime labai kruopš 
žiai dirbo ponai Šadeikai, V. 
Staskus, K. Ražauskas, Eugeni
ją Bulotienė, Linda Macionienė, 
Lidija Mingėlienė, Jrena I^auri- 
navičienė ir kitos. Tikiu, kad 
3 ALF o skyriaus valdyba dė
kinga . vispms talkininkėms ir 
talkininkams (be abejo, ir sve
čiams) už atsilankymą, tuo pa
remiant BALFą vienokiu ar ki
tokiu būdu.

♦ ♦ *
L.B. TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS SOUTHFIELDE

Tautos šventės minėjimas 
vyks rugsėjo 12 d. Minėjimas 
jus pradėtas vėliavos pakėlimu 
parapijos rajone ir pamaldomis 
Jievo Apvaizdos parapijos šven

tovėje 10:30 vai. Po pamaldų, 
’ parapijos salėje ir rajone — ge
gužinė. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Ant Bukauskas

BOSTON, MASS
Čikagos miesto vaizdasA. Cooper Skupas

■ j 1 -■ 

u /
i*

t.

-

nu 4113:; 5) Joe Noonan, 
Pembroke, numeriu 1565;
Ted Orzechowski, iš Randolph, 
numeriu 2116; 7) Karen Jurgė- 
las, iš Mashpee, numeriu 4452;
8) Ona Vilėniškienė, iš' Dor- 
chesterio, numeriu 33'74

Pikniko įžangos dovanas lai
mėjo: 1) Eleanor Dovidaitis, iš 
Avon, numeriu 365464; 2) nu
meris 365120 ; 3) Joanne Pakto, 
iš Plymouth, numeriu 365278; 
4) Sam Weisbaum, iš Randolph, 
numeriu 36’126; 5) numeris 
365244; 6) numeris 365396; 
7) Nr. 365161.

Dėkojam visiems, kurie parė
mė seniausias lietuviškas ladijo I, 
programas Naujojoje'Anglijoje,> 
dovanodami dovanas; visiems, 
kurie pirko ir pardavinėjo lai
mėjimo bilietus, šeimininkei 
Monikai Plevokienei ir visiems, 
kurie dirbo piknike.

Dėkojam Brocktono Sandaros 
klubui už gražias statulas, do
vanotas šių metų “Miss. Lithua
nia of N.E.” Patricijai Starie- 
miez, iš Lowelio; taipgi Lietu
vių Kredito Unijai Taupai iš So. 
Bostono, ir. Joseph Brangeny- 
vi|f "krautuvei, iš So. Bostono, 
už jų dovanas.

Dėkojam Juozui Kairiui, sav. 
Fitzmaurice Motor Sales ir Ser
vice, iš Brockton, už pinigines 
dovanas, duotas už gražiausius 

Andrulonis, iš Hiaruich, nume- rankdarbius, atneštus į pikniką.

SUKAKTUVINIS PIKNIKAS 
IR PADĖKOS ŽODIS

Seniausių lietuviškų radijo 
programų Naujojoje. Anglijoje 
48 metų sukaktuyių piknikas 
įvyko rugpiūčio ’8 d. Romuvos 
parke, Brocktone.

siu metu “Miss Lithuania of 
N.E.” buvo išrinkta Patricia 
Stanewacz, iš Lowe! i o.

Tris pinigines dovanas už sa
vo rankdarbius, atneštus į: pik
niką, laimėjo: 1) Charlotte 
Lindblom'., iš No. Ąbington; 
2) Barbo ra Gailiūnienė, iš So. 
Bostono; 3) Diane Sabonaitis, 
iš-Millbuiyl

šokių ^konkursus laimėjo: 
“Mamės ir' Papės*' Polką — An
na Nowokunske ir Stanley Me- 
zinski, iš lYrocktono;
Pplk;
Juozas Dapšis, iš Norwood; 
Valcą — Biru te ir'Marius Žiaug- 
rai, iš Sharoxi; Tango — Marta 
Iljinas ir Henrikas Saikus, iš So. 
Bostono; TwLda. — Larry Mar- 
chulaitis, iš HWbrook, ir jo se
sutė Donna Matrchulailis, iš No. 
Stoughton.

Pikniko laimėjimo dovanas 
laimėjo: 1) RaymdhS^tekūnas, 
iš Mafstons. . Mills, numenu 
1864; 2): Antana s Šeduikis, iš 
Brockton, numeriu 4271; 3) Jo
nas Venskus, iš So. Boston, nu- 
rrrėriu 3360 ; 4) Mrs. Eugene

Jaunimo
ABdona Grudinskas ir

iš
6)

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

I čiūnas ir Slaniukynas išgavo jo 
turto paveldėjimą, apie $17,000. 
Po operacijos tuoj mirė 1912 m. 
kovo 5 d., sulaukęs 76 melų 
amžiaus. Jo giminės patraukė 

/abu kunigus į teismą; byla tę
sėsi apie 3 meaus. 1915.5.21 d. 
dvylika prisiekusiųjų teisėjų 
padarė sprendimą, kad visi ku
nigų parodymai yrą neteisingi 

sudaryti raštai ■— testamen- 
*tas yra nelegališkas ir mirusio 
kun. Kolesinskio turtas turi .pri
klausyti jo giminėms. :

Rugpiucįc) 30’ d/ kun. M.* X. 
Mockus 2301 W. 22nd Place

(Tęsinys)
Naujienų 120 nr., 1915 m. pa

rašyta, kad kun. Kolesinskiui 
susirgus, jis buvo išvežtas į li
goninę. Tą pačią dieną, prieš da
rant operaciją, kunigai Kriau-

nepatik©: jis išėjo laukan ir pa- rogradan. Tada visos liberalinės 
i stvėręs akmenį ssiedė perdangą grupės atšaukė iš S-gos savo at- 
I į kun. Mackų. Akmuo išdaužė stovus. Į sekantį susirinkimų 
langą, b<t kalbėtojo nesužeidė, atvyko tik 5 atstovai. Po Šių 
A. B. tuojau buvo suimtas ir ati-[ . 
duotas teismui, kuris jį nubaudė 
sumokėti $50 ir teismo Hlaidas.

Chicagoje įsikūrė Jaunimo 
Susivienijimas. Jį organizavo J. 

i Jurgaitis ir J. Juknis. Vėliau 
i j prie jų prisidėjo E. Zdanavičius, 

I E. Motuzą, A. Galdikaitė, K. 
3 . Paršiukailė ir J. Šidlauskaitė. 

Susivienijimo tikslas: suburti 
socialistinį ir liberalinį jaunimą 
į organizacinį vienetą. Organiza
cijai'įsisteigus, narių tarpe kilo 
nesusilarimai, ir ji pairo.

Lietuvių Bučemių ir Groser- 
nių Susivienijimas suorganizavo 
savo duonos kepyklą. Pirmutinė 
vąldyba: Petrulis — pirm., A. 
Želnys •—\ sekr. Turėjo 47 na
rius. Veikė tik apie 2 metus.

Čikagoje veikė šios lietuvių 
spaustuvės: Lietuva Pub. Co., 
Kęstučio, J. Tananeviciaus, M. 
Tananewicz Pulk Co., M. P. Kai- 
čio,. M. G. Valasko, Naujienų, 
Draugo, J. Valinsko ir Printing 
House. Pastarosios įstaigos savi 
ninkai buvo: A. B. žemaitis 
J. J. Bačiūnas ir K. J. Pajauskas. 

1916 m.
Vakarinėje Chicagos dalyje 

įsikūrė Lietuvių Draugijų Są
junga, susidedanti iš 15 draugi
jų, kuopų ir klubų. Jos tikslas 
buvo suaktyvinti nuo karo nu
kentėjusių valpą Lietuvoje. Kiek 
viena draugija, kuopa ar.klubas 
Sąjungon prisiuntė po kelis at
stovus. šiai naujai organizacijai 
pavyko per pirmuosius metus 
surinkti $1,050. ši sąjunga buvo 
sulipdyta iš 3 grupių — tauti

[įvykių Draugijų Sąjunga visiš 
kai pairo.

Lietuvos Centrinio Komiteto 
įgaliotinis komp. S. Šimkus at
vyko Amerikon aukų rinkti. Iki 
1917 vasario 10 d. jam pavyko 
sutelkti, Tautos Fondai $9,361. 
Fondo vardu pasiųsta $6,324.50.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Wilson paskyrė Lie
tuvai aukų rinkimo dieną — 
1916.11.1. Tautininkai ir katali
kai išsirinko bendrą komitetą iš 
12 asmenų, kurio pirmininku 
buvo adv. J. S. Lopatlo, sekr, M. 
Šalčius ir ižd. V. Lukoševičius. 
Surinkta apie $130,000. Aukos 
buvo perduotos Amerikos Rau
donajam Kryžiui, kuris 1919 m. 
birželio 12 d. jas persiuntė Lie
tuvon, pridėjęs nuo savęs dar 
$100,000 vaisiais ir kitais reik
menimis.

| 1916 m. įsikūrė Pioneer Fire
1 Insurance Co. of America, ši 
• bendrovė buvo organizuojama 

tarp lietuvių ir kitų tautų. Jos 
turtas buvo $100,000; origina
lios vertės serai po $40. Tarp 
organizatorių buvo šie lietuviai; 
J. M. Tananevičius,’J. C. Wolan, 
J. B. B’renza, A. Brožiš, dr. C. Z. 
Vežei, J. C. Breza ir kiti. Bend
rovės prez. 1921 m. buvo lietu
vis A. Algminavičius. Tais me
tais bendrovė pakėlė kapitalą 
iki $200,000. Pradžioje ji buvo 
kontroliuojama lenkų, bet 1921 
metais kontrolę perėmė lietu
viai. 1921 m. valdybą: A. Alg
minavičius — prez., J. Wolan — 
viceprez., J. Brenza — sekr.

sudaryto

ginimas bendruose plotuose Ir•• 
sudarytos sąlygos laikyti gyvu
lius bei paukščius, kad gyvento
jams būtų, parduota paršelių, 
paukščių jauniklių,
sutartys atliekamam pienui ir 
gyvuliams supirkti.
kad ūkio gyvenvietėse prie dau
giabučių namų būtų pastatyta 
pakankamai gerų ūkinių pasta- 
ų gyvuliams ir paukščiams lai

kyti, kad būtų įrengtos ganyk* 
los asmeniniams gyvuliams.

Kaišiadorių sodininkystės ta
rybinio ūkio administracijai re
komenduota paruošti projekte 
nę - sąmatinę dokumentaciją 
•ūkiniams pastatams statyti iri 
esamiems, rekonstruoti, šią do- 
kumentacijy įjungiant į staty
bos planą.

Nurodyta

KUR ĮSIGYTI DVI
RAČIUI DALIUI?

Nupirkome sūnui vaikišką 
dviratį “Ereliuką”. Kiek pavaži
nėjus, prakiuro padanga. Aplan- 
kerne kelis aplinkinius rajonus, 
bet padangos nusipirkti nega
vome.

šiuo metu labai plačiai pro
paguojama' važinėti dviračiais, 
raginama juos pirkti. Dviratis 
pasitarnauja susisiekimui, spor
tui. Tačiau kyla klausimas: jei
gu sugenda, kur gauti jam at
sarginių dalių, 
padangų ?

ypač kamerų ir

J. Kazlauskas

* *
IŠ LAIŠKŲ 
LAIKRAŠTYJE

Taipgi dėkojam biznieriams, 
kurie įteikė laimėjirnd/dovanas 
bilietams ir įžangos^dovanoms. 
Dėkojam ir Jack Breiinan, kari- ‘ 
didatui į Valstybės atstovus, iš 
So. Bostono (antras vardas ant 
baloto) už dovanas šokių kon- 

j kursų laimėtojams.
Steponas ir Valentina į skaitė paskaitą. Klausytojui A. 

Minkai ; Bud r čekui jo dėstomos mintys

ninku, katalikų ir socialistų, to-j v Rutkauskas - ižd.
dėl surinktus pinigus nutarė pa
skirstyti į 3 dalis. Socialistai ir 
tautininkai savo dalį nutarė pa
siųsti Vilniun dr. J. Basanavi
čiaus vardu, o katalikai — Pet
rograde veikiančiam lietuvių 
šalpos komitetui. Draugijų Są
jungos iždininkas buvo katalikų 
grupės atstovas, todėl jis visus 
surinktus pinigus išsiuntė Pel

i

I
V v - o

ir

(Bus daugiau)

Aleksas Ambrose,

EILUTĖS 
VALSTIEČIŲ

Daug išvažinėjau, bet niekur 
negavau nusipirkti žiedų šuli
niams. Sodybiniame ūkyje jie 
labai reikalingi.

E. Paulauskienė 
Kaišiadorių rajonas J

Kaimo ūkinių prekių parduo-- 
tuvėse jau netrūksta grandinių, 
bet kelinti melai niekur negau
name nuspirkti tų grandinių 
segtukų. Susidėvėjus segtuvui, 
gerą grandinę tenka dėti į kam-< 
pą ir pirkti naują su nesusidė
vėjusiu segtuku. Be to, šių seg
tukų spyruoklės turėtų būti 
stipresnės^ -

A. Trakimavičius 
Vilniaus rajonas.'

. • (Iš Europos Lieiuvię).

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
. BUS DAUGIAU 

BIUROKRATŲ

“V. 1.” 54 nr. buvo išspaus
dinta korespondencija '“Triūsui 
palengvinti”.

Vaisių ir daržovių ūkio mi
nistro pavaduotojas, sodininkys
tės ir daržininkystės tresto di-

5 rektorius A. Sruoga atsakė, kad 
visuose specializuotuose sodinin
kystės, . daržininkystės ir sėkli
ninkystės tarybiniuose ūkiuose 
įvesta specialisto pareigybė, as
meninio ūkio tvarkymo reika
lams. Ūkių vadovams nurodyta, virti, nes jie laša ir gali šukei- 
kad būtų plečiamas bulvių au- ti gaisrą.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

3i:<i

— General Electric Co.turi 
sunaikinti 200,000 puodu kavai

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL >25-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
!MARUA N0REIKIEN2

ŪKANŲ
I

TeL 476-2206 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608~3
ft

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir ;mokslų 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vlne< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Slankei, 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M.-šileikio, V. Kašubos, A. RūkiteJės Ir JL Varnų 
kūrybos poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik 83.

f DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsi- 
tinių Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
iventes b4^ Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais dnomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

9 VIENIŠO ŽMOGAUS G1VEN1MAS. Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik ui 12.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJauska 
įdomiai paraiyts studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai J domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllustmotsa nuotrankomia, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiefių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

V KĄ EAUMJtS EIME, raJytojos Petronėlės Orintaltės airi- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprft Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. t 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtų ji galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> SATTKINfS NOVELfS, M loečenko kūryba, 1. Vahffie 
vertima*. >08 pel, knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Halstad St, Qrfcage, 
IE ĮKMM. ETsakaJt peft*, x--—- ■hMomC

3 — Naujienos, Chicago, 8, I1L Tuesday, August 31, 1982 ■' j

autorius, .
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. «9fh St, Chlcasrot IH 60623 ♦ TeL 925-2731 j

JAY DRUGS VAISTINE
£759 W. 71at St, Chicago, HL

« K»rutrinooAi imuxna receptai • panku mat ba*. 
MJMYNAI • KOSMETIKOS REKME^fB

Atdara Hokiadieniaia nuo

Li l J i l I I I

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITI ID?

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.

Judna |25. Kieti viršeliai. Paštas |2.
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Dar apie Naujienų reikalus
Jau esame rašę apie ekonominius Naujienų reikalus, 

bet šiandien ir vėl esame priversti pasidalyti su skaity
tojais svarbesnėmis šio dienraščio problemomis.

Ekonominis krašto gyvenimas negerėja. Kas turi 
pinigų, daug pinigų, ir pajėgia juos tinkamai investuoti, 
tai gauna didelius nuošimčius, bet kas tų nuošimčių ne
pajėgia gauti, tai kiekvieną dieną turi vis didesnius sun
kumus. Iki šio meto tie ekonominiai sunkumai užguldavo 
tiktai ant Amerikos mažesnių bendrovių, bet dabar dole
rio brangumas paliečia ir. kitus kraštus. Pasunkėjo eko
nominiai reikalai ne tiktai Pietų Amerikoje, Meksikoje, 
bėt ir Vakarų Europoje,. Artimuose Rytuose, Afrikoje ir 
Azijoje. Visur reikalingas doleris, d tas doleris tapo labai 
brangus. Vakarų Europos, Kanados ir Pietų Amerikos 
reikalai palietė ir Naujienas.

Turėjome didesnių sunkumų ir anksčiau, bet jie taip 
sunkiai neslėgė Naujienų, kaip jie slegia šį nepriklau
soma dienrašti šiandien.

Pati didžiausioji ekonominė našta užgulė iš Chica- 
gos pašto vadovybės. Chicagos paštas už savo patarnavi
mus uždėjo netikėtą ir nepaprastai didelį mokestį. Mes 
turime mokėti Chicagos paštui už laikraščio išnešiojimą 
ne tik Chicagoje, bet ir Chicagos priemiesčiuose, už nu
vežimą į kitus miestus ir už laikraščio išnešiojimą tuose 
miestuose, miesteliuose ir farmose. Chicagoje mokame 

- brangiau, nes paštas įsipareigojo išnešioti dienraštį tą 
pačią dieną. Jie pasižadėjo išnešioti dienraštį tą pačią 
dieną, kada jis išeina. Už kiekvieno dienraščio numerį 
mokame kaip už pirmos klasės laišką. Mokame brangiau, 
už tai Chicagoje prenumerata yra brangesnė,. negu ki
tuose Amerikos miestuose.

Nesiskųstume, jeigu pašto tarnautojai dienraštį pri
statytų kaip yra įsipareigoję ir už ką pinigus iš Naujienų 
paima. Mokestį jie iš Naujienų išreikalauja, bet ne visuo
met nuneša adresatui.

Visur kitur laikraštis eina vadinamu antros klasės 
paštu. Jis išvežiojamas, bet ne tokia skuba, kaip pirmos 
klasės laiškai. Kartais pasitaiko keistų kuriozų. Kartais 
laikraštis, einąs antros klasės greičiu, skaitytoją pasiekia

greičiau, negu pačioje Chicagoje, kur privaloma brangiau 
mokėti už pasižadėtu greitu išnešiojimą.

Kartais ir pačioje Chicagoje dienraštį tuojau išne
šioja, bet pasitaiko, kad kai kurie skaitytojai dienraštį 
gauna tiktai kas antra diena, nors laiškanešys privalėtų 
jį atnešti kiekvieną dieną. Rašome skundus, prašome, 
kad išaiškintų suvėlavimo priežastis. Kartais skundas 
padeda, bet esti atsitikimų, kada patys skundų tyrinėtojai 
nieko neišaiškina ir priežasčių nenustato.

Mes nustojome kelių skaitytojų dėl pašto nepajėgu
mo laikraštį laikų pristatyti. Vietoj vienos dienos laik
raščio, laiškanešys atneša dviejų dienų Naujienas. Buvo 
atsitikimų, kad laiškanešys nuneša penkių dienų Nau
jienas viena diena, žinios buvo pasenusios, neįdomu jas

1 skaityti. Nukenčia ne tik Naujienų skaitytojai, bet ir 
pačios Naujienos, nes žmonės nenori gauti suvėluotus 
laikraščio numerius.

Be netvarkingo išnešiojimo, pašto tarnautojai gani 
dažnai “adresato neranda”. Žmogus turi savo namą ir 
laikraštį gauna ištisą dešimtmetį, o laiskanys Naujienas 
grąžina. Geriau pasakius, laikraščio jis negrąžina, bet 
išplėšia poros colių pirmo puslapio skyrelį su adresu, įde
da į voką ir reikalauja, kad už sugrąžinimą jam sumokė
tume 25 centus. Bet pasitaiko dar gražesnių atsitikimų. 
Laiškanešys užrašo Jiad adresatas išvažiavo ir naujo' 
adreso nepaliko. Jis grąžina laikraščio skyrelį su adresu 
ir reikalauja 25 centų. Chicagos paštas reikalauja 25 cen
tų, nes tuos pinigus jis turi pasiųsti Michigan© arba 
Nebraskos paštui. Skaitytojas skundžiasi, kad negauna 
laikraščio, Naujienos privalo dar 25 centus pridėti dėl 
tarnautojo neapdairumo.

Skųsdavomės už tokius patarnavimus, nors niekad 
negavome patenkinamo pasiaiškinimo. Mums pranešda
vo, kad ateityje tokių nesusipratimų nebus. Jie pasikar
todavo kitoje vietoje.

Negana, kad mokėdavome už tokius patarnavimus. 
Šių metų kovo mėnesį Chicagos pašto vadovybė pranešė,_ 
kad nuo Naujų metų-privaloma kiekvieną.mėnesį už to
kius patarnavimus dar primokėti po $1,200 kiekvieną 
mėnesį. Netikėjome^ kad'pašto vadovybė galėtų uždėti 
tokį didėlį mokestį; Ėjome aiškintis, skundėmės, prašėme 
ištirti, ar nepadaryta klaida, bet kur tau — mokėk ir 
baigta! Viskas, sako, pabrango, privalo daugiau mokėti 
tarnautojams. Be to, pašto vadovybė nustatė tokį mo
kestį, tai ir privaloma mokėti.

Į metus tai susidaro $14,400. Mes vertėmės, kaip pa- 
jėgėm. Naujienos pinigų iš niekur negauna. Jokios JAV 
Įstaigos niekad pinigų Naujienoms nedavė ir neduoda. 
Iš užsienio valstybių'Naujienos pinigų niekad negavo. Jos 
neimtų, jei kuri užsienio valstybė pinigus ir duotų. ? 4

Pačią sunkiausią valandą, kada kasoje nebuvo pini
gų ir niekas nesiuntė, iš Floridos vienas senas Naujienų 
skaitytojas atsiuntė $1,000. Tai buvo didžiausioji parama. 
Turėjome progos sumokėti paštui užkrautą dalį pakeltų 
mokesčių. Įdomiasuia, kad ilgametis skaitytojas, mari
jampolietis, paprašė jo vardo neminėti. “Lietuvis pareigą 
atlieka ir nesigiria”, parašė jis laikraštyje. “Pavardės ne
minėkite”.

Be to, Naujienoms iš Kalifornijos, Santa Monikos, 
A. ir J. atsiuntė $1,000, Dalia Bobelienė atsiuntė $1,000 
iš Mykolo Devenio, josios tėvo, palikto Fondo, Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Kultūrinis Fondas — 1.000 ir 
M. Gudelis pridėjo $2,000. Naujienos visiems nuoširdžiai 
padėkojo, bet iki $14,000 dar toli gražu.'

Ateinantiems metams turėsime kelti dienraščio kai
nas, bet už šiuos metus negalėjome kelti. Naujienų skai-

< GOŽAS SAKAPN1CKAS

NAUJIENOS Iš KANADOS
grėsė. Joje prašoma, kad būtų 
imtasi žygių greitam V. Skuo
džio išlaisvinimui.

SLA 72-ros kuopos vardu 
kreipiuosi į geros valios lietu- 
vius-vss, kviesdamas paremti šį 
kilnų darbą”.

J. šarapnickasr
SLA 72-ros kuopos pirm.

Pirmiausia prašau Naujienų 
skaitytojus atkreipti dėmesį į 
šią mano parašytą koresponden
ciją ir jei pastebėsite bet kokį 
žodį ar sakinį, kuris būtų palan
kus Lietuvos okupantui - rusui, 
ar kenksmingas Lietuvos lais
vei,. pareiskite pastabas. Taip 
pat, jei pritariate- šiokiai €SįA 
72-ros kuopos veiklai, irgi malo
nėkite apie lai parašyti keletą 
žodžių. Tas mus sustiprins mo
raliai ateities veikla^ du;įrti.

Šis straipsnis buvo atspaus
dintas Kanados savaitraštyje 
“Tėviškės Žiburiai”. ’ .

šiai ką rašo į' mano rankas 
patekęs 9 lapų biuletenis apie 
šią mano korespondenciją, at
spausdintą “Tėviškės žiburiuo
se”. Ant tos korespondencijos 
viršaus, storai rašančiu rašali
niu juodos spalvos pieštuku,

(Tęsinys!
“Prof. V. Skuodis yra užsipel

nęs patrioto lietuvio vardą, to
dėl SLA 72-ra kuopa ir pasi
rinko šiais metais jo vardą įam
žinti bei jo vardu įnešti į K. L. 
Fondą $100. Prof. V. Skuodžio 
vardo įamžinimo aktas įvyks 
š.m. liepos 18 d. savanorio-kūrė- 
jo Antano Padolskio sodyboje, 
158 William St., Paris, Ont. 
Šiose iškilmėse žada dalyvauti 
ir, SLA 72-ros kuopos narys 
Hamiltono miesto burmistras 
William Powell. / Z. Pulianaus- 
kašmyrą su? juo pažįstamas ir šj, 
i-eikalą tvarko. < ! j'
• J . ' c - * * - t •.

Prof. V. ^kuodžiui- gelbėti 
,JĄV-sė sdsidare komitetai. Liė- 
tuvių ., respublikonų, federacija 
tęsia ’aktyvią gfelbėjunb aikeijųi 
1981 m. spalio 14 d. Ilinojaus 
Atstovų Rūmai, vadovaujant 
Judy Torinka; : priėmė rezoliu
ciją Nr. 429, lietuviams respub- 
likonams prašant; Rezobueijoje 
atpasakojama prof. V. Skuodžio 
gyveninio istorija, jo apkaltini
mai ir dabartinė padėtis. Rezo
liucija pasiųsta JAV Valstybės 
sekretoriui, abiem Kongreso Rū-. 
mų vadovams ir visai Ilinojaus I 
valstijos delegacijai JAV Kon- buvo ranka užrašyta pastaba.

tytojų dauguma prenumeratas užsimoka metų pradžioje. 
Išsiuntę pakvitavimus už metus, mes negalime kelti mo
kesčių.

Daugelis skaitytojų, žinodami, kad viskas brangsta, 
patys prideda po penkinę, dešimkę ar ir daugiau. Už šią 
paramą esame dėkingi, bet vistiek ateinančiais metais 
turėsime kelti prenumeratą. -

Visa eilė lietuvių vietovių komitetų išaugo Naujie
nų pagalba. Dabar tie komiteteai turi gerokas santaupas. 
Kai kurie likviduojasi ir pinigus dalinasi. Komiteto nariai 
turėtų neužmiršti Naujienų, padėjusių jiems išaugti. Tu-- 
rime joms padėti, nes jos yra pasiryžusios tęsti lietuvišką 
visuomeninį darbą ir padėti lietuviams atgauti gimtinio 
savo krašto laisvę.

Nelurinl korespondencijos nuo
rašo, nebūtų galima ir kores
pondenciją rašiusiam išskaityti. 
Ant korespondencijos kritiką 
užrašė anglų kalba. Išvertus į 
lietuvių kalbą, skambės šitaip: 
“Šiuo veiksmu lietuviai SLA 
72-sargai (SLA 72 k. nėra sar
gai. — JA.) ir jų pirm. J. Šarap- 
nickas ir Antanas Padolskts {jo 
sodyboje vyksta SLA 72-ros kp. 
gegužinės. — JA) niekina Lie
tuvos ir lietuvių vardą, šis veiks
nias yra organizuojamas ne 
SLA 72 sargų bei' KGB iškėli
mui V. Skuodžio vardo Lietuvos 
žmonių akyse.*’

Dėl šios kritikos štai ką pa
reiškiu: ši kritika, yra rušams 
parsidavusių agentų parašyta 
SLA 72-ros kuopos ir jos pinni- 

1 ninkįp f vęddįii' suniekinti;' Tai 
darbas' 5-fos kolonos narių, ku
rie veikia Kanadoj ir Amerikoj, 
nes toki^ kritika',p|lipči*a ne’tik 
SĖA; 72^os kiauše! VLI- 
Kd bei B ALFo\'vfeik1ą/ Tame 
biuletenyje rusų' snipas;agehtas; 
rašo, kad" J.' šarapnielęąs ir A. 
Padolskis tokia veikla niekina 
Lietuvos ir lietuvių vaydą. jau 

' 4-tas dešimtmetis.' IcąipL rūšai- 
yra okupavę Lietuvą. Be prie, 

i dėlib “okupuotai”, .'Lietuvą vadi
na tik rusų agentai ir jiems pa- 

■ tankios laikraščių redakcijos. 
Tik pamėgink rašyti straips
ni ūs į Naujienas, t ik paminėk, 
kad Lietuvoje tas. ir tas įvyko.... 
Esu tikras, nespausdins be prie
dėlio “okupuota'” ar “pavergta”. 
Gi Naujienos įr.yrą Visų .Lietu- 

: vių Laikraštis už Tautos Laisvę.
Dar štai ką iiofiu pasakyti 

j SLA 72 kuopos, ir jos pirminin- 
Į ko šmeižėjui. Jaii pradėjau or
ganizuoti, kad ir sekančiais me
tais iš rusų okupuotos Lietuvos 
vieno iš lietuvių kankinių var
das būtų įamžintas į Kanados 
Lietuvių Fondą, šis darbas pa
reikalaus iš manęs atsisakyti 
daug poilsio dienų ir pareika
laus nemažai asmeniškų išlaidų.

(Nukelta j penktą pusTapįj

BRONIUS V; GALINIS

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS *
(Iš “Technikos žodžio”)

(Tęsinys)
Judenrato delegaciją priimti mano darbo ka

binete buvo nelabai patogu, nes atstovams būtų 
tekę eiti per raštinę, kur sėdėjo eilė tarnautojų ir 
kur visuomet būdavo atvykusių klientų bei šiaip 
interesantų. Beje, reikėjo saugotis ir galimų ka
binete įrengtų telefonų. Be to. nebuvo aišku, kiek 
žmonių sudarys geto delegaciją. Tiems visiems 
nepatogumams išvengti, pasirinkau vieną atskai
tomybės skyriaus (buhalterijos) kambarį, kuris 
turėjo visai atskirą įėjimą.

Pasitarimą buvo sutarta pradėti 4 vai. po 
pietų, kada įstaigoje darbai jau baigiami. Tų visų 
smulkmenų patvarkymus atliko ponia Tvirbutie- 
nė, mūsų įstaigoje ėjusi vertėjos pareigas ir ve
dusi visus pasikalbėjimus telefonu su vokiečių 
Įstaigomis. Ji buvo rimta ir patikima moteris, 
Vilniuje gyveno viena, jos kalbų mokėjimas, tar
nyboje buvo itin naudingas mūsų bendrovės rei
kalams tokioje vietoje, kaip Vilnius, kuris tuo me
ili tikrai buvo virtęs lyg ir tarptautiniu miestu.

Pagaliau atėjo sutarta valanda. Geto Juden- 
rate deiegaeiją sudarė tik du asmenys-—^'advo
katai Buršteinas ir Rabinovičius. Juos lydėjo jau
nas gestapo kareivis sargybinis, gal kokių 20 metų 
.vaikinas. Įėjęs jis prisėdo ant suolo prie durų.

atrodė 
greičiausiai nė lietuviškai nesuprantantis.

Geto atstovus pakviečiau prie stalo ir pasi
sveikinau su kiekvienu rankos paspaudimu, kaip 
buvo įprasta Lietuvoje. ' Buršteinas tuojau pasi
sakė esąs neseniai perkeltas Vilniun iš Kauno ge
to, o Rabinovičius pareiškė gimęs ir augęs Vil
niuje. Abu patvirtino esą įgalioti su manimi kal
bėti ir tartis Vilniaus geto žydų reikalais.

Pakviečiau atsisėsti. Jau su pirmaisiais žo
džiais Judenrato apdairumas man padarė gerą 
įspūdį: abu delegatai puikiai naudojo lietuvių 
kalbą, tuo pačiu parodydami respektą lietuviškai 
administracijai Vilniuje, kuriame mirgėjo visokių 
kalbų ir kultūrų mišinys — mieste, kuris dabar 

|buvo vokiečių okupuotas, prieš porą metų Sovie
tų pasigrobtas, o dar anksčiau lenkų valdytas ir 
grubiai lenkintas. Tų skirtingų laikotarpių pynė je 

'nepriklausomos Lietuvos vyriausybė savarankiš
kai Vilnių buvo valdžiusi ir tvarkiusi ne ką ilgiau 
kaip vieną pusmetį.

Abu advokatai buvo vidutinio ūgio, vienas 
apie 45, kitas gal per 50 metų amžiaus, gana tvar
kingai apsivilkę, tik Dovydo žvaigždės ant kos
tiumų rodė rūpesčiais ir pavojais išvagotą žydų 
likimą. Nedelsdamas pakviečiau pasisakyti judvie
jų atvykimo intencijas. Abu prabilo beveik vienu 
kartu, vienas kitą perkirsdami ir papildydami:

— Gelbėkite mus nuo mirties. Mes, žydai, 
gete dabar pradėjom mirti badu... Ilgiau nebe
galime laukti...

nesidomįs vėlesniais pasikalbėjimais ir Po pirmųjų emocinių sakinių, advokatas ir mes nykstam. Tai mes čia-ir esam viso geto 
Buršteinas toliau dėstė ramiau ir nuosekliau, vardu atsiųsti prašyti jūsų, lietuvių, pagalbos. Ir, 

žinoma. Jūsų asmeniškai...
Reikalas buvo toks nuogai aiškus ir man ne

buvo jokios abejonės, bet vis ./dėlto turėjau pa
klausti atstovus konkrečiau:

— Jūsų nuomone, kuo ir kaip galėčiau pagel
bėti tokiame neabejotiname varge?

Tada geto delegatai šokosi aiškinti įvairias 
galimybes. Vienas kitą papildydami, jie dėstė:.

— Jūsų bendrovė Vivulskio gatvėje stato Kai
lio fabpko praplėtimą ir taip pat atstato sudegu
sią to fabriko dalį. Ten dirba jūsų žmonės, ir tik 
Jūs turit teisę ir galią paprašyti toms statyboms 
žydų darbininkų. Tatai sudarytų galimybę dir
bantiems prie statybų gauti maisto ir jį atsinešti 
į getą badaujantiems...

— Bet dabar Kailio fabrike jau dirba apie 
j tūkstantis žydų. Jie galėtų prisidėti pagalba mais- 
; tui badaujantiems, — įsiterpiau, žinodamas, kad 
(Kailio fabrike tikrai buvo sukelta toks didelis 
skaičius kailių pramonės specialistų, kurių di
džioji dalis net ir nebuvo spedallstal Tada dele
gatai tuoj paaiškino, ko dar nežinojau:

(Bus daugiau! .

V, > <2* ‘T ' *

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRASTJ "NAUJIENOS"

Kiek šiandien prisimenu, maždaug taip:
— Kai 1941 m. rugsėjo 6 d. vokiečiai išleido 

įsakymą suvaryti mus į getą, tai davė tik 15 mi
nučių laiko pasiruošti ir pasiimti, kas reikalinga. 
O su savimi pasiimti buvo leidžiama tik tiek, kiek 
pats gali pakelti ir pasinešti. Tokioje panikoje 
buvo griebiania kas po ranka pakliuvo, nespėjus 
nė pagalvoti, kas svarbiau. Lyg tyčia pasitaikė 
karšta diena. Suprakaitavę ir pavargę fiziškai ir 
nerviškai silpnesnieji žydai nebepajėgė panešti 
savo ryšulių. Juos turėjo palikti bet kur pakelėje, 
ir daugiausia paliko sunkesnius ryšulius su mais
tu. Todėl jau nuo pat pradžios geto gyventojai 
atsidūrę be maisto atsargų, nors tam tikra dalis 
buvo atsigabenusi drabužių net su pertekliumi, 
arba ir šiaip vertingų dalykų, bet su kuriais skil
vio negalima pamaitinti. Praėjusius metus dar 
šiaip taip išlaikėm, nes daugelis dirbo už geto ribų 
ir taip daugiau ar mažiau gelbėjo esančius gete. 
Bet šiemet padėtis darosi kasdien labiau katastro
fiška. Papildomo maisto nebegalime sukombinuo
ti. gi gete išduodamas neva maistas buvo dar la
biau sumažintas ir iš viso toks mažas, kad žmonės 
baigia nustoti jėgų, o silpnesnieji miršta badu. 
Įmonėse mes irgi nebegali m rasti darbo. Įvedus 
UK korteles, daugumas stambesnių įmonių nebe
prašo žydų darbo jėgos. Dabar jos pakankamai 
gauna darbininkų iš krikščionių tarpo. Todėl mes, 
geto gyventojai, dabar esame palikti savo likimui

4 — Naujienos. Chicago, 111. Tuesday, Aug. 31, 1982



OR. PAUL V. DARGlh 
GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ*

______

PATIKSLINIMAS

M. Šileikis Ziono priemiestis

KANADOS NAUJIENOS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECLALYBt: AKIŲ LIGOS 

4907 West 103rd Street 

Valandos pagal ui.si tarimą

upytės Draugiško klubo susirinki
mas NEĮVYKS penktadienį, rugsėjo 
3 dieną. Jis atidėtas iki spalio 1 d.

A. K a lysTEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pase 06058

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344 '

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

AMehM direktorių

Dr. Jonas F, Mažeika 
DJ)A — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiką girinius 

ir “contact lenses*'.

SUSIRINKIMU

Nekrologe apie V. Viskantą 
praleista pora neįskaitomų eilu
čių. Patikslinu: Aš gyvenau su 
tetuke vienoje stovykloje. Romą 
ir Zigmą, įstojusius į gimnaziją, 
priėmėme i savo kambarį. Te
tukę mums gamino valgį ir mus 
globojo, K P.

'— Belgijos lietuvių vargus, 
kurie, baigė dvejų metų pasi
rašytą sutartį požeminėse ang- 

’ lių kasyklose, negaudami kitokio 
darbo, norėjo iš jos išvykti, su
žinosite paskaitę Stepo Paulaus
ko išleistą knygutę Gyvenimo 
kelias. Knygutė 70 psl., gausiai 

, iliustruota. Gaunama Naujie
nose.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
„ -U INKSTŲ, PUSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
^ 2*5* WKST Mrd STRIKT 

Valandos: aatnd. 1—4 popM,

— Meksikoje pusė milijono 
darbininkų neteko "darbo dėl 
sunkios ekonominės būklės.

— Amerikos Legiono koman- 
dierium išrinktas Al Keller.

ENERGY 
WISEF L □ H1D A 1

Ofiso telefonas: 773-2830, 
Re&dendiec folMu 448-5545

t Prostatos, inkstų ir šlapumo
I • .takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33718 

Tri. (8132 321-4200

Leidimai — Pilna apdrwda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

JL ŠERĖNAS. TeL 925-8045

r PERKRAUSTYMAl

(Atkelta iš 4 psl.) <
Tačiau, nenoriu likti skolingas 
savo gimtam kraštui —* Lietu
vai, nes joje esu gimęs ir užau
gęs, jos užauginto grūdo duoną 
valgęs. Lietuva man yra gra
žiausia iš visų kraštų.

Kiekvieno lietuvio, gyvenan
čio laisvame pasaulyje, yra pa
reiga, pagal sugebėjimą kelti į 
viešumą žiaurią rusų okupaciją, 
nes pavergtos Lietuvos lietuvis j 
yra bejėgis kelti balsą prieš stip- J 
riai ginkluotą rusišką imperiją. 
-Dabar jau yra aišku, kad bet 
kokia veikla ir demonstracijos 
prieš rusus, juos nervina, ir jie 
per savo agentus yra išvystę 
stiprią šmeižtų propagandą prieš 
Lietuvos veiksnius 
ALTą, BALFą ir- organizacijas 
bei pavienius veikėjus, dirban
čius prieš Lietuvos okupantus 
— rusus. /

Kai gautame 9 lapų biulete 
nyje radau šmeižtą — kritiką 
prieš, VLIKą ir BALFą, kur 
BALFą vadina komunistų tvar
koma organizacija, taip ir pa
galvojau, kad BALFas dirba i 
rusams nekenčiamą darbą. Kas 
yra susipažinęs su 1974 m. į Va
karus pabėgusio iš Sov. Sąjun
gos aukšto KGB pareigūno Alek
sejaus Mjagkovo parašyta kny
ga, tas puikiai galėjo suprasti 
tikruosius" rusų tikslus. Ten yra 
atspausdinta valstybės saugumo , . . . , ,
komiteto prie Aukščiausiosios ^,e, aPIe. y^kius lietuvius 
TSRR Tarybos statuto slapti j 
įpareigodjmai KGB darbuoto
jams užsieniuose, kaip veikti 
prieš antisovietinius nacionalis

tinius centrus, ir kaip juos ar
dyti. Reikalaujama patyrusių 
KGB agentų stengtis užimti na
cionalistinių grupių vadovybes, 
žymiuosius nacionalistus sukom
promituoti jų kolegų akyse ir 
sukelti įtarimą, kad jie bendra- 

; darbiauja su KGB.
Prieš porą metų į mano ran

kas pateko vieiio, buvusio vo
kiečių okupacijos metu pollci- 

I ninko — okupanto patikėtinio 
j šmeižto laiškas, kuris man no
rėjo prisegti komunistinę eti
ketę. Dabar jis gyvena Manito- 
bos' provincijoje. Prieš kiek 
metų rašinėjo į spaudą sufabri
kuotus šmeižiančius straipsnius 
prieš patriotus lietuvius. Aš grą- 

• -nau komunistinę eiketę pa- 
*’I Aiom fliYYpirlr* ra^pivai ir impi).

ro, jau seniai yra mirę.
Kas liečia antrą karta rusams 

okupavus Lietuvą, yra apsčiai 
medžiagos apie rusų pataikūnus 
ir stribus ylakiškius lietuvius.. 
Medžiaga yra saugoma Čikagoje 
ir kitur. Laikui atėjus, bus pa: j 
skelbtos visų lietuvių žudikų J 
pavardės.

EUDEIKii

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

eiam šmeižto rašeivai ir šmeiž
to platintojui.

Mano tėvynės okupantas, ne
žiūrint ar jis rupias ar raudonas, 
buvo, yra ir bušfman nedovano
tinas priešas.

Gavęs tą 9 lapų šmeižto biu
letenį, atkreipiau dėmesį į pa
bėgusio į Vakarus KGB aukšto 
pareigūno Aleksejaus Mjagkovo 
parašytą knygą. Dabar man 
yra aišku be šmeižikai, kam jie 
tarnauja. Tų šmeižtų kūrėjų, 
laikui atėjus, spaudoje paskelb
siu tikrąsias pavardes, nes, ma- 

’ tyt, kitaip nuo jų neapsiginsiu. 
Prieš keletą metų J. Klauseikis 
buvo parašęs Naujienų dienraš-

i

ARKIVYSKUPAS ATVYKO 
Į AŠTUONIOLIKTĄ GATVĘ

Arkivyskupas Joseph Bemar- 
din, baigęs sekmadienio sveiki
nimus ir pokalbius Grant Parko 
piknnike, savo dienos darbą tę
sė kelione į 18-tą gatvę.

Kai kas manė, kad ijs užeis 
j lietuvių statytą Dievo Apvaiz
dos bažnyčią, bet jis atvyko į 
Šv. Prokopijaus bažnyčią, kur 
tikintieji gerbė iš Meksikos at
vežtą garsią Dievo Motino's iš 
San Juan de los Lagos statulą. 
Bažnyčia buvo pilna meksikie
čių, kurie šiltai sutiko arkivys
kupą, Iš šv. Prokopijaus bažny
čios arkivysk. Bemardin nuėjo 
j netoli esančią šv. Pijaus V 
bažnyčią, o po to jau grįžo j sa-1 
vo rezidenciją. jį

Kai arkivyskupas kalbėjo : 
meksikiečiams, jis savo žodžius 
pradėjo tokiu išsireiškimu:

— Aš atėjau kaip keliaujantis ’ 
maldininkas, kad galėčiau jums 
patarnauti.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

B

I
I

■ I

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

? 2b33 W. 71st Street
■f- 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

K

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

— Sevrukas Vilniuje turi 17 
metų sūnų, baigiantį vidurinę 
mokyklą.

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
' Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikitėa automobiliams pastatyti
Mwgasoune. J

V

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

— Amerikietis Bill Dunlop 
per 78 dienas mažu 9 pėdų lai-

Apdraustas parkraustymas 
iš įvairly atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL J74-1M2 arba V449M

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

7159 $o. MAPLEWOOD AVt 
CHICAGO, IL SQC29

Vedafa — Aldona Dauku* 
Talafu 778-1543

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 rak ryto.
Sfofie® WOPA - 1490 AM _ 

trmiliuojimof g mūšy sfodijot 
MarquoHo Parka.

! kolaborantus caro okupacijos
Į metais. Rašinys sveikintinas.

Deja, tie lietuviai skundikai, tu
rėję neribotas privilegijas iš ca- veliu pasiekė Europą.

* i

VILIUS RUDĖNAS

PETRAS BIELIŪNAS

■
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STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
I
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TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI

3M OlH. Ten pat giu- 
oaflXA ■'Naujienos". didelis pasi- 
nnkimst Iretuviiku knygų ir lie- 

tunAtu aovang.

I
RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN. 1360 banga AM, veikia sek- 
nadieniaiig nuo 8 iki 8:30 vaL ryta, 
perduodama vėliausią pasaulinių 
tinių santrauką. Be to. komenta
rai, munka, dainos, ir Magdutėt 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipta į Baltic Florists — 
gėUą bei doram: krautuvę, Sti, E.

For constipation relief tomorrow 
, reach for EX-LAX*tonight.

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

»4C5»-O* CUM. A**®

eCJMCOL X **

į 
f!

11 f

Gyveno Palos Hills, Ill. Anksčiau, daug metu 
gyvenęs St Joseph, Michigan

Mirė 1982 m. rugpmcio 29 d., 11:35 vai. ryto, sulaukęs 
■76 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Akmenės valsčn Mažeikių 
■aps., Auš.ų kaime.
9 AmeriKoje išgyveno 33 metus.
g Paliko nuliūdę: žmona Kotrina, pagal tėvus Kanavolaitė, 
■orolts Juozapas su šeima bei mirusio brolio ir sesers vaikai, 
flgyv. Latvijoj; pusseserė su šeima, gyv. Kalifornijoje, pus- 
į||5roiis Jonas Su d ris su šeima, gj’V. Wisconsine; Kanadoje 
||pusbrolio vaikai; žmonos brolio dukterys — I>eodida Neu ir 
fl Jna Cepelė su šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2333 
W. 71 st St., Chicago, [11.

Ketvirtadienį, rugsėjo 2 d., apeigos bus atliktos koply- 
Dcioje 11 vai. ryto. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 

Lietuvių kapinės.
Visi a.a. Viliaus Rudėno giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kvieči&mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį palarnavimą ir atsisveikinimą.

Mufoidę lieka: žmona, brolis, gimines.
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 4/6-2345.

UUearM

LIMsvių 

LaUetsvių 

Dir ak toriu

amsuuamso 
patarnavimai

ZA24 WEST 6JU STREIT K^ubUc 7*1211
11028 SOUTHWEST H1GHWAX, LtoJos HILx, HL I7W41I

4348 So. CALIFORNIA AYR

K: OLympic HMI

TeL: LAfayvtU 1*3171
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R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
RUOŠIA

JAUNIMO STIPENDIJOS ĮTEIKIMĄ 

š. m. rugsėjo 4 d. (šeštadieni) 1 vai. po pietų 
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE,

I 

esančiuose 6422 So. Kedzie Ave., Chicago, UI. Įėjimas laisvas. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN. 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KUIMAI5 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINC
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-

BEVERLY SHORES, IND
Vasarėlė trumpa, todėl žmo

nės skuba, bėga, pluša, kad su
skubtų numatytus darbus at
likti. Pasitarimas po pasitarimo, 
gegužinė po gegužinės ir paren
gimas po parengimo. Visa tai 
reikalauja gerai pasiruošti, kad 
renginiai pasisektų.

Taigi, ir ‘ Lietuvos Dukterų 
seniūnija, gerai pasiruošusi, vy
ko į gegužine. Atvykstančias 
pasitiko seniūnė ir nurodė, ku
riai kuri vieta yra skirta. Tuoj 
keli stalai gražiai pasipuošė lo
terijos fantais; Netoliese garavo 
skaniai kvepiantieji pietūs, čia 
pat kavos aromatas nosį kuteno, 
kvapūs pyragai traukė prie sa
vęs. Už gėrimų stalo vikriai 
sukosi pats sodo ir restorano sa- 
yininkas p. Stankūnas, gaivinda
mas,; ištroškusius skaniais, šal
tais gėrimais.

Nepaprastų greičiu tuštėjo 
loterijos stalai. Išalkę nešėsi ga
ruojančius pietus, kurių apie 
ketvirtą valandą jau nebeliko.

Virš vandens, kaip strėlės, nar-

mirė jo sesuo Nancy Anastasia 
Paukštytė, Radke. Ji gyveno 
daug metų Marquette Parke ir 
buvo ligonių priėmimo tarnau
toja šv. Kryžiaus ligoninėje 
virš 20 metų. Reiškiame užuo
jautą p. Paukščiui' ir jo šeimai.

— Lietuves Aidų radijo pikni
kas įvyks rugsėjo 12 d., sekma
dienį šaulių Namuose, 2117 W. 
43rd St., Chicagoje. Bus įdomi 
programa, įvairios dovanos ir

Saulutei slenkant vakarop, ’ Taip ir norisi atidaryti visą sie- 
žmonės dar būriavosi, nors dau na užimančias duris ir nerti tie- 
guma jų jau judėjo namo. Į siog pas Jūratę ir Kastytį, į jų

Po sunkaus darbo atsidususi;’ 
ir suvedusi visas sąskaitas, se
niūnė sukvietė nares į p.p. Mic
kų puikią rezidenciją pasidžiaug
ti gerai pavykusios gegužinės 
vaisiais. Pelno buvo gauta ir 
jis tuoj pat buvo paskirstytas 
kam reikalinga.

Lietuvos dukterys plojimu iš
reiškė dėkingumą duosniemš 
p.p. Stankūnams, kurie patys 
dirbo ir visą gautą baro pelną 
paskyrė Lietuvos dukterims. >

Pristatė dar dvi naujas na
res, kurias plojimu susirinku
sios priėmė į savo tarpą.

Visa aptarusios, vaišingu šei
mininkių globoje, vaišinomės 
skaniais pyragais ir kava, ste
bėdamos nepaprastai gražų vaiz
dą. Už suveriamų durų,.čia pat; 
milžinas Michigan ežeras ban
guoja švelniomis bangelėmis. 
Kur-ne-kur supasi burlaiviai.' ;

T V UAJVLs. tycixp ULI 1 • •

do paukščiai. O vanduo vilioja! J daug kitų pramogų. Gros Ginta-

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks rug
sėjo mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, 6515 So Califor
nia Ave. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Valdyba

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės Valdyba rengia Tautos 
šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 5 d. 10:30 vai. ryta Šv. An
tano parapijos salėje, 1500 So.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE - J 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.

gintarinius rūmus.
s. š.

CICERO

ro orkestras. Kviečia visus atsi
lankyti radijo programos vedė
ja Kazė Brazdžiohytė.

— B. Draugelis, iš Fallbrook, 
Calif., atsiuntė £5 Naujienų pa
ramai. Dėkui.

| — Anton Derasky, iš Mar-
» quette Parko, lankėsi 'Naujieno-
i • - ■

49th Ct., Cicero, III. Visus kvie- $39,500. Savininkas duoda paskolą.
čiame dalyvauti. Valdyba

Paskutiniame R. L. Bendruos { se> pratęsė* prenumeratą viene- 
menės apylinkės valdybos posė-|riems metams ir įteikė $5 Nau- 
dyje nutarta Tautos Šventės miJPencrn^ paremti, AČiu. 
nėjimo (rugsėjo 5 d.) visas su-- • — - - - - - -
sidariusias išleidas apmokėti iš 
apylinkės valdybos kasos, o vL

— E. A- Bagdonaitė Cesmes, 
iš Euclid, Ohio, rašo; “Prie pre-.

apylinkės valdybos kasos, o vL numerates rasite priedą. Su ma- 
sas aukas, surinktas prie įėjimo, i lonmnu skaitau jūsų laikraštį 
persiųsti į Washintgona Lietu-į nu0 paį atvažiavimo į šį kraštą, 
vos Atstovybgs namo remontui. J Su

Tautos šventės minėjime kal
bės Ignas Petrauskas, b meni
nėje ' programos dalyje p'asĮro-

. —i geriausiais linkėjimais švie- 
] timo darbe ir mūsų visūome- i . .

nės”. Dėkojajne už $20 Naujie
nų paramai ir už linkėjimus.

M. DAUGYS GERAI 
BAIGe GIMNAZIJĄ

Mykolas E. Paugys, .Lajmoš 
Jaraitės ir Algirdo Paūgiu sūnus, 
š.m.z birželio mėn. 13 d. labai 
gerais pažymiais baigė Downers 
Grove North gimnaziją.

Visą laiką priklausė National 
Honor-Society^ Baigiant gimna
ziją, Mykolas Paugys buvo ap
dovanotas: Silver Math Award, 
Certificate of Merit, State Scho
lar Program.

Rudenį Mykolas pradeda stu
dijas Illinois universitete (Circle i 
Campus) — Computer Engi
neering.

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 Chieagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jarantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ars. 
Tat. 927-3559

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624
dys solistė Aldona Buntinaitė į-ir reiškiame užuojautą po- 
akademikė Lilija šleiterytė. Po iniai O^nies, Paryžiuje mirus 
minėjimo, visi dalyviai bus pa- * ~ 
vaišinti Irenos Pranskevičienės Greimienei. *. • c . -
ir kitų ponių paruoštais užkąri-} 
džiais. . 1

minėjimo, visi dalyviai bus pa- jos sesutei Onai Bagdonaitei

DĖMESIO 
62-SO METŲ AMž. VAIRUOT 
Tiktai $120 pusmečiui 
Liability apdraudimas 

kams. Kreiptis: 
X LAURAITIS 

So. ASHLAND AVI 
TeL 523-8775 ' 

,1" „mmani imi——

JAU ATSPAUSDINTA '

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NŲSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS 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

Minėjimas Įvyks rugsėjo 5 d., 
tuojau po lietuviškų pamaldų 
(10 vai. 30 min. ryto). Ponios ir 
panelės kviečiamos dalyvauti 
tautiniais rūbais. Cicero R. Liet: 
Bendruomenės apylinkės valdy
bai pirmininkauja Ap. Skopas. ; j

Cicero jūrų šaulių kuopos j 
“Klaipėda” metinis balius įvyks 
rugsėjo-25 dieną^ Vytauto Didž;. 
rinktinės'šauliu-namuose, 2417 i

— Sekantieji skaitytojai pratę
sė prenumeratą vienenems me
tams ir pridėjo po $10 Naujie
noms paremti: Domas šaulys, iš 
Athol, Mass., Walter Germant, 
iš St. Petersburg Beach, Fla., ir 
Linas Staškūnas, iš Juno Isles, 
Fla. Nuoširdi padėka visiems.

Jo sesutė Danutė sekančiais 
metais baigs gimnaziją. ’Jai pa
tinka dirbti su vaikais -arba su 
gyvuliukais. Kokią studijų šaką 
ji'pasirinks, sunku dar pasakyti.

Močiutės: Mariją Paugienė ir 
Antanina Repšienė džiaugiasi ir 
didžiuojasi gabiu vaikaičiu. Gai
la, kad abu seneliai jau yra iš
keliavę Anapiliu, .iš kur -niekas 
jau nebegrįžta.

R. A

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga. 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Aye.. Chicago. IL 60629.

PASSBOOK 
SAVINGS...

W. 43rd St. šaulių kuopai pirmi' 
ninkauja Jubzas Mikulis. i

S. Paulauskas/

us for 
finandns.

AT out LOW tins
AHH RtPAVtW^T

TO flj/VtytyRjNCOkll

TRUMPAI Paid on Sarinjt

Intorxt Compounded
D>ily Plid QM*n»dy IS1.1C

6.AIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali darų 
padėti teisininko Prano SUL( 
paruošta, — teisėjo Alphons< 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi' 
ormomis:

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijojr

— John Paukštis, buvęs Ame
rikos Legiono Dariaus-Girėno 
Posto Nr. 271 komanderis, lan
kėsi Naujienose ir pranešė, kad

Mutual Federal
JUNGTINĖS EUROPOS
TAUTOS DANIELIAUS

PRANAŠYSTĖSE

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą c*1 
tuo jame ir esame apdrat

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenc 

Chicago, IL 60629
434-^655 or 737-1'

Laikrodžiai Ir'&tortnvb
Pardxvinm fr Taisysi

T<L RĖpublIe 7-1941 -

Siuntiniai į Lietuvi 
ir kitus krantus

F. MEDAS, 4059 Arch® AW!
CMc*«o, IIL 6063X f®L YA

M. ŠIMKŪS

Notary Public i > 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeL 254-74*
Taip pat daromi vertimai, gįmin 
iškvietimai, pildomi pilietybės pr 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS FOUCV

Naujai pasirodžiusi
\ DR. ANTANO RUKŠOS J# 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS,-
NEPRIKLAUSOMYBĖS

K

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

KAINA — S17. (Persiuntimui~pridėti $1) 
Siųsti čekį: " ‘ .

’ Naujienos, 1739 S. Halsted St v
Chicago, IL 60608 ‘

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL 6G608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Ninjienoso galima gauti nepaprastai įdėmius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus..

Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl. Mečia 1905 
metę {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

susirūpinimą----------------------------------------- LS.OC

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir ‘ 
grožia. Kietais viršeliais_________ _____ £4.00

Minkštais viršeliais, tik ——_____ £3.00

Dr. A. J. Gu«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____  £2.00

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

dedant SI persiuntimo Išlaidoma.

- NAUJIENOS,
1TT> fe, HAL8TKT) ST, CHICAGO. IL «MN

,Bff-------------------—-------- --------------------... —T. •
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irKristus. pasakė; “Dangus 
žemė praeis,' bet mano žodžiai 
nepraeis” (Matas, 24:35).

Maloniai kviečiami visus pasi
klausyti šios programos iš šv. 
Rašto pranašysčių šiandien, 8:45 
vai. vak., radijo banga 1450 AM 
per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So- 
prie Barčus radiją išgirsite “Įdo
mi Knyga”. f

• * ri

Parašykite mums; prisiusime 
knygelę “Užgimęs laisvas”. Mū
sų adresas: Lithuanian Minis
tries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
Ill. 60454.

♦

F.
W< T5th M 

Kverf. Fark, UL

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 , 
2649 West 63rd Street 

. Chicago, BL 60629

nu

FUND

ADVOKATŲ draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitariūpą.

S. Kedzk Are.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, August 31t 1982

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI "NAUJIENOS”




