
The f text and Greatest

.1THUANIAN baj

VOL. LXXn Price 25c Nr. 93C ic-°0’ IM- 1 rečiadienis, Thursday, August

Tbf LMįiDAAao Daily News 
IjfhGiruan News Pubil

1739 So. Halted Street, Chicago, HL 60608 
HAymarket 1-6100 

••••••••••••••••••• 
Over One Million Lithuanian 

In The United Statei

pripažinti Izraelį bet Jeruzalė

Buvo paklausta popiežiaus 
Jonas Paulius nuomones apie Je

Ci iiNA (Tibet)

' Nieko gero pasaulyje nebus jei negalėje susitart su Karpovu ir
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kitais sovietų valdžios atstovais, 
tai susitikimas Ženevoj nieką ge
ro neduos. Prez. Reaganas ■įnori
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POPIEŽIUS PATARĖ MUSULMONAMS IR 
KATALIKAMS BAIGŲ KOVAS

80,000 žmonių miniai popiežius patarė būti tolerantiškais 
ir dirbti kartu

CASABLANKA, Maroko. — 
Popiežius Jonas Paulius II, bai
gęs kelionę Centro Afrikos val
stybėse, užsuko į Maroko, kinio 
jis visai neplanavo aplankyti, 
palties karaliaus Husejino tl-jo 
buvo-priimtas aerodrome ir pą- 
:sakė svarbią Kalbą visai musul- 
moniškai Afrikai. '' j

Maroko karalius, patyręs apie 
popiežiaus pasakytas kalbąs Ke
nijoje, Togo valstybėje, ir įvai
riose Afrikos' valstybes?,: pa
kvietė -popiežių užsdkti į Casa- 
blanką. ir .didžiajame • stadijoje 
pasakyti kalbą vietos arabams 
ir krikščionims. / ■.i ~ ' • • i

: Tuo tarpu pats - karalius davė 
didžiuosius busus, kad suvežtų 
visu? ; j stąctijoną ir pasiklausy
tų popiežiaus kalbos, \ ; į

- Kol popiežius aš; Nairobį, ats* 
į Ca^£ibląnka, . stac&jb^ę 

deltas n^žiništįs 
popiežiaus paveikslas/o ąikšt^e 
įrengti mikrofonai^
vteias girdėt;popiežiau^ kžU-

dėjo popiežius.
— Krikščionys ir musulmo

nai, praeityje mes vienas Kitą 
mažai. tesupratome, praeity bu
vo laiJkotarpiš, kad mes vieni 
priešinomės kitiems, ir vieni 
prijOŠ ktus nuėjome į polemikas 
ir net Į kovas, — pareiškė po
piežius. — Esu įsitikinęs, kad 
pats Ponas Dievas pataria mums l 
keisti šiuos senus mūsų papro-; 
čius.

Popiežiaus kalba buvo ver- . 
čiama arabiškai, kad susirinku- ! 
šieji galėtų suprasti, kiekvieną 
popiežiaus tar tą žodi. - •.;1 -

Stadijonas buvo pilnutėlis.. 
Buvo daugiau musulmonų, ne
gu krikščionių. ‘ \

Popiežiui baigus kalbėti, bu
vo leista miniai paklausti vieną
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įsitikinęs,Acad pa-is DĮe- 
vas mians Dpėą.. sųsjri^dįj:-šidįje

Vėlai vakare popiežius sėdo į 
savo lėktuvą ir naktį pasiekė

įGUB. THOMPSON^KANDIDATUOS KETVIRTAM 
; \ ■■ r ■ ; i

Uą^lĄ;hiėhesių"iki.)^^ių5 bet jis - planuoja dalyvauti 
v. Ra-- ' ' -^i/jAri&iinūose- - '■■■■ - : •

tarp Amerikos-, jr Kinijos 
yiitęL- Ilinojaus . gUieriG^tdrihs 

Jerries 'Tljom,pson ŠvėdijbgĮ J^pįs- 
t^įėję -bnyo paskelbtas popui©- 
riaūsiu šyedų, kilmės žmogųįąi 
visame pasaulyje. Jam buvo pri
segtos Įvairios plokštės ir jis 
uniyersiteto rūmuose turėjo, sa
kyti, kalbas, kurių metu 1 jos 
klausėsi ir sveikino Švedijos ka
ralius. . / . . .

Reikia neužmiršti, kad gub. J. 
Thompson buvo Kinijoje ir Įs
teigė ten minais prakybos cent
rą, lainame liko dirbti' I Hindis 
prekybos atstovai.’Tai prekyba

..Praeitą, pirmadienį.guberna
torius pranešė, atsąkjngiems 
transporto pareigūnams išmuš
ti. jo automobiliui plokštę “Gov. 
I” keturiems metams. Guber
natorius pasitiki savimi, jeigu 
jjs iš anksto užsakė gubernato
riaus automobilio plokštę. *' T .

THOMPSON KANDIDATAS 
PREZIDENTO PAREIGOMS
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— PAREIŠKĖ SAUGUMO PATARĖJAS ROBERT 
C. MCFARLANE į

• Sovietų valdžia privalo keisti savo poziciją apie ginklų 
kontrolę, politines teises Ž

SANTA BARBARA. Cal. — bet ir šiuo reikalu Kampelmjįnas

Ų26Ų597 j 

Pakistan 
310/03 

Bangladesh 
55,126

Indijos maištininkai norėjo atkirsti nuo Indijos visą'/"', 
šiaurės Indiją, esančią pagal Pakistano pasieni, bet ka

riai neleidžia krašto skaldyti.

gubernatoria irs p arei

■>'ns ■■■

#į»į

Gub. James Thompson kan
didatuoja ketvirtam termiųui 
Illinois 
goms.

Gubernatorius iš anksto pra
nešė, kad :ji$? kandidatuos į Il
linois gubernatoriaus pareigas, 
bet respublikonų vadai tariasi, 
kad gubernatorius yra stipriau
sias respublikonų partijos kan
didatas prezidento pareigoms.

Niekam ne paslaptis, kad 
prezJR.Re. ganas nėkandi datuos 
prezidento pareigoms.

Jis buvo išrinktas didele oal- 
sų daugv na šiam terminui, bet 
jis nvbekar diria tuos kitam ter- 
rnnmri. Galimas daiktas, kad 
vėžys jo nesuės, bet kažin, ar 
Žmonės tuo paribkėtų.

Respublikonams reikės turė
ti kandidatą krašto prezidento 
pareigoms. Gub. J. Thompson 
toms pareigoms tiktų. Jis turi 
gerą patirtį, moka su žmonėmis 
elgtis ir, kaip teisininkas, turi 
nuomonę, kaip tvarkyti vals
tybės dokumentus. Demokratai 
prakišo, nes prezidento parei
goms pastatė žmogų, kuris žmo 
nių bijo. Tai buvo didžioji par. 
rijos vadų klaida.

INDIJOJ NUŠAUTAS TAIKOS SIEKĘS SICHŲ 
VADAS LONGOVALL

Rajiv Gandhi sušaukė kabinetą, karo vadus, 
žudikai atiduoti teisman

NEW DEHLI Indija. — Indi
joj Punjabe provincijoj antradie 
nio vakare buvo nušautas Akali 
Dal sichų politinės partijos 59 
metų pirmininkas Harchand 
Sing Longočall.

Prieš trejus metus Aukso šven 
tykioje buvo ruošiamas pervers
mas prieš Indijos vyriausybę- 
Aukso šventyklos vadai buvo su
sitarę su užsieniečiais ginklams 
gauti, šventykloje buvo sudary
ti ginklų sandėliai ir planuota 
atskirti Punjabo provinciją nuo 
Indijos.

Bet Amricane veikusi politinė 
sichų partija nepritarė pervers
mui. Akali Dal partijos vadai no
rėjo gauti privilegijas iš Indijos 
vyriausybės, bet nenorėjo daly
vauti perversme. Indijos kariai 
Įžengė j Aukso šventovę, suėmė 
perversme vadus, rado ginklų 
sandėlius ir slaptas radijo stotis. 
Nepasidavirsius karius nušovė 
vietoje, o suimtiesiems ruošė teiš
mirs ir siuntė į kalėjimus.

Akali

su Longo- 
darbo su

— Vakaru Vokietijoje mesta 
bombą į Miunchene esančią JA- 
V radijo stotį.

KALENDORĖLIS

Rugpjūčio 22 d. — švč.Marija, 
Kar. Kanjonas, įminė.

Saulė teka 6:05, lcidž:a>i 7:13.

Truputį šilčiau.

dabartinė sovietų vyriausybė ne
pakeis saxo nuomonės keliais pa 
grindinio užsienio politikos klau

simais, — vakar pareiškė Robert panaudoti šį susitikimą suhGor- 
C. Mc Farlane, svarbiausias Rea - 
gano patarėjas tarptautiniais poli 
tikos klausimais.

i Dabartinė sovietų vyriausybe; 
privalo keisti savo nuomonę gin- j 
klų kontrolės, keliais reguliari-i

1 niais klausimais ir pagrindinė- j 
mis žmogaus teisių problemomis, •

' — plačiau paaiškino saugumo ta- j 
j rybos
Mc Farlane. Jiedu aptarė sovie- j

: tų poziciją Ženevos pasitarimuo
se, Varšuvos Pakto valstybių pa-

’ reiškimą ir sovietų karo jėgų
• veiksmus Afganistane,
| Rudenį prez. Reaganas Žene
voj susitiks su Michailu Gorba-, 
čiovu, bet jeigu jis ir toliau lai
kysis tos pačios pozicijos kokios 
laikėsi Andropovas. Rusai užė
mė Parimunjan slėni, išžudė vi- 
sus' pašlatėse.-* gyvenančius 'af-_ 
ganiečius, bet rusai nėra dar sau-

! gus šioje Afganistano srityje, 
Rytų viduržemių jėgos, kovos 
Persijos <jląnkcje ir Pakistano Į 
pasienyje ."neduoda ramybės ru- i 
sams. Niekam ne paslaptis, kad ' 
be rusų intervencijos nebūtu ko -. 
vų • Beirute' ir Persijos įlankos : 
gaisrai apstotų.

Prez. Reaganas nutarė lapkr.' 
19 ir-20 dienomis .susitikti su j 
premjeru Gorbačiovu, bet jeigu ‘ 
tam laikotarpy jiedu neaptars nė ! 
vieno svarbaus klausimo, tai ta-

naudingas. I 
j Prezidentas norėję, kad Otavoj i 
i

NUO .

bačiovu, kad jam išdėstytų .lais
vojo pasaulio taikos ir preky
bos sąlygas sovietų b lok ui. >1ei
gų sovietu valdžia ii toliaųįrei’ 
kalaus sustabdyti “erdvės gink
lavimą”, kad jų bombos sprogi
nės Beiruto centre ir Persijos 
įlankoje, tai Gorbačiovas ir da
bartiniai sovietų vadai klysta, 

pirmininkas Robert C.! JAV sustabdė Japonijos ekspan
siją Pacifiko vandenyse ir Pietų 
Azijoje, jos privertė Hitlerį ir 
vokiečių karo vadovybę sustab
dyti vokiečių ekspansiją Afrikon 
ir Rytų Europon, tai jos sustab
dys ir Sovietų Sąjungos ekspan
siją laisvan pasaulin, kaip sus
tabdė kitus užkariautojus. Sovie
tų karo vadai turi Įsikalti į 
galvą mintį, kad privalo išmokti 
pagaminti duonos savo krašto 
gyventojams, o nesiveržti į kai
mynines valstybes. ' ' ~

no uoste, Jungou upėje apvirto' 
keleivinis laivas ir visi jame. 
buvę 300 keleivių nuskendo. Li
ko gyvi tiktai keli, buvę viršų- į susitikimas nebus 
tinėje palubėje.

NEPAJĖGIA APSIGINTI 
RUSŲ ŠNIPŲ

BONA, Vok. — Kanclerio 
Kohl vyriausybė savo narių tar
pe turėjo rusams tarnaujančių 
ministerio kabineto nario sekre
torę.

Iškilo viešumon, kad 60 metų 
turinti Sofija Luneberg vokie
čių ekonomijos ministerio Mar
tin Bazgeman, šiomis dienomis 
dingo iš ministerijos ii iš namu. 
Savaitgalyje ji pranešė savo 
draugams, kad išvažiuoja ke
lioms dienoms i Belgiją. Ji ne
turėjusi atostogų, todėl norinti 
išvažiuoti pas pažįstamus.

Pirmadienį ji turėjusi grįžti į 
darbą, bet nepasirodė. Vokie
čiai patikrino, kad Belgijoj ji vi
sai nėra buvusi. Vyrauja įtari
mas kad Sofija išvykusi į Rytu 
Vokietija ;

būtų buvęs aptartus pagrindinių 
žmogaus teisių reikalas, bet nie
ko iš to ipasitarimo neišėjo. Pre
zidentas manė, kad Ženevoje bus 
aptartas ginklu kontroles klausi 
irias, bet reikalas atidėtas »ki pre
zidento ir premjero susitikimo,

NEW DEHLI, Indija. — Indi
jos premjeras Rajiv Gandhi pir- 

į madieni paskelbė, kad Asame, 
; šiaurės vakarų provincijoj, kur 

iki šio meto ėjo kruvinos kovos 
į tarp musi/lmonų ir indų, tarpu- 

savės kovos baigtos ir sutarta da
lyvauti rinkimuose.

kovas p ne s 
o savo tar- 
gyventojus. 
vyriausybė

Premjeras Gandhi susitarė?su 
A^amo vadais baigti 
Indijos vyriausybę, 
pe sutaikyti Asarro 
Centralinė Indijos
prižadėjo, kad visame krašte bū
tų pravesti tvarkingi rinkimai ir 
balsai pavyzdingai suskaičiuoti.

Vieni ir antri priėjo išvados, 
kad Asame turi baigtis tarptau
tinės kovos. Tolimesnės žudynės 
jokios naudos krašto gyventu- 
iam< neduos.

Sichų politinė ’ partija 
Dal norėjo, kad pasibaigtų per
sekiojimai. Sichų partijos pir
mininkas Longovall, vykdyda
mas partijos daugumos nutari
mą, susitarė su premjeru Rajiv 
Gandhi, baigti kilusius nesutari
mus. Gandhi sutiko paleisti iš 
kalėjimo didoką dalį suimtųjų 
ir pasirašė susitarimą 
valiu taikos ir bendro
tarti. Dnli< jaunesnių sichų. ne
pritariančių šiam susitarimui, si 
odų partijos pirmininką Longc- 
valį paskelbė išdaviku.

Antradienio vakarą partijos 
pirmininkas Longovalis Punjab 
provinejaj sakė kalbą apie pasi- 
rašvta sutarti. Iš minios buvo 
paleistas š’.ivis į kalbėtoją. Jis bu 
vo sunkiai suželtas. Tuo tarpu 
prie Longuvalio pribėgo kitas si- 
chas ir paleido 3 kulkas į gulintį 
sichų vadą Longovalio sargai 
tuojau nuginklavo žudikus ir ati 
davė prokuratūrai. Tuo tarpu 
kitoje vietoje buvo sužeisti du 
kongreso atstovai.

Preir. erns Rajiv Gandhi tuo- fuoti svarbesnius ministerijos do 
jau sušaukė kabineto posėdį Pa- kumentiu Pats ekonomijos mi < 
sitariman buvo pakviesti Indi- nisteris yra įsitikinęs, kad ji per- . 
jos kariuomenės vadai. Duotos’ 
instrukcijos pasiruošti suvaldyti j 
maištininkus, jeigu prasidės ne
ramumai. Teismas pasiruošęs 
bausti sichų partijos vado žudi j 
kus, o kara . _
ti maištaujančius jaunuolius.

Policija iškratė josios būtą. 
Ten rado modernišką fete npa-j 
ratą, kuriuo galėdavo fotogra-

bėgusi i rytus.

— Apdraudos bendrovės nus
tato. kad maži dviejų durų au
tomobiliai yra nesaugūs nelai

di pasiruošę apramin-j mės metu.

__ —---------- Trečiadieni aukso uncija 
Sekmadienį Kinija. Barbi-1 navo $338.

kai- ‘
Popiežius Jonas Paulius II-sis pasakė kalbą vakarų 

Maroke arabų ir krikščionių miniai, patarė užmiršti 
tarpusavio ginčus bei kovas ir būti tolerantiškiems.
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ALKOHOLIZMO REIKALAI (13)

kalni vrsų pirnu. alkoholikas turi 
kasdien išgerti po vieną kvortą 
kalakutienos tiršto bilijono Tuo- 
mi jis labai pagerins «avo kitau 
vidinę aplinką, nurydamas daug 
naudingu chemikalų. O tas dar
bas yra svarbiau si&s: reikia al- 
kohoHkni gerinti "Savo Iškrypu
sią kūno veiklą (fiziologiją) per 
derinimą kūno vidinės aplinko.,. 
Daugybė buvusiu alkoholikų, Įs
kaitant ir Alcoholics Anonymous 
narius, išmoko gyventi be alko
holio.

Visomis priemonėmis naudokimės, saugoda
miesi nuo girtavimo, — tada mažiau nukentėsi- 
me nuo tos blogybės. Gyvenimiškas raginimas

Norint žengti pirmyn tvar
kant žmogau* turimas siMikeny-* 
bes, reikia suprasti esamą tikrą 
žmogų, o ne poetų-filosofų mi
nimą *kžmogų’\ Žinokime visi, 
kad žmonės daugeliu atžvilgiu 
yra iš prigimties skirtingi vieni 
nuo kitų, nesuprantant tų <kir-. 
tingumų. įvairūs sui kūs iiegeru- 
mai at<iranda it’laikosi.

Dei to prigfiuto skirtingumo 
, vieni žmonės esti daugiau ar nj£- 
žiau linkę nelaimingiems atsitik 
kiniams, perskyroms, kitų skriąiU 
(limui, girtavimui ir kitoms ne
gerovėms. Tų negerumu nė vie- 
nas nepajėgs palen.g\nnti žmo
gui tol, kol nebus suprastas kiek, 
vieno žmogaus savitas, nuo' 
tu skirtingas kūno vęikinį.s 
fiziologija). \

Iki ne-o’iines praeities dėl 
kc&iolizmo buvo kaltinamos 
orinės priežastys. Dabar alkoho
lizmo priežastimi yra kiiko-mi vi
diniai (kūno viduje esantieji) 
negerumai, besišMeja prie lto as-* 
mens prigimto- savitumo (indi-* 
viduaiybės). < . _ . *

Taigi, aplinkos veiksniai yfST 
neatsiejamai susirišę -<u alkdfrb- 
lizmu, bet tie tokie veiksniai lie-- 
pajėgia žmogaus įtraukti į girta
vimą tol kol tas. žmogus^lleturi 
lokio vidinio medžiagos apykai^i 
įoš fmetaboNcy.’savitumo, kuris 
palenkia žmogų į girtavimą.

APSAUGOS PRMONESMTCy 
GIRTAVIMO YRA TIESIOGI

NĖS IR PAPRASTOS

t»£4ojk vidui^i<i

I

ke 
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A, 
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MITYBOS GERINIMAS - NUO 
GIRTAVIMO ŠALINIMASIS

Patyrę gydytojai pradėjo dau- į 
Gydymas alkoholiko yra tne- gįau (iemesio kreipti į savų gir-

diciniškas reikalas. Jis yra visai Isujančių pacientų mitybą. Kai 
skirtingas nuo apsaugos,, nuo gir- g tirie jų sėkmingiau alkoholikus 

girtuok- gydė d’ukliais vitaminų kiekiais 
įmegavitamin therapy). Paste
bėta, kad kai kuriem?, alkoholi
kams padeda išsiblaivinti tani 
likt os medžiagos.

Paskutiniais metais imta alk-o- 
.holikus maitinti per veną; nuo
latinis lašinimas į kraują gi ūko 
zės ir kitu medžiagų bei vitami
nų. Tas būdas vadinasi — Hype- 
ralimehtation Iki šiol tik chirur
giniai ,pacientai ir labai sumen- 
klišieji, iaip maitinami esti. Toli 
p ramątą gydytojai tvirtina, kad 
atęityje kiekvienam pacientui 
prieš atsigulant į ligoninę busiš- 
$ imamas mitybos stovis taip.-kaip 
dabar ištiriamas kraujas ir sla.-

tavimo. Ajxsauga nu.o 
iystės yra viena vienintelė ilgam 
laikui tikra priemonė, tvarkanti 
šią sunkenybę.- ■

'GIRTUOKLIO PRABLAIVINI, 
MO NEGANA

Visu alkoholikai anksčiai, ar 
vėlinu pH tenka gydytojo priežiū- 
: on Jj- greičiau anksčiau, negu 
-/iėli-TjĮi-paifiika j'ligoninę. Gydy- 
įpjas/Žino, kaip .tokius kuo grei- 
^;Ht^blaivinti. Bet gydytojai 
-girt^nad- nesutvarkys,-jei jie 
^nj^d^ugiau girtavimo..srity
je* nepavys. o vien tik blaįvihs 
pasigėrėsi uosius. Už tai ąlkoha- 
likai pakartotinai grįžta” Išgom- 
rfen ’prablaivėjimui, o taš tęsiami 
vėl i r,vėl tuzinais įkartų;- ' Gydytojo -žinioje ligonis gait
REIKIA KEISTI GIRTUOKLIO na į veną s-iHęistus. specialiai^at- 

KŪNO VIDINE APLINKĄ
- 'i.

Me< turime>it^kti’sįvo parei-j Ail, . ...
C6. iTkoholfcS W4dri»i ***»: Alkoholim, ta-
.r'erk, ^^0 apakai Bto-j™. Urtyte apįu.y.
ga visi n ė ęyililJka yra<pąii save 
Išlaikanti ir neigiamai veikia? vi- 
\ęh ifefe. iškaitant jf^egerių 
’veiklą. Alkoholikas pagerins šir
vo vidinę aptinką ne tik palio
vęs giriami.; bet-ir pradėjęs savo 
kūnui teikti tinkamą maistą ir 
.kitais būdais pmpinęs kūnui 
'apie 40 naudingų chemikalų. Tite 
.'būdu Alkoholiko kūnas bus atsta 
temas ihortnžfų kūną. Šitam rei-

rinktus niaTšto-dalykns. Tuo bū
du germena žmogaus kūno 'vi-

Mat, ’reikia -atststyti 'normon Sa
bai išsekusį alkoholiko kūną. 
Tas atstatymas mormon (rėhrfbi- 
b'tation- ir yra mitybos pageririi-

GYDYTOJAI NENORI ALKO
HOLIŲ PACIENTŲ

. Visiems yra žinomas faktas, 
kad gydytojai nepageidauja -al
koholikų. pacientų. ’Sunkiems al
koholikams jie teikia pagalbą.

Prieš ktm. Juozui Juozevičini atnašaujant -Mišias, Al- 
vudo pažnioTiyje. Lietuvos sodyboje, Pulkim ant kelių 
giesmės giedojimui vadovauja Anelė Kirvaitytė ir Alfon
sas šidagis. ' ■ ■ ’ Nuotrauka M. Nagio

Bet padėjimas išsipagirioti gir
tuokliui nlra atstatymas paciefi 
to į normą, nes neprašalifiaUla 
liguistas pagrindas, kuris veda 
žmogų giitaviūtan. . / į

AlkohoJlik u s m ėgst ama -paveš-; 
t i Alcohdfics Anonymous orgeat-, 
zacijai Jtdimesniam gydynt6i^ 
Bet toji fjTganižafcijja neturi žmo
nių iš infe<liciuos;’^ichia^ęijas, šfi-t 
ziologi;d« ir bioė^iniiofc— ji Ni-.; 
ri patyrimo tik šiį ghtaujan-, 

A čiais. Tuo būdu alkeiiolikas ešti' 
gydomas kaip ■'rigsniūsų” -ligiį 
sergantysis. v • ; j

Dabar klausimas: — •‘Ko^i 
gyitytojai visai skirtingai elgiasi 
alkoholizmo liga, .-palyginus 
dafbą su kitdkiaąs '5igoni^is-’?rt 
Priežastys tokios gydytojų dlg- 
senes yra gausios ir'sudėtmgtSu; 
Toji elgsena remia si. an t ■sefaffo; 
eiti septynių priežasčių: . ‘ V Y

1. Neįprastas thgos •pobūdis. ^.'* 
R i bot as tos ligos mediciniškas ty-į 
vinėjimas. 3. įmonių prigimtie 
ir psichologija. 4. Profesinė pšt- 
•čhologija. 5. Mūsų visų išsimoks
linimas mokykloje. ‘6. Mūsų vi
suomenės -bendras nusiteikimą?.. 
7. Gydytojo pasiruošimas.

Ateityje bus nuodugniai aptar-; 
tos tos septynios priežastys, ko
dėl alkoholizmo tvarkymas tiėi- 
na tokiu keliu, kokiu iries norė
tume, kad jis eitų: i •

IŠVADA. Maitinkime savo kū
ną ir asmenybę geru maistu, tik! 
tada mes galėsime tikėtis išvertg' 
ti 'didelių negerumų,'įskaitant ‘iG 
alkoholizmą.

Pasiskaityti: Dr. Roger J: Wil
liams: The Prevention or Alco
holism Through -Nutrition. Ban
tam Books.

įkiš keturi, kartus 
gausiai daržovių įviri- 

avidale įvairiausių val- 
Tafnstai priimtinų.

2. Būtinai “tris fantus gausiai 
vrlgVk vaisiu ttisokiausių, gerai 
tuos sijkramtydnmas, Sodo vai
sius valgyk su oda.

3. Tris kartus, lietuvišku pap- 
kirtieiios, vairių sriubos yra ge-l 
Suvalgyk po geią dubenį jų: 
pieniškų, daržovių, žuvies, kala
kutienos. vaisiu stribos yra ge
riausios vaistas pensininko vidu
riams.

4. Jokiu laksirtyvų nevartok, 
nors juos ir karalius pačiam at
siustų.

5. Po pusryčių kelkis ir eik iš 
vietėn, nori nenori — ten sėdėk 
pusę valandos vien apie užmi
gusias žarnas galvodamas ir jų 
’•įdėjimo trokšdamas. Smegenys 
duoda įsakymą žarnoms pradėti

riųdėti. .Jei, neišsitušiinsi — kel- 
fkis ir,-eik kasdieniniu darbu at- 

po to vėl kietumas vidurių nej likti. Rytoj rytą 1ą patį kartok, 
kasdien taip elkis, kol pradės 
vidhnai dirbti- Tada nė ptrsės 
v.atendps ’nereikės ‘ sėdėti. Bet 
visdda* -klausyk vidurių du.oda-

*no ženklo tuštinimtifei ir net 
delsdamas eik tuštintis.

6. Iš ryto ant tuščios išgerk 
avi dideles stiklines labai šilto 
vandens. Po gurkšni, net gulėda-

vienas j u man nepadeda. Paė-. 
mus vienus, — išvaro skystai,

siliauja. Liežuvis sausas, vos jį 
apverčiu burnoje Negeriu vtfn* 
deps ir nevalgau vaisių, nes’Be* 
noriu -naktį keltis ir eiti išQie< 
lėh. Ar įjau -nėra man pagalbos, 
peašan Tamsta, Daktare, ntąn -pa 
adanti. Ačiū. ' . ■ / 1 J
■ Atsakymas. Aišku, kad -rtėrtJ -
.‘Okiani -usgalbos, nes jos nėgalį’-^E^ ^ J
būti tap, kaip negali

,v ' - ■ - - -■ ■- ; —

ww-- -

■ būti “taip, kaip negali :
•praimti iš brinko pinigų tdl/ioK 

iš -nepadeda jų į banką. Taip ir

skysčiu ^pakankamą kiekį, tol tat -ą 
^laiikši *išfnatų. Rodos tas paf3-:t

w*

O

so, prie lovos turimo. Pietų me
tu irgi dvi stiklines, nebūtinai 
šilto vandens išgerk. Einant gul- 
‘i irgi dvi stiklines vandens iš
gerk. Tas toks vandens gėrimas 
yra vaistas viduriams, priedui 
prie virš minėto valgio.

7. Jei po mėnesio tekios veiklos 
viduriai dar nedirbtų kaip rei
kiant. tai prisieis sėmenų klijaus 
vieną kvortą per dieną išgerti, 
geriant kas dvi valandas j>o ke
letą gurkšnių.

8. žinoma, tik stambiai maltų 
grūdų duoną ir tokius javainius 
valgyk visą laiką. Jei neturi dan
tų, tai pasimirkyk tokią duoną 
piene — ir tokią ubagienę nau
dok, Ve! paprašyk.

'9. Kiekvienam kitam (Tamsta 
buvai jau ištirtas) reikia išsitir
ti su gydytojo pagalba vidurius, 
ar neauga kas ners juose ir už
kemša žarnas. Tik po tokio ty
rimo virš minėti patarimai. Sėk
mės! t 'įi
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STENKIMĖS GERU PATA- .
RIMU PASINAUDOTI

PENSININKAS SAVE ŽUDO . 
IR NIEKO APIE TAI NEŽINO

Klausimas. Kas man daryti: 
niekuo negaliu paveikti savo vi
durius. 'kad j:ė dirbtų. Kokių

rastas Mtflykas, o pensininkas ne-; 
pajėgia normaliai — ūkiškai gy
venti. Be reikiamo kiekių ■skys-, 
čniinė vien»> gyvis negali gyven
ti :įr švedai jaustis. Esi medici-: 
■niškoje šeimoje sūnus Palaidū
nas.” Todėl sugrįžk i hbrmaiir 
gyvenimą. . . ,

Visi pensfininka: atsiminkite^ 
kad reikia vidurius normaliai 
tuštinančius užlaikyti sekančiai, 
'besielgiant: .i

--1 -Nepraraskime sveiko lietu
viško galvojimo: nieko veltui nk\ 
k,as negalina, nes niekas Tiško 
vertingo veltui neduoda. Bitė 
labko žiedus -- juos apvaisina,' 
'nes gatifia hektaro, kurį perdir
ba į ‘medų. Arklys arklio vel
tui nekaso. Ir taip be galo: riie-j 
kas -nieko nelaukia už dyką. Bet 
pensininkas laukia nesuiaukia- 
:no: įis apsileidęs gyvendamas^ 
pirklių suviliotas tinginystėn -- 
apsileidšman, užlaiko kietus vi-i 
dūrius dėl to, kad nenaudoja pa- 

. kankajuai naudingų skysčių. Ir- 
■dar aiškinąs, kad jis tingi keltis; 

■ dažniau šlapintis, kad jį prfč’a/ 
kad jis užsiėmęs -nenori gai§H 
kiiko išvietėje... Na, -jei jau trrės’ 
tokids .pen -inįnkų kartos susilan
kėme, tai, brolyti, reikia eiti ir 

. pasikarti, tada neverta gyventi 
ofciu būdu netekus savų smege-; 

nų. Tairtsta dar nesikark, o pa-
i gerų

Julija Žemaitė

u baisiomis švėntykloššr praga
ro kančiomis. J . ;?

Buvau skaičiusi ir kitokių, la
biau šios žemės, pasaulinių — 
vyskupo Valančiaus raštų: “Pa
langos Juzę”, Vaiku knygelę”... 
Bet vis.tai seniai būti daiktai. 
Dabar, gavusi sąsiuvinį visų me
lų “Aušros”, neįmaniau, kaip 
džiaugtis. Džiaugiaus ne pačiu _

liškas laikraštis kaip iš po žemės 
išdygo..*. , i / ,t H b Y.

— Kame spausdintas, kieno ra
šytas, kas išleido? Sakyk, Povi- 
lėli!

Tas kūdikis Povilėlis, kiek 
pats žino, tiek ir man aiškina: 
jog'iš Prūsų kontrabandnešiai 
parneša ir galima galiti šaūliuo- 

įSe pirkti; pasakoja, jog yra ir 
į daugiau, įvairesniu lakraščiu, 
;’bet stmku esą gauti, kontraband-

TŠ MANO ATSIMINIMŲ į b1^ neJ’.: policija gau- 
' i r,antl m smarkiai už laikraščius 

Mėgau skaityti visuomet kny- ( baudžianti.

— Na. aš tau duosiu pinigų, 
Povilėli, be negausi ir kitokiu 

•mylių /bajorų. Dažnai vėl par- i P °ent Pakaityti,.

gas, 'kokios tik papuolė man j i 
rankas. Daugiausia gaudavau 
lenkiškų, jas skolinausi nuo kai- į

.veždavo iš Šiaulių pirmųjų kla-j
siu gimnazistas. Pamačiusi par-
VažiUorjSMij jį-kokių-švenčių, -oeg • Žmonių, <u mažais vaikais ir sam 
Įdavau pakinkli. Ihrmučiausias Odininkais, buvo daugiau kaip šim 
Jlnūsų patiš veikiu imas visuomet1 tas. Žiemos vakarai, mėgdavo, 
'ouvo klausimas: j labiausiai vyrai, susieiti vieną

— Ar parvežei man ko pyra-1 kartą pas vieną, kitą pas kitą 
£9? . ' 1 t j Į ’kaimyną — paplepėti, pasijuok-

J ti. senovės baudžiavos laikus pa
minėti. dabartinės naujienas pa- 

mas, krovė man į skreitą bent pasakoti arba kortomis palošti.

. — Turit?, turiu pyivigo. — ir 
tuojau, iš šavo ryšelio traukda-

laksAtyvų as nevartoju, — nė j klausyk, gal galėsi .pildyti

Ant Pačkauskas
ANGLIJOS PADANGĖJE

Nėra čia giružių,.nei žalių gojelių, 
Skarotų /beržynų, toltų mėlynų.
Ūkanos Įkyrios apgaubę šią žemę, 

Apkabinę vėjai saitų varnienų.

Stūkso plikos kalv/s, debesys paniūru, 
Jre uždengę skliatilą Mėlyno dangaus 
Nelinksmi Čia paukščiai, 'gėlės nusiminę, 
Išvartytos vėtrų, (permerktos lietaus.

Kiekvierram kampely, Icur ^tflėtai -sustoji 
Pajttffti šaltumą akmenų -skalos, 
Vp*att>s Kūlėjas neapdovanojo 
šitų liūdną.salą griižumū gamtos.

Aš taip:pasiilgau geltonų purienų, 
Rarmmėlės žšodm nbo laukų ežios, ’ 
Ošimo gojelių. Šilų .ir beržynų., / 
LiWivTte .pachngW Ą*

4 . s. i

Nėf&jčiM giiiižihĮTbą žahį gojeli šį, 
Nėi rūtą! darželių aplinkom gra&k. 
Nęra pO&ėse kiyritj, hėi smūflę&ių' 
Nėra siėlčj mano-nuotaikos .eriėdritfc.Y

Gyvenome didelėje sodoje. 
Buvo joje dvylika ūkininkų.

ykeletą koKių lenkiškų knygelių-
Į Vieną sykį parvažiavęs pirmu .. . , . ., imtis, issinesusi narvežtaia k-nv jius paskubėjo pas mane kny- ,,1+ , zl^Jq KnY,< si \T . . ... Y ; gtitę rodau:Igelę nesuras; Nusvilusiu veiue-i f...
liu, žibančiomis akelėmis, šypso-1 • ui e it. vaikiukai, kokia

, naujiena... Zemaitiškų/gazetų at- 
’ >irado... Skaitysime .ir mes/kaip 
Į poną;

bu, žibančiomis akelėmis. š 
alamos, knygutę man kisdamas 
linksniai tarė: ;•

' — Šį kartą tikrai netikėtą pyr- 
A&gą tanįscai parvežiau, žiūrėk...

Pagrobusi vartau j knygelę 
-žiūrai -iri jam į akis, vėl Į knygų-.

Susiri likus vieną vakarą pas

IBus daugiau)

t
I

Thursday, Aujn^ui-
' i’

f ' *

, — Žefti;nHška! — nustebusi su 
sukali. — Iš kur. kame gavai?! 
Kas čia :..., gazeta.. negirdėtas i 

I daiktas.* ‘ - ’ ; . J
• Jis i uįja i ritminis juokėsi, džian-' 

gfeį'taan tokį netikėtą džiaugs ! 
mą padaręs. Mrfn rankos dreba, 
ašaros veržiasi iš akių... . •

Pirnrkėfetps’dešimtų metų te- j 
ko matyti sodose'pas žmones zė-1 

-rūtiškų knygų. -Be maldakhygių i 
ir k-anfi&ų. kirčio, man į rankas' 

ihvd. tėko dar iš jų ir skai 
Ty^i -taoky^is. buvo t;»rp jų: "Jįy- 
‘viltas j>Snc tari,u Jezaa, 'Krfe- 
4Siisn, “Žyvfctas šventųjų nfūče'-i 
ni*fl«iT Tiektmk, KristaUs Ta-1 
tanšiaus įi Kempi,".

Paskui atsirado, naujesnių., 
’‘Baimė Acetiiiį. į dan-
gųT ‘■Pek-ta’’-4j- kilos visos halĮa-'! 
taus tintai«: viso jo,-:vičtfoRtrf? 
aofttš?!'.ė'‘o ktain



KAIP ŽYDAI RŪPINOSI SENOMIS SAVO 
'KNYGOMIS

Poetas Kazys Boruta1 v i^ą lai
ką rūpinosi lietuviškomis khygo- 
ibĮs, Pirmiausia jis rūpino-i po
nija, jam rūpėjo beletristika, 
įam rūpėjo kiekvienas parašytas 
žodis. j

Jeigu kas ką nors gražaus jam 
papasakodavo, tai jis pirma pasi-1 
taikiusia proga užrašydavo. Jis 
gražiai susilankstydavo lapus, 
juos sunumeruodavo ir gražiai 
sudėstydavo, kai viskas būdavo 
užrašyta. <

Baigęs rašymą, jis ištraukdavo 
kitokio popieriaus apianka5 vir
ių, o ant viršaus užrašydavo pa
sakytojo vardą.

Kaip žydai saugo savo knygas,1 
patyriau iš rašytojo Kazio Boru
tos. Kiro metu jis gyveno Vil
niuje, didelėje palėpėje. Vasarą 
ten būdavo karštą, o žiema šal
tai Bet jam patikdavo, kad bu
vo daug vietos: Jis galėdavo 
savo knygas ir laikrašč'us 
ištiesti, -išlyginti ir gražiai sudės
tyti. Jeigu jis būtų buvęs Čhica- 
goję, tai būtų turėjęs daug dar
bo įvairiems laikraščiams ii žur-; 
nalamš tvarkingaisudėsti.

Vilniuje begyvendamas jis Įsi j 
vežė jVžydų senų knygų ir rank
raščių saugosimą. Tai buvo lai
kąs, kai Vilniuje visą, kas buvo

laikas pasitaisys, tai mums grą
žinsi, jeigu išsaugosi... O kai}) tu 
taip padarysi, tai tavo reikalas.

— Na, jeigu nėra kito kelio, 
tai atneškite.

— O kur jas atnešti?
— Čia, o kur gi jas neši?
Žydai pradėjo nešti Pereeo 

rankraščius ryšuliais Į Borutos 
palėpę. Reikėjo jas užnešti ant 
trečio aukšto, užpakaliniais na 
mo laiptais. Tai buvo sunkus dal
bas. Pirmiausia iš vieno namo 
reikėjo nešti Į kitą. Reikėjo pa
imti juos skersai gatvę, nunešti 
j kiemą, o vėliau laiptais užneš
ti į viršų.

Kazys Boruta Perecą mėgo, 
bet dėl Pereeo jis pateko di- 
džiausįon bėdon. Dažnai mėgia
mas dalykas užtraukia žmogui ne 
laimę, taip atsitiko ir šiuo at- 
vej u.

Vilniaus žydai ir žydelkos, se
nos ir mažos, pradėjo vilkti Bo
rutos palėpėn gražiai sudėstytas 
ir suraišiotas Pereeo rankraščius. ■ 
Tu rankraščiu buvo didžiausi1 
pundai. Pradėjo juos nešti va- ’ 
karais, nešė rytais, kai miestas! 
dar miegojo, o vėliau juos vilko ! 
ir dienos metu.

Pradžioje, aišku, buvo Pereeo. 
rankraščiai, spausdinti ir dar nie ■

Klaipėdos uostas 1931 metais
(J. Laurinavičiaus drožinys)

žydišką, buvo deginama. Suiieš kur nepasirodžiusieji. Vėliau rei 
ardžiausiąs žydų knygas, padegs kėjo sunešti Pereeo spausdintas 
irUeidžia dūmus į padanges. Į knygas ir knygutes, o dar vėliau papiruso.

Žydai dėl to labai nesijaudino. • nešė jam senas žydų knygas, ku- j 
Susidarydavo įspūdis, kad žydrias Perecąs buvo pasibraukęs ir lietuviai savo vaikus svajojo leis 
darns'būtų buvę lengviau pa-’ ėmė medžiagą savo trumpiems ti Į< mokyklą ir padaryti kuni- 
ti'eiris sudeginti ir paleisti1 į deVė- rašiniams. j gaiš, tai litvakai svajojo savo vai-

Pradžioje atrodė, kad Pereras' t mokslus ir ’>ad”V
j senom žydu knygom nesirūpino, i \a inais- et erecas ra inu u 

aias yx<a»i- , .....’. *. n ■ v , ti nenorėjo. Jis turėjo ilgus gin-ęr.,x. .. i bet paaiškėjo, kad senas žydų „ .J ..J ę. &
Vilniuje-' . ... r 2-ė - - ’■ T . , • cus su tėvas; bet jis pasmnkda-. . , . .. v. , ' knygas'jis mėgo. Juo senesne,! ’ J 1kuri laika gvveno ir rase žydu x ... . , . .. tv T . T.V _ . T ^..L.tąi.iam budavoidomiauskaityti-rašytojas Icke Perec,-Jo Tasme-r,, , . , r-j 1. /, J x , - •-, - , • i Matvt, kad juo knyga būdavobai buvo triumu, bet aiskus-'ir' •, .- - senesne, tuo jis daugiau ja pa- (

sigardžiuodavė. Jis rasdavo se--.•O . . «

", . .' Į nu žodžiu, kuriuos įsikasdavo irredaguojama ' , - . - . - ■ , 4į L vartodavo bet svarbiausia, kad 
y l'lošė-knygose- ‘-jis- -rasdavo senų

pak-1

s$,'.itęgu matyti rūkstančias ,se 
nas žydų knygas ar rankraščius.

Kiek atsimfenu; reikalas prasi
dėjo nuo rankraščių, i;

davo ne ant popieriaus, bet ant

Perec.As buvo litvakas. Kaip

sias dalykas. Perecui buvo leng
va pramokti idiše kalbą, nes jo 
tėvai ją kalbėjo.

M.G.
(Bus daugiau)

KIEKVIENAS PENSININKAS TURĖTŲ PRISI m iris piuetskė, 
MINTI FR. D. ROOSEVELTĄ

Vargu ra i /nnerikoje 
\ eną seną merikos lietuvį ku-1 
ris re"®gbrti:'.i atsilieptų apie! 
Frankliną Delano Rooseveltą, 
buvusi Are. tkes prezidentą.

Bet Ik tuvių dypukii tarpe yra 
tokių, k nie prez Hccse\el-o ne
mėgsta Galima būtų tvirtinti, 
kad o nekenčia ir kiekvieną pro- 
ga tą savo neapykantą viešai pa

kad S<H-ialines 
A.pdxaii<io» įstatymas negali bū
ti išbrauktas iš įstatymų knyges 

Užsuko į minėjimą ir prava
žiuojantis New Yorko guberna
torius Comp-

— Socialinės apdraudos įstaty
mas pravedė ’‘tokią revoliuciją”.

vo advokptgęa.
Mokykloje' jis pramoko len

kiškai ir hebrajiškai, bet kai lai
mėjo kelias bylas rusų teismuo
se, ir arčiau susipažino su savo 
klijentais, tai pradėjo rašyti žy
diškai, Lenkų, nei hebrajų kalba 
jam nenešė jokios naudos. Jo 
klijentai buvo žydai ir jie kalbė- 

j jo žydiškai, idiše kalba. Perecas 
I pradėjo rašyti žydiškai, kaip žy- 

,, . . , -o , .' dai litvakai kalbėjo. Gelt irMeistras meistru, bet Borutai , ,-Gold, htvakam buvo svarbiau-

prasmingi. Borutai jo rankraštė? 
lįąi patikdavo, jis parinkdavo 
vieną-- , kitą i jo 
"Aušrinę”.

Kai prasidėjo žydiškų knygų ’ minčių, kurių labai -mažas 
deginimas, :tąi Vilniaus žydai su-, i rėipimas labai jas sumodernin- 
sirado Boruta ir paprašė, kad davo. Perecas buvo meisteris ši- j - 
jis bent Pereeo rankraščius iš* tokiems dalykams.

__ : i - t e t • , r ’ __ _ _ - ♦ ’

gelbėtų:
-e^Oikur aš juos dėsiu? — pa- [pradėjo rūpėti kitas dalykas. Jo . 

kiauše KazySį - - Ipalėpėpradėjotraškėti.Jispabi-
. — KHr.iu' dėri,” tai tavo daly-, jojo, kad tie rankraščiai neilauž- 

kąs. :’ Svarbu, kad karo m^i jie tiĮ^įdoas. Senos knygos sunkios, 
nežuįų. Gąb vežti, krauti, slėp-; Juo ■ senesnės, tuo jos būdavo _ 
ti, kądktiktai jie nežūtų, o kai: sunkesnės Senas knygas rašy-

e

L. > LITeKATŪRA, Dėtuvių Dteratflro*. meno b* motis 
im m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vine< 
Krėva*, Igno šlapeflo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
f, Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 7 
Meilaus straipsniai bei rtudijda, ffiustruotos nuotraukomis

HrySoi povefk*!*!*. M5 pu*L knyga kainuoj* tik U.

Ruhl iokių pirmūnės Juodės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
frrentef bei; jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoju- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenfanfe’

> VLENBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aptalj 
ta# Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tanas 
gyvenimo bruožų įpraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ktr 
ra tūrinė ttudija, auskiratyt* skirsneliais. Ta 2W puslapių fcnyr

Hernial paražyta studija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalni* V 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfls kiekvienas- 
ūefravini. Leidinys fliurtruot** nuotraukomis, pabaigoj* duodami 
Titovardfių pavadlnlmalatr Jų vertiniai J vokiečių fcalb*. Laba' 
•Budingoj* 83S puaL knygoje yra Rytgrūafų tamiiapl*. Kaina •*

V KJ LA UITIS MM*. ralytojo* Petronėlės OrintaltM a® 
ffiJtaAna! Ir minty* apie asmenis ti vietas neprflL Lietuvoje Ir pir
maisiais botfevikų okupadjo* metais. Knyga turi puslapiu 
bet kainuoja tfk-ll. _ • . -u--

> JULIUS JANONIS, poeta« Ir reToHudonlerlra, .nerarprta 
U* tr klaidingai Interpretuoj tmąs gyvenime ir politikoje? tik 1> 
ftrglo Jalinsko knygoje «ple Juliana Janonio gyvenimų Ir po* 
MJ*. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogau* te!** 
Knyga y-a tfd*lio formato, pnalapių, kainuoja f*.

V IATTTOT18 MOT*L*S, M. toačenko ktryba. J. Vala!£<
H* pA fcyr'» rn M tgmojlrn sorally. Kaina S

® Lietuvoje revoliucinis sąjū
dis pasireiškė jau 1905 m. pra
džioje, — iš karto t& .cagai siun
čiamomis peticifolnisj^bet^ai ru
denį Rusijoje įvykęs įyijuotmis 
streikas, ir caro vaiUfisa * susvy
ravo, — Lietuvoje^taip pajt buvo 
pradėta šalinti rusus caro vai
dininkus ir viską imti į savo ran 
kas. Tam judėjimui viendlinkme 
pakreipti, gruodžio 4-6 d- Vil
niuje buvo sušauktas visuotinis 
lietuviu seimas. Tuo .ferpu jau 
grižo i Lietuva daugumas iš- 
tremtų veikėjų, jų tarpę ir 25 
metus užsieny -šgyvenęš Hr- Ba
sanavičius, kuri.- tamė; iivažia-

Amerika yra laisvas kraštas. 
Niekas negali priveisti kito žmo- 
gaUi nemėgti arba nekęsti. Nie
kas neapykantos negili uždraus
ti pareikšti. Tiktai daug gražiau 
ir žmoniškiau, kas tą meilę ar 
neepykantą pareiškiame apgal
votai. remiamės ne prabėgamai 
Gausmais, bet p rot n.

Ypatingai socialinę apdraudę 
gaunantis dypukas pirma turėtu 
pagalvoti negu prasižioja.

Praeitą trečiadienį rug. 14 
dieną, suėjo lygiai 50 metų, kai 
prezidentas Franklin D- Roose- 
veltas pasirašė Socialinės apdraū 
dos (Social Security) įstatymą. 
Iki to meto jokios socialinės ap
draudos įstatymo nebuvo. Ką 
uždirbai, tai turėjai,'c jei nieko 
nerūpėjai, tai badavai, ėjai mie
goti po tiltu, vaikščiojai apdris
kęs, giminėms nieko pasiųsti ne
galėjai.

Rooseveltas buvo drąsus New 
Yorko gubernatorius, bet jis ta
po dar drąsesnis krašto prezi
dentas. Jis matė badaujančius ir 
apdriskusius turtingiausio .kraš-^ 
to beturčius. Jis atidžiai skaitė 
įvairius planus nelaimės išver.g 
ti. Jis parinko patį geriausią pla
ną ir ryžosi jį pritaikyti gyveni
me.

Jis nepasakojo, kad jis pasiė
mė to meto Amerikos socialistų 
nešiojamą planą socialinei ap
draudė, bet jis sukvietė drąses
nius kongreso vadus, pareikala
vo, kad jie paruoštų Amerikos 
vyriausybės socialinės • apdrau
dos planą. Jis pasikvietė demok
ratų partijos įtakingą veikėja Ro
bert F. Wagner, išdėstė pagrin
dinius principus ir įsakė praves
ti Socialinės apdraudos Įstatymą. 
Įstatymas kongreso buvo priim-

bent tas. Roosevelto pasirašytas ly- 
gkii prieš 50 metų-

Franklin D. Rooseveltas pada
rė daug dideliu darbų, bet iki 
šio meto ‘jam dar nepastatytas 
paminklas. Jis gyveno prie Hud- Į kuri mums atnešė daug naudos 
šono upės krašto. Ten įsteigta jo I jr išvengė bereikalingos įtampos 

ir žalos, — pareiškė susirinku- 
s ienas gub. Como.

Jeigu ne Franklin D. Roose
veltas, tai vargu mes turėtume 
socialinę apdraudą, kuri senat
vėje atneša reikalingą ramumą.

Petras Stasiui^

-odybet. joj pasirašyti dokumen-F 
tai, ten yra ir Socialinės a|>drau-l 
dos įstatymas.

50 metų sukakties proga Ro- 
osevelto sedybon, paverstos vie
ša sodyba- susirinko prisiminti 
Soči ali nės apeina u < los s t ikakties. 
Paminėjiman atvyko ir senelis 
Claude Pepper, buvęs Floridos 
senatorius. Jis apžiūrėjo atvyku
si būrelį žmonių ir pareiškė:

— Apie Socialinę ' apdraudą 
įvairiausi žmonės įvairiai kalba, 
bet galite būti tikri, kad Įstaty
mas galios dar mažiausiai 75 me
tus. Įstatymas labai naudingas 
vyresnio amžiaus žmonėms.

Į Roosevelro sodybą atvyko ir. 
pagyvenę Seymour ir Blanche 
Weiskopf. Jis atstoyava vyresnio 
amžiaus Flatbush piliečių lygą.

Mudu balsavome už Roosevel- 
tą, — pareiškė ponia Blanche 
Weiskopf, — bet mes dabar no
rime, kad socialinė apdrauda ir 
mums būtų pritaikyta,

Į minėjimą atvyko Dutchess 
apskrities, kurioje yra ir Roose- 
velto sodyba, Lučrlte Pattiscn- 
Ji pasiklausė kalbų apie saciaiinę 
apdraudą ir pridėjo
— Dabokite, kad ne vienas pra- ' 

keiktas politikas nekištu nagų - 
prie socialinės apdraūo'os įstaty-" ; 
nio. ' • .. j '
- ;jR‘. --T. Wagnerio, kuris prayė-:.
dė kongrese Socialinės apdrau- supratimai indų ir sichų. 
dos įstatymą, o atvykęs jo sū- v 20 hugąbėMfeį-ligonines.

Staiga man pasidarė silpna ir 
graudu. Viešpatie, kur nors juk 
yra riba, prie kurios aš pajėg
siu sustoti kur nors juk turi bū
ti riba ir silpnumui, ne vien žyg
darbiams ir drąsai. Privalo pasi
baigti šitas slydimas žemyn, tar
tum nuo stataus kalno, apatiškas 
ir be kovos, netiesiant rankos pa
galbai ir neieškant stipresnių pe
čių atsiremti.-. Dabar tereikėjo pa 
kilti iš vietos, sukaupti drąsą, 
atsukti veidą1 ir pasakyti tiesą, o 
paskui išeiti tolyn i baugią vie
numą, — bet išsinešti taiką. Vieš
patie, mano ilgesys Tavęs tepti- 
artina' man Tavo veidą ią tesu- 

' švelniną Tavo žodžius, Tu vie
nas težinai mano baimę ir būdą 
man padėti! Troškau būti tolį 
nuo šitos salės, troškau atgal tos 
valandos, kada viltingai šypso
damasi žvelgiau pro traukinio 
langą į šitą žavingą žydintį mies-

'Vieno -vakaro melancholija

n

F 
r

2759 W. 71st St, Chicago, IJL
EtTESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI a F.AN'NIE MAY SAL

DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

vime pirmininkavo ir daugiau- 4 
šia jame pasitarnavo. j

Suvažiavimas buvo nepapras- j 
tai gausingas. Jame dalyvavo ] 
apie 2.000 žmonių iš visų visuo- ■ 
menės sluoksnių ir visų politi
nių partijų, kurios kaip tik tuo 
metu jau buvo susiformavusios 
ir pradėjusios veikti. Jame da- i 
lyvavo net Mažosios Lietuvos! 
atstovai

“Lietuvos Istorija”
A

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia -. lietuvių frat^maU-nĄ 
organizacija, lietuviams ištikimai. tarnaujanti jau per 97 mpt^w,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir irtiems, kurie tuo*
. • - darbus;dirba. ■_>- ?.T t "į

SLA — išmokėjo daugiau .kaip AŠTUONIS 1SLUONUS dolerių 
apdraudę savo na-riamt '.

SLA -apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA-neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. '

' Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime-apsidrausti, iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda- — Endowment
\ Insurance, kuri-ypač -naudinga 'japnĮmm, iriplrianMaTr 

aukštojo'mokslo ir jų; gyvenimo .pradžiai.‘ -.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000" apdraudė*; suma temoka' tik $3.00 rmetama.
SLA — kuopų: yra visose lietuvių kolonuose. . ' : ' 

Kreipkitės į .savojapylinkėg kuopų veikėjui,

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 
TeL (212) 563-2210

J

D. KLHLMAN, B.S., Registraom vaistininkai 

Tel. 476-2206

*■

; For constipation relief tomorre*
roach feir PY-l AYfnnirthi-, reach for EX-LAX tonight. , Į

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

Read label and follow 
directions.
© Ex-Lax, Inc., 1982

1

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IMNAUJIENOSE GALDJA GAUTI:

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
Gi tomx»________________ _—........ ............    110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. £6.00
H dalis, 229 psl. ------------------------------------------------------- 5G.0O

3. Miko SOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ______ _ $5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psL ----------------------------Į4-00

6. J. Vendavea, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl ---------------------------------------------------------— 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, El. 60606 siųs
kite fekj Ir pridfiktj vieną dolerį percJuntimo PlakJocm.

I

ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

paraiė 700 pamply knygą, kurion sudėjo viską, 5et Tr 
iet kur, bet kuria kalba buvo parašyt* apie Lietuvą, Uetuvirar 
(r Hetuvių kalbą. Jis mokės! kartu bu kun. Jaunium ir prof. S. 
BOga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui

Tr patarė mums toliau studijuoti. j

|M. KJe« TtrUEaL <1.

r " KSD JIIHO I
Bt® S. Hxlsled St., EHexgn, ID «<»
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NAUJIENŲ REIKALAI

Naujienos netekusios rinkėjų, kelias savaites sušlu
bavo. Redakcija ir administracija aiškino skaitytojams, 
bėdos priežastį. Vieniem žodžiu ir telefonu aiškino, ki
tiem rašė ir siuntinėjo laiškus, bet visa tai nieko ne
padėjo.

Kada dienraštis neišeina, tai gali rašyti ir pareikšti, 
ką tiktai nori,- kyla =pagyindo ivaįrijemš; šntekonis ir gan
dams. Protingesnieji -paklauso, paskaito ir apsiramina 
ii* tą savo rūpesti dėsto savo artimiesiems. Ramesnieji 
laukia tolimesnių žingsnių, o ilgesni liežuvį turintieji 
prie vienos bėdos dar kitą prideda ir netrukus pasidaro 
visas gandų kalnas. Juo ilgiau klausys, tai bus baisiau ir 
juodžiau. 0 jeigu prie to dar prisidės piktos valios smai- 
laliežuviai, tai bus pripasakota įvairiausių gandų ne vien 
apie pačias Naujienas, bet ir apie jų redaktorių, admini
straciją, trnautojus ir bendradarbius. Tada jau dan
gus griūva.

Stogas pakiūręs, langai išstumti, seifai išsukinėti 
ir atrodė, kad iš tikrųjų Dangus griūva. Prie to 
dar prisidėjo vieno žmogaus įsitikinimas, kad bendrovės 
pirmininkas neturi teisės šaukti šėrininkų susirinkimo 
bendrovės pavojaus metu. Tai būsiąs nelegalus susi
rinkimas. Šėrininkų susirinkimui šaukti reikią prane
šant mažiausiai dviem savaitėms, kad šerininkai turėtų 
laiko pasiruošti.

Kai yra laiko ir galimybės šaukti tokį susirinkimą 
laišku, tai geriausias būdas taip pažvelgti, bet kai kyla 
svarbus klausimas, tai pirmininkas gali šaukti susirin
kimą telefonu ir žodžiu, kad susirinkusieji galėtų grei
čiau klausimą aptarti ir spręsti. Vieni į šėrininkų susi
rinkimą neatėjo, nes buvo įstikinę, jog tai nelegalus su
sirinkimas, “nelegaliai” sušauktas, o dalis atėjusių taip 
pat reikalavo šaukti “šėrininkų susirinkimą”.

Tai buvo pats sunkiausias Naujienų laikotarpis, že-

J. ŠARAPNTCKAS
NĖPAMlRšRmt MuSŲ DIDVYRIŲ 

DAKTIŽANŲ '

t^Tęsihyš)
Trumpai paliečiau, kodė:I mes bėgonre So

vietų Raudonajai armijai okupuojant Lietuvą 
antrą kartą. O dabar prisiminsiu pasilikusius 
lietuvius, kurie Raudonajai armijai okupavus 
Lietuvą išvyko į miškus ir stojo prieš šimterio
pai gausesnį okupantą į kovą, apsiginklavusį 
sunkiais ir lengvais ginklais.Šiame rašniyje pri- 
siminsiu ir pagerbsiu vieną ir tą partizaną hero
jų — Venskų Kazimierą.

Su Kazimieru Venckų artimus ryšius už
mezgiau 1938 metais, kada tais metais pradėjau 
dirbti Ilakių žemės ūkio kooperatyve. Kazys 
Venckus buvo baigęs 6 gimnazijos klases, bet tė
veliui mirus, dar būdamas jaunas, turėjo nu
traukti mokslą ir grįžti į namus, perimti valdy
ti tėtelio paliktą ūkį, nes buvo vienintelis sūnus 
ir sesuo Ona.

Kazys Venckus iš jaunų drenų buvo pavyz
dingas jaunuolis ir gabus mokinys, talentingas 
kalbėtojas ir patriotas lietuvis. Buvo ne tik pa 
v;, ūkininkas, bet jam dar būirartt jau
nuoliui, K.’o naujų minčių, kad Lietuva ekono
miškai gaji r.'. greičiau sustiprinti, jungiantis į 
pick'.lųi ir rė liant koopefatyviniais pagrindais

Lietuviu tremtinių kaimelis Mansko raj., Krasnojarsko kraš.e.

miau leistis jau niekur negalėjo. (Sandaffijs berto 
užkirstas kelias. Rugpjūčio 17 d. popietę “Dainės” 
buvo susirinkę šerininkai, sudarė reikMingą dviejų treč
dalių kvorumą ir svarstė pačius svarbiausius dienraš
čio reikalus.

Susirinkusieji išklausė pirmininko M. Gudelio pra
nešimą apie dabartinę būklę, jį priėmė vienbalsiai ir iš
rinko naują vadovybę. Liko vienas kitas bendrovės di
rektorius, bet vadovybėn išrinkti ir nauji žmonės, kurie 
rūpinsis dienraščio tolimesniu leidimu.

Be jau minėtų pakaitų, Amerikos gyvenimas vietoje 
nebestovi. Visi Dūkia Amerikos paskolų. Visoms valsty
bėms reikalingi Amerikos doleriai. Gavusios d-jterių, tos ! 
valstybės atsigauna, bet kai reikia paskolas grąžinti, tai 
atsiranda didelių sunkumų. Jos nepajėgia t h? paskolos 
grąžinti. Dolerius skolino Amerika, bet paskolas tvarkė 
Tarptautinis paskolų bankas. Tarptautinis bankas pa-; 
kėlė paskolų mokesčius. !

Viskas pabrango ir Amerikoje. Bet apie krašto gy-1 
venimo pabrangimą mes čia nekalbėsime. Mums rūpi lie
tuviškos spaudos pabrangimas. Mums labiausiai rūpi 
Naujienų pabrangimas.

Goss bendrovė, kuri gamino Goss mašinas ir jos da
lis, likviduota. Tėvai mirė, vaikai nesusitarė, o anūkai 
pardavė ir likvidavo. Mums reikėjo ir reikia pirkti senai į 
mašinai dalis. Turėtas Goss atsargas nupirko didelė ben 
drovė, dalis sumažėjo, naujų negamina, bet už atsargas 
ima bet 10 kartų didesnę kainą.

Nutrąko rankena, kuri kas 3 laikraščio egzemplio
riai privalėjo patraukti H dažų rolį pusę colio. Goss ben-l vietų laivyno judėjimus, 
drovės nebuvo, o nauja bendrovė pareikalavo -^7,000. Jai ; 
reikia padaryti šabloną, nulieti kieto plieno pavyzdį, .'jį? 
tiksliai išpiaustyti, nušlifuoti, o tai užima daug darbo?ir 
laiko. Paprašėm seną Amerikos lietuvį, turėjusį savo ' 
dirbtuvėlę, jis per vieną šeštadienį padarė ir pritvirtino.
Kai paklausėm, kiek kainuoja,'— Nieko,—atsakė.-^Naū- ‘ 
jienas skaitau nuo ->1915 metų. -Esu naujienietis, tai . 
dziaūgmoš-, kad galiu-kuomors.- ^prisidėti.

; jeigu ne Jckubonis, tai ,\sėniai būtūme dienraščio 
neturėję, nes nebūtume gavę reikalingos dalies, o. tūks
tančių niekad neturėjome.

Ilgus metus pirkome Abitibės popierių. Ateidavo, 
tiesiai iš Kanados. Bet antrasis karas viską sumaišė. Po 
pieriaus visiems trūko, o mums ir Šiandien sunku jo gau
ti. Keitėną kelias bendroves, kol jo gavome. Bet ir pas-: 
kutinė bendrovė popierių tiek nugyveno, kad negalime 
viso rutulio sunaudoti. Popierius keturis kartus tieki 
šiandien kainuoja, kiek kainavo-.

Apie pašto patarnavimą ir kalbėti netenka. Pasku
tiniu metu paštui mokame du kartu tiek, kiek anksčiau 
makėjome, o apie pašto patarnavimą nenorime nė kalbė-. 
ti. Vietoj vieno egzemplioriaus atneš 7, bet tuo pačiu me 
tu tie 7 laikraščio negauna. Pašto vadovybę perėmė nau
ji amerikiečiai, kurie ne tik rašyti nemoka, bet ir skai-

skandino Amerikos karo laivy
ną, bet jie pralaimėjo karą. 
Amerikiečiai privertė japonus 
trauktis iš visų Pacifiko salų, 

. Filipinų, Indonezijos, Korėjos 
ir net Okinarvos.

Amerikos aviacija ir. didieji

iu yra apie 32 tūkstančiai, lat
viu yra daugiau kaip trys tūks
tančiai, o lietuvių tik apie šim
tą. Visi pabaltiečiai čia yra gerai 
susiorganizavę, išlaikę savo tapa
tybę ir tautinę sąmonę, nors ir 
yra įsijungę Į Švedijos visuome-

SOVIETŲ LAIVYNO 
MANEVRAI

Rytų Atian+e ir Norvegijos 
jūroje \ykstarrt Sovietų laivyno 
manevrams, liespos mėn. viduryj 
Britanijos karo laivynas atšaukė 
iš atortogų 1/ laivų jūreivius, apšaudė Tokijo ir| ni»į gyvenimą. Švedijoje. veikia
kad galėtų prisidėti prie NATO 
arolir jūros pajėgų ir sekti so

■*Š Kaip pranešė “Daily Teleg
raph? , kalinis korespondentas' 
Atlanto vandenynan suplaukė 
Š, Murmansko, Baltijos juros ir 
Juodosios jūros bazių apie 4^ 
didžiųjų sovietų . karcr lai vii ir 
bent šėptyni povandeninei l&i- 
vai.

Vėliau prie jųr turėjo prisijung-i 
' ti 43.006 'tonų l^tūvųešis ‘^Sijė-j 
vas’’.'dh atonimėš energijos va
romi, kreiseriai, devyni raketos 
mis ginkluoti kreiseriai bei fre
gatos.

Vien iš Baltijos jūros sovietų

visus pakrančių uostus ir pia- apie 50 įvairiu pabaltiečių kul- 
monės centrus. A^rik^iačiai tūrinių bei politinių prganizaci- 
išmetė atomo bombas Ifcoši* ĮH? kuriu nemaža dalis gauna 
moj ir Nagasakį pramonės -cen-.

.Amerikiečiai reikalai Paramjl- Pačios svarbiausios pa- 
įr baltiečių organizacijos Švedijoje 

- -yra estų tautinis komitetas ir lat
vių nfformacijos centras, kuris 

■ renka ir skelbia dokumentinę 
medžiagą apie. Pabaltijo kraštus.

iruose.
kad japonai padėtų ginklus ir 

( niekad jų neimtų kaimynams v
pavergti.

Hirohito, tada dar jaunas 
žmogus, sakė karo va-damš pa

vedijos vyriausybės finansinę

tafi' -lĮradinę i mokyklą 
61>toe' irgimnaziją Goete- 

burgė, kurias lanko apie 170 mo
kiųjų Veikia dar pagalbiriės mo
kyklos',' taip pat estu bažnyčios,

teises ir niekad;nevartoti jėgos.
laisvoms tautoms pavergti. Va-j
kar tas pats Hk^ritb pasakė j bibliotekos, archyvai, muzikos 
kalbą šimtams tūkstančių japo- > ir dainų ansambliai. Pabaltiečių 
nų a^a,e įsakymą padėti ginklus.< veikla Švedijoje, rašo “Svenska 
šiandien japonai savo automo- Dagbladef' yra-rakštis sovietams, 

kurie-stengiasi-infiltruotis į pa- 
baltiečių- organizacijas ir jas su
skaldyti. Laikraštis atkreipia dė
mesį; kad nemažai sovietu diplo
matų buvo išsiųsta iš Švedijos 
dėt to, kad jie staliai- rinko ži- 
mas apie pabakfečru veiklą, šni
pų veiktą slitritkdė švedų sau gū
nias su pabaltiečių pagalba. Pa- 

■ baltiečių veiklą šveūijoje skati
na ir gyvina geografinis artumas 
5:ii jų tėvynėmis.

laivyno manevruose dalyvauja, -bffiars ir radijo aparatais užka- 
17-ka karo laivų, tarp jų vienas j riavo visą pasaulį, geriau gyve- 
kreiseris, vienas naikintuvas, 6_ | ha negu karo metu.
fregatos; du minų gaudy-•> -------- -——\
tojai, trys desantiniaii laivai,trys j pABALTlEČIAI ŠVEDIJOJE

Vienas iš plačiausiai skaitomą 
Švedijojos laikraščių “SVensk^ 
Dagbladet” atspausdino ilgą 
straipsnį apie Švedijoj gyveman- 
čius pšbaltiečius ir jų veiklą. 
Kaip ir kituose kraštuose, taip 'ir- 
Švedijoje, pats svarbiausias pa- 
battiečių uždavinys yra kelti Me< 
šumon dabartinę neteisėtą .Pa
baltijo kraštų padėtį, tuose kraš; 
tuose vykdomus tautų ir pagrin
dinių žmogaus teisiu pažeidimus, 
iškelti lietuvių, latvių ir estų lais
vės siekius. Švedijoje gyvena 
apie 36 tūkstančiai pabaltiečių, 
sūrių daugumą sudaro estai —

naftos cisternos ir vien-as vilk-

Manoma, kad visi sovietų- ka
ro laivai Sugris į savo bazės iki 

t liepos 28 dienos, kada bus šven
čiama Laivyno dien'a.

Apie kitus dalykus dabar nekalbėsime, bet jau mi
nėjome, kad rugp. 17 dieną įvyko šėrininkų susirinkimas, i 
kuris papildė direkciją keliais naujais žmonėmis. Nau
jųjų užsimojimai energingi, bet Chicaga viena negalės 
finansų reikalų išspręsti. Reikia, kad prisidėtų visa Ame 
rika. Naujienos reikalingos visiems Amerikos lietuviams. 
Naujienos gynė ir tebegina pavergtos Lietuvos reikalus, 
ir yra pasiryžusios tą darbą tęsti. j i

Prieš Naujienas sujungtos galingos jėgos, bet tos pefį ir tęsti pavergtos lietuviu tautos išlaisvinimo dar- 
I piktos jėgos buvo nugalėtos iki šio meto, jos bus nūgalė- bą. Be mūsų pagalbos tas darbas neįmanomas. Vyrai', ir 
tos ir šiandien. Turime tiktai visi priremti prie jų savo moterys, prirenkime savo vieningus pečius!

PRIEŠ 40 METŲ JAPONAI 
PADĖJO GINKLUS

Tokzja, Japonija. — Vakar, 
rugp. 15 dieną, Japonijos impe
ratorius Hirohito įsakė japo
nams padėti ginklus visiems lai
kams. Japonai buvo .pavergę be
veik visas Pacifiko salas ir nu-

lietuvių verslo Įmones.
Taip pat jo manymu, vietoje motorinių ma

lūnų, tentpiūvių, panaudotų vandenį joms vary
ti, nes Lietuva, neturėdama savo skysto kuro, 
šiems reikalams išleidžia milijonus Irtų Į užsie
nį. Tai buvo sumanus svajotojas ir savo projek
tais tikrai naudingas pagerinti Lietuvos kraš
tą ekonomiškai stipresnę, prie to projekto. įgy
vendinimo prisidedant ir Lietuvos vakKiai.

K. Venckus dar būnant jaunuoliu išrtrikštos 
mintys, jei nebūtų Lietuva Sovietų Rusijos oku
puota, be abejo, būtų radusi susidomėjimą ir, 
valdžiai padedant, ir kooperatyviais pagrindais, 
vanduo būtų sukęs girnas ir lentpiūvės plo
vusios lentas savo vandeniu varomaisiais 
įmones.

Tai kelios mintys K. Venckaus pokalbiu pa
reikštos, kaip galima greičiau Lietuvą ^kW>- 
miskai sustiprinti.

K. Venckus, pavyzdingai tvarkė tėvo pavel
dėtą ūkį ir gyveno pasiturinčiao. Buvo Ilakių 
kooperatyvo klientas ir visuomet už prekes mo
kėdavo grynais pinigais. Nebuvo gintuoklis ir 
kaip toks, turėjo gerą vardą ' isuomeneje, Tri 
klausė šauliams ir buvo išrenkamas i valdybą 
šaulių būrio vadu. K. Venckus, valdyčiam® Akį, 
samdė ir darbininkus metų terminui. Darbinfri- 
kus labai gerai globojo ir msams okupavus Lie
tuvą, visi darbininkai gerbė ūkio šeire.’ninku. K. 
Venckus ir j komunstų šaukiamus mitingus ne-

Kazys Venckus

kreipė dėmesio. Dirbo ūkio darbus, kad derlius 
pūtų taiku fttrifnriis. Vmrs darbininkus vadino 
Į malonybinifltfs ŽodŽias, Jonelį, Stasele, padaryk 
tą ir tų. K. Venckus mylėjo savo artimą, kaip 
pats save. Labiausiai mylėjo savo gimtą kraštą 
Lietuva, ir Sovietų Rusijai okupavus Liėtūva,

E. L.

■j’ GINA LIETUtTŲ TEISES'

Šv. Antano parapijoje- Detroi
te 128 asmenys pasirašė peticiją 
OSI reikalu ir išsiuntinėjo Mi- 
chiganc valstijos senatoriams, 
kbngresmanams, net pasiuntė ir 
JAV prezidentui, iškeldami kai 

t kuriuos tos institucijos darbo ne
tikslumus. Pirmasis atsiliepė se
natorius Donald W. Riegle, Jr^ 
pažadėdamas i šį reikalą atkreip
ti atitinkamų įstaigų dėmesį.

tą su širdgėla pergyveno, nes jaunuolis K.Venc
kaus širdis ėmė smarkiai plakti neapykanta 
prieš okupantą.

Aš 1940 metais rugsėjo mėnesio pradžioje 
buvau paliuosuotas iš Ilakių žemės ūkio koope
ratyvo, kaip buožių kilmės ir liaudies priešas. 
Taip buvo m«n pranešta ir liepta išsikraustyti 
iš kambario, kurį turėjau kooperatyvo namo 
patalpose.

Kiek vėliau, turgaus dieną, pasitaikius man 
vienam eiti gatve, priešais ateina K. Venckus. 
Pasisveikinome ir pasakė šiuos žodžus:

— Kaip sutems, užeik į tą namą, kad niekas 
nepastebėtų; turiu svarbų pranešimą ir slaptą 
pasikalbėjimą.

Taip ir pagalvojau, kaip nuvykti Į tą na
mą, kad niekas nepastebėtų. Nurodyta rietą yra 
visai arti priešingoje pusėje nrino tėviškės. Ir 
miesto išėjau namų Imk, ant Šačių miesto kryp
timi,, bet jau tamsu.

Paėjęs apie kilometrą, sukaus iš kelio ir 
ėjau per laukus į nurodytą namą.nes- tą namą 
gerai žinojau ir esant tamsoje, suradau. Tame 
name radau K. Venękų ir dąr ^vieaą, vadinsiu 
Tauru. ■ 4 v į t 7 * X J <

(Bus daugiau) . . 5 ‘
* ,____ ____ - '? A
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‘Lietuvos Aidai

iTeL: 562-2727 arba 562-2728

GAIDAS - DAIMIDEglė Žalčių KaralieneA. Tamošaitis

i

PILSUDSKIO KUMŠTIS VOLDEMARĄ SUKRĖTĖ

IW® S. Minheim Rd, Westchester, HL 
VALANDOS; 3—S darbo dtennmiy

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kiinlkoa 

Medicinos direktorius

TEL 233-8555

Service 461-8200, Page 06058

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

H WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL MinL»w 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

8921 West 103id Street
K

--------- 5-—

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
girūs venų išsiplėtimo hemo. 
TOidų .-gydymas.

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

— Irako lakūnams vakar pa
vyko visiškai išardyti Irano alie
jaus versmes Chango saloje.

OPTCMETRISTA5
KALBA LETUVBKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

SEN. THURMOND SUSIRŪPI
NĘS OSI NUKRYPIMAIS

Amer. Leituvių Tarybos pirm. 
Teodoras Blinstrubas raštu krei
pėsi į Senato teisminio komiteto 
pirm. sen. Strom Tdr.rmond, 
kad į to komiteto darbotvaikę 
įvestų ištyrimą OSI įstaigos 
bendradarbiavimo su KGB Sen. 
Thurmond atsakėv.kad jis kreip
sis i OSI direktorių Neal Sher 
prašydamas jo paaiškinimų. 
Sen. Thurmond pažymi, kad jis 
i šį klausima atkreips reikiamą 
dėmėsi.

ir “cemUct lenses”.

Ml

Ofise telefonas: Z76-233C-
Kasctendies telef.; 448 5545

•Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLŽS 1R . 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

re”, kreipėsi jis vėl į lietuvi, 
“ąš noriu iš jūsų išgirsti, ar jūs 
karo, ar taikos norite”!

Su atkaklumu Voldemaras vėl 
pradėjo savo kalbą apie “rojų ir 
piimuosdus lietuvius”, tačiau susi
griebęs šalutiniu sakiniu pareiš
kė, jog jis visuomet sakęs, kad 
jokio karo Su ’lenkais nenorįs.

“Taigi ’norite taikos“, šaukė 
Pilsudskį pilnu balsu per stalą, 
kai Briandas maldaudamas pakė
lė abi rankas ir maršalą ramino, 
linksmomis akimis mirkčioda
mas

“To man pakanka”, tarė mar
šalas trumpai ir kariškai, “aš iš
girdau, kad jūs norite takos, 
kelionė į.Ženevą apsimokėjo' Aš 
leisiu visose Lenkijos bažnyčio
se atlaikyti' Te deum”.

Po to jis kreipėsi į Brianas 
“Visomis kitomis kvailybėmis ga
li užsiimti mano užsienių reikalų 
ministeris“. Pakilo ir didžiuliais 
ulonų generolo žingsniais (su 
žvangančiais pentinais) paliko 
salę. Jo Užsieniu reikalu minist
ras Zaleski kurio apvalus veidas 
po gelsvais plaukais, Voldema- j 
rui smarkiai puolant, paliko vie-1 
uodai mieguistas, bet dabar pa-1 
raudo ligi plaukų šaknų, -dalinai 
del tų “kvailybių”, kurias sulai
kyti buvo jo kompetencija, dali
nai ir dėl netaktiško savo tautos I 
karžygio elgesio.

Tokiu Pilsudskio pasielgimu 
diplomatai buvo nestebinti ir. 
Briandas šypsodamasis uždarė 
posėdį.

Ir per sekančius Tarybos na
rių pusryčius Pilsudskis elgėsi 
kaip lydeka karpių tvenkinyje. 
Po pusryčių jis prisėdo prie 
Streseman.o kavos išgerti. “Pui
kūs buvo vokiečių kariai”, tarė 
jis vokiškai taip garsiai, kad 
skambėjo visa salė, ir tėškė Stre- 

Į semanui draugiškai, bet šiurkš- 
j čiai per kelį. Tada jis pradėjo 

ilgesni pasikalbejima apie savo 
nelaisvę Magdeburge, patyrimus 
Vokietijoje ir nuolat kartojo ste- 
bėjimąsi vokiečių daliniais. Stre- 

(Nukelta į 6 psi.)

mes. jaunesnieji vokiečių delega-’ 
rijos nariai, "įspūdingu būdų pre
liminariniuose pokalbiuose, ku
riuose Užsieniu Reikalu Minis
terijos 'rytų skyriaus narys karts- 
uuo karto vedė su Voldemaru.
Dabar priešpriešais sėdėjo Vol-’ 

Hemanis ir Pilsudskis, “pamišė-' 
lis“ ir “veidmainis”, gruodžio 10 
slaptame Tautu Sąjungos Tary
bas posėdyje Ženevoje. Kadan
gi iš anksto nemalonių įvykių bu 
vo laukiama, be pačių delegatų,’ 
vertėjų ir Tautų Sąjungos gene
ralinio sekretoriaus, niekas kitas 
posėdžiuose negalėjo dalyvauti. 
Būkštavimaj. pasirodo, buvo pa-y 
grįsti. -i-

Kai Voldemaras vėl savo pre- 
fesbrinę kalbą pradėjo, kaip 
Chamberlain • /kartą pastebėjo, 
beveik visuomet prasidėdavo “pa 
-šaulio -sukūrimu ir pirmaisiais 
lietuviais -rojuje“ ir trukdavo 
daugiau dviejų valandų, tarybos 
nariams snūdnrittojan, Pilsuds
kis -po pimių šakinių kalbą nu
braukė.

Mažas lenkų maršalas su dide
lė galva, pasisiaušusiais plaukais, 
dideliais antakiais, pabalusio vei
do, dygiai į Voldemarą nukreip
tomis akimis, delnu trenkė į sta
lą ir, vandens grafinui sudrebė- 
ius, suriko: “Aš savo ilgą kelio- 
hį iš Varšuvos -į Ženevą ne tam 

! attikau, kad -klausyčiau jūsų il
gų kalbų, pone Voldemarai”!

“Mais voyons, Monsieur le 
Marechal” (Bet malonėkite, po
ne maršale), įsiterpė raminan
čiai liirminiidraujantis Briandas, 

: kai jis nuo Pilsudskio rankos 
smūgio išsigandęs pašoko kaip 
ir kiti tnrybbs nariai, kurie, pri 
siminę ankstyvesnes Voldemaro 
kalbas, buvo pasiruošę valandėlį 

. nusnūsti “Tokiu būdu mes tary
boje negalime vesti derybų”, 
priminė Briandas lenkų marša
lai. šis gi nesileido taip lengvai 
nuraminamas, nors savo toną ke 
liars laipsniais sulėtino. “Nelaiky
kite ilgų kalbų, pone Vokiema-

Maršalo Pilsudskio charakte
ristikos apipavidalinimui dera 
pasižiūrėti, kaip jis kovėsi diplo
matinėje arenoje. Apie tai rašo 
buvęs ilgametis Vokiečių Užsie-' 
nių Reikalų Ministėrijos Vertė- 
jas-iėfas dr. Paul Schmidt savo 
atsiminimų knygoje “Statistas 
diplomatinėje scenoje 1923-45 
m.“.

Jis su maža -pašaipa prisimena.
— Kiek pakaitos atnešė 1927 

m. gruodžio lerrkų-lietnvių kon
fliktas į šiaip jau monotoniškus 
tarybos debatus. Abu kraštai 
vienas kitą apkatino sudarą pa
kojų taikau, abu. grasę mobiliza- 
?ij omis arba buvd j au mobili- 
zupti. Kiekvienu momentu galė
jo kilti konfliktas, į kurį galėjo- 
Imti įveltos didžiosios valstybės:' 
dtisija ir Prancūzija. Visai netū- , 
ralių kad tuo atveju ir Vokietija, 
kaip betarpis besiginčijančių kai
mynas, galėjo būti į konfliktą 

-h raukta.
Maršalas Pilsudskis • asmeniš

kai atvyko į Ženevą, į Tautų^ 
Sąjungos. Tarybos posėdį.-Savo; 
oponentą, Lietuvos Min. Pirmi-, 
nrnką Voldemarą, jis dar -prieš 
kelionę oficialioje spaudoje pa
vadino „pamišėliu ir silpnapro
čiu” Voldemaras vėliau deba
tuose atsikirto, pavadindamas 
lenkus “meiagiajis ii veidmai
niais-”. Tokią šiurkšti kalba Tau
tų Sąjuhgoje, kuri tada šių die
nų “paraitotų rankovių” UNO- 
dėbatų tarp Rusijos ir Ameri

kos nepažino, buvo pusėtinai sen 
sncingas Kad ry tuose kiek šiurk
štesnis tonas vyravo patyrėme

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS JONIŠKOS KOPLYČIOS
aikštės Automobiliams pastatyti

--------------------- -4

1424 South 50th Avenue 
Cicero, DI. 60650 

Teiv 652-5245
z TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Florida
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Aikštės ant' inobiliams pastatyti
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SOPHIE BARČUS

teaspoon pepper

Telef. 778-1543

CAREERS WITH A FUTURE

B įveiriy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

-St. Petersburg, Fla. 337 TH 
TeL (813) 321-4200

i'Prostatos, inkstų ir Šlapumo 
i takų chirurgija.

— Aldonu Daukvsi

7159 So. Maplewood Ave.

erp lemon ftrfee 
doves garlic, minced 
tablespoons aoy sauce 
tablespoon m daw* e 

brown sugar

RAtMJO JE1MOS VALANDOS

"ScJtadifeflftis ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL tyto.

Stoties WOPA - 1490'AM 
iraruliuojamot m m ūsų srudijos 

Marqu«tte Pafko.

I ^/ImericanK^hen1 
\ ^Anthony Dias Blue

M

Leidimai — Pilna apdrtvda 
ŽEMA KAINA 

pHimam Master Chargs 
ir VISA korteles.

R. IERĖNAS. TeL 925-4O6J

i-

>

s

Vi

PERKRAUSTYMAI
«h »

į U. S- Air Force
’ -^ų-.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

i PINEAPPLE SPARE R IBS
fort «®d fnrit po together, md the combination di 

■jęsareribs with th. rreet and aottr taste of pineapple it a natural.
Before beinp eooked over a charcoal outdoor grill, spare

rib. shotrid be precooked by being boiled until tender. Thk 
wocess of partial cooking is tailed parboiling.

If you -are unable to devote the time or the refrigerator 
s»ee to the marination procedure in this recipe, just otait the 
step. The ribs viH teste > Kttle Jess di pineapple, but "theyTI 
rtUl be quite delicious.

This rather robust t£sh k Ideal for i barbecue party. For 
I—groups, allo-u- 1 pound of spareribs for each person and 
toercase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the rite with eold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
batted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, feed tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
pdoe poa uod to mte" the sauce — a eold Chahte or Soa-n.

GkCed Pineapple Spararite
Servings: Six
Ccat Moderate

Map dcy vhte
ParbcA tiu fa wwUr for 30 mhioteik
PIm Rm ima routing pan pineappU
ow tb«EL If tbe htice doeanl quite cover tbe riba, to^ 

<^f wRli water. Refri^BOte for 24 feoura.
• tba beating sauce. Combine the 

mabed pineapple aid ite liquid, the wtafe.Wdn ^Mee.^orBe, 
toy canceų molaaeea or sugar, oil and pepper, te a Muc^peau 
Bring to a boil and rikniner for 10 minute*,

e Vtan ready te grin, piece the riba £ ta> 8 Inchet above a 
eMBdhBi hot fire, uxfeook, turning frequently. Cor 30 minute*.

• the la«t 15 minutes Of eeokSng, baste often with 
fite pinmppte Muce, haring some of It td aerve with the riba.

platter, cut bato individual riba,

•W>:: 1 , > jgį?Įjk

LACKAWICZ

Laū’ \ ni Direktoriai

2424 West Ctrl) Street — Tel. RE 7-

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

YSAITIS-BUTKUS

■JS

Si
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ?

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-10 0 3 Y



* * *
UTENOS KRAŠTOTYRI

NINKAI

DARŽOVĖS AUGINA
GAMYKLĄ

is savaitę “Ekrano”

irl»o dovano XI! I’a 
jaunhim 'tuden’y D

RUSŲ PAVERGTOJE LIETUVOJE
CKl'P. LIKIUVOJ uoti—

KOVOS SU GIRIĄ' 1VK
KOMISIJOS POSĖDLS

Kovos su girtavimu komisijos 
pirniHiinku paskirtas teisingu
mo ministeris, teisėk mokslų 
daktaras, prof. P. Kūris.

Liepos mėn. jjradzioje įvyko 
Šios komisijos pirmasis posėdis. 
Komisija priėmė nutarimą dėl 
miestų ir rajonų kovos su gir
tavimu komisijų darbo, numatė 
prįumones š ų komisijų veiklai 
aktyvinti ir efektyvinti.

ga
myklos darbininkų valgykla 

, gauna po kelis šimtus kilogra
mų agurkų ir kitų daržovių, iš
augintų naujame įmonės šiltna-Į 
myje.

Jau šiem t šiltmamis pateikė 
apie 3 tonas agurkų. Neseniai į 
valgykloje pasirodė ir pirmieji 
pamidorai.

Šiltnamio šeimininkas agrono 
mus A- Trapula rudeniui “Ek
rano” darbininkams žada gvaz
dikų ir kitokių gėlių.

ANELĖS ALELIŪNIENĖS
PARODA

Panevėžio miesto parodų rū
muose surengta 7-įoji Anelės 
Aleliūnienės kūrybinių darbų 
paroda.

Joje —saviti raštai ir spalvos, 
tokie liaudiški, artimi ir kartu 
dar neregėti, tarsi atvėrus seną 
kažkur iki šiol slypėjusią krai
čio skrvnia.

t A- Aleliūnienė visam gyveni
mui pamėgo meninio audimo 
tradicijas ,išmoko šio kūrybinio 
darbo iš motinos ir kitų kaimo 
merginų.

Audėjos darbas pelnė įvairių 
barodu apdwanojimus, būvy 
ekspnouojami užsienyje.

>SUVENIRAI FESTIVALIUI

Pustrečio tūkstančio vazelių 
pelėms dailiose suvenyrinėse dė
žutėse išsiuntė į Maskva ekra- v. .T/ieciai.
OTai “ėktoao”-gamyklos jau- rumbus įrengta Vilniuje įnemo- 

___LL .. ■ O' I - ■

Prof. Juozo Lingio atsimini-

MALĖ-F EMA LF < iį

n

Namų dažymas iš vidaus ir 
iš lauko. Aukšta kokybė ir pri
einamos kainos.

PAINTERS AND DECORATORS 
Maliavotojai ir Popieriuotojal

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava
(3120) 776-8700

Užsakymai priimami tel. — 
434-3062.

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

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

ADVOKATŲ DRAUGIJA j 
V. BYLAITIS

REPAIRS — IN GENERAL 
[viirOt Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

1206% W. 95fh St 
Every. Park, III. 
$0642 - 424-3654

r Viy»f f>T * ę ■

Darbo valandos:
Auo 8 ryto Do 5 vaL popiet

•606 S. Kedrk Ava. 
Chloro, UI 60629

Tel: 778-8000

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday, August 22 1985

: AT OŪI LOW 1ATB

Mature energetic person live-in," 
to help takje care or 2 iboys ages:
3 & 1^>. .Must speak English .

_____ ■ 1 ’-v

i Advokato Į
GINTARAS P. CEP4NAS

Darbo nlandos: Kasdien: DE»- 
9 vai ryto iki 8 vaL vakarą

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 Til i.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2<4> West 6 3rd Stroeį

Chicane, DL 10621 ;
————————----------- -

kl
iun ra**

i, .

■

62.0

F4.00 
13.06

Compounded 
Daily and Paid Quarterly

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, rvelkata Ir 
grožis. Kietais viršeliais - ---------------------------
Minkifaia viršeliais, tik________________

Dr. A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik-

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri- 

Jedaat SI perainnthno ffiaidoma.

• Naujiėnose galima: gaųtįr ‘

AUGUSTINO PAŠKONIO
- . 'r ’

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai 90 psi. Kaina $4.00, 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

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

Persiuntimas — $2.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

mine '
Limajii
valiui

V;z?lę su festivalio emblema 
sukūrė ekranietė stiklo daiH- 

kė Dalia Ponelienė.
“Lino” susivienijimas išsiun

tė r.tin-ža įvairių pavyzdžių su
venyrų. pieno kambinatas fes
tivalio svečiams peruose 150 to
nu ledu. C *•

TEATRO VEŽIMAI

Vežimų teatras organizuoja
mas studentų atostogų metu. E 
ryto studentai dirbo ūkiuose 
kartu su žemdirbiais o vakare 
susirenka prie vežimų, kuriuose 
atgyja žemaitės ir K. Sajos kū
rinių Ųu-ojai.

Toks teatras pirmą kartą pa
sirodė Klaipėdos rajone. To te
atro vadovas docentas Gedimi
nas Štokus.

V * *
P. USTINOVAS LIETUVOJE

Liepos 7 d. “Tiesa” išspaus
dino pasikalbėjimą su anglų ak 
terium, dramaturgu ir režisie
rium Piteri u Ustianovu.

Šį mėnesį jis filmavo Vilniaus 
senamiestį, Trakų pilį, Rumšiš
kes, Druskininkus, Kauno ra_. 
jono ūkius ir Vilniaus universi
teto biblioteką.

Straipsnis pavadintas “Vaka
ras su paradoksų karalium”.

GAMTOS DAINIUS

Gamtos dainiumi vadinamas 
Lietuvos kino studijos ' režisie
rius ir operatorius Petras Abu- 
keviėius, kuris kurio nufilmuoti 
paukščiai ir žvėrys apkeliavo be 
veik šimto pasaulio šalių televi
zijos ekranus. ’ ;

Per du dešimtmečius P. Abu- 
keviėius sukūrė 30 spalvotų fil
mų apie Lietuvos gĄ-vūniją ir

Pagarsėjęs jo filmas (13, se
rijų) “Meškutės Nidos' nuoty
kiai”.

PROF. JUOZO LINGIO . 
ATSIMINIMAI

Aleksas Ambrose,

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl.y vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina $11

FSLIC

Mutual Federal 
SavinqsandLoan

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galinu gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. — MINTYS IR DARBAL 259 pat. liečia 190b 
metų {vykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b

• •alinė lenta prie namo, kuria
me jis gyveno Kultūrinei
sterijai p įvesta įsteigt; J. Lin
gio premiją skiriamą vieną kar 

tū per 5 metus choreografui už 
geriausio iie uvių liaudies šokio 
arba geriausios šokio kompozi
cijos sukūrimą.

Utenos ki'-štotyrininkai sut
virtino Narkūnų piliakalnio šlai- 
tus, padarė naujus laiptus. Da
tor rūpinasi šio piliakalnio pro
pagavimu: renka istorines ži
nias, leg'ndas, paadvimus.

P1LSUDSKIO KUMŠTIS VOL
DEMARĄ SUKRĖTĖ 

semanas slinko šen ir ten ir po
kalbiui bandė duoti diplomati
nę kryptį, ir tai neramiai jam ga
lų gale pavyko. Chamberlainas 
kitame salės gale viską girdėjo 
ir si'.prato. nes jis vokiškai gerai 
mokėjo. Ši tema jam buvo labai 
kokti, nes apie vokiečiu dalinius 
jis nenorėjo nieko girdėti. <

Brandas pamojo man: “Apie 
ką jiedu kalbasi9” Aš išverčiau, 
ir jis pratrūko juokais: “Dabar 
aš suprantu, kodėl Chamberlai-1
nas taip susirūpinęs per monokli mestos valdžios atstovai apsupo 
žiūri”. Briandas supranta juoką afganiečius ir pradėjo žūtbūtinę 
ir vėliau kartą Taryboje, svars
tant vckiečių-lenkų ginčą, Stre- tas rusų primestos valdžios mi- 
semanui sakė: “Aptarkite šį ret- nisteris Chan. 
kalą su ponu Pilsudskiu, jūs su 
juo taip gerai sutariate”.

E L.

ŽUVO DU ĮTAKINGI AFGA-
NIEČIAI

ISLAMABADAS, Pakistanas, 
s— Iš Afganistano ateinančios ži
nios sako, kad nigpiūčio 9 dieną

Miko šiieikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio, 
pradžios iki II Pasaulinio karo. f 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-^ 

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

Ave.j Chicago, IL 60629. . 

F

i 
i

kovos metu Pahria provincijo
je buvo nušautas afganiečių va
das Hezbi Islami.

Sovietų karo jėgos, rusų pri- 

kovą. Kovos metu buvo nušau-

Rugpiūčio 3 dieną . rfelnand 
provincijoj žuvo afganiečių ko- 

| votoj as Mahomed Jar. Rusai 
bando vežti maistą kalnų keliais, kas Selven Fienschreiber kre 
bet jiems nepasisekdavo, afganie
čiai iš pašlaičių nušauna šoferius 
ir sustabdo visą konvojų. Labai , 
dažnai nušauto šoferio automo - < 
bilis nusirita į prarajas ir žūva.

j Jeigu ruSų sunkvežimis sustoja 
ant kelio/tai afganiečiai išskina 
palydovus ir pasiima maistą bei 
amunicija.

LOS ANGELES ALT VADO-

Amerikos Lietuviu Tarvbos 
Los Angeles skyriaus vadovybė, 
metiniame susirinkime aklamaci
jos būdu išrinkta, dabar sudaro: 
pirm. Ant. Mažeika, vicepirmi
ninkai: Ant. Skirias, D. Petro
nate, Am. Kungys, sekretoriai 
y'__________________ :__________ ~

PASSBOOK 
SAVINGS... ftctatwtrtB

H<h 
Intreti Rate* 

paid on Sarmęs

E. Gedgaudienė ir R. Paškaus- 
kas, iždo sek r. S. Kvecas, iždn. 
R. Bužėnas.

TAUTYBIŲ DIENA

Kongresmanas Dante B. Fas- 
cell JAV Atstovų Rūmuose, pa
siūlė rezoliuciją, kad rugsėjo 21- 
a. būtų paskelbta tautybių —. 
etninė diena. Jo pasiūlymą pa
rėmė devyni kongresmenai. Su- ,| 
sidaręs yra sąjūdžio pinninin- 

pės Į ALT pirmininką T. Blinst- 
rubą, laukdamas pritarimo- At-;

f sakymas buvo teigiamas.
■b/ O

?I£K!TS JAV fAU^YMC BONU

I

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje 
Knygos-kaina —. $3.95. (su per 
siuntimu). * -**

helK WANTED
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
OI LEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIL 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KBE3PT1S į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PLIKAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

TK M7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 77?

-AIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE^ 1
ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

) butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
dilelis butas savininkui. Geras invest
avimas. t

I butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel.: 436-7878

GOVERNMENT HOMES ■ 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

CHILD CARE/HOUSE- 
KEEPING

TeL 585-6624

ermsDntw

FOR RALI REAL ■ STATI FOR SAU

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu CMcagcs mieste leMba*. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, trelt, 

jersnfuotal Ir sąžinlnoiL- 
KLAUDIJUS PUMPUTM • 

. 4514 S. Talmen Ase.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobiita 
liability draudimas pensininkans. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava, 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visu riM 
šiy stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.
| ARVYDAS KIELA '
Ė. 6557 S. Tqlman Avenue 

Chicago, IL 60629

Triaminic® Symp 
Triaminicin® Tablets 
_ or 
Tnaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that s nothing to 

sneeze at.


