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VLIKO SEIMAS LOS ANGELES 
MIESTE LAPKRIČIO 6 DIENA

POLICIJA SUĖMĖ 10 TERORISTŲ, 
DAUG GINKLŲ ITALŲ SOSTINĖJE

SOVIETŲ KARO LAIVAI IR VĖL NARDO
PIETŲ ŠVEDIJOS VANDENYSE

ROMA, Italija. — Italų polici- (lėlio adresas Romoje. Krata 
buvo daroma tuo pačiu metu ne 
tik Napolyje, bet ir Romoje. Vie
nur ir kitur buvo les pačios rū
šies ginklai.

Policija tiria visus adresus, 
tikrina žmones ir pralės naują 
teroristų bylą.

KARLKRONA, Švedija. — So
vietų karo laivai pradėjo nar
dyti tuose pačiuose vandenyse, 
kuriuose praeitais metais buvo 
įklimpęs Sovietų narlafvis, ve
žęs Sovietų admirolą, koman- 
duoajnlį visam Sovietų laivynui 
Baltijos jūroje. Jis norėjo savo 
akimis pamatyti, kaip atrodo 
švedų karo laivyno mokykla ir 
karo laivų bazė.

. Rusai nieko nepamatė, r.es 
Sovietų narlaiyis įklimpo į dum
blą ir buvo reikalinga švedų pa
galba rusų narlaiviui iškelti.

Italijoje, Napolio apylinkėse, policija rado 8 karo medžiagos sandėlius.

' bo yra daug. Inž. A. Mažeika 
yra artimame kontakte su VLI- i 
Ko pirmininku dr. K. Bobeliu, 
derinant seimo ruošą ir progra
mą. Neužilgo turėsime apie šį 
seimą daugiau žinių, kurios lai
ku pasieks ir Naujienas.

VI. Bakūnas

Gerokai anksčiau Naujienose 
esu pastebėjęs, kad Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIK) šiųmetinis seimas šau
kiamas Los Angeles mieste lap
kričio 6-7 dienomis. Dabar jau 
yra kiek daugiau žinių tuo rei
kalu. Būtent, to seimo šeiminin
kas yra Los Angeles ALTo sky
riaus valdyba, kurios pirminio-, 
ku yra inž.. A. Mažeika. Seimui 
jau užsakyta vienas geriausių 
Los Angeles viešbučių uAmbas- 
šador Hotėl”, kuriame lapkričio 
6 d. vyksYšėinio sesijos. 12 vai. 
bus ten pat- priešpiečiai, jį' ko
riuos kviečiama visa eilė amen- 
kiečių. Vakaru tebaigus, sesijas-p^ jk irinko Maka.
ten pat bus balius su šokiais';
įžanga 25 doleriai, asmeniui.." 
.;Antroji VLIKo seimo diena 
^lapkričio 7-tą) vyks šv. Kazi
miero parapijos salėje, kur, 
tuoj po pariįaldų, bus' tęsiama 
seimo dieneįvarkė. ir . pabaigai 
— seimo uždarymas.. ,

Gana iš. anksto, .jBALEo J.OS 
Angeles skyriaus yadowbe bu^

- numač«u§L 3. 5perą-
pijos salėje teįigti savo metinį 
balių, bėt jyšium, su, VLIKo .sei
mu, BALFo, balius atšauktas — 
atidėtas? vėlesniam laikui.

• Esą ląiukiama; kad; seimo pro
ga čia & ĄngėTes) <al-vylęs 
ir seime^dMIyvatts;St. Lozoraitis 
jr., 'LieUrrcsja jprle
kano, eflčkrhį.

LENKAI NEPAJĖGĖ
ĮKOPTI Į KAUNĄ

KUTUANDU, Nepalis.— Len
kai su braziĮfefeais sudarė eks- 1 
psdiciją, kad galėtų bendromis j 
jėgomis įkopti į Himalajų kai-į 

i nuš. Jie nebandė įkopti į E ve- j 
I restg, patį aukščiausią kalną, j

la kalną, kuris savo aukščiu yra 
penktoje vietoje.

Į Makala kalną lenkai ir bra- 
ziliečiai nutarė lipti iš Nepa
iko pusės.Makala kalnas yra 
27,807 pėdų aukščio.': Į kalno 
viršūnę reikia lipti virvėmis. Iš 
Kinijos fuses lengviau įlipti į

v

net ir
Jau j^ieka žilinę fatd-į- 

mą neafyj3ęš'MšŽ0S^5š>LiėtiivW; 
Rezištetįc?bia: -Sąjūdžib - všdo-- 
vaiijantlys asmenys, ries sąjūdžio' 
pirminirikės pfof-. M.-Brakas te
lefonu esąs įgaliojęs vieną klai
pėdiškį ?ia sudaryti trijų asme
nų delegaciją (šu trimis pava
duotojais) '-tę sąjūdį atstovauti 
šiame seime; Žinoma, tai geriau 
negu nieko, bet būtų buvę pa
čiam reikalui naudingiau (o sev 
mui iškilmingiau), jei seime da
lyvautų,pavyzdžiui, prof. M. 
Brakas,;M. Geižinis »r dr.. J. Stik- 
lorius ar kiti t.o sąjūdžio akly? 
vūs nariai^ jei jau ne patys va
dovai. y i“ •?

Seimąirengiant, be abejo, dar- Oras malonus.

L

į ~ • v V • '--------** ~

Makala xalno virsuhę ryžosi užpultas Izraelio sunkvežimis, 
pasiekti 48 meįų amžiaus lenkų ’ Beiruto-Damasko vieškeliu ve- 
sportininkas Tadas Šulcas. Kai-! įęS Izraelio karius .šeši kareiviai 
rrais laipioti jis turėjo patyrimo. • įuv0 vietoje užmušti, o likusieji 
Jis įsitikinęs/ kad^alyri-l sužeisti.
mas j Izraelio ginkluotos pajėgos

- Bėt lerikas Jis mo-j tuojau apsupo Aleih sritį, krėtė
kėju lipti inbuvp ^^s^, bet jis' visus namus ir pastatus, bet ne- 

-nėzmOįp,.kad šiame kalne ne vi-.J pranešė, ar izraelitai ką nors su- 
-plaučiai-; pąĮėgif --atsispirti ėmė Nepaskelbta, kas galėjo Iz- 

HokiarrfšalW;ėrū^eriausias ■ raeiio karius užpulti.
-Katdyicįahš f spolrOriįjikas nepa-1 
. j^gė'šįltu oru kvėpuoti ir rug
sėjo 2f> d. mirė Makala kalne.

SEKMADIENI ŠALIA BEIRUTO 
NUŠAUTI 6 IZRAELIO KARIAI

TRIJŲ DIENŲ LAIKOTARPYJE TAI BUVO ANTRAS 
KRUVINAS IZRAELIO KARIŲ UŽPUOLIMAS

BEIRUTAS, Libanas. — Sek- kad pakr?štrie buvo gerokas 
skaičius pnk įrairims .dydžio 

moję nuo Beiruto buvo iš pasalų rankinių granatų. Vienas mari-
nas, bevalydamas pakraštį, spro
gusios granatos buvo užmuštas. 
Dabar Amerikos kariai granatų 
nekasa iš smėlio. Kur randama 
granata, tai vietoje ją ir sprog
dina.

Beiruto aerodromo srityje 
amerikiečiai apsikasė, apsidėjo 
smėlio pilnais maišais ir pasista-

TARIASI DĖL PREKYBOS
SU RUSAIS

j ja sekmadienio popietį Napolio 
priemiesčiuose suėmė dešimt 

! raudonųjų brigadų narių ir ra- 
’ do didelius ginklų sandėlius ne 
tiktai pačiame Napolyje, bet ir 
sostinėje. Areštai ir įsiveržimai 
į žinomas vietas buvo padaryti 

. tuo pačiu melu.
j Napolyje į policijos rankas, 
pateko ir Vittorio Bolognesi,

J Raudonųjų.brigadų vadas cenl-
• rinėje Italijoje. Pas jį rasti ad
resai ir didokas pluoštas paruoš

tų, bei dar neišsiuntinėtų la‘.š 
jkų. B? to, pora “brigadierių” 

_^jjau pradėjo "giedoti”, kai įsiti
kino, kad visą jų teroristine 
veikla policijai yra žinoma.

Pirmąjį smūgį raudonosioms 
brigadoms policija kirto, kai bu
vo išlaisvintas generolas James 
Dozier. Brigadieriai buvo tikri, 
kad policija jų pasirinktos vie
los neseka ir nežino/ Policijai
laužus i vi<Ufer LII ANTENAS;-— Sudano pre* 

zirfentas Gafai-'Ntm^ry. pasita
ręs su vyriausybe, nutarė pa
siųsti į Iraką gerai apmokytą

— Pirmadienį aukšb uncija 
kainavo $401. - . -

KALENDORĖLIS

Spalio 5: Placidas, Palemonas, 
Siela, Grioviais, Upinė.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:27.

ka-

VAL DAVID, Que, Kanada. 
Sekretorius George Shultz 

buvo labai užimtas Jungtinėse 
Tautose, bet sekmadienį jis tu
rėjo skristi/ į Kanadą aptartu 

5tfjnnga 
reikalus.

Prezidentas Reiganas paskel
bė sankcijas kompresorius ru
sams pardavusionis valstybėms, 
n s Vakarų Europa nuskriaudė

* Ameriką, išduodama 
J kompresorių statybos 
kas paslaptis.

(i. Shultz Kanadoje tarėsi su 
tė sargybą. Ten atskrenda Ame ; Joseph M. A. Luns, kuris yra 
rikos lėktuvai, atneša maišią ir siauros Atlanto Valstybių Su
karo medžiaga, todėl jiems rci- .iunM05 sekretorius. Jam tenka 
kalingas saugus pakraštys. Į tvarkyti visus prekybos reikalus 

! su Sovietu Sąjunga. Sekretorius 
Izraelio radijas sekmadienį ( R|)ultz Ubai patenkinlas j. Luns 

paskelbė vieno Beiruto krikšč’o-. u^jni|a pozicija pasitarimo me
mo pisipažinimų, kad jis mišo- tl, G shllltz tarėsi ir su vokie. 
T:5fti,Oi'tO/yklOJ’e. 15.paleS't^ prancūzų, britų ir italų ai-' 

stovais. Jie visi pripažįsta, kad 
sulaužė sutartis su Amerika. Ikt 
Šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybių dauguma to nepadarė, nes 
jas nepardavė rusams kompre
sorių. i

tiniečių. Palestiniečiai išsprog
dino krikščionių centrą, ten žu
vo 60 žmonių. Reikia žinoti, kad 
tarp palestiniečių ir krikščionių 
eina karas, o karo melu mes žu
dome vienas kitą, pareiškė 
krikščionis.

. raudonosios bngrfuos narys ne- 
pajėgė iš vietos pajudėti. Jis ne
pajėgė iššauti, o tuo tarpu poli
cija išmušė ginklą iš rankų, g jį Sudano kariuomenės dalinį, kad 
patį areštavo.

rusams Teroristai komunistai laikei 
techniš- generolą*Dozier dideliame rin-!

į kos name. Ten visą laiką ėjo ju
dėjimas, nęšė prekes ir ėjo žrrio 
nės. Viename aukšte įrengė vir
tuvę, kurioje buvo gaminamas’ 
maistas pe tik laikomam gene
rolui, bet'ir patiems sargams. 
Ten pat j fe buvo įrengę raštinę, 
iš kurios ėjo laiškai J visą Mila
no ir šiaurės Italijos sritį su to-* 
Tanesnes veiklos instrukcijomis.

Napolyje karabinieriai suėmė' 
raudonųjų brigadų vadą, kuris 
turėjo odresus ne lik brigadom 
žmonių, 1k?1 ir sandėlių. Napo- sukvietė Sudano kariuomenės 
lio apylinkėse raj^LX karo ine

padėtų irakiečiams pasipriešin
ti Irano kariuomenės daliniams.

Irano vyriausybė sutraukė 
gausias Irano ginkluotas pajė
gas prie Irako pasienio ir pra
dėjo veržtis į Iraką. Irakiečiams 
pavyko sulaikyti įsibrovėlius, 

j keliose vietose Irano kariai bu
vo. priversti trauktis iš užimtų 
pozicijų. Bet Irano karių skai
čius žymiai didesnis. Iraniečiai 
ir toliau veržiasi į Iraką.

Sudano prezidentas yra į J ti
kinęs, kad sudaniečiai galės pa
stoli kelią Irano fanatiškam 
jaunimui. Prezidentas Numeiry

vadus, kad nuspręsti,
džiagos sand?I>2fr Visi t>c gink- kik karią ten pasiųsti ir kurio
lai pakko į karabinierių rankas. 
Pas jį rastas vienas ginklų san-

daliniai irakiečiams labiausiai 
būtų naudingi.

Sefcr. George Shultz aptarė su Siaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių sekretoriumi Luns prekybos su Sovietų 

' Sąjunga reikalus.

ir tarėsi 
apie at- 
Libano. 
atšaukti

Minėtoje srityje stovi Sirijos 
kariuomenės daliniai Ir rytų Li
bane esantieji palestiniečiai. Li
baniečiai, amerikiečių ir prancū

zų padedami, pamažu perima 
paties Beiruto kontrolę, bet jie 
neturi pakankamų jėgų sekti 
kas vyksta kitose srityse. Pasku
tinių trijų dienų laikotarpyje, 
tai buvo antras Izraelio karių 
užpuolimas.

Izraelis rengiasi pulti 
palestiniečius

Tvirtinama, kad Izraelio
riškoji vadovybė rengiasi avia
cija ir artilerija apšaudyti Siri
jos ir palestiniečių jėgas, esan
čias toje apylinkėje.

Diplomatas Habib sekmadienį 
buvo nuvykęs j Siriją 
su Sirijos prezidentu 
šaukimą kariškių iš 
Principe Sirija sutinka
tuos savo karius iš Libano, bet 
nori žinoti, kada Izraelis atšauks 
savo karius iš Libano.

Po to, Habibas atskrido į Je 
ruzalę ir tariasi su Izraelio 
premjeru apie karo jėgų atšau
kimą iš Libano. Izraelitai prin
cipe taip pat sutinka atšaukti 
savo karo jėgas, bet jiems rūpi 
nustatyti, kad libaniečiai pajėgs 
valdyti be kariuomenės paliktas 
sritis.

Izraelitai yra padėję libanic 
čiams iki šio meto, jie padės ir 
ateityje, bet izraelitai nėra pasi
ryžę toleruoti tokių užpuolimų.

Amerikiečiai išsivalė 
pajūrį

Amerikiečiai išsivalė visą Bei
ruto pajūrį ir pastatė sargybą 
aerodromo srityje. Pasirodo,

IZRAELIO GENEROLAI 
NEPASITIKI ŠARONU

MUBARAKAS NEPATENKIN
TAS IZRAELIO KOVINGUMU

, KAIRAS, Egiptas. — Prezi-
>L AVIVAS. Izraelio ka /(|entas Mubarakas labai nepa- 

nuomenės vadai, jauni Libane tenkintas Izrac|io kariuomenės 
esančias Izraelio kariuomenės vadu karingllmu Libane. Jam 
generolai pareiškė nspasilikėji-| a(r<K1() kad vjsi ,klausijnai bfltų 

lengviau išsprendžiami, jeigu 
dabartinė vyriausybė ir kariš-l 
koji vadovybė leistų patiems Ii- - 
baniečiams tvarkyti savo rei
kalus.

Sirijos kariškoji vadovybė no-^ 
ri atšaukti savo jėgas iš Libano, 
bet Izraelis dabar nenori trauk-Į 
tis. Izraelitai paliko Beirutą, bet 
iš Beiruto apylinkių jie nu
tarė nesikraustyti. Izraelis įlei
do falangistus į tris stovyklas, 
kuriose buvo kerštingos žudy
nės. Nereikėjo jų ten įleisti,

mą gen. Ariel šaronui už neką-, 
rišką elgcsj Libane. Generolas, 
Šaronas neturėjęs leisti fanatiš
kiems Libano falangistams įženg 
ti į palestiniečiu stovyklas ir 
leisti ginkluotiems žmonėms žu
dyti beginklius palestiniečius, 
šis generolo šarono nutarimas 
labai pakenkė visai Izraelio ka
riuomenei. Jeigu ne šis generolo 
šarono įsakymas, tai falangistai 
nebūtų įžengę į stovyklas ir ne 
būtų buvę tokių žudynių.

Reikalas tiriamas. Jeigu ko-. tai
misija pripažins, kad Izraelio ’ visas reikalas būtų lengviau iš- 
ginkluotos pajėgos už tas žudy
nes dalinai kaltos, tai jis, kaip 
gynybos ministeris, ims visą at
sakomybę. Generolai nenori to
kio ministerio, kuris nesilaiko
karo garbes dėsnių. Generolų ne-, visą laiką tekalba apie karą ar- 
pasitenkinimas buvo paskelbtas ba yra įsivėlę į karą.
laikraštyje ir perskaitytas Izrae , j

lio radijo stotyse. generolų pareikštą nepasitenki-
Kariškoji vadovybė paneigė nimą šaronub

spręstas.
Mubarakas norėtų kalbėti 

izraelitais taikos problemomis, 
bet ’ki šio meto jam nepavyko, 
nes dabartiniai Izraelio vadai

su

Napolyje ir Romoje policija rado didelius sovietinių gink
lų sandėlius, priklausančius raudonosioms brigadoms.



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

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS /vDOMAVIčIUS, M. D.

lotyniško žodžio “VITA”,

j
Ue*vv->< nepriklausomybes laikais Alytuje

VITAMINAI IR MINERALAI (1)
Meskime nežinios vergiją ir pradėkime tik
resnes žinias pasisavinti visuose gyvenimo 
reikaluose, įskaitant ir sveikatą; tada svei
kesni būsime! ?

(Mediciniškas raginimas)
Dabar lengvatikiai visokerio- Jie vadinami VITAMINAIS 

pai išnaudojami įvairių pelna- 
gaudžių. štai, tūlas kunigužis 
skelbiasi tave dangun nuvešiąs 
už tavu žaliukus. Ten vvl, kitpfe» 
pdnagaudis siūlo tau sveikatą — 
tik naudok jo gaminį: EXTRA 
STRENGTH TYLENOL. Dabar 
jau pusė tuzino čikagiškių mirė, 
tą vaistą naudodami. O jo lietu
viui Visai nereikia vartoti: sun
kiausią reumatinę ligą REUMA
TOIDINĮ ARTRITĄ vfen PA
PRASTU ASPIRINU net iki AŠ
TUONIASDEŠIMT nuo šimčių 
(80%) galima sutvarkyti ir sir 
tvarkoma. Tai jau paprastam 
galvcs skausmui nuraminti tik
rai nereikia griebtis Tylenolio. 
Bet, tūli patarėjai sveikatos rei
kaluose nori labai išmintingais 
— daug žinančiais pasirodyti: 
jie pataria imli Tyleiiolį vieto
je aspirino. Niekada mis taip 
nesielkime: gerbkime ir laikyki 
mės GERO, nors ir seno ASPI
RINO savo kasdieniniams nege
rumams tvarkyti-. GERIAUSIAI 
pasielgsite, jei RUO MAŽIAU-: 
ŠIA vaisių naudosime: kur nev 
reikia, apsieikime visai be vais
ių. Paprastą gaivos suskaudėji
mą malšinkime mūsų močiučių 
išmintimi: poilsiu, šiltų ramu
nėlių arbatos išgėrimu ir vengi
mu visokiu nieku: svaigalu, ne- 
reikalingų rūpesčių, persirūky- 
mo ir išvengimo nuovargio.

Vitaminai

nuo 
reiš-

Kiančio GYVENIMĄ. Vitaminų 
atradėjas taip juos pavadino ir 
dabar to vardo prisilaikoma.
Mat, jie yra BČTINAI reikalin
gi žmogaus gyvenimui ir svei
katai.

Vitaminai yra viena iš ŠEŠIŲ 
būtinų žmogui maisto medžia
gų. Kartu su BALTYMAIS, 
ANGLIA V ANDžIAfe (carbohy
drates), RIEBALAIS, MINE
RALAIS ir VANDENIU, jie 
(vitaminai) negali būti išskirti 
š maisto, jei nenorima po kiek 
raiko pakenkti kūnui.
Vitaminai turi savitą vertę. Jie j 

neturi kūnui naudos ENERGI- j 
JOS suteikimo prasme, kaip tai 
suteikia angiiavandžiai (milti
niai krakmoliniai valgiai). Taip 
pat vitaminai nesijungia su ki
tomis medžiagomis sudarymui 
naujų audinių, kaip kad balty
mai (proteins) daro. Bet jie (vi
taminai) atlieka labai svarbų 
kitokį vaidmenį kūne: jie yra 
dalis ENZYMŲ, kurie maištą.^su-j 
skaido į ■ jo sudedąmąšiaš dWs. ‘
Vitaminai veikia ėhzyinūs -kaip| matuojami miligramais/Kiti vi- 
AA1ALISTA1: jie tai silpnina, * 
.ai greitina chemines reakcijas 
xūnė, visai nepasikeisdami (į su- 
*^ėtį cheminių reakcijų neįeida

vusi apie juos esame daugiau 
ar mažiau girdėję. Dabar nuo- x
dugniau su jais susipažinkime. | rių vitaminų, kurie žmogaus ge-

dus. •
Ne», reikia, ar nereikia, nau

dojame PENICILINĄ, kuris nai
kina kitoj vitamino B rūšį (nia
cino)- viską dedame ant sa
vų net ir menkniekiais
mes savo galva* sukame: tokia 
{TAMPA drenuote drenuoja iš 
m ūsų kūno esmines mitybines 
medžiagas.

Visos čia suminėtos ir dar 
gausybė kitu blogybių šalin te 
šalina iš mūsų kūno reikiamus 
vitaminus ir ininteralus. Mes ga
lime lengvai, ir Amerikoje bū
dami, rasti tinkamo maisto ir 
liautis buvoję pelnagaudžių Ver
gijoje, Todėl pats laika* dabar 
kiekvienam apsispręsti, ar rei
kalingas taIMtai priedas vita- 
mtnŲ- mineralų, feiama reikale 
geriausi patarėjai tegul būna 
mums gydytojas ir mitybos ži
novas nutricionūtas. Jie pa
gal mūsų sveikatoj, amžių ir gy
venime būdą bei mitybos tinka
mumą bei mūsų sveikatingumą 
geriausiai patais.

Išvadai švieskimės if tvafky- 
kimės su savu lengvapėdišku
mu: tada nepasiduosime mity
bos srityje visokiems apgavi
kams.

Pasiskaityti: Joe Gresdon: 
The People’s Pharmacy^ Avon 
Publishers. "

Kiri joklM wrtėi mityboje. Ta
da amerikifllš nevalgo reikia
mo kūnui maisto. Jis vidutiniai 
per metus suvalgo apie 125 dva
rui perdirbto cukraus. Ne tik 
saldumynai (candy), bet ir ja
vainiai (crreate) ir patogiu čia 
vadinamas maistas (convenience 
preparations) yra per krauti 
sveikatai nenaudingais saldumy
nais. Tokios rūšies cukrus neturi 
mitybinės naudos.

Kita neprisiniaitinimo rūšis 
šio krašto žmonėse vyrauja RŪ
KANT TABAKĄ: jis naikina 
kūne vitaminą C. Mes geriame 
kavą: ji naikina vitaminą B. Jis 
taip labai reikalingas nervams 
raminti, o mes Servuotais tapę 
einame pas gydytoją, prašydami 
prirašyti mum š Valium nervą 
nuraminimui. Tik prisiminkime 
ta mūsiškių visur gynimąsi, tą 
'pasivaišininią KAVUTE”, kai 
tikrumoje yra savus sveikatos 
GADINIMAS los įvairių poniu
čių ir ponaičių rengiamos ka
vutės. Tai pigus pakaitalas tik*’ 
ram pasivaišinimui — vaisių sub 
tfftiis savos sveikatos gerinimui. 
Ačiū vienai grupei tiktai inteli
gentiškai besielgiančių lietuvaf- 
jių — jos pasiskelbė vaišinsian-- 
cios svečius VAISIŲ SULTIMIS. 
Ačiū joms. Jei jos visą laiką’ 
;aip ėigsis, paskelbsime jų var-

mitybinį stovį (sveikatą) labo-, tintas mitybos žinovas (nutri
na lorijoje naudojamo gyvulio. <

Vitaminai tūri savyje labai j 
didelę gyvybinę jėgą (biologinį 
veiklumą-aktyvumą). Tas reiš
kia, kad mažas vitamino kiekis 
nuveikia didėlius darbus. Jie 
mažais kiekiais kūne randasi ir 
tik mažais kiekiais kūftUi reika
lingi esli. Bet tas mažas jų kie
kis yra labai galingas. Nelygi
nant, kaip mažas kupttaS/ver
žiąs didelį vežimą ant šono.

Vitaminai C ir B (vandenyje 
tirpstantieji) yra lengvai iš kū-

rai mitybai yra reikalingi. Mūsų 
kūnas negali gamintis vitaminų. 
Jie turi būti su maistu paima- 

! mi, ar atskirai kaip PRIEDAS 
’ j prie maisto naudojami.

Žmogaus kūnui vitaminų pa
reikalavimas nėra visada vie
nodas: jis KEIČIASI, žmogaus 
gyvenimo BŪDUI keičiantis. 
Augančiam valkui reikia Vieno
kio vitamino daugiau negu su
augusiam žmogui. Taip suaugu- 

į sysis esti daugiau vitaminų rei
kalingas sirgdamas, palyginūs su 
sveikuoju. Kiek daug ir kokios 
rūšies vitaminų žmogui reikia, 
priklauso taip pat ir nuo žmo
gaus PAVELDeJIMO, nuo Jo 
DARBUOTĖS ir Hub aplinkos ’ sveikatai palaikyti. Taigi, 
..takų, kurioje jis gyvena. | perteklius negali kūnui daug 

i ’ • i ■ r i pakenkti. Visai kitas reikalas suKai kurie vitaminai, kaip C. i < , , j . «
• l • f riebaluose tirpstančiais vi tam)-ir B (įvairios to vitamino po- , , rr »1 x r + - t- nais (A, D, E, R; yp^v su A

J ir D); jie esti kūno riebaluose
, • • Tz\ x sa ndėliuo j ami,; te dėl j ų perdide-tanunais (A, D, E ir K) tirpsta r , . , . r , - n»Vnnv, * ... £. , -lis kiekis gali būti PAVOJIN-tik riebaluose (jie netirpsta _ .. t . • t-., ,j . . . L . GAS kūno sveikatai. Tik moky-vandenyie) ir vra matuojami . . x v. 7 x .x. . k...... • . . /r . tas maisto žinovas (nutritionist)tarptautiniais vienetais (Inter- > T , . ♦ \ .’ gydytojas gali teisingai pa-

v , i i v- ? ‘ larti, kokio ir kiek daug vita-arba Suvienytu valstybių farma- . . .......t . . /T. .i \ , mino žmogus turi priiminėti,kopėjos vienetais (Lmted States; & r
Pharmacopoeia Units, trumpiau Todėl liaukimės paklusti viso- 
USP*s). Tie vienetai yra veiklos. kiems pelnagaudžiams, mums 
vienetai, ne svorio ar tūrio.1 peršantiems savus gaminius 
Vienas toks vienetas reiškia, ’ vartojimui gausiausiais kiekiais, 
kiek vitamino medžiagos pakeis Kiekvienas, ypač pensininkas 

bei dvasiškis (tos dvi mūsiškių 
grupės yra labiausiai pažeidžia
mos), vadovaukimės lietuviška 
išmintimi. Tada mažiausia nu
kentės ime. Kad ir kaip pelną 

» gaudis mus viliotu į savas vita- I " T
i minų gei mineralų žabangas, 
nesusigundykime, nelįskime i jų 
pelnu paremtus spąstus. Visada 
svarbiausią dalyką atlikime PIR
MIAUSIA: maitinkime tinka
miausiai, daug vaisių - daržovių 

mažiausia 
apie

mi). Taigi, naujas žodis katalis-j national Units, trumpiau lU),j 
ias suprastinąs kaip padėjėjas 
cheminėms reakcijoms kūne, vi
ai nepasikeičiant ir į chemines

reakcijas neįsijungiant.
Mokslas dabar jau susekė ma

žiausia DVIDEŠIMT (20) įvai-

i

Fbr the woman 
whos at the heart of 
her family’s finances.

1

<

You carrt afford to be 
Because if Yotf re m-charrr 
the family bodget, you’re 
making a eooent woat the 
future, too.

And that’s irhere Ų-S. 
Savings Bonds cotoe in. Bur 
them through your bank. Or 
encourage your husband 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he wortau 

JLliat way, while you're 
meeting the day-to-day ex-, 
penses, you’ll still be birildir< 
a more £<ture for your 
family.

UJS. Savings Bonds. Per 
the woman who really 
a good bargain.

. stocky 
inAmerica,

Jota UkPu’roll Saviaij Fitts-

tionist) ir gydytojas.
Todėl liaukimės toliau buvoję 

mediciniškoje, vergi joj e minera
lų reikale. Baisus lengvatikių 
išnaudojimas dabar šakoja, la
poja ir labai karčius mums, lie
tuviams, vaisius veda. Sakysim, 
toks geležies naudojimas GERI- 
rOLIO pavidale yra tikras me- 
diciiriškas MELAS. Joks gydyto
jas nepriraio Geritolio kaip vais
to, kai tfflkšta kam geležies. Jei 
reikia jos, yra tikras vaistas, o 

tirpstafitieji) yra lengvai Š kū- kai. nereikia jos — nereikia ir 
no prašalinami su Šlapimu. Jie • Geruolio. 0 lengvatikiai išlaiko 
kūne hesandėhuojamL Jie turi' 
būt: kasdien papildomi

didžiausias televizijoje progra
mas Vten per šavo lengvapėdis 
kurną, tamsumą šioje srityje ir 
pasitikėjimą pelnagaudžiais. Ga
na mums tokio pasitikėjimo 
mūsų sveikatos griovikams 
Mos diehos!

Priedinis vitaminų - 
mineralų kiekis

žmogus turi gauti tikrame 
maiste sali reikiamus vitaminus 
ir mineralus bei kitas maisto 
medžiagas. Balansuotas ir pilnas 
maistas yra geriausias VAISTAS 
nuo daugelio dabar žmogaus ap-; 
turimų negalių. Net jau dabar 
era žinių, kad tinkamas maistas 
yra gera apsauga nuo VĖŽIO. 
Sakysim, valgymas rupios, tik
rų - neapdailintų javų duonos 
(tikrai kaip Lietuvoje ji buvo 
žalgoma). saugo žmogų nuo sto
rosios žarnos vėžio, kišenėlių 
(divertikulų) ir hemorojaus. Ta
da, žmoitia, pelnagaudžiai netu
rės pajamų iš žmonių apgaudi
nėjimo, peršant jiems nuo he- 
rK)rojaus niekam tikusį PRE- 
PARATK)N-H. Dabar tiek su
moka nereikalingai už tą medici
nišką nieką, netikusiai besimaiti
nantieji, kad iš to vaisto pralo
bę, milijonieriais tapę, išlaiko 
tolimesniam žmonių apgaudinė
jimui net brangiausias televizi
jos programas. Ar dar ilgai mes 

Į lengvatikiai būsmic tokių pelna- 
gaudžių — lengvatikių skriau
dėjų vergijoje!? Pats laikas 
pensininkui ristis laukan iš me
diciniškų žabangų ir visam lai
kui pasilikti laisvu piliečiu me
diciniškoje žemėje.

Civilizacijai augant, o pelna- 
gaudžių asmenybei menkstant, 
rinkon pristatomas maistas ne 
toks normalus, kaip Lietuvoje 
jį turėjome, čia viskas pakeičia
ma pagal pclnagaudžio GOBŠU
MĄ GREITAI PRALOBTI. Sa 
kysim, iš javų čia nuimama sė
lenos (mineralų ir vftaminų šal
tinis), o iš tų ^lenų daromi vi 
tanrfnaL Taip Įjvlnagaudis, ap 
gaudamas žmones, dvigubai pel 
no: žmonėm5 parduoda menkus 
Miltus rr genre viTalnintm, kai 
žmogus turėtų juos gauli nepa
keistuose mrttubšc. Taigi, mes 
pradedame nenatūraliai gauti vi
taminus ir mineralus savos svei
katas ir kišenės sąskaitom.

Rtogi. nesveiki įpročiai labai 
0311 reikalingas gersi sveikatai j kenkia sveikatai. Pelnagaudžiai I 

1 palaikytu ITk y^a jiu ntretelyt^ | rirto ąwr?riklečt() sff^has vieUts: 
į reikia n kfinr kfefcis šcFmst m: : pamėgimą ferTdtimynų (ne> jų ne J 
i ntralatrre: kakrtli, femfortrt, gė»j mafcas krik U yri nittigę vaikai) J 

iežiai ir jodui. Nonnairn miis-j lodvl tekfžm riilkėn visokius sal 
tas turi sutekti kūnui reikiamą į durnynus, Motinos vedasi vai- 
kitų mineralų kiekj. čia irgi mū- kus j krautuves ir jiems perša 
sų geriausi pakarėjai yra išmoks-’ ryte ryti saldumynus, kurie ne

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys) priešingų ar nepalankių Pūtvio

tikslams bei metodams liko ir 
toliau.

Per suvažiavimą Pūtviui ir 
visai sąjungos vadovy^S buvo 
pasakyta nemąža^^sžių žo
džių, bet^'^vo fir užsipuolimų. 
Yp^fi^i skaudūs Pūty* ‘ bu-

nuo

Vladas Ktttvis

ipuo-
___ 7__ _____________^vb iš

1 Dotnuvos. V. savo
bendradarbių nesikišti ir į už- 

t sipuolimų atsakinėjo vienas.

j

Sveikindamas kariuomenės va 
ėlaVybę, suvažiavimas pabrėžė 
karių ir šaulių vienybės būtinu
mą: “Sveikiname jus, mūsų gy
nėjai, ir prašome mus mylėti 
taip, kaip mes jus mylime. Te
gul nesuardo mūsų vienybės jo
ki priešininkų šmeižtai. Vieny-Į

naudodami. Tada
mums reikės galvas sukti i

I vitaminus bei mineralus.
Mineralai

Mineralai, Kaip ir vitaminai, 
yra lygiai svarbūs tinkamai mū
sų kūno veiklai. Jie taip, kaip ir 

j vitaminai, kūnui reikalingi labai 
| mažais kiekiais. Apie SEPTY- 
į N^IOLIKA (17) mineralų yra 
j pripažinta naudingais žmogaus 
: mitybai. Jie taip pat veikia KA- 
TALYTIšKAI (kūne chemines 
reakcijas tvarkančiai: lai jas 

i slopinančiai, tai, reikalui esant, 
jas pagreitina učiai) kaip ir vi- 

j laminai. Jie kūw taip pat tiesi- 
; keičia reakcijose, dalyvaudami 
Į kaip katalysiah Sakysinl, rau- 
j mvnų veikiai mineFiteh 
Į viaai ncSikcisd Mineralai yrą 

svari)i Sudedirttfiįi dalis kėiJų, 
t raumenų, krauju k nervų bei 
; kitų kūno daū^ Mineralai pa
deda tvarkyti, $«balankauti kn 
ne vandens kiekį Jo turi turėti 
kūnas nei perdaug, nei perina-’ 
žai. J okią lygsvarą kūne padeda 
palaikyti minei alai.

' Dar nėra galutinai nuwtatyU^ 
kiek kai kurną mineralų,

i

bėję — galybė!” (Žiūr. J. Matu- 
sas, Šauliu Sąjungos istorija, p. 
p. 184—185). . , -

Pasikeitimas sveikinimais ir 
ypač tauri Povilo Žadeikio as
menybė, jo nuoširdi, taktiška 
laikysena gerokai sumažino pa
skutiniųjų dienų .prieš sUvažią* 
vimą įtampą tarp karių ir šau
lių. Tačiau dideli ideologiniai 
skirtumai tarp Pūtvio ir jo lini
jai pritariančių šaulių ir Vyr. 
Kariuomenės Štabo asmenų,

i liko atmintyje minėto atstovo 
storžieviškas tonas ir Pūtvio 
katnrūs, ramūs ir logiški atsa
kymai. Bet ir visa kantrybė ir 
Pūtvio pastangos dalykus pa
aiškinti liko be rezultatu. Buvo 
ir daugiau pasisakymų, iš kūrių 
matėsi, kad kai kurie atstovai, 
nors ir turėjo geras intencijas, 
nesuprato tikrosios padėties są
jungos santykiuose su Krašto 
Apsaugos Ministerija. Nesupra
to ir eilė per Suvažiavimą ne
daug tekalbėjuslų.Tuo būdu nors 
Pūtvio ideologinę poziciją parė
mė daug atstovų (įskaitant ir

I suvažiavime dalyvavusių įvairių 
partijų vadus), eilė jojo pasiū
lymų išvesti sąjungą iš susida
riusių sunkumų nebuvo priimti. 
Tada Pūtvis suvažiavimo metu 
atsisakė iš Lietuvos Šaulių Są
jungos viršininko pareigų ir 
taip pat pareiškė, kad, jei bus 
-renkamas, toliau nebesutiks bū
ti ir centro valdybos pirminin
ku. Savo pareigų, kaip LŠS-gos 
viršininko pavaduotojo, atsisakė 
ir Mikas Milkelkevičius.

(Bus daugiau)

r
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SKAITYTOJŲ BALSAI

f ? DR. JONO. BALIO MINTYS
Naujienų 167 — 170 ni'tne- tuva gak tų skaudžiai nukentėti, 

r'uose J. Eaiya parašė s’rsiprr.^ Dabar Baliui įrodysiu, kad 
1 lietuviams vokiečių visai nerei 

kia bijoti.
Po karo įvairiuose vokiškuose 

laikraščiuose buvo straipsnių 
Rytprūsių klausimu. Tuos.- laik
raščiuose buvo reiškiamas nusi- 
stegėjimas dėl Rytprūsių pada
linimo Lenkijai ir Rusijai. Būva 
nurodinėjama, kad Rytprūsiuose 
niekada nebuvo nė lenkų, nė ru
sų. Ir. tų straipsnių autoriai ra
šė, kad jėigu Rytprūsiai yra at
skirti nuo Vokietijos, tai turėtu 
būti priskirti Lietuvai, nes ir 
paskutiniu laiku ten lietuviai 
sudarė K) procentų gyventojų.

Kaip matome, ir tame klau-

šinyje jis niekina lietuvius, kad 
kelia klausiųią dėl Karaliau
čiaus ir dėl Visų lietuviškų Ryt
prūsių prijungimo prie Lie
tuves... s č

; Jo manymu, Karaliaučius nie
kada nėra bu\ęs LietUvųs vals 
tybčs apimtyje, todėl jis Lietu
vai negali priklausyti. Jh nuro 
4-nėja, kad toje vietoje jokio 
"Tvankstės” miesto nebuvo, bet 
pilį ir Karaliaučiaus miestą pa
statė kryžiuočiu ordinas 1255-58 
melais. :

-Kad Karaliaučiaus miestą pa
statydino kryžiuočiai, tai nereiš
kia, kad, ta apylinke nuo senų į sime Balio baidymas li-tuvių iš 
enovės buvo apgyventa vokię- Rytprūsių pavirto tik jo sugU-s 

čįais.4 Ten ‘kryžiuočiaLjatsibastę 
rado gyvenančius Hetuvįūs. Tai 
gali pamatyti ir Balys, pažiūrė
jęs į žemėlapį, kad to miesto 
apylinkėje visų miestų ir mies
telių pavadinimai yra lietuviški 
ir: jų nepakeitė vokiečiai ir ligi 
mūsų laikų.

Keista Balio logika, kad Ka
raliaučiaus mieste buvo daugu 
ma;gyventojų vokiečiai, nors to 
je apylinkėje dar mūši; laikais 
nevisi -lietuviai „buvo apyokietė- 
ję, o buvo dar ir lietuviškai kal
bančiu, tai net £r Reichui suby- 
rėjus, ne.ūk Karaliaučius, bet ir 
visos Rytprūsiuose lietuviškos 
apylinkės negali- būti priskirtos 
prie Lietuvos.

r Toliau Balys JcVek išmanyda
mas, išdergęs lietuvius neišma
nėliais, fantastais ir net impe
rializmo ligoniais, ėmėsi įrodi
nėti, kad Karaliatičiaus uostas 
Lietuvai darytų didėlius nuosto
lius, nes jo išlaikymas pareika
lautų milijoninių išlaidų.-'

Čia jau nušnekėjo ir pasiro
dė,, kącį'inez-lietųyiaų be t j is ,'paė 
yra neišmanėlis."

.. Uostas valstybei- ne-nuostolius 
daro, bet duoda cftidelį pelną. 
Pastatymui uosto reikalinga di
delių išlaidų. Bet Karaliaučiaus 
uostui nereikalingas net, remon
tas. Tai dėl ko jis galėtų daryti 
Lietuvai nepakeliamas nuosto
lius?

Dar Baliui perjnaža kvailinti 
lietuvius. Jis sugalvojo kaip ma
žus vaikus lietuvius gąsdinti vo
kiečiais. Balys įrodinėjja, kad da
bartiniu laiku vokiečių yra 70 
milijonų ir kad tai yra kylanti 
galybė, su kuria jau skaitosi net 
pasaulirtiai galiūnai." Jis aiškina, 
kad prijungus dalį lietuviškų 
Rytprūsių prie Lietuvos, tai su
sidarytų tarp Lietuvos ir Vokie
tijos karo stovis, kuriame Lie-

vota mintimi.
Paaiškėjo, kad Balys, visokiais 

būdais * stengdamasis atgrasinti 
lietuvius nuo Rytprūsių, nori pa
dovanoti juos lenkams.

Ir štai Balys, tarytum būtų 
tikras lenkhernis. pareiškė savo 
išmintį; “Geriausia iš blogųjų 
išeitis — tegul ten įsikuria len
kai, bet neina toliau per Ne
muną”.

Dabar Baliui paaiškinsiu, kas 
atsitiktų, jei jam pavyktų atves-, 
Ii lenkus ligi Nemuno.

1923 m. sausio mėn. Klaipė
dos krašte prasidėjo lietuvių su
kilimas prieš prancūzus. Tuo lai
ku lenkų laivas skubėjo perimti 
Klaipėdą iš prancūzų. Bet len
kai pavėlavo, nes jie, atvykę į 
Klaipėdą, rado jau sukilėlių lie
tuvių užimtą. ~ '

Klaipėdos kraštas su Lenkija 
nesirubežiuoja *r Lenkijos vals
tybė tuo uostu negalėjo naudo
tis. Bet lenkai Klaipėdą norėjo

Šventadienis (Angį, piešinys)M. ŠILEIKIS

y

VASARIO 16 GIMNAZIJOJEteles pajamos Kk Is ženičs ūkio. 
Ir yienūitelis eksportas lik žę 
mes ūloo gaminiai. Valstybė nie
ko neturėtų eksportuoti. O kaip 
būtų su importu, be kurio vals
tybė negalėtų išsiversti. Būtų 
katastroliška padėtis. Tuo reika 
lu gal galėtų paaiškinti sociolo 
gai, ekonomistai ir kiti.

Dar ne galas. Balys šaiposi iš 
kurie norėtų, kad Gardinas

su visa apylinke priklausytų Lie
tuvai. Jo žiniomis, gal ten tėra 
tik trys lietuviškos šeimos. Kad 
Gardino apylinkėje niekas nebe
kalba lietuviškai, tai nereiškia, 
kad Lietuva neturi teisės besi- 
saviritif

l;et Baliai paaiškinsiu, kad 
į Gardinas nuo senų senovės pri- 
; klausė Lietuvai ligi pat žlugimo
L’.cl ivos - Lenkijos valstybių. 
Lenkijai Gardinas niekada ne
priklausė.

1566 m. praverstoje sienoje,j :7a]ku7I(lealiTunis’nusitei-

Jono Kavaliūno išleistuvės

Kuratorijos iždininkas Jonas 
K. Valiūnas teigė, kad per dve
jus metus Kavaliūną pamėgo. 
Jis puikiai atliko darbą ir suge
bėjo patraukti į save mokinių 
tėvus bei bendradarbius. Kura- 
torija kalbino jį bent vienerius 
metus dar pasilikti, bet nepavy
ko prikalbėti. Įteikė asmeninę 
dovaną.

UŽ gerą vaikų auklėjimą įtei
kė’ dovanėlę ir Dirgėlai.

Dovanų krūvą dar padidino 
ir siugždinių šeima.

Vyskupas Antanas Deksnys 
kreipėsi į Kavaliūnus kaip į se
nus pažįstamus biržiečius. Api
būdino iškistuvininką kaip di
delį idealistą nuo pat studentą-

tai dar Balstogė buvo Lietuvos 
valstybės ribose.

pamonės, ten žmonės badauja.
Lietuvai nepadidinus teritori

jos, o padauginus gyventojų 
skaičių, padėtis pasidarytų ka
tastrofiška.

1939 m. sudarytoje daugėji
mo gyventojų statistikoje buvo 
padaryti apskaičiavimai,kad 
maždaug už 60 metų, LyJ apiė

mis teitorijemis valstybėse yra 1999 metus, Lietuvoje būtų.•’bu
vę šeši milijonai gyventojų. Bet 
tada Lietuvoje ir tik toks gyven
tojų skaičius bebūtų galėjęs išsi- 
maitinti. ?

Lietuvoje nėra jokių valsty- 
o neturi *bės turtų ir pramonės. Vienin-

gerovė. Jo manymu, did:snė 
! valstybės teritorija visai nerei- 
i kalinga.
1 Ir čia, vietoje parodęs išmin

ti, Balys pademonstravo savo 
. silpną orientaciją.

Valstybės gerbūvisį-priklauso 
nuo valstybės turtų ir'pranionės. 
Šveicarijoje ir kitose su mažo-

užimti, -kad Lietuva, n: t urėdą-’ įvystyta didelės pramonės, tai 
nia iuosto, būtų turėjusi Lenki- į <lėl to ekonominis gerbūvis yra t 

naudoji-1 aukš,tas- 0 kur >’ra Pramonė, ten .
mąsi uostu.

Tas pats atsitiktų, jei lenkų 
mylasnikui Baliui pasisektų len-j 
kils atvilioti ligi Nemuno. Jie! 
prie Nemuno neapsistotų, paim
tų ir Klaipėdą, kad Lietuva, ne
turėdama uosto, brangiai jiems 
mokėtų už naudojimąsi uostu.

Toliau dar mėgina kvailinti 
lietuvius, kad krašto gerovė pri
klauso ne nuo teritorijos dydžio, 
bet nuo gyventojų skaičiaus. Nu
rodo, kad Šveicarija, Belgija, 
Olandija ir Danija turi mažes
nius valstybių plotus, negu Lie
tuva, bet jose gyventojų kelerio
pai yra daugiau, negu Lietuvoj. 
Dėl to tuose kraštuose ekono
mija ir kultūra stovi aukštai. 
Todėl jis siūlo Lietuvoje padau
ginti gyventojų skaičių ir pakils’

j reikalinga ir daug darbininkų. 
J Jeigu kuri nors valstybė turi di
delį skaičių gyventojų, <

h
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Aleksas Ambrose,
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kimas lydėjo jį visą gyvenimą.
Ir į šią mokyklą dirbti jį atvedė

Gardino. Augustavo apylinkės į idealizmas. Ypač jaunimui rei- 
gyventojai yra lietuvių kilmės, kia idealizmo, kurį išspindulia- 
nors dabar ir nebekalba lietu- vo Kavaliūnas. Ir mokiniai į šią 
viškai. Tai rodo tų miestų artu- gimnaziją atvyksta ne ko kito, 
moję miestelių ir upelių lietuviš
ki pavadinimai.

Po krikšto lenkai kunigai 
’ baugino lietuvius pragaru, jei 
melsis pagoniška lietuvių kalba. 
Aplankėję didikai bizūnu bau- 
džiaunikus lietuvius lenkino. 
Todėl nemažai lietuvių buvo nu
tautinti. Nutautėjimas buvo pa
plitęs net ligi Kėdainių. Bet per 
20 metų , lietuviškos mokyklos 
grąžino lietuvių kalbą. Jauni
mas jau dainavo lietuviškai ir 
meldėsi iš lietuviškų maldakny
gių. Tas pats būtų ir Gardine. 
Per trumpą laiką ten skambėtų į 
lietuviškos dainos.

Toliau Balys panoro ir savo 
nezmojuną parodyt, J,s sa.pos, kie . aiški

D nr»AV» no /-I TrOLTiirt 101 . ; 7 ,

tai ne vokiečiai buvo, kaip kai 
kurie galvoja, bet jie buvo lie
tuviai. Jie patys vadinosi, gutais 
ir anais laikais kiti juos taip va
dino. Juos gotais pavadino tik 
vokiečiai.

gerą draugą ir už-

direktorius Jonas 
padėkojęs už gra

o tik idealizmo vedami. Jei dar 
daugiau susirinktų į Romuvą to
kių jaunuolių iš viso pasaulio, 
koks gražus čia būtų lietuviškas 
židinys. Baigė savo žodį vysku
pas šūkiu — duokite daugiau

Tai ar negali būti, kad trakai 
gyveno Lietuvoje? Pašiepia ir 
dr. Šliūpą, kad buvo senovėje 
gyvenę geruliai. Argi Baliui ne
teko vasaroti netoli /Klaipėdos 
pajūrio — Geruliuose? Račkus 
irgi pajuokiamas, kad jis gotus 

į laiko 1 i e tuviais. Vokiškame 
Sued Deutsche Wochsnend 
laikraštyje buvo pasiskaitęs 
straipsnį apie gotus. Vienas vo-

iš Basanavičiaus, kad trakus lai
kė lietuvių proseneliais. Argi 
Baliui nežinoma, kad Lietuvoje 
yra du Trakų miestai? Ar nėra 
matęs trakėnų veislės juodbėrių 
arklių, auginamų Rytprūsiuose? 
Trakai yra lietuviškas žodis.

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chičagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

4

Dabar laikraščių skaitytojams 
bus aišku, kodėl J. Balys pata
rinėja nebraižyti jokių Lietuvos 
žemėlapių ir nekelti jokių teri
torinių reikalavimų, nes dabar 
ne laikas. Mat, jis nori, kad 
šiauriniai Rytprūsiai, kur gyve
na dar tikri lietuviai, ir Gardi
nas būtų priskirti prie Lenkijos.

Dirbkime ir toliau Lietuvai 
naudingą darbą!

VI. Valinevičius

ideahzmo ir gyventi l*us švie
siau.

J. Kavaliūho įpėdinis, naujasis 
direktorius Andrius Šmitas sa
kė, kad liūdna skirtis su žmo
gumi, su kuriuo kiekvieną die* 
ną kartu dirbta, daliutasi bend
rais rūpesčiais ir džiaugsmais. 
J. Kavaliūno nuopelnai dideli. 
Jie dar daugiau išryškės atei
tyje. Atvyko jis čia dirbti, net 
nepasiteiravęs dėl atlyginimo. 
Tai rodo jo idealizmą. Netenka
me prityrusio pedagogo.. Kalbėk 
tojas glaustai suminėjo išleistu- 
vininko darbą lietuviško švieti 
mo baruose. Pabrėžė, jog net 
mokytojaudamas a m e rikiečių 
gimnazijoje, neapleido lietuviš
ko avietinio. Jo išvykimai į 
JAV-bes bus grįžimas į lituanis- 
tikes darbą. Malonu žinoti, kad 
ten turėsime 
tarėją.

Išeinantis 
Kavaliūnas,
žius žodžius ir linkėjimus, sa
kėsi kalbėsiąs iš širdie.^. Vasa
rio 16 gimnazijos mokinių lei
dinėly mažiausią , nuotrauka yra 
kapeliono kuri: Jono Dėdino, ne
atitinkanti jo nuopelnų. Prieš 
porą metų gimnazijos finansinė 
būklė buvov labai sunki. Kuni
gas Dėdinas kasdien aukojo šv. 
Mišias, prašydamas Dievo pa
galbos mūsų mokyklai. Prieš pat 
Kalėdas atėjo' stambios' sumos 
iš evangelikų D i .aje onis,ches 
Week ir iš Bonnos. Į Naujus Me
tus gimnazija įžengė be skolų. 
Jei tikime Dievo pagalba apskri
tai, taį. reikia manyti, kad ir 
šiuo atveju neapsiėjo be Jo įsi
kišimo.

Grįžęs namo, nemanąs sėdėti 
rankas sudėjęs. Tėvynėje mūsų 
broliai ir sesės aukojasi. Jie šau
kiasi pagalbos. Me$ negalime 
likti kurti jų šauksmui.

Dėkojo visiems. Žadėjo visa
dos prisiminti gimnaziją ir jos 
darbuotojus, ypač tuos, kurie 
buvo šviesuoliais. /Linkėjo sėk
mės mokyklai, ypač Andriui 
Smitui, kuris perima didelio pa
siaukojimo ir ištvermės reika
laujančias direktoriaus pareigas.

(Vok. LB-nės biuletenis)

— Paskutinio gyventojų sura
šymo duomenimis, Kinijoje yra 
1,075,000,000 gyventojų.

— 1967—1977 melų laikotar
pyje, Sovietų duomenimis, Sov. 
Sąjungoje skyrybos padidėjo 
40 proc.' "

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERA TCRA, lietuvių literatūros, .meno Ir. mofcriO 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko®, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K, Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. Merkio, V. Kašubai, A. Rūkitelės ir k. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik 33.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
Snip šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
iventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. 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 už KL <

fe LLETuVUKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-TamaSauatt 
įdomiai parašyta stadija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės S 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžlą pavadinimai Ir jų vertiniai -J vokiečių kaffi#.; Labai 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 18.

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 studijuott

| T x Kaina f25. Kieti viršeliai. Paštas J2. ‘ ' — v-1

r ' NAUJIENOS
nT* 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608 ’

'• KA LAUMES LIME, rašyto J o* Petronėlė* Orintaltte ttfS 
mfnimaf ir minty» gpie asmenis Ir vietas neprffi. Lietuvoje fr pir. 
maistais bolševiko okupacijos metais. Knyga turi 234 pualapiua, 
bet kainuoja tik S3. i '’***1*®^

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius. nestrpnS* 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe> 
riją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teiaea 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja M.

> B Al i KTNkS NOV KlBS, M. Kosčenko kūryba, J. ValalSe 
vertimas. >08 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |X

Knygos gaunamos Naujienose, So. Habfed St, Oileag^
Pg s-wsi. pirakrsl —t

3 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, October 5, 1982
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SU*ys Michelsonas. Keleivio skaitytojų skaičius augo, jis 
atsistojo ant stipraus ekonominio pagrindo.

Tada tie patys Keleivio darbininkai 1911 m. balan-j 
džio 5 d. So. Bostone išleido pirmą Laisvės numerį. Tų 
pačių metų pabaigoje Laisvė jau ėjo du kartu į savaitę.; 
Visi tuojau įsitikino, kad nėra prasmės tame pačiame 
mieste leisti du socialistinius ir demokratinius laikraščius.

Bostoniečiai nutarė perkelti Laisvę į New Yorką, į 
Brukliną. Taip buvo padaryta 1914 metų pradžioje. Per- 
kėlusieji laikraštį į New Yorką, ten rado didoką skaičių 
pritarėjų. Laisvė buvo įregistruota New Yorko valstijoj, 
pagal New Yorke veikiančius įstatymus.

Dar Bostone Laisvę kurį laiką redagavo Antanas 
Montvilas, studijavęs medicinos mokslus. Laisvė New 
Yorke pradėjo eiti du kartu į savaitę, o kai buvo par
duota daugiau šėrų, tai pradėjo eiti dienraščiu. Į Laisvės

NAUJIENŲ r^tmė atdara kasdiacų ižakyrug sekzaadiefilM. 
nno 9 yiL ryto iki 5 vaL popiet 6ežtedwiWa — iki U

Antano Bimbos palikimas
Vakarykščiame Naujienų numeryje pranešėme, kad 

Antanas Bimba, ilgametis Laisvės redaktorius, mirė New 
Yorko priemiestyje, Brukline.

Daugiau negu 60 metų Antanas Bimba rašinėjo 
Amerikos lietuvių spaudoje, ją redagavo, organizavo lei
dimą, gavo pinigus ir išleido milžiniškas sumas lietu
viams tamsinti ir apgaudinėti, todėl jo gyvenimo kelionės 
gale verta apžvelgti jo atliktą darbą ir pasiektus rezul
tatus.

Pradžioje reikia pasakyti, kad Antanas Bimba buvo 
didelis pasiryžėlis. Jis buvo pramokęs staliaus amato. Jis 
būtų galėjęs užsidirbti stambią sumą pinigų, bet jis visą 
savo gyvenimą pašventė lietuviškai' Spaudai. Jis baigė 
kolegiją, mokėsi 3 metus Valparaiso, studijavo istoriją. 
Paskutiniais metais iš. Valparaiso buvo išmestas už ko
munistinę veiklą. Aukštojo mokslo jis nebaigė, bet, mokė
jęs rusiškai ir pramokęs angliškai, jis buvo pasimokęs 
daugiau negu bet kuris Amerikos lietuvis komunistas. 
Be to, jis nuolat skaitė laikraščius, žurnalus ir knygas. 
Jis stovėjo visa galva aukščiau už Prūseiką, Mizarą, And
ruli, Joniką ar kitus komunistinius analfabetus. Jis buvo 
vedęs Amerikoje gimusią lietuvaitę, bet su ja išsiskyrė 
dėl nuolatinio jos girtavimo ir triukšmo. Jis vedė kita
tautę ir su ja gyveno iki mirties. Apie visuomenini Ame
rikos gyvenimą jis daugiau žinojo, negu H. Zimanas,! 
Petras Griškevičius. A. šepetys, V. Zenkevičius ar kuris' 
kitas lietuviams rusų primestas komunistas, todėl jam ir 
davė kapsukinio universiteto garbės daktaro laipsni.

Antanas Bimba gimė 1884 m. sausio 22 d. caro pa
vergtoje Lietuvoje, Rokiškio aps.. Panomunėlio vis., Va- 
laikiškių Ažuežerų kaime. Tėvas buvo ūkininkas, norėjo 
išleisti i mokslus, bet Bimba, eidamas 19-tus metus at- 
važiavo Į Ameriką. Gyveno Bostone, Brukline ir Chica- 
goje, baigė vidurinę mokyklą ir vasaros mėnesiais pra
dėjo studijuoti istoriją Valparaiso kursuose.

1905 m. vasario 9 d. Bostone lietuvių darbininkų 
buvo suorganizuotas Keleivis. Redaktoriai keitėsi, nes 
redagavimas buvo pats sunkiausias darbas. Tiktai 1908 
metais Keleivi perėmė redaguoti iš Vilniaus atvažiavęs

redakciją koją įkėlė ir Antanas Bimba. Socialistinės idė-1 Laisvinimo klausimais (3) 
jos jam mažai terūpėjo, nes jis buvo susižavėjęs Maskvos 
įvykiais. Demokratinis procesas jam atrodė labai jau lė-1 
tas. Jis džiaugėsi Rusijoj prasidėjusia “revoliucija”, stei
giamojo seimo išvaikymu, Petrogrado sovieto pradėta 
kova prieš pirmąjį demokratinį Rusijos seimą ir “Auro
ros” karo laivo jūreivių sukilimu prieš Kerenskio vy
riausybę.

Bimba pasisakė, kad jis remia Rusijos “revoliucio
nierius”, nuvertusius Kerenskio vyriausybę, bet Laisvėje 
jis šio klausimo viešumon nekėlė. Jis rūpinosi svarbes
niais dalykais. Jis sekė žinias apie Rusijos įvykius, bet 
visą energiją buvo nukreipęs Į Laisvės šėrus. Šeras kai
navo tik $10. Jis organizavo visus savo sėbrus pirkti Lais
vės šėrus. Jis pats pirko, kiek pajėgė, ir kitus ragino tai 
daryti. Bimba dirbo, o J. Nevinskas, J. P. Valatka ir P. 
Naudžius miegojo. Jie džiaugėsi, kad perkami šėrai, bet 
nekreipė dėmesio į kieno rankas jie ėjo.

1919 m. spalio 28 d. buvo sušauktas Laisvės šėrinin- 
kų suvažiavimas. Paaiškėjo, kad didelė šėrininkų dau
guma. jau buvo bimbininkų rankose. Jis buvo surinkęs 
serų daugumą-, q Laisvė pateko Į komunistų rankas. Bim
ba Įėjo Į Laisvės redakciją. Tai buvo didžiausias smūgis 
Amerikos socialistams demokratams..Jie neteko $21,000 
vertes turto, o jų Įsteigtas ir išaugintas dienraštis pa
teko i komunistų rankas. j.

Bimba tikėjosi, kad laikraščio turtas augs, kaip jo 
šėrai, bet jis klydo. Socialdemokratų Centro valdyba nie
ko nedarė, bet grupė paskirų narių kreipėsi i teismą ir 
reikalavo grąžinti pinigus. Komunistams tai gerokai 
cainavo.

Bimbai labai daug pakenkė JAV komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Benjamin Gitlow. Komunizmas 
; am buvo viskas. Bet dėl šventos ramybės jis vis dėlto 
nutarė pats nuvažiuoti Į Maskvą ir savo akimis pamatyti, 
saip tas komunizmas atrodo. Jis negalėjo ten iškentėti 
šešis mėnesius. Grįžęs pareiškė, kad Amerikos kalėjime 
geriau, negu “komunistiniame rojuje”. Jis parašė knygą, 
eurioje paminėjo lietuvių komunistų atstovą Anthony 
Bimbą JAV komunistų partijos posėdžiuose. FBI pradėjo 
tardyti Bimbą lietuvių komunistų klausimais. Klausi
mams nebuvo galo. Bimbos drąsa išgaravo.

Nuo to laiko komunistu jis daugiau nesivadino. Jis 
tapo tiktai “pažangiu” rašytoju. Jis tapo “demokratu”, 
bet demokratiją kritikavo. Buvo nuvažiavęs rusų pa- 
vergton Lietuvon. Jam atrodė, kad ten esanti pat geriau
sia santvarka. Kol jis gyvenęs pas savo tėvą, tai taip 
gerai gyventi nebuvo.

Bimba atėmė iš socialistų dienrašti Laisvę, bet labai

tokios teisinės 
laikui atėjus, 

vyriausybę ar

- NE VYRIAUSYBĖ
P. STRAVINSKAS

I. — VLTKaa, kaip jstu minė
jome anksčiau (str. “VLIKo tei
siniai bruožai*’ ir "VLIKo įga
liojimai), n^ra Lietuves valsty
bės vyriausybė, o tik nacienai!- 
ms komitelas.

Jis, tiesa, yra 
prigimties, kad, 
galėtų sudaryti
pasiskelbti Lietuvos egziline vy
riausybe, kaip tuo pasiskelbdavo 
ir kitų pavergtųjų tautų panašūs 
nacionaliniai komitetai.

Tam reikia, pirmiausia, mūsų 
pačių tarpe tinkamų psichologi
nių sąlygų (ypač gi skaitymosi 
su VLIKu, kaip tautos' atstovy
be) ; reikia', 'be to, ir tinkamų 
taiptautinių politinių' sąlygų, 
kad kitos tautos pripažintų 
vrLlKą ar jo sudarytą tarybą 
agziline vyriausybę..

II. .— Bet VLIKo Teisių Komi
sijos 1946 m. nutarimu, pasira
šytu kolegų V. Vaitiekūno, Br. 
Nemieko ir S. Balčiūno (šis nu
tarimas dabar yra VLIKo archy
ve) išaiškinta, kad VLIKo Vyk
domoji- Taryba gurios nariu 
anuomet buvo prof J. Brazai
tis) yra Lietuvos. Ministerių Ta
ryba. ..

4>us pravartu tą nutarimą čia 
pacituoti ištisai. Štai jis:

“Svarstydamas bendruosius, 
vykomosios tarybos nuostatus, 
VLIKas yra fiksavęs, kad vyk
domoji taryba sudaroma minis- 
tariu tarybos funkcijoms vyk
dyti, atseit, vyriausybės funkci
joms vykdyti. Toji vyriausybės 
institucija (mano pabraukta — 
P. Str.) pavadinta vykdomąja 
taryba, bet ne laik. vyriausybe,

LFB tfroniiuinky) grupes vjmUs 
pnof. J. Bratailū, anuomet bu

vęs VLIKo Vykd. Tarybos na
rys, tuo nutarimu rėmėsi ir lai
kė save Lietuvos valstybės Mi- 
nisteriy Tarybos nariu aiba mi- 
rūsteriu...

IV. — O kaip dabar? Tie žmo
nės, kurie skelbė VLIKo Vykd. 
tarybą esant Ministerių Taryba 
(o pati VLIKą. atseit, Seimu...), 
štai, dabar ske.'bia, kad VLIKas 
yra nūjkas; kad jis neturįs jokių 
Įgaliojimų kalbėti tautos vardu 
(netgi ir vyriausybe nepasiskel
busio nacionalinio komiteto ti
tulu) ; kad jis esąs tik eilinė “vi
suomeninė organizacija”; tik

ne ministerių taryba, tik tam 
tikrais sumetimais, nieko bend
ra neturinčiais su pačios institu- 
cjos juridine prigimtimi (mano 
pabr. — P. Str.). Teisybė, faktiš
kai vykdomoji taryba tuo tarpu; 
tik tam tikrą dalį vyriausybės 
funkcijų tegali vykdyti, nes vie- 

: nos svarbiųjų — tai krašto ad
ministracijos — ji tuo tarpu ne
gali vykdyti. Tačiau nei institu
cijos pavadinimas, nei funkcijų; 
riboto vykdymo faktas nėra es-. 
miniai monmentai. Egzilinių vy
riausybių precedentai rodo, kad 
vyriausybės institucija gali eg
zistuoti ir krašto neadministruo- 
dama (m. pabr. — P, Str.). To
dėl klausimas, ar vykdomoji 
taryba atitinka vasario 1 d.
laracijoje ir liepos 3 d;'proto
kolo pažymėtą laik. vyriausybės 
instituciją (m. pabr. — P. Str.) 
atsakytinas teigiamai (ną. pąbr.. 
— P. Str.).

(pasirašė) V. Vaitiekūnas,
Br. Nemickas, S. Balčiūnas. 

Pastaba. K-jos narys L, L.

nuomone, pareiškė nesutinkąs, 
bet paprašytas motyvų,—- atsi-' 
sakė duoti, pareikšdamas juos 
atskirai išdėstvšias.

(pas.) V. Vaitiekūnas” 
7.12.1946.

III. — Taigi matome, kad iš 
trijų tą nutarimą pasirašiusiųjų 
kolegų teisininkų net du yra zy- 
mūs dabartinės VLIKo opozici
jos veikėjai ;— tai kolegos V. 
Vaitiekūnas ir Br. Nemickas.

Galima sakyti, agresingiausiai 
VLIKo atžvilgiu nusiteikusios^

greitai ją nugyveno. Iš dienraščio išeidavo du kartu sa
vaitėje, o buvo laikotarpis, kad išeidavo dar rečiau. Ko
munistai neturi žmogaus Laisvės redakcijai. Pats geriau
sias, sako, būtų Jokubka, bet jis sakosi iš Chicagos ne-
galįs važiuoti, “gydytojai jam draudžia”.

vienas iš nesuskaitomos daugy
bės Lietuvos laisvinimo veiks
nių, kuriais esą gali būti ir kiek
vienas paskiras asmuo... Toj i 
jų pažiūra išryškinta jų spau
doje, ypač gi VLIKo Grupių Ko
misijos derybose su LNT ir LFB 
dekgacijomis (VLIKo grupių 
komisijos pranešimas, išleistas 
Cievelando Lietuvių demokrati
nių grupių prezidiumo, 1958 m., 
80 psl.).

V. — Matome aiškų prieštara
vimą patiems sau. Bet kas mūsų, 
taip pat ir svetimieji, jei tik 
jiems būtų prieinami mūsų šal
tiniai, galėtų tuos sau priešta
raujančiuosius ir jų grupes pa
klausti :

1) Jeigu VLIKo vykd. Tary
ba, kaip anksčiau aiškinote, iš 
tikrųjų buvo Lietuvos valstybės 
v-ysdausybė, . tąi kodėl dabar 
VLIKą skelbiate esant.nieku — 

.tik jeiline “visuomenine organi-

2) Jeigu . VLIKo Vykd. Tary
ba niekada nebuvo ta yyriausy- 
ix\ dai -kod^l ąi^5nQte, kad j i 
tokia yra? Kada netiesą sakėte 
— 1946: melais, ar dabar?

VI. — Kaip gi dabar ta VLIKo 
opozicija, patekusi į savo pačių 
žabangas, galėtų iš jų išsiva
duoti?*

1) Pamirškime tą VLIKo Te:- 
siu Komisijos klaidingą aiškini- 
Tną, "kad VLIKo Vykd. Taryba 
yra vyriausybė. VLIKas gi nie
kada oficialiai tokia vyriausybe 
nepasiskelbė, o be jo viešo va
lios pareiškimo, vyriausybe ją 
niekas, negalėjo padaryti.

2) Laikykime visi VLIKą tuo, 
kuo jis iš tikrųjų yra — tai na
cionaliniu komitetu, dar nepre
tenduojančiu sudarinėti vyriau
sybės, bet kompetentingu rejkšti 
ir vykdyti tautos politinę minti, 
ypač gi tarptautinėje plotmėje.

3) Visos mūsų politinės"gru- 
pč« tesitelkia VLIKe, kaip tau
tos atstovybėje, ir tedirba tenai 
pozityvų Lietuvos laisvinimo 
darbą lygiomis teisėmis ir pa-
reigomis.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
— Ir gerai, kad keliauja, bet tik suranda, 

ko ieško...
Vyrai nutilo vėl, lyg surimtėję. Rodos, kiek

vienam jų dingtelėjo širdin, kad gal tikrai jų lai
mė ne čia, bet kur kitur. Gal ir gyventi bebūtų 
lengviau, jei savo laimę atspėtų.

— Kad žmogus galėtų atspėti! Bet neatspė
si.. . Gyvensime jau, kaip mūsų tėvai gyveno, — 
atsiduso Pikčilingis.

— Kur čia kažkokios poniškos laimės beieš
kosi. štai, laimė būtų, kad rytoj nelytų. Šienas pa
džiūvęs. diena giedri, o šventa. Rytoj, kai galima 
bus dirbti, pamatysite, kad iis.

— Kaip manai, seni, lis rytoj, ar bus giedra?
— paklausė čėpla.

Skerdžius pakėlė galvą, pažvelgė Į dangų.
— Ryt bus giedra ir dar ilgai bus giedra.
— Iš kur gali žinoti? Ar su Dievu tareisi?

— nusijuokė Pikčilingis.
— Kam tokiais niekais turėtau Dievą truk- 

* -ti Seniau žmones sakė, kad prieš lietų} nors ir 
e icdr. (nerv. d«ngus būna palšas,7j’jei niėlyftas ir 
gilus h'in šiar-ben, vadinasi, giedra bus ilgai.

— Tai ir tiki fuo?
• Yr-'p groHr '>eHkėti. jei aš patsai patyriau.

kad senų laikų žmonės tiesą kalba. Jūs, aš žinau, 
sakote: raganius skerdžius, — o kokis aš raga
nius? Senų laikų patyrimų daugel girdėjau, nau
dojuosi jais ir dažnai tiesą atspėju — štai tau ir 
raganius! Kad jūs visi būtute savo metu senų 
žmonių klausę, jų patyrimų pasimokę, patys dau
gel žinotute, ko šiandien nebežinote.

— Tai ir apie tai, kad žmogus savo laimės 
atspėti nemoka ir todėl vargsta, irgi iš senų lai
kų žmonių esi girdėjęs?

— Ne, kam meluosiu, šita gal girdėjau, gal 
ir ne. Negalvojau apie tai. Tik šiandien, išgirdęs 
jūsų kalbas, pamaniau... Ne, nepamaniau, tik 
man galvon toptelėjo... Dažnai taip būna su ma
nim — dingteli kas ir kalbu, o ką kalbu — tiesa 
būna, tik manęs žmonės niekados neklauso.

— Neklauso, kai niekur kalbi, o kai ką protin
gą pasakai, kiekvienas žmogus klauso.

— Protingą žodį visas svietas girdi, kvailo ir 
šuva klausyti nenori. — pastebėjo Kukis.

— Na. brol, kai Kukis ką j>asako — protinga, 
o ką pasako Gugis — kvaila ii' gana.

— Na, na, nekalbėk niekų, — atrėžė Kukis. — 
Dar negirtas, o niekus zauniji.

— Dievaž, tiesą sakau ir dar tau pasakysiu: 
štai tavo Jono laime, kad su Zlabio Verute gyven
tų, o tu ką darai? Nepaklausysi juk manęs?

— Sūnus pasiskundė. Manęs, brol, pelais ne
apgausi. senas žvirblys esu.

— Štai, matote, neklauso. Kam turėjo man jo 
sūnus skųstis, kad aš patsai akis turiu ir matau.

— Tai ką, taip, be nieko piršliauti sumanei? 
Skerdžiaus žmonės piršliuosna nekviečia.

— Šta, štai, protingas žmogus, o nukalbėjo, 
kaip gudas vyžus nupynė. Kas man tu. kas man 
tavo Jonas, kas man Žlabio Verutė, bet toptelėjo 
galvon ir pasakiau, o jūs nors pasikarkite!. .. — 
nekantriai atrėžė skerdžius.

— Senis tiesą kalba, — palaikė jį Kraigis. 
— Ir aš esu pastebėjęs, kad tavo Jonas sukasi ap
link Žlabio Verutę, kaip vijurkas aplink kamuolį.

— Tesisuka sveikas, bet iš šitų šiadų nebus 
grūdų.

— Bus grūdų, — neiškentė skerdžius. — Aš 
tau sakau, kad bus, ir tu mano žodį paminėsi.

— Nekalbėk niekų. Ne tokis aš tėvas, kad 
vaikas iš mano valios išeitų.

— Dabar išeina, brolau. Tėvai, štai, nenori, 
o vaikai užsispiria Amerikon eiti — ir iškeliauja.

— Manasis neiškeliaus. Jam laimės ir čia 
užtenka.

— Iškeliausi tai neiškeliaus, — vėl įsikišo 
skerdžius: — bet ir tu patsai padarysi, ko ne
norėsi, ir dargi džiaugsiesi. kad nepasielgei, kaip 
buvai sumanęs. Jau aš tau sakau, kad taip bus. 
Likimas visados galingesnis, negu žmogus.

Visi nutilę. Tylėjo ir Kukis, tik piktai ūsus 
kramtė. Pyko ir norėjo išbarti, iškolioti skerdžių, 
bet nedrįso. Raganius! Gal gi žino ką, jei taip 
kalba. O gal net pakenkti supykęs gali. Todėl susi
laikė ir tik piktai bambtelėjo.

— Protą turiu, žinau, ką darau.

— Protą turi. Kas pasakys, kad neturi? Bet 
ir aš žinau, ką sakau. Tavo sūnus ieško savo lai
mės ten, kur ji lemta jam, o tu kelią pastoji — 
štai kas yra. — Na, eisiu gyvulėlių gyti, — kraštis 
krinta, ir karvutės išalko.

Atsikėlė skerdžius, pasiraivė, sužiovavo ir iš
ėjo per vartelius.

— Raganius!... — sumurmėjo Kukis. — 
Trailina ,kaip lazdon dumia.

— Ne, brol. Nevisuomet Pamenate su Srugio 
karve... Greičiau, kad raganius.

Ir ėmė vyrai minėti visus atsitikimus, kada 
Gugio pranašavimai tiesą atitiko, kada jo patari
mai geran išėjo...

Net patsai Kukis, tų kalbų beklausydamas, 
pasviro ir ėmė manyti, ar ne geriau būtų sūnui 
nesipriešinus.

Toli, sodžiaus gale, suaidėjo skerdžiaus ragas. 
Vienas kitas, išgirdęs jį, atsikėlė.

— Reikia eiti gyvuliai (Įleisti. Nūnai vaikais 
nepasitikėsi.

— Gal ir namie jų nėra.
Atsikėlė ir kiti.
— Eisime visi. Pasėdėjome, pagulėjome, pasi

kalbėjome ir nūdienai pakaks.
'■ — Tai tiesa. Einame, vyrai . ,

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

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

■jiMMIIIIIIW

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd, Westchester, UI. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIAU

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TeL: 562-2727 arba 562-2728 . —*

Service 855-4504, P*#« 06058

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo poatostogmis narių susirinki- i 
mas įvyks ketvirtadienį, spauo 7 a.,! 
1 vah popiet, Anelės Kojak salėj e, i 
4500 S. Talman. Narės prašomos alsi-j 
laužyti, nes yra daug svarbių reikalų’ 
aptarti. Po susirinkimo bus vaisęs. (

Eugenija Strungys

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

ADRIANO OLIVETTI BŪDAS 
NUGALĖTI KOMUNIZMĄ

Olivetti gimęs 1901 metais. | vietovės, dsbar laimingi ir 
Jau yra miręs.

Olivetti profesoriavęs Stan- rKiwwv O A11 J\ J III irvĮfjiv^ O-UUaUl V’ |
nį, spalio 5 d. Susirinkimas atkeuas • fordo universitete, JAV. Specia- 
iki spalio 12 d. Vyčių saleje, 2455 W.' i b- _ piektrntpchniknę inžihie 47th St. 1 vai. popiet Nanai prašomi! -VDt eiektrotecnniKos mzime- 
įsidėmėti, kad susirinkimas bus sp^-jrius. Tėvui mirus, 1938 metais 
lio 12 d., o ne spauo 5 d., kaip visuo
met Po susirinkimo bus vaišes.

A. Kalys

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas neįvyks antradie-

pa-

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 «t St TeL 737-5149 

Tikrina Airis- Pritaiko winning 

ir “contact lenses’*.

perėmęs rašomųjų marinėlių ir 
kitokių biuro aparatų fabriką 
Ivrea, Italijoje, Olivetti įtraukė

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2454 WEST 43rd STREET 

Valantefc antrai 1—4 popiet,

— Saudo Arabijos genčių še-i į fabriko reikalų tvarkymą ne
fai sumažino vedybinius mokes-, tik savo darbininkus, bet ir pats 
čius, nes dažnai iouni vyrai ne-' įsitraukė į visos šiaurės Italijos 
įstengdavo susimokėti ir būdavo savivaldybių gyvenimą ir net į 
priversti likti viengungiais, at-į vietos žmonių įvairiu^ reikalus.' 
ba ieškoti žmonų svetur. Laik-. Jis pagarsėjo ne tik savo gerais 
rastis Al-Nadwaa paskelbė, kad'gaminiais, bet ir nusistatymu 
dabar jaunosios tėvas už nekaltą dalinti pelną savo darbinin- 
dukterį galės reikalauti ne dau- katns, bendruomenei ir tautai, 
giau vaipį 30,000 rijalų (apie šis humaniškas pramonininkas, 
$7,500) užmokesčio. į kurio gedi, kaip savo tėvb, tūks-

----------- 7------  ; tančiai jo darbininkų, be to, ir
— Lenkijos užsienio reikalų visa Italija, ypatingai šiaurės 

uninisteris Olšovskis, lankyda-; Italijos žmonės, sakydavo: “Ko 
masis Maskvoje, pareiškė, kad' mūsų laikams reikia, — tai

j Taigi, Olivetti praktiškai iš-
* Į bandė trečią kelią tarp socializ- 

mo ir kapitalizmo. Tėvo rankose
! šis fabrikėlis buvo visiškai skur-
!.dus, arti bankroto. Sūnus gi pri-. hautojai ir darbininkai gali iš-
: taikė įvairių naujų idėjų pagy- nuoriloti patogius tiltus Olivetti 
j vinti gamybą, įtikino ir savo ai- pastatuose, arba ir išpirkti na- 
> ginius bendradarbius, kad gali- ‘ ** 1 
j ma daug geriau kitaip dirbti ir 
! tokiu būdu per 20 metų savo
biznį išvystė į šios rūšies pramo
nę didžiausią visoje Europoje. 
19o6 metais jau turėjo 40 mili-

• jonų dolerių pelno.
i Bet Olivetti rūpėjo ne tik 
! biznieriškas pasisekimas. Jis Hb~- 
į rėjo ką gero atlikti savo darbb 
: ninkams, vargingai gyvenan- 
' tiems apylinkės knhnietbams ir, 
be to, gausesniems sluoksniams

' visos Italijos, ypatingai Italijos v0 vynuoges vyno gamybai. Vy- 
šiaurčs gyventojams. Rezultate , 1— -—j-,*-—
apie 65 vietų savivaldybės, kib I kokybė. Ir štai pERtaruoju metu 
rių miestai buvo kaip šmėklų

FL0K1DA
š

i “jo krašto sąjunga su Sovietų krikšjionlško socializmo”. 
Rusija yra nepalaužiama”.

-Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St- Petersburg, Fla. 3371i 

Tek (813) 321-4201

KNOW YOUR HEART

I tenkinU.
Olivetti visiems savo produk-| 

tams pasistengdavo suteikti pa
trauklią estetišką išvaizdą, tiek, 
kad muziejai panaudodavo jo 
gaminius parodoms. Savo fab
riko ir įstaigų pastatams sutei
kė irgi puošnią ir įdomią išvaiz
dą, kad gavosi tobula moderniš
ki architektūros pažiba.

Olivetti pagaliau metėsi ir į 
politiką ir tapo. išrinktas Ivrea, 
vietinio miesto, burmistru. Iš 
apie 40 kaimyninių vietos savi
valdybių Olivetti pajėgė paša
linti komunistus, 

dr

. Olivetti įgyvendino savo tar
nautojams ir darbininkams so
cialinio aprūpinimo planą, kuris 
yra geriausias pasauly. Atimini
mus gauna didesnius negu kiti 
Italijoj. Valgo fabriko valgyk
loj pigiau ir gardžiau. Visi ap
rūpinti medicinos nernakama 
pagalba. Nemokamai gaųrta pra
džios mokslą Olivetti palaiko
mose- mokyklose ir visi gauna 
jo stipendijas tęsti mokslą. Tat-

PBRKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilu* apdreudc 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chaw 

ir VISA korteles.
R. 8ĖR1NAS. TaL 925-8043

■ ■ .ii i ■/

iš hrairfy aMumv» 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 174-1882 arte 3764994

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

mą ir butą kaip nuosavą.
Tokiu . būdu Olivetti suteikė 

žmonėms tokias gyvenimo sąly
gas, kad komunižmas turėjo ten 
išnykti, Tai yra vienintelis ge
riausias vaistas apsaugoti žmo
nes nuo komunizmo.

Štai ir dar pavyzdys, kaip Oli
vetti neatstumdavo nei vieno 
žmogaus, kuria kreipdavosi į jį 
SU prašymu pagalbos fer patari
mo, (Artum katnRbo kaimo žmo
nės jau tūkstanty rattą auginda-

nas turėjo pasisekimo fcavo gera

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

SežtadimiMi ir setanalienūia 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Sėotioe WOPA - 1490 AM 

trantUuojamoc ii mū*v atudijoa 
MurqwNv Ptrfca.

Vedėja — Aldona Davkua 
Telef^ 778-1543

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI.
Chicago, n. wsx9

RADIJO PROGRAMA
■ - ...

Seniausia Ltetirviq Radijo progra
ma Nagoje AngUJoje, stoties 
WLYN, 1390 banga AM, veikia sete 

nuo 8 Dd 8:30 raL ryta, 
Mhr<BMaiiu vėliausiu pa^^insu 
žinių santrauką. Be to, komenta
rai, finxdka, dainos, tr Magdutes 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir ValentiTs Minkai. Biznio 
reikalais kreipU Į Baltic Florists — 
gėlių bei do*aaų krautuvu 502, E. 
Broadway, Scl Boston, 02122. 
Telėlonas 268-048^. Ten pat gau
namo0 “Naujienos", didelis pasi
rinkimo netUvLMcu knygą ir lie

tu viA tu dovanų.

MG’-ir 0»AP? o: M r.SI.

\z/lmericanK^hen
1 ,AnCicny Cfes Biją

kažkodėl teko pastebėti vyno 
blogėjimą k pardavimo menkė
jimą. Kaimas pridėjo skursti,

PINEAPPLE SPARĖRI&S
ftjA wd fruit go together, md the combination oi 

ipareribs with the sweet and sour taste of pineapple k a natūrai.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare- 

should be precooked by being boiled Vtttil tendet. Ums 
jrocess of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the btne or the refrigerator 
fp^e to the marinatkxi procedure in this recipe, fast ofArt lbw 
step. The rite wifi taste a Ettk Je^ of ©ayTt
f&ll be quite delicious.

This rather robust (Ssh Meal foe a barbecue party. For 
fcger groups, rflow 1 pound bf sparerite for each person and 
increase the amount of testing sauce accordingly. Accompany 

rite with cold potato or Inacaroni salad, diced tomaiooų 
toasted French breed, and the pineapple sauce for dipping, 

fierce beer, iced tea, Sengrii, drilled ro^e Wibt, or me wWte 
udne yon -aapd to make the sauoe — a cold Ctebte or SoaMu

Grilkd Ffeeappk Sparerite

l
MmmM of M

a 
t 
i 
i

krautuvės užsidarė ir žmonės 
pradėjo pranykti ir kraustytis 
kitur. Kai du Carema kaimo at
stovai apsilankė pas Olivetti, jis 
su kitais 3 patarėjais kantriai 
praleido visą dieną pasitarimui 
ir vietos patikrinimui. Olivetti 
tuoj priėjo prie tinkamos išva
dos. Jis pakvietė specialistus 
nuodugniau ištirti visą reikalą. 
Specialistai per 6 mėnesius iš
siaiškino, išbandydami vynuoges 
it dirvožemį. Esą, lietus nuplo-; 
vė daug geros žemės nuo kal
nelio į apačią, todėl žmonėms 
pataria tą žemę grąžinti atgal. - 
Ir tokiu būdu Carema kaimui' s 
vėl pasisekė pagerinti vynuoges , 
ir pagaminti vėl gerą vyną.

Olivetti steigė kooperatyvus, 
ir bankus, ir sandėlius rūšiuoti 
kiaušinius ir kita visa, kur jis 
pamatydavo būtiną reikalą.

Taigi, lemianti jėga ne kapi- , 
lalizme, bet žmogaus asme
nybėj. i

žmonija žino Ir daugiau pana
šiai kilnių asmenybių, kuriems 
būvo lemta panašiai kaip Oli
vetti atlikti didžiai naudingus 
darbus kitiems žmonėms. Rei
kėtų dažnai prisiminti juos laik
raščiuose, kad žmonėms pagel
bėtų balsuojant susidaryti krite
rijų pasirenkant kandidatus. į 

štai JAV prėzidentas Roose- 
vėlias, kuriam pasisekė nugalėti įj 
panašią į dabar mūsų pergyve- 1 
narną ekonominę krizę. Jis ne- j 
pritarė ekonomistų taisyklei kęs- > 1 
ti ir laukti geresnių laikų. Tur
čiams lengva laukti, bet žmo
nėms, kurie neturi santaupų, be' 
darbo labai sunku, net žudosi..

(Bus daugiau)

—* Nesentai pasirodžiusį dien-j 
raštį “ŪSĄ Today” norima pa-1 
daryti pirmuoju Amerikoje vi
so krašto dienraščiu. Pirmoji, 
laida pasirodė Washingtone irj 
Baltimorėje. Kama 1

CHARLES GADVEL
(Gyv. Bridjjepofte, Chicagoje)

EUDEIKI
GAIDAS- DAI MID

SENIAUSIA IB DĖMIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IB SCNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2P33 W. 71st Street

f* ¥ 1410 So< 50th Avė., Cicero
Tel«£. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

. . . . . _______

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštė* automobiliams pastatyti
TM18BM K4ŪMM

AM0ULANSO 
PATARNAVIMAI

Metavių

LAadaiarių

Direktorių

TURIME 

KOPLYČIAI 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

/STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS

(IA4X1WIOU
U24 West exe strut REpubtio 7-121I
11^28 southwest highway, pak» hui*, dl 174-Mii

Mirė 1982 m. spalio 3 L vai. ryto, sulaukęs Hl metą 
imžtarrs. (iiffięš f Jetuvojc.

I’altko tnityfidęt duktė Sylvia TomašaHis, žentas Vytas, 
keturi infikai -*• Ikttnan, David, Leonard ir fckiward, jo 
imotoR Mary Kfi(y, trys proiEūkai — Michael, SWnahflia Ir 
Melissa,.^YoRtrią Jtdm PastRrtlėkas l>ei kiti giminės, drau
gai ir pažjstarrfi. ..

Priklausė Upj'tės, JoniMtiių ir Žagarės klubams bei 
SLA 30-ijai kuopai.

Kūftas bus pašarvotas Ircėldienį, 3 vai. popiet, Povilo 
Ridiko kop’.yČMjjfc, 3334 S. Ifelsled St.

Kctvirtadfehį, spalio 7 d., 11:30 vai. ryto, bus lydimas 
iš koplyčios į Lietuvių Tautifies kapines.

Viii a.a. Charles Gadvdl gitninės, draugai ir pažįstami 
nutdlirdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paškutinį paVrmavimą ir atsfeVEikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai, proanūkai, giminės.

• laidotuvių direktorius Pdvilas Ridikas. Tel. 027-1911.

BUTKUS - VASATTIS
T*Ll OLympic 2-1M1

fctovas garlic, minced 
tablespoons aoy asuee
tateeErpoon moiasees «r

brown sufar

Oil

pineapple Juk*
ean (83A

pin eapple, undrai-nnd
cup dry white wme
Parboil the sparerite fc ^rmnering water f<M 30 mteutea.
Place the rite fcn a masting pan and poor the pineappte 

Juice over them. If the juice dbMil quite eov^ the rite, ksp 
off ^ith water. Refrigerate for £4 hours.

« MeanwKk. prepare the testing sejoco*
pineapple and itt liquid, the wine, lemCu 

soy mdastee or stgar, oil and pepper, m a saucepafe^ 
Bring tA a for 10 minute®.

• When ready to griH, plaa the rite 6 to 8 inches &bo’* i 
medium hot Ora, and cook, turning frequently, for 30 minUtec.

e Dutiug the IS minutes of cooking, baate often with
tiie DtneWP^ ssvtef aome of it to serve with the rite..

1 I PETRAS BIELIŪNAS
U4S 8a. California aVe.

a R^Tbove rite to a warm platter, cut into individual x 
sad serve.

MM
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JAU ATSPAUSDINTA

NUSIBASTYMAI

KOVOS DEL LIETUVOS

12.00

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, October 5, 1982

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

Dariaus-Girėno 
vokui konkursas

ANTRASIS JĖZAUS
KRISTAUS ATĖJIMAS

Intern! Compounded 
Daily and Paid Quarterly

84.00
|3.00

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

High 
Intereel Retee 

Paid on Šerinei

gimusi 
jau- 
no-

Nam*l, tami — P*r4*vfaMi 
RIAL I STATI PO* SAU

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

DAIL. M. B. STANKŪNIENĖS 
TAUTINĖS- REPREZEN

TACIJOS PARODA

■' Spalio 10 d. Vyčiu salėj įvyks 
R. Liet. Bendruomenės Cicero 
apylinkės parengimas. Pietums 
bus patiekti Irenos Pranskevi- 
cienės ir kitu ponių pagaminti 
cepelinai.

Lapkričio 6. d. šv. Antano pa
rapijos salėje įvyks metinis Cb

ne. Jie bus teisiami Šveicarijoje
A. TVERAS

Laikrodžiai tr brtagenybfc 
Pirdavtmu ir Tslsymas 
1M4 W«t FHh ftroot 
TeL REpubUc 7-lMl L

— Šveicarija negrąžins i Len 
kiją." keturių lenkų, kurie buve

PASSBOOK 
SAVINGS...

Wfjr fe avjjTjęotoriyl

Arf norite, kad žmonės gerai 
apie jus atsilieptų? Tai jūs pa
tys perdaug gerai apie save ne
kalbėkite.

— SLA 1344o$ Moterų kuopos 
susirinkimas ; įvyks šeštadienį,’ 
spalio 9 d., 12 va).; Chicago Sav
ings bendrovės patalpose, 6201 
S. Western Avį, Chicago je. Ne
turėsim knygeliu dovanoms; ati-' 
dėta iki kito susirinkimo, kuris 
įvyks lapkričio 13 d. Valdyba

— Spalio 5 dieną, 7 vai. vak., 
per radij

AešmL lemi — Pardavimu 
UAL ESTATI FOR SALI

gera- 
rajone, su sale. 4 butai ir 

priedo sklypas.
Skambinti 254-5311 

po 5 vai. popiet, arba 
savaitgalį — 356-6613.

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS •VALDYMAI 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAL

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga bu legališkonur 
ormomia.

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj'

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

DĖMESIO '
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tikti! $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinlc- 

kanu. Kreiptis:
X L A U RAITU ’

So. ASHLAND AVI. r< 
TeL 523-8775

Siuntiniai į Lietuvą i 
ir kitus kraštus j

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

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

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162 - 
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

MOTERIAI išnuomojamas įrengtas 
kambarys su teise naudotis virtuve. 
Marquette Parke.

Teirautis tel.: 434-1430

“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 psĮ. Kaina $5. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So..Campbell 

Chicago. IL 60629.

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

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60606
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

MXHBi Jton.Tu*.Frl.»-4 Thur.>-« Sat. >-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

Ii autoriams.
Fit dr-jos “Lietuva' 

valdyba

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE,

6529 So. Kedzie Ave. 778-2233

— Afrikoje kasmet apie-mili 
joną vaikų miršta nuo maliarį 
jos — peįkių drugio.

Olga čapkauskaitė, 
Petrašiūnuose, šalia Kauno, 
na išvažiavusi iš Lietuvos, 
retų susitikti su savo draugės 
dukterimi Stase Ramanauskaite,: 
ištekėjusia už Kazio Kupčiūno.'

Ramanauskaitę, arba ją pažįs
tančius, prašau man paskam
binti tokiu telefonu: 656-3129.

$250 WEEKLY PAYCHECKS 
(fully guaranteed) working part or 
full time at home. Weekly paychecks 
mailed directly to you from Home 
Office every Wednesday. Start im
mediately. No experience necessary. 
National company. Do your work 
right in the comfort and security of 
vour own home. Details and applica
tion mailed. Send your name and 
address to: - 7 ;
AMERICAN FIDELITY COMPANY, 
Hiring Dept. 77, 1040 Lone Star Dr.j 

New Braunfels, TX. 78130

see u* for 
financing

■ AT OUt LOW UTE

Projektas įvertins dr-jos val
dybos paskirta komisija. Už ge
riausią projektą bus paskirta 
$100 premija. Jei būtų reikalin
ga, draugija pasilieka teisę da
ryli mažus projekto pakeitimus, 
žinoma, iš anksto susitarus su 
autoriumi.

Nępremijuoti . projektai bus

PASKALOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J; C -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

Dailininkės M B. Stankūnie
nės meno darbų paroda susilau- 

Hkė gana didelio kitataučių pub- 
i likos dėmesio: parodos at’dary- 

mo dieną, spalio 1-ąją, atsilankė 
apie du šimtai asmenų ir nusi
pirko tris darbus.

Parodoje buvo išstatyta 33 
darbai: 8 tapybos ir .25 spal
votos grafikos. Paveikslų apim
tis gana didelė 40x50 colių.

Dail. Stankūnienė turi savitą j 
originalų kūrybinį veidą, darbo 
techniką: jau iš tolo jos darbai; 
yra atpažinami, — žinai kam jie] 

: priklauso. Menas patrauklus,; 
maloniai žiūrovą nuteikiantis. Į

Dabartinės parodos daugu-j 
mos darbų tema — Lietuves so-] 

į džiaus moterų darbai — inter-] 
! pretaęija. (Meno žinovų teigi- 
I mu, dail. Stankūnienės figūros 
i anatominiai yra pilnai pateisina- 
j mos, proporcingos.) Tai puiki; 
j tautinės buities reprezentacija. ] 
• Paroda vyksta Chicagos mies- 
j to šiaurėje galerijų rajone, 744 
i No. Wells St. Lankymo valan
dos: nuo 10-tos ryto iki 5-tos po
piet. Galerija yra lengvai pasie 

vidurmies 
čio: iškeltu Dearborn St. trauki
nėliu važiuoti iki Chicago Ave

Z. J.

Notary Public. į.
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Rugsėjo mėn. 25 d. Cicero 
miestas atšventė 125 metų su 
kaktį. Iš ryto buvo paradas nuo 
miesto valdybos iki Cermak, 
paskui iki Berwyno. Iš viso buvo 
nužygiuota 16 blokų. Dalyvavo 
visa eilė organizacijų su orkest
rais ir vežimais. Iš lietuvių da
lyvavo Cicero jūrų šaulių kuopa 
Klaipėda, vadovaujama Juozo 
Mikulio, su trimis vėliavomis.

:Tą pat vakarą šaulių salėje 
įvyko metinis Cicero šaulių pa
rengimas, kur labai puikiai pa
sireiškė solistė Jūratė Tautvi- 
laitė. Vakaras davė kuopos ka
sai gražaus pelno, kuri po išlei
dimo anglų kalba knygos “Lie
tuva Sovietų okupacijoje 
ištuštėjusi.

Paskutiniame ALTo Cicero 
^skyriaus valdybos-tarybos posė
dyje, pirmininkė dr. Motušienė 

■pranešė, kad į birželio mėn. mi- 
. nėjime priimtą rezoliuciją, ku
rios buvo išsiųsta 31 egz., gauta 
visa eilė palankių atsakymų. 
Rezoliucijoje svarbiausia buvo 
prašoma sustiprinti Amerikos 
;Balso transliacijas į Lietuvą ir 
panaikinti-nubraukti lėšas “na
cių” gaudymui, kuris vykdomas 
su Sovietų Rusijos provokacine 
pagalba.

1983 m. Vasario J6 minėji
mas įvyks vasario 13 d., c bir
želiniu — birželio 12 d. Vasa
rio 12 d. prie Cicero miesto val
dybos bus iškelta Lietuvos tau
tinė vėliava, o vasario 13 dieną 
U0 vai. 30 min. pamaldos bus 
^aukojamos už Lietuvos laisvę. 
| Vienbalsiai nutarta ALTo su- 
yažiavime spalio 30 d. iškelti 
B- Liet. Bendruomenės priėmi
mo i ALTą klausima.

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miesto

PARDUODA TAVERNĄ;
me

cero apylinkės balius, su meni
ne programa, šokiais ir skania 
vakariene. P a k v i etimai pas 
Dumčių, tel. 863-6492, ir Sko
pia — 863 5135.

Ar esate pasiruošę
Dievą?

Ar laukiate antrojo
Kristaus atėjimo

“O apie aną dieną ir valandą! go, Illi,- if............. ‘
nįekas;neturi žinių, nė dangaus1 programos,^pašokdama- lietuvis 
angelaf, nė Sūnus, tik Tėvas vie- Į 
riaš. Nes kaip buvo Nojaus die-! 
nomis, taip bus Žmogaus Sū-j 
naus atėjimo metu. Būtent: kaip j 
anomis prieštvaninėmis dienoj

i mis valgė ir gėrė, vedė ir tekė- j 
jo, iki tos dienos, kurią Nojus, 
įžengė į arką. Ir nesusivokė, kol j 
užėjo . tvanas ir visus nunešė, 
taip Jbus ir Žmogaus Sūnaus at
ėjimo metu.” Mato 24:36-39.•*

Išgirsite šią radijo programą 
šiandien 8:4a_val, vakare banga 
1450 AM: per ^‘Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį - 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radijo programą 
banga 1490 AM išgirsite “PAS
KUTINĖS VALANDOS”.

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
mas. Savininko paskola 10%.
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaūs langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. įrengtas skiepas. Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

F. >
VMM W. M ’ 
tveri, Ferių IR 
50642, . 424-M54 V

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienos* galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vfeoemenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*,

Dr. A. Gussen -- MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1905- 
metų įvykius; Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rusirūpin.tm;|__________________ 1________
>f -•

Dr. A. J. — DANTYS, jų priežiūra, įveliate Ir 
grožis. Kietais viršeliais_______ ________

Minkštais viršeliais, tik ________ _
Dr. A. J. Gu*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo iltefdnma.

advokatų draugija
V. BYLATHS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Ktdzh Ava. 
Chicago, UI. 60629
TeL: 778-8000

Ateinančių 1983 metų liepos 
mėnesį sukaks 50 metų nuo mū
sų tautos didvyrių — Stepo Da
riaus ir Stasio Girėno transat
lantinio skridimo ir jų tragiško 
žuvinio. Filatelistų dr-ja “Lie
tuva”, norėdama tinkamai pa
minėti šią svarbią sukaktį, iš
leis specialius 91 mm x 164 mm 
dydžio, vokus su atitinkamu įra
šu ir piešiniu.

Šiam piešiniui ir įrašui pa
ruošti, draugija skelbia konkur
są, kuriame gali dalyvauti tiek 
dailininkai, tiek ir eiliniai žmo-i 
nės. Proporcingai sumažinus, 
galutinis piešinio su įrašu dydis 
ant voko turėtų būti apie 50-70 kiama iš Chicago; 
mm pločio ir 70-80 mm aukš
čio. Piešinys turėtų būti ne dau
giau trijų spalvų.

Piešinio su įrašu projektą 
siųsti dr-jos pirmininkui J. Ado.- 
mėnui, adresu: 3329 W. 66tli 
St., Chicago, IL 60629. Projek
tus prisiųsti ne vėliau 1983 mė
tų vasario 1 d.

— Po pralaimėjimo Falkland 
do salų karo, Argentinoje vis 
dar nesibaigia vyresniųjų karį 

stotį WOPA • kalbės ninku nesantaika ir kaltininkų 
buvęs komanderis John Paukš-ieškojimas.

1 » MW—■—II  —
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto 

Dirbu ir užmiesčiuose, grott, 
garantuotai Ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

RLB Kultūros Fondui jau su 
rinkta virš 5,G00 dolerių.

Lapkričio 28 d. Liet. Tauti
niuose Namuose įvyks Maironio 
minėjimas, o gruodžio 4 d. —- 
Kūčių vakarienė ir tarybos su
važiavimas.

S. Paulauskas

tis ir Bruce Neberieza apie 
Amerikos Legiono Dariaus-Girė
no posto Nr. 271 50 metų veik
los istoriją. Programos vedėjas 
— Leonardas Petrulis.un- .________

! ges narių?, jusirinkimas įvyks
į spalio 6 d.% trečadienį, 1 vai. po- paieškojimas 
piet, šaulių Namuose, ,2417 W.
43rd St. Advokatas P. Žumbakis

{nagrinės vyresnio amžiaus lie- 
j tuvių problemas. Palies ir visų 
lietuvių etninius reikalus. Po 
susirinkimo bus užkandžiai.

’ Valdyba
■ * v T'

— Lietuvos Vyriu, Frank Za- 
sutikti ’ polio vadovaujama šokiu grupė

Į š.m. rugsėjo 18 d. Grace English
Jėzaus Evangelical Lutheran parapijos; _ v įsibrovė Pres 

Jsaleje,:27^ N. Laramie, Chica- ly muzi;jų Memp,Ws mieste ;
spUdc dalį buvusios pagrobė daugiau kaip u:ž miH 

joną doleriu vertės brange 
nvbiu.

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savings and Loan

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




