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DANCIGO LAIVU DARBININKAI METĖ DARBA
f MIRĖ JUOZAS AUDĖNAS I

Iš New Yorkp praneša, kadi to jis vadinosi Juozas Audickas, 
praeitą sekmadienį, šhj metų I bet pradėdamas darbą savival- 
spalio 10 d., ten mirė Juozas 
Audėnas-, 19.40- metais- buvęs 
Lietuvos Žemės ūkio ministeris, 
o .tremtyje ilgus metus buvęs 
VLIKo reikalų vedėjas- Jis pa
ruošė ir išleido atsiminimų kny
gą apie paskutines nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės die
nas.

Juozas Audėnas gimė Į 898 m. 
spalio 25 dianą Lietuvoj, Rokiš
kio apš.; Pandėlio vis., Rumniš- 
kėnų kaime.' 1920 metais tarna
vo. Lietuvos kariuomenėje, o kai 
g.įžo iš tarnybos, įstojo į -Moky
tojų profesinės Sąjungos gimna
ziją suaugusiems. Tuojau įstojo 
į Kauno universitetą, kur 1926 
metais baigė ekonomijos kursą: 
Universitete tapo varpininku ir 
visą laiką bendradarbiavo su 
valst., liaudininkais. . , • 
; Baigęs universitetą, tapo mo

kesčių, inspektorium. Iki to me-

dybėje pasivadino Audėnu. Sa- j 
vivaldybeje arčiau susipažino 
su teisininku A. Merkiu. Kai 
tautininkui Merkiui buvo paves
ta suorganizuoti" naują kabine
tą, Audėnas tapo minėto kaibne- ] 
to žemės ūkio ministeriu. Ru
sams okupavus Lietuvą, Audė
nas tapo Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto nariu. 1944 
metais' išvažiavo į Vokietiją ir • 
gyveno Hanau tremtinių stovyk
loje. 1949 metais atvyko Ame
rikon. 5 ;

1951 m. tapo ‘Lietuvos valstie
čių laiudininkų tremtyje pirmi
ninku. Apsigyveno Bostone ir 
įstojo į Sandaros organizaciją. 
Amerikoje bendradarbiavo įvai
riose organizacijose, valstiečių ' 
liaudininkų spaudoje ir svarbes- 
hiais klausimas! rašinėjo Nau
jienose.

LNK V GENEROLAI UŽDRAUDĖx 
SOLIDARUMO VEIKLĄ

VARŠUVA,. Lenkija. — Pra
eitą -penktadienį lenkų kariuo- 
menės..vadai panaikino visą So
lidarumo veiklą visoj Lenkijoj. 
Leiikų parlamentas'jjriėmė įsta
tymą, kuris lenkų .kariuomenės 
vadams būvo .rėikalingas panai
kinti -prieš1 porą ■mėlti apvalytas 
Lenkijos dariaininkųrurųjas.
LQėnL.dar^eĮškis.’t4ris Utenas, 

praleidęs’ Kryme Jsti Leonidu 
Brežnevu; ’ grįžo į /Varšuvą sū 
visomis inslrukcrjomiš. -Sbvietų 
vatfai'jau seniai reikalavo panai
kinti Solidarumo veiklą, nes 
Lenkijoj-jj-buy o nukręjpta prieš 
komunistus. Dancigo darbinin
kai suruošė streiką visose uosto 
dirbtuvėse ir .pareikalavo išmes
ti komunistus v-iš darbininkų 
unijų, panaikinti komunistams 
teikiamas mėsos, butų, automo
bilių ir pinigų kontrolės privile
gijas. Spalio 8 d. vakarą lenkų 
parlamentas, 10 balsų pasiprie
šinus, ' 9 susilaikius, oficialiai 
uždarė Solidarumo uniją.

Įstatymą skaitė Vladis
lovas Berutovičius

rimų ir paruošė įstatymą darbi
ninkų reikalams tvarkyti. . Jis 
paminėjo, kad iš to susitarimo 
vėliau ^išsivystė vadinamas Soli- 
darunįd jūdėjBn^s, išėj^pvisal 
kitokia kryptinei,^xiegu Dancige’ t ■ . . j ‘C'į’'
buvo susitarta. '■

Savo kalbos pradžioje Beru-
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Dancigo laivų taisymo darbininkai nelaukė lapkričio 10 dienos, l>et metė 
daibą pirmadienį ir veda kovą su atvežtais kariuomenės smogikais.

BOLIVIJOS BREZIDENTAS S. ZUAZO 
buvo pasiųstas į Ženevą. j Tarp-J ATLEIDO KARIUOMENĖS VADOVYBĘ 
tautinę darbo organizaciją, kuri 
sutiko patvirtinti naują įstaty
mą, nes jis leidžia lenkų unijoms 
nepriklausyti nuo darbdavių ir 
vyriausybės. ?

Tarptautinė darbo organizaci- (
ja sutiko priimti būsimus lenkų pirmiausia atleido iš Bolivijos 
unijų atstovus į tarptautinę or- kariuomenės vadovybės ir iš ka- 
ganizaciją. nes įstatymas leidžia riuomenės štabo iki šio meto 
darbininkams streikuoti.

Streikai suvaržyti 
ir baudžiami

LENKAI PASKELBS 4 VALANDŲ ' 
STREIKĄ LAPKRIČIO 10 DIENĄ 
LYGIAI PRIEŠ DU METU AUKŠČIAUSIAS LENKŲ 

TEISMAS PRIPAŽINO SOLIDARUMO UNIJAS
VARŠUVA, Lenkija. — Ketu- aiškėjo, kad Dancigo darbinin- 

rių Solidarumo unijų vadai, pa- kų streikas bus tęsiamas ir ant- 
tyrę apie Lenkijos generolų pri* radienį.

Susirinko visas lenkų seimas, 
suėjo visi vyriausybės nariai, 
aukščiausio teismo atstovai, o 
prof. Vladislovas Berutovičius, 
aukščiausio teismo pirmininkas, 
perskaitė teismo ir vyriausybės 
nnriy paruoštą įstatymą yisoms 
unijoms panaikinti.

Prof. Berutovičius, dabartinės 
vyriausybės padedamas, norėjo 
sudaryti įspūdį, kad vyriausybė 
laikosi Dancige padarytų susita-

KALENDORĖLIS

Spalio 13: Edvardas, JS’orutis, 
Linveidė, Ąžuolas, SkykŠtė.Nar- 
bas, Dulba.

Saulė teka 7, leidžiasi 6:14.
Osas debesuotas, yiaua.

mestą valią parlamentui, už
draudusiam Solidarumo unijų 
veiklą, spalio 9 dieną paruošė 
atsišaukimą visame krašte su
ruošti ksluriu valandų protesto 
streiką.

Lygiai prieš du metu Lenki
jos aukščiausias teismas pripa
žino Solidarumo unijoms teisę 
veikti visame krašte, o dabar tą 
teisę atėmė. Unijų vadai kviečia 
visas unijas nustatytu laiku 
mesti darbą visoje Lenkijoje ir 
reikalauti, kad visos Solidarumo 
unijos turėtų teisę ir toliau 
veikti.

Atsišaukimas iš anksto liepia 
unijų veikėjams pasiruoši^ kad 
minėtą dieną visame krašte, 
kieki venoje dirbtuvėje btĮtų 
mestas darbas. Lenkijos genero
lai neturi ^k^poHcininkų, kad 
pristatytų prie kiekvieno dariu 
ninko. ;* •

Dancigo darbininkai 
nelaukė lapkričio

Dancigo laivų statybos 8,000 
darbininkų nelaukė lapkričio 
10 dienos protesto streikui skelb
ti. Eidami į dirbtuves, darbinin
kai pastebėjo toje pačioje vieta 
je ir beveik tuo pačiu šriftu 
pranešimą, kad šiandien, pirma
dienį, darbininkai streikuoji? 
prieš valdžios nutarimą uždaryti 
Soidarumo unijas. Visą pirma.- 
dienį laivų statybos darbininkai 
nebedirbo. Policija nesiveržė Į 
vidų, kad streikuojantieji ne 
pradėtų gadinti mašinų.

Apie devintą valandą vakaro 
darbininkai slinko i nauja’ pa 
statytą komunistų partijos cent 
ra. Kariuomenės smogikai ir 
niHitarinė policija1 pajėgė su
stabdyti darbininkus. Netrukus 
pasigirdo labai garsus sprogi
mas. Jis nutraukė visą Dancigo 
susisiekimo centrą. Streikuojan 
tieji reikalauja, kad būtų pripa
žinti kai kurie anksčiau veiku
sieji unijų principai. Vakare pa

rinkę apie 150,000 žmonių. Vien 
Lik lenkų buvo 11,000. Jie skri
do j Reiną lėktuvais, važiavo 
autobusais, traukiniais ir kito 
mis priemonėmis. Antradienį 
popiežius pasakė kalbą ai važia 
vusiems lenkams. Visi norėjo 
kad popiežius padėtu lenkams 
prieš lenkų kariuomenės va 
dus, pasiryžusius tarnauti Mask 
vai. Vien iš Amerikos nuvyko {i 
Romą 2,000 lenkų.

Didele viltį į popkžių dėju* 
siems lenkams jis lenkiškai pa
sakė:

— Bet kaip aš galiu Jums pa 
dėti? — kalboje jis paklausė i* 
pats atsakė: Aš galiu tiktai 
prašyti Dievą ir kreiptis į geros 
vahos žmones-

Jis priminė, kad dabartinė vyw 
riausybė jam neleido nuvažiuoti 
į Le nkiją čenslachavos^ 600 me
lų sukakčiai paminėti, bet jis 
pareiškė įsitikinimą, kad ateity
je jam kis nuvažiuoti į gimtinį 
jo kraštą.

Streikas apėmė visą 
Dancigą

Pirmadienio popietę visi Dan
cigo gyventojai žinojo, kad lai
vų statybos darbininkai sti’ėi- 
kuoja. Kitų Dancigo dirbtuoju 
darbininkai pritarė laivų staty
bos darbininkams. Jie negalėjo 
suprasti, kuriais sumetirTQjs 
parlamentas priėmė provokaci
nį įstatymą, erzinantį laivų sta
tybos darbininkus.

Visiems buvo aišku, kad strei
kas bus tęsiamas ir antradienį. 
Dancigo pramonės šakos prašo 
vyriausybę atšaukti penktadienį 
priimta provokacinį įstatymą. 
Darbininkai norėjo išsprogdinti 
Dancigo komunistų partijos cen
trą, nes r iš t en s ina provokaci- 
•Hfci reikalavim-ai prieš Solkla- 
nnno unijas ir uosto darbinin
kus. Sprogimas nutraukė visą 
susisiekimą telefonu su Dan
cigu. į

l iek težinoma, kad iš Danci
go streikas persimetė į kilus 
šiaurės Lenkijos miestus ir dirb
tuves.

Arkivyskuvas J. Glemp 
pasmerkė įstatymą

VARsUVA, Lenkija. — Arki
vyskupas Jozef GLmp pirma
dienį pasmerkė (Lbartinę vy
riausybę ir parlamentą, visai be
reikalingai uždariusį Solidaru
mo unijas. Tiek laiko, įtampos 
ir pasitarimų teko praleisti, kcl 
buvo priimtas susitarimas Soli
darumo unijoms sėkmingai tvar
kytis, o dabar ir vėl nauji nuta
rimai, bereikalingai erzinantieji 
aprimusius darbininkus.

Arkivyskupas buvo pasiruošęs 
skristi į Romą ir dalyvauti kuni
go Maksimilijono Kolbės pa
skelbime šventuoju, o dabar 
penktadienio nutarimas arki
vyskupą sulaikė. w ž

Arkivyskupas žinojo, kad dau
gelis Lukų rengiasi vykti į Ro
mą, bot jam taip pa! buvo aiš
ku, kad valdžia yra užsimojusi 
be pagrindo provokuoti į dirbą 
grįžusius darbininkus, todėl jis 
nutarė |>asilrkli Lenkijoje ir da
boti, kad būtų išvengti nesusi
pratimai.

Tordoyo ir aiškintis prokuratū-j 
rai, kaip karių tarpe praplilo’. 
narkotikai ir nejučiomis visai 
nugyventas Bolivijos piniginis 
vienetas.ATLEIDO VISUS GENEROLUS, NELEIDUSIUS JAM 

TVARKYLI VALSTYBĖS REIKALŲ

Vos spėjo naujai prisaikdin
tas prezidentas įžengti j prezi
dentūrą, jis pasirašė įsakymus 
atleisti visus kariuomenės va
dus, kurie iki sekmadienio tvar
kė valstybės reikalus.

Nauju kariuomenės vadu pre
zidentas pasirinko generolą Si
mon Sėjas Tordoyo. kuris pra
eitų metu liepos mėn. bandė su
kilti prieš valdančius generolus 
>r gražinti demokratinę santvar
ką. Dabar jis galės vadovybėn 
pasirinkti demokratijos šalinin
kus.

LA PAZ. — Bolivijos prezi
dentas Hernan Šilęs Zuazo, pri
saikdintas prezidento pareigom,

pa-Oficialiai Berutovičiaus 
ruoštame įstatyme aiškiai pasa
kyta, kad Lenkijos darbininkai 
turi teisę streikuoti savo gerbū
viui pagerinti, bet tame pačiame 
įstatyme įrašyta labai daug su
varžymų. Įstatyme yra vienas 
trumpas sakinys, leidžiąs darbi
ninkams streikuoti, bet visas la
pas pilnas paragrafų, kurie sako, 
kada darbininkai negali streikuo
ti. Kitur lapas pasakoja, kokio- 
m is‘bausmėm is darbininkai bus 
baudžiami už nelegalų streika- 
vimą.

Kitas lapas nurodo, kad Len
kijos darbininkai, dirbantieji 
radijo stotyse, televizijos tinkle, 
ligoninėse, maisto nuvežime ar
ba pravestų vamzdžių priežiū
roje, visai negalės streikuoti.

Komunistai grąžinami 
j unijas

I buvusius kariuomenės vadus, 
j Prieš du metu jis buvo išrink- 
i tas prezidento pareigoms, bet 
karininkai neleido jam užimti 
prezidento pareigų, juo nepasi
tikėjo. Jis turėjo paskubomis 
važiuoti užsienin.

reikalus.
Lenkijos parlamente yra 460 

atstovų. 262 nariai priklauso ko
munistams, kurie komunistais 
nesivadina, bet vadinasi Lenkų 
vieninga darbininkų partija, ku
rią valdo tiktai komunistai, o 
113 atstovų priklauso Lenkų 

'.valstiečių partijai.
Jaruzelskis buvo atvežęs į 

Varšuvą lenkų armijos smogi
kus. paruoštus bet kokiam even- 

i tualumui. Jie buvo laikomi ke- 
, liuose centriniuose Varšuvos 
• viešbučiuose. Kareiviai nebuvo 

išleidžiami į gatvę.
Šv. Andrejaus bažnyčioje šeš

tadieni buvo laikomos pap>al-‘ 
dos. Klebonas priminė susirin-

Cal-

ROMON SUVAŽIAVO 
TŪKSTANČIAI LENKŲ

ROMA, Italija. — Praeitą sek
madienį Romoje, šv. Petro aikš
tėje, popiežius paskelbė šven
tuoju lenką kunigą Maksimilijo
ną Kolbę. Atlikęs ceremonijas, 
pop ežius nužengė nuo estrados, 
nuėjo prie stovinčio 82 metų am
žiaus Pranciškaus Gajovničeko, 
kurį naciai turėjo nužudyti. To
je pačioje stovykloje buvęs ku
nigas Kolbė pasisiūlė naciams 
pats mirti, bet palikti gyvą Ga- 
jovničeką.

Naciai paklausė, kodėl jis no
rįs įnirti vietoj 
Kunigas atsakęs, 
čekas turi žmoną 
jaunas, turės jais
esąs senas, neturįs šeimos ir ne
turįs kuo rūpintis.

Naciai paleido Gajovničeką ir 
išvedė j badaujančių rūsį kunigą 
Kolbę- Jis ramino maisto ir van
dens negaunančius suimtuosius. 
Dešimt pasmerktųjų mirė badu 
ir troškuliu, bet keturi dar buvo 
gyvi. Atėjęs nacių gydytojas 
tuos pribaigė įšvirškimu nuodų. 
Dabar kun. Kolbė tapo šven
tuoju.

Gajovničeko. 
kad Gajovni- 
ir vaikus, dar 
rūpintis, o jis

Lešek Valensą padiktavo są smogikai inkąd parlamentas_už- 
lygas, draudilaučias komunis- darė Solidarumo centrus. Primi- 
tams kištis j unijų reikalus, tuo nė, kad arkivysk. Glemp patarė 
tarpu prof. Bertuaovičiu$ pri- neuždaryti Solidarumo, kuriuo 
minė parlamentui, fed T^enkijoj buvo susižavėję 10 milijonų 
komuniMų partija yra vieninte-» lenkų, bet, pastebėjęs šnipus 
lė, turinti politinę galią, todėl ji bažnyčioje, patarė ramiai skirs
turės teisę kištis J darbininkų tytis.

Nusiminė generolas 
Vfldoso Calderon

Generolas Guido Vildoso 
deron organ’zavo prezidentūros
perdavimą 69 metų demokratui 
Šilęs Zuazo. Generolas Calderon 
pasveikino karių vardu atvyku
sius kaimyninių valstybių prezi
dentus. Jis rado reikalo pasakyti 
kalbą susirinkusiems, kad ka
riuomenės vadai perduoda pre* 
zidenturą politikui Zuazui su 
viena sąlyga: nesikišti į kariuo
menės reikalus.
>Gen. Calderon prisipažino, 
kad kariai nemokėjo tvarkyti 
ūkio reikalų ir padarė klaidų, 

-bet ji$ patarė ieškoti bendros 
kalbos suderinti veikiančius 
nuostatas, lacijtp pažymėjo, kad 
civiliai neturi kištis j karių rud
akius.

Generolas Calderon labai ne
jaukiai pasijuto, kai patyrė, kad 
ir jts atleistas iš pareigų. Jis pri

* Popiežius kreipiasi
j geros valios žmones

Į kun. M. Kolbės paskelbimą 
šventuoju suvažiavo į Romą 
100 Lenkijos vyskupų. Pirmiau
sia popiežius pasakė kalbą lenkų 
vyskupams. Bet kalba buvo prie 
uždarų durų.

Prez. R. R paganas planuoja 
at mli Lenkijai muitų leng
vatas, jrigu jie neleis Soli

darumo unijoms veikti.valės klausyti generolo Sėjos šv. Petro aikštėje buvo susi-
1
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RAŠČIO REDAKCIJAI

Vitamino A reikiamas 
dienai kiekis

— Naujoji britu socialdemo
kratu partija savo prezidentu

LIAUDIES DEPUTATŲ TA
RYBA GAMINS AUTUS

Ne visuomet kaimo žmogus 
turi, laiko nuvažiuoti j miestą 
apsipirkti, o kaimo parduotu
vėse kai kurių reikalingų daiktų 
nebūna.

Trūksta autų, žieminių batų. 
Ypač moterims ir didesnių iš- 
mierų.

Naujausių uioks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAS yiDOMAVIČIUS, M. D.

50. A prikasai
— 190. Cantaloupe 
Vynuogės 
(peaches)

Vitamino A pri.švi.aminis va
dinamas karotinu (carotene)

REIKALINGOS KALVIO 
RANKOS *

teisto oro. čia irgi vitaminas A 
prisistato geru policininku: jis 
mažina užtėišto oro negerumus, 
sukeitus kūne.

Nė sakyti nereikia, kad vita
minas A yra mums labai geras 
padėjėjas daugelyje sričių mū
sų gyvenime. Todėl visi eikime 
ieškoti vitamino * A šaltinių, o 
juos suradę — semk įmes iš jų 
vitaminą A mūsų didžiai naudai.

Gamtoje esą vitamino A 
šaltiniai

SOME CHICAGO UOTOR CLUB 'W OH 

tXPRESSWAY DKMI&

For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonighL

V 4-Ex Lax helpskpfe yrmr *
rtoytįrti JRvnf K Dcpfindably. Ijtv zt
Y^ ’TlIifc rhe rclm mt nuvmrng . ,1_ 
OhXtifBed nr pi -Lm is MWWfeC

“The Wonder."

Vitamino- gausiai, randasi žu
vies taukuose (angliškai: cod- 
livcr oil). Tai jau tikru vitami
nu virtęs pfiriešvitaininis. Žuvis 
(vadinama CODFISH) savo kū
ne prieš vi t-anunį kąrotinį paver
tė tikru vitaminu A ir sandėlia
vo savo kepenyse. Mes iš los žu- 

] vies kepeiių darome ištraukas 
(ekstraktus) ir • geriame (ar 
kapsulėse valgome) žuvies *tau- 

I kus, turinčius gausiai vitami-

’ nurovęs: teonclunę ast- 
‘ uą, ftUtfiJių ilsipjėtimą (emfy- 
| semą), padidintą gūžio liaukos 
t (thyroid) veikom —hyperthy

roidism, chronišką stogą (rhini
tis^ džiovą, glaudomą, kon- 
jurtktivitą, migreną, makšties ir 

į gimdos uždegimk, nefritą, ty- 
I mus, slogas, vidinės ausies už
degimą. .. Išoriniai vitaminas A 
naudojamas veido spuogams 
(aene) gydyti, atviroms žaiz
doms tvarkyti, o taip pat ir kar
bunkulams.

vintojus. Jie vartoja ši vaistą ir 
mušta dėl Tyienolio, nors jau 
^avaitė kaip visi žino, kad šis! 
vaistas dabar NEVARTOTINAS, j

Panašiai elgsis .neišmintingas i 
lietuvis, kai jis, žinodamas, kad ! 
kepenyse, tryniuose, saldžiame j 
piene bei jo gaminiuose randasi 
gausiai cholesterolio^ ir. toliau 
naudos . tuos maisto dalykus, 
nors yra gana gausiai. PAKAI
TALŲ tiems maisto dalykams. 
Pakaitalai turi gausiai vitamino 
A (ar jo priešvitaminio), o ne- 
mri cholesterolio. Taip išmin-; dėl to. kad MORKOSE (carrots) 
ihgas lietuvis nušaus vienti šū-| yra labai gausiai karotino — 
žiu du kiškiu: jis apturės jam į nuo angliško morkų vardo (c&r- 
oūtinai reikalingą vitaminą A;rots) tas vardas-prigijo vitami- 
if išvengs sklerozės didinimo, 
įaudodamas vaisius ir daržoves 
vietoje minėtų cholesteroliu 
jausiu maisto dalykų (kepenų, 
rymų, sviesto, saldaus pisno).
gyvuliniai ’ r 
jhoiešterolio

' Minėta, kad n^šjvi-
□<niino A: vienas jau Virtę'š tik
ti vitaminu, kitas'— priešvita- 
ninis, dar virsiąs tikra vitami
nu A. Minėta, kad inoikose esąs 
priešvitaminis A (vadinamas 
carotinu — carotene) virsta.kū
ne tikru vilaminu A. Taigi, vi- 
aminas A yra iš priešvitaminio 
au virtęs vitaminu. Toks jis 

?sti žmogaus kūne sandėliuoja- 
nas. daugiausia kepenyse - ir 

inkstuose.

Sekantieji negerumai nurodoi 
i vitamino A trūkumą kūne. 
Sausos ir uždegtos akys — jų; 
obuoliai ir prietemoje (nakty
je) aklumas. fst>Į)ėjhna$ akies 
ragenos. Perankstyvas senėji
mas. Odoje dėmės (čia nieko 
nepadės visokie pclnagaudžių 
peršami mm senatviškų dėmių 
kmftai —^Srcehina ir kitokie^, 
jų venkime, o su xHamhio A 
trakmnu txarkykifnvs). Srrma- 
žėjusi nosie. Ncs’ntg^. Pasikarto 
janHs nitovargis. VKlurinėimas. 
lipnių ir kantų smninkŠtėjnnaK.

A itarniaas A yra 
geras vaistas

\ 11 AMINAS A. Jis tirpsta rie 
bailioje, ne vandenyje. Taigi, jo 
tik su riebalais ir su morkomis 
žmogus gali apturėti. Jis kūne 
sandėliuojamas KEPENYSE it; 
INSTcOSE Pirmą kartą jis bu 
vo gautas (ekstraguotas) iš 
sviesto ir kiaušinio trynio 191J 
metais. Jis gamtoje randamas 
dviejuose pavidaluose: VITAMI- 
nas A (perfformed vit. A) h' 
prieš vi taminis (dar nevirtos tik
ru vitaminu) - CAROTENE 
(lietuviškai: karotinas). Tos jis 
labai gausiai randasi morkose. 
Jis kūne virsta vitaminu A su 
valgius morkas. Todėl nereikia 
mums valgyti sklerozę dkiinan 
rius riebalus, nors jie ir tur> 
gausiai vitamino A.

Mat, g^ras dalykas vitaminai 
A, blogas dalykas — Šviesias n 
kiaušimo trmys, nes jiedu didina 
pavojų sklerozei atsirasti. O mes 
tokio pavojaus gabme išvengti 
gausiai valgydami morkas, po 
midorus, špinatus,- geltonas dar
žoves ir vaisius, tamsiai žalius 
vaisius ir daržoves. Tada mes 
turėsime pakankamai vitamino 
A ir išveiigšiiue sklerozę priar
tinančio pavojaus.

Šią besą visi pensininkai ge
rai įsidėmėkite ir nesileiskite 
savęs apgauti. Daug kur rasite 
skelbimą, kad svkstas, trynys, 
jaučio kepenys, žuvies kepenys, 
saldus pienas ir , pieno gaminiai 
turi GAI ŠIAI vitamino A’ todėl 
jie vartotini. Tokiam tvirtinimui 
nė vienas nepasiduokime. Kaip 
minėta, šio maisto dalykai ne 
vaigytini, nes juose yra gausu

visi vaišias ir daržoves taip val
gykime, kad mūsų žandai pūs- 
UįSL Sėkmės tokioje sveikoje 
mityboje.

Pasiskaityti: D. J. Arneson: 
Vitanifes and Minerals.

Kaip jairminėta,'rineš turime 
vengti sklerozę didinančio mais
to. kuris turi gausiai chplestero- 
Ho. Toks maistas yra kepenys, 
trynys, raudona mėsa (nors u?’ 
šiaip akimi nesimato joje rieba
lų), saldžiame piene ir tokio jo 
gaminiuose. Todėl turime tu 
valgių VENGTI, nors ir labai 
būtume i juos įpratę.

Kas be trynių negali apsieiti, 
(egul neperka dirbtinų trynių, 
krautuvėse dabar pardavinėja
mų (Scrambler’s), nes jie, nors 
neturi trynių, bet turi gausiai 
DRUSKOS. Tas pensininkams 
rrira naudinga, todėl nė vienas 
tekių gaminių iš krautuvės ne
pirkime.

Kiaušiniu valgykime taip:; 
trynį atiduokime paukščiams, 
katėms ar šunims, o baltymą 
valgykime įvairiame pavidale:; 
Re itame, virtame. Skonio ir iš
vaizdos pagerinimui, galūne į 
baltymą prisidėti GELTONO 
AUGALINIO DAŽO (yellow ve-, 
getable dye)' — primins kiauši
niene su tryniu.

Vitamino A stokos 
reiškiniai

yra ge- iiirMpęa čr —
it sekau*; 300. Obliai tik 90. Silkės —

140. — mažai. Kepenys
labai dhug, bet jos nevalgyt>- 

am choieslerolio gausos.
SmmU: Valgykime kiekvienas

Vitaraino A gausa. įvairiuose • 
maisto dalykuose ;;

Vieno šimto (100) gramų val
gomoje porcijoje (maždaug tri
jų su puse —uncijos pa-- 
ciekale) randasi sęlsmtys kiekial| 
vitamino A. Jd yiit A-išose dar-į 
žovėse bii vaisiuose. Čia tik gau
dau vitamino A turinčios ir' 
dažniau lietuvių naurojariios mė-' 
džiagos naudojamos. Kiekiai 
reiškia IU. -

Snap pupelės — 600. Br occoli
— 2.500. Morkas — 11.000. Sa
lierai — 240. "Kalafiorai — 60. 
Kuku ražai — 400. Kopusiai — 
130. Agurkai — 250. Kale tbe 
galvis kopūstas) — 10.000. Sa- 
otai — 330. Svogūnai —' 40. 
Žirniai — 120. Saldūs pipirai —; 
120. Bulvės — tik pėdsakus. Ar- J 
buzai — 1.600. Ridikėliai — 10. 
Sojos pupelės: nevirtos — 80, 
virtos — 30. Saldžiosios bulvės
— 8.800. Pomidorai — 900. Ne
turi vitamino A' ryžiai, rugiai, 
kviečiai, avižos, soros kuopos 
{millet). Riešutai — labai ma
žai turi vitamino A. Arbūzų sėk
los — 70. Saulėgrąžų sėklos —

2.700. Bananai 
- 3.400.
Persikai išrinko ponią Shirley WUli^ns 

1.300. Apelsinai — Ji gavo 65.8% balsų.

vaisiu — jos visę lietuvių mėgia
mos, ir maras pakaks vitami
no A visoms jo pareigoms mū
sų kūile atlikti. Kurie atprato- 
me nuo lokio valgymo, jpraski- 
me, save mediciniškai atgimdy- 
kime ir tada nereikės mums nė 
vienos tabletės bei kapsulės 
vitamino A pirkti. Taigi, jei gy
dytojas kitaip nenurodė, nevar
tokime vitamino A priediniai 
prie masto. Tie, kurie nesu- 

Nustalyta (National Research kramtote vaisių-daržovių, jas 
Council), kad vitamino A kibE- susiaialk^e ar išstou-tfte, bet

You can't alford to be wreic<- 
Because if you’re in charge 
tbe family budget, you’re 
knaJring d edfioot abaci thr 
future, too.

And that’i išbėrė Ų-SL 
Savings Bonds oom* iru By 
them through your bank. Or 
encourage vomt husband W 
sign up tor the Payroll 
ings Plan irbėre be wor k&.

That ^ay, while you’re 
meeting the day-to-day er- 
penses, you’ll Ftill be ouiidinf 
a more secure fc ture for your 
family.

U.S. Saving Bonds.Tor 
the woman who really kne*®® 
a good bargain.

T Bond* pay k< WW W
ma.ntrity ef S (4*4* th* ink ywtrk
Bonda an replaced if kaa, acataa or

U? VO'U a*
&PK.FC ST y

TY4L J*-'9 jfiTSSSBSI

pykiruiiią, apetito stoką, 
sausą - niežtinčią odą, plaukų 
slinkimą, galvos skausmą, skau- 

parsley, dancias lūpas ir viduriavimą.
1 Gerai, kad kelių dienų laiko
tarpyje ininčli negerumai praei
na, kai perdozavus vitaminą A, 
jo daugiau kuriam laikui NE-

j rots) tas
! no A prieš vi taminiui.

Nė tik morkese yra gausiai to 
| vitamino A priešvitaminio, bet 
j ir špinatuose, broccoli ir kitose 
j žalių lapų daržovėse. Taigi, nėra 

iebalai turi gausiai reikalo griebtis minėtų gyvuli
nių vitamino. A šaltinių (kurie 
skatina' kūne sklerozės išsivys
tymą), kai mes turime skanių 
r vi.aminu A gausių daržovių.

Vitamino A pareigos kūne

Daugelis pensininkų jau žino, 
kad morkos yra geros pagerini
mui regėjimo. Toks, tvirtinimas 
Yra teisingas, nes morkose esąs 
karotinas, virsta ritaminu A .kū
ne. O šis vitaminas yra būtinas 
pagaminti vadinamo REGĖJI
MO PURPURO akyje (visual

purple). O tas purpuras (tokia 
medžiaga) yra būtina nakties 
meto (prietemoje) regėjimui

Visi žinome Lietuvoje pieme
nėlių vargus: jie anksti pada
rydavo žąsis tk gyvulius) į na
mus. nes prietemoje jie nema
tydavo. Mat, jiems dažnai trūk
davo vitamino A, o šio trūkstant, 
nepasigamindavo akyse medžia
ga, būtina prietemoje regėji
mui.

įdomu žinoti, kati Lietuvoje 
buvusios labai senos '‘daktariš
kos knygos" šitaip nurodo gydy
mąsi uUo prietemoje nematymo. 
Gn di, paimk'pusžales kepenis ir 
jas dar šdras PALAIKYK rRiEš 
AKIS, o po to SUVALGYK. Aiš
ku, kepenyse vitaminas A savo 
-padaro ir žmogus ima geriau 
matyti ne tik prietemoje, Oet Ir 
dienoje, jei jam visa kife buvo 
tvarkoje, tik trūko vitamino. A.

Bet dabar pakausit: kam tas 
kepenis reikėjo laikyti x prieš 
akis, kai čia turi reikšmės mū
rytas vitaminas A. Čia glūdi di
delis anų laikų gydytojų žmo
nių pažinimas: žmogus nevalgys 
kepenų dėl akičs ligų, nes jo ne 
skrandis, bet akys nesveikuoja. 
Gi, kai prieš akis palaikysi vita
minu A gausų kepenų gabalą, o 
paskui jas suvalgysi, lai žmogui 
esti ^suprantanKtsdoks silpno ma
tymo gydymas. Taip anų lankų 
gydytojai pratino žmones pil
dyti jų nurodymus.

Vitaminas A PALAIKO PLAU
KŲ sveikatą, o taip pat ir NA;, 
GŲ, ODOS ir KAULŲ (vysty
mąsi). Labai svarbi dar kita vi
tamino A pareiga: tai SAUGO
JIMAS GLEIVINIŲ (MUCOUS' 
MEMBRANE) mūsų kūne (plati-< 
čių, bronchų, burnos, 
skrandžio...). Gleivinės 
mos sveikas vitamino A įtakoje, 
saugo kūną nuo uždegimo, bak
terijų prasiveižimo į gilesnius 
audinius.

Dar viena vietamino A svar
bi pareiga mūsų kūne: jis pade
da virškinti BALTY’MUS (-pro
teins). Tas vitaminas skatina 
skrandžio sulčių gamybą, o tos 
sultys virškina *baltymus ’(mė
są, kiaušinio baltymą, miltinius 
valgius...). .

Vitamino A pareigos dar nesi
baigia minėtomis pareigomis, j 
Labai svarbi pęnsininkams vi
tamino A pareiga: tai saugoji
mas ceK^s sienelėm Mūsų kūnas 
susideda tik per mikroskopą 
matomų bilijonais skaičiuojamų 
celių. Jos turi sieneles. Tas sie
neles saugo vitaminas A. Tokiu 
būdu atilouiwiiM^TBANKSrY*- 
VAS vmegaus pasenunas. ju 
h!o> susinaukštėpiuas.

Vitamino A mūsų k ūmi i 
dar nesibaigia minėjomis 
gomis. šis vitaminas yra nau
dingas moleriškėtos, esančioms 
sunkumoje ir kriHimi marikiu 
mu sava kūdikie laikotarpyje.

Visi dabar dejuojame dėl až-

kiams menai reikia 1500 flž 
tarp ta utinių vienetų — Inter
national Units, trumpiau — lUį. 
Vaikams iki 12 metų amžiaus 
— 3000 IU, suaugusiems: 5000 
IU. žinoma, reikalavimas vita
mino A kiekvienam asmeniui 
yra kitoks. Tas priklauso nuo 
sveikatos stovio, nuo rūkymo, 
nųQ oro taršos, ar moteris yra 
sunkumoje...

Vitaminu A apsinuodijimas
Vitaminas, kaip žinome, tirps

ta tik riebaluose ir esti sandė
liuojamas kūne. Labai gausus 
vitamino A kiekis gali sukelti 
apsinuodijimą. Tokio apsinuodi- 

Vitaiuinas A, kaip jau dalinail pasireiškimas apima: vė-
paminėta, natūraliai gamtoje Į mimą, 
randasi šiuose dalykuose: mor- 
koše.. pomidoruose, kiaušinio 
trynyje, špinatuose, 
winter squash, aprikosuose. per 
rikliose (peaches), jaučio kepe
nyse, žuvies kepenyse, dehyd 
ruotose saldžiose bulvėse, sal
džiame (pilno riebumo) piene irilSIAMA 
tokio pieno gaminiuose, geltonos' 
spalvos daržovėse ir tokios spal
vos vaisiuose, o taip pat tamsiai 
žaliose daržovėse ir tokiuose 
vaisiuose. . .

Man jau aštuoniasdešimt šeš
ti. šešiasdešimt penkerius me
tus skambinau kalvėje kūju. 

. Dirbau Kauno ra-jono Čekiškės 
kolūkyje kiek leido sveikata, ta
čiau šį pavasarį turėjau atsi
traukti nuo žaizdro. Palikau kal- 

i vę, o neramu — juk jaunimas 
į kalvio specialybę nerglai ran
ka numoja. Aš t^sūpraiau dar 
seniau. TodS^ir pasistengiau iš- 
moĮįy€?kalvystės paslaugių bent 

šešiolika prie žaizjįj^^^stoju- 
sių vyrų. GaU^ ir
gi jau

O kaip reikalingas ū^yje na
gingas, kalvis! Dabar man liūd
na;, klausytis, kad trūksta žmo- 

| Riu, i kartok mokėtų pakaustyti 
1 arklį patUsjdi rato stebulę. 
' Arklys "kaline dar reikalingas. 
Reikės jo ir ateityje. Tad reikia 

: kaimui jauną kalvių — ir ne 
vien arkliui pakaustyti. Tebede
ga kalvėse žaizdrai ir tam, kad 
judėtų galingos šiuolaikinės ma-

■ šinos.

VITAMINŲ REIKALAI (2)
Biiskime laukan iš tamsybės vitaminų rei
kaluose; tik tada pajėgsime kiek stipriau 
gerinti savo sveikatą.

(Mediciniškas raginimas)
.ilCLESTEKOLK). O pastara- 

sis mums artina širdies giltinę. 
Išmintingas lietuvis elgsis daug 
išmmtnigiau už dabsr TY’LENO-

■^5 %

Rend UM a, 
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K. Augius,

ATEINA

— Etiopijos įsiveržima 
malij4 'gerokai susilpnėjo.

t LIETTJVUKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TsmaJ®uritf 
įdomiai paraityta ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* k 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys fliuatruotas nuotraukom!*. pabalnoję duodama 
dtovardžip pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių Kalbą. Labai

Naujienas, Chicago, 8, DI. Wednesday, October 13. 198’2

. — Sovietų šnipai norėjo pri
kelti, .prie-planų padangėms kon
troliuoti nuo lėktuvų, sako JAV 
gynybos sekretorius Caspar W. 
Weinberger. <;'

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof, 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. Sileįklo, V. Kašubai, A. Rakštelės ir JL Varnu

tentų, bet dinamito išradimas 
jam buvo pelningiausias. Jis nu-' 
statė, kad dinamitas, prieš

Rudenį susiorganizavo Šven
to Vardo Draugija Town pf 
Lake. Pirm. P. KHmitz. ši drau
gija įtaisė didelį ir ’gražų vįtra- 
žin įlangą šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos bažnyčioj, išleido kny
gų, kurioje sudėtos fotografijos 
parapijos vyrų irmoterų, tarna
vusių JAV kariuomenėje.

'■ (Bus daugiau) < » .

—rAmerikos maHnaį-valo Bei
ruto didįjį aerodromą, kad ne 

Leidinį redagavo S. Sa- kliudytų transportui.

numatyti naujos organizacijos 
irs valdomųjų organų įvesdini
mo vietą ir šaukti atstovų kon-

K Liet. R. K. Moterų Sąjunga 
apie savo organizaciją išleido 
Dvidešimt Penkių Metų Veiki
mo šviesoje, 1914-1939, 127 psl. 
leidinį '.ir daug nuotraukų S-gos 
-narių inkuopų, su jų-veiklos ap
rašymu. Aš manau, kad tai yra 
vienintelis toks leidinys; kur pa-, 
duota tiek daug statistikos apie 
savo organizacijos, veikėjus ir 
apie įvairių -kuopų nuveiktus 
darbūs. Sąjunga tuo laiku turėjo 
70 kp., su beverk 3,000 narių, iš 
kurių 49,. kuopos prisidėjo prie 
šios jubiliejinės knygos išleidi
mo.

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, . kaip

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

sprogdamas, sudaro apie save 
didelę tuštumą. Jis suprato tos 
tuštumos reikšmę. Jis pradėjo 
pagaminti skysta, o vėliau*, ir 
kietą dinamitą. Kiekvieną išra
dimą jis užpatentuodavo. Tie 
patentai jam nešė pinigus, bst 
didžiausias sumas jam nešė di
namitas. Turėjo, žinoma, ir by
lų. Britai pradėjo sukti. Už di- 
namto gaminimą jam nemokė
jo. Užvedė teismus, bet kai pa
matė, kad teismai labai ilgai tę
siasi, sunaudoja dau^ Vergijos, 
tai numojo ranka’ a^brįt^ir 
tęsė savo darbą. Vię-'^^a|^jpti 
į Londoną ir stotį jis
išvažiavo į San Rem^ teslamen- 
to rašyti. • } j : ,

Tuo metu inž. l^cfeelis’jau tu
rėjo 33 milijonus j dolerių.? Pra
eito šimtmečio pabaigoje m su
ma buvo didelė. Šiandien 'Ame
rikoje jau yra bi|ijonieĘiiĮ,\Jj0

f*?! Cosmos Parcels Express Corp. 'T5
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

W01 W. IMh St, Chicago, HL 6O62Į ♦ TeL 925-2781
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ninkai. N-rveg ją apgxwyuIikji 
viKingai buvo^siveržę į šiaurės 
Europą—Angliją, Daniją, Olan
diją ir net Groenlandijos salas. 
Vikingai buvo ir šiaurės Ameri
ką pasiekę. Humboldt parke te
bestovi vikingų paminklas, da
bar medžiais apaugęs ir nesima
to. Tą apylinkę dabar puerto- 
rikiečiai yra apgyvendinę. Jie 
žudosi tarp savęs; lxAt vikingų

1 paminklo negriaus. Kosciuška, 
būdamas raitas, tai iš Humboldt 
parko jau išjojo.

1901 metais reikėjo paskirti 
taikos premiją, bet Norvegija, 

k Danijos karalių valdyta, panoro 
atsikratyti ir Švedijos. Norvegai 
sudarė savo parlamentą ir nu
tarė atsiskirti. 1903 metais šve
dai, nenorėdami pradėti naujo 
karo, savo parlamente pravedė j ios 
nutarimą atskirti Norvegiją. Bet. druomenės, 3) sudaryti Ameri- 
karališkoji švedų šeima ir ka- j kos Lietuvių Bendruomenės va. 
riuomenė nutarė nekreipi idėme- j dovaujamą’į branduolį( ir 4 

į šio į parlamento nutarimus ir 
nesitraukė iš Norvegijos uostų 

. ir kareivinių.
Bet norvegai buvo kovotojai, j ferenciją. Sis pasiūlymas buvo

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir 
fialų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Šventes jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duamenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• View 180 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spraly- 
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 82. ' •

jau buvo stambi suma. Jis neno
rėjo, kad patektų j tuščiagalvių 
rankas ir nueitų'niekais. Jis ap
dalino visus gimines ir artimuo
sius šimtą tūkstantinėmis ‘krono
mis, o likusius milijonus padėjo 
į Nobelio fondą.

Jis parašė kaip investuoti jo 
mijijonus, kad jie neštų pelną. 
Iš to pelno prašė paskirti fizikos, 
cheimijos, rm’edicinos' (įskaitant 
ir psichologiją), literatūros ir 
taikos premijas.'Jis paskyrė pen
kerius metuš' šiems reikalams 
sutvarkyti, kad* pirmąją penke- 
rių metų mįrtįeš sukak tįįjgxųo- 
džio 10d.) ^ūfh] įteikta pąrnįfiji 
premija. Tai tirėjo atnį^įa-: 
fališkoji švedijios mokslų' a3ca* 
demija. Kitas premijas tu$|o 
paskirti, kitos j švedų, mokslo 

įstaigos. ; . ? • ? 3.
Bet T 901 metais prasidėjo ne- 

tarp Švedijos ir Nor> 
tais laikais 33 miĮijonąįT^Snų.v^jok/. Norvegai buvo maištr

Kada inž. Alfredas Bernarda^ 
^obelis paskyrė visą savo turtą 
gerus darbus attikusiems žmo
nėms, tai Norvegija dar nebuvo 
atsiskyrusi nuo Švedijos, o kai 
atėjo laikas premijas skirstyti, 
tai Norvegija jau buvo nepri
klausoma valstybe. Švedai, vyk
dydami velionies tsstamenlą, 
pasirinko keturias pirmąsias 
premijas, o penktąją, dėl šven
tos ramybės, nes ir taip būtų 
norėjęs velionis, atidavė Norve
gijai-

Alfredas B. Nobelis gimė 
1833 m. spalio 21 dieną Stock- 
holme. Jis. mirė 1896 m. gruo
džio 10 dieną Italijoje, San Re
mo mieste. Jis buvo nepapras
tai -• gabus / inžinierius, bet jo 
sveikata buvo silpna. Beveik vi
są^ gyvenimą turėjo bėdos su 
plaučiais/ širdimi ir viduriais. 
Buvo laikotarpių, kada daugiau 
turėjo rūpintis sveikata, negu 
įnžmerijos, chemijos, fizikos, 
matematikos ir kitais dalykais. 
Kai Švedijoj negalėdavo’laisvai 
kvėpuoti, tai išvažiuodavo i 

•Š veicari j ą,' įsitaisydavo kitoje I 
Alpių pusėje ir praleisdavo ten! 
visus žiemos šalčius.

Jis rengėsi vesti, bet neprisi
rengė. Jis tikėjosi pasveikti ir 
sustiprėti, bet nestiprėjo. Jis ne
norėjo, kad būtų našta žmonai. 
Iš antros puses, jnenorėdavo, 
kad žmonos jam sutrumpintų ir 
šiaip trumpėjantį gyvenimą. Jis 
chemijoj toliau numatydavo ne
gu kiti chemikai, tai buvo įsitt 
kines, kad ir moterų charakteri: 
jis geriau pažino, negu jo drau- 
gai. Kuri, jam patiko, tai.jį gūtų 
cdiisi, o kuri jam nepatiko, tai 
nenorėjo, prasidėti. ' *': \ .

švedo Norvegijoj, švedai, gavę į 
kadį, nutarė parodyti, kad jie 
nori taikiai su norvegais gyven
ti, nutarė Nobelio taikos premi
ją leisti paskirti norvegams, šie 
išsirenka parlamento komisiją, 
kuri tvarko vi^us Nobelio laikos 
pre m i j os' rei kai us. Parį am s n t o 
komisija paskiria Nobelio taikos 
premiją. *

Stasys Miškėnas *

Lietuvių Pergales Konferenci
ja susiorganizavo 1941 m. liepcs
21 dieną. Jos uždaviniai buvo:
1) Gelbėti Lietuvą nuo fašizmo,
2) Kova prieš hitlerizmą ir na
cių agentus Amerikoje, 3) Or
ganizavimas visuomenės opini
jos r/mti Tarybų Sąjungą, Ang
liją ir kitas valstybes, kurios ve
da karą prieš hitlerizmą. Chica- 
gos lietuvių pergalės konferen
cija įvyko 1942 metų lapkričio
22 d. Dariaus-Girėno salėje, at
stovaujanti 57 komunistų orga
nizacijas. Konferencija ragino 
lietuvius: pirkti karo bonus ir 
štampas; remti Raudonąjį Kry
žių pinigais, darbais ir teikti 
kraujo; alyvauti Civilinio apsi
gynimo darbuose; visomis jėgo
mis remti savo šalies karo pa
stangas, vyriausybę. Pergalės 
konferencijos valdyba nupirko 
didelį autobusą ir jį įteikė Ame
rikos. Raudonajam Kryžiui. 1943 
metais Chicagos Lietuvių Per
galės konferencija išleido leidinį 
“Už.vienybę karo laimėjimui“, 
civili n i o a psigy nimo ręika lais, 
30 puslapių. Konferencijos pir
mininkas dr. A.*L. Graičiūnas, 
sekr. V. Andrulis, ižd. O. Re
meikienė.

— Hernan Šilęs Zuazo išrink
tas Bolivijos prezidentu. Kariai 
jį buvo pašalinę, o gyventojų] 
^dauguma jį grąžino.

JAY DRUGS VAISTINE
F7J9 W. 711t St, Chicago, IK
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> K4 LAUMES L1MC, rašytojo* PetronAlčg Orintaffė* 
minimal Ir mlntyi apie įamenis Ir vtetw neprft Lietuvoje fr plr. 
maisiala bolševikų okupacijos metals. Knyga turi 234 pualapfua, 
bet kainuoja tik 83. .

.• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupta*, 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jaiinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaua tetaea. 
Knyga yra didelio formato, 205 puataplų, kainuoja |6L

V lATTRTNtS NOVELES, M. Eosčenko kūryba, 7. Valalčta

PREMIJOS
bet aš ginsiu Ispanijos demo- 
kratijr, — pare’škė karalius 
Juaų Carlos.
1 Ispanai didžiavosi, kad turi 
pirmą karalių, pasiryžusį gerbti 
krašto daugumos vslią, todėl ir 
sako, kad Juan Carlos vertas 
taikos pi emijos-

Praeitą savaitę trys Ispanijos 
pulkininkai buvo pasiryžę su
stabdyti artėjančius rinkimus ir 
paleisti visus sulaikytus kariš 
kilis, bet karalius Juan Carlos 
jr juos padėjo į kalėjimą ir ati
davė teismui. J>s pranešė vi 
siems krašto gyventojams, kad 
nebus “balsavimo paštu“, o bus 
pagerbta daugumos valia.

Vienas kitas nustebęs paklaus, 
kodėl Nobelio taikos premijas 
laimėjusiems reikia važiuoti į 
Oslo, Norvegijos sostinę, o ne į 
Stockhoima ?

(Tęsinys)

Taigi, 18 asmenų buvo pradi
ninkais Amerikos Lietuvi’) Ben
druomenės veikimo planui ir 
gairėms nustatyti. Tam pasita
rimui pirmininkavo L. Šimutis. 
Konkretizuotos dienotvarkės dis 
kutuojamu klausimu nebuvo. 
Buvo pasiūlytas toks provizori
nis planas: 1) sukurti laikinąjį 
organizacinį komitetą iš vietinių 
ip rytinių valstybių veikėjų }y- 
g’u skaičiumi, 2) pavesti jam 
plačiau atsiklausti organizacijų 
ir veikėjų nusistatymo, kiek lie
čia naujai kuriamos organizaci- 

Amerikos Lietuviu Ben-

ALEKSAS AMBROSE

KULTŪRINES CHICAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJOS

NOBELIO 
“ ' ■■ • f Jfc ■

Praeitos savaitės pabaigoje 
jau pasirodė pirmieji kandida
tai šių melų Nobelio taikos pre
mijai. Kęli Lenkijos generolai, 
tarnavusieji raudonojoj armijoj, 
nuo praeitų metų gruod'.io 13 d. 
įkišo Lešek Valensą j kalėjimą. 
Generolai' kad Lešek
Valensa laikomas ųanjų arešte, 
o jie kalėjime, bet visi žino, kad 
Valensa buvo suimtas1 pirmą ka- 
10 stovio paskelbimo dįeną. o 
paskutiniu metu Valensa išvež 
t*s į Sovietų pasienyje esantį 
lenkišką dvarą, kur jis dar ir 
šiandien tebelaikomas. Iš tos 
vietovės yra tiktai 20 mylių iki 
sovietinės teritorijos. Jei kiltų 
nsrusipraiiniai Lenkijoj, tai ru 
£3ms būtų lengva įsiveržti ir Va 
lensą išsivežti-.į Sovietų žemes. 
Jie neapgaudinėtų lenkų, kaip 
tai daro Jaruzelskis^ bet Vakn 
są sušaudytų. >i j >■

Ispanai pasiūlė taikos premi 
jąi dabartinį Ispanijos karakų 
Juan Carlos. Krašto valdytojų 
parinko pats diktatorius Fran
ko, bet dabartinis karalius pri
ėjo įsitikinimo, kad visą laiką 
ispanai buvo valdomi karalių ir 
diktatorių^ o dabar atėjo laikas 
krašto"gyventojams valdytįs de 
mokratiškai. Franko generolą: 
norėjo nuversti demokratinę vy
riausybe 'ir išvedė ;karius. į gat
ves. Tuo tarpu karalius įsakė 
sukilėliams generolams grįžti 
į karei^nes įr^iaukti- tpliiųesnįų 
įsalčsrmų. : d, . » i £

; Civilinės gvardijos pulkiniii- 
kis įsakė apsuptie parlamentą ir 
rengėsi apšaudyti .visus parla
mento rūmus. Karąlius išsiuntė 
tankus prieš civilinę 'gvardiją? 
apsupusią parlamentą, suruošė 
jiems teismą jr nubaudė sukili
mo vadus po 30 metų kalėjimo. 
Ją tarpe buvo generolas t Milan 
dėl Bosch, išvedęs Valenčijos 
g^rnizcftiQ. ir paruošęs
važiuoti į i£adddą> j eigų biis rei
kalo; civilinės gvardijos pulki- 
nimcąs; . apsupęs parlamentą, 
įžengęs į vidų, paleidęs auto
matišką šautuvą į lubas ir- lan
gus, liepęs visiems parlamento 
niriams kniūpštįems sugulti, ir 
generolas, kurį pats diktatorius 
Franko paskyrė:jauno?Jūan Cat- 
los auklėtoju.

— Perversmą žmonių 
rinktą parlamentą padarykite 
per mano lavoną, — jis prane-: 
šė apylinkių karo, vadams, su
abejojusiems jo zįsal^ymųAPer- 
versTUą:< jis' nūrnaliirib įsakymu 
telefonu. ^Madrido apylinkėse ra
dį v^eną pulkininką;, ku
ris apsupo civilinę gvardiją su
girdžiusią parlamento narius;

t— Likau be kariuomenės, 
man bus labai sunku yaidyti,

pečius ir švedams. Užtruko po-j 1 uojau buvo sudarytas iš vie
na metų, bet neliko nė vienoj ^iniM *r rytinių valstybių*veikė

jų komitetas, paskyrus po 4 as
menis, kuris buvo pavadintas 
Laikinasis Organizacinis Komi
tetas, arba sutrumpintai LOKas. 
LOKui, prelato J. Balkūno pir
mininkaujamam, teko visa sun
kioji našta sukurti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę. Sukurti 
taip, kad nebūtų pažeistos senos 
amerikiečių organizacijos ir 
kad pati Bendruomenė sėkmin
gai apipavidalintų save, kaip 
ryškią lietuvių išeivi jos organi
zaciją. Nežiūrint įvairių sunku
mų ir kliūčių, LOKas jas nuga
lėjo ir įstengė 1955 m. liepos 
mėnesį įvykdyti rinkimus. Buvo 
išrinkta Taryba. Tuo,LOKas sa
vo organizacinį periodą baigė. f

1940 m.

kaiienė.
Vilniaus Vadavimo Komitetas 

buvo perorganizuotas į Uetu- 
vps Vadavimo Sąjungą. §i są
junga perėmė $505 turto.

Įsikūrė fcv. Vardo draugija, 
grynai tikybinio po.būdžio. Mo
kestis — $1 į metus. Ši draugija 
paskutiniu laiku turėjo apie 3(M> 
narių. Jos susirinkimuose var
tojama vien anglų kalba. Jai 
priklauso daugiausia čia gimę 
lietuviai, visai pamiršę tėvų 
gimtąją kalbą.

1941 m.

. -v.. d. autorius, t , i t
. '-paruošė, sutvarkė-ir išspausdino geriausią

r ■ * Chicagos lietuviu -isteriją

•J 664 p^l.; vardynai /
. Mink&i riršęliaV'- Kaina $15.

š? ’’ 4' ’■ Persiuntimas — $1.
1967 metais'išleido Amerikos Lietuvių Istorijos'Draugija
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— Libano ' piejnjera-s Vazan 
sudarė nattją' riribšsterių kabi
netą. Pa.s trinkospecialistus-.

— -Lapkričio ! mėnesį JAV bus 
Kongresorinkimai. Daugelis 
anjertkieči-ų nepatenkinti dabar
tine prez. R&agafto ekonomijos 
politika; todėl spėjama, kad. de
mokratai laimes daug vietų.

Bendruomenės kraštuose iš viso 
buvo 11 milijonu bedarbių. Dau
giausia Belgijoje, Airijoje ’r D. 
Britanijoje.

— Japonijos pranijeras. Suzu
ki pareiškė noro pasitraukti iš 
partijos vadovybės, kad nekiltų 
dėt jo ginčai narių tarpe.

atstovui, ponui Naudžiui. Jis ap
sakė, kad Lietuvių frontas fat- 
seit, frontininkai. — Koersp.) 
suorganizavo ginklu pasiprieši
nimą prieš Rusijos militarineS jo, kai okupantas pradėjo -masi

no frontininkus už savini-
•mąsi visos tautos- suJciirrno

prieš okupacines Sovietų '■ 
jėgas. .

THi UTHUAMiAM DAM.T JtfWX

Dcsy Xxe^t iy Ha PsK 1st.
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Lenkai pasiryžę kovoti
Jeigu kas mano, kad Lešek Valensa mažai mėgsta 

skaityti ir yra visai rašyti nemokąs vyras, tai labai klys
ta. Pats Valensa visą laiką pabrėžia, kad jis jokios aukš
tesnės mokyklos nėra baigęs. Mažai turėjęs laiko skai
tyti, o apie rašymą jis kalbėti nenori.

Klysta ir tie, kurie mano, kad jo žmona Danuta yra 
tiktai vaikų gimdytoja. Ji vos’dešimtmetį tebegyveno su 
Lešeku, bet jau pagimdė šešis vaikus ir visus pavyzdingai 

' augina. Ne tik vaikus prižiūri, bet ir pajėgė rasti laiko 
b'ogomis susisiekimo priemonėmis, nuvažiuoti į Suvalkiją 
beveik į . Sovietų pasienį, iri praleisti kelias dienas su 
“namų arešte* esančiu Valensa. p? •

Valensa yra apsiskaitęs žmogus. Iš’ pokalbių su žur
nalistais aiškiai matyti,: kad jis yra apsiskaitęs žmogus- 
Jis labai gerai pažįsta Lenkijos gyvenimą. Jam žinomas' 
ir rusų tautos gyvenimas. Jis žino, kad Leninas visą savo 
partijos organizaciją rėmė darbininkais. Artimesni Leni
no bendradarbiai buvo aukštus mokslus baįgę- žmonės. 

« bet jis visą laiką tekalbėjo apie darbininkus. Jis net pa
ruošė “proletariato teoriją”, kuri vienintelė galinti įvesti 
tvarką ne tik Rusijoje, bet ir visame pasaulyje.

Dancigo laivų statybos dirbtuvėse Valensa buvo 
elektrikas. Visi žinome, kad elektrikas turi būti pasimo
kinęs vyras. Jeigu jokios mokyklos nelankė, nesupranta 
matematikos pagrindų, tai elektriku nebus. Pasitaiko 
elektrikų, jokios mokyklos nelankiusių, bet jie 20 metų 
turi gatvėkarių motorus valyti, kol įsižiūri, kas elektra 
yra ir kaip ji veikia. Tuo tarpu Valensa, jaunas galėjo 
elektros laidus pravesti sužalotuose ir naujuose laivuose. 
Jis buvo pasimokęs ir gerai apsiskaitęs.

Valensa nemėgo okupanto. Beplanuodamas, kaip jo 
atsikratyti, jis priėjo išvados, kad Lenkijos ponai, bajo
rai, aukštai nosis riečia inteligentai, armijas praradę ge
nerolai, buvę viršininkai, neves lenkų kovon prieš oku
pantą. Valensa įsitikino, kad tiktai lenkai darbininkai 
pajėgs vesti kovą prieš okupantą. Valensa, pats būdamas 
elektros darbininkas, ryžosi organizuoti darbininkus ko
vai prieš okupantą.

»■ ■ ■ ii. n i ■ . .irai ■ —

tybos darbininkų gyvenimą ir geresnės darbo sąlygas, 
o prie šio darbo pridėjo ir kovą prieš artimiausius išnau
dotojus — komunistus. Jie nedirbo, bet turėjo daugiau 
privilegijų, negu seniau turėjo panai. Valensa sudarė 
darbininkų unijos pagrindus, kurioje jokios atsakingos 
vietos neturėtų komunistai. Komunistais jis vadino ir 
rusus, atvarytus į Dancigo laivų statybos dirbtuves.

Jeigu Valensa būtų bemokslis, tai jis nebūtų pajėgęs 
suorganizuoti Dancigo laivų statybos darbininkų streiko. 
Dancigo darbininkus reikėjo įtikinti, kad streikas reika
lingas ir kad galima jį laimėti Tai ne toks lengvas daly
kas. Problemą reikėjo spręsti susirinkimuose. Valensa ir 
jo bendradarbiai pasisakė už streiką. Buvo tokių, kurie : 
abejojo, o vienas uosto darbininkų unijos komunistas 
aiškiai ir griežtai pasisakė prieš streiką

Kalbą baigęs komunistas ėjo iš salės. Tai reiškė, su 
sirinkimas baigtas, streiko nebus. Valensa suktelė jo., kal
bėtoją sulaikė, o kai prie jo priartėjo, tai kirto tolų smogį 
į pasmakrę, kad kalbėtojas nusirito. Tuo tarpu pats Va
lensa nuėjo prie stalo ir pasisakė už reikalą streikuoti. 
Jis tapo išrinktas streiko komiteto nariu. 0 .kai už 10 die
nų atvyko į Dancigą vicepremjeras, tai Valensa be jokio 
rašto jam padiktavo 14 sąlygų streikui baigti. Visos są
lygos buvo priimtos. Valensa tapo Lenkijos darbininkų 
didvyriu. Jis dar ir šiandien turi milijonus šalininkų.

Jeigu Valensos įtaka nebūtų didelė, tai gynybos mi- 
nisteris ir premjeras Jaruzelskis jo nebūtų laikęs namų 
arešte, o būtų išsiuntęs į stovyklą, kurioje laikomi ir kiti 
darbininkų unijos vadai. Saugumo sumetimais Valensą 
perkėlė f Varšuvos kareivines, bet ten sargai tapo suim
tojo draugais ir jam pranešinėjo, kas darėsi už kareivi
nių sienų.

Valensos suorganizuotą uniją patvirtino Lenkijos 
aukščiausias teismas. Prie Valensos vedamo darbo prisi
dėjo ir lenkų Solidarumas. Valensos darbui pritarė lenkų 
katalikų bažnyčia. JĮ sveikino1 lenkų generolas; VL Boruta, 
likęs bė kareivių? ■ H : j

Nespėjo, Jaruzelskio tparįamentks panaikinti Sblidą- 
rumo uniją, spalio 9 d. keturių unijų vadai paskelbė atsi
šaukimą. įsakantį lenkams lapkričio 10 dieną' streikuoti 
keturias valandas. Tą dieną sueina lygiai du metai, kai 
Lenkijos aukščiausias teismas pripažino ir leido veikti 
unijoms. Pirmadieni kitų penkių unijų vadai padėjo savo 
parašus po paskelbtu Solidarumo unijų vadų atsišaukimu.

Arkivyskupas Jozef Glemp viešai pasmerkė penkta
dienio parlamento nutarimą panaikinti visas Solidarumo 
unijas. Jis tvirtina, kad šitoks nutarimas yra priešingas

Hiverview parKas

Frontininkai, nesisavinkite visos 
Tautos herojiško nuopelno!

z. JUŠKEVIČIENĖS ATSAKYMAS NAUDŽIUI 
(VLIKo vakaronė, Jaunimo Centras, LS82-X-8}

jėgas 1941 metai*. Tad istorinė 
netiesa, tai tik istorinio fakto 
žalojimas! ‘ .

Sukilo visa tauta spontaniškai 
ir varė lauk okupantą iš Lieda
vos. Vienos kurios politinės žmo
nių grupelės savinimąsis visos 
tautos lierojiško žygio, hirojiš- 
kų pastangų, yra tik Ididelė 
skriauda tautai,, tik itatttoš-' pdii- 
tinio. genijaus siunėnkmimas. -Js- 
loinjos fakto iškraipy^hds, visos 
tautos Įiuopetoo prisiškyrnnąė; 
vienai politinei žmonių gi'upele. 
yra neteisingas : ir tnegarbtngas- 
reikalas, — viešai pareiškė Zu
zana Juškevičienė.

Tenka pripažinti, kad Z.?, pa
sakė tiesa, laiku ir vfefbjė panei
gė frontininkų skleidžiamą melą 
apie visos tautos herojiško žygio 

-savinimąsi-
Objektyvtai reikalą gvflde- 

i n ant, galimo- sutikti, kad žmo
nės organizavosi grupėmis, 6 ją 
buvo ne viena kokia, bet kiek- 

— Tariu žodį fronto bičiulių! viename kaime ir kiekviename 
įmesto kvartale galėjo jų būti ir 
jų buvo. Tauta baisiai neapken
tė Rusijos komunistų okupaci
jos. šios nuotaikos ypač paastrė-

nius lietuvių išvežimus į rytus. 
Tad momentui atėjus, visa tau
ta spontaniškai ir. griebėsi gink
lu ir 'vijo lauk okupantą i& Lie
tuvos, be paragmimo iš šono ar 
viršaus. ; .

' Pavergta neskaitlinga tauta 
stojo į atvirą kovą prieš milži
nišką Rusijos imperiją, prieš jes 
gerai ginkluotas? ir..ištreniruotas 
mi'litarines jėgas, tai čia ir yra 
lietuvių tautos herojiškas žyg
darbis už tautos laisvę. Tad nie
kas Bėtarį.nei moralinės, nei ju- 
ridinės teises visos- tau-
.tea1; šiuo® ;hėT®jpškis‘ nuopelnus I 

Na, ir paaaulinėš'polilikbs po- 
įžįūriu ?:yęrUnant Vienos kurios 
1 ?^Mpetės šayinimą-sf v? 
sos tautos pasipriešinimo yra 
tik kenkimas visai .tautai. At
seit, tik maža žmonių grupelė 
stojo prieš okupantą L.. -

Vakaronės dalyvis

kad jis kovosiąs už Solidarumo unijų teisę organizuotis 
ir ginti savo teises.

Popiežius Jonas Paulius II, pakėlęs į šventuosius ku
nigą Maksimilijoną Kolbą, pasmerkė dabartinį Lenkijos 
parlamentą, uždraudusi laisvoms darbininkų unijoms 
veikti.

Prie Dancigo dirbtuvių vartų, toje pačioje vietoje, 
kur būdavo kabinami trumpi Lešeko Valensos praneši
mai, buvo prilipdytas nedidelis ranka rašytas praneši
mas, įsakantis šiandien streiku protestuoti prieš generolų 
nutarimą uždaryti Solidarumo uniją. Susirinkus darbi
ninkams, pirmadienį prasidėjo streikas. 8,000 darbininkų 
nebedirbo.

Pasibaigus darbo valandoms, streikuojantieji išėjo 
ir pradėjo slinkti į priemiestį, kuriame buvo komunistų 
partijos centras. Valdžiai buvo aišku, koks galėjo būti to

centro likimas. Valdžia metė kareivius smogikus komu
nistų centrui ginti. Kova tarp streikuojančių ir smogikų 
tęsėsi visą naktį. Pranešta, kad laivų statybos darbinin
kai streikavo ir antradienį; Buvo nutrauktas susisieki
mas telefonu su Dancigu. ' t

Atrodo, kad Lenkijos darbininkai neklausys iš Mask
vos Jaruzelskio parvežto įsakymo.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

Kukienė. Pa* duris

Šventu

užkalbino Kukį.' ? -■
Senis piktai į jį pasižiūrėjo

(Bus daugiau)

pasveikino jis pir 
i, — ai 

i otelį ktrr rengiesi
atsistojo te 

Motin, palaimink sūnų

kryžiumi, Dievo vardu palaimink sūnų!
Kukienė peržegnojo sūnų vieną, kitą kaitą 

ir pati pravirko.
— Ko pražliumbai? — pasipiktino vyras. —

— Nei aš jo mačiau, nei su juo kalbėjau.
■umelavo- sūnus^ .,

viskas, — apsidairė 
Eisime dabar ir va-

nusiramino Ku 
paragino arklį.

— Tpru, tpru! — rėkė tėvas įtempęs vadeles 
ir šerdamas arklį rimbu. — Ak, kad tave vilkai 
būtų sudraskę!...

Arklys stojo piestu, apsisuko su vežimu, pa
šoko ir ištraukė važį ant kranto.

— Kaip tik šaltiniuosna pataikėm, — aiški
nosi sumišęs tėvas. — Ką gt dabar darysdme?

— Namo grįžkime, ~ patarė sūnus. — Negi 
šlapias ir purvinas važiuosią?

— Gerai, kad nors netoli namų, o tai sušaltai, 
bijau, kad 

Misirūpino dabdr
SČšk, vafkeTf.

peršėtas netektų surirgti;
senis; ' ■*

Atsisėdo ir varė arklį, kiek jis pabėgti galėjo
— Tai Gugis čia padarė, — pagalvojo sūnūs 

— Tikras raganius, dttok jam, Dieve, sveikata..

sūnaus mintį atspėdamas prasitarė tėvas. —* A 
dar nesąstirgai? \-

— Nieko, gyvas namus privažiuosiu.
— Gera?, kad nors fcdŽfo nėra, — ir Knki

— Ak, kad jus kur Dievai! — piktai nusi 
keikė Kukis. — Visai užpustė kelią. Kad nepa

sene, nepaklysim — vietebt 
- paragino- Kukis arklį. ■

RAGANIUS
ZEMAHUŠKA

(Tęsinys)
Su ašaromis pabrinkusiomis akimis, su šir

dies skaudesiu rengėsi dabar Jonas šventadieniš
kai, nei nemėgindamas tėvui prieštarauti. Užsi
dėjo baltą guminę apykaklę, pasirišo raudonu, 
seniau už du auksinu nupirktu kaklaryšiu- kurio 
jam pavydėdavo viso kaimo bernai, apsiavė batais 
su gražiai garankščiuotais aulais...

Pirkion. vežimą parengęs-, atėjo tėvas.
— Tai ir verksi čia man, kaip mažas vaikas!

— sugėdino tėvas, pažvelgęs į nžsrašarojusį sūnų.
— Gražu, rri*?ko sau...

— Ko kimbi vaikelį ? — užtarė sūnų motina.
— Pats žinai, su kokiu džiaugsmu važiuoja.

Tėvas su priekaištu pasižiūrėjo į sūnų, pa
lingavo galva ir atsisėdo rtngtis...

Kol tėvas rengėsi, sėdėjo bernas, lyg žemę 
pardavęs, šluoste ašaras ir vis dairėsi, ar neatei
na Gugis.

— Na, tai važiuosime dabar 
vas, baigęs auti batus. 
Dievo vardu.

M. tina priėjo, apkabirio sūrių if eibė karščiai 
bučiuoti, prigrausdama jo galvą prie krūtinės.

— Ką čia gbmonėsies, kaip su mažu vaiku, — 
nepatenkintą? .♦'■barė Kukis žmoną

paragina arklį rfmfet...
Namie pirkioje surado Gugį.
— Gartrė Jėzui Kristui. — į 

m as įėfffrtš pirkion Kukį šū sūnum

deles ir pirmas atsisėdo važin; sūnus užėjo iš ki
tos pusės ir atsisėdo iš kairės — pavėžėti turėjo 
tėvas.

— Tik nepaklyskitą nepatekite, kur šabiniai, 
— įspėjo Kukienė. — KeHaik wiatyt. visai užsnig
tas, ir tamsu.

— E. nesirūpink.
žinomos. Na, bėrasis! ■

Važiavo kurį laiką tylėdami.
— Visai gi kelias užpustytas, — lyg pats į 

save prabilo senis.
Sūnus neatsiliepė — sėdėjo susikūprinęs ir 

rijo patylomis ašaras, stengdamasis, kad tėvas 
nepastebėtų.

— Tai ką, spėjai vėl pasiskųsti Gugiui? — 
užkalbino sūnų.

rias vakar parvežiau. Alų jau pastačiau veznnan.
Kukis įsikimšo vieną 

kišenėn, kitą — kiton.
— Na. rodosi, kad jau 

dar. — Nieko nepamirsi! 
žiuosim.

Juos prieagin išlydėjo
stovėjo pakinkytas važis. Smarkiai snigo. Dideles 
tirštos snaigės krito, kaip baltos peteliškės, ir 
lipdė akis. Kukis pamirkčiojo, paėmė rankon va- klystume.

— Gdl geriau būtų namo grįžus; palauktu., 
me, kol išauš,

Tokia pati mintis buvo ir jam atėjusi galvon, 
bet kai sūnus išsitarė, senis pasiryžo važiuoti 
tolianJ,

— Arklys pats saraa- kebą, 
few; vftr bėrdi Ui-

Karį laiką vadavo vėl tylėdami. Staiga ark
lys ^taa iki pilvo; šoko pirmagalinėm kojom ant 
ledo ir vėl įlūžo. Važis paslydo, pakrypo ir apsi
vertė amt šono. Jonas atsidūrė vandeny, o tėvas 
viršuj ant jo... r x

Veidą ir rankas, kaip ugnim, susvilino šaltas 
vand«o.

Kaip įgelti pašoko abu ir greitai išsirioglino 
į krantą. ’ T

— lai » irar. jis galėjo sužinoti f ut, ir ne
tikėk ta man, kad raganius. Sutikau vakar namo 

, grjždaan&Sv — Tai prršlfuotinius gėrimus veži ? — 
|pakbusė. — Veltai Nevažiuok, kur rengiesi va
žiuoti — be nemafonumų nieko, sako, nelaimėsi...

iNa. pajmrtysfm, pažiūrėsim. ..
> Už sodžiaus taoj pdsuko į balas. Nors jau 
.gevakai turėjo brėkšti, bet buvo tamsu, nors akin 

i durk — snigo taip tirštai, jog vos už kelių žings- 
• nių buvo matyti.

M5.fr
S24.fr
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VAKARU VŪlAl
112 modernios poezijos puslapių. Kama $5. 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite 

tokiu zdiesu:
Naujienos, 1739 S. Halsted StM Chicago. 1L

Minkšti
pinigus

6061)8
Funeral Home and Cremation Service

■WIMlirWittD^LV^K KALBOS kampelis
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Manherm Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Ssrvka 355-4506, P»9* 06053

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIAL Y Bt; AKIŲ LIGOS 

S907 West IdSrd Street

OPTOMETfclSTAS

KALBA IJETUVISKAI
26U W. 71M St T*L 7^-5149 

Tikrinu aki^- Prita^kn e kini 71a 

ir “contact lenses*’.

INKSTŲ, PŪSLSS IR
PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

—- _ \

Ofse teleksas: 774-E33®,

takų chirurgijA.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 3371S
TeL (8132 221-42M

, PERKRAUSTYMAI

Lcktūnai — Pilna apdrssšr 
ŽEMA KAINA 

Prirmam Master Cham 
. ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. T*L 925-3063
-

Apdraustu perkrauctymM
H Jvairty ■tstmov-

— ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1M2 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Še^adieniaiff ir sekmali^iUii 
nuo 8:30 iki 9^0 vaL ryta 
Sfotiet WOPA - 1490 AM _ 

trsmlioojemof lo musę studijos 
Merąuette Farka

Veda|a — Aldona Davkua 
Tel^j 776-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Charles Stasukaitia

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago. IL 60608

24 Hour Service

Prielinksnio ANT vartojimas

Prielinksnis ant vartojamas 
su kilmininko linksniu. Bet kar-į 
tais jį vartoja ten, kur jis ne
vartotinas. Pvz., aš palaukiau 
ant gelžkelio stoties trejetą va-i----------
landų. Šiandien .daug žmonių sakiniai vartotini be piielmks- 
vaikšėioja ant gatvės. Vaikai bė-| njo an^ Taigi, mūsų saikniai be 
gioja ant kiemo, šiuose saki- į prielinksnio ant įgauna aiškesnę

Ar negirdėjai, kaip šiandien Nestovėk ant lietaus. Nestovėk 
kunigas barė žmonės ant pa
mokslo (per pamokslą) ? Išva
žiavo Jonelis iš namų ant visa
dos (visam laikui). Ne tik ant 
drabužių, bet ir ant visko buvo 
galima matyti, kad jis blogas 
žmogus (ne tik iš drabužių, bet 
ir iš visko). Ant ko tu atspėjai, 
kad Petrui palinki? (IŠ ko...). 
Ant pirmadienio turiu baigti šį 
darbą (Pirmadieniui...). Ant 
švenčių Onyte grįžo namo ir pa
taikė ant pačių šalčių (šven- daiktą, vartojamas kilmininko 

džia sode (Su vietininko links-i tėius... per pačius šalčius); Ant 
niu). Dabar tuos pat sakiniix rytojaus Marytė išvažiuos ant 
parašau su kilni, prielinksniu:

• ant. Vaikai žaidžia ant kiemo, 
{na, ir vaikai žaidžia ant sodo.’ 
Pirmas sakinys vaikai žaidžia 
ant kiemo yra aiškus, bet antra
sis: vaikai žaidžia ant sodo — 
praranda savo reikšmę.

Ir tikrai daugelis, ypač senes
niųjų žmonių, vartoja prieHnks- 

; nį įmtv ’kur: jfe vfeąi rtdvartoti- 
nas, ir tuo besaikiu prielinksnio 
vartojimu tik žaloja lietuvių

niuose pavartotas prielinksnis 
ant visai bereikalingai — nevar
totinas, šiuo atveju reikia var
toti vietininko linksnį pažymėti 
vietai, kur kas vyksta, o ne kil
mininko prielinksnį ant Tai ir 
mūsų minėti sakiniai bus; Aš jo 
laukiau gelžkelio stotyje trejetą

1 valandų, šiandien daug žmonių 
vaikščioja gatvėje. Kaimyno vai
kai bėgioja kieme-

Bet yra atvejų, kada norime 
pabrėžti vietą, paviršių, varto
jame kilmininko prielinksnį ant.

] Sakome — jis sėdėjo ant kėdės j 
(o ne kėdėje). Jis gulėjo ant’ 
sofos, o ne sofoje.

Bet sakiniai, reiškiantys tiks- 
; lą, kaip šie: Jis pakvietė mane
ant pietų. Aš labiau norėjau eiti 
ant šokių — su prielinksniu ant 
nevartotini. Jie rašomi taip: Jis 
pakvietė mane pietų r Aš. labiau

1 norėjau eiti į šokius.
Sakiniai reiškia veiksmo link

mę. Jis nuėjo ant dvaro. Lėktų-1 kalbą, čia pateikiu daugiau sa
vai nulėko ant Kauno. Kaimynas kimų, kuriuose prielinksnis ant 
važiuoja ant namų ir kt. Tokie nevartotinas.

reikšmę. Jis nuėjo dvaro Dnlę (ar 
į dvarą). Kaimynas važiuoja na
mu link- Lėktuvai nuskrido Kau
no link (link Kauno).

Vartojant, reikia žiūrėti saki
nio reikšmės, ar su kilmininko 
prielinksniu ant, ar su vietinin
ko, ar kitu linksniu sakinys bus 
aiškesnis.

štai turime du sakinius. - Vai
kai žaidžia kieme. Vaikai žai-

ant vėjo — eik užvėjon. Daiktai 
palikti ant lietaus ir k t.

Reikšmės požiūriu šie sakiniai 
nėra tikslūs. Juk mes nestovime 
ant lietaus. Lietus krinta ant 
mūsų galvų. Taip pat sakinys: 
Nestovėk ant vėjo — eik užvė- i 
jon. Sakinio reikšmė: nestovėk j 
toj vietoj, kur vėjas pučia. Juk . 
ant vėjo mes nestovime. i j

Taip pat, kada koks nors | 
veiksmas nukreiptas į asmenį ar

DR. STASIUI ANKUDUI

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ii' dukrą.

penkių dienų | Vilniuj (Rytoj 
Marytė išvažiuos penkioms die
noms į Vilnių); Jis davė man pi
nigu tik ant maisto (maistui). 
Jūsų sūnus mokosi ant daktaro 
(ruošiasi būti daktaru). Va
žiuok ant mano, atsakymo į Flo
ridą ir pirk ten namą ant išsi- 
mokėjimo (Važiuok-mano pata
rimu į flprįdą ir pirk, lep naipą 
išsimokėtinai- I

Iš šių pavyzožių matome, kaip 
mes patys darxoxne lietuvių kal
bą, o iš mūsų mokosi kalbas 
jaunimas. Taigi^ daugiau dėme
sio kreipkime . mūsų gimtajai 
kalbai — nevartokime prielinks
nio ant ten, kur j fe nevartotinas.

Kada c ir kur reikia vartoti 
kilmininko prielinksnį ant. Pa
prastai prielinkinfe ant su kil
mininko linksniu vartojamas pa
žymėti vietą ar daiktą, kurių pa
viršiuje kas nors vyksta, darosi. 
Pvz.: Ant žemės auga žolė. Pa
dėk knygą ant stalo, šviečia mė-

prielinksnis ant. Pvz.: Jis pyks-* 
ta ne tik ant manęs, bet ir ant 
savo sūnaus.

> Be to, kilmininko linksnio 
prielinksnis ant dažnai vartoja
mas kaip priešdėlis žodžių da
lyboj. Tuomet daiktavardžiai 
su priešdėliu ant — žymi daik
tą, kuris ant ko padėtas, veiksmo 
rezultatą. Pvz.: antpuolis, ant
ausis, antpapis, antsmukis ir kt

i Anupras Tamuiynas
ų -»• y -J'- • • ■ ■*. /*-*•<.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

GAIDAS -- DAIMID
SENIAUSIA IH DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEiiNIšKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2ui33 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.j Cicero

Telef. 476-2345

AURELIJA BYTAUTAS

JURGIS ŠMULKŠTYS

j linksniu — šviečia mėnuo ir 
žvaigždės danguje.

Taip pat prielinksnį ant var
tojame, kada norime pažymėti 
linkmę, kryptį, kuria' kas nors 
vyksta. .Te eina ant namų. Bet 
reikšmės atžvilgiu tas pat saki
nys aiškesnis: Jis eina namų 
linlc (arba eina'j namus).

Kada žymime vietą, kur yra 
gamtos jėgų veikslias. Pvz.:

VOGĖ PAŠARĄ

Kapsuko liaudies teismas nu-' 
baudė kombinuotų pašarų iŠve- 
žiotojus, kurie vežiojo tuos kro
vinius į ‘^nelegalią bazę”. Paste
bėta, kai Kapsuke “įklimpo” Pa
svalio rajono “Pavasario” kol
ūkio sunkvežimis su penkiomis 
tonomis krovinio.

Teismas nusprendė: Albinui
Juraičiui 8 metai griežto režimo; 
darbo stovyklos, Algirdui Klimui Į 
— penkeri .metai. Abiejų turtas’ 
konfiskuotas.

Kiti, prisidėję prie vagystės, 
taip pat nematys saviškių: T. 
Liūtas — 5 metus, Jonas Marčių-Į 
kaitis ir Algirdas Sukai lis tre-i 
jus metus dirbs “nuosprendį 
vykdančių organų” nurodytose 
vietose.

(Iš Eur. Liet.)

‘NAUJIENOS” KIEKVIENU 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Lietuvių Valstiečių Liaudininkų veikėjui ir bu
vusiam Lietuvos Žemės ūkio ministrui

MARIJA VARNIENĖ - KURAITYTE

RAOUO PROGRAMA

’ Seniawda Lietuviu Radijo progra-
> na Naujojoje Anglijoje, iš stoties

WLYN. 1360 banga AM, veikia sek-

JUOZUI AUDĖNUI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBIL1AA1S PASTATYTI

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

likitės automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Lai4*twvių TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSfi M JUSTO 

DALYSI.

amiulamso 
b PATARNAVIMAI

_ STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS
ILACIAWICD j

204 WEST 6Sb STKEKT REpubBc 7*1211
11V2S SOUTHWEST HIGHWAY, P*k» Hilu, DL >74*4411

rai, muzika, dainos, ir M&gdutės 
Pasaka. Šią programa veda Stepe- 
na* ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais fcreipts į Baltic Florists — 
geliu bei dovanu krautuvę, 502, t-

G u
- - mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimie
siems ir pažįstamiems.

Telefoną* 2684MS9. Ten pat gau- 
aarooF "Naujienos*, didelis paa- 
Hnkimjtt Hatuviiku knygų ir Ut- 

tcmSoj dovanu.

A. DEVENIENĖ-GRiGArnENĖ

KĘSTUTIS GRIGAITIS

D. ir J- GUDAUSKAI

Pedagogė, inonUsorininkė. mirė 1982 m. spafeo 10 d.J 
Lulaukusi 96 Mietų.

Ūko nuliūdę: globėja Dome Petrulytė, giminės —j 
lAdaknus Pclraiiskaš KaPfdrtųjoj, Algirdas K® r iltis tdk a gan e, I 
litera *ip Rasa Kanadoje, Olga, Irena. Laima ir Viktoras su| 
|<<‘imorni> M Vilkoje. pusseserės duktė Lydija Jakavickienėj 
ir pdsseserėsvduklė ZlujJcb Mu vyru Alckandru Čikagoje ir 
|dang genimą Lietuvoje. £

Kūnas Iras pašarvotas Ireciadicnį nuo 2 vai įw*piet ilrij 
■9 vai. vak. 2121 W. Litlumnian Plaza Court (69th St). I

LuMotuvfes bus spalio 14 dieną. Iš koplyčios 10:30 vai. g 
į ryte bns nuvelta į Sv- M. Marijos Gimimo parapijos bažny-l 
log. Po gedulingų pamaldų taus nulydėta į Lietuvių Taruti!

BUTKUS - VASARIS
K: OLyrnpic E-1HI

PETRAS BIELIŪNAS
UU So. CAUTOBNU APR. TbL: LAfayfiu 2-M71

J. ir A. KLTROS
J. ir B;JU OKIAI

Vicfi>j ^ėlių, prašome aukoti Tautos Fondui.
Nuošūdžiai prašome gnmrlęs, draugas T pažįstama 

dalyvauti a'sisVcikinune.
Nuliūdę: globėja, giminės, artimieji

422-21 MA

u m



Joanne So

LANKĖSI LIETUVOJE
Abu Petro Stravinsko ras

LIUCIJA

JAU ATSPAUSDINTA

NUSIBASTYMAI PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS

ChrysTerNew Yorker

Astrological-arba rašant tokiu adresu

KOVOS DĖL LIETUVOS

ŽIAURŪS
82.00

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

*Ray- 
1962 
1963, 
Ray- 

1965. 
*Wil- 
Bene-

1916,
1947.
1948, 
1919, 
John

Interest Compounded 
P*ily >nd Quarterly

M.00
M.00

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

trrterwt Ratet 
on Serin p

DON VARNAS POSTO MOTE 
RŲ PADALINIO ŠVENTĖ ;

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

LIAUDININKAI BAL 
ŠUO J A PAŠTU

A. TVERAS 
Laikrodžiai Ir brangenybte 

Pardavimaa ir Taisymą* 
Wwt Ws Strwt 

T»l. Republic 7-1941

— Marquette Parko Lietuviu 
Namu Savininkę organizasijos

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1,000

. į, Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

— G. Lazauskas jau išsiunti
nėjo Tarybos nariams praeitų 
metų ALTo suvažiavimo pro
tokolą.

GAGE PARKE savininkas par
duoda 2 aukštų mūrinį namą. 
1-mame aukšte 3 mieg., 2-rame 
aukšte 2 miegamieji- Rūsyje ga
lima įruošti butų. $64,000.

Skambinti'925-7626 ?

DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
MOTERŲ VIENETO 

VALDYBA

NmmI, 2*m4 — 
RIAL BSTATI FOR 1AL8

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 ~ '

PASSBOOK 
SAVINGS... tta te w«y » smjugairlr I

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6604 S. Kadzla Ava. 
Chk*2«, HI. 60629 

Tel: 778-8000

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
• GERIAU MORGIČ1Ų.

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

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra • ir Artesian. 
Savininko paskolą.

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

Skambinti tel. 436-7878
Miko Šilefkio apsakymu knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

Žwt4 — PardavInMsi 
UAL ESTATE FOR SALS

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

: KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali datą 
padėti teisininko Prano' šULC 
paruoštą, — teisėjo Alphons- 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomn 
formomis.

Knyga su. formomis gauna 
cna Naujienų administracijoje.

rajone, su sale. 4 butai 
priedo sklypas.

Skambinti 254-5311 
po 5 vai. popiet, arba 
savaitgalį — 356-66.13.

iee ui for 
financing 

AT 0UI LOW IATB

REPAIRS — IN GENERAL 
j va irūs Taisymai

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
" LITERATŪROS DRAUGIJA.

Advokatas .: t 
GINTARAS P; ČEPĖNAS 

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

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

TęL 776-5162 
2649 West 63rd Street j 

Chicago, UL 60629

Šiuo me'u vyksta korsspon- 
denciniai balsavimai į centri
nius organus. Į prezidiumų kan
didatuoja “’Varpo” redaktorius 
Antanas Kucys, “Sandaros” re
daktorius inž. Grožvydas Lazaus
kas, Stepas Paulauskas ir Myko
las Simokaitis. Visi iš Čikagos.

Į Revizijas komisiją — B. Jac
kus, L. Girinis-__ ____ , -- -----
lionis, V. Petraitis ir E. Smilgis. 
Visi iš Toronto.

’DĖMESIO 
62-SO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penikiUs- 

kams. Kreiptis: 
A. L A U RAITU 

U45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Bernice Graves — President, 
Ann Sikorski — First Vice 
Presidht, Florence Patocka — 
Second Vice President, Stella 
Karalaitis — Treasurer, Janice 
Patocka — Recording Secretary, 
Jean Stack — Corresponding 
Secretary, Sally Neberieza —

KATERINA
ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 

Help and Advice On All Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH, 
BUSINESS, MARRIAGE, DI
VORCE, reunites the Separated.

Removes Evil and Bad Luck 
from you, and yours.

FOR APPOINTMENT, CALL 792-2774 , 
6432 NO. HARLEM (Corner of Devon)

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer, Avenue, 

Chicago, HL 60632. Tėl. YA 7-5980

— Prieš porą savaičių Chica a
goję lankėsi Justina Natses is|nar^ susirinkimas įvyks spalio 

15 d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
šv. M. Marijos Gimimo parapi- 

’ je. Pirm. Zigmas Miku
žis praneš apie mūsų kolonijos 
--------- >. Prašome visus gausiai 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. .

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, frslt3 

^rantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

— SLA 6-osios Apskrities me
tinė konferencijaįvyksxš.ni. spa
lio 31 d., sekmadienį 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Evangelikų 
Reformatų parapijos patalpose. 
Įėjimas iš šone,-5230 S. Artesian 
Ave., Chicagoję./,Dalyvaus SLĄ 
prezidentas . Povilas1 Dargis ir 
kiti Pildomosios Tarybą nariai, 
širdingai kviečiame SLA kuopų 
atstovus dalyvauti. Po susirinki
mo bus.-kavutė. . Valdyba

— Dr. Bronė Motušienė, ne
nuilstama BAjLFo- darbuotoja, 
BALFo seimo buvo išrinkta di

rektore. Netenka abejoti, k rd ji 
šias pareigas pasišventusiai at
liks savo įprastu idealistiniu nu
siteikimu ir pasišventimu šalpos 
veiklai, šiai BALFo direktorei 
tenka linkėti tik sveikatos ir 
sėkmės darbe, ko ir linkime.

A. B.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠ1MČLVIS MĖNESINIAIS ISSIMAKĖJIMAIS. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

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

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608 
. -V

Peter Kazanauskas, Pres. _ Tel.: 847-7747
BOUlSi >ton.Tu«.rrl.>-4 Thur.»-» šit. >-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

TRYP1AMINIGX TABLETS.
TOPHJEVE 

NASAL CONGESTION
AMD HEADACHE 

DUE TO COMMON COLD
OR FLU

C D<-.rw»y L»bor»tori«, Division of
Inc.. Lincoln RAŠO]

BUTŲ NUOMAVIMAS 
F NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

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

Dr. A. J. Gcmmi — DANTYS, jų priežiūra, »velka La ir 
grožis. Kietais viršeliais____

Minkštais viršeliais, tik__
Dr. A. J. Gn*sen — AUKŠTA KULTŪRA

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Ilk
Galima taip pat ožaakyti paAtu, atsinntua čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI penauntiroo Išlaidoms.

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Ave.

Tel. 523-3685 (Pr.)

BALZEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER « IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

“U WILL LIKE US”

— Šakių Apskr. Klubo rudens 
balius įvyks š. pi. spalio -men. 
16 d. Lietuvos Vyčių salėje, 
2455 W. 47Ųi St., Chicago, Ill. 
Šalta ir šilta vakarienė, šokiams 
gros Ewaldo Knoll orkestras. 
Pradžia 7 vai. Bilietus galima 
užsisakyti ^’ paskambinus tel. 
925-0911.

Historian, Karen Zielinski 
Ohapkin, Harriet Ermel — Ser 
geant At Arms, Ann Kennedy - 
Assistant Sergeant-At-Ares, Ele 
anor Picyer — Color Bearer 
Marv Fabian — Color Bearer.

— Lietuvių Tauragžs klubo 
25-kerių metu jubiliejines ban
ketas įvyks spalio 23 d.. 7 vai. 
vak., šaulių salėje. Bus gera 
programa, kurią išpildys solistė 
Prudencija Bičkr?nė, akompa
nuojant .muzikui Aloyzui Jurgai
čiui. Dėl vietų rezervavimo pra
šom skambinti tel. 476-8417. .

Prog amą išpildys Ąžuolas 
St e Įmokas ir ;jo orkestras gros 
šokiams. Visi kviečiami.

Šią vasarą Lietuvoje vėl lan 
kėši dail. V. K. Jonynas, nuolat 
gyvenąs Amerikoje, šį kartą jis 
viešėjo tris mėnesius.

“Vagos” leidykla, Vilniuje 
ruošiasi išleisti jo iliustruotus 
K. Donelaičio “Metus” bei J. V. 
Gėtės “Jaunojo Verterio kan
čias”. ’

BUSS. OPP. —’ IN TOWN 
Biznio Proga —' Mieste

Buvę Amerikos Legiono Dariaus 
: Girėno posto komandieriai

*J. A. Mickeliūnas — 1933-34, 
*B. R. Pietkiewicz 1935, Wil
liam J. Kareiva — 193t\ *dr. V. 
S. Nares — 1937, *John Yuska
— 1938, *\Vni. B. Sebastian — 
1940, ‘Anthony H. Kasper 
194142, ‘Jos ph A. Kibort — 
1943, ‘John A. Mason — 
‘Joseph A. Bachus 
‘Frank T. Pumputis — 
‘Joseph M. Judickas 
‘John J. Karalaitis — 
Lawrence F. GubLsta — 
* Frank P. Zelis —,1950.
E. discount — 1951, John L. 
Paukštis — 1952, Stephen G. 
Gay — 1953, Win. Juodagalvis
— 1&54, ‘Bruno A. Prankus — 
1955, ‘Joseph G. Karnin — 1956, 
Adolphe L. Grigas — 1957, 
‘John W. Pachankis — 1958, 
Florian S. Sinianonis — 1959, 
‘Frank A. Gray — 1960, Stan
ley J. RastutLs — 1961, 
mond P. Mikalajūnas — 
‘Vyto A. Rumchek — 
Cleveland Lee — 1964 
mond J. Krasauskis — 
‘Paul Bagwell — 1966, 
liam J. Degutis — 1967, 
diet J. Pocius — 1958, Aloysius 
Dzieginski — 1969, Frank Na
vas — 1970, Jules Corbett — 
1971, Casimir Stukonis — 1972, 
Adam Paplawskas — 1973, Law
rence, Graves — 1974, Charles 
Gustafson — 1975, Edward 
Tyszka — 1976, Chester Stachy- 
ra — 1977, Joseph Martikonis
— 1978, Walter Kalvaitis — 
1979, Harry Geinbara — 1980, 
Bruce Neberieza — 1$)81, Casi
mir Noga,. Jr. — 1982.

PAPiDUODA TAVERNĄ gera 
me

F. ZftptUt, Afenf 
3MI44 W. ft 
tvtrs. Fade 01. 
4O64X . 424-M54

Į Garbės teismą — Alena Dė- 
venienė, Jonas Kutra, Juozas 
Ruokis, iš Kalifornijos, ir agi'. 
Jonas Daugėla, iš Floridos.

Į visus postus renkama po 3.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, viagomenės veikėjo ir rašytojo atsimmimua.

Dr. A. Gas»ea — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

Fusirūpininų —________________________ įs.OO

Don Varnas posto Pagelbinis 
Moterų vienetas Nr. 986 švenčia 
35 metų gyvavimo sukaktį tre- 
čiadien, spalio 13 d., 6 vai. vak., 
Golden Age restorane, 4545 W. 
95th St., su vakariene ir šokiais.

Šiam parengimui vadovauja
Ann Srulmisteas, Valerija Sta- tradicinį rudens balių 
naiVs ir Jean Pargauskas

Šį vakarą bus pagerbtos visos parapijos salėje, 
narės, kurios Don Varnas poste East Chicago, Ind. Gera muzi- 
išbuvo nemažiau. 5 metus ir buį ka, įdomi programa ir skani va 
vusios pirmininkės,

1) «‘i5 metus išbuvo šios mo
terys: pirmoji pirm. Aunu S nil- 
mistras, Vivien Šimėnas, Ann 
Ja lis, Annette Mosteifca Bahrij, 
Genevieve Krajicek, Helen Bal
kus, Anna Kuzma 
Ann Daresh, Agr 
Anelė AndcaSon.

Jeigu kas iš narių nebūtų gavęs fy tomu dar galima gauti Nau- 
balsavimo lapelį, kreiptis į rin-1 jenose. Pirmas tomas $5, o ant- 
kimine komisiją 3346 West 65th rasis $b. čekį reikia pasiųsti 
Place, Chicago, IL 60629. Balsa
vimo lapelius grąžinti iki gruo
džio 2 dienos.

Visuotinis- metinis Čikagos ir 
apylinkių liaudininkų susirinki
mas įvyks spalio 17 d. 11 vai. 
“Sandaros” patalpose, 840 West 
33rd Street.

S. Paulauskas

2) 3?) melų — 
wan, Anny Akers

3) 20 metų - 
beekis.

4) 15 metų — Stella Wabol.
5) 10 metų — Adeline Garb, 

Mary Jurgeį Carolyn Povilaitis 
ir Anna Seagren.

6) 5 metus — OlgT Petrulis-

I 4030 Archer - VI 7-1515 
į W.WW^*.«A\WWmW»W.V«V

gi W,WAV«\W,W:SS^W,I.WI

Ii KURIAM GALUI MOKĖTI
£ .. DAUGIAU?

Mmnesotos. Aplankė sūnų Ste
poną, marčiąk ir vyresnįjį sūnų 
(vardo neatsimenu).-Pabuvojusi ĮQs 
Chicagoje, grįžo pas dukrą Ade-| -7 
le į Ąlirmeapolį. Justina nusi--’1įkalus, 
skundė sveikata, kad nelabai ge
rai jaučiasi ir turinti savo rū
pesčių. Anksčiau^ ji daug metų 
gjveno Chicagoje.

r— East Chicagos Medžiotojų 
ir Meškeriotojų klubas rengia 

š.m. spa
lio mėn. 23 d., šv. Pranciškaus

3903 Fir St.,

: karienė. Dėl informacijų skam
binti A. Degučiui tel. (219) 
398-1233 arba J. Pečiuliui tel.
(219) 972-0464. Valdyba

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savinas and Loan

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




