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Nobelio premiją gavo diplomatė 
Aiva Myrdal ir Garcia Robles

' TAIKOS PREMIJĄ GAVO ŠVEDĖ IR MEKSIKIETIS, 
KURIE STENGĖSI MAŽINTI GINKLŲ GAMYBĄ

INDIA frilyXytAos

THAI VIIT
NAM

OSLO, Norvegija. — Švedijos jeigu parašytų atsiminimus, bet. 
parlamento sudaryta komisija,, ji neprižada.
aptarusi visus pasiūlymus, nu
tarė paskirti šių hritų taikos 
premiją švedų diplomatei Aivai 
Myrdal ir buvusiam Meksikos 
užsienio reikalų ;niinlsteriūi Al- 
fernsui Garcia Robles. 1962 me
tais‘j U buvo Meksikos vyriausy
bės paskirtas į Ženevos nusi
ginklavimo komisiją. Nuo to 
laiko jis skaito paskaitas,’ rašo 
straipsnius žurnalams apie rei
kalą mažinti ginklų gainybą ir 
siekti taikos.

Aiva Myrdal yra sociologė- Ji 
dirbo ' aukštesnėse mokyklose 4r 
švedų valdžios buvo paskirta 
nusiginklavimo ministers ir pa: 
siųsta į Ženevą nusiginklavimo, 
ir taikos komistjon. Aiva Myr- 
drf ir Garcia Robles prieš de- 
šimtmetį- informavo Oslo komi: 
siją - apie pasląagšš rė^ormuoti. 
ginklų gaminimo - pramonę^ ir, 
siekti taikos.

Kaip ’ vieno, taip ir antrosios 
surinkti duomenys bei sukaup
tos pastangos nuėjo niekais, nes 
šiandien niekas ' nekalba; apie 
šaunamųjų ginklų mažesnę-ga
mybą. Dabar vi^j dėpącsys kręi- 
piamaš tiktai į atominių ginklų 
kontrolei ' : p

t. AlVą Myrdal yra -
/’■/ 80 mėtų- : ’ Z t.k

Taikos šalininkai 
“ ' gaus $157,000

Aiva Myrdal ir meksikietis 
Alfonso Garcia Robles gaus i 
$157,000. šią sumą jiedu turės t 
dalyti pusiau. Kiekvienas gaus i 
po $78,500. Nobelio premijos ‘ 
švedei ir meksikiečiui bus įteik- j 
tos Šlockholme gruodžio 10 d.

Ponios Myrdal vyras Gunnar - 
Myrdal 1962 matais gavo Nobe ’ 
lio premiją už ekonomines stu
dijas. Pirmą kartą pasitaikė. 
kad’ Nobelio premijas gavo vy-1 
ras ir žmona. 1903 metais Pierre 
ir'Marie Currie gavo fizikos pro . 
miją, bet abu dirbo toje pačioje' 
mcfelo srityje ^

Ženevoj esantis 71 metų diplo-j ’ 
matas Garcia' Robies pareiškė 
■viltį kad tokių premijų pasky- 

—f atom mins gmklus
gaminančias valstybes siekti I 
taikos. ’
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Dancigan atsiuntė ne tik karius, 
bet ir naujus smogikų dalinius

PRIVERTĖ DARBININKUS (GRĮŽTI Į DIRBTINES, 
BET NEPAJĖGIA PRIVERSI! JŲ DIRBTI

VARŠUVA, Lenkija. Jarn- 
zelskio vyriausybė, atšaukusi ir

J vėl paskelbusi Dancige karo 
stovį, privertė laivų statybos 
darbininkus grįžti į dirbluv.s. 
bet nepajėgia priversti jų dirbti. 
Ketvirtadienio rylą darbininkai 

j atėjo i dirbtuves, išmušė laiko
korteles, pasiėmė savo įrankius 

' ir nuėjo prie savo mašinų ir
varstotų, bet darbininkai iki vi 
durdienio nieko negamino. Dirb

vėl paskelbė karo stovį, tai 
metė (laiba, plačiai

jie 
darbą, plačiai atidai ė 

dirbtuvių vartus ir visi tvarkin
gomis voromis išžingsniavo iš 
plieno dirbtuvių kiemo.

Nova 1 lutoje organizuoti dar- 
bini-nkai įteikė vyriausybei kelis 
reikalavimus. Vienas liepė iš
kišti iš kalėjimų ir stovyklų su
imtus
Jiems nėra teismų, neruošiamos 
bylos.

Solidarumo atstovus.

bet jie jau ištisus metus 
laikomi uždaryti. Slreikuojan- 

. reikalauja, k:d 
būtų atšaukti smogikai iš Dan
cigo dirbtuvių ir paleistas Le
šek Valensa.

Nova I lutoje 3,000 buvo pasi
ruošę dirbti iki lapkričio 10 d., 
bet neiškentė ir atėjo į pagalbą 
Dancigo darbininkams.

i tuvese esantieji kareiviai bei 
smogikai darbininkams i ' 
n.sako. Jeigu atsiųstieji karei-' 
viai pradėtų nurodinės darbi
ninkams, ką ir kaip jie turi da- 

I ryti, tai darbininkai mestų 
darbą.

Tuo tarpu iš Dancigo streikas 
persimetė j Gdynę. Gdynė yra 
apie 20 mylių į šiaurę nuo Dan
cigo. Ten taip pat yra jUrbtų^ 
vės laivams taisyti. Pirmadienį 
G’dynėš dartiinirikai1 atė.i<> j dirb
tuves, bet nieko nedarė. Jie ko
mentavo įvykius Dancige. Tą 
patį darė antradienį ir trečiadie 
nj, bet kai valdžia Dancig: vėl 
paskelbė karo stovi ir privertė 

'Dancigo . garino inkus grįžti į 
(liLbtuves/^fai Gdvnės darbinin- 

j kai metė darbą. Jie pareiškė pru^ 
dviejų šimtų metų, . testą vyriausybei, reikalavo baig-L 
dviejų šimtų metų algi- t ti karo s1£>vį Dancrge.

[musics vilties Dancigo.darbininkai pareiškė. 
Ir vilties prarastos, kad tuo te[rpii streikas baigtai; 

tapai lenkų tautos vadu, darbininkai ateina, į dirbtuves, 
Ir, dar kartą, galingosios jėgos bei visiems, aiškų,-kad netrukus 

( ir vėl gali pasibaigti ramybjė, 
nes menkiausias smogikų netak
tas privers darbininkus išeiti iš 
dirbtuvių. Jaruzelskis tai žino, 
ir stengiasi neprovokuoti nepa
tenkintų darbininkų.

i Kaip Dancigo, taip ir Gdynės

TIMOR

W.1RIAN

i

Indonezijos prezidentas Suharto sušliprino JAV ir Indonezijos santykius.
--------- ----------- ------------------------------ --------- —<H----------------

OLANDIJOS PREMJERAS PRI
VARGO IR ATSISTATYDINO

PO 11 METŲ A. VAN AGT NETEKO ENERGIJOS 
PASITARIMAMS NAUJAI KOALICIJAI

Ketvirtadienį aukso uncija
į krikščionių demokratų premje
ras Andreas van Agt tiek išsisė-^ 
mė, kad neturi energijos naujos 
koalicijos su liberalais vesfi. I

kainavo $388.
HAGA. — Olandijos 51 metų

PREZ. REAGANAS 
TURI RŪPESČIU

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas turi rūpesčių 

Olandijoje prasidėjo neramu- su savo partijos nariais. Savai-

nieko j tieji taip pat

ČESLOVAS MILAŠIUS
PAGERBĖ VALENSĄ

$47,000 IR 12 METŲ 
KALĖJIMO .

Buvusi ^riiinisterė -Alva Myrr Marquette Parko'Liet. šv. Mer- 
dal-yra sulaukusi 80/niėtų. Ji 
daub'd! rbusjT mokyklose,už^e- 
hio ^iržstėtijbjė farjkąiif  mė
se kpitiįsyose, bet^pa^utiniais 

’ savo\darbą^
Dabartinių metu ji' tvarko 

savo dokumentus, skirto juos, 
rūšiuoja,' kad ateityje švedai 
galėtų pajusti* švedų pastangas

K ANėV/ZAKARAUSKAS 
GRĮŽO Į BĄžNYčU

. KanauninkasVaclovą s Žak a-
, ' •_ » S? .. • » . V - ■ <»■ , , ; - • --- J ~ J į-  -------- --- ------------------

rąuskas, sunkiai prasirgęs. šešias maj Įvairiuose miestuose išdv- Irs pradžioje jis labai aštriai at- 
savaites, šią Ja.u SH^o į jaunimas pradėjo kelti di-^sak£ respublikortų partijos vei1 sakė respublikortų partijos vei- 

delę triukšmą, organizuoti pro- kėjams, kritikavusiems prezi-
gejės. Įferij^Gimimo parapijos demonstracijas. Reikėtų t dentą. 
kleboniją. Jisyjau taiko Mišias. sudaryti platesnę koaliciją ir iš- 
bažnyčioje, klauso iš pažinties ir dykėlius suvaldyti. I 
atlieka visą eilę kitų bažnyčios

klebonijos darbu, r
/. GrĮzu-sįkanauninką gerbia ne ir jpareigojo savo draugą, bu- 
liktai tikintieji, bet ir platūs vi- vusj parlamento daugumos vadą 
suomenės sluoksniai. Daugelis ir ekonomijos ministerį Ruud

taikai siekti. Ją ragina parašyti įtikinančių jo pamokslų. Visi

lovoj gimęs Česlovas Milašius, 
rašės lenku ir kitomis kalbomis, 
parašė eilėraštį, paskirtą Lešek 
Valensos garbei.

Minėtą eilėraštį New Ycįrk 
rimes paskelbė naujausioje sa
vo laidoje, angliškai išverstą. 
Jis sako:

Po
Po

kijos žydas Liudvikas Koz- 
minski išsigelbėjo iš nacių mir
ties stovyklų, išviliojo iš lenkų 
$47,000, o dabar gavo 12 metų 
kalėjimo.

Federalinis teisėjas David 
Kenyon, išklausęs Lenkijos žy
dei Kozminskio visą bylą, pa
skyrė Kozmmskiiri 12 metų ka
lėjimo' ir įsakė sumokėti visus 
išviliotus -iš lenkų pinigus.

Tu — Kovai prieš karius SIlcs 
Zuazo į koalicinį kabinetą pri
ėmė vieną komunistą, p tas įti
kino naują prezidentą, kad rei
kia užmegzti santykius su Nika
ragva. ; £\

. Prezidentas per radiją ir Įel-> 
bąžnyčioje, klausę išpažinties ir Sykelius suvaldyti. Premjeras,viziją pareiškė, kad ūkis atsi

; bažnyčios pasitarė su keliais įtakingos- Į gauna, gerbūvis beveik už kam 
Iniais krikščionimis demokratais P°* -h kritikavo demokratai, bet 

dabar dar aštriau prezidentą 
puola respublikonai.

Demokratai surinko duome
nis ir pareiškė, kad kiekvieną 
dieną krašte darbo netenka 
100,000 asmenų. Bedarbių skai
čius jau pasiekė 12^. Jie tvir
tina, kad netrukus bedarbių 
skaičius pasieks 20 milijonų.

Prezidentą labiausiai erzina 
veikliausi partijos nariai. Ji? ne
betiki, kad krašto ūkio reikalai 
gerėtų. Jiems atrodo, kad lap
kričio 2 dieną respublikonams 
__> suduotas labai skaudus 
smūgis.

eidavo į bažnyčią Priklausyti. libbers pradėti pasitarimus.
- . - . - - 1 Van Agt informavo karalienę

komentarus apie pastangas tai- Imki ’ kanauninkui sveikatos ir apje savo nu0Vargį, pranešė, ką 
kai' siekti, o dar būtų geriau, sėkmingo darbo. K t Lubbers yra padaręs ir patarė

----------------------------------------------------------------------------- Į karalienei įpareigoti 43 metų 
Lubbersą eiti premjero pareigas.

Olandų policija išva’kė 
įsibrovėlius

Jau nuo pirmadienio Olandi
jos vyriausygė veda kovą su ra
dikaliu jaunimu. Jaunimo poros’^us 
įsibrovė į tuščius namus Ams-I 
terdame, Roterdame ir kitose 
vietose. Policijai buvo aišku, 
kas su tokiais įsibrovėliais rei
kia daryti. Ji ne tikMšmetė juos 

»iš neišnuemotų namų, bet 
smarkesnius uždarė. Tai sukėlė 
dar didesnį pasipriešinimą. Jau
nimas mėto akmenis į prava
žiuojančius polirarinkus, žaloja 
neišnuomotus namus.

*• - Kanauninkas Vaclovas Zakarauskas

Visa tai pertempė permjerą 
Agt. Jis pranešimais buvo var
ginamas iš viso krašto. Ji nori 
ilgų ir ramių atostogų, kad ga
lėtų atsigauti. i

nukreiptos prieš tave.

NE VISI GUZAI 
YRA VĖŽIAI

BOSTON, Mass. — Naujosios 
Anglijos medicinos žurnale pa
skelbtas vėžio ligų tyrinėtojų 
straipsnis sako, kad ne visi krū
tinėje atsiradę guzai ir gūželiai 
reiškia vėžį. Specialistai apskai 
čiavo, kad apie 50% atsiradusių 
gūželių nieko bendro neturi su 
vėžiu. <•

Gydytojai nustatė, kad krūty
se atsiradę gūželiai neturi ryšių 
su vėžiu. Gūželiai gali patys

Manoma, kad buvęs ekonomi- pranykti/Apie puse krūties guzų 
jos ministers Lubbers susitars n^ra vėžio guzai; 
ir sudarys koalicinę vyriausybę 
jaunimui aptvarkyti. ŽOLĖS PJOVĖJAMS

NUDIEGIA RANKĄ

BOSTON, Mass. — New Eng- 
’ land Journal of Medicine prane- 
I y • • ..  t_ y .n

— Zarasįškių klubo nariai į 
priešmetinį susirinkimą renkasi 
sekmadienį, spalio 17 d., 2 vai.’ša apie vieną naują žolės plovėjų 
popiet. Vyčių salėje. pigą. Dažnai pjovėjams nudie-

VYRIAUSYBĖ NUOMOJA
NAFTOS VERSMES

PRUDIIOE ĮLANKA, Aliaska.
— Vidaus reikalų sekretorius, 
paskelbė, kad jis išnuomoja' > 7???^„ . J. . . /. darbininkai reikalavo, kad būtuPrudhoe pakraščio vakarinėje 
įlankoje naftos versmes.

Vyriausybė nori gauti pustre
čio bilijono dolerių.

Didžiosios JAV naftos bend
rovės pasiūlė sumokėti vyriau
sybei du bilijonus dolerių. Pra
sidės pasitarimai dėl 
mažesnės sumos.

Iš Prudhoe įlankos 
vestas naftotiekis per 
ir Kanados teritoriją 
uostą.

Naftos versmes išnuomavu
sieji turės pravesti naujus' 
vamzdžius naftai tekėti į pietus 
į rytus. Manoma, kad šios vers
mės sumažins Persijos įlankes 
naftos kainas. 1

pasiūlytos

paleisti kalėjimuose laikomi So 
lidarumo unijų pareigūnai.

Krokuvos plieno darbininkai 
pirmadienį gr’*o į dirbtuve*. 
Krokuvos plieno dirbtuvės yra 
Nova Hutą priem cslyje. Kroku
vos darbininkai gaudė žinias 
apie įvykius Dancige ir įvairiai l 

fj:s kcmenlavo? Bet kai patyrė,
jau pra- kad gen. Jaruzelskis Dancige 
Amerikos ---------------- ___-_o___ _

KALENDORĖLIS

Spalio 15: Teresė, Kantmi- 
nas, Ina, Vaišvilkh, Ėdė. Kn- 
baidis.

— Šilęs Zuazo, tapęs Bolivi
jos piezid n tu, nutarė užmegzti 
.santykius su Nikaragvos vy
riausybe.

i

von -Lichtenberg 
pjovėjai, betemp- 
uždeg'mo virvutę.

gia ir nežino, kokia to skausmo 
priežastis.

Drf Franz 
tvirtina, kad 
darni motoro
perdaug patempia rankos ran-’ 
menis ir vietomis juos pra
plėšia. Jie patys sugyja. Pjovė
jai neturi ne> kreiptis į gydyto 
jus, nes rankos skausmas pats 
praeina.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 6:12.
Oras saulėtas, vėsus.

H Geerge Shultz

George Shultz įtikinėja izraelitus, kad prisitaikytų prie 
arabų siūlomos taikos Artimuose Rytuose.
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Vakai'ieuę pradėjo Centro vai-- 

dybos puminiBlųks V. Krėvė-’ 
MickeviciMs. Savo trumpoje kai- [ 
boję jis pažymėjo tą didelį irt 
sunku du*bą, kurį UUV-ikė 
dr-gas V. Putvinskis, kurdamas 
šaulių Sąjungą. Pareiškė vilties, 
kad dr gą$ Pu|\ Lnskįs, savo ^vęi- Į 
lyątą sustiprinęs, vėl grįš. Sųjuų- j 
gon dci duotis.

Kan. Tumas priminė senus 
laikus, kumnet lietuvių tautos 
budintojų buvo maža saujelę, p* 
jų tarpe jau dirbo dr. V. Put
vinskis kaip pirmas lietuvis dar 
buotojas iš Lietuvos bajorų' 
tarpo.

Krašto Apsaugos mūristęris 
pabrėžia didelę Šaulių Sąjungos 
svarbą, kaipo piliečių ir gerų 
karių auklėjimo mokyklą. Sve’-j 
kiną dr. Putvinskį, kaipo Sąjun i 
gos kūrėją, L reiškia įsitiįcini- . 
mo, kad d rbs ir tpliau Sąjungos ; 
labui, nežiūnnl kur būdamas.

Prof. L. Vaitonis perskaitė 
Kauno šaulių būrio linkėjimus 
ir rezoliuciją, kuria dr. Putvijjs-i

buitaU, jrięUrau, dainomis, ,Ie 
gcactoRus ir aumusltuL

NĮy& jtfaeįtis užrašyta iegeurfosc, 
;^\iįkvuBas įPuaKąįiųs,-UeK'

MSB ^iUiaiS 
be‘

luV1^ Wto 6U Kiy' 
ziuvsuau, y btW 4*1’

' puyš ar uvar^/ Visa tai pauno 
peu^axus dar vaikystėje v. xure-

: vei, Kanuos veuau pciuave 
‘ uiuiiio gioz.me lomia savu KU

kis i .nkaiiiąs burių garbės pir- j 
mininku; <||eikią jąiu adresą, F 
gražia tautinę juostele papuoštą.

Centro valdybos bęndradav-
Mikas Šileikis šiandien sulaukė 89 metų. Sveikiname ir ruošia

mės 90 metų sukaktį organizuotai paminėti.
Dailininkas Mikas Šileikis gimė 1893 m. spalio 15 d. Lietu

voje. Zarasų apsk., Liminėlio vienkiemyje.
1913 metais atvažiavo į Ameriką. Apsistojo Bostonę ir pra

dėjo dirbti Keleivyje. Iš Bostono persikėlė į Chicagą. kur gavo 
darbą Naujienose.

Bet Šileikis buvo menininkas. Jam buvo aišku, kad in<no 
kūriniai jam Amerikoje neduos duonos. Darias Naujienose jam 
sudalė sąlygas gyventi Amerikoje, kad jis galėtų mokytis pa
grindinių meno principų. Užsidirbęs duoną, jis įstojo į Cliįcągos 
meno mokyklą. Joje tol mokėsi, kol baigė ir 1923 m. gavo reika
lingus dailininko dokumentus:

Šileikis tapo kopų specialistu. Jis mėgo Michigan ežero ko
pas. Įsigijęs automobilį, kiekvieną savaitgalį važiuodavo į Michi- 
gano ežero pakraščius piešti. Kopų paveikslai jį išgarsino ne tik 
Vįdurvakariuose. Chicago Tribune paruošė geriausius reportažus 
apie Šileiką ir jo vedamą darbą. Chicagos Meno Instituto parodoje- 
šileikis laimėjo pirmą premiją. Jo kopų paveikslai apėjo visą 
kraštą ir meno žurnalus.. Reporters

V. PŪTVIO GYVENIMO BKUOŽA1
(Tęsinys)

Vladas Putvis

joBe draugo Putvinskio ir

žmonos Emilijos Putvinskienės, 
I atsilankė p. Kr. Ąps. ministers 
; maj. inž. B. Sližys, centro vai- 
! dybos pirmininkas prof. Krėvė- 
. .Mickey čius, vicepirm. inž. Grau 
regkas, Sąjungos viršininkas ka- 

i pitonas Klimatiis, centro valdy- 
I bos ir Seimo nariai: kun. Myk. 
į Krupav:č:us, dr. Staugaitis, St.

šilingas. C. V. nariai prof. Liu
das Valionis. Ant. Bružas, Alek. 
Mare nkevičius, Vyr.šaulių Teis
mo narvs Ant. Smetona, Kauno *
būrio valdybos pirm. gen. Bulo- 

Į ta ir kiti valdybos nariai ir kai 
I ku\ie Kauno būrio šauliai, jų 

tarpe kun. kan. Tumas-Vaižgan
tas, Rap. Skipitis, prof. T. Iva- 

! nauskas. Seimo narys K. Ralys 
ir kiti.

Be to,dalyvavo beveik visi cen
tro valdybos bendradarbiai. Vi
so labo susirinko apie 70 žmo-

^vCxKata jei mes ne-
Kada iiuucouiie, dcl umUciu. an onime,

i VCOAlAlC augą į susitvarkymą' 
i 'u gaiyuę, LcU uos geriausias 

vaisias tu. rųtym^Kio s\ etatai 
iuo ūprmu.

:0a buvo tokię laikai, kad ir ra-f ruma Ivąnąuskenė pakėlė 
rusimų ir jam pnegikudą suiei- r tostą uz geru, iluiu. ruivuisme- 

sveiAaią, pax.yiiicuama, Kad 
p. xmvvmskiene Lae tu vos atgi- 
iimuo Q.aruuotojaim buvusi Kcup 

juivuxid ir taip išauginusi Į 
sūy^Į vd^xxuxs, Kelne paoiiyz.ę uiru-| 

u. UUi p uz meruvą.
4£iiau kenania tošiai už visus 

samius, už 
amerikiečius, uz Vmiiaus ir 
iViėųpeaoo ątvąęųiYimą ir ku.

x yu ų ą^i^iP4ULi a ir i autos 
niniiiu pagerbiami žuvusieji Ko
vose su pnesu šauliai.

v K>as prakalbas seka griaus- 
imngau v alio ir ueinų plojimas. 
uiKcouas grieže tai nimua, 
gču’bes ma^są. l?o dvyliktos 
landos svečiai išsiskirstė.

(Bus daugiau)

Ponas Smetona, pv^iiinė sa
vo stuueiitayipio laikus, 

-pirmą Kai; tą nuvykęs į dr. Put 
& virusio avar^ jis ten radęs pbiu vardų &. £ąfcčnąs skaito J - T ,C *1• •> i ■ -1. f» ; • t - j ' Ją&Kmski ųeiuvm karoos grali įteikia dr. Ęutviaskmi adresą. - • f 1"-.*• ■ , • \ i ' ’ . ! mauaą aiąpvmus astąą^ati; ta-!,scam pat Uitfma juostele papuošei , <r r »H 5/> '-Ida ouvo tokie laikai, kad ir ra-' tą. D-gę ę'vifliąitę-LozęirąiUęuęj^ ./X

prisegė dr. Putvinskiui prie krū- į - . , .. . . , , , T. 5 ,, . ■Kuliam, uz loki damą gręse karines sidabrnų šaulio ženklą irt ’ . ' ffr 148 w j t- i. ,- •; i - t r- • pejmias ie įsutmima^. v. bui-dr. Kubilius įtoke reljefini gip-t “ “•. r • \ • ! vmskis tąaa suki tąnkmese pa-sim p. Matulionį;s Lietuvos ze-i ■ 1 "
mėlapį ' ’ į,u4^
' Dr. V. Putvin#s ilgoje »v» “ M|W» **lu“
kalboje trumpąį ą Įpasakojo tą t 1 
sunkų kęĮ^/Kųi:įW, ėjo ir augo 
saulių $ąj.dnga draoige su vals
tybe. jos ąvąrbų uždą- ;
vinį, kaipo piiftčių auklėjijųpJ; ; - 

e mokyklos, ir išreiškę vįĮtį^, kad; J 
ir nauji Sąjungos vadai eis jos] 
iki šiolei užsibrėžtais keliais.
Reiškia džiaugsmo, kad į Sąjun
gą įėjo naujos tvirtos pajėgos, 
kurios sugebės Sąjungą vesti į j 
didybę ir galybę.

Dėkodamas draugams ir gar
bingiems svečiams už visus ge
rus linkėjimus ir dovanas, sa
kosi nesijaučia esąs tiek ųzsitar
kavusiu, kaip buvo kalbėtojų 
minima.

Baigdamas prakalbą iškel’ąį 
tris kartus tostus: už Lietuvos j 
Tautą, už Lietuvos Kariuomenę 
ir už šaulių Sąjungą ir jos nau
jus vadus.

Tpliau sveikina (Įr. Putvinskį; 
run. Krupavičius, kaipo savo: 
pirmąjį, ir gal paskutinį, ginklo! 
nokyloja. čią jis priminė vaiz-! 
JeŲ. k: da sunkiausiais Lietuvai j 
laikais, lenkų rengiamo sukįli-- 
ao melu, df. Putvinskis davęs 

H ;am nurodymų ir patarimų tam 
ikrą uždavinį ai ikti. Dr-go * 

Putvinskio šaulių Sąjungoj iš
reikštoji idėja esanti visos Lie
tuvos Tautos idėja.

idiKiaąciais, ias tfęmanijos kąm- 
ye±is vauą ouvęs lietuviai^ tįva- įi^cia/us 
simo maišto oazė, ’ Kkę <tygo u 
aiįgo Lietuvių i autos atgimimo

izauartinis Sąjungos viršmin- 
{ kas Kpi. iviimauis sa^o. Kad aau- 

geiio Kainose reiškiama liūdesio 
uci alsxsKyr^mo su ar. FiHvins- 
xxiu; ne imuesiu mes turėtumėm 
taikinai atsisveiKinti, bet su 
uziacų^ma, inš radosi galimybė 
leisti cll. Fut/tnskiui -pausėu ir

A. 1ĄMLLYNAS

Šimtmetis nuo Vinco Krėvės - 
Mickevičiaus gimimo

GETTING PREPARED
Know how to got emergency weather

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?
Tornados -esoect no geographic bouxfanes. O'*** 

the last frve years 4,245 tornados have touched down in 
46 drfterent states. White they can occur anytime, March 

through August are considered the ' danger" months State 
Farm Pre and Casualty, a major home insurer, afters the 

Mowing suggestions to hetp you get ready for the corrung 
tornado season:

IF IT HAPPENS

— A Hshonaf Weather Service ^tornado watoh"
corxMtont ere right far tameeoee to 

torwL
— A ’tomado warning* swans a tornado haa 

bean «ghtod, tekt oouer.
*~itoet ctMtuMm um trans dr home to 

wam of • tornado wghttng. know aM yor

csm» to • tarrwfo

citoh « otw Oeprees«o«
—t you** m « oar, gęf tut be n a dec* or 

etfwi0war<a.

to Be mfo you hwt fM rtoht kind o' instranc* 
«nd enough WI to nrteto ifi oarwge a tornado 
couto do

Mtocg an toventory o( everything m your 
house end keep < r» t pate ptooe away from 

. hpm MfakdMtoei ttott. be t 
greet help m speegng pev^ent your 
ktoSML

■ Cooperate My with tew snfarceoeot 
Feaster service officials. Check your local 
news medta for r>sfrucftor« antf infomation on 
wuergency oerwicee wtoabte. -■----- ----

9 Notify ycnx insurance agent of your toss » 
soon as potoMbte. Ha san tetoteto yog to^at to 
0Qne«L

B Stay wrfh your property to guard again<t 
vgndtfcsn* or loottog untH law enforcement 
ggenoes orgamze drotechon.

, —Pitofect against addHtona damage, board ito 
broken wmdowf pr holes in the waHt or 
roof; cover or otherwise protect tomtehingt 
from further damage by ra<n or wing. If 
necesaary. hatto uttobes turned oft to pre* 
vent damage from e^ptosiOH or fire.

y<Xj

Don? be rushed into Signing repair con- 
Ay by n«ght repairmen often prey on 
v<t»ms Be aure you know with 

deaknq Your insurance age^f or ad- 
shotod be able to help: dr a&k your 
Busmess Bureau (X friends or retathree

to Keep receipts far al repars and addtttonal 
kvr^g expenses Vtost homeowners' irmunmce 
contracts w< rtwntx. 'sc the*? costs c^muntty 
•osserexceodno $t 03 * ean t
are oenertoy ta< Jedu^iax.

Vincas Krėvė-Mickevičius
Vipcas Kiėvė Mickevičius gi

mė 1882 m. spalio 19 d. .Subaru 
tonių kpime. Merkinė? vateiuje. 
Alytaus apskrityje. Taigi, šiais 
melais švenčiame šimtmetį nuo 
jo gimiau p.

Lcluviu Lu^i tikrai gali di
džiuotis V. Krėvės literatūriniu , 
palikimu ir jo sugebėjimu įsi- > 
gilinu į lietuvį vadini (dvasinį) ; 
gyvenimu h jįWmškat'atvaiz į 
duoti *avo k iby bp j . V. Krėvė 
buvo ifi^nujai-JmuU1 litęrat^ri- j 
uio keto ro<b ^i^- ’savo kū 
ryboj atekMdtš fcofcę rmnstaiuL 
mvnbįkį Uu Ui cyra mįšų Uąu-1 
dLs tautosakoj, ’ z

V. Krėvės iš^iijjokšįinuąas ir jo i 
kūrybiniai gabjiw>i jam! 
lengvai įsigilinU j kalino žino- [ 
nių bujlį bei jų Vidinį gyveni

19kd) m. V.Kr. grįžo į Lietuvą 
— anuo švietimo imuiaierijoj, 
Kada ouvo |Kurias liauno uiu- 
/eioiteus, Y. Krėve dėstė pa
saulinę ir siavu literatūra, du- 
v o rxuxuanuarmio laKuiteuo 
Kanas, jis rupmosi į v airiais aai- 
uaio: redagavo universiteto ieiž 
ainius, ypač uaug nuveiKe tauto- 
cxiKOs sityje leitujamame ”1 au
toje ir zouyje', ”aluoU lautosa- 
koj ”uaiuaose ir ūieauosel 
v- ivcevc nnKo lauiu^ciivą xr iš
leido iinKimus: ’’uamavuo Kiao- 
vO_iiąuaics ųąmos’T^zunuociai 

brolius aaudics padavimuos^' , ”uzukų 
pormges , na, ir ’ r'ataries n- 
^•lewdiiai’A

x>e liberalui ink) darbo, V. Krė
ve nu v o ,ąvair\ų periodinių — 
moKSiimų leidimų redoKtuiius, 
un^vexc>iveco proxeoorms ir žy
mus iAc.tu.vxU lauitoaikos lyriiie- 
uUjū-or. mCluyd lYl v vęi UUV O 11~* 
atsKiivina jo gyyemmo daus, 
ypač aminai nąvo? susijęs, 
jlJ/vIIkij us KiašiO

tai
va-

vayo ir porcinėj

de-

rjuoj.

V. Krėvė sudėtinga asmenybė. 
Jo Kuryoa pasižymi jvauuma ii 
uivaizuuouų wisotciu u^aiviU 
^vų^mų į *avo

Wa°’ 
įfiMą uieųeį, įpiomų
puujutffc u*
’mirų Klausimus, jo vaizduojami 
asmmys pergyveno Kūmulius

i Vtųtnm pamigus,
jausmo tf Y- lYi e v cS J aS-

pažymi
, Piftiu, ų- Šąyo veiKimų jprasiUi- 
cwnu.

V. Krėvė, kaip romantikas, 
mėgo isąitUias, maisiaujandas 
asmer^’Oęs, pnešiaruigas, Ken
čiančias ir keršijančias, jie ne
patenkinti, sielvartauja, nerims
ta — tai jų vidinę būsena. Vinco 
Krėvės žmogus, ar jis butų kai- 
nuęęįą, ar kiųjks — via spren
džia vienokias ar kitokias gj"ve- 
nrmo pj’obienias ir susiduria su 
savo sąžinės, ar nežinomybės 
klausimais, bet visur V. Krėvė, 
vaizduodamas savo veikėjus, 
nepra^ižengia psicnolcginei .jie- A 
sai- ‘ ?

(Bus -v
[ - . - -- - V* ■ ' - ' '

~77------- — . -

ą filosolijos dakiaio laipsniu 
r Kijeve (grįžęs) dar įsigijo ly 
genamosios kalbotyros specialy 
iK. Kurį laiką dėste Bakų reali-1 
iej gimnazijoj rusų kaibą ii 
b u tautų pageidavimas, liečain- 
tis jų vyriausybės formą.tai yra j 
išsireiškimas, kuris mums ne vi-j 
sai tinka, bet tai yra ne mūsų į 
paruostas, galėtų būti įgyven-l 
d

įr ki^u dalyku jie paprašė; 
ęęidųpįi Lieių\ps įr kUų Balti-: 
jos valdybių b^įą į Jungtiniu; 
Tautų dekolonizacijos komisiją. ‘ 
Faktas, dėl kurio irgi galimai 
ginčytis, bet tai yra ne mūsų) 
iniciatyva, ne mūsų pasiūty-j 
mas. 1

I Šitoji Europos parlamento ko- i
I misija jau svarstė rezoliucijoj 

mą. Baigęs ketuiias klases, bu-į projektą ir jį priėmė. Reiškia,! 
’ kad įis bus svarstomas dabar,)

sekantį kartą, lapkričio mėn., o J 
pd sekančių metų sausio mjįti-į 
Tiktai čįa ąš vožėčiau pabrėžti 
yieną dalyką. Besvarstant šį pro ‘ 
je^tą politinėje komisijoje, kiek 1 
žinau, soc alintų ir socialdemo- Į 
kratų paflrjos atsisekė daKvąu-1 
literatūrą i

su 
gamta, L^ietu- 
aAiyviai daiv- 
lievu v 1U veiK-

-OV, pi lUiauot LdUvlxllllKU pax<r- 
jdl, Itafic pclwi iULaul^LlS Stl'aipollj Uo, 
juuvo oauųų ^ąjungus pmiiuiin- 
ku, ir kL

.kiieia Karlą rusams okupavus 
ĮLiecuvą, meve paSiuauKe | V.a- 
1 Acii iu>, nuouijoii. iu4/ m. aivy- 
Į .vu kaUvx ixvvii — Rensiįvauijos 
; uni v crsx te lC, r nacie^ijoj, aesce 
rusų ir lenKU K^loas ir nteyątū- 
ią. .vixic m. nCpos 7 d.

giozuS turėjo 
• uijcico m ė ves kūrybai

v. iki c ve tai iiKras įrZukų 
! krasiu augalams. Gimtasis kraš 

kis yra ncalodinama jo emoci
nio gyvenimo uaLs. auo pirmų
jų vąucy^eo oi-axu V.Kr. augu 

i ijzuKijus Kaime. Aejųčiouits 
; ganica, jos gro^is% tarsi įaugo j 
oūsiiiivjo rašytojo sieią. Juk ai 
galėjo hkJ be Įtakos toks gam
tos gioxjis: aukšu pmaKamiąi, 
.zerax, diauuus MeiKys, kaine- 

ai, paKames pasipuošę miš
kais. čia gyveno Ocmavos Kąi- 
nūeciaų iiutiaga jų tautosaka

JANUSĄ PRJSlK%I&USJ
;J ’J,"' ' ' ■

Dailininkui Česlovui?- J anųšui 
liepos 18,d. suėjo 75 metai am
žiaus ir daugiau kaip 50 metų, 
kaip jis iškilus dailininkas.
'Jaunystėje netekęs motinos, 

1922 m. su tėveliu grižo iš Ru- 
■ sijos ir įstojo Į Palangos viduri
nę'mokyklą, Buvome vienoje 
klasėje, Janusas labai mėgo yan- 

•<ei^_ spor4ą. Baigoje ruošia
mose vandens sporto šventėse: 
sošdamas iš paaukštinimo į jūrą, 
tolimame plaukime ir kitose van 
dens sporto šakose laimėdavo 
pirmąsias vietas.

Tėvelis buvo muitinės '-valdi- 
ninkas, ir šį darbą gavo grįžęs 
Lietuvon.

Jąnušas mokydamasis Kauno 
meno mokykloje, gyveno Žibu
rėlio bendrabutyje. Aš tuo lai
ku mokinausi suaugusių gimna
zijoje ir neuręjau noro, nei ga
bumą paišybai ir braižybai. Ja
nusas mielai mano padėdavo, 
Meno mokyklą Janušas baigė 
1931 m. ir mokytojavo įvairiose 
mokyklose. Tapyboje jo mė
giamosios temos buyo jūra, “ko
pos ir žvejaį. Vasaroą atostogas 
vis praleisdavo Palangoje.

1983 m. kovo mėn. 19—20 d. d. 
9 organizacijų komitetas New 
Yorke ruošia dail. č. Januso 
parodą ir jam pagerbti vakarie
nę.

vo įstojęs į kunigų seminarijų | 
Vilniuje, bot pj poros melų iš- j 
stojo if, išlakė

Į Kaz^rp‘<'gimn<]j!jpj Uąitf^niųo 
sius eg^ąpujm^ ftrWH 

tįstojo j hįijęvo tbpjvęrsiteto filo-! 
! logijos filc^ofijcfc fakultetą. Po 
metų' nuvyko -Avstrijon ir len 
Volvo bmgė 1908 m. universite-l

S. Paulauskas

>, MK

Xtoi
1982



SKAITYTOJŲ BALSAI

SVEIKATOS TIKRASIS KELIAS
VITAMINAI IR MINERALAI — GINKLAS 

LIGOMS NUGALĖTI x

1 ‘/(Tęsinys)

Dr. Gordon, padaręs analizę, 
priėjo išvados, kad Vilcabamba 
žmonės gyvena ilgiau ir yra svei
ki dėl to, kad jų kūnuose nėra 
ligoms galimjbių celėms gadin
ti ar naikinti lie mineralai, ką 
jie valgo ir geria, tai yra jų svei
katos geroji apsauga ir nieko 
r-ra ir negali būti geresnių švei
triai palaikyti, kaip natūralūs 
mineralai. Ee to, Ve mineralai 
d r yra ir pati geriausia priemo
nė tiek nuo vėžio, tiek ii’, nuo 
širdies ligų bei visokių ki okių 
degeneracijos ligų apsisaugoti. 
Pastebėtina ir tai, kad tie žmo
nės valgo mažai mėsiškų valgių, 
c vietoje jų, jie valgo įabai daug 
vaisių ir daržovių. Jiems neten
ka pergyventi ir tų įtampos są
lygų, kokias yra priversta per
gyventi kitų kraštų žmonės. 
Oras tenai visuomet svainis, nes 
nėra industrijos jam teršti, nėra 
nė durnų. Be to, didelė pagalba 
jiems yra ir jų savirtspiai san
tykiai. Visi darbingi, tiek vyrai, 
riek ir moterys.” į

Neįtikėtina, rodosi, betgi f ak‘as 
lieka nepakeičiamu, nenuginči
jamu. Dr. Walker patirtis yra 
verta kiekvieno sveikai mąstan
čio žmogaus dėmesio. Civiliza
cija šiandien yra nužengusi toli 
gyvenimo srityse pagerinimais 
ir palengvinimais žmogui gyven
ti, bet sveikatos atžvilgiu apgai
lėtinai netoli. Neturtingas žmo
gus tebekončia, o ir turtingasis 
labai dažnai skiriasi su šiuo pa
sauliu pirm laiko- Medicina dar 
bejėgė rinkamai padėti.

Seka dr. Walker du ypatingo 
dėmesio verti pavyzdžiai. Jose 
Maria Roa, jau susilaukęs 132 
mėtų- amžiaus, jo ’ 24 metų sū
nus,: jo jau trečioji žmona, var
du Maria Castillo (66 metų) — 
visi sveiki ir darbingi, tebegy
vena kalnų aukštumoje. Žemės 
ūkiui apdirbti, jiems tenka kas
dien įlipti net į 2,000 .pėdų kai; 
ną. Jie dirba po astuonias va
landas kasdien, dirbdami greta 
vienas kito.. Sekmadieniai yra 
poilsio dienos.

Kitas pavyzdys, tai Manuel 
Roman, 118 metų, ir jo žmona 
I^eonora — 105 m. Ji’e gyvena 
6,000 pėdų aukštumoje, o dir
bamoji žemė — 10,000 pėdų 
aukštumoje. Kasdien judviem 
tenka į tą aukštumą užlipti, dir- 
bamajai žemei apdirbti ir derliui 
nuimti, dirbant kasdien po as
tuonias valandas. Religija jie- 
dviems yra disiplinos dalimi ir,, prikalba tų “aptiekiškų šlamš-

todėl, sekmadienis vra bažnv- 
cies lankymo diena. |

- Tai yra pirmas toks alsi-; 
rikimas mums, — pasakė dr. Į 
Gorden. — Tie žmonės turi sa-| 
vo kūno sistemoje kalcio balan
są, ko ypač stokoja industrijos 
kraštų žmongs. Be kalcio siste
moje kaulai pasidaro tiek tra-Į 
pūs, kad kai kada, ir gerokai 4 
sukosėjus, gali lūžti. Dėl to ir 
per ankstyvas senėjimo procesas 
pasireiškia, dėl to ir arterijų kie
tėjimai, širdies ligss ir visos ki
tos degeneracijos pasekmės 
Ypatingą reikšmę turi ir Vilei? 
bamba tautelės geriamasis van
duo. Tas jų vanduo pasižymi j 
nepaprasta mineralų gausa, ir 
jų įvairumu, Tai gili būti jų to 
ilgo amžiaus palaima. Tame 
vandenyje randasi labai daug 
magnio, seleniumo, kalcio, kalio 1 
ir fosfono. Tokia mineralų gausa! 
ir įvairumas apgina juos nuo 
cukrinės, vėžio, arterijų bei ke-{ 
penų kietėjimų ir širdies ligų,— 2 bo Dieną, cikagiečiams gerai pa

veik ėjas, 
inžinierius, mechanikas ir iįto- 

Jie niekad nepa: j pikas J. Jokubonis atšventė savo 
Da

bartiniu metu jis baigia rršvti 
Papilio, jo apylinkės ir Kubilių

*

. J
Jonas Jokubonis

JONAS JOKUBONIS PAMINĖJO 
87 METU SUKAKTI

jis ir paskolino jam pinigų. Na- ALEKSAS AMBROSE 
mas kainavo $34,000. Anūkas 
turėjo savo pinigų $14,000. Jo
kubonis jam davė $10,000 namui 
pirkti. Jis taip pat davė po 
$10,000 kiliem dviem anūkam. ’ 
Tiktai pinigus jis davė namą 
pirkusiam anūkui, pasižadėju
siam sumokėti kitiems dvieūi 
anūkam po $10,(MM) be procentų. 
Visi trys anūkai gavo po 10,0()0 
dol., o pirmasis grynais pinigais 
užmokėjo už namą.

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

su

1943 m.
1942-43 m. Chicagos ka- 

buvo suorganizavę “Iru 
Lietuvai Propagandos

(Tęsinys)

1942 m.

BALFo skyrius Ciceroje 
crgaeiizuctas 1942 m. K. Devei-
kio pastangomis. Daug veiklos 
yra parodęs ilgametis pirm. Zą-

I karas. Į BALFo veiklą buvo 
Senelio pasveikinti atvyko ir j įtrauktos visos organizacijos, iš- 

proanūkas. skyrus komunistus. Draugijos
Visi šeimos nariai praleido skyrė į BALFą savo atstovus ir 

dieną su Joųu Jokubonmf Vai- mokėjo metinių įnašų po $5. Bu
kai papasakjb Jam saVo rūpės- suruoštos trys viešos rinklią- 
čius mokyklose ir darbe, o Joku-' miesto gatvėse. Geriausiai 
bonis papasakojo jiems savo gy- pavyko pirmoji, davusi 
venimo bruožus iš Kubilių, Ry- $>,000, ir skurdžiausia — 
gos ir iš Amerikos.

Tai buvo gražiausia Jokūbo-1 liavos atnešė apie $9,000. Cice- 
nio gyvenimo diena. Prie namo j r° skyrius iš tautiečių yra su- 
stovėjo žalutėlės dvi pušys 
pradėjusieji geltonuoti klevai. 

t

proanūkas.

Vo suruoštos trys viešos rinklia

1953 
■ lik $700. Visos trys rink-

Apie 
tali kai 
stitutą
Re:kalams”. Sumanytojai buvo
prof. K. Pakštas. Negavęs vi
suomenės pritarimo, nė lėšų, In
stitutas užsidarė,

1944 m.

Roselande įsikūrė Bendro Am. 
Liet, šalpos Fondo (BALFo) 
skyrius. Pirmoji valdyba: pirm.

( P. Nedvaras; vicepirm. A. Ba
cevičius; sekr. A. Narbutas; f in. 
sek. K. Rubinas; ižd. kleb. J. ‘ 
Saulinskas. Po metu veiklos sky 
rius turėjo 111 narių.

Buvo atidengti paminklai Tau 
tinėse ir šv. Kryžiaus kapinėse 
žuvusius didžiuosiuose karuo
se. Paminklus pastatė Dariuas • 
Girėno Amerikos Legiono Pos
tas,, žuvusiėms pirmojo ir antro
jo pasaulinio karo kariams pa
gerbti. . .C

ir rinkęs stambias sumas pinigų, 
I didelius kiekius maisto ir Tūbų.

Jokubonis jauniesiems pavyz- Daug siuntinių skyriaus pastan- 
džiais aiškino, kad protas yra fiomis buvo išsiųsta tiesiog trem- 
didžiausias žmogaus turtas. Pa-’ tiniams. Nepaprastai, didelis dar- 
Urė jauniesiems jo neužmigdy-, bas buvo atliktas propagsndos 
ti, bet kiekvieną dieną lavinti ir srityje, organizuojant tremti- 
naudoti. Reporteris {niams darbo ir buto garantijas

 j atvykstant į Ameriką. Cicero j c 
yra gausus būrys atvykusių ir 
čia a p s i gyvenusių. Atvykus 
tremtiniams, BALFo veikla su-

1947 m. • ,-
1947. 8. 1 d. L. R. Kat. Vargo, 

nininkų Sąjunga skelbė konkur
1 “ - x ** ''T " <

kaimo istoriją.
Jokubonis gimė Kubiliuose 

1895 m. spalio 12 d. Eidamas 
6-tus metus neteko tėvo. Turėjo 
augti su vyresniuoju savo bro
liu, dirbti pas Latvijos ūkinin
kus. Amerikon jis atvažiavo' 
1913 metų pavasarį.

Dabartiniu metu gyvena Chi- 
cagoje, savame name, kuriame 
išaugino šeimą ..ir su .mylima 
žmona gražiai gyveno. Jokubo
nis prieš 3 metus liko našlys.

Jokubonis savo 187 metų giūi- 
tadienj praleido su savo vaikais 
ir anūkais. Gimtadienio dieną jį 
pasveikino sūnus su ^žmona| 
duktė su vyru, 3 anūkąis'lJ^ęiC^ 
nu proanūku. y" 4

Savo sūnui jis perleido dirb
tuvę/ kurią Amerikoje įsigijo,, 
ir dirbo ir gyveno pats Jokubo
nis. Savo dukrą išaugino, apvęs- 

 nupirko namą. Kada vy- 
Jonąs Ka^§*^-rtaušiŽs anūkas pirko natmą, tai A .___ » ♦ V. ’’ » 1. c •

Šių metų spalio 12-tą, Kolv-m-

aiškino dr. Gordon. — los tau-1 žįstamas visuomenės 
j teles sveikata ir amžius stebėti2 
\ nas reiškinys.
sensta ir 109 metų slenkstį per-j 87-ąsias gimimo metines, 
žengę, ir meilės santykiuose.
Meilė juose nemari, — užbaigė 
dr. Gordon.

Vitaminai gali amžių 
prailginti

:— Galima, be abejonės, am
žių prailginti su maistu, — sako 
dr. Micliael Colgan, vizituojan
tis profesorius Rockefellerio uni
versitete, Niujorke. — Aš ma
nau, kad yra galima amžių pra
ilginti iki 100 ir daugiau metų, 
protingai gyvenant, — daktaras 
dar patvirtino.

tų” ir jie tiki, kad ligas galima 
pagydyti tik vaistais”.

Vitaminai ir mineralai yra 
i maistas, o ne vaist ai. Perdaug 
paimdamas, paeknksi kišenei. 
Kūnas jų paima tiek, kiek- jąm 
reikia, ir ne daugiau^ 
jai, kurie praktikuoji i 
nais, yra nepalyginamai sėk- 
mingesni. Todėl yra būtinas rei
kalas saikingai prisilaikyti jų, 

-“SrJo žodžiais tariant; ^es v^rniną, pavyz-
yra kūno reikalavime ;net 49 į«ui, vHaipmo Ę m D, perv1!- 
maisto elementą ir stokojant tik į 
vieno kurio, silpnėja kitu vei
kimas.

— Pavyzdžiui, — sako jis, — 
jei paimtum visus vitaminus B, 
bei paliktum tik vieną iš ją, sa
kysim. vitaminą B-1, naudos iš 
kitų, nebūtų ko tikėtis, nes vita
minai veikia tik bendrame jun- 

1 ginyje su visais maisto elemen
tais, įskaitant ir cinką.

Deja, didelė dauguma žmo^ 
nių turi labai mažą nuovoką 
apie vitaminus bei jų reikšmę 
mūsų sudėtingai kūno sistemai. 
Jie tiki, kad tik vaistais galima 
sveikatą palaikyti. Todėl ne
nuostabu, kad vienas gydytojų 
ir pasakė: “Žmonės nori būti ap- 

; gaudinėjami. Jiems gydytojai

Į šis gali kenkti; geriau imti tiek, 
kiek yra žinovu nurodyta-- . ’

Pavergtoj Lietuvoj
Laiško autorei atsako Liet

koopsąjungos valdybos pirmi- į 
ninko pavaduotojas P. Šimans
kis; .

“Pranešame, kad Lietkoopsą
jungos sistemos 1982 m. pareiš- 
ka moteriškai šiltai avalynei dėl 
resursų stokos pilnai nepaten
kinta, todėl organizuoti neper
traukiamą prekybą visų dydžių 
šilta moteriška 
galimybės. ■

lėtėjo. Senieji reiškia nepasiten- lietuviškai dairiai arba £*es-
a, kad atvykusieji labai 
mažai prisideda prie L_____

veiklos. Ne visos organizacijos 
j bemoka pažadėtus įnašus. Tas 
pareigas dar gerai atlieka Rau
donosios Rožės klubas, SLA 
kuopa, šv. Antano Draugija ir 
Kareivių Draugija. Dabar šky-

mei sukompanuott Pirmoji pre.
BALFo $125, antroji $50 ir trecioji

$25. š;as premijas skyrė J.J. Ra
čiūnas. Konkurso komisija: A. 
S. Pocius, J. Kudirka ir K, Gau- 
ba.

Įkurta Žiburėlio draugijos pa
žangiesiems studentams remti.

ov’ok-nn riaus veikla vėl pagyvėjo. VaL m. Zolpienė draugijos sekreto- 
avalyne nėra dyba; pirm K Deveikis, vice-

.. ....... , ; pirui. I.. Kazlauskas, sekr. Sko-Kas neria audinį autams, pra-’ . . n /ri ■. , - 4, ... ’ ‘ , i rupskas ir izd. h. Genys. (Paim-nesame, kad respublikos direk- . i T • < • v
1949 m.

lyvinių organizacijų nurodymai“ T"? “''“"u'r n , .’""’“į 11 3 d'>ikŪrė 
iOit ....• f„ri„ puria Kareivų; Moimy Drau- Lietuvos Tremtm.u Kulturo,

ta iš Cicero Lietuviai).

1981 metais- pradėtas kai kurių 
padidintą paklausą turinčių pre
kių racipnalizayimas, prie kurių 
priklauso ir medvilniniai audi
niai. šių prekių pardavimo tvar
ką nustato rajono Liaudies de
putatų tarybos, vykdomasis ko-

' gija. Sumanytojas kun. S. Ado- 
! minas. Draugijai vadovavo NL 
Sudeikienė, J. Čepulienė, S. Mic- 
kūnienė, F. Sudeikis ir, kitos. 
Likvidavosi 1948 m.

Aleksas Ambrose,
\\ V ' i ‘ *1 ■< - Ą ' - .

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

'‘ c ąutoriįs, ? . ■ 5 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai),.

664 psk, vardynas. ;
• ,.r i . . • •

Minkšthy&šeliai. ■ Kaina $15.
■ persiuntimas — $1.

-1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugi ja

■ - MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West ,69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 125-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARIJA NO REEKIE N1

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71»t St, Chicago, ID.

« rffJgllNGAJ fflPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAJU 
DUMTNAl > KOSMETIKOS aXIKMKNYS

Atdara šiokiadieniais nuo
| vai ryto iki 10 vai vakar*.

' A : A W aTiaT 4 .y iit ilunrni i

i

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

’< Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
W. 69th SL, Chicago, m. 60621 ♦ Tel WS-27»1

Inž. MODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

E PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

(r patarė mums toliau studijuoti.

mitetas. Medvilininių audinių 
asortimentą vartotojų koopera
cijos organizacijoms nustato 
Lietuvos TSR prekybos minis- 

' terija sutinkamai su respublikai 
skirtais resursais. Lietkoopsą
jungos valdyba numato š. m. 
ketvirtame ketvirtyje savo pra
monės kombinate organizuoti 
autų gamybą ir medvilninių at
raižų”.

Būrelis. Pirmąją valdybą suda
rė: pirm. Br. Macevičius, vice- 
pirm. >P.. Starkienė, sekr. V. Tu- 
masonienė, inžd. KJBružas. 1953.

i 3. 9 d. persiorganizavo į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenę., 
Pirm. V. Žilinskas, vicepirm. P.. 
Nedvaras ir P. Kurdzikauskas; 
sekr. B. Andriukaitis, ižd. kun. 
Ą. Stanevičius.

(Bus daugiau) ’'

— Pierluigi. .Pagliąi, atvežtas 
į. Italiją, tuojau turėjo būti nu
vežtas j ligoninę. Jis turės stoti 
teisfnan už 1^80 m.-'traukinio iš
sprogdinimą' Žuvo 74, virš 200

(Iš Europos Lietuvio) buvo sržeistL - / ■ ‘

• LITERA TORA, lietuvią literatūros, peno Ir mofale 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vlne< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M.K_ Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kašubou/A. Rūkltelės ir A. VarM 
kūrybos poveikslais. 385 pust knyga kainuoja tik 83.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsi- 
tiniq šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
iventes Ją istoriją ir eigą. |domi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dudmenlmii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapią knyga 
parduodama tik ui 12. . . \

• LIkTu V (AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*malat»fa 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričią duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukom!*.' pabaleoje duodama 
vitovardžią pavadinimai Ir Ją vertiniai J voMeSą kaKą~ Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprfisią Žemėlapis. Kaina M,

> KJ LA U M tS LfMf, rašytojo* Petronėlės OrintaRės atfr
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprU. Lietuvoje Ir ptr- 
maišiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. t ;.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupran
ta* Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik a* 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją. Dabar būtą Jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Kny?a yra didelio formato, 265 pualapią, kainuoja 16.

> BATTKTNfS NOVKLtS. M. tosčenko kūryba, J. Vakfčfe 
vertima*. >08 pat knygoje yra 10 sąmojingą nevėlią. Kaina fl

Knygo* gaunamo* NauJIenme, 17W So. HaMed St, Chfcaga,

3 — Naujienos, Chieago, 8, DI. Friday, October 15. 1982
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A PEŠKYS

ST. LOZORAIČIO JR. PASKAITA
(Tęsinys) litinės komisijos pasvarstyti ne-j

Grįžtu dabar prie paaiškini-! zoliucijos projektą, kuriame yra I 
mo. Toji konservatorių grupė sakoma, tarp kitu, kad Europos 
paprašė Europos parlamento po- paralmentas išreikštų viltį, kad

As 9f January L 1W$ 
S^cdMicft Bxtvm

Chicago $45.00 per year. $24-00 p« 
gfx months, $12,00 pe? 3 months. & 
ather USA localities $404)0 per y$ir 
K'\00 per ex months. $12.00 p® 
three months. Canada $4o4X) per year: 
ether countries $48.00 per year.

25 cents per

pusei metu ■ ■ .... ... > m,, ■ $22.00
trims nWcreiarrw — , $154)0
Tieuaa m^soėui - $ €00

____
aeums . Mb.m
pusei metu — -r . - ... - $24.0
yisoam aAr tirtai w . t AO

Hue sausis pirmos 4I«es 
DUnriSčic

Chicagoje ir priemies&uose:

metams ___________ .. ,$45.0C
pusei metu _____ S24.0C 
trims mėnesiams ___ __ $12.00
Yienim mėnesiui ___ $54)0

aivose JAV rietee:
metams --------- _____ $404)0

^žaienraam
metami  S484X 
pusei sete _____ 01.00

Naujienos ete> kaarnen, Iwanria^ 
sekxnadieniux. 1 wzia Aujienu .ben 
drovė, 173$ Sc. Halsxed Ckicaau 
IL 80608. Teist W^liXL

Mnl<^ r<Ha peMi Im?

Orderiu karte M witaxmx.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. išskyrus
n^o 8 tsL ryto iki 5 vai popiet fcžtedfcnteii — iki 12 Tll.

pročių ir teisingų principų nepaperkami žmonės. Kai rei
kėdavo padorių ir nepaperkamų žmonių kuriai nors Į^&i 
gai aptvarkyti, tai Richard J. Daley kreipdavosi Į lietu
vius. šerifas Elrod, arčiau pažinęs lietuvius, taip pat pasi
rinko teisnigus, drąsius Įstatymų vykdytojus ir nepaper
kamus lietuvius. Nėra ko stebėtis, kad šiandien ČMeą- 
gos apskrities šerifo Įstaigoje yra didokas būrys drąsiai 
pareigas einančių nepaperkamų lietuvių.

Lietuviai labai gerai pažįsta šerifą Elrodą. Kitose 
valstijose šerifo pareigas einantis pareigūnas tampa gy
ventojų pabaisa. Lietuviai šerifo Elrod nebijo. Lietuviai 
turėjo progos pažinti R. Elrodą dar tais laikais, kai Ei 
rodąs nebuvo šerifas. Jis buvo Chicagos tarnyboje, jam 
reikėjo Įrodymų nusikaltimams. Jis rizikavo ir smarkiai 
nukentėjo. Nukentėjo visam gyvenimui.

Lietuviai žino, kad R. Elrodas yra padorus teisinių-

Ričardas Elrodas dar kartą kandidatuoja Cook 
County apskrities šerifo pareigoms.

Lietuviai rinks šerifą Ričardą Elrodą
Chicagos lietuviai lapkričio 2 dieną savo baisus ati

duos dabartiniam šerifui Ričardui Elrodui. Tai paaiškėjo 
Lietuvių Prekybos Rūmų narių mėnesiniame susirinki-' 
me, Įvykusiame spalio 13 dieną Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno posto namuose.

Juliaus Kuzo vadovaujamų Prekybos rūmų susirin
kime dalyvavo daugiau negu pusantro šimto narių ir. 
svečių. Visi norėjo išgirsti šerifą Elrodą, bet jis buvo už
imtas, turėjo dalyvauti dar dviejuose susirinkimuose.: 
Vietoj šerifo Elrodo, kalbėjo jo štabo pareigūnas, kaip 
lietų-viąi ir. kitataučiai'- privalo gintis nuo vagilių, sukčių 
ir Įsibrovėlių Į namus. Buvo .ir filmas, parodęs kaip prak
tiškai reikia apgauti vagilius, slėptis nuo. Įsibrovėlių, tu
rėti stiprų švilpuką ir telefonu ar. kitomis priemonėmis 
šauktis policijos pagalbos apginti gyventojus nuo vagilių, 
o sučiuptuosius vesti teisman.

Al Kumskis supažindino susirinkusius su šerifo ve
damu darbu ir lietuviams bei visiems čikagiečiams teikia
mais patarnavimais, jam pačiam teko diffati šerifo ofise, 
jis žino, kaip šerifas Ęlrodas taiko įstatymus praktiška
me gyvenime.

— R-ičard Elrod jau dvyliką metų eina Cook apskri
ties šerifo pareigas, pareiškė Naujienų redaktorius, 
pirmuoju pakviestas Juliaus Kuzo sukviestame susirin
kime tarti žodi. — Per tuos metus šerifas Elrod turėjo 
progos pažinti Chicagos lietuvius, o lietuviai dar geriau 
pažino Elrodą. Mūsų šerifas yra teisininkas, geras psi
chologas ir, kas svarbiausia, yra doras žmogus. Seni ir 
naujai atvažiavusieji lietuviai žino, kad aukštus moks
lus baigusių advokatų ir gydytojų tarpe gali būti nedorų 
žmonių. Kartais Amerikos teisėjai juos pasiunčia už gro
tų pasimokyti, kaip reikia dorai gyventi ir nedaryti savo 
kaimynui to, kas tau negera.

Šerifas Elrod turėjo progos arčiau pažinti lietuvius, 
senus h' nuo komunistų bei nacių pabėgusius mūsų tau
tiečius. Tai žinojo ir kiti Chicagos pareigūnai. Kada jiems 
buvo reikalingas padorus ir teisingas, nepaperkamas pa- Į 
reigūnas, tai sukdavo galvą Į lietuvių eiles. Palyginus su 
kitomis tautinėmis grupėmis, lietuviai buvo padorių pa-

kas, kad jis pripažįsta pagrindines žmogaus teises, kad 
jis savo pareigūnus išmoko, ką veikiantieji Įstatymai 
sako ir ką jie draudžia. Gyvu pavyzdžiu jis kiekvienam 
savo tarnautojui nurodo, kaip reikia elgtis žmonių tar
nyboje. Lietuviai Šerifą Elrodą tris kartus išrinko šerifo 
pareigoms, mes visi ji išrinksime ir ŠĮ kartą.

Susirinkimo vedėjas Aleksandras Kumskis pakvietė 
ir kitus lietuvius tarti žodį apie Chicagos šerifą Elrodą 
Kalbėjo Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto attsovas 
Jonas Paukštis, buvęs Chicagos teismo teisėjas A. Wells 
ir kiti. Naudingiausių minčių pabėrė pats šerifas Elrod.

— Esu Cook apskrities gyventojų tarnyboj, — pa
reiškė šerifas Elrod. — Esu žmonių tarnyboje eidamas 
šerifo pareigąs. Buvau žmonių tarnyboje, kai šerifo pa
reigų dar 'nė jau. Būsiu žmonių' tarnyboje, kai šerifo pa
reigų jati lieišrn. Neriu pasakyti, kad jūs visi, čia susi
rinkusieji, taip pat esate žmonių tarnyboje. Jūsų atvyki
mas Į ši susirinkimą parodo, kad. ne tik jūs pritariate 
mano vedamam darbui, bet ir Lietuvių Prekybos Rūmai 
bei visos tos organizatijos, kurioms jūs priklausote, pri
taria mano vedamam darbui. Kol jūs man pritarsite, aš 
tą darbą tęsiu, o kai nepritarsite, manęs neišrinks ir aš 
vedamo darbo negalėsiu tęsti.

Įstatymų leidėjai stengiasi būti gyventojų tarnyboje. 
Jie leidžia tokius Įstatymus, kad krašto gyventojams 
būtų naudą. Jeigu jie leidžia blogus Įstatymus, tai krašto 
gyventojai gali tuos pareigūnus pakeisti.

Amerikos reikalų tvarkymui yra administracija. Ji 
stengiasi taip valdyti kraštą, kad gyventojams būtų ge
riau. šerifas vykdo Įstatymus, kad gyventojams būtų 
geriau. Išprašydamas nemokančius už . butą jis taip pat 
patarnauja tiems, kurie stengėsi namą-pastatyti, ji pri
žiūrėti, kad nebūtų ardomas namas ir skriaudžiamas 
savininkas.

Amerikos teismai saugoja, kad Įstatymai būtų tiksliai 
suprasti, kad jie būtų teisingai vykdomi ir kad teismai 
būtų gyventojų tarnyboje.

Plojimais susirinkusieji išreiškė nadėką už pagrin
dinių šerifo Įsitikinimų nuoširdų išaiškinimą. Svarstymo 
metu paaškėjo. kad šerifo sm ėlis buvo girnas Lietuvoje.

Susirinkusieji patys prižadėjo savo balsus atiduoti 
šerifui Elrodui ir kitus kviesti, kad už jį balsuotų.

užsienių reikalų ministrų kon
ferencija Madride padarytų vis
ką, kas jos galioje, kad šitų val
stybių, reiškia Baltijos vaisty
ti svarstyme ir išėjo balsavimo 
metu. Šis dalykas mums yra ne
paprastai skaudus. Man atrodo, 
jeigu šita rezoliucija plenume ir 
praeitų, ji turi būtinai praeiti 
didele balsų dauguma. Neužten
ka, kad ji būtų nubalsuota vieno 
ar dviejų, ar trijų balsų daugu
ma. Tai būtų nepaprastai nema
lonus faktas,jei senos ir gambin- 
gos, Europos socialdemokratų 
parti j os nedalyvautų Lietuvos 
bylbs pravedimo plenume. To
dėl man atrodo, kad reikėtų,kad 
kiekviena organizacija šiandien, 
kiekvienas veiksnys kreiptųsi iki 
lapkričio mėn. paskirai i kiek
vieną deputatą Europos parla
mento, kurių adresus galima 
duoti ir pavardes galima surasti 
ir prašyti, kad jie kiekvienas pa
remtų Lietuvos laisvės bylą. Aš 
kreipiausi net į kaikurių komu- 
n'stų partijų deputatus, kaip, 
pavyzdžiui, į Italijos komunis
tų partijos deputatus Europos 
parlamente, nes jie yra ne vieną 
partą pasakę, kad jie pripažįsta, 
jog Baltijos valstybės buvo už
imtos Sovietu S-gos. Mes gali
me. paž:6rėti, ar jų šitokie pa
reiškimai yra padaryti sąžinin
gai, ar .jie buvo įsitikinę tais pa
reiškimais, ar ne. Taigi, laiko ne
daug. Tai yra istorinis faktas.

Paskutinį kartą Europoje Lie
tuvos okupacija buvo pasmerk
ta 1950 m., lygiai prieš 32 me
tus. Laiko tarpas yra ilgas ir la
bai skaudus.

Toliau, kad apie kitas tautas, 
kurios kovojo už savo laisvę, 
buvo daug dažniau ir daug dau
giau kalbama. Tačiau, vistik ro
do, kad net po 32 metų, Euro-

koje kažkur yra, .pas kažką sąži
nė, kuri nėra visiškai užmigusi 
ir, kuri galvoja apie Lietuvą, 
galvoja apie Europos kaikurių, 
tautų laisvę ir nepriklausomy- 
tę.

Dabar, neseniai, kitas tarptau
tinės politikos plotmėje, gana 
svarbus įvykis, kur gal būt mū
sų ir nebuvo pastebėtas, tai yra 
popiežiaus ir Prancūzijos prezi 
dento Mitterrand© padaryti pa
reiškimai, kad vadinamieji Jai-’ 
tos susitarimai ir jų pasėkos Eu
ropoje būtų, pagaliau,, sųlikvi- 
duotos. Labai įdomu, pirmą kar
tą, kad valstybės galvos., šiuo,at
vejų ir šv. Tęvą^ -padarytų to-. 

- kj pareiškimąi. .Manau, , kad 
mums lietuviams, šie raginimai, 
yrą labai svarbūs. Ir mes, kur' 
ir kaip galėdami turime ršiucj 
klausimu išreikšti savo neigia
mą nuomonę kalbamų susitari
mų atžvilgiu, nes tų susitarimų 
faktiškai nėra. Tik prieš tai, pa
tys sau turime išsiaiškinti, kas 
yra tie Jaltos susitarimai, pada
ryti 1945 m. vasario mėn/‘trijų 
ddžiųjų sąjūh^imWų: Jungtinių 
Amerikos Valstybių. Didž. Bri
tanijos ir Sonetų S-gos. Vigas 
Vaakru pasaulis, .norėdamąs pa
aiškinti savo . nenoro, kuriuo 
nors būdu kištis į Rytų Europos 
reikalus, nuolat remiasi tais Jai-. 
tqs susitarimais, .Esą, labai liūd-^ 
na. kad Ktyiho pusiasalyje pre
zidentas .Rooseveltąs nusileidęs 
Stalinui ir Sutikęs su Europos 
padalinimu į dvi įtakos sferas; 
šis Jaltos susitarimo aiškinimas 
yra labai patogus, jis leidžia Va
karams su pasigailėjimu žiūrėti' 
į Sovietų Rytų Europoje vyk
domą sm.urtą, ar tai Vengrijoje, 
ar tai Lenkijoje, ar tai Lietuvo-' 
j e ir pasitenkinti platoniškais 
užuojautos pareiškimais, ir pa-1

gal;au pąrėptįtf Ipes

I IŠOpI padą^ti”. Čtei.
1945 m. buvo susitartą, kad Eu- 

1 ropa liks padalyta į dvi dalis.
Ar taip yra? Kartais net nuo

stabu, kad tokie svarbūs klausi
usi svarstomi nepaprastai pa
viršutiniškai ir net nepaskaičius 
atatmkėino teksto. Pažiūrėjus į 
Jaltos konferencijos dokumen- 

: tūs. tuojau galima įsitikinti,kad 
i tai nėra tarptautinės teisės nu

matytoje formoje surašyta su
tartis tarp valstybių. Konferen
cijai pasibaigus buvo paskelbti 
dokumentai. Pirmas pasirašytas 
trijų didžiųjų, reiškia, Churchil- 
lio, Roosevelto ir Stalino, buvo 
pavadintas komunikatu; antras 
pasirašytas Jaltoje, taip pat da
lyvavusių trijų užsienių reikalų 
ministru, yra pavadintas proto
kolu. Jame kiek išsamiau pakar
tojama tai, kas numatyta ir pa- 

; sakyta komunikate. Krenta į 
akis ir kitas faktas, kad kaiku- 
rie nutarimai, kurie liečia drau
gingas šalis, kaip antai, Lenki-
įa, Draugingas todėl,kad jos tuo 
metu juk buvo sąjungininkės, 
ir buvo padaryta neatsiklausus 
nei tos šalies vyriausybės, nei 
tautos. Kitaip sakant, tai yra 
nutarimai padaryti trijų sąjun
gininkų, turinčių savo rankose 
jėgą ir galinčių savo vienašališ
kus nutarimus primesti kitiems, 
turintiems mažiau jėgos.

Eikime toliau. Protokole yra 
liečiami svarbiausi tdiineto rei
kalai ir Čia yra sunku juos visus 
paminėti. Tačiau reikia iškelti 
garbiausius. .Protokole yra sa- 
koma, .kad susidarius naujai pa. 
tieciai Lenkijoje, tai yra’ją -už
ėmus raudonajai awmjai, prisi- 
irfirkimęAtp- mėto.MĖuac^ą: bus 

‘ sudalytą-koalicinė vyriausybė, 
kurion Įeis ,tąip pat ir vadina
mieji Londono* femigraritiniai 
lenkai ; ‘ ■-

Taigi, negalėdami sutramdyti 
Sovietų, Vakarai. sutiko- esmėje 
su prosovietine vyriausy.be Len
kijoje. Teisybe, protokole pabrė
žiama, kad Jaltos k^J^rencij.os 
dalyviai pripažįsta Atlanto Char 
tos paskelbtus principus ir lai
kytais jais, pertvarkydami po
karinę Europą, kurioje tąutoms 
bus leista kurti demokratines 
institucijas, pagal tų fautų lais
vą. yąlią. . . : . . / ' ,

(Bus jaugiau)
> - “ --------- r-

— Sovietų Sąjungos, kom.unis- 
tų partijos sekretorius K. Rjni?-

labai pasipiktinęs K.tofjos 
rfeik.aląyiinų atšiuikti rusų k#° 
JegSs iš Mahdžūrijos.

— Kremlius nori tkikps su 
Kinija, todėl bandys dkr kat'lą 
tartis su Pekinu.

PIRKITfc JAV TAUPYMO BONUS

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ZEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Pagaliau Įėjo Lukošiūnas Petras, dvidešimt 

penkerių metu bernas, augalotas, stiprus, kaip 
ąžuolas plačiašakis. Visi jo bijojo, kaip ugnies — 
ir jauni, ir seni, nes buvo priekabingas ir ne
praustaburnis — nepagerbs tau nei žilo plauko, 
užvažiuos taip, jog nežinosi, nei kas atsakyti, nei 
kur akys padėti.

Jis buvo vienatūris s#hus senos Lu košių nie- 
nės, našlės, gyvenančios kitame sodžiaus gale.

— Ko, ko, bet tavęs, berneli, tai jau visai 
nelaukiau, — kalbėjo senis, žibindamas skalą. — 
Nedega, keltuva.

Bernas, vidury pirkios atsistojęs, apsidairė 
aplinkui ir nusiėmė kepurę.

— Garbė Jėzui Kristui’ — pasisveikino.
— Per amžių amžius!... Prisėsk, berneli, 

svečias būsi.
Įžibinęs ugnį, skaU Įkišo žibintin. Kieme ėmė 

šniokšti užėjusi smarkaus lietaus juosta.
— Kokia tavo laimė, berneli! Kai tik atėjai, 

u lietus ėmė pilti kaip iš kibiro. Girdi/ksfip 
šniokščia.

Bernas atsisėdo ant suolelio priešais stalo.
— Salta pas tave. dėde, ir drėgna. Matyti, pe

čiaus šiandien nekūrenai.
— Nekūrenau, vaikeli, nekūrenau. Kas iš tu 

kūrenimo, kad nėra kas virti.
— E, dėde! Matau, gyventi tau nelengva se

natvėje. Skursti vienas.
— E, vaikei! Tai tik rudenį. Visi skursta, kai 

saulės nėra, net medeliai girioje. Skurstu ir 
bet tai niekis — ne pirmas ruduo ir. duos Dievuos, 
dar nepaskutinis.

— Laimingas tu, dėde, — tau visados links
ma. 0 man nuobodu ir sunku — lyg katės širdį 
graužia. Vietos sau nerandu, dėde! Patark, kas 
daryti, kad iš proto neišsikraustytam ..

— Va, va. vaikei! Kalbi, kaip tavo tėvas kal
bėjo jaunas bebūdamas. Jėgų daug tari ir nežind?, 
kur jų dėti, kai darbo nėra. Seniau tokie eidavo 
po tiltais gulėti, o dar seniau, sako, vykdavo kaž
kur svetur plėšikauti...

— Et, niekus, dėde, railini! Aš atėjau rini
tai su tavim pakalbėti, pasitarti, o tu tik juokauji 
iš manęs.

— Aš ir nemanau, vaikei, juokauti. Pats jau
nas buvau ir žinau, kaip sunku, kada širdis nepa
tenkinta. Tu ją labai myli? — mirktelėjo viena 
akimi skerdžius: — prisipažink.

— Iš kur tu žinai, kad aš myliu? — nusiste
bėjo bernas. — Gal tiesą žmonės kalba, kad tU, 
dėde, esi raganius? .. .

Senis patenkintas nusišypsojo.
— Raganius ne raganius, bet kad tau Žlabio

Verutė patinka — tai nesunku atspėti.
— Tfu! — nusispjovė bernas. — Nenorėjau 

tikėti, kad esi raganius, bet dabar matau, kad 
tiesa. Kekių būdu būtai kitaip sužinojęs, jei aš 
ickiąj gyvai dvasiai nesu apie tai nei vienu žo
džiu prasitaręs!

— Tavo širdis, berneli, man pasakė. Kai tik 
Įėjai — ėmė ir pasakė, o širdies balsą aš visuomet 
suprantu. -Štai ir dabar ji, nabagėlė, skundžiasi, 
kad Vemtė ne tave myli, tik Kukio Joną.

— Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Dvasios 
Šventos! — persižegnojo bernas. — Jei jau tu. 
dėde, visa žinai, padėk man, patark, kas daryti.

— Sunku tau. vaikeli, kas patarti, taip, iš 
greitųjų...

Ir senis pasikasė pakaušį.
— Aš, dėde, nežinau pats, ar man pasikarti, 

ar man pasigerti. Tik taip ilgiau gyventi nebe
galiu.

— Kam, vaikei, kartis, jei galima pasigerti. 
Tik štai bėda, kad nėra iš ko pasigerti — pinigų 
neturiu, o be pinigų man žydai neduoda.

— O aš. dėde, štai gavau.
Ištraukė iš kelnių kišenės degtinės butelį ir 

pastatė ant stalo.
— Ir užkąsti atsinešiau. — kalbėjo toliau ber

nas, iškraustydamas kitas kišenes: — paVogižu 
iŠ motutės sūrio ir dešrų. Tik duonos nepasiėmiau
— užmiršau. Gal turi. dėde.. .

— Duonos tai dar rasis vienas kitas grąužlys,
— nurrmino skerdžius, imdama skalą iš žibin- 

čio. — Tu pasėdėk truputį patamsėję, berneli, ąš 
tuo surasiu.

Po trumpos valandėlės grižo, nešinas duonos 
lustu ir mažu stikleliu.

Įkišo skalą žibintin, duoną ir stiklelį padėjo 
ant stalo, meiliai paglostė butelį degtinės. Atkišęs 
kamštį, pauostė. ' .

— Geras tu, vaikeli! Gaila tik, kad tavęs 
žmonės nemėgsta, ir likimas tąu nepalankus.

— Ima žmones velniai, mažai jie man rūpi, 
— pamojo berims ranka. 1% kad man niekur 
ir niekas nesiseka, tai tu tiesą pasakei, dėde. Ir 
kodėl nesiseka, pats nežinau. Rodos, ir stiprus, ir 
sveikas, ir dirbu gerai, netinginiaudamas, ir ūkį 
tėvas gerą paliko, o nesiseka — ir gana!...

— Netiesą, bemcij, kalbi, viskas tau sekasi, 
kiekvienas darbas tave rankose verda. Tik mer
gos tavęs bijo — štai kas yra. 0 tavo širdis, ber
neli. merginų meilės reikalinga. -

Senis prisipylė stiklelį.
— Sveikas būk, -r- besikreipė į berną.
— {.sveikatą.
Senis išvožė Iki dugno ir, pildamas kitą, kal

bėjo:
— Tu kaip ugnis, kaip viesulas, o mergbs 

kvailos, tai ir būgštauja tavęs.
Pripylęs stikliuką, pastūmėjo bernui.
— Gerk, berneli, už jaunas savo dieneles.

(5us daugiau)
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B. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti

tokiu adresu:

ifM

Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

IMM

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd. Westchester, Ill. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai.

TeL; 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMŲ

GORDON
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stąsukaitu 1729 S. Halsted St
FP. LĘ. Chicago, IL 60608 !
(312)226-1344 24 Hour Service

TEL. 233-2553 
Service 355-4506, Pag* 06051

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ U GOS 

3907 We«t I03rd Street 

ValaSd^> pagal fflgi tarimu

Dzūkų Draugijos nartų visuotinis 
susirinkimas įvyks š. m. spalio mėn. 
17 d. 12 vai. Jaunimo Centre. Visi 
nariai ir jų draugai kviečiami atsi
lankyti. Draugijos Vaidyba i valąndų mirė Juozas Audėnas”.

Tąip jam tik ką dąįąr paskam
binęs p. Bačkis, Lutuvos atsto
vas Vasmgtqne.

Griuvo dar vienas stulpas. 
Griuvo nelauktai ir netikėtai, 
iki pat paskutinių dienų kantriai

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau. 
gijos poa tos tegini s narių susirinki
mas įvyks penktadieni, spalio 22 cL, 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po snįtrinkimą bus ir vaišės,

Eugenija Strungys

A. A. JUOZAS AUDĖNAS

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st SL T«L 737-5149 

Tikrina akis. Pritari ko altinius 

šr “contact leases”,

Eidamas 85 metus mirė Juozas 
Audėnas. §

Studijuodamas priklausė var
pininkams ir buvo studentu at
stovybės pirmininkas. Vėliau 
visą laiką buvo aktyvus liaudi-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGUA 
US6 )NKST Mrd STREET

Valandoa; antnd. 1^-4 popiet.

-.Ofiao telefonas: 774-2346,

T-. .■ " 1 'J UPX^IgWX'-L-SJR.!!

FLORIDA

Buvo baigęs teisių fakulteto 
ekonominį skyrių. Lietuvoje ėjo 
įvairias aukštas pareigas ir bu
vo iškilęs iki Žemės ūkio minis- 
terio, bet buvo paprastas ir vil
tiems prieinamas. Kai vokiečių 
gestapas išaiškino ir ėmė gau
dyti Vyriausiojo Lietuvos Išlai
svinimo Komiteto narius, kuria
me Audėnas atstovavo liaudi
ninkus, jis spėjo pasislėpti ir iš
vengė koncentracijos stovyk
los.

'■ Prostatos, inkstų ir ilapūma 
takg chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St, Petersburg, Fla. 33718

TeL (813) 321-4204

/ ..........
PE8KRAUSTYMA1

Leidimai — Pilu* epdnvds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charts 
ir VISA kortele*.

B. iERtNAS. TaL 925-306?

našta, vis dėlto jis dirbo ir ki
tus ragino dirbti, kad Lietuvai 
priartinus laisvę. Daug rašė 
spaudoje, bet daugiausia dirbo 
Tautos Fonde ir kurį laiką buvo 
VLIKo leidžiamos ELTos re
daktorius. Parašė knygą “Pas
kutinis Posėdis”, kurioje aprašė 
Lietuvos tragediją, kai raudei

Apdrausta* parkraustym^ 
ii įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAI
TpL 376-1X2 Erba 37M996

ESS5SSS?!

, SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽE1MOS VALANDOS

' Sešudieniiij ir sekmalieni&ir 
nuo &30 iki SL30 vaL ryta 
Stotieg W0PA - 1490 AM 

tran&liuojamos. ii mūsų studijos 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukus 
ToMu 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
' CHICAGO, IL «*29

RADIJO PROGRAMA 11

Serdausifi Lietuvių Radijo progrs-1 
ma Naujejaje Anglijoje, iš stoties į 
SVLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
Badieniaia nuo 8 iki &30 vai ryte- 
^duodama vėliausių pasaulinių j 
Rnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo - 
ną$ ir Valenfona Minkai- Biznio J

gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E,
ĖrMMfody, S*. B««ton. M**. 02127. I 
Telefonas 264-0489. Ten pat gau- Į 
oamofi •'Naujienos*', didelis pas- į 
rinkimAĮ betuvilkų knygų ir lie-1

atnašai
pažįsta

Mintimis prie Juozo Audėno kapo
Spalio 10-tos vidudienį su

skambėjo telefonas. Anoje laido tik 
pusėje Grožvydo Lazausko-bal- prie duona duodančio darbo. Už 
sas: '“'Liūdna žinia — prieš porą keliolikos mėnesių jis jau sava

noris karo tarnyboje. Būdama^ 
t 23 m^Įų vy^ jis pradėjo siekti 
aukštesnio mokslo, įstojęs j tre
čią suaugusiųjų gimnazijos kla
sę. Gi po dešimt metų pusinin
ko sūnus-ąrtęjas jau baigė uni- 
vergĮįęta mąks|us k gąvo djpįo- 

ir ištvermingai rėmęs mūsų lie- Į inuoto vardą.
tu visko gyvenimo politinį, visuo
meninį bei ideologinį pasatą. 
Žinojau, kad ir jo kūnas ne i^ 
granito, kad kiekvieno žmogaus 
amžius >— ------ -  -—~r|*^ •- r . -
įspraustas į laiko ribas, tačiau su A- Smetoną pąkvįętė į. yyriausy- 
Juozu dar taip neseniai diskuta-* b? kelis žmones iš opozicinių 
vom, kokį straipsnį jis rašys į Jų tgrpQ buvo ir liaudi-
naują ‘"Varpo” numerį- • • i niukąs Juozas Audėnąs, užėmęs

Slegiantis netekimo jausmas 
sukėlė daug minčių apie iš mū-

pastininkų kursus. Bei tai buvo 
pradžia, lik įsikabinimas

faktas rędo sy. kokiu veržlumu 
bei darbštumų anoji karia sky
nė sau kelią į gyvenimą.

Artėjant Lietuvos valstybei 
yra n e i š v e ngiamąi ‘ pavojaus valandai, prezidentas

Lietuvai tačiau jis 
neliko skųmigitj. Reikėjo drąsos 
ir pąsįąukujiiua būti anuo uac‘ų 

, ęą^dymo melą Vyriausiąją Lie
tuvos LšUisviruuo bįumrlvio or
ganizatorių tarpe- VėIUm. jau 
.ąąftl už Lietuvos r>bų, reikėjo, 

{atisakius uųo geresnės med^a- 
gipis pądąUes užtikrinimo, dide
lę gyV-JliiUQ dąlj pąskirti darbui 

,ir rūpi‘sčiąrrts dėl Liętųvos^ais- 
viniuio. Reikęję yisąd būti tpu, 
kur Lįetuvio sąžinę šaukė. 11,01- 
kėję atsiliepti tęn, k.ur buvo 
paskelbtą neliesą. Reikėję rą- 
įg*xili tuos, kurią uiumšo sava
lietyviškų ar idąjiuę pareigą.__
Keikęjo padiąsanli tuos, kurie ^r" 
ąąito nųsivyliipan. i"

Ir Juozas Audėnas visa lai da- [ 
Irė. Kaip tremtinių organizato
rius pokario Vokietijoje, kaip 
VLiKo pirmininkas, vicepirmi- 

’ niukąs ii- iki mirties Lietuvos 
.aisve susirūpinęs idealistas. O 
taip pat ir kaip pavyzdžiu švie- i 
ėiautis dr. Vinco Kudirkos idėjų 
skleidėjas, Lietuvos Valstiečių 
Liauditobkų Sąjungos pirurū- 
nas U ''Vai'po" žurnalo beadi'ą- 
dar^uų rašęs kiekvienąme nu- 
meryję apie pavergtos peluvos 
golgotą-

Gyvęftiutaš, žipopia, ęjs savo ' 
kelią, tačiau muilyae neišnyks
ta slęgiąulįs klausimas: kuo. pa
keisime pųvirtUki stulpą?

Antanas Kučys j c:

vo ąkjmis matęs, kaip Lietuva
sų išsiskyrusį Lietuvos valstybi- * nepalyginamu

tepapų progresąvo, jam buvo 
lemta būti ir tų keliolikos vyrų 
tarpe, kurie 1940 metų birželio 
14-15 naktį turėjo nuspręsti: 
ginti Lietuvą, ar ją, vengiant 
kiąujp prąliejųno, be šūvio pa
vesti Maskvos mplonęį. Trys ge
nerolai, kurie fcuvp atsakingi už 
kąriųomanės pąjęęngįipą, pasisa
kė, kad mes nepasiruošę ginklu 

iki 21 melų amžiaus too arto-1 "* tada vienas‘iš jų
jas, mokęsis, bet nebaigęs pta-Į i0--* su geenns Gųm,- 
džios mokyklos. O pąskui išėjo 3 
į miestą, Liętųvąi. ir sau ateitį 
kurti. Išlaikęs raštu iš lietuvių 
kalbos ir aritmetikos egzaminus, 
jis buvo priimtas į trijų mėnesių

ninką, rezistentą, publicistą, vi
suomenininką, idėjos draugą ir 
bendradarbį /Warpo” žurnale.

Juozas buvo tipiškas anos kar
tos, kurios rankomis ir-protu kū
rėsi nepriklausoma .. Lietuvos 
valstybė, atstovas. Kaip pusinin
ko, dirbusio ne ant saVo nuosa
vos žemės, sūnus, tėvams nuolat 
keliantis iš vieno ūkio į kita, jis

noji armija jau turėjo įsakymą 
okupuoti Lietuvą.

S. Paulauskas

išskubėjo..
gojąus stoty pasilikti okupantą.

O tolimesnis Juozg keliąs 
kąip ir visos tautoj: 
čio teroras, nacių okupacinis 
brutalugias, ieškojimas prie
globsčio nuo patirto jo siaubo 
Vokietijoje, apsistojimas Ame
rikoje.

Iš kaimo artojo pakilęs iki

Pavergtoj Lietuvoj
NUBAUSTA PRIESKONIŲ

PARDAVĖJA J

Uktoęrgiętę Oną Potąpovą ap
rūpindavo šeūnminkes priesko
niais. Vąiįnėdąma su krepai u, 
pilnų vaniUnio cukraus, pipii'U, 
cinaiuono bei kitokių prįesku- 
nių, ji kęRąvęi ląrp Rągao ir Ki
tų nuęstfį: Vkuąęrgęa, Mplėtų, 
Širvįąįų, Utęnos, RokUkk) ir 
Kupiškio. Bet Kupiškyje ji įkliu
vo. Mat, ten dirba “liaudies 
draugovininkas”, energingas sa- 
nitarijos-epidemiologijos stoties 
vyr. gydytojas Rimgaudas Mar
kelis. Jis ir pranešė milicijai 
apie “parazitą”. j

Kupiškio rajono liaudies leis- • i 
mas nuteisė A. Potapovą dve- j 
jiems metams lygtinai su 5 melų | 
■bandomuoju laikotarpiu.

(Iš Europos Lietuvio) I

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Lįetuv^s val^ečiu liaudininku ir Vyriausio 
Lietuvos Iskisvinimę Komiteto veikėjui

1 g S ■: *

JUOZUI AUDĖNUI
mirus,

ręi^ųyjjc gg£šii(ląia užucjąųtą šeimai, artimiesiems ir 
ją Hiiv <lrąjy»ąms.

LIEJ I -VOS SOGĮALDEMOKRATŲ PAUTUOS
L ’VIENIO. DELEŲACIJA. ir
AMEIUKOS LIET, SOCIALISTŲ S.^JUNGA

Negailestingą mirtis 197Ž RP- 11 d. nutraukė Danty Gydytojo*

A, t Ą, Rožės Tijūnienės-Paurytės

o sta

Palaid

G 
Dievo

M žemišką eyveouna, pa|ikdamą giliame liūdesyje 
VVH 40NĄ if kitus artimuosius.

abai greitai bėgą ląikas. rodos, taip neseniai buvo mūsų tarpe, 
jau septyneri metai, kai isįeliavo amžinybėn, kui* susitiko — 

Vytautė, tėvus, brolius, sesęrį ir kitus anksčiau iškeliavusius, 
lota iv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

mčiaųie savo maldas, prašydami mirusią! 
ptorėjusi dangaus malonę užtars mua* pas 
tumėųi susitikti ir gyventi amžinuęju cyye-

s

Jėzuitų koplyčioje spalio 1 
io5 šv. Mišios už mirusios 
prisiminti ir bendroje mal

d., sekmadieni. 12 vai. bus 
siela- Prašoma artimųjų ir 
oje dalyvauti.

JONAS TUCNAS

NUONUO

Midland Mvmp ^oian 
nauja taupymo u. *uunx 
paskolų reikalus visos mū- 
*ų apylinkės. Dėkojimą 
Jumą už niurna parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu- 
me būti Jums naudingi u 
ateitvte.

Midland Mvmp 
ns uja taupymo u. *uunx 
paskolų reikalus visos mū- 
*ų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimu. Mes norėtu* 
me būti jums naudingi u 
ateitvte.

i M >100,000
2657 W. 69 STREET 
Chicsg*. IL 6062.

T*1 *25-7400 
•929 so. marlėm ai 

&rldęsvfew, IL 404j
T«L 59S-9400

i M >100,000
2657 W. 69 STREET 

C hi cap*. IL 6062 .
T*1 *25-7400 

•929 so. marl cm ai
Bridgeview, IL 604a 

T«L 59S-9400

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60622

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 604X2

phone 154-4470phone 254-4470

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODEŪNHKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2633 W. 71 st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Teįef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South. 50th Avenue

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIMS 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai: .

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Hefsvtę

LAMlertvię

Direktorių

AMCULANSO 
patarnavimas

TURIM*

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICJ)

2*3^ WEJfC SyU 8TRĖJST KKfubBc 7'1214
UOZM SOUTHWEST HIGHWAY. nuo» Hilu, 11L 974-441|

I 
i

I

BUTKUS - VASAITIS
Tel: OLympic t-l Hi I

048 8a. CALIFORNIA AVE. TeL: LAMyKU 1-M71

Uli

uimuuniinJ
Fridav. October 15, 19X2



Hi

Rengėjos

STATO

Čikagos ir apylinkių visuomenė kviečiama atsilankyti

ŽIAURŪS
n.oo

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

Interest Compounded 
Daily >nd Raki Quarterly

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BUSS. OPP. - 
Biznio' Proga

IN TOWN
— Miestą

Interest Ratn 
Paid on Savings

PASSBOOK 
SAVINGS...

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Ave.

Tel. 523-3685 (

A. T V E H A S
Laikrodžiai It brMftnybfc

Pirdivtnm ir Taisymas --
U46 West Pth Strw! ,
Tat RE public 7-1*41

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

Chicagos patriotinė visu ome. 
nė yra kviečiama dalyvauti aka
demijoje, kuri įvyks š. m. spali'

— Marquette Parko Lietuvių 
Namu Savininku organizacijos 
nariu susirinkimas įvyks spalio 
15 d., penktadienį, 7:30 vai. vak, 
Šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Pirm. Zigmas Miku
žis praneš apie mūsų kolonijos 
reikalus. Prašome visus gausiai 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Gard Readings

P. Zapoliie Aesirt 
320IH W. 95th ft 
Evotf, Parių I1L 
60642, . 424-MM

sae us for 
financing 

AT OUI LOW IATB

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzfa Ava. 
Chicago, UI. 60629

Tel: 778-8000

Muzika ALOYZO JURGUČIO
Libretas AURELIJOS BALAŠAITIENĖS 

Režisūra LIUCIJOS BUIVYDAITĖS-AMBROSINI

EsmmI. £m*4 — l>ard«vlinv|
UAL ESTATE FOR SALI

Siuntiniai, i Lietuvą ■ 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 ArcherAvenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

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. Aluminijaus 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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

š. m, spalio 30 ir 31 dienomis 
Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorijoje

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS • VALDYMAS.

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PARDUODA TAVERNĄ gera
me rajone, su sale. 4 butai ir 

priedo sklypas.
Skambinti 254-5311 

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

— ^Vytautas Palionis ir Ed
mundas Pranckevičius* abudu 

. aukštesniosios.' mokyklos moki
niai, deklamuos tautos .atgimimo 
dainiaus Maironio eilėdarą Mai
ronio sukaktuviniųmetų minė
jime, kuris įvyks š.m. lapkričio 
mėn. 28 d. Liet. Tautiniuose na
muose. Minėjimą rengia R. LB 
Kultūros.tarvba. * .

Choras, solistai, baletas, simfoninis orkestras 
Bilietai gaunami VAZNELIŲ PREKYBOJE 

INTERANATIONAL GIFTS 
2501 S. 71-ma g-vė, telef. 471-1424

— Šventos Mišios už Lietuviu 
Tauragės klubo mirusius narius 
bus atnašaujamos spalio 23 d., 
šeštadieni, 9 vai. ryto, Tėvu Jė 
zuitų koplyčioje, 5620 S. Clare-, 
mon t St.

PARDUODAMAS 4 butu mūri
nis namas su geromis pajamo
mis, netoli Lemon to. 8934 West 
98th St, Palos Hills, ĮL 60465. 

Skambinti tel. 598-5316 
arba 960-4876

D Ė M E S I O' - 
6240 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis- 

kims. Kreiptis: ;
A. LAURAITIS 

4«5 Sc. ASHLAND AVI. 
Tel 523-8775

1 Advokatas
\ GINTARAS L. ČEPĖNAS
S Darbo valandos: Kasdien: nuo 
\ 9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro.
‘ Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

2649 West 63rd Street 
Chicago, UI. 60629

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
To). 927-3559

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 50608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

®u*Si Jton.Tui.Fr1.9-4 Thur.9-> Mt. »-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

. — Buvęs Turkijos premjeras 
Bulent Eceyit išteisintas, jis ne
sulaužęs karo įstatymų- Bet jam 
primetami dar kiti kaltinimai.

GAGE PARKE išnuomojamas 
kambarys su virtuvės privilegi
jomis suaugusiems.

Skambinti GR 6-5920 * :

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

LOS ANGELES, CALIF.
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 

Ę^DERACIJA
Spalio mėn. 24 dieną, sekma- 

dienįj 12 vaL, tuoj po pamaldų, 
Šv. lyazimfėro • parapijos salėje, 
Los Angeles; mieste, įvyks Lie
tuvių Moterų 75 metų organl- 
uoto veikimo sukakties minėji
mas.

Tų mėtų- laikotarpyje moterų 
veikimo gairės keitėsi.

Per šį minėjimą, kaip tik iš
kels šių dienų Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pastangas iš
ryškinti religijai ir žmogaus tei
sėms daromas’ kliūtis. Lietuvo
je, sąžinės kalinių padėtį ir bū
dus, kaip galima juos sušelpti ir 
moraliai padėti.

Ta tema plačiai kalbės Gintė 
Damušytė.

Įvado žodį tars p. Vincė Zau. 
nienė,; kuri pasireiškia, kaip ga
bi politikė ir nuoširdi visuome
nininke, kai dirbo Lietuvių Mo
terų Federacijos- centro valdy
boje New Yorke. Programą 
praves teisininkė-Ramunė Ban
kus. • - ~ ?

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija,* Los. Angelės skyrius ma
loniai ^kviečia visuomenę .atvyk
ti į šią paskaitą;

— Filatelistų Draugijos “Lie
tuva” apžvalginio leidinio pri
statymas ir, po to, draugijos na
rių siisirinkimas įvyks spalio- 
17 d. (sekmadienį). 1 vai. popiet 
Jaunimo Centro kavinėj?. Visi 
kviečiami dalyvauti ir susipa
žinti su filatelistu veikla.

— Spalio 17 d. 11 vai. “Sanda- 
ros” patalpose, 840 W. 33rd St., 
įvA’ks visūbtiniš metinis' Čikagos, 
ir apylinkių liaudininkų susi
rinkimas. Po susirinkimo bus 
kavutė/ , 1 j..' ; V

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo abuminimua,

Dr< A. Gusiten — MINTYS IR DARBAI, 259 pgl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
lUsirūpiiiimjĮ ______ ____________________ __

Dr. A- J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, rveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ____

Minkštais viršeliais, tik __

Dr. A- J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

dėlė pagalba už tai, kad jis tvir- 
tai atsilaikė L Bendruomenės 

. audru metu. Kai frontininkų ak- 
Į tyvas skaldė ir suskaldė L. Ben- 

' j druomenę. jis nepasimetė, tvir-
■ tai ir garsiai pasisakydamas už 
> patriotinę bei demokratinę L.
■ ' Bendruomenę, pasiliko Reorga

nizacinės L. Bendruomenės gre-
■ tose ligi pat sr* o mirties.Tas liu- 

, di:a, kad velionis Jonas buvo 
j tvirttų principų žmogus. J. Vai
čiūnas yra rašytojos Augustai- 
tytės Vaičiūnienės sūnus.

J. Vaičiūnas buvo šakota as
menybė. Jis įeiškėsi literature- 

i je, ne tik prozoj, bet ir poezijoj: 
- rašė noveles, kūrė eiles, buvo ' 

gabus publicistas, aktyvus pat- 
\ riotinės spaudos bendradarbis, 
< patriotinių organizacijų narys. 
. Visi Jono darbai svieste švietė

Jau metai kai J. Vaičiūnas iš
keliavo į Anapilį. Graudžiu šir
dies jausnryi tenka konstatuoti, 
jog Jonas iškeliavo per daug 
anksti — vos tik vidutinio am- 
ž aus besulaukęs. Jam iškelia
vus, liko visuomeninėje, kultū
rinėje ir organizacinėje veik
loje didelė spraga. Velionio Jo
no itm stipriai pasigendama R. 
LB-nės veikloje. Suprantama, 
giliai liūdi ir jo gyvenimo drau
gė — žmona Laima.

Velionio vienminčiai organi
zuoja iškilmingą mirties meti
niu minėjimą, faktinai Marquet
te Parko apylinkės valdyba, any i 
linkės, kurioje J. Vaičiūnas pri
klausė ir aktyviai reiškėsi nuo 
pat L. Bendruomenės įsteigimo' 
meto, tai keliasdešimt metų. J. į 
Vaičiūnui tenka pripažinti di-i

tautine šviesa Ir nenugalima 
Lietuvos laisvės viltimi. Taip J. 
Vaičiūnas užsitarnavo taurių 
lietuvių pagarbą, tad jo atmini
mui ir yra rengiamas pagarbus 
ir iškilmingas mirties metinių 
minėjimas - akademija.

. Yra pakviesti trys paskaitinin
kai: bendruomerūninkas A. Juš
kevičius, jis nušvies, aptars J. 
Vaičiūno nueitą Bendruomenės 
kelią, teis. Al. Budreckas— šau
lio, Vanagūnas — Korp! Ro
muva, Nepriklausomos Lietuvos 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Koncertinę programą atliks dr. 
Briedis. Akademiją praves Dai
na Danilevičiūtė - Dumbrienė. 
Yra skirta laiko ir dalyvių pa
bendravimui prie kavos puode-

GAGE PARKE savininkas par
duoda* 2-aukštų mūrinį namą. 
1-mame aukšte 3 niięg., 2-rame 
aukšte 2 miegamieji. Rūsyje ga
limą įruošti butą. $64,000.

Skambinti 925-7626

mėn. 17 d., sekmadienį, 3 vai. p 
p., L'etuvių Tautiniuose Na
muose, Kedzie gatvėje.

Zuzana Juškevičienė

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICYMutual Federal 
Savinas and Loan

Dengiame ir'taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan- 
luojame ir esame apdrausti.:

ARVYDAS KIELA
■ 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, Ii. 60629
434-9655 ar 737-1717




