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AMIN GEMAJOL TARIASI SU PR
EUROPOS PARLAMENTO KOMITETO | 

REZOLIUCIJA APIE PABALTIJĮ
Europos Parlamento Politinių Pabaltijo klausimu: 1900 m. bir 

Reikalų Komitetas rugsėjo 23 d. želio 15 d. E. T. Patariamosios 
priėmė rezoliuciją Pabaltijo asamblėjos priimta rezoliucija. 
Valstybių klausimu ir perdavė kurioje išreiškiama viltis, kad 
šios rezoliucijos galutinį svars
tymą Europos Parlamentui, ku
rio plenumo sesija turi įvykti 
vėliau šį rudenį. Apie tai VLIKo 
Valdybą iš Europos telefonu in
formavo inž. .Adolfas Venskds, 
VLIKo atstovas prie Europos 
Parlamento. - i >

Rezoliucija aptaria padėlį Pa
baltijo valstybėse kaip būdingą 
kolonijiniams kraštams ir. kviė-: 
čia Jungtinių Tautų Dekoloniza
cijos komisiją svarstyti Pabalti/ 
jo šalių bylą; Sovietų Sąjunga 
vadinama “paskutine kolonijine 
valstybe“. Nurodoma, kad sovie
tinė valdžia yra primfetusi rusų 
kalbą visoms trims Pabaltijo 
šalims, o Sovietų politiką apibū-| 
dinama kaip metodiškas “lėtas 
genocidas”. Rezoliucija išreiškia 
susirūpinimą religinių bei poe
tinių disidente- ^persekiojimu

Apie šios rezofiuerješ priėmimą

“Estija, Latvija ir Lietuva vėl 
sugebės dalyvauti mūsų demo
kratinėse tarptautinėse institu
cijose kaip laisvos valstybės”, 
ir 1963 m. rugsėjo 19 d. ponios 
von Lowzow pranešimas E. T. 
Patariamajai asamblėjai, apra
šantis Maskvos dominuojantį 
vaidmenį Pabaltijo šalyse. Mini
ma 1981 m. sausio 8 d. atstovų 
Scott-Hopkins, -Lady Eiles, Mol
ler, Tyrell, Lordo BettielI ir 
Kirk Europos Parlamentui pa
teikta rezoliucija, kurią šis per-! • 
lavė savo Politinių reikalų komi
tetui, 1982 m. balandžio 28 d. 
priėmusiam rezoliucijos projek-] 
tą. Nurodomu ir į atstovo dr- 
Otton von Hnbsburgo., praneši
mą Pabaltijo klausimu.

Baltų Konferencijos memo
randume aprašomos .Sovietų 
okupacijos pasėkos ir išvardina
mi faktai, .remiantys, kad šovini- 
lifer režimas vi^^svetimosprie-

Prezidentas >eaganas atsisakė priimti palestiniečių at 
stovus net ir tuo atveju, jeigu arabų atOvai savo dele

gacijoje atsivežtų palestinietį] VVashingtoną.
paskelbė Agence France Fress- sPaQdos padarinys ir tegali iš-.
ir Amerikos Baisas/ * ? 1

■ VLIKo atstovas inž. A. Venš- į
kųs lankėsi Briuselyje ir Stras-j j^-e pripažįsta*Pabaltijo valsfv- 
burgė rugsėjų Medienomis: ir | bju d^to^ąlimųš ir konsulinius 
tųįėjų pasimatymus su Europos J atstovus, kariai PdiaHlo^a^ 
^auiento pąreĮįūnai^ yice-į problema daugeliu aTzįl- 

^k^>sch,{giį- pan0į j ________ ______ ____ ,___  - — -— ,-----------------
Komf|ek> ‘jpilmiibinkaj AfgariiStArfe, ik^m.i>mriduniAs: jenas Menachem Beginąs pirma-; jau melu užtarė Izraelį-

siląikj’ti prievartos būdu”. Pri
menama, kad daugelis demokra
tiniu valstybių ir' šiandien de IZRAELIS NEATŠAUKS KARIU, 

NEPASIRAŠĘS TAIKOS SUTARTIES
PREMJERAS MENACHEM BEGINĄS PADĖKOJO JAV 

UŽ PASIŽADĖJIMĄ GINTI IZRAELIO VALSTYBĘ
JERUZALĖ.— Izraelio preni- o čia tas pats sekretorius pavo-

M...Rumor, <kfeikŠ£ipnių:Įd<ljTĮ0-4 siiJip: im'tis .priėblęoių dienio rytą labai nuoširdžiai-
^r^ų fr^(^o>i-pirdiininku Pąo-j pįyęiįĮj . jie - ąž-:- padėkojo prezidentui Reaganui-
Įo Barbi,.britų,atstovu M. Adam j jjįįgįį Pabaltijo*' salių karinę ir Valstybės sekretoriui Shultz, 
Fergusson ir dr.‘Otto von Habs- - - - ....... .
burgu, kuriems j is p rista l ė VLI-. 
Ko poziciją Pabaltijo valstybių 
reikalu. ' j,

BALTŲ PASAULINĖS KONFE
RENCIJOS MEMORANDUMAS 

europos^pArlamentui
Baltų Pasaulinė Konferencija 

(Baltic World Conference) rug
sėjo 25 d. išsamiu memorandu
mu kreipėsi į Europos Parla
mento narius, prašydamas jų 
paremti estų, latvių ir lietuvių 
kovą už jų šalių suverenumo at-. -
statymą. Memorandumą pasira-1 — Nikaragva prašo preziden-įėjimus. JAV moka 13% 
šė konferencijos pirmininkas! tą Reaganą paskolinti 600 mili- Jungtinių Tautų pajamų, 
dr. K. Bobelis. ■;

Memorandumas apžvelgia Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos istori
ją nuo 1939 m. Hillerio-Stalino 
sąmokslo ir tvirtina, kad Pabal
tijyje tebėra gyva laisvės dva
sia- Maskvos tvirtinimas, jdg 
Pabaltijo valstybės “savanoriš
kai" įsijungusios į $oviatų Są
jungą, atmetamas kaip “akiplė
šiškas faktų iškraipymas". Me
morandume cituojami ankstesni 
Europos Tarybos dokumentai

okupačiją.' Taip pat siūloma, kiad kad jie taip stipriai užtarė Iz- 
EuTopos'Parlamentas padarytu raelį, kai arabų valstybės nuta- 
sfmbolinį mostą,.panašų <j JAV.rė išmesti Izraeli iš Jungtinių, 
prezidento 1982 iri. birželio 14;d. Tautų. Dar nebuvo balsavimo, 
išleistą “Pabaltijo Laisvės Die- o sekretorius Shultz jau prane- 
nos proklamaciją’’.. (Elta)

— Pekino valdžia praplės 
sitarimus su rusais^ susitiks 
čioje Maskvoje. .

* Rytoj praneš apie

Beginąs pirmadienį pranešė, 
kad jis kviečia ministerius svar
biam klausimui aptarti ir antra
dienį rengiasi padaryti viešą pa
reiškimą. Manoma, kad jis pra
neš, kada Izraelio karo jėgos pa 
si trauks iš Libano. Pasitrauks 
žymiai anksčiau, negu patys iz 
raelitai planavo.

Izraelitai norėjo pirma pasi
rašyti taikos sutartį su Libanu 
dar prieš Izraelio karo jėgų at
šaukimą. Sekr. Shultz pareiškė.

šė visoms Jungtinėms Tautoms, 
j kad JAV pasitrauks iš įvairių 

pa- Jungtinių Tautų komisijų, išsky- 
pa- rus Saugumo tarybą, jeigu Jung

tinės Tautos išmes Izraelį iš šios 
tarptautinės organizacijos. Bė

— Kalifornijoje, Taft srityje, to, sekretorius pridėjo, kad JAV 
užsidegė karo lėktuvas ir užmu- nemokės mokesčių Jungtinių
šė 14 parašiutininkų. | Tautų komisijoms. Sekretorius kad JAV vargu pripažins Izrae-

------------------- ' jau dabar įsakė sustabdyti mo-j
f> visų

jonų dolerių krašto ūkiui atgai
vinti. Prezidentas sutiktų, jeigu 
atšauktų kubiečius.

KALENDORĖLIS

j lio Libano sutartį, jeigu ji bus 
pasirašyta Izraelio karo jėgoms 
esant Libane. Izraelio kariai pri
valo išeiti iš Libano teritorijos, 
o sutartis gali būti liktai vėliau 
pasirašyta.

Izraelitai yra įsitikinę, kad be 
Izraelio palestiniečiai spaus Li
bano vyriausybę. Izraelis yra 
įsitikinęs, kad libaniečiai be Iz
raelio pagalbos būtų neatsikratę 
palestiniečių ir Arafato.

Spalio 19: Petras, Videnė, 
Ralis, Praurimė, Katkojis, 
Svidrė. _ /f

Saulė teka 7:07, leidžiasi 6:06.
Oras debesuotas, 

Ii lyti.  .J ..

Europos valstybės 
pasekė Ameriką

Visa eilė Vakarų Europas
— Pirmadienio aukso uncija1 valstybių, patyrusios, kad sekr. 

kainavo $434 “ Shultz įsakė JAV ambasadoriui
-(ir kitiems pareigūnams sustab- 

i dyti mokesčius ir ruoštis išeiti 
riš Jungtinių Tautų, jeigu Izrae
lis bus išmestas, pasisakė prieš 
šį žingsnį.

Pirmiausia prieš Izraelio iš
metimą iš Jungtinių Tautų pasi
sakė‘Didžioji Britanija. Premje
rė Margaret Thatcher, nepasita
rusi su kitomis Europos valsty- 
ix'-mis. prižadėjo pasitraukti iš 
Jungtinių Tautų.

Vakarų Vokietijos ir Prancū-fIrano kariuomenės vadovybė 
rijos- vyriausybės,* patyrusios sutraukė stiprias jėgas į Irako 
apie JAV nutarimą, taip pat nu-1 pasienį, bet paaiškėjo, kad ira- 
tarė ■ trauktis iš Jungtinių Tau- niečiai nepajėgia kontroliuoti 
tų, jeigu Izraelis būtų išmestas. J didelių kurdų apgyventų plotų.

Beginąs buvo tiek susijaudi-i Eesusipratimai tarp kurdų irira- 
nęs neprašytu sekretoriaus G.| niečių prasidėjo 1979 metais, kai 
Shultz pareiškimu, kad jis ne- ’ Chomeini paėmė vyriausybę, 
pajėgė susivaldyti. Jis buvo-nu- Kol kraštą valdė prez. Šatras, 
siteikęs prieš sekretorių Srultz, tai kurdai nesikišo į provinciją

IRANAS ATĖMĖ Iš KURDŲ 
KAIMELĮ

LONDONAS, Anglija. — Ofi
cialus Irano pranešimas sako, 
kad Irano karo jėgims pavyko 
atimti iš kurdų^Alvalan kaimelį, 
esantį 18 mylių a 1st urnoj e nuo 
Irako sienos.

Tui generolas Kenan 
Evren patraukė teisman 574 
asmenis, norėjusius visuo
meninius klausimus spręsti 

revoliuciniu keliu. Byla 
tęsis kelis mėnesius.

PREZIDENTAS NEPRIIMS
; PALESTINIEČIŲ

WASHINGTON, DC. — Ma- 
I roko karalius sekmadienį pra

nešė prezalcntui Reiganui, ka4 
i arabų delegacija, vykdama į 
!.Washingtoną, atsiveš ir palesti- 
| niežiu ntstova.

Prezidentas sekmadienį tuoj 
' pranešė Maroko karaliui, kad 
i jis p.des iaiečių at tevo nepri- 
' ims.

Prcz'd ntas priimtų palesti
nietį tiktai tuo atveju, jeigu Pa- 
eslincN Išlaisvinimo organizaci
ja pripažintų Izraeli.

Amerikos atstovai keliais at
vejais bandė sutaikyti Izraelio 
i (stovus su Arafato vadovauja
mos organizacijos nariais, bet 
nieko negalėjo padalyti. Jeigu 
palestiniečiai nebūtų žudę ne
kaltų žmonių, tai jie nebūtų iš
provokavę izraelitų įsiveržimo 
J pietų Libanų-

P rezidentą s paprašė Maroko 
•karalių, jog praneštų kitiems 
arabų atstovams, kad nebandy
tų atsinešei teroristų organizacL 
:os atstovo per užpakalines dū
lis. Amerika neleis - arabų .vals
tybėms sunaikinti Izraelio, ir ne
ves d .rykų su teroristinius 
veiksmus vartojančius organiza- 
•ijos atstovais.

UŽDRAUS KNYGĄ APIE 
ŠNIPINĖJIMĄ

LONDON, Anglija. — Britų 
prokuroras Michael Haines 
kreipėsi į teismą, kad uždraus-, 
i.u spausdinti knygą apie nevy
kusį britų šnipinėjimo tinklą.. 
Prokuroras gavo teismo įsaky
mą laikinai sustabdyti knygos 
spausdinimą, bet jis nori gauti 
teismo nutarimą visai knygos- 
nespausdinti.

Knygą parašė britams žino
mas šios srities specialistas. 
Naujoji jo knyga liečia nepasi
sekimus britų žvalgyboje. Kny
ga liečia 1915-1972 melus.

Paskutiniu metu britų žval
gyboje buvo visa eilė nepasise
kimų. Karo melu pas rusus per
bėgo keli atsakingi britų žvalgy
bos pareigūnai- Nigel West iš
aiškino, kad tarp karalienės pa
tarėjų tarpe buvo Maskvos šni
pas Anthony Blunt. Į Maskvos 
šnipinėjimo tinklą jis pakliuvo 
dar Cambridge universitete, kai 
buvo susižavėjęs komunistine 
santvarka.

— Egipto keleivinis lėktuvas, 
nusileisdamas smarkaus lietaus 
metu, pasiekė žemę, nepasiekęs j 
tako. Vežė 174 kekivius. Sužei-j 
dė 5. Visi kiti išsigelbėjo prieš* 
lėktuvo gaisrą.

— lankai nutarė boikotuoti 
valdžios primetamas darbininkų 
unijas, o dirbtuvėse ruošti sa- 
botaža. c
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REA
LIBANO .PREZIDENTAS NEW YORKE 

PASAKĖ KALBĄ JUNGT. TAUTOMS
JIS RENGIASI PRASYTI PREZ. REAGANĄ 10 BILIJONŲ 
DOLERIŲ PASKOLOS IŠGRIAUTAM CKlfl ATSTATYTI

NEW YORK, N.Y. Libano 
prezidentas Amin Gemajelis pir
madienį pasakė kalba Jungti
nėms Tautoms apie karo metu 
visiškai išgriautą Libano ūkį. 
Jis apgailestavo, kad Libanas

grįždamas į Libaną, galėtų par
sivežti pažadi) šiais metais gauti

ti.k daug nukentėjo karo metu. 
Išgriautas ne tiktai Beirutas, 
bet ir visa pietinė Libano dalis. 
Kada Izraelio karo jėgos įsiver
žė į pietų Libaną, tai kovų metu 
su palestiniečiais labai nukentė
jo Libano miesteliai ir ūkiai.

Libano prezidento lėktuvas 
nusileido prie didesnio angsro, 
kur jo laukė Libano ir Tripolio 
sentikių vyskupai, Kanados ma- 
ronitų vyskupas ir palestiniečių 
organizacijų teisių stebėtojas 
Zehli Labai) Terzi.

Prezidentas Gema j ei trumpai 
papasakojo apie visų krašto gy
ventojų norą atsikratyti visų 
karo jėgų. Turi išeiti ne liktai 
Uraelio karo jėgos bei Sirijos 
kariai;-sbet-ir^likusieji - palesb- 
niečiai. Libanas negalės atsi
gauti, jei karo jėgos ir toliau 
tiktai stovės, bet ir dar ves tarp 
savęs kdvas. ‘ 4

Baigęs kalbą Jungtinėms Tau
toms, pnęąideutas Amin Gema- 
jei išskels <į Washingtona, kur 
anlradięęį susitiks su preziden
tu Ronald Reąganu. Gemajėlio 
susitikimas sų prezidentu iš 
anksto buvo aptartas.

Sekniadrenį IJbano preziden
tas buvo užsukęs į New York o 
katedrą,-- kur jį pasitiko ir .pa 
sveikino kardinolas T. (iooke-

Prez.-Geinajelis yra pasiryžęs 
prašyti prezidentą paskolinti 
Libanui 10 bilijonų dolerių 
krašto ūkiui atstatyti. Labiau
siai nukentėjo vakarinė Beirūto 
dalis. Libano prezidentas uorė 
tų, kad jis, už penkių dienų

bent bilijoną dolerių. Pinigai Li
banui reikalingi sostinei ir ūkiui 
atstatyti. Gavę didesnę paskolą, 
pagyvintų visą statybą, pataisytų 
kelius, tiltus, kurie buvo labai 
išgriauti. Libanas nori, kad išsi
kraustytų ir izraelitai. Patys iz
raelitai gal ir nebūtų pavojingi, 
bet jų buvimas provokuoja liku
sius palestiniečius ir kyla nesu
sipratimai.

JAV jau yra davusios maisto 
pagalbą 30 milijonų dolerių se
niai. Amerikos kariai, išsikėlę 
Beiruto aerodromo srityje, jau 
yra davę daug maisto produktų 
badaujantiems Beiruto gyvento
jams. Pirmąją ir didžiausią pa
galbą gavo Beiruto vaikai. Kon
gresas leido prez. Reaganui siųs
ti iki 150 milijonų dolerių pa
galbos libaniečiams. Gemajelis 
nesitenkins šia suma.

TURKAI NAGRINĖJzt 
574 ASMENŲ BYLĄ

ANKARA, Turkija. — Turkų 
teismas vakar pradėjo 574 as
menų bylą, kurie norėjo revo
liuciniu keliu pasiekM savo tiks
lo. Jie šaudė policininkus, grio
vė dirbtuves ir degino valstybi
nes įstaigas.

Suimtųjų tarpe yra žmonės, 
turėjusieji ginklus rankose nu
sikaltimo metu. Prokuroras 
jiems prašys mirties bausmės. 
Kiti suimtieji bendradarbiavo 
su teroristais, juos slėpė, neati
davė laiku ginklų, platino slap
iai spausdintus atsišaukimus.

— Libano kariai krečia Bei
ruto centre buvusius palestinie
čių sandėlius.

bet kai kariuomenės vadovybę 
paėmė į rankas Chomeinio pa-j 
sodinti šijitai, lai kurdai užėmė 
visą Irano plotą, esantį tarp Tur
kijos ir Irako.

Kurdai kontroliuoja visą Sar-. 
dašlo kalnų sritį. Pradžioje 
Chomeinio šalininkai kontrolia-į 
vo sritį, bet 1981 metais jie nusi-j 
leido j s’ėnius, o vėliau ir iŠ ten’ 
pasitraukė. „ Į

Libano prezidente Amin Gcmajel prašo prezi
dentą Reaganą 10 bilijonų dojęrių išgriautam 

Beirutui ir pietų Libanui atstatyti.
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Lietuvio ūkis gražiai kkstėjo ir dayg prisidėjo prie ekonominio, klestėiuno

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kpno, proto ir iousmŲ darnos pagrindai

Naujausiu rnoksN žinių populiarus perteikimas 

1QNAS aDOMAVIČIUS. M. D.

VITAMINŲ REIKALAI (3)
Tik faktais, o ne emocijomis bei fąntazi-. 
jomis remkime savo veiklą sveikatoje bei i 
ligoje; tik taip elgdamiesi mes pajėgsime 
pagerinti savo

Tikras žmogus, asm nybe su 
brendasysis į normalų asmenį, 
pąjėga remti fą&ąis, p pe fąų- 
iazijnuis savu kalbas ir 
Dabar ąpię mus yrą pįlną fąąta- 
zuctojų įvairiose srityse. Tokie ' 
religijoje skelbiasi atgimę, eisią 
tiesiai dangun, todėl primygtinai 
kalbina kiekvieną sutiktą mū
siškį kartu su juo keliauti: tik 
duok takiems savus žaliukus ir 
"būsi išganytas”. ‘ .

Dar blogiau su sveikatos sri
tyje fantazuotojais: jie. įsikalba 
visokius mediciniškus niekusJr 
ineginu gyventi pagal tiįos nie
kus. žinoma, tokie nukenčia 
taip, kad sunku net tikrai medi
cinai tokiems bent pakenčiamai 
talkinti.

Todėl kiekvienas pasisavinki
me faktus ue tik religijos, liet ir 
medicinos reikaluose- Vienąs 
stipriausių religijoje faktų yra 
Kristaus pasakymas ‘Ką pada
rėte vienam iš tų mažutėlių; 
uian padarėte”. Taigi, visi pra
dėkime darbais artimui tslkib- 
ti, tik jau i^es g^iT Ktist^i<paį= 
darysime. Aišku? kad nė vienas'* 
save gerbiantis mūsiškis nesi
duos toaau rčligiiiąje klaidoje 
pulkdcmas visokių atskalūną 
kultistų. ' ' ' . ' \

Tas pats reikalas ir šu medi
cinoje paklydėliais: pats laikas 
visiems jiems keltis iš įvairiau 
siu fantazijų medicinos ‘srityje 
ir pradėti eiti keliu, kurį nurodo 
šiandieninė medicina. Jos nuro-[ 
dymai vitaminų reikalu yra sė-l 
kautieji.

ir artimo gyvenimą.
(Gyvenimo tiesą)

Vitaminas B-vieuas (į) 
(Triamine)

Vitaminas B-Į yra vandenyje 
iš kŪn<> greitai prasi 

to<tėl ląri būti KAS
DIEN papildonps. Jis mažai esti 
kūne sandėliuojamas. Dar kitaip 
tas vitaminas yra vadinamas 

jis 
jis 
ir

“’Moralės. vitaminu’7. Mat, 
tūri įtakos į nervų veiklą, 
itą^eją išmokimo pajėgumą 
sveika praUvimą. ’ /

Vitaminas B-l g:eitai susige
ria iš žarnų į kraują ir patenka 
r kepenis, širdį ir, inkstus. Jis 
talkina sudaryme kūno celių 
variklių — ENZYMŲ. Tokie šl 
tuo vitaminu pagaminti * enzy- 
mai pededa miltini - krakmolinį 
maistą (angliavandžius — car
bohydrates) paversti *į paprastą 
:ukrų. jp įvairias rūšis..

Vitaminas B-l gali būti sunai
kintas išorėje kūno, kai jis susi
duria su oru ir karščiu. Žmogaus 
kūne esąs B Į vitaminas esti 
s.unaikįnamąs dvejopų "to vita- 
niino priešų :<TABA1C() ir AJLKO 
H QLI0; V
o ;cųkrauS' gali’ nai^ti tū vita

miną. Taip pat'valgymas žalių, 
nevirtų KIALTĖTŲ žuvų (saky
sim, austrių) gali. sunaikinti vi
taminą B-l, nes tokios žuvys 
(mvirtos) turi savyje tokį en- 

'zjrma,- 'kuris, minėtą vitaminą 
naikina.

Ž-

kyej Mrfbl lt Jhlyko. Tąs tokio ąsmens dąrbag yra 
pįLts H JH| vąituky. Su pastarai’ nuodijimas įvąuiausiais

yijĮyi* vaistų reikalais tar- Mtpk0* asmenybės as*
MffinĮui iiprotėjęs dvasiškis per*kū gydytoju. Daugiau apie 

kiĮąoŪnus — kitę kartą.
Pasiskaitytip. J. Arneson: 

j Vitamins ąnd Mitral*, Wind
mill-

.įte

nLs imej

'kaitai (metabolizmui). Tas vita
minas taip pat įtakoja miltinių - 
krakmeliruų valgių (angliavan- 

Mžių kabohydrątų) apykaitą kū
ne. Jis tokius valgius paverčia 

f Į tokį cųkrą^ k tuį kūnas gali su
naudoti.-. T<ą$ . vitaminas nor
muoją apetitą: jis padeda virš
kinti ir į'ktaųją. sugerti cukrų, 
kraknu/ą ir alkoholį.

Visada tas vitaminas, padeda . 
vaikams augti ir palaikyti gera 
me stovyje;.širdies, žarnų ii 
skrandžių ląųĮnenų įtanjpą- to- 
nu^g. Tąįg pa| \Įtįauiinas B-1 
padeda apsįsąųg^tį nuo riebalais 
.priskretgno yį<jįne$ arterijų sic-— tokių ląb&JJ 
-neles. Taigi/ tąs vitaminas pa- 
•deda žmogui gintis nuo 
^ozės. < .ų \ 
' Kaip anksčiau.' šioj e

gludu nuliuose, r i e šutuose, riuti galvoseną, sumažindamas 
kiaušiniuose, jautienoje, kiaulie-ljU' visaį prašalindamas nuo-
noje, avienoje ir kalakutienoje. 1 
Tąip pat jo yra gyvulio orga
nuose (kepenyse, plaučiuose, 
iį^sloose, širdyje...) jr wyje. 
Bar te. YitaHUpti yrą pakankamai 
Melasoje, rųtlųose ryžjuos^r ŠWr. 
rokąliąąsč, iąbą lapą daržovės# 
ir bulvėse-

čia atsįioi^liua, kad reikia 
aęk\-lenam turėti pąkaąįamai 
šminties -- lįk tącįą geri pata- 
:ąąai eis aąų^R.. Nors vitąniipo 
b i yri uosiai siaušinio tryuy- 
e, kiaąlieąoiję ir gyvulio eygą-

v NĘVĄR^fttKIME, nes ša- 
skle- Hą gero, tie h^M.o. dalykąį turi 

neigiamumą — sklerozę pągrei 
vietoje 1 jųąačias uię^įžkijgąs. gąti- 

aptartas vitaminas Ą. taip pat irime be pastąyųj^ ąps^itį,-ąęs vj- 
vitamįnas B-l padeda žmogui r lamino B-l garime gausiai ap
saugotas nuo i>erankstyvo SU
SENEJDIO* ir talkina raųdonie jiamų valgių, ypač iš stambiai 
šiems kraujo kūneliams (eritro- maltų grūdų duonos, mielių, ka

lakutienos, žaliais lapais daržo- 
j vių, žuvies ir bulvių.

vargą
Pąlartim B į vitamino 

kiekiai
Kąįp minėtu tes vitaminas 

kūne nesti samlėiiųojąiuas, tų 
iėl jo reikia kū^ųį feąsdien ap- 
ųrėt JiU ująį^tu. National Re- 

j^ąrch pataria B Į vitą
WQ (5) miligra-
miU LIKK) ^ąiorij^ maistu 

Piiędųį prie tų kiekio, 
asdįcų įįv I Į m turi ap

turėti tQ Vitąmm Si^unioje 
?sančios ir HFį|wi mai 
einančios moteriškės.

Kjįks yrą ^-1 nuo

tureli iš mums lietuviams mė-

Vitamino B-l pareigos 
mūsų kūne

Vitaminas Brl yra labai svar
bus BALTYMŲ medžiagos apy-

citams). ‘ *•

Vitamino. B-l šaltiniai
- gamtoje

Vitaminas B-f randamas kvie
čių sėlenose (žievelėje — bran). 
inięĮėse, kviečių daiguose, pilnų

For the woman * 
who’s at the heart of j 
her fr"Uy’s finances, j

t*5‘PyKėlis 
IM Y»-

tamiaą$ E. SWV*- ^ai vi® 
visame pasaulyj* vitaminai C 
yra ne kas kita, kaip ĄSKOR- 
BINĖ RŪGŠTIS. Ji utgaū būti 
nei krikščioniška^ nei musulmo
niška, o tik tokia, kokia ji gam
toje gali rastis ir randasi. Nor
maliam lietuviui los žinios pa
kanka, o kitokiam nė Dangus 
negali talkinti,

fcąjp d<“& m nekreipia 
riqrtft domesiu Į»°«aU5 
pagilai, matom ^haęliniame 
fyLnelįy reikme. Visas dalykas 
susitvarkvtų, jei tvarkdariai ne- 
gątąįlęąutŲ o
it^t^ ręiKiįjoąj įonppėms tal
kinti. VIS! VAISTAI turi būti 

XmUEISAMI LAIS- 
VAl:
ąįnkas ar jo padėjėjas. Atskirti 
ifęikįa yaįstus DAR ŠIANDIEN 
nuo ŽMONIŲ- Tada pamišėlis 
eis kitur savus niekus išdarinė- 
ti. O vaistinĮnkas bus atsakin
gą^ už Kiekvieną parduodamą 
vaistą, todęl JIS PRIŽIŪRĖS 
yais-tps kaip veikiant.

Dabartinis prekybininką ir po
litikų patarimas žmonėms PA
TIEMS žiūrėti ar vaiąląs ne
dvokia. ar jis nėra Įtarimai su
pakuotas. .. yra j dokų darbas- 

Pamišėlių visais laikais buvo 
ir visada jų bus: juos turime 
ŽABOTI. Tik an piktą 
sunj tramdo nug^femEiojimosi.

KULTŪRINĖS CHICAG0S Ui 
ORGANIZACIJOS

STENKIMĖS geru pata
rimu PASINAUDOTI

Tyifinolia reikaUi
Kl- usimas: Kuo pakeisti Tyle- 

polį, kurio dabar negalima gau- 
i? Malonėkite tuo reikalų gaus 

apšviesti, mielas Daktare. Ačiū.
Tylenol vaistas nuo skausmo 

yra ne kas kitas, kaip ch«m|fca- 
įs ACETAMINOPHEN. Vią^ąs 
raidas, duotas tam chemikalui 
prekybininko, yra TYLENOL, 
jis yra 40% brangesnis, nęs 
prekybininkas vra pelnagaudis. : 
lodei pirkite ACETĄ$H&(i- 
?HEN, jei norite Tylenoho.

Nuo skausmo vaistą yra pagac 
minta tūkstančiais. Tylenolįo 
buvo parduodama 57 % visų nųą 
skausmo, parduodamų vaistą. 
Be jo mes visi galime apsieiti. 
)jo. krašto asmenybėmis pasilpe 
žmonės vaistus valgyle valgo,. 
Su jais mums nepakeliui Mes 
:ią ątsiduriame prekybininką 
mums uždėtoje vergijoje, jei 
męs sava galva gyventi nepajė-. 
įiame. Lietuvio netūrėtą ^ąti to
nos vergijos vergu? Ir štai.dėl 
,<o: reikia šalinti PRIEŽASTĮ 
kaųsmo, o ne lik simptomu 

rūpintis. ... ' *%.'■ '
išBiotėjusio ; ašmens., darbai 

įvairiopai kęnkįa; artimui. Vie-
■- -- i' ' \ ■ >:

I

iLtKbAS AMBROSE
£

WBąs >iUnuno B4 nuodingu-

Išvedą: Meskime iš galvos bė
gimą Healthv Food krautuvėr 
nusipirkimui vitaminų tablečių 
Visų pirma naudokime gerą 
maistą ir to vitamino apturėsi 
nie reikiamą kiekį. Jau valgy-

ir .'Donelaičio Melų isir’ąųkos. 
1829 -m._ leidinys. Keletas Ivins: 

ka^en^oaruj; vienas, s 1859 
iii. Visa eile ano laiko religinės 
literatūros, maldaknygių. Gana 
gausus riųkinyjį drąų^nao. metų 
Prūsuose spausdintų leidinių, 
daug Nepriklausomos Lietuvos 
ir tremties periodikos- Ekspo
natai buvo. sutelkti daugiau 
kaip iš 30 įvairių vietų. Parodos 
suruošimu bei eksponatų surin
kimu rūpinosi spaudos komisi
ja: A. Dundulis, P. Grybienė, 
J. Kobalskis, A. Puskepalaitis, 
dr. Raėkus? J. Vąidęlys ir Ą. Va- 
leška. Menine puse rūpinosi 
dailininkai V. Petravičius, A. 
Valeška ir J. Kovakkis.

Dainų šventės komi lėtas pa
keikė muzikos konkursą. Buvo 
škirUipos dvi premijos, kompo
zitoriams, kurie sukurs muzika 
dainai- Melodija turi būti pa
rašyta keturiems balsams miš- 
riąm chorui. Pirmoji premija 
$ltXL antroji — $50. Abi dainos 
Ht^ąlpgaos išpūdyti įvykslan- 
«F9je Dąinų šventėje ateinančią 
Vasarą. Konkursui terminas nu
statytas ikį 1955 metų gruodžio 
15 dienos. į

(Tęsinys) ? -J

Savivaldybės įstaigą paskelbė, 
;ąd prelatas - Antanas Briska, 
Vekalto. Prasidėjimo klebonas, 
įaiįkc $3391552. Prelatas, mi^ė 
1953 m. rugsėjp 2 d-, .nukukęs 
>9 metų amžiaus. $97*538 paliko

i
-
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. . . , . . 1 W llię.iu dlŲlZ.ięiU.0.mas rupios duonos ir tokiu ja I \ . * , , -į. .\ _ I iv. Kazmuero kolegijai Jtomoj.rrn imn ir* nnn 1 r»k xAi i itch lm ' i * ’ r ' *

- ^29,0(10 paliko- Kauno' kunigų 
t seminarijai; po410,Q00f— Kau

no. ir Panevėžio priegląmipms.
į >50,000 pastatyti namams Bet- 
1 aejuj, skirtiems lietuviams klif- 
į i ikams ir maldininkams Pusse

serei Louisa Maska paliko š52 
lūkst. nuosavybę. $^5,000 paliko 
orolvaikiui ĄiUor Ęriszko, liku
siam Lietuvoje. Jei iki 196£į m. 
paaiškėtų, kad jU yra iširęs ir 
Kauno semipąrija bei abi minė
tos prieglaudos uždarytos, skir
tasis palikimas bus perduotas 
Sv. Kazimiero 'kolegijai.

1953 m. Lietuvių Bendruome
nės pastangomis Lietuvių Audi
torijoje buvo suruošta lietuvių 
spaudos paroda. Būta keletas jotį 
skyrių. Visų pirma, pačių se
niausių leidinių skyrius, prieš 
spaudos uždraudimą, kaip že
maičių šlove, kūr išspausdintos

Vitamino B-l trūkumo 
ženklai

Perilgas inirkinimas ir virini
mas maisto dalvlcu, kurie savy
je turi B-l vįtąmįęią, gali jį su
naikinti. Taigi, nors ir valgysi 
vitamino B-l turintį maistą, gąli 
o vitamino stokoti, jei valgo

mą maistą jiergausiai mirl 
ii' virinsi. Mat. tada kųnsš 
gaus to vitaminu, ne^ jis bus 
naikintas.

Vitamino B-l trūkumas kūne 
I pasireiškia sekančiais negeru- 
1 mais: atsiranda peididelis jaut 
rumas (irritability), netenkama 
apetito, atsiranda nuovargis* 
protas pasilpsta," gaunasi jaus
minis (emocinis) nepastovu
mas. Kai to vitamino. trūkumas 
ilgiau užtrunka, žmogus gali 
neleki) atminties, gauti skran- 
ižio ir žarnų negalavimus ir 
skausmus, vidurių užkietėjimą 
ir proto susimatymą. Gali atsi
rasti širdies pufe© nereguliaru 
mas ir kojose nemalonus (gnu' 
by m as (prickling).

Cenlralinė nervu
(siucgeuys galvųję), nau<loįa pa
grindini savai energiją! pelai 
kyli mąistą (iLUKOZĄ (glų- 
cųaę). šįos lūšįęą cukrus gąmi

i naši iš uūltiaį^ • 
maisto. Tokią g^UU’bą įtakąją 

jYiUnąių^ |fi Jg nu
kentJa veikla.

$-1

Š -Ji $ veikla5 pagerina|na 
t naudojant gydymXu ir vitaminą 
> B-l. To vilauuno įtakcye suma
žėja kūne cs;mi patinimai, per- 

vanUens kūno audiniuose
su ^rinkimas. Pagėrę ja vii^ k ini- 

i i was to vilanyno įtakoje. Jis
laikina sumažjiųmui ąr visai | linai kada ir kuriai medžiagai 
pfalahrmųm fcpttAF BMki tppli

T IMHW W
nu ar kaiv-u ’ nedarnas L^^fwtgyikuUaN '41* ue
kiant. A - — I Iwdanras litrus-alergiškus, geli

\Jląiųįi;aN Ji 1 pagerina rau- - ląm "geram draugui” — tai nau- 
menu skrandyje ir dojaųvai nudiiagai kąpu jaut-

nąžina šk&Usma ruobu. Todėl, jei ko news užxaė
Jis gjJi pege- gins, vis jaučiamas negerumas, —

ne 
su

vainių (creals) duos mūsų kū į , 
Hui pakankamai to vitamino. I 
Mūsų visų jiainėgtos bulvės irgi 
na geriausiai pasitarnaus. Pa- 
artina nevalgyti raudonos mė 
os (jautienos, kiaulienos), to 

dėl visi šliekimės prie kalaku j 
tienos (kalakuto kojos dažna, 
papigintai pardavinėjamos, jų 
pigiau prisipirkime. susišaldy- 
kime). Taip pat ir žuvies (iš 
kyrus kiau tetas) visi 

naudokime.
gausiai

fik kąi • gydytojas 
mums kokiame reikale 
vitamino B-l naudoti, 
me jo nurodymus: imkime tą 
vitaminą tabletėse bei injekcijų 
pavidale. Atsargumas su tuo vi
taminu yra BŪTINAS tiems, 
kurie esti jautrūs — ALĘRGIŠ.-. 
ŠI lam vitaminui- Tokie visa 
negali to vitamino įvairiame pa 
yidale naudoti (nei tabletėse. 
:ei injekcijų pavidale). įdomų, 
kad jautrūs tokiam vitaminui 
1Į užuodžia kitame kambaryje 
būdami-.

Jei gavai odos gnaibymą bei 
skonį burnoje, paėmęs to vita
mino tablete, lai ženklas, kad 
W>j t»rn vitaminui —
daugjgų ju tabA-vių, O taip pat 
i.F adatų uvhaudok. Gali apalpti 
?ny>gusx fcaų jąąįrųs bį’bmas,1 
priiminės jo tablete^ bei adatas. 
Todėl nepirkite tablęėru su |uų 
vitaminui jei nežinote, ar nešalę 
jautrus lam vita nūn ui.

Kh maišiu valgant, jame esa
ma natūraliai pakankamo kie
kio tų vitamino, todėl nereikią 
bijoti, .lauttūs tam vilamiuuj 
negali MIELIŲ valgyti, nes jose 
yra gausus lo vitamino kiekis. 
Visada bukime atsargūs su kick- 
v-ie-pų maišiu b .i vaistu, nes ne-

patars 
gausiau 
pildyki

sistema

THAT APE ALlOM^NO SAFs

gydantis

SOME CHICAGO MOTOR CLUB T>FS CM * " ’

Tou can’t a5bcd te be 
Kecftueeif vc«’r*in cham tsf 
the Eamirjr bodgfA rw’r« 
aaaking efedeiat* aheot the 
foture, too.

And that’® where Ų3. | •
Savings Bonds come id. By 
them through your bank. Or 
eaxezraga your husband 
sign up for the Payroll Sew
ing} Plan where he worka.

That way, while you’re I 
meeting the day-today ex
pense*. you’ll still be nuildrrMf 
a more secure feture for your 
family. '

UA Savings Rondfv for 
the who reaJly knc*w
< good bargain.

. stock 3- 
mĄmerica.

Jaša

TMRrS A SUCXMJM t YO^ WMu*
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Šimtmetis nuo Vinco Krėves 
f Mickevičiaus gimimo

Konkursas Dariaus-Girėno vokui

“Šarūnas”. Šarūnas Dainavos 
kunigaikštis. Jis norį pagarsėti' 
“Norėtau taip aukštai pasikel
ti. kati (jievai ir žmonės man lik 
payydvtf galėti#”. Pagarsėti tik

(Tęsinys)
‘Varging-m gyvenime’’ — 

Dvainiui niekur nesiseka. Kam 
atsitiks kokia nelaimę vis 
j -ms. Jis sprendžia, kodėl Die
vas jo nemyliT Juk jis į bažny
čia .eina, poteriui kalba ir 1.1. 
Daro išvadą- nėra teisybės ne- 
l-iTmĮnganL žmogui ęč; pas Die
vą. “Na. kad gi Tu man taip, 
IJievuli,’ tai ir aš tao taipogi“. 
Nuėjo į mišką, persižegnojo ir 
pradėjo šventą dieną pel- mišias 
kirsti ,niedį. Išgąrdįntas kėkštas 
s a- triukšmu išlėkė iš medžio — 
išsigando, Dvainys ir pradėjo 
i-ėgti. Susimąstė jis — pradėjo 
gailėtis, kad'nebūtu nubaustas.

Visas Dvainio į pasiryžimas pa 
maištauti prieš Dievą baigėsi 
rezignacija — nunešė kunigui 
pinigus egzekvijoms kelti. - .

Išsibarė. Traibėnas važiuoja 
pds kleboną (dėl nesumokėtų 
mokesčių) išsibarti ir visą laiką 
tvirtinęs, kai klebonas išgirsiąs, 
tai, ko dar nieks jam nėra pa
sakęs.' Bet iki priartėję^- klebo
niją — drąsa’ išnyko, Įėjęs kle- 

‘bonijon, nuolankiai nus|lenkė 
klebonui ir atidavė klebonui 
pinigus? i --

V. Krėvės vaizduojami kai
miečiai, nors ir maištaujantys, 
bet to maišto neįvykdo — rezig 
nmjja. ■ x -U-’- /■ v* ' ■ ' ■ 1■į“Dainavos šalies sėnu žmonių 
padavimai” — vatzdūoja" prieš
istorinę, legendinę 
praeitį,

Vinco Krėvės istoriniai 
C veikalai- Ą
j -■ - -»-<•* r :

i 
,i JONUI NORKAIČIUI 90 METŲ

• , rJ į -Č ~ "

; tosr rius 'finansų ministerijoje. Nuo

Lietuvos

kovose gali. Šarūnas liktų nei
giamas egoistas garbėtroška- Jis 

\ buvo'žmomų nesuprastas. Bet jo 
kovos žygiuose aukštesnė prus 

’ mė paaiškėjo tik jam kritus ko- 
’’ voj — jis siekė susiskaldžiusią 

Lietuvą sujungti vienon valsty- ■ 
bėp — Lietuvos vienijimo 
idėja; '

“Skirgailą” — keturių dalių 
istorijos drama iš senovės lietu
vių gyvenimo, vaizduoja XIV a. 
pabaigos Lietuvą, naujosios reli
gijos įvedimą ir naujosios 
senosios religijos konfliktą 
pagonybės ir krikščionybės 
sidūrimas.

“Dangaus ir žemės sūnūs”. 
Šiame veikale V. Krėvė nušvie
tė krikščionybės atsiradimo isto-! 
rines aplinkybes ir davė vaizdą 
žydų tautos gyvenimo Kristaus 
laikais. *

V. Krėvė, pradėdamas savo, 
kūrybą kaimo buities vaizdavi
mu, baigė ją tautos likimo prob 
lemų sprendimu. j nariu, atstovaudamas Ūkininkų

Tik, deja, tokios trumpos ap-1 partijai, buvo renkamas Kontro. 
imties laikraštiniame straipsne-. 
lyjė nebuvo įmanoma plačiau 
panagrinėti Vinco Krėvės kūry
bos '— to brangaus palikimo lie
tuvių tąutąii V. Krėvė nupynė 
gražiausią :margaspalvį literatū
rinį vainiką ir juo papuošė Dai-' 
naVos kraštą, kuriuo didžiuojasi' 
visi lietuviai, o ypač dzūkai.

bei

su-

* * I

Ateinančių 1983 metų liepos 
mėnesį sukaks 50 metų nuo mū
sų tautos didvyrių — Stepo Da
riaus ir Stasio Girėno transat
lantinio skridimo ir jų tragiško 
žuvimo.

Filatelistų d-ja “Lietuva", no
rėdama tinkamai pamnėti šią 
svarbią sukaktį, išleis specialius 
91 mm x 164 mm dydžio vokus 
su atitinkamu įrašu ir pieši
niu.

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

Pokario metais čia jis tapo vie
nos plytinės dalininku, kur ir 
pats dirbo iki išėjimo į poilsį.1a} Tuo darbu galėjo sau ir savo sei 
mai užtikrinti egzistenciją ir sū
nų Joną išleisti į mokslus.

Nevengė ir politinio bei labda
ros darbo. V. Sidzikauskui iš
vykus į JAV-bes, tapo VLIKo

: Nedaug beliko žmonių, 
kartos, kuri kūrė ir statė ne
priklausomą 'iŽelų-y^'Tik patys 
stipriausi- ąžuolai Įstengė atlai
kyti^ naikinančią laiko jėgą; •

J. -Ndrkaitis yra gimęs 1892 
m. lapkričio 25 d. Pervažninkuo- 
se, Kiduli; valse./-Šakių apskr. 
Mokėsi vietos mokykloje sų žy
miuoju kaimynu Vaclovu Sidzi- 
kausku. Su juo ir mišiose tarna
vo. Lankė i Marijampolės gimna
ziją, ktirŲąnųb metu tbųyo lietu
vybės židiniu; ir ^dalyvavo "lietė 
jaunimo gyvenime. ' -' - i

.Baigęs gimnaziją1912in<i?et-- 
rapilio universitete \ studijavo 
matematiką ir ’ ffzikąl $ Per karą j 
dirbo pašte, tuc būdu išvengda
mas karinės tarnybos. ■ \-

Lietuvą grįžo 1915 fm. Buvo

1936 m. iki* bolševikų okupacijos
• 1940 m_ —; užsienio zjęįkąlų mi
nisterijos ekonominio departa
mento direktorius.. ■ ,

Daug kartu vadovavo Lietu
vos delegacijoms derybose su 
įvairiomis 'valstybėmis. 1931 m. 
rūpinosi Lietuvos cukraus akc. 

1 : 1 * * t \ » * -

bendrovės steigimu ir visą laiką, 
buvo jos direktorium. Pavei
kiai /.darbavosi ir kitose ekono- 

. mįnėse. organizacijoje.. Dėl eitų 
pareigų jam teko spręsti ūkinius 
klausimus valstybiniu mastu, 

/darant įtakos j ekonominį Lie-' 
; tų vos gyvenimą. 'y

Bodševikąms.okupavus’ LietiP 
vą, su šeimą.pasitraukė į Vokie
tiją. '. Prasidėjus sovietų — .ye- 

_ rkiečių^kąru.ų 1941 m. grįžo.į Lie.
Jurbarko, Virbalio ir pagaliau tuvą ir dirbo žemės ūkyje. 1944^ 
Klaipėdos muitinės vrriSnmkuJ m.- ^priartėjus -frontui, išvyko į: 
Nilo 1925 m. —prekybos* Jr-pra- Vokietiją — į Bad Mergentheil 
nįbnės departamento difekto- mą, kur ir šiandien tebegyvena;

j

lės komisijos pirmininku. VLI- 
ke dirbo iki jo perkėlimo; į JAV- 
bės. Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkui dr. D. Jasai
čiui išvykus iš Vokitijos, , perė
mė jo pareigas, kurias iki šiol te
beina, vis surasdamas šaltinių 
finansiškai paremtu tautiečius 
ir lietuvišką veiklą. ■ ■ ;

Vokietijos lietuvių beridtūo- 
menės veikloje dalyj^j^jAiuo 
LB įsteigimo.

(Jubiliato artimieji apibūdina 
jį kaip gabų žmogų,-kuriam dar
bas ir gyvenimas jsek’ėsį. Savo 
pažiūromis buvo ir pasiliko as
meniškos laisvės šalininkas. ■ į

(Iš Vokietijos LB biul.)

JUOZAS SaRAPNICKAS

HAMILTONAS, ONT., KANADA
SLA 72 KUOPOS RUOŠTA GEGUŽINĖ BUVO SĖKMINGA 

kamuoti vergų darbų stovyklų* j 
$e, dirbdami sunkius darbus, 
badaudami ir be medicinos prie
žiūros.

Po atliktu oficialiu ceremoni
jų, J. Bajoraitis už ilgametę 
SLA 72 kuopos veiklą, būdamas 
ilgus metus kuopos valdyboje, 
SLA Centro buvo apdpovanotas 
auksiniu ženklu ir gegužinės 
nietu pirm. J. šarapnickas, SLA 
Centro įgaliotas, apibūdino Juo
zo Bajoraičio atliktus SLA 72-ai 
kuopai naudingus darbus ir įtei
kė auksinį ženklą. Taip pat A. 
Padolskiui ir Clarai Fa^r už nuo
latinę paramą ruošiant SLA ge-

(Tęsinys)
Burmistras, pagal io nŲcsto 

numatytą planą, norėjo 5-tą va
landą, popiet giąžti į namus, bet 
paprašiau pabūti iki 6-tos va
landos vakaro: Burmistras suti
ko ir ti\ 6 vaL, atsisveikinęs, 
burmistras išvyko į Hamiltoną.

Šiais melais SLA piniginės lo
terijos visi bilietai iki gegužinės 
buvo išplatinti,’ todėl galėjome 
anksčiau pradėti oficialią pro
gramą. Po Hamiltono miesto 
burmistro kalbos, tuojau Hamil
tono senjorų7 damos vienetas, 
vadovaujant Alfonsui Juozapavi
čiui ,išpildė programą. Po pro
gramos,- SLA 72 kuopo^-j^rmij 
ninkas J. šaraphiekas atlijc^'ofi
cialią ceremoniją, įamžindamas 
N. Sadūnaitės ir prof. Vytauto j 
Skoudžio vardus Kanados Lietu
vių Fonde. ’ Tylos .minute susi-> 
kaupus, buvo pagerbti Lietuvos

Foto korespondentė M. Boru- 
j sienė, iš Hamiltono, padarė 
nuotraukų ir kas norės jų turėti, 

,'kreipkitės į ją telef. 529-6040. 
Hamiltonas. M. Borusienė SLA 
gegužinėje labai daug prisidėjo 

. Darė nuo-
______________________ . f^x>kųpaixto. - Sovietų išvežti lietu- ;___
P1RKIT2 JAV TAUPYMO lietuvės į Sibirą įr ten nu- prie Įvairių darbų.

/ . J*

V -- - — 1 1 _ '

Aleksas Ambrose, įį.• ■ ; 7Į- 7 .r - V - >

CIIICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

:■ . , autorius, •, f j
paruošė, sutvarkė, ir išspausdino 'geriausią 

Chicagos.- lietuvių istoriją
- j (186^ — 1959 metai). • -.

^^64-psl., vardynas- ' -
Minkšti yfršeliai. Kaina $15. ~

^'Persfuntimas — SI. _ V’7 •
.1&57 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

traukų, platino laimikių bilie
tus, vadovavo loterijos pravedi 
rkui, K. Mikšiui padedant. Taip 
pat ir K. Dervaitienė iŠ St. Cath
arines. p. Krivinskienė iš Hamil 
tono ir p. širvinskienė iš Paris 
talkino laimikių bilietus plati
nant. Gegužinės rengėjai, ture 
darni tokių darbščių talkininkų, 
oer trumpą laiką galėjo pravesti 
laimikiu traukimą.

Ir šiais matais į SLA 72 kuo
pos gegužinę suvažiavo daug 
svečių iš Hamiltono, Toronto, 
SL Catharines, Brantford, Pa
ris, Canfield, Ingersoll, Ontario 
ir Floridos, JAV.

Balys Kemburis,. iš. Ingersoll, 
užkalbino šių eilučių autorių ir 
labai vertino rengėjus už ruo
šiamas SLA reikšmingas gegir 
žines- B. Kemburis man nepa
žįstamas, bet atsisveikindamas 
pareiškė, kad, nežiūrint nuoto
lio, su šeima ir draugais kasmet 
atvyksta į SLA ruošiamas gegu
žines, atvyksią ir kitais metais, 
nes gegužinės yra įspūdingai 
pravedamos. Padėkojau B. Kem- 
buriui už gerus atsiliepimus ir 

; pareiškiau, kad SLA gegužinė 
j bus suruošta ir kitais metais. 

Taip pat SLĄ gegužinėje daly
vavo ir Kanados Tautos Fondo 
pirm. Antanas Firavičius, kuris 
su dideliu pasišventimu dirba, 
telkdamas lėšas Tautos Fondui, 
VLIKo veiklai paremti. Turėda
mas pasikalbėjimus su patrio
tais lietuviais, išplatinau keletą 
knygų teisininko Petro Stra
vinsko, antrą knygą —.“Atsimi
nimai ir pasaulėžvalga”. Knyga 
yra labaj vertinga ir kiekvienam 
patartina ją įsigyti.

Pas savanorį-kūrėją A. Pa- 
dolskį vieta yra labai tinkama 
gegužinėms ruošti. ‘Vieta yra; 
lygi, žolė nuplaunama, daug 
stalų svečiams. Sodyba medžiais 
apaugusi ir įtalus susistatę me
džių pavėsyje vienas malonu
mas dieną praleisti gryname ore 
prie Grant upės kranto.

Šiam piešiniui ij pasui 
ruošti, draugija skelbia konku-* 

kuriąme gali dalyvauti tiek 
dailininkai, tiek ir eiliniai žmo— 
Chicago. IL. 60629. Projektus* 
prisiųsti ne vėliau 1983 metų* 
vasario 1 d.

Projektus įvertins dr-jos vai- ‘ 
dybos paskirta komisija. Už ge
riausią projektą bus- paskirta 
$100 premija. Jei būtų reikalin- 
nės. Proporcingai sumažinus,ga
lutinis piešinio su įrašu dydis 
ant voko turėtų būti apie 50 — 
70 mm pločio ir 70 — 80 mm 
aukščio. Piešinys turėtų būti ne 
daugiau trijų spalvų.

Piešinio su įrašu projektą sių
sti draugijos pirmininkui J.Ado- 
mėnui, adresu: 3329 W. 66th St., 
ga, draugija pasilieka teisę da
ryti mažus projekto pakeitimus, 
žinoma, iš anksto susitarus su 
autoriumi.

Nepremijuoti projektai bus 
grąžinti autoriams.

Fi/. dvejos “Lietuva” valdyba

— Tamstos vyrui yra reika
linga ramybė, absoliuti ramybė! 
—aiškina daktaras, įduodamas re 
ceptą to vyro žmonai.
rašiau raminančias tabletes..

— Kuomet mano vyras turi 
jas primti, ponas-‘daktare?

— Kas sakė vyras? —r atsakė 
daktaras. — Tas. tabletes turi 
’tamsta pati imti.

— Koks skirtumas tarp kiau
šinio ir vištos?

— Apie trys savaitės.

s re
čia is-
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Niriioį

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ 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 vertimui 
■ ; (r patarė mums toliau studijuoti. • _ -

• LTTERATCRA, lietuvių literatūros,, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staniai, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis & 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. ROkitelės Ir A. VarM 
kūrybos poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik B3.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tsr- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
tventes b^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimiš 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12,

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
oarduodama tik ui 52.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
(domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės 11 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fflustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puat knygoje yra Rytprūsių šemėlapia. Kaina M,

> LAUMtS LtMK, rašytojos Petronėlės Orlntaitėf attl* 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprft Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik f3. I*

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras-
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra dideMo formato, 265 puslapių, kainuoja M. ‘

V SATYRINIS NOVELRS, M. Ecrtenko kūryba, 7. Vahrifla 
vertima*. >0€ M. knygoje yra ’40 sąmojingų novelių. Kaina H

Knygoa gaunamo* Naujiena**, 17W So. H&teled St, Chlcaga,

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, October 19, 1982
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Komunistą Antaną Bimbą palaidojus
šių metų rugsėjo 30 dieną Niujorke mirė rusų pa

vergtoje Lietuvoje, Rokiškio apsk., Zarasų vis., Vąląikiš- 
kių ūkininko šeimoje gimęs Antanas Bimbų. Amerikon 
jis atvažiavo 1913 metais ir vertėsi staliaus darbu. Me
džius kirsti ir piauti jis buvo pramokęs Lietuvoje, kaip 
pramoksta kiekvienas ūkininko vaikas, o kitus medžio 
darbus, prisižiūrėjęs, pramoko Amerikoje. Jis ir senat
vėje savo bute atlikdavo visus staliaus darbus.

Amerikon atvažiavęs Antanas Bimba priklausė Ame
rikos Lietuvių Socialistų Sąjungai. Ne Amerikos Lietu
vių, Socialdemokratų Sąjungai, bet Socialistų Sąjungai. 

- Tuo metu Amerikoje Socialdemokratų Sąjungos nebūva 
Daugelis sumaišo šįasdvi organizacijas, bet jos yra skir
tingos. Kartais ir senesni socialistai jas sumaišo, sociąL 
demokratų sąjungos pranešimus paskelbia socialistų są
jungos vardu, bet tai klaida. Antanas Bimba niekad ne
priklausė Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungai, 
bet jis priklausė senai Amerikos Lietuvių Socialistų Są
jungai.

Tai senai Socialistų Sąjungai jis priklausė iki 1917 
metų lapkričio mėnesio, kai Leninas, Trockis, Ontonov 
Ovsejenka ir kiti nuvertė dąrbiečio Kerenskio koalicinę 
demokratinę Rusijos vyriausybę ir Petrograde įvedė ta
rybinę valdžią. Pagrindan buvo padėti Petrogrado plieno 
darbininkų tarybos nutarimai, prie jų prisidėjo Krdn.- 
stadto jūreiviai, išvaikė pirmąjį Rusijos demokratinį sei
mą ir paskelbė tarybinę socialistų respubliką.

Bimba susižavėjo spalio mėnesį bolševikų komunis
tų padarytu perversmu, kurį Leninas pavadino revoliu
cija, ir pradėjo kovą valdžiai pagrobti visoje Rusijoje. 
Prie Lenino prisidėjo “tarybininkas” Trockis, niekad 
Petrogrado dirbtuvėse nedirbęs. Jiems pavyko pritraukti 
jauną monarchistą Tuchačevskį, teisės mokslus baigusį 
Antaną Ovsejenka, pradžioje pagrobė valdžią Petro
grade. pas juos persimetė rusų kariuomenės štabo ge
nerolai. 1918 metais jiems pavyko pagrobti Maskvą. Ka
detas Vladas Stankevičius organizavo kadetų pasiprie
šinimą Maskvoje, bet nepajėgė ‘'revoliucijai” pasiprie
šinti ir pabėgo Vakarų Europon, o vėliau grįžo Lietuvon.

AaUuias Bimba « tki įpulto psmramių
bet jb pradėję kov< prieš Uttuviyę wpUliitw- BulU 
tuvių socialistų pritarė Ruaijo* pocURrtams demokra* 
tgms, bet dauguma susižavėjo perverapu, kaip ir Bimbų. 
Jis prUltąisė prie jioetaiistų jfbigUu demokratini Lai^ 
vės, panašios | Keleivį, bet jam pavyko pagrobti Nlujor^ 
kan perkeltu Laisvę, Tgrybininku tapo jr tuometinis 
cįalistų sąjungos sekretorius. Jis padėjo masyviniams 
pagrobti Kovį| ir visą spaustuvę, Ją perkėlė | Chicago 
ir pradėjo leisti Vilnį-

Mažai tereikėjo, kad bimblninkai ir Naujienas pa
grobtų. P, Grigaitis vedė prieš juos kovą, bet vedė pa
gal tų laikų papročius, bajoriškai. Jeigu ne šmoteliu Ir 
Aleksas Ambrose, tai bimūninkai ir Naujienas būtų pa
grobę, bet šie du pasiryžėliai Naujienas išgejbėjo-

Viai Amerikos lietuviai žinojo, kad Antanas Bimba 
susižavėjo komunistine santvarka. Kada Valparaiso imi- 
vęrsiteto vadovybė patyrė, kad jia tapo akjų mąskvinįo 
komuniamo salininku ir tapo svetimos valstybės agentu, 
tai Valparaiso universiteto vadovybė jį išmetė iš 'univer
siteto. Ten jis pradėjo studijuoti socialinius mokslus ir 
istoriją, bet to universiteto jis nebaigė. Jis buvo išmestas 
ne už tai, kad buvo pažangus, kad gynė darbininkų rei
kalus, kad skelbė komunistines idėjas, bet ųž tai, kad 
buvo sovietinės Rusijos agentas Amerikoje.

Daugiausia baimės drąsuoliui A. Bimbai sukėlė aną 
dieną jau minėtas Benjaminas Gitlov, buvęs Amerikos 
komunistų partijos sekretorius. Jis pabuvo kelis mėne
sius Rusijoj ir atsikando komunizmo. Grįžęs parašė kny
gą “I Confess”, kurioje paminėjo, kad ir Antanas Bimba 
ateidavo į susirinkimus, informuodavo apie lietuvių^ ir 
pasigirdavo, ką jis lietuvių siuvėjų tarpe darė. FBI pra
dėjo kamantinėti Bimbą. Jam/nedavė ramybės. kelis.; mė- 
nesius. Bimba tiek nusigando, kad apie komunistus ar 
priklausymą komunistų partijai jis nė žodžio neprasi
tardavo. Jis kalbėjo apie Amerikos darbininkų reikalus, - 
apie “pažangumą”,’bet apie komunistus ;au daugiau ne- 
užsirmįndąvp. 1 .'’A >

’ Dr. .Grigaitis įžiriojo, kad, Bimbą Jniyo komunistas. 
Naujienose, jis pacituodavo Bimbos rašinius ir pažymė
davo, kas Bimba iš tikrųjų buvo; Nieko komunistai taip 
nekęsdavo,' kaip Grigaičio. Jis žinojo, ‘ką koniunįstai pal 
darė Amerikos socialistams ir ką jie kėsinosi p'adaryfi.!

Vigą pavergtoje Lietuvoje ir Amerikoje spausdina- 
■ ma spauda dažnai paminėdavo Bimbą, bet vengdavo pa
sakyti, kad jis buvo komunistas. Dabarr kada jis mirė, 
tai š.m. spalio 2 d. Tiesa pranešė sekantį:'.

“Rugsėjo 30 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė žy
mus JAV komunistinio ir darbininkų judėjimo bei 
pažangiųjų užsienio lietuvių risuomęnes veikėjas, ii-1 
gametis Laisvės redaktorius Antanas Bimba”.

(Tiesa, 1982 m. spalįp 2 d-)
Kiek toliau parašyta:

“Jo veikalai buvo naudojami Kominterno inter-? 
nacionalinėse mokyklose”.
Pranešimą apie Bimbos mirtį pasirašė P. Griškevi

čius, A. Baranauskas, L. šepetys, L. Diržinskaitė, V. Je- 
melianovas, L. Kapočius, V. Kazakevičius, J. Kubilius, 
A. Laurinčiukas, R. Mališauskas, P. Petronis, R. Šar
maitis. H. Zimanas ir kiti.

Jeigu Bimba nebūtų komunistų partijos narys, tai 
šie žmonės mirties pranešimo būtų nepasirašę. Bet Kapo
čiaus, Laurinčiuko, Mališausko parašai padėti be jų ži
nios. Jie būtų neleidę rašyti “vois”. kada angliškai rei
kėjo parašyti “voice”. Angliškai jie geriau žino, negu 

mirties pranešimo autorius.

*z^uiuvos Žemes ūkio akademija

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Jei tekdavo skubėti, tai tik vasaros darby- 

metėje, kai reikėjo gelbėti nuo lietaus išdžiūvusį 
šieną ar paskubomis vežti iš lauko javus, kai oras 
būdavo nepastovus...

Imdamiesi kurio kito darbo ar verčiami at
likti kurį iš kasdieninio gyvenimo ribų išeinantį 
reikalą, kiekvienas jų ilgai rengdavosi, Ilgai 
svarstydavo, net su žmonomis pasitardavo, ąr jau 
būtinai jį turi atlikti šiuo metu, ar gal dar kitam 
laikui būtų galima atidėti. ..

Ir dąžnąi atidėdavo...
Pinigo nebraųgindavo, turėti jo daug nesi- 

rūpindavo. išskyros vieną kitą ūkininką... Bet 
tik mokesčiai būtų iš ko apmokėti ir “šiai dienai 
druskos už ką nusipirkti”.

Girtuoklių jų tarpe nebuvo. Nebe to, kad 
; ventadjaniais, suėję su pažįstamais, nebeišgenų 
vieno kito butelio alaus, ąr nepeišmestų vieną ki
tą “snapso” stlkHuką, bet juk tai ne girtuoklia- 

" ‘ ‘‘ J 1 < « t
p , ’ ’ "risiiaitfnįmų grįMkvo namo' unrs-

■■j. net ic ne ’-v’rę. Namie triuk-’-mo nekeldavo, 
.-u žmonomis net. >ardavo, c jei tokiais atvejais ir 

t bllVC

— reikia čia tiesą pasakyti: dažniau tekdavo vy
rams nuo žmonų, negu žmonoms nuo vyrų nų^č 
kentėti....

Ramūs buvo žmonės, Ramūnų vyrai, rimti if 
lėti, nemėgo nei barnių, nei triukšmo. Net gy
venti nemėgo skubėti...

Pašalinių uždarbių neieškodavo, nesirūpinda
vo jais. Neskubėdavo pasinąudoti proga net tadi,; 
kai t|e uždarbiai patys atsirasdavo žieipęs metų, 
kada buvo kertami ir vežami į Nemuną valdžios 
miškai.

— Apseidavo be šių uždarbių mūsų tėvai, ap
segsime ir mes, — atsakinėjo vienas, rangovo ra
ginamas važiuoti miškan.

Tik arklį nukamuosi ir patsai nusivaryti 
■r- tai ir visa tau bus nauda iš šitų uždarbių, -r- 
raminosi antras.

— E. pinigas, broj, slidus daiktus, kąi jis ąę 
iš žemės paimtas, =« galvojo dar Ritas ū ramią! 
kol kas sėdėjo namie, pasižvelgdamas į kaimynu 
kiemą, ar tasai tik nerengia jau rogių-,,

Bet susiranda vienas kitas, kuris reikalo prį. 
spirtas neiškenčia ir, pasiėmęs kirvį užydąržėmis, 
kad kaimynai nematytų, nudūlina miškan ran^ų 
pamiklinti, kad vėliau vieną kitą rublį pajusti! 
kišenėje. ” ;r < »•.

Tik kaimyno neapgausi! Pamato jiaai, paka
so pakaušį ir, žiūrėk, nuėjo rogių ruošti., •

— Tai ką, kūmai? Miškan rengiesi, uždar
biauti? — klausia gretimas kaimynas, matyda

tuo mriu Hitleris ragino lietu
vių: tautą ęiti į Vilnių ir su juo 
tąpįį 1° sąjungininku, Lietuvos 
vyriausybė atsisakė eįtį su na
ciais. Vienintelis toks atvejis 
visoje Europoje. Tų pačių nacių 
grąsiniųių nepaisydama, lietuvių 
tauta atsisakė sudalyti lietuviš
kąjį SS Jęgioną, TaiyTayienin- 
telė taute Rįropoj^ kuri kvie
čiama atsisukę sudaryti SS le
gioną. Kita tautą buvo. Lenkija, 
bet jj nebuvo kviečiama, nes ji

A. PLEšKYS . ‘ ■'

ST. LOZORAIČIO JR. PASKAITA
vyskupas" bū|u Dievą pašauktas 
į aną pasaulį. Taip ir atsiliko. 
Prieš kelias savaites vyskupas 
•Sosnkoyškis, amžiną, atilsį miyė 
ir, atrodo, tas klausimas bus 
teigiamai iš pręštas. Jsį ir ne 
tuojau pat,„bet-, reikia manyti, 

"I4»d ląbaį greilū laiku. Taip, kad
__ _____ ______________ ____  

uiu, manyčiau,-4ię| įf nevertėtą teivo laiktana kaip žemesnės ra- 
daryti- ■: , :"”Ž:‘

liokumept arijos Vaįikąpe -yra

Jis pasakė, kad pirma mane pa
ėmė iš Vilniaus archidiocezijos, 
į ją turi ir sugrąžinti. Mane su
grąžinus į Vilniaus archidiocezi- 
ją, mes žiūrėsime vėliau, kaip 
su kuo dalintis ądministratmiai, 
kam duoti kokią dieceziją, ko
kią vyskupiją vaidyti, Šitoks’atl 
sakymas mail atrodo yra febai 
logiškas ir labai drąsus.' Tiesa, 
kad jis brangiai kaštavo j gerbia
mam vyskupui, kur dabar 'jis 
yra pasidaręs Lietųv’’os'bažnyti
nės rezistencijos simbolių-: 

: labai brangiai .kaitąvė, * jįįt^iis 
pąfikp savo Vietoje, Žagarėje. O 
kaip sakiau, Kaišedoriū diecezi
ja buvo atiduota Vyskupui' Sląt_ 
kėvičiui ;•

-7 v - jtį - s -*■> ?->• R lį -

Dbbar, k&dąngį gies čia' liepia
me mūsų' santykių-trfęrą įėn- 
IfitiV 'pąsktttipjs klau^pi|§ rytą, 

. p’kąipgi čia dabar -$a $ęmų Uė£ 
tuyiškam painaldaąi, kuriu mes 
prašom ir prašom jau, tnr bū l, 
sakyčiau, Ąslipliką-angtųĮ -Teę 
dajykąs yrą labai pąpfaslas. Ob
jektyvūs Lenkijos vyskupai 
mums -vieną kartą: pasakė tokį 
dalyką t viską baruteui, bandėm 
įvairiais būdais kalbėti «J vys/ 
kupu Sosnkovskiū (nežinau, ąr; 
teisingai užrašiau pavardę^1;—- 
A. PI.), Seinų vyskupu; nieko" 
negalėjome iš jo išpešti. Vienin
telis būdas būtų, kad dabar tas

nį klausime yrathus labai .už
stojęs. Nereikią manyti, jis

jJm yrą sunku ^usįr^ę^jti-<{§«-: 
s Įkalbėti). Dabar- aš ‘jau baigiu.

’ ' . - t, ■ l ' L " j

Aš norėčiau,' sk,a<L f
"paskui išprovokuptun^į... savo 
klausimais. Tąi porįčįėb. 
baigdamas. Ąš visuomet noriu 
priminti, svarstykime, visus tuos 
politinius dipfoniatinius kĮąiiM 
mus, prisimindami,7kad okupa
cijoj metu lietuviu taufa^yra su
sidariusi jaugražiąfrnspapras- 
tk tradiciją: ¥rą mažą tautą, 
bet jos rezistėttęiąė tradiciją yrą’ 
nepaprasta. Jf*ąš visės. taof' 
rezistencir.ės traĄcįjos • svar-’ 
blausius taškus .noi'ia labai’ 

^trinripar paminėtr.'"-' •> »>;■> 
ž939: metais, ka& Ajajtš. di-; 

' džiatErias diktatorius Europoje,

■ Tiesa taip pat praneša, kad; Bimbos laidotuvės bu
vusios labai didelės; žmonės ėjo ir ėjo pro vuliotties karstą. • 
Daug privažiavo ■ “pažangiečiu’- iš. Įvairių Kanados ir : 
JAV vietų. Kalbas pasakė iš Chicagos nuvykę^ . Stasys 
Jokubka. Bimbos draugei Ilzei užuojautą^ pareiškė “pa
žangios” lietuvių visuomenės veikėja Elena Paškevičiūtė, 
“Aido” choro dalyvė Nastė Buknienė, ^Vienybės” -laik
raščio redaktorius Jonas Valaitis ir kiti.: - -y ’: ’ ‘ -

Jonas Valaitis priklauso visai eilei orgamžačijų,-'ku
rioms komunistai yra dideli priešai. Jam jąų nebuvo

I jokio reikalo kalbėti Antane Bimbos laidotuvėse,

: Sovietams antrą kaftą bkupa- 
vųą. Lietuvą, lietuvių tauta net 
septynis metus su gmklu. ranko
je r^Ęištev"To‘ miškuose: E>eja, la- 
baį. neiaįmįBg^i, bet -šitokio re- 
kojflb niekas-kitas: n^ą.'.pasie
kęs. Okupuota pačių ^djd&ausįų 
•tironų nacių, jxtekui -spyĮętų, ji 
nepasidavė nei kraštąLjįįAųj e, 

- nei ^^yžšięųyję. Ji štendiėų tūri di- 
dž^ū^įąi-ppgi"in(libę’spaudą,ku- 
riyrą ,dĮ^uatoje-Ęur<^>oje. Tat 
ko-nkrčėiausias ženktes Južsier.v- 
ję tos ręzįsteiįcijos-yrąryĮs dar 
tebegąįiojantįs okupacijos iip- 
prįpažrniraa s, ypatingai kalbant 
apie (lūžiąsias: valstybes-, kaip 

' Juą^iės '.'A^Kįiigę; j Valstybės- 
Prancūziją, Didž, ■ Britaniją, Fe-

, ip Atabja. 
Lietuvos- bylos pąti .ęgzisięnęija 
ir, pagaliau, Lįętųvęs- d^Įbmątų 
išsilaikymas - neturi- jokio -kito 
payyzdžio -1 viąoje diplomatijos 
.storijoj-e,. , kad pasiuntinybes, 
kc®Sųlaiai veiktų yirš 4& inrtų 
po kų-ašbą -ųkirpaeįjos,' "Tąk yra 
nepaprastas .pąsiekipąaą. -

-Pagaliau, kada Lietuvos; pa- 
; riuutinybė prie šv. Sosto buvo 

uždaryta vienu- momentų, visuo- 
menės spaudimas "privej-tę " ją 
vėl atidaryti, ir Į2- ipętųįpp šito

Aų^U-ąlijog vyria usybėpripaAino 
-okupacija, lietuviu visuomenės 
spaudimas privertė- Australijos 

■ vyriausybę atšaukti -gitą; gripą 
žinimą. Tai yra negirdėti ir ne
matyti dalykai.

(Npkelta į penktą puslapi)

mas jį tūpčiojantį aplink roges.
Tai jau gąl reikės bobai skarelė uždirbti, 

Juozas, mut, jau vakar važinėjo, tai mano boba 
ir ąurea, aiškinasi kūmui.

Kūmas savo ruožtu pakaso pakaušį, pastovi 
Vidury kiemo, pasįdairo, pagalvoja, dar kartą pa
kaso pakaušį įr s— traukią jau roges iš šalinėę.

Miškan jau rengiesi? — su- 
Mdomi kūmo kaimynas. :

— Rengiuosi, brol. štai kūmas Macius jau 
nuvažiavo. Negi man rubliai mažiau reikalingi?

Taip vienas į kitą nusižiūrėdami, vienas ant
ram uždąrbio pavydėdami, nugūža visu sodžiumi 
miškan žydui medžių kirsti, vežti...

Tinginiais Ramūnų vyrus pavadinti negali
ma. ir H tikrųjų jie nebuvo tinginiai. Visi Jie uoliai 
žiūrėjo, kad laukas būtų savo metu, kaip yeikia, 
išartą^, apukėtas, užsėtas, kad šienas Ip javas 
tinkamu |aįku būtų nuimtas, savo metu iš lauko 
kluopąn suvežtas, ,

Visa kita tąi juk vieni niekai. Ir ko Čia žmo
gus tuo pinigu perdaug besirūpinsi; jei žinai, kad 
be duonos npbūsi alkanas, nesėdėsi, pirkioje ne
šalsi — valdžios miškas juk pašonėj —- sunku čia 
rudenį prisivožti ir kurui, ir skaloms, ir net 4t; 
sargai pagaminti, kad* žiemą galima būtų vieną 
kitą vežimėlį ir miestelin nuvežti, kai prireikia 
namie druskos, žibalo, ar kito kurio daikto.

J valdžios mišką žiūrėdavo Ramūnai* Rajp J 
nuosavą. Vogti iš jo nelaikė nusikaltimu. Ir, tiesą

pasakius, bevogė — kuris gi čia vogimas, jei ru
denimis kirto ir namo vežė atvirai; dieną, nuo 
nieko nesislėpdami. Žinojo, kad draudžiama, na, 
todėl’kiekvienas ir laikė savo priederme, pakišti 
“liesnykui” vieną kitą auksiną, kad nekibtų be 
reikale “Liesnykas” nekibdavo, tik žiūrėdavo, 
kad medžiai būtų korfepa šaknų” ir kad nu
kirtimo pėdsakai būtų panaikinti, paslėpti...

Bet f r šiuo reikalu nereikėjo jam perdaug 
rūpinti? «• įgudę tuo atveju Ramūnų žmones pa
slėpto taip, jog. jokią šuo neęųras. kurioj vietoj 
medis stųvėjo, įr jąų nebėra jo. Jei pasitaikydavo 
kuri storesnį nugriauti medį ir miške atsirasdavo 
aikštelė, tuštuma, ne tik kad užtaisydavo vietą 
samanų kupetomis, bet dar pasodindavo ten, nu
kirsto medšto vtotoje, mąžą egtoita kuri, ftūrok. 
kltafo metais prigyja ir auga, tyg ten būtų i*ti 
išdygusi... . -

Naujai paskirti kunigėJiai ne kartą iš pra
džių mėgią^yp juos bąrtl įr pay Upažiptį. ir ka
lėdodami, aiškinti, toto vagystė yia vį^tok. vagys
tė, neatsižvelgiant į tai, kas Ir kaklais sumetimais 
vra vagiama, > ; ‘ "ž _ . L . ,

® valdžios miško vagilį, ro ryt 
vogaite ir iš privataus juk tik.

*Bet Ram ū|rų vyriį • |iųp ąįyąjti ir: totoigėlįo 
-6cdzf?Iš neparedavo tikėti/kad čia įraiža nusi
kaltimo, “grieko”.
vv.- s- -. ' 4tMton) '
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

IIIIM
DIL PAUL ¥• DARGIS 

gydytojas ir chirurgas 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
193S S. Ma&heim RdL, Westchester, UI.

VALANDOS; 3—a darbo dienoniis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Fasa G605Č

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SFEC1ALYBĖ; AKIŲ UGCS 

3KJ West 183rd Street 

Valandą lįffiffiul ajsit&riiaą

’ W
. <- ’

Rašytoja Zunaiiė

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos poatostoginis nariu susininki- 
mas įvyks penktadienį, spalio 22 d., 
6 vai. vak., Vyčių saleje, 2455 West 
47th St Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikaių aptarti. 
Po susirinkimo bus ir vaišės.

Eugenija Strungys

SUSIRIN KIM L

£

H

OPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. T»L 737-5149

ir “contact lenses”.
-

L

I 
i

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, KŪSLIS 12 • 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

r

ST. LOZORAIČIO JR. 
PASKAITA

(Atkelta iš 4 psL)
Aš manau, kad šitoje dvasio

je mes visuomet turime svars
tyti su tam tikrų pąsitenkiniiuu 
į tai žiūrėdami, kas yra pasiek
ta įi su labai didele viltimi į 
ateitį. Ačiū.

(Gerbiamas atstovas Stasys 
Lozoraitis jr. sayo kalbą pasakė 
laisvu žodžiu, užtat kai kurie jo 

‘ sakiniai nepilnai išbaigti ir ne- 
' visai taisyklingi, bet taip yra su 
visais, ne iš užrašo kalbančiais. 
Visai kas kita, kai paskaita yra 
skaitoma iš parašyto teksto.)

A. Pleškys

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI

į

Ofiso telefonas: 775-2gšS. Padėkime BALFui

FLORIDA

; ■ Probates, inkstų ir .ilapumo 
? takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ.
SU Petersburg, F1&. 33718 

Tek (8132 321420#

PERKRAUSTYMA1

Leldimai — Pilna apdrasds 
ŽEMA KAINA 

•priimam Master Charge 
if VISA korteles-

Kaip kitų, •’ taip, ir mūs varg
stančių netrūksta niekada; ypač 
tėvynėje, kur šeimininkauja 
okupantas. Tiek iš tėvynės, tiek 
ir iš Suvalkų trikampio vis atei
na daug laiškų, prašančių pa
galbos. Daug kas pagalbą sa
vo artimiesiems suteikia asme
niškai. Deja, daugelis jų krei
piasi į BALFą, ypač tie, kurie 
laisvajame pasauyje artimųjų 
neturi.

Kaip vargas neturi atostogų, 
taip ir BALFo šalpos rūpestis 
niekad nesibaigia. Gal sumažės 
ar ir visai užsibaigs, kada oku
pantas išsinešdins iš Lietuvos.

(Tę&iayil

Vladas rtltvis

Kaipo meilės, ir dėkingump iš
reiškimą, neatsisakysi priimti iš 
mūsų Lietuvių Šaulio Ženklą ir 
Lietuvių Tautos Žemėlapį,, ir

Apdraustas parkrauatyiaej 
S tvairiy atrtumy.

ANTANAS VILIMAS
T4 Į7A11S2 arba 97M9H

niai rengia gegužines — pikni
kus, kurie žymiai papildo BAL
Fo šalpos išteklius.

Vasara jau baigėsi.Dabar, spa
lio mėn. vyksta BALFo pinigų 
rinkimo vajus. Kiekviena vieto
vė jį vykdo pagal savo turimas 
sąlygas. Chicagos apskrity BAL
Fo rinkliava vykdoma 
jams pas geraširdžius 
vius atsilankant į namus.

Ir į mūsų kiekvieno
ateis BALFo pasiuntinys. Pą-

rinkė-
lietu-

namus

gal išgales, kiekvienas lietuvis 
atiduos savo auką. Bet yra lie
tuvių, kurie mielai aukotų, bet 
jų rinkėjai nepasiekia. Tam yra 
įvairių priežasčių: neturi adre
sų, ar neranda namuose, ar to
li gyvena nuo lietuviškų centrų, 
ir kit. Toki aukotojai savo auką 
gali pasiųsti paštu, ar įteikti cen
trinėje raštinėje. Mielai patar
naują ir Soph’a Barčus radijo 
programos vedėja ponia Dauku- 
vienė.

BALFo rinkėjai ypatingai at
lieka didelį darbą. Daugumoje 
namų jie mielai sutinkami, nes 
žino, kokiam kilniam ' reikalui 
jie cįirba. Padėkime jiems.

P. Venclova

k 1^X5 U. a puzmrja, galinga, 
stipriai Mistiškai apvaldyta, 
primenąs Ii Balio Sruogas dra
mų stilių. Vaičkus pavaizdavo ir 
įvertino Vlado Pūivio idėją ir 
jojo auką tai idėjai.

Kalbėdamas panaudojo Dio
geno posakį "su žvake ieškau, 
bet nerandu žmogaus” ir Piloto 
žodžius “štai žmogus". Supran
tama, Vlado latvio nelyginąs 
su Kristumi, kuriam anie Pilo
to žodžiai buvo laikomi. Betgi 
yra tikra, jog Pūtvis ųešąs sun
kų kryžių, stengdamasis įkūnyti 
Paulišką idėją mūsų tautoje ir 
dažnai nųtpiusioje nuo tautos 
valstybėje- Tai žmonijos istori
joj s yra ne naujiena, kad nau
joms ir nuostabioms idėjoms, 
kokia tikrai esanti šauliškumo 
idėja, reikia daug aukos ir daug 
laiko, kol jos būna įgyvendintos.

Anuomet Pūtvio išleistuves 
Trimite aprašydamas šios kal
bos neatpasakojau, bijodamas 
pažeisti skaitytoj y religinius 
jausmus. Bet koks kieno nors 
palyginimas, su Kristumi, ar su 
Moze, Mahometu bei kilu di
eniosios religijoj steigėju ar 
pranašų dažniausiai sukelia pa- 
sipi k tinimo arba uepąsitenkini- 
mo. Be to, rąžytam žodyje daly
kai kitaip atrodo, negu gyvoje 
kalboje. Tačiau aną vakarą ak
toriaus Juozo Vaičkaus kalba. 
nepasipitkino nei kan. J. Tumas- i 
Vaižgantas, nei kun. Mykolas 
Krupavičius, nei kiti stiprių ka
talikiškų pažiūrų asmenys. Vaič
kus sugebėjo viską išreikšti stip
riai, bet taktiškai. O, be to, akto
riams dažnai leidžiama pasakyti 
tai, kas iš kitų žmonių lūpų qe- f 
būtų taip lengvai priimta.

Vlado Pūtvio kalba ta vakara 
buvo viena pačių stipriausiųjų 

1 jojo kalbų, kurias uian tėlo gir
dėti. Pūtvis nebuvo mitingo kal
bėtojas ir minios nesugebėdavo 
taip paveikti, kaip, pav., Myko
las Krupavičius, Mykolas Šleže
vičius arba Rapolas Skipitįs. 
Pūtviui kalbant didesniuose su
sibūrimuose, klausytojai ne 
kartą pastebėdavo, jog jo min- Į'- 
tys giliai filosofiškos ir sunkiaily 
įkandamos. Bet šiauresniame ra-If 
telyje Pūtvio sultinga tautinė ’ 
filosofija imdavo trykšte trykšti i 
iš jo žodžių, pasiekdama besi
klausančiųjų protą ir uždegda-j 
ma širdį- Taip atsiliko šį vakarą, j

Pūtvis man grįždamas iš tų iš- ’ 
leistuvių sakė, kad jam labai • 
padėjęs išryškinti visą tautą i 
jungiančio ir ginančio šaulišku-! 
mo reikalingumą prieš jo kalbą, 
prie vakarienės stalo įvykęs My-' 
kolo Krupavičiaus pusiau priva- į 
tus pasikalbėjimas su Antanu 
Smetona, šalia Antano Smeto
nos sėdėdamas, M. Krupavičius 
pakritikavo ir gal kiek nuverti-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

<312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 »

24 Ho.ur Servięe

prašome savo sielos jausmais 
nuolat bendrauti su mumis.
Lietuvos Šaulių Sąjungos Cen

tro Valdybos Bendradarbiai.’’ 
(Trimitas, 1922 . m. . gruodžio 
mėu 2 d., Nrš 47, p.p. 30-31).

Eilę tą vakarą per Pūtvio iš
leistuves pasakytų gražių kalbų 
bent iš dalies galima vertinti 
kaip mandagumo pareiškimą iš 
vadovybės išeinančiam aukštam 
pareigūnui, kurio asmuo ir or
ganizacinis bei administracinis 
darbas vertinamas, bet vis dėl
to nesulaikąs nuo pasitrauki
mo.

Panašių kalbu,, lūr bįt, teko , 
girdėti visiems, dalyvavusiems 
kurio nors valstybininko ar vi
suomenėj veikėjo išleistuvėse. 
Tačiau ir man, ir —kiek teko 
gridėti— nemažam skaičiui ki
tų dalyvių, kaip tik šios Pūtvio- 
atsisveikinimo iškilmės ypatin
gai iigai liko atmintyje ir pa
lietė jautrų širdies kamputį. 
Pūtvio bendradarbių jausmas, 
su sąjungos įkūrėju atsisveiki
nant, buvo nedirbtinis. Jautė
mės netenką jo asmenyje sąjun
gos Tėvo, o mūsų vyresnio 
draugo ir auklėtojo. Atsisveiki
nimo adrese išreiškėme tai, ką 
iš tikro širdyje turėjome, šalia 
skąus^O* wisų vadui pus palie
ką^ alsį^y^ikųaiMio vakarienė 
(ypač joą paskutinioji dalis) 
daųgebųį dalyvių% įskaitant ir 
žymiuosius partijų veikėjus, da
vė šiltą tautinės vienybės ir 
stiprybės jausmą.

Savu stipruiiĮų įš visų gražių 
kąlbų ypač išsiskyrė Juozo Vaič
kaus ir Vlada Pįtvio kalbos.

Juozas Vaičkus (1^85-1935),1 no Smetonos opozicinį veikimą 
prieš tada Lietuvą valdžiusią. 
krikščionių demokratų ir liaudį-1 
ninku koaliciją. Smetona atsi
kirto žodžiais, kurie, žiūrint vė
lesnių laikų žiūronais, buvo pra
našiški: “Ir 
delį vežimą 
tūrių melų 
Realybe...

(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODEkNIšKOS AIR-CONDITIONED koplyčios

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tele! 476-2345

aktorius, lietuvių profesinio 
dramos teatro kūrėjąs, režiso- 
rius, teatro teoretikas, Saulių Są
jungai buvo brangus kaip inst- 
ruktąriųą Uteno reikalams Kul
tūros ir tVopagandos skyriuje 
ir šiek tkk vėliau kaip šaulių 
Teatro režisorius. šauljų Sąjun- 
gon tąįkųuakauiti jį buvo atėjęs 
pą|ie* Pįtyio pakvie^įas. Jojo

. ‘UI

S

Aikštei automobiliams pastatyti

J TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
? AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULAnfv
PATARNAVIMAI

TURIMI

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSI.

CJuc&rm.

Uat<vi<

La&etTrhį
Dirak torių

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TeL: 652-5245

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
patarėjai ix laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

BUTKUS - VASAITIS

7159 Se. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. U. 4009

RADUO ŠEIMOS VALANDOS 

fie^adiFroaii ir sekmalieniiif
mažas kupstas di- 
apverčia!” Po ke- 
šie žodžiai virto

Vedėja — Aldone Daukur 
Telof-: 77S-1M3

SfotiM WOPA - 1490 AM _ 
trajuUuojamof ii mūšy atvdijo* 

Marquette Park*.

fLACKAWIdl
3424 Vf’EST 69<h STKKST 7-1211
11926 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilu, RL >74-4411

i f KJr- o ii n iiiiiiiiiiiiiiiiaiiii111111111111

nuli 1111111111111
— Haujienoc, Chicago, 8. TU

.. .<■. r - Hiiiiiiiiiiirrnr
October 19, 1982

RADIJO PROGRAMA

Seafamt Lietuviu Radiju progra
ma Naujojoje Anglijoje, if stoties 
BLYN, U60 banga AM, veikia sek- 
nadipaiais quo 8 iki 830 vai ryte-

ani^ santrauką. Be to, komecrta- 
raį'mtedka, ir Magdutėą
Pasaką. programa veda Stepo 
nap ir V<leotoBA Minkai. Bizniu 
reikaltia torgipts i Baltic Floriats — 
gėlių bei dovanu krautuvę, 50X E. 
Broadway, So. Boęton, Mass*

MI4M89. Ten pat gau- 
name* MNaujįaao^ \ didelis pasi- 
n n kimiu UmavMkų knygų hr lie- 

tuvišku dovanu.

PAULINE VARNECKIS
Gyv. Prospect Heights, 111

Mirė 1JJĮ82 m. spalio 17 d., 5 vai. ryto, sulaukusi 8# metų 
zįąus. Gimusi Lįeluypje. Amerikoje išgyveų^ bU metus.
Beliko nuliūdę: duktė Heąe Ęanąls, ženta§ A r noki anųkv 

Lauriąlc MebdL vyras Hąįcter artima giminaitė Anąą 
Tamulonis ir kiti jaunės, dfąųgąi bei pažįstami.

Priklausė SLA 134t-ai Mq^rų kuopai.
Kūnąs pašarvotas Petkau^ Marquette koplyčioj, 2TŠW W.i 

|7>st Sir^ęl, Clūęatfa, IM-
Trečądienį spąlio 20 dięuą, 9 vai. lyto, bus lydima iš 

koplyčios į iv. M. Maruos Gimimo parapijos bažnyčią, o po 
■gedulingų pamaįdų bus laidojama šv Kazimiero Lietuvių 

apinėse.
a.a, IMulųie VarnecJęis giminės, draugai ir pažįs
ti dalyvauti laidotuvėse ir sutelkt"

aavimą ir atsisveikinimą.

Duktė, žentas, anūkė, g*minės.

lel. 476 234

wxi mmaid rr mctc*
WHCtlB * TMf U

M. MAYW1

W MW

HM 3a CALIFORNIA AYR TbL: LAf*y«Ue 1-1171



Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas

M kuzis Marquette apie Marquette Parko potvynį, 
kuris padarė gy ventojams daug 
nuestcEo, rpsemdanias bei nion 
lūs tik d‘‘l !o, k-d nebuvo laiku 
atidaryti tvenkiniai į ež:rą.

J Eaeevicius siūle jungtis su 
am j rikieC ių organizacijemis

antplūdžio, ne!ie- 
užmojų. Turime 
baltuosius prieš
Priminė, kad

Pirm.
Parko parjtpijos salėje p adėjo 
s įsirinkimą, pers kaitydamas 
d’cn^tvarkę, kuri buvo priimta. 
D. Mockeiiūnaitė perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą. Pro
tokolas priimtas. Priimti ir pen 
ki nauji nariai. Pasitikome plo
jimu.

Pirm. Z. Mikužis praneša apie 
pasitarimą su Federation vado
vybe kolonijos išlaikymo reikli 
lu. Mes su jais ir kitomis o: ga 
nizaci jomis galime kooperuot i 
kiek liečia kolonijos apsaugoji
mą nuo negru 
c’ant politinių 
sujungti visus 
pasikesintojirs.
paskutiniuose rinikmuose baltų-! 
jų balsavo 85,009, o negrų ~ 
200,000. Suprantama, šiuose | 
rinkimuose jų padidės. Ragino! 
visus eiti balsuoti.

Kasininkas Bražionis perskai
tė spalio 2 d. banketo apyskaitą. 
Iš viso pajamų $3,951.20. išlai
dų $2,374.77. Tad pelno gauta 
$1.576.43.

Pirm. Z.'Mikužis visiems dė
kojo už prisidėjimą prie banke 
to pasisekimo.

Paskaitytas aldermano Frank 
Brady laiškas- Dėl ligos negalėjo 
bankete dalyvauti.

■ Kongresmanas Russo nedaly
vavo pasitarime su Federation 
ir čia, kviečiamas, neatvyko. 
Toliau jokio kontakto negali 
būti.
* J .Bagdžius pranešė, kad sen. 
Frank Savickas Dainos restora
ne spalio 17 d. 12 vai. kviečia 
lietuvius dalyvauti pasitarime 
tinkimų reikalu.

J. Skeivys dalyvavęs viename 
bankete ir pasveikinęs burmist- 
rę J. Byrne Liet. Namų Savinin
kų draugijos vardu. Ji skiria lie
tuviams respekto. Representuo- 
kimės.

Pirm. Z. Mikužis prašė infor
muoti apie negyventus namus.

Agr. Tallat-Kelpša priminė iiuoti į pietus 10 mylių, ligi ke-

lio 231. Besukus į jį, kairėn, už 
’2 niyi’.ų yra rodyklė dešinėn 
.‘"Cedar •i.ake”. Tuo nauju ke
liuku krirėj įvažiavimas, pi-į 

ženklintas vėliavėlėmis.
Nuo Marquette Parko t k 1 

va-Lnda 40 mylių. Laukiame 
d.deiio lit.uvių būrio. Lietaus

ir 
kooperuoti prirš negrų antplūdį.' 

Adv. Ch. Kai sakė, kad, nors 
jis visą laiką dirbęs su demo
kratais, bet šį kartą balsuosiąs 
už respublikoną gubernatorių J. 
1 hompson. Stevenson — mums 
lietuviams nepriimtinas.

B. Andriukaitis siūlė šaukti 
visų crganizaei j ų pasitari iną. 
šiai idėjai pritarė J- Stankui ir 
p. Klemka. Sudarytinas komi-

(Pi.)

JAU LAIKAS STEBUKLUI
Nikodemas, kre’pdamasis į 

Kristų, tarė: “Rabbi, mes žino
me, kad lu esi atėjęs nuo Dievo 
mekytoju, nes niekas negali da
ryti tų stebuklų, kuriuos tu (ta
rai, jei Dievas nebūtu su juo’*. 
Jėzus atsakė ir jam tarė: “Iš tie
sų, iš liesą sakau tau, jii kas 
nėra užgimęs iš naujo, tas ne
gali matyti Dievo karalystės*’ 
(.leno 3:2,3). ~ į

šiandim išgirsi e šią r:d‘.jo 
programą 8:15 vai. vakare ra-, 
dijo 'banga 1459 AM per “Lie-

1 tavos Aidus”. *
Sekmadienį per Sophie Barčus

J. Bacevičius ir J. Bagdžius 
pasiūlė prašyti Fediralion, kad 
Lū’.ų parduoti negrų laikomi na
mai. Prašyti J. Byrne tarpinin
kavimo.

Viena gyventoja iš kaimy- 
nyslės. (>831 S. Artesian, pasi- radiją 9 vai. ryto išgirsite: ‘ Gai- Į 
sakė prieš naujus savininkus. Į la, dar yra vietos”.

Pirm. Z. Mikužis dėkojo Bal- Parašykite mums. Prisiusime! 
tie kcpyklcs savininkams už py- knygelę “Iš praeities tavo sūnūs; 
ragaiėius, paaukotus prie ka- te stiprybę semia”. Mūsų adre-1 
vutės. Įsas: Lithuanian Ministries, P.O.j

Susirinkimas baigtas 9 valan- Box 321, Oak Lawn, Ill. 60L54. j 
da vakaro. Dalwavo 125 nariai. - ------------------

K. Baukus ____ : _ Sen. Frank Savickas
Praeitą sekmadienį Marquette čių metų rinkimuose.

Parke, Dainos salėje, buvo susi- Kad lietuviai galėtų dalyvauti— Saleziečių nuocavvbė, Ce- 
dar Lake, Ind., neseniai nupirk
ta Gerojo Ganytojo Globos Na
mų, šio mėn. 24 d. (sekmad.) j 
nuo 1 vaL popiet aGdara apžiū- tinė konferencija įvyks š.m. spa- > politikui laimėti ateinančius rin-, 
rėjimui. Visi kviečiami atvykti lio 31 d., sekmadienį, 2:30 vai. kimus/ 
į iškylą — pikniką. Bus galima po pietų, Lietuvių Eyangelikų : Lapkričio 2 dieną Chicago]e 
gauti valgių ir gėrimų bei pasi- Reformatų parapijos patalpose, bus pravesti pirminiai, rinkimai, 
gerėti ąžuolynais, ežerėliais, Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian Visi lietuviai, gavę JAV piliety- 
kalneliais, kur planu ojarria Avė., Chicagoje.' Dalyvaus SLA ‘ bę ir įsirašę Į balsuotojų sąrašą, 
įrengti patogius globos namus f prezidentas Povilas Dargis ir privalo savo balsą atiduoti už 
bei pastatyti didžiulę lietuvių kiti Pildomosios Tarybos nariai, senatorių Frank Sayicka. 
koloniją. Neturį susisiekimo širdingai kviečiame SLA kuopų i Jeigu senatorius Savickas ne- 
priemonių-_ z4-r*lxT^T*^»i4"J "O ri t<tviL1 1_?___________________________  ■ ■ • * ..*• . ' ■. . . .
(Simaitis Really). j mo bus kavutė. Valdyba I jis negalėtu dalyvauti ateinančiu’ dovvbėm Ir Darbo komisiioie

1S Čikagos važiuoti Dan P.yam _ Medžiotoju rinkimu.,se. - ■'
eypresu i Indiana hg, 41 South Meškeriotoju klubas laimei, lapkričio mėnesi, tai
(Indianapobs Blvd.). Įsukus va- ra(jms . m ^.^ada galės dalyvauii ir ateinam

lio mėn. 23 d., šv. Pranciškaus i

_ . _ _____  ___  — _ - — i -j ...

(rinkę sen. Frank D. Savicko ' ateinančių metųrinkimuose, tai 
draugai. Jie aptarė priemones, ] jie privalo įsigyti JAV piliety- 

SLA 6-osios Apskrities me- kokiu būdu padėti patyrusiam ] >--••• - - ••

L ESTAT
Na*«L ŽMni — Pardavlmvi 
UAL (STATI FOR SALI | 1ST ATI FOJt lALf

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMUKEJIMAIK

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £ ■ ' ‘ ■

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
<• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J, BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 >

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokė j i- 
mas. Savininko paskola 10%.

j 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
bę, būti įtraukti į rinkėjų sąra
šus- šiais metais veik visi juo
džiai šusįę^gistravo. Lietuviai 
privalo pasinaudoti rinkimine 
teise.

t ŠIMAITIS REALTY
2931 West 63rd Street

GAGE PARKE savininkas par-
Dainoje buvo susirinkę virs'duoda 2 aukštu mūrinį narna, 

200 .žmonių, kurie yra pasiryžę aukšte 3 mieg
padėti senatoriui Frank Savic
kui ir,vėl patekti j Illinois vals
tijos Senatą, kur jis eina svar-Neturį susisiekimo širdingai kviečiame SLA kuopų Į ; ‘ j

—skambinti 436-7788. atstovus dalyvauti. Po susirinki- laimųtų pirminių rinkimų,’ tai i-bias pareigas Illinois seimo va-.

2-rame 
aukšte 2 miegamieji- Rūsyje ga
lima įruošti butą. $64,000.

Skambinti 925-7626

= Svarbu, kad j Reporteris

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, troli, 

^rantuotai ir sęžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ay®. 
Tol. 927-3559

D t M E $ I O
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penslala- 

tams. Kreiptis: -
A. LAURAITI!

4445 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
sių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

ENERGY 
WISE

parapijos salėje, 3903 Fir SL, 
East Chicago, Ind. Gera muzi
ka, Įdomi programa ir skani va
karienė. Dėl informacijų skam
binti A. Degučiui tel. (219) 
398-1233 arba J, Pečiuliui tel. 
(219) 972^01(4/ Valdyba

TAISOME NETIKSLUMUS
Jonas Jpkubonis Amerikon at- 

. važiavo ne 1913 mėtų pavasari, 
kaip spalio 15 d. Naujienose pa
rašyta, bet 1914 m. pradžioje.

Gimtadienio proga Jokubonj 
sveikino ne sūnus, bet žerftas,

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 

Help and Advice On AU Affairs 
of Life such as LOVE, HEALTH^ 
BUSINESS, MARRIAGE, DI

Laikrodžiai ir brangenybėj
Pirdtvimaš ir Taisymu 
1644 Wttt r»Ht Sfrwt 
Tel. REpvMIc 7-1941 i

nes sūnaus jis neturi. Dirbtuvę yORCE, reunites the' Separated:
jis perleido žentui.

Reporteris

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftlCAGOS LIETUVIŲ 
’LITERATŪROS DRAUGIJA

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

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

Change the oil and 
filters evsry 3,000 to 
6,000 miles to avoid 

. wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
a^.Lat-A

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAIN A — $17.. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį: 4 w T?

■w-w

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, IL 60608 ’ ’ ~

I

PASSBOOK 
SAVINGS...

Removes Evil and Bad Luck ■ 
from you, and yours.

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

1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus I 

»X- ■ ; ■ į *

, P. MEDAS, 4059 Archer Avenue, 

į Chicago, III. 60632. Tek YA 7-5980

Interest Compounded 
Daily and Paid Quarterly

tee us for 
financing.

* AT OUI LOW UTE

IntarMt 
paid on Saving •

Mutual Federal 
Savings and Loan

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'’ jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

M- ŠIMKUS
Notary Public \ 

INCOME TAX SERVIČI
4259 S. Maplewood, Tel 2Š4-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienoj galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimiu, - 
Dr. AL Gu&sen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 

metų įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir 
18.00susirūpinimą . ____________ _

Dr. A. J. Gnsgen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožia. Kietais viršeliais 

Minkytais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Goasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus žek| arba 

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

M.00 
53.00

52.00

&AIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gall daur I 
tadėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse Į1"" 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
■šleista knyga su legališkomi* 
formomis:

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*

F. Afeet -
1204 Į6 W. 9Mt »

40641, . 424-MM \
Sial? Fym h<e Crnr' ’

— Jasir Arafate nori suimti 
Libano vyriausybė už Beiruto 
bankų seifų išvalymą.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
■ 2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

KILLS 
FLEAS,TICKS!

advokatų draugija
V. BYLAITIS

Sergeants
S€ NTRV* I

& Tick Collar

Darbo valandos:
Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet 

Šeštadieniais pagal susitarimą.
6606 S. KedxU Ava.
Chicaęo, IU. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KL

DIENRAŠTI "NAUJIESOS"

6 — Naujienom, Chicago, 8, DI. Tuesday, OetoMr 19, 1982




