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REIKALAUJA ŠALINTI
M. BEGINĄL. BREŽNEVAS ŽADA GENEROLAMS 

DAUGIAU GINKLŲ, TECHNOLOGIJOS 
SOVIETŲ VALDŽIA NEPAJĖGIA PARŪPINTI DAUGIAI’ 

DUONOS, NETURI REIKALINGŲ MAŠINŲ
MASKVA,’Rusija. — Aukš

čiausios tarybos pirmininkas L. 
Brežnevas, sukvietęs 50z Sovie
tu maršalų, generolų ir kariuo
menės vadų, pranešė, kad jiems 
reikia daugiau ginklų ir moder
nios technologijos, šiandien So
vietu kariuomenės vadovybė tu
ri atominę galią, bet jie žino, 
kad jr amerikiečiai turi pakan
kamai atominių raketų.

Brežnevas kaltino prez. Rea- 
ganą. kad jis atmeta Sovietų 
valdžios pasiūlymus ir rengiasi 
naujoms “avantiūroms”. Reaga
nąs nori sustiprinti Amerikos 
karo jėgas, kad galėtų pavartoti 
prievartą prieš Sovietų Sąjungą. 
Brežnevas kvietė generolus su
stiprinti turimas ginkluotas jė
gas ir įsigyti daugiau technolo
giškų ’ žinių. Amerikiečių tech
nologija yra pažengusi-.'žymiai 
pirmyn. Jie, gali panaudoti šias 

" žinias prieš “SbvfeŲį ’ Sąjįmga, 
todėl generolai privalo persior
ganizuoti.

• > Brežnevas nori sukelti 
baimę

JERUZALĖ. Izraelis.— Kelias 
izraelitų grupės reikalauja, kad 
būtų atkistas iš pareigų prem
jeras Menachem Beginąs. Iki šio 
meto jam pasisekdavo išsisuki
nėti, bet jam dabar reikalai jau 
komplikuojasi.

Pats bloginusios dalvkas yra 
gynybos .mmisterio Ariel šaro- 
no pareiškimai parlamento suda
rytai komisijai. Šarūnas padarė 
kelis labai gerai apgalvotus pa
reiškimus, bet kai komisijos na- 

' ėjai, 
• pradėjo jį klausinėti, tai šaro- 
1 nui teko prakaituoti. Jis kreipėsi 

į savo adjutantus, kad prisimin
tų su kuo jis buvo susitikęs ir 
ką kalbėjo. \ į

Dauguma jo poka?b:U:yra už
rašyti. Jis kalbėjo su žmonėmis 
apie palestiniečių šaudymą, bet 
oficialiai niekas jam nebuvo 
nieko pasakęs.

Partijos pirmininkas Felipe Gonzalez 
planuoja sudaryti vyriausybę

Iš 350 NARIŲ PARLAMENTO, SOCIALISTAI 
PRAVEDĖ 202 PARTIJOS ATSTOVES

tų generolams reikalingų tech
nologijos žinių. Dar prisideda ir 
tas faktas, kad toms technology 
jos žinioms didelė dalis Sovietų 
generolų jau nebetinka. Jie su
senę, ne jiems mokytis. Jie ga
lėtų įsakinėti, bet jiems patiems 
reikalingos technologijos žinios. 
Neturėdami žinių, negali duoti 
reikalingu įsakymų*.

_ . _ _ v. Iriai, aukščiausio teismo tei
Sovietų valdžia iki šio meto!__ č

nepajėgė sutvarkyti savo žemės! 
ūkio. Žemės ūkio patvarkymai, 
nevykęs žemės prižiūrėjimas, 
netikės laukų valymas ir didelis 
vogimas iš valdžios ūkių labai 
blogai atsiliepia į visą Sovietų 
ūkio sistemą. Sovietų Sąjungoje 
visi kombinuoja. Be kombina
cijų negalima sočiai pavalgyti 
ir tinkamai apsirengti. Sovietų 
aviacija yra tiek atsilikusi, kad 
pastebėjusi modemų JAV lėktu
vą. nespėja „jabėgtų kai tas 
vejasK

— Ketvirtadieni Ispanijos ci- 
viliiič gvardija saugojo--jisas .«*. 
halsavTrrf&'^fefŠ??

MADRIDAS, Ispanija.- Penk
tadienį paskelbti ketvirtadienį 
vykusiu rinkimu daviniai rodo 
kad socialistai gavo reikalinga 
parlamento narių daugumą kraš 
tui valdyti, praneša New York 
Times.

; | Krašto parlamentas turi 350 
narių. Penktadienį paskelbti rin 
kimų daviniai rodo, kad Felip? 
Gonzalez vadovaujama Ispani
jos socialistų partija pravedė i 
parlamentą 202 atstovus. Socia
listai būtų galėję sudaryti vy 
riausybę, jeigu būtų pravedę 
vien 176 atstovus, bet jie turi 
žymiai daugiau.

Kalalaniečiai taip pat prave 
dė apie 20 atstovų, kurie norė- 

, tų sudaryti koaliciją su Ispani- 
I jos socialistais, bet tuo tarpu sn- 
* cialistai turi pakankamai balse 
vyriausybei sudaryti be koali

karo vadai jau 
likusieji neturi 
visuomeninį gy- 
studentai žino

PREZ. REAGANAS NEMAŽINS 
SOCIALINĖS APDRAUDOS

GREAT FALLS, Mont. —

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $121.

Užsienio diploįnatai, patyrę-prez. /-^^ganas ketvirtadienį 
apie pagrindines Brežnevo m in- paneigė įganei irs. >kad jis rengia- 
tis, pareifetas^ iš visos Sovietų sį sumažinti soėia&nę apdraudą. 
Sąjuhgos šukviestieftls genero- Jis tvirtina, kad mekad neturė- 
lams, priėjo išvados^ kad Sovie- jo galvoje ir neplanavo sunia- 
tų aukščiausios tarybos' pirmi-' žinti socialinės apdraudos. 
ninkas nori sukelti nerimą Ir Prez. Resganąs tvirtina, kad 
suirutę Amerikoje. dzmokralų partijos pareigūnai

Brežnevas . žino, kad ateinantį * tuos- gandus skleidžia. Preziden- 
antradienį .visame krašte vyks*tas žinb; kad socialinė apdrau- 
daliniai rinkimai. Jis taip palyda ne visai tvarkoje. Jis žino, 
žino, kad prezidentas Reaganas,. kad tas problemas reikia aptarti

— Jungtinės Tautos patarė 
Hanojaus .vyriausybei ilgai ne-; 
įfelsti ir atšaukti savo karo jėgas 
iš Kambodžos.

— šeštadienio naktį visi pri- Į
valo atsukti laikrodžius siena 
valanda atgal.

Prez. Ronald Reaganas, patyręs apie rytų valstijų res
publikonų nuotaikas, nutarė į rytus nebevažiuoti.

Iš Nebraskos grįš į VVashingloną.

STIPRINANT RADIJO VEIKLĄ

apkarpęs, bii^ižetg, prašė svar
bių sumų įvairiems krašto ap
saugos reikalams. Brežnevas no
rėjo sudaryti įspūdį, kad Ameri
kai gresia pavojus. Sovietų vy
riausybe sukvietė vyriausius ka
riuomenės vadus ir jiems pra
nešė, kad jie ruoštųsi kovai.

Jeigu jau dabar prez. Reaga- 
nas turėjo skirti tokias stambias 
sumas apsaugos reikalams, tai 
ką jis turės daryti, kai Sovietų 
kariuomenės vadai turės dau
giau modernių ginklų Sovietų 
valdžia išleidžia dideles sumas 
propagandai planuoti. Brežnevas 
yra tų planuotojų įrankis. Kar
tais tie planuotojai suklysta.

Brežnevas nepajėgs duoti 
technologijos

Užsienis diplomatai žino, kad 
Brežnevas bepajėgs duoti Sovie-

KALENDORĖLIS

Spalio 30: Teofilis, Rūstutė, 1 
Skirgaila. Disaitis, Validė, Mar- 
kis, Strigė.

Spalio 31: Ramontas, Liucilę, Į 
Medgina, Tyris, Sargė, Ėigrlas.

Lapkričio 1: Visų šventųjų, 
Vai vara, 2ygaudas, Esmė, Kari
butas.

Saulė teka 7:20, leidžiasi 5:48.
Orai dabaruotis.

ir išspręsti,' bet tai nereiškia, 
kad reikės mažinti dabar gau- 
namas- sumas. - -

VLADAS BARONAS 
CHICAGOJE

Naujienų korespondentas Vla
das Bakūnas. šeštadienį jau at
skrido į Chicago, n kad galėtų 
dalyvauti ALTo konferencijoje.

HHH

Junglinio Pabaltiecių Komite
to Vašingtone atstovai: pirm. G. 
Meierovics, naują ryšių direkto- 

* rė A. Bedelis ir ankstyvesnis ry- 
: šių direktorius J. Elias turėjo 
pasitarimą su JAV Tarptautinės 
radijo tarnybos vicepirmininku 
Bin Wattcnbergu. Buvo kelia
mas reikalas skirti daugiau lėšų 
Laisvosios Europos Laisvės ra
dijo veiklai.

Buvo priminta, kad tame ra- 
i dijuje Pabaltijo valstybių šta- 
, bas permažas, nepakankamas 
t sekti ir atremti Maskvos propa- 
j gandą. Be to, radijo harigų siun-

IŠVEŽĖ VYRĄ AUTO
MOBILIO DUGNE

BERLYNAS, Vokietija. —* Ry
tų Vokietijos moteris 1980 me
lsis nuvažiavo į Vakarų Berly
ną ir pašoko su vienu šoferiu. 
Iš šakio užsimezgė draugystė, 
kuri padėjo jai išprūkti iš Rytų 
Berlyno. Šoferis jau kelis kar
tus nuvežė ją į Rytus, o vėliau 
išvežė ne lik ją, bei ir josios 20 
metų amžiaus sūnų į Vakarus.

Šoferis įsigijo Volkswagen 
automobilį. Mašinos dugne įren
gė kitą dugną. Nuvažiavęs j ry-

socialistų, partiją

Felipe (Gonzalez yra TO meti 
amžiaus advokatas. Jis turi pa 

j kankamus ryšius su valdžio 
• įstaigomis ir žino, kad tuo tarp 
Ispanijos kariuomenė nėra pasi 

i ruošusi mestis į gatvę naujau 
perversmui. Jis žino, kad ir ei 
vilinė gvardija nėra pasiryžus 
mestis kovon prieš1 didelę kraš v 
gyventojų (lau’guųią. Ųerversm' 
ninkai taip pat mato, ka<l žudy 
nėmis, perversmais krašto gy

perversmo nėra ir nebus.
Visa Ispanijos socialistų par

tija susideda iš jaunų žmonių. 
Daugumą sudaro buvę studen- 
*ai. Senų socialistų partijoje 
nėra. Civilinio 
:šmirę, o dar 
drąsos kištis į 
ceninią. Jauni
krašto nuotaikas. Jie žino, kad 
krašte nėra rimtos jėgos valsty
bei valdyti.

Kraštą gali valdyti kariuome
nė arba civilinė gvardija. Bet 
kraštui reikia duonos ir drabu
žių. Socialistai moka skaičiuoti. 
He yra pasiryžę paleisti karių 
daugumą, surasti jiems darbo ir 
pakelti krašto ūkį ir pramonę.

Gonzalez moka valdyti jauni
mą. Jam labai rūpėjo atsiriboti 
nuo Ispanijos komunistų, šių 
rinkimų metu komunistai pra- 
’ąimėjo. Ispanijoj komunistai 
lįekur neturėjo- didtsnės įtakas 
emonių tarpe. Dabar jie liko vi
sai be paramos.

Felipe Gonzalez sudarys ka
binetą iš jaunų žmonių, kurie 
padės pri? darbo apie 800,000 
nedirbančių. Jis yra įsitikinęs, 
kad darbas bus pagrindas Ispa
nijos demokratijai. Ispanijos 
falangislai pravedė 101 atstovą.

l trinas nėra nukreiptas tiesiai į Į (lJS įsodino moters 2() mctų 3Jj.
i Lietuvą, Latviją ir Estiją ir dėl 
to jų girdimumas yra sunkesnis.

Povilas P. Dargis. SLA prezidentas, vakar atskrido 
į Amerikos Lietuvių Tarybos konferenciją.

DARBIEČIAI IŠMETĖ 
TONY BENN

LONDONAS, Anglija, 
chael Foot vadovaujama nuosai
kioji Darhicčių partija ketvirta
dienį išmetė iš darbiečių eilių 
radikalą Tony Benn. Praeitame 
susirinkime, vykusiame rugsėjo 
mėnesį, Tony-* Benn pareiškė, 
kad jis atsisakė iš radikalizmo 
ir pasitrauk? iš radikalios 
grupės.

Darbiečių partijos vadovybė, 
apsvarsčiusi Tony Benn pareiš
kimus, nutarė jį pašalinti iš dar
biečių eilių. Vadovybė priėjo 

j įsitikinimo, kad darbiečių eilėse 
i jis gali būti kenksmingas. Benn 
įsitikino, kad kraštutiniai neturi 

J galimybių laimėti, lai persimetė 
! pas darbiečius. Jis gali pradėti 
agitaciją darbiečių tarpe ir pa* 

| kenkti partijos vienybei. -
Tuo pačiu metu išmestas iš 

darbiečių eilių Jr Danny Skin
ner, kraštutinis radikalas, pasi
žymėjęs vesta propaganda.

nų dugne ir išvažiavo. Kai pri
važiavo prie sienos, tai šoferį ir 
moterį išleido pagal turimus do
kumentus. o sūnus išvažiavo 
nepastebėtas.

. Į ventojų neįtikinsi; * ’’
I Diktatoriuj;F. Franko vald 
kraštą nuo 1930 metų, bet gy 
ventojų neįtikino. Felipe Gonzc 
lez į darbą ir į pasitarimus va 
žiuoja miesto autobusais. Jį ap
spitę laikraštininkai paklausė:

— Ar tamsta nebijai, kad šio 
mis dienomis būtų padarytas 
naujas perversmas?

Eikite jūs po šimts pypkių 
s’i savo perversmais! atsake 
Lik raštininkams Felipe Gonza
lez. — Kuris sveiką protą turin 
tis karys sukils prLš didelę kraš 
to gyvenlojų daugumą? Ar ne
užtenka vieno sukilimo pi ies 
demokra’inę vyriausybę? Jokio

MARINAI NORI (JAUTI 
ATOSTOGŲ

BEIRUTAS, Libanas. — Da-, 
bartiniu metu Libane yra dido- * 
kas Amerikos marinų skaičius. 
Jie eina savo pareigas ne lik pa
čiame Beirute, aerodromo srity
je, bet ir už miesto ribų.

Marinų tarpe yra nustatytas 
atostogų laikas. Marinai iš (Grai
kijos atvyko į Libaną* Bet kai 
jiems atėjo atostogų laikas, tad 
jie jas gauna ir skrenda namo.’ 
Tuo tarpu atskrenda kita grupė, j

Libaniečiai b e ndradarbiauja 
su amerikiečiais, nes žino, kad 
JAV karo jėgos Libane nepasi
liks. Kada Libano kariai kon
troliuos visą kraštą, amerikie
čiai sulips į savo laivą ir išva
žiuos.

— fJbano prezidentas Amin 
Gcmajelis prisaikdino tris nau

I jus pulkininkus.

Chicagos miesto savivaldy
bė suruošė pietus visiuns mies
to tarnautojams, ištarnavusiems 
25 metus ir daugiau. Charles 
Beacham minėjo 55 metus mies
to atskaitomybės tarnyboje.

— Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl buvo nuskridęs į 
Londoną pasitarti su premjere 
Margaret Thatcher.

-r- Ispanijoj buvo 26.C mili
jono užsiregistravusių balsuoto
jų. Rinkimuose dalyvavo 74>% 
turinčių teisę balsuoti. >

— Vokiečių vyriausybė. Tau
pydama* ir modernizuodama ja
vo ginkluotas pajėgas, planuoja 
paleisti bent pusę dabartinės 
kariuomenės.

Aleksandrss Čaplikas, SLA viceprezidentas, penktadienį 
atskrido į ALTo metinę konferenciją.

i. uJ. .



Examination for Dentistry

I V- melai X, 20—XI. 1. 1932.. Nr. 39(239),

Rrd^uuk PRANAS SULAS.

<■ Kf*usimo$ ir mediumą slysti; 4434. S*. WisMen^w. IL 60432 i

daliniame Klube (ved. A Čepu- 
lis 3259 S-Hakted St, II aukšti- 
Ten pat galipia įsirašyti nariais 
sumokant $1 metinio mokesčio. 
Testamentų reikalais žinias tei
kia pirm. Pr. šulas (teief. CL. 
4-7965, vakarais),

Dar apie vilniškę palikimų medžiotoją ; 
lijos piliečius. Australijos • mini- 

^steris emigracijos ir etniniams 
reikalams Mr. Macphee, išreiš
kęs ‘‘gilų susirūpinimą” ir įsa
kęs pradėti investigaciją.

Toliau tas pats dienraštis- rašė, 
kad Sovietų Sąjungos žinąyąi 
yra įsitikinę, kad Maskva jaučia 

; užsienio valiutos trūkumą ir nau 
fdoja bet kokias priemones 
Lkiai valiutai įsigyti.

KAS RUOŠIĄ NEMQKAMA3 
KULT. PRAMOGAS?

KL. Kur pensininkai gali ne
mokomai pamatyti kultūrinių 
pramogų ir patirti naudingų pa
tartinų, kaip išvengti susirgt 
mu_ -

to

- Sovietų adv. Gencvaitė Valiu- 
skieuė bando pasipinigauti Aus
tralijos Fetuvių tarpe. Ji susi
laukė atgarsio australų spaudoj.

The Melbourne Herald š, m. 
pradžioj rasė, kad jai pavyko 
‘išrpaustĮ’ 250,000 autrališkų dol. 
iš “įbaugintų imigrantų>r. Tariau 
ii pr. metais tesugebėjo išsivežti 
$60,000.
Tas pats dienraštis cituoja Au

stralijos L. B-nės pirm. Albinai The. Austrai jau dienraštis 
Pocių, pagąl kurį, Valinskienė ėdamajame rašė:

- balti j o kilmės Australijos 
eilę lietuvių i liečiu turėjo apleisti savo tėvy-

_ j’£neš dėl totalinių, režimų sau va
liems L ietuvoje būtų pasiųstatUiarimo... Jie pasitikėjo Austra- 
Aust rali joje mirusių lietuyiiį pa 
likiįnų, dalis. Tiems kurte abe-

su dviem sovietų konsulo atsto
vais aplankiusi 
šeimų ir reikalavusi, kad gūni

'Daugelis Pa-
Pį-

iija ir nusipelno- kue geriau
sios mūsų apsaugos.™ Visus Au- 

-.jtjrok buvę pasakyta, kad, gali Į.tralijos piliečius reikia užtikrin- 
nukentėti-jų giminės. .ji, kad Sovietų vyriausybei ne-
; A. Počhis paminėjo, kad pa-jibus. leista kištis į. jų gyvenimą...

fšiojtf šelyjė nėra vietos. KGB 
skyrius”, baigia* dienraštis savo 
išvedžiojimus.

. ■■ - (ELTA)

nukentėti Jų giminės.

naši taktika naudojama ir JAV-* 
bėse. '. ’. - ■ ■., >-J
v- Kitas dienraštis. The Austre;' 
liarr tuo pačiu- laiku - rasė ' apje 
šnipų- terorizuojamus Austrą^

Jonaj Krys p

ATS. Chicagoję nemokamas 
kultūringas pramogas ruošia ir 
joms vadovauja, bei nemokamai 
patarimus duoda ALVUDo pir
mininkas dr Jonas Adomavičiui, • 
beveik kiekvieną, sekmadienį 
vai. p- p. ^Sodybos patalpose,£ 
6543 S. California Aye. Ten ruo- į 
šiamos paskaitos ir rodomi pa- > 

. mokomi filmai-JJe to, dr. J. Ado- j 
mavičius organizuoja ir išvykai 
į kitas valstijas. J šias pramogas 
susirenka • daug žmmių, ypač 
/pensininkų. M^nėj

* 'i

Sen. Franx D. Savickas

saujai paruoštas įstatymo projek 
tas (bilttts)- viską išspręs gero-

JŪS KLALSIATE. i MES A1SAK0ME
kUR/.KREIP^JS DfeL’ /SŪS^ ’per Itt dienų, .^ef-uždarbio neiš- 

žElf)lĮjp. JMONĖJE?: '/f? įmokėtų, tai galtaią .paduoti skun 
da ’t Department of Labor, Wa
ge -įČlaim Di visi on, • Chcįago j e. 
lĮlinąis- \

*^4 *? ;Pr. Fabius

’ ' žElMo . JMONĖJE?: ’
•; • - • - ' ■ ' ■ ■-

KL. Būvaų sužeistas Įmonėję. 
.Chicagoję.. Dabar darbą riopu 
•me^i. 'Kėda aš-turėčiau pareikš.

‘ **-l >“ - į1 i *
čtr siyo į pretenziją, kad-/mandagi 
Jku išmokėtu mano algą ir kom-j 
Sensaciją už susižeidimą? j 
"3 * : ; - Klaudijus I-kts

j -ATS. Pagal Workmen's Corp? 
pensation t Act ir. Workmen’s 
Xomp’tion Disease- Act, ’ Ilmois*. 
^valstijoje, ieškinį dėl nelaimint 
jįo atsitikimo įmonėje reikia pa
duoti rieiįų metų-laikotarpyje/ 
Set dėl susiže’dimo įvyko mįr~: 
tiš, tai ieškiniui patiekti yra np- ' 
statytas dvieju metu laikotar- 
K'-- ' . '

/ Jeir darbmnkas riori darbą, 
mėsti, lai darbdavį jis tuįA

■^KUR GAUTI; '
' EGZAMINŲ? ‘ 

f*

KL. Spaudoje pasirodė žinių, 
kad dantų gydytojai, baigę Eū- 

'ropoję moksiuš,’su lengvatomis 
gali laikyti egzaminus, , kad. įgy
tų, praktikos ’teises šiatme 'kraš
te. Kur tuo reikalu gailiu gauti 
daugiau žinių- • *

<-•. Gydytoja X.

ATS/ Rūpimu; reikalu; žinių, 
galite rasti brošiūroje,, kurią 
n ęseniai išleido. Dental, Educa-- 
tional taryba, ’.kartu su Ameri
can Dental ■ draugija, ;kooperųo-

l mo■ri įspėti prięšr5-kiajf dienas. Darb dama su Amerikos dantų 
.davyg Užbartų privalo - išmokėta kyklų asočiafija. Brošjpna pava-

-r- / . ' ,<į
• KL. Ar galėturnėL Tpan reko- i 
mendųo tokią. - knygą, ; kurioje;, 

: rasčiau, infonraęijų - apie vy-' •
resnip. amžiaus (daugumai) vyrų,; * 

. ligą — prostatą, tjž žtaių sutei- 
!cimą'iš ankšto’dėkojV- j Savininkų Organizacijos pirmi-

• ■ z.- v' ' -Walteris K-ti&? ninkas, nuolat-gyvendamas šio-
. ATS. Apie ligą I je ipareigotąs
■ , ■T — ^.,».TŲ'.--|stebėttJrsaugotivisasmanpa-■ Johnson rekomenduoja .pasiskai-Į ’ ?-
lyti knygį -Efėjetm trealS) Mrtas vert>’bK'

: mentT šią k^gąTgsifeę,gauti užįĮ MeSr Chicagospietvakarių lie- 
$1.50. Ra^i.aĮipe^i;“To Prostan tuviai, esame darbštūs, gražiai 
te care of the Chieago Tribune^j aukeijame ir moksliname savo 
TO.Box 25S. No-rwood,N'.J.07648j' vaikus ir stengiamės pastoviai ir

to Newspape^; bojE^BC , .^4- ■ To viso ^dH^ma .yieftingai V
■ v*’ * , !^nusiteikę. šiutĮ.nįętu, mes. lietu-

KL.AŠ,būdama ^davėįa ChL- ^viai esame, gerai jįišfetatę ame- Į 
cagos užsitar'l
neseniai patiekiau, pietus. dviehn|^ tinkamos - pagarbos. Ypa- r 
prekybininkams- Juodu vijoje 
pinigais mokėti uį ptetų sąskai- 
tą,įteikė man American Express*Wai .atstovauja mus .lietuvius, 
kortelę. Šia kortelę >aš klaidin
gai įdėjau į . cpecialią mašiną, 
kuri sąskaitos ■ nr. neužfegistra- 
vo. Aš. teturiu ltp prekybininko, 
vardą bei pąvąrdę. Tačiau Arn- 
Express įstaiga nesuteikia man' 
tos kortelės savininko adreso.
Aš,dabar ęsu^ vargingoje padė
tyje. Dabar aš._esu bėdoje, nes 

. turiu maitinti 3 metų sūnų,, o ma 
. .?* <č' ... . J ; i

Aš, Marquette Parko N amų1

tingai vienai asmuo, State sena- 
> torius Frank Ž| Savickas, gav-

įsipareigojęs, mūsų visų reika
lus tiankmai remti amerikie- 
‘ čiiį įstaigose.

darydamas lietuvius vieningu 
politiniu vienetu, kuris turi di
desnę jėgą atstovauti ir ginti sa
vus reikalus, o ne taip, kaip 
anksčiau,kai lietuvių balsai buvo 
išmėtyti po įvairius distriktus, 
tarp gausybės kitų balsuotojų, 
neturėjo jokios reikšmės.

Mieli lietuviai, labai svarbu 
balsuoti už savą žmogų, bet. ne-- 
mažiau svarbu tuo pačiu iš- 

: reikėti ir padėką Stąįę senato
riui Frank D. Savickui už jo ei- 

j lės metų lietuvišku reikalų at- 
I stoyavimą, apjungimą lietuvius 
į į stipresnį ..pohtinL vienetą, tuo 

pačiu,, garbingą savo tautos iš
kėlimą.. .

Lieku Jums dėkingas; tikėda
mas, kad balsuosite už State se
natorių Fnmk D. Savicką, per- 
renkant jį 4 Illinois Legislatū
rą, kas bus ' mums lietuviams

JEI JŪS NORITE’SIŲSTI

į. SIUNTINI - DOVANI. I LIETUVĄ IR USSR DALIS
NAUDOĖM3BS ŪATARNAVIMŲ pLACIAI

■ ' ŽINOMOS FIRMOS . .

Ar nebūtų mūsų visu lietuvėj Į malonu. 
. pareiga remti sayą. žmogų jo j 
rimtose pareigose? Todėl aš nuo 5

, širdžiai prašau J,ūsų balsuoti už F
. State senatorių Frank D. Savic-I 

ką, jį perrenkmt į Illinois. Le- j 
gislatūrą, kur r vęĮ turėsime sa j J 
_vą žmogų lietuviškiems reika- e

. lams. z.. ‘
. Jis buvo. vienas iš renkamų y 
lietuvių, kuris apjungė risus lie J 
tuvius į 15-tą distriktą, tuo pa- i

Zigmas Mikužis, 
Marquette Parko . Namų 
Savininkų pirmininkas

no vyras yra JAV 
niuose Europoje.

karo dali
i
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Ameri- 
suteiks

ATS. Patyrėme, 
can Express 

•Jums to kostiumerio, gyvenan
čio Massasusetts. valstijoje tik
slų adresą. Mes ešame tikri, kad 
jis iš jūsų gavęs sąskaitą, jum< | 
apmokės.

AR Aš ESU SKOLINGAS?
KL Aš padariau nuotrauką 

žmogaus, kuri< miegojo Chica- 
gos vienam pike. Kai aš grįžau 
po pasivaikščiojimo tame park** 
į tą.vie*ą.kur įas asmuo miegojo, 
jis pabudo ir pasakė, jei aš lai- 

/mėsiu už. tą nuptrapką pinigine 
premiją, tąi pus$ jam turėsiu 
atiduoti. ar aš tam
zftogui esu skolingas? Iš.tikru- 

LwliU. ta aš lątoejau
prąmuą/ N^iųf/pakląustj.-ar 

jis gali e iškelti map. čivilįpę by-

Edvardas Sūnaitis
| ; ATS; Pagal ioiin H. Wfcite.{

Poličcy adr. fotbgraf. laimėto
jas, teigjĮa. k.i±* tek- piJiet's nic- 

;')ko neįgali iš jūs»( tolinėti. ?ino- 
•rma, jis gali jute tfVjftlfeYbs lg

atrodo, Rad nedali. . I

ryti, tai išmokyt publiką, kad ji 
turi įvykdyti tam tikrą pasiauko 
iimą. Bet gi situacija nebus xa-

Spcialinės apdraudę sistema 
atsidūrė bankrote 

-■ ► * ''a f /V

. atsidūrė fak- jon pusėn.
tiškam bankrote, nes surenka lėl 
šų mažiau, negu išmoka kiek, 
vieną men. peši jų ferma, todėl 
sekantį mėnesį privalo užtrauk
ti paskolą, kad apmokėtų bėga, 

ūmąsias išlaidas.
Atstovų Rūmų House Ways & 

Meants komiteto pirmininkas
Rostokowski yra optimistas, kad- tastrofiška: pensijų čekius- ir to

liau visi nustatytu laiku gaus;’’

CHRYSLER DARBININKŲ 
STREIKAS ATIDĖTAS 
BALSAVIMO KELIU

Automobiliu gamybos Chrys
ler Korp. darbininkai praeitą at- 
tradienį nubalsavo nestreikuoti. 
Ta didžioji automobilių gamy- 
bos įnumė.Nr. 3 yra Belvedere, 
111-,kųr. numatyta buvo, dalį dar
bininkų atleisti iš gamyklos. 64 
United Auto darmbininkų. uni
jos dalinyje 70% nubalsavo tęs
ti darbus pagal senos sutarties 
sąlygas.

The UAW unija pranešė, kai: 
baigiamajame balsavime 25,0556- 
darbininkai pasisakė prieš strei
ką, o už — 11,589.

Pažymėtina, kad Chrysler dar 
bininkų uždarbis yra .$2 mažes
nis, negu 11.50 per , valandą 
kaip kad G.M. korp: ir Fordo 
Motor kompanijos darbininkai.

šiuos duomenis paskelbė 
. spalio 20 d. Siin-Times finansų 
^kyrįus.į -

daktarą:
— Kiek, daktare, imate už vr

; —Dešimtį dolerių, — atsako 
daktaras.

— O kiek už priėmimą savo 
ofise?

* — Penkis, — atsako daktaras.

už. pusvalandžio aš- būsiu tams- 
’tos kabinete.

(Don Adams)
♦ <

PUNKTUALUMAS
Prieš dešimtį metų nunešiau 

pas Kostą pataisyti porą savo 
batu. Po keleto dienu teko išsi
kelti į kitą vietą ir savo batus 

: užmiršau.
Po dešimties metų grįžęs į 

senąją vieta, netikėtai radau 
.Kosto išduotą kortelę ir nune
šęs jam parodžiau.

Kostas ilgėliau kortelę pastu- 
dijavęst pareiškė:

— Rytoj bus gatavi.
Ir tikrai buvo.

si * $

MASAŽISTAS

Koks jš tikrųjųj^5^asažislQ 
darbas? :

■ — Ką masažistas iš tikrųjū; 
daro? — pakįagsė pirmą kartą 
vonią.% su masažų. Hot Springse 
užsakiusi poniutė, vonią eta' 
;au ėmusios, draugės.

— Masažisto darbas yra toks, 
kuri kitokiose apylinkybėse jis 
gautu per nagus,—paaiškino ži
nančioji. . ' ■ . ’ ' Į

SŲMiZ.GLŲMAS •
Apie ketvirtą valandą anksti 

rytą suskamba dąktąro, telefo
nas. Kažkokia moteris klausia

- Ačiū laimei^ mano vyras: 
nustojo kramtęs nagus. Ą*

— Pametė savo blogą įproti,- 
-ar -ną?.

— Ne. Pametė dantis.

=

Gerbiamieji lietuviai
Remkite lietuvių draugus. Balsuokite tiesiai. 

DEMOCRATIC. Paspauskite

STRAIGHT PARTY

® DEMOCRATIC. PARTY

Jūsų tiesioginis DEMOCRATIC skylutės pa
spaudimas bus balsas šiems lietuvių rėmėjams:

FOR PRESIDENT OF THE BOARD OF COUNTY 

COMMISSIONERS OF COOK COUNTY

doocmik GEORGE W. DŲNNE. '
’ ---- --------------------------- '■ "J’ - r- .

XQR SHERIFF QF COOK CQUNTY

osmocbatk RICHĄJRI) j. eekod
S

>OR ASSESSOR OF COOK CWNTY

mxooutk THOMAS. C. HYNES

/ fife- '

ES

SM.pagMbą,.

• Demokratų veikėjas

Naujienos. Chirajpo. UI. Sat-Mowtov. f 19!»2

• Moteris įkvepia vyrą didin
giems žygiam-, bet sutrukdo 
juo- įvykdyti.



IŠ BENDROSIOS DAILĖS PARODOS
Premijcs ir tt.

Čiurlionio (lak rijoje, Ine.,
J -S Ajelier Avė., buvo surengia ir' vėlūl Svabi
. ssn.etme, <ia,les psrqda. kun 4L^tis.. verti ,inj

nuo spalio 1 d. iki, spalm W aąi|ininkai lu

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Anastazija Tamošaitienė: Versmių šakos. Guašas.

komisijos, kuri premijas skyr 
ir, gal būt, nepadarė klaidos 
Jono Rūtenio “Aitvarai”, Ilono

1 ^baigos. Parodą rengė Čiurjo- 
rio Galerijos. Ine., direktoriatas 
ir skyrė .premijas^ Dalyvavo 18 
d lilininkų, t daugiausia vi dinių 
ir iš Los Angeles bei Massachu- 

., * ■ i - s Its valstijos. Buvo išstatyta 
41 darbai — tapyba, keramika, 
akvarelė ir viena skulptūra. < 

Į parodos atilarymą atsilankė 
daug žmonių, įskaitant dailinin
kus. Parodos pirmininkas M. 
Šileikis- atidarė parodą, o inž. D. 
Adomaitis pasakė ilgesnę kalba 
ir įteikė premijas M. Šileikio 
$750 premijai j tiri-komisija ne 
rado kūrinio, kuris būtų yertas 
tos sumos. Tada buvo atskelta 
$250 kitai premijai, šileikio . T .o-Jx i n r „ Natalija Sodeikiene laimėjo^j00 premija gavo dail. Jonas , . J v . „ . -

.v . • m 4 -i ‘ garbes pazvmi uz keramikosTncys uz Gluosnius , o kitą: 1 - ė
dalį — $250 laimėjo sės. Merce 
dės už ‘Kičdiu buketą’V Čiurlio
nio Galerijos. Ine. $500 premiją 
kurnėjo jaunas ifeil VladasJEnd- 
riulaitis už surrealistinį kūrinį 
“Marių pasaka”. Vikt.'Pettaitie- 
nės $250 premiją laimėjo Ed. 
Walaitis nž akvarelės-guošo kū 
rinį “Laukinės žąsys”. Premijų 
juri buvo; R. Mozoliauskas, 
Magdalena -Stankūnienė ir Jack 
Antman. . f

savo veidą ir ypatingą teclmjko 
meistriškumą. Buvo keletas i 
tokių darbų, kurie primen 
‘šventvagystę”...

VI. Endj’iulaicio surrealistinia 
darbai atlikti su dideliu technis 
ku kruopštumu, primena Salva 
dorą Dalį, tačiau jo “Naktinis 
sąskrydis” turi nepadorių užuo
minų. ..

Paroda, kaip tokia, galėjo būti 
stipresnė, bet ji parodė, ką mū
sų dailininkai gali duoti. Reikia 
tikėtis, kad ateinančiais metais 
bus kitaip.

Garbės pažymiai
Natalija Sodeikienė laimėjo

’ ji jes kilimai daugiau geomet- V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI 
riški, gražūs, smulkūs rastai, 
pvz., “Baltas sekmadienis Lie
tuvoje”, “Tautiniai šokiai” ir 1.1.1

. Kitą vaizdą duoda “liepsnojan
čių” (Lamboyant) linijų kūri
nys “Pamergių atsisveikinimas”.

’ Statmeniškos linijos ir trys mer- ■ 
gaitės tautiniuose rūbuose suda-! 
ro įspūdį, ypač darnios ramios 
spalvos. Vienas didelio formato 
abstraktus kilimas “T.dilium 
kalnai”, šis kilimas turi ypatin
gą, ir labai skirtingą kompozici
jos struktūrą, šiai “Ruduo” ir

, “Pavasaris” — šiltos, ramios 
spalvos. ....

Bendras parodos vaizdas su-

(s.CtnsSjJ ko nors veikti.

Parodos veidas

Iš tokio dalyvni’sk^eiaus ’bu
vo galima laukti geresnes"’paro
dos,, kaip metinės reprezentaci
nės ?riieno.pinties’’/ kurioje pa
tys dailininkai save reprezen
tuoja. Negalima' :kaltinti juri

darbą “Augimas”. Garbės pažy
mį gavo Australijos dailininkas 
Vladas Meškėnas už Rožės Tijū- 
nienės ir sūnaus Vytauto portre
tą. Mikas Šileikis gavo garbės 
pažymėjimą už “žvejus”, kaip 
geriausią parodoje darbą- (Pre
mijų mecenatui premijos neški-, 
riamos.)/ . r . ? • 1

J daro muziejaus aiik^ty ^cnų
Po šios parodos, turėsią sekti įSpQjį, ant kurių išdŠJyta gra- 

’ kita paroda, tai Čiurlionio Ga- į zįausįa lietuviško meno kūryba, 
lerijos, Ine., 25 metų gyvavimo to meno ne specialistas tegali 

,sw<anties, paroda ir kartu jcs : tiktai gėrėtis tokiais turtingais 
steigėjo a.a. daiL Zenono kolbos paVeiksluotaiS kilimais.. Visa A. 
10-ties 1 Tamošaitienės kūryba dvelkia
nlas. Bus jšstatyti jo vitražų ; lietuyįg.ka dvasia, tradicijomis ir 
projektai ir mozaikos darbai, r aukšto Ivgio menu. Išstatyta-42 
Paroda vyks lapkričio m^n. darbai . M>^-.
pradžioje. t

Stebėtojas

A. Tamošaitienės kilimų menas
gaskūrybinis kelias prasidėjo ’Nuo spalio Į9:ikii30 d. “Gale- r 

rijoje”, ^4 Wells SI,-ęhica- Lietuvoje 1930 metais^ kai Kau-j 
goję, vyldst# \dail. Anastazijos ne pradėjo studijuoti’ kilimų ‘
Tamošaitienės kilimu, gobelenų 
turtinga ir graži, paroda^ For- j 
malus parodos" atidarymas buvo 
spąlid .22 d- 5 Įval. .pippiet, ; kur 
susirinko nemažas skaičius , me
no inegėjų jr bičiulių. Tamošai
tienė mūsų visuomenei plačiair 
žinoma, kaip šioje meno srityje- 
autoritetas. .

Anastazijos Tamošaitienės ii-

meną. Jau 1937 metais Pary-j 
j žiuje laimėjo aukso medalį

Šalia audimų, ji nemažai dir- * 
bo tapy-boje'ir sukūrė labai int
riguojančių elementų iš gamtos, 1 
pvz., šalna, augalija, žolės, Icas 
tai nepaprasto, naujo. Gamtos 
elementų kai kuriais atvejais; 
buvo galima pastebėti kai ku-‘ 
riuose jos kilimuose. Anksty-vię-

Centro. Tikroji reali sąjunga gy
vavo ir tebegyvuoja mūsų gal 
vose ir sielose. O tai, kas yra tie 
šimtai būrių, tai L*k grūdeliai 
mūsų pasėti skubotai apdirbtuo
se laukeliuose. Tiesa, mūsų lai
kais tie grūdeliai pradėjo dygti, 
kur dni^iau, kur mažiau, o kur 
ir taip dar tuo tai^u gulėjo. Su 
laiku gal būtų įek užaugę, kad 
jau nereikėtų laistyti ir kurstyti 
ir šildyti iš centro, gal jau kiek 
asimiliuotųsi, kad toks jbarys 
sąvo valsčiuje ar parapijoje tap
tų vietos gyvu reikalu, be kurio 
vietos gyvenimą^ jekiu badu ne 
galėtų apseiti. dargi negalėtų 
įsivaizduoti normalaus aukštes
nio gyvenimo be būrio namo. 
Bet mumš išeinant, dar to laips
nio sąjunga toli nebuvo pasieku
si. M-s apleidom silpnus daige
lius ir dargi nevisai pagarsintą 
pačią idėją- Ir štai dabar pučia 
šiaurys ir daigeliai skursta, kaip

į rugiai žiemai artinantis..(Mi 
kas Mikelkevičius, Trimitas, 
1929.ni.28, p. 199).

> Man pačiam po Klaipėdos Su
kilimo rašytieji kai kurie Pūt
vio laiškai buvo tokie liūdni* 
kartūs ir tokie aštrūs, kad pir-

Jau tokia mano prigimtis, kad i mąją biografijos' laidą ruošda- 
nemoku dirbti nematydamas, ne* nias spaudai, gana ilgai negalė- 

i jausdamas to darbo galutinio jau apsispręsti ar jucs spausdin- 
i tikslo, surišto tiesiogiai su abso-j ar ne Viename tų laiškų 
j liučiu geru, t.y., ką paprastoje , Pūtvis linkėjo man sėkmės, “ko- 
kalbcjc vadinama Dievu. Į vejant su kirmėlėmis”, t.y., su 

Paabejojus į sąjungą, tuo pa-Į i Klaipėdos kraštą po sukilimo 
čiu paabejojau į tautą, vadinasi, j Pavėlavusiais įvairiais sava* 
ir į žmoniją, paabejojau į pasie-Į naudžiais ir kartu reiškė baimės, 
kimą absoliutaus gero. Jeigu j kad “kirmėles sunku nugalėti”, 
abejonė., vra pamatuota, .tai jog. Kitame laiške jis maždaug taip 
išties tuokart nėra gilesnio tiks-1 apibūdino skirtumą tarp pasi- 

' lo bent ką dirbti. Tuokart neturi' vyželių, atkovojusių laisvę Ma
nei idealai, nei moters žajai 'Lietuvai ir benaudojančių- 

š, nes jeigu tie dalykai ne-Į ii laimėjimo vaisius savo siau- 
pric Dievo, tai jie man yra : rlem$ egoistiškiems tikslams: 

šykštūs. j “Karžygių idealistų būrelis už-
Lieka tuštuma, šalta, tamsi kariauja gražią deivę idėją... Ir 

tuštuma. . 1 <UOJ a^ekia juodvarniai krank-
Visa, kas gyvavo sąjungoje, ■ sėdami, norėdami iš idėjos pą- 

_ gyvavo- ne. iš esmės savo vietos , daryti savo maitą, o iš deivės — 
Tarytum kaą^manyį'e trūko,] jėgomis Jr iniciatyva, išdygus ( say°. Prsos\itu?ęf/. žodžių ne

užgeso. Nerandu savyje senojo r kaip, grybas savajam miške, bet 
tikėjimOjįfam tikro turinio — gyvavo spinduliais iš centro su 
,tuščia< Stačiai nematau tikslo pagalba pinigų, surinktų irgi

nemoku dirbti nematydamas, ne mas spaudai, gana ilgai negalė-

Vladas

Aleksas Ambrose,
r *' 7 ' 1 * * ' J'

CHICAGOS LJETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, ? .
paruošė, sutvarkė; ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją ?
(1869 — 1959 metai). •

664 psL, vardyną^ .
Minkšti viršeliai. - Kaina $15. j

Peritiuntimas — $1.
1967 metais išleido1 .Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

K

i: MARIJA N0RE1KIEN*

w SIUNTINIAI Į LIETUVA
ė •'< MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

E608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

, Didelli paslrmkimaj geros rūšies įvairią prekių, 
J L. n

A ,

Cosmos Parcels Express Corp. "X 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|W1. W. «^h St, Chicago, IH. GQ621 ♦. TeL 825-27*1 / f b z ' . • '
Inž. LIUDAS MIKŠYS,

50 metų studijavęs, kaip
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i«.*ve jo už tikėjimą:
“Kad nejaukiai ūžia šaFo ru

dens vėjas, naikindamas jauku
mą ir šilumą paskutinėje kertu 
tėję, kada pilkam Saitam ilgesiui 
nėra galo, kada, rodos, visas pa
saulis šaltas, apmiręs, kaip me
džiai be lapų beviltiškai vargsta 
ir miršta, ir tu pats prislėgtu 
ūpu kantriai brendi dienos vaga, 
žinodamas, kad nerasi šiltos jau
kios vietelės,..

Ar tiki tuokart drauge, kad 
*<n kažin kur toli pietuose yrą 
šiltas šviesus kraštas, kur kaip 
tik dabar tuo pačiu metu žydi 
žavios kvepiančios gėlės, kaitri 
saulė žaidžia savo spinduliais 
mėlynai žalsvose juros bangose. 
Ar netiesa, sunku vaizduotis, 
sunku tuo tikėti, tačiau taip yra, 
neišvengiamai yra. švelnios ban
gos laižo kojas basos mergaitės 
su raudona gėle juoduose plau
kuose, vaikučiai pleškenasi ban
gų putose, o ant smėlio tarp ak
menų guli turtuoliai iš šiaurės 
ir gėrisi, lepinasi, pusiau apsnū
dę bangų šlamėjimo ir šilumos 
užliūliuoti. Taip yra..J

štai, dabar tu jau atgalini jė- • 
gas. Tau kaskart šviesiau, 'kas
kart aiškiau, kur yra išganymas, 
kaskart tvirtesnį pagrindą randi 
kietam kojos žingsniui pastaty
ti, vis mikliau tikriau tavo ran
ka valdo gyvenimo ginklą. Mir
tis skubiai artinasi, bet ji jau 
beveik nuveikta. Jau ne.ji tave 
paims, bet tu ją priimsi iš ma-^ 
lonės, kaip neišvengiamą pavarą 
gelį..Ir tu ją priijnsi ne dėl to,i. 
kad negalėsi atsakyti, bet dėl to, 
kad jai atsakyti, reikštų sulauk 
žyti tą logišką gyvenimo eiseną, 
kuri yra tavo vyriausiųjų tikslų 
pagrindas- Tai būtų sunaikinti 
gyvenimo prasmę, išbraukti iš' 
istorijos jau išgyventą ir dar li
kusią laimę, atsisakyti 'nuo savo 
pergalės vaisių ir užtarnauto 
apvainikavimo Ramiajame at
ilsyje.

Dabar tu jau beveik galiūnas, 
nugalėtojas. Bet pasakyk... Tą 
valandą, kada beveik vienui vie
nas, apleistas, ir niekieno nesu
prastas mirtinai kovojai su nusi
minimu, sužeista siela, apsrlpęs 
beviltiškai skaudžiai ieškoda
mas šviesos pašvaistės tamsių 
tamsiam danguje...

(Bus daugiau)
■ 5 ..

Į galėjau užmiršti aš, negalėjo 
'užmiršti ir mano sūnus, šio‘to
mo viceredaktorius, kuris pas
kutinį kartą juos skaitė Lietu
voje, ką tik pabaigęs gimnaziją.

Pūtvio kentėtas gilus vidinis 
skausmas jojo “provincijos

(tremties’’ metais atsispindi ir jo. 
kai kuriuose.'-iraširiiųbse, ypač 
1926. metais Graužikuose rašy
tame straipsnyje “Ar tiki, bro
lau?” Bet iš to paties straipsnio-

Taip pat iriatosi, kad .Pūtvis ne- 
i pasidavė liūdesiui,; vienumai ir
tuštumai, kad jisr atkakliai ko- moteris — ką girdi

' * Sakalas, • puldamas grobi. 
. skrenda 360 kilometrų per va
landą greičiu.

.i ; .

Vyras mėgsta tai,, ką mato,NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS ;
t : LITERATŪRA, lietuvių literatūros, . meno Ir moksląA 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinec - 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V, Stanko*,-■ 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V,- 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tj- 
M. K Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kašuboo, A. Rūkttelės Ir A. Varną- 
kūrybos poveikalais. 365 pust knyga kainuoja tik B3. I

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr teį 
tinlą šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą ~ 
šventes b^ ją istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan.^ 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!!; 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja H

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy.- 
t*s Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saugas - 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte^ 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfi*

JAY DRUGS VAISTINE 
17J9 W. Utt St, Chicago, IB. 

t rtfjmilNQAI fflTLDGW RXCTFTAI • KAJ7NIX MAT SAI.
DUMYNAI • KOSMETIKOS &KUCMKNY8

Atdara Hokiadieniaif d« .<

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.

• LIETU V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamzJzurirt* 
JSomlal paraiyt* riudijs įpie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kfekrlenazn* 
HetnvluL Leidinys fllnstmotsa nuotraukomis, pabaigoje duodami * 
vitovardžių pavadinimai Ir Ją vertiniai J voklėBų kalbą. Labai* 
naudingoje 335 puat knygoje yra Rytprūsių UrmėJapis. Kaina M,*

V K? LAUMES LEME, raJytojoc PetronėBf Orintaltėf 
minimai Ir mintys apie aimenls ir vietas nėprfk. Ue tavoj e Ir plr»* 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, - 
bet kainuoja tik S3. t •

• JuLIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesnpra*-*
tai Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne* 
Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po»!. 
rija. Dabar būtą jį galima pavadinti kovotoju ui imogans teises, t 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 16. ‘

Kaina Į25. Kieti virleliaL Paltai SX

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

vertimM. BM pri. knygoje yra 40 sąmojingų norelių. Kabią fl

Knygoa gaunamos Naujienose, 17N So. RaJrtad St, QdeAga^ 
IE MM. Uiaakasl paftli prMO lotart MMnSaaa MaMomfc
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$4000

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS'

Džinu

U8-0C
RLOf

EH.0 
e te*

kalingas Išvietintų asmenų įštSK 
išgelbėti nuo Vakarų Europoj^

$45.0 
$24. OC 
I12.0C 
ShOC

nesusipratimus #' sudaryti liėttfvftį' tirpė ref 
ningo i¥ benifito darbo rtūotaiką. Tai he toks

ė j oiūžSi&gisffuo 
Nėiv- YdiTtėr vaft

pusei meto —___
trinu mėnesumi 
figmvn znėncuni

xxxvose JAV vietose: 
metanu ----------

— ėmė klausi 
Gal šonelj die

rašeiuose skelbti df. Pijus Grigaitis & 
Kada buvo aptarti ir apsvarstyti- į 
principai, tai prie jų prisidėjo- Mitais 
tanas Olis. Šie keturi’, vyrai išplėtė AI 
dideliam darbui ^apjungti’ AnferikdS'l

Vos tik ISėjUš per Vairius,-kai vėl jam topte 
Įėjo, lyg- yla įdūrė; skaudi mintis.

iHRKITF Ja- TAQPYWO SONOr

galvoju
Kas jam taip staiga galėju atsitikti?

čiausiai Panelei-, kad Ji atitolintų nuo sūnelio vfc nUk if Atsikėlė.

pri'C§5hbrit>.-f,aH stipriausią--pa- 
•sipriešlięfiAa čTa¥£■ Amerika Ėię- 
tų$ūj' Taryba. Bet, pageEaę, 
1951 metais tik- iį.;.principo., su
liko Bendruomenę ■ i ;įsi leisti.» į 
fAmeriką.* fiF Amerikos lietuvių 
tarpą. . f. *' ‘-

Sveikiname Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovus, suvažiavusius konf erencijon

Šiandien; šeštadienį, prasidėjo metinė Amerikos Lie
tuvių Tarybos konferencija. Vieni atstovai- atvyko Į Chi
cago ankščiau ir turėjo progos pasimatyti su savo grupių 
atstovais, o vakare užsuko i ALTo centrą, kad galėtų su
sipažinti su naujais ALTo atstovais. Be demokratinių 
organizacijų paskirtų atstovų, į metinę konferenciją at
važiuoja ir ALTo skyrių pirmininkai. Ne visi galėjo 
dalyvauti iš vakaro suruoštame ALTo susipažinime, jie

reikalinga visų nepriklausomos Lta’feVėfe’ vrė‘-
n-ybė; kad turime sudaryti tokią oV^anfearij^
kuri pajėgtų kalbųti Amerikosvafdū. Jbs huVbdS; 
kad į lietuvių vedamą kovą pačibj'e Lietuvoje turime 
įtraukti Ameriką. Jeigu tik dalis Amerikos lietuvių ban
dys padėti nelaimėn patekusiems lietuviams pačioje Lie
tuvoje, tai ta pagalba bus silpna. Bet jeigu Amerikos fie-

— Tikras tėvulis, nieko iš jo nesužinosi, ne 
.pasiskųs^ nepasisakys, kad ir kažin kaip skaudė 
itin pagalvoti

Markiausiai prieš Amerikos Lietuvių' Tarybos dar
bą priešinosi komunistai. Neseniai miręs Antanas Bimba 
aprašinėjo, kaip suvažiavusi lietuvių grupė, piketavo Bal
tuosius Rūmus, nors Hitleris jau vijo rusus į-yRytuš;^Sta
linas netikėjo, kad Hitleris pultų rusus. Bimba- susiktni- 
fūzijęs dingo iš piketuotojų eilių, bet jis nenutraukė ,prieš 
ALTą vedamos propagandos.

pfądėjė kėsintis į ALTo finansus. Nepajėgę tuščiomis pa
gyromis paveikti negalvojančių, jie- stengiasi pro užpa
kalines duris brautis Į ALTo vidų. > ' ■ ,u

Manoma, kad ALTas pajėgs7 apsiginti nūn vfeų: vie
ningo darbo priešų. Lietuviaifpajėgė vieningai dirbti prieš 
okupantą, tos vienybės nepajėgs išardyti ĮšibrėVėlihi.

Linkime suvažiavusiems atstovams s*ekmingal ap-

skahibejo1 TANGO ir RUMBO 
garsai... Fronto narsūs šokėjai 
A. Laurinaitis;- dr.' A*. Razma, 
dr- V. Majauskas irt kili (pamir
šo paminėti Balj Raugą). ... iš
lįstą prakaitą papildant gėrybė
mis iš baro.'. .” . -

Pamatęs Šeimininką, arklys tyliai sužvengė, 
—Jžėtti nbri, fėikih pagirdyti, — išgirdęs pa 

galvojo1 Petras; . ■ . ''
Pataisė ant galvas kepurę, pakasė pakaušį i:

Xue sausi® plrtBag dkaes 
Kenrsš^e oi&sęi

Chicagoje ir priemiesčiuose:

:kąd’laisvojeAmerikoj^ tokie ne- 
:feąlp!iūs įsifėisihimo ginčai, kilo 
tik dėl ašmeninių ambicijų. Jis 
pasmerkia' tuos “ambicingus as- 
;užini^; jr* kaltina;jilo&jęižĮ gą;s 
lijo ^AlAerikos Valdžiai Bėndrūb- 
rfi’Ciiė- prištdtytft kšĄ) 'kebksiiiiii- 
gą- kraštui- ol^kĮiižžcijSi- Bė'nii- 

iii
•ii Illinojaū!

prisiminus. — Eik pir- 
jiau ’pautienės su trūk- 

zolMfe f a p&iengvės...

bAffctVetftis sunU- pirkion, motina pasodino jį 
stalo, pririekė dŪonos,! pastatė pautienę, pati-

Atteišėdb ir žiūrėjoj kaip sūnus be mažiau
sio nb^b* riė Sėk* Vhlgėv Įdek knaisiojosi šaukštu

— Kam, motule, tiek trūkžolių prikiinšai? 
Tik pautienę sugadinai, — nepatenkintas skundė
si’ — Kartu, nors vemk...

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

Sūnus švelniai išsivadavo iš motinos glamo
nių ir pažvelgė į senutės vteidą-. Pagailo jam senu
tės — tokis susirūpinęs būvu jos veidas!

— Nieko, motinėl, riieko, — stengiasi dabar 
nuraminti. — širdį man skauda, bet tai nieko; 
greitai praeis, tu nesirūpink...

Ir pabučiavo jai ranką delnam
Atsikėlęs pasisėmė iš kibiro vandens, atsigė

rė, nuvarydamas smogas, ir ėmė praustis; Mdtina 
stovėjo" pas stalą, rinkas susidėjus ant prijuostes; 
ir vis dar neramiomis akimfe žiOVėjd į sūrių.

Vakar, rodos, Btlvb visai sveikas 
senutė,
Ar vėjas jį perpūtė, ar pikta akis užkerėjo?

Čia prisiminė, į ką anksčiau visai nebuvo krei
pusi dėmesio: kad jaū ar tik flė gėrtįporą savai
čių praslinko, kai Petriukas bus kažkaip pasikei
tęs — vis surūgęs, vis piktas, žodžio iš jo nebuvo 
galima išgauti;.

Anksčiau jis buvo visai kitas — visados links
mas. visados triukšmingas, visur ėjn su juokais, 
sh pnx ms, ;r į darbai! iš darbo. z

Ar 'tehu' tik susirgęs ta pačia liga, nuo ku- 
iios ir tėvas mirė, — nusigando senutė ir pus- 
. vjm Ron>rriuo ma ėhiė nietitfa Pivąsiūnų ^en-

įi ^btrss.
’ itėtWA-nesusigriebė, kas atsakyti. Petfas nu
stūmė šalin, dubenį su vos paragauta pautiene, at- 
siftėlb’iš užfefhlės, apsivilko šarackinuku iKūžši- 
|dėjtr Mil galvos kepurę.. . r ' t > ,

— Palauk, sūneli! Dargi kruopų nevalgei, — 
■stengiasi1 sutaikyti SŪftų.

—* Nesihori dabar.‘Gal’ vėliau, kai šlisiras 
|ioi*a&-.-.
j. h» iaėjb iš pirkios;

Stovėjo dabar Lukdšiūnife Petras viduty kie
mo sir- prislėgta širdimi, lyg apkvaišęs, be'jokios 
minties gafvoje. be jokio, noro krūtinėje ir dairėsi 
AplinkdF, lyg pirmą kartą-čia atsiradęs.

. G Sodely čirškė zvirbirauTtdii"laukuose, viti? ža- 
' liuojfinčių rugių, aukštai-danguje traliuliaVo vie
versiai; už kelio darže stovėjo arklys toje pačioje 
vietoje, kur jį vakar vakarą, eidamas gulti, buvo 
Petras pririšęs. V s

132.00-

I 4-00

•ALTo vadovybė dabar' taip visus reikalus -sutvarko, 
kad konferencijoje išklaušoini ir svarstomi patys svar
biausi klausimai. Be-trumpų' sveikinimų, svarbiausią'pra
nešimą paskaito ALTo pirmininkas ir iždininkas. Pirma
sis trumpai paliečia pačius svarbiausius ALTo vestus ir 
atliktus darbus, jei kas nori, tai pageidaujamus dalykus 
ir plačiau paaiškina, o iždininkas praneša apie pajamas 
ir metines išlaidas.

Amerikos Lietuvių Taryba pradėjo savo darbą nuo 
tos dienos, kai patyrė apie Sovietui valdžios pageidavimą 
įvesti savo kariuomenės įgulas į Lietuvą. Lietuvos vyriau
sybė turėjo labai blogą žvalgybą ir nfeko- nežinojo apiė 
Stalino ir Hitlerio padarytą susitarimą Rytų Eufbpai 
pasidalyti. Ne tik Molotovas; bet ir pats Stalinas afškihO 
lietuviams, kad didžiausią pavojų taikai sudaro naciai, 
todėl ir kvla reikalas įvesti į Lietuvą Sovietų kariuome
nės įgulas-, kurios padės lietuviams gintis nuo nacių.

Molotovas- aiškiho lietuviams, kad rusų karo jėgos 
nesikiš į Lietuves vidaus reikalus; bet taip nebuvo. Rusai 
pradėjo kištis nuo pirmos sienų perėjimo dienos. Rusai 
provokaciniais sumetimais pasiuntė’ du karius į kaimus, 
kad galėtų kaltinti atsakingus Lietuvos pareigūnus karių 
“pagrobimu”. Nė vienas lietuvis netikėjo, kad Sovietų 
karo jėgos galėtų apginti Lietuvą. Kada vokiečiai puolė, 
tai visas Sovietų frontas suiro. Dauguma Sovietų karo 
vadų pasidavė vokiečiams, o kareiviai nenorėjo kovoti.

Amerikos lietuviai žinojo, kad įgulų įvedimas nieko

kiečius įtraukti į kovąr tai ta- parama- bus žymiai stipresnė.- 
Teko sudaryti tokią organizaciją i fcufią shtHpfų 

visos esamos tautinės Amerikos lietuvių grupės, didėles 
ir mažos. Teko paruošti ALTo principus, nurodyti tiks
lius veiklos projektus ir įkinkyti į darbą visus norinčius 
padėti pavergtai Lietuvai.

Neužteko sudaryti Amerikos Lietuvių- 'Safybą. Rei
kėjo įtikinti plačią Amerikos lietuvių visuomenę, kad rei
kalinga visų Amerikos lietuvių vienybė. Tai. buvo ne toks

Išėjęs iš kiemo užmiršty arklį ir, nieko ne
galvodamas, nežiūrėdamas, kur eina, nužingsnia
vo gatve, ftal rifeapSižifhMjti, k^t Atsidūrė ties Ku
kio ir Žfebib pifkibmiš.

Ten moterys, mergos, vaikai šlavė kiemus, 
gatvę, kaišė žolynais, beržų šakomis langus, 
vartus...

Triukšminga ruoša ėjo visu smarkumu. .
firtm Vim tatai mer

gina Juokaudama buvo užkabinusi jį, bet Petras 
jomš nirito' Tife&tsbke. '

— Kad dabar taip ėmus ir padegus žlabį ir 
Kukį. Tai būtų juoko’-
‘tau būtųjit'veshhnĖsi-

PatS rtUĮSJgandt) savo minčių, nusispjovė pik
tai. giltati ėilt akių užmovė kepurę ir. nieko gal
voti ntehoHdkmaS; ėfo įhnekirt fr priekin, kol at
sidūrė už kaimo, už kapinyno, pagaliau miške 
pas ežerą. u .

Kitos dįenos rejiortaže sako- 
?ina: ft,.; ValgyMs^-; stalai lūžo 
nuo įvairiausių gerybių, paten- 
ESaąnęių ir labiausiai, išlepintą 

. jauiiSš ir dailios patar
nautojos Gaįlė, Nsrta,„Rūla ir Vi
lija- vis nešė naujus patiekalus, 
kaip-Hilton restcrianfe'.'(Būtų la
bai; įdbmu; išgirsti <tri J-. Adbina- 
vičfatrs nuomonę apie, ten minė- 

1 ta1 ilgą valgių sąrašą; ypač apie 
viename reportaže niitiBrią', at‘- 

1 rodo, naują tautinį paSigardžia- 
“yimą “penkiaaukštę ISzabiją” — 
;V-Mj- .. .svečias (l-Okietiš vie
nuolis) ... pad:monstrąVo du 
'mestriškai srfsukttiš filmus iš 
Havajų ir iš VokietijbS”.

(■Bus daugikli)

TB1 UTWJAXtAM MXY WTWf 
nhliib«d D«fiy Štai*, w Tka Urfataio >«•» €•« te.

VT» S*. fcrecj, U. teOt. Titeli 4X1-4148

Poteriaudama triūsė aplink pečių ir neramiu 
žvilgsniu sekė sūnų, kuris, nusipržūs^s; nūsišjūoš-' 
tęs, ties langu staptelėjęs, nusigręži į» dhHJjL

— Sukalbėtai, vaikelį pdterniti — & R^ėdle- 
ninio papratimo priminė sūriūi, jatff* jfcu- iseibabB 
per duris.

Sūnus tik nekantriai numOjb ranka' išėjb- 
į. kiemą.

Jis nepastebėjo, išėjęs kftemah, gražaus pava
sario ryto, nepasidžiaugė, kaip paprastai būdavo, 
giedriu dangumi, nepasiraivė. nepajuto jaunoj 
.sieloj džiaugsmo, tik dar didesnis skaurihh’S ą^ 
meniu užgulė jam krūtinę.
i Lyg kažkokis kamuolys ėmė slinkti iš gilu.- 
tfios krūtinės aukštyn, į gerklęr ?etiW lAistaktė 
bino į skiedryną, pasislėpė už svirnb sUs^Ufds ib 
pVavirko gailiomis ašaromis.
i Tuo metu motina,- atsinešus- iš kamaros svies-' 
to, kiaušinių, iškepė jam- riebių pautienę su trūk
žolių šaknelėmis ir išėjo kieman sūnaus pasaukti* 
Rado jį skiedryne ant kulbelės- besėdint^, jau nu
rimusį. Tik akys dar buvo- pilnos ašarų, parau
dusios.

Motina pažino iš akių, kad sūnus buvo verkęs, 
bet apsimetė nieko nepastebėjusi.

— Ar vis dar skauda, vaikeli? 
nėti užuojautos kupinu balsu. — 
gia? Ar tik nebūsi patrukęs, kurį sunkų daiktą 
kilnodamas?

— Nieko, motinėl. jau praėjo. — ramino su

mą, tikint, kad hio pačiu mes 
skelbiame pasauliui ii- okupaci
jos atneštą vergiją, atimančią 
prigimtas žmogaus teises”. Jei 
taip, žiūrėdami iš kitos pusės, 
įsivaizduokime, kad tai buvo 
pefskaityta ir Lietuvoje.

1 Tos dienūs, kurioje buvo pa- 
'darytas anksčiau mirtėtas pareiš- 
‘kinfas, reportažas prasideda 
Wpt .. Saūfėtos Dainavos die
nos frontininkų stovykloje buvo 
viena už kitą gražesnės. Gerai 
paruoštos, paskartiniiikų temos 
patiko UŽTEKTINAI LAIKO IR 
LAISVALAIKIUI, kurį stovyk
lautojai praleido Spyglio ban
gose ir pakrantės pievoje, GLOS
TOMI KARSTOS SAULĖS- PO
NIOS BENT TRIS KARTUS Į 
DIENĄ KEITĖ SAVO APRAN- 
G.VS; KAD PADĖMONSTRA- 
VUS PASKUTINES) MADAS IR 
PRAVĖpINtiS atsivytus laga- 
mirius.i.; ■ • ■ \ į
:š v. M Į 5- ;... Po jaučių kepshių vąka-

Kv ‘ ‘

: LIETUVIO KOVA PRIEŠ LIETUVĮ
Bendruomenės 30 mietų nuopelnai

: (Tęsinys)

j' Trečiasis principas įyėstas 
toks* Veiksmai1, nukreipti
[ifieš Bendrūomenię, taikytini

'Veiksmais-, nukreiptais prieš-pa
lčių tautą. -. .’’ Jis- su' nlajonumu 
mini ,kad tokius Bendruomenei 

‘principus iš kerto pripažino Vo
kietijoje gyvenusieji lietuviai, 
riet juos su pasitirikinimu: pri- 
ėmė,- kaip natūralų visus- liėtu- 

, vius jungiamų, veikdrį.'

Dėjįį ; tokiĮė" Vytiąūdb nūpaša - 
BęiąbųOrneneš principai’ su-

PomI metu -------
trim* meniwiiTM 
?iazxm mėnečui

Canadoje:
---- —r.,,- 

pssei metu ------
tisnam sėraesuž

B. VyliaridaS, lyg iš MriiSo' nu
kritęs, mušasi.į krūtinę ir neži
no; kodėl VLIKo iv ALTo santy
kiai su Bendruomenė ne tik ne: 
pagerėjo, Bet vis eiria.’ blogyn: ir 
'aršyn. Iš jo rasinio’ matyti, o iš 
Lietuvos Bičiulių politinės- sa
vaitės Dainavoje Juodelio apra
šymo susidaro vaizdas, kad vi- 
,sos jų politSflrėš svarstybots pie- 

. kp daugiau. nesJeki-a. kaip tik-sū- 
naikinti, pakenkti, keršyti ir 
melu nustatyti' išeivijos yisuv- 
,menę prieš VLIKą ir ALTą.
; . Iš J ubdelio aprašymo ar re- 
<portažų iš; Dainavos- stovyklos 
aiškiai žinomas ir koks “bičiu
lis pasišiėpęs po Vyliausio?? sla- 
pyvarde. Čia v$l tęnkri,; vaizdui 
paryškinti, pasikviesti’ VM. ’iš 
pryos Nr. 33,1982 hi' VIII.26 d.
komentarų “K kitos puses”^)įri^^^;|įi^įjtjj'klės; ^pakrantėj 
apiefTfontibiftkų_pdlitįiniį•svirsSu9’’ : . 1 ------
'fybU' struktūrą -KuT seka:, ••.
‘ .. Skaitau' ir rietŠiiu' savo
akitiiis... Sį. karią Bri Juodelio 
rejtortažus' Drauge; is froritinĮn- 

įltą Stov^klcK, Anot .joj) LB' Kul- 
pu-minirikė Eigfida B-ūb- 

ifefle ten štai ką pareiskusi: 
“Mūsų, tautos laisvės 'ašpįfači- 
jbirfe’ daug reikšmės duoda išei
vijos kultūrinis gyvenimas.’.. 
Vakarų politikų-- pareisŽsiriais- 

Vileišio .. pastangomis krašte daug kis" j&ū rieBe't’iki.' 
inkorporuo- •'.Tiki tik mūšį užsfangažavi-rii'u

iietiiyybės išla&^fu. Mūsų kiĄ- 
jiemš aišj

Bendruomenė buy
ta* Connecticut valstijoj 1952 rii
vaxarib K) d. ir pradėjo veikti Irtūriniai renginiai
Amerikos Bendruomenės vardu, rkiai' parodo mūšų gyvaštirigū-

lingus liudijimus visiems pabėgusiems lietuviams: 0 Po
vilas Mileris visiems socialistams ir Čhicagos draugijos 
nariams įsakinėjo pabėgusiems paruošti reikalingus liu
dijimus. Jis pats paru'ošė didoką skaičių Hi^dijibhų būW- 
siems Lietuvos valdžios atstovams, nųvertusiems prezi
dentą Grinių ir suėmusiems Mykolą Sleževieii}: Pagyvenę 
Amerikoje, jie pakeis savo nu'Omdrtę apie diktatūrą.

Bet atvykusiųjų tarpe atsirado keli smarkūs politi
kai. kuriems ALTas kliudė. Jiems atrodė,1 kad reikia su
daryti geresnę ir didesnę Amerikos lietuvių organizaciją, 
kuri galės atlikti daugiau darbų, negu ALTas atliko. 
Iki šio meto tų didelių darbiį jie neparodė, bet A&fd pa
grindus jie bando versti.

Nepajėgę išardyti-ALTo vedamo vieningo darbo, jie tarti* svarbiausius klausimus.

A* L 1MC
SubscripUes Ktec:

Chicago M5.00 per year, SSLOO pė 
dx months, $12.00 per 3 month*, h 
other USA localities $40.00 per yen 
l'\00 per ex month*. $12.00 pet 
three months. Canada $45.00 per year; 
>ther countrie* $48.00 per year.

23 cents per copy



VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
virseHaL Pasųame poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wetckester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1933 S. Malsim Rd, Westchester, UI.
VALANDOS: 3—9 darbo Hipnam i s

“Lietuvos Aidai”
KAZS BRAZDŽIONYTI 

Programom vedėja

TeL; 562-2727 arba. 562-2728

TEL 233-6553

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPEClALYBt: AKIŲ LIGOS 

3967 West 163rd Street

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos ii WCEV stote*, 
banga 14S0 AM.

St Petersburg, Fla, 12:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60621
Telct 778-5374

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETŪVIŠKAJ
2614 W. 7Jst SL TtL 737-5149

— Dėl nedarbo Illinois valsti
jos gyventojai neteko 13.5 bili
jono dolerių. Visame krašte dar
bininkai neteko 203 bilijonų do
lerių.

ir “contact lenses”.

— Prez. Reaganas ir krašto 
apsaugos sekretorius vis dėlto 
planuoja pasiųsti daugiau karių

Dr. LSXJNAS SEIBUTIS 
iXKSTV. PUSL1S IS 

PROSTATOS CHIRUROUA 
265S W5ST S3rd STRMT

— Italų premjeras G. Spado- 
lini laimėjo parlamento pasiti
kėjimą.

Ofiso telefonas; 775-2330,

— Paryžiaus požeminio trau
kinėlio konduktoriai trečiadienį 
neatėjo į darbą ir susbtadė tra-

FL U iii D A — Čikagietis Anthony Durek, 
neturėdamas leidimo gydyti, gy
dė Manice Meelan ir ją labiau 
susirgdino.

Prostatos, inkstų ir šlapume 
/ takų chirurgija.
\ 5U25 CENTRAL AVĖ.
St, Petersburg, Fla. 33714

TeL (813) 321-420S

PERKRAUSTYMA1
M O V T

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. 4ERSNAS. T«L 925-8643

SKRUZDĖLIŲ MAISTAS

Skruzdėlės vartoja įvairu mai
stą — augalinį, gyvulinį ir sal
dumynus.

Vienas skruzdėlynas per die
ną sunaikina iki 9,000 kenks
mingų vabzdžių. Todėl kai kn- 
riuose miškuose specialiai apgy
vendinamos skruzdė! ėe.

i {vairiy atstvoę.

ANTANAS VILIMAS 
TM. 373-1332 Kte 37G59M

4401,0 i£JMOs valandos

JZX*0Pt - AM

Ve*k

j , CHICAGosyt 30S29

--- , RADUo PROGRAMA

ryte.

ir Valeutou įLka“ 
reikalais kripta j Babic 
fėiiU bei devaDM krautuve. 50X E.

So. Boston. Mm. 02127.
Telefonas 261 Ten pat gau
namos "Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuvišku knysru ir lie- 

tunikų dovanų.

S- V 11 iii IV ifl tAPLINK

Naudingi patarimai ir įdomūą dalykai
KAIP KEPTI ANTĮ

Antis turi būti ne perrieba- 
ka.

Reikią paimti:
3 puodukus kvietinės džio
vintos duonos trupiniėlių, 
1 šaukštą smulkiai sukapitų 

svogūnų,
1 šaukštuką druskos, 

šaukštuko pipirų,
1 sukapotą obuolį.
Apvalyti, ir nuplauti antį, per

plauti aplink spąmus ir kojas, 
kad riebalai išbėgtų bekepanti 
Įdėti keptuvėn nugara, žemyn ir 
kepti 250 laipsnių karščio nuo 
15 iki 20 minučių.
Atsiradusius inde riebalus . iš

pyti kaip išį anties, taip ir iš 
indo. Pakartoti tą du ar tris kar
tus.

Paskiau sukimšti į antį aukš- 
čiau*išv5rdifitą-7 mišinį,’ ūžšiūti 
ir vėl padėti krosnim

Keptuvėn t įpilti puoduką van
dens, kad riebalai nesitaškytų. 
Sumažinti krosnies temperatūrą 
kepti 350 laipsnių karščio nua 
virame inde, priskaitant 35 — 
40 miručių kiekvienam anties 
svarui.

Jei reikėtų, tai įpilti daugiau 
vandens.

Iškeptą antį reikia gražiai su- 
piaustyti, gabaliukus sudėti į 
lėkštę, nugarinės dalies gaba
lus, odą į viršų. O jeigu dar pa-f 
įvairinti, tai aplink sudėti ko

lėtą iškeptų, ohunlių.

(Gyveno Lowell, Ind.)

Mirė 1982 m- spalio 29 d., penktadienį, sulaukusi 91! 
metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kauno redyboje, Kaltinėnus 
parapijoje.

Amerikon atvažiavo 1912 metais. 1935 m. atsikėlė į 
Lowell, Indiana. 1921 m. ištekėjo už Prano Kalvaičio Chica- 
pgoje, susituokė švento kryžiaus bažnyčioje, Town of Lake 
apylinkėje.

Paliko nuliūdę: mylimas vyras Pranas Kalvaitis; sūnus 
Leopoldas ir jo žmona Margy1 Kalvaičiai, duktė Monika, 
josios vyras Vemon Childes, dantų gydytojas; anūkai Pranas 
ir Petrusė Kalvaičiai, Donna Kalvaitytė ir Juozukas bei Kris
tina Angles; proanūkė dr. Lui^a Angles, DOS, dantistė, ir 
(daugelis kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Sheets, Funeral Home, LoweW, Ind. 
Lankyti galima pirmadienį nuo 2 iki 5 vai. popiet ir nno 7 

h ki 9 vai. vakaro.

Laido 
ware Is bažnyčią. Rąžančių kajbęs nuo 8:15 vai 
10 vaL ryto. Po gedulingų pamaldų bus laidojama LowcH, 
Ind., kapinėse.

Visi a.a. Kaziniieros Kajvaitienės grmiirčs, draugai ii 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su 
teikti jai paskutinį patamaviipą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę lįeka:^ /•* ų, "
Vyras, sūnus, duktė ir giminės.

tradknį. Ii koplyčios bus lydima į St. E<b
Mišios bus

colic steni gabaliuhaU, pasū
dyti ir pabarbčius. pipirais bei 
iųiUai$, apkepinti sviesta.

Vėliau sudėti j ind^ truputį 
pripilti vandens, pakepus svo
gūnus, įmesti ir supylus grieti
nę, šutinti ant lengvos 
apie 45 minutes.

♦ * v

VIRTINIAI SU GRYBŲ 
ĮDARU

Reikia paimti:
2 stiklines miltų,
1 kiaušinį, 
nedidelį kiekį druskos ir 
truputį vandens.
Įdarui paimti:

svaro džiovintų rybų,
3 svogūnus,
te šaukšto druskos, 
truputį pipirų ir vandens. 
Iš miltų kiaušinio, druskos

vandens užmimkyti tešlą ir iš- 
cčioti.

Nuplautus grybus išvirti pa
sūdytame vandenyje ir smul
kiai sukapoti.

Smulkiai supiaustytų svogū
nų paspirginti svieste, sudėti 
grybus, pipirus ir dar pakepinti. 
Taip, paruoštą įdarą dėti ant iš
kočiotos. tešlos, išspausti su for
mele virtinius ir kraštus gerai 
užspausti ir išvirti pasūdytame 
vandenyje.

Išgriebtus virtinius pžpilti t

ugnies

ir

_

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaiti®

(312)-226-1344.

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

KAIP PAGAMINTI SKANIUS
VERŠIENOS KOTLETUS

Kotletų pagaminimui paimti:
2 svaruą. verslios,
3 šaukštus sviesto,
1 šaukštelį pipirų,
1 puoduką smulkiai

svogūnų, 
puoduko rūgščios.-grietinės,' tirpintu sviestu ir duoti sta- e 
šaukštuko, druskos.

Po to- supiaustyti veršieną. 1

kapotų

Magdalena šulaitienė

(Tęsinys)
» •’ *Uu.V' ’ \ *

18. Visų žventų vakare, reikia 
niekur be reikalo nevaikščioti,

renkas į sav§M^arapijps bažny
čias. atsiimti joms- skirtųjų 

maldų, Šlapiam .keliui esanti Is*-

dyka-
darbo. 11

jos eidamos per. purvyną, pliauš
kia. Veliuona, LT A, 744/105.

ma eiti pas kafzfciyną,' tada, dū
šios vaikščioja., Seredžius, LTA, 
409/331, L

20. Visų, &veptfje. reikią mel* 
. stis, niekur (vakare), -neiti-* Tve-
reciusxLTD, L-4^5/3-275.

21. Vėjinių vaėare-negalima 
pas pakeles eiti, nes per.jnetus 
dvasios persekios tą jaunikį. 
Tverečius, LTA, 339/3-78.

22. Visų Šventų ir Zodušnų 
dienoje negena lįukan gyvulių 
ba tądien klaidžiojančios dū
šios pakenkia. Aukštadvaris, L- 
TA, 1288/278.

32. Prieš Vėlines nedžiauda
vo jaujos, palikdavo dyką, nes 
dūšios ateina šildytis. Pušalo-

Šven-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1,742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ii

dūšios, pamačiusios kad 
duoniauji, pramanys tau 
Tiyškiaič LTA, 549/186?

26. Vakare (per Visus 
tus) giedot (t. y. dainuot) ir
šokt negalima, nes visus, metus 
būsi liūdnas. Tverečius, LMD, I, 
669/211.

27. Jei Visų. Šventų vakare 
grieži, tai per visus metus vel-

’ nias tave jodinės. Veliona, LTD 
309/260.

28. Visu šventų naktį negali
ma miegoti, įeikia melstis, nes 
giminių dūšios ateina pirkiosna, 
pačiupoja, sako, žmogų. Kad il-fį 
gai dabotum pro piršto žiedą, | 
tai jas užvystum, bet nevalia, ’ | 
nes labai išsigąsi. Tverečius, L- i 
MD, 660/112. HP

29. Vėlinių dieną ir vakare g 
nenešti laukan sąšlavų ir pele- I

: nūs, nebeiti kur nors: Vėlinių

24. Vėlinių ar Visu Šventu 
vakarą negalima eiti j jaują: jei 
sukirsi ląžybas, kad tikrai nuei
si į jaują, tai gyvas nebegrįši. 
Šiauliai, LTA, 455v/171-31,

25. Dūšių dieną ųžaušrine, je: 
išėjęs bažnyčion nepabaigsi eiti, 
visus metus tave klaidins kely
je. Tą dieną nieko nedirba—tai 
vargina dūšias, joms uždeda 
sunkenybę Į griščiukus neik.—

Telet 476*2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

piant pelenus vėlėms akis pri- 
krėsi. Alvitas, LTA, 436/153 
— 121.

30. Vėlinių vakarą nepridera 
išnešus vandenį lieti laukan,nes
galima vėles aplieti. Alvitas, L- _ 
TA, 436/153—161.

31. šeštadienio vakarą negali-J 
ma smarkiai lieti išnešus laukan . 
nešvarų vandenį, nes gali pasi-j 
rodyti vėlės. Vilkaviškis, 
436/153—268.

(Bus daugiau)

LTA,
I

tave♦ Tu knygą pamėgai, 
pamėgs visas pasaulis.

H. Ibsenai

Aikštes automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai h- laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

TURIME 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO
DALYSI., r

Uatwif

Lsšdetivių
Direktoriij

AMeULANSO 
' PATARNAVIMAS

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS OH

EmESS^AY
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE AUjOWINQ SAP* 
following distance 1

-JM SPGrJFZ

*WHIUs

STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS
JLLAGKAWIC1}

U2Ą WEST 69tit STREET; KEfubfic f-llll I
UWM SOUTHWEST HIGHWAY, Pakw Hilu, Į1L >74-4411,1

■

4MB, S*. CALIFORNIA AVfc TeL: LAfayetU 1-1471

t. 1W2



ARTĖJANTI KOMETA j į -T ■"*žputes prie planetos. Balandžio
Praeitų savaitę visame krašte rintieji labai geras akis, bet ko ill d eną. kaip jau minėjome, 

buvo pasklidęs gandas, kad ko mėtos praeitą savaitę pastebėti kometa bus arčiausiai Žemės, 
meta pasieks Žemę, kad ji bus } jie negalėjo. Jos nepastebėjo ne 
matoma paprasta akimi 
tvirtino.

Iki tos -dienos dar vra neveik 
1 metai. Iki to meto mums dar 

kad taip pasakė ryte • nės, bet jos nepast bėjo japonai, į teks pakalbėti apie šią kometą. 
Stcsvs M ankauskas

. Vieni tik Amerikoje gyvenantieji žmo-

radijo žinių pranešėjas, o tre- australicčiai, kiniečiai ar afri- 
tieji girdėjo kaip žinią apie ar- kiečiai.

u——'i--—« Kcmetą pirmieji pastebėjo!
Amerikos astronomai, dirbantie 
ji Kalifornijoje, Palomar obser-p 
vatorijoje. Amerikiečiai turi 
200 pėdų dydžio teleskopą. Nie
kur kitur lokio teleskopo neturi. 
Niekas tokio teleskopo tuo tar
pu ir nebando pasigaininti. Tai 
labai ilgas ir brangus darbas. įiaus 
Teleskopas turi būti gero stiklo grįžo į namas ir dabar yra savo 

; vyro rūpesningoje globoje. j
— žvejų ir medžiotojų k’ubas 

“Ešerys”, kaip ir kasmet, šia’s 
metais rucšia lydekų baku, kli

šis įvyks JAV VFW karo vete-j
• ranų salėje, 1 134 So. 49 h Cuort, | 
; spalio men. 30 d. Pradžia 8 vai. j 
tvak. Klubui pirmininkauja nau- 
jjienietis Alfonsas Kizlaitis, ku- 
‘ ris su dar keliais nariais buvo 
i išvykęs. meškerioti ir parsivežė 
; lydekų, kad visiems dalyviams j 
i pilnai užteks, šeimininkaus Te-.’ 
. resė Pečkienė. šokiams gros ge-y.
• ras orkestras. Įėjimo auka $10. J

, S. Paulauskas

tėjančią kometą komentavo 
įvairūs pranešėjai.

Vieni komentatoriai tvirtino, 
kad kometa turės įtakos į ž:no- 
n s. Priminė, kad rašytojas M. 
Twain gimė, kai kometa dar 
guj pasirodė, ir mirė, kai ji ant
rą kartą pasiekė žemę. Pats 
Mark Twain išpranašavo savo 
mirtį, nes kometa buvo surišta 
įsu jo gyvenimu, o vėliau ir mir
timi.

Galėjo taip ir pasitaikyti, bet 
yisą reikalą reikėtų patikrinti. 
Žemėje gimsta milijonai žmo
nių. Tokiame dideliame skaičiu
je gali būti gimusių kometos pa
sirodymo dienomis. Galėjo Mark 
Twain gimti ir įnirti kometos 
priartėjimo ir tolėjimo dieno
mis. Žinome, kad Mark Twain 
buvo geras pokštininkas. Jis sa
vo gimimo dienos negalėjo pa
keisti, bet mirimo dieną galėjo 
pritaikyti prie kometos tolėjimo 
dienų, nes kometa nedingsta 
viena diena.

Nesakome, kad kometa ar ku
ris kitas dangaus kūnas neturė
tų įtakos į žmogaus gyvenimą. 
Gali ir taip būti. Mes tiktai sa
kome, kad šitas klausimas dar 
neištirtas. Nėra jokio įrodymo, 
kad dangaus kūnai neturėtų 
įtakos, bet taip pat neturi įrody
mų ir tie, kurie sako, kad ko
meta turi įtakos. Sakome, kad 
šitą klausimą reikia ištirti. To 
nežinojo ir Markas Tvainas.

Kas skaitė Naujienas, tai ži
nojo, kad praeitą savaitę kome
ta negalėjo pasirodyti žemėje 
gyvėnantierns žmonėms, nes nie
kas neturi tokių akių, kurios 
būtų/įžiūrėjusios artėjančią ko
metą. Tarp tokio didelio žmo
nių skaičiaus gali būti keli, tu-

ir kibai lygiai nušveistas. Jeigu 
jis nenušveislas, tai jis niekam 
netinka.

Palcmar didysis teleskopas į 
dadidina akimi matomą šviesa * 
5 milijonais kartų. Astronomai • 
žinojo., kad kometos šviesa ga-. 
Įėjo pasirodyti. Jiems buvo aiš-; 
ku, kurioje teleskopo vietoje ta 
kometa galėtų pasirodyti. Jų.ap
skaičiuotu laiku, lauktoje tele
skopo vietoje, pasirodė pilka dė
melė. Astronomai buvo tikri, Į 
kad tai būta kometos Halley, f 
pasirodžiusi prieš 70 metų.

Japonijos, Sovietų Sąjungos, 
Prancūzijos, Olandijos ir kitų i 
valstybių astronomai turi pasi-j

— Pranė Masilionfenė, Lietu
vos Dukterj Draugijos vice-pir- 
mininkė, išgulėjusi Šv.t Gry- 

ligoninėje ilgesnį laiką,

NoaaL Zaeni — Fardavlmwl 
11AL EFTATI FOR SALI

, Namai, žsmė — Fardoyi
UAL ISTAT1 FOR S>

BUTŲ 'NUOMAVIMAS 
F NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERT1MAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN'. 
IB URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVING 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, BL TeL 847-

1982. X. 27 d.
“MAGARYČIŲ” REDAKTO

RIAMS

kuri nors “Naujienų” žurnalis
tą, pavyzdžiui, kad ir tokį po
ną M<lrmą.kurio stiliumi dažnai 
tenka pasigėrėti. Jis “Magary
čiose” atmušamų straipsnių mar i 
sinę kalbą “aptašytų”, kad ji pa
našėtų į žemišką žurnalistini ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėji- 
suprantama kiekvienam skaityJ PaSk°la 10%’

' YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . ,;

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233-

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto

mas. Savininko paskola 10%.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St,
(Town of Lake)'

Skambinti YA 7-9107

Skaičiau “Magaryčiose” dr. J. 
Ankudovaičio straipsnį — “Pas
kaitininkas iš Marso planetos”— 
bent trs kartus, Ą>et, deja, nie
kaip negalėjau suprasti, ką str.

I autorius tokiu aukštu medinių 
— SLA 6-osios Apskrities me-/, malkų priėmimo aktų stiliumi 

statę specialius teleskopus, ku-( tinę konferencija įvyks š.m. spa- morėjo pasakyti.
riais yra pasiryžę s:kti artėjau-j lio 31 d.,-sekmadienį, 2:30 vai. Atsiminiau,* kad vakarykščioje 
čia kometą, bet jie tiksliai ne- > po pietų, Lietuvių Evangelikų “Naujienų” laidoje buvo labai 
žino, kur ta kometa bus. Reikia Į Reformatų parapijos patalpose. J sklandžia kalba A. Svilionio pa
žinoti, kad astronomai jau nu-; Įėjimas iš šono, 5230 S. Artesian J sirašytas įžanginis, suprantamas, 
statė, kad kometa nepriklauso; Avė., Chicagoje. Dalyvaus SLA1 ir nedaktarams, tokiam kaip ir 
Saulės sistemai. Ji priklauso vi-1 prezidentas Povilas Dargis ir f man, savamoksliui, skaitytojui
sai kitai erdvės sistemai. Ji su-’kiti Pildomosios Tarvbos nariai, ir kad ten buvo minimas kun.

, negu : širdingai-kviečiame SLA kuopų t dr. Šarauskas. Toronto lietu-
“ * yiams skaitęs paskaitas. Susi

ieškojęs aną vakarykštį “Nau
jienų” egzempliorių., vėl skai-

. Sviįonio/ įžanginį,
- spėjau, kad ^Magaryčiose” dr. 
lAnkudovaitis savo ' aukštu sti-

kasi kiloję plokštumoje.
Saulės sistemos planetos. Kome-; atstovus dalyvauti. Po susirinki 
tos orbitos tiktai galas pasiekia Į mo bus kavutė. / Valdybą 
Saulės sistemos planetų orbitas.! T ™ n , •
yz X 1-4. - 1 " - i • — (R) lb Brighton Parko ikomstes orbita pasiekia Žemes i. . .. . . - t
orbita, nuskrieja truputi toliau.! . _. . - v.- •J. .. „ f. , K .. įrengia linksma gegužinę-pikni- Tas truputis’ vra didokas, iis». Tr v. ‘ . . 5, ....ir ." • r\ j • .Vyčiu saleje ir sodelyje.r.. . , , , .tęsiasi kelis menesius. O erdves i j—‘ . j liumi, lyg valsčiaus kiemo- su-.. 2403 W 4/th-Street. Veiks vir- ’ .jie L . krauta mediniu malkų stirta,• tuve su cepelinais bei kitais ska-J .. . . '. , . . . a. i norėjo pasiekti Marso gyvento-•; numvnais, baras ir daug įvairiu L • . - .?. . 7’ r.. ’ , . b v I jus, kurių maršines kalbos Ma-laimejimu. šokiams gros geras i v. „ . ...-D 1O° , ® , Į garycių” skaitytojai nesupran- 

. . . .. . ___ - fta, kaip lygiai ir' dr. Sarausko• 7 ir l o
su-

Ilgu cun 1 dlAU t X J A, •. tydamas - A. spalio 31 diena l .. , ,

kūnai pėsti nevaikščioja, 
skrieja.

Kometa pasirodys ne šią sa 
vaite, ne ateinančią, ne šį mė
nesį, ne ateinantį, o tiktai 1986 į 
metų balandžio 11 dieną. Tada j 
ji bus 39 milijonų mylių atstu-į 
moję nuo žemės. |

Kometa pasieks Žemės orbitą! 
1986 metų vasario 9 dieną. Tuo- 
metu žemė bus kitoje savo orbi-! 
tos pusėje. Tada japonai, euro-Į^"1 j 
piečiai ir rusai iškels savo tele-L KURIAM GALUI MOKĖTI 
skopus ir seks kometą. . A I A 110

Kovo 15 dieną kometa jau bus] . A ** Y ■ *
žymiai arčiau prie Žemės, maž- * PIRKOAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
daug ketvirtadaliu Žemės orbi- l AUTOMOBILIUS-' -SUTAUPYSITE *

jniai kviečia Apylinkės Valdyba, j m’arksist5nės kalbos negalėjo s

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

.-prasti Toronto lietuviai.
Kaip sakoma, nėra padėties be 

išeities. Todėl “Magaryčių” re
daktoriai, būdami labai apkrau
ti spausdinamų- raštų peržiurę-

[WAVAVAWSSSWAWA*.*. jimu, turėtų pasikviesti į talkai v • • ~ J »- ?t k r • *? X -

NUO S300 IKI $1,000'

Chrysler New Yorker

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuvių Įstaigą:^.

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, DL 60643

Telef. 312 238-9787
. > ^emoknwu pctimxYlmM užsakant lėktuvą, traukiniu, būrų kelk

3h; (eruisex), viešbučiu ir Automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-; 
joe kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštui; 
Sudarome ^kvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
midjsA visais kelionių reikalais
_ ♦ Taupykite sk-nsdsmi Charzred lėktuvai*. tik zeixix rezerruon vietai 
S įnirto — prieš 45-60 dienų.

! . -7 - ’ <

Į BALŽEKAS MOTOR SALES
CHRYSLER » IMPERIAL 
PLYMOUTH * K CARS

“U WILL LIKE US”

4030 Archer-VI 7-1515

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS i

619 puslapių, kietų viršeliu knyga .

KOVOS DEL LIETUVOS
N E P R I K L A U S O M Y B Ts"

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

• KAINA — $17. (Persiuntimui "pridėti $1)
’’ r'; Siųsti čeki:

f F T’' ’ Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

tojui; o Toronto Lietuvių Namų 
Kultūros Komisiją, kviesdama 
prelegentą su paskatomis, turė
tų kartu pasikviesti ir registruo
tą vertėją, kuris iš marsistinės 
kalbos žargono aiškiai išverstų 
žodį “okupuota”...

Reikšdamas Jums pagarbą, j 
jūsų “Magaryčių” skaitytojas}

J. Marmeladaitis

• Priežodis, kodėl nuo rūpes
čio daugiau žmonių miršta, ne
gu nuo darbo, yra ta, kad žmo
nės daugiau rūpinasi, negu dir
ba.

(Robert Frost)

“LIUCIJA"
Miko Šileikio apsakymų knygz 

“Liucija'’ Jau atspausdinta.
> <

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
antenų: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

. JA.U ATSPAUSDINTA

J. KLAŲSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
’ NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
V LITERATŪROS DRAUGIJA. f 1'

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

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

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

tojo, vbuomenė? veikėjo ir rašytojo atiminimua.

Dr< A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų JvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
pasirūpinimą»8.00

Dr. A. J. Gosaen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Goesen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik

GaHma taip pat užsakyti pašto, atsinntne fek| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

iedant 51 persiuntimo išlaidom*.

M-00 
83.00

82.00

LTM Ba, HAL8TKD BT, CHICAGO, IL (HM

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 seimai/Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street _

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

taiso oro vėsintuvus,.
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS.
Herman Deckys

Tel. 585-6624

AUTO REPAIR 
Mašinų remontai

D & D AUTOMOTIVE

Complete Auto Repair Service 
Tune-up, Brakes, -Transmission 

Work, Batteries/Klee trical.
2641 W. 71st Street 

Tel. 737-4176

READER — ADVISOR — PALMIST

READINGS BY

ONE VISIT WILL CONVINCE YOU. 

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

Removes Evil and Bad Luck 
from you, and yours.

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

DĖMESIO!
GAMINU ELEKTRINES MAŠI
NĖLES BULVĖMS TARKUOTI.

Kas norėtų įsigyti, tepa- 
skambina telefonu 

WA 5-4878

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruosta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
’įleista knyga su legalilkomis 
ormomis

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

• Turėkite kantrybės su kvai
liais, nes gali yasirodyti, kad 
jie nėra kvailesnis už jus pa
čius.

(Marcel Pagnol)

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lak 
Dirbu ir užmiesčiuose, grs 

garantuotai ir sąžininga! 
KLAUDIJUS PUMPUTII 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOT
Tiktai $120 pusmečiui šutomi

Liability apdraudimas pens!
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVI

TeL 523-8775

Dengiame ir taisome vi 
šių stogus. Už darbąĮ * . = ------ |
tuo jame ir esame apdrai

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avent 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1 \

2644 West r»th Sftwi 
Tat REpoMIc 7-1441

t U-"-,

Siuntiniai į Lietuv 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avei

Chicago, III. 6063X Tek YA 7-f

M. š IMK U S
r- Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7'
Taip pat daromi vertimai, gimi 
iškvietimai, pildomi pilietybės p 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS
F. ZapaiU, Apent 
noe& w. m

40642, - 424-4654
tidte Farm Fi<t

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeU 776-5162 j 
2649 West 63rd Street

Chicago, BL 60629

advokatu draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzk Ava. 
Chicago, III. 60629

PATS SKATINK LR DAR j 
TUS PARAGINK SKAITY1 
DIENRAŠTĮ -NAUJIENOS

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Sat-Monday, Oct 30-Nov. 1, 1|




