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INŽ. A. MAŽEIKOS KALBA 
VLIKO ATSTOVAMS

/

Didžiai gerbiami garbės sve
čiai. dvasiškija, VLIKo delega
tai ir svečiai! ,

šiq. seimo, rengimo komiteto 
vardu sveikinu VLIKo seimo 
delegatus ir, svečius, atvykusius 
pirmą, kartą į Los Angeles 
miestą.

Mes-džiaugiamės ir didžiuoja
mės VLIKo patriotiniu įsiparei
gojimą, siekiant Lietuvos lais- 
vės ir nepriklausomybės atsta
tymo/

Šiandieną, kada mūsų broliai 
ir seses Liettivoje pasišventusiai 
kovoja , prieš mūsų.-krislo pą- 

. vergėjus, mums, laisvajame pa- 
• sapnyje gyvenantiems, yra šven- 
- ta .pareiga jiems padėti, kad ju 

ir mūsų didžiausias noras —iš
kovoti Lietuvai laisvę^— greičiau 
išsipildytų, i■? -, L

šia proga linkiu seimui daug 
sėkmės, naujos energijos bei 
ryžtingų užsimojimų aįęities

- įarbuose. 7 ' ‘ . -
; '^Norėdami šiam seirrtui pri

duoti daugiau ommo. nutarėme 
sudaryti5seimo garbės komitetą, 
Į kurį pakvietėme šiuos asme
nis: inž- Vytautą Čekanauską, 
Lietuvos gęnęral^į\-» .konsulą 
L.A.'; prel. Joną 'Kučiįgį, šv. Ka
zimiero parapijos-- -klyebpną; 
Aleną,
VLTKo'Hlgamėtę- veikėją;' Anta
nę Skiriu,-MJiėUjvjų Dienų” lei
dėją; ' inž. Vj’tau'tą: Vidugiri, L. 
S.B. vyriausią skautininką;-.inž. 
Rimtautą Dabšį, Lietuvių Bend. 
Vakarų apygardos p.-ką; Joną 
Mockų, A.L.TLS-gos Los Angeles 
sk. p-ką; Algį Raulinaįtį. Lietu
kų Franto Bičiuliai; Juozą And
rių, Lietuvių Vienybės Sąjūdis; 
Vladą Bakūną, Mažosios Lietu
vos Bičiulių dr-ja; Vladą Pažiū
rą, BALFo Los Angeles šk. p-ką: 
Liuciją Mažeikienę, Lietuvių 
Respublikonų klubo p-kę; Joną 
Petronį, L.A. Lietuvių Tautinių 
Namų p-ką.

Seimo rengimo komitetą su
daro ALTo Ix>s Angeles sk. val
dybą: inž. Antanas Mažeika — 
pirmininkas. Antanas Storius — 
vicepirm. Rimtautas Paškauskas 
— vicepirm., Elena Gedgaudie
nė — sekr., Arnoldas Kungys 
sekr., Ramūnas Bužėnas — ižd, 
Simas Kyečas — iždo sekr.

Kviečiu Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirminin
ką <Įr« K. Bobelį pradėti seimą.

* * *
Trumpa kalba seimą atidarė 

VLIKo pirminir&as dr. K. Bo
belis. Sekė prelato J. Kučingio 
invokacija. į prezidiumą buvo 
pakviesti: Jurgis Valaitis, inž. 
Jonas Jurkūnas, Vaclovas Ma-

žeika, inž. Antanas 
Sekretoriavo VLIKo 
sekretorius dr. Jonas 
ir Mykolas Pranevičius. Suda
ryta mandatų komisija (Alg. 
Gustaitis, J. Mockūs, M. Sama- 
tienė, K. šakys). Nutarimų - re-j 
zoliūcijų komisija sudaryta iš 
15 asmenų — po vieną nuo kiek
vienos VLlKą sudarančių gru
pių. Prasidėjo sveikinimai, pir-j 
miausia žodžiu: generalinis gar- J 
bės konsulas Vyt. Čekanauskas 
sveikino Diplomatinės tarnybos! 
vardu, Teodoras Blinstrubas — 
Amerikos Lietuvių Tarybos var
du, užjūrio svečias Zigmas Jb-j 
ras — Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos vardu, dr. V. ‘ 
Dargis — R. Liet. Bendruome
nės vardu; Lietuviu Fronto Bi- I 
čiulių vyn vadovybės vardu 
sveikino P. Algis Raubnaitis, j 
Lietuvių Karių Veteranų S-gos \ 
’‘Ramovė” pirmininko vardu 

L&vęikinp jYyt. Jokųteilis, 
lūrb^rfukra Juraitė' sveikino 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Jaunimo vardu, Liucija .Mažei
kienė — Lietuvių Respuglikonų 
ir Miliūno vardu.

Mažeika. ♦ 
valdybos 

Stiklorius

KALENDORELIS

Lapkričio 19: Elžbieta, Aud
ronėj Dainotas, Maišė, Tautvai- 
ša, Ledrūna. '

> Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:27.

Oras šiltesnes, lis.

RaškŲ švęikĮnimų bi^į^?li^k, 
daug^ ^ąd juos M4§amatienė pa
skelbė,. paminėdama tik kas 
sveikina (raštu ir telegramo
mis). neskaitydama sveikinimų 
teksto. Pirmoje eilėje perskai
tyta prezidento Reagan telegra
ma VLIKo pirmininkui dr. K. ’ 
Bobeliui, kas, savaime aišku, 
buvo sutikta su dideliu entu
ziazmu.

Sveikino raštu ar telegramo
mis: diplomatijos šefas St. Lo
zoraitis, Lietuvos pasiuntinys 
St. Bačkis (Washington, D.C.), 
gen. konsulas A. Simutis (New 
York), gen. konsule J. Dauž-’ 
vardienė (Chicago), konsulas 
dr. Žnuridzinas (Toronto), įga
liotinis Balickas (London), vys
kupas V. Brizgys ir vyskupas 
Deksnys, buvęs VLIKo pirmi
ninkas Kęstutis Valiūnas. But
kus iš Australijos, Statkutė d? 
Rozales iš Venecuelos, inž. Iz- 
bickas sveikino dr. Ambrozaičio 
vardu, Alf. Venckus iš Paryžiaus
— Europos lietuvių krikše. de
mokratų vardu, dr. G. Balukas
— Lietuvių Fondo vardu, Atei
tininkų Federacija, Alf. Petrutis

> — AmeriWs Balso, Europos Lie
tuvis, Vytautas Kutkus — JAV 
Lietuvių B-nės naujo pirminin
ko dr. Butkaus vardu (Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Vyt Kama n tas nesiteikė 
atsiusti jokio žodžio), šaulių 
S-gos — Milkovaitis, BALFo — 
VI. Pažiūra, Kanados Lietuvių__ _______________ _____
Bendruomenė, Brazilijos, Aust-’ryšius su Argentinos prezidentu 
ralijos, Nanj. Zelandijos. Urug- ir pasiūlė jam panaudoti prezi- 
vajaus lietuviai, Los Angeles dento Rcagano kelionę į Brazili- 
šaulk] kuopas — J. Ruokis, Lie- ją ir susitikti su juo Brazilijoje, 
tuvių Moterų Klubų Federacijos visai prie Argentinos sienos.

V. Joauikaitė-Zaunieriė, Liė-! Argentinos prezidentas padė- 
tuvos V\vių — Stukienė ir kt. kojo už pasiūlymą ir bendradar

biavimą, bet atsakė neigiamai. 
Jis atsakė, kad dabartniu metu

— Amerikoje gyvenantieji pačioje Argentinoje yra nepasi- 
rusai bijo Andropovo. Jie ma-(tenkinimas dėl Amerikos pagal- 
ho, kad jis juos pasieks Ame-1bos Anglijai Falklando salų ka

ro metu. Yra ir ekonominių

Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardicnė ilgus metus dirbo įvesti į Mokslo ir. 
Pramonės muziejų papuoštų kalėdinių eglučių parodymą amerikiečiams. Paveiksle (iš 
kaitės į dešinę) matome: gen. konsule Juzę Daužvardir.ę. Marytę Kriaučiūnienę ir 
Pauline Vaičaitis, šįmet Lietuvių Diena M. ir P. muziejuje įvyks gruodžio mėn. 17 d.

(E. Mankaus nuotrauka)

PREZIDENTAS BIGNONE NENORI 
SUSITIKTI SU PREZ. REAGANU

MIELAI SUSITIKTŲ, JEIGU PBEZIDEN1 AS REAGANAS 
ATSKRISTŲ TIESIAI Į BUENOS AIRES

sunkumų. Susitikimas su Ame
rikos prezidentu dar padidintų 
v isok i as šnekas. IJ rez i (l en ta s 
Bignone aiškiai Brazilijos diplo
matams palakė, kad šitokiomis 
sąlygomis jis nenorįs su prezi
dentu Reaganu susitikti.

Kiek palaukęs, prez. Bignone 
pridėjo, kad būtų visai kitas rei
kalas, jeigu prez» Reaganas pats 
nutartų užsukti į Argentiną ir 
pamatyti, kaip mes čia gyve
name, tai mes jį mielai priimtu
me, papasakotume apie mūsų 
nepriteklius ir mūsų viltis.

Brazilijos prezidentas Figuei
redo prašo prez. Reaganą dides- 

’nės paskolos Brazilijai. Jis pini
gus norėtų gauti mažais nuo
šimčiais.

RTO DE JANEIRO, Brazilija. 
— Patirta, kad prezidentas Rea
ganas rengiasi penkių dienų ke
lionei į Braziliją. Jo svarbiau
sias tikslas — išsikalbėti su pre
zidentu Figueiredo ir nustatyti 
priemones, kuriomis galėtų pa
gerinti visai nugyventą Brazili
jos ūkį. Prezidentas Figueiredo 
gegužės mėnesį buvo Washing
tone ir susitarė su prezidentu 
Reaganu ap:e planuojamą ke
lionę.

Be Brazilijos, prezidentas pla
nuoja važiuoti į Kolumbiją ir 
Kostą Riką. Brazilijos diploma
tam atėjo noras patarpininkauti 
ir suorganizuoti susitikimą su 
Argentinos prezidentu Bignone. 
Brazilijos diplomatai užmezgė

rikoje.

(Bus daughiu)

PASIENYJE PALIKS 30 MYLIU 
PLOČIO DEMARKACIJOS ZONĄ

KINIJA SIUNTfi MASKVON UžS. REIKALŲ MINISTER! 
DERYBOMS, O NE BREŽNEVU LAIDOTI

WASHINGTON, D.C: — Iš 
į Maskvos ateinančios žinios sa
ko, kad Pekino vyriausybė, pa
skelbusi apie nebuvimą, jokių 
derybų su Maskvos vyriausybe, 

j vis dėlto veda pasitarimus su 
! Sovietų valdžia dėl gETesnių 
’ abiejų valstybių santykių^

Pranešama, kad Andropovas, 
: priėmęs Kinijos užsienio reika- 
! lų minister] Huang Hua užuo- 
• jautai pareikšti, prašė jį sekan- 
į čia diena grįžti j Kremlių ir 
1 tęsti pasitarimus. Mmisteris Hua 
! atvyko antradienį nurodytu lai- 
{ k u. Jis rado Sovietų Sąjungos 
Į užsienio reikalų minister] And- 
I rei Gromyka, jo belaukiantį. 
Jiedu nekalbėjo apie Brežnevo 
mirtį, bet apie geresnius Kinijos 
santykius su Sovietų Sąjunga.

Kinijos užienio reikalų minis- 
terio pavaduotojas tarėsi .su 
Gromyka L. Brežnevo .valdymo 
melu. Brežnevas^ n^padapęs jo- 

konkrečių pasiūlymų Ki- 
: nijai. Andropovas, susipažinęs 
I su Kinijos reikalavimais suma- 
Ižinti incidentus t,500 mylių pn- 
! sLnyje. pasiūlė atitraukti vbas 
ŲSovictų kuro jėgas 30 mylių dc- 
umarkacijosZzcnoje. Kini jis mi- 
nisteris nenorėjo patikėti tokiu 
pasiūlymu ir paprašė Grcmyką 
jį pakartoti, kad tiksliau su
prastų ir praneštų savo vyriau-

šio meto Amerikos diplo- 
nekreipė jckio dėme- 

dabartinės Sovietu vai-’

Amerikie'iai patyrė. kad 
svarstomas santykių pagerėji
mas. Dabar amerikiečiams rei
kia rimtai susirūpinti santykiais 
vakarų Pacifike ir galimu Kini* 
jos*pasukimu Sovietų Sąjungos 
kryptimi. Amerikiečiai atkreipė 
dėmesį į Teng Hsiao-pingo kal
bą. liečiančią santykius su Ame
rika. Tengas iškėlė klausimą, ar 
verta pasitikėti amerikiečiais? 
Jis pakartojo savo nepasitenki
nimą JAV ginklų pardavimu 
Taivaniu. Amerikiečiai pripa
žįsta vieną Kiniją, bet dabar 
kursto Taivaną nesijungti prie 
Kinijos. Tcngo pareiškimas ne
buvo aiškus, bet jis kiniečius 
nuteikė prieš Ameriką.

Jeigu pasitvirtintų iš Maskvos 
atėjusi žinia, tai Kinija taip pat 
turėtu sumažinti savo ginkluo
tas jėgas tokiame ilgame pasie
nyje. Toks susitarimas turė ų 
dfdelesr e^onom mės reikšmės 
ablems valstybčjus. Be Io/*So- 
vktų Sąjunga galėjų permesti į 
Vakarų Europą galingas jėgas. 
Kiniečiai galėtų ginkluotas pa
jėgas permesti į Taivano sritį. 

. Amerikiečius verčia susirū
pinti nutarimas siųsti į Maskvą 
užsienio reikalų minister], TU 
reiškia, kad Maskvoje turėjo 
būti aptariami svarbesni daly
kai, negu užuojautos pareiški
mas. Rusams rūpėjo padėti Ki
nijos ūkiui ir sumažinti JAV įta
ką. Kinijoje. , r

svbei.
* Iki 

matai 
šio į
džios pasiūlymą, bet dabar tvir
tinama, kad žinantieji pataria į 
rimtai susirūpinti. Kinija sąmo 
ningai slėpė rimtus pasitarimus 
su Maskva. Tie pasitarimai te

būti anksčiau pradėti, t
Brežnevo mirtis buvo gera pro
ga užsienio reikalų ministeriui 
važiuoti į Maskvą. Ministeris 
Hua kelias valandas tarėsi su 
Gromyka. Blogiausia, kad So-

— Tvirtinama, kad Marilyn 
Monroe nenusižudė, bet buvo 
nužudyta. Prokuratūra klausi
ma ištirs.

rytą komitetą kartoja Teherano 
radijas, girdimas Kipro saloje, ’’ėjo 

Sukurtas komitetas nori pra
vesti Islamo revoliuciją visame 
Irake, išvyti dabartinį preziden
tą ir demokratiškai tvarkyli 
Iraką.

Kipro gyventojai nesuprantaj vielų ir Kinijos alstovai pranešė 
kaip gali Teherane susiorgani- amerikkč.ams, kad pasitarimų 
žuoli įvairių Irano politinių tikslai yra ’riboti, liečia smul- 
grupių komitetas, ksda visos po-, 
litinės grupės Irane yra uždraus
tos. Politinių grupių vadai su
imti ir išžudyti, karininkai iš
šaudyti. visame mulos Chomeini j 
valdomame Irane ^ali veikti į 
liktai fanatiška šijitų tikybinė’ 
sekta, kuri negali pakęsti kitaip 4 
tikinčių iraniečių. Irako arabai1 
nepriklauso šijitų sektai, todėl 
nėra jokios vilties, kad Irake 
žmonės pritartų komitetui pre
zidentui Sadam Huscjinui nu
versti.

Prokuroras įsakė atiduoti 
jam visus dar nesuskaičiuotus 
paštu ats'ųslus kabus.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $ 103.

amerikiečiams, 
tikslai yra riboti, 
kius dalykus.

Kubiečiai pagrobė Grena
dos vyriausybę ir nenori leisti 

los gyventojams balsuoti.
Hl II I IF B WR 'ri-IHI UI < llUl l

— Buvęs ČIA agentas Edwin 
P. Wilson pripažintas kaltu, jis i 
nelegaliai pardavinėjo ginklus) 
Libijai.

CHOMETNI BANDO NEVERS
TI SADAM HUSEJINĄ

NICOSIA. Kipro sala. — E 
Teherano ate ina žinios, kad Ira
no sostinėje įkurtas komitetas 
dabartiniam Irako prezidentui 
Sadam Rusėjimu4 nuversti. Prie 
komiteto priklaūto įvairių poli
tinių grupių arabai, kuriems 
dabartinio prez. Sadamo Huseji-i 
no diktatūra ir vedamas karas 
įgriso. Žinią apie naujai suda- koalicinę vyriausybę Italijoje.

— Du amerikiečiai, 7 m:tus 
praleidę Angolos kalėjime, bu
vo išleisJi ir grįžo į New Yorką.

—- Grenados premjerasMau
rice Bishop bijo sajos gyvento
jų rinkimų, nes pralaimėtų.

Fanfani tikisi sudaryti

Georfe Shultz

Sekretorius George Shultz, grįžęs iš Maskvos, trum
pai paikojo prczidenlui savo įspūdžius iš susitikimo 

su Andropovu ir išvyko j Amerikos valstybių 
sąjungos posėdį. i
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Frank Zapolis vadovaus Lietuvių Dienos programai Mokslo ir Pramonės 
muziejuje gruodžio 17 d. Paveiksle - Frank Zapolis su žmona Eleanora.

jūsų vaikas važinėja 
žino 
dvi-

j Socialinis draudimas ir aprūpinimas
-■
j... V metai Lapkr. 1&, 1982, Kr. 42 (242)
X

Redaguok PIIaNAS AULAS

Kladjnimut ir mediiaoą nysti; 4434 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

levams ir vaikams žinotini dalykai
iinotiuc: — geriau eiti, negu bėgti, kai ei-

Į narna skexsai gatvę. Patartute, 
vaikui tai keletą kartų, kol įsi
tikinsite, kad jis gerai žino ke
lią, kurį jūs jam parinkote h 
žno visas atsargumo priemones. 
Reikia įtikinti vaikąs kad jis is 
mokyklos enų tesog į na
mus.
Dviračiu naudotis taisyklės 

Jeigu
dvuįtčlu, lJ.tikinkite, ar jis 
ii at jis laikosi galiojančių < 

Pasvarstykime čia paduodami ^ziavuno taisyklių: 
‘ JL. Dvualininkas privalo 

kytis u atiko taisyklių.
2. Dviračiu galima važiuoti 

vienam. . ' s '
3/Dviračiu reikia važiuoti

lio dešinėje, kiek galima ar- 
t čau šaligatvio krašto.
4. Dviratį reikia pastatyti ir 

užrakinti saugioj vietoj.
5. Dviratį reikia užregistruoti 

įgyvenamos vietos policijos
stotyje.

6. Dvirati reikia laikvti ge- 
ram stovyje, kad būtų sau
gu juo naudotis. j

Draudžiama prasyti pavėžėti
Yra uždrausta pavieniams as-, 

memifis stovinėti pakelėse ;r 
prašyt? -privačių \ąutoipobįlistų 
pavėžėti Šio uždraudimo nesi
laikant, policijoje yra užregis- 

ju draugas-ir paterkį^šaųkJ 
ri'p^i^ą/kai^e'y^ reikal:p«r pfnmti pr^oj4

Pavėžėti.
j* Taip pat yra uždrausta ir bei 

kuriu privačių mašinų vairuoto- 
j jarūs priimti pavėžėti prašyto- 

Visada atsiminkite, kad fcjūsųį jūį Tas yra pavojinga dėl šių 
tėveliai, jūsų mokytojai ir jūsų |priežasčių:

K d išvengtume vaikų vargt 
; -sc. > sizengimus pada-? 
irus tv^Lna patyrimo šiai į 
r išsp’sti.

mokytojai ir policijos-j 
lafriautojai privalo dirbti kar
iu, kad mūsų berniukai ir mergai 
lės būtų apsaugoti nuo vaikų 
vai ginimo h wų piknaudojimoJ 
štai svarbiausi nurodymai, ką;' 
tėv’ai gali dalyti tų blogybių iš-j 
\ engimui. 1

mus atvejus ramiai su savo vaLj 
kais. Įspėkite vaiką, kad jis ži-j 
notų, ką jis turi daryti! tuo at-i 
veju, kai prie jo prisiartina sVi-į 
t imas žmogus: '

Niekada nepriimki j^asiūlytūl 
pasivažinėjimo, , > j į 

'Niekada nepriimki .saldainiui 
ar pinigu. , f 1

Visada pmneški savo mo-. 
kyfojarw rr tėvams? kai pa-i 
stebi svetimą žmogų slan-į 
kiojantį ar automobiliu be-j 
sisūkinėjantį netoli moky-J 
los žaidimo aikštės, ar kitos j 

vietos, kur vaikai susirenka.
4) Niekada neslankinėti ir neiti j 

į svetimus namus ar kita.^ 
statybos vietas.

5) Paaiškinkite savo vaikams, 
kad policijos tarnautojas yra 
j u draugas- ir

nuo 9 vau. r. ligi 3 vai. p. p.
Alums atrodo, kad tai gana 

jupkfiigas pasiūlymas! Pvz., jei 
aš,'- apsilanlfgs pas gydytoją jo 
kabinete, JsLten išeisiu 3j05 vai 
po piėt, - jau turėsiu mokėti 
40* c. už važiavimą autobusu, o

Tingi policijos patarnavi 
mo.
Vaikams žinotina:

Taigi, daug paprastesnis ir* pu ’ 
gesnis reikalas, jei būtų, praplė- 
tas vienai valandai važiavimo 
bileetas seniorams, ir nereikėtų 
išleisti 10,000 dol. naujiems bi
lietėliams spausdinti.

23 d., nuo 1:00—1.30 vai. p. p.,
4) 6117 S. Kedzie, gruodžio 10 

d., nuo 11; 15—1:00 v. p. p.,
5) 6117 S. Kedzie, gruodžio 16 

d., nuo ;10:00—2:00 y. p. p:
Visįems norintiems nemoka

mai Įsiskiepyti; bei esantiems 
slergiškiems! pi;eš skiepus', pa-" 
tartna' pasitarti su savo dakta
ru. ■

Juoas Skeivys, 
Pensininkų socialiniams 

reikalams valdybos narys

Kartą Stalinas su savo veži
ku įvažiavęs pasivažinėti. Ke
lyje arklys uzsikapryzinęs, su
stojęs, vežikas jokiu būdu ne
galėjęs priversti tofeu važiuo-i 
U Tada Stalinas pats atėjęs prie 

f arklio ir kažką pašnibždėjęs į 
r ausį. Arklys tuoj nurimęs ir: 
j ėmęs klausyti vežiko.

Nustebęs vežikas prašęs Sta
liną, kad pasakytų paslaptį, ku-| 
rios pagalba galima suvaldyti:

Mūsų širdingiausi sveikinimai 
89-to gimtadienio proga! Linki
me sveikatos ir stiprybės ma
žiausiai dar vienuolikos metų.

Jūsų Andrius ir Mironai, 
Caralsbad. Calif.

Dėkoju ponams Mironams už 
sveikinimus. v y : ..į?

M, Šileikis

Stalinas pasakęs
— Aš jam pasakiau, kad ati- j 

duosiu į kolchozą, jeigu neklau-i 
sys.

9TAĖINO ARfSfYS WtOKEJO

VERSLAS IR UGGS

. žmogus susitiko draugą, ku- 
Krizas Plepėlis TI i 1 į]gus metus 

* * • i*-.
DVEJOPAS MASTAS '

Napoleonas bibliotekoje nore-' tiktąjį draugą, 
jo iš lentynos pasiimti knygą, j O, neklausk, 
bet būdamas mažo ūgio negalėjo • sakė draugas. —

— Kaip einasi?

nebebuvo ma-
i

— klausia su-

Turiu arterijų 
pasiekti. Tai pastebėjęs jaunas •sukietėjimą,aukštą kraujo spau- 
bibliotekininkas, pribėgęs pasi-1 ^nią, galvos svaigimą, artritį ir 
siūlė " į brcmchitą...

— Jūsų imperatoriškoji didy-Į _ iiūdna visa 
bė, man knygą pasiekti pavely-’0 ką veiki?
kite, aš aukštesnis...

— Prašau, — atsakė Napoleo
nas, — Aukštesnis esu as, tams
ta esi ilgesnis!

— Tą patį, ką veikiau per vi- 
I sus 20 metų, —pardavinėju svei- 
Į katos maistą.

♦ ♦ *

NEPRIKLAUSOMYBĖ PALYGINIMAS

škotai mėsos krautuvėje be.; , Dv’ moterys. ««•
siderant dėl kaulės uodegos, ;o‘ uv« “ v,e,,a ysa- 

I* J k yti kone visas prekes, i as krau-suo pačiupo oesros sprindi ir • / . . ~ / , f ,
momentaliai nurijo. ' I dama kruva bu''°
- Prisipažink, ar tas šuns™.j i“ kad

kis tetartai priklauso? - įtušeS . «***»<>.
- paklausė mėsininkas. I tas PrekK

— Jis man priklausė, — prisi- j < O, — atsakė mote-
pažino škotas,^-, bet <dabar, kaip^ tiškė: 'Aš tik norėjau parodyti

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

ATSARGA KAULŲ
NELAUŽO

savo 
galėdavome; nu 
tais už du doleriu!

ių mes
2 me-

*1

1. Į pavojų gali pakliūti auto- 
bilistas, kai jis paima pavėžėti 
svetimą žmogų.

2. Automobilio vairuotojas yra 
atsakingas už paimto pavėžėti 

■ keiėrvid’ nelaimingą atsitikimą.
Teatro lankymas

NelCskite savo vaiko vieno į 
bėt kurį teatrą.

Pirmiausia tėvai turi įsitikin
ti ar tas teatras yra geroje prie
žiūroje.
TTaip pat reikia neleisti vieno 
vaiko į tualeto kambarį.

Magdalena Šuld'ttieaė 
(Bus daugiau)

policijos tarnautojai -yra jūsų 
bičiuliai.

Mes norime padėti ir apsaugo, 
ti jus nuo pavojaus.

Jūs galite padėti, pranešdami.. 
mums tais atvejais, kai bet ku- " 
ris svetimas žmogus:

1) bando įsijungti į jūsų žai- r 
dimus;

2) kviečia jus eiti su juo;
3) bando kalbėti -u jumis ki

ne ar gatvėje; *. v
4) bando jus paliesti;.

5) kviečia jus >u juo eiti į miš-' 
ką parodyti žvėrelį ar dėl. 
bet kurio kito reikalo: 

rodo jums bjaurius paveiks
lus ar daro jums biaurus pa
siūlomi us;

siūlo palikti žaidimo aikštę. f 
rr eiti su juo:

bando raginti nepaklusti bet 
kurių čia išvardintų patari

mų.

Einant į mokyklą

Kai vaikas pirmą kartą eina : 
mokyklą, paaiškinkite jam. kad 
geriausiai eiti jūsų parinktu kė
liu. Eikite tuo keliu kartu. Sa
kykite jam kad reikia žiūrėti. į 
trafikO tignatus, stovėti šali
gatvio krašte ir būti pasiruošęs [ koltėlę mokėlų $10>kuri galiotų į

Mrs.E.Kalina„2š-Cicero^ IL.jį pER 52 DIENAS 14,455 MYLIŲ

Rašytojas Andrius Mironas 
rašo:

Kelionę baigėme liepos 6 d. 
be jokių nelaimių ir be motoro 

m _ gedimo. Buvome pasiekę Prince 
liejantį dvTvJandas? Karinin- j Edward Island, paskui Atlanto 
kas nusišypsojęs tarė: • I pakraščiu lankė® draugus Bos-

— Ir aš kaičiau angliškam l Brookh-ne, Hartforde, vai. 
dienraštyje kad jau toki bilietai | joje, O pravažra-
įvesti CTA, tačiau, man kaip | abi Virginiją aS Carolinas, 
pareigūnui: adduhi'stfaciją apiė nuo Dayton Beach ir vėl lietu-

“Sun-Time” 82.XI.5) |

P. S. Ir mamteko pirkti bilie
tą pakeltu traukinėliu važiuoti. 
Aš kasininko paklausiau, ar ga- j 
!iu gauti bili2t€lį-“transverį”. ga- Į

KL. Mano žmona prieš porą 
savaičių mirė. Aš žinau, kad pri
valau užpildyti aplikaciją Soc. 
See. įstaigai dėl palikuonio iš
mokų, bet aš nežinau, kokius 
dokumentus aš turiu atsinešti? 
Ar jūs galite pasakyti, ką aš tu
riu atsinešti?

Dvi mažos mergaitės kalbasi 
apie šeimyninius reikalus:

' — Kodėl,—klausia viena jų — 
tavo senelė nuolat -skaito Bi
bliją?

— O, man atrodo,—atsako an
troji, — kad ji rengiasi egzami- 

’ nams į kitą pasaulį.

KAIP PAŽINTI SAVO
» VAIK4

Viena maisto firma pradėjo 
garsinti naują kūdikiams mais
to produktą, pagamintą perpus 
iš apelsinų ir česnakų. Sako, tai 
ne vien vaikui eina į sveikatą, 
bet dar tuo gera,kad: padeda vai
ką ir tamsoje atrasti.

6)

?)

5)

.ŽODIS KAIFUI f

SENJORAMS AUTOBUSAIS
- VAŽIUOTI BILIETĖLIŲ 

REIKALU
Visi setiiorai nori, kad jų 

autobusais važiuoti biletėlai • — 
“transveriai” galiotų dvi valan
das. vietoje vienos.

Kažkokie “gerai” numaną ‘‘ži
novai“ nutarė, kad seniorai gau
tų dviejų valandų galiojantį bi 
lie ą— “transveri” nuo 3 vai. r. 
iki 3 v. p. p.; jų, esą, specialus 

(atspausdinimas per metus kaš
tuotu $10:000 ir sehioras už tą

tokius “transferors nieko nepra
nešė. Vadnasi. CTA važiuojant 
bilietai-“fransforiai” galioja tik 
vieną valandą. i

Senioras P. F.

3PEGIALUS PENSININKAMS 
PRANEŠIMAS

Chicagos miesto majore Jane 
M. By me, pranešė, kad vyresnio 
amžiaus žmonės — pensininkai 
bus skiepijami nuo flu ligos ne
mokamai šiose pensininkams 
skirtose valgyklų patalpose — 
‘Nutrishėn Ci' es” ?

1) 4327 So. Richmond, lapkri
čio 22 d., nuo 1:00—1:45 v. p. p..

2) 3721 61st St., lapkričiio 23 
d., nuo 11:00 — 11:30 v. r„

4) 1458 W. 5yst St., lapkričioj

i i

i

vius sveikinome. Floridoje iš vi
so 8 dienas išbuvome. Aplankėm 
ir Sunny Hills koloniją. Grįžda
mi namo sustojome apžiūrėti 
Rocky Mountains: Nat. Parką. 
Mesa Verde N.> Parką, Rour 
Corners ir Petrified Forest N. 
Parką. Pailsėję visą mėnesį, grį
žome į kasdieninę rutiną, šiuo 
metu džiaugiamės pasikartojan
čiu vasaros oru, nes sv. Onos 
vėjai sudaro tokias sąlygas, tik 
vėlgi palankias krūmų gaisrams. 
Mūsų apylinkė kol kas dar sau
gi- į

Kelionėje padarėme 14,415 
mylių.

Kostas N-kas -

ATS. Aisinėskite SUc. Sec. Į 
kortelį; ^mimo datoš pažymą, j 
kartelę; gimimo datos ptažymą<r 
santuokos pažymėjimr, vaikų . 
gimimo liūdymus, jei jiems mo
kamos išmokos ir mirusios žmo
nos (darbininkės) W-2 formas. . z

K Ali* SUMKUMi
■ KST v ME N I Al

» uv reikalu. juj^ iiauj. 
išdėti teisininko Pfnno $UL«' 
)Hruo^ta’„ ceisėjn Alphonse 
A ELLS’ peržiūrėta, ’'Sūduvos” 

krivio* stf iškurni* 
‘ormonrti

Knyga su formomis gaun* 
jų* Naujienų adnirnijuracijop

Viena diena šauki: — osana!
Kitą dieną- rėki: — ant kryžiaus ji! 
Esi piktesnis net už pati velnią, 
Ir. Judą. — demono vaidmęny.

0 sidabriniai žvanga, žvanga... 
Vienur, kitur, ant marmuro aslos. 
Tai atsakas/‘aukščiausio rango”,-- 
Darbuotojo, nevengiančio' klastos.

Šalin, kas buvo tautai šventa ! — 
Garbėtroškų — kiti uždaviniai... 
Dėl svetimų dievų gyventa,..
Liko tik savo nenuveikti darbai.

Tebus ir jums atlyginta likimo, *
Už veidmainystę, klastą ir pareiškimus... 
Negerbs nei žmonės jūsų atminimo, 
Kaifai, kas tu?! Velnias ar žmogus?!

Laiko Baisas

3

4

2

-

SOMF CHICAGO MOTOR CLUB URS OM

2212 WES

Kazanausko

sucp t

PASSBOOK 
SAVINGS...

GMtract w«A

AT OUI 10W UTC

t

i

Jūsų protėwai’ganixi<woM paslaptingu, 
turtinęu, Švelniu, (^t ganli^ku
Martell Cognac skeruu nuo 171 > m.

O kai žmonės taip OgaiJctnors vertina, 
jūs žinote, kad tai'yra labai gr p.

Sveiks. jei.: 847-7747

erving CHICAGOLAND SINCE l$0*

^res.



PAVERGTOJE LIETUVOJE
- - - - -- -=r - - -Ž- ' -- - •*•• -• - ...

EISMO NELAIMĖS <
Per šių metų rugsėjo mėnesį 

’.e'.jvoje įvyko 718 eismo ne
imlų, kuriose 87 žmoms žuvo

tų ketvirtų mėsos gamybos in
tensyvumo rodikliai. Bendro 
gyvulių ir paukščių priesvorio 
gauta 3 procentais maža u negu

r 325 buvo sužaloti (pernai
JO eismo nelaimių,, kurių 71 

;uvo ir 182 sužeisti).
C'Valstįeėiy laikraštis”)

♦ *-* *

MIRS PROF. DR. VYT. 
KAIKARIS

Rugpj ūėio j i»ėnesį Lie t u voje 
i : ėrprofl dj, V; ląulas Jįįika- 

. 70 metu. 1936 m. baige^Vy- 
i jo-Didžiojo universitetą,, <Ur- 

mokslinį dsrbą Technikos 
Lkųltete. Nuo 1940 m. persike 
/ į Vilniaus, universitetą, kur 
v idovavo Chemijos .katedrai, 
L :vo fakulteto dekanu. Parašė 

lę darbų Chemijos mokslo 
klausimais; £ .

* * j
DAUG BULVI^BEX; < 

MAŽA MĖSOS / ?
■'f

Oficialiai pranešta, kad Lietu
ves žemdirbiai “organizuotai 
nuėmė bulvių derliu ir įvykdė 
i.ilvių pardavimo valstybei mo
jui planą*5. Visiems respublikos 
r ‘.estams patiektas reikiamas 
.L-uMu kiekis žiemai/ 

* - > _ * ' .

pernai per tą patį laikotaqu, o 
Ign&Iincs, Molėtų ir Vilkavškio 
rajonues — net 13-11 procentų. 
Penimi galvijai per parą priau
go tik po 523 gramus, o Šven
čionių rajone — vos 389 gra
mus. Žemi priesvoriai taip pat 
Biržų, Jonavos, Raseinių, Skuo
do rajonuose. Trečiame ketvir-e 
tyje padais dalinai pagerėjo, I 
tačiau priesvoris 26. gram3is dar 
buvo žemesnis už praėjusių me
tų lygį. Pablogėjus galvijų po-į 
nėjiirto intensyvumui, sumažėjo 
jų realizacinis svoris. Per 9 me-j 
nesiūs parduotas valstybei gal
vijų prieauglis svėrė 385 kg ar
ba 13 kg mažiau negu p:mai. 
Labai mažo svorio galvijų prie
auglį realizavo Biržų (350 kg), 
Tauragės (356 kg), Šilalės (358 
kg) ir Švenčionių (359 kg) ra
jonai.

i
Neintensyviai buvo penimos '. 

kiaulės, kurios per para priau
go tik po 385 g, arba 11 gramų 
mažiau negu pernai- žemiausi 
oriesvoriai gauti Skuodo, Igna
linos, Alytaus, Anykščių ir Klai-

burlaivis "wjny s:ai

Aleksandro Vakseiio pranešimas

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Centro valdybos pareiškimas

Žvmiąį blogiau yra su pieno 
i/ mėsos- gamyba. Žemės ūkio 
ministerija oficialiai pareiškė, 
k--.d kai kuriuose rajonuose ir 
i: k’ uose :pienočpįfniHžiap rligsė j o 
i ■ i ene’sį suinažėjb. “Tas yra ne- 
Idstina*, — sako /.pranešimas. •;

Ministerija sako, kad pieno 
gamybos klausimams': ^skiriama: 
nepakankamai dėmesio. Ne vi
sur laiku paruošti gyvulinin
kystės :'pastatai žfėmii, karvės 
uždaromos pavėluotai. Kai ku
riuose kolūkiuose- atšalus orui 
karvės nakčiai nebuvo parvaro
mos į tvartus. Karvės ^nepakan
kamai . šeriamos. Dėl panašaus
neūkiškumo,,, ūkiuose primilžiai 
per patą sumažėjo nei 1,3-1,1 ki- 
logramo. .. 4 . ... . .
, Nepatenki.najnii. -trijų Wif me*

Į MEET THE CHALLENGE!
• • * - •* ’ .

pėdos , rajonuose.— mažiau ne
gu po 320 gramų. 

♦ $ *
BIBLIOTEKOS RŪMAI

Ąžuolyno pakraštyje, Kaune, 
pradėti betonuoti pamatai būsi
mai miesto bibliotekai. Statinį 
sudarys ketprių ir septynių 
aukštų kbrpusaij turintys per 10 
tūkstančių kvadratinių metrų 
naudingo ploto.

Rūmams projektų paruošė 
Kauno miesto projektavimo ins
tituto architektai, vadovaujami 
vyr. inž. J. Antanavičiaus.

* * 4

KAUNO ZOOLOGIJOS SODE
Kauno zoologijos sodas turi j 

,.nąujUT“gyventojU”. Iš Olandijos j 
Roterdamo zoologijos' sodo gau
tas Dovydo elnias. Neseniai so
das gavo čapmano zebrų porą.

Kai kurie žvėrys dauginasi: 
šiais rfietais sode buvo atvesti du 
liūtukai ir du panteriukai. Deja, 
palęlėš atsisakė jauniklius au
ginti. Tas rūpestis teko zoologi
jos sodo tarnautojams.

Prieauglio susilaukė puma ir. 
Bengaljos katė, taip pat usūrinė 
kiaunė — charza. Gimė kengū- 
riukas. .

'. ‘ (Iš Europos Lietuvio)

Albinas Misiūnas atsiuntė 
šį raštą ir prašė paskelbti;

N. Red.

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, atstovaujanti Rytų Lietu
vos Rezistencinį Sąjūdį, daly
vauja lietuviškos išeivijos poli
tiniame veikime ir akyliai stebi 
ir seka mūsų kaimynų lenkų ir 
gudų (baltarusių) politinę veik
lą išeivijoje.

Paskutinuoju laiku pastebimi 
nedraugiški ir imperialistiniai ’ 
mūsų kaimynų lenkų, siekiai ir ’ 
gudu-baltarusių “fantastiški4”, jo
kiais istoriniais faktais nepa-1 
remti, pareiškimai, liečia Lietu
vos etnografines žemes bei mū
sų Didžiosios Lietuvos Kunigai k 
šcių miestą Vilnių, mūsų seno
vės lietuvių politinį ir kultūrini 
židinį. Suprantama, kad tokie 
mūsų kaimynų pareiškimai ir 
siekiai, lietuvių išeivių tarpe ke_ 
Jia rūpestį ir nepasitenkinimą 
bei šaldo mūsų kaimyninius san- 
tikius ir ardo vieningą

kovoje su visti bedru priešu, ru
siškuoju imperinis'iniu komu
nizmu. -

Akivaizdoje to, Vilniaus Kraš
to Sąjungos Centro Valdyba reiš 
kia viešą protstą mūsų kaimy
nams lenkams ir gudams-balta- 
rusiams dėl jų imperialistinių ir 
‘ fantastiškų” pareiškimų, ku
riais siekiama savintis Rytų Lie
tuvos etnografines žemes ir net 
Lietuvos sostinę Vilnių.

Taip pat, Vilniaus Krašte Lie
tuvių Sąjungos Centro Valdyba 
viešai ir nedviprasmiškai pareiš
kia, kad lenkai ir gudai-baltarū
siai norį nuoširdžių kaimyninių 
santykiu ir glaudaus bendradar
biavimo su lietuviais, turi, vie
ną kartą ant visados, atsisakyti 
savo grobuonišku :r “fantastiš- 
kų” siekių į Vilniją, bei Lietu
vos sostinę Vilnių, ir liautis sa
vo šovinistiškais pareiškimais

Mes, Vilnijos lietuviai, tęsda- j 
mi Rytų Lietuvos Rezistencinį | 
Sąjūdį išeivijoje, užtikriname i 
mūsų palitinius veiksnius ir vi-j 
są letuviškąją visuomenę, kad j 
mes visad būsime Lietuvos ryti
nių etnografinių žemių ir Lietu
vos sostinės Vilniaus sargyboje 
ir be kompromisiniai priešinsi
mės, bent kokoms, lenkų ir gui 
du-baltarusių politinėms užma
čioms, siekiančioms pažeisti Lie
tuvos valstybinį integralumą.

Tad tikimės, kad mūsų rytų ir 
pietų kaimynai atkreips rimtą 
dėmesį į šį mūsų pareiškimą ir 
jį tinkamai įvertins, o mūsų po
litiniai veiksniai parems mūsų 
pastangas kovoje dėl sostinės 
Vilniaus ir jo krašto. |

..Vilniaus Krašto Lietuviu 
Sąjungos Centro Valdyba

■ SERVE WITH PRIDE'IN 
į THE NATIONAL GUARD,,

.• — Lenkijoj prasidėjo Solida
rumo. veikėjo Vladislavo Frasy- 
muko karo teismo byla. Baus už 
demonstracijų ruošimą.

jį SIUNTINIAI I LIETUVĄ |
| A < MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ “ |

| ZSŪ8 West 69th St, Chicago, HL 60629, ♦ TeL >25-278’ į

Didelli 'pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių*
/ ’ MARIJA N0REIKIEN1 - |
■ !‘i H ' i. ’ g
................ :..

< SIUNTINIAI Į LIETUVĄ į
;c“T Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETT’E GIFT PARCELS SERVICl!
>501 W. «9th St, Chicago, ID. 60629 ♦ Tel >25-2781 |

ilfflIlIllW

JAY DRUGS VAISTINE 
t7W W. tirt St, Chicago, BL

■ MPfiFlLMGAJ UGTLDOXI RECEPTAI • TAJTNTB KAT SAI-
DUMYNAI • K0S3OCTIK08 REKXKNT8

AtS&rs šiokiadieniais noe >

savoje spaudoje, parodose ir vie 
šose demonstracijose įžeidinėti 
lietuvių tautą ir jos valstybinį 

veiklą savarankiškumą.

— Už krašto apsaugai išlei-’ 
džiamus $4, amerikiečiai išlei
džia $1 rūkymui.

— Albanijoj. 1,627,968 balsai 
buvo paduoti už Envcr Hoxą, 

lo vienas prieš.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

... autorius, , ' 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją l
(1869 — 1959 metai)..

664 psl., vardynas. _ .. . . f
Minkšti viršeliai Kaina $15., z 

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

• j Inž. LIUDAS MIKŠYS, j :
< ’ 50 metų studijavęs, kaip >

r - 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 vertimus 
’ Ir patarė mums toliau studijuoti

py-r-T -’T KriM |25. Kieti virteliai. Palto 82. ' ’"r-r

P NAUJIENOS r -
|1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608 *

Tautos Fondo Tarybos pirmi
ninko Aleksandro Vakseiio pra
nešimas VLIKc seimui, kurį per 
skaitė vienas iš seimo pirminin
kų, inž. J. J. Juikūnas, nes AL 
Vakselis seiman nebuvo atvy
kęs. t?b.

Didžiai Gerbiamas VUKo pi* 
inininke dr. K Be bei i, Seimo 
prezidiumo nartai, VLIKo ats
tovai, mieli lietuviai, lietu
vės,

Negalėdamas VLIKo Seme da
lyvauti dėl svarbių priežasčių, 
šiuo noriu Jums pateikti sekan
tį Tautus Fonde Tarybos prane- 
šimą:

Lietuvos laitvinimo darbai 
pareikalauja iš mūsų ne tik di
delių pastangų, bet ir nemažai 
lėšų.

Tautos Fondas ir yra ta insti
tucija, kuri telkia Lietuvos lai
svinimo darbams lėšas. Todėl 
Tautos Fondas ir yra VLIKo iž
das.

Nors Tautos Fondas yra teisi- 
niai savaiminga korporacija, ta
čiau, pagal ^ayo paskirtį ir už
davinius, remdama VLIKą, ji 
yra tartum VLIKo Finansų Mi
nisterija.

Lietuviai, aukodami Lietuvos 
laisvinimo bylai, aukoja VLIKui 
per Tautos Fondą. Taigi Tautos 
Fondas yra integrali VLIKo da
lis.

Tautos Fondo Tarybą šiais 
metais sudaro:

Aleksandras Vakselis — pir
mininkas, Antenas Ffravičius, 
Juozas Giedraitis, Liūtes Gri
nius, Alfonsas Patamsis ir Jur
gis Valaitis — vicepirmininkai;' 
Irena Banatienė — korporacijos 
sekretorėj Jurgis Bobelis, dr. Al
dona Janačienė, Albinas Marke
vičius, Marija Noreikienė, Jonas 
Petrulis, Antanas Rinkūsas ir 
Charles P. Vilnis —^tarybos na
riai.

Didžiai apgailestaudamas * tu
riu pranešti, kad Juozui Audė
nui mirus, netekome didžiai pa
reigingo T. K Tarybos papo.

Apie Tautos Fonddt veiklą ir 
rūpesčius Jus painformuos savo 
pranešime; T. F. Valdybos pir
mininkas Juozas Giedraitis, to
dėl į detales šteme pranešime nė 
sileisiu,.; .

Palyginęs T. F. ir kitų lietu
viškų fondų sukeliamų lėšų kie
kius, pamatysime, kad T._ F. su
renka tarp 10 ir 13% daugiau, 
negu kiti fondai.' ? .

I*ėšų telkimas vykdomas gana* 
senoviškų būdu, todėl studijuok 
lamos galimybėm lėšų telkimą- 
vykdyti moderniomis pųemoi 
nėmis. Z

(Bus daugiau) Z

ROMA, Italija. — Prezidentas 
Sandro Perlini buvo įpareigojęs 
teisininką Saragatą, liberalų de
mokratų partijos vadą, stidary i 
naują Italijos vyriausybę/ bet 
jam nepavyko.

Ketvirtadienio rytą kraš’o 
prezidentas įpareigojo. krikščio
nių demokratų partijos velkėj r 
Aniintcre Fartfani, krikščionių 
demokratų partijos vadą, suda
ryti naują Italijos kabinetų. 
Krikščionis demokrates Spado- 
bni nepajėgė vyriausybės suda
ryti, bet yra vilties, kad Fanfa
rų pajėgs sudaryti.

Jam sunkiausia susikalbėti su 
socialistų partijos vadais. Socia
listu partijos Centro komitetas 
paruošė 10 punktų programą, 
kurią turės vykdyti nauja vy
riausybė. Socialistai ręikalauja 
žemės reformos. Kitas paragra
fas sako, kad naujoji Italijos 
vyriausybė privalės prižiūrėti, 
kad italų darbininkų ir pensinin
kų perkamoji galia nemažėtų. 
Tokį reikalavimą lengva? įrašyti, 
bet praktikoje labai sunku nu
statyti, kokiais budais būtų ga
lima padidinti algos perkamąją 
gaUą.. . ,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
© LITeRATORA, lietuvių literatūros,, meno ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Štankoi, 
J. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V» 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis ti 
M. K Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Vamfl 
kūrybos yoveikriais. 365 puri, knyga kainuoja tik 83.

'f DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir ts»- 
Hnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
šventes Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaitytį ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimll 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy.
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 knygl 
parduodama tik už 8X J

• LIETUVI1KASIS PAMARYS, Henriko Totno-TamaSsnxfi 
(domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ||- 
Cabguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kfekvienam 
lietuviui Leidinys fllustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokle&j kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Umėūpls. Kaina M.'

> EAUM1S EIMt, rašytoJoi Petronėlės Urintaltė* atžk 
minimai Ir minty* apie asmenis Ir vietas neprfL Uetnvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*. - 
bet kainuoja tik «3. 1

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupr**-; 
Lm Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir po0» - 
rija. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. ~ 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

1 lATTTUN^S NOV Kbits, 5L toečenko kūryba, J. ValaiSs ' 
vertimas. J08 prf. knygoje yra 40 gąmo^ngų novelių. Kaina BX -

Ka

Knygos gaunamos Naujienose, 17W S©, HaJaSed St, Chicage,\ 
IE V0M. Dlaakaat MŠtl, frtMCŠ Bošeij th’zsSkmBibo ifatMoxxA -
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Prieš. keturis metus, kai preridestui Carteriui rei
kėjo važiuoti į Maskvą ir įtikinti Sovietų maršalus nesi
veržti į Vakarus, nes nieko iš to neišeis — jie bus. pri
versti trauktis, Carte ris pats nepanoro važiuoti. Jis Įti
kino kanclerį Schmidtą važiuoti į Maskvą šiaurės Atlanto 
Sąjungos vardu ir Įtikinti Brežnevą, kad rusams neaysi- 
mokės veržimasis Į Vakarus. Prez. Carteris, specialistų 
padedamas, dvi dienas Italijos saloje kalė kancleriui 
Europos apsaugos faktus į galvą, kad galėtų paveikti 
Brežnevą ir Sovietų maršalus.

Kancleris Schmidt nuskrido Į Maskvą ir Įtikino, ne
tikintį Brežnevą, kad rusai nesiųstų savo divizijų į Eu
ropos vakarus. Brežnevas Schmidto faktais nebuvo par 
tenkintas. Jis sukvietė 300 Sovietų maršalų į stulpų salę, 

j uždarė duris ir paprašė kanclerį Schmidtą pakartoti tuos 
i pačius faktus, kuriais jį Įtikino. Matyt, kad Schmidtas 

Įtikino Sovietų maršalus. Jie Rytų Europoje laikytas 
geriausias Sovietų divizijas pasuko Į Kaukazą ir Įsiver
žė Į Afganistaną.

Kancleris Įtikino Sovietų maršalus, bet visa tai pa
veikė jo širdį. Schmidto širdis buvo gera ir stipri; bet 
įtemptas darbas ir poilsio stoka ją tiek išvargino, kad ji 
pradėjo silpniau plakti. Kiekvieną kelionę Amerikon jis 
panaudodavo kelių dienų poilsiui. Pasikalbėjęs-Baltuose- 
Rūmuose, jis patraukdavo^ Georgia valstiją, arba Į ramų 
Floridos užkampį, pasimaudydavo ir atsikvėpdavo. Bet 
kelių dienų poilsio jam neužteko. Reikėjo praplauti krū- 

’ tinę ir Įdėti širdin elektroninį prietaisą širdies pulsui 
Helmutas Schmidt, buvęs Vakarų Vokietijos kancle- i . . . . ,

. . . . . —i •• -r. , . J. i ’ Buvusiam kancleriui pavyko įtikinti partijos vadus,
s J r kad išmoktų, apsieiti, be jo, o jis buvo pasiryžęs jiems

oadėti. Jis pareiškė noro būti- Vokietijos Reichstago na
riu. Pavojaus metu prižadėjo įsikišti į-debatus, bet pa
noro gyventi be Įtampos, leisti širdžiai atsikvėpti, kad 
kartas nuo kaito galėtų išjungti pulso stiprintoją.

Atsipalaidavęs nuo valstybinių Įsipareigojimų, Hel-
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Helmutas Schmidt susirūpinęs 
artėjančia depresija

mente negavęs kelių balsų pasitikėjimo, pasitraukė ne 
tik iš kanclerio pareigų, bet ir iš Vokietijos jolitinės va
dovybės. Įtakingi Vak. Vokietijos socialdemokratų par
tijos vadai prašė Schmidtą pasilikti partijos, priešakyje: 
ir pravesti artėjančius rinkimus, bet jis griežčiausiai 
atsisakė. Jam labai nepatiko Vokietijos laisvųjų, demo
kratų ^elgesys. Jis dviejose Vokietijos provincijose visiš- 
Hf'šumušėį Jaįsvųjų demokratų; kahdidątiįS,& bet jis ir 
pats pasitraukė,.?

Kodėl?, Jis parti jos vadams pranešė,, kad svarbiausia 
priežastis yra jo širdis. Bevaldant Vokietiją, pradėjo silp
niau plakti jo širdis. Paprastam- žmoguij besirūpinančiam 
vien savo asmens reikalais, tokio plakimo užtektų, bet 
kancleriui jis buvo persilpnas. Jam buvo reikalingas stip
rus širdies ritmas, stiprus dieną ir naktį, o jo širdžiai 
reikėjo Įdėti elektrini žingsniuotoją, sustiprinanti kiek
vieną širdies plakimą.

Iki šių metų spalio pradžios Schmidto širdies pulso 
stiprintojas buvo vieša paslaptimi, bet kai suvažiavo Įta-' 
kingiausieji Vokietijos socialdemokratų., vadai ir prašė 
Schmidtą vadovauti partijai, tai jis. griežtai- atsisakė ir 
paskelbė visiems krašto gyventojams; kad jis turi pulso 
stiprintoją ir negali dirbti taip, kaip dirbo iki to meto. 
Jam labai nepatiko socialdemokratinio jaunimo ir dalies 
vyresniųjų užsikrėtimas rusų- agitatorių skelbiamomis 
pacifistinėmis idėjomis, kada pačioje. Rusijoje visiškai 
uždrausta kalbėti apie pacifizmą. Pacifizmo nuotaikas, 
nukreiptas prieš atominę apsaugą, pradėjo skelbti Įta- 
kingiausieji dvasiškiai, bet jie buvo paveikę ir dali socia
listų. Pats kancleris Schmidt pareiškė, kad jis stosiąs į 
karių eiles ir ginsiąs Vokietiją nuo rusų, jeigu jie net ir 
atominiais ginklais veržtųsi Į Vakarus. Jam pavyko dvie
jose provincijose atlaikyti socialdemokratų poziciją. Jis 
yra Įtikinantis kalbėtojas. Jis gali Įtikinti ne tik papras
tus eilinius gyventojus, bet ir savo srities specialistus.

mutas Schmidtąs pasikvietė. įtakingešhJtis žurnalistus, ir 
išdėstė, jiems- :artėjančią žmonijos nelaimę. Schmidtaš 
yra Įsitikinęs, kad artėjantį’pavasarį gali paspausti, pati 
didžiausioji, depresija, kokios dar nebuvėApasaulyje., 
Schmidtas yra ekonomistas.' Jis-f!atidzįai seka .didesnių 
valstybių ekonominį gyvenimą. Jis labai' getai žino pačios 
Vokietijos gyvenimą-, pažįsta Didžiosios-Britanijos,’ Olanl. 
dijos, Švedijos, Norvegijos ir Rusijos ekonominį gyve
nimą. Jam yra žinomas ir Amerikos bei Kinijos^ ekono
minis gyvenimas.

Sukviestiems žurnalistams, buvęs kancleris pareiškė,- 
kad paskutiniu’ dešimtmečiu- pasaulio valstybės prasisko
lino. Prieš 10 metų jos buvo skolingos 200 bilijonų dole
rių, o dabar jos jau yra skolingos 2,000 bilijonų .dolerių. 
Mažos valstybės, kaip Argentina, Peru, Lenki ja irnvisa 
eilė Afrikos valstybių nepajėgia mokėti skolų. Rusija se
niai jų nemoka. Rusai nepajėgia duonos, riebalų ir apavo 
pasigaminti. Valdovai skriaudžia gyventojus, kad galėtų 
duonos Amerikoje nusipirkti.

Kas atsitiks, kai kuri nors iš galingesniųjų valstybių 
nepajėgs mokėti savo skolų? Tada visas pasaulis nugrims 
į didžiausią katastrofą. Pasaulį prislėgs depresija, ne
darbas, sustos visa prekyba.

Pakviestųjų žurnalistų tarpe buvo ir- Amerikos ra
dijo komentatorius James Reston. Jis buvusio kanclerio 
surinktas ir laikraštininkams išdėstytas žinias komen
tuoja radijo bangomis ir naudoja žurnalų straipsniams. 
Jis bando Įspėti galingiausią pasaulio valstybę, kad im
tųsi priemonių pasaulio depresijai įveiktu

Helmutas Schmidtas pataria vyriausybėms ir tarp-

RADĖJO IŠRINKTI GEORGĘ DUNNE

Paveiksle matome George Dunne rinkiminės' kampanijos’ 
veikėjus. Iš kairės j dešinę stovi; Charlotte Brazdžionytė, 
Cook apskrities tarybos pirmininkas George Dunne, buvusi 
ALTo apskrities pirmininkė Euphrosine Mikužiūtė, Stanley

-* Balzekas Jr. ir ponia Jean Vance.. ‘

D R. BOBELIO, VL1KO PIRMININKO,

• (Tęsinys) dienos, gynimas nauja, apkaltint 
r! tų lietuvių, nelaukiaini U- -nau- 

; jų aplinkybių iššaukti pasimaty. 
| mai su.valdžios, spaudos ir sve- 
Į timšąlių - >oį-ganizacijų <pareigū- 
• '.naisųdal yvavimas- įvairiuose • liei 
’ tuvių, ir- svetimšalių parenginnie- 
-se ‘br susirinkimuose ir JcLr-^taj 
■viš yra įvykiai,- kuriu negalima

T ‘ ; b* •

■ negalima ir- praleisti. Jie rei-
■ kalipgi greitos reakčijbs.Tai p’l-

ir- asmeninėmis
f ‘ ‘ - ■

gomis yra. nepaprastaiir 
pareikąlaaija. dau^iri taip trūki 
štamo lako. Todėl visuomenė 
turi suprasti, kąi- visasrVLIK o 
darbas-yra neapmokamas, yra 
vykdomas savanoriška^ nuvog
tu nuo tarnybos- ir- šeimcĮš.Mku 
ir* dažnai panaudojant • ašįneidš- 

-kas lėšas. Natūralu^ kad-'kartai^ 
yra skaudu ir sunku pni$$ti< tuš
čiais, net užgauliojančiais- žd- 
d žiatemėtčmį * destruktyvią kri
tiką,’ pagristą iškraipytais; fšk- 
tais- ir- perdetais- įvykių-aprašy
mais. y ’ y; ■ s-T L/. / •

Bendroje išvadpje
kia sistematingaį4yykdyti. mūsų 

. numatytą laisvinimo planą; ir 
’ tuo pačiu būti visą laiką pasi
ruošusi ems. atatinkamai reaguoti 
į netikėtus tarptaiitinius įvyk

ti paskelbimą‘. Pabaltijo' laisvės kius, kurie gali turėti lemiamos 

tautiniams bankams imtis, priemonių šiandien, kad išven
gus gilios depresijos, kuri viską- nuvertiną ir nešą žmo- 
ni jai nelaimes. Schmdit yra Įsitikinęs, kad yra priemonių 
depresijai sušvelninti ir ją įveikti.'

Kiekvienais metais esame pa- 
. liečiami daugiau ir .dau^ęų..nęib- 
jų,netikėtų,' ypatingų atšoki
mu, -r kuriuos reikia skubiai iėa- 
guot ■ i

Pavyzdžiui, gauti įvairus, pra- 
nešibjak apie įvykius pavergtoje 
Lietuvoje, ■ apstai, nužudymai 
kunigu, demonstracijos ir • kt.

- Lenkijos Įvykiai. JAV pozicija 
sąryšyje sir ekonomine enbargd. 
Afganistano laisvės dienos pat 
skelbimas iššaukė reakciją, gaū-

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)
Pravėrė skerdžius akis ir mato, kad šalia jo 

stovi nepažįstamas bernas, balta miline švarką 
apsitaisęs. Kelnės irgi tokio pat balto milelio, o 
kojos apautos naujomis raudonomis naginėmis.

— Kur metas eiti? Juk šiandien aš niekur 
nesirengiau eiti? — klausia Gugis.

— Argi nežinai, kur? — sako nepažįstamas 
iiernas. — Reikia keliauti pas Dievą...

— O. kur aš tą Dievą surasiu? — vis dar 
nesikeldamas klausia skerdžius. — Sako, jis kaž
kur danguje gyvena, o aš, berneli, nei žinoti ne
žinau, kur tasai* Į dangų.* keliai Vėb ko gi’ aš ten 
pas Dievą eisiu, jermaiflS jo nieko nereikia?

— Jau kad numirei, turi eiti, o kelią surasi. 
Štai, tau jį parodys tavo kaimynas Kukis.

— Aš jau numiriau, sakai? — nusistebėjo 
skerdžius ir net atsisėdo. — Bet kaip aš galėjau 
nurriitf, kad nesirgau ir esu visai sveikas.

— Taigi, kad nesirgęs numirei, ir dabar, štai, 
abu keliausi*** pas Dievą.

— Nieko, brolau,nepadarysi. Teks^munjs ke- 
i.iu — ramina ji Kukis. — Dviem vis ramiau 
r irąsiau.

Skerdžius p krapštė pakaušį...
nnmi jau. <s?kote. tai numiriau. Te

būna taip. Bet ko aš turiu pas Dievą keliauti, kad 
man ir čia gera.

— Kelkis, kelkis greičiau, — sako- jam ne^ 
pažįstamasis bernas. — Matai, numirei be išpa
žinties, be kunigo, ir kryžių esi pametęs. ..

— Taip, kažkur jį ganydamas pamečiau. Mas
tyti. per krūmus lįsdamas užkabinau ir nutrauk 
kiau...

— Taigi, taigi! Kai tik aš atsitolinsiu, tavę 
gali apspisti velniai.. .

— Mm! Negerai... Velnių aš nemėgstu... 
Bet kas tu esi per vienas ?

— Aš Dievo angelas... Kelkis greičiau; nes1 
aš skubu.

— Matau, kad reikia keltis.... Bet kad ną. 
velniai, nieku būdu iš čia nesijudintam..

Vos tik atsistojo skerdžius, kai pajuto, kad 
ėmė skristi aukštyn aukštyn ir lėkė, kaip paukš
tis, žemės kojomis neliesdamas...

Apsidairė ir pastebėjo^ kad žemės jau niekur 
nei nematyti. Tik iš vienos pusės, net stenėda
mas, skubinasi, kad neatsiliktų, Jonas Kukis, o iŠ 
kitos — angelas.

— Tai gerai žengiame, — gėrisi skerdžius. — 
Ir jaunas būdamas aš taip greitai nebėginėjau.

— Aš čia jus paliksiu, — sako angelas. — 
Turiu pas kitus žmones dar skubėti Dievo valią 
pranešti, štai, čia matote, trys keliai: vienas 
dangun, kitas skaistyklon, trečias pragaian. Pasi
rinkite, kuris jums tinkamas.

Pasakęs tai, angelas sumosavo sparnus ir

pranyko. •tj
Gugis. tik dab.ar pastebėjo, kad angelas turi 

sparnus.
Apsidairę, abu'vienu-pasilikę ir mato, kad ke

liais, kurie veda skąfetyklon ir pragaran, eina 
didžiausios minios ir; vyskupų, ir kunigų, ir 
ponų, ir šiaipjau.visokių žmonelių ir moterų...

Keliu į dangų, kaip .akimi užmesti, nebuvo 
matytį nei vieno keįiąų^nčio. Skerdžius tiesiog 
pasuko y tą. kelią ir pasileido eiti.

— žinai ką, brolau, ar negeriau būtų ir mums 
pasukti skaistyklon? — stabdo jį Kukis.

— Kodėl? — paklausė skerdžius.net nesusto
damas. — Ar aš kvailas, kad niekieno neverčia
mas eitau ten, kur man, kaip' žmonės sako, bus 
nevisai gerai

— Žmonės, brolau,, net vyskupai ir kunigai 
juo žengia, — skubėdamas paskui Gugį aiškinasi 
Kukis. — Jie, mat, daugiau nusimano... Ir mudu 
su jais, eitume. Krūva vis geriau, negu dviem.

— AŠ, žemėj.'gyvendamas, visuomet elgiausi, 
kaip, man atrodė, geriau, neatsižvelgdamas.'į žmo
nes. Kodėb dabar aš jų turiu paisyti ? '

— Visgi ne tiek būtų baisu, kaip dabar. Te- 
pakentėtume trupinį.

— Kvailas tu^|oli, -noys gyvas būdamsa sta-t 
teisi gudruoliu. Ko^Š turiu/bijotų kad ir paties 
Dievulio, jei aš nidjcam pikto nesu daręs?-

— Gal ir nesi daręs, to aš tau primesti ne
galiu. Betgi visi gerai žinojom, kad bažnyčion 
retai vaikščiodavai^-,

i reikšmės} Liet vos bylos
mą išsprąjdlBią;

Sovietų Sąjungoje vykstanti 
į ekonominė? rqiiiUrine ir vąl- 
’ džjos kontrolė krizė, savaime 
i Lišku, pamažu vedą į. tironiško- 
Į siot. imperijos gfiuvuną. Sovif- 

ų nepajėgimąas susitvarkyti Ąf- 
eanisiane, Leakijoįe,. mažėjanti 
Įtaka Afrikoje, Pietų Amerikoje 

. ir Europos valstybių tarpe aiš- 
kiai demonstruoja ten auganti 
nepasitenkinimą, nesugebėjimą 
‘kleisti daktaiurinę santvarką ir 
komunistinę sistemą bei melą, 
kaip kad jiems sekėsi anksšiau.

Į Tik vakaru valstybių nepajė
gumas išnaudoti savo aiškų pra
našumą, nežiūrint- ką kairioji 
rpauda beskelbtų, padeda tero
ru-ir išnaudojimu pagrįsta So
vietų Sąjungos imperijai išsilai
kytu

Aš neturiu jokių abejonių, 
kad bolševikinė diktatūra eina 
paskutiniais savo gyvenimo me
tais ir laisvės rytojus artėja kas
dien- visoms pavergtoms Tau
toms

Akstinas, ir pavyzdys mūsų 
veikloje yra buvę VLIKp kūrė
jai,, veikėjai, ir-visi lietuviai są
žiningai dirbą Tautai.

Baigdamas noriu paprašyti 
Jūsų ■ visų'pagerbti atsistojimu 

■>ir« minutės susikaupimu miru
sius VLIKo veikėjus — Juozą 
Audėną, Juopų Skorubską ir ki
tus. Tebūnie jie.mums pavyzdys 
mūsų darbe. Ačiū. ,

Šą-piv>ga noriu-pabrėžti. kad 
VLIKo atliekami darbai, rauna- 

- planai ibei: projektai - nėga-
rBpttt; būtis vykdtxni^ jei-męs ne- 
iuiėtume finąssiiiės. ir . moralinė..

ir laisvojo. ■paąaulib b^4ių»lĮet še i 
ųsi^^yšĮ^ • m 1 - r
Įk Jūąųparama mūsų-darbui pri
duoda 1 tąvdidžiėj ą ei>ergij ą-ir ūsU 
-sispyrirtis Lietuvos^ laisvės kdvą 
■ttęšd; plėsti ir-, evėntiialiai lai
kmeti. ■■ r A ’
; Tik’ sū-JūsiĮ, paramajir prita
rimų mes galime mumš’uždėtą 

'-ate^ęomybę.nėšti'. ir-vykdyti.- 
, Mes šaukiame-visu — kiekyie- 
;no .lietuvio, kiekvienos liętuyės. 
— pagalbos tęsimui šio švento 
mūsų-Antai darbo. Tik visi- kar
tu, tik vfei bendromis jėgomis 
atstatysime Laisvą, Nepriklauso
mą Lietuvą!. .

- Ačiū. .
(Pabaiga)

— Prez. Reagąnas rengiasi 
pasiūlyti Andropovui vėl įrengti 
telefoną, kuriuo prezidentas ga
lėtų bet kada pasiekti Andro
povą,

JAV karo jėgos yra galingesnės, 
negu Sovietų Sąjungos, bet JAV 
kariuomenės vadai mažina JAV 
galią.

—žinoma^retaiį.bet kaip aš galėjau dažniau 
vaikščioti, jei kas vasarą gyvulius ganydavau?

—Tr pasigerti mėgdavai. Mat, net mirei gir
tas būdamas,; be kunigo,, be. išpažinties.

— žinoma,, gėriau, kai turėjau už ką arba 
kiti girdydavo. Bet aš ir gerdamas Dievulio ne- 
užmiršdavau. .. Taip Jam akysna ir pasakysiu.

— Taip% tąįp^ tajp...... Beį nejaųgį tų. nieka
dos kitiems, kurie geriau ūž tave gyvendavo, 
n epavydėdk vai?

—' Kodėl- aš turėjau pavydėti,- jei man buvo 
gera gyventi? taip, kaip; aš gyvenau.

-*• O valdžios,miško tai jau nevogei, pasakysi?
— Ar aš žinau? Kai reikėdavo pirkią pakū

renti, žinoma; ėmiau; bet ar tai buvo vogimas, aš 
nežinau,- Kodėl* miškas kažkokios valdžios, o ne 
mano? Ar valdžia, o- ne. IMevas- jį- augino, visų 
žmonių išmano naudai?’

, — Nekalbėtai niekų! Kas svetima, tai vis 
svetima.

r .

>— Kas svetima? Aš tame miške užaugau ir 
visą anyžių, išgyvenau, o tosios valdžios niekados 
nesu nei matęs ir dabar nežinau, kas ji per viena. 
Gal žmonės tik melavo, kad yra kažkokia valdžia.

-*■ Nemelavo, brolau, yra tokia valdžia, nors 
ir aš jos, kiek gyvas buvau,, nesu matęs, kaš ji 
per viena. ' ' 1

(Bva djftrtdan)
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C’ Lietuvon laikai geį. staEo 
pulkininką) Stasį Zaskevičių, 
vėliau 8 metus išvargusį Sibire, 
Zaskevičius buvo pirmasis Šau
lių Sąjungai kariuomenės pas
kirtas instruktorius, prieš tai 
buvęs Kr. Apsaugos viceminis- 
enu Mykolo Šleževičiaus kabi

nete; po to ėjo įvairias pareigas 
kariuomenėje. Užsienių Reikalų 
Ministerijoje, diplomatinėje tar
nyboje. Purinui sugrįžtant jisai 
dėstė Karo Mokykloje. Jo santy
kiai su Pūtvio idėjiniu rateliu 
buvo visuomet širdingi.

Sąjungos centre vyko nuola
tinė kova dėl Pūtvio grįžimo 
Sąjungos vadovybėn, C. V. pir
mininko pareigoms. Aš buvau 
tos kovos paliame viduryje, nes 
man teko būti ryšininku tarp 
Kauno ir Gražikų ir vadovauti 
akci ai Purinui sugąžinti.

(Bus daugiau)

iš

V. PŪTVIO GYVENIMO

R. VILIAUS

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

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

JUli

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
193$ S. Manheim RcL, Westchester, 111.
VALANDOS: 3—S darbo dipjinmis

_ (Tęsinys) '

TaL: 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPEC1ALYBR: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal w?si tarimą.

TEL. 233-8553
Servise 855-4506, Paga 06058

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St T«L 737-5149 

TikrinB skis. Pritaiko n Inning 

ir “contact lensea>*.

žmogus ir prisakė e^ąs Myko
las Karmantas. buvęs bataliono 
va.’.is Jutams pėstininkų pulke,

go- 
jė:i 
ju.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

Vladas Urtvis

Dr, LEONAS SEIB UTIS I Pūtvis ta laikotarpį vadinda-
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET

Ofiao telefonu; 776-238C,
UeidMdiee 44M544

FLOK1DA
DR. C. K BOBELIS 

„Prostatos, inkstu ji. jlapmoc 
takų chirurgui, 

5025 CENTRAL AVĖ, 
SL Petersburg, Fla. 33718 

Tek (813) 321-4206

vo “Klimaičio laikais” ir dažnai 
sakydavo, jog jų dėka reikia nu 
braukti keletą metų vaisingo 
šauliško darbo, Šaulių S-gos pa
žangos ir ideologinio aktyvumo 
bei auklėjimo.

Nuo plkininko (tuomet kapi
tono) Mykolo Kalmanto pasky
rimo LŠS-gos viršininku 1925- 
jų metų vasarai baigantis sąjun
goje prasidėjo pūsti Vladui Pūt
viui palankesni vėjai: Pūtvis su 
šeima buvo maloniai nustebin
tas. kai didiesiems laukų dar
bams dar nepasibaigus, pas jį 
ūkyje prisistatė kiek apdulkė
jęs, bet pilnas energijos jaunas

o oabar naujais Šauhų Sąjun-’ 
viršminkas. Norįs pasikni- 
pa.naru su .sąjungos įkūrė- 

Paklaus as kaip čia atsira
dęs, KrJmantas su šypsena pr-
.eiš^e iš Šiaulių per miškus atė
jęs pėsčias. (Iki Pūtvio ūkio bu
vo ji,m eiti kelios dešimtys ki
lome4, rų). cimtftų rinktinės ark
liais pasinaudoti nenorėjęs ar 
negalėjęs, į pulko š\nbą kreiptis 
neradę> reikalo, c privatiems ve 
žikams nenorėjęs duoti progos 
nuhip.i žvėriškus pinigus. 3e 
tc,oras p įsitaike gi ažėus,o jo ko- 
jGs esančios tvirtos. Taip gra
žiai su Kalmantu užsimegęs san 
tykius nebenutrūko, šiltus san
tykius su juo palaikiau ir aš. 
Mudriems jau buvo tekę anks
čiau darniai bendradarbiauti 
Klaipėdos Sukilime. Kalmantui 
perėmus sąjungos karinę vado
vybę, mūsų santykiai pasidarė 
tarp artimi, ka j suartėjo ir mūsų 
šeimos. Kaln antai dažnai lauky 
davosi pas rr us, o mes pas juos. 
Visa tai daug padėjo palankes
niam klimatui Pūtvio grįžimui 
sudaryti.

Atsirado V. Pūtviui įtakingų 
draugu ir vyriausioje kariuome
nes vadovybėje. Vieną iš jų čia 
batinai turiu paminėti, būtent, 
Simano Daukanto giminės žmo
gų, gene: ola (tuomet pulkinin
ką) Teodorą Daukantą. Kaip gi
liai Daukantas vertino Pūtvį ir

jojo iceologiją, aiškiai matosi 
iios knygos Vi-lame skyriuje ci- 
vucoi L/auknirto prisiminimų. 
Simaičiui pareigas šaulių Są
jungoje paLeanirc ir Kalmanią 
pasipilant, generolas Daukantas 
Kaip cik ouvo Krašto Rpsaugos 
mimsteris (iki 1925 m. spalio 
men za d.), sekančiais metais, 
iyzu m. bužello mėn. 17—19 d. 
d. įvykusiame visuotiniame su
važiavime, T Daukantas buvo iš-.

į rinktas Centro Valaybon nariu, 
o vaidybai pasiskirstant parei
gomis — 
mmudtu.
džo mėn. gale Daukantas buvo 
pjuskrtas Vyrausiuoju Kariuo
menės štabo viršininku ir dėl 
šios priežasties iš C. V. pirmi
ninko pareigų turėjo atsisakyti, 
bet Iko Centro Valdyboje kaip 
narys iki pat sąjungos suvalsty- 
binimo.

Centro Valdybos pir- 
Tų pačių metų gruo-

ANTRŲJŲ PASAULIO LIETU
VIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ 

SLIDINĖJIMO VARŽYBOS

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Fi

EUDEIKIS

1927 m. rugpiūčio mėnesį ge
nerolas Daukantas buvo vėl 
Krašto Apsaugos ministeris ir 
tas pareigas tebėjo Pūtviui grįž
tant vadovybėm 1928-jų metų 
gale, lapkričio 24 dieną; Pūtvui 
išbuvus apie penkis mėnesius 
C.V. pirmininko pareigose, Dau
kantas apleido Knisto Apsau
gos ministerio pareigas ir greit 
buvo paskirtas nariu Į Valstybės 
Tarygą. Su Vyr. Kariuomenės 
vtabo viršininku ir Krašto Ap
saugos ministeriu kuris priklau- 

, se šaulių Sąjungos Centro Val- 
, dybai ir kurį laiką buvo pirmi

ninkavęs, sąjunga^ -santykius pa
laikyti buvo malonu ir lengva. 
Daukantas . dalyvavo ne tik vi
suotinuose suvažiavimuose, bet 
neužmiršdavo ir kitokių šauliš- 
kų susibūrimų. Taip, pvz., kaip 

. Krašto Apsaugos ‘ministeris, jis 
lankėsi šaulių rinktinių vadų 
konferencijoje 1927-jų metų 
rugsėjo mėnesį ir kartu pieta
vo su konfereniejos dalyviais.

Iš kitų kariškiu, kurie vertino 
Pūtvį ir jo ideologią bei daug 
gero padarė Saulių Sąjungai ir 
pritarė Pūtvio grįžimui dar pa
minėsiu generolą (nepriklauso-

II-jų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių slidinėjimo varžybos 
įvyks 1983 nu vasario 5-6 d.d, 
Holiday Valley Ski Resort, Elli
cottville, New York, apie 50 my
lių į pietus nuo Buffalo, N.Y.

II-jų PLSŽ-nių komiteto ir 
šALFASS-gos Centro valdybos 
pavedimu, varžybas vykdo Cle
veland© LSK žaibas.

Programoje — alpinistinės ir 
Cross-country varžybos suaugu
sių, prieauglio ir senjorų kla
sėse.

Alpinistinės varžybos vyks 
šeštadienį, vasario 5 d., o Cross
country — sekmadienį, vas. 6 d*

Lygiagrečiai vyks ir 1983 m. 
Š. Amerikos pabaltįecių pirme
nybes, kurioms lietuvių slidinė- 
tojai automatiškai kvalifikuosis.

Išsamesnės informacijos bus 
paskelbta vėliau ir pranešta vi
siems klubams. Varžybų reika
lais, kreipkitės į ŠALFASS-gos 
'^idinėjimo komiteto vicepirmi
ninką Vytenį Čiurlionį, šiuo 
;adresu:

Mr. Vytenis Čiurlionis, 19755;
1 ' - K Y ’ ’MUpper Terrace, Eūclid, OH ? j

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

TRYS MODERMSKCS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4330-34 SO.'CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telet 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

PERKRAUSTYMAI

KIETI KIAUŠINIAI GERESNI
Leidimai — Pilna apdr&Ms 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Change 

ir VISA kortele*.
R> tERtNAS. TeL 925-tOO Vėliausi bandymai parodė? jog 

ne minkštai, bet kietai virti kiau 
žiniai yra sveikesni ir lengvai! 
suvirškinami.

Upper
44117. Tel. (2145) 481-1525.

II-ju PLSŽ-nių k-tas if 
ŠALFASS-gos Centro v-ba

SOPHIE BARČUS

<uo
STEPONAS C, LACK IR SŪNŪS1914 metu

UpvNta z-uu

Ttlt OLympic

f

TeL: LAfayeU* 3-34 7|

įmini] iui;i i įHiTLiiiui *.i i h ufi i i i i untniiB

AMSULAWO 
patarnavimas

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOS! MIISTO 
DALYSI.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60629

Vedija — Aldona Dauku* 
Tolafu 778-1543

j|į “Lietuvos Aidai’
KAZĮ BRAZDI IONYT * 

Proęr.moi v«d»|a

RADUO iElMOS VALANDOS

Šeštadieniais Ir Rekmali^niair 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Sfetiet W0PA - 1490 AM 

transliuojamoi iš musę studijoa 
Marquette Pirkau

Chicago. ltr60e 
Te» *25-7*00

į &929 SO. MARLtM avc5 
Bridgeview, IL *0451 

Tel. 598*9400

Read label and follow 
direc Hon^.

CXsdW ntm ptrnnufieT^e flff 
ttfdWft £30 vH vakaro.

Visos laidos iŠ WCEV stotiem 
banga 14&) AM.

St Petergbrtri. fla^ 12:30 vaL p.p.
ii WITS stotfet, HM) AM banga.

2845 W. 71»t StreM 
f

Chiauro, Iffinoia 60629
TeteL 778*5374

Naujienou Chicago. TH. Friday, November 19, 198?

TRIJŲ' KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
. Patarėjai ir laidojimo direktoriai*

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikitės automobiliams pastatytiApdraustai p*rkr«u$tyma< 
ii Įvairiu atstūmę, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 374-1842 arba 37GS996

GENEI PERMINAITELŽEBRIŪNIENEI
mirus,

Jos liūdintį brolį Viktorą Perminą
gailestingai užjaučia ir kartu su juo gedi

MARIJONAS, NIJOLĖ, VYTĖ ir RŪTELĖ 
ŠNAPŠČIAT

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE_ RROEESSIOIHWW 

©JTfOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
P.O.'S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM

O 18,000 TODAY TO MORE 
w THAN 56,000 PHYSICIANS 

IN THE NEXT 20 YEARS/ /

UMivfaj

LAadetivfaj

STidiand savings x)t»r- 
tuuja taupymo h ,<atnx 
paskolų Tfikalos visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 

I Jums už mums parodyta 
pas’tikėsima. Mes norėtu
me būti .«ums naudingi n 
ate *vie.

iki 5100,000

! MIDLAND
fLACKAWKM) i

WfiST 69U* STRKST 1_ _
(164M ^UTHWEST HIGHWAY, Pskw HHm, ĮB, U4-441I

ANO LOAN ASSOCIATION 
4(M0 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

>e).0.‘3 ARt FULLY LICENSED TO PRESCRJBt 
DRUGS; PERFORM SURGERY ANDUTILIZi. 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AMD DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE J

^THERAPY,

BUTKUS - VASAITIS

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAXtonight.

Ex-Lax fietps re sib re your system s own natural 
rhythm overnight Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning. 
OlŲcola^d or pilh, Ex Lax is 
“the Overnight bonder?

* $RlMARYRrASON 
FORTMI PROFESSIONT | 
RAPID GROWTH tt TH t <

i E M PH AJ» 13 IT PLACES j 
i OM TRAINING GENERAL;

PRACTITIONERS.

Although only nvt f 
Pfrcentoftme 
SICIAN POPULATION,

I HEALTH CARE FOQ MOtf 
TIM pv-.cint cm

I THE PUBLIC. ACMt 2

į*

PETRAS "BIELIŪNAS
414# Si/ CALIFORNIA AVE.

yĮini'MijR
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PATS SKARYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, III. 60629

Tel.: 778-8000

2212 W. Cermak Road

arb

VIEŠAS PRANEŠIMAS

NE TA ŽMONA

JAU ATSPAUSDINTA
Astrological-

J. KLAUSEIKIO KNYGA
Linkiu josios pirmininkei Bronei Spudienei

stiprios sveikatos ir energijos

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

KOVOS DEL LIETUVOS

<2.00KAINA

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

MOO 
13.00

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

RUSAI STIPRINA AFGA 
NISTANO AERODROMĄ

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

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

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Notary Public . 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai_____

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

EUGENIJAUS
KRIAUČELICNO PREMIJA

Nemel, Žeeaė — Pardaviau 
RIAL 15TAT1 FOR XALE

porto būreliu^), geriausi;! 
lietuvius ir 

metų gėgyje; NmmL Žmh4 — Pardavimui 
UAL. 1STATI FOR SALI

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai '

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

DĖMESIO’ ' 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinis, 
kims. Kreiptis:

A. LAURAITI! 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

Siuntiniai į, Lietuvą 
ir kitus kraštas

P. NEOAS, 4059 Archer Avenue, 
ChicagoJ1L 60632, Tel, YA 7-5980

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greitu 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
Tel. 927-3559

pasireiškusiam raštais (lietuviu 
anglų; kalba),' veikla
organizaciniu veiklumu, ar jau 
nimo vienetui (sambūriui, tau 
tinių šekių grupei, jaunimo cho 
rui
repreze maviisiam
Lietuva vieneriu

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

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knyga galima -gauti Naujienose ir pas K. Janutą,
■ arba rašant tokiu adresu:

aiškinama kaip privalo kiekvie
nas — jaunas ar senas — rūpin
tis savo sveikata, ją ne tik sau
goj ant, bet ir gerinant.

Visą programą praves patyrę 
specialistai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' * ’

Chicago, DL TeL 847-7747

2. Premijai gauti asm nis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metu gruodžio 
31 d. (pašto antspaudas);

Holy Cross ligoninės Public 
relation (viešųjų reikalų) depar
tamento direktorė Gene Liner 
praneša visiems šios apylinkės 

J gyyento-jams, • kad š. m. lapkri
čio mėn. 21 d. nuo 1 vai. ligi 5 
vai. po pietų ligoninės patalpo
se* bus rodoma, mokoma ir pa-

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaučel-iūno 
1,000 dolerių premija skiriama 

liui, geriausiai

PIGIAI PARDUODU žodyną, 
techniškas, angliškas ir lietuviš
kas' mirusio vyro inžinieriaus 
knygas. Telefonuoti 471-0834.

Dr. A J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, c veik a ta ir 
grožis. Kietais viršeliais____ ______
Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____
GoJfrna taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo Maldoma,

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetine

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 -

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

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.
2 butai. Įrengtas skiepas.^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

— Brighton Parko Lietuviu 
Namų Savininkų draugijos val
dyba ruošia metinį banketą, ku
ris įvyks šeštadienį, lapkričio 
27 d., 7 vai. vak. šaulių Sąjun
goj salėje, esančioje 2117 W. 
43rd St. Bus programa, vaišės 
ir šokiai- šokiams gros F. Knoll 
orkestras. Auka $12. Stalus už
sisakyti ar pavieniems bilietus 
galima gauti, skambinant Sta
sei Juodienei 523-1297 
Anelei Rastienei 778-3025

ja užsiregk! avo 1932 
ikričio 18 diena.

3. Premijuotino asmens ar 
jaunikio vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komisi
ja. kurion po vieną atstovą ski 
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du at
stovus paskiria Kriauceliūnų 
šeima;

tas aukuras, padėtas vainikai- 
Vėliavoms komanduos šaulys 
p. J. GUREVIČIUS.

WASHINGTON, D.C. — Iš 
Afganistano ateinančios žinios 

‘ sako, kad Sovietų kariuomenės 
Į vadovybe stiprina ir didina Af- 
fganistano aerodromą. Pačiame 
į Afganistane rusai gali apsieiti 
Į su esamais aerodromais, bet 
I jiems reikalingi didesni lėktuvai 
ir didesni aerodromai, kad So- 

i i ■'
vietų karo jėgos galėtų pasiekti 
Persijos įlankos strategines vie
tas. Rusams rūpi ginti Iraną ir 
Irano salas. Jie nenori naudoti 
Irano aerodromų. Bet kai jie pa
didins kelis ‘Afganistano aero
dromus, tai Sovietu lakūnai ga- 
-lės juos naudoti įvairioms Per
sijos * įlankos vietoms bombar

duoti.
Irako lakūnai kelis kartus 

bombardavo Irano salose įreng
tas naftos cisternas. Iraniečiai 
nepajėgia Irako lakūnų pasiekti, 
ar pavyti. Sovietų kariuomenės 1 
vadovybė yra įsitikinusi, kad ji 
lengvai galės pasiekti Irako lėk
tuvus, kai jie priartės prie Ira
no naftos versmių. Kai irakie
čiai pasieks Iraną, tai sovietų i 
nauji lėktuvai, pakilę iš Afga
nistano aerodromų, pasitiks at
skridusius Irako lakūnus. j

4. Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą; 
premijai, ją skiria balsų daugu- ’ 
m a iki sekančių metų vasario1 
15 d- ir susitaria su Kriaučeliū-i 
nu seimą del premijos įteigimo 
laiko ir pobūdžio; i

5. Premijai asmenys ar vie-! 
netai siūlomi raštu, nurodant! 
tiksliai premijai tinkamumo1 
motyvus, ir siunčiami: Eugeni-J 
jaus Kriaučeliūno Premijos Ko- Į 
misijai, 12500 Pawnee Rd., Pa-1 
los Park, Illinois, 60464.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

—Penktadienį, lapkričio 19 d-, 
7:30 valandą vakaro, Marquette 
Parko į parapijos salėje įvyks 
Lietuvių Namų Savininkų drau
gijos mėnesinis susirinkimas. 
Bus svarstomi svarbūs dalykai. 
Savininkai prašomi atvvkti.

'(Pr.)

— Metine vakariene ruošia R. , 
LB-nės Marquette Parko apy-1 
linkės valdyba. Vakarienė įvyks 
lapkričio 20 d- 7 vai. .vakaro pa
rapijos salėje, 6812 S. Washte
naw Ave. Bus trumpa meninė 
programa, šilta vakarienė. Kvie
čiame visus dalyvauti. Valdyba
; — Š.m. lapkričio mėn. 21 d., 
sekmadienį, minint Lietuvos 
Karinių Pajėgų atkūrimo 65-ąją 
metine sukaktį, tuoj po 11 vai. 
pamaldų Tėv. Jėzuitų koplyčioj, 
žuvusioms Lietuvos laisvės ko
vose kariams ir šauliams pa
gerbti,' apeigas prie Lietuves 
Laisvės Kovų paminklo praves 
ram. Kazys OŽELIS. Bus uždeg-lietuviui jaunuol

- DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
/ Niūj!«tose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, rteuomenės veikėjo ii rašytojo ataiminimua.
Dr. A. Gngsen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.. liečia 1905 

nietę įvykius, 'Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
lusirūpinimį - ‘ _ - ______________ _ qq

Lietuvių Darbininkų Draugijai 50 metų 
vius darbininkus buvo uzkrėtusi 
“Rusijos revoliucija”. Ypatingai 
stipriai ji buvo palietusi ameri- 
k ečius. Tuo tarpu Amerikos lie
tuviai darbininkai žinojo, kad iš 
rusiškos revoliucijos nieko r.au- 
d*ngo nebusr Jie suorganizavo 
Lietuvių Darbininkų Draugiją ir 

(pradėjo leisti ‘‘Naująją Gady
nę”, kurioje aiškino, kad Rusi 
jos reikalai eina ne darbininkiš
kais keliais. Rusijoj nebuvo de- 

’ mokratijes, nebuvo spaudos lais
vės. Lietuvių Darbininkų Drau- 

me4u

1932 m. lapkričio 18 dieną 
New Yorke buvo įsteigta Ame
rikos Lietuvių Darbininkų l>rau- 
gija. Šios dLncs Naujienose yra 
Euphrosine M.kužiūtės p įmini 
rnas, o šiomis dienomis Naujie
nose pasirodys M kužiūtės raši
nys apie Amerikos (Lietuvių 
Darbininkų Draugiją-

Savo laiku Liet. Darbininkų 
Draugija yra atlikusi didelį 
auklėjimo darbą. Prieš 60 melų 
Amerikoje mažai tebuvo lietu
vių inteligentų. Darbininkai tu
rėjo patys apsišviesti, susiorien- 
Tuoli, kas darosi lietuvių ir ame- 
rlkieč’ų tarjie. Tuo metu Betu-

Vienas draugas aiškina:
■ — Na, tik ir sapną sapnavau 
Mačiau tavo žmoną!

Antrasis draugas susidomėję; 
sako:

— Mano žmona? Negali būti.
Ką ji sakė?

Pirmasis draugas aiškinasi:
— Ji nieko nesakė.

. Antrasis netikėdamas sako: /
— Tai buvo ne mano žmo. 

na!

/.-.V:.:-v. v >■' ■>

■■ v

Dengiame ir taisome visu rū- 
šnj stogus. Už darbą garan. 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

^Chicago, IL 60629 
434^9655 ar 737-1717

Laikrodžiai !r brangenybės
Pardavimu Ir Taisymas

Vfttt F>th Strw»
, T*L REpubllc 7-1941

’ ■ * - r ■ ’ ' ■ ■ ‘ - _• * r >• • . ■ 'IT

Miko šileikio apsakymu 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 
autcHų: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Sestad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. (L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629
♦ žmogaus, sulaukusio 70 me

tų amž., širdis plakė 2,500,000,- 
000 kartu.




