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SOVIET UNION >PASTABOS Iš TOLO VLADAS BARONAS

VLIKas atliko didelius darbus, pirmi- • 
ninkas pasiryžęs juos tęsti i
(Tęsinys)

LOS ANGELES. Calif. — Se 
kančią* diena, sekmadieni lap- . . 
krjč‘o 7-aja, šv. Kazimiero pa-1 PaieJ8in8um.? ,t-.v • h 
rapijos, bažnyčioje buvo įskil-Į/, . z, . ___
mingos pamaldos, kurias atna
šavo prel J. Kučingis. Pamoks
las pręl- P. Celiešiaus. Bažnyčia ‘
— pilnutėlė lietuviu. Mišių-me-1, . - . u , -“. - v v , . t x i ‘ būtyje ‘ Ambassador Hotel’ pietų giedojo solistai J. Cekanaus-1 . . , , . . ,, . .- ‘-I- •’ ta ta , v tu ir banketo reakaluose.

. Didelė padėka priklauso inž. 
j A. Mažeikos žmonai Uncijai 
į Mažeikienei už jos nepaprastą 

į ir darbą ruošiant

1 šeimininkė visu techniškai orga-- • • * * mzacinių darbų seimo ruošoje
i (čia, Los Angeles), o ypačiai

’ *’ T i kiek tai lietė patvarkymus vieš-— pilnutėlė lietuvių. Mišių me-į ... ...... n?A_
NEPAL

MONGOLIA

CHINA

kienė, A. PoĮikaitis Įr R. Dabšys, 
nekalbant .jau. apie, parapijos 
chorą, muziko Br. Budriūno va
dovybėje. ’ \ , >’

Po pamalilu, 12-val.t parapijos .— -----  r--------- -------. ,
salė: prisipildė lietuviška publi-j liams ir šampanui, kas buvo pa- 

— pilnutėlė, kaip retai kada., ruošta apatinėj parapijos salėj.
Seimo delegatai po to. buvo 

pakviesti į Tautinius Namus 
pietums, kuriuos suruošė rengi- 
mo komiteto pirminnkas inž. A. 
Mažeika su žmona Liucija, Ale^ 
na Devenienė-Grigaitienė, R. Bu
žėnas ir S. Kvečas, o Tautinių 
Namą valdybos pirmininkas Jo
nas Pefrdms'siai progai davė ne
mokamai salę bei gėrimus-

Parapijos salėje griausmingai 
nuskambėjus Lietuvos himnui, 
visi salėje buvę (spėju, arti 
400) pirmininko inž. A. Mažei
kos buvo pakviesti užkandė-

New Delhi

INDIA

LAOS
BURMA
Rangoon.

-. ka—-
• čia vyko paskutinė VLIKo šeinio. 

sesija.ir seimo uždarymas. Cha
rakteringa,kad -ši-sesija — po-

• sėdis. buvo < viešas,'-Tikrai demo
kratine prasme,- nes - ne lik dele- 

. gate i, bet ir publika gale j o kelti
klausimus -ąr.duojįi' pasiūlymus 
VLIKo“ veikli plotmėje.. šiai-

MILES

vp čikagietis Vaclovas' ^fazeika 
(šiuolaikinis Tautinės S-gos pir
mininkas).: Pradžioje VLIKoj VLIKo seimas Los Angel.s 
pirmininkas dr. I£. Bobelis pa
darė trftmpą apžvalgą apie tai, 
kas buyp^Vąrltoj^^'aE. Japtaria-
ma vąkąri^š^ą^iifenrąL^mbas- ir pritarlpią irjyjšai pagr|sįslk£< 
sador Hotel”, vykusiose sesijose, bais atvejais pačiame seime bu- 
Po į\raįrių/l^ąn»ntų’, pareiški
mų, pastabią .^Bsdy^ius, Pautie- 

. niėnė; AL •RauMpa,iĮi&,<J. Kojelis,
VI. šiąiol'iuOask į ką. paaiškini-: 
mus dayė 'pirin. V-Mažeika, dr.
D. Krivrckąs ir ypač svarius al-: 
salcyrnus tf^vČ lĮ JBobeĮis, su
silaukęs- entuziastingo’ publikos 
pritarirtio sąyo atšąkyifiams. čia 
buvo' priinitpsi ,'vfeąs?- revoliuci
jos, kurias pėrskailė dr: D. Kri
vickas, (rodos, .tik dviejose pada
rius mažus5 pakeitimus).

•Pabaigai.’dr. -K. Bobelis padė
kojo delegatams ir. taip gausiai 
susirinkusiai Josangeliškiū pub
likai, o ypačiai sėinj'o rengimo 
rietimam komitetui su inž. A. 
Mažeika priešakyje. Kaip jau 
anksčiau esu, paminėjęs, .tą ko
mitetą sudarė Amerikos Lietu
vių Tarybos Los' Angeles sky
riaus. valdyba Jokioje sudėtyje: 
pirmininkas inž. A. Mažeika,, 
vicepirmininkai A. Skirius ir R. 
Paškauskas, sekretorė E. Ged
gaudienė, sekretorius Arn. Kun- 

“ gys, iždininkas R. Bužėnas ir 
iždo sekr. S- Kvečas. Inž. A. Ma
žeika tap pat padėkojo savo ben
dradarbiams >r publikai už gau
sų dalyvavimą seime ir bankete.

praėjo pasigėrėtinai gerai, pub
likoje paliko gerų atgarsių, pa
kėlė V^įsfe’^ęiklos įve^tajimą.

’ KALENDORELIS

Lapkričio 23: Klemensas, 
rutis, Eiginas, Sednla,: Visuomiš,1 
Gilija, Liuobartas.

Saulė teka 6:49, leidžiasi 4:24.

Bi

GENEROLAI TIKĖJOSI PAKELTI ' 
PRAMONĘ, BET NEPAJĖGĖ

JARUZELSKIS IŠTISUS METUS KOVOJO PRIEŠ 
DARBININKUS, BET

VARŠUVA.— Lenkijai negrė
sė joks užsieniečių pavojus, bei 
lenkų vyriausybė praehų metų 
gruodžio 13 dieną paskelbė ka
ro stovį, paruošė visą eilę labai 
griežtų patvarkymų prieš buvu? 
sias darbininkų Solidarumo uni
jas, suėmė įtakingesnius Soli
darumo unijos vadus, tikėda
miesi padidinti darbingumą 
dirbtuvėse bei laukuose, bet me
tų pabaigai kariuomenės vadai 
įsitikino, kad karo stovio paskel
bimas Lenkijai nieko nepadėjo, 
nes dabar lenkai neturi duonos, i 
riebalų ir kitokio maisto, jie ne
turi darbo, nes nėra moderniškų 
mašinų ir žaliavų, kad darbinin
kai galėtų dirbti ir, svarbiausia, 
neturi dolerių, kad galėtų pirkti 
būtinai reikalingas mašinas ir 
žaliavas. Lenkijos pramonei rei
kalinga modernių mašinų, šią 

į vasarą lenkų vyriausybė įsiti- 
tkino, kad dirbtuvėms reikia ir 

: Tmasiniį^tsąfginįjį ‘dalių. Dalims 
įsigylf taip pat re‘Ma (folėrTų. 
 Lenkų vyriausybė šiais metais 

’ nieko negalėjo parduoti užsie- 
laipsniai. Jis greitai tapo saugu- njarns> neturi doleriu, 
rniecių (KGB) keturių žvaigž- Lenkų vvrialLsVbė gąsdino 
džių gencioai. ; darbininkus areštu, kalėjima s*

Jam labai daug padėjo p3r jr ilgametėmis1 bausmėmis, bet - - Pakistano diktatorius Zia 
šiandien aiškiai mato, kad teis- paskelbė, kad dabartiniu metu 

sargybomis dirbtuvėse Pakistane yra 2,800.003 atbėga- 
nieko nelaimės. T’>krintojai trir-

0«UPPlNES\^
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Andropovas pasiūlė Kinijos vyriausybei atšaukti karo jėg2s visame 1.50$ 
myliu pasienyje tarp Kinijos iiisovietų Sąjungos, bet rusai nealšauh 

savo ginkluotų pajėgų iš Mongolijos.

POPIEŽIUS DVI DIENAS ĮTIKINĖJO 
SICILIEČIUS ATSIKRATYTI MAFIJOS 
**•-1 -r-';/
9' - PASAKĖ KALBĄ 200,000 MINIAI, APLANKĖ SALOS 

SENTIKIŲ MALDYKLĄ IR PATRIARCHĄ

PALERMO, Sicilija. — Popie
žius Jonas Paulius II dvi dienas

NIEKO NELAIMĖJO 
bažnyčios vadovybė žinojo, kad 
lai buvo Jaruzelskio klaida. Vie
toj naujų areštų, vyriausybė tu
rės paleisti daugiau jaunų vyrų 
iš kalėjimų. Katalikų bažnyčios 
vadovybė matė kovingas gene
rolų ir darbininkų nuotaikas ir 
patarė karo vadams baigti karo 
stovį, tartis su Solidarumo uni
jos vadovais ir pradėti darbą 
dirbtuvėse ir laukuose.

Praeitais metais Lenkijos vy
riausybė buvo skolinga užsienio 
bankams 23 bilijonus dolerių, 
šių metų pabaigoje ji jau bus 
skolinga $21 bilijonus. Praeitais 
melais vyriausybei paskolino So
vietų Sąjunga, o Amerikoje 
skolos nuošimčius įsakė šunio
kėli prezidentas Reaganas. Ar 
prezid.ntas tą palį padarys šiais 
melais, sunku pasakyti. Jaru
zelskis padarė kelis nepagrįstus 
kaltinimus, kaip juos daro Cho- 
meini. Kaip ChomeinL taip ir 
Jaruzelskis. ta* daro pagal 
Kremliaus įsakymą. Lenkijos 
generolai dar kartą bandys susi
tikti su Valensa ir kitais darbi
ninkų vadais.

siekti aukščiausią vietą SoVfe-- 
tų Sąjungos kariuomenės vado^ 
vybės pritarimas. Per 18 metų 
jis nepretendavo kištis į Sovielų (inf ir reikalauja paleistf buvu- 

sius vyriausiuosius ir grąžinti 
į dirbtuves.. Suėmus dirbtuvių 
vedėjus, negalima laukti, kad 
organizuotai darbininkai dirbtų.

Lešek Valensą kariai laikė 
“namų arešte”, bei jo areštas ir 
laikymas be teismo naudos kraš
tui nedavė. Jaruzelskis priėjo iš
vados, kad Valensą reikia pa- 

. leisti ir pradėti pasitarimus 
apie grįžimą prie normalių dar
bo sąlygų. Prieš Valensą buvo 
paleidę šmeižtų pynę. Katalikų

vo pasisakyta,.kad VLIKas per- 
mažai daro propagandos savo’ 
vardui ir .veiklai išgarsinti, nes;
jo atlikti darbai-verti kur kas di-; praleido Sicilijos saloje, pasakė 
dėsnio dėmesio ir paramos ne- jš kalbų, kviesdamas salos gy

ventojus gyventi ramiai, dirbti 
naudingą darbą >r vengti bet 
kokių reikalų su Mafijos atsto
vais.

Palermo centre, didžiojoj ark
liu lenktynių ir kitu žaidynių 

'aikštėj sekmadienį prisirinko 
t200,000 vietos gyventojų. Ten 
-•buvo beveik visi Palermo ir jo 
•apylinkių gyventojai. Popiežiaus 
Į kalba buvo tokia jaudinanti, ji 
taip griežtai buvo nukreipia 
prieš Mafijos žudynes, jog susi
darė įspūdis, kad Sicilijoje yra 
būtinas reikalas galutinai atsi
kratyti Mafijos organizacijos.

Palerme nužudė generolą 
Carlo dalia Chiesa

Rugsėjo mėnesį Palermo mies
te buvo nužudytas gen. Carlo 

i dalia Chiesa. Jis buvo vienas ga- 
| biausių Italijos civilinės gvar- 

y i dijos vadovų. Jis vadovavo šiau- 
' ■ rėš Italijoj daliniui, kuris išlais

vino Amerikos generolą James 
Dozier iš “raudonosios briga
dos" narių.

Vyriausybė, apsvarsčiusi rei
kalą. paskyrė generolą C. dalia 
Chiesa vykti j Palermą, galin
giausią Mafijos centrą h likvi
duoti Mafijos vadovybę. Jis bu
vo nužudytas, kai po darbo grį
žo namo su žmona savo automo
biliu. Jie buvo pakeliu j užpulti 
if aĘu nušauti. Policija išaiški- 
iy>T'^og tai būta Mafijos darbas.

{Italai patarė popiežiui neva
žiuoti į Siciliją, bet popiežius 
nepabijojo. Jis vis dėlto nuva
žiavo ir pasakė kalbas prieš 
Mafiją-

Popiežius padrąsino

gu kad iki šioLbuvo skiriama.

VALENSA TARĖSI SU ARKI
VYSKUPU J. GLEMP

VARŠUVA, Lenkija. — Dau
gelis tikėjosi pamatyti- Lešeką 
Valensą ddižiojoje Dancigo baž
nyčioje, bet jo ten nebuvo. Vie
toj didžiosios bažnyčios, kur j, 
daugelis jo laukė, Valensa 
suko į kaimynystėje esančią 
didelę katalikų bažnytėlę, 
nevažiavo į Dancigo centrą, 
pėsčias nuėjo ir grįžo iš vietinės 
bažnytėlės. L

Sekmadienio rytą Valensa iš-1 
važiavo į Varšuvą, kur jo laukė 
arkivyskupas Glemp. Jiedu kal
bėjosi porą valandų. Arkivysku
pas Glemp neseniai parvažiavo 
iš Romos, kur tarėsi su popie
žiumi įvairiais Lenkijos reika
lais. Arkivyskupas Glemp taip 
pat kalbėjosi su^valdžios parei
gūnais. Jis pareikalavo, kad So
lidarumo unijoms grąžintų lais
vę. Darbininkai nesirengia nor
maliai dirbti, jeigu nebus paša- 

. tinti sargai iš dirbtuvių.

Oras dabisuotas, gili lyti.
* « *

pa-
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ne- 
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Amerikos atstovas M. Dra
per įspėjo Izraelį, kad įvyks 
kruvinos žudyriės, jei į musul
monų valdomą sritį įžengs Li
bano falangistams. Jis patarė iz
raelitams imtis apsaugos prie
monių.

— Libijos diktatorius išardė 
Vieningos Afrikos'judėjimą, iš
vaikydamas kelių valstybių at
stovus.

— Pirmadienį aukso uncija
kainivo 1-406. salos gyventojus

Popiežius savo kalbomis 
drąsino Sicilijos’ gyventojus. Ka
da buvo nušautas karabinisrių 
vadas, Sicilijos gyventojus už
gulė baimė. Salos gyventojai 
žino, kad negerai daro, padeda
mi Mafijai plėšti turtingesnius, 
dalytis pagrobtu turtu ir tęsti 
nusikaltimus.

Drąsia ir aiškia italų kalba po
piežius paveikė klausytojus. 
Pats popiežius drąsiai elgėsi, dar 
drąsiau kalbėjo, todėl gyventojų 
tarpe susidarė įspūdis, kad 
žiaurios organizacijos atstovų 
nereikia bijoti.

Sicilijoje popiežius buvo ati
džiai saugojamas. Bet jis paro
dė daug drąsos. Jis vėliau užsu
ko į sentikių maldyklą, pasvei
kinti ligotą vyresnįjį ir kviesti jį 
kovon prieš Mafiją.

JURIJUS ANDROPOVAS 
TURI CUKRINĘ

MASKVA. Rusija. — Jurijui 
Andropovui tapus generaliniu 
partijos sekretoriumi tik dviem 
dienom praėjus po Brežnevo 
mirties, diplomatai ir užsienio 
korespondentai pradėjo teirautis 
daugiau žinių apie šio įtakingo 
policininko praeitį.

Pasirodo, kad apie Andropo
vą užsieniečiai mažiausia žinių 
gali rasti. Biografinės žinios la
bai trumpos. Paskelbtose bio
grafijose net nepasakyta, kad jis 
gimė geležinkelio vagone. Nepa
sakyta, kur jis gimė- Pasirodo 
kad jo tėvas buvo ukrainietis 
geležinkelio darbininkas. Pri 
klausė geležinkelių draugija, 
kovojusiai prieš caro valdžią.

Brežnevas paskyrė Andropovą 
saugumiečių vadovybėn. Nuo 
tos dienos Sovietų spaudoje ne
buvo jokios žinios apie Andre-
povą. Jam tuojau buvo keliami

kariuomenės vadovybę.
Vieną kitą Sovietų kariuome

nės vadą Andropovas apklausi
nė j o. bet nebuvo tokių tardy
mų, kurie vyko Ježovo ir Stali
no laikais. Čekistai sušaudė Ta- 
hacovskį, kuris daugiausia pa
dėjo komunistams įsigalėti pa
čioje Rusijoje, Ukrainoje, Kau
kaze ir kitur, šimtai Sovietų ka
rininkų buvo sušaudyti, o prie 
Andropovo nė vienas karys ne
buvo nužudytas.

Laikraštininkai patyrė, kad 
Andropovas turi cukrinę ligą. 
Bet jis turi vieną gydytoją, as
mens sargą, kuris įpareigotas jį 
prižiūrėti, kad ta liga hutų su
valdyta. Jeigu kas atsitiktų, len 
gydytojas tuojau imtųsi priemo
nių Andropovui padėti.

siu afganistaniečių. Jų gali būti 
kiek daugiau, nes ne visi suskai
čiuoti.

- Kiniečiai globoja visus vie!- 
.naniiečius, kurie veda kovę 
prieš okupantus komunistus.

— Irako aviacija nuskandino 
tris naftai vežti transporto lai
vus Irano Chiang saloje.

— Saudi Arabijos karalius 
sekmadienį atskrido į Boume
dienne aerodromą Alžirijoje.

KREMLIUS NORI TAIKOS 
SU AMERIKA

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjunga nori taikos su Ameri
ka, — paskelbta pirmame Prav- 
dos puslapyje.

Pravdos įžanginis tvirtina, 
kad Sovietų Sąjunga nori taikos J 
ir dar geresnio sugyvenimo su 
Amerika- Amerikos laikraščiai 

f 

šią žinią paskelbė praeitą savai-j 
tę, kai Andropovas tai pasakė, 
viceprezidentui Bush ir sekreto-! 
riui Shultz. Jiedu tuojau žinią 
paskelbė Maskvoje laukusiems 
korespondentams, kurie žinią 
pranešė savo laikraščiams. , |

Maskvoje užtruko visą savai
tę, kol pagaliau paskelbti And
ropovo žodžiai amerikiečiams.

— Atstovas Draper pasiuntė 
telegramą gen. Ariel baronui 
apie baisias žudynes stovyklose.
— tvirtina izraelitas Kaidan. t

Praeitą sekmadienį popiežius pasakė kalbą 200,000 
Palermo ir apylinkių gyventojų, patardamas jiems

nutraukti ryšius su Mafįja.
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RHrinm Didž. Gcrb. Dr. 
A d nuvičiaū. vmda su fdomu- 
1.4. p^skaūąu Jūsų vedamą 
s * e pątarimų . skyrių ir 
s cnngiuosi Jūsų naudingus pa- 
t nmxs įgyvendinti.

77 metų galvos svaigulys

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI IA
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių nx>ks'«. žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)Karvės sodeM. ŠILEIKIS

menkėjimu, esu sutikęs ir dau
giau.

Mielas daktare, malonėkite 
\’auj:enose paaiškinti, ar tai yra 
senatvės pažymys, ar liga, ir 
kaip jų gydyti ir ar pagydoma?

Jau priel ilgesnį laiką, mane Būsiu Jums labai dėkingas. Su 
pradėjo Varginti vfėna negero- ‘ 
vė. Esu 77 su puse metų am
žiaus, ūgis 5 pėdos ir 11 incų, 
svoris 110-142 svarai. 'Žinau, ' 
Kad svoris y^a per mažas, bet jo 
negaliu padidinti, nes negaliu 
daugiau valgyti. Priklausau prie.. 
tų ligonių, kurių skrandis turi 
jautrų šeimminką. Rralijo spau
dimas yra 127-130 ir 80. Ne* ? 
gė.’iu svaigalų ir nerūkau. Kiek
vieną dienus kai leidžia oro są-; 
lygos, vaikštau lauke iš ryto ir 
vakare po vteną valandą.

Prieš kokius 10 mėtų, tilary-. 
dainas mankšta - sukimąsi per 
iiemenį. pradėjau jausti galvoje 
sraigtui, kuris • te .po mankštos . 
tęsdavosi apie kelias valandas iri 
vėl praeidavo. N ūp tos mankštoj 
rūšies atsisakau ir viskas rodąs-3 
Ivai’kojz ir gė.ai.. Bet.prieš 3-4- 

tine'ūs, staigiai pakeldamas į 
viršų galvą ar padarydamas s^air 
geshį posūkį į šoną, pradėjau, 
jausti galvoje lyg svaigulį ir ku

lno lygsvaros , sūmerikęplną. Ir 
. tas lygsvaros sumenkėjimas' 
melai po mefiį-'ėina 3idyh>:riį

Dabar jau? net šaligatviu ei-: 
nant, galvą kiek staigiau pasu- 

■ kus į šoną ar kilstelėjus.į viršų, 
■pasijuntu kaip girtas ir imu 
sfrapabeti. Tokį pal jausmą 
pajuntu -lipdamas iš autobuso. 
Neseniai mėginau išadžyrii kani- 
•pario lubas, o jas dažant reikia 
galvą užversti į viršų, pasijutau 
apsvaigęs ir net vemti pradėjau 

•te turėjau darbą nutraukti. j
/Mano amžiaus žmonių, kurte iubų dažyti? Lietuvišką galvą 

skundžiasi kūno lygsvaros su- turi* dar labai skaidrią — tad te

didžia pagarba.
Atsakymas. Septyniasdešimt

mečiui ne laikas gaivą vartyt. 
Džiaukis ir linksminkis ir Tvė- 

ėjui atsidėkodamas gerus dar* 
dus už save lipnesniam atlik. 

.Mat, reikia džiaugtis . taip ne
bloga 77 melų našia. Dėkok ir 
savo tėveliams, taip žmoniško 
Igesfo sūnų užauginusiems, ka
is save nenuodydamas ir svei
kai besielgdamas užlaikė ilga
laikę sveikatą. ‘

Tamsta nebūk loks^ kaip ana 
maho pacientė, 80 metu gera 
etuvė - šeimininkė, kuri ėmė 

. kųsUs: ^Kas man tyra, daktare, 
5-<aU? taip vikriai atlikdavau .ra
mų ruošą. o dabar: jau tas vik- 

. rūmas rimą nykti., s Kas bė 10 
amžius deda savo antspaudą. 

Taip kiekvienam', atsitinka, kai
‘ilgėliau pagyvena. Del to ne- 

-.uisiininkinie, lik dar stropiau 
mkim.e kovoti su negerovėmis 

tame amžiuje a.tskandanciom».- 
’ Tamstos lygsvaros organai (g 

ir smegenys) gauna^rinąžUu 
š'ktąujo ritei paskretūš^-'

4yrilių (a rterij ų kiirtos^n^iti- 
la gaivos organus- Neduok lyg
svaros organams ir galvai tokio 
darbo, kurio jie nepakelia. Taip 
rsniĮntingai elgdamasis, pradėk 
kovoti su skleroze.

Pirmiausia, pats ramiai laiky
tis: gaivos staiga n ..sukinėk ir 
įos aukštyn nekilnok. Tie darbe
liai netinka 77 metų. mūsiškiui. 
Koks angelas lamstą pristatė

naudok ją visur te visada.
Antra, kovok su prasidedan

čia skleroze dvigubu stropumu. 
Čia nukrypsim kiek į šoną ir 
paskatinsime tamstą ir visus pa
našiai besiskundžiančius kreipti 
rimtesnį dėmesį į sklerozės 
Jvarkymą.

Pusamžes vyras neurologo, 
lirbančro Chicago's vidurmiesty- 

buvo apžiūrėtas dėlpasilpu- 
sios eisenos, rankų sumenkimo 
r kalbos nesklandumo. Tas spe
cialistas rado tokią smegenų 

Jkkterožę, kurios jis neapsiėmė 
gydyti k raštą parašė čia rašan- 

rižajam, kad išeitis (prognozė) 
šito ligonio negalavimų yra 
BLOGA

Laimė, kad tas vyriškis turė
jo labai rūpestingą žmoną. Ji 
vertė dalinai nepajėgiantį gydy
tojo nurodymus pildyti r 
pildyti visus čia rašančiojo 
rodymus sklerozės reikale, 
ir tiesiog nuostabus dalykas 
vesi: šiandien tas vyriškis

nu- 
Na, 
ga- 
vra

* *

For the woman

pa' algius, 77 m. Žmogui po vie-

‘ genis — tepildo. Tamstą jau 
dang ką pildai: negeri, užrūkai*

1. Kovok su prasidedančža skle
roze RAMUMA: kūno, proto ir 
jaiismų (nusiteikimų). Dėl 
menkniekio besi jaudina^ didė
ja riebalai kraujuje, o jie ska
tina sklerozę. Dalyvauk lik iš
mintingų žmonių aplinkoje, ku
rie vien naudingus dalykus apie 
kitus kalba bei kuriančiai ką 
nors kritikuoja, o ne k£iį> dau
gelis iš tuščio į kiaurą pilsto.

, 2. ,Sveikai, tikrai lietuviškai 
maitinkis. Butinius maiste bal
tymus gauk iš vegetariško mais-

! pupų, Kiaušinio baltymo (jų lu- 
per dieną sudorok. Apie 
svorio menkumą nesirū- 
džiauk's jį tokį turėda- 

ir nesirūpink jo padidini-

pajėgus vairuoti mašiną, poltei-' 
kuoti ir gyvenimu visapusiškai 
džaugtis. Bet jis pildė tuziną 
reikalavimų. Jo gydytojas rašė: 
žymiai pasitaisė. Vėliau rašė: 
nėra žymių smegenų krauja- 
gysliU sKlerošės. i as neurologas 
jo negydė, tik ligonis vis lankė 
11 PaSa^ j° nurodymus pasitikri
nimui. Tas neurologas nieko 
nežinojo : apįę Jigonio tuziną da
lykų išpildymą kovojant su 
skleroze.

Ta žinia bu&.naudinga tams- - 
lai ir yistems kitiems, kurie sa
vo žmonų skatinami, ar savų 
smegenų raginami pildys visąLo: pupų, pupelių, žirnių, sojos 
tuziną kovos priemonių su skl 
rože. Jei tas jau neuiologo nu-J 
rašytas atsigavo ir 
džiaugiasi, lai tamsta nepalygi
namai geresnėje padėtyje būda
mas gab savo sveikatai labai ge
rai pasitarnauti.’

Kiekvienas gimdamas atsins- 
šame sveikatos kraitį (prigim
tis), tai didesni, tai mažesnį. 
Dar begyvendami mes tą kraitį 
tai padidiname, tai sumažina
me, priklausomai, kaip esame 
tėvų, artimųjų, mokytojų, dva
siškių. draugų -įtakojant. Su 
prigimtimi ir su praeitimi mes 
negatime kovoti? Lž tai dabartis 
yra mūsų rankose.

Bet ir čia yra daug pašauktų, 
o maža išrinktų: visi norime bū
ti mokyti, bei ne visi mokomės, 
laip pal visi norime būti sveiki, 
bet dauguma sveikai nesielgia
me. čia patarimai bus naudingi 
tik PAJĖGIANTIEMS juos pil
dyti visu 1007c. Nepajėgiantieji 
gydytojo 
liaukitės

(negaliai gauti Bnu»), feaudoki 
3aUSe Bakery, ir Cicero juodą, 
stambiai maltų grudų duoną. Vi
sam amžiui atsisakykite nuo 
baRos-vatinės duonos,o taip pat 
ir uuo saldumyaą paduose pa
vidaluose. Medų vietoje balto 
cukraus naudoki. Jokių ^pyra
gaičių su kavute’’ pasivaišini- 
□16: tai sveikatos gadinimas, tai 
jokios vaišės, vis dar iki dabar 
mūsų ‘'poniučių” praktikuoja
mos. Vaisių ir varškės pyragai
čiai ir vaisių arbata bei sunka 
turi pakeisti tas pragaištingas 
Kavutes su pyragaičiais. Bet kas 
Kas nėra vaistinėse proto piliu
lių — taip te dar iki dabar tebe
sitęsia per kavą ir saldumus 
sveikatos aUnnnas' ir vaikų į li
guistą mitybą pratinimas.

Kalakutiena ir jos dregučiai 
yra labai sveikas maistas, nu- 

? graibus visus riebalus. Tuna žu
vis, pattes virta, ne kepta, yra 
naudingas baltymų šaltinis. 
Kvortą per parą kalakutienos bei 
žuvies drebueių/buljono sunau
dok. f tokį buljoną gab rudų ry
žių ar all bran cereals prisL 
dėti.

įvairiausių vaisių ir daržovių 
(y’pač žaliais lapais, citrininių 
te morkų) po keturis kartus per 
dieną gausiai kiekvieną kartą 
valgyk. Jų sulčių daug naudok, 
vandens visai negerdamas. Aiš
ku, be svaigalų ir pepsų apsiei
damas ir nei tikros kavos bei to
kios arbatos nenaudodamas, ko- 
zok su skleroze.

Judėk pamažu, krutėk nuolat 
pasilsėdamas ir pagal savo da- 
□artinį pajėgumą dirbdamas. 
Pik jokiu būdu nesėdėk t16peiisi- 
ninkiškaP^į^ę/Ji^ų  ̂prie bute
luko, prie iabėkds, prie plepa
lų. .. Ir 'niekada su niekuo nesi
ginčyk dėl nieko — dėl uodo 
žarnų. Visada paikam duok 
kelią.

Muzika, malda, daina, giesmė, 
išmintingas pokalbis tegul už
pildo tamstos laisvas vaJandas.

Tik kai virš nurodyto prisdai- 
kysr, tada apsimokės vaistais mė
ginti kovoti su skleroze. Jokiu 
būdu ne kitaip, žinoma, čia ga
limi patarimai tik bendrai 
imant. Kiekvienas ligonis turi 
gydytis pas savą gydytoją, pirm 
ligoninėje pilnai ištirtas turi 
gūri. Koks gydymas tamstai ta
da nebūtų paskirtas, reikės pri
silaikyti kas virš pasakyta. Iš 
vaisių visada naudingi bus se
kantieji.

Greitas gydymas: išplėtimas 
susiaurėjusių arterijų ir gauses
niu kraujo pritekėjimu gydymas 
smegenų, įskaitant ir lygsvaros 
organų ausyse, kraujagyslių. 
Šitam tikslui naudotinos ilgo 
veikimo vitamino B-3 (Niacin) 
tabletės (Long action Niacin). 
Po tri$ tabletes per dieną. Jos 
pigios. Parausta oda — nebijoti 
greitai tas jausmas praeina, šio 
skyriaus prašymu, vaistinė ga
mina sudėtingu (trejopų vais
tų) receptu kapsules. Tai pažam 
gesnis gydymas. Jos brangios, 
nes pagaminimas - darbas šisme 
krašte yra kaštaunas.

Antrą vaistu patartina imti 
skfetotikams, tai Zinc sulfate 
kapsulės po Ž>0 mg. Jas imti

i

padaryti pertraukų vienam 
mėnesiui- Po to vėl tas pate.

Trečias vaistas, imtinas skle-

nurijinutf (orai) tabletės, po 
tris per dien%, pavalgius.

Valgytinos mielės (brewer’s 
yeast): šviežios, kur į tešlų de
damos — po gabaliukų (devynis 
gramus) per dienų su bet kokiu 
valgiu. Arba iš vaistinės tabletė
mis (jos po pusę gramo) — tai 
aštuoniolika tablečių per dienų. 
Dar yra jų kruopų pavidale 
(granules) — jų du valgomu 
šaukštu per dienų. Tai tiek tuo 
tarpu. Sėkmės!

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Kad komunistai ir deda visas 
pastangas, bet lietuvių prisiriši
mas prie religinių, apeigųyra 
palaužiamas.

Šiemet visoje Lietuvoje buvo 
^kilmingai atliktos Vėlinių apei
gos. Kapinėse buvo pilna degan
čią žvakučių. Kadangi buvo šil
tas oras, tai kapai skendo gėlėse.

Palangos kapinėse gražiausias, 
rausvo granito, paminklas yra 
pastatytas ant muziko Balio 
Dvariono kapo, vaizduojantis 
kompozitoriaus muzikinį;instru
mentą su stygomis.' S. P.

— Po astuonių mėnesių per
traukos, lapkričio 9 d. ?(Ėadride 
vėl susirinko Europos saugumo

cija,'kuti'turi peržiūrėti Helsin
kio susitarimų vykdyjnąj jDiplo- 
matiniuose siHoksa«ttO&* labejo
jama, ar. konferencija susitars 
dėl rezoliucijos. Brežnevo mir
tis sulėtino komisijų darbūs.

; mia 
gyvenimu I -savo

1 pink 
m as 
mu. čia kitiems būtų vietoje pa
tarimas: sunormuok savo rieba
lų perviršį.

Pieno gaminių baltymai (varš
kė, sūris, rūgusis pienas, pasu
kos. 2% pienas) yra naudingi 
ir naudotini tik su viena sąlyga, 
kad NEBŪTŲ PIENO RIEBA
LŲ. Būtinai be sviesto apsieik. 
Liesa žuvis irgi yra savo vietoje 
kovojant su skleroze.

Jokio gyvulinio riebalo per vi
są savo gyvenimą! Taip, ir ne 
>er aguonos grūdą kitaip! Pa
kaks riebalų naudojant augali
ne alyvą, ypač šafranų tokią 
(safflower oil)- Gera yra saulė- 
giązų alyva (sunflower oli). Ke
pimui naudok tik alyvą.

Miltinis-krakmolinius naudok 
su SĖLENOMIS (bran). Jokių 
baltų ryžių, jokių vatinių kvie- 
•ių (balta duona). Naudok ALL 
BRAN CEREALS (javainius), 
tokią pat duoną. Sakysim, Bru
no kepyklos plyta, arba daigin- 

kasl tu kviečių — stambiai maltų ra- 
turi akis temato ir kas turi sme-i gaišis. Nėra sveikesnės duonos

$

What can he done about a 
cat gone astray? Give him & j 
place to come home to.

Animal shelters nationwide i 
will be helping homeless cats 
get back on their paws arjd 
into the arms of new owners 
during June, the sixth, annual 
Adopt-A-Cat Month.

Morris the Cat, the alley* 
cat who leaped to fame, 
stands as the. symbol of the 
campaign, which is sponsored- 
by 9-Lives Cat Food for The j 
American Humane Association 
and its 2000 affiliated shelters. .

Since Spring is the peak 
feline breeding season, shelters 
have thousands of kittens and 
cats in need of homes.

ATI participating shelter* 
are offering a free adoption 
kit, compliments of Morris 
and 9-Lives, to anyone who 
adopts a feline during June, 
Featured is Morris* book of 
cat care, an adoption certi
ficate and free cat food 
coupons,

family's finances.

v**#

,o r-f

mAmerica.
Jote Lb-'CftU; S»vi 1® fU*

Tou can*t afford to be 
Because if you're in charge 
the family budget, you’re 
soaking dechrions about th® 
future, too.

And that*s where US 
Savings Bonds come in. Buy 
them mrough your bank- Qr 
encourage your husband 
sign up for the Payroll Sa*’*- 
ings Plan where he workx 

That way, white you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still beT>ui!dir< 
a more secure future for your 
femilv.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman wno really kne*^ 
a gool bargain.

nurodymų išpildyti, 
toliau šį skylių skai

tę — eikūe prie kortų bei alaus 
bokalo — ir Dieve jums padėk!

Suglaustai patarimą kovojant j 
su skleroze čia paduosim

| SOME CHICAGO MOTOR CLUB "TlM ON
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' Paminėjo Lietuvių Darbininkų 
r r Draugijos M-metį

Lapkričio 13 d. W xxihavepe, Draugijos ir kuopos praeities. 
N.Y., paminėta Lietuvių Darbi- 
ninku Draugijos 50-ies melų su
kaktis. Minėjimą rengė taip pal 
ir savo 50-metį šiemet mininti 
tes Draugijos 7-oji kuopa.

Atidariusi minėjimo progra
mą, 7-osios kuopos pirm. Bronė 
S padienė, pasveikinusi kuopos 
Harius ir svečius., programai 
v.SU pakvietė Vienybė ir Tė-

aės r:d. Joną Valaitį. Jis. pir- 
i' apžvelgė Draugijos veiklą.
paskui kvietė svečius kalbėlo-

Kuopos garbės narys adv 
ė penas Briedis su Draugijoj 
\ k Ida supažindino angdškai.

Rastu Draugiją, ir kuopą svei
kino Lietuvbs gen. konsulas Ne\v 
’f rke Aniceta^ t Simutis, SLA 
prezidentas Povilas P. Dargis, 
Si\A iždininkė Eufrozina Miku- 
z.ūtė, kuri rir pati yra toš Drau- 
g:jos narė. Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos var
du sveikino centro komiteto 
pirm. M. Pranevičius ir sekr. J. 
Llgelis; Liet. Danb. Draugijos 
2 j-osĮos kuopos pirm. Martynas 
Dapkus, iš Bostono; Liucija Gu- 
cL 
te

ilienė ir jos vadovaujama Mo
rų Seklyčia; iš' Hot Springs, 

.rk.; savo sveikinimus telefonu 
ordavė SLA sekretorė Geno

vaitė Meiliūnienė, LKM 24 kuo
pos pirm. Eugenija Kezienė 
ir kt - V-' | ;

žodžiu sveikino ^Laisvės ži
burio’’ radijo vedėjas Romas 
K ežys, “Lietuvos ‘atsimini rrių^ 
radijo vedėjas ir Liet. Darb. 
D-jos 7 Kuop°$ ProL dr. 
Jokūbas Stukas. Jis taip pat 
perdavė ir savo žmonos Loretos 
sveikinimus bųo Lietievos vyčių;

New Yorko šaulių kuopos va
das Kęstutis Miklas, Nė\v YTor- 
ko vyčių veikėja Helen Kulber, 
Moteru Vienybės atstovė Helen 
Venis, Liet. Kat. Moterų 24 kuo
pos veikėja Rožė Kundrotienė, 
Amalgaiiieitij ^iuvęjų^>4 -lokalo 
buvęs valdybos narys Vincas 
Paulauskas ir to; lokal b • biznio 
vedėjas Vytautas Ubara ir. kiti 
kalbėjusieji, Draugijai ir Kuopai 
linkėjo sėkmės ateities veikloje.

Dar sveikinu/;Marytė šalms- 
kienė, Bipn£ JJgunąitė, dr.^Noa- 
kai tė, Elėriar B^blaitrėnė/' Ona 
Petrašienė, kuopos valdybos na
riai Jonas K lasei n š,- Valteris 
šleiyys, Ant.' šateika ir. Irt. .-'So
listas Mečys- Razgaitis Su šveiįij 
nimais kuopos pirtn.? Spūiiienei 
padovanojo^- savo: nupiešiu pa-

Wilkes Barre ir kt. i Brooklyne. Dabar ruošiamasi
Visuomeninė ir pcl.thiė veikla I 50-ies metų nvnėjnniii ateinan-

Draugijos nariai ir veikėjai ’ čia i s metais.

Sp.

Lietuvių Darbi 
ninku Draugija

Tarp tų milijonų ateivių, ku
riuos, atvykusius naujos laimės 
ieškoti, New Yorko uoste Lais
vės Stovyla pasitiko su tekeltu 
švyturiu, buvo ir lietuviai. Išlijię 
iš laivo, jie čia pirmiausia ir įsi
kurdavo, todėl New Yorko lie
tuvių kolonija yra ir pati se
niausia šiame žemyne.

Pirmieji lietuviai kūrėsi Man
hattan saloje, o vėliau plėtėsi ir 
kitose dalyse, Brooklyne, ypač, 
Williamsburg dalyje, kuri ar
čiausia Manhattan. Ilgą laiką 
WilHamsburge buvo lietuviško 
gyvenimo centras su parapijo
mis, redakcijomis, organizacijo
mis ir biznio įstaigomis. Dabar 
betgi toje miesto dalyje lietuvių 
mažai belike. Didžiuma pajudė
jusi įWoodhaven, Richmond 
Hill ir Jamaica pusę — Queens 
apygardą, čia ir spiebiasi visas 
lietuvių organizacijų veikimas, 
kuriame dalyvaują ir Lietuvių

I

draugiškus santykius su Lietu
vių Socialdemokratų Sąjunga ir 
savo politinę vziklą sieja su jes 
pasaulėžiūra.

Truput/s istorijos

Smeigiamajame Draugijos su
važiavime 1932 m. Brooklyne 
dalyvavo 109 asmenys iš penkių 
valstijų. Į pirmąjį Centro ko
mitetą išrinkti: E. Butkus. J. 
Jankūnas, J. Kaulinis, A. Malu-

Darbininkų Draugijos 7-oji kuo- ievičius, L. Vabalas - Prūseika, 
pa, šiemet mininti savo 50 metu i M Ragauskas, P. Rainys, P- Rai- 
sukaktį ir atžymint! savo centro |

organizavo įvairiose dirbtuvėse 
dirbančius lietuvius, važinėjo 
po Amerika su prakalbomis ar 
darbavosi jau susikūrusiuose

Kuopa iš savo nario ir veikėjo 
Vlado Kalvelio patikimo lėšų iš- 
leido iliustruoti} Lietuvių Darbi- L 
nmkų Draugijos istorijų I97t m.

siuvėjų lokale. J t
Draugija leido 1 įvairias bro- 

žiūras ir originalias, knygų’.es, 
rengė prakalbas, diskusijas ir 
pan. f

Tuojau Draugija pradėjo 
bendradarbiauti su kitomis ben
drinėmis organižtfcljomis. Daly
vauja ALTe, BALj'e, Amerikos 
Lietuvių Socialdemokratų d. au- 
gijcjef SLA ir kitur.

Iš žymesnių Draugijos veikė
jų čia suminvtini (Salias jos stei
gėjų) : jos garbės narys proL.S- 
Kairys - Kaminskas, Kipras Bie-

3 bostoniečiai veikia tik kaip :r socializmo mintis skelbę Bos- Įjnįs> (jr Pijus Grigaitis, S. ir 
M. Michelsonai, J. Vilkaitis ir kt.

Septintoji kuopa
šį minėjimą rengianti Septin

toji kuopa yra vienintelė, stip
riausiai išsilaikiusi savo vado
vybės ir nariu dėka. Nuo 1942 •j
metų jai pirmininkauja Bronė- 
Spūdienė, daugelio New Yorko 
organizacijų narė ir veikėja. 
Valdyba kasmet perrenkama. 
Šiuo metu valdyboje yra, šalia 
pirui. Spųdienės, vicepirminin
ku .Jonas Klasčius, sekr. Anta
nas Šateika, ižd. Valteris Šlci- 
vys, iždo sekr. Marija Vasdka 
ir iždo globėjais — Ona Petra- 
šienė ir Albinas Sakalas. Daug 
veiklių asmenų darbavosi praei
tyje, bet vietos stoka čia nelei-

darbininkų vienetuose, tokiuose ’ Taip pat dalyvavo Draugijos « 
kaip New Yorko veikusiame I narių - autorių knygų platinime.?

i Pernai kuopas rūpesčiu surinkta
•o-laukų ir pastatytas paminklas

kompozitoriui Vytautui Bacevi
čiui jo mirties dešimtmečio su
kakties proga- v

Br.

kucpa.
Laikas ir amžius nuveikė sa

vo — nuskynė ir praretino 
Draugijos narių ti’es, o tie. ku
rie dar gyvi, iš veiklos pasitrau
kė, išsikeldami į: šikus kraštus, 
gi naujų narių di< esniais skai
čiais dabar jau sunku prirašyti.

Bet praeityje buvo kitaip. Kai 
tik Draugija įsikūrė, iš steigia
mojo suvažiavmo sugrįžę atsto
vai ir nariai ęniė organizuoti 
kuopas, kurių 1931 metais jau 
buvo net 35 su tūkstančiu narių. 
Ilgainiui gyvavo apie 200 kuopų 
su 1 tūkstančiais narių.

Savi laikraščiai, chorai

Plačiausiai "Draugijos veikla 
pasireiškė spaudos ir meno sri
tyse- Nuo 1932 m. iki 1913 m. 
Brooklyne Draugijos Organu bu
vo Naujoji Gadynė. Jos redak
toriais ir bendradarbiais buvo 
Stp. Strazdas, L. Vabalas-Prū
seika, J. V. Stilsonas, J. Janus
ais, vėliau Keleivio red., ir k t.

• Bostone 1947-1953 m. Drau
gija leido kultūros ir visuome
nės mokslų žurnalą Darbas. Jį 
redagavo Stp. Strazdas, prof.

nienė ir K. Steponavičius. Suva
žiavimui pirmininkavo populia
rus trumpų apysakų rašytojas 
Vincas Jakštys (slap. Senas 
Vincas), sekretoriavo J. Kuodis.

Draugijos pirmininkais yra 
buvę: L. Prūseika — 1932-1935,

I A. Jankauskas-Jenkins — 1936- 
■1939, M. Žvingilas ^1940-1941, 
J. Stilsonas — 1943 ir 1950-1955, 
Br. Spūdienė — 1944-1945, N. 
Jonuška — 1946-1947, J. Jan
kauskas — 1948-2^49, V. Jackūy 
nas — 1955-1957; J. Buivydas 
— nuo 1957 metų;. Vėliau — P, 
Brazaitis, nuo 1961 m. — J. Ja- 
nuškis. Paskui Draugijos Centro 
komiteto pareigas ėjo Bostono 

.21-osios kuopos Valdyba. Siuc 

.metu Draugija Cenįro, neturį, kt. Draugijai yra daug padėję^1 L. Stilsonailė Paterson, Botyrius

tono Keleivis ir Naujienos Chi-! 
agoje, o taip pal ir kita draugiš
ka spauda..

Naujoji Gadynė ypač buvo pa- i 
garsėjusi savo vasaros rengi
niais, kuriuose dalyvaudavo 
chorai. Savo chorų Draugija tu
rėjo Brooklyne — Lyros, C'hi- 
cagoje — Naujos Gadynės, Wor
cester, Mass. — žvaigždės, Law
rence, Mass. — Lyros, Wilkes 
Barre, Pa. — Dailės, Rockford, 
Ill. — Lyros, ir Paterson, N.J. 
— Jaunimo. Brooklyne veikė 
mišri tautinių šokių ir balete 
grupė “Lyraičiai”, vadovaujama 
Lilijos Stilsonaitės (dabar Šatei
kienės) , gražiai pasirodžiusi 
1939 m. Pasaulinėje parodoje 
per Lietuvių dieną.

Šalia chorų ir šokėjų, menojdžia juos visus išminėti. Advo- 
' veikloje dalyvavo visa eilė pa-j katas Bredes yra garbės vicepir- 
vienių menininkų. Jų tarpe bu- mininkas.

Iš šauliu veiklos
Lapkrič o 17 d. šaulių namuo

se įvyko gen. Daukanto ir Klai
pėdos jūrų šaulių kuopų valdy
bų pasitarimas, kuriam pirmi
ninkavo jūrų šaulių vadovas Ed. 
Vcngianskas.

Nutarta 1983 m. sausio 16 d. 
paminėti Mažąjn Lietuvą 60 
melų sukaktį, kai Klaipėdos 
kraštas buvo grąžintas Lietuvai.

Numatyta pamaldos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje, o tuojau po 
pamaldų iškilminguj?adėIi vai
niką prię žuvusių už Lietuvos • 
laisvę paminklo. Paskui šaulių 
namuose vyks iškilmingas minė
jimas su menine dalimi.

1977’m. vasario.6 d. Čikagoje 
įJš dviejų veikiančių -jūrų šaulių 
kuopų buvo sudaryta Nemuno 
rinktinė, kuri iki šiol jokio vei
kimo neparodė. Nutarta ateity, 
kai viena ar kita kuopa rengs 
didesnius parengimus, artimai 
gendradarbiauti ir daryti rink
tinės vardu-

S. Paulauskas

— Londono Daily Telegraph 
pranešė, kad - Latvijoje vaikai' 
turi pieno korteles, kas liudija, 
jog Latvijoje yra nuormuojami 
pieno produktai..

vo: česnavičiūtė, Kažemekas, K. 
B- Kriaučiūnas, Stanko-StankCi
nas, Sirutis, V. Tamkiutė, Saba- ros mėnesius, šalia kuopos, rei

kalų daromi valdybos praneši
mai apie jos narių veiklą ALTe, 
BALFe ir kt. Dažnai susirinki
mai paįvairinami apžvalgomis 
iš politinio ir kultūrinio lietu
vių gyvenimo, įspūdžiais pasida
lija svečiai iš Lietuvos ar ją lan
kiusieji savieji nariai. Rodomi 
filmai ar skaitomos paskai^s. 
Rengiami tradiciniai margučių 
baliai.

Mirus Dariaus'ir Girėno pa
minklo Komiteto pirmininkui 
Jonui šalčiui, jo pareigas eina 
pirm. Bronė Spūdienė. Į veiklą 
įsitraukė ir visa kuopa, ir kas
met rengia Dariaus ir Girėno 
skridimo minėjimus prie jų pa
minklo Lituanicos aikštėje! -

liauskas, A. Vasiliauskas-Wes- 
lęy ir kt. 'Chorvedžiais buvo: J. 
Steponavičius Chicagoje. Bace
vičius Rockforde, Meškienė 
Wore estery, Pauliukaitis Law-

Kairys-Kaminska's, J. Kiznis ir i rence, Retikevičiūtė Brooklyne, 
L'f. rriisjT T. SiHi Ip r^ai’Pr^rxn vrinc

r-

X

i

_fe

— Lietuvių Darbininkų Draugi
jos įsikūrimo penkiasdešimt
metį. t ? '*

x Įsikūrimai ir tikslai

Lietuvių Darbininkų Draugija 
įsteigta BrdoKJyrie 1932 m. ba
landžio 2 d. Ją suorganizavo lie
tuviudarbininkų:tarpe išaugusi 
opozicija prieš komunistus. Ko
munistai Draugijait visaip ken
kė, bet nepajėgė jos sužlugdyti.

Savo tikslais Draugija pasi
rinko:

Jungti krūvon demokrati
niai nusistačiusius lietuvius 
darbininkus; vystyti kultūri- 

\nV- visuomeninę ir politinę 
veiklą, siekiant socialinio tei- 

.singuind visuomeninėje san
tvarkoje; remti kovą už lais.- 

*vds demokratinės Lietuvos at
kūrimą ir aktyviai kovoti su 
paęireiškusiaįs. lietuvių visuo- 

. menėj e totali triniais , užmbr 
. jais;, dalyvauti bendroje Ame
rikos darbininkų kovoje ūži 
geresnį būvį, ypač ginti nuo' 
išnaudojimo naujai atvyku
sius emigrantus. . •. . y N

Savo . tikslų Draugija siekė 
kultūrine, .socialine, ir politine 

veikslą- - ’ ‘ ‘ * (veikla. 1910 m. visuotiniu, narių
Po programos/ buvo vakarie- balsavimu nutarta dar pridėti 

nė, o po jos dar ilgokai pabuvo- prie statuto paragrafą, kuriame 
ta, pasidalinant prisiminimais pabrėžta, kad Draugija palaiko

Aleksas Ambrose, 

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

• ' Chieagos lietuvių istoriją
(1&69 —1959 pietai).

- ■ 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas' — $1.
* . i • j. ‘ •

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

te

Kuopa šaukia savo susirinki
mus kas mėnesį, išskyrus vasa-
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i

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

pilna |25. Kieti viršeliai, Paštai KL

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608

NEBRANGIOS, BET VERIINGOS KNYGOS
f LITERA TORA, lietuvių literatūros, meno mo^sta 

1954 m. metraštis, Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vine* 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P/ Joniko, V, Stenkoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus Ir V> 
Meilaus straipeniai bei studijos,' Iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio. M. Jileikio, V. Kašuboo, A. Rūkitelės ir JL Varno 
kūrybos poveikiais. 365 puik knyga kainuoja tik M

e DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
Halų šokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain| 
šventes Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2L

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saujRH 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfi 
parduodama tik ui Fl I

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalusia 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ta 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
(teturint Leidiny’ iliustruotai nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžitj pavadinimai Ir jų vertinta! J vokiečių kalbą- Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Jtmėfetpis, Kaina M.

V KĄ EAUHtS EMDĘ rašytojo! Petronėlė! Orintaltė! ati
minimai ir mintys apie ašmenis ir rietas nšprit Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševiku okupacijos metais. Knyga tari 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 13. * T

e JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestrpnB- 
tsi Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises, 
Kayg* JT> didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

> SATYRINIS NOVKT.tS, M. toačenko kūryba, J. Va!ri»e 
vertimas. JOi yri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Katna Bl

Knygos gaunamos Naujlenme, 17*f So. Rabtad CMeagSt 
IE |0m UbakaM pafti, yrtMd Mh ywrinCm HaMtmii,
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Chicago $45.00 per yetr, $24.00 per 
rix months $12.00 peš* 3 months. Ir 
ether USA locals $40.00 per ye<r 
l '’tOO per čx months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per ye<r: 
Mher countries $48.00 per year.
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šesni politinių partijų bei gntpių idepjogai, '‘bausdami”
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$15.00 
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Hifcos ktensimąU, ypač liečian- 
ėi^ Legkiją, Cęnirę jojiką, 

J4K

ikę okupuotoje Lietuvoje,
Tiesa, RLB-nė atstovaują lik tuas išeivius lietuvius,, 

•ųrjp ži o, kad Lietuva yra okupanto pavergta; kurie ža

kupari ą, žmogaus teisių paglemžimą, pridengti kančias, 
■^kąktų žmonių kankinimus kalėjimuose., psichiatrinėse 
bei Sibiro kadetuose. Tie, kurie smerkia kai kariuos mūsų 
išeivijoje gyvenančius kultūrininkus, kurie dėkoja komu
nistų partijai už komunistų Lietuvon atneštą “kultūrą”, 
kurie smerkia tuos, kurie brojiaujasi su okupanto 
iniais. Tie, kurie žino kokiems tikslams okupantas įstei-’ 
;ė “Tėviškės” draugiją. Tie, kurie smerkia Bendruome-. 
lės vądų dukrų lankymąsi okupuotoje Lietuvoje ų* ten 
ų vedamus pokalbius su pavergėjo spaudos reporteriais, 
J tokių, primenu M. Drangai, išeivijoje yra ne 8,000, bet 
didelis skaičius.

Jrm užkliuvo ir JAV LB-nės vadų iškelta RLB-nei 
byla amerikiečių teisme. Jis apgailestauja, kad daug pi-, 
ligų išmokėta svetimiesiems. Jei šiam rašėjui rūpėtų bent 
kiek objektyvumas, jis žinotų, kad tokį nusikaltimą yra 
oadarę JAV LB-nės vadai. Jie teisme iškėlė bylą ir iš
traukė iš tos organizacijos dolerius, bet, dejaį irjjiė.patys! \ 
įdvokatams išmokėjo daug tūkstančių dolerįųlCLį'jėrj 'H

Jis, pravardžiuodamas “reorgais”, 
priekaištą, būk jie tvirtina, kad Am.erikojftb^?p<'.'^ra;. 
užgožta mažos diktatūrininkų, fanatikų gijųjęįę&rjBęt' ar? Į 
tai netiesa? Juk tai aišku, kaip dieną. jj. ! - ą;

M. Dranga pats pripažįsta, kad JAV LB-nė turėjo^ 
?ik šiokius rinkimus. Aišku, kad . tų balsuotojų skaiSus :. 
yra labai mepkasjpalyginus beveik su milijonu lietuvių;;;

____________ w gyvenančių Amerikoje.- Bet jis giriasi, kad ir mažas skaj-; ‘ 
šioje srityje. jo"s^protąvimai!dar inenkesni; galima sa-_ Sus bąlsųptoju, bet' jie Tautos Fondui paaukojo .IjgSg

lerius. Iš tikrųjų, tokia menka‘LB-nės..auka.'-yyriausi&ini 
Lietuvos’ Išlaisvinimo -Komitetui.' jo laisvinime vėildąi' 
vykdyti. Jis nutyli, kad jos vadai Vasario i6-(^ios';šyęnfėė' 
metu tų aukų paglemžią savo reikalams Jiū-to porciją. 
Todėl laisvinimo veiksniai skundžiasi, kad LB-pės vadai 
siekia juos piniginiai sužlugdyti. Tokių misiskųndįmų 
teko girdėti beveik iš visų pranešėjų ALTds .suvažiavimo
^totu. ■ ^Paip;'pxt ^WbiaribūkdDŪsų ^sfevlninie^ttfcsnfų'vądo-

Bet reikia labai abejoti, ar iš tikro RLB-nė mažiau [vai yra linkę JAV"I;Btnę’%ę rėikįp ąntagoųizupti' TOkio 
paaukoja. Patarčiau M. Drungai pavartyti ALTos auko-4'^ <4> vi
tojų sąrašus bei aukotojų BALFui sąrašus. Jis pamatys, 
kiek jo niekinami “reorgai” aukoją. Be to, reikėtų pri
minti, kad kartais laisvinimo veiksmams morūknė para
ma yra daug svarbesnė negu doleris. Bet, deja/ tokios

pusei metu --------
trims mėnesiam
vienam mėaečm

^.©ose JAV Tiekose:
metams ------- ------

$24.00 
uzoo

$4000

sekmadiemia. L^rriu
drovė, 1738 So. Halstsd SU Clk^uo/aosor T*Let

NAUJIENŲ rištinė xtdirx kasdien džskyr^s se^zxadLcniix.

Quo vadis M. Drunga?
Mykolas Dranga Drauge rašąs vedamuosius, kuriais 

jis atskleidžia šio dienraščio kryptį, atspausdino jame 
lapkričio mėn. 17 dienos laidoje vedamąjį apie reorgani
zuotas miglas ir didelį be lietaus debesį. Reikia atvirai1 
pasakyti, kad man, kaip Draugo skaitytojui, šio rašėjo 
vedamieji pasižymi pompastiškais Įvardinimais, pilnais < 
svetimų kalbų žodžiais. Bet jų turinys skystąs, gerai ne- • 
išmąstytas. .r

Atrodo, kad jis to padaryti yra nepajėgus. Jis bando 
spręsti LBendruomenės reklamuojamos lituanistinės ką-’ 
tęd^os^iroblemas, jis rašo ir muzikines recenzijas. 0 kar^. 
laistoaiido rašyti ir moralinės.teologjjosLklaurimais. Bet.

On Domo Krivicko pranešimas 
VLIKo atstovų ^eįnui

.. (Tęsiiry s)

K’ek tai liečia verkimo metor 
dus, tai BeHdruom-’nės funkcio
navimas nėra grynai tarpvyriau
sybinis; Bendruomenės institu- 
eij oš turi savaimingas galiąs ir 
ji. siekią patikrinti' bendrus 
eribĮniifus interesus. y '

Ministrų Tarybą Jr Komisiją, 
.kai - jps turi galią-daryti sava-, 
raiūciskus .nųfarijituš, jų jųridį.- 
nįai ^tai turi įstatymo galią ir 
dai^efiti atvejų yrą tie^pęiąi 
privripnii pijiečiams; ' • ' 'j

: š . m, ru^i©

’■‘Lapnėjimas '-ĘųĘGįMK,. pąrla-' 
kuriame; -kad 

.savpaįiške, adresuotame $ena- 
tp daugumos IvJerypą Howard

kinciejBs nariams, Shultz ragina 
padaryti arthn FSKiitis ryšius su
■ Kuropos parlamentu kaip pirmą

■ žingtmj nesusipratimus
Allan k) santarvėje dėl nuemor 
n;u skk tmnu. kilusių dėl -dujo’ 
;4eWo pravedame ir- -kitų -proMe- 
mų;. Shaltz savo laiške pabrėžęs, 
kad Europoje,auga įsitikinimąs, 
kad Reagano admwstraeija yra 
-pąM^uošuai numažinti saVo^ir: 
paręigojimus. Vakarų Ėufcųpaį. 
pažymi/.-kad;: toks ‘ įsikkinį^ias 
yrą eta pat įspeSa-
riias įad ’jėigH j»ie-
rnofHŲsantarvei. 'Su^rprkrti, “tai

^Tas:įrft4kMmas gali -pate'swair 
me išaugti.- Jis pridūrė*,.‘-'-kad. 

- JAV/ur,^^pos. s^tyki'ąi yra 
prisiartinę? prie istorinių kryž
kelių trJksd/Europos parlaraėnr 

:^4s '-gafe įtedeti surasti>. 4šėjl5£s : 
Stelių >;Aaotf: -jp,\ ^arfaiiiesfes

• » • j *   T - ’ •

kyti, kad juose išminties tiek, kiek ant vištos kojos mėsos. 
Manau! nedaug tokių yra, kurie jo /vedamaisiais būtų su
žavėti. Štai, kad ir anksčiau minėtajame vedamajame pri
rašyta daug. Bet jo daromi priekaištai yra neobjektyvūs ' 
paremti kažkokiomis iš piršto išlaužtomis prielaidomis, 
bei daviniais, kurie yra vienšališki ir net užgaulūs.

Jam užkliuvo RLB-nės vadai. Jį .erzina, kodėl ji vadi
nama Įvairiais vardais. Man rodos, kad dėl to jam ne
reikėtų jaudintis ir be reikalo lieti rašalo. Juk ir fronti
ninkai ar fremtavikai yra valdžios Įstaigose užsiregistra
vę ne tais minėtais vardais, bet kasdieniniame gyvenime 
jie save vadina tais vardais ir dar kitais.

Jis priekaištauja RLB-nės veikėjams, kad jie JAV 
LB-nę pravardžiuoja. Tai ne tiesa! Pravardžiuoti ĘLB-nę ■ 
“reorgais” pradėjo vienas bendruomeniniu kas, gyvenęs 
Cleveland o mieste. Neteko girdėti, kad tie -“-reorgai” savo 
suvažiavimuose ar jų paskelbtose rezoliucijose būtų pra
vardžiavę JAV LB-nės vadus.

MrDrungai užkliuvo RLB-nės užsiregistravimas val
džios Įstaigose. Atrodo, kad jis lyg nežinotų, kad užsi
registravimas organizacijai teikia legalumą. 0 jo sam
protavimu, tai duoda “reorgams” pagrindą skelbti, kad 
jie atstovauja visai išeivijai. Bet ar ne vaikiška jo galvo
sena? Man rodos, kad priešingai. Pagal JAV LB-nės vadų 
pareiškimus, toki užmojį turi jos vadai. Antai, “Pasaulio . 
lietuvis” nr. 10,1982 m. rašo: “Pasaulio LB-nei priklauso sakė prieš tuos, kurie laisvinimo veiklai nepadeda, o tik

£4 M

j; jo§y;eikją įaiSeja pągąjms. ■ ■ tai '“kovinga” kąIbą: i
"jei -^s' pą'rėiškė^i£ąd VLIKas 'įsteigė Liet^yuj.JBė^įįrab-. ■

' primmti, kad tas, 'kuris gerbia tiesą, tas neskelbia -melo

iš jų pusės antagęnįžavimo pri.^ Bendruomenę, kaip, to-

netiesą! Teisybe,’ kad jie-k^tais parąškia čąusisktfadimų^FJlaSi

grobsto Bendrūomenės ręiksiams. J-ie rmsiškundžta'dėl 
moralinės paramos LB-nės vadai mūsų jlajsdflW veiklos dvigubinė, kas yra Žąlipga Lietuvos

1laisvinimo bylai. - Jis rašo priešingai, ’ jog reikią džiaug
tis, kad JAV LB-nė politikuoja.?''. ■ f ■ ■■-.■:. . . - y

V .Tikrai, nesuprantamas dalykas, kodėl“Jjraugo mode
ratoriai leidžia spausdint kokius kontroversinius veda
muosius, kurstančius mūąų išeiviją. Atrodo, lyg Jie vengtų 
blaivių, išeivišką mūšų visuomenę vienijąnSų' -rašijįių. 
Keista, kad Draugo “c^jzoriįąi”. neleidžią-gt^jaųądiRti 
laiškų . Broniaus Kviklio apšmeižtiems pateisinti,' bet 
spausdina jo vedamąjį, kuriame, jis giria; net' Lenkt jūs

Vaistu* sefeętorips (ięJrge 
P. Shultz speciaiipėje Vaisi ybėt 
Departamento kon frr.qcijoje, 
įvyku^oje spalio mėn., siūlė 
pradėti žygį j 1amę, parejkida- 
mas. kad JAV “nepamiršo indi
vidų ir grupių komunistiniuose 
kraštuose, kurios siekia taikin
go^ permainos”. Ir toliau jis pri
dūrė, kad "ines nesiekiau! kars
tyti smurto neramumų arba pa
kirsti komunistipkis režimus. Ta
čiau. .. mes esaipe atsakingi, 
moraliai ir strateginiai, paten- 
Įįftti jų pagalbos šauksmą. Mes 
lu-iine padėti ju kovoje dėl 

ląi§vės”.
Ąnpt. RicJwrd M. Weintrab 

.(W4\ 1982.10.19), Ši konferen
cija yra pirmas viešas ženklas, 
k,ad admięistraęjja yra linkusi

‘‘įy^į į Isosyę'’, kad su
stiprinti demokratinius idealus, 
apie ką kalbėjo prezidentas 
jfeagąn britų parjamente praei
ga 5<s.ąrą.; :

•‘Tikslas, kurio aš .siekiu, 
kngvą nusakyti;..puošelėli vidu- 
įnę. denjokJraįijos struktūrą —

. ląisyos spaudos,- unijų, 
politinių partijų, universitetų — 
kurip.s padėtų žmonėms pasi- 
rinkti sayitą kelią^ vystyti sa.vp 
kultūrą, suderinti savo viduji
nius skirtumus taikių būdu”.

Vąįjštyb^ pasekretorius Law- 
rep.ee S. 'Eagleburger tame .pą- 
riapie susirinkinie, /pavšdintti- 
mė Konferencija apie' dem'okrą, 
tizavimą komunistinių ' kraštu 
taip-ajribūdino* jos šilaitis: 

;; nuo šė^pąjąiko
judėjimą ^syęiui.*..

rome savų pastangas 'kraštuose, 
■kurie jaurKųvo pakeliui į-ląisvę

- nepakaptka- 
mai veikiame škalinti ^emdkrą- 

f.tinėą ių$titVęy as ki lur, ypač ko- 
mupįstiniuose ta-a^tupsė. : \.

^lės šieki^mė šįijęisįi. demo
kratijos idėją, idėjų, het ne dur
tuvų,. kovos laukę?;; - :‘ .

i r Pi-erideųtas' Reagan, paklaus
tas,' 'kuo“jo> 'politika, lieciaii^i 

;žm^gaųs trięesį. : skiriasi nuo 
.-^ĮęsbyesTą^ .adminiriraiejos ,p6- 
litįkps, taip .ątsąkėj • ~ .

‘‘Žmogaus -.teisės visuomet bu
vo sygrbųs komponentas 'Ame
rikos ’uŽĮaęnių .politikos,’’Eriuge- 
liu atvejų efektrngiausas kebas 
•pasiekti' žmogaus 'teisų tikslų 
-yra ra<»Ms,. privatus’.jjfipiamati- 
nis kelias. Mūsų taktika Įdaria i 

kiekviename ’krašte, dbet kiekvie
nų atvejų mes Siekiame prak
tiško spręndimp, ssvajštydąmi 
kuris kebas gali būti efektyvus- 
Ir yisada. mes turime apspręs!:

• CNųkęlta į penktą puslapy

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

— Jau aš patsai žinau, šventasis Petrai, kur 
man reikia, ir kad prašausi dangun, vadinasi, 
čia ir reikia; e kodėl tau niekas nepranešė apie 
mane, tai jau čia ne aš kaltas, bet tavo angelai, 
kurie turėjo pranešti. „

— Bet kodėl gi apie tave net bažnyčios var
pai nepaskąmbino? Gal tu ne katalikas, ar gal 
numirei, kaip nekatalikas?

— Katalikas tai tikrai katalikas, _ paliudijo 
draugiškai užtardamas Jonas Kukis: — bet tru
putį raganius, todėl Dievas jam neleido minti, 
kaip miršta geras katalikas.

— Girdi, girdi, ką tavo draugas sako, — nusi
stebėjo šventas Petras. — Ir raganius buvai, ant 
žemės gyvendamas, ir mirei be kunigai Kaip gj 
aš tave tekį galiu dangun įsileisti?

— Ai aš tuo kaltas, kad eidamas namo iš pa- 
ka>; nu Šitai šiito kaimyno, kuris čia su manim 
stovi ir niekus t iuli na. paklydau ir sušalau. Kad 
uatekus savo pirkaitėm, aš patekau būna a. -y

— .>/;.«Junk' Km’p galima vietoje pirkios 
iitžDMi .meku:

— Atsitiko j u man tokia nelaimė, o kaip ji 
t *4? ko *š prteiC pež-inau. Būtų gal visai nAatsi-

niams neparodo. Jie nesiteikia net dalyvauti veiksnių 
suvažiavimuose. Jie steigia Visuomeninės Keikį-os komisi
ją, kas reiškia “antrąjį vliką”. Jie steigia aociąįinės glo
bos komisiją, kuri ateityje sukels nesantaiką su BALF-u. 
Jie pritaria biznio kompanijos samdymui tvarkyti pa
vergtosios Lietuvos laisvinimą. . ’ . '’’•V

Sunku suprasti, kodėl M. Drungni užkliuvo dr. Vyt.
Dargio VLIKo suvažiavime pasakyta kalba, kurią jis ya-Į 
dina “kovinga”. Ją skaičiau spaudoje. Reikia tik pasi
džiaugti ir jam padėkoti, kad daktaras taip ątvirąi pasi- Maskvai tarnaujantį kolaborantą Jaruzeiskį. -

1 ’ A. ’SvHonfs'
—

^Tebūsią nusidėjęs. 0 tu, šventasis Petrai, 
argi nebuvai Dieyuj nusidėjęs? Juk tu net tris 
kartus buvai jo atsižadėjęs, o aš niekuomet' Jo 
švento -vando neužmiršdavau, net ir girtas būda-

• "T** ' - • 4

tikusi, jei aš jo pakasynose nebūtau truputi iš- pasakyk, šventasis Petrai? 
gėręs. I

— Kaip matau, tu ir raganiavai, įr girtųok.
šventasis Petras, kiek patylėjęs/prabilo: 

’ — Tiexa, /lieko iapie tai nesu girdėjęs. Dan-

lite «* j^s dažniau jankė.efnuklę, ne kaip bažnyčią, 
^apfcktinolfeuo. ne čįeną žnpogų, ir aš jį neįtartą už '

kuomet perdaug. < ;-4
— Gerdavo, šventasis P.etraj, ir kaip djar ger*- i 

davo, — vėl Įsikišo Kukis. Nekartą mėginau i 
jį barti, bet kur tau paklajos tekis. Tik išjuok-1 
davo mane. Nevertėtų dangun įšileistž, t^>ą- ’ 
kentėtų dėl to truputį skaistykloje.

— Girdi, ką tavo draugas kalba? Ir dar drįsti
dangun veržtis. Eik. eik, iš kur esi atėjęs!... 3J žemės gyvendamas mėgo be reikalo žmones barti

Ir šventas Petras, kaip buvo gafeną spėti iš i 
[žingsnių, nusigręžė ir buvo jau beeinąs atgal, 
raktais barškindamas.
smarkiai kumščiais vartus daužyti, jog dangaus 

nJ'aa’tų šeimininkas buvo priverstas atgal sugrįžti/
i -h- Ko dar beldiesi ir triukšmjajuji veltui? Ar 
negirdėjai, ką esu-tau pasakęs! — rasčiąi subarė 

'šventas Petras.
— Turiu belstis ir ri'iukšmauti, jęa ni.eku>

kalbi, Šventasis Petrai. Ar kad žmogus, gyvas bū- . maR jgyviilėliū kąd nębfitų alkktfi ?

5-rfj, ^-p^idžiaugė.šventa PeU -atgaHt daryti, jei aš 3tai-
ąjw tave Safca tasai geras žmogus. ga m1fiau tu0 aiafcani pikto nepadariau MaUiWSJ **- 1

M neveltui tavęs nenonu dangun įsileisĮi. tu įideinfa «Ufa« uustfėjėfe o dabar esi’ 
- Z.”?U,S ■?“>,Ant ^šwnWi*as i- dar nLori nranęs

-ii', matyt, miręs dar neatprato. *
— Bet visgi tiesa, ka tu bažnyčią regiau lan- 

Bet skerdžius ėmė taip Ikei, negu smuklę! Gal ne tiesa? a?...
— Aš dėl darbo neturėjau laiko. '
— Gal ir tiesa, aš neneigsiu. Bėt tu,.švėM»vais 

Petrai, ąrgi ant žemės gyvendamas dažhitaj negu 
aš, laukei bąžtyrčįg? -! ’

Na, o aš gm^iU3 ganiau, kurių vįenų vai- 
kų priežMr^ wW^ay peikti. Argi ’nereikėja

damas, truputj išgėrė, tai jau tįak nu-sidėjęs, jog 
net dangun jo įsileisti negalima! Juk ir tu patsai 
gėrei ten kažkokiose vestuvėse, ant žemės gyven
damas. Ar gal užmiršai?

— Gerti tai gėriau, bet tuo aš niekam pikto 
nepadariau, tik suteikiau šeimininkams jr jau
niesiems malonumą.

i $ iš tięsų čia nekokia nusiltaMinias.
Bet visgi'tu be kunigo ir daf girtas .

—'Tai čia nusidėjimas? Argi aš^to ąoitojaut 
Tiesą pasakius, & ihsai'niirtr nesirėngiiąvi^ kad 
taip staiga ir netikėtai miriau; a& vifąivnesu 

Įkaltas. : v *" .
— Matai,'matais kokis esi u&ispyrėlįs! Nusj- 

dėjai ir neprisipažįsti, kad esi kaltas. ’

įsileisti da^gjwib -Ąf tai .gera, ai- tai teisinga, 
šventasis Petrai? ....

— Matyt, ait žetnės begyvendamas, tu gerai 
išmiklinai savo liežuvį, 4r aš nesugebu tau įrodyti, 

1 įog klysti, reikalaBdamas, feąd fove dangun įsi- 
lerstau. Palauk, pasišauksiu iškalbingesnį.

. 7~ neužtręk ilgai, šventasis Petrai. Ne
užmiršk, kad čia už dangaus vartų labai neda
lomi gtoyfeti • *

t e jau, tuojau I —ausirūpino šventasis
Petras bėgte nubėgo dangaus gtlumon.

— VisaS nesitikėjau, kad tb moki taip kalbėti. 
— pagydė skerdžių Kukis. — Tik nekalbėtai tiek

— Jei dangoje, nekalbėsiu tiesos, tai k ui aš 
ją turėsiu kalbėti?’paklausė jį skerdžius.

1 — Naujienos, Chicago. Ill — Tuesday, Nov. 23. 1982
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TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 335-4504, P*s» 06054

A. Locher SkLp&s QKagos nuėsto vaizdas

f 
f 

r fl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBi: AKIŲ LIGOS 

3W West 103rd Street 

Valandom pagal susi tan rr^

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim RcL, Westchester, HI. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis nariy susirinkimas įvyks sekma
dieni, lapkričio 28 d., 1 vaL popiet, 
Aneles Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Ave. Nanai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti ir turė
sime išrinkti valdybą 1983 metams. 
Eus vaišės.

Rožė Didžgaivis, rašL

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETR.1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 w. 71rt St. T«L 737-5149

Tikrina akis. Pritiko ,kinin, 

ir “contact leases”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*54 WEST Mrd STREET

Ofiac telefonas: 77S-28S0, 
^wdeacliag 44B-5M!

FLO1DA
Prostatos, inkstų ir ilapuihp 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33719
TeL (813) 321-420S

PERK KAUSTYMAI 
f M n V T

Liidimii — Pilna apdraus 
Ž£MA KAINA 

Primom Master Charge 
ir VISA korteles.

Re IERŠNAS. TeL 925-BC62

Apdraustas perkraustymeš
B įvairiu afctumy, 

ANTANAS VILIMAI 
TeL 374-1M2 arba 37W9H

SOPHIE BARČUS i
UMivfaj

Direktorių

BUTKUS - VASAITIS
i

T«L: OLpnpie B-1HJ

TeL: LAfiyctt* l-M7|

AJMULAMSQ 
PATARMAVIMAf

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL <0629

Vedėja — Aldona Daulcut 
Talrfj 77R-154J

RADIJO 1E1M0S VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos g mūšy studijos 
Marquette Pirkau

b į-LjJ
TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

trdfrnm&3C rat vakaro.
Visos laidos H WCEV stotie* 

banga 1450 AM 
it Petersburg, Pta.. 12:30 vai. p.n 

U WTIS stotfeė. 1110 AM bang*

26U W> 71st Street

U2A WKST 6VU STRKifiT J-llll
SOUTHWEST HIGHWAT, Pato. Hilu, ilt

$0 PERCENT OF 
ALL D.G'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER’ 
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

ft “Lietuvos Aidai
KAZĮ BRAZOtfONYTt 

Pre^nifM* wd»J»

CMcago, OUaoū GQ62> 
TeleL 778-M74

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

MŪSŲ MIRUSIEJI
1982 m. lapkričio 12 d. mirė 

"Tulpės” restorano savininkas 
Izidorius Augaitis, sulaukęs 75 
metų amžiaus.

Gimė Kuisių -kaime, Tauragės 
apsk. Giliame liūdesyje liko 
žmona Juzė, duktė Vida Pliškys 
su vyru, du sūnūs — Algirdas ir 
Romas, brolis Juozas ir kiti gi
minės.

Kūnas buvo pašarvotas lapkri
čio 15 d. D. Petkaus koplyčioje 
71-oje gatvėje. Laidotuvių išva
karėse maldas sukalbėjo kun. V- 
Mikolaitis. Vėliau buvo atvykęs 
ir klebonas A. Zakarauskas. La
bai daug buvo gyvų gėlių ir au
kų šv. Mišioms.

Lapkričio 16 d. 9 vaL iškilmin
gai buvo palydėtas į Šv. M, Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čią. Šv. Mišias atnašavo kun. V. 
Mikolaitis, pareiškė kunigų var
du šeimai užuojauta ir pasakė 
jjampkslą- t •'

Šv. Mišių auką nešė žmona ir 
sūnus. Pamaldų metu solo gie
dojo p-lė Stankaitytė. Vargo
nais grojo muzikas A. Kalvaitis.

Po šv. Mišių velionis buvo pa
lydėtas į Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapines. Apeigas atliko kun. V. 
Mikolaitis. Pabaigai sugiedojo
me “Marija, Marija”.

D. Petkus šeimos vardu daly
vius pakvietė pietų į Gold Coast 
restoraną. Maldą sukalbėjo sū
nus-

Į kapines palydėjo apie 40 ma
šinų. Pietuose dalyvavo apie 100 
asmenų.

Malonus bičiuli, tebūna Tau 
lengva ši svetinga žemė!

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAXtonight. .

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder."

__  IB

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Vladas mtvis

Taigi,

draugiškesniam vėjui papūtus, 
Pūtvis ėmė reikštis savo raši
niais. Pradėjo vėl rašinėli į Tri
mitą. nusiuntė trumpą, bet ideo
logiškai stiprų pasveikinimą Vi- 
suotiniajam Lietuvos Šaulių Są
jungos būrių atstovų suvažiavi-. 
mui, parašė straipsnių j mano Į 
redaguotus 
“Neužmiršk 
16-oji”. ’ 

šviesesnė ir PūtvĮo ideologi-

man parašė laišką, pavadinda-

šauliškus leidinius { 
Lietuvos ir Vasario

DR. DOMO KRIVICKO PRANE
ŠIMAS VLIKO SEIMUI

TeL: 652-5245

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS ’

MAT/OML OSTEOPATHIC MED/C//VE WEEK
70 BE OBSERVED JUHL 1900 BECAUSE...

Doctors of osteopathy 
D-O-'S, ARE THE FASTEST 1 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION, A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING * 

THE 1980'3.

M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIM i 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

jai palankesnė sąjungos nuotai-! 
ka vis dėlto jį veikė. Veikė ir ži
nojimas, kad jo bendraminčiai 
centre nuolat kovoja už jo grį
žimą. Gabi gale pradėjo artėti 
1938-jų mętų visuotinis suvažia
vimas. Sąjungai pirmininkavo 
Pūtvio ideologinę liniją visur, 
stipriai gynęs ir rėmęs Rapolas

; Skipitis. Krašto Apsaugos mini-1
• . Kr . X Z M.

pasirodo, J- Matusas į sterio kėdėje sėdėjo Sąjungos 
buvo teisus. Jei Putyis 1927 m. • Centro Valdybos narys ir Pūt- 
pradžioje buvo tituluojamas są-. vio gerbėjas Teodoras Daukan- 
jungos garbes pirmininku, tai jis i tas. Mano ir kitų* Pūtvio idėji- 
turejo būti išrinktas tik 11^26 m. ■ nės grupės narių santykiai su są 
visuotiniame suvažiavime (ar- Į jungos viršininkų Kalmautu bu- 
aa dar anksčiau). ■ vo nuoširdūs. Paskutinį kartą

Tačiau fakt. s lieka faktu, kad į bandžiau PūtvĮ įtikinti, kad da- 
Pūtvis šiuo savo titulu ir C.V. bar tai jau tikrai atėjo laikas 
nuolatinio nario teisėmis 1926 ir atsakymą
1927 metais taip mažai nepasi-į _ 
naudojo, kad sąjungos gyveni
me to beveik visai nebuvo jau
čiama. _ c *~

Truputį daugiau sąjungoje

< w-
, vCanipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

mas jį var3u
(Laišką aUpausdiRauTrimitę, bet 
niekur nepavyko gauti ano nu
merio). Tame laiške rašė gana 
jau būsią tarnauti Graužikų bu
rokui, toliau riebiam ir pasipū
tusiam, bet neturinčiam idėjos. 
Vien materialistinei kultūrai tai 
nauti esą niekšinga. Tad jei esąs 
reikalingas, atsisakąs tam buro
kui tarnauti ir grįžtą į idėjinį 
darbą.

Ir taip Putviui sutikus, po 
1928 m. birželio mėn. 17—18 d. 
d. visuotino suvažiavimo C. V. 
posėdyje jį išrinkome Centro 
Valdybos pirmininku. Tai pas
kutiniajai valdybai, kuriai Pūt
vis pirmininkavo, priklausė ne
maža aukštų kariškių, vienas ge 
nerolas ir keturi pulkininkai: 
geru Daukantas, pulk. Saraus- 
kas, pik. Kazitėnas, pik. Vėge- 
iis, pik. Rusteika. Kiti v-bos na
riai buvo dail. Žmuidzinavičius, 
Graurogkas, Vailionis, Brūvėlai- 
tis, Staškevičiui ir aš. Mikelke- 
vičius su prof. Stančium ir Grėb 
liausku-Grėbliūnu įėjo Kontro
lės Komisijom Indomu dar pa- | 
pažymėti, jog šiuo metu kartu | 
su Pūtviu šaulių Sąjungos va- | 
dovy beje dirbo du žymūs skau- I 
tų vadovai,Lietuvos Skautų Bro f 
lijos buvęs ir būsimas Vyriau- j 
šieji Skautininkai: Mykolas Kai g 
mantas ir Juozas šarauskas. LšS s 
viršininkas pik. Mykolas Kai- - 
mantas Brolijos Vyriausiuoju 
Skautininku buvo 1925 — 1927 | 
metais; nuo Pūtvio mirties metų 
iki bolševikų okupacijos ir vė
liau tremtyje (1945 —>1950) jis 
buvo LSB garbės gynėjas. Pik. 
Juozas Šarauskas, LŠS-gos C.V. 
narys, LSB Vyriausiuoju Skau
tininku buvo 1935 — 1940-siais 
metais ir 1941 m. mirė kankinio 
mirtimi Červenėje. Pūtvis paži
nojo ir daug kitu skautų vado
vų, skautų sąjūdį labai verti
no, džiaugėsi ir didžiavosi skau
tiškuoju jaunimu.

(Bus daugiau)

{Atkelta iš <7 pel.)

mūsų paramą tam tikrai vyriau- • 
sybei, apsvarstę kokia gali būti 
realistinė alternatyva. Yra Len
kijos klausimas. Mūsų alyvos ir 
dujotiekio sankcijas prieš Sovie
tų Sąjungą buvo nustatytos pa-* 
kelti kaštus dėl represijų Les-? 
kiįoj ir kad padrąsinti susitai
kymo procesą” (First Monday, 
vol. No. 8. Oct. 1982). j

t.e/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

-Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago. IL 60608

24 Hour Service

EUDEI"
GAIDAS-DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

HODEKNIŠKOS AIK. CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikitėc automobiliams pastatyti

PETRAŠ’BIELIŪNAS
U48 8a. CALIFORNIA AVE.
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Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų sąjungos susirinkimas

1982 m. lapkričio 19 d. prieš * jaut McAvoy, buvo nuvykę pas 
8 valandą vakaro pirm. Z- Mi- realeslatininką, kuris pardavė 
kuzis pradėjo susirinkimą, pa- 74‘M So. Maplewood namą. Ka- 
sve‘k-no dalyvius ir perskaitė dangi jo nerado, tai apie pusva- 
d enotvarkę, kuri buvo priimta. landį su plakatais piketavo. Vė- 
Be to, priminė, kad šiam: susi- liau nuvyko prie rezidencijos 
rinkime dalyvauja kaimyninių Downers 
parapijų delegatai, kurie nori 
kooperuoti su mumis prieš juo
dųjų antplūdį J mūsų koloniją.

D. Mockeliūnaitč- perskaitė

Grove ir kaimynystėje 
ėjo iš namo į namą ir pasisakė 
pri.š tą asmenį, kuris pardavė 
tą namą. Bebaigiant lankyti, at
vyko policija ir įspėjo, kad išsi-

rugs. 15 d. protokolą, kuris bu-; skirstytų. Plojome, 
vo priimtas.

. Mirusiu nariu nebuvo. Priimti 
trys nauji nariai: M. Balčiūnie
nė, V. Rupeika, A. Neveraushas. 
Plojimu pasitikome naujus na
rius.

Iš penkių delegatų pakvietė P- 
Jonikaiti pasisakyti apie orga
nizacijų kontaktą prieš negrų 
'veržimąsi į mūsų koloniją. J. Ba- 
ūevičus paklausė apie namo par
davimą negrams 7134 S. Maple- 
Avood gatvėje. Smulkiai painfor
mavo, kas buvo savininkas ir 
koks reales lafininkas pardavė. 
Paminėjo ir kitus pirkinius.

Taipogi priminė, kad prašė 
majorės J. Byrne skirti daugiau 
respekto mūsų užmojų reikalu 
ir pertvarkyti G3-cią gatvę, nes 
iš jos stambesnės prekybos 
įmonės išsikėlė.

Kitas delegatas J. Kinčinas 
irgi lietuviškai kalbėjo, kad 
agentai neturėtų landyti iš na
mo į namą pirkimo reikalu. Net 
5 parapijų klebonai, tarp jų ir 
mūsų klebonas A. Zakarauskas, 
pasirašė tuo reikalu Pro Memo-, 
ria. žodžiu, turi būti artimaš 
tarpusavio kontaktas prieš neg
rų antplūdį. Paminėjo, kad su
rinko 8.000 parašu dėl negrų 
išgyvendinimo iš mūsų koloni-1 
jos. Pirm./ Zj Mikužis dėkojo 
Southwest Federation už infor
macijas ir norąs dirbti kontakte.

J. Stonkus pasisakė kaip apie 
17 asmenų grupė (kurioje daly
vavo trys lietuviai), vadovau-

spalvotų fotografijų. Puikūs 
vaizdai Pašigėrėtini.

Dėl lietingo o.o dalyvavo tik 
75 narini.

K. Baukus

— Mažosios Lietuves Lietuviu 
Draugijos Chicagoje valdyba 
skelbia, kad ruošiamas 1918 me
tų lapkričio mėnesio Prūsų Lie
tuvos tautinės tarybos Tilžės 
deklaracijos apie norą prisi
jungti prie Didžiosios Lietuvos 
minėjimas šių metų lapkričio 
27 d., 7 vai. vak., Lietuvių Tau
tiniuose namuose, esančiuose 
6422 S. Kedzie Avė., Chicagoje. 
Kviečiame visus Mažosios Lietu
vos Lietuvių Draugijos narius, 
bičiulius ir prijaučiančius į šį 

'minėjimą atsilankyti. (Pr)

METAS PABUSTI
Ir tai darykite, nuvokdami

PardavInMd * Namai, laml — Pardavimsa t
UAL SSTAT* FOR »AL1 | R«AL 1STAT1 FOR 1AL®

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSĮMOKt.TTM ALS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS '
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ ROŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.— 778-2233 -•

Iš delegatų dar vienas pasi
sakė, kad norima įtraukti kon- 
gresmaną Russo, kadangi jo ra
jonas. Buvo ir daugiau paklau
simų. Pirm. Z. Mikužis dėkojo 
delegatams ir paklausėjams.

Statuto keitimo klausimu kal
bėjo pirm. Z. Mikužis, J. Bacevi
čius, J. Bagdžius, K. Leknickas, 
J. Skeivys ir kiti.

Sudaryta šios sudėties komi
sija: J. Stonkus, Br. Erčius ir 
pirm. Z. Mikužis. Ji peržiūrės 
senos valdybos projektą ir sude-!
rins su naujais pakeitimais. Po dabartini laiką, kad jau metas 
to, susirinkimas turės patvir- .’jums pabusti iš miego, nes dab.T 
tinti.

Sekančiame susirinkime turės. 
būti renkama valdyba naujai 
kadenei 
ties nominacijos komisija. 
Slakėnas. J. Bacevičius, R. Si-Į8:43 vaL vakare ^dijo banga 
mokaitienė. į1430 AM per ^Lietuvos Aidus”.

Spalio 8 d. buvo rengiamas! Sekmadienį 9 vai. iš ryto per f 
Dariaus-Girėno posto 50 metu Sophie Barčus radiją išgirsite! 
jubiliejus. Kai B. Klemka pa-j"Mano kelias sustoja Čia”. j 
kvietė nupirkti vienam stalui bi-! Parašykite mums. Prisiusime •------------------------ .................. . _____  _ ___ __ _

„lietus po 25 dol. asmeniui, tai su-:knN^^? • praeities tavo sūnūs rūnkas P. Binkis visus pakvietė stropiai saugomą. 1924 metais 
sirinkimas nubalsavo. Pasirodo,pe stiprybę semia . | kavutei. - (buvo įkurta dabartinė Mongoli-
kad nebuvo Dariaus-Girėno skry-J Mūsų adresas: Lithuanian i Pasekite spaudą <apie rengia- : jos liaudies- respublika, kurią 
džio minėjimas, bet tik Legiono .Ministres, P.O. Box 321, Oak T —* -.
posto šventė ir panaudota prieš-• ^-awn» 60454. 
rinkiminei propagandai. J -----------

j išgelbėjimas yra prie musų ar 
čiau, negu tada, kai įtikėjome' 
(Rbm. 13:11).

V. AAUX * A U4. V v*. * V « J A A VA K ft J

įjai, tai šrinkta šios sūdė-i- Pasiklausykite Gerosios Nau-: 
iininacijos komisija: M. Jienos Lietuviams” šiandien

Beržas Lietuvos pajūryje 
-* (Laurinavičiaus drožinys)

9 vai. kan. V. Zakarauskas publika. Abi dalis skiria 100 my> 
malda baigė susirinkimą. Pirmi- lių platumo karinė zona, kuri

muš Lietuvos Vyčių parengi
mus.

Iš viso dalyvavvo virš 40 as-
Išklausėnie B. Klemkos poros ‘ LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO- K. P.

pranešimų. Gal kas nors ir pa-; BOS SUSIRINKIMAS į --------------- v -------- ----- -
sinaudos? i . e.v. Į —Lenkijos karinė valdžia, po rašė daug knygų apie komuniz-

Pirm. Z. Mikužis prieš baigda-j 19^2 m. lapkričio 16 d. 8 vai. pasitarimo si>. arkivyskupu Jo-jmą. Vienas didžiausiu jo darbu 
mas 9:30 vai. susirinkimą, pa-'šv- M- žarijos Gimimo parapi-)Zef Glemp, pranešė, kad popie-1 yra nišų revoliucijos istorija, 
kvietė pažiūrėti p. Bražionio pa--^os sa^‘ie P*.1™- ®inkis pradžius Jonas Paulius II lankysis 20 metų jis ištarnavo diploma- 
rcdėlės — Marquette Parko dėjo susirinKimą ir dalyvius pa- j -Lenkijoje ateinančiais metais.

— — ■ — ( sveikino. Dvasios vadą kan. V. j^Vizitas prasidės birželio 18 d.
. {Zakarauską pakvietė sukalbėti L -

1 malda i Šv- Kazimiera.i - -
i Po to, pirm. P. Binkis pe

Kinija sutiko pripažinti.

— Lapkričio 3 d. mirė žymu
sis britų istorikas E. H. Carr, su
laukęs 90 metų amžiaus. J iš pa

tinėje tarnyboje. ' 1925 metais 
dirbo britų ambasadoj Rygoje/ :

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

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

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

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

CHECKERBOARD brick 6 flat:

2 - fives, 4 - threes.
Full basement. Maintenance free 
and in excellent condition.-Live 
rent free and collect good in
come. Call for appointment now: 

ask for Stanley or Tony. ;
Red Carpet Beaulieu Realtors 
5341 W. Balmont 282-7979

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr«It9 

3*rantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tok 927-3559

DĖMESIO
62-«0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui su+omvbllio 
Liability apdraudimas panslnlE- 

kams. Kreiptis:
X LAURAITI!

5645 Se. ASHLAND AVĖ.
.... TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visy rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ALVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

~ Chicago, IL 60629 
434^9655 ar 737-171/

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yn seniausia, didinusia Ir turtingiausia lietuvių ^ratemaliai ar- 

^auiixciX lietuviam ištikimi ramaujėiiti jau per 92 ruetrx

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsd ir kitiems, kurie tuos 
daibus dirba.

—Smokėio daugiau tarp AŠTUONIS WLUONUS doleriu ' ; 
apdraudę savo nariarnK-

S-A— audra u ežia Pigiausioms kainomig neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

£LA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endo-Fment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, seki ančiaz 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

aLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: 
SLCOO apdraudof tuma temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose- Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jum 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
’* S Nov Yert, PL Y. 10OC1

' Ft7 W. p.
Ttt on) ia-tnc

— Jail 760 metų-' Mongolija pa
dalinta į dvi dalis. Didesnioji

— Lapkričio 7 d. pirmą kartą 
buvo išbandyta Temzės upės 

i. kuri turi apsaugoti 
1

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

skaitė dienotvarkę ir sekretorę • dalis, 3,500,000 gyventojų, pri- užtvanka, km- a^au^vii 
S. Nieminski pakvietė perskai- j klauso Kinijai, o kita (1,500,000 Londoną nuo potvynių. Naujoji 
tyti praeito susirinkimo protę-* gyventojų) yra Sovietų sateli- pakeliamoji užtvanka savo didu-.
kolą. Priimtas be pataisų. Sky-jias 

irių vadovai padarė iš savo veik- ' 
los trumpus€praiįėšinius.
, Kan. V. Zakarauskas paminė

jo Amerikos ■vyskupų suvažia
vime, kuriame svarstomas ato-

' minių ginklų panaudojimas bū- 
. simame kare. Vyskupų nuomo- 
1 nės skirtingos.
į Seniorų vyčių pirmininkė A. 
Gabalienė kvietė visus dalyvau
ti tradicinėse Kūčiose^' kurios 

! rengiamos .gruodžio 19 d. 2 vai.
■ Vyčių salėje.
j Dailitiinkas Ant- Sapočkinas 
į išstatė nemažai lietuviškų kry- 
! žiu. Tikrai Įdomi parodėlė. Visi 
I gėrėjomės. Antanas Sapočkinas 
1 informavo apie šios rūšies paro
dėles, kurios sukelia susidomė
jimo.

— Mongolijos liaudies res- mu yra pirmoji pasaulyje.

JAU ATSPAUSDINTA
J, KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNY^IšLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ;
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys

Tek 585-6624

LIUCIJA’
Miko šileikio apsakymu knyga1 .. -T . J.

Į “Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Avė.. Chicago. IL 60629.

Pirdavim&f 1? Taisyme *'
West Sereef

T»L REpuMIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 6063Z Tel. YA 7-5980

M. ŠIME ū S
Notiry Public ; •

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiij

HOMEOWNERS POLICY

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS JT 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
>aruo$tą' — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

j Knyga su formomis gauna.
I ma Naujienų administracijoje.

F» Aeefd
UOtfc W. m M 
įvertu Park, UL 
60641, . 424-UM

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI. ’ 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

rusirūpininų ... '*? _____________________ _  *8.00

— Kokius laikraščius skaitai, 
poniute?

— Jokių, kadangi pas mane 
kasdien ateina kaimynė, tai vis-

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629 : H

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

. KAINA — S17. (Persiuntimūi~pndėti $1) 
" ’ Siųsti čekį:

rr^ Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608 ” 1 ——

fUMrupininu — . _____________

Dr. A. J. Gusmo — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Go*sen — AUK«TA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik___
Galima 'taip pat. tržaakyti paštu,’ atsifprtua čekĮ arba 

mooey orderį prie nurodytos tfialnos pri- 
r dedant SI persiuntimo (Baidoma.

_____ _____ _____ _ ■'

Į3.00

F2.00

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAITTS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. KedzU Ava.
Chicago, UI. 60629

Tel: 778-8000 ,

PATS SKAITYK IR DAR KL 
Į TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS*’

6 Nauji an oe, Chicago, 8, HL Tuftiday, November 23,




