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^VASIHNGTON. D C. — Pa
lijęs premjeras Spadolini antra-

r AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
į SUVAŽIAVIMAS

42-ras Amerikos Lietuvių Ta- .■ .—----------
rybos suvažiavimas Chieagoje. NAUJAS VOKIEČIŲ SOCIAL- .diėni atskrido i X\ashingoną iš- 
L’et. Tautiniuose namuose, spa-| DEMOKRATŲ VADAS 
lio 30 d. buvo darbingas ir pra-} ,
ėjo su pasisekimu. Jį atidarė |r ki"^*’soėaidėmokrata pa'rli- 
pravedė pirm. dr. Kazys Šid
lauskas. Invokaciją sukasbėjo 
kun. .dr. Ign. Urbonas, prašyda
mas Dangaus pagalbos ALTo 
darbams, siekiant Lietuvai lais
vės. . .. ‘ i

Suvažiavimui pasikeisdami pir- dnnokralanis.

j aiškinti susidariusius santykius.
T7 i -rr i - > T7 I Italijos premjeras nuėjo suBONA, Vak. Vokietija. — Vo- 1 | i . H J .’ ' J ' prancūzais, kai kilo klausimas

~ apie pardavima Tarvbu Sajun- jos Centro komitetas nauju par- - . .; / . - “ , .. ..' , .y . , tt t A gai reikmenų tęsiamam duiobe-Inos vadu išrinko Hans Jochen .°.-. \ •• -i v, i kiui. Prancūzai turėjo reikabn- VogeL Jis kelis melus buvo 3 ; - - ,.. , •• . • u , j ‘gus kompresorius. Kiekvienas(Berlyno socialdemokratu vadas, ? . . j i •1 t ‘ , ju kainavo /01,009 doleriu,o dabar jam teks vadovauti vr- IJr . . .. . , ‘, vr r - x-- i Prancūzams buvo reikalingi do-sos Vakaru Vokietijos social- . . * ... . ., , ,4 : lenai. Prezidentas leido bendro-
,, j vei parduoti kompresorius, In-t 

Buvęs kancleris H. Schmidt, tiktai vėliau paaiškėjo, kad tie 
oriai yra specialūs. Ita- 

Svelkatos lai to nežinojo, o dabar jaučia^

mininkavo ALTo vicepirminin
kai: T. Blinstrubas, P. Dargis,
ir>ž V. Naudžius, dr- V. Šimai-1 griežtai asisakė kandidatuoti į kcnip 
tis, dr. J. :Valaitis. Suvažiavime partijos vadovybę. ' ....
dalyvavo 52 valdybos - Tarybos Į stoką jis padėjo pagrindam Datf i kad yra įsivėlę į Ameriką lie-' 

-’čiančius nesusipratimus. I 
! Premjerą Spadolini pasitiko į

> į eitų, metų pabaigoje .Vokietijos ; Valstybės sekretorius George.

nariai, 12 skyrių atstovų, 10 or-į gelis nežinojo, kad jo širdis bu-’ 
ganižacijų? atstovų. 39 svečiai. [vusi silpna. Pasirodo, kad pra- Į 
Iš viso.113, het buvo dar ir nesi- 
registravusių svečių. Aukų su-' kancleriui buvo padaryta širdies. Shultz, be! prancūzų sulaužytą

operacija ir įdėtas širdies ritmą pažada aiškino teisininkai.rinktą 6,600 dol.
Į naują vadovybę, ALTą su- padedantis nustatyti elektros Į 

darančių organizacijų pasiūly-j laikrodis — pacemaker. Hel-j 
mu, įėjo šie asmenys:

Amėr. Liet. R.K. fe

laikrodis — pacemaker. H ei- j 
mut Schmidto širdis buvo su-{ 

į? silpnėjusi, plakė labai lėtai. Bu-j

PATRAUKĖ TEISMAN 
DAR 386 TURKUS

Gr. Mėiluvienę, ady. S. Kuprį; būti labai sveikas žmogus.
į valdybą---- V. Naudžių-ir A. Į
Domanskį. Į iždo globėjus — Vy-1
tauta Yuciir.

• . i
Socialdemojcratikį tarybą pa-i .Jspanija^^ j

skirti: M.;Gudelfe, tA,;Mąčionis, piežiu^-Jeinas.^^ųlius HŽtrukti' kelias savaites, kol
M.' Pranevičius, K. Burba, Br-' jos karaliaus jtfiiį&ose autradle-1teismo nariai ištirs kiekvieno 
Spfidįenė, A. Sukauskas, dr. J. • nį susitiko7 su įtakingesniais Is-^nusikaltėlio veiksmus ir suži- 
Valaitis; į valdybą: dr. J. Valai-. Panij°s visuomenės, veikėjais, jkuriais sumetimais jie tuos 
tis, M. Pntnęvičius. Į iždo glo-* Pakviestųjų arpe buvo ir 40: me- Į teroro veiksmus vartojo, kuriais

POPIEŽIUS PASVEIKINO 
SOCIALISTŲ VADĄ

I Kariškojiįtųrkų vyriausybė hu-
• vd suėmus} apie tūkstantį žmo- 
I nių, suskirstė juos į panašių nu-
• sikaltimų grupes ir pradėjo jų 
j nusikaltimus nagrinėti. Byla ga-

Frank D. Savickas išrinktas į Illinois Senatą, kur jis ir 
toliau galės parodyti savo gabumus įstatymams ruoš.i.

IRANAS BOMBARDAVO MANDALĮ,

tų advokatas Felipe Gonzalez, j sumetimais padėjo teroristams,
____  _ ____________ Ispanijos karalius,, snpažindą- kuriam galui juos slėpė, jiems 

rūbas, P. Bučas, V; Abraitis, E.lmas susirinkusius veikėjus su teikė ginklus, pinigus ir kitokią 
Bartkus, Pr Kašiūba A Laiku-' besisveeĮuojahčni popiežiumi, paramą. Vieni teisiamieji pri-’ a-* -. 7 ■..t ;’ -. ji.:__ i ____ ( ?

"'Man' garbe'supažindinti}ganizacijoms, o kiti su jomis tik pradėjo pulti visame pasienio

bėjus — A. Sukauskas.
Tautinės sąjungos: T. Blinst-

nas, .T. Valkiūnas; į valdybą: T. 4 tarė:
BUnstrubaš^f'T? Bučas. Ųižido — 
globėjus - ,_________ . . - . . . .

Sandaros:' A. Devėnienė, T..tijos pirmininku Felipe Gonza-}

. Vieni teisiamieji pri
klausė revoliucinėms teroro or-

FRANK SAVICKAS, MARTIN RUSSO, 
G. DUNNE, T. HYNES IŠRINKTI

VISAME KRAŠTE ŠĮ KARPĄ BALSAVO ŽYMIAI 
DIDESNIS BALSUOTOJŲ SKAIČIUS

WASHINGTON, D-C. — Prc- 
I zidentas Ronald Reaganas labai 
; aktyviai dalyvavo rinkiminėje 
‘ kampanijoje, bet paskutinėmis 
dienomis jis sulėtino savo žings
nį. Pradžioje dar planavo aplan
kyti rytines valstijas, bet į ry
tus ir šiaurę jau nevažiavo. Pre- 

Į zidentas įsitikino, kad jo. kalbos 
• jau neįtikina klausytojų.

Trečiadienio rytą, 10 valandą, 
t prezidentas Reaganas,. pasitaręs 
į su Baltuose Rūmuose buvusiu 
1 viceprezidentu George Bush, 
’ laikraštininkams pareiškė: 
j —-Prezidentas turės glaudžiau 
Į bendradarbiauti; su demokra

tais. Piripon eilėn teks dirbti su 
deni okra tų pa r t i j o j e sa nčia is
konservatoriais, o vėliau teks 
tartis ir su kitais partijos na
riais.

Prezidentas pastebėjo, kad 
rinkimai b-Qvo rimtas įspėjimas 
respublikonams. Prezidentas .pa
tenkintas, kad respublikonams 

"pavyko apginti savo žmones? 
Senate, bet* apgailestavo, kad 
Senato daugumos vado duktė, ' 
kandidatavusi respublikonų par-! 
tijps sąrašu, rinkimus pralai
mėjo.

Visai kitokį pareiškimą pada
rė . Atstovų Rūmų pirmininkas r Thomas Hynes laimėjo Gxdele 
Thomas O'Neill: — Krašto gy- j baLsų dauguma. Laimėjo ir 
vsntojai kirto stiprų smūgį res j Martin Russo, D. Durkin ir kiti, 
publikonų partijos vadovybei, Atstovas Frank Annunzio taip 
vedančiai tokį žiaurų ekoneminį 
gyvenimą: paskolos neįkando- 
mos, prekės brangsta, didelis ] 
nedarbas, santykiai su užsienio: 
valstybėmis pablogėjo. Visa tai j 
paveikė,balsuotojus. Jie balsavo! 
prieš respublikonų parinktus 
kandidatus gubernatoriaus pa 
reigoms. Respublikonai antra
dienį prarado 9 gubernatorius. 
Vienu metu buvo susidaręs įspū
dis, kad respublikonai gali pra
rasti keturis senatorius, bet pas
kutinės žinios sako, kad respub 
likonai pajėgs išlaikyti tuos se
natorius, kuriuos buvo pasirin- * kainavo $ 12X.

kę prieš porą metų.
Dar ne visi balsai suskaičiuo

ti. Vienur sugedo balsams skai
čiuoti mašinos, o ktur balsav’il
sių skaičius žymiai padidėjo. 
Viena priedinė valanda davė 
progos iš darbo grįžusioms vy
rams ir moterims eiti balsuoti.

Anksčiau, kada balsavimo lai
kas baigdavosi (J vai. vakaro, tai 
apie 12-tą vai. jau žinodavo, kas 
kiek balsų gavo ir kas yra iš
rinkti. Tuo tarpu šį kartą Ein- 
kimm rezultatai antradienio 
naktį dar nebuvo žinomi. Jia/ne- 
byvo žinomi ne tik Chieagoje, 
bet ir kitose valstijose. Antra
dienio vakare George Dunne, 
Cook apskrities tarybos pirmi
ninkas, dar nedrįso pasakyti, 
kad jaučiasi išrinktas, dar daug 
balsų reikėjo skaičiuoti. Pana
šiai buvę ir su sen. Frank D. 
Savicku. Balsavusių už jį skai
čius nuolat didėjo, bet staigiai 

-pranešė^ Savicka i iš
siimi tas. Netrukus paaiškėjo,

• kad už Savicką balsų skaičius 
Į buvęs dar didesnis. Vėliau buvo 
! praništa, kad senatorius Frank 
Savickas laimėjęs.

Dar vėliau paaiškėjo, kad

pal laimėjo.IRANIEČIAI SI TRAUKĖ GALINGAS JĖGAS
Į įVISĄ BASROS VERSMIŲ SRITĮ 

klauso ir pajėgia sustabdyti ira-. 
niečius.

Sudano prezidentas buvo at
skridęs į Iraką, žadėjo padėti, 
bet iki šio meto jie savo karių1 
dar neatsiuntė. Irako preziden-j 
tas tarėsi sų Jordanijos kata-j 
linini, kuris prieš metus priža
dėjo padėti Irakui gintis nuo 
Irano fanatikų, bet ir jis savp 
karių dar nesiunčia į Iraką.

BAGDADAS, trakas. — Pir- 
madienio rytą Irano karo jėgos

ruože. Patys smarkiausi mūšiai 
prasidėjo šat al Arab srityje. 

Kuzienė, J,’ Kuzas* .Iri, dr. V. 'lez, kuris gruodžio pradžioje j nijoje. Pirmon eilėn jie nori Iraniečiai sutraukė į pasienį 
Dargis, dr. kAšIdlauskas, Gr. La- i vadovaus vyriausybei. ‘-u

V. Abraitis. Jus sū Ispanijos socialistų par-j bendradarbiavo.

__  _______ ______________________ „ . !sustabdyti kelią bet kokiemspausias karo ir Pradėjo 
zauskas, dr- A. Budreckfė Į vai- Į Popiežius šiltai paspaudė! perversmams ir naujam kraujo '• puolimus Basros srityje, bet 
dybą dr. k. Šidlauskas" inž. jauno socialistų veikėjo ranką, praliejimui. Pilietine karo metu buvo atmuštu Jie puolė sat ai 
Gr. Lazauskas. Į iždo globėjus Vėliau jx>piežius turėjo progos jspanai jau praliejo daug kraujo, j * \ ' . . . ‘
— A. Chaplikas. ’pasikalbėti su advokatu Gonza-1 bendradarbiavo. P;1“ "y1’- T~

Susiv. liet. Amerikoje: E. Mi-'lez aP>e priemones, kurias so- lambule, kur nusikaltėliai paro- 
kužiūtė, A. Chaplikas, P. Dargis. 1 Ralistai pageidaują įvesti Ispa-. dė daugiausia energijos. x °*.
T --  Pnv Florrric - _ - — ------ .--------------- - ' ■■■'■ -—»■■■

bet

— Turkijoje veikė dvi revo
liucinės organizacijos. Viena va
dinosi Dev-sol, o antroji Dev- 
yol. Be to, veikė trečioji, pri
klausanti nuo rusų.

Į valdybą — Pov. Dargis.
Liet. kat. susiv. Amerikoje: 

Th. Mack, dr. V. Šimaitis, V. 
Yucius. Į valdybą — dr. V. Ši
maitis.

Amer. liet. R.K. moterų sąjun
gos: J. Rotsko, A. Gabalienė, H.1 
Rodis- Į valdybą—A. Gabalienė.

Lietuvos Vyčių: dr. L. Kriau- 
čeliūnas, dr. L. šimutis, Ann 
Marie Kassel. Į valdybą — dr. L. 
Kriaučeliūnas.

šiaurės Amerikos liet, studen
tų s-gos: R. Tričytė, Sv. Kere- 
lytė, J. Bobelis. Į valdybą — R. 
Tričytė.

(Bus daugiau)
(ALTo informacija)

KALENDORfiLIS
Lapkričio 4: Karolis, Arūnas, 

Kiaunė, Maivyda.% Pušė, Oru- 
nas, Manė.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:42. ‘

; Arab ruože. Ten jiems pavyko 
j pasikalbėtėsu advokatu Gonza-1 bendradarbiavo. Byla vyks is- Į prasilaužti ir užimti kelias pozi- 

. ’cijas. Puolė ir toliau į šiaurę, 
**.|bet sienos neperėjo.

j Pačioje Irako šiaurėje Irano 
, lakūnai bombardavo Mandali
J miestą ir jo apylinkes. Didelių — JAV ambasadorius Salvado- 
»nuostolių iraniečiai nepadarė, re trečiadienį įspėjo- Salvadoro 
todėl vėliau ir nebandė per šie- vyriausybę, ragindamas gerbti 
ną veržtis.

Irakiečiai yra informuoti, kad Į 
mula Chomeini 1>qvo pasiryžęs 

‘suduoti mirtiną smūgį Irakui, 
bet per dvi dienas jie į pačią Ira
ko teritoriją neįsiveržė.

Prezidentas Sadam
- pavojingiausioj vietoj

Prez. Sadam išvyko į šal 
Arab. Jis visuomet išvyksta į 
pačią pavojingiausią vietą. Ka
riai neleidžia jam vykti į pavo 
jingas pozicijas, bet labai daž 

ė nai jis juos paragina žygiyoti 
pirmyn.

Iranas turi šiek tiek daugiau j sį su civiliais. Daugelis sclvado- 
lėktuvų, bet jie nedrįsta veržtis 
į Irako teritoriją. Jie apšaudė 
Mandali pakraščius, l>et paties 
miesto nelietė. Jie sukinėjosi Sat 
al Arab srityje, bet j Basrą taip 
pat nedrįso skristi.

Sadam Uusejin« pataria sa
vo kariams prisileisti priešą arti 
ir tiktai tada pulti. Kariai jo

SALVADORUI (JAU 
SUSTABDYTI PARAMĄ

SAX SALVADOR, Salvadoras.

Kongreso atstovas Martin Busso laimėjo rinkimus 
dar vienam terminui.

ai

vyriausybę, ragindamas gerbti 
krašto piliečiu teises.

I *
— Jeigu Salvadoro vyriausydx*' 

i neprisilaikys demokratinės san
tvarkos ir negerbs pagrindinių 
žmogaus teisiu, tai JAV n be- 
duos jokios paramos, parrįš- 
kė JAV ambasadorius D. Hin
ton. — Mums kelia susirūpinimo 
tas faktas, kad teisinė jūsų sis
tema nebeveikia. Jeigu kas nysi- 
žengė, lai teismas tiri spręsti 
padarytą įstatymų laužymą, o 
jūs vietoje sprendžiate-

Amerikos ambasadorius turė- 
; jo galvoje Salvadoro karių elge

rkčių išbėga užsienin, nes žino, 
kad kariai nesilaiko įstatymų.

Salvadoro biznieriams hepa- 
tinka amliasadoriaus Hinton pa
reiškimas. Vienas biznierius vie
tos dienraštyje įdėjo viso pusią 
pio pareiškimą, kuriame tvirti- j 
na, kad JAV ambasadorius ki
šasi į Salvadoro vidaus reikalus.

— Japonų valdžia nepripažįs
ta nuostato, draudžiančio gau
dyti ruonius. Japonams ruoniai 
reikalingi, jie neri turėti teisę 
juos gaudyti.

Trečiadienį aukso uncija

George Dunne išrinktas Cook apskrities tars bos nariu.



TRAUKIA TEISMAN VAGIS

Richard M. "Paley

nias motorinis vežimas, o vienas 
i j kiekvienų 150 vežimų buvo 
pavogtas laika 1981 metų.
' Auloniobilių vagysčių įtaką j 
ipdi audus kainas Cook apskrb 
‘yje nurodo viena didžiųjų ap 
I raudos bendrovių. Kad ap
traukti naują Chevrolet Impala 

automobilį, bendrovė reikalauja 
>12 dol. vien tik už bendros ap- 
mlies (comprehensive) apsau
gą kai kuriose CIūcagos apylin 
kėse ir 140 dol. kai kuriuose 
priemiesčiuose. Tas pats CKėvro 
.et apdrausti Mihvaukee’je kai
nuoja 65 dpi; Iujs Angeles’e — 
134 dol.; Dallas’e — 118 dol. ir 
Alinneapolis’e bei Atlantoje — 
58 dol. Island ir Peorią
gyventojai moka žeiųiaų — $40. 

'račiau kaštai čia nesibaigia. 
Chicagos Policijos Departamen 
tas (yrį 70 tyrinėtojų, cjifbapcių 
pilną laiką automobilių vagys
tėms išaiškinti, o valstijos ir 
apskrities valdžios turi stam
bius vienetus, atliekančius auto
mobilių vagysčių išaiškinimus.

Teismo ir kalėjimų žinybos 
taip pat jaučia, kad skaitlingos 
automobilių vagystes suėda jų 
finansus, o jau nusilpusi auto
mobilių pramonė praranda bili
jonus dolerių vogtų automobi 
ių išnarstymo dirbtuvei atsar

ginių dalių pfekyboje-
Nacionalinio Autom. Vagys

čių Biuro žiniomiš,’ I960 melais 
maždaug 99$< vogtų automobi
lių buvo surasta, bet jau 1981 
melais šis santykis buvo mažes
nis nei 52%../ ’■ '

Išaiškintų automobilių vagys
čių skaičiaus santykis taip pat 
mažėja; nežiūrint-Chicagos poli
cijos centrinio^ .vagysčių vienete 

risiams. frft daviniais; 'praeitais S’“!“ su
metais 'Jungtinėse valstybėse‘’'WW'“

Visas šis drastiškas sumažėji 
‘ mas atsilispia i egzistenciją or
ganizuoto kriminalo ir jo vogtu

Cook apskrities prokuroras 
Richard M. Daley gaudai iš
siuntinėtame pranešime -paskel
bė. kad kovai prieš organizuotą 
automobilių vagystę yra įsteigia
ma koordinacinė taryba, kuri 
bus sudaryta iš įstatymų vykdy
mo, apdraudos įr t automobilių 
pramonės vadovų. Tarybai vado
vaus United Airlines saugumo 
įstaigos direktorius. William F. 
Beane, turįs FBI tarnyboje 27 
melų stažą ir buyęš Chicagos 
FBI įstaigos vadovas.

Toliau pranešime prokuroras 
Daley aiškina: \

^Automobilių vagys nebėra 
vien pas* važinė lojai malonumui. 
Jie yra organizuoti knminalis-; 
tai su Vagilį linkių, išnarstymo? 
dirbtuvėmis1 ir/paskirsljlojaisr 
Dešimčių milijonų vertės tų krį- 
minaiistū pavogti ahtomobiiiai 
lUmojuja- ‘.kiekvienais metais 
reiškia vis aukštesnes ir aukš
tesnes apdraudos kalnas -moto-

mažėjoj nuo 25:7metais Jungtinėse ?vapstybėse 
buvo pavogta 1,073,988 automo
biliai, 31 bilijonų vertės. Illino- 
juje tas nuostolis sudarė 170 mil.
dol., d Chicagoje — 86 mil. dąl.į’ - . ... .v . , ’- ,. ~ ~- J automobilių išnarstymo dirbtu-

Naeionalinis automobilių vą-.pdų prekybą.
gyscių tyrimo biuras pranešė, Būdavo, pavogtas automobilis 
kad kas 29 sekundes pavagia-\ randamas paliktas gatvėje už

Tai yra viena mūsų žemės dar

Antanas Rukšlelė Gubos

1 CholofUąs yra žinomas kai* 
po priemonė sustabdyti burnoje 
na©ąk»nį kvapą.

j Jis taip pat vartojamas dantų 
apsaugai nuo puvimo.

J Bet tąi dar ne viskas. Jis at* 
lielęa ir daug kitų nuostabių 
pareigų.

f Chlorofilas yra sudėtinė che* 
: minė medžiaga, užtinkama viso- 
į je floroje arba augmenijoje, ku- 
[ ri, saulės šviesos įtakoje, padeda 
: augalams gaminti sau maistą iš 
1 oro, vandens ir mineralų. w

Ne gana to, dėka chlorofilui, 
I sužaliuoja medžių lapai, žolė ir 

įvairios gėlės.
Tačiau kaip tas procesas vyk

sta, iki šiol dar nėia išaižkin^

kelių Įnyjių. bet dabar brangūs 
liuk^iisiniai automobiliai, ke
lioms valančioms praėjus nuo jų 
pavogimo, būna išnarstomi į ne- 
atpažįstanias dalis. ’ v ”

Automobiliu vagysčių statisti
koje nėra parodytas*smurtas^ su
pąs a u to. vagysčių krinųnąlo 
tarpųsąvę kovą išnarstymo dirb
tuvėms koptrpiiubli. kas Cook 
apskrityje yra pareikalavę kele 
to gyvvbiu.- -■ V’ * * < -F;

Cook apskrities valstijos pro
kurorų Richard M. Dalęy įstai
gos spaudai išduotame praneši
me skaitome: \

1^1 rugpiūcio> 16 d. vaka
re 9 vaJ.- jaunuolių būrelis, pasi
baigus sporto žaidiinanis, sau 
iin|csmąi .šnekučiavo Piotrows 
ki’o ■ (4247?W. 31 jt St.), 
kai iš priešingoje gątvės*pusėje 
stųyęįpsio motorinio vežimo 
(Vąn) dų jąųpųplįai prį-1 
siąr jįno įf ąl|4ąrė aklai ^e pąsi- 
rinkimo . is šaunamųjų ginklų; 
kulkų ųgaf

Galvpn palaikytą kulka yįelo- g

je užmušė skautę ir ligoninės James Solo, 20 m., ir kaip nusi- 
darbininkę Julie Limas, 16 m., kaitimo sąmokslininkas — Ru- 
ir, kulkai perkirtos sprandą. ' ben Palomo, 20 m.
taipgi vietoj buvo užmuštas Hec- j Tardymo metu paaiškėjo, kad 
tor Vaienąnų, 18 m-, atostogų į Ayara Westchesteryje, kur jis 
parvykęs mąriųų karys. Sužeis- gyveno, tą pačią dieną (prieš 

į. vykdant žmogžudystę) savo šai: 
kos nariams minėjo atsiKeršiji-

tas buvo Juąn Pagilia, 19 <n.
Chicagos policijos (Gang ir! - - ,<7. \ ? • I nią pries kitos saikos nanus.Violent Crimes) viepetų sekliai,) .< i • " i laciau, nei vienas is nužudytųjųKaip prokuroras Ualey juos pa- į .• , . . .. r /

. ... . . . .. į jokiai galviu saikai nepriklausė.,giriančiai mini, atliko savo uz- , ° ri, 4
ri . - j Ayaia ir Solo pnpaiznti kal-uuoii labai gerai, kartu su dau- . , . . . , . . •J t ' .. .v. rais sutartinai įvykdė zmogzu-gclm civilių iiutlminkų, įsaisKi- , . . J \° dxrcf-c ir m onL’iodystes, ir jų laukia visam am

žiui Kalėjimo bausmė, be teisės 
gauti bausmes sutrumpinimą 
(parole). Palomo pripažintas 
kaltu sąmokslu vykdant žmog-

aant žmogžudžius, kurie,. sulipę 
į mašiną, buvo pąsišalmę £ nu- 
sixainmo įvykio vietos.

Išaiškintieji Įusika|(ęHąi yra:
|pietvakarių gatvių šaikos (gang) žudystes. Jo laukia bausmė iki
pasižymėjęs vadas David Ayaia, 30 melų kalėjimo. 
19 metų, ir jo ištikimas sėbras Rep.

V. BŪ'IVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys) au-

nės partijos skaldančius tautą, 
tuo tarpu žydai, lenkai įr rusai 
einą veiningai. Lietuvių susivie
nijimui esą būtinai rekalinga, 
kad Šaulių Sąjunga eitų į šeimi
nius rinkimus savo sąrašu. Mud 
viem su JŽykolu šleževičiurntę- 
ko gerą valandą įtikinėti. suya- 
žiavimą, kad nepadarytų AL Krė 
vės-Mickęviėįąus-per^amo nuta
rimo. Suvažiavifo . dauguma 
pritarė mudviem, o ne V. Krė
vei-Mickevičiui’’ (Rapolas Ski
pitis,; Nepriklausomą Lietuvą 
Statant, p.p. ’155—156). ųų

Tame suvažiavime ir man te
ko dalyvauti. Prie čia cituojamų 
Rapolo Skipičio žodžių noriu 
dar pridėti jog Krėvės sumany
mą atmetus, pasinaudojęs trum
pa pertrauka, prie Vlado Pūtvio 
priėjo Mykolas Šleževičius, pa
spaudė jam danką ir tarė: -‘Ge
rai sąyo^yaikus išauginai!” .

, Tas suvažiavimas prasidėjo 
1923 m. lapkričio mėn. 15 lieną 
ir pasibaigė lapkričio 18 dieną. 
Gana išsamus suvažiavimo apra
šymas, rašytas Trimito redakto
riaus Antano Bružo, su. nelabai 
dideliais karo cenzūros išbrau-

nęlšaiškinta paslapčių.
Ne visa augmenija turį savy

je cholcrogiją.
Jq neturi vadinamieji parazi

tini ’
baj, k kiĮk kurie mai
tinasi iš nykftančios augme
nijos ar gyvūnijos ir patys 
sau maisto pasirūpinti nesu
geba.

Chlorofilo molekulės sus de- 
da iš penkių elementų, anglies, 
deguonies hydrogeno, nitligeno 
ir magnezijos.

Kaip augalai pradeda dygti iš 
sėklos, jį pradeda maitinti pir- 
pinnleįį elementai, po tp, ma
ži lapeliai jau ima* angliarūkš- 
į 4 oro,

Jfjtrogeną ir magneziją jauno
sios augalo šaknelės parūpina iš 
^emės.

Bet ir faktas, Kaip augalas, 
įssįvystąs iš sėklos, pradeda ga
minti chlorofilą irgi pasilieka 
dar neišaiškinta paslaptimi.

Tik yra nustatyta, kad žolės, 
medžių bei kitokių floros pavyz
džių augimui yra reikalingi sau
lės spinduliai

Be saulės negali augti joks še
rpės augalas, kuris pats maistą 
gamina. r

Bet augalai gi sau maistą 
parūpina tik su chlorofilo pa
galba. ric-

Gamtininkas V

JIE SUSIDOMĖJO

Nedideliame saliūnę kur susi
renka daugumoje t^ffetys jau- 
ky^ojąi, perporąvpastarųjų sa- 
vaičiiį^pa^ėbėfas naujas kostiu

mo vi-
sus.

Kažkas’ pągąliafi'^Sfcį^ė .pa- 
slaptingą.jsvfečią: ? "

gyscių tyrimo biuras pranešė. \ 
kad kas 29 sekundes pavagia-\ randamas paliktas
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Vladas KUtVis

? 4
i-

Betgi ši paskaita buvo pirmu- 
Į tinė ir paskutinė. Tokio Vlado 
J Pūtvio ideologinio veikimo į J 
f šaulius kpt. Klimaičiui buvo

t;-

Suvažiavimui besiartinant,
I go Pūtviui ir kiti rūpesčiai.

SŠ prmininkas prof. Vincas Krė kymais (teisingiau, baltais ■ Ib- 
yė-Mickevičius, pilnas entuziaz- ’ — —
mo ir energijos po Klaipėdos Su mėn. 29 d. Trimito nr. 167. Į tą

Š I kilimo, kurio organizavime jis
turėjo didelių nuopelnų, pradė
jo siūlyti, kad Šaulių Sąjunga į

pais( tilpo 1923 m. lapkričio

Kilmei j žvilgterėjus, Krėvės pa
siūlymas ir diskusijos bei nuta
rimas dėl jo lieka visai neaiškus,

rą savaičių; kas čia jus patrau
kia? ' ‘ '
;— Nusibosta sėdėti namuose. 

Mano žmona perdaug išmėtinė- 
kia?
ja jr zųrza. | ‘

— O kodėl ji taip elgiasi?
— Dėl tp, kad čia praleidžiu 

vakarus... z

seimo rinkimus eitų su savo są- tačiąu labai tiksliai užrašytas. 24 
Įrašu. Krėvės intencijos, buvo lą-‘ 

į' j bai geros ir kilnios. Jis troško
Vilniaus atvadavimo, Lietuvos

tame pusapyje suvažiavimo pri
imtoje rezoliucijoje: ‘‘...pąbrė- 
ziaraa kad Sąjungą, turi bjįti vL

Great 
American 

Dream 
Machi ne.

toaa sąjunga, luti dull vl~ 
didybės, lietuviu tautos vieny-1 suomeninė^ nepartinė; su fal i
nės. To paties trokšdamas ir \ | ainio asmens teisėmis, karinio 

pobūdžio organizaciją^ valdoma 
savo rinktais organais”.

(Bus daugiau)

Tom can taiy ahurBi in yam peru* 
&wa> by jotame the Peymb

pU-o wber* ym. ^et.
/tKI yMMF

T tf'5

b

tom croe for year*.

Krėvę giliai ir nuoširdžiai gerb
damas, Pūtvis negalėjo sutikti 
su Krėvės siūlomu kovos būdu 
saulių Sąjungos įtraukimas į po 
.įtinę veiklą, atskiro šaulių sąra
šo seime sudarymas būtų pada
lęs orpanizaciją' politine partija 
u r ją suskalbęs. Sąjunga būtų at
sisakiusi savo tradicijų ir ideolo
gijos ir, vieton suvienijus tautą, 
būtų prsidejus prie josios susi
skaldymo, sunaikinus grynai lie 
tuvišką, nepartinę plotmę, ku
rioje iki šiol galėjo susitikti ir 
gražiai bendradarbiauti įvairių 
partijų bei srovių veikėjai.

Adv. Rapolas Skipitis apie 
tai rašo:

“V.Putvinskis statė šaulių S-gą 
.mt teisingo visuomeninio bei po 
litinio pagrindo. Šaulių Sąjunga 
turėjo būti visuomeninė demo
kratinė organizacija griežtai

Žmona: — Pažiūrėk į tą nau
ją suknelę, kurią aš šiandien 
pirkau ųė du šimtus dolerių.

Vyras: Du šimtai dolerių už 
ta? Kodėl tu pirma man nępa- 
telefonavai? (

Žmona: — Aš maniąų, bet ne
norėjau dykai dešimtuką pra
leisti. i

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight,

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."

perdaug. Nesiskaty damas nei 
.u veikiančiais sąjungos įstatais, 
įstatymu bei tradicijomis, nei su 

j iš anksto jam gerai žinomu pa- 
Š darytu susitanniur nei su Pūtvio j 
! pažadu duotu viešai Krašto Ap- 
j saugos ministėrio akyvaizdoje 
ir ministeriui neprieštaraujant, 
Klimaitis susirinkimo - Pūtvio

I patskaitos dalyviams priskyrė Į 
bausmę — 3 paras naminio areš-1

j to. Tarp nubaustųjų viso buvo vengiant partinės politikės. Ant

Read label and follow 
directions.
C fcx Lax. Inc.. I%2

8OMB CHICAGO MOTOH CLUB OH

17 šaulių. Pačiam Pūtviui areš
tas nebuvo paskirtas. Talinu nu- 

i baustųjų tarpe buvo net gi 
j Lietuvos Šauliu Sąjungos Gar

bės narys Mikas Mtkelkevi- 
,čjus. • * x

Taigi, Pūtvio : pasšryžiųias įr 
Litsisvdkiųimo įsakyme ą|žymė- 
Has bei pasirašy^ pažą^’pri
traukus iš sąjunge® viršimko pa 
reigų toliau dįrb|i su šauliais 
ideologinėje - organizacinėje sri
tyje negalėjo būti vykdomas.^ 
Naujojo ir senojo yiršininko ke
liai. laikinai ir trumpai š^k tiek 
suartėję, galutinai išsiskyrė Nie 
ko nep0gelpejp h

VjRiotin'v
atstovu daųgųihsf l&uyib Y? Rūt-1 
vįo pusėje. suvažia
vime davęs apyskaitą ir teisi
nęs sayo elgesį, atstovu norus ir 
formalų suvažiavimo nutarimą 
ignoravo.

tokio pagrindo stovinčioje orga
nizacijoje galėjo tilpti visokių 
politinių bei pasaulėžiūrinių įsi
tikinimų žmonės. Kitąp sakant, 
kas norėjo nepriklausomos Lie
tuvos, tas galėjo Šaulių Są
jungos narys, arka šaulys bei 
saulę. Todęl* ŠauMų Sąjungoje 
sutartinai galėjo dirbti sopąfte- 
mok ratas Kipjąs Bielinis su krik 
ščioniu demokratų Mykolu Kru
pavičium, valstiečiu liaudininku 
Mykolu Šleževičium tautininku 
Antanu Smetona ir satitariečiu 
Petru Leonu.
ųV Putvinskis buvo keletą me
tų iš šaulių 
kęs
jungojė tarta "Ulę aesv
iai: šaulių Sąjunga norėta pa
daryti politine organizaiija. Ro
dos 1923 m. visūotiniarnė suva
žiavime V. Krėvė Mickevičius

L 1982šoko įrodinėti, kad mūsų politi- 2 — N ai



keistenybes' , ‘ hp
Kanados policininkai moko pelytes

Kanados raitoji policija atlie
ka didžiausius darbus. Ji 
Kanada nuo įvairiausių pibro- 
vėlliį seka agentus, gaudo kri- 
niinaliątas ię atlieka nepatik?li
piausius darbus.

Kanados raitoji policija saugo 
s’enas, sudaro pagrindą kariu o- 
urenri, jeigu kąn&dicčiains rei- 
Ipa ginti Kanados teises užsie
nyje, sklaido lėktuvais, aiškina 
u dėsnius nusikaltimus "mies^uo 
lo; prdeda ūkininkams, miškų 
iiridsms. Kasados raitosios po- 
1 cijes pareigos labai didelės, bet 
ji yra pati pigiausia policija vi*!

pasaulyje.

saugo siau
vas dalykas. Juos uždarė į pu- 

stlklinę kaselę, iš kurios 
nojalėtų išbėgti. Pirmiausia po
ra didelių vyrų pelytes prisipra
tino. Praėjo kelies dienos ir gy- 

! vuliukai įsitikino, kad dideli vy- 
• rai jiems nepavojingi. Prie jų 
priprato ir v sai nebijojo.

Kanadiečiai pelytes maitino, 
b.t prieš maitinimą vienas pra
eidavo pro uždarytas pelytes. * 
Jos suuosdavo kok^jiną ir 

į įprato prie jo. Kada žmogus 
praeidavo su kokajinu, tai jos 
gaudavo maisto Praeidavo daug • 
žmonių, bet jei jie kokajino ne-' 
sunešė, tai pelytės jo nesuuosda-»

Jonas TričysKanados raitoji policija pra
dėjo išgarsintai Amerikos FBI 
sučiupti į aukštuosius JAV

vo ir maisto negaudavo. Maistas 
iškošdavo, kai suuosdavo žmo- . 
gų su kokajinu. Pelės nerimau-j

B. JONAITISluoksniųs įsibrovusius Maskvai’ davo, jeigu praeidavo žmogus su #
tarnaujančius, geriausius krašto 
universitetus baigusius intelek
tualus. Alger Hisas tapo Valsty
bes sekretoriaus pavaduotojas, 
o tuo pačiu metu jis teikė ži
nias Maskvai apie svarbiausius 
JAV užienio politikos nutari
mus. Be Kanados raitosios poli
cijos Hisas nebūtų padėtas į ka
lėjimą ir išmestas iš valstybės 
tarnybos.

šiomis; dienomis iškilo viešu
mon, kad grupė Kanados raito
sios policijos didelių ir sveikų 
vyrų valstybės tarnybon įtrau
kė mažas pelytes, vadinamas 
gerbi Ii s. Jos yra apie pusantro 
colio ilgio, apie colio aukščio. 
Jos turi pusantro colio ilgio 
uodegą.. :

Kanados raitieji iš mokslinin
kų patyrė, kad gerbilis turi ne
paprastai jautrią uoslę. Moksli
ninkai nustatė, kad šios pelytės 
labai lengvai suuodžia koką j iną. 
Kokajinas gali būti labai gerai 
įrištas, sudėtas į stiklines,^ už
kimštas, sudėtas į blekines, bet

kokajinu, o. jos nieko negau
davo.

Kanadiečiai žengė dar vieną 
žingsnį. Belytė, norėdama gnuti 
maisto, turėjo ne tik suuosti ko- 
kajiną. jai reikėjo dar paspaus
ti sagutę. Kai paspausdavo sa
gutę, užsidegdavo elektra. Ji su
žibėdavo labai trumpai, bet tos 
šviesos užtekdavo, kad didelis 
policininkas paprašytų nusilei
dusį poną užeiti į kitą kambarį 
i.r pažiūrėti, ką tas Azijos diplo
matas atsiveža.

Mažos pelytės padėdavo Ka
nados raitojai ^policijai tiksliai 
nustatyti kas atsiveža kokajino 
ir kas jo neturi. Nereikėjo var
ginti nekaltų žmonių, bet nepra
leisdavo nė vieno sukto diplo
mato.

Kanadiečiai būtų galėję ir 
Šiandien gerbilių patarnavimus 
naudoti, jeigu būtų juos naudo
je vien tiktai įvažiuojantiems 
keleiviams patikrinti.

Bet valdžios žmonės panoro 
pelytes panaudoti ir didžiajam

POLITINIAI FA]
Pastabos dėl prof. A. Štromo 

paskaitos apie. Lietuvos 
inkorporaciją

Jau senokai ‘‘Naujienose” (žr. 
1982. VIII. 3-19 d. d.) A. Pieš- 

' kys labai smulkmeniškai per
davė Lietuvių istorijos draugi
jos susirinkime Č aka goję duo
tą R.Štromo paskaitą, ištisai nu
rašęs iš magnetofoninės juoste
lės. Iškalbus prelegentas papa
sakojo daug žinomu ir r.evisiems 
žinomų dalykų, kai ką savotiš
kai interpretuodamas. Iš prista- 
.tymo sužinome, kad A. Štromas 
yra gimęs Kaune 1931 m., Mas
kvoj sigijo teisių daktaro laips
nį ir nuo 1973 m. gyvena Ang
lijoje ten lektoriaudamas. Neži
nome, kaip jam pasisekė ištrūk
ti iš sovietinės globos,tačiau Va
karuose jis reiškiasi, kaip opo
zicionierius Maskvos režimui ir 
pranašauja, kad tas režimas tu-

CTAI IR MITAI
rėsiąs žlugti dėl kartų pasikei- 
t’iro, vidaus sunkumų, blogai 
tvarkomu ekonominiu reika
lų.

Krizė galinti atsirasti nors ir 
rytoj, bet neišvengiamai per se
kantį 10 — 20 metų la’kotarpį. 
Optimistai gali tuo tikėti, bei 
skeptikai abejoja, nes valdanti 
ir privilegijuota klasė yra labai 
stipri, o Vakarai visais būdais 
paremia sovietus ir išgelbsti 
juos iš ekonominės krizės, teik
dami paskolas, maistą ir techno
logiją. “Sovietinė santvarka pri
ėjo liepto galą”, anot A. Štromo. 
Tuo galima tikėti ar abejoti, 
tatai pareina nuo asmens nusi
statymo.

Savo paskaitoje A. Štromas 
padarė ir kai kurių faktinų klai
dų, reikia manyti, ne iš, blogos 
valios, bet dėl nežinojimo, dėl 
nepakankamo įsigilinimo į isto
rinius šaltinius. Keletas tokių

Laivai pajūryje

bai narsiai priešinosi ir pridatę 
rusams didelių nuostolių, paga
liau po 3H mėn. kovų ir nesu
laukdami iš vakariečių realios 
paramos, pagaliau turėjo prašy
ti taikos it “užleido Sovietams 
gana daug savo teritorijos..., bet 
į savo vidų, į savo teritoriją so
vietinių bazių neįsileido. Šito 
nebuvo” (žr. “N.”, VIII. 6). De
ja, suomiai turėjo rusams “iš
nuomoti” 30-čiai metu Hanko 
pusiasalį, kuriame rusai įrengė 
savo karinę bazę. Po II-joj o pas. 
karo, kai rusai vėl išėjo laimė
tojais, suomiai vėl turėjo “iš- 
muomoti” 50 metų laikotarpiui 
Porkkala iškyšulį, kurį tačiau 
suomiams pasisekė per derybas 
atgauti taip ilgai nelaukiant, bū
tent, 1956 m.

2. Netiesa, kad 1940 m. “Vasa
rio mėn. Lietuva prisijungė 
prie Baltijos antantės” (ten 
pat)*. Baltijos valstybių santar
vė buvo sudaryta jau 1934. IX. 
12. ir tai nebuvo jokia paslaptis. 
Eiesa pasakius, ji neturėjo prak
tiškos reikšmėj. Karts nuo kar-

savisaugos sąjungai buvo tik 
tarp Estijos ir Latvijos, sudary
ta 1923. IX. 1. bet ji buvo per 
silpna. L’etuva prie jos nepn- 
ddėjo dėl Vilniaus konflikto, 
nes latviai ir estai nenorėjo pyk
dyti lenkų. Apie abi tas senas 
viešas sąjungas rusai žinojo ir 
neprieštaravo.

Rusai tačiau kibai rūpinosi, 
kad trys Baltijos valstybės ne
sudarytų tikrosios gynimosi są
jungos. Užtat 1940 m. apkaltino 
Baltijos valstybes dėl tokios 
daptos sąjungos buvimo, kaip 
nukreiptos pries Sov. Rusiją. 
Tai buvo jų priekabė įteikti Bal
tijos valstybėms ultimatumus, 
čia R. Štromas priėmė sovietinį 
išmislą kaip faktą. Sovietai, už- 
ėmę Baltijos valstybes, tuojau 
sugriebė visų trijų Baltijos val
stybių užsienio reikalų ministe-, 
rijų archyvus ir nerado jokių 
pėdsakų apie tokią slaptą sąjun
gą, nukreiptą prieš rusus. Tokia 
sąjunga buvo labai reikalinga, 
bet jau buvo per vėlu ją suda- 
daryti ir bijoti kiršinti rusus. 
Toliau vyko tik simbolinė trijų 
Baltijos valstybių įratemizacija 
senos 1934 m. sutarties dvasio
je; ji iš dalies vyksta ir dabar, 
kas rusams labai nepatinka. Kai

4. IV. P/.TĮ5-76). Tada prez. A. 
SmetorA ir gen. K. ‘Musteikis 
jau buvo pasitraukę į Vokietis 
;ą.

4 Savotiškai A. Štromas in-» 
terpretuo a nepriklausomos Lie-» 

I tuvo* konstituciją. Jis rašo;
“Kai buvo sukurta Paleckio vy-. 
riausybė Merkio sutikimu o 
Merkys savo kompetencijos ri
bose, turėjot teisę bet kurį žmo-. 
gų paskirti‘ministru pirminin
ku ?!—B.J.), tai nebuvo proble* 
mos. Bet jis neturėjo teisės at
sistatydinti iš pareigų: kaip ei
nantis respublikos prezidento 
pareigas. Tų pareigų jis niekam 
negalėjo perduoti, išskyrus Sme 
toną” (“N.” VIII. 12). Su tuo; 
nesutinkame, atrodo, viskas kaijf 
tik atbulai

(Bus daugiau)

APDRAUDOS NAUDA

Gaspadorius:
— Dabar galiu būti ramus: ap- 

draudžiau ūkį nuo ugnies ir kiu
žos.

Gaspadinė nustebusi:
-----Ką tu sakai, dvi apdraudos? 
Apdraudą nuo ugnies aš supran
tu, bet kaip gi tu manai padary
ti, kad kruša kiltų?

jo kvapas prasiveržia. Jis “ga
ruoja”. Kada tų garų prasiver
žia daug, lai žmogus apsvaigsta. 
Apsvaigsta ir labai gerai jaučia
si, tarytum rojun patekęs.

Kanadiečiai svaiginasi koka
jinu, bet tokių apsvaigėlių yra 
nedaug. Tačiau į Kanadą ver
žiasi kokajino pirkliai. Jie atva
žiuoja laivais, automobiliais ir 
lėktuvais. Jie atveža kokajino, 
jį pardavinėja ir išsiveža gero
ką pluoštą dolerių. Vyriausybė 
įpareigojo raitąją sekti, kas ko- 
kajiną įveža, kur jį pardavinėja 
ir kaip tuos pirklius suimti ir 
nubausti. Turint5 galvoje šių die
nų teismų reikalavimus, svar-
blausia reikia pristatyti nesu
griaunamus įrodymus.

Otavos kalėjimui patikrinti. Ka
lėjime būdavo kokajino, bet jo- 

„kiu būdu negalėjo nustatyti, kas 
į kalėjimą jį įnešdavo. Galėjo jį 
įnešti kaliniai, bet galėjo tai pa
daryti ir prancūzai, kovojantie
ji prieš raitąją.

Policininkai atsivežė gerbi- 
Bus, pastatė prie pagrindinių 
durų ir praleido tarnautojus ir 
kalinius. Jiems nereikėjo du 

■ kartu tikrinti ateinančių. Gerbi- 
liai tuojau išaiškino, kas yra 
linkės prie kokajino ir kas jį 
turi kalėjime. Teko atleisti kelis 
tarnautojus ir į tamsiąją įkišti 
kebs kalinius, kalėjime pardavi
nėjančius kokajiną.

Kaliniai taip pat nemiegojo. 
Jie išaiškino, kas padėjo raitajai

gerbiliai, skaniai užėdę mėgia
mo maisto, turėdavo .atsigerti.■

1 Visi , astuoni Kanados gerbiliai 
I nudvėsė.

Stasys Talpūnaš .

atvejų čia bus pabandyta atitai
syti.

1. Kalbėdamas ąpie suomių — 
rusų 193® m.’ žiemos karą', Štro
mas tvirtina, kad suomiai, la-

to susirinkdavo Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos užsienių reikalų 
ministerial, pasikalbėdavo ir pa- 
sisvečiuodavo,' ir tuo viskas 
baigdavosi. Politinė ir karinė

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

Raitoji policija pasigavo ke- policijai išaiškinti kokajino par- 
turis mažus gerbilius. Dide- davinėtojus. Bet netrukus kiti 
liems vyrams tai ne toks leng- kaliniai apnuodijo vandenį, kurį

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA I
| A MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ į

1608 West 69th St, Chicago, Uh 60629. ♦ TeL 925-2787. 
• ♦ B

Didelii pasirinkimas geros rūšies jvairių prekių

S MARU A N0REIKIEN3 |

I f SIUNTINIAI Į LIETUVĄ J į 
s c j Cosmos Parcels Express Corp. 7\ | 
I MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE | 
I 1501 W. 69th St, Chicago, H 60629 ♦ TeL 925-27SJ |
I < ▼. riLANTINAl ' J
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« BWECTWGA1 ISPILDGW RECEPTAI • FA.TNIK KAT BAA. 
PUMYNAI • KOSMETIKOS KSKMKNYS

Atdara Šiokiadieniais nud <

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

E PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

r-~ "»-i‘ Jafaa |25. Kieti nridiiL P;dt*3 |2. J" *
• * ’

P NAUJIENOS
p '.F' 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 50608 1

toje dvasioje 1940 m. buvo pra
dėtas leisti žurnalas “Revue bal- 
tique (The Baltic Revue) Tali
ne, tai sovietai labai prikibo dėl 
mūsų min. pirm. A. Merkio ten 
paskelbto visai nekalto turinio 
straipsnelio. Tai buvo tik pre
tekstas. Patarlė sako: *‘Jei nori 
mušti šunį, tai rasi lazdą”.

3. Netiesa, kaip sako Štromas, 
kad dar prieš ultimatumo gavi
mą “birželio 12 d. yra pašalina
mas krašto apsaugos ministras 
gen. Musteikis. Nauju krašto ap
saugos ministru yra paskirtas 
gen. Vitkauskas kaip žinia, su
vaidinęs tam tikrą vaidmenį to
limesniuose įvykiuose” (“NA 
VIII. 7-9). Gen. Musteikis daly
vavo paskutiniame’ vyriausybės 
posėdyje Prezidentūroje' birže
lio 14-15 d. naktį ir palaikė pre
zidento nuomonę, kad reikia 
pasipriešinti ginklu sovietų oku
pacijai. Tiktai-birželio 16 d., ei
nančio ministro pirmininko pa
reigas KBizausko teikimu, einąs 
i espublikos preidento pareigas 
A. Merkys pareiškė: “Skiriu ka
riuomenės vadą div. gen. Vincą! 
Vitkauską krašto apsaugos mi-) 
nistro pareigoms eiti nuo 1940 
m. birželio 16 d.” Taip buvo pa
skelbta “Vyriausybės Žiniose”, 
(žr. Lietuvos .istorijos šaltiniai.

“GERAS” TEISĖJAS
Illinois valstijos prokuroras 

Edward Hanraham smarkiai pa-' 
pe;kė kriminalinio teismo tei- 
tėją Saul Eptęną, kuris sustab

dė bylą prieš septyniolikme- 
lius paauglius, kaltinamus 
plėšikavimu ir žmogaus pagro
bimu. z

'i u
f Change the oil and 

filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be i Bom Losert j

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
1 LUeRATCRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokslū 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokoj 
7. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei rtudij'os, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiuboj, A. Rūkitelės ir A. Varne 
kūrybos ^veikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik 83,

'• DAINŲ IVENTftS LAUKUOSE, poetės, raiytojoi Ir til* 
tinlij Jokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Jventes b^ Įų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke sprsJy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saueai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfi 
parduodama tik už N.

• Lietu V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSauska 
Įdomiai paraiyti atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės fe 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
Htovardžių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra' Rytprūsių Ismėlapts. Kaina M,

KĄ EAUMtS Lf Ml, ralytojos Petronėlės Orintaltėa atfr 
minimai’ ir mintys apie asmenis Ir vietas nėprfk. EJefnvoje Ir pir» 
maišiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. I‘ 1

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonierlus, nesupr**- 
taa Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio JaJinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą tr po#» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M.

¥ BATTRINtS NOVELfS, 5L tončenko kūryba, 7. Vahfčla 
rertfmaa. >08 pri. knygoje yra 40 aąmo^ngų novelių. Kaina H

Knygo* gaunamos Naujienos, 1TW So. HaMed St, Qde<g«| 
IE 904M. Dbakaai paktu,

3 — Naujienos, Chicago, 8, TIL Thursday, November 4, 1982
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į anglų kalbą. Keista, kad anglų kalbų studijuoti, reikia 
vykti į okupuotą Lietuvį, 6 nė Amerikoje. Jos studijų 
tikslas buvo — kiek anglų kalba turi įtakos į antriMiiėH f 
kartos lietuvių išeivių kalbą. Kam- reikalrnga tekia štu- Į 
dija, sunku suprasti. Mano nuomone, būtų buvę daug r 

j reikalmgiau studijuoti, kiek rusų, okupante kalba turi 
i įtakos į pavergtosios Lietuvos jaunimą. Juk pavergtoji;

== Lietuva yra kiek beįmanant rusinama. Neltetit ji ruu&aėi • 
gį«j tokį “mokslą” dėstyti LB-nės Chicgoje įsteigtoje lituanis

tikos katedroje. Kitais žodžiais sakaht, okupuotoje Lie
j tuvoje pasiruošė būti profesore jau minėtai katedrai. Be* 
jei taip# tai, mano nuomone, būtų daug švarbiąu Etnanis- 

! tikos katedroje studentams aiškinti, kiek rūsų kalba oku 
; puotoje Lietuvoje yra užgožusi mūšų tėvų kalbą. Jo® 
į “studija” suvažiavusiems buvo pristatyta kaip aukšto 
į lygio mokslinis darbas, kuriai padėjo paruošti Liongi
nas Pažūsis.

Z. Rekašius suvažiavusiems išdėstė, kad prieš 25 me
tus lietuviai, Vokietei joje gyvendami, kalbėjo ir būgšta
vo, jog jei Lietuva pabus 25 metus okupanto pavergta,

Niujleuo* natrieri, i*cxu 
lecmtdieirius. kttežit AaajleaQ bei> 
drovė, 1738 So. HaLrad SU 
LL 90608. Teiti Ūl-*10Q.

eaifus roods' tai lietuvių tautos neliks. Kiek vertas toks jb pareišk

M K. Čiurlionio dėkoracitata eskizas <6 sumanytai operai JūraU

mas, kiekvienam bent sąmoningesniam lietuviui turėtų 
būti aišku ir be jokių komentarų. Reiškia, jo: supratimu, 
tauta sunaikinama tik tada, kai ją pavergėjas išžudo. 
Tai tiesa. ?'

Bet tauta gali būti sunaikinta dar irr kitokiu ..būdu, 
būtent: sunaikinant jos tautinę dvasią,..jos'tautinę kul-, 

'turą. Aišku, šis sunaikinimo procesas yra’ilgesnis;’Kiek- 
Praeitą antradienį balsuotojai turėjo' teis# balsuoti Pavergto/6 Lietuvoje šiandien mūsų B^tar-Į

iki 7 valandos vakaro. Seniai norėjo vieną valandą pri
dėti, kad dirbantieji balsuotojai gaJėtų grįžti namo ir 
balsuoti, šiais metais balsavo žymiai didesnis balsuotojų 
skaičius ir neleido taip greitai suskaičiuoti balsus, užvil
kino pranešimus apie laimėjimus;

r^o 9 raL ryto iki 5 vii .fežt&diėnlžif

Demokratai laimėjo devynis 
gubernatorius

me sakydavo, ‘apsipirkęs” — 
sumokėjęs žydui kas neverta.

Toks prekių pardavinėjimas, 
■ kada nėra nurodytos kairios, o 
pardavėjas tyko is tavęs kiek 

i įmanydamas daugiau išlupti, 
nuteikdavo neigiamai pirkėjus 
prieš žydus. Arba vėl, kada, pir
kėjas risduoda užprašytos kai
nos ir eidavo iš krautuvės, žyde
lis nenorėdavo išleisti, o išėjusį 
vydavosi ir šaukdavo, kad grįž

’ ANUPRAS TAA1ULYNAS

ŽYDAI NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ
t * 4 X*

gyvulius, paukščius, javus, mais
tą (sūrius, sviestą, mėsą), vai
sius. Žydai supirkinėjo javus, 
gyvulius ir kt. pigiausiomis kai-. 
Semis' — parduodavo daug 
brangiau.

Pirkėjai pakelėse — ūkinin
kams dar neprivažiavus mies- 
td; jau žydai bėgiodavo nuo vie- tų ir paimtų reikiamą prekę 
no ūkininko vėžinio prie kilo, 
kad pigiau nupirktų iš ūkininkų 

:avišy veršelius; žąsis,-antis, viš- 
taš ir kt. Paėmęs žydelis nuo 
.ūkininko, vežimo' vištą — pakil- 
noja ją, na; pagaliau.’ pučia viš- 

'.tat j tžžpakalj ir sako: ‘ŪJi# šei- 
mininkėle, tavo višta niekam iM .tir; .. .

it p^iMa su «™»V --I -
įftžį? duoda pinigas: “Ui, kaip 
San nori, nori imk, norį: rie, ^au-’ 
gįatf. negausi”.

Kairiiiėeiai bttvo įpratę su žy- 
• daiš derėtis,; nes žydai savo pre
kėms kainų nežymėjo, o užsi-: 
-prašydavo aukščiausią kainą, 
‘kuri prašokdavo prekės- vertę 
^niė^aūsiai dvfgūbaĖ Nuo užpra-' 
šyfos kainos šiek nuleisdavo ir 
taip aptūpdavo kaimo žmogių ar 
’kitą pirkėją. ..

Kaimo žrifoMės sakydavo: “Šū 
’žydu,, ar velniu, derėkis kiek 
galėdamas, ką nuderėsi, tb ne-: 
mokėsi”- žinomai, los derybos 
baigdavosi visuomet ūkininkų 
ar Ritų pirkėjų nenaudai.- Ypač, 
kada' ūkininkai ■ pirkdavo me
džiagas — žydelis blogiausios 

.rūšies medžiagą norėdavo įkišti 
'(parduoti) ūkinįpkui-kaip geros 

j rūšies medžiagą -— dažnai pus- 
_ _. ____ _ _ i

markai: ūkininkai gabendavo kėip vitnonę medžiagą. Grįžda- 
savo gėrybes į miestą parduoti: vo žmogus iš miesto, kaip kai-

- -■ < - -- --- it”. g . - ■ -- -U —

(Tęsinys) 

'• Miestuose miesteliuose žy<iai,, 
t kaip krautuvių saviriirikai, įsi- 

, galėjo kredito srityje, • garimų 
gamyboj, amatų, tai yra smul
kiojoj ji- stambiojoj prekyboj. 
J Taip pat buvo ir žydų siuvėjų,, 
;kalvi<, batsiuvių^ , tiltų statyto
jų, namų rangovų, riSypaC daug: 
-smuklininkų—jiefos'dirbo kiti, 
o jie gausdavo pkligus. žjilų pi
nigai, o lietuvių darbo jfega.

Kiir tik buvo bažnyčia, ięi£ 
būtipai atsifasdųrtj ir smuklė.. 

jKųrį gi dingls^ žmogtis, isėjęs iš- 
. bažnyčios^ jifk ^riuo maldų kai-' 
■bėj iino burna ;įsdžifista, reikia 
iii šh pažįMąmaiš pa5ikalbėti,.riar 
■ ir «pą jiak 5Uiųškę ątsg^ti'nfei

žydži Būvo;he tik/prekyj^mn- 
kai, bėfz diiiš^ų-yeGtėsii iEkbnt-' 
rabanda. '. Kur-' tik bfeyo. galima 
gerai pasipelnyti# ten atsii^sia^ 
vo ir' žydai, į Jirir .caro.
kada ijettiva- bį{V6' pavergta, 

i žydai; slaptai■ yėždSvft .feėįiviūs 
ir AnierikorT. \ v
/j Buvo Ir neturtingu' Jie 
'pSfdivfii&iayd smulkias prikėš: 
adatas# degtukus, silkes, žibalą, 
druską, ėttkrp- if kitus mažmo
žius. Pagaliau dar buvo žydų,, 
kurie pasikinkę liesą kuiną į 
vienkinkį su lanku vežimą, paši- 

T> 4. 1 J-1 - r 4. 4. J T V-.X- * . i , krovęįęsąvo “kromą”, . vazmėjbBet, kode! salia to, atrodo, lyg butų Vengiama suyaziavi-pardavinėjd sayu 
prekes? ('degtukus, silkes, siūfiik, 
adatas ir kt.)pb iš ūkiniriktj pir
ko kiaušinius, šerius, žvėrėlių 
kailius, pakulas, skudurus,-viš
tas ir kt

Lietuvoj miestuose būdavę jo- vilnonę medžiagą- parduodavo

•nauti okupantui ir kiek jų taęo mūsjį
Kiek šiandien ten He tuvių mokytojų JatffliįTiėta-
viukų dvasinį genocidą? ‘f Y"

Reikia labai abejoti, ar Z. Rekašius yra-skaitęs ir 
• įsigilinęs į okupuotoje Lietuvoje# jos

Prezidentas Reaganaš, pasitaręs su viceprezidentu mą spaudą. Jei jis gerai įšigiliiitų.fttroš skaįdžtttš. 
faktus, kuriuos skelbia minėtojiv^audž, jšitaip nętaF 
betų, kad, girdi,: kadaise: VOkiėtijoje<gyvėnįlsieji lietuvigį 
sielojosi, kasįhks iš mūsų . tautos1- po 25 -metų^ Jie taip 
kalbėjo, neš1 žino jo, kad. lietuvių masės tremiamos Sibirate 
ir kad žudoma tūkstančiai musų partizanų- Tad tokie jų 
nuogąstavimai buvo pagrįsti.. Reikia dar .atsiminti ir tai, 
kad jau tais, laikais Vokietijoje gyvenę lietuviai žinojo, 
jog jau trečdalis tautos yra žiauriausiais būdais sunai
kinta. '

Įdomu, ar Z. Rekašius žino, kiek dar šiandien lietu
vių yra naikinama Sibire bei Rusijos kalėjimuose; Nau
jausios žinios skelbia apie naują priespaudą# nukreiptą, 
prieš lietuvius katalikus, vykdomus kunigųžudymus. 7- 

Be to, mano nuomone, ar ne per daug tokiuose, su
važiavimuose skiriama laiko mūsų rašytojų literatūrai 
nagrinėti? Tiesa, nors tai labai pagirtinas dalykas. Mėgs
tu literatūrą ir gerbiu rašytojus. Jų parašyti Titefatūri- 
niai veikalai yra mūsų tautos dvasinis kultūros lobynas.

George Bush, trečiadienį 10 vai. ryto pareiškė, kad rin
kimai sudavė smūgį respublikonams, bet tas smūgis ne 
toks skaudūs,” kad'prezidentas-’.keistų, savo ekonominę 
politiką. Prezidentas pasižadėjo ir toliauu tęsti vedarftą 
ekonominę politiką, nprs: prižadėjo glaudžiau- bendradar
biauti su-demokratais.

Atstovų Rūmų pirmininkas Thomas O’Neill pareiškė, 
jog respublikonams suduotas toks smarkus smūgis, kad 
vargu jie atsigaus. Respublikonai prarado 9 gubernato
rius. Tai rodo, kad devynių valstijų gyventojai pasisakė 
prieš respublikonų vedamą politiką.-

Dabar galime pasakyti, kad visi Naujienų rekomen
duotieji atstovai gavo pakankamą balsų skaičių .ir tapo 
išrinkti. Išrinktas senatorius Frank F. Savickas, atstovaš ’ 
Martin Russo, T. Hynes, George Dunne. ‘

Pavergėjas tautą gali sunaikinti 
ne vien žudynėmis

Praeitą vasarą Tabor farmoje. Miete.-# vyta ir San- 
tares-šviesos suvažiavimas. į kurį buvo prikviesta didėlė 
gausa prelegentų. Jie skaitė paskaitas ir darė pTanešimus 
(Draugas, rugsėjo mėn. 25 d.). Kalbėtojai, kaip rašo re
porteriai, suvažiavusiems daug ką prikalbėjo. Tačiau# ne 
visų pasakytos kalbos bei padaryti pranešimai verti dė
mesio. išskyrus tuos, kurie lietė okupanto pavergtą Lie
tuvą.

Šiame suvažiavime buvo pasigėrėta ir Ramute Pliop- 
lyte, kuri, kaip rašo reporteris, neseniai grįžo iš okupuo
tos Lietuvos. Ji ten praleido ištisus metus. Ji ten gilinosi

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

(Tęsinys)

Tai Gugio darbas šios nelemtos vestuvės, kad 
jį kur galas! Apkvaišino savo kalbomis žmogų, iš 
proto išvedė. Girtuoklio paklausė, blevyzgio, kuris 
kasdien daugiau Dievui nusideda, negu ant jo 
galvos plaukų auga.

Nevertas jis, kad šiandien apgraužtu kau
lu jį pavaišihtau. surūgusios giros stiklu ūžger- 
tau. — pyko Kukis* — Teateina tik, jau as jam 
parodysiu Dievo rankos pirštą L..

Kai jis taip nirto, vidury kiemo stovėdamas, 
kaip tik tuo; metu per vartus įėjo Gugis.

Susiraukė Kukis, pamatęs skerdžių.
— Tu čia ko atėjai? Ar kviečiai* gal aš tave? 

— nemandagiai sutiko jį Kukis. — Matai, svečias 
atsirado!.. *

Skerdžius stabtelėjo.
■— Man, žmogau, vistiek, kvietei mane ar ne. 

Einu, kur. mano manymu, esu reikalingas. — atsi
kirto Kukiui.

— Kuriam galui tu čia reikalingas! Air kad 
h’e .yr , savo blevyzgai? Dievą rūstintai? Ge
ldai? guitr ritei, > tai ryt pamigsi, pavėluosi gy- 
-;:'us ’sgy*.!. .

K'jri a matyti, kažkam būsiu reiks

uluose bent vieną kitą puslapį paskaityti mūsų buvusių 
Sibiro kankinių prisiminimų. Tokių veikalų, parašytų 
mūsų buvusių ir gyvų ilšikusių brolhj. ir sesių kankiniij, 
jau turime ne vieną. Jų aprašytos išgyventos kančios', jų 
kankinių mirtis, ar nebūtų akstinu giliau įsigyyėnfi į mū
sų brolių ir sesių kančias, jų mirtį' giliau įšfeąrtioninti, 
kaip okupantas naikina mūsų taūtą? Dabaf atrodo, kad 
lyg sąmoningai mūsų dėmesys yra nukreipiamas mm tų 
skaudžiai kruvinų faktų ir lyg norima užmiršti mūsų 
tautos kančios golgotą. . .

Manau, kad nedidelis skaičius sūvažiaVitno dalyvių 
yra skaitę ne tik mūsų kankinių; išlikusiųjų gyvų, p&-

rašytus jų kančių prišiminnhūs, bet, iš' viso, mažai -kiš 
yra skaitęs pogrindžio spaudą, sakysim, kad ir LKB 

-Kronikas.

(daiktą) už šiek tiek žemesnę 
kainą. O prisinrinkinie, kad 
buvo daug žmonių, kurie su žy
deliais nesiderėjo — kiek užpra- 

teik ir sumokėjo už -perka- 
mąjį daiktą.

O, be to, pasitaikydavo suk-
. - ne- 

dasverdavo, mažesnį Svori duo
davo- Iš Ato inuįs.ą liatbdh susi- 

, : ‘‘Teisingas, kaip
žydo bexn^enas" [bezmėnas (si.j 

senovinis svertuvasp

Santykiai tarp lietuviu 
ir žydu- .

p Nors truriipąiy bet reikia at
kreipia nrūsą dėmesį į lietuvių 
ir žydų .santykius. Tai ne dviejų 
tautų santjkiai, a lietuvių tau- 

,tos santykiai su žydų tautos ma- 
‘žųnia. kuri gyveno Lietuvoje. 
Santykiai su žydų mažuma, gy
venusia Lietuvoje,.- nebuvo pa
stovūs. Lietuva neturėjo gerų 
kaimynų: , tiek Rusija,- tiek Vo- 
.kietĖja ir Lenkija tykojo Lietu
vą pavergti.. Kada tauta yra pa
vergta — jos santykiai su kito- 

; mis, fautomis nėra normalūs. 
Apie santykių pastovumą,- nor- 
malumą galima JwUbeti lik -ka

rdu Lietuva buvo-nepriklausoma 
valstybė. . ., .

(Bus daugiau)

— Sovietu - kiniečių derybos 
Pekine, nei vienai pusei nepada
rius nuolaidų, tapo nutrauktos. 
Sovietų delegacija tuojau grįžo 
į Mask vi.

lingas, — nenusileidžia jam skerdžius. — 0 gyvu
liais, žmoguli, nesirūpink: už mane negysr.. .

Nusigrįžo ir nuėjo pirkrofi. Paskui jį rtufctd- 
navo ir Kukis...

Negeriau nusiteikęs nubttdo if LūkašiSnų 
Petras. \ -.j •

Saulė jau buvo nusileidusi# bet, matyti- tas® 
seniai, nes buvo visai dar šviestu Rkūdona D4*ps- 

. na pasruvusi vakarų pašvaistė buvo padegusi pa
šę dangaus. Balti debesėliai, lyg tolimo gžtfSitr 
nušviesti, sruveno kruvina šviesa. j

Petras atsisėdo. Galva sukosi, kaip apkabu
si ; viršugalvis ir pakaušis skaudėjo# lyg replėmis 
kas būtų juos veržęs; ausyse ūžė. lupos nusfnogo- 
jusios, troškino vidurius tiek# jog rodėsi ptfšę 
šulinio išgertų ir vis dar troškulio nehumarintų.

— Gerai būtų dabar išsipagirioti, — pagal
vojo sėdėdamas ii' prisiminė, kad prieš užmigda
mas buvo dar visą pusbutelį kažkur nukišęs šiau- 
dilosna. Neateik eidamas išsitiesė ant pilvo ir ėmė 
aplinkui šiauduose rankom grabaliotu

Suradęs atkišo ir, užrietęs galvą aukštyn# 
gėrė uždusdamas, kelis kartus nutraukdamas, 
spjaudydamas, kol pagaliau išsiurbė iki dugno ir 
trenkė butelį per atdaras kluono duris.

Numetęs pagalvojo, kad kluonienon gali at
eiti motina ir pamatyti butelį. Atsikėlė ir netvirtu 
žingsniu nukeverzojo, pakelė netoli durų begulintį 
butelį ir įmetė per tvorą į kaimyno daržą.

Grįžęs atgal vėl atsigulė šiauduose aukštinin

kas, pasidėjęs rankas po galva. Ilgai taip gulėjo 
nejudėdamas. Gaiva vis mažiau skaudėjo, ausyse 

.mažiau ūžė, troškulys nyko, ir nuotaika gėrėjo. 
(Tik vis negalėjo prisiminti, kodėl šiandien jis pasi- 
gėrėy if Vfe fduėsr# kad būtinai turėjo kažkur eiti.

/— £, neprisiftiehu ir nereikia, — pagalvojo, 
« Ką čia kvaršinsiu stu galvą...

Gulėjo# ^neigęs akis kluono kraigan, ir juto, 
kad galva Vėl Svaigti, miglos vėl ėmė visą jį 
gaubti, ir kūnas pasidarė lyg svetimas ir tuo pa
nčiu metu tokis lengvutis, jog štai, rodos# pakils ir 
išlėks kažkur aukštai, aukštai, į tuos debesėlius, 
kttrfe ten toli, pačiame dangaus krašte,' vis labiau 
temo# akyse geso ir jau nebuvo nei tokie kruvini, 
fiei spindulingi!

* k

Vai, ir miegi, miegi tu, vaikeli! užkal
bino jį motina, atsistojusi tarp kluodd durų. — 
Višą dfenų išmiegojai, kaip užmuštas, IŽelkis, vai
keli, jau vakaras. T%oj nuotaka ateis atsisveikinti 
if strras tarė šiaūdfttlsė Seihiėgantį. Tąibtis gražu!

Petras steigs prfetelhiė,. kodėlnd o pat ryt ū 
gfriM ir širdį Jam taip skaudžiai sudaigė, jog vos 
SUsilaikė balsu nesurikęs. , "

Motina stovėjo,,duryse ir laukė, Sūnus, iš 
skausmo stenėdamas, atsikėlė, nusikratė šiaudų 
šiukšles nuo švarko ir nuėjo su motina pirkion 
tylėdamas.

Senutė pastebėjo, kad su sūnumi kažkas ne
paprasto dedasi

— Gal galvelę tau skaudėjo,, kad akutės tavo 
lyg miglomis aptrauktos? — susirūpino senutė.

Skaudėjo# bet praėjo jau, — nuramino ją 
Petras*

Pirkioje pasisėmė iš kibiro vandens ir gėrė, 
gėrė, O troškulys vis nemažėjo-.

Pasiėmęs dar vandens ėmė praustis, garsiai 
prunkšdamas, suvilgė visą galvą.

Motirtž triūsė apfiftk pečių, aplink stalą, va- 
karienę gamino.

štai Žfebytė su draugelėmis jau pas Mi- 
siūlj nuėjo* Tuoj bus it pas mus, -*» kalbina sūnų, 
pasižiūrėdama per langą. — Tai laimė mergai! 
Tokį berną turtuolį gavo! Kas galėjo tikėti? Tik 
su šešiem tai bus fiefengva jai sugyventi.

Petfas k&Žką ftteistaus sumykė, nusišluostė 
skubiai rankšluosčiu ir griebėsi kepurės.

Kažkodėl jam pasivaideno, kad pirkioj tvan
ku, kaip pirty.

— Kur tu, vaikeli, rengiesi? Pavakarieniau
tai# o tai visų rtfeflelf nevalgę^. —- stengiasi.sulai
kyti jį motina. — Ir nuotaka tuoj užeis. Negražu 
bėgti iŠ namų, dargi Dievulis supyks. Reikia gi 
mergai gero gyvenimo palinkėti.

— Apsieis be mano linkėjimų, — jau duryse 
burbtelėjo Petras. ,

(6us daugiau) *

4 — Naujienos, Chicago. 111. — Thursday, Nov. 4, 1982



-DR. PAUL V. DARGISz“

Charles Stasukaitis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Laisvės Ąlėja Kaune

Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDtlONYTl

Programos vadėje

i

TEL. 233-8553
Servics 855-4506, 06053

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Waste beste r Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1938 S. Manbeim RcL, Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Kasdien nuo pirmadienio iki pA-nk- 
moienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos ik WCEV stoties*
DSAga 14S0 AM

SI, Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
ū WT15 stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street
Chicago, minors 60629 

Telet 77S-5374
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

Ws7 Wot 103rd Stnet 

Valandos pagal susitariau.

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

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

* tokiu adresu: .
Naujienos, 1739 a Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261« W. 71«t St Tat, 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko p lininy 

ir “contact

— Dabar D. Britanijoje yra 
210,000 mylių kelių. 1931 me
tais buvo 2 milijonai automaši
nų ir sunkvežimių (1 myliai ke
bo 13 mašinų). Dabar yra dau
giau kaip 19 milijonų (20 jardų 
kelio 1 mašina).

^Tęsinys)
Vėlių maitinimas ♦
“Dziedai”, tai būna ski-

— Bolivijoje Šilęs Suazo vy-

55.
riamos tam tikros šventės' pvz., 
Visi Šventi, Grabnyčios; sekmi
nės ir Žolinės. Per Žolines būna, 
vad.. “najienų dziedai”. Per

j riausybė pradėjo atleidinėti bu- 
Dr< LEONAS SEIBŲTIS , vusius administracijos aukštes-

INKSTŲ, PŪSLES 1E
PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST ttrd STREET 

Valandos: antai 1—4 popiet.

Ofise telefazuc 774-2S4S, 
RnMeacijea Mei: 44S-E545

FL 0 K1D A

* j Prostatos, inkstu ir ilapumo 
; - - -.------ --

takų chirurgija. r.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 3371f j 
TeL (813) 321-420f

dens ąsotį, kuriuos palieka per * i 
visą naktį Kad vėlės matytų, 
kur padėti valgiai, pastatomos ■

keturios vaško žvakės. Kaltinė- f
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS
I a
I

Ba šią žvakę, apneša triskart
apie tuos valgius, kurie yra pa- ant joms paruošto Kūčių stalo 
skirti džiedams. Visa tai pada
riusį šeima susėda prie stalo pus nai, Tauragės aps. (GtGr, nd. 30, 
ryčiauti. Po pusryčiu vieni šei- p. 127.).
mos nariai važiuoja į bažnyčią 
ir tuos paskirtus valgius ati
duoda džiedams (elgetoms), sė-

šiuos dziedus būna, prikepama durtiems prie bažnyčios, arba 
ir priyerdama'iš naujo tų metų atiduoda špitolėm—Šion apeigos 
derliaus::- pakepa duoną iš šių
mečių rugių ir pyragų iš kvie
čių, papjaunama avis ir keliama 
vad. “dziedai”. Solinių rytą vis
ką sutvarkius einama pusryčiau
ti. Visa, ką paskiria dziedam, su
deda ant stalo: avies šlaunelė, 
kėli Vakaneliar^duonos ir f>Vra-' 
go5 Tada Šeimininkas paėmęs 
uždega žvakę ir leidžia per vi
sų prie stalo esančiųjų rankas. 
Leidžiant- žvakę, kalbama “Visų 
šventų litanijai Apėjus žvakei 
anie stalą, šeimininkas vėl pai-,DRAUGAS JR BIČIULIS . < P - 518

niuosius pareigūnus ir kariš
kius, kurie pasižymėjo pritari
mu buvusiai karinei valdžiai. 
Diplomatai užsienyje taip pat 
turi atsistatydinti.

—i. Beirute^^pirmadięnį 4>uv.q 
sužeistas vienas JAV marinas, 
kai sprogo bomba prie jo ma
šinos.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

59. Ant nakties (Kūčiose) vi-j 
su patrovų reikia po bizkį pasta-: 
tyti į kampus, bo naktį ateis dū- 
šikės valgyti. Viduklė, LTA, 
1471/10.

60. Kūčiose palieka duonos ant 
’stalo todėl, kad mirusieji ateina

T. . . . i kūčių valgyti. Jie ateina tokiuosPavarenu ir apylinkmiuose kai-- . * , . . .. ,rJ . .. oat laibuos, kūnais ne buvo pa-muose. Varėnos v. Pagal moti- ... n, ... 1Rą=/7fi i

buvo daromos dar ir po Didž. 
karo, bet šiuo laiku (1937 m.) 
•nebedaromą. Taip buvo daroma

nos pasakojimus užrašė B. Sau* 
lėnas. LTA, 1319/20.- M- V *

į 56. Pavalgius Kūčias reikia 
, visus valgius irįndus palikti per 
nakt ant stalo,(nes naktį ateina 
valgyti (kūeioti) tų namų vė
lės. Marijampolė, Liudvinavas, 

. Kalvarija, Marį Rudamina, Za-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2d33 W. 71st Street 
1410 So. 50th Ave., Cicero 

Telet 476-2345

kavoti. Obeliai, LTA, 1635/78. Į
61. Naktį palieka saldumynus, 

nes ateina mirusiųjų ' giminių 
vėlės kūčiauti. Girkalnis, LTA, 
482/p9.

62. Ant Kūčių stalo dedama 
po staltiese šieno, o ant staltie
sės valgiai, — daroma tai, kad 
naktį palikus valgius ir šieną 
galėtų sielos užvalgyti ir pasil
sėti. Salakas, LTA, y59/127.

53. Padedamas šienas ant sta
lo po staltiese ir (deda dar) glė
bį po stalu, kad turėtų kur nak- M 
voti vėlės. Raseiniai, LTA,’g 
482/50. t

■

\
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Aikštės ji d tom oh iii am pastatyti

I 3SH C,. ž*J

(

SOPHIE BARČUS s

iADUO ŠEIMOS VALANDOS

BRONĖ SPŪDIENĖ STEPONAS C. LACK SŪNŪS
Woodhaven, New York

AJMULAXSO 
PATARNAVIMAI

4 i

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Ved»Į* — Aldona Daukur 
T»lefj 775-154J

OleMpu
Llatavių 

LAidetivia

K14 WEST SVU STREET XXf-aiSe 7-1111
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, P*Joe H1U, DL 114*4411

Leidimai — Pilna apdray^
ŽEMA KAINA

Priimu m Master
ir VISA kortelei.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Seatadieniaia ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki $h30 vaL ryto. 
Stotiw WOPA - 1490 AM 

tranaliuolamo® g mūay *Miįc* 
Marquette Parka.

PERKRAUSTYMAI

TeL: 652-5245
TKLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

Patarėjoj ir laidojimo direktoriai!

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

November 4. 19R2

Apdraustas pcrkriustym^ 
ii iviiriy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 3764882 arW 376S9H

7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40829

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia aek- 
nadieniais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
tžniu santrauką. Be to, komenta
rai, manką, ir Magdutės
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai Banio
reikalais kreipi į Baltic Florist® — 
gėlių bei dovanu krautuve, 501, E. 
Broadway, So. Boston, Mas*. 01122.

tumos ‘'Naujienos", didelis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir_lie- 

tunšku dovanu.

Man labai liūdna priminti, kad prieš metus, 
1981 m. spalio 13 d., po sunkios ligos mirė

A. A. Juozas Skorubskas
Jis buvo teisingas ir kruopštus Amerikos Lie

tuvių Tarybos centro iždininkas, Lietuvių Social
demokratų partijos užsienio delegatūros pirminin
kas, Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir 
kitų organizacijų atsakingas pareigūnas.

štadvaris, GrinISškis/Raseiniai, 
Girkalnis* Viduklė, Skuodas, Pa- 
.svąlys Šešuoliai, Salakas, Dusė 
tos, Obeiai,

57. Sambijos gyventojai ‘‘na- 
basnykų dvasėms arba vėlėms 
Kalėdų naktį stalą dengią ir ant 
ta pečenkas sustatą. Didis jų 
eąs džiaugsmas, kad ryte atran
da valgyta... Ar dar kitur toks 
pajuokimas esąs — po visam ne
girdėjau. Tikt pasakojama, būk 
senovės laike kur kas vėlėms 
visokio valgio ant kapinių nu
nešęs. Teipogi man pasakota, 
.kad dar nesesniame laike lietu
vininkai ką palaidodami ant 
kapinių galvijį pasipjovę če pat’ 
mėsą išsikepę bei, išsivirę ir če 
šermenis laikę. Tai būtų lyg čes- 
ras gyvųjų su nabašninkų dva- 
sėmis arba vėlėmis.” (Krantas, 
vok. Krantz. Užr. Kr. Jurkšatis. 
Bas. Vėl. p. ISf M. 38.), *

58. Pasakojama, jog mirusių 
vėlės lankosi tą (Kūčių) nakti 
namuose, kuriuose gyveno ar 
nusidėjo. Mirusieji, kaip ir gy
vieji, pasninkauja per visą Ad
ventą (o kenčią už sunkius- nu
sidėjimus net visai nevalgo), 
todėl ir pas gyvuosius atsilanko

I labai išalkę. Tai žinodama, kiek
viena šeimininkė padeda ant Kū
čių stalo sočiai valgių ir van-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Šių metų spalio S dreną okupanto pavergtame 
Vilniuje nąirė *■ 4 *

* %, *. V f. s *

A A Genė Perminaitė ^ebnųiuenę, , ? W ‘t# : -- * *
iljrus metus dirbusiu 
aanų Arūną Žebnūnį _ 
prila už geriausių 'scepų fHmavirtią.

64. Kas Kūčių vakare nerėk . | 
(neverkia) atsiminęs savo nu-]| 
mirusius gimines, tas yra šun- Į | 
širdis. Viduklė, LTA, 1471/7,

65. Dūšiom, katrų niekas n> Į g
atmena, reikia valgant pirmą • f 
Velykų dieną supilti tris šauk- g 
štus po stalu. Veisėjai, LTA; | 
2z8279~5. I

66. “O tuo tarpu kiti vyrai ir | 
moterys (atlikinėdavo ’bedievis- I _ 
kas aukas ant kapo prosenelių
ir draugų vėlėms ir keletą kartų i f 
per metus, o ypač per Velykų, ig 
Kalėdų ir Visų Šventųjų šventes I 
jiems dažniausiai rengdavo puo-( 
tas...” (Jėzuitų 1611 m. praneši
mas. Lietuvos istorijos šaltiniai, Į 
Vilnius, 1955 t. I, p. 246.). /

67. 1936 m. Acokavų k., Šiau
lėnų v., ūkininko A. K. pasimirė 
15 metų dukrelė. Šių metų Ve- 
lykose jos tėvas Antanas, eida
mas bažnyėčion į Polekėlį, nu-

i nešė 6 margučius, padėjo ant 
savo dukters kapo ir sako: “Bus 
malonesnės mano Alenytei Ve-; 
lykos.” Kumečių vaikai rado 
ant kapo kiaušinius ir suvalgė. J 
Kada neberado padėtų kiauši-' 
nių, tėvas apsidžiaugė: “Mano 
geroji Alenytė suvalgė savo ve
lykinių margučių dalį.* (B. Bu- 
račas, MsKr. 1938, nr. 43),

Plg. H. Sudermann, LitauL 
sche Geschichte (1917), p. 131: j 
kad mirusi mergaitė nesivaiden-( 
tų į jos kapą įkasa puodą su viš
tiena ir gėrimo bonką^.

(Pabaiga)

Utt So. CALIFORNIA A VE.

TeL: OLpnpic £-lNl

TeL: LAfayett* 1-1471

M wore wm Dvt

HEART 
FUND

■



Mirusių pagerbimas Šv. KazJmiero 
Lietuvių kapinėse

Liet. B-nės Pasauliečių komi
tetas ir Kapinių sklypų savinin
kų draugija kasmet surengia šv. 
Kazimiero Liti, kapinėse mirų 
siu pagerbimą Vėlinių proga.

1982 m. spalio 31 d. 12 vai. 
Algis Regis pradėjo iškilmes. 
Vytauto Did riejo rinktinės šau
liai, vadovaujami pirm. VI. Iš
ganančio, moterų vadovė M. 
Dabkienės ir J. Mackonio, uni
formuoti nešė garbės sargybą.

Al. Rsgis pakvietė kunigą J. 
Juozevičių sukalbėti maldą. Ku
nigas Juozevičius gan prasmin
ga kalba pradėjo maldą, prisi
mindamas n’e tik čia palaidotus, 
bet ir nukankintus bei žuvusius 
kovoje už Tėvynės ir religijos 
laisvę okup. Lietuvoje ir Sibiro 
tremtyje.
, Po maldų padėtas gyvų gėlių 
-v 2 i nik as. K u n igas pa šventi n o. 
Po to Buvo padėtos žvakės kaip 
Tėvynės meilės simbolis ir mi
rusių bendravimas. Liepsnas lai
mino. Vėliau dalyviai galėjo 
perkelti uždegtas žvakes prie 
savo giminaičių kapų. Žvakių- 
l.mpučių ten pat buvo galima 
nusipirkti.

• Iškilmės buvo trumpos. Buvo 
sugiedota “Marija, Marija” ir 
Tautos himnas.

A. Regis dėkojo kun. J. Juo- 
zevičiui už maldas ir Vytauto Di
džiojo rinktinės šauliams už 
garbės sargybą, kuri suteikia 
iškilmingumo. Taipogi dėkojo 
visiems dalyviams, kurie teikė
si atvykti pagerbti mirusius.
: Po iškilmių, dalyviai buvo 
kviečiami individualiai lankyti 
savo giminaičių, artimųjų kapus.

Pasirengimas buv<? geras — 
Įvestas ^garsiakalbis. Prieš iškil
mes buvo^ pagrotas iškilmių

- maršas.
Iš viso dalyvavo uniformuotų 

šaulių: moterų — 21, vyru — 33. 
Visi atvyko savo mašinomis.

šaubų dalyvavimas — didelis 
Įnašas i iškilmių pasisekimą. 
Apskritai tiek religiniuose, tiek 
ir kulturin i uese pa rengi m iiose, 
šaulių dalyvavimas labai reikš
mingas. Priklauso gili padėka.

Pasibaigus iškilmėms, kapų 
lankvmui. šsuliu vadovvbė šau
lius pakvietė kavutei į šaulių 
nam us. I ’asivrišinę, dėkojome 
už vaišes ir skirstemės apie 3 
vai. Dalyvavo apie 50 žmonių.

Noriu priminti, kad Brighton 
Parko bažnyčioje už mirusius 
buvo užprašytos šv. Mišios, ku- į 
rias atnašavo kun. F. Kireilis. 
Dalyvavo šauliai tik privačiai, 
neorganizuotai.

Girdėjau visuomenės opiniją, 
kad didesnis efektingumas būtų, 
j:i kapinėse būtų laikomos šv. 
M šios. Reikia manyti, kad va
dovybė stengsis padidinti i.škli- 
m.ngumą šv. Mišiomis kapinėse 
Vėlinių minėjime. Tradicija pa
laikytina! (Kai kun. Vaišnys sa
vo laiku po medžiu davė šliūbą, 
tai kodėl laikinai negalėtų 
pastatytas provizorinis 
rius?).

Oras buvo gražus, nors 
naukes dangus. Dalyvavo 
500 asmenų.

būti 
alto-

apsi- 
vipš

K. Paulius .

organ?zadn:u veiklunut, ar jau
nimo vienetui 4*amburiui, tau
tinių šokių grupei, jaunimo cho 
rui, sj)crto, būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių me!ų gėgyje;

2. Pre:rijai gauti amonis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvieneJų m^tų gruodžio 
31 d. (paštu antspaudas);

3. Premijuolino asmens ar 
jaunimo 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 Kriauėeliūnų 
šeima;

Premija jaunimui
t - -

Dr. Leono ir Irenos Kriauče-. 
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetine

EUGENIJAUS
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ. . 

sąlygos yba

Kriaučeliūnd

Premijai skirti
tokios:

1. Eugenijaus
1,000 dolerių premija skiriama
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglu, ar kita kalba), veikla,

4. Jury komisija, aptarusi as- ' 
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių melų vasario 
15 d. ir susitaria su Kriaučeliū- 
nų šeima dėl premijos Įteikimo 
laiko ir pobūdžio;

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

NaimI, Žami — J
M.IAL ISTAT* M» *ALf

NmiI tam* — Pardavimui 
RBAL SSTATI FOR SALI

PASKOmą PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW 
m 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MENESINTA1S ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS <
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 1

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L TeL 847-7747

staltieses Jr plokš'eles iš Lktu- lės cukrinių runkelių priėmimo 
ves. Skambinti 471 0834.

i

DĖMESIO!

(Pl)

Kreipiuosi į lietuvių visuome
nę, norėdama sužinoti, kurie 
planuoja apsigyventi buv. Sale
ziečių — dabar Gerojo Ganyto
jo globos — gražiuose namuose, 
esančiuose Cedar Lake, Indiana. 
Suinteresuotieji prašomi’rašyti:* 
3222 W. Marquette Rd., Chica
go, IL 60629 arba telefonuoti 
436-6376 ir 436-6294 rytais 7-9 
vai. ir vakarais 9-12 vai.

Su pagarba, .
Ona Pranckevičiūtė

į- Pavergtoj Lietuvoj
SUKČIAVIMAS CUKRAUS 

FABRIKUOSE

Kontrolieriai nustatė, kad pri-— Biržėnų klubo metinis susi- • 
rinkimas šaukiamas lapkričio imant cukrinius runkelius Pa- 
mėn. 7 d., sekmadieni,A vai. po venčių, Kėdainių, Marijampolės 
pietų, Lietuvių Evangelikų - Re- ir Panevėžio cukraus fabrikuose 
formatų parapijos sūlėje, 52301 “pažeidžiami standarto reikalą-- 
So. Artesian Ave. Po subrinki-i vimai”. Rimti trūkumai rasti 
rno — vaišės. Valdyba’kviečia priėmimo aunktu laboratorijų

* ■ .-*■

Spalio 5 d. Kėdainių cukraus
v&us ..biržėnus su šeimomis bei darbe.
artimaisiais gausiai dalyvauti. \

— Parduodu įvairias lietuvis- fabrike' (direktorius lyTirinas), 
kas knygas, tarptautinį žodyną, priimant z-iš Kėdainių rajone 
senoviškus žemėlapius, gintarą, Okainių,. kojūkio; cukrinius run- 

---------------- | kelius, piminubse dokumentuo- 
- •------------------ j se buvo nepagrįstai nurodytas

* ddelis ženiėtumas —/vietoj 7,5 
pažymėta 21,7 procentas, o cuk- 
ringumas nurodytas 1,9 procen
to mažesnis.

Pavenčių cukraus kombinato 
(direktorius J. Ignotas) Viduk-

punkte Raseinių rajono Kryž- 
kalnio tarybinio ūkio cukrinių 
runkelių žemėtumas taip pat 
buvo padidintas 6,2 procento.

Kapsuko cukraus fabriko Vil
kaviškio punktas š.m. spalio 6 d. 
Vilkaviškio rajono J. Janonio 
kolūkio cukriniams runkeliams 
fiktyviai padidino žemėtumą net 
10.5 procento. Taip pat padidi
no žemėtumo rodiklius 11 pro
centų Panevėžio cukraus fabri- ražas? deri'pamatai. Mažas įmokėsi

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

ko Pakruojo punktas Pakruojo 
rajono “Draugystės” kolūkio 
cukriniams runkeliams.

Priimamu iš ūkiu cukriniu 
runkelių kokybės sumažinimo 
atvejų išaiškinta ir daugiau.

(Iš Europos Lietuvio) ‘

i

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
kurie sveikino mane gimtadie- 
pio proga: “Naujienų” dienraš
čio Redakcijai, dr. Alg. Maciu-, 
nui ir poniai, .Emilijai Kolbie- 
nei, dail. Ilonai Brazdžionienei.] 
Los Angeles, Juozui Poshkąi, Į 
Adversiting Ine., dailininkei R. 
Morkūnienei, K. Baltramaičiui, 
J. Adomėnui, L. Norton, L. 
Emerson, Mr. & Mrs. A. Frank
lin, Andriui ir Onai Mironams, 
Paulinai Vareikienei, S. ir T. 
Tomarams, dail. Mercedes, kan- 
V. Zakarauskui, Domei Petru- 
tytei, dail, M. B. Stankūnienei, 
sesei U. Miškinienei.

Dėkoju už sveikinimus, gėles 
dovanėles.

Su didelę pagarba,
Mikas Šileikis

ENERGY
ir

T<L 3U] 562-m?

&

Galite kreiptu tr tiesiai t SLA Cantrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
No^ Yert, N. Y. 1&»7

FLA — Txikns
1LCOO

51A — kucpū
1 MVO

SUSIVIENLILMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
~ seniausią didinusia ir turtingiausia lietuvip t^ateraAlinė 3-- 

lietuviaim iŠtikLnd xarns,uį«iU jau per 92 metu y

SLA — atlieki kultūrinė darbus. gelhrtJ tr kitiems, kurie tuos 
Garbus dirba.

£LA — išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
tpdrauda savo n ari 9 Tr g

SLA — apdrauegia pigiausiom?* kainomis neiežko pelne, 
ri^zrtf patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekrienas lietuvis ir lietuviu draugas gsB 
SuxiTienijime apsidrausti iki $10.000.

SlA. — apdraudžia Ir Taupomąja aodrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, cefaan&oi 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai-

apdraudžia pigia terminuota ipdrauda: 
apdraudof sum^ temoka tik $3.00 metams.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite* 
apylinkės SLA kuopn Teisius jie Junu 

mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

&

illh)

fe

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienoje galima gauti nepaprastai įdomins gyn
iojo, visuomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimas.

A. Gus^n — MINTYS IR DARBAI, 259 pd„ liečia 1905 
metą. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

j.------- ------------------------------------------  ?8.00

aujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS^

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

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

f Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
/ J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftlCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,
2818 A venal St, Los Angeles, CA 90039

BUTŲ NUOMAVIMAS 
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIaTAS * VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 >

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORGIČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700 *’

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija* jau atspausdinta.

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

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

a Avei Chicago. IL 60629.

j KAIP SUDAROM]

g

Fu^irupiniiną______ ___ _______

Dr. A. J. Gospen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta Ir 
grožis., Kietais virbeliais 

Minkytais viršeliais, tik__
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

taip pat užsakyti paitn, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedant $1 persiuntimo maldoma.

ITW B*. HAL8TKD 8T^ CHICAGO, IL IM»f

- I I —— ' '
ILEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
^rantuotai ir sąžinlngtL 
KLAUDIJUS PUMPUTlf

4514 S. Tilman Avė.
T>1. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomeblHo 

Liability apdraudimas pensinis* 
kims. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4S45 So. ASHLAND AW 

TeL 523-8775
I ■■—■ ■■T J

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

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

*

Laikrodžiai tr bxtatenyMa
PsrdavimM ir Taisymas 

w«žt r>th SfTMt
T>1. KEpublk 7-mi j

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer. Avenue, 

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

TESTAMENTAI
* „ . . . . . .

Tuo reikalu jums, gali daup 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo’' Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su lęgališkonus 
formomis; * J.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

NEŽINO KĄ DARYTI
Viena stenografė klausia ki

tos:
— Kaip tau patinka darbas 

naujoje vietoje?
— Nelabai. Viršininkas laiky

damas mane ant savo kelių, pra
deda diktuoti laiška.

M. ŠIME US '
, Notary Public \ < 
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
P. Za^Uiy f
3208% W. 95Ht St

£>642, - 424-MM K

F2.00

srW CMvahy C<r“:p^w

M.00 
83.00

6 — Naujienoj Chicago, 8, DI. Thursday, November 4, IfltŽ _ K X

PATS SKAITYK IR DAR KP 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI -NAUJIENOS* .

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6604 S. Kadzia Ava. 
Chicago, HI. 60429

TeL: 778-8000

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. i 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629




