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L ALTo iždo globėjai tikrino, rado 
pajamas ir išlaidas tvarkoje

BOSTONO, HOT SPRINGS, CICERO, MIAMI, PITTSBURGH0 
IR KITŲ SKYRIŲ ATSTOVAI INFORMAVO APIE VEIKLĄ
V; Abraitis iždo globėjų vardu ganizacijų. Skyrius skelbia kon- 

pranešė apie patikrinimą paja- kursą moksleivių rašinių apie 
mų .ir išlaidų, kas rasta tvarkoje. Lietuvą. Aukų centrui, per 1,500 
Siūlė, kad didesnės ALTo išlai-^dot Veikloje apjungiamos ir ki- 
dos kaip 500 dob, būtų parem-. tos pavergtos tautos.
tos valdybos ’nutarimu. | Hot Springs skyriaus, praneši-
L Valdybos narių pranešimai • mą perskaitė J- Šiaučiūnas, 
priimti vienbalsiai. Pasiaiškinus! Centrui nusiųsta 1,050 dolerių, 
dėl finansinio pranešimo,- ir šis Lake apskr. ALTo veiklą aptarė 
priirritas. Dr. J. Genys ir J. Lauč-j A. Vinikas. Jie prieš Vasario 16 
ka paaiškino apie labai naudingą 
Pabaltiėęių komiteto veiklą, ku
riai reikalinga finansinė 
rąma. . <

Skyrių pranešimai

Apie Bostono skyrių pranešė 
A. Chaplikas. Atvežė aukų 1,600 
doL. -Chicagbs’ skyriaus veiklą 

’aptarė V. Samašką. ’ Skyrius 
centrui yra įteikęs 9,800 dol. Ci
cero skyr. dr. Bf. Motušienė pa- 
pašakojo apie .pastangas kelti 
Lietuvos reikalus kitų tautų 
spąįuloje. Skyrius išsirūpmp, 
kad filmas apie KGB veiklą bū
tų rodomas mokyklose. ALTo

minėjimą turi anglišką progra
mą. radijuje. VI. Bakūnas pa
pasakojo apie Los Angeles veik
lą. Skyrius atsiųs per 3,000 dol. 
Centrui. Sveikįpo • ir “Lietuvių 
Dienu” vardu.

Ign. Petrauskas perteikė pra
nešimą <Miami skyriaus- New 
Yorko skyriaus veiklą aptarė A. 
Marcėlynas, džiaugdamasis, kad 
jų parengime dalyvavo ‘Ann Jil
lian. Daromos pastangos įeiti 
į TV. Įteikė 700 dol. ’ .

Apie piį. tsbprgho' skyriaus

Šį kartą naują raketą atveža j (Lape Canaveral dideliais sunkve
žimiais, pastai! ir ruošia pakilimui.

t

džiaugėsi/ kad priklauso visos 
____ — —_____  ___ organizacijos, - vadovybėje jau 

Centrui perdavė 1,200 dolerių, j čia .gimusieji. Yra dvi lietuvių 
Člevelando skyriaus veiklą apta- radijo programos, palankios AL- 
rė Al: Paūtiėnis. Centrui per- Tui. ALTas 1,000 dol. pasiuntė 
siuntė 2.400 doL aukų. Apie Dėt- pasiuntinybesfrūmų remontui.

----------- iroitą dr. Ą. Barauskas pranešė, t 
kad ten ALTui-priklauso 19 or-1

Į ANKARA, Turkija. — Trys 
rusų pavergtų tautų vyrai, ne- 

' turėdami jokių šaunamų ginklų, 
privertė Sovietų keleivinio lėk
tuvo kapitoną pasukti j šiaurės 
srityje esančią turkų bazę ir ten

• išleisti rusus iš lėktuvo.

žinioje- Generolas Drori tuojau 
įsakė sustabdyti žu<Iynes. Tuo 
pačiu metų įsakė falangistams 
penkių valandų bėgyje išsi- 

veikią,pEaneš^nas--'BovX Dargis ^^T^tovyklųį Ne
žudant ‘itegiSklfę” *ir* hekSltū* 
žmonių.

Generolas Jaron atsinešė į ko
misijos posėdį čatilos ir Sabros 

1 • 1 • v —1 _ • T •

IRAKIEČIAI ĮSIVERŽĖ I IRAKO

ŽĘWE NET ŠEŠIAS MYLIAS
IEZIDENTAS PRANEŠA, KAD EINA LABAI 
•’SAMUMAI 'MISIANO IR

IRAKO.
SMAI

TEHERAN 
jėgos, paveikusios pasimio tvir
toves Misi anoj ir Bajalo ruože, 

apylinkių žemėlapius. Jis pard- f sekmadienį į Įveržė šešias my- 
dė komisijos nariams vietas.! lias j Irako laikytas sritis. Įsi- 
Gę<reiį)fes Jaron davė tiksliau- ] veržimas bu\ > toks netikėtas, 

&ą liudijimą apię Izraelio karoikad irakiečia prarado 72 tan-

IS- - - Irano karo

I

Premjeras Begin buvo sinagogoje, gene
rolas Šaronas negalė jojoinformūotį:

GENEROLAS JARON ĮSAKE GENEROLAI DFtORI TUOJAU 
SUSTABDYT ŽUDYNES ČATIT.OS IB SABROS STOVYKLOSE

JERUZALĖ, Izraelis. — Ge- buvęs.’ geni Amir Drori, kuris 
neroląs Ariel; šaronas^rugsėjo valdė Izraelio karo jėgas, ,e$an- 
18 eiseną-norėjo pranešti tzrae-Jčias .Catilos ir Sabros; stovyklų 
lio premjerui apie čatilos ir] srityje. 
Sabros stovyklose vykusias be- Izraelio kariuomenės vadpvy
ginklių suimtųjų žudynes, bet bė žinojo, kad Libano fafangis- 

tai rengėsi žudyti suimtus pales
tiniečius. Žinios apie žudymą 
pasiekė Izraelio kariuomenės 
valovybę rugsėjo 17 dienos po
pietę. Generolas Drori buvo prie 
čatilos vartų, kai viduje buvo 
girdimi šūviai. Prie vartų atsi
rado ir gen. Amir Jaron. Abu 
pasiteiravo, kad darėsi viduje. 
Jiedu nenorėjo eiti vidun, nes 
ten sargyba dar buvo falangistų

šaronas negalėjęs su premjeru 
susisiekti, nes tuo metu Beginąs 
buvęs sinagogoje.

Iš to aiškėja, kad gen. šaronas 
vis dėlto žinojo apie žudynes ča
tilos ir Sabros sfovykloše. Trijų 
žmonių komisijai jis tvirtino, 
kad jis nežinojęs, o jis vis dėlto 
norėjęs apie įvykį pranešti pa
čiam premjerui. Komisijos na
riai rengiasi dar kartą iškviesti 
gen. šaroną, kad galėtų pakar
totinai jį apklausinėti. Be to, 
pats premjeras taip pat anks
čiau žinojo apie stovyklose vy
kusias žudynes, nors oficialiai 
generolas šaronas jam nieko ne
buvo pranešęs.

Generolai buvo prie 
stovyklos vartų

Sekmadienį trijų • teisėjų ko
misijai liudijo gen. Amos Jaron, 
kuris vadovavo Izraelio ka
riams Beiruto rajone. Jo žinioje

KALENDOReLIS
LapkrčkrD: Teodoras, Miglė, 

A u šautas, Rustenis, Saja.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:36.

Oras vėjuotas, vėsus.

Leonidas Brežnevas išme
tinėjo JAV už tai kad ne
nori dėti pagrindan Sovietų 
valdžias pasiūlymų atomi-į 

nių raketų kontrolei

šfą liudijimą apię Izraelio karoikad irakiečia
vadų elgesį žudymų metu. Jis kus. Jie buvo )asienyje, bet ne- 
palrudijo komisijai apie veikiau- Į paruošti kovai
čias taisykles ir nurodymus nie-j Irakiečiai nežinojo, kad Irano 
kad nežudyti beginklių žmonių, i karo jėgų štabas buvo Einichos 
Izraelio kariuomenės vadovyl>ė pašlaitėje. Iš
visų karų ir kovų metu tų tai- į Bajato ir Mi iano sritis. Jeigu 
syklių laikėsi.

Premjeras Beginąs nepritaria 
gen. šarono elgesiui

en galėjo veržtis

Irako pranešimas nepaneigia 
padėties rimtumo. Irako prezi
dentas Sadam ragina irakiečius 
sekti karo veiksmus ir gintis pa

turėjo

irakiečiai būtif turėję kovai pa
ruoštus tankus, tai būtų galėję 
iraniečius sustabdyti prie sienos, 

j bet iraniečiai irakiečius užpuolė
Izraelio kariuomenės vadovy- nelauktai ir netikėtai.

bė nepatenkinta gen. šarono 
įsakymu leisti falangistams 
įengti į Čatilos ir Sabros stovyk
las po išrinkto prezidento Bašir.
Gemajelio nužudymo. Be genero- čianie pasienyje. Irakas 
lo šarono. izraelitai turėjo dar gerų ginklų pasienyje, 
kelis informacijos šaltinius, o 
jis pasakė komisijai, kad jis tik
tai į trečią dieną patyrė apie žu 
dynes abiejose stovyklose.

Gen.
žudynes, o generolas Drori ne 
tik tuojau jas sustabdė, bet ir 
tiksliai dabar informavo komi
siją apie visą tragediją. Izraelio 
kariuomenės vadovybė nepaten
kinta generolo šareno elgesiu ir 
liudijimu. Nepatenkintas ir Be
ginąs, bet jis komisijai 
teisybę.

Iraniečiai artėja 
prie Kerbalos

Irano karo jėgos įsiveržė
Jaron įsakė sustabdyti Irako teritoriją, pasiekė plentą

— Kanados susisiekimo 
litą paleis penktadieni.

sakė

sate-

— Kalifornijoje nušautas 17 
metų berniukas, platinęs nacių 
literatūrą. Dabar suimti ir lai
komi du žmonės, j j nušovusieji

— Maskvoje šalia Brežnevo 
buvo įrengtas Černenkos 
veikslas, o Andropovo 
vietoj.

pa- 
trečioj

— Prezidentas Reaganas ren
giasi paskirti Frank Fahscr- 
kophą respublikonų partijos 
centro komiteto pirmininku, o 
senatorių Paul Laxalt — parti
jos pirmininku.

ir jau grįžo atgal į Irano terito
riją, kurią anksčiau laikė ira
kiečiai. Šiuo plentu iraniečiai ti
kisi pasiekti Kerhalą. Jeigu šis 
planas pavyktą, tai gerokai pa 
sikeistų fronto linijos.

Kerbalos miestas rūpi Irano 
šijitams. Savo laiku Kerbaloje 
būvi didokas sijitų skaičius. Bi
joma, kad daliar sijitų ten gali 
visai nebūti. Irane sudarytas ši- 
jitų dalinys, kuris nori pirmas 
įžengti į Kerbalą. Jeigu ten ši ji tu 
iraniečiai nerastų, tai gali prasi 
dėti didelės žudynės.

Libija, Alžirija ir dabartinis 
Švedijos premjeras ieško būdų, 
kaip galimai greičiau užbaigti 
Irano ir Irako kovas, bet tuo 
tarpu karo pabaigos nesimato. 
Iranas nenori klausyti apie tai 
ką, nes “reikalas eina apie mūsų 
žemių atgavimą”, sako iranie
čiai.

VARŠUVA, Lenkija. — Arki- 
vyskupas J. Glemp sekmadienį 
pažymėjo, kad lenkai turi teisę 
pareikšti protestą trečadienĮ

PREZIDENTAS GEMAJELIS 
TURI SUNKUMŲ

BEIRUTAS. — Libano prezi
dentas Amin. Grmajelis būvą 
JAV-se, Prane ųzi joje, V. Vokie
tijoje, Didž. Britanijoje ir Ita
lijoje. Jis turėjo progos susipa
žinti su kitų valstybių atstovais 
ir parodyti save, kaip teisės rei
kalus suprantantį valdytoją.

Dabar paaiškėjo, kad jis ne
gali valdyti krašto vien prezi
dento įsakymais. Būtino reikalo 
valandą jis gali skelbti įsakymą, 
l>et ramiu laikotarpiu jis turi 
prašyli parlamento re i kalingo 
įstatymo. Pasirodo, kad jis turi 
paruošti projektus, reikalas pri
valo būti aptartas. Klausimą 
turi svarstyti įvairių grupių at- 
stovavi, tylėjusieji iki šio meto.

Buvo susidaręs įspūdis, kad 
Amin Gemajelis buvo tiktai ad
vokatas, o jo nužudytas brolis 
Bašir buvęs politikas. Dabar aiš- 

ir advokatas buvo fa- 
organizacijos narys, 
labai dažnai gina ne- 

dalyką. Jis turėtų

kėja, kad 
langistų 
Dabar jis 
apginamą
būti virš smulkios politikos, bet 
jis leklžiasj į smulkmenas.

> Savo laiku lietuviai, turėdami 
šautuvus, privertė Sovietų lakū
nus iš Viduržemio jūros pasukti 
į Turkiją, ten nusileisti ir pa
leisti atskridusius lietuvius. Tm> 
kų vyriausybė nubaudė lietu-.

• vius už skridimą į Turkiją be 
leidinio, o vėliau leido Sovietų 
lėktuvui grįžti į Sovietų terito- 

‘riją. Atskridusius lietuvius pa- 
‘ liko Turkijoje. Sovietų valdžia 
sutraukė geriausius Sovietų tei- 

' sės žinovus, bandė turkų teis
mą paklupdyti, bet tada teisėjas 
paklausė, ar Lietuva buvusi lais-

i va prieš Sovietų invaziją?, lira^, 
. nešė, kad Lietuva buvusi nepri- 
iTilairsombc** ZATALielitva^ -esanti 

nepriklausoma ir dabar? Jani 
buvo atsakyta, kad ne. Išaiškin
ta, kad rusai varžo lietuvių tei 
sės įvažiuoti į užsienį, todėl lie
tuviai ėmėsi tokii'žingsnio.

v5 Associated Press praneša, kad 
sekmadienį trys pavergtieji, ne
gavę leidinio išvažiuot iš Sovie 
tų Sąjungos, keleiyfhram Šovine 
tų lėktuvui pakilus, virš Vidur 
žemio jūros, įsiveržė į kapitono 
kambarį ir įsakė jam sukti į ar 
timiausią Turkijos uostą. Kapi
tonas ir jo pagalbininkas buVo 
ginkluoti, jų šautuvai kabojo 
ant sienos, bet jie neturėjo pro
gos prieiti prie šautuvų. Įsibro
vėliai į kapitono kambarį įsake 
kapitonui tokia forma, kad jam 
neliko kilo kelio, kaip klausyti. 
Rusų pavergtieji Išsitraukė pei
lius ir įsakė nebandyti gintis ar, 
siekti ginklų, nes jie neturės 
progos tuos ginklus naudoti. Du 
vyrai suvaldė Sovietų lakūnus, 
o trečiasis suvaldė patarnauto
jas, įsakydamas joms nejudėti 
ir keleiviams nieko nepasakoti.

Kapitonas pranešė turkams, 
kad jis yra priverstas nusileisti 
į artimiausią turkų aerodromą. 
Turkai patarė jrfrn nusileisti j 
čia pat esantį šiaurės Atlanto 
Sąjungos aerodromą. Rusų ka

pitonas taip ir padarė.
Durims atsidarius, visi trys 

pavergtieji pirmieji ’šžingsnia- 
vo iš Sovietų keleivinio lėktuvo 
ir pasidavė turkų atstovams, 
esantiems šiaurės Atlanto Są
jungos aerodrome Turkijoje. 
Lėktuve buvo dar 25 keleiviai, 
skridusieji iš Novorosijsko į 
Odesą. Turkai paklausė, ar yra 
daugiau keleivių, norinčių pasi
likti Turkijoje, bet dauguma 
atsakė, kad nenori, tai turkai 
pranešė Sovietų lėktuvo kapito
nui, kad jis gali skristi toliau.

Sovietų kapitonas lėktuvo n?- 
sudaužė. .gražiai nusileido jam 
nurodytoje vietoje. Viską išaiš
kinus, turkai davė Sovietų lėk
tuvui degalų, leido važiuoti į 
Odesą su visais keleiviais, o tris 
pavergtuosius nuvedė į teismą, 
kur turkai rengiasi juos apklau
sinėti. Turkai sako, kad iš So- 
vi&ų Sąjungos norėjo fšvažftroti ‘ 
vokiečiai, bet Sovietų valdžia 
nedavusi j’ems leidimo. Tada 
jie pasirinko šitokį kelią išva
žiuoti iš Sovietų Sąjungos. Ma
noma, kai šiomis dienomis bus 
tikslesnių žinių apie bėglius.

— “Columbia” pakils ketvir
tadienį ir paleis du satelitus, ku
rie padės ’ televizijai perduoti 
paveikslus ir susisiekti telefonu. 
Satelitai sveria po 7,200 svarų. 
Kiekvienas iškeltas satelitas kai
nuos po 30 milijonų dolerių. Sa
telitų iškėlimas ir padėjimas į 
vietą kainuos po 1(1 milijonų 
dolerių.

— “Columbia” gali nunešti 
satelitą į pageidaujamą vietą 
žemės orbitoje, kad padėlų su
sisiekti su siunčiamomis žemės 
stotimis.

— Arkivyskupas J. Glemp pa
tars generolui Jaruzelski ui ne
bausti lenkų besilaikančių Soli
darumo principų.

— Antradienį bus baigti visi 
paruošiamieji darbai, kad “Co
lumbia” galėtų kilti nustatytu 
laiku ketvirtadienį 7:19 va
landą ryto.

Arkivyskupas Glemp grįžo iš 
Romos ir nori būtinai pasima
tyti su gen. Jaruzelskiu ar kitu 
kariuomenės vadu ir pasitarti 
dėl planuojamo trečiadienio 
protesto.

Arkivyskupas tarėsi su popie
žium apie ]>opiežiaus kelionę į 
Lenkiją, šiais metais negali būti 
jokios kall>os apie kelionę. Bet 
ateinančią vasarą popiežius nori 
tikrai atvykti į Lenkiją. šįmet 
Jaruzelskio vžriausybė neįleido 
popiežiaus į Lenkiją, bet atei
nančiais melais popiežius galės 
atvykti. Arkivyskupas J. Glemp 
tuo reikalu nori nuodugniai pa
sikalbėti su gen. Jaruzelskiu.

Iki trečiadienio liko tik kelios 
dienos. Arkivyskupas Glemp no
ri ir šį reikalą galutinai išsiaiš
kinti. Jh nori, kad valdžios pa
reigūnai nekliudytų darbinin
kams streikuoiL
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Visoje Turkijoje eina referendumas Turkijos kons
titucijai priimti ir penkių karių vyriausybei suda

ryti. Gyventojų dauguma balsuoja už konstituciją, 
nes jie nori rafnybės, baigti teroristines žudynes.
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Ntagaralaokia turistų

Vitaminas B-5 ( Pantoth et i c 
Arid). Vitaminas B-5 yrą B-gru-i 
pės (B-complex) vitaminų na 
rys. Jis tirpsta vandenyje ir yra 
randamas Visur: visose gyvose^ 
celėse, pradedant nuo bakteriji’’ 
ir baigiant visokiausiais augalais' 
ir gyvuliais. Jis pas žmogų esti 
pąga‘iYihiiin'as natūraliai besi-; 
randančių žarnose bakterijų (ge-“ 
rybinių). Taip žlnogūs yra pais
to vitamino gamintojas.

VimnNŲ REIKALAI (6)
Kai apie vitaminus tikras žinias pasisavin
sime, tada joks vitaminų pirklys nepajėgs 
mūsų apgaudinėti.

(Mediciniška tfesa)
Vitammo B-5 natūralūs 

šaltiniai
Vitaminas B-5 yra mielėse, j 

kiaušiniuose (tryniuose), kvie
ste ‘dalgūoše, nevalytoje mela
soje, pilnų miltų duonoje ir to
kiuose javainiuose (cereals), 
inkštimuose javuose bei tokiose 
daržovėse (žirniai, pupos - pu
pelės. •.) ir žuvyje (salmon).’

Vitamino B 5 trūkumo 
reiškimai

Kadangi vitaminas B-5 yra vi- 
?ur apsčiai, tai.jo trūkumas re- 
tai .pasitaiko. O kai pasitaiko/ 
tai antinkstinės liaukos suglem
ba ir mažiau įvairių hormonų 
pagamina.v Tada kfaujriją/cuk- 
raus sumažėja, žmogus vemia,

Jis padeda kūnui pergyventi, 
įtampą (stress:), talkina kiek-: 
Vienos celės medžiagos ąpykaL 
ta'i: lengvina skaldymą mtesto- 
riebalu, baltvnru ir miltiniu^ 
krakmoliniu ^angliayahdžių-kar- 
bohidratų). Taip pat tas B-5 vi-1
tąnnūas padeda kūnui sunaudoti iąte vidurius skauda, raumeny- 
kil.okiūs vitaminus ir \ talkina se mėšlungiai ątsh'anda ir odos 
užlmkyti sveiką; virškinimo ka
nalą. ' • - Vv ‘

Vitamino B-5 veikla

Vitaminas B-5 kūne . veikia, 
kaįp celių variklis (ehzymas). 
Kartu su kitais enzymais šįs ri- 
tanimas vėręįa ,jiiaĮšto./ nietįžia’ 
gaš (rišbalūs; iniltffiius-krakrhb- 
linius ir baTlymus) į naudingą- 
kūnui energiją. Jis reikalingas 
pagaminti kūne reikiamą Liekp 
eholestėrolio ir riebaEnių rūgš
čių (fatty acids); Antinkstinių . 
liaukų (adrenals)’ įvairūs - hor
monai yra reikalingi geros kūno 
sveikatos va laikymui - ir tinka-, 
mąi kūno veiklai. Vitaminas' 
$-5 kaip tik.,ir skatina ’minėtas 
antinkstinės liąukas geresniam 
įvairių hormonų gaminimui.

-negerumai gaunasi. Trūkstant i 
vitainino B-5, kiekvienos celės 
gyravinras paveikiamas neigia-' 
mai. Tada sutrinka sveikata 

.žmogaus organų nei jų srstentų.
Per vitaminą B 5 

ateina gėris . _
Vitamtnas • B-5. ..,T^ąntbtTtfjtic 

acid) veikliai talkina žmogui 
pergyvenant įtampą k uždegimą 
.r jis esti duodamas po operaci
jos žmogui, kai jo' žarnos bei 
skrandis esti šuparaR-žuotos. 
Tuo vitaminu gydomas sumažė
jęs kraujuje cukraus kiekis (hy
poglycemia) ir. sumažėjusi ant- 
urkštinių liaukų veikla (hypo- 
adrenia —-adrenal exhaustion).

Patartinas to vitamino 
i dienai kiekis .

4

iias M&mi (fe- taŽta Smogus apijmsta-TbSie?su-
mesin. e^fantis, apturi- Sfnervinimai dėl neteisingo zna- 

, maš kftffdfngas skaičius. Tada tavimo nėra sveflras dalykas. 
Į sus^a%dniiinas — Ir taip dau-; Taigi, daugiau žalos padaroma, 
^iao žalos, negu naudos, iš tokio negu naudos apturima.
matavimo esti.

Negerai elgiasi įmonės, ma
tuodami savo kraujospūdį ban-- 
kitose ir kitose * triukšmingoje 
Vietose, kur nesti reikiamo nu
siraminimo — poilsio prieš ma
tuojant. Atsitinka, kad sužinoję 
neteisingo matavimo davinius, 
žmonės vėlai vakare skambina 
gydytojui ir prašo patikrinti jų' 
krajospūdį, nes buvo rastas la
bai didilis. Tikrumoje, jis ran
damas visai normos ribose. Ilk

Išrhmtiūfeas pensininkas šitaip 
nesielgia, dalyką jis rim
tai 'tvarko, b nėd arinėj a niekų. 
Pavestmas visapusiškai pakelto 
kraujospūdžio reikalas vien tik 
gydytojui. Nereikia kasdien 
kraujospūdis matuoti, kaip ne- 
rslai tūtas mūsiškis elgiasi. Mat, 
pasitaiko, kad ir gydytojui esti 
neleh'gva pakeltas kraujospūdis 
sureguliuoti. Šiuo reikalu susi
rūpinkime labai rimtai.

nešielgfa.

Rašo K. Valteris

PASAULINIO MASTO NUODĖMĖ
Girtavimas ir smurtas

Ryšį tarp girtavimo ir smurto 
(vandalizmo, įlėSikavimb, muš- 
lynių, žudymo, prievartavimo) 
mano parapijoj net ’kaimiečiai \ 
žinojo. Ar tai iš savo ar kitu 
patyrimo, jie sakydavo: “Ką 
"blaivūs galvoja — tą girtas pa
daro”. Ir anglų spaudoje nese
niai užtikau vaizdingą posakį^ 
“Alkoholis žmoguje Išlukštena '

peštynes ir dar padidino baus- 
rrtę už 5gh\'aviiitąl

Britų teismai ir dabar glosto 
girtaujančius vandalus. Matom 
kaip švelniai baudžiami vadina- 

. rniė'jj futbolo rinktinių rėmėjai 
(football fans) už muštynes ii’

2 vandalizmą.
Bpalio 1U d. “Daily Fail” ap

rašė teismą grupes Oxfordo uni- 
: verslfefo stucTerifų, pasivadinu- 

“Assassins”. /Straipsnis
Z'>lr\XT . Z. iryškina britu aukštosios klasės 

Sakoma, kad JAV-ese mažiau-; _ ^tinėlėš” elgesį. 'Minėtoji 
/ai. PUSė '?s^ s*t‘udėrifų grupė viename puikia*

Z1.Sl?'* "• feštofane ‘uzšisa'ke septynių
pat pėstebeta, kad daugiausiaį 
zmogzudvbiu būna savaitgaliais; -.k A „° . . J ® \k em tarne vnar. nasiy.vmpin
ypač šeštadienių vakarais — ka 
da daugiausia girtaujama.

'Statistika rodo, kad žemo luo- 
ino įkaušėliai smurtauja žymiai (}uktu kraut 
dažnisu, negu aukštesnio O ra-j^ na ponai.
mų be laikų pasigęrelj (liepa*-pri€. ketv 
sant jo fuojho bei klases) apva- ^^ jau 
gia neti^>larvūs vagišiai-.

GirTaujsW&ep heTenka šavi-’ daS) inaislo’produktais t’eįiė val- 
[vai‘dos Ir hiia smarkauti,‘kai;gdmo kainbario ’sienąs, .daužė 
alkoholio koncentracija kYaujU-Į vyno bonkas!.. ? Restorano va
je būna apie 156 mg7< . Tokia-'' (Idvybė išsigando ponaičių “kul- 
rne štovyje ir/ešmo nelaimių ri-: turingo” elgesio ir iškvietė po- 
žlka padidėją ŠS k’artiis! j liciją, kuri “inteligėntiis” su-

Pešlynės.paprastai vyksta kiir.|^}^.r^' 0 .^eisŽįa./jlll^au^^
yra didesni- žmonių telkiniai,.jjūos tik uiėnkūfe^pihi^ne bau- 
k.a., sniuklėse, restoranuose.] ,^a' po 25 švarus ir pa-

) fulbolo rungtynėse, 'dėtnonstra-teismo išlaidas.. . Juk tai 
čijose. Blogiausia, kai buriuoja- ^kus skatinimas tęsti orgijas

Įkaušę! “ vandalizmui
Apmąsčius tokius ir panašius 

J'įvykius, reikia alkoliofiūi pripa- 
muštynės prasidedi dėl men-! ^nti, «er? 
kiaušio iššūkio į .~J?^^kumą. Al
inus: i žmonas ir Vafcds dėti’jriiad ’ yra teisingas ‘ svieto ly-
dėl'to, kad namiškių ‘elgesy luomų bei kla-
stebi nepašrtenkinimą -<tel:B ^^^ jis vieno‘
gesio. Girtos moteryš’smnrtaujal 1 ^r?? 
žymiai rečiau už vyrus! // -

Ar girtavimą laikysim nuodė
me, liga ar nusikaltimu. — jis 
turėjo ir turi užtarėjų. Ątsiteė-j 
nu vieną kitą' Ąsmėtūnrškos”j 
Lietuvos spaudoj tržtiktą £eismd'i 
eigos ąprašyteą, kur kraitįnanlie- j 
Ji štem^a\dhYu teisindavosi, esą, | 
nusikaltimo metu jie buvę...j 
girti. Na, ir kai kurie teišėjai! 
štfevefaftuiavo b a ū ste ę! Esu I 
skaitęs tik vieną žinutę apie 
griežtesnį teismo sprendimą: 
teisėjas teušziką nubaudė už

No& vWfc,Sj$į>-j ŠTĖNKtMK GEktJ.PATA
čiai ir gausiei raridaiftas; k&rfais 
jo gali .prftiTOcfi-, nės jo gžfū^aij 
žūna VirinaYrt
tus. National Research Cotitfcil 
patsi-ik gjfirti kAŠOTen |
B-5. pd ;pWkis (5) ar
(10) miligramų.- Kiti 'fyriiieto-. 
i ai patAi-ra ritfo rt-15 m ®št ^653 
•50 rng.d5eųįš To vi! a mill o;

X* L ^Zy &r-il-

Nęra”žinomas" vitamino’'B-5- 
toksiškumas.

Išvada. Valgykime vaisius,’ 
^daržoves ir; pilnų grūdų duoną- 
bei tokius -javainius- ir teūms’ 
to vitamino pakaks. Kartais, 
kai žarnose įsiveisią. dideli kiė- 
kiai, :nėreikali^ų bakterijų, to. 
vitamino. bak terinė ^gamyba su- 
mažėja ir žmogui prisieina gau
siau to vitamino gauti su mais^ 
tu. Tik gydytojui patarus, to vi
tamino prisieina imti tablečių 
pavidale. ‘ :

Pasiskaityti. D. J. A meson: 
Vitamins and Minerals.

Fbr the woman 
who- J the heart d

1S-

TOMU PASINAUDOTI
GERIAUSIA PittEMONĖ

PRIEŠ TARAKONUS

il’bes ^krafi’džio rūgštis pankrea-. 
; tina 'šrfhaikina. Mat, kasos syvai 
i ftfri savo veiklą SARAIINĖJE

A;I^\WjE. Tofe taip sutvar- 
ičė 'žfiidga'us Tvėrėjas, kad kasa’

^ėrt). ’dakj
v?rgkfife fcd dar irl 

pTfcš tera^dnuš. Acįū. - i

, AlsSkytešš. Tarakonūs ičū .ą JJvy&pirštę žarną 
'kinri Teilžk, .
me name. Nieke nepadės, jeigu' 
vienas butas brs Apsileidęs ir

valdomąja šo’Są. fcartu su pan-_: 
Id'ež^iriū ¥r 'soda ‘•(šarmas) lala-

Todėl pankreatinas (Entozy-. 
me, Cozyme... įvairiais vardais

..į čiū tarpe ypaič . r<pasi^rmėjo! 
studentas James Baihšbūry (jo 
tėvas yra parlamentaravir mili
jonierius — garšių^v^S^to pro- 

ys sa-

patie- 
vėmėperins tuos henaideliųs^ Antras vadinamos pankreatino tabletės) 

dalykas:. y įsus plyšius reikia už- |
taisyti. Tik tada padės šita prie- į VIENOS VALANDOS. lr ne vie-^ 
mone: išbarstykitTir ilgam lai- į na, bet už dviejų valandų kita* 
kui palikit šitokį teisinį: VIENA] tabletė. Už sekančių dviejų va- 
DALIS SMULKAUS CUKRAUS landų —kita tabletė. Ir taip tol, 
ir TRYS DALYS BORO RŪGS- kol vėl valgysi. O pavalgius, vėl 
TIES MILTELję (Boric Acid). už vienos valandos, po to už j 
Sakysim, viena stiklinė cukraus • dviejų— ir taip kol miegosi., 
į tris stikline* borakso (boro; Taip prisieis imti Pancreatin, 
rūgšties — boricj acid). Į tabletes kokias aštuonias (8) ar

Nenustebkit, kai pamatysit Ii-,; devynias (9) per parą. Taip rei- 
pant tarakoną per tuos milte-.j J ’ 1 J*
liūs ir tuojau kmų neužverčiant-! nors priežasties sumenkimą ir 
Jie nyksta prisiėdę, taigi, pa-! nepajėgumą virškinti maistą, 
mažu. Nyksta ir jų vaikai. Tik • ypač pienišką, po kurio toks 
nuolat turėkit ilgesnį laiką tuos į žmogus suviduriuoja, gazų gau- 
mHtelius išbarstę palei sienas; na... Dar ir to negana: sunkėj
ant grindų ir asų kitų vietų, i aiais nevirškinimo atvejais, pri- 
Kai sūsicukravofc —- sukietės tie| 
milteliai, nuval4kil. ir kitais 
oarstykit. Sėkmės!

* ♦ *
NtfO KELNIŲ PRIšLA-

PINIMO APSAUGA

dalykas:. y įsus plyšius reikia už tūri būti imamos' pavalgius už^

kia gydytis kasos dėl kokios
si jau įkaušę peštukai.- 
būna žymiai jautresni pastai-’ 
boms, priekaištams ar pajuokai:^

You can’t afford to Be wreof. 
Because if yoa’rein efart* 
.the tonally budget you're 
žnaki ng dedeocė ascot tbe 
future, too. ' - -
<- Aod that’i where ŲJ8-,,

>

ingj Plan Where be work*.
That vay, while you're , 

meeti ng the day-to-day e>- 
penre*, you’ll still be btrildtor 
pi more secure £ aure for your 
fhmitv. t. ' T -

U.S-vines For 
the warrCfcin.who really kno^f

Uieina priiminėti kartu su Pan-1 
•j cr;alinu dar ir šarmą (prieš 
i rūgštis vaistą — Mylata) table- 
j tėse, po vieną jų.
f Kitčkš Pancrealin vaisto eini-
| ;nas neatsiekia tikslo. Todėl, jei- 

t-, -r- - '4. J to vaisto reikia, jis minėtai turiklausimas. Kaip apsaugoti y J
vyrą nuo po pasišlapinimo dar L 
į kelnes kiek prišlapinitno. Taip] 
nemalonu jam pačiam, man iij 
visiems aplinkiniams alšiduo-j 
da. Dėkoju, Tamstai Daktare, į 
iš anksto.

Atsakymas. Tarkis su šlapimo 
ligų žinovu ūroiogu. Dažnai" 
pasininkai prišląpina kelnes, ne- 
„eisingai šia pindamiesi. Jie po, 

. -i • craujospuazio paKeinrovė s nutrukto baigia slapin-1 , .
j , r v <'i ' i v i * ’■ gokas laiko galas. Pn tis. Tada toliai teka keii lasai-, 

i kelnes, šito išvengimui, reikia ' 
šitaip elgtis. Po pirmo srovės 
užbaigimo, reikia toliau ramiai 
laukti, vėl ims šlapimas tekėti 
silpna srovele Vėl sustos- Dar j 
reikia rainiai laukti antro sro-j 
ves tekėjimo. Ir dar trečio. Tik j 
’ada akty viai susispausti $api- 
teo fatakį paskutinius iasės 
jsvaiMi. Ito to su popierium nii-1 spūdžio tvarkymas yra vien g\-

’ j šląpuno latako aVl dylojo rankose ^tlkAatAaš. Jo 
-ma'Ą’mą. B’>gcsnYais IftVcj&sJ kiu. būdu Tie^Ti pati tvarkyti įjį 
prfsiaffa po^je^Į jpalaVvti lel-J savą fūfoHiirą. Vi k g\<K 
nėse,- kiek— įsmėsn.’ JtbJaš tūri hųVocMi kaip Vaistus

j pr*Ti lūin’ėYi.. Su. Vi c k vienu, pacidn- 
I ‘fti reikalas loVlo tvarkymo yta 
j savitas dalykas. Jis ir tam pa

valyki išorini

pa

Į būti mamas, jei norima virški- 
i nimo susitvarkymo sulaukti ta * 

.Ida. kai kasos syvų nepakanka-^ 
mai turima. I

$ ❖ *

TEISINGAS VAISTŲ PRtEš 
PAKELTĄ KRAUJOSPŪDĮ ( 

ĖMIMAS

Klausimas. Negali gydytojas 
sureguliuoti, sunormuoti mano 
kraujospūdžio pakėlimo jau ii-, 

rirašo vienų 
tablečių — nukrenta iki normos 
kraujospūdis. Tada aš neimu tų 
vaistų. Vėl jis pakyla. Ir taip 
daina be galo. Kaip man elgtis, 

į prašau nurodyti, Tamsia Dak
tare. Aš pati kraujospūdį ma 
tuoju. Ir kitiems bus naudingas 
Tamstos patarimas.

Atsakymas. Pakelto kraujo-

^ėVteės’.
♦ į ♦

.TtelNtAŠ KA.^OS 
tPASvitEATlN) 

VARUOJIMAŠ

ivtinrximis. Vtano Seseriai 
'dytbjfrs prūs^- Vancreatm tab 
letes imti priešu valgį ir 
rtą ė ’‘Temsta- rašėjv^.
^kAd po’Valjtk)’ ptr-l
Tteirrėfi. Kn 
sAkvkite. Mi r *

AtsakvmAA. Ratios (pa 
vu tabletės turi lulti i

ė ik teisvtiė

mos

! či£m pacientui keičiasi. Todėl 
i¥ik ^gydytojas tegul suretina pri* 
j ’minėjimą ar doze vaisto suma I 
j žiną, bet ne Tamsia. Prisieis re 
i čia u vaislu> priiminėti, bet lik

V^'nospu^zio pijįiuhą

ism in fihgai 
ei a n krauj 

) tinas ogui nusiraminus, I 
pa sėdė j ut kokį 

dešimt minučių, 
aparato tinkama

(Is Europos Lietuvio)

lu
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SPAUDOS KLUBO SUSIRINKIMAS
Praeitą penktadienį, j 17 vai. visus asmeniškai pažino, tai jis 

vak., Alvudo patalpose įvyko paskelbė Margučio skelbiamą 
(.liieagos lietuvių spaudos kla- neteisybę. Visų tautų pro lest uo
li narių susirinkimas. Sįuinnjjtojų nebuvo 200, o lietuvių bu
ll mas prasidėjo kirk vėliau, nes' vo tik 10.
> vakarą vieni pavėlavo, o j Dėl to piketavimo ir dėl kitų 
k:ti laukėj pavėlavusio pipni- dalykų p. Bliūdakis p. Marmą 
rinko. Klubą pirmininkas ne- net komunistu išvadino. Marina 
] anešė, kad neatvyks, bet jis 
į . Antanui Marmaį. net laiškutį 
į a rašė. Marma,' *rankio damas

ubo narius, pats pavėlavo, bet klausimas buvo išaiškintas. Sū
ri atvyko, tai perskaitė p:nni- sirinkusieji pradžioje nežinijo, 

ijnko pranešimą. | kokiu reikalu Marma nusiskun.
Tuojau buvo aptarta dieno- dė. Kai pasirodė, kad jis nusi- 

: ;arkė, o žurnalistas Marma pa- skundė Naujienose paskelbto
uro pirmas papasakoti apie jį mis p. Bliūdakio nuomonėmis, 

1 eiantį dalyką. tai visi gardžiai nusijuokė. Nu-
Jis pasiskundė, kad vienas či sijuokė todėl, kad veik niekas 

/ Lgietis Jie pagrindo įžeidė žur^ Marmą įžeidžiančio rašinio dar 
n dislą. Marmą. Jis, pasiklausęs nebuvo skaitę ir nežinojo, kuo 
P drūčio, nuvažiavo piketuoti jis skundžiasi- Paaiškėjo, kad 
t rancūzų konsulato. Prezidentas 
i P aganas uždėjo kėliojns pran- 
c ūzų bendrovėms sankcijas už 
neteisėtą pardavimą rusams 
techniškų dujotiekio paslapčių.
.Vmerikiečiai buvo ūžpatęnląve ta ir pats Marma turės progos 
dujotiekio kompresorių, gavo iš 
prancūzų bendrovių pažadą, pa
rašytą raštu su priesaikomis, 
kad tų paslapčių pėduos komu
nistinėms valstybėms, bet pran
cūzų bendrovės, norėdamos gau
ti po $700,000 už kompresorių, 
n atarė rusanjs juos parduoti, 
nekreipiant dėmesio į paslapčių 
išdavimą. Prancūzų prezidentas 
ūliferandąs, Jaip. pat visą laiką 
besidairęs dolerių, leido tom s 
bendrovėms kompresorius .par
duoti. Prancūzijon atvyko So
vietų transporto ■ Jąjvas, . kom
presorius susikrovė ir išvežė į 
Iiygą. - i .<

Už šitą elgesį prez. Reaganas 
uždraudė amerikiečiams parda
vinėti bet kokias Amerikoje ga
mintas prekes toms : bendro
vėms. Marma, pritardamas pre
zidento nutarimui, ^nuvyko į 
Chicagšo .šiaurę^ ir; ten .pikętavo 
kartu-.su kitais čikagieciaįs. Ten 
buvo 9 Uetjiyiąį,, p jis; buyo de
šimtas^ Be* to; . ten buvo ukrai
niečių, lenkų, gudų, gruzinų ir 
vienas afganistanietiš. jis višo 
buvo 30 žmonių, o pridėjus 10 
lietuviu, tai susidarė 40. Jie iš- 
kėlė plakatus ir vaikščiojo prieš 
prancūzų konsulatą. Latvis. Pa: 
vergtųjų tautų komiteto pirmi
ninkas parašė ir įteikė prancūzų 
konsului rezoliuciją, kurioje pa
sakyta, kodėl piketuojamas 
prancūzų konsulatas,- Konsulas

buvo įsižeidęs ir buvo lai>ai su 
pykęs ant Naujienų, kad jos to 
B.iūdakio mintis paskelbė. Bet

B-iūdakio rašinėlis buvo atmuš 
tas prisš savaitę Maiklo pusla
pyje. Kieno akys silpnesnės, tai 
to puslapio dar neskaitė.

Viskas buvo išaiškinta, aptar

K. Augius liustracija)pats atsakyti

J. Kreivėnas iškėlė kitą prob- *
lemą. Jis nusipirko ir perskaitė , •
kun. J. Prunskio knygą apie lie

j tuvius Sibire. Jis skaitė ir pyko.
Jis negalėjo suprasti, kaip kun.
Prauskis galėjo rašyti tokius da- •
lykus, kurių Sibire nebuvo. Į
Kreivėnas Sibire buvo pralaiky-}
tas apie dešimtmeti, žino gvve-\ . . . . x. ,

, r kontroversiniu minčių kėlimą,
mina stovvklose ir nesupranta, , A \, . . , . „ , ' jei tai daroma savo laiku, savokaip j įsigalėjo tokias fotografi-. ______ ___ -___________ r .
jas dėti į knygą. " - * ’ ”

JKun. 'PruiĮskis aprašo lietuvių!
Sibire lapinaitei Ten mirė di-'sė. J? pasiuntė straipsnį visiems 
dokąs lietuvių skaičius. Patys. Amerikos lietuvių laikraščiams

ų j Paaiškėjo ir kita klausinio pu-
Sibire kapinaites. Ten mirė di-, 
ūukas lietuvių skaičius. Patys*— -......
lietuviai-kapinaites aptvėrė, ka-J >r savaitrasciams, bet netf«ęnasĮ
pus papuošė ir kryžius pasista-1 jos triūso nespausdinu 
tė. Viskas buvo pačių lietuvių’ pasiuntė Lietuvon įlė?

medžio šakele, ik kurios tėra galviai? Juk tikro jaun’iuo sa 
vienintelė nauda jos pinigas, 
atiduotinas Kalifornijos ^specia
listams”.

Tai tokia nesąmonė, kuries 
klausydamas žmogus netiki sa
vo ausimis- Išeivija buvo ir 
ne sudžiūvusi šakelė, bet 
labai gyva Lietuves medž’o 
Įsi, beveik trečdalis tautos, gaji, 
patriotinė ir už Lietuvą kovo
janti jau vien savo buvimu, o 
jos gyvenimas remiasi ne sauje- 

specia-

yra 
dar 
da-

Įėję kaip ir nesimatė. Iš Lietu-" 
vių Namų valdybes pusės pada- 
ryta klaida, leidžiant savo būre- 
liui imtis tokios kontroversijos. 
Lietuvių Namai turėtų pasilikti . 
partiniu atžvilgiu neutralūs, ka p 
tai teisingai pastebėjo p. Reru j 
kauskas informaciniame LN su
sirinkime. Dar labiau gaila Jau- ‘ 
nimo Sąjungos, kuri neapsižiū- 
rėjo, kur ją partiniai politikie-. 
riai stumia.

( š Tėviškės žiburių)

kai? nori;x‘kai kų miglotai pra 
eidamas. Todėl lenką včl eiti j 
spaudą. t

Savo pranešime Toronto Lie
tuvių Namuose kun. J. šarau<: 
kas apėmė daugelį sričių, suki
nėdamas nuo vienos į kitą, ir 
viską grįsdamas tik savo argu
mentais. Bandysiu tą maišatį 
sugrupuoti į dvi temas, apie ku
rias viskas sukosi: a) siūlymas 
svorio centrą perkelti iš kultū
rinės srities į politinę, b) siūly
mas sueiti į glaudesnius santy- le samdytų kitataučių 
kius su Lietuvos raudonaisiais lislų”, bet labai plačia mase, ku 
bei okupantais.

Po ilgesnių bandymų esame 
jau radę tinkama balansą tarp 
kultūros ir politikos. Iš vienos 
pusės, š. Amerikoje sudedame 
impozantiškas sumas Lietuvos 
laisvinimo reikalams, iš kitos 
— dar didesnes sumas sudeda
me kultūrinei - švietimo veiklai, 
Skiitumą sudaro lik tai, kad po
litiniams reikalams sudedamos 
sumos renkamos centralizuotai i 
ir skelbiamos jas susumuojant, 1 
o kultūrinių reikalų sumos su- jau seniai opi ir svarstoma. Ir 
eina iš įvairių šaltinių, nukreip- šiuo klausimu esame susidarę 
tų į specifinius tikslus — lesti- • beveik visiems,priimtiną liniją, 
valius bei šventes, jaunimo kon- t Kun. J. šarauskasf deja, eina 
gresus, mokyklas, tautinius an-’ kitu keliu. Jau, savo pirmojoje 
samblius, premijas, operas, sto- Į paskaitoje jis metė sunkiai su- 
vyklas, lit. katedrą ir eilę kitų 1 prantamą mintį, kritikuojančią 
kultūros ir švietimo reikalų. į lankymąsi Lietuvoje pas gimines

Visą šitą kultūrinę sritį kun J Su dovanomis, siūlydamas dau- 
J. šarauskas siūlo sumažinti iki ‘ giau domėtis kažkuo kitu. Tada 
minimumo ar netgi ir visai iš-j aš tik spėjau, kas būtų tas kaž- 
braukti, visa tai pavadindamas kas kitas. Dabar reikalas paaiš- 
vaikų žaidimu, Lietuvai nieko * kėjo. Kun. J. šarauskas siūlo su- 
nereiškiančiu. Vieton to kone stiprinti kolaboraciją su raudo- 
viską siūlo skirti politinei veik- naisiais okupantais. “Kalbėkime 
lai, ir tai ne per VLIKą, ALTą Sll jajs geruoju ir derėkimės“ —* 
ar Bendruomenę, bet per Kali-lSako jis- Ar ne juokai? Kas gi 
fornijos komitetą. Į mano raštu J nežino tų derybų su rąudonai- 
pąteiktą klausimą, ar Kaliforni-sja]-s? j^as į0 ]anni? Atleisk, 
jos amerikiečių firma, su lietu- viešpatie, jaunam žmogui, ku- 

pagalba surinkusi žinias t rjs, yienepus metus padirbęs 
į apie mūsų politinius veiksnius ‘ prezidento Carterio valstybės 
‘ ^e^y^kėjus, nesusigundys už departamente, susižavėjo 'savo 

didesnius pinigus visa tai per-1šefo taktika atidavinėti raudo- 
^uoti. ( raudoniesiems, paskaiti- ’ niesiems visa, ko tik jie nori, 
minkąs atsakė lik vienu miglotu Ne tokį kelia išeivija yra pasi
ekimu. Iš viso atrodo, kad kun.! rinkusi> ir įę reikalo kun. j. 

. J’ :;^araus^as -laiko visą išeiviją Barauskas bando savo paskaito- 
it, jau /nukritusia ir dzJūstančia mjs išeiviją nuo jos teisingo kė

tas
Tu4.

A. RINKCNAS ;

Klaidinantys paskaitininko siūlymai
Atsiliepiant į kun. dr. Jurgio Šarausko paskaitą 

Toronto Lietuvių Namuose
Negalima nieko turėti prieš vištoje ir; jeigu' leidžiama 

mintis čia pat diskutuoti,
sąlygų nesilaikant, vįsi kontro
versinių minčių kėlimo pliusai 
prapuola. Lieka4ik apgailėtinas 
erzelis. Tokį erzelį jau antrą 
karta kun. J. šarauskas sukėlė 

o 
k Tada jį! Vasario 1-6-^ios iškilmingame 
tMamiįms j minėjime .'-iųi-ne )aiku ir ne yie- 

rankomis padarvta. Knygos fo-j Akiračiams. Jie su pašitenkini- j°ie-
j- - j. 4 ta buvo tinkami, bet nebuvo^ tografijoje matosi vienas geleži- rnu atspausdino nespausdinamą <;■ įl.b

J ... . . rralima tik .ęavntlftkn •naskhi-
nis kryžius. Kaip lietuviai galėjo dalyką. Ji pas akiratininkus! ne
pasidarai geležinį kryžių, tai perbėgo. Iš Amerikos spaudos ji
Kreivėnas nesupranta. Jis žino, 
kad Sibiro kaliniai negali nusi
imti geležinio kryžiaus. Fotogra
fija turi' būti klaidinga. Kreivė
nas negalėjęs knygos užbaigti 
skaityti/nes jos puslapiuose pa
stebėjo daug netikslumų. Jis 
nutarė Draugo redakcijai pa
siųsti didoką skaičių pataisymų.

Buvo išaiškinta, kodėl kun. j. 
Prauskis, dėkodamas už.f sveiki- j 
riimus raštu ir žodžiu, nepami-! 
nėjo gabios Chicagos poetės'į 
vardo, cituodamas gilų ir puikų' 
josios eilėraštį. Ji buvusi pa-1 

prižadėjo rezoliuciją f persiųsti kviesta į kum Prunskio sukak-1 
Prancūzijos ambasadoriui Wa
shingtone. ; ?;

Kai Petrulis paskelbė, kad pi
ketavo 200 lietuvių, o Marma 
ten buvo ir žino, kad ten buvo 
tik dešimt lietuvių, kuriuos jis

nuėjo į Kanados Tėviškės Žibu
rius, bet ten rašinėja apie, poezi
ją, o ne apie tikrą gyvenimą/-

tą buvo tinkami, bet nebuvo'; 
galima ne tik savotiškų, pėsfeii- 
tininko minčių diskutuoti, bet 
netgi - žodžiu *• pikląusti. Buvo, 
leista, tik pateik# klausimus raš
tu. Iš tų klausrmų-* paskaitinin

tiem minėjimą ir bilietas jai pa- į 
siųstas, bet ji į minėjimą neriu-’ 
ėjo. Ir paraše, kodėl neis- Tai; 
kam kun. Prunskiui minėti jtfš 
vardą, jeigu ji net laišku pri
nešė, kad neis į minėjimą.

Aleksas Ambrose,
j J . i'’ - i ■ ž { ė -

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS >

autorius, . _ ,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos' lietuvių istoriją :
(1869 — 1959 metai). •
'664 psl., vardynas.; *

■ \ ‘ J

' Kaina $15.
; ■ ■

.. - , -1 . ’ i - • * ■ *> j ‘ i
1967 metais išleido -Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

v . . . ■ ¥ ' . ' - L2________________ ____________________ i. J

Minkšti viršeliai, r ~
: • j * / j

Persiuntimas
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MARU A N0REIKIEN1

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

2605 West 69th St, Chicago, DL 60629. ♦ TeL 925-2787

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

v Į501 W, 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2711

' ATEINA LIETUVA A

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvių 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.

| "9*1 Falna |25. Kieti virieliaL PaJtu r~ T

NAUJIENOS
tį5*1 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

POLITINIS CIRKAS
(Humoristinis apmąstymas)
Tikrasis cirkas, tai toks vai

dybinis sambūris, kur vaidina 
ir žmonės, ir gyvuliai. Deja, 
Amerikoje yra dar ir kitas čir-" 
kas, kuriame vaidina vien tik 
žmonės politikieriai, pažadėda-' 
mi visiems gyventojams rojišką 
gyvenimą, o kai išrenka, tai' 
tuoj keliasi sau algas, mokesčių 
mokėtojus apkrauna vis didcsŲ 
niais mokesčiais ir didina vals
tybės deficitą, dolerio vertę vel
niop nuvarydami. ; •

Kad įkoptų j vadovybės “ka
rietą", vieni kilus kuone išsigi
mėliais vadina, balsavimo punk
tuose galvas apdūmė, ten kiekvi? 
nais metais vis keisdami seną
sias .balsavimo mašinas naujes
nėmis, kuo balsuotojus taip su
maišo, kad iš balsavimo punktų 
išėję jie niekaip nesusigaudo už 
ką jie balsavo; ar už savo paties 
parinktus kandidatus, ar už bal
savimo punktų pravedėjo pasiū

dytuosius. • ’ :■ Ų .
Užtenka pažiūrėki tik į Illinois 

valstijos gubernatoriaus išrinki
mo komediją, kur balsuotojų 
balsai vis dar skaitomi ir skai
tomi, surinkus juos ne tik iš 
skylių badymo aparatų, bet net 
ir iš balsavimo prižiūrėtojų, ku
rie tas balsavimo korteles gal 
perbadinęjo net savo namų rū- 
siuosna parsinešę.
i Pasakykite, jei gudrūs, kas gi 

bus Illinois “gaspadoriunri” -—• 
THompsonaŠ ar Stevensonas? 
Pasirodo, kad tiksliai suskai
čiuoti balsuotojų balsus ir pro
tingiausių kompiuterių smege
ninė neišneša.

Jei kas esate geras matemati
kas ir neblogas šachmatų, lošė
jas, tai pamėginkite per du ėji
mu padaryti juodiesiems (Ste
venson) matą, pradeda baltieji 
(Thompsonas).’ /.

Sprendimas bus paskelbtas 
lapkričio mėn, 22 dieną.!,

J. žemaitis 
; V ’

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITekATORA, lietuvių Hterątūros, jneųo Ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinet 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukdo. dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ir T. 
Meilaus straipsniai bei studijos, Diustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašuboe, A. R ūkUtelės ir k. VarM 
kūrybos poveikalaia. 365 push knyga kainuoja tik S3,

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir to- 
tfnių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes ba^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja M

9 * ieN ISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyjz 
parduodama tik už pL t

• TJETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės įi 
Labguvos apskričių duomenimis/Aprašymai Jdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllustruotM nuotnrakomla pabaigoje duodami 
vitovardHų pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kafiią. Labai 
naudingoje 335 pnaL knygoje yra Rytprūsių femMapia. Kaina M.

’rią jungia kultūrinė ir švietimo 
1 veikla. Ar kun. J. Barauskas 
kada nors pagalvojo, koks lietu
vių skaičius šiandien dalyvauja 
mūsų kultūrinėje ir švietimo 
veikloje? Tūkstančiai. Nukirski 
me juos, ir kas gi beliks? Kas 
bežinos apie lietuvius ir mūsų

! pavergtą tėvynę? Pagaliau — 
kokį užnugarį tada savo veiklai 
beturėtų ir tie už pinigus sam
domi “specialistai’’?

Santykio su kraštu tema yra

lio nukreipti?:* ■ * *
šitą kontroversinę paskaitą 

Toronte pradžioje organizavo 
‘ Lietuvių Namų kultūrinės - vi- 
. suomeninės veiklos būrelis;' Po 
. kurio laiko jie nustūmė dalį ąt- 
j salcomybės ant Kanados Lietu- 
vių Jaunimo Sąjungos, viešai 
pateisindami, kad jaunimas to
kios paskaitos nori. Koks jauni
mas? Ar kultūros būrelio žila-

V KA EAUM1S E1M1, ralytojof PetronAfiSf Drintaffė* 
mfalmaf If minty* apie įAmenIs Ir rieto neprfE Oetnvoje Ir plr» 
maišiai* bolševikų okupacijos metais. Knyga tori 234 pašlapina, 
bet kainuoja tik 93. <

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoUncionierlus, nestrpral- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio JaAInsko knygoje epie Julians Janonio gyvenimą ir poe- 
slją. Dabar būtų JJ galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 pualapiŲ, kainuoja W.

V SATYUNtS NOVKLfS, H. toačenko kūryba, J. VaM£f« 
▼artimas. JOt knygoje yra 40 aąmoftngg nordig. Kaina

Knygos g&ttnamot Naujienose, 17W So. Hahriad St, Chicago, 
IE VOtM. Diaakanl fafta, frltNG Befaq —al*nmS
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smerkiančią kalbą. Tada Leninas nutarė steigiamąjį sęj- 
mą išvaikyti. Jis atsiuntė į Retrogradą karo laivą “Auro
ra”, kuris atplaukė prie dūmos rūmų Petrograde ir iš
vaikė steigiamąjį seimą.

Lietuviai rusų steigiamame seįmė Bėdaįyvavo- Lie
tuvos Taryba pati sušaukė savo steigiamąjį seimą, kuris 
sudarė vyiarusybę ir priėmė konstituciją. Pagal tą kons
tituciją lietuviai tvarkė savo reikalus.

Tuo tarpu ukrainiečiai rusų steigiamojo Sėimo rin
kimuose dalyvavo, todėl Ukrainos Ūkimas surisiąs su Ru
sijos likimu. Be to, ukrainiečiai Chruščiovas, Brežnevas,{ 
maršalas Andrei Grečka valdė Sovietų karo jėgas ir visa ;

Komunistinės sistemos 65 metai
Sekmadieni, lapkričio 6 d., suėjo lygiai 65 metai, kai 

Rusijos komunistai, kitų politinių grupių padedami, nu
vertė demokratinę Rusijos vyriausybę ir paskelbė sovie
tinę sistemą. ♦

Leonas Trockis, nė vienos dienos nedirbęs Petro
grado dirbtuvėse, pasiskelbė Petrogrado darbininkų so
vietų (tarybos) pirmininku ir sudarė taikos vyriausybę. 
Komunistai skelbė, kad naujoji vyriausybė sieks taikos 
su vokiečiais, todėl ir pasivadino taikos vyriausybe.

Visoje. Rusijoje dar buvo demokratinė Kerenskio vy- 
ria,-ušybė.? kuri, numalšinusi generolo Kornilovo pervers
mą, organizavo kovą pijięjš jirjLėnino perversmą
Petrogi’ade. BolšHįkąf 'laitnėjti tik Petrograde. Pir
miausia, prie Trockio perversmo prisidėjo Petrogrado 
karių garnizonas, nenorėjęs vesti kovos prieš, vokiečius.

Pats Kerenskis buvo apsuptas Petrograde, bet jaifti 
pavyko pasiekti Mogiliovą, iš kur jis organizavo kovą 
prieš Sovietų valdžią. Kerenskiui buvo sunkų organizuoti 
kovą, nes adv. Antonov Ovsejenko organizavo caro armi
jos kalius persimesti pas Trockį. Visas Pabaltijy  s, Len
kija ir kitos sritys buvo vokiečių karo jėgų okupuotos. 
Lietuviai pirmieji 1918 metų vasario 16 dieną paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę. Juos pasiekė Latvija ir Es
tija. Netrukus nepriklausoma pasiskelbė ir Lenkija.

Kerenskis, norėdamas sudaryti stipresni pagrindą 
demokratinei vyriausybei, 1917 metų lapkričio pabaigoje 
paskelbė rinkimus Į steigiamąjį seimą. Leninas su Troc- 
kiu valdė Petrogradą, bet jie leido Kerenskiui pravesti 
rinkimus net ir Petrogrado srityje. Leninas tikėjosi su
skaldyti demokratini frontą, bet jam pavyko suskaldyti 
tik socialdemokratus.

Į steigiamąjį seimą rusai ir ukrainiečiai pravedė 416 
atstovų, socialdemokratai pravedė 18, o bolševikai pra
vedė. 168. Tai buvo nuo socialdemokratų atskilusieji inte
ligentai. Konstitucijos šalininkai (kadetai) pravedė 18 
atstovų, visos kitos grupės pravedė 81.

Leninas, pamatęs tokį steigiamojo rusų seimo sąsta
tą, ji išvaikė. Steigiamasis seimas susirinko pirmam po
sėdžiui. kuriame Viktoras Čekovas pasakė bolševikus

Rusiją, todėl ukrainiečių atstovų nęnoręjo pnp^žiįti.} 
Negalima valdyti rusus ir sudaryti įspūdį, kad kovoji 
prieš rusus.

Valstybės departamentas pripažįsu Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atstovus Washingtone, jiems padeda, bęt 
Valstybės departamentas nepripažįsta ukrainiiečių, Norin
čių kovoti prieš rusų okupaciją.

Leninas, išvaikęs demokratinį rusų ^ėigiairiąjį ąėi- 
mą, demokratijos bijojo. Jis žinoįo> kad Ętįąiipą gyven
tojų dauguma atmes komunistų sistemą ir vąrięijąiuuš 
metodus. Leninas kvietė Rusijos prietarus sudaryti Vy
riausybę, nors Leninas Sovietų valdžios šatliniu padarė 
ne. visus krašto gyventojus, bet tiktai mažą komunistų 
partijos narių saujelę. Stalinas, Chruščiovas ir Brežnevas 
tęsė Lenino primestą komunistinę sistemą. Leninas pri
metė savo valią visai rusų tautai, o vėliau komunistų va
lią primetė ir visoms kaimyninėms tautoįns.

Leninas panaikino privilegijas kitiems turtinges
niems rusams, bet vėliau tas privilegijas daVė rusų kb- 
munistams. Rusijos komunistams dar ir šiandien duoda 
tas privilegijas. Jas gauna visų kraštų komunistai, kurie 
dirba su rusais. Lenkijos darbininkai išnaudojami daug 
žiauriau, negu buvo išnaudojami caro laikais. ■,

Ukraina buvo Europos aruodas. Ukrainiečiai ir siąs-: 
dien pagamintų daugiau duonos, jei valdžia leistų ukrairi 
mečiams tą žęmę'dirbti ir josios derlių parduoti, bętfkb- 
muništąi panoro .derlius atimti iš ukrainiečių. Jie kovojo 
prieš sbviėtinįjišnąudojimąi-Rusai kišo ukraniečius į ka
lėjimus, vežė į Sibirą ir šaudė1 tūkstančius. Juos ‘ šaudė 
ne tik rusai čekistai, bet juos šaudė Stalino, Chruščiovo 
ir Brežnevo paštatyti žmonės. Tas patą if pavefgtbje 
Lietuvoje. Įsakymus šaudyti pasirašinėjo ne vienas Mi
chailas Sušlovas, bet juos pasirašinėjo^ ir Antanas Snieč
kus bei čekistas Gaidžiūnas. ’’

Komunistinė sistema nepajėgs nė vienos savaitės iš
silaikyti, jeigu Sovietų kariuomenė jos nerems. Komunis
tų partijos vadai duoda Sovietų kariškiams visas privi
legijas. . ( ..L'.

Sovietų valdžios atstovai baudžia žmones, kad' tu
rėtų neapmokamą vergų darbą dideliems ir pąvojin- 
giems projektams. Vergai kasa anglis j auksą, kanalus, 
tiesia geležinkelius. Jie vartoja teismus, čekistus, mon
golus lietuviams, gudams ir patiems rusams bausti. .

Amerikos ambasadorius nedalyvavo Sovietų kariuo
menės parade Raudonojoj aikštėj. Jis pasiuntė į aikštę du 
ambasados patarėjus, šį kartą aikštėje buvo Kinijos 
ambasadorius. Brežnevas aikštėje prastovėjo ištisas dvi 
valandas, beveik nepasikeisdamas nė vienu žodžiu su savo 
bendradarbiais. Paradui pasibaigus, vienas . palydovas 
nuėmė spalvotus akinius nuo Brežnevo akių, kuriuos ne
šiojo, kad šviesa jo nevargintų. K-' '

Amerikos ambasadorius dalyvavo Salėje Suruoštame 
65 metų sukakties minėjime. Toje savo kaltoje Brežnevas 
JAV visai nepaminėjo. Jis tiktai pasakė, kad Sovietų Są- susirinkusiems Brežnevas.

A. siLLIRlP saitos žiemos vaizdas

t

BR. KVIKLYS TURI DUOTI FAKTUS
Gerb. p. Redaktoriau,

“Draugo” redaktoriui atsi
sakius, prašau šį viešą lais- 
Jįįa ’ išspausdinti ąttfmiausio-

. ’ įjė- Jūsy dienraščio laidoje.
, tikra pagarba,
. ? A. Kučys

. Jūsų dienraščio spalio 27 d. 
vedamajame, kurį pasirašė b.kv. 
(Bronius Kviklys), yrą: tokia pa- - 
&trąipą:<: ? . .. •

■' “Nemalonus ir vienos didžiu- t * * Y ’ t r '- - * * . į O
lės parapijos payyi?dy§;jJ©je^dirh’ 
bąs vienas, lietuyjs dvasūninkas, 
prisidengęs slapyvarę^, niekina 
yįęnąįųę laikrąštpalaikyje Meiu-: 
yių VfeHpmęnęs bęi kątąliki^kos 
spaudos vadovus, veikėjus, jau
nimą- Ar gali tokia parapiją pri
traukti jaunimą? štai kodėl šios 
parapijos iięįųvąitės, norėdamos 
susitųįękti, bėga į kitas para
pijas”

Straipsnio autoriaus sąžinės 
balsas, matyti, sakė ką kitą, jei 
jis nėdiĮso paržŠyji to dvąsinin- 
ko pavardės.Tačiau skaitytojams 
durtinai aišku, kad akmuo bu
vo mestas į kanauninką Vaclovą 
Zakarauską, lietuvių parapijos 
\iartpiette Parke vikarą ir Nau
jienų dienraščio bendradarbį, 
pasirašantį A. Sviloniu. šią sla- 
pyvardę jau seniai buvo iššifra
vę “Akiračiai” (netgi su nuo- 

- trauka), . “Gimtasis Kraštas”, 
“Vienybė”/ taip, kad Br. Kvik
lys galėjo ir atvirai stoti akista- 
ton su kan. V. Zakarausku. Čia

jokios paslapties nėra.
Rsšo kan. V. Zakarauskas ne 

į kokį laikraštpąlaikį, kaip tei
gia Br. Kviklys, bet į Naujienų 
dienraštį. Neapypkantos tulžį 
viešoje vietoje tvardančiam 
žmogui laikrašipalaikių iš viso 
nėra —- tėra tik laikraščiai, ne
žiūrint kokią kryptį jie atsto
vautų ir koks jų iždas būtų.

Niekinti lietuvių visuomenės, 
bei katalikiškos spaudos vado
vus, veikėjus, jauninią reikštų 

r.-rasyii prasimanytus dalykus, 
melą, šmeižtą, o tai jau būtų iš. 
tįkro sunkus nusikaltimas. Ajį 
netikiu, kad bet kuris lietuvis' 
dvasininkas būtų taip morali
niai nupuolęs.

Ar galėtų Br. Kviklys įrodyti, 
kad kan. V. Zakarauskas — Svi- 
lonis yra kada nors rašęs ap>e 
b,ęt kuiį lietuvių visuomenės ar 
spaudos' (nebūtinai tik katalikiš- 

. koš) veikėją netiesą, skelbė me
lagingus dalykus, žemino juos 
prasimanytais veiksmais'? Ar ga
lėtų jis pateikti skaitytojams 

, nors vieną vienintelį faktą?
Tvirtinimas, kad idealisto pat

rioto ir nepalenkiamo kovotojo 
su blogiu, koks yra kan. V. Za
karauskas, spaudos bei visuome
ninis darbas kenkia lietuvių pa
rapijai, yra iš tikro klasiškas 
nesuvaldomo įniršimo savo idė
jiniam priešui pavyzdys. Nueita 
net taip toli, kad, girdi, tos pa
rapijos lietuvaitės, norėdamos 
susituokti, bėga į kitas parapi-

junga yra pasiruošusi atmušti agresorius. Mūšų kariškoji 
galia rr sargyba atvėsins imperialistų galvas, tepasakė

jas.
įdomu, kurios ten lietuvaitės 

taip neapkęstų kan. V. Zaka
rausko? O jeigu taip jau ir bū
tų, tai Br. Kviklys negali neži
noti, kad Marquette Parko lie
tuvių parapijoje yra keli kuni
gai ir jos klebonas, tvarkantis 
visus bažnytinių - patarnavimų 
reikalus, yra tvirtas lietuvis ir 
lietuviškiems reikalams visad 
nuoširdžiai padedantis kuri. An
tanas-Zakarauskas. Jis, .manau, 
jo bažnyčios vengiančioms mer
ginoms visados padėtų.

Esu priverstas rašytišiuos' 
žodžius, nes .žinau, kid'tie, ku- 

tęie .^paskelbė Lietuviškų parapi
jų metus, tylės, kaip'tylės ir visi 
&ė,' kurių pareiga yl'a ginti mū
šų spaudos etiką. Surambėjusi 
establišmeiitb oda yra jautri tik 
savo įdrėskimauiš. -. x

O žmogui yra |>adaryta gili 
moralinė nuoskauda.

Antanas Kiičys

—- Satelitus Į erdvę iškels ke
turi astronautai, patyrę “Colum
bia” valdytojai.

■— “Columbia’’ kils j erdvę ir 
sausio mėnesį. Dar ji nepakilo 
ir nebegrįžo, bet jau ruošiami 
nauji pakilimai.

— Roxanne Pulitzer pradėjo 
skyrybų bylą prieš Herbert Pu
litzer. Ji nori gautiv 25 milijo
nus-dolerių, o jis sako, kad ji 
gali kalbėti tik apie $2.5 mil.

— Buvęs JAV ambasadorius 
Maskvoje A. Harriman paskyrė 
11 milijonų dolerių komunisti
nei sistemai studijuoti.

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA 

(Tęsinys)

Moterėlė tik rankom sumojo.
— O aš, kvaila, taip nieko ir nebuvau paste

bėjusi !...
— Taigi, gerai prižiūrėk jį, moterėle, Sakau 

tau. — vis ragina ją skerdžius.. . — Rytoj gali 
tau dar tokį pokštą iškirsti, jog bėdos nėnusi- 
kratysi...

vir.
Nepaklausė sena Lukošiūnienė Gugi o patari

mų prižiūrėti sūnų, kad niekur neišeitų — lęido 
jį Merkinėn ir pati su juo nuėjo bažnyčion — 
štai, susilaukė didelių nemalonumų, kuriuos va
kar skerdžius jai pranašavo.

Anksti rytą nuvažiavo Jankelis miestelin 
stiklų langams parvežti. Grįžo dabar ir, stiklų iŠ 
vežimo neiškrovęs, arklio hei§kinkęs? nusiskubino 
pas Kukį, kur tuo metu buvo susirinkę vos ne pusę 
s-* 'ž aus — laukė jaunųjų pulko iš bažnyčios.

Vos įbėgo pirkion, prasistūmė į priešakį, kur 
buvo susėdę senesni ūkininkai —? susiėmė Jan
keli : ' ,v3mis rž galios ir sudejavo:

— O , < i -,yru iai! Kad jūs žinotute, kas Mer
kinėj Jko; Oi. oi, kad jūs žinotute! ...

_ s, vo.'tnrininkatns? — pasiklausė kažkas 

iš vyrų.
— Ui, ui, ir vestuvininkams irgi, — aimana

vo toliau Jankelis.
— Na, pasakyk, pagaliau, kas tokio baisaus 

{atsitiko? — riktelėjo piktai Kukią. ~ Ką čia mus 
gąsdini dejuodamas. -

— Ką aš čia jums porinsiu, — išskėtė žjrd.ąš 
rankas. — Atvažiuos žandarai, ir iš jų viską 
sužinosite.

Pagaliau visgi papasakojo, kad Petras Ldkb- 
šiūnas miestely vėl pasigėrė, susimušė pas šliomą 
su vestuvininkais, sukruvino kelis, išdaužė visus 
langus. Kai atėjo iššaukta policija, Ltfkošiifhas 
sudaužė į uriadninko galvą degtinės butėlį, sumu
šė sotninką, sako, jam ranką visai išsukęs ii* ųęsį- 
davė suimamas net pačiam žandarui...

— Pabėgo Petras Lukošiūnas, bet kur jis flė- 
SiS? — gąsdino save ir kitus žydas. — Vi4iek 
turės grįžti namo. Atvažiuos žandarai, suims Pet
rą, kalėjiman uždarys Petrą, katorgoj nuvąrys 
Petrą, ir nebus jau čia Petro...

— Na, jau? — paabejojo kažkas iš moteių. — 
Kad girti bernai susimušė kiek, tai varys dąbąr 
žmogų visam gyvenimui katorgon? ...

— Ui, kad susikovęs tik būtų, nu. su bernais 
ar žyduką kurį primušęs, tai nieko, — aiškina 
Jankelis. — Kada žmonės nesimuša? O kai mu
šasi, tai jau kuriam nors žydui visados tenka. Bet 
kad policiją primušė — tai jau bloga, labai bloga. 
Mūsų žydeliai, kurie visus įstatymus žino, sako, 
kad Petrui bus katorga.

Dūsavo žmonės’ dėl tokių netikėtų įvykių, 
kiti, kurių vaikai buvo vestuvininkų tarpe, rimtai 
nerimavo — ką čia šu tokiu pramuštgalviu! Ga
lėjo kufį ir sunkiai sužaloti...

Petro niėkas ritžigailėjo, smerkė jį visi, gai- 
lėjoši tik Sėrios jo motinos, našlės.

— If kas jąin atsitiko? — stebėjosi Slainis.
- Buvo bernas, kaip bernas, o dabar lyg visai iš 

proto išsikratfstė.
— 'fėvuiib raugas atsirūgo. Argi jau užmir

šote? — pastebėjo Žlabys.
— Dabar ne tie. laikai, kad sūnus galėtų iš

dykauti, kaip kad išdykavo tėvas, — piktai nusi- 
šdipė Mišiulis. — Dabar nebepaišdykausi...

-r- Vis^i gaila berno, — pastebėjo kažkas.
— Kb gailėtis? Taip jam ir reikia! — panei

gė kerštingas Misiulis.
Gatvėj pasigirdo vežimas su skambalais. 

Kažkas susiprato:
— Matyti, žandarai ..
Jankelis 0rikiminė, kad jo arklys dar neiškin- 

kytas, nugirdytas, ir paskubėjo išsinešdinti. Taip 
staiga prisiminė todėl; kad iš tikrųjų nemėgo su 
tais reikalais turėti ką nors bendro, į kuriuos jau 
yra policija įsikišusi. . ’

Jankelis sunešė stiklus pirkion, iškinkė arklį, 
pagirdė ir įleido tysrtifti. '

Arklys buvo alkanas, ir Jankelis nutarė duoti 
jam šiandien avižų. Vos įėjo kluonelin, kurio pe
ludėj buvo avižos supiltos, kai išgirdo kad jį kaž
kas pašaukė vardu.

—- Jankei, Jankei, eik čion arčiau...
žydas atsigręžė ir nusigando — suverstuose 

kampe šiauduose kyšojo Petro Lukošiūno galva.
— Oi, sursis jį čia, įvels mane Į bėdą. — pa

galvojo Jankelis. — Pasakys, kad aš jį čia tyčia 
paslėpiau.

Jankelis priėjo atsargiai, pasiiyžęs kiekvienu 
akimirksniu bėgti, jei tik pastebės, kad bernas 
vis dar karingai nusiteikęs.

— Vai, Jankeli, — sudejavo Petras, lįsdamas 
iš šiaudų: — tu gal ir nežinai, ką aš šiandien 
pridirbau?

— Kaip nežūiosi, jei žandarai jau atvažiavo 
ir ieško dabar tavęs. Niekas nematė, kai tu čia už
ėjai ? — pasiteiravo baikštusis Jankelis.

—x Rodos, niekas. O gal ir matė kas, ar aš 
žinau...

— Ui, negerai, nėgerai pasielgti. Suims dabar 
tave žandarai, kalėjiman pasodins, katorgon pa
smerks. .. Oi, didelio vargo turėsi, Petrai. O vis 
todėl, kad pasigėrei...

— Kas man dabar lieka daryti? nusiminė 
Lukošiūnas. — Patark. Jankeli. Aš pats nieko 
neišmanau.

— Vakar mano langus daužei, mušti mane no-' 
rėjai, o šiandien patarimo prašai. Kai gera — tai 
Jankelis nekrikštytas. Jankelis parkas, muštį rei-

Jankejį. O kai tik kam bloga, tada- — Jan
keli, patark!... Ok, jūs, gojai...

(Bu* daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI

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

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

DR. PAUL V PAROTS

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St

IL 60608

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius 
1933 S. Minheim RcL, Westchester, Hi. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-3553
Service 355-4506, Page 06051

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wat lC3rd Street 

Valandoj pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71«t St TeL 737-5145 

Tikrina akis. Pritaiko akin™ 

ir “contact lensed’.

Dr. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ. PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet 
Iwtvirtad. 5—7 raL važ. 
Ofise telefonas: 774-2838, 

Rssdde^jes 443-5545

FLU&IDA

Prostatos, inkstų ir žlapųmo 
takų chirurgija 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33718 

Tei. (813) 321-420i

1 ■ ■ v
PERKRAUSTYMA1 

MOVING 
Leidimai — Pilni •pdfMM&i 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge

< , > - ir VISA kortelei,
jt 3&R3NAS. T«L 92M063

u'™"' - ,-----------------—%
i MOVING

Apdraustai parkraustymar
- iš įviiriy

7 ANTANAS VILIMAS 

374-1832 arte 37M994
- ■

SOPOTE BARČUS
RADUO iElMOS VALANDOS

Sflitedieniaii ir sekmalienixir 
nuo 8^0 iki 9^0 vAL ryto. 
Sfofiw WOPA - HM AM 

transliuojame* Įį mūcy atvdifo* 
Marquat+a Parka.

Veda]* — Aldona Dauitu, 
Talofj 778-1543

j 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
. CHICAGO, IL 40829

® rijretuvDs Aidaf
KAZt BRAZDtlONYTt

nuo pinfflkSėnfo iki penk 
Udienio 8 JO vaL vakara 

Viaog liicfas S WCEV rtotim.
banga l«0 AIL 

St PetmbUff, Fit, 11:30 vat pį 
ti wrls'Stotie n^b XM banga.

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

— Šakiy Apskrities klubo metinis 
nariy susirinkimas įvyks š.m. lapkri
čio mėn. 14 d., 1 vaL, Vyčių salėje, 
2455 West 47th St Bus renkama klu
bo valdyba.

J. Jurksaitis, pirm.

Lietuvių Moterų Apsvietos draugi-* 
jos priesmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 13 d., 
1 vai popiet, 3808 So. Union Avenue. 
Narės prašomos dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų, aptartu. Bus vaišės ir 
“Grab Bag”. Atsineškite $3 vertės 
dovanėlę.

Rožė Didzgalvis, rast

Amerikos Lietuviu Piliečiu Pašal
pos klubo priesmetinis narių susirin
kimas įvyks sežmadienį, lapkribio 14.. 
d., .1 vaL popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Taiman Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes reikės pasitarti svar-. 
biais reikalais ir bus 1983 m. valdy-. 
bos rinkimas. Bus ir vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast

HOLY CROSS LIGONINĖS 
PRANEŠIMAS

šios apylinkės vyresnio am
žiaus gyventojai ir vieniši atsi
skyrėliai, neturintieji giminių 
ar artimųjų, susirgę ar kokioms 
kitoms, nelaimėms ^.ąteĮtikus/ 
gali gauti greitą pagalbą iš’Holy 
Cross ligoninės, 2701 W. 68th §L 

patarnavimą atlieka taip 
vadinamas The Home Care ligo
ninės ofisas, kurio telefonas 
434-6700.

Tokių gyventojų ' kaimynai,: 
pastebėję ką nors neaiškaus ar 
įtartino, kur senesnio amžiaus, 
žmonės ar atsiskyrėliai gyveną, 
gali tiesiai informuoti Holy; 
Cross ligoninę čia jau nurodytu 
telefonu, ir tuoj viskas bus iš
aiškinta ir, jei bus reikalinga, 
tuoj pat bus. suteikta pagalba.

The Home Care Office

— šerifo Ričardo Elrodo įstai
goje dirba keli stiprūs, apdairūs 
ir labai akyli lietuviai, šerifas 
naudoja lietuvius sudėtingoms 
byloms.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Alfonsas Urbonas mirė Kana-’kuriaiiė-ioš Lietuvos kariūo’me- 
doje. Vclio'nis parvežtas į JAV. 
Pašarvotas D. Petkaus "koply
čioje. . ;

Gimė 1899 m. kovo 31 dieną, 
Akmenės miestelyje, Žemaitijoj.*

Giliame liūdesyje liko: sūnus, 
Vytautas, jo žmona Felicija irį 
vaikaičiai — Burtele, KęSEuris 
su šeimomis. '"J

Velionis priklausė: LietuVoš. 
karių savanorių sąjungai, Lietu
vos karių veteranų “Ramovei”-, 
Peiisininkų Sąjungai, šv. Vardo 
draugijai, šaulių sąjungai ir ki
toms organizacijoms. Buvo pa
reigingas ir gerai orientavosi in.-’ 
suomeninfubse Ir poli tirtiuOse 
Kiaušiniuose.

Lapkričio 5 d., laidotuvių iš
vakarėse, "įvyko atsišveikiiuriišš.' 
Vatdovayo karoi veteranų Centro 

tyė’ftiyFo'š ■narys 'p. .yilufiš. Gra-' 
žiu įvadiniu žodžiu .^i'aminįo 
yeiįonp .^kilmę,-. i^'inoKslniimą, 
karo tarnybą i Pšs.&ąro trietu, 
jo sužeidimą, ir pareigas Lietu
vos kariuomenėje. t

J. Tamulis atsisveikino karių 
savanorių vardū; - p. Vengiaps- 
sas — karių veteranų “Ranto-, 
vės” vardu; St. Vabagūnaš —• 
pensininkų sąjungos vardu; J.' 
M&ke’vičius — BALFo. vardu," 
ir J. Mackonis — ’šaulių sąjun
gos Vardu. 'Jis tarė šitfos žėdžfds:.

“Tenka atsisveikinti "su baubu
siu šios žemės kelionę, mūšų 
rinktinė nariu a.a. Alfonsu Ur
bonu. Jo iškeliavimas amžiny
bėn paliko gilų liūdesį rie-tik jo 
šeimos ir artimųjų tarpe, bet ir 
rinktinės nariu a.a. Alfonsų Ur- 
pavyzdingo, darbštaus ir ^pilnai 
prijaučiančio šaubškoms. idė
joms nario. Velionis iš pat jau
nystės pamilo savo gimtąjį kraš
tą ir tautą, todėl, būdamas dar 
jaunuolis, nesigailėdamas .pa
aukoti, reikalui - esant, net savo 
gyvybės, savanoriu-stojo- j atsi-

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

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

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. T9S2 . .
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2646 W. 71st Street

Chicago, iffinoMi 60621 
Tele!. ^7S-W74
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nės eiles, kad greičiau priarti
nus Tėvynei lafcvę ir nepriklau
somybę. Ir visą laiką, gyvenda
mas Lietuvoje, kaip karininkas, 
saūgojd jos neliečiamybę ir 
faisvę. , n.

Antrą kartą užplūstant raudo
najam sbbinui mūsų gimtąją 
žemę, vehoūis, gelbėdamas savo 
ir šeimos gyvybes, su didžiu; ‘ 
skausmu apleido savo gimtąjį 
kraštą, ’ktmam. atkovojant lais
vę, sū ginklu rankoje prisidėjo, 
ir pasitraukė iį nežinomą likimą. 
Tačiau, atkeliavęs į šį laisvės 
kraštą, yėĖbnis k. a. Alfonsas, 
apart kifu orgarifzaciju, įsijun
gė ir į Šaulių sąjungą, kad savo 
paširyžiihū, nepailstamais dar
bais ir meile Tėvynei priartmtų< 
.jai laisvę 'iš raudonojo tėrorė.’ 
Juk velionis visa širdimi troško 
Ir .pilnai tikėjosi 'grįžti į laisvą 
savo gimtinę — Akmenės apyl- 
linkėš'ir šavo“^artimųjų Jtaipe 
teigti šidš žemes laikiną kelio- 
nį|. Tačiau AukąčTausiąsis nulė
mė kitaiip ir velioniui neteko 
-švysli ’savo Tėvynės laisvės ry
to. Tačiau Aukščiausiojo valia 
nėra permaldaujama.

•Vyt. Didž. šaulių irinktinės 
Vaikiu reiškiu gilią užuojautą 
velionies š’Ūnlri. Vytaute ’su šei
ma, vaikaičiams:-Rūtelei įp Kęs
tučiui su šeimomis ir visiems 
kitiems giminėms ir artimie
siems. Č) Tau, mielas Alfonsai, 
amžinė fr rainais poilsio' šioje 
laisvės žemėje”.

Koplyčioje maldas sukalbėjo 
kan. V- Žakarauskas.-,Sugiedojo- 
me “Marija, Marija” ir Tautos 
'himną.

Lapkričio 6 po klebono A. 
Zakarausko maldų, iš koplyčios 
iškilmingai buvo palydėtas į 
ŠV. M. Marijos Gimimo parapi
jos t>anžyįią Marquette Parke, 
šv. Mišias atnašavo klebonas A. 
Zakarauskas, pasakė pamokslą 
h pareiškė Ūkusiai šeimai užuo
jautą. Mišių auką nešė anūkė
liai. Vargonais grojo muzikas 
A. KalvaTtife. Prie lfarsto garbės 
sargybą nešė šauliai ir karinių 
(rt^ahTzacijų nariai. Jie nešė ir 
kaistą.

Į kapines palydėjo ir apeigos 
atliko kan. V. Zakarauskas. Su
giedojome “Marija, Marija” ir'; 
r&dtbs himną. Išlaidotas šėlia 
Tmdrios. Pastatytas jų garbė: 
gražus paminklas.

'A. 'Petkuš šeimos vardu pa
kvietė pietų į 'Gobi Coasl reslč-

raną- Anūkėlė malda pradėjo 
vaišes. Dalyvavo apie 10 asme
nų. Į kapines palydėjo 17 ma
šinų.

Alfonsai, ilsėkis ramybėje šio
je svetingoje žemėje!

* ♦ *

Tą pat dieną D. Petkaus kop
lyčioje buvo pašarvotas Petras 
Narbutis. Maldas sukalbėjo kan. 
V. Zakarauskas. Buvo organiza
cijų atsisveikinimas, šauliai prie 

‘išstatytų vėliavų nešė garbės 
sargybą. Jo laidotuvės įvyko 
vieną valandą vėliau po A. Ur
bono.

DAIMIDGAIDAS - DA1M1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

K. P.

mė kitaip ir.

SUVALKIEČIŲ DRAU
GIJOS VEIKLA

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
draugijos poatostoginis narių 
sū'št rinkini as įvyko spalio 22 d. 
Vyčių salėje. Pirm. Leonas Va- 
siliavas atidarė susirinkimą, pa
sveikino visus atsilankiusius na
rius ir pranešė liūdną žinią, kad 
mirė Josephine Mankus, drau
gijos narė. Velionė buvo pa
gerbta atsistojimu ir vienos mi
nutės tyla, o šeimai išreikšta 
gili užuojauta. ,

Buvo pranešta, kad per atos
togas daug mūsų draugijos na
rių sirgo: Mary Nebsrieza, Ju
lia Ramanauskas, Elzbieta Pet- 
kūnas, Jennie Povilaitis, Euge
nija Slrungys, Antanas Čepas, 
Petronėlė Bieliūnas. Jiems vi
siems palinkėta greit pasveikti.

Nuo įsikūrimo T938 metais 
Suvalkiečių draugija nenuilstan
čiai dirba, rengia piknikus, au
koja savo laiką ir darbą, prisi
dedama visur, kur ir kiek ji gali. 
Ateinančiais metais Draugija 
švęs savo 45-ųjų gyvavimo metų 
sukaktį. Valdyba ir nariai pla
nuoja ruošti sukaktuvinį ban
ketą. Apie tai smulkiau bus 
pranešta vėliau.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurių metu užsimezgė malonūs’ 
pašnekesiai-

Nariai prašomi įsidėmėti, kad 
priesmetinis narių susirinkimas 
bus vieną savaitę pirmiau. I

Sekantis narių susirinkimas 
bus gruodžio 17 dieną. <

Eugenija Strungys !

FIGHT HEflPT DISEAM 
t
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Kazimiera! Ralvaitienei
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IMTUS,

\>TMrlfrai>^- jP>msŲ mielą llpunserį. dukrą Moniką, sūnų 
>u ‘Šeimomis ir Tįkus .tfi^įinuOžii^ auoširfl/.iai 
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JUSTINAS Ir MARIJA PALUBINSKAI
M. ir E'LLIKSAS PALUBINSKAI

ir šfima

MARQUETTE FUNERAL HOME 

2b33 W. 71st Street
B 'f 1410 So. 50th Ave., Cicero
& ~ Telef. 476-2345

I - TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
i AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MM

VANGE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriti:

JEAN VANCŽ ir GEORGE SOKNI

Aikitėa autombbilialns pastatyti'
dTAMII

kiiklii
VAJeifti

UūdatMvią

■DfcratSornj , 

Acbfiteljag

amsulA'ibo 
PatarAavima*

• 'Ii

----- ------ i j

TURliU 

kOPLYtlAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

.. SIĖPONASL LACK IR SŪNŪS-

M24 V EST 69th Sl'KKJCT REraHac 7'1211
lim SOUTHWEST HIGHWAY, P*Jo® Hili*, pL (74*4411

BUTKUS - VaSAITIS ’
1444 Sa. 50th Afc, Ckttfo, HL TtL: OLympic 2-lMi

—petraš'Bieliūnas
TeL: LAf<y*<U 3-M71
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(Tęsinys)

VJauas f’uivis

linu perrinkto tems pačioms pa
reigoms, buvo pavojinga. Jos 
laikėsi ir daugisu asmenų, o 
Krėvės autoritetas ir dėl jo pa
reigų šaulių Sąjungoje, ir dėl jo 
nuopelnų Klaidos sukilime, ir 
dėl jo asmenybės bei visiems žii 
nomų beletristinių raštų, buvo 
didelis. Nors pūtvio pagarba 
Krėvei kaip asmeniui, rašytojui, 
patriciuų vi uomeninutkai, vi
suomet liko didelė, jis negalėjo 
boti ramius,-.matydamas Krėvės 
pasirinktą ir ginamą klaidingą 
organizacijos ideologine krj’pti. 
Sąjunga stovėjo ant aštrios kal-

Lapknčio 23 dieną naujoji 
Centro, valdyba išsirinko savo' 
prezidiumą. Pirmininku buvo 
vėl išrinktas Vincas Krėvė-Mic
kevičius. Stasys šilingas išrink
tas vicepirmininku, Antanas 
Bružas — sekretorium, o Liu
das Vaitonis ir Rapolas Skipi
tis ’— prezidiumo nariais. Vla
das Pūtvis į šią Centro valdybą 
n-kandidatavo.

Pūtviui šis 1923 metų visuo
tinis suvažiavimas kai kuriais 
atžvilgiais buvo liūdnesnis ir 
sunkesnis už 1922 metų suvažia
vimą. Aname suvažiavime jisai 
paliko; tik sąjungos pačią vy
riausią; vadovybę, bet liko cent
re kaij) C-V. narys, ruošė planus 
toliau 'plėsti šiaulišką idėją vi
soje sąjungoje. Po šio suvažia
vimo jis buvo priverstas ilges
niam .laikuį beveik visai nu
traukti santykius su sąjungos 
centro vadovybe. Jo kaimo 
“trejplis” tapo pilna.

Suvažiavimo metu Pūtvis ir 
jo bendradarbiai, radosi, tikrai 
paradoksiškoje situacijoje. Iš 
šalies žiūrinčiam, arba gal net 
Ik suvažiavime dalyvaujančiam 
iš provincijos atvykusiam šau
lių atstovui galėjo atrodyti, kad 
šaulių Sąjungos danguje nėra

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
audros debesų. Įspūdingos iškil
mės. Sąjungos įkūrėjas, suva
žiavimo garbės pirmininkas, jis 
perima ir perduoda sąjungos 
vėliavą ir sako baigiamąją kai 
bą. Dalyvauja ir sveikina aukš
čiausia kariuomenės vadovybė, 
partijos, organizacijos. Iš visų 
pusių organizacija aukštai ver
tinama. Jos vadovybėje Lietu
vos tautai ir \alstyhci pasižy
mėję žmonės, susibūrę Centro 
valdybon, nepaisant partinių, 
grupinių, jjasauIiXiuriniu skir
tumų. Organizacijos narių skai- no viršūnės ir žingsnis klaidin

ga kryptimi galėjo ją pastūmėti 
bedugnėn.

Sąjungos ideologiniam stip
rumui ir. organizacinįam pasto
vumui kenkė ir statuto klausi
mas. Nors 1922 m. suvažiavime 
statutas buvo priimtas ir po to ŠILEIKIS

i per Kiaš.o Apsaugos minisleri-: 
ją duotas tvirtinti Ministerių. 
kabinetui, to patvirtinimo vis 
dar nebuvo. Krėyė šiame 1923 
m. suvažiavime prArięsė: “Pra
eitojo suvažiavimo priimtąjį 
statutą nepavyko užtvirtinti Mi- 
nisterių kabinete, neš Krašto ap

saugos ministerijos buvo pa
tiektas Seimui, Sąjungos įsta
tymo pakeitimas, dėl kurio ir^ 
statutas ir įstatai ,turėjo .keistis. 
Dėl Įstatymo pakeitimo, taip pat 
teko Centro valdybai, daug su
gaišti* Buvo daryta; eilė posė
džių ir pasitarimų su Krašto ap-. Nuoširdi padėka, 
saugos ministerijos atstovais,! xri , , ... *->TI ? <. — Vladas Garbėms, is Mar

quette Parko, Chicagoje, užsisa
kė Naujienas. Ačiū.

— Aleksas Linkaitis, iš Brigh-

čius viduje Lietuvoje didelis. Žo
džiu, gąįinga 1. tvirta organiza
cija, n .seniai pasižymėjusi Klai
pėdos sukilime, dabar žengianti 
kitų tautai svarbių . uždavinių 
vykdyti. Pasimizmui, baimei, 
liūdesiui, rodos, .negalėtų būti 
vielos.

Bei galinga organizacija ga
lėjo galingai ir griūti. Daugiau 
jėgos vienon vieton koncentruo
jant, didesnė gaunasi ir įtampa. 
Organizacijai augant, auga ir 
vadovybės atsakomybė, auga bū
tinumas sąjungą apsaugoti nuo 
iš visų pusių į ją ištiestų paskirų 
grupių rankų, auga, pagaliau, 
’’cikalingumas sąjungą vesti 
ideologine, tautine, nepartine, 
visuomeniška/savanoriška kryp
timi- O dėl tos krypties Vladui 
Pūtviui ir jo artimiesiems da
bar buvo ypatingai neramu.

Tiesa, Rapolo Skipičio, Myko
lo Šleževičiaus, .paties Pūtvio ir 
kitų jo ideologiją supratusių 
šaulių pastangomis suvažiavimo 
dauguma buvo atmestas Krėvės 
pasiūlymas Šaulių S-gą .įtraukti 
į politinę veiklą, einant į Seimą 
su savo sąrašu. Bet tokių pasiū
lymų ir tolimoje ir artimoje 
ateityje galėjo būti daugįąu. 
Tendencija sąjungą “supoetin
ti” pasiliko. Ji galėjo suskaldyti 
sąjungą. Net ir jo pasiūlymui 
nepraėjus, Vincas Krėvė, atro
do. šiuo klausimu esmėje savo 
nuomonės nepakeitė. Tokia nuo
monė, atstovaujama LŠS-gbs 
Centro valdybos, pirmininko, to-

2212 W. Cermak Road

: i
Eagle Lake, Wis. CAliejus)

paremti per

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI

• NOTARIAT AS • VERTIMAL

OkmL lemi — PardevIimH . Namai, 
UAL ESTATE FOR ŠALĮ | UAL ISTATi FOR ŠALĮ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIUS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, I1L Tel. 847-7747

— Stasys Misiul’s, iš Edmon- quette Parke, Chicagoje, įteikė 
ton, Alberta, rašo: “Su šiuo laiš- $20 Naujienoms 
ku siunčiu Naujienoms $6.0 — redakciją. Ačiū.
$15 metams pratęsimui prenu
meratos, o likusius $15 Naujie
nų paramai. Man visas tas ma
lonumas kanadiškais doleriais 
kainuoja 75 doleriai ir 40 centų. 
Vistiek, kaip bebūtų — reikia 
paremti Naujienas. Linkiu vi
siems Naujienų bendradarbiams 
ir skaitytojams visuose reika
luose kuo geriausios laimės”.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY! 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave, — 778-2233

> ministerijos atstovais, Į 
tikslu apibendrinti nusistatymus 
ir sudaryti sąlygas,, kad Sąjun
gos darbas galėtų sėkmingai - 
vystytis ir tvirtėti Šiuo žvilgs
niu prieita prie susitarimo su . ton Parko,; Chicagoje, lankėsi I TURĮS TIKĖJIMĄ, O NETURI 
KraŠtO r ‘ rNAT>T^TT« A rmr/Sinr *

(Ten pat, p. 16). ’
(Rus daugiau)

apsaugos, ministerija” Naujienose — pratęsė prenume
ratą, nusipirko knygų ir pridėjo 
$22 Naujienoms paremti. Dė- 
-kojamę.: } <

— Marijonas Jurgelevičius, iš
I Vancouver, B.C., atsiuntė naują 

‘adresą ir pridėjo $25 — $5 už 
( kalendorių bei $20 Naujienų pa-

— Juozas Janušaitis, iš Gary, 
Ind., lankėsi Naujienose — prą-i 
tęsė prenumeratą vieneriems

’ -’Ja- T.-tn •• □ ir ‘t wmudim nirtuitus. a amumetąms ir pridėjo >10 Naujienų ra^s Qer, pamatai. Mažas įmokėji- 
paramai. Nuoširdi padėka.

— Parduodu įvairias lietuviš
kas knygas, tarptautinį žodyną, 
senoviškus žemėlapius, gintarą, 
staltieses ir plokšteles iš Lietu
vos. Skambinti 471-0834. (Pr.)

KAM MOKĖTI NUOMĄ? 
GERIAU MORG1ČIŲ.

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga

mas. Savininko paskola. 10%.
i 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

£

TIKĖJIMAS IR DARBAI
‘•KĄ PADEDĄ, MYLIMIEJI į ŠIMAITIS REALTY 

BROLIAI, JEI KAS SAKOSI 2951' West 63rd Street

ELEKTROS [RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laicfiMį.
Dirbu ir uimiesčiuese, emit, 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
T*l. 927-3559

D Ė M E S I O 
62-36 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automcblįio 
Liability apdraudimas pensini©.

kims. Kreiptis: <

^45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-S775 u

DARBŲ? AR TIKĖJIMAS GALI 
JĮ IŠGELBĖTI?” Jokūbo 2:14.

Kviečiame visus pasiklausyti 
šios radijo programos šiandien 
8:45 vai. vakare radijo banga 
1450 per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 
.banga 1490 AM per Sophie Bar
čus: išgirsi t e “Pabėgėlis”.

Parašykite, mums, ar girdite 
ąįškiai ^‘Gerąją: Naujienų Lietu
viams”. Taip pat, jei turite klau
simų — atsakysime iš šv. Rašto: 
Mūsų adresas: Lithuanian Min
istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, 
III 60454. j
__________________________ šildomas butas, šiltas vanduo,

i REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

_ Tel. 585-6624— A. Gudaitis, iš Cicero, III., ’ ramai. Ačiū.
lankėsi Naujienose. Dėkui ūžj _ Dėkui L Cesėkui> st 
vizitą, prenumeratos pratęsimą Petersburg Fla., už ankstyva' 
ir §30 Naujienų paramai. | prenumeratos pratęsimą ir $16

į Naujienoms paremti.

— Kazė Rymas, iš Piockford, 
III., užsisakė1 Naujienas visne- 
riems metams. Dėkui.

— Sophie Pleštys, gyv. Mar- PIRKITE jAV TAUPYMO BONUI

g
i

Inters Compounded 
D*3y *nd Paki Quartedy

' Wl?M RtPftVMiniT 
W FO-yome tiMCOnfM

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
neruošta, — teisėjo Alphonsf 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomb 
formomis:

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj'

Miko šileiklo apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago, IL 60629.

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI ' 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atriminirnnt.

Dr, A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir

PASSBOOK
SAVINGS.;.

H<h 
Irrtorett Katei 

paid on Sannas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

sae ua for
financing.

AT OUS LOW UTB

FSLICi

Mutual federal 
Savings and Loan

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

NEBRANGIAI pirmame aukšte 
išnuomojamas 5 kambariu ap-

Laikrodžiai tr tainjenybfc
Pirdavlmif tr Taisyme * 

2646 Street
TfrL Republic 7-1*41 v

ENERGY
WISE i

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
8,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be i Som Losed

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

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

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKI0 KNYGA

BRONIO RAILOS 
k NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

, dedant |1 persiuntimo išlaidom*

lT>f S*. HAL8TKD BT, CHICAGO, IL fMtf

. 2 miegamieji. 
Susitarimui skambinti 436-5464 

po 6 valandos vakaro. š Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

• ' t ■■■•■'» • •• Įį'- ' ' 1

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. Š Į M K U S i 

, Notary Public z . ę 1 

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

*

HOMEOWNERS POUCV
F. Zapalis, Anent f 
22MW W. 95th M 
įverpk Fsrlę UI 
60642, . 424-M54 X

nSftTt Farr F irt Casualty O'

Advokatas , 

GINTARAS P: ČEPĖNAS 
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. d. 

Ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 

2649 West 63rd Street 
Chicago, HL 60629

82.00

84.00
83.00

PATS SKAITYK IR DAR KT 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, I1L 60629 

Tel: 778-8000

i

Q — Naujienos, Chicago, 8, DL Tueadajr, N’ov^nby. į lają




