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ERDVĖLAIVI PARUOŠ KILTI KOVO MENESY
. 'i SLA EKSKURSIJOS DALYVIAI

GRĮŽO IŠ KARIBŲ JŪROS
’ ' Dr. VYTAUTAS DARGIS, EUPfHKJSINE MIKUŽIŪTĖ, 

JOSEPHINE ^IILERiūTĖ, G. MEILIŪNIENĖ PAILSĖJO

CHICAGO, TIL — Sękmądię- Ekskursiją buvo labai jauki, 
nk) vakare .parskrido iš Floridos maistas geras ir žmonės labai 
dauguma SLA ekskursijos į 
Karibų jūrą dalyvių. daugiau, 
negu 20;ekskursantų. Visi džiau- 
gėsi/kad ekskursija buvo labai 
jauki ir sveika, oYas geras, van
duo ramus,io žmonės.labai drau
giški', Vist apgiailestavo, kad j 
ekskursija buvo. trumpa ir -kad 
sekančiais metais, daugelis no- 
-rės grįžti, ~ ; • i 1

SLA ekskursi j oje dalyvavo ir 
grįžt/ dr.;; Vytautas ;Dargis, 
LWegtchester-srityje .turįs didėlę, 
kliniką,- SLA Pildc-mosibs Tary
bos iždininkė Euphrcsine ’Miku-, 
žiūtėį,: iždo’ globėja -Josephine;

/Mileriųtė ir apie 20 - ekskursan-. 
tų. Efokūtsijo’jė dalyvavo ŠLA 
pirminiDkas Povilas P. Dargis,.

v jo žmona-Gertruda/SLA sekre
torė; Genovaitę Meiliūnienė . ir

NėW<Jeršėy,- Massachusetts ir 
kitų vietą.—E- viso dalyvavo 52 
ėkslrursantai. . -.

?. Oras pasitikę labai gražus. 
Jūra buvo Tąbai raini, putė šiL 
tas .vėjelis it buyU.galima paiL- 
šėli.i Buv£./sustpjęč $an. Juan, ? 
Puerto. Riebį St. Thpinaš saloje- 
ir ‘lat^j^ęto^.'ŽĮ^ąČ^ųęglaive3 
buvo; gera7muziką įĮi^iįy dai^l 
noms?4r.išsiblašk‘ymu^Buvb;ga-" 
Įima Tf laimės pabąųdyti. j ; 

. Ęk^ųisantas^TriŠkūnas W3j’ 
pir\o, p^rą-^Bilietų ; 'ir, laimėjo. 
tūkstaųlj dplerTųj/ . Tii į gana i 
stambi, .suma.' . Jain.< • apmokėjo: 
veik' visą- ekskursijĮjLa|mės hb-1 
rėj o'' išbandyti yir^; i^arapnickas. 
Jis . nusiĮjirk’o<’porą bilietų,' juos 
išbandė/’bet. jam nesisekė. Jis 
pamatė. kad ne jo dieną, tai nu
tarė trauktis; Gali sudėti dešim
tis doleriųp^bet nieko nelaimėsi. 
Šarapnicką • sustabdė dr. Dargis.

— Kur eini, pėlauk! Imk do
lerį ir dar kartą išbandyk.

— Ne mano’ diena, neverta be 
reikalo pinigo mėtyti.

— Bet išbandyti galima...
— Neverta pinigo mėtyti...
— Išbandyk mano. Aš taip pat 

nesitikiu laimėti, bet gali laimėti., 
šarapnickas paėmė iš dr. Dar-;

gio dolerį, grįžo ir pabandė. Abu 
nustebo! Jis laimėjo $200 (du. 
šimtu dolerių).

Šarapnickas, aišku, pakeitė 
savo nuomonę, kad tai ne jo die
na. Diena buvo jo, tiktai pinigas 
buvd ne jo. Jeigu dr.- Dargis bū
tų pabandęs, tai, ko gero, ir jis 
nebūtų laimėjęs.
• Pasitaiko laimingų dieną, o gal 
laimingos yra rankos, šarapnic- 
kui dr. Dargio ranka buvo lai- 
tninga.

draugiški.; Visi gerai pailsėjo. 
Jie svajoją kitais metais panašią 
ekskursiją suorganizuoti.

DOMINIKONAS KRITIKUOJA 
KARDINOLĄ CODY

CHICAGO, IH. - Dominiko
nas Charles Daihn, 44 m. a.; pa
noro parašyti disertaciją. Jis 

. ■ nori gauti riipkslo laipsnį ir pa
rašęs ' 1,000 .puslapių disertaciją 
apie kardinolą. Jis paprašė leis
ti jam naudotis esamais doku
mentais ir prašė patikrinti stu
diją, t>et kardinolas Cody į-.jo 
laiškus' r<eatsakė. ’

^Dominikonas Dahn priėjo išva
dos, kad kard. Cody yra biuro
kratas^ Jis sako, kad dabartinė 
bažnyčios struktūra leidžia kar-

reikalus, tarytum jie būtų jo as
meniški reikalai. Už poros mė
nesių kunigo Dahn knyga pasi
rodys knygų rinkose.

Didelė Chicagos dvasiškių 
daųgųnia yra pasiryžę už tarti

ATceftf-ezidentas George Bush Houstone - pasitiko 
atskridusius astronautus, pasikeitė nuomonėmis 
-- apie būsimus skriejimus.

TERORISTAS CARLOS 
DIRBA SIRIJAI

LONDONAS, Anglija. — Pa
garsėjęs Venezuelos teroristas 

-'Cados-, ^penkerius metus niekur 
nesirodęs, vėl pakėlė galvą Siri
joje. Pasklido žinia, kad Carlos, 
dirbdamas kartu su Sirijos val- 

. dJa, stengiasi pakenkti dabarti
nei Irako x yriausybei.

Carlos,gimęs VenezueLje, 
yra 32 metų amžiaus. Jo tėvas 
dar ir šiandien yra turtingas 
pirklys. Carlos pilnas vardas —

Į i.jicius Ramirez Sanchez. Ma- 
f nonia, kad Caracas mieste gy- 
; venantis tėvas buvo kemunistuo- 
• jantis, jei savo sūnui davė Ilji- 
j čiaus Lenino vardą. 1975 mė- 
’ tais Carlos Vienoje buvo pagro- 
. bęs visus naftą gaminančių vals- 
i tybių atstovus ir juos^ išvežęs ĮI
Alžirą. Ten juos paleido.:

Dabar teroristas Carlos dirba

kušį ^3-<rnėjųvąm^ąęš7;-Ęėt'' |k>- 
ihii-savd! rtiošiėrn o-- 

j e knygoje ^ądikąt'dinolas 
Cody. yra: dMdt^ąrpgatttaš;':piįe- 
kabiĮtgas, ;@šdinaSais,-'-ąkiiiįėšiš- 
kas/.'riors’pHpažįsta^ka-d; kardi- 
nolas yra gabus, inteligentas.

KunigasDahn mano,' kad ■ jo 
knyga bus t plačiai skaitoma.:

BALIONISTAI PASAKOJA APIE SAVO 
g^ftNELAIMES IR PAVOJUS

VĖJAS TRENKĖ GONDOLĄ Į STORĄ MEDĮ
-- - -IR-PERSKĖLĖ, KRITO VIENI ANT KITŲ

SAN FRANCISCO, Cal—Kė Jie nusileido Covelp srityje

— Siautės Airijoje ’nepažįsta
mi ; asnienys nušovė kelis kata
likus. Tvirtinama, jog tai būta 
keršto-suTnetmais Už parlamen
to '.nario Robert Bradford nu
žudymą.

— Spėliojama, kad Sovietų 
valdžiai tarnaujantis 'britas pa
dėjo viceprezidentui Henry Wal
lace parašyti oficialią kalbą..

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $408; ,J' ■

KALENDORĖLI3

Lapkričio 17: Aušros Vartų. 
Šv. Pl/Marija, Grigalius, - Sveik 
kas .Mentė, Ruduo, Goda.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 4:29.
Orts'defeteuotes, gali lynoti.

Kardinolas John Cody tiek 
užpykęs ant domininkonų 
kunigo Charles Dahn už di
sertacijos ruošimą, kad jam 
į laiškus visai neatsakė. Ku
nigas Dahn tvirtina, kad 
kardinolas despotiškai val

dąs arkidifeceziją.

AUDROS IR BLOGAS ORAS PRI
VERTĖ “COLUMBIA” NUSILEISTI
JOE ENGLE IR ROBERT TRULY YRA PASIRUOŠĘ 

IR VĖL PAKILTI I ERDVE

HOUSTON, Texas. — George 
Page, kuris tvarko keliones į 
erdvę, pareiškė, kad ši kelionė 
buvo daug sėkmingesnė negu 
pirmoji. Ji parvęžė visą edę 
svarbių žinių, kurių nebuvo, kai 
^Columbia” nusileio pLLiąj 
kartą.

Page pareiškė sukviestiems 
laikraštininkams, kad “Colum
bia” gali būti paruošta kilimui 
i erdve apie kovo mėnesio vidu
rį. Ji yra pakankamai stipri, kad 
gali kilti daug anksčiau, negu 
pradžioje buvo manyta. Jis 
tvirtina, kad abu astronautai, 
marinų pulkininkas Joe H. En
gle ir laivyno kapitonas Robert 
H. Truly yra pasiruošę dar kar
tą pakilti erdvėlaiviu.

“Columbia” vra daug galin- 
gesnis erdvėlaivis, negu dauge
lis -buv<r -apskaičiavę  ̂JErdvėlai vis 
turėjo du įlenkimus,, bet jie ga
lėjo būti padaryti kilimo metu.

George Page pranešė, kad 
jiems labiausiai rūpėjo duome
nys apie erdvėlaivio nusileidimą. 
’‘Kolumbijai” besileidžiant j:i ’• 
mą kartą ir įskriejus j atmosfe
rą, kilo toks stiprus karštis, kad 
jis sunaikino’ visus nusileidimo 
Įrašus, tuo tarpu dabartinio nir 
sileid’.mo metu viskss įrršyta ir 

atvežta į laboratoriją.
vakarų pakraščiuose, 

rytiniuose, artėjo audra, 
vadovybei rūpėjo E ik u 

Columbia'

PAKISTANAS GAUS 40 
JAV LĖKTUVŲ

WASHINGTON, D.C.— Prez. 
Reaganas prašo' Kongresą kisti 
jam parduoti Pakistanui 40 pa
čių naujausių JAV sprausminių 
lėktuvų. Savo laiške preziden
tas pridėjo, kad tie lėktuvai kai
nuos 1.1 bil. dolerių. Tai vra 
didelė suma, kuri galės prisi
dėti prie krašto ūkio.

Šio klausimo Kongresas ne
galės ilgai atidėlioti. Jis turės 
būti išspręstas iki šio mėnesio 
22 dienos. Manoma, kad Sena-, 
tas ligi tos dienos pajėgs klau
simą išspręsti, bet neaišku, ar

Sirijos generolo Chader žinioje. Atstovų Rūmai pajėgs tai pa- 
Jis tvarko slaptą policiją ir or
ganizuoja teroristinius veiksmus 
prieš Sirijos priešus.

•daryti. .-•
’K Sekretoriaus pavaduotojas J. 
b.. Bučkley, rašydamas^Iaišką 
Kongreso -komitetams, nurodė,.

RUS AT KURSTO VOKIĘ- ^a(j Afganistanas, Pakistano kai-,
FITTS PRTF.fi TA V ’ .... t.: •ČIUS PRIEŠ JAV

BONA, Vak. Vokietija.
Praeitą sekmadienį Frankfurte ginklų, ir 
įvyko .8,000 piktų vokiečių de
monstracijos prieš antrojo' gręĮi* 
kelio' pravedimą.. Dėinons^raji- 
tai tvirtino, kad antrasis^eit- 
kelis? Įvels ĮVpkŠęfiįą į Ifarą ir 
pakenks . Frankfurto gyvento
jams. . . -

Demonstrantai pradėjo vartyti 
automobilius, sunkvežimius- ir.' 
mašinas, kurios turėjo versli 
žemę naujo kelio ruožui. Gy
ventojai nepatenkinti, j<ad naū-

I jo kelio pravedimui turės iš-; 
Į griauti didoką skaičių namų ir

I myhas/yra rusų pavergtas. Jei-. 
' gu Pakistanas negaus modernių

‘ ■ Pakistanas negalės. 
' Įsiveržėliui priešintis. Pakistanas 
i-'turės gauti Amerikos paramą 
ginklams pirkti, bet dalį lėktų- 
.vų-Maine's turės įmokėti;

turi balionistai, atsigavę po aųd-r kaipo pakraštyje. Ten laukė, kol
a.onavv ouiuusia

Daugiausia pinigų į šį skridi- į 
mą balionu įdėjo japonų kilmės1 
amerikietis Rocky Aoki — apie i 
250,000 dolerių. '

Visi keturi balionistai, dar ne
pilnai atsigavę, jau pradėjo žmonės turės kraustytis į kitas 
planuoti apie kelione balionu miesto sritis. Maištininkams te 
aplink pasaulį. Aoki ant greitų-; minti, vyriausybei teko iškviesti 
jų apskaičiavo, kad kelionė ba- ’ policininkus. Penki policininkai 
lionu aplink pasaulį turės kai- buvo sužeisti, du- gana sunkiai, 
nuoti virš milijono dolerių.

Abruzzo pareiškė, kad jis su
tiktų organizuoti kelionę balio
nu aplink pasaulį. Reikėtų pasi
rinkti gerą maršrutą, kad balio-; 
nas nepatektų į kryžmines oro, 
sroves.

ros ir smarkaus- smūgio' kalno 
pašlaitėje, papasako apie savo 
nuotykius kelionėje. Jie žinojo, 
kad- artėja prie nelaimės, bei 
nemanė, kad vėjas ir audra 
trenks jų 16 aukštų balioną j 
kalno’' pašlaitę ir visai suskal-. 
dys gondolą.

Didžiausią nerimą sukėlė ap
ledėjęs balionas. Jis tiek pasun
kėjo, kad pradėjo smarkiai leis
tis žemyn. Sunkųjį svorį jie iš
metė vandenyne, bet kai priar
tėjo prie pakrančių, tai prie pa
kraščių, tai balionas pateko j 
oro srovę, kuri “Double Eagle 
V” pradėjo nešti į šiaurę.

Kapitonas Abruzzo buvo pla
navęs leistis San Francisco' pa
kraštyje, bet jau artinantis prie 
krantų, juos ištiko pati nelaimė, 
aukštai iškilęs balionas aple
dėjo ir jau nebuvo taip lengva 
jo kontroliuoti.

Kai apledėjęs balionas leidosi 
žemyn, balionistai pradėjo mė 
lyti iš gondolos viską, kad tiktai 
svoris sumažėtų. Jie išmetė vi 
sus sunkesnius dalykus, įran
kius, o vėliau pradėjo mėtyti ir 
drabužius. Tik staiga gondola 
rėžė į didelį medį ir skilo. Viena 
gondolos pusė nukrito' su Rocky 
Aoki ir R. Clark, antroji pusė 
krito žemyn su kapitonu Abrūz
to ir L. Newman. Lijo smarkus 
lietus. Viršutinė gondolos dalis 
prispaudė apačioj buvusius, bet 
jie laimingai nusileido'. Buvo 
sutrenkti, bet nesužeisti. Jie pa
sidarė palapinę apsisaugoti nuo* 
lietaus ir šalto vėjo, bet naktį 
niekur nėjo. Jie tiktai pranešė 
aviacijos vadovybei, kad nusi
leido pašlaitėje, dar nežino apie 
javo tolimesnį likimą, vėliau 
prbnH apie kitą; -

atsirado suruošta pagalba.

Demoi^strantai policininkus 
mėtė akmenimis.

ap-

Kas-

BRITAI ŠNIPINĖJO 
SOVIETŲ VALDŽIAI

LONDONAS, Anglija. - 
dien kyla viešumon vis didesnis
britu skaičius, karo metu šni- 
pinėjęs Sovietų valdžiai. Britai 
siuntė Maskvos šnipus į Wash
ington, o šie mokėjo prisiplakti 
prie vyriausybės narių ir rinkti 
žinias Sovietų valdžiai. Ameri
kiečiai manė, kad britai siunčia 
į Ameriką patikimus žmones, 
o dabar aiškėja, jog tai būta 
šnipų.

Praeito sekmadienio Sunday-

IZRAELIS ERZINA IR ERZINS
SAUDI ARABIJĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Premjeras Beginąs pareiškė, 
kad Izraelio lėktuvai ir toliau 
skris- į Saudi Arabijos erdvę, 
kol jie negaus tokios pačios ap
saugos, kokią gavo Saudi Ara
bija.

JAV užklausė Izraelį, ar jo
lėktuvai įskrido į Saudi Arabi- Į Times atspausdino visą eilę bri- 
jos erdvę. Jeigu atsakymas būtų 
teigiamas, lai ką Izraelis ren- ( 
giasi daryti, kad ateityje pana- ( 
šus įsiveržimai į Saudi Arabijos 
erdvę nepasikartotų.

Beginąs labai gudriai atsakė. 
Jis pastebėjo, kad Izraelis skri
ejo ir skris,, kol neturės tokių 
pačių apsaugos priemonių, ko
kias turi Saudi Arabija. Į

Izraelio lėktuvai jau du kar
tus buvo įskridę j Saudi Arabi
jos erdvę, šie skridimai erzina 1 
Saudi Arabiją. Izraelis labai 
pasipiktintų, jeigu Saudi Arabi
jos lėktuvai įskristų į Izraelio 
teritoriją.

ŽUVIAI Į RUSŲ AMBA
SADORIAUS NAMUS

^KW’^ORK, N.Y. šeštadie- 
nio*naktį- nežinom i asmenys pa 
leido dvylika šūvių į Sovietų 
ambasadoriaus O. Trojanbvskic 
namą. Ambasadoriaus namas, 
yra GlenCove, N.Y., apylinkėje 
Visi, laiigai buvo' uždarinėti, nie
kas nesužeistas.

Nepažįstamas asmuo telefoną 
vo į Associated Press centrą ir 
pranešė, kad žydų Gynybos Ly
ga.ima visą atsakomybę už šau
dymą į Trojanovskio namą.

šios žydų lygos pirmininkas 
rabinas Meir Kahane pareiškė 
kad jo vadovaujama organiza 
cija nieko bendro neturi su Tro 
Janovskio namo apšaudymu. 
Bet rabinas Kahane ta proga 
pareiškė, kad žinia apie aniba 
sadoriaus namo apšaudymą j 
džiug-na, nes Sovie ų Sąjung. 
be pagrindo persekLjanti žydu; 
Rusijoje.

saugiai
Kaip 

taip ir 
Erdvės 
nutupdyti “Columbia'’, kad vė
liau nusileidimo me’.u neįvyktų 
kokia nelaimė.

Gecfrge Page pareiškė, kad 
erdvėlaivis bus paruoštas nau
jam skriejimui, bet šį kartę j.s 
skries 7 dienas. Inžinieriai jau 
tikrina nusileidimo duomenis, 
kad galėtų dar saugiau nusi
leisti. Planuoja viską taip su
tvarkyti, kad galėtų nusileisti ir 
kituose aerodromuose.

tų paraigūnų pavardžių, perėju
sių dirbti Sovietų tarnybon, bet 
teisėjas, patyręs apie šnipų są
rašo paskelbimą, sustabdė tos 
žinios spausdinimą.

Kitas laikraštis pasakoja, kad 
vienas Sovietų šnipas, atsikėlęs1 
iš Anglijos, paruošė net oficia-i 
lią kalbą vienam vicepreziden
tui. Manoma, jdg tai buvo Roose- 
velto laikais.

— Mula Chomeini labai nepa
tenkintas, kad Irano spauda ne
pajėgia apginti islamiškos sis
temos. Jis pataria spaudai palai
kyti gerą Irano vardą.

Houston asrodreme vioepre- 
ridėtas George Bu di pusryči o v * 
su abcm astronautais. Jied i 
jau turėjo progos pailsėti ir vi
są savaitę praneš kelionės įvv 
kius, kad ga’ėtų duomenimis 
pasinaudoti inžinieriai.

Abu lakūnsi gerai jaučiasi. 
Tiedu pare škė noro dar karta 
)akilti į erdvę, kai “Kolumbija” 
r vėl kelionei bus parai šia.

— Henry Walla’e buvo geras 
įgrenomas, bet apie S-'vie'ų po
litiką r.elurėji jc-kios nuovokos.

..1f, i:alavo iš Prancūzijos

— Aįrodo, kad Adlai Steven- 
sonas gaus Demokratų partijos 
nominaciją Illinois gubernato
riaus pareigoms siekti. V išvien 
žmonės al>ejoja, ar jis bits rim
tas, oponentas gubernatoriui J. 
Thompsonui, kuris rucšissi būti 
perrinktas respublikonų sąrašu.

ARMĖNAI REIKALAUJA 
PALEISTI TERORU TĄ

PARYŽIUS. Prancūzija.— Ar
mėnijos teroristų gripe p?.rei- 

paleisti
kalėjime laikomą teroristą. Jei
gu prancūzai suimto armėno ne
pakis, tai armėnai išsprogdins 
keleivinį prancūzų lėktuvą.

Prancūzų vyriausybei praneš
ta, kad armėnų teroristų grupė, 
pasivadinusi 
ro veiksmus 
Iki šio meto 
tai turkus.

Orly, pradės tero- 
ir prieš prancūzus, 
armėnai žudė tik-

PRTF.fi


TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

FONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

1

P.asakisko grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

Mi

SEINŲ LIETUVIAI TEBEKENCIA
Lenkijos lietuvio pareiškimas Varšuvos televizijos 

atstovui, Šeiny lenkų reakcija

VITAMINŲ REIKALAI
Susipažinkime su mediciniškomis žiniomis 
apie vitaminus, tada nesiduosime už nosies 
vedžiojami visokiems apgavikams.

(Mediciniškas raginimas)
Žodis vitaminas (vitamine) .ics, atlieka skirtingą kūne dąr- 

būv.o pasiūlytas Enko CASIMIR bą, taip pat esti skirtingas vila* 
minų maiste pasiskirstymas.

Medicina apie vitaminų reikš
mę daug sužinojo iš taip vadina
mų VITAMINU TRUKUMO SU
KELTŲ LIGŲ (DEFICIENCY 
DISEASES). Sužinojimas kas 
atsitinka, kai svarbi maisto me
džiaga nesti kūnui patiekiama, j 
veda į supratimą apie tos me- j 
džiagus svarbumą kūnui. Tas ! 
atsitiko kaip tik su .vitaminais. • 
vTLmmai veikia kaip varikliai j 
(co-factors) kūne vykstamų j 
eheminių. reakcijų. Tos reakci-j tada> kai žmogUs nepakankamm 
,os ap:rha maisto kūne transper- j ... .... -j... . .

.aciją ir jo apykaitą. ‘
Vitaminai dalinami į dvi gru- J 

ies-pagal jų tirpstamumą, tai j 
• andenyje ,tai riebaluose. Vita-: 
ninai A, 1), E ir K tirpsta rie
baluose ir riebalų tirpintojuose.
Tas tų vitaminų riebaluose tirps * laujanėios gausesnio kiekio vila ) 

' mmų, yra sekančius: liga, vaistų i

ŠL rašinys gautas iš Suvalkų 
trikampio. Jis yra skirtas Len
ktoje išeinančiam periodiniam 
lietuvių leidiniui, kuris yra vai
dilos cenzūruojamas. Rašinyje 
atsispindi dabartinė tenykščių lie 
tuvių nuotaika ir kietas seiniškių 
lenkų užsispyrimas, kurstomas 
vietinės dvasiškuos. RED.

Šių metų (1981) gegužes mė
nesį Punską aplankė Varšuvos 
televizija. Iškėlėme kai kurias 
mūsų bendruomenės problemas,.

tetais, tai mažiausiai užgaulu).
Tuo gal būtų viskas baigęsi- 

Bet štai atsihepe “Tamsybių pi
lis” ((Ciemnogrod”). Tai mane 
paskatino parašyti šį straipsne
lį. Iš p. Malinovskos gavome laiš 
ką, adresuotą lietuviams, ypač 
man. P. Maiinovska labai pasi
piktinusi, girdi, šmeižiamas dva
siškis. Tarp kitko, p. Maiinovs
ka rašo: “...Jūsų pasisakymas 
yra toks, kaip hitlerinės okupa
cijos laikais, parodyti į kažką

j ų tarpe lietuviškų pamaldų * pirštu ir pasakyti — tai partiza-

FUNK 1911 melais Tas vardas j 
buvo duotas naujai surastam! 
maisto da.ykui (food factor), j 
h as maisto dalykas tada buvo’j 
Susektas kaip reikalingas svei 
karai ir gyvybei žmogaus. V i- ■ 
laminas (vitaminai) jau tada 
buvo žinomi kaip skirtingos che
minės sudėties nuo tada žino
mų maisto dalykų: angliavan- 
džiu (miltinių-kraKmolinių-car- 
bohydrates), riebalų ir baltymų.

Vieną vitaminą suradus, pra
sidėjo vitaminų atradimų ga
dynė. Vienas po kito nauji vita
minai būdavo’ surandami. Ura-1 
dzioje buvo manyta, kad vila-Į 
minas yra chemiškai AMINAS. 
Vėliau, kai daugiau vitaminų 
buvo surasta, pasirodė, kad jų 
sudėtis cheniiŠKai ne AMINAI, 
bei-įvairūs cheminiai junginiai. 
Tada vitaminų (pralžioje vadi
namų AMINAIS) vardas buvo 
paKeistas: prie pirmykščio var
do aminas pridėta VITA (loty- 
ibsKas vardas GYVYBEI PAVA- 
DiNIT), taip ir gavosi VITA 
PLUS AMINAS — lygu VITA 
MINAS (vieną raidę A išlei
džiant).

Vitaminai yra organiniai jun
giniai, kur*c kūnui reikalingi la
bai mažais kiekiais kūno celių 
veikiai tvarkyti. Vitaminai vadi
nami SVARBIAIS junginiais, 
peš kūnas pats negali pasigamin
ti jų reikiamais kiekiais. Todėl 
reikalinga vitaminus kūnui ap
turėti iš išcTės — su maistu. 
Kiekviena vitaminų rūšis maiste 
vra skirtingos cheminės sūdė

MIŠRIU MAISTU. Kitaip,-mes sunkius darbus dirbantieji, bet 
stokosime mūsų kūnui reikalin 
gų vitaminų.

Vitaminų trūkumas gali būti 
dvejopas: piiminis ir antrinis. 
Pirminis vitaminų trūkumas bus

blogai maitinami darbininkai. 
Ypač karo laiku tokia vitami
no C liga senovėje labai plačiai 
paplisdavo. « • t

Vitaminas C

&

jų gaus su maistu. Antrinis vi
taminų, trūkumas bus tada, kai 
žmogus su maistu gaus pakan
kamai vitaminų, bet žmogus bus 
tokiose apystovose, kur vitami- 

i nų kūne pareikalavimas bus pa- 
j didėjęs. Tos apysiovos, reika-

aniumas nuLinia jų pasiskirs-!
•ynui melste, jų sandėliavimą ( ėmimas ir fizioioginiai stoviai: 
iiūne ir savitą iš kūno prašali-1 kaip nėštumas, krūtimi kūdikio 
ainių. Kadangi mūsų kūnas mi-j maitinimas ir augimas.
nėtus vitaminus gali sandėliuoti. I 
,ų nereikia priiminėti kiekvieną! 
dieną, o taip pat gah^aisirasli • 
pavojus jais apsinuoėĘ’Ų. ’ ' j

Visai kita istorija yra su vita- j 
minais C ir įvairiomis vitami
nų B rūšimis (B.- -complexes) . 
Tiedu vitaminai (Ifpstų vande
nyje ir jų kūne perviršis esti ša- ! 
inainas lauk su šlapimu. Todėl 
dedu vitaminai turi būti KAS 
i)lEX priimami su maistu.

Kadangi nėra tokios maiste 
ūš i. s. kuri turėtų visus kūnui 

reikalingus vitaminus, todėl rei
kia kiekvienam žmogui maitintis

Vitaminas C visu žmonių da
bar labiausiai žinomas. Visokję 
apgavikai skelbia, kad tik 
dirbystės vitaminą C naudotu
me, nes būk jis esąs “natūra
lus Tikrumoje, kaip toliau Čia 
bus pranešta, jis (tas vitami
nas C) visada ir visur yra vie
nodas. Jo cheminė sudėtis yra 
ASKORBIN'Ė RŪGŠTIS (ascor
bic acid). Tai cheminis jungi
nys (kaip ir valgomoji druska).

vitaminas C buvo izoliuotas. Jis 
buvo pavadintas ASCORBIC 
ACID )kaip sutrumpintas var
das ANTISCORBUTIC žodžio, 
reiškiančio ^‘be skorbuto”).

Vitamino C chemija 
ir savy bes

Nežiūrint kokios kilmės atsi- Jis negali būti kitoks, ji negali 
ras vitaminų trūkumas to 
trūkumo pasėkos bus vienodos. ' 
Tada kraujo serume sumažės 
irūkslamo vitaminų- kiekis. Ta
da, žinoma, sumažės to vitami
no atliekamas biocheminis dar
bas. To pasėkoje, pagaliau, ims 

■ i ammo trūkumo liga pasiro
dyti. Sakysim, visi suaugusieji 
lietuviai žino, kaip žmogus su
serga dantų smegenų kraujavi- 

; mu (cinga) trūkstant vitami
no G. Telkia liga senovėje sirge 
jūreiviai, ilgai be vitamino C jū
roje plaukiodami, kaliniai ir

būti nei natūralus, nei nenatū
ralus. čia apgavikų spąstai, 
žmonėms apgaudinėti ir iš ju 
pinigus vilioti, savą gaminį par
duodant.

žmo-r

Fbr the woman

W!
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You can’t afford to be wi ong. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
inaking decisions about the 
future, too.

And that’s where U.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. O 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you re 
met ting the day-to-day ex- 
pen. es. you’ll still be building 
a more secure L’ture lor yuux 
farrlb .

U.S Savings Ronds. For 
the woman who really Knpw* 
a gtxxi bargain.

Buce 
. stock " 
mĄmerica^

Join the raU Saving

Vitamino'C istorija 

ir jo atradimas
Vitamino C trūkstant, 

gus suserga skorbutu (cinga,
angliškai SCURVY).. Ta vitami
no C trūkumo liga aprašyta pus
antro tūkstaniėo metų prieš 
Krislu. Tai buvo sezoninė liga 
(trūkstant citrininių vaisių bei 
įvairių daržovių). Ji dažnai, kaip 
minėta, susirgdindavo jūreivius, 
pirmuosius keliautojus naujų 
žemių ieškoti ekspeditorius. 
Tada daugybė žmonių sirgo ir 
riiirė nuo skorbuto: imdavo 
žmogus kraujuoti ne tik iš dan
tų smegenų, bet iš odos, inkstų 
Ir visų kitų kūno organų.

Tik 1735 metais anglas James 
Lind nurodė, kad jūreiviai, gau
dami per dieną du apelsinus ar 
lemenus, pasveikdavo nuo tada 
mirtino skorbuto. Tada dar ne 
buvo žinomas vitaminas C, esąs 
citrininiuose vaisiuose bei jų 
sunkose. Tada anglų jūreiviams 
citrininiai vaisiai buvo pradėti 
duoti kartu su jų dienos mais
tu. Tada tuos anglų jūreivius 
buvo pradėta vadinti “limeys”, 
nuo žodžio lemonas. Mat, tada 
auvo naujiena, kad jūreiviams 
reikia duoti citrininių vaisių.

1907 metais Holst ir Frolich 
sukėlė skorbutą Gvinėjos kiau- 
likėms. Tai viena gyvulių rūšis, 

» kurių kūnas negali pagaminti 
vitamino C. Jei tokie negauna 
š išorės 
žmonės

vitamino C, jie suserga, i 
, beždž.ones, kiaulės ir į 

keli ki,i ne tiek žinemi gyviai 
negaii gamintis savo kūne vita
mino C. Jie turi jo apturėti su 

; maistu.
Tik 1930 metais kristalinis

klausimą Seinų parapijoje. Kaip 
žinoma, 1946 m. lenkų dvasiš
kiai panaikino lietuviams pamal
das Seinų parapijos šventovėje. 
Nuo to laiko Seinų parapijos lie
tuviai jau 35 metai veltui bel
džiasi į visas lenkų Bažnyčios 
instancijas, kad sugrąžintų jiems 
panaikintas pamaldas. Deja, ligi 
šiol dar nesulaukė nei atsakymo, 
nei pritarimo; priešingai — iš
girsta kaltinimų esą šovinistai, 

r nacionalistai, hitlerininkai ir pan.
Tokie nepagrįsti kaltinimai, skel 
biami, tarp kitko, ir šventovėje 
iš sakyklos, kelia lenkų visuo - 
menėje priešiškumą lietuviams 

1 ir ardo gerus kaimyninius dvie-
Ašcorbinė- rūgštis (ascorbic Į-jų tautybių santykius.

acid) yra grynas vitaminas C. j šį klausimą per. televiziją ir 
Tai balta, kristalinė medžiaga, | iškėlėme. Pasakiau tada labai 
tirpstanti vandenyje ir pastovi ■ nedaug, tik tiek, kad blogų san- 
sausame stovyje. Skystame pa- j tykių tarp lenkų ir lietuvių prie- 
vidale ta rūgštis (tas vitaminas ] žastimi laikau visų pirma len- 
C) aksiduojasi, ypač kai pakai- | kų dvasiškiją, o šiuo atve ju — 
tinainas ir susidurdamas su šal
mais. Vitaminas C yra pats ne- * gauliodamas lietuvius, nuteikia 
pastoviausias visų vitaminų. Už 
tai reikia atsargumo paruošiant 
maistą, kad apsaugojus jo din-i 
girną. i

y Ascoi-binės rūgšligs (vitami-| 

?ho C) cheminė fhi'Biuiė prime- 
« aa cukraus- formulę (monosac- 
; tharides). Yra dvi tos rūgšties ' ~
Aktyvios formos. Galutinai tą {menko, vienodo maiste’, kitaip 
rūgštį oksiduojant (kaitinant), mes imsjme stokoti vitamino C. 
ji virstą į neveiklią masę.

Kūne vitamino C apykaita 
v - - . ' •

Ascorbinė rūgštis (vitaminas 
;C) tuojau esti sugeriamas į 
kraują iš plonų žarnų. Krauju 
esti nunešamas į kapenis. Iš ke- 

ipenų esti paskirstomas po visą. , .
<ūną. Nedidelis kiekis vitami- ( daržovių skysčius bei jų sunkų 

-no C esti sandėliuojamas kepe- Į pavidale. Visi keiskime savo gy- 
ayse, blužnyje ir antinkstinėse 1 veninio būdą, savus Įpročius 
daukose. Visas kūnas sandėliuo-! valgyme ir gėrime sveikesniais. 
ja apie 156h mg vitamino C. 
Baltieji kraujo kūneliai apturi 
■itamino C, kai kūnas pasisoti
na vitaminu C. Kiekis vitami
no C pas žmogų susekamas ap- 
.kaičiuojant to' vitamino kiekį 
laituose kraujo kūneliuose (leu- 
xocytuose).

Sunaudojus vitaminą C, jo lie
kanos esti prašalinamos su šla
pimu lauk, aseorbinės ir oxali- 
.aės rūgšties pavidale. Dalis to 
vitamino’ esti prašalinama kaip 
anglies dvideginis (carbon di
ox ds). Apie 3% kūne susandė
liuoto vitamino C esti prašalina
ma kasdien.

žinoma, kad kai kurie vaistai 
įtakoja vitamino C Apykaitą kū
ne. Padidina vitamino C praša- 
iinimą su šlapimu laukan iš kū
no sekantieji vaistai: steroidai 
(cortisonas), sulfobomidai, tet- 
racyciinas, salicylatai (aspirinas 
Ir visi jo padariniai, kaip ana- 
cinas...) ir indomethacin. Mote
rų imamos tabletės prieš pasto
jimą mažina kraujuje vitamino 
C kiekį. Cigarečių rūkoriai turi 
mažesnį kiekį vitamino C. paly-

I ginus su nerūkančiaisiais.
Išvada. Venkime rūkalų ir

Seinų kleboną, kuris, viešai už-

atitinkamai ir savo parapijie
čius lenkus. Nenorėjau panau
doti dra^Ėskų pavyzdžių, tad pa 
minėjau tik, kad per pamokslą 
klebonas : išvadino lietuvius vil
kais ir vilkėmis. (Palyginus su 
kitais lietuviams taikomais epi-

nas arba tai žycjai”. Įdomu, kad 
laiško tonas ne tik įžeidžiantis, 
nekultūringas, bet ir nuostabiai 
panašus į užgauliojimus, lenkų 
kunigų taikomus Seinų parapi
jos lietuviams.

Ne p. Malinovskai čia atsa
kau. Šitokia pavarde pasirašy
tas laiškas, be nurodyto adreso, 
lygus anonimui. P. Malinovskos 
galvosena tokia pati, kaip ir dau 
gelio jos bendraminčių iš “Tam
sybių pilies”. Tenai, būtent, di- 
džiaojame altoriuje, virš karū
nuotos baltojo erelio galvos, ple
vena svajonė: ir lietuviai su lat
viams, ir gudai, ir ukrainiečiai 
glausis po galingo karūnuoto 
erelio sparnu ir visi kalbės bei 
melsis tik lenkiškai. Ir tai bus 
jiems didelė malonė, garbė ir 
laimė. Nuo jūros iki jūros!

Deja, ir po 35 metų gyvenimo 
socialistinėje valstybėje nevi- 
siems dar aišku, kodėl šitokie 
idealai nelaikomi anaėHronizmu. 
Žinome juk, kad"šioje šalyje vei- 
kia “Patriotinis Susivienijimas 
Grumvald” (Žalgiris), kuris vie-

dus, kurie jaučiasi lenkas. Gal 
bendraminčiai'iš “Tamsybių pi* 
lies” vertintų ir lietuvius, jeigu 
jie sutiktų melstis lenkiškai, o 
ne savo “pagoniška” kalba.

(Bus daugau) 4
(Iš “Tėviškės Žiburių”)
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K. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
Viršeliui. Pasiųsime poe&ijų, kai. -atsiusite pinigus 

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

į _ Ch^u.0. 8. m. Tuesday. Nevemue.

0 su jo stoka mums prisiartins
• daugybė negerovių, apie kurias 

ji įsiminsime kitą karta.
Labai svarbu dabar visiems 

mūsiškiams, ypač pesininkams 
(dargi žiemai artinantis) visai 
nevartoti vadens, kavos, tikros 
arbatos, o' imti naudoti vaisių -

BALTASIS: “Džekai, ar jūsų 
apdraudos draugija visai neturi 
jokių dovanų savo nariams — 
jų mirties atveju?”

NEGRAS: “O taip, be abejo, 
pone, yra net labai! Jeigu nu
miršti, tai ir mokesčių nebeima”.

j SOMI CHICAGO MOTOR CLUB TTPS ON

Kitaip mes neišsivaduosime nuo 
chroniškų negerovių, kurios da
bar dažną pensininką vargina.

Nustokime vien dejuoti, o pra- 
dėkime savo' kūną stiprinti vita
minu C vaisių-daržovių pavidale. 
Nustokime tikėti visokiems pirk
liams, būk jų “natūralus” vita
minas C yra naudingas, o ne 
koks kitoks. Tokioms melagys
tėms nuo šiandien nė vienam 
lietuviui neverta tikėti.

Pasiskaityti. Rosanne Beatri
ce Howard: Nutrition in Clinical 
2are. McGraw-Hill Book Co.
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tu subrendusi tapytoja. Josios •

tai įprastiniai dalykai, tačiau ir 
abstrakčioje tapyboje gerai su- Į 
sivokia, pav. Fantazija nr. 21.’ 
Antrasis jos darbas, - Ft. Myers

DAR GALIMA PAMATYTI PARODĄ
. Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
4038 Archer Avė. tebevyksta 
bendroji lietuvių dailininkų dai
lės darbų paroda, kuri baigiasi 
šį šeštadienį. Dalyvauja 15 mū
šų žinomų dailininkų, daugu
moje moterys. Išstatyta tapyba,; pajūrio laivai, jai būdingi. Eg- 
gi'afika, keramika ir tik viena, lė Rūkštelytė, dailininkė ir so- 
akvarelė. • lis*ė, davė du gerus kūrinius: (

Jury komisija, peržiūrėjusi vi- Gėlių natiurmortą ir gamtovaiz-1 
sus darbus, premijas paskyrė to- dį “Prietemoje”. Kataloge jos.

I . v ikia tvarka: Daliai Kolbaitei a.' vardo nėra dėl to, kad išvyk- j 
a. Teofilio Petraičio iš premi- dama į Torontą operoje dainuo-’ 

ti, darbus atvežė pavėluotai. J. 
Rūtenis iš Hyannis, Mass, da-į 
vė du darbus: Bangpūtį, nr. 16. 
ir Andante nr. 17., tapyba. Irę- Į. 
na Geležienė išstatė tris būdin-, spalio mėn. 25 d. Julija 
gus darbus: Vaoalas , nr- 8 Vaičkuvienė buvo pagerbta, jos 
grafika ir Gėlės , Šventovė (- gimjmo 30 ųjų metinių proga, 
nr. nr. 7 ir 9. Irena Geležienė pagerbimas įvyko dukros Bertos

ŪkininkasJules Breton

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS

jų fondo $300 už Kompoziciją 
nr. I, (kat. nr. 24.) Antroji Čiur-: 
iionio Galerijos $200 premija, 
atiteko Verai Švabienei už gra-' 
tikos darbą “Vardan tos Lietu
vos”. Miko šileikio premijų fon-, 
do pirmoji premija $500, pasi-! 
liko kitiems metams, neradus _ 
kūrinio šiai premijai. Tokiu bū- { gera tapytoja, dabar ALDS-gos , įr |ento Gegieckų namuo- 
du kitais metais M- Š. premija narė. I se> įr jį suruošė J. Samkuvienės
bus v’sas $1,000. Garbės pažy- ■ - - — ••
mėjimus gavo Julija Smilgienė 
už keramikos darba “Žvakidė" i 
(katalogan neįtraukta). M. Ši-. 
Teikis, garbės: pažymį gavo už 
“Didyji vadą”1 (aliejus) kta. nr. i . “ i halinOA X-I n- ' -/i • Tenka apgailėti, kad G. Lau-. — balių.30. šis Šileikio paveikslas pasv . . .; . Į /. •< . .. ,.-r
lieka Č G Kūriniu Forde ic,ene de man nezmomH plie" Julija Samkuvier^ -yfa.:sYęl: 
Į' ’ . ■ - J basčių, neteko vienos kojos, beu ( būdo, labai
s Paroda galėjo būti kiek stip-: jai atvežė tris josios tapybos ? dėl jos vaikai> žent^^ ^aj 
iresnė ir įvairesne, bet kai ku-i darbus. Ypatingo dėmesio ver-j labaį gerbia> ;
rie darbai pateisina šilpnešnuo- ^as vienas jos kūrinėlis kompo-: " ‘ 
sius. Parodai gal kiek pakenkė ' locija. Šis mišrios technikos vaiz-1 
puvusios dvi parodos iš eilės.; delis su kryžiais, žmonėmis, įro- j 
1^. —... f  | w maiuiu»« wi<“i';Gegieckas. i Ąi'" --JT - * _ —--3^1--------— 1 n ! - - -r 1

K. ir B. Gegieękams atyykus-

ST. CATHARINES, ONI.
PAGERBĖ JULIJĄ SAMKŲVIENĘ

! Apstu keramikos darbų. So-' vaikai. Šia proga duktė Nastazija 
fija Butkienė davė 3 keramikas, t su vaikais — Albertu ir Kristina 
N. Sodeika — keturias kerami- \ atvyko iš Vakarų Vokietijčė į ša- 
kas, Naglis — gėlės. I. Tričic' vo mylimos mamytės reikšmin- 

W ““‘Bostono bažnyčia. | gą gimimo sukakties minėjimą
Didyjį vadą” (aliejus) kta. n r. j , J ’

30. šis Šileikio paveikslas pasb ! . • ..i. , . „ , 1 ciene del man nežinomu prie
ir to

i jai atvežė tris josios tapybos į dėl jos vaikai; žent^^įąfeaį 
I ctarTmc Vnaf.incm dėmesin ver-: - i _• ___t_±_ ;

J. Samkuvienė, ątv^iisi į Ka
nadą, daugiausia i laiko praleido 

i-. . , ........... . > , . . . ’ j pas dukra Bertą: ir žentą KazįKai kurie dailininkai sio;e paro- įo menininkes kūrybini bran-l£ . . * \ >
Idoje nedalyvavo. Kita vertus, • <įųmą. Į katalogą nėra įtrauk-] į . j; - V
■įš tolimųjų distancijų Atlkritaš ( (į: įjei pavėlavimo. I “’°"’------ ’v
?-Pacifžkasr tiktai du tedalyyau-i ... ... J Į Kanadą su mažais -vaikąįsjjėL
. ; ?...* < <M. Šileikis davė du portretus t , • • -i X,ja, atseit, T. Brazdžioniene -is . . . . ... .... į buvo lengva įsikurti,, abudu tu-t ’ . . 1 ir dvi kompozicijas. Išleistas i .. j I-t-šk.. ^i„h;;i+;•Los- Angeles ir Jonas Rūtenis . ,iv i T [ iliustruotas (spalvotas) parodosis .Hyannis, Mass. Losangebe- ,f ... . . .’ ... x . .. | katalogas, dail. J. Tncio virse-
t i’ jTWv ,S JU; t PraSe’ i ii*- P»roda suruošė C. G. 
kad del didelio nuotolio nego- j Dircklorialas. M
lesią savo darbų pristatyti.
% Kai kuriuos darbus vertėtų 
aptarti, t. y. Ilonos Brazdžionie
nės, lietuviško epo ypatingos
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KITOS PARODOS

Galerijoje

j tėjo dirbti, kad galėtų, išlaikyti 
šeimą ir šiek tiek sūsitaųpyti 
ateičiai. Julija Samkuvienė buvo 
didelė pagelbininkė namuose. Už 
.tai ir šiandieną ne tik vaikų, bet 
ir žento bei anūkų yra mėgiama.

■ Už jos gerą būdą šiandien ji bu- 
744 N. Wells vo labai iškilmingai pagerbta.

Ine.
Š.

technikos bei tematikos darbus, gat., dabar vyksta dail. Viktoro ( Nuo gardaus maisto, kaip sako- 
pav. Indigo'. kat- nr. 2, Pasaka Į Petravičiaus 75 metų amžiaus ma, stalai lūžo- Be to, jos sūnus 
Įr-Svajonė nr. nr. 1 ir 3. Josios, ir kūrybinio darbo paroda, kuri. Jonas ta proga nupirko; 80 rau-. 
’^kombinuota technika: linas, ta-. tęsis iki lapkričio 27 <1. Išstaty-! donų rožių, kurios, gražiai puošė 
pyba sudaro reljefo įspūdį.! ti vėlesnieji jubilijato kūriniai. I ne tik valgių stalą, bet; ir visą 

t . -r v <-> i Ti j v . Z'' 1 • . n k _ t j • ~ V 011 i rr« rtinChicagos Meno Institute vyks--Dalios Kolbaitės akrylib tech- • Chicagos Meno Institute vyks- 
iiika 1970 metais atliktos kom- ta amerikiečio Edward Hopper 
.pozicijos, turi subtilius spalvų apžvalginė tapybos paroda. Hop- 
piuansus, tarytum spalvų simfo- per jau miręs. Jis, kaip geras 
niją. žiūrovui nestato klausimo: iliustratorius, puikiai pavaizduo.- 
ką šis ar kitas paveikslas reiš- ja Amerikos gyvenimą, kaip sė
kla, ar turėtų ką pavaizduoti? niau buvo įprasta vadinti Ame- 
Barbora Markūnienė savo ruoš- rican Scene painter. Paroda gau-

Į rie tik valgių stalą, bet; ir visą 
kambarį. Sukaktuvininkės duk
ros su jų pačių dukromis rūpi
nosi, kad visi svečiai būtų sotūs.

si ir įdomi. Ketvirtadieniais įė
jimas į muziejų nemokamas.

žentas Kazys pilstė tauriuosius 
gėrimus.

Sūnus Jonas paaiškino sve
čiams kokia proga yra suruoštos 
šios vaišės. Vėliau buvo pakvies
tas šias eilutes rašantis tarti svei
kinimo žodį. Solenizantės garbei 
sudainavome Ilgiausių, sveikiau
sių metų. .Sukaktuvininkė, ta 
proga gavusi vertingų dovanų, 
visiems išreiškė nuoširdžią padė
ką. Jos skruostais nuriedėjo net 
džiaugsmo ir susijaudinimo aša
ros..’. ■ ■' i i ■ :

, '■ ’K.'-' ' i ' •vįžr
j Šiuo mettį.i’kai Julijos Sąfnk^ 

• yięries vaikų Vaikai' užau^b^-fta^ 
šitaip sVeęįąs aplanko visusrivajį 
r ■
pas B. ir K. Gegieckus St. Catha-J 
rinėje. . ■ ' "'Ą/

■ ‘

. * "■* ■- - ”*■ ” J ’ Ą ’ >

Apie gyvenimą Vak. Vokieti.-, 
įjoję, motinos /pagerbimų- baliuje 
turėjau-progos -.išsikalbėti su- jos- 
.^^ą^Našta^jųa^s^yy^isia iš V. 
VdĖięĮįjos', apie tėripragyvėriirnb 
standartą. Pagal jos pranešimą, 
tie, kurie, tvarkingai gyvena, gali 
nusipirkti namą, įsigyti automo
bilį ir net pinigų sutaupyti. Pa
vyzdžiui, Nastazijos sūnus Alber
tas, įsigijęs specialybę, (plumb
ing), . prade j o verstis kon trakto
riaus darbu.' šiandien jjš išlaiko 
9 dir^yijrįl^usį ir,^ noš įdar. jau- 
nąs,<jąWpej$> 'gęraj:įsikurtif Gy
vena- sayameį-name ir turi :daug 
jo specialybei reikalingų įran
kių. Keliaudami iš V. Vokietijos 

i iki1 Toronto (net 3. asmenys) ųz 
lėktuvų sumokėjo 3,432 vokiškas 
markes. ■ ,

J. Samkuvienės dukra Našta-

(Tęsinys)

Ir apie tą darbą ir jis yra at
virai pasisakęs, prisipažindamas, 
psichologiniais sumetimais, bu
vęs labai griežtas — “žiaurus” 
savo mokiniams, reikalaudamas 
jo .dėstomą dalyką mokėti be 
priekaištų. Apie tai, jam mirus, 
Kanadoje išeinančioje Nepriklau 
somoje Lietuvoje J- Karka pa
rašė: . .Jis buvo griežtas, tei
singas mokytojas, nemėgdavo 
apsileidusių mokinių, rašydavo 
dvejetams, “kuolus”, duodavo 
pataisas. Mokiniai jo bijodavo ir 
stropiai paruošdavo jo pamo
kas.” <

Šį, teisingą J. Karkos konsta
tavimą turiu pareigą papildyti 
paties P. Butėno pasisakymu: 
u.. .buvau griežtas ir reiklus 

| mokytojas savo mokiniams, ei
nantiems gimnazijos ar semina
rijos kursą. Bet baigiamųjų eg
zaminų metu buvau griežčiau
sias jų užtarėjas. Dėl to ne vie
ną kartą buvau susikrrtęs net su 
Šviet. ministerijos atstovu, tuo

kus, bet- daugiausia laiko lėjO? - komunistinio
‘ L ' niekas neišbėgtų.

zija su vaikais yra atvykę trims 
savaitėms, ir ta proga aplankys 
gimines ne tik Kanadoje,, bet ir 
Detroite bei Čikagoje. Amerikoje 
ir Kanadoje ji lankosi jau antrą 1 
kartą. ’ .

Vokietijoje lietuviai gali-visaip se egzaminuose -dalyvavusiu. Ir 
neblogai įsikurti, vaikus leisti . i mano pastangomis bei užtarimu, 
mokslą ir pavažinėti po pasaulį,1 sakysime, seminarijos buvę mo- 
nes jie yra darbštūs ir taupūs.' ksleiviai, jau dirbdami mūsų 
Štai ką reiškia -gyvenant' demo- pradinėse mokyklose, dažnai pa- 
kratinėje V. Vokietijoje, kuri po: rašydavo man' padėkos laiškus 
ikaro labai suderūokratėjd. Darbš už jų užtarimą ir tuo įgalinimą 
tūs vokiečiai atstatė miestus, dirbti mokymo ir auklėjimo dar- 
pramonę, ir ten gyvenimo lygis, bą.” 
yra labai aukštas. Tačiau, kitaip ‘ T, ' o
J t IlCHlC TYIPtllQ (mrADZiaTDOC Su

'yra-su Rytų Vokietij'a. Nors žmo
nės ir-ten yra darbštūs, bet gy
vendami Sovietų pavergti, turi 
sunkiai dirbti ir skursti. Už tai 
ir geležinę sieną turėjo-, statyti, 

“rojaus"

Ilgus metus gyvendamas So 
Bostone, išėjęs į' pensiją, buvo 
atsidėjęs lietuvių kalbos nagri
nėjimui ir su ja susijusia Lietu
vos istorija, liečiančia ■- senovės 
Lietuvos lietuvių gyventas sri
tis ir sienas. Jis, ’kalbos mokslu 
pasiremdamas, ypatingai vieto- 

-;Man buvo malonu, kad Julijos į vardžiais, įrodinėjo lietuvių gen-. 
Sąmkuvienės pagerbimo balius ties senumą ir gyventų vietovių 
fvykė pas senus Naujienų skai-’ platumą, pabrėždamas, kad mu- 

.tytbjus’ K. ir B. Gegieckus, kurie ' su istorikai klysta teigdami, būk 
ta prog^ir niane pakvietė. ’ [Lietuvos valstybės istorija prasi- 

Linkiuįjp. Julijai Samkuvienei - dėjusi karaliaus Mindaugo epo-
ilgoj- il£o-amžiaus.

J. Šarapnickas

Dirvon darbo neįdėsi,, duonos 
neturėsi

give..

HEART z

choj. Tai, pagal jį, esanti nedo
vanotina klaida, nes kunigaikš
tystės ar karalystės per trumpą 
laiką negali “nukristi iš dan
gaus”. Praeina šimtmečiai, kol 
jos susiformuoja ir, kaip organi-. 

į j zubti .Valštybiniai vienetai,’ įžėn- 
Lgia; j. vieningos- genties - gyvena-/ 

| - mas -vietoves bei. ribas.. i. Todėl
1. Petras. Butėnas buvo . neatlaidus 
I’ įrodinėtoj.as, kad lietuvių tautos 
if/'valsįybės istorija siėkia kelio- 
bką 'šimtmečių pirmiau, negu 
karaliaus Mindaugo laikotarpis.

Tas savo tezes, tik dąlį, yra 
paskelbęs mūsų periodinėj? 
spaudoje (Karyje, Naujienose ir 
kt.), bet plačiausiai jas yra išdės
tęs savo rašto darbuose, kurie lau 
kia leidėjų ir piniginių mecena
tų, kad tie veikalai būtų išspaus 
dinti ir paskelbti mūsų istorijos 
nagrinėtojams ir visiems lietu
viams. (‘

Jis, Petras Butėnas, laikė save 
biržiečiu (gimęs Dovydų zkm., 
Vaškų vis'). Gal dėl to “pabiri- 
ninkui” pasisekė su juo artimai 
susidraugauti ir visokiais Biržus 
lieeianičais reikalais išsikalbėti 
ir to krašto kalbinius klausimus 
aptarti. Bet jis nevengdavo prie- 
te'iautis ir su kitų Lietuvos vie
tovių atstovais. Vienas tokių 
buvo suvalkietis, iš . prigimties 
Lietuvos praeitimi besidomintis 
ir Butėno patarimų bei paaiški
nimų prašęs, rašto vyras Jonas 
Vizbaras — Sūduvas.

Būtų neteisinga nepaminėti ir 
kitų bostoniškių, kurie P. Butė
no gyvenimu ir darbais domė
josi, pvz., Antanas’Mažiulis,, dr. 
Petras Kaladė, istorikas Algirdas 
Budreckis, Juozas Gemas, St. 
Santvaras, A. Lileikis, o ypatin
gai paminėtinds moterys Lap
si enė ir jo šeimininkė Oną Ivaš- 
kięnė, kurios namuose- jis '■ gy 
veno. ši pastaroji ne tik juo rū
pinosi ir jį globojo gyvam esant, 
bet ir mirus suorganizavo įspū
dingus šermenis, iškvietė iš: Ka
nados jd sesers dukterį Vėrikai- 
tienę, kur kartu su savo vyru, 

.žymiu lietuviu solistu Vėrikai- 
čiu, perėmė pareigą rūpintis ve
lionio palaidojimu .Kanadoje 
esančiose lietuvių Šv. Jono var
do kapinėse, Toronte. Jie taip 
pat paprašė Oną Ivaškiėnę palai
kyti pas save rankraštinį P. Bu
tėno' palikimą. -
• To palikimo sutvarkymas ir 
perdavimas “Alkos” archyvui 
Putnamė, dėl įvairių kliuvinių, 
užsitęsė net Akį vienęrių metų 
P. Butėno mirties sukaktuvių.

(Bus daugiau)

DENTURE WEARERS 
"■ "A.major’ • '■

■. ’ -advaricąmenL-į - ,>< 

CUSHION GRIP 
2ENTURĖ ADHESIVE 
’■one application,holds* 
comfortably* op- to "4: days '

a MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ f į
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 j J

j į
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENfi t 1

W < 1 
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
' •LITkkATCRA, lietuvių literatūros-,' meno ir moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tan- 
$ tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
jf; šventes bei jų istoriją ir eigą. įdomi skaityti ir nedainuojan- 
| tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
I, bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

I
i • VlkNIšO ŽMOGAUS G y v ĖMIMAS, Antano Rūke apraiy- 
] tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

3

Cosmos Parcels Express Corp.
i MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St,. Chicago, III. 60629 ♦ TeL 925-2737

V, KALAN TINAS

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, i
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71 st St, Chicago, HL

• 18ri&TINGAI ISPILDOXI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

D, KUHLKAN, BA, Registruota* valatinlnkM

Tei.
n n minninniniCTnH w uiUiiiiiHiiiiiiįaiu .mniiHiuHUiiiiBmubL

įdomiai parašyta studij’a apie Rytprūsius, remiantis-Pakalnės fcr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvieTurn 
lietuviui Eeidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina >6.

’• LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai fr mintys apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais bolževikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik 13. • i«*i ii

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

> SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 j»L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygoa gaunamoi Naojienae, 173» So. Halsted St, Chicago,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

( J 7 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
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Pinigui reikia durti paiv “•' 

irdenu tartu to mUakywa

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus aekmadienim 
ryto 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai

Didelis laimėjimas pavaizduotas 
pinigų švaistymu

Astronautų Engle ir Truly skriejimas erdvėn ir sėk
mingas nusileidimas Mcjave dykumoje yra vienas iš di
džiausių laimėjimų modernioje astronautikoje, bet atsi
randa ir tu, kurie visą šį žygi pavaizduoja beveik vaikų 
darbu ir bereikalingu pinigų mėtymu.

Sovietų komunistai, Europa ir Kinija labai atidžiai 
sekė dviejų drąsių astronautų skriejimą, tikslias infor
macijas, gerą susisiekimą ir labai tikslų nusileidimą, o 
Amerikos spauda daugiau tekalbėjo apie vienos baterijos 
sugedimą, apie; nepajėgumą skrieti penkias dienas ir be
reikalingą astronautų riziką bei valstybės pinigų eikvo
jimą. Sako, kad atsakingi pareigūnai tokiai kelionei ne
pasiruošė, kad erdvėlaivis pakilo labai anksti, kad ne
kreipė pakankamai dėmesio Į atsiradusius keblumus ir 
paskubomis darė sprendimus, nežinodami pačios saugiau
sios vietos. Vieną valandą ruošiasi leistis Kalifornijos, 
kitą pusvalandį kalbą apie New Mexico valstiją, dar vė
liau minimas Texas didysis aerodromas.-..

Visa tai yra tuščios pasakos, bandančios nuvertinti 
erdvėlaivį ir neįvertinančios gerai pasiruošusius ir parei
gas tiksliai atlikusius marinų pulkininką lakūną Joe En
gle ir laivyno kapitoną Robert Truly. Jiedu labai gerai 
yra susipažinę su “Columbia”, pažįsta erdvėlaivį kaip 
savo rankų pirštus, niekad nepasimetė ir labai gerai su
prato visus nurodymus. Reikia neužmiršti, kad abu lakū
nus parinko astronautas Young, buvęs Mėnulyje, pats 
“Columbia” laimingai skriejęs ir sėkmingai ją nutupdęs 
Edwards bazės nusileidimo take. Nebuvo preblemos, 
kurią astronautas Young nebūtų aptaręs su šį kartą “Co
lumbia” atvedusiais į tą pačią Mojavęs dykumą ir sėk
mingai ją nupudžiusiais.

Oficialiai buvo paskelbta, kad abu astronautai sėk
mingai per dvi dienas atliko 90% paskirto darbo, visą 
taiką tiksliai informavo apie “Kolumbijos” skriejimą ir 
apie nevykusį vienos baterijos generatoriaus veikimą. Jie 
žinojo, kad vienas generatorius negamino pakankamai 
elektros, bet tikėjosi, kad jiems pavyks viską pataisyti 
erdvėje. Neišėjo. Bandė taisyti. Praleido daug laiko ir

energijos, bet generatorius vis tiek negamino reikalingos 
elektros. Teko Sugedusį generatorių išjungti. Jie turėjo 
pakankamai energijos dar vienai dienai. Jie galėjo nusi
leisti sekmadienį. Galimas daiktas, kad būtų galėję pra
skrieti visas penkias dienas, bet erdvių vadovybė įsakė 
leistis šeštadienį.

Astronautai paseikė Mojavęs dykumą 68 mylių aukš
tumoje. “Kolumbija”, pajutusi Žemės atmosferą, pradėjo 
lėtėti. Oro neturinčioje erdvėje “Kolumbija”’ skriejo du 
kartus greičiau negu šviesa, bet besileisdama ji turėjo 
lėtinti savo skriejimą. Erdvėje ji skriejo smailiuoju galu, 
nosimi pragręždama skylę, bet grįžtant į Žemę, turėjo 
greitį sustabdyti apatine savo dalimi. Astronautai “Ko
lumbijos” nosį iškėlė, o visu erdvėlaiviu kūnu priešinosi 
tirštėjančiai atmosferai. Jie padarė didelę kilpą, erdvė
laivį išlygino, kai buvo 12 mylių aukštumoje ir pradėjo 
sukti didelį ratą Mojavęs dykumoje. Įžiūrėję Edwards ba
zės aerodromą ir didžiulį taką nusileidžiantiems lėktu
vams, jie padarė dar vieną kilpą. Čia juos pasitiko Ame
rikos lėktuvai, pasveikino sugrįžusius-, ir nurodė Iš ku
rios pusės leistis ir bandyti tūpti.

Nusileidimas buvo labai tikslus, sėkmingas. “Colum
bia” sustojo toje pačioje vietoje, kurioje astronautas 
Young ją buvo sustabdęs po pirmo skriejimo. Nuleisti 
65 tonas sveriant! erdvėlaivį ir sustabdyti nurodytoje vie
toje be jokio sukliudymo, tai yra didelis laimėjimas. Tai 
parodo, kad “Columbia” pajėgė sėkmingai nusileisti jau 
antrą kartą. Tai reiškia, kad sėkmingas nusileidimas nėra 

'atsitiktinas, bet apskaičiuotas ir tikras dalykas.
“Columbia” buvo karšta, kaip ir pirmą kartą. Astro

nautai neskubėjo atidaryti durų ir žengti laukan. Jiedu 
persirengė, nusiskuto, o tiktai vėliau atidarė duris ir 
nužengė žemyn. Praeitą kartą buvo atsitūpusios trylika 
plytelių, tuo tarpu šį kartą oras ir trynimas neišlupo nė 
vienos plytelės.

Dešimtys tūkstančių žmonių laukė sugrįžusių astro
nautų. Jie parodė, kad laukusių neapvylė. “Columbija” 
turėjo pakankamai energijos ne tiktai nusileisti pasirink
toje vietoje, bet turėjo jėgos tokį plieno milžiną lengvai 
sustabdyti; Sugrįžusius astronautus pasitikusiųjų tarpe 
buvo ir astronautas Young, jų mokytojas.

Prie erdvėlaivio buvo pastatyti sargai. Prie jo nie- 
.kas negalėjo prieiti. Vėliau jis bus nuvežtas į Floridą, 
kad tenykščiose dirbtuvėse galėtų ištirti, kas atsitiko su 
generatoriumi, kodėl jis atsisakė gaminti elektrą. Oficia- 

. liai paskelbta, kad “Columbia” bus patikrinta-, pakeistos 
išsidėvėjusios dalys, o ateinančių metų kovo mėnesį ji 
ir vėl kils į erdvę. Jai bus nustatyta kita programa, ji 
bandys praplėsti savo veiklos lauką.

Amerikos spauda ir radijo pranešėjai kartojo žinias 
apie “Kolumbijos” apgedusius degalus ir neveikiantį ge
neratorių, o Sovietų atstovai atidžiai sekė kiekvieną 
žinią apie antrąjį jos iškilimą, skriejimą ir vykusį nusi
leidimą. Tai yra pats didžiausias Amerikos astronautų 
ir pramonės laimėjimas. Visi atsimename, kad pačioje 
pradžioje buvo.pradėta statyti keturi modemiški erdvė
laiviai. Antrasis “Kolumbijos” iškilimas įneš keletą svar
bių pataisų į naujų erdvėlaivių statybą; Jie ne tik pajėgs 
greičiau iškilti;, bet sugebės lengviau pasirinkton vieton 
nusileisti; Labai svarbu erdvėlaivio susisiekimas su pa
grindinėmis stotimis. Rusai turi žinotų, kad amerikiečiai 
daug greičiau susisiekia su nuolat judančiu erdvėlaiviu.

Pažanga erdvėje yra didelis laimėjimas. Sovietų elek
tronika yra bent dešimčia metu atsilikusi nuo Amerikos. 
Sovietų technika yra atsilikusi bent 25 metus. Rusams 
visą laiką tenka vogti Amerikos mokslininkų išradimus.

A. Petrikonis Gėlės

VLIKo veiklos gairės besikeičiančioje 
tarptautinės politikos konjunktūroje

(Tęsinys)" *•

“Nuo Baltijos jūros, R. Vo- priklauso nuo prekybos santy- 
kietijds iki- Bulgarijos, para
ma sovietu vedamam reikalų 
tvarkymui nyksta. Atkaklumo į vaite. Prieš 12 m. Įvesta drąsi 
ir nepriklausomybės ženklai 
auga tarpę valdančios komu-

. nistų partijos elito ir liau
dies.

kių su vakarais. Siekiama įgy
vendinti- penkių dienų darbo sa-

“Pasikeitimų- užnugaryje au
ga įsi tikinimas,-. kad sovietinio 
stiliaus kenuinizmas,, nesuge
bantis tvarkyti ■ sunkios eko 
nominės realybės, 1980 melais, 
pasirodė mažai sėkminga sa-

ekonominė reforma, decentrali
zavo valstybės ūkį. Įmonės tvar
komos. vakarietišku, stiliumi, 
laisvos nuo valdžios -kišimosi. 
Unijos čia vaidina didesnį vaid
menį negu kitur R. Europoje. 
Vengrija pasiriijkp kelią išreikš- 
bjėi-esyrpėni inttmn ie,nė -iej 
ti savo" nepriklausomybę ekono
minėje, .bet- ne. politinėje srity--

Sunkumų laukiama, jeiguS . . T - - - . .v Je. Sunkumų laukiama, jeigu
Pelitiniuose kraštuose. er^s'. pasitfauktų Kadaras, kuris yra 
kas priėmimas. Stalino griežtų į peįH^rus
įsakymų 1950-jų metų, užlei
do kelią, cinizmui, atmieštu' in 
deferentlškuniu ir apatija.” Įimvbių, kad Lenkijos liga <na

Čekoslovakija., čia. viešpataū-' paplistų. Ūkinis gerbūvis šioje 
ja daugiau rezignacijos negu pa- griežtai reglamentuotoje visūo- 
sipriešinimo nuotaikos, čekai' menėje yra' aukščiausias negu 

i neišleidžia, iš akių fakto., kad bet.kuriame .satelitiniame kraŠ- 
.80 tūkstančių, sovietų kariųo-. te. Policija patruliuoja visur ir 
menės tėbelaikd kraštą okupa- daugiau kaip . 400,000 Sovietų 
cijoj. Rėžimas pagriežtėjo. Len- karid'omenės. yra R. Vokietijos 
kijos Solidarumo unijos kritika žemėje. Siena .su Lenkija užda- 
padidėjo. Produkcija sumažėjo, .ryta ir sųsisiėkirtias su Vakarais 
išsivystė kyšininkavimas dėl. pre
kių stokos. Rezignavę čekai dau
giau 
patikrinimui

Vengrija. Gyvenimo standar
tas aukštesnis negu jos kaimy
nuose. Krašto gerovė daugiau

Rytą Vokietija; Mažai yra ga-

suvaržytas. Ryšiai, tarp unijų ir 
įmonių tvarkytojų yra padidėję, 

rūpinasi asmens gerovės. Darbininkams, dirbantiems pa
vojingose sveikatai pramonės 
Įmonėse, suteiktos ilgesnės atos
togos. Penkių dienų, savaitė jau 
seniai įvesta,

Bet dažnai ir pavogti pavyzdžiai jiems nepadeda, nes yra 
gerokai atsilikę.

Tai, kas galėtų sukelti sunku-’ 
į t»ns, yrf tatttiAio identiteto sto
ka. Materialinis patenkinimas 

; gali vesS ir prie kitų reikalavi
mų patenkinimo. Ir šiuo atžvii- 

‘giu R. Vokietija niekuo nesiski
ria nuo kitą Europos kraštų.

Rumunija. Stengdamiesi su
vesti galus su' galais rumunai 
mažai yra linkę rūpintis politi
nėmis reformomis Lenkijoje. 
Sunkumai dideli. Ilges eilės prie 
krautuvių dažnas reiškinys. Ta
čiau darbo jėga, atėjusi iš kai
mo, patenkinta aukštesnių stan
dartu mieste negu jie prieš tai 
turėjo kaime. Gyventojai pa
klusnūs ir jie nesmerkia Ceau
sescu dėl esamų trūkumų. Uni
joms suteiktas platesnis balsas, 
įvestas trumpesnis darbo laikas. 
Darbininkai gauna du laisvus 
šeštadienius į mėnesį.

Darbo preduktingumui pakel
ei Rumunija perka pažangią Va
karų technologiją. Jos prekyba 
su Vakarais siekia 55 procentus.

f Rumunai vidaus politikoje lai
kosi griežtai sovietinės linijos, 
bet nepriklausomos santyky su 
užsieniais. Pvz., Rumunija pa

smerkė invaziją į Afganistaną, 
palaiko diplomatinius santykius 
su kraštais, kurie figūruoja So
vietų juodame sąraše ir ji nenu
traukė ryšių su Izraeliu.

Detente ir JAV-Sovietų Są
jungos santykių problema

Pradedant antrąja puse pra
ėjusios dekados, JAV vis dau
giau pasigirdo balsų, kad deten
te yra tik vienos krypties kelias, 
naudingas tik Maskvai. Kai oku>, 
pavus Afganistaną, prezidentas 
Garteris atsikvošėjoį«„tuo -pat 
metu detentė įleidtr gilias šak
nis V. Europoje, ypač Vokietijoj.

■ Jr’vedė prie didesnio-mainų iš
plėtimo. su Rytų bloko valsty
bėmis.

Ju> Vašingtono nusistatymas
■ Maskvos atžvilgiu griežtėjo, 
;ypač prie valdžios vairo' stojus 
Reagc’itP. tuo stipriau- pradėjo 
reikštis nepasitenkih.mhs V. Vo
kietijoj, Belgijoj', Olandijoje 
vedama JAV politika. Nežiūrint

jį. tai, kad jau 1979 m. buvo su
tarta padidinti karines išlaidas 

jir atominių- raketų, išdėstymą 
NATO valstybėse; V. Vokietijai 
spiriant, JAV tūrėjo priimti 
kompromisą ir pradėti'tuo rei- 

~kalu" pasitarimus su Sovietų Są
junga. •-

(Bus daugiau)

— Sacharovas ir jo žmona 
skelbs bado“ streiką, nes Sovietų 
policija neleidžia jo marčiai iš
vykti j Ameriką. 4

— Izra'elio lėktuvai pasiekė 
Saudi Arabijos aerodromą Ta- 
buk ir nufotografavo ten stovė
jusius lėktuvus. į j

V. Pr.

SUKILIMAI IR SUKILĖLIAI
(Tęsinys)

Antra vertus, gali būti, kad K.L. buvo pabė
gęs iš Sibiro “katargos” ir tik slapstėsi tėvynės 
aplinkoje. Rygoje gi jį suėmė tik jam ten pasimai
šius, norint išplaukti į kraštus ar, gal būt, ir ki
tais sumetimais. Bet tai tik prieštaraujantieji spė
liojimai, kuriems paremti tikru duomenų nėra.

ALUNTIEČIAI IR JŲ NUQTAIKOS
Utenos apskrityje esančios Aluntos parapijos 

gyventojai savo būdu ir nuotaikomis priklausė 
prie tų tėvynainių, kurie gynė savo teises į laisvę, 
kurie griovė rusiškąjį režimą. Jie dar baudžia
vos panaikinimo išvakarėse, 1857-58 metais, pra
dėjo bruzdėti prieš baudžiavines prievoles ir ne
klausyti dvaro nurodymų. Aluntiečiai tais bruz
dėjimo metais buvo pasiuntę vysk. Motiejui Va
lančiui skundą, kuriame nurodė labai dideles 
prievoles, sunkų lažą, žiaurų dvąrininko Pac- 
pomarnackio urėdų elgesį ir prašydami vyskupo 
užtarimo. Esą: “Nuo mušimo yra apkurtusių, ne
tekusių dantų, su sužalotomis rankomis; gi kai 
kurios mušamos moterys persileido; kitos mirė”.

^askviškiai rusų administracijai 186? metais 
užtiraufi s lietuvišką spaudą lotyniškomis raidė
mis. aluntic čiai aktyviai reiškėsi platindami drau- 
džrimą life’ įtūrą ir kitokią spaudą. Jie 1896 me

tais buvo pasiuntę prašymus paskutiniajam Rusi
jos carui Nikalojui II ir carieneiį prašydami pa
naikinti spaudos draudimą ir leisti spausdinti lie
tuviškas knygas lotyniškomis raidėmis — “kaip 
buvo pas mus nuo senų laikų .. Prašymus tuo
met pasirašė 9 aluntiečiai; Deja, jų- pavardės ir 
kas jie tokie buvo — nežinoma.

Dešimtmečiu vėliau, 1905 metais, aluntiečių. 
nuotaikos vaizdžiai nusakomos Kauno viceguber- 
nątoriaus: “...Aluntos ir kaimyniniuose vals
čiuose pastebimas gyventojų priešiškas nusista
tymo sustiprėjimas esamai santvarkai ir visuo
meniniam gyvenimui. ..”

Ypačiai plačiai nusbamkėjo 1905 m. įvykiai 
Aluntoje, išgąsdinę valsčiaus urėdniką ir Anykš
čiuose sėdintį pristavą. O buvo taip: prieš Alun
tos parapijos patrono ir globėjo šv. Jokūbo at
laidus, liepos 25id., buvo išlipinti prieš carinį 
režimą nukreipti Atsišaukimai ir paleisti gandai, 
kad Aluntos parapijonys ruošiasi užmušti urėd- 
niką ir užpulti Aluntds dvarą. Tuomet tai išgir
dęs Anykščiuose sėdįs pristavas, liepos 26 dieną 
iškvietė iš Ukmergės eskadroną dragūnų. Alun-. 
toje jiems sujojus į urėdniko raštinės kiemą, žmo
nės juos apmėtė akmenimis. Žmonėms tik išsi
skirsčius, dragūnai tegalėjo laisvai joti i Alun
tos dvarą.

Kauno gubernatoriui pasiteiravus vyriausy
bės Petrapilyje, ar nereikėtų suimti bruzdančius 
valstiečių vadovus, gautas atsakymas: “Sodinkite 
juos į kalėjimą tuoj pat..

Šitokios ir panašios aluntiečių nuotaikos ne
buvo vien tik laiko įvykių sukeltos. Jos buvo įgim
tos nuo senų laisvosios Lietuvos karalijos laikų, 
todėl nenuostabu; kad aluntiečiai gynė savo tei
ses, savo laisvę ir kiekviename svarbesniame įvy
kyje aktyviai dalyvavo.

ALUNTOS SUKILĖLIAI
Nėra žinių-, bet tikriausiai aluntiečiai bus 

orisidėję prie lietuviu save vadinančio generolo 
Tado Kosciuškos vadovaujamo ir krakosmečiu va
dinamo sukilimo 1794 m. ir dalyvavę 1830-31 metų 
sukilime. Pastarojo, t.y. 1831 metų sukilimo užsi
likę daviniai rodo, kad tų metų liepos 16 d. suki
lėliai kovėsi prie Aluntos su rusų kariuomene, va
dovaujant sukilėlių generolui Dembinskiui. Bet 
jau 1863 metais sukilimui įvykus, aluntiečiai tu
rėjo sudarę atskirą maždaug 60-ties asmenų suki
lėlių būrį,-kurį suorganizavęs Kasparas Maleckas 
kartų, su savo-broliu Dominyku. Tai tie patys Ma- 
leckai, kūrie ar kurių dėdukai skaitomi Skiemonių 
parapijos įsteigėjais- ir bažnyčios fundatoriais. 
Tų' pačių Skiemonių, kuriuose 1944 m. stebuklin
gai rodėsi šv. Marija.

Surinkę ir apmokinę Vastapų miške sukilė
lius, Maleckai su visu savo būriu nuvyko į Teres- 
borės vietovę ir prisijungė prie kpt. Zigmanto 
Sierakausko dalinių. Čia Dominykas Maleckas 
buvo paliktas kpt. Sierakausko daliniuose būrio 
vadu.

Pirmąjį mūšių “krikštą” Dominykas apturėjo 

mūšyje su rusais netoli Biržų. Mūšį pralaimėjus, 
Dominykas Maleckas su būriu pasitraukė į Ža
liąją Girią. Vėliau kovėsi- Ukmergės apskrityje 
ties Siesikais, Traupiu ir Lavaniškiu. Kažkokiu 
neaiškiu būdu, greičiausiai insifiltravusio rusų 
agento, jfeir visi-jb nedidelio būrio sukilėliai buvo 
išduotu Patekęs i- nelaisvę, rusų buvo žiauriai 
tardomas ir po to pakartas.

Gi Kasparui Maleckui, paskyrus jį bataliono 
vadu, kpt. Sierakausko buvo įsakyta vykti prie 
Vilniaus-Daugpilio geležinkelio ruožo žvalgyti ir 
trukdyti rusų kariuomenės-judėjimą.

Kasparas Maleckas kovėsi netoli Dūkšto, o 
1863 m. gegužės 15 d., susijungus su A. Minskio 
vadovaujamais sukilėliais, dalyvavo kautynėse su 
rusais Labanoro giriose. Lėno miške prie Siesikų, 

;ties Anykščiais netoli Vaškėnų ir Kėdainių apy
linkėje prie Sąvarų vietovės.

Sukilimą pralaimėjus, Kasparas Mhleckas 
sugebėjo išsmukti į Prancūziją, kurioje išgyveno 
iki 1895 metų. Rusijos carams pasikeitus, nauja
jam rusų carui Nikalojui II įlipus į sostą, buvo 
paskelbta amnestija — visų bausmių dovanojimas. 
Amnestija palietė ir sukilėlius prieš rusišką oku
paciją. Ir jiems “nusikaltimai” buvo dbvanota, 
gal būt todėl, kad carui Nikalojui II vainikavimo 
metu prie kitų titulų buvo prikergtas ir Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio titulas.

(Bus daugiau)
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JEI KUOMET pasaulio istorijoje buvo laikas, iš kiekvieno.

yra dabar. Protavimas gi, kad ir gudiiausias, nega/i suteikti vii-1 
tįes nė vienam, jei nebūtų galima rasti kokį nors tikrų pamatų I 
savo protavimui statyti.

rastebeuna, kad šiandien pasaulis, jokios vilties neturėda
mas, slenka kur vėjas pučia, įpyKusios žmonijos jūromis. Nepa- 
žaooto saumylumo jėga stengiasi varyti Dangų aamomųjį laivų 
pirmyn, bet jo lėta pažanga uaroma De tinsip, lyg kau laivo 
vairas būtų sulūžęs am žuvęs; todei junninkąi neoezmo, kuria 
kryptimi jie keliauja. Milijonų širuys sianuien yra apimtos bai
mes ir išgąsčio, kuomet jie pagalvoja apie baisenyoes, kokios bet' 
kada gan krisxi ant taip labai suvargintus zmomjos sekmos. |

Kone aonutes, prašome parašyti a^vuta^tų. uausue uovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti S v. Raštą.

ŠVfcHTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart Sr., Cnica^o, il 60632

un. VALIU v. VARGIA 
vIVrlOlA* IR CHIRURGAS 

Le«wiwvunr

vajjatumsS: 5—a aarbo auaxoaua

!•*.! MA-l/W M-K M2-272*

TEU 233-5893

OR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

. -Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

261# W. 71H St. Tel. 737-5149

Tuuma akis.; Pritaiko akinius

- • a "contact lenses'*.

Dh nEUiN AS SEiBUTIS
INKSTŲ, rUSi.ES IR I

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

*ewjxu4L f*—l vaL'vak.
Utis® ceiefoaa*: 7/6-2880, 

R*uocaci1m tm*Li 448-5545

r L U n i U A

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas parkraustymas 
iš įvairių atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376S996

SOPHIE BARČUS
ZADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus
. Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, IL 60629

KAZt BRAZDžIONYTt
Prooramo« ved*)*

“Lietuvos Aidai”

SUSIRLNKIMO

Žemaičiu Kultūros klube priešme- 
tinis nariu susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio 18 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų, aptarti. Bus ir valdy
bos rinkimas 1082 metams. Po susi 
rinkimo — vaišės.

f Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuviu Žagarės klubo priešmeti- 
nis nariu susirinkimas Įvyks sekma
dienį, lapkričio 22 d., i vai. popiet 
Anelės Kojak sąlėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių ^reikalų aptarti. * Bus val
dybos rinkimas 1982 metams. Po su
sirinkimo — vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Mirė dr. Bronė Zelbienė

A.a. dr. Bronė Zelbienė mirė 
spalio' mėn. 22 dienų. Su velio
ne atsisveikinimas įyyko spalio 

. mėn. 25 d. 7 vai, vak. B'aynard- 
Thompson laidotuvių koplyčio
je, St. Petersburg Beach; vado
vaujant dr. J. Petrikui.' Maldas 

^sukalbėjo kun. K. Butkus. Atsi
sveikinimo žodį tarė Lietuvių 
klubo pirm. A. Karnius,-K. Klei
va, M. Krasauskas, dr. Ir. Ma- 

* čionienė, St. Vaškys ir O. Pet- 
2 rikienė.

Po' pamaldų, ilga mašinų vilks
tinė palydėjo velionės kūnų Į 
Memorial Park kapines, kur pa
laidota mauzoliejuje. Dr. J. Pet
rikas šeimos vardu visiems pa
dėkojo, gi susirinkusieji sugie- 

jdojo “Viešpaties Angelas” ir 
Lietuvos himną.

. Nuliūdime paliko vyrų Praną, 
sūnų Leonų, seserį Genę Puniš- 
kienę ir brolį Lietuvoje. St. Pe
tersburg© Lietuvių klubo Val
dyba ir Redakcinė Komisija 
reiškia velionės artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FUND U

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laido* iž WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p-p 
iš WTIS stotie* 1110 AM banga, j

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 į

T#M. 778-5374

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

LAIDOTUVnj DIBJEKTORIUB

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street; Chicago

let 226-1344

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSI A IE DHWIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

ZIGMAS I. GURA

JIM A S
Man, kaip buvusiam mokyto

jui, auklėjimo klausimai ypa
tingai įdomūs- visą gyvenimą. 
Vienok manau, kad jie turi bū- 
:ti įdomūs ir visiems, nes-aktua
lūs ir gyvybingi.

Franklinas yra pasakęs: “J.ei 
žomgus ištuština savo piniginę 
i savo galvą, joks kitas žmogus 
iš jo negali tai pasisavinti ,ir- 
be to, toks lėšų panaudojimas 
neša didžiausius nuošimčius”.

O admirolas Rickoveris yra. 
pasakęs: “Mūsų tikrosios var
žytinės su Sovietais yra švieti
mo plotmėj”.

į Russelliš sako, kad auklėjimo 
jėga, formuojanti charakterį ir 
pasaulėžiūrą ar ir šiaip tik nuo- 
:rronę įvairiais klausimais, yra 
abai reikšminga ir svarbi. Auk- 
'ėj’mas, kaip taisyklė, stipriau

sia jėga esamai padėčiai palai
kyti ir ji yra prieš' bet kokį pa
grindinį pasikeitimą. Auklėjant 
■ va rbu duoti supratimą apie pa

's šaulį iš tikro koks jis yra be 
^meniškų pageidavimų.

Lietuvių enciklopedija aptaria 
-,panaš:ai: esą, pati auklėjimo są
voka iškeldavo ginčų, kadangi j.

"nckinio purės ir tiek iš. moky
tojo pusės. Pirmieji yra linkę 
aukojimą svprasti išimtinai kaip 

' vaiko išsivy'tymą, nepriklauso
mą nuo išorinių veiksnių ir 
varžtų iš suaugusiųjų pusės. 
Xntrosios krypties atstovai į auk- 

, ėjimą žiūri tik kaip sąmoningą 
r sistemingai organizuotą suau- 
msios kartos įtaką jaunajai kar
tai. Pilnutinis auklėjimo sąvo
kos aptarimas yra galimas su
derinus abi pažiūras, būtent, 
kaip sąmoningą ir sistemingai 
organizuota suaugusio asmens 
įtaka b’-ęs+ančiajam, siekiant iš- 

’s-plėtojimo pastarojo visų pri
gimties 'galiu — fizinių, inte
lektualinių, moralinių bei dvasi
niu — darnaus, integralaus iš
plėtojimo kaip pirmaeilės ir bū-

tinos sąlygos asmeninei laimei 
ir. pastoviai visuomenės; gerovei 
užtikrinti. Taigi auklėjimas yra 
ir išvystymas, ir įtaka kartu. 
Lygiai taip pat, kaip augalo au
gimas nėra įmanomas, be dir
vos^ be iš šalies gaunamų lie
taus, šilimos, ir saulės šviesos.

Deja, Russell is pastebi, kad iš 
tikro dažnai visoks auklėj mas 
turi nepageidaujamų politinių 

‘sumetimų tikslu sudrūtinti tam 
tikras grupes, tautines, ar reli
gines, ar sociales, kad nukonku
ruoti kitas grupes. Pavyzdžiui, 
kiekvienoj valstygėj.‘istorija dės
toma perdedant visa ką kas lie
čia savo šalį. Vaikus mokina ti
kėt, kad- savo valstybė visuo 

>met yra teisinga ir visuomet 
i laimiu kad sava šalis turi tik 
didvyrius, (ir- sava 'šalis visais 

'atvejais aukščiau visų kitų tau- 
!tų. Pavyzdžiui; Waterloo mūšis, 
kai buvo nugalėtas Napoleonas, 
vienaip nupasakojama Anglijos 

(mokykloj, kitaip Prancūzijoj, ir 
dar kitaip Vokietijoj. Anglas 
vaikas įsivaizduoja, kad vokie
čiai ten vaidino menką rolę, 

'tuo tarpu vokietis vaikas įkal
bamas, kad- Wellingtonas prak- 

' tiškai kone buvo sumuštas ir 
‘ atsigavo;, tik Blūchero sudrūtin- 
tas. Panašiai-ir-su religijos dės- 
tymu, kai visos kitos religijos 

laikomos tik ppk-enčiamos, o sa
va. religija įvertinama aukščiau 
kitų visų. Jokia- įstaiga, taigi ir 
ir mokykla, negali tautos gy- 
venime-skatinti pažangą, -remian-

. tjs baime- Viltis, ne baimė, žmo
nijos, kūrybinis. principas. Švie- 

.čianti, svajonė ar vizija siekti 
vis platesnių akiračių ir aukš

tesnių viršūnių žmonijos ateičiai, 
tikint žmogaus pastangų kūry
bingumu ir pajėgumu.

Dewey John, gimęs 1859 m., 
Chicagos universiteto profeso
rius,. dominuojanti figūra ame
rikiečių pedagogikoje bei filo
sofijoje jau virš 50 metų, 1896 
metais įkūrė Chicagoje eksperi- 

'mentinę bei pavyzdinę mokyk
lą, išrinktas psichologų ir filo
sofų sąjungų pirmininku, nuo 
1902 m. School of Eoucation di
rektorium. Jis savo sistemai 
ypatingai sekė Frpebelį. Dewey 
.ypač pataria atsižvelgti į kiek
vieno vaiko skirtingas savy
bes ir interesus, į kiekvieno 

’įgimtą palinkimą, sekant vaiko 
poveržį nuolat veikti, ieškoti, 
tirti, išrasti. Augšciausias ugdy
mo idealas, Dewey manymu, 
yra paruošti vaiką visuomeni- 

’niam dabarties gyvenimui, gi- 
:liai .‘vk’ė'^am meksbrės, in
dustrinės. technologijos revoliu- 

Icijos. Dewey yra pasakęs: tikra 
laimė gyvenime yra atsiekiama 
visas savo jėgas įtempus tik pa- 
'sirinkta mėgiama kryptim.

Froebelis vokiečių pedagogas 
ir vaikų darželių bei priešmo
kyklinio auklėjimo sąjūdžio pra- 

. dininkas savo veikloj atsižvelgė 
į evoliuciją, raidą, saviveiklą sa
viraišką ir socializaciją.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

KAZIMIERAS GRIŠKIS

05-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

6330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

įį j 1410 So. 50th Ave^ Cicero
2533 W. 71st Street

felef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

LAM Y4AA IMO MM44M 
4MM mtwmm
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Gyv. Marquette Parke, Chicagoje,

Milė 198*1 m. lapkričio 14 d., 6:30 vai. vak., sulaukęs 
77 inciU amžiaus, (rimęs Tauragės apskr., Eržvilko vis.

Amerikoje išgyveni 25 melus.
Paliko nuliūdę: žmona Aldona Markevičiųlė-Griškienė, 

Elena Veličkiehėi dukterėčia Asta Velickaitė, svainė
,dr. Valentinos Barkušių šeima, pusseserė Josephine O’Malley 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklaušė Istorikų Draugijai ir Marquette Parko Lietu
vių Namų Savininkų organizacijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquelte koplyčioje. 2533 
\V. 71st St. Lankymd valandos nuo 2 vai. p.p. iki 10 vai. vak.

Trečiadienį, lapkričio 18 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. AL Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, o Į>o 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse.

lis: a.a. Kaz'mięio Griškįd giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam

■ paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.
■ Nuliūdę lieka: Žmona, sesuo, giminės.

I K

Laidotuvių direktoriai Petkai. Tel. 176-2345.

CUcRgoa
Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Apoeiacijee

į AM6ULANS©
) PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(Lacka WIC22

2424 WhiSl bath dTiLEiw'i Xhrpuobc 7*1211
lAUZb SOUTHWEST H1GHWAX, nuo* Mill*, HL F74-441A

M54 So. HAJU31ED STREET TeL Y Arda 7*1»11

BUTKUS - VASAITIS
1446 8o. 50th Avė, Cicero, UL TeL: OLympic 2-1064

I

PETRAS BIELIŪNAS
«*S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAhyelu j-SJn

GEORGE F. RUDA1INAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArd* 7-llS8-113|

gtSMMny - ---------------—- -----— ---------- ------------------------------------------------------ .------ -
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1. PERSIRENGĖLIAI IR KAUK1N1NKAI

(Tęsinys)

Po kiekvieno posmo priedai 
nis “Tprunda gėrė ir 1.1." (Žr 
G:Kr nr. 5, p- 208t.; LtCk 1937 
nr. 6 ir 1938 nr. 8.)

Aiškinimas. $i daina siškili 
rodo, kad “čiučelos” vežiojimai 
buvo daromas laukų ir gyvulių 
ūkiui pažadinti, tad vegetacijo 
ir vaisingumo ritualas. Kai ku
rios kitos Užgavėnių pasivažinė
jimų metu dainuojamos dainos, 
atrodo, neturį nieko bmdro su 
šia diena, žr.: TD IV 132 nr. W 
iš Paringio apyl., LTA 2374 
277-278 iš Adut škio.

78) “Pelenijoje mažiukai vež
davo per kaimą ‘‘dėdelį’'... Jc 
būstynės vieta esti pas įlaidų 
ūkininką ant tvarto, čia jį nurė 
do arba palieka aprėdytą ki
tiems metams”. (Pašušvys. M 
Katkus, Balanos gadynė, MT IV, 
1931, p. 168-69).

79) Paima regių pavažą, ant 
pavažos stipino užmauna ratą 
taip, kad perpus gulsčias būtų. 
Ant rato pritaisomas diedas ir 
jam rankose pritvirtinama po 
kultuvę. Ant pavažos priešakio 
pririšama virvė, kad galima bū
tų traukti. Viskas padaroma k?- 
lių vyrų, slaptai susitarus kur 
nors klojime, kad niekas nema 
lytų. Susiėmę kokie pora vyrų1 
už virves traukia per kaimą. Ta- | 
da ratas sukdamasis suka diedą,. 
kartu spragilais mosikuoja. Pa ; 
matę Gavėną važiuojant per * 
kaimą, subėgdavo daug jauni
mo, šunimis pjudydavo. Gavė
nas sukeldavo visą kaimą am 
kojų. Gavėną darydavo Gelažių 
km:, Vadokliu v. LTA 1152 76 
Užr. V. Vaičiūnas, 1937.

80) “Kaip pasakoja Plunde 
kų kaimo... senis Alekna, tai 
prieš kokį 10 metų P lenės die
na kaimo vaikai rėdydavę ir ve 
žiodavę Gavėną, tai žmogaus 
pavidalo pamėklė. Gavėno veži
mą. padaro šitaip: paima kokių 
senų rogių linkę, į kurią įkala 
mietą, o ant mieto užmauna se 
ną ratą. Ant šio nepaprasto ve
žimo parėdo senį, kuri apvelka 
palaike sermėga, galvą apmau- 
naz kepure su daugybe margų 
kasnykų. Rankose pritaiso’ pa

rastus javų kuliamus kultuvus. 
I’aip parėdytą Cavėną keli vai-

veža kaimo gatve 
rėkaudami.” (Ku 
1935 nr. 9, plg. Lt-

šūkaudami, 
riškis, i K-Pt 
VI 1938 n r.

Aiškinimas. Toks keistas Už 
’avCnių pamėklės vežimas, pū
dau rogės ir’ pusiau ratai, reiš
kiąs pereinamą laikotarpį nuo 
žiemos į vasarą. Pamėklės ve- 
iojimas ir jos pakorimas (t.y. 

žiemes demono sunaikinimas) 
randamas ir kitoje tautose (žr. 
Sartori III 121 išn. lfi-1). Ta ka- 
laise rimta apeiga vėliau išvirto 
ik vaikų ir paauglių pramoga. 

Dar vėliau ta pamėklė buvo lai 
kema Gavėnu, pasninko įkūniji
mu, arba tiesiog lašiniais. Paga 
liau Gavėnu apsirengdavo ir jį 
zaizduodavo gyvas žmogus. Taip 
kinta papročiai.

(Bus daugiau)

Metines žaidynes 
Clevelande

32-osios k. Amerikos Lietuvių 
Metinės Sporto Žaidynės numa-

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegularty!

taa 
Cotapcaaded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

Petro RunSos Vargo mokykla

1
į Š.m. gruodžio mėn. 8-oji diena I mas 
I bus pritaikinta įvairių tautybių
I pensijos amžiaus dalyviams, pa- 

...............   uci.nu 'rūpinant nepajėgiantiems vaikš
tomos 1982 m gegužės 8-9 die-!čioti net specialias judomas kė
liomis Clevelande.

Anksčiau planuota balandžio! 
24-25 d. data pasirodė netinka-j 

; ma, nes nsbuvo įmanoma gauti j lietuviai turės ir 
I reikalingas patalpas, žaidynių 
’ programa apima krepšinio, tink- 
| iinio, šachmatų ir plaukimo 
varžybas. Pagrindinė žaidynių 
vieta bus Clevelando Valstybi-

lietuvių ateivių, kuris ir šian-<
dien tebedirba lietuvių tarpe.

II
J. ž.

— A. Juškevičius, Reorganiza
cinės L.B. Tarybos prezidiumo 1 
pirmininkas, sekretorė A. Rep- j 
šiene, Marquette Parko apylin-

Į kės pirm. Ig. Petrauskas daly
vavo VLIKo seime Clevelande. 
Kiekvienas jų įnešė savo paskir
ties įnašą j seimo eigą. Seime 
dalyvavo ir R.L.B. Vagų redak
tore Z. Juškevičienė, kuri" šiuo- 

j kart atstovavo Lietuvos Darbo 
i partiją VLIKe. Koresp.

1 SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NARIŲ 

DĖMESIUI

1981 metais nud GRUODŽIO 
mėn. 1 dienos ir baigiant GRUO
DŽIO 31 diena vyksta Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje Pil
domosios Tarybos NOMINACI
JOS.

Visos SLA kuopos GRUODŽIO ! W 71'mos ir Francisco 2 butų mū- .__ r rims.

REAL ESTATE.
Hemai, Žemi Perdavimui 
UAL ESTATS FOR SALI

Namai, žemi — P«rd*vlMi '> 
REAL 1STATI FOR *ALt

’ ■ -"' ■ ■    , 1 _ . ■ T , ---------7 T

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS 1LGIĖMS TERMINAM^
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ' ' '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Arti 73-č:os ir Campbell 2 butų me- 
! duris, tik $38,500.Vorkutoje nėra lygus bu

vusiems žiaurumams Dachau? 
O gal jūs mano’te, kad estų ir ..... ..
ukrainiečių dar ir dabar lieja-1 (DECEMBER) mėn. privalo su-j Ten pat — 
mas Liubenkoje kraujas nėra įšaukti visuotinius narių susirin-i 
toks pats, kaip kadaise išlietas f kimus ir susirinkimuose atlikti 
Belsene? ‘NOMINACIJAS į SLA Pildo-

Jau 30 metų praslinko, kai Tarybą.
buvę Vokietijoj krematoriumai Visi SLA nariai kuo skaitlin- 
jau uždaryti, bet Sovietų Rusijos! S‘aus’a‘ dalyvaukite NOMINA-

Bendrai, per visas dienas ta-Į prievartos lageriai dar ligi šiai! GIJOSE!
■ į,us iai>aį įvairi; dienai tebeveikia. Ten vis dar

tebevartojami kankinimai ir 
žmonių naikinimai, j uos paver
čiant be ješkios teisės padarais j 
O kas gi šiandien šiomis baise-, 
nybėmis rūpinasi?, Taip, šian
dien visoje spaudoje ir per viso
kias politines kalbas tvirtai pa
brėžiama, kad amžiais negali 
būti to, kas buvo nacistinės Vo
kietijos ’aikaiš.

— Dėl Dievo meilės, pone re-

j dės. Punčas ir pyragaičiai bus 
veltui.

Tą pačią dieną, 7:30 vai. vak.
savąją pro- Visi SLA nariai kuo skaitlin-

I grama. '
1i
me muziejuje 
programa, kurią atlikinės paski
rų tautybių žmonės. Bus ir įvai-

bus labai įvairi Genovaitė Meiliūnienė,
Susivienijimo i

rikoje sekretorė
nis universitetas. Žaidvniu vvk- ril’ tautybių specialaus maisto.I

1 _ . f 1 . 1 t -v o -v r* . x v* * v\ 4- > f \ -9 * 4-1 I - v\ «’i i •» -vs -4- /*\v» .vadytojas — Clevelando LSKj

Clevelando lietuvių organiza
cijos prašomos tą savaitgalį ne
ruošti kitų parengimų.

Norintieji tiksliesnių informa
cijų gali skambinti Mr. Irving 
Palsy, tel. 684-1414. J. ž. '

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

Š.m. lapkričio mėn. 4 d. St.
Petersburg Times dienraščio- 

j Public Opinion skiltyje buvo at- 
(Museum of Science] 3pailsdintas toks straipsnelis:

DOUBLE STANDARD

KALĖDINIS PARUOŠIMAS

Chicagos Mokslo ir Pramonės 
Muziejus
and Industry) ir šįmet, kaip peri 
40 metų iš eilės, savo patalpos?į 
(57th Street and Lake Shore] 
Drive) ruošia taip vadinamą j 
"Christmas Around the World”! 
šventę. Ta šventė (programa) 
prasidės š ui. lapkričio 21 dieną 
ir tęsis ligi 1982 m. sausio 10 d.

šaš us for 

financin9 
B AT OUR LOW RATS
t >. VWTH REPAYMCNT ' 
TČĮ *bt your income

Kodėl ne vienodai vertinama?
Jūs laikraščių leidėjai, visokių 

naujienų rašėjai, politikai ir pa
našaus darbo veikėjai, esate pri
rašę ir pripasakoję apie daugy
bę baisiausių naciškos Vokieti
joj žudynių, bet beveik niekad 
neužsimenate apie: nemažiau 
žiauresnes Sovietų S-gos prie
vartos darbų stovyklas. Kaip gi, 
pagaliau, ten su genocidu, kuris 
be jokios atodairos vykdomas 
liek Lietuvoje, tiek Estijoje,, tiek 
Latvijoje, tiek ir pačioje Ukrai
noje? Kaip jūs galvojate, ar lie 
tuvių kankinimas ir jų naikini-

4 butų mūrinis.
Brighton Parke 2 butų mūrinis.

Be to, turime genį rezidencijų 
pa j aminių nuo 4 ligi 40 butų.

Skambinti tel. 436-7878

ir

ELEKTROS (RENGIMAI 
t PATAISYMAI' —- 

Turiu C hi ca gos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

Liet. Ame-]

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

KALĖDŲ SENELIO 
ŽYGIS

Pirkite senoviškai

D Ė M E S I O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

INSURED 
—- . •

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAX ROAD CHICAGO, ILLINOIS
Phone j Virginia 7«774T

BDVRSi Mon.Tua.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTY’S, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ................................

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-----
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1T3» S«. HALSTF.D ST, CHICAGO, IL «0«0S

• 2 butų mūrinis namas, naujas
Greater Southwest Develop- stogas ir porčiai. Modernūs ra

iment Corporation praneša, kad diatoriai, gazo šildymas. Mar- 
š.m. lapkričio mėn. 21 d., šešta-1 •Įuette Parke. Sena kaina $52,000

Chicago —------
Growth • 4 butų mūrinis, apie $9,000 

nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

dieni, vadovauj ant
Southwest Business
Council, yra ruošiama didžiulė

daktoriau, ar tikrai jau taip nie- Kalėdų eisena, kurios garbės 
kd baisaus pasaulyje ir nevyks-’ — -svečiu bus Kalėdų Senelis (San
ta? Kada gi jūs ir viešosios opi-Į ta Claus).
nijos modeliuotojai pradėsite] *7J
rašyti ir viešai kalbėti apie mo- sidės lygiai 11 vai. nuo 64-tos Marquette Parke.

Trijų mylių žygio eisena pra- $ Statybai gražus sklypas

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

derniškus Rusijos . buchenval-1 
dus, belsenus ir dachau’sus? 
Kada gi žydų tautybės žmonės 
griežtai užprotestuos prieš prie
vartes ir kankynių kacetus, ku
rie ir šiandien pilnu tempu vei
kia visoj Rusijos imperijoj? 
Man atrodo, kad šie žmonės tu
rėtų būti pirmose vielose, kovo
jant prieš vergų lagerius, nežiū
rint kur jie bebūtų.”

Paul V. Ugenas,
St. Petersburg Beach

P.S. Paul V. Ugenas yra vie
nas iš šiame krašte ankstesnių

Kool-AidL.On A Stick
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen'Suckers
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firrą. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yrs fteniausbų didžiausia Ir turtingiausia lietuviu tratern&linš gr- 

raniLaclja, lietuviams ištikLnai tarnaujanti jau per 92 metus-

ŠIA — atlieka kultūriniu* darbus, gslboti Ir kitiems, kurie tu<M 
darbus dirba.

SLA — Išmokėte daugiku kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerif 
apdreudu savo nariams-

V
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis ST A neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindo.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugu gali 
Susivienijime apsidrausti iki 510,000.

CLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, cekiančiasi 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: rrf 
apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama.

vyra visoje lietuviu kolonijoje. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikėjus. Jie Juntu 
pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

HA — valkus 
$1,000

SLA — kuopų
1 MVO

Galite kreipia ir tledal 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCB OF AMIUJCA

T«L (lit) Ml-ttlf

ir Tripp (4234 West — 6400 S.) 
gatvių kampo ir eis į šiaurę ligi 
63-čios gatvės, kuria žygiuos į Marquette Parke gauti labai 
rytus- ligi Western gatvės. Iš čia j švariai užlaikytą mūrinį namą, 
Western gatve žygiuos j pietus nes pardavėjas duoda paskolą 
ligi 71-mos gafvės, kurią per- seniau imamais procentais, 
ėjus, bus tuoj pasiekta Franklen 
House resiųrano pąrkinimo aikš
tę, kur eišęjia ir‘pasibaigs.

Eisęno laike klaunai dalins ba
lionus ir saldainius.

Rose Marie Brann 
•ko'ordinaaorė (eise
nos tvarkytoja)

• Su $15,000 pirkėjui proga
Laikrodžiai Ir brangen/Ma

Pardavimas Ir Taisymą* 
2646 West 8*«h IhUię V 
Tai. REpublIc

AMŽINOS GYVYBĖS
VANDUO

Žnaonės nuo amžių ieško 
žinos gyvybės van’d-ns. Kai 
rie jo atranda. Ar jūs esate jo 
atradęs, Jei ne, tai pasiklausy
kite šios ypatingos programos 
šiandien 8:45 vai. vakare radijo 
banga 1450 AM per “Lietuves 
Aidus”.

Sekmadienį, t.y. lapkričiu mėn. 
22 d., 9 vai. ryto per Sophie 
Barčus, radijo banga 1490 AM. j 
išgirsite “Pilnas Kristaus at
vaizdas”.

Parašykite mums, pareikaltri- 
dami knygelės “Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia”. Prisiu
sime dovanai. Mūsų adresas;

i A Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321

HV ? Oak Lawn, Ill. 60454

am- 
ku-

MEET THE CHALLENGE!

■»b-j

SERVE WITH PRIDE IN

VALOIS REALTY 
2644 AV. 69ih St. - 

(Lithuanian Plaza Ct.) į 
737-7200 arba 737-8534

nu-Prašom palikti savo telefono 
merį automatiniame aparate.

“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 

Ave., Chicago, TL 60629.

ENERGY 
WISE,

BuyiMTWlvgeror 
bot» pe*rU than yo*

he a Bora L©mH

/ y;
Siuntiniai į 'Liįuivą i 

ir kitus kraštus .
P. NEDAS, 405^Archer Arenus

Chicago,411. 60631
v. • ši? -iL - p’ ■ 

............»
7-r r r į.’Šit .C*

NMary PvMfc / '
INCOMB TAX SBIIVIC1 ’. 

425? S. Miplawod. Tat. 2S4-749* 
Taip pat daromi vertimai, glmlnlv 
Iškvietimai, pildomi plilatyMa pra

šymai Ir kitokį blankai.
I ------- ‘
t - * «

HOMEOWNERS POLICY
F. Ztpolite Agent 
MW VC 95th It

60642, . 424-6654
Statu Urni fire and Casualty

Advokata*
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandoa: nuo B tbL ryti
Ud 0 raL vak. Sežtadieni ano

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Įr pakai muitarim*.

T<£ 776-5162 arta 776-51M
M49 We»t 63rd Street

CMeaeo, ID- <0621 ,

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI * 

Too reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano ŠULO 
jaruoitą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legaliŠkomls 
formomis.

Knyga an formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

6 — Naujienoa, Chicago, 8, HL Tuisday, November 17,1981

Mon.Tua.Fr



