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Premjeras Jaruzelskis įsitiki 
no, kad Solidarumo unijos-va
dai nenori perversmo Lenkijoj

— CTA, taupydama pinigus, 
rengiasi C h k ago j e apkarpyti ke
lias autobusų linijas, kad suma-

Venezuelos prezidentas Hėrrera nenori, kad Sovietų 
Sąjunga per-Kubą-kištųsi į Pietų ir Vidurio Amerikos 
reikalus. Prez. Herrera yra šalininkas savarankiškos 

politikas Pietų Amerikoje,

— Ketvirtadieni -aukso uncija 
kainavo $401.

JARUZELSKIS BIJO, KAD STREIKAS NEPAKENKTŲ 
.. PASITARIMAMS SU SOLIDARUMO .LINIJA

Chicago, Ill. — Penktadienis, Ftjday, November 20, 1981

'Prezidentas Reaganas,sutikęs atšaukti visas Amerikos 
yątOĮnin^rakėtas;iš Vakąry-Europos,niekais pavertė yisą: 
Sovietų Sąjungos propagandą. Vokiečiai ir britai oficta-j 
liai pareiškė, kad Jie pritaria prezidento-pasiūiynuri.r Jie 

nori, kad Sovietu Sąjunga išvežtu visas raketas •
. , . ' ' iš europinės Rusijos. - “ <

Jie nesirengia nuversti dabarti
nės vyriausybės, bet jie taip pat" 
nenori, kad-komunistai pasinau
dotų, krašto gyventojų sunkia 
padėtimi-- Valensa pasitarimų 
metu f dabojo, .kad... komunistai 
negautų jdkių privilegijų. Va
lensa mano, kad .taksi šoferiai 
neprivalo skelbti streiko, bet jis 
taip pat .mano,. kad. Jarųzelskid 
vyriausybė, privalėjo leisti -taksi 
šoferiams ^organizuoti, savo uni-' 
ją visoj Lenkijoj. .« , .

LENKIJOS TAKSI ŠOFERIAI 
NUTARĖ STREIKUOTI

WASHINGTON;'D:C. — V« 
Herrer

VENEZUELA PASIRYŽUSI TEIKTI
PAGALBA jNĮKARA(^^ 

HERRERA PASIŽADĖJO BENDRADARBIA^^SU- PRE#. 
REAGANU, BET TEIKS PAGALBĄ NIKARAGVA^ °

rodžiusi,- žijiia,.- kad, ^suvažiavę 
vyskupai ^pasisakys už-kardino
lą Cody, bęt iki šio -meto užta
riamos žiruos dar. nesimatė.

Ma^om^ kad-kardinolas fįddy. 
nesijįpiį ? .p^ankama®^:

Library ui Congress G r. 
Periodical Division 
Wessington, O. C. 20540

Sekretorius Haig yra prezi
dento įgaliotas vesti visus 
pasitarimus su A. Grcmyka 
atominėms raketoms išvežti 
iš Vak. Europos ir išgauti 
žodį iš Gromykos, kada ru
sai išmontuos savo raketas, 

nukreiptas į svarbesnius 
Europos miestus.

-

J-; Prezidento Reagano pranešimas apie 
ruošiamą Ženevos konferenciją

SEKRETORIUS HAIG SUSITIKS SU MINISTERIU 
ANDREI G&OMYKA LAPKRIČIO 30 DIENA

BAiri§~A=

miffius ginklus, jeigu Pužai ,'s 
montuos savo raketas, * nu 
kreiptas prieš" Vakarų' Europe? 

valstybių /pramonės centrus ii 
yapstusi1 'iį,' ’ • ; ' . ri ' / ’

NEWT. -UyezuEL* 

^^“ACOIBHBIA

taraną k§ba 
pasiūtyniąą-Jr;^iįfelūs duomenys 
paveikė^ Jyęą . 'Etfrbpą
Sovietų-propągahdž£/įdėti'mili
jonai' tnfvoi; ndpūšti^vidia: va- 
landais' V>/ '? >' •< '■ * kad Venezuela nekreips dėme

sio į Washmgtono reiškiamą 
nuomonę Nikaragvos reikalu, 
bet teiks paramų dabartinei vy
riausybei, kaip teikė iki šio meto'.

Prez. Herrera tvirtina, kad 
Pietų Amerikos vyriaušybės pri
taria dabartinei Nikaragvos’san- 
dinistų vyriausybei, besiskirian
čiai nuo Kubos Jvy'riausybės. 
Sandinistai pritaria liberalinėms 
reformoms Nikaragvoj, bet ne
pritaria kdmunistinei santvar-

a^-^ea^^nnas taikos kfyptiiji 
žymiai toliau; './"neg-, 

‘kaišc^ėriš’c.i’ijuvo; mapęš^-savc 
Jžiat^sni^ radijo bangonųs-pra 
h'eš£jT'visieiris1 krašto gyventi). 
iamš?AJž^.iškiai • vokiečiams pa- 
sakėj kad nėra jokios prasmė. 
Juošti demčfnstracijų prįJš ’ JAV 
nes Amerika pasiūlė atsaukt 
fispšjsavo atominius ginklus įs 

Vokietijos, jeigu ’rusa 
išmonfuoš šavo vidutinio dydžie 
•ake’tas ir jas nugabir.s kitoi 
Uralo kalinu pušėm Tadabug ap 
augeki ne tiktai didieji Vckie

VARŠUVA, Lenkija. — Taksi- 
šoferių unijos vadovybė pa'skel- 
bė‘, kad ji rūč’šia streiką. Strei- 
ko priežastis vyriausybės atsi
sakymas * legaliai ‘ užregistruoti 
visos Lenkijos taksi šoferių uni
ją. Šoferiai' turi ir kilų reikala
vimų, bet šį kartą jie nutarė• 
skelbti' streiką ’vien dėl vyriau-, 
sybės atsisakymo užregistruoti., 
naują šoferių uniją.

Premjeras Jarūžėlskis labai 
susirūpinęs’ šiuo ’ taksi šoferių 
unijos ruošiamu streiku.-Jis bū 
jo, kad taksi šoferiai /nenutrauk
tų Solidarumo.unijos vądų pasir 
.tarimų. šū ■ lenkų.- korųnnistaė. 
Jįe siekia susitarti/ kąjp- paleng
vinti arfėjančips žiemos /vargus, 
visiems .'/..kraštų:. gyventojams. 
Rus. sudarytaLbjndra. lenkų vy
riausybės ir Solidarumų .unijos 
atstovų tvarkomd, įstaiga, kuri 
įtrauks. gaĮįmąį/fjd^ė?*! krašto 
gyventojų sluoksnį j darbą. Pa- 

■ šrtsiRfflraf dar 6/ taksi;
šoferiai jau pranešė ėpie naują. 
streiką. " ; ~ !----- r

Antradienį vykusių .pasitari-, 
mų "metu lenkų- pramonės, dar- 
binirikai pasižadėjo, neštreikuoti, 
o dabar tąkėi šoferių unija rup- 
šiaf-' 
lyko .(nenori, . tpie^ąoti.'į tPrieš 
streiką: pasisaką. Lešįęk Walensa 
ir kilį' pasitarime :dalyyjiyHsieji 
Solid’arnmb tSfrjos atstovai. jJįe? 
pafenknįlil“ pasilarinijį ■'hėš/■' jie. 
įšitikmb ‘ke'riitfhišfu^ššpmirhu: Į

PASIBAISĖTINA^ ŽMOGUS
SO VIETOK ALNUOSE < į

MASKVA, Birija.j— Komso- 
molskaj'a Prąvda apraš/r.ėja So
vietų profesoriaus Igor Taci rug- j 
sėjo ;mėnesį suruoštą ekspedici-{ 
ją į. Pamiro kalnus. , ,Į
, Prof. Taci paskelbė, kad jo ■ 
vadovaujamos ekspedicijos na- • 
riai, vasaros metu pajėgę pdiuog- 
ti į Parnįro, kalnų aukš'.urną, sa- 
vp,. akimis matė pasibaisėtiną • 

..Sniegų.žmogų. Jis visas apau-i 
ges. plaukais^,pą.lięka didelės- ko-j 
jdš pėdsakus sniege. Koja yra 
1,pėdos ir .7. colių didumo.-

, ' " ■*. .‘J 'i

J Skšpedlčij'eN'nariaį į>adar£ key I 
jos' įspabdą; -parsivežė ir dabar“! 
'sludijūoj ž. ftšibaijfėtiną' Sniego" 
žmogų’ mačiusieji tvirtina, kad“ 
jis,yra 6 pėdų ir^6 colių "dydžio/ f 
^“jįateųhį '''pranešimą ‘ruošia: 
moksliniiikas'Burce'vas.' •/ "

zuelos prezideųtą^ Her^erk . y|a. 
pasiryžęs vajpvauti < ‘ jfrecioĮjo 
pasaulio'” valštylnų griipgi, kii.- 
rios nori 'tėiktF*pĮaratrią.-f^'iką-. 
ragvai, bet nenori kišti^'į jos 
vidaus reikalus.“T. t n- i 
....Yenezuelos 'prezidmt^,.. turi 
galingą balsą Pietų 'AmėrikOs 
valstybėse. Jis gauna dideles su 
mas už parduodamą haflą ir no 
^^a^jW^^Wfatf^ujung? 
nesikištų į Trečiojo Pasaulio’, 
'vafstybįų reikalus.

Prezidentas Herrera pareiškė, 
ksd Venezuelos santykiai su da 
Kartine Kubds vyriausybe yra 
labai šalti. Venezuela neleidžia 
Kubai kištis į Pietų Amerikos 
valstybes.

— Brežnevas neleido kom 
nistų partijos centro komite 
nariams susipažinti su prezide 
to Reagano pa-iūlyma, bet p; 
pasiskubino pranešti, kad to 
planas nepriimtinas.
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— Elektros lempučių tikrai 
jas L. Eisenberg už vieno do 
no loterijos bilietą laimėjo r

i Supreja, 
om nin’u ketui

— Povilai Burnr»kis, pral 
dęs septynias savaites ligonini 
ir keturis kartus operuo;as, { 
jė«ė atsi pirii ir prad di a 
yauli. Pama

BUENOS
BRirtAT

rė daug/didėta^ muolmdų?' jienįs 
kito kelio, nebuvo, g-Jeigu būtų 
nuolaidų' nedarę,, tai- būtų, prasi- 
dęjusi-^pąrtinė kova, įS-’j, kitų uni
jų ir net komunistų: partijos na- 
fiais.„Priėš dešimt, metų> lemtai 
steline sudegino komunistų par
tijos naujai pastatytą' centrą.

Taksi šoferiai yra įsitikinę, 
kad Jaruzelškio 'vyriausybė pri
valo užregistruoti šoferių uniją. 
Vyriausybė, darydama nuolai
das farnieriams ir uosto laivų 
darbininkams, turėjo padaryti 
dar vieną nuolaidą viso kraštd 
taksi šoferiams. Vyriausybei at
sisakius, šoferiai kitos - priemo
nės neturi, kaip paskelbti strei
ką. Taksi -šoferių Streikas .pa
kenktų ypač sostinės gyvento- 
jaMš. į į

Aptarė derybų darbotvarkę «

Antradienį aptarti principiniai 
Solidarumo unijos ir -komunistų 
partijos centro komiteto toli-

. WASHINGTON, D.C:.Pre- tijes ir Vakarų Europos mie- 
zidento Ronąld Reagano' prane- bei pramonės centrai, bet a 
Šimas . AVashingtono Spaudos minės raketos ne/ies ir Savi 
klubo.nariams buvo, paruošimas 
lapkričio 30 dienos konfer.enci- ' 
jai, kur.bus aptarti atoniįnių ra
ketų j r. ginkluotų pajėgų .suma
žinimo reikalai. . . {

Prezidentas Reaganas - savo 
pranešimu išmušė iš- Sovietų 
propagandos mašinerijos -labai j 
svarbų ginklą. ■ Rusai,-leisdami 
milžiniškas sumas - pinigų iri 
naudodami gąsdinimus,1 mokėjo 
nuteikti dalį vokiečių, - belgų, 
italų ir britų prieš Ameriką 
Prezidentas, prižadėdamas at
šaukti visas-atomines-raketas ir 
pažadėdamas negaminti- - Persh
ing II ir radaro' nepastebimų ra
ketų, niekais pavertė visą So
vietų valdžios brangią propa 
gandą. Vokiečiams, belgams i. 
britams visai nereikia “grotes;.

AMERIKIEČLAI PRARADO ' 
. SAUDI ARABIJĄ - 
JsVAŠlilN&ON,John'

C. West, buvęs JAV ambasada-, 
rius -Saudi Arabijoje,, pranešė

P'Amei^^ B^iaš^ink^s, kade 
1 -■JAV-pirkliaipraradojVisą- Saudi 
^•Ariabijci&'rinkąj’ -'D \...i t 

’ 1980 , metais amęfikfečiai iš
vežė į Saųdi, Arabiją*'įlekiu už 

'5.8 E^UddTętfų)*ĮŠ8r metais jau 
:.^ę^^|^h^prekiu jhį^7 
j /-iaĮįndnčiaiŠ lietais ’ti-'
■ /įvežti j ^Saudi' rAr^bijąf pre-1 
: kLŪ"ųž & bilijonus 'dol&iu, bet
kitos >V;aišt£bėš ' įveža ‘Lįikųgiau

' prekių- ir ' ųžkariavd; turingos 
Baudi Arabijos rinką. ■!

West- nszuelos prezidentas
Jcąd-JAV;, korporacijų-“ Campias trečiadienį pareiškė

■ įstatjTtti:mr~ kenkia-prekybai si ’ ' ” ’ '' ' ■ '
Saudi -Arabija. Jis kreipėsi, pra 
šydamas padaryti pakaitas, be 
nieko tai rieptidėj d. ' -'

KARDINOLAS J.^GODY 
NEDALYVAVO WASHING- / 

TONO POSĖDŽIUOSE,
H . ’ ’ ' c - 1

WASHINGTON, D.C.— 'Ame-.
• rikos vyskupų ’konferencija pra-< 

sidėjo 'piririadiEmį rir baigėsi kep 
virtadiėnį;' 'bet Chioagbs rkari<^-:

■ nolas' urkivyik. John Qjdy’ ir^ 
pasirodė nė4iėname kOnfertaĖiči- 
jers posėdyj

Sąjungos pramonės centrų.

Dolerio vertė sustiprėjo

Prezidento Reagano pasii 
m is-atšaukti visas JAV ato 
nes raketas iš Europos žyn 
sustiprino dolerio vertę Am 
kos, Europos ir Japonijos fin 
siniuess sluoksniuose. Manoj 
kad dolerio vertė dar labiau 
stiprės, kai artės Ženevos k 
ferancija ir bus keliami vie 
mon Amerikos pasiūlymai 
kai įgyvendinti.

'Auksas yra brangus meta 
bet badaujantieji aukso net 
valgyti. Galima auksą nauc 
pramonėje,' bet reikalingos i 
dėmios priemonės auksui v 
toli. Amerika turi tas prier 

■ nes, elektronika - padeda, 
■priemones pataikyti naujič 
tikslams, o- -arabu •valstybės 
dolerio nepajėgia tų prirmo 
Įsigyti.

Sovietų valdžiai reikalingi 
/vai. Ji neturi pakankamai d( 
irių už javus mokėti. Rusai 1 
'čia .kukurūzų, už kuriuos t 
pat turės mokėti auksu. Rul 
•užsienyje yra bevertis. 7

Prez. Reaganas-glaudžiai: 
dirba su prez. Hąigu

’Prezidentas Reaganas atsi’i 
Jbyiyti Iki' kokius pąreiškin 
jĮhe r3stą tūkstantinę patar 
Richard Allen seife, bet j;s 
įrasteliėjo, ksd Alien ir tcl 
btįs jo patarėju. Tiktai teisi 
sprendimas galėtu pakeisti pr 
Reagano nucmc’nę.

Allen teisinosi, kad. j‘s niek 
pinigų neprašęs už prežidmt 
nes suvedimą su japenų mote 
Jaikrašeio reporteriu. Jis ga1 
japonų redaktoriaus padėką 
tūkstantinę, viską padėjo į se 
ir užmiršęs.

Jeigu Allen Ifp lengvai 
miršo tūkstantinę, tai kaip 
gali atsiminti kitus 
Tūkstantinės jis turėj 
arba įnešti i valstybės 
jis negalėjo padėti į 
siifą, komentuoja to s; 
viso, teisininkai mano, kad 
urs pssitraukH iš prezide: 

batarėjo pareigų, kol teisu 
Išaiškins visą reikalą ir padic 
sprėųdimą apie kyšį reiškiam 
juksfantinc.

Pritaria prez. Reaganai, 
bet elgiasi savaip : \ 

'' ' ‘/i
Tvirtinama, kad ’ “Venezuelos 

prezidentas, būdamas Washing
tone, buvo BaltucrsėįRūmiiUse ir 
ganą ilgai apląrė Pietų Amerikos 
ir Nikaragvos/reikalus. Herrefa, 
besij:albė<fema£.''' su Reaganii: 
Baltųjų Rūnfų sodelyje, pil- 
niaūsiai pritarė Reagano pozici
jai Nikaragvos klausimu, prane
ša Tribune korespondentas G. 
de Lartfa, bet nesutiko nieko 
bendrai pranešti.

Kai prez. Herrera parvažiavo 
nardo ir aptarė reikalą su atsa
kingais pareigūnais bei pasitarė 
su kilų Pietų Amerikos valsty
bių diplomatais, tai priėjo įsiti
kinimo, kad reikia teikti pagal 
bą dabartinei Nikaragvos vy
riausybei. Jeigu sandinistai (bu
vusio Nikaragvos vade Sandino 
pasekėjai) negaus paramos iš 
JAV ir kitų Pietų Amerikos 
valstybių, tai ten įsigalės Ku
bos politikos, šalininkai. Dabar 
svarbiausius sprendimus skelbia 
Nikaragvos vyriausybė. 3

Sasidaro -jšpūdiš, kad V&ne.

r The First and Greatest N
Lithuanian Daily in America

— /Adląj Steyensdh; padėkoj d 
Dembkęątų -xpar tiįos • nominaci j ų 
komitęturėuž jb -parinkimą kan
didatu' .gubernatoriaus ipareb 
goms. J - s r: . j

SUKČIAI VALDĖ GENEVA 
SAVINGS BENDROVĘ

CHICAGO, Ill. — Prisiekusie
ji teisėjai •ąpkaltir.o ir patraukė 
teisman dū aukštus- Geneva 
Savings and Loan bendrovėj pa
reigūnus, iš|upusiūš iš skolinin 
kų ^ISOjOOOį

39 metų Genevas taupymo ir 
skolinimo bendrovės viceprezi
dentas Robert G. Allen nuo 1978 
metų iki praeitų metų pabaigos 
paėmė $180.000 dolerių iš žmo
nių apgaulingu būdu. Neteisė
toje operacijoje jam pa dėjo .vice
prezidentas Robert C. Burnell, 
kuris davė didelę paskolą ir lupo 
galimai didesnius nuošimčius.

Abu viceprezidentai^ suimti, 
jiemą ruošiamas teismas, nes 
milijoną pasiskolinusieji bankriu- 
tavož i : < \ .

įs n Z
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Svoriui sumažinti dieta turi būti 
tinkamai parinkta

-'Peisivalgy nuis ir trūkumas 
Uzjiūo pasimankšlinimo yra 
dvi svarbiausios nutukimo prie 
zastys.

Kai mes per mažai dirbam* 
mmikštinarnės ar judame, lai 
dalis mūsų suvalgyto maisto 
nebūna sunaudojamas, bet pa
silieka mūsų organizme rieba
lų pavidale.

. Trečia nutukimo priežastis 
gali būti pakrikimas vidujinių 
liaukų.

Toks asmuo reikalingas sp.e- 
. cįalaus gydymo.

Išmintingas prilaikymas su
liesėjimo priemonių, ne tik su 
mažins ar kito asmens svo
rį, bet dargi suteiks jam dau
giau gyvumo* pagražins figū
rą, sustiprins sveikatą o gai 
net pailgins patį gyveni
mą.
- Bei pasirenkant maisto rū
šis ir kiekį, reikia atkreipti dė
mesį į tai, kad lame maiste 
būtų pakankamai mineralų, 
vitaminu ir baltvmu, kurie ne
paskatina nutukimo.

Daugelis asmenų* nugirdę 
apie visus tuos proteinus* vi
taminus ir mineralus, lik pa
linguoja galvą, nežinodariiT kų 
ta§ viskas reiškia.

nu'

dlr-
B

It

Punktukas Aukščiuose

Vyresnio amžiaus asmeitiius mūt iiuuti

Tokiems asmeninis reikia 
?siai pasakyti, ka jie turi

Medicare Supplement apd
raudė (Medi gap), tai privati 
sveikatos apdrauda, kuri pade
da apsidraudusiems apmokėti 
medicinos sąskaitas, kurias 
neapmoka Medicare apdrau
da. Tokios apdraudimo kom
panijos privalo pildyti įstaty
mo nustatytus reikalavimus, 
kurie nustatyti apdraustųjų ap 
saugai. Platesnių žinių tuo 
reikalu galite gauti, kreipian
tis adresu: Illinois Department 
of Insurance, Consumer Servi
ce, Springfield, IL. 62767.

Supplemental Security Inco
me yra skirta tiems žmonėms,

iurii yra t>5 u» anri. n turi - 
liai, arba neregiai, arba uenur- , 
bingi asmenys. Tų žmonių rei
kalus tvarko Social Security 
įstaiga. Tačiau nėra reikalau
jama, kad tokie asmenys būtų 
išdirbę nustatytą laiką apdrau
stame darbe, kad turėtų teisę 
gauti pagalbų. Jų mėnesinės 
pajamos turi būti mežeesnės, 
negu $284.70 (vieno asmens) 
ir banke santaupų ne daužau 
kaip $1,500 arba vedusių pora 
turi turėti-ne daugiau kaip $417 
per mėnesį ir banke santaupų 
nedaugiau kaip $2,250. 5.valgyti

Dieta, kurių sudaro trys stik
linės pieno per dieneą, trupu
tis mėsos* kiaunšiuis* daržovių, 
avižinė košė ir gabaliukas jsviei 
sto, yra pilnai pakankama,nes 
joje yra visi reikalingiausi 
tokiam asmeniui negręsia 
tukimas.

Žmogus, kuris sunkiai 
ba, turi daugiau valgyti,
laminai* , f j___

Atsiminkime* jo ir taip va
dinamoje suliesėjimo, dietoje 
privalo būti 37 įvairūs elemen 
tai* drauge su vitaminais A, B, 
C, 1) ir G tokiais mineralais, 
kaip sodium, kalkės* magne
sium, geležies, sieros.

Norint gauti tuos 37 elemen
tus* reikalinga kasdien patiek
ti į stalų mėsos, žuvies arba

Taip pat morkų, kalifiorų* 
šiek liek bulvių, kopūstų, žir
nių, ar pan.

Tuo būdu* neužtenka vien 
tik sumažinti kiekį valgomo 
maisto, turime pasirūpinti?kad 
gautume pakankamai to, kas 
organizmui yra būtina.

Kitaip mes savo sveikatą jpa-; 
statytume į pavojų.

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME
KL Malonei le paaiškinti kaš 
darytina, turint plaučiu liga 
vadinamą emfizema?

Susirūpinusi Gylė
ATS. Emfizema yra liga, nuo 

kurios padidėja žmogaus plau
čiai.

* Žinovai sako, kad šia liga 
sergančių skaičius didėja ir 
per dešimtmeti susirgimu pa
daugėjo šešis kartus.

Gydytojai sako, kad 
giau kaip 100,00 žmonių 
tos ligos miršta kasmet 
krašte.

dau- 
nuo 

šiame

Si liga daugiausia palieečia 
baltaodžius vyrus, tarp 50 — 
70 metų amžiaus.

vjlštiršta, kad daugiausia toki 
asmenys serga, kurie rūko ir gy
vena užterštose oro vietovė

Gnfizetna vystosi iš lengvo. 
Paprastai eilę melu ji pasireiš 
kia nuo didelio peršalimo sun
kiu kosuliu.

Tokie ligoniai iš ryto ir va 
fi&rais jaučia trūkumą oro.

Manoma, kad tai pasėka il
gesnio laiko bronchinių ka
nalų uždegimo bei suerzini
mo

Paliesti ^plaučiai apsunkina 
deguonio perdavimą į ligonio 
plaučius.

Liga lengviau sustabdoma* 
gvdymą pradėjus anksčiau* 
pašalinant kvėpavimo organų 
užkrėtimus.

Emfyzema yra pavojinga li
ga, kuri sužaloja plaučius, taip 
gi gali sužaloti ir širdį.

Patartina užeiti pas gydyto
ją ir patikrinkite savo sveika
tą. Nerūkykite. Rūkymas pa
blogina ligos stovį. Kai kurie 
ligonys turi ir skrandžio nega
lavimus. Priminkit savo šei
mos gydytojui.

Palaikykite geroje būklėje 
savo kūną, kas apsaugos nuo 
emfizemos ir kitų ligų.

Venkite užteršto oro Nors 
sunku didmiestyje išvengti • už- 
teršo oro, tai nors venkite dul
ki bei dujų. Pasireiškus sun
kiam kvėpavimui, tuojau 
kreipkitės pas savo šeimos gy- 
dytoją. .A 1). \ MD.

*

malonūs paaiš- 
sąvoka ir kada 
Nons žinoti Sr.

KL. Būkite 
kinti senatvės 
ji prasideda?

ATS. Mūsų gadynės stibren-

IT’S~AMAZING I

jis naujo testamento-nebūtų su
daręs.

dimo melai užsitęsia žymiai il
giau* negu* sakysim, tai buvo 
prieš 50-mt metų šiandien nė
ra jau neįprasta sutikti vyrą 
ar moterį, kurie yra peržengę 
70 ar net 80 meti slenkstį, bei 
kurie dar tebėra žvalūs, vaikš
to nesusilenkę, bet tiesūs, yra 
veiklūs ir pilni energijos. Sa
koma* jog tie žmonės yra "'jau- I x
ni dvasioje”. ? ATS- hutų'aiškiau. į jūsų

Mokslininkai sako, kad se
natvei nėra nustatyto laiko ir 
kad kiekvienas f 
sau nustato pasenėjimo 
ką. Pražilę plaukai ar net ir 
raukšlėta veMb %8a. moksli-

s.

Apie trusto ir testamento 
sudarymą

KL. Pasakykite ar man reikia 
padaryti testamentą, jei aš savo 
turtą — namus įdėjau į trustą?

Ant. T-ba

klausimą atsakysime pavyzdžiu. 
Vedusiųjų pora mėgo keliau
ti po kitas valstybes. Bet šeimos;

žmogus pats Stasys suabejojo, kad
’ laM jam bus sunku tvarkyti sa- 

j vo nekilnojamą turtą—namus, 
kai jiedu su žmona bus užsie- 

ninkų* teigimu, kad tai nereiš- nyje. Jiedu savo nuosavybę įdė
jo į atšaukiamą trustą (revocab-kia tikros žmogaus senatvės.

Jei žmogus domisi gyvenimo 
įvykiais, jei dalyvauja visuo- j

Temperatūrą nuo
mojamiems butams

Chicagos merė Jane Byrne 
koordinuoja skubioj šilumos 
programą, Jau nusatyti priva
lomi šilumos standartai, ku
riuos šiais metais prižiūrės 
įkurtas- vad. Kaimynystės de
partamentas (Department oi 
Neighborhoods).

To dep-to komisionierius 
spaudos -atstovams, paaiškino, 
kad*» Miesto Tarybos priimtos 
taisyklės (Ordinance) reikalau- 

j ja- daikvtis šių šilumos mini-' . mum - nuo 10:30 v 
tamentą- del ju parinktų ipedi-r . J. r .

-t - - . tvak. iki 7:30 vai. ryto; 65 laips.nių vėlesnio jų turimų pajamų < . Q Pz x X n - L. rr nuo /:30 vai. rvto iki 8:30 v.(assets) paskirstymo, Taigi tęs- . . -. , . . i - x r. ir 68 laipsn. nuo 8:30 v. r.tamentą visgi reikia tai vedusių • 
porai, sutuoktiniams padaryti, t- Į 
y. turimą palikimą iš anksto pa
skirstytų giminėms, lietuviš
koms organizacijoms, laikraš
čiams, lituanistin. mokykloms,! 
radijo valandėlėms, labdaros} 
draugijoms ir kt. P. ■$.{

le trust), kad tą turtą admini
struotų trusto kompanija- Toji 
trusto kompaniją jų turimą tur
tą tvarkys taip, kaip ir jie 
kad būtų tvarkę, būdami na
muose. Tačiau šios rūšies trusto 
•kompanija tvarkys turto tik bė
gamus reikalus. Todėl tai vedu- ■ 
šių porai reikalinga turėti tes- |

vak. iki 7:30 vai. ryto; 65 laips.

Šie nuostatai taikomi tiems 
namams, kuriuose šildymo iš
laidos įeina į buto nuomos 
kainų.

Už šių nuostatų nesilaiky
mų galite paduoti skundą tam 

] dep-tui — 
Tf

- Dept, of Neighbor
hood, City Hall, Rm. 100, 121 

meniniame darbe ai- atlieka-JAV SVEIKATOS APDRAUDOS PLANAI PRADEDA LaSalle, Chicago. IL. 60602
kasdieninį darbą, jis dar tebė-| 
ra nepaseiies, nors iš pažiūros! 
gal atrodo ir pasikeitęs. j

Tačiau tikrai jau rodo sen-| 
stelėj frno ženklų tie subren-j 
dę žmonės* ar net kai kurie 
jaunuoliai, kurie viskam yra 
abej i ugi* nieku prasmingesnių 
nesidomi, viską kritikuoja ar 
smerkia ir iš savo asmeninio 
gy veninio kevalo jau nebeišsi- 
neria.
“Jauną senatve’' turime gerb

ti, nes tie dvasia nesenslantie 
ji žmoės yra visiems mums la
bai šviesūs bei naudingas yra 
pavyzdys visiems kitiems.

Al. O~kas

SUBYRĖTI arba tel. 744-5000. Telefono 
operatoriai tarnybos pareigo- 

[. kiekvienaF ATLANTA (UP PI). — Pra- Blue Shield šių. metų pabaigoj se budės 24 vai
Į eitą sekniadieiieĮ buvo paskelb 
Į ta, kad Blue Qross ir Blue 
l Shield sveikatos-apdraudos pro 
grama, kuri apima apie 2 mil. 
valdžios tarnautojų ir jų šei
mų eina prie bankroto.

News Network kabelis pra
nešė, kad 1;8 TmiL valdžios 
darbininkų, kuriuos apdrau
džia Blue Cross ir Blue Shield 
turės palys šaviSii pasirūpinti, 
nes nuo 1982 1U-' sausio 4 d., 
“išgelbėjimo’’ planą Kongresas 
svarstys už kelių sekančių sa
vaičių.

Feder, tarnautojų apdrau-* * *
T^T , { dos komisijos programos di-KL. Pasakykite kas gali at-{, w , ^3 I rektorius James Gilman pra-silikti, jei vyras Pv-tas vede P’lą.| - — —

kuriai testamentu užrašė save' 
turtą, jam mirub. Po trijų metų 
vedybinio gyvenimo, gimus 3 
vaikams, jų vedybos baigėsi sky 
’:ybom. Ar jų vaikai ir giminės 
gali ką nors paveldėti? Pv-tas 
manė, kad jų testamentas su 
skyrymom pasibaigė.

Jonė P-nė

našauja, kad Blue Čdoss ir 
našauja, kad Blue Cross ir

~ -2 ,-J. T- __

turės apie S200 mil. deficito, dieną bei naktį.
James Gilmas pasakė: “Kas; Dep-to inspektoriai* 

gali įvkyti, tai galimybė,, kad'T~“ ‘ 1 '
mes turėsime išmokėti apie 
J200 mil. daugiau benefitų ap
draustiesiems,negu mes gaus
me apdraustųjų pajamų”.

Cable News dar pranešė* jei 
minėta programa bus paskelb
ta, kad ji yra bankrutavusi, 
tai tie įvykiai paleistų ne tik
tai feder. tarnautojus,' bet ir 5 
milijonus šeimos narių. Ap
drauda ne valdžios tarnautojų 
visdėlto nebūtų paliesta.

Pr. Fabius
(P. S. šią žinią Chicago Tri 

bune paskelbė I pusi, lapkri
čio 9, 1981)

* vadin. 
Inspectorial Service pasiruošę 
nuisikundimus ištirti vietoje. 
Direktorius Sikorski pranešė, 
kad nusiskundusių pavardės bus 
laikomos paslaptyje.

Pr. Petitas

dūmus pučia — mums ne-
Irgi pensininkas

BLOGAS GYDYTOJAS

ATS. Taip iš tikrųjų nėra. Jei 
R-tas mirtų, tai visas turtas tek
tų buvusiai žmonai, bet ne jų 
vaikams ir jo giminėms, jei

PENSININKAS J. DZŪKELIS
“dūmus pučia”

JAV pensininkas J. Dzūkelis 
(80 m. aniž.\ nuolat gyvenąs 
Floridoje, paraše rugs. 10 d.

Jis
Jis

— Kodėl? Juk tu visuomet 
sakydavai, kad jis yra labai 
geras gydytojas.

— Aš sužinojau, kad jis yra 
susižiedavęs.

ŽIAURUS GRASINIMAS
Motina, sužinojusi, kad duktė 

su berniuku bučiavosi, klau
sia:

— Kam leidaisi bučiuoti?
Duktė nuliūdusi, tyli.

— Taip, mama.
— O ką jis sakė?
Duktė: 

šauksi, aš daugiau 
siu.

Jis sakė: jei-- t” 
nebūčiuo-

•K « *
PASIKALBĖJIMAS VILNIUJ

— Kas tai yra kyšią^cAr p
— Tai socialistinis rankos 

paspaudimas;**
Puikybė ir kvailumas jdąž- 

nai' matomas vaikščiojantį „kar
tu. .. • ' |

Tėvų elgesys yra knyga, iš
> ■ X A.

kurios vaikai mokosi;
Ganyk avis ir vilko nematy

damas. -;
* * *

PO BERŽYNUS
Smagesnių nuotaikų atgai

vinimui rudens laikotarpyje 
patiekiame jums tokių . dai-

Aš skrajoju linksmas po 
beržynus,

Drauge su sparnuočių 
pulkais, v

Aš vainikais vis apsipynus, 
Apsisiautus auksiniais 

pūkais.

Eik/šenai į mane pailsėtų', 
Pasiguotų į miško pavėsį. 
Paklausytų dainų negirdėtų, 
Nematytų daiktų paregėsi.
Aš dainuosiu, kaip niekas 

nedainavo...
Tu pajusi galybę dainų
Ir krūtinė nuvargusi tavo, 
Atsikvėps vėlumoje sapnų.
Uogenoojų žalių tau vainikų 

nupinsiu
Ir šilkais rūbais apsiginsiu... 
Eik šen^š tave nuraminsiu, 
Užliūliuosiu miškų ilgesiu.'* * *
• Miegu sotus nebūsi.
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laikraščiui — G?> Kraštui, 
laikraščiui G. Į Kraštui, 
tame laiške skundžiasi,kad esą 
JAV daug kalbama apie de
mokratiją, o už. dispečerių 
streiku — jų vadovai sodina
mi į kalėjimą; esą 471 streiki
ninkai grįžo dirbti, bet 13*900 
lįspečerių streikuoją.

// Noriu paklausti Dzūkelį, ar 
Sov. Sąjungoje leidžiama dar
bininkams streikuoti ir ar ten 
profesinės sąjungas gali sta
tyti valdžiai bet kokius reika
lavimus?

Visi žinome, kad, Rytų ir Va 
karų Europoje piieš II pasatu 
linį karą dar bionikai laisvai 
.kėlė streikui jei jų, ckojiomi- 

uių reik a la v darbdaviai
nepatenkindavo. Tik ]m II pa
saulinio karo tylų Europi 
užfiuus Sovietų Sąjungai* dar 
buamkams ten draudžia mi
sueik uoli dėl eJųmorumių rei- 
kalay imu, Ar a karų Eui'oijps^ ir 
JAVvdarinfunkai' dėl’ uždauhiį 
te geresnių gy venimo sąlygą 

I laisvai sUvikuoj^ ir jų niekas 
į kalėjimus

Kodėl J Dzukeįįs yiąienis 
1 “dūmus pušia*’ — mums ne-

GYDYTOJAI PASISAKĖ 
PRIEŠ VAD1N; BEVERLY

HILLS DIETĄ
“Populiariai vadinam “Be

verly* HiUs” dietą gali iššaukti 
neigiamus atvejus. — pasakė 
medeliuos tyrinė^oįai praeita, 
penktadienį ‘\iuumal of- the Ą- 
nierican Association' mėnras- 
tyje.

Mažoji proteino dieta, ku ri 
n u rodo, kad įteikia daugiau 
valgyti vaisių, galį būti aukšto 
kraujo spaudinio priežastimi, 
jog kraujo spaudimas “nukri
stų iki tokio žemumoj kąd su
mažintų kraujo cirkuliaciją ir 
asmuo gair iuirU^,,— pareiškė 
dr. Gabe Miriau is Marviaudui 
universiteto ir»dr Roiuįd Sho
re, ii HatttojcMvs .Ribas IR>p- 
kins, universiteto. Iki šiol imu? 
ties priežasčių neužfiksuota 
nuo tos (ketos naudojimo, bet 
gydyted>i saki\ kad tyrinėjo 
tris pačicatos* pas kmiuas pa
sireiškė vitjktriaviniai* luu^ku-

ska muitai • padidėjajie* fwi> 
niniiį dįeią panaudojo 'pirmų
jų savaip

• Draugingumu yra dabar* 
tis, kurioje visada gyva praeitis.

—Ar tu. Matvte vis dar gv- 
(daisi pas tą jaunų gydytojų?

—<■

*
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BAIGTI KOMPROMISUS SU DIDŽIAU-

LAISVĖ VISIEMS PAVERGTIESIEMS
Tai pareiškė JAV Kongreso 

narys McDonald savo kalboje, 
atsiųstoje vengrams, š. m. spa
lio 31 d. Miuenchene minėju
siems sukilimą, įvykusį prieš 25 
metus.

MASKVA BUOJO 
VAKARIEČIŲ

Kaip dar daug kas iš mūsų at
simena, prieš raudonąją tironi
ją vengrai buvo sukilę 1956 m. 
spalio — lapkričio mėnesiais Su- 

. kilimas įvyko pirmiausia Buda
pešto mieste. Sukilėliai buvo už 
ėmę radijo stotį, pavarę aną me
to komunistų vyriausybę, dras
kė bei degino raudonas vėliavas, 
žvaigždes, sugriovė Stalinui bei 
kitiems raudonosios Rusijos ti
ronams pastatytus paminklus ir 
t. t. ir t. t.. Iki sukilimo Vengri
ją valdžiusieji komunistai, nepa
jėgdami savo žinioje turėtomis 
jėgomis numalšinti sukilimą, 
pakvietė į pagalbą krašte stovė-

• jušią raudonąją armiją. Bet ši
toji keletą dienų delsė. Mat, su
kilėliai buvo prašę vakariečių 
pagalbos. Todėl savo karines jė- 
gės Maskva tepasiuntė prieš su
kilėlius tik būdama įsitiknusi, 
jog vakariečiai į šį sukilimą ka
riniai nesikiš.

SUKILLLIŲ NUOSTOLIAI 
ŽMONĖMIS

Spėjama, kad be minėtos de- j 
legacines dar vii š dviejų tūkstan , 
čių kitų sukilėlių buvo nubaus
ta mirties bausme, apie penki — 
šeši tūkstančiai išvežta į Rusiją 
apie 25 tūkstančiai žuvo kovose ] 
ir apie 200 tūkstančių pabėgo i 
vakarus.

KALBOS MINĖJIME
Į minėjimą prisirinko pilna 

salė savų ų tautiečių ir kviestų Į 
svečių. Kaip tokiais atvejais yra 
priimta, buvo kalbų. Kalbėjo 
savieji ir svečiai. Tarp pastarųjų 
daugiausia plojimų sulaukė Ba- j 
vari jos vienas ministeris. Jo kai ] 
ba sukėsi apie laisvės reikšmę j 
individui, pastarojo junginiams, 
‘automs ir, žinoma, tarpvalsty
biniam gyvenimui.
[R JAV POLITIKAI KALBĖJO j

Tai padarė jie per vietos tele-j 
vizijos aparatus, įtaisytus minė- į JCP.GIS JAšINSKAS 
jimo salėje. Iš jų buvo keli kon- J 
gresmanai (Ashbrook, Crane, 
Me Donald ir Stump) ir senato
riai (Helms ir Turmond). Minė
jimui skirtas juosteles pagamino 
ir į Miuncheną prisiuntė JAV 
veikiantis Vestem Goal (309A 
Cameron st., 
23314)., , ..

Iš pastarųjų kalbų klausyto-1 
jai galėjo pamatyti, kad ir jie 
laiko komunizmą nepasikeitusiu 
bei nesikeičiančiu, o tokiu pat, 
koks jis ir seniau buvo. J

Dail. A. Rūkštelė.

šito lietuvių centro vertė 1961

rrieplauka.

rius, finansų sekretorius, iždi
ninkas, maršalką ir septyni di-

i rektoriai, o į kontrolės komisiją 
• išrenkami trys nąriai, kurie 
i tarpusavyje pasiskirsto pąreigo- 
i ln>s- /
| Kandidatų į valdomuosius or

ganus noininavimas arba parin
kimas yra įvykdomas lapkričio 
mėnesį draugijos narių susirin
kime. Dažnu atveju ;į kokias 
nors pareigas, sakysime, pirmi
ninko, vicepirmininko’, sekreto
riaus ar maršalkos, pasiūloma 
lik po vieną kandidatą. Tokiu 
atveju gruodžio mėnesio balsa-piu — laikraščių, kuriais leidžia

masis Susivienijimo Lietuvių.’ 
Amerikoje organizacijoje ir ei-” 
damas joje vadovaujančias pa“ 
rsigąs Sandaroje, ALTe ir kituok 
se lietuviškuose sambūriuose,^ 
yra pasižymėjęs Bostone lietu-2 
viškų patriotinių parengimų qr-X 
ganizavimė ir pravedime. Janį 
prieinami, Bostono miesto val
džios aukštieji pareigūnai, ku
riuos jis sugeba palenkti lietu
vių reikalų naudai. Be to, pa
minėtina viena jo keistenybė: 
jis prenumeruoja daugelį lietu
viškos periodinės spaudos leidi-

Nuo raudonosios armijos už 
puolimo gynėsi visi Budapešto 
gyventojai — moterys, vyrai, 
jauni ir seni ir net vaikai; gynė
si- akmenimis ir pačių padarytais 
bei iš raudonarmiečių atimtais 
ginklais.
J KAIP MASKVA APGAVO 

SUKILĖLIUS?
'Pamačiusi Maskva, kad suki

lėliai pridaro nuostolių ir raudo
najai- armijai, nutarė apgauti 
juos. Tam tikslui! pasisiūlė jiems 
Sustabdyti kovas ir kyi^:e :įąts. 
vykti į raudonosios armijos ka
rinį štabą pasitarimui apie atsi
traukimą iš Vengrijos raudono
sios armijos, apie; išstojimą jos 
iš Varšuvos apktor apie įvedimą 
daugpartinės sistemos, joje ir t. 
t.': Taigi, Maskva viliojo sukilė
lius dalykais, kurie buvo jiems 
ir sukilimo tikslu. Bet nuvykusi 
delegacija iš raudonosios armi
jos štabo nebesugrįžo. Vėliau 
kai kurie jos nariai buvo nu
bausti mirties bausmėmis.

** _5. ’

?Įr taip sukilėlių viešu pareiš
kimu apie Maskvos padarytą. nuo vak. Vokietijos. Pasirodo, 
jiems apgaulę bei pakartotinu' 
prašymu laisvojo pasaulio pa
galbos, Vengrijos sukilimo tra^ 
gėdija pasibaigė. Maskva ir vėl 
uždėjo ant krašto savo kruviną 
leteną.

I vardinti tos draugijos sumany
tojai ir steigėjai: Mathias Zoba, 
Matthew Oskinis, John Adams, 
Aleksander Nevinski, > Michaėl 
Coran, Dominik Shahan,Adam 
Gutowsky, Stefan Plechowicz 
and John Obhantas.

Kaip., matome, visos tų lietu
vių pavardės yra sulenkintosj

vių Piliečių Draugiją. Šios) >val- < kadangi tais laikais ne tik eili- 
stijos sekretoriaus iš-^ - • —-i-.

4.

(Tęsinys)
Kaip devyni vilkai picvė 

vieną bitę ir kas iš to išė'O. 
1899 m. spalio mėnesio 3 d.Alexandras, Virg.J

So Bostone buvo įsteigta ir Mas
sachusetts valstijos (šteito) val
džios sekretoriaus Win. Jd. Olin 
patvirtinta So. Bostono Lietu-

tą JAV ir kitiems vakariečiams, i 
kad nepadėjo ne vien vengrams] 
kovoje už savo laisvę, bet ir ki-| 
toms komunizmo pavergtom^, numZmo pavergtos tautos 'at- 
.tautoms. Pastarųjų tarpe išvar-1 gaus iajSVę. ] 
dijo ir Estiją, Latviją bei Lietu
vą. Dėl savo, silpnos komoromi- 
sinės politikos vakariečiai netė- 
ko.sau sąjungininkų vidurio bei 
rytinėje Europoje. Be'to, šitojd 
dėlei netekta jų ir daug kur ki
tur.

Išreiškė pasitenkinimą, kad po 
visų smūgių, kuriuos padarė ko-

Vienokia ar kitokia forma vi- 
si jie yra išreiškę viltį, kad ne 
vien Vengrija, bet ir kitos ko-

Minėjimas baigtas ilga eisena 
su degalais prie nežinomo SĮaTėL 
vio kapo. ■ i..

Kiek teko stebėti, šitas- minėji- • 
mas sustiprino kaikurių dalyvių 
ryžtą dar stipriau kovoti prieš 
rusiškąjį imperializmą, o ki
tiems, o ypač jaunimui, nema
čiusiam minėto sukilimo ir apie.

munistai vakariečiams. JAV jau,, komunizmo žiaurumus tegirdė- 
pamatė savo klaidas ir daro pas-] j^sjam tik iš vyresniųjų pasako-
tangų jas atitaisyti. Tą patį tu
rėtų padaryti Europos politikai, 
jei jie laiko laisvę dar vertybe.

Vienas iš jų — Crane — užsi
minė apie j matyta rytų Vokie
tijos apsitvėrimą, bei atsivėrimą

jam padarė nepaprastai didelį įs- valdodovu apgaule ir jėga pri 
pūdį ten esančios tvoros, bokš- mestos hegemonijos jie yra Vi
tai, sargybčiniai, laikantieji nu
kreiptus ginklus į tvoros pusę, 
užminuoti, laukai, bėglių gaudy
mui laikomi šunys ir pan.-.

jimų ar skaičiusiam spaudoje, 
įdiegė tokį ryžta.

Šitaip apie vengrus išeivius Eu 
ropoję turiu pasakyti, kad, kiek 
teko patirti per ilgą bendradar
biavimą su jais, kovoje už savo 
tautos išlaisvinimą iš Kremliaus

sada vieningi bei aktyvūs.
J. Kairys

vimo sąraše arba “balotė” įra
šoma pastaba — “balsuok už 
vieną”, arba kandidatų į direk
torius, jeigu yra daugiau, įrašo
ma — “balsuok, už septynis”. 
Balsuotojai turi teisę balsuoti 
už esamą tik vieną kand-datą 
arba balsavimo keturkampį pa
likti nspažymėtą kryžiuku.

Per eilę metj balsavimo sąra
še kandidatų į pirmininkus bū
davo tik vienas pretendentas. 
Tuo būdu jis savaime būdavo iš
renkamas. šią viėnkandidatinę 
tradiciją prieš tos draugijos val
domųjų Organų išrinkimą 1980 
metais aukštyn kojomis apver
tė du į tas pareigas sutikę pre
tenduoti kandidatai: 1980 m. 
draugijos pirmininku buvęs Da
nielius Averka ir, dėl sušluba
vusios sveikatos, prieš kurį lai
ką.iš tų pareigų pasišalinęs inž. 
Aleksandras Čaplikas, ilgą me
tų eilę pirmininkavęs So. Bos
tono Lietuvių Piliečių draugijai, 

j Abu šaunūs vyrai, pasižymė- 
So. Bostono/ Lietuvių Piliečių ję lietuviškoje veikloje ir, be- 

Draugija, turinti daugiau 1,000. j-q^ gimę ir augę šiame krašte,
- - ... V tačiau skirtingų c!______

tos draugijos narių teisininkų šį mano teigimą atsiprašau 
1954'm. ■ paruoštą statutą arba į abiejų paminėtųjų,
įstatus. Juose-.-aiškiai įvardintas (]amaSi įa(j tatai yra vien mano

metų pradžioje buvo $327,994.- 
38. Tik per vienerius I960 me
tus buvo $12,254.31 gryno pel
no.” .

Dar ir dabar tos draugijos nu
sipirktas pastatas tebėra So. 
Bostono ir artimųjų apylinkių 
lietuvių pažiba. Jame koncen-. 
tuojasi visas visuomeninis, kuP 
tūrinis, meninis ir pramoginis. 

Jietuviškas pulsavimas. ;

niai Amerikos piliečiai, betįį’ir 
valdžios. pareigūnai laike Tietu^- 
vyiuS’^/p^iąkais”. Šia progaijnor- 
risi pasiūlyti lietuviui Bostono . 
artumoje gyvenančiam istori-/ 
kui Algirdui; Budrėckiųi, tas! lie 
tuvių pavardes .atlietuviiitų taip 
pat, pasitikrinus šios' valstijos 
valdžios archvye pateikti mūsų

Z' -V — - - —% * ^5 2 "

spaudoje tų.lietuvių.biografijas:' 
gimtavietės'jj-a 4Š5ilay.i»imą,pro- 
fėsijas-ar amatą ir pnš. žinias.

So. bo’Storiiškis žurnalistas ir 
rašytojas St.' Michelsonas savo 
1961 -.m. išspausdintame veikale 
Lietuvių Išeivija Amerikoje yrą 
pateikęs apie .So. ‘ Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugiją tokių 
žinučių: “...South Bostono lie
tuvių klubas, kuris oficialiai va- 
dinašį Rg^iųį^ugi-
ja, prasidėjęs nuo menko “skle- 
pukO’’-, išaugę į ‘didžiausią ’šios 
kolonj'os organizaciją, nusipir
ko už $75,000 gražų buvusį ban
ko mūrą (4-rių . aukštų namą. 
J-),’ pridėjo dar kita tiek jo.re-: 
mpntui ir '.padarė jį tikrąja 
South Bostono- pažiba. Gryna

narių,, tvarkosi pagal buvusių tačiau skirtingų charakterių. I

prisipažin-

.draugijos tikslas: ' .
į “a) Rūpintis kultūros ir spor
to reikalais, \ j ___  _____
' bl„Skleisti .Svetimą lietuvių viai- dalyvavęs lietuviškoje veik- 
^arP^> ■ , į loję, ne kartą vadovaudamas

- c) Rūpintis'labdarybe ir lietuviškiems sambūriams, pa-’
-4).. Padėtį, lietuviams tapti vyzdžiui, Lietuvių Atletų klubui 

būti gerafe Jungtinių Amerikos'(kitiems, yra švelnaus, neat- 
Valstybių piliečiais.’ -Įšakąųs — nęūžsi'spyrūsio būdo,
Šiuos minimus draugijos punkr < mėgstantis draugišką kOnipani- 

tus turėdami prieš akis, aiškiaį . pa|s draugystę gausiais 
matome jos siekius,bendrus vi?į anekdotais paįvairindamas ir 
siems lietuviams,- nežiūrint ko- nevengiantis' scerios meno, ku
kių politinių pažiūru jie būtų; .j rjame yra pasireiškęs ir So. Bos- 
Ątseit, visiškai išjungtas polity, fone, žodžiu, vyras, tinkantis ir 
riis elementas, galintis sukėlę “pj-je .artimesnių' ir prie sveti- 
draugijos narių tarpe nereikaįl mesnįų”.
tingus ginčus, ar priekaištus viė j Jam charakterio yra

Draugiją valdo ir visus jos. ipf Aleksandras Čaplikas, JAV 
reikalus tvarko kasmet, gruo? kariuomenės .veteranas — ma

joras. Jis, ilgą laiką darbuo’da- nimui”.

asmeniška pažiūra.)
Danielius Averka, ilgą laiką 

gyvenęs New Yorke, ir čia akty-

loje, ne kartą vadovaudamas

džio mėnesį, balsavimo būdu toš 
draugijos /narių išrenkama valy 

■dyba, kapįoš sudėtyje yra šj£ 
pareigūnai: pirmininkas, vice
pirmininkas,. protokolų sekreto-

naudotis. tų laikraščių nepajė-' 
giantiems, tarp: kurių pasitaiko 
ir n 3 norinčių, užsiprenumeruoti. 
Jis yra ilgametis So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos na^ 
rys ir ne kartą jai vadovavęs ar 
kitokias pareigas ėjęs, šias pa- 
i eigas eidamas, jis-leido pažinti 
jo būdą: g iežias ir nenuolaidus 
principinius tos Draugijos rei
kalus sprendžiant. Jokių nuolai
dų ar pritarimo tiems, kurie už
sigeidžia bendrus tos Draugijos 
reikalus panaudoti savanaudiš
kiems, t.y., asmeniškiems tiks
lams. t

Šias tų anksčiau paminėtų 
dviejų veiklių lietuvių būdo .sa
vybes paminėdamas, tubėjau 
miątyje .politinio elemento į tos 
Draugijos" gyvavimą įnėšimd 
kombinatorius, kurie visu ryš
kumu pasireiškė 1980 m. prieš 
tos Draugijos valdybos rinki
mus. : 'j.'’’ - '

. ■, į L i

Kombinatoriai veikė labai at
sargiai, apgalvotai- ir organizuo
tai, iš anksto apsižiūrėję, kuris 
kandidatas į pirmininkus jiems 

.gali būti naudingas:.. Savaime 
aišku, kad tas, sū kuriuo gali
ma susitarti savo' siekių naiidai. 
Iš anksto buvo pravesta jauni
mo į Draugijos narius akcija ir 
tų jaunuolių šuverbubta kelios 
dešimtys. LabaiVpagirtinos pa
stangos jaunuolius įtraukti į 
Draugijos aktyvią/^veiklą. Niė- 
kąs prieš tai negalėtų tarti prie
šingo žodžio. Ir šių žodžių rašy
tojas visomis savo galiomis tam 
pritaria, bet nesutinka. sir; kom
binacija, siekiančia savo asme
niškų interesų, pasinaudoti idea
listiniu lietuvišku jaunimu, ne
susigaudančiu senųjų “biznie
rių” kombinacijose. / ’ .• /

(Bus daugiau) ; ?
, _________ <

PRAEIVIO PASTABA, j.
“Medis niekad nesmogia į au

tomobilistą, nebent savęs japy-

SIUNHNIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

MARUA NOREIKIENĖ

111X0

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, III 

« tJFINllNGAI HPUJDCMI RECEPTAI ♦ FANNIE WAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

SeKmidlenlalf nuo 9 vai
D, KUHLMAN, B3, Reglrtruobu vtlatinlnku

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• < LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslų 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą’, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

* j Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
i M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik S3.

| • DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau-
S tinių šokių pirmūnės Jubzės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
£ šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
| tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi.', kainuoja S2.

• VIENIŠO 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 knyga 
parduodam* tik už $2.

50 metų studijavęs, kaip

I®
ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 525. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis; pabaigėje duodama 
vitovar<ffių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

"< KA LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. >4

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie ’Juliaus Janonio gyvenimą ir poe» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

< SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 206 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygoi gaunamos Naujienose, 173® So. Halsted St., Chicago,
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Prezidentas pasiūlė Kremliui 
sumažinti atominius ginklus

Prezidentas Ronald Reaganas, trečiadienį kalbėda
mas Washingtono Spaudos klubo nariams, pasiūlė Krem
liaus valdovams sumažinti atomines jėgas ne tik visoje 
Vakarų Europoje, bet ir europinėje Rusijos dalyje.

Prezidentas priminė, kad dabartiniu metu vedama 
gerai organizuota propaganda veik visoje Europoje yra 
ypatingai nukreipta prieš Ameriką. Maža grupelė taikos 
šalininkų bando Įtikinti vokiečius, olandus, belgus, pran
cūzus ir italus, kad JAV turi būtinai .atšaukti visas ato
mizes raketas, dabartiniu metu laikomas Vokietijoj, Bel
gijoje, Anglijoje ir kituose kraštuose, nieko nesakant 
apie Sovietų Sąjungos vidutinio dydžio atomines raketas, 
kurios gali pasiekti Boną, Briuselį, Londoną, Romą, Mad
ridą, šiaurės Afrikos miestus, strateginius Vakarų Eu
ropos kelius ir uostus.

Prezidentas Reaganas pasiūlė atšaukti visas JAV 
atomines raketas iš Vak. Europos, jeigu Sovietų Sąjun
gos vyriausybė išardys visas Įrengtas vidutinio dydžio 
elektronines atomines raketas Sovietų valdžios laikoma
me pasienyje ne tik Rytų Europoje, bet ir Kaspijos jūros 
pakraštyje.

Dabartiniu metu Sovietų Sąjunga turi nukreiptas 
prieš laisvą Europą ir Turkiją 270 vidutinio dydžio ra
ketų. Amerika 1983 metais turės 540 atominių raketų, 
jų tarpe bus vadinamos Pershing II ir vadinamos pavir
šium einančios ir taikinį pasiekiančios, radarui nepaste
bint, raketos.

Prezidentas prižadėjo atšaukti .iš Vakarų Europos 
visas esamas ir ateinančiais metais būsimas raketas, jei
gu Sovietų Sąjunga išardys visas paruoštas rusų SS-4 
raketas (einančias 1,200 mylių), visas SS-5 raketas (ei
nančias 2,400 mylių) h- visas SS-20 raketas (einančias 
3,000 mylių).

. Iki šio meto JAV reikalavo leisti JAV vyriausybės 
patikimiems žmonėms patikrinti Sovietų išardomas ir iš
vežamas raketas, bet dabar Amerikos valdžia nereika
laus leidimo savo akimis patikrinti Sovietų išvežamas ra
ketas, bet bus patenkintos Sovietų valdžios duotu žodžiu.

V. Pr.

Lietuvos ir lietuvių tautos- 
naikinimas

(Tęsinys)

Vieni tremiamųjų, kurie tik spėjo pasikin
kyti į vežėčias arkliuką, spėję susikrauti šiokią 
tokia manta ir vaikus, ėjo vežėčių nusitvėrę, o 
kiti ir to neturėjo. Jie klampojo purvyne pėsti 
savaitėmis tūkstančius varstų, sirgdami ir išba
dėję, vos pavilgdami kojas.

Pasiekus Stepes, tremtiniai buvo išskirstyti 
j iš anksto numatytas vietas, i steigiamus kai
mus, kaip į Maricvką. Karpenką, i Mironovką. 
•Esant tik plyniems laukams, tremtiniai buvo pri
versti kastis į žemę, į rusiškas zemliankas, jau 
caro “dovanotoje” 6-šių dešimtinių žemėje.

Viens kitam pa^ėd^nii, lietuviai tremtiniai, 
jau susigyvenę su padėtimi ir aplinka, įsikūrė 
grynai “lietuviškuose” kaimuose netoli šaltinių: 
prie Maly j Uzen ir prie lerosovo. Tie “lietuviš
ki” kaimai, jei taip galima vadinti, vadinosi <Čer- 
naja Padina, Litovka ir Tolovka.

Ners stepių klimatas buvo gerokai sausas, bet 
žemė deih'nga. lokiu būdu tremtiniai galėjo įsi- 
’’’nt'. augindami javus ir gyvulius. Apsipratę 
nauj- jo “tėvynėje’*, tremtiniai laikui bėgant net 
Įsisteigė mo vklą, chorą, knygyną, keletą drau
gijų ir pasista i bažnyčią.

Bet štai, u virė .1917 m. spalio revoliucija.

Panevėžio’ nuėstas
atlieka dr. A- Gerutis. Bet tamir .žmonių ir pinigų.- Dabartinė JAV ir kitų Vaka-

Jeigu Sovietų valdžia priž 
rikieeiai patikės.

Prezidentas taip pat pabrėžė, kad jis įpareigoję sek
retorių Alexander Haig, mėnesio pabaigoje vykstantį 
Šveicarijon ir Ženevoj susitiksiantį su Sovietų valdžios 
atstovais, oficialiai pasiūlyti Sovietų Sąjungos atstovams 
visiškai atšaukti atomines raketas iš Vakarų Europos ir 
europinės Rusijos. Sovietų valdžia turi žymiai daugiau 
atominių raketų, nukreiptų prieš Vakaru Europą, bet 
nesirengia jų atšaukti‘iš europinės Rusijos. Rusai išvystė 
plačią propagandą vien prieš Amerikos atomines rake
tas Vakarų Europoje.

Pirmas atsiliepė Vakarų Vokietijos kancleris Hel 
mut Schmidt. Jis džiaugiasi prezidento Reagano viešai 
paskelbtu Amerikos pasiūlymu ir dabar jis prašys Brež
nevą, kai ateinančią savaitę ps atvyks į Vak. Vokietiją, 
išardyti ir išvežti Sovietų raketas, jau šiandien nukreip
tas prieš Vakarų Vokietiją ir kitus Eui opos bed šiavj-inės 
Afrikos miestus, uostus, pramonės ir susisiekimo centrus.

dintų Vakarų Europos nuodingose atomo dujose, nesu
naikintų Vakarų kultūros ir į kapus nenuvarytų mili
jonų laisvų, sveikų, taikos siekiančių žmonių. Kancleris 
Schmidt pareiškė, kad jis pažino prezidento Reagano tei
singus ir taikaus sugyvenimo siekiančius tikslus, bet jis 
.niekad nemanė, kad prezidentas, pasitaręs su saugumo 
tarybos nariais, būtų drįsęs pasiūlyti Sovietų Sąjungai 
imtis tokio žingsnio Vakarų Vokietijai ir visai Europai. 
apsaugoti nuo atominio karo pavojaus.

Britų premjerė Margaret Thatcher, patyrusi apie 
prezidento Reagano pasiūlymą atšaukti visas atomines 
raketas ne tik iš Anglijos, bet ir iš kitų Vakarų Europos 
valstybių, jeigu Sovietų valdžia prižadės -išmontuoti -270 
vidutinio dydžio raketų, nukreiptų prieš laisvą Europą, 
pareiškė susirūpinimo. Britai žinojo, kad .galingos Ame
rikos raketos apsaugojo Angliją nuo galimo Sovietų karo 
jėgų įsiveržimo Į ;jų;teritoriją ir nuo britų uostų, pramo
nės bei .susisiekimo .centrų sunaikinimo.. Turkija, Grai
kija, Italija, Belgija, Olandija ir kitos šiaurės Atlanto. 
Sąjungos valstybės labai patenkintos prezidento Reagano 
paskelbtu ;pasiūlymu atšaukti visas .atomines raketas iš ’ 
Vakarų Europos, jeigu rusai prižadės išmontuoti ir to
liau nuo Rusijos sienų nuvežti jau įrengtas vidutinio 
dydžio atomines raketas.

Bet prezidento Reagano pasiūlymas, tuo neapsiribojo. 
Prezidentas Reaganas parašė Leonidui Brežnevui laišką, 
kuriame pataria tuojau pradėti pasitarimus apie strate-. 
ginių ginklų Europoje sumažinimą. Jis priminė Brežne
vui, kad įgaliojo sekretorių Haig Ženevos konferencijoje’ 
kelti strateginių ginklų kontrolės klausimą ir ateinan
čiais metais pradėti strateginius ginklus liečiančią kon
ferenciją. JAV atstovai bus paruošti tai konferencijai, 
kaip jie šiandien yra pasiruošę Ženevos konferencijai.

Trečias svarbus klausimas yra sumažinimas gink
luotų pajėgų Europoje. Tuo reikalu taip pat reikia Že
nevoje susitarti.

Ketvirtas ir svarbus klausimas yra pašalinimas ne
tikėto puolimo Europoje. Yra aptarti, priimti ir pasira
šyti Helsinkio aktai, pagal kuriuos veikia Europos sau-, 
gumo ir bendradarbiavimo susitarimai. Prezidentas pri
minė rusams, kad reikia prisilaikyti Helsinkyje padarytų 
susitarimų ir leisti Helsinkio akto valstybėms taikiai

priemonėmiis skaudžiai (prieš Madrido konferencijos pra- pagrindines džią, apima sekančias sritis:a. Tautų apsisprendimo tei-

YLIKo veiklos gaires besikeičiančioje 
iarptaidines politikos konjunktūroje(Tęsinys)Besiplečiančių pogrindžio leh-katalogas, kaip jis suformuluo- dinių dėka, vakarų pasaulis ta- .tas VLIKo ir Diplomatinės tarpo plačiai supažindintas su so- nybos memorandume, įteiktame- vietųpažeidžiančiomis žmogaus teises ir laisves, o' taip pat tautų apsisprendimo teisės ' sės pažeidimas, laužymus,-kurias Sovietai pažadėjo gerbti ir jų vykdymą patikrinti. šis judėjimas Lietuvoj- pareikalavo naujų aukų: visa eilė asmenų tapo nubausti s.un- mės. kičinis bausmėmis ir ‘ištremti iš Lietuvos.Žmogaus ir tautų teises apsispręsti problema buvo, yra ir liks tolimesniu rūpesčiu visų, kurie kovoja už pagrindines žmogaus teises ir laisves ir. Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. dMadrido kanferenęijoj plačiau praskambėjo’ Lietuvos, Latvijos ir Estijos byla negu Belgrade. Ši konferenciją tebesitęsia. At- darant juos antraeilei klasės rodo, kad sovietai yra linkę įr toliau sėdėti Madride ir nenur įraukti dialogo su Vakarais. Paskutinėmis žimomis sovietai yra padarę kai kurių nuolaidų, liečiančių žmogaus teises sąlyginiai ir anert Kampelmano, jeiį sovietai nueis musų kryptimi, konferencija gal baigsis prieš Kalėdas (The W. P., 1981.X.22.). Reikia tikėtis, kad peržvalgos konferencijos bus tęsiamos ir ateityje, tik gal kiek rečiau,, kas 3 ar 5 metai, Todėl sudaryti kanalai informuoti Vakarų pasauli turi būti gilinami ir plečiami. Nežiūrint duotų sovietų pasižalėjimų, pagrindinių žmogaus ir tautų teisių laužymas. Vykstą ir toliau, šių pažeidimu

b. Sauvališki areštai ir kalinimai.e. Žiaurus, nehumaniškas ir žeminantis traktavimas,, ir baus-d. Vidaus tremtis. Xe. Sauvališkas kišimasis i pri. vatiškumą, šeimą, namus ir korespondenciją.į f. Atėmimas ar apribojimas laisvės judėti krašto viduje ir paneigimas teisės išvykti ir grĮž-‘ ti j savajj kraštą.g. Paneigimas teisės i minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimo laisvę.h. Diskriminacija tikinčiųjų, pa-, piliečiais.' '• '■ ■ '■i. Vietos .gyventojų diskriminaciją prieš rusus darbe, aprūpinant butais, švietime, sociali-, nių patarnavimų srityje ir t'j-. Viešas pažeminimas, socia- ■ linis ostrakizmas, izoliacija kon. , oentracijos lageriuose ir taip vadinamose pscihįatrinėse ligoninėse yra. kasdieninis -reiškinys pavergtųjų žmonių.Vystant .šių -pažeminimų informaciją, tektų kiek daugiau dėmesio kreipti ir į -įvairias pri- vartines organizacijas, besisie-' ic'ančiomis žmogaus■ teisėmis ir laisvėmis, ypač Europoje. Sulaukę jų paramos mes galėtume tikėtis ir -vyriausybių paramos. Gražų ir reikšmingą darbą čia;
spręsti savo kulturinius, ekonominius ir teisinius klau- primintas Sovietų karo jėgų įsiveržimas į Afganistaną, 
simus be kitų valstybių karo jėgų įsiveržimų. Kremliui Jemeną, Angolą ir gąsdinimaf įsiveržti į Lenkiją.,

Tuomet dauguma tremtinių grįžo į nepriklauso
mą Lietuvą, Į savo senąsias tėviškes. Likusieji 
gi. tremtiniai buvo suvaryti “rojaus Kūrėjų” į 
Kirovo vardu pavadintą kolchozą, o į Lietuvą 
grįžusių tremtinių vietas užėmė rusai, -atvarytie
ji ukrainiečiai, totoriai ir kitų <tautų žmonės. Tai 
buvo jau revoliucijos pasekmėje puriau nusikal
tę išvietintieji — rusiškieji DP.

1966 metais apie .40 lietuviškų šeimų dar te
begyveno tame Kirovo kolchoze. 1963 metais iš 
rūsy okupuotos Lietuvos buvo nuvykusi į Kiro- 

j vo kolchozą “mokslinė ekspedicija”^ pasišovusi 
surinkti žinias, ištirti ten užsilikusią lietuvių 
tarmę, užrašyti dainas, kurios, esą, dar tebedai- 
nuojamos Černaja Padina rajone. J juosteles bu
vo užrašyta virš 100 dainų “Enc. Lit^ I t., 
496 p. ).

Buvo ir tokių kaimų, kaip, pavyzdžiui, Kut- 
kiškių bei Aaykščių parapijose, Kurių gyvento 
jai, nepakęsdami tuometinės rusų .priespaudos, 
“laisvu noru” persikėlė -gyventi į Mohilevo .gu
berniją. Taip buvo ir dabar tebėra alinama prie
vartos būdu ar “savanoriškai’^ Lietuvos žemelė.

II
Kadaise rusų imperijos diktatorius Stalinas 

pabrėžė (“Sočinenija”, 12 t., 396 p.): “Reikia 
sudaryti sąlygas, kurios sujungtų visas tautas 
į vieną bendrą kalbą, kai komunizmas laimės vi
są pasaulį” ... Ši Stalino doktrina tebegalioja ir 
ddbar. Pagal ją, kur tik komunistai įsiviešpatau
ja. trėmimais, kalėjimais, koncentracijos stovyk

lomis, psichiatrinėmis ir žudymais sudaromos 
“sąlygos tautoms sujungti”, nes kitaip nei vie
na .pavergta tauta laisva valia nesutinka būti 
“matuškos -Rossijos” ar pasaulio “vienalytės vals
tybės” piliečiu.

įdomu, kad tos pačios doktrinos laikėsi ir 
Adolfas Hitleris, kurdamas pangermanišką im
periją. Mums tai nuostabu, kad hitlerįzmas ir ko
munizmas viens į kitą panašūs ir jų doktrinos 
sutampa. Juk ir Leninas negi kitaip -tvirtino: 
“Socializmo tikslas yra ne tik panaikinti žmoni
jos susiskaldymą į smulkias valstybes ir visoldas 
skirtingas tautas, bet visai jas sulieti”. Gal to
dėl Markso ir Lenino teorijų pasekėjai arba ir 
marksistiškai nusiteikusių JAV profesorių teori
jos pripažįsta valstybių okupaciją bei aneksiją 
bekuriant vienalytę pasaulyje socialistinę valsty- • 
bę, valstybėlės ir tautelės nepageidaujamos: jos 
tąrės išnykti arba prievarta bus išnaikintos.

Lietuvos ir kitų valstybių okupacija ir trė
mimai, pagal tą teoriją, maskvinės gaujos dar 
prieš Lietuvos okupaciją buvo iš anksto supla
nuota. Tuo reikalu tuometinė sovietiška NKVD 
jau 1939 m. slaptu raštu Nr. 001223 įsakė tam 
tikroms įstaigoms pasiruošti ir Lietuvą okupavus 
1940 .m. birželio mėnesį tuoj buvo įsakyta “iš
valyti kraštą” ir ištremti nepageidaujamą ele
mentą, ką apibūdino okupantų bendradarbis ir 
tuometinis vidaus komisariato komisaras Uk
mergiškis Aleksandras Guzevičius 1940 m. lapri-

.pripažinimo 'Lietuvos ir kitų Pakaitės kraštų įjungimo į Sovietų Sąjungą, yra pasyvi poli- tika.Ryšium su besikeišiančia po litinė konjunktūra Europoje, tektų visur, kur galima, kelti reikalavimą, -kad šioji pasyvinėtu įsakmiai deklaruota; nepriklausomos Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstatymas, kaip Vilso- nas į savo 14 punktų buvo Įtraukęs nepriklausomos Lenkijos atstatymą.Tikroji šaknis Įtampos Europoje, ką yeizdžrai rodo besikei-- čiantie’i įvykiai Lenkijoje, yra ta, kad 100 mibjonų Centrinės ir Rytų Europos žmoriėms yra oaiiei^ta taųįu 'apsisprendimo. teisė. .Mes turime nuolatos kartoti. kad tai yra žmogaus teisė, be kurios kitos teisės negali būti pasiektos.
žvilgsnis į praeitį ir ateitį. Išaugus Lietuvoj pogrindžio spaudai, atsirado tam tikros galimybės, tiesa labai ribotos ir netiesioginės, ir tam tikro idėjų pasikeitimo liečiančio Lietuvos gyvenimo negalavimus, sunkumus ir ateities viziją.

Dr. Domas Krivickas (Bus daugiau)— Lietuvoje gimę biznieriai Pritzker panaikino kjiūtįs, neleidusias kitiems' Įkelti koją Į International Hyatt milijoninę bendrovę. Saudi Arabijos turtingas biznierius Gaith .R. Pha- raar,- paskolinęs P.ritzkeriams stambią pinigų 15%, gerokai . pasipelnė.
“NAUJIENOS” KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

čio 28 d. slaptu raštu Nr. 0054 (Enc. Lit.”, H t., 
56 p.).

Masiniai okupuotos Lietuvos gyventojų areš
tai ir trėmimai, ruso komunisto majoro Gladko- 
vo įsakymu iš 1941 m. balandžio 25 d. raštu
Nr. 0023, prasidėjo 1941 m. birželio 14-15 d.
Trečia trėmimų ir žudymų banga Lietuvą užklu
po 1945 metais ir tęsėsi apie 10 metų.

Kiek buvo leituvių ištremta i ■Sibirą bei į Gu
lago kacetus, kiek jų buvo nukankinta kalėji
muose ar Raseinių, Praveniškių, Palemono miš
keliuose bei Šiauliuose, Panevėžyje, Zarasuose ir 
Kitose vietovėse — sunku tiksliai pasakyti, tik 
sovietiškais daviniais remiantis, galima tvirtin
ti, kad sunaikintą Jįetuvos gyventojų arti vieno
milijono. Teks skaičius susidaro skaičiuojant iš
tremtus, išžudytus ir žuvusius kovoje su okupan
tu. Tekio miteinieko Lietuvos gų sunaiki
nimo nebegali paslėpti ištikimiausi sunaikinimo 
bendrininkai — Sovietų Rusijos agentai ir jų 
bendrininkai lietuviai, štai, Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto iiirmininkas ir Maskvos
ponų patikėtume Snie^ips 1959 m. gegužės 
30-ją dieną Kaune viešai yra tai patvirtinęs.

(įBue daugiau)

PATS S1<A'TYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI hlfNRASTĮ "NAUJičNOS'*

4 — Nauihnas. Chicago U' 1 rulay, Nov. 20.’<1981
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' rėš priekyn į tai, kas turi ateiti ant žemės..

EU DEI KISKrazauslcas.
/ALANUOS: 3—9 darbo dienonxit <

4T.I.: M3-V17 trfei X3-W

“Siekimas” (grafika)

Jėzus išpranašavo kaip tik tokį laiką, kuriuo bus “didelio 
išgąsčio tarp tautų; ... žmonės džius iš ^ąnnosrz, kuomet jie žiū'

Ar yra koks nors išėjimas?
Tai klausimas, kuris dabar yra kčne visų mąstančių žmonių 

burnose ir širdyse visame pasaulyj ?. Ar yra koks nors tikras 
'pamatas, ant kurio galime pamatuoti savo būsimų geresnių die
nų viltis?

Kurie domitės, prašome parašyti atvhlaškį- Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

švewo RAŠTO-TYRINĖTOJAI*
5421 S. AUzart SL, Ckicsgo, IL; 60632

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729; South Haisted Street, Chicago

Pel 226-1344
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OR. PAtlE V. DAUGIS 
OVąVTOJA, <« CHIkUBO/Sė

Medicines tfrekteHut

SUSXAINKIMU 
PRANEŠIMAI

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS

3^7 West 103rd Street

Valftrwjtas susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĖTRISTAS

' KALBA; LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tuminą a kišu Pritaiko akimm 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, rUSLES Ift

2*5$ WEST 63rd STREET

Ofiso tetetea^ Z74-2iMfc

Prostatos, lŪKsty ir šlapumo 
, takų chirurgija.

. 5025 CENTRAL AVĖ.
St.\jL'elersbūrg, Fla. 33710

Tei, (813) 321-4200

PĖRKRAUSTYMAI

Laidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. 1aL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įviiiię atstumu.

.ANTANAS VILIMAS
T«L-376-1882 ertu- 3764994

Lietuvių Žasąrės klubo priešmeti- ZIGMĄS L GURA 
nis narių susirinkimas Įvyks sekma
dienį lapkričio 22 d., 1 vai. popiet 
Auelės Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus val
dybos rinkimas 1982r merams. Po su
sirinkimo — vaišės.

Rože Didžsalvis, rast

('Tęsinys)Lytkinas mano aštuoniolikmečio gyvenime buvo pirmas žmogus, kuriuo, susižavėjau ir. ]ikau visą gyvenimą ištikimas Jr niekad nesuabejojau: dėl jo. . pažiūrų. Komunistams- isigąlė- ssiųs, jis mckytoj.as, socialistas, laisvamanis tapo nužudytas, o kiti mokytojai nacionalistai- kon | "ervatoriai, sugebėjo prisitai- '?-ąnū. laikinas turėjo didėžiau-- --'į pasisekimą pas mokinius: -šiaip jis negražaus veido ir sum _ l ’riuj meškos judėsiu, nepatraukliu požiūrių romaną . įvertinti išvaizdos su; atrodo, tik pra- pakvietė Br. Kviklį; literatūn-; -ikeJusiais ūsiukais. Bet šiaip jis niu atžvilgiu ■—J. Masilionį. Rei-į aplankydavo, kia pripažinti, abudu kvalifikuo- U kambariuose, ti ir gerai, aptarė- romaną. Po to* • ................A. Jasaity A-pakviesta-paskaifyti visokeriopai tildavo. Sako, rašė būdingesnes vietas iš. partizanų, -avo. dienyne kiekvieno charak- kovų prieš komunizmą. Pabaigoje, gana jautriai A. Kižienė perskaitė epizodėlj iš romano.
Jj Autorius A. Kairys pąkomėn-

ROMANO “PO DAMOKLO 
KARDU II” PRISTATYMAS

»■ ■■ ■ r ' . k

Lapkričio 15 di 5 vaL popiet 
Jaunimo Centro kavinėje šaulių 
Sąjungos Centro valdyba suren
gė A. Kairio- romano “Po Da
mokle kardu II” pristatymą.

i 
i

žienė’ savo įvadiniu žodžiu pristatė knygą ir suminėjo autoriaus biografiją, kūrybą. Politi-

AUKLĖJIMAS «snty-je visus senus ir naujus pasiekimus ir tų išradimų svarbą ^gyvenime. Gal todėl ir aš visą gyvenimą įdpmaujuosi literatū- ra, istbrrjxT, oę be to, ir mokslininkų reklamuojama visa ko pradžia “vandenyne buvusia organine sriuba”. Jis vis ragindą- ;vo galvoti, jo žodžiais, naudoti ■smegenis.- Jis- nevengdavo ir politinių- temų.11 •Kai man' tekę> mokytojauti Alytuje, turėjo ypatingai labai sunkių, .sąlygų, ilgą laiką vienas su Įmone 10 skyriiį nes daugu-
mus mūsų Buvo įdomu su ;uo, ’ paeikalbėti. Kiekviena ■ jis

tavo antisemitizmą ir partizano idealizmą. Visiems dalyviams, dėkojo, prašė įsigyti romaną.Po to dalyviai pakviesti kavų- p, tei. Buvo renkamės aukos. Da- į. iyvavd virš 60 asmenų. Pristatymas baigtas 7' vai..vakaro. Vaišėmis rūpinosi Jaunimo Centro Moterų klubas. K P.— Europoje aukso kaina gerokai nukrito, kai rusai atvežė Šveicarijon auksą už javus. Arabai, anksčiau įsigiję daug aukso, tikisi atsigauti nuo aukso kainos kritimo.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

A-srįst'ką ir spėjo kas iš kiekvie- 
■~ą. galės išeiti įvairiose gyveninio, aplinkybėse. Deja, visa mo- '-ytfrju tr.ryba buvo nusistačiu- n_i“š į. Jo nekentė dėl jo Ir .■-e'">l:pių ppžiūruĮ Nežiūrint, jjkad/ jjg tikrindamas ir egzami- ■ -”'”’35225 daug, reikalaudavo, -'rriri daužau.; negu visi kiti’ *ok’-‘o'>ai., bet daug ir duodavo, s’o visos, pamokos būdavo pa- -ŲcSios labai gerai ir įdomios, įnlįo.'iugniai, visapusiškai, sąsą- '■oi su. fv-venimO tikrove.Kai jam iižkrovė laikinai ir chemiją dės- ‘yti. tai bū”o vienas malonumas, kai '’is, šį. mokslą pajėgė Jp’^-”'s:nti. k bai gyvai atpasa- ‘Vo-’r.mąs-kiek rieho chemijos mo TcšEninko gyvenimą ir aplinkybės, kuriomis įvykdavo išradimas,. išaiškindamas cheminėj ei

1

R. VILIAUS '

VAKARŲ VĖJAI

lenų klausyti, kai daugelis vaikų.. klegėjo ix žaidė, ir dainuodavo- lenkiškai; Atrodė, tarsi ne lietusių, bet lenkų mokykla. Pri- sižiūrėjęs pastebėjau, jog ypa.;, tingai jjeręs patiko žaisti ir dainuoti: Iskiereczk ognia, galą- .ziazka ziela.... Aš paprašiau mąn.pąrač$£ti-‘ tekstą lenkų kalybą- Po. to,f. dainos, žodžius vienus .išverčiau, lutus pritaikiau daų; ginu- lietuviškai dvasiai: “Tu rūtų šakele, tu ugnies liepsnele”. Panašiau ant lentos, visi persirašė, sudainavora ir po to perDertraukas šitą ir kitas aainąs;‘ jau dainavo tik lietuviškai. To- I kiu-'būdū tapo praturtintas ir, lietuvišku žodžiu- žinojimas. Tai- mas mokiniu įvairaus pasinio- pop® teko ir knygynėlį kom- šimo-ir sulenkėjusių šeimų, taigi net nesuprantančių lietuviškai. IŠ Švietimo ministerijos. Vokietaitis, vizituodamas ir tikrin- ■ damas- mano atliekamą darbą, /vertino labai- gerai, surašydą-1- mas atitinkamą dokumentą, ir- 'ypatingai stebėjosi dėl-’ įvairią? .-ūšao ir gausaus mano visuome- minio-darbo,- ypač pastingu at1 lietuvinant sulenkėjusius gy- 5vehtojus, net-, patarė neužmiršti ir savo sveikatos.. Vokietaitis
mokytojų, seminariją, žinoma, aš į tai tuoj pastebėjau, jog jūsų. ilga gyvenimo ir pedagogo praktika suteikia galimybę ge- .rai suprasti ir įvertinti kiekyie- ,no. mūsų 'auno,'kaip ir aš, pradedančio mokytojo darbą. Ir iš tikrųjų-įvairiausių sunkumu pa •sutaikydavo kiekvienam- žingsny- Pavyzdžiui, per pertraukas man rėždavo ausį, buvo nema-

•plektuoti iš knygų įvairiomis įkalbomis in įvairaus turinio, ;kad- galėtu jas skaityti ne tik ‘mane mokiniai, bet ir suaugusieji. Patyriau, jog^ ir per knygas galima kultūriniai veikti. -Labai svarbu susitariant dėl knygos ir duodant ją šiek tiek dėl jos pasisakyti ir nurodyti ypatingai- gražias, svarbias, ir įdomias vietas, net kaiką atsi- - varius paskaityti. 'Tuomet visiškai krii padariniai. — skaitytoji surr^rirauja ir ieško. daužau taypt:mi sąvoku. mirčių, kurios asmeniui paheką ilgam gilesnių įspūdžių ir- auklėjamosios reikšmės.j ---(Bus daugiau)Kai vaikai suauga, taip mėto akinėms ir į daužo gus.$ Kultūros žmonės yra rieji-lygybės apaštalai.
pat lan
tik-

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS- DAIMID
.EN1AUR1A ffi OIDflALSU LAIDOJIMO įSTAlGA

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArd. 7-1138 - 1131

BUTKUS - VASAITIS
<446 9o. soth Avė, Cicero, UL

uwsdfl SO. HERMITAGE AVENUE
TeL- 827-1741 — 1742

■ ■ TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave^ Ciceru

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

~W 1—TiiriAT ’WVIT ~

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Mirė žydų tautybės Lietuvos pilietisCleyelande, Ohio, sulaukęs 88 i metų amžiaus mirė Gemelickis, nepriklausomoj Lietuvoje buvęs Lietuvos komercijos Banko valdybos nariu bei to banko direktorium, gerai žinomas to metinio Kauno ekonomistu5 - bankininkų sluoksniuose. Vokiečiu buvo 1941 metais kartui f*v šeima uždarytas i Kauno. ViHampolės žvdų geto, kur b””vn nukankinai jo žmona ir kiti šrimo^ nariai. Po io buvo i D<y*hau koncentracijos st^v-’dą Bavarijoj, kur ta-l Yx> -nfr-c ]<H5 metais Amerikiečiu Vq-’vcu'-enes. . Po išlaisvinimo r r ansirryveno Sauds- be^no ne*oli Muen- įcheno, kur dirbo UNRRA bei!

I IB.O organizacijose. Atvyko Mikalojus • Amerikon 1950 metais ir apsigyveno Clevelande, kur dirbo buhalteriu. Išėjo į pensiją 1975 metais..M. Gemelickis svhkiai pergyveno Lietuvos nepriklausomybės oraradima ir iki pat mirties Jomėjesi Lietuvos reikalais.bu^o Iz~ae’io valstybės

AM6ULANSO 
PATARNAVIMASUkteatM

UMiivię
Laidota viy

Direktorių
112 modernios poezijos puslapių. Kaina -$5, Minkšti- 

' viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus- 
tokiu'adresu :-

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

SOPHIE BARČUS

4354 So. HaLSTėD STREET Tec YArda 7-1911

TeL: OLympic MOW

Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, November 20, 1981

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Kasdien nuo pirtMdieDto iki peni 
tadiesio. 8c38 vai. vakaro. 

" Visos laidos iš WCEV stotie*. 
: ' banga 1450 AM.
' St Petersberg, FIk, 1&30 vai. p.p 

iš WT1S stoties. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
' \ Toief. 778-5374

Nuliūdę lieka sūnus dn ;ka’cms Gcmebckis ir du anū-

rr—HAc bei korespon-
^n.tps - y iv' :n^ai *pa--nr-versitetuo- se studijuojantiems Lietuvos kil-

STEPOiNAS C. LACK LR SŪNŪS 
(LACKAWIQ5X

f Z42A VVfcSl. (>yth MTKEiTr KKpuDlw 7*1211
Į ueZAaOLilHVVESl H1LHD AI, Raju. Hilu, III rt4*4U«

žADIJO ŠEIMOS VALANDOS
• - K 

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

transliuojamos iš mū*v studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus a. 

Telef.s 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 60629

1914 met-r
Mt diaM ha viDjįr ,nt 11^ 

nauja taapFirno u ..ami 
paskolų re:Kalus visos m>r

Dėkejan* 
ui newusr panxlytj

Lietuvos Aidai
KAZ* BRAZOžlONYTt 

feofrsmos wd«Į«

’tfJvie.

Sąskaitą apdravdot 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEV
Oka,*. II 606?

Tę' 025-7400
SOr t'Ws.'TLtM rtVte.

(J, 404X
T«J. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGSANO LQAM ASSOCIATION

4040 ABdHgR AyeNue
CHICAGO. ILL 6063Z' . Raniovėntib Aibint|i Rfejlšiui,' jo njyliniai sesutei

WELEI. ^AWANAVIČJENE!
a Jidviii cUųpr jei s 

reiškia nuęŽirilž^ uŽUojai^ą. - -,'z.’t

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayetU 3-3572

Passbook Savi n g A.

fWdra JAV taupymo bonu*.

4, 'ynrj .>xy\RCi 

(MiniiTMim $?<(■»* 
Ten >f11**0 '

lk.u cūcaGus'skyiu valdyba



SKAITYTOJŲ BALSAI

Netekome gerų kaimynų
Su išskrendančiais į pietus i cutifis taip gražiai įsikurti, kaip 

paukščiais, gal šiltesnio klkna-įčia Chieagoje kad buvo įsikūrę, 
to, o gal ramybės ieškodami, 
dar vos pensijos sulaukęs Jonas ’ buvusius 
ir dar n?t ankstyvosios pensijos > į įkurtuv 
r.edalaukusi Aleksandra Samai- 
čiai, pardavę savo gražiai su
tvarkytą namą Marquette Parke,1 nhikams pilamos sunkiosios ar- 
Chicagoje, ir tuo pat laiku nusi 
pirkę rezidenciją Hot Springs

ir, žinoma, namą pašventinti ir 
kaimynus pakviesti 
Tik būkite atsargūs 

ir nepapulkite tenai, Hot Spring- 
se, Ark., ant frontininką a’ti-

Ulei įjos ugnies, kuri jau dabar 
t n, artėjant Naujiesiems Ale-!

Ark., lapkričio 0 dieną išsikėlė ’tams ir Va. rio 16-csios minėj i- ' 
ten nuolatiniam gyvenimui.

Ponai Samaiciai, taip pat kaip ’ griausminga 
ir mes, yra tikri šiaurinės Lie
tuvos lygumų sūnūs ir dukros,

mams, gali būti labai aktyviai 
o dabar prie Rea- 

gano, pereinant ant branduolinių 
patrankų, gnli-e ir jūs, brangūs 

gimę, užaugę Žagarėje, Skaist- kaimynėliai, būti sunaikinti,
giryje, Joniškyje, Pašvitinyje. 
Tai paklausius p. Saulaičių, ko
dėl, ar nebepa tiko Chicagos kli
matas, juk čia kaip ir šiaurinėje 
Lietuvoje, tai ponia Samaitien/ 
gražiai nusišypsojusi, sako': 
“Floridoje per šilta, Ghicagoj? 
per šalta, taigi taikome per tą 
vidurį, ir manome, kad bus ge
riausia”. O Jonas dar pridūrė, 
girdi: “Chieagoje perdaug snie
go kasimo”.

Taigi, linkime ponams Šamai-

lauti, nes dažnai žmonės, pa
matę Užgavėnių padaužas be
laksiant, išsineša kibirą j prie
angį, apipila vandeniu. (Pakruo
jis, GtKr nr. 6, p. 2o3).

105) “šeimininkės žiūri, kad 
a;p (.arteris* trobos kirtėje esančiame kibire 

nebūtų vandens. Gervininkai, 
jei tik randa notuščią kibirą, 
tuoj visą vandenį išlieja pačia
me grindų viduryje”. (Pagiriai, 
Ukmergės aps. LtAd 19138 nr.

1. PERSIRENGĖLIAI IR KAUKININKAI

(Tęsinys)

1.01) Kas važiuoja Užgavėnė
se j svečius, tai tą su vandeniu 
pavaišina (aplieja). Baisogala, 
LT A 270/151.

102) Per Užgavėnes, kai važi
nėja — reikia vandeniu lieti; 
sako', gerai linai auga. Baisoga
la, LTA 607/1G0.

103) “Užgavėnių ubagai (jie 
čia taip vadinami) dažnai lieja
mi vandeniu. Kad užgavėninin- 
kus būtų galima kaip reikiant 
aplieti, jie išmislingų senesnių 
žmonių. įviliojami į pinkles. Kito 
kaimo jaunimas sugalvoja su
rengti “vestuves”, “krikštynas” 
ar kitą kurią pramogą. Susėdi, 
“vestuvininkai” j važius ir ristų 
žirgų traukiami dainuoja per

O gal jūs, siauručiu būdo 
žincnč’s, ton apsitvarkę su gy
venviete, narsiesiems skaldyto- ( 
jmis pa 
kokia nors detente, gal didžiu- 
nai susipras ir pradės siekti tai
kos ir ramybės.

Nuliūdę ir strirūpinę liekame,- 
bet jums geriausias sėkmės lin
kini? lietuviškieji ir čikagiškieji; 93). , 
kaimynai — i Apie Užgavėnių metu

v tr a a r> šiaurės rytų Lietuvoje dainuoja
mas dainas sutartines, kuriose 
minimas važinėjimas (čiužinėsi
mas) ir laistymasis vandeniu, žr. 
Niemi-Sabaliausko Lietuvių dai
nos ir giesmės, 1912, p; 84, 
445-447. 

* * *
h) Triukšmavimas 

ir “muzika”

n'ninkai rėkia visokiais halsais. 
Triukšminga Užgavėnių muziki 
sulodina visus kaimo šunis”. 
(Kretinga, JnKr 1939 nr. 8).

163) “Morę lydi išverstais kai
liniais apsivilkę, ilgus botagus 
rankose nusitvėrę, nuolatos jais 
šaudo, pliauškina ore”. (CkPt 
1940 nr. 5).

109) Užgavėnių “žydai” gro
ja su savo botagu, tardami tam 
tikrus žodžius, sakydami bala- 
baikas. Pvz., keli sutartinai siy-

guCja, vienas: “Pirlim kum kum ( 
kum (greitai); ei šnei, ei šnei” i 
(ktai); kitas greitai: “Ant Sau
gumų (kaimo vardas) kels gers; , 
kybar vybar mak mak mak; Šu- i 
rum burum arti toli, Kajetons I 
— kai šėlons...” (Padubysys, I 
GlKr nr. 5, p. 210).

110) Vienas muzikantas prie 
palinkusio tvoros baslio prisiri
šęs žirnių pripiltą paršo pūslę. 
Nuo vieno galo iki kito per bas
lį ir pūslę ištempta viela, kurią 
“muzikantas”, prie botkajčio . 
įtempęs botagą, brūžina, kaip 
su smičiumi. Kitas muzikantas 
pūtė kažkokią plonu balsu cy
piančią dūdelę. Trečias būbnijo, 
barškino pagalėčiu į kokią skar
dinę. (CkPt 1940 nr. 5).

111) “Sutemus susirenka visi 
užgavėnininkai erdvion sekly
čion ir šoka. Groja armonika, o 
dažnai pavartojamas ir savas 
“Orkestras”, kuri sudaro bon- 
kos, puodai, žagrės ir kiti skam
bą daiktai”, (šiaurės Lietuva, 
LtAd 1940 nr. 61).

(Bus daugiau)
(J. Balys — L. Kai. Šventės)

- . i. ■"' S' * " * "

REAL ESTATE.
Munil, Ž«m4 — Pardavimui 
RRAL ESTATI FOR SALI

Namal, ŽMtU — Pirdartanl 
RKAL EST ATI FOR IAL»

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJLMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. TeL 847-7747
I

nr.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ; -

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ;
i-y f • '

. ___________________________ f . - 5'

i 
kaimus. Kaimiečiai jau pasiren-j 
gę laukia už tvorų, pasistatę ke-} 
lis vandens kibiras, kuriais “vai
šina” prašvilpiančius užgavėni- 
ninkus. Kartais “vestuvės” ar 
“krikštynos” i n s cenizuojamos 
taip vykusiai, kad dažnai jų ne-j 
galima atskirti nuo tikrųjų. To-: 
dėl neretai atsitinka, kad van
deniu apliejami tikri vestuvinin
kai ar kūmai”, (šiaurės Lietu
va, LlAd 19-10 nr. 61).

104) Užgavėnės — tai padū
kimo laikas. Pusberniai, pus- j 
margės, pasirėdę čigonais arba I 
parėdytu vaiku nešini “kūmai”,! 
Įvairias kaukes užsidėję, laksto ’ 
po kaimą ir šaukia: vandens,.,' 
vandens! Gerai, jei kas susimils-j 
ta ir duoda alaus gerklei paska-

Aiškinimas. U ž g avėnininkai 
kelia didelį triukšmą, visą kai
mą sukelia ant ko'jų, visi šunes 
loja, vaikai klykia. Užgavėnių 
“muzikai” daryti tinka viskas, 
kas lik skamba ar barška. Da
bar tai yra paprastas išdykavi
mas, susikaupusios energijos.iš
eikvojimas, bet seniau tai turėjo 
rimtą 
visur 
mone 
Apie
gavėnes kit<»)se kraštuose žr.: 
Spainer 40, Sartori III 98 ir 99 
isn. 38.

107) ‘Apie priešpiečius pasi-
! rodo kaimo gatvėje triukšminga 

Morės vedžiotojų eisena. Muzi
kantai pučia. baisiausias dūdas, 
būgnininkai muša į pečiadeng- 
tes, skardines keptuves ir puo
dus, o smuikininkai', prie paga- 

Į lio prisitempę vielos stygas, ko
čėlais jas brūžina, čirpina. Dai-

tikslą: triukšmo kėlimas 
laikomas geriausia prie- 
piktoms dvasioms nuvyti, 
triukšmo kėlimą per Už-

ses us for

AT OUR LOVĮ RATS

PASSBOOK 
SAV8MGS... 
the best way to sav u’arty I

TNSUf&O

Paid ui 
Compounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

L

Mutual Federal 
Savingsand Laan

SZ2 WEST CEXMAK ROAD
IXm X4UMAUSKAA Pntia&a

BOOTS i Kod.Tuo,Pr1.9-4

SEHVING CHICAGO SND SUBURBS SINCE 1S05

CHICAGO, HUHOSS 60ff»
Fhcruu Ybgiak 7-7747

Thur.9-8 Sat. >-l

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

fciniiiclja, lietuvitm® LHikixai tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA —-atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiem*, kurie ruoa 
darbus dirbu.

8LA — ilmokėle daužau kaip AŠTUONIS MHUONUS 
4Ddr±udu s»vn nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SuA neieško 
na.m^ patarnauja tik savišalpos pagrindą

Kiekvienas, lietuvi® Ir lietuviu drengti rrb 
Susivienijime apsidrausti iki S1O.0GO.

&LA — apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tieki ončiant 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

rafkua apdrhudžlp pigia terminuota apdrauda: ui 
|l»000 tpdraudos suniA temoka tik $3.00 metama.

SLA — knopq vyra lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 flave apylinkės ST.A kuopi; veikėiur jie Juma 
mielai pagelbės l SLA (jCraSyti.

doleri!

pelno.

G*m« trrlptli It tferfat I SIA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE Of* AMERICA

w w. t» 
th. (iii) 563-B1R

Korektūros pataisymas
P.S. Prieš tris dienas, aprašant' 

šaulių veiklą, ponios Ripskienės 
' pavardė buvo neteisingai surink

ta ir korektoriaus nepastebėta. 
Dėl šios klaidos atsiprašome 
p. Ripskienę.

N. Redakcija

Amerikoje kataraktos (Opera
cijos buvo daromos jau nuo de
presijos laikų, t.y. 1928-30 m. 
O kas yra daroma su katarak
tos operacijomis Lietuvoje šiuri 
metu? Vienas senas pažįstamas, 
gyvenąs' šalia Ukmergės, taip 
rašo: “Atvažiuoja žmogus iŠ 
kaimo į miestą ir eina į akių 
kliniką. Klinikoj daktarai nu
drasko kataraktą —- plėvę nuo 
akių lėlyčių, ir viskas. Praėjus 
kiek laiko, ir vėl tas pats kar
tojasi”.

Praeitą pavasarį Juno' Beach 
(Floridoje) klubas buvo pasi
kvietęs į susirinkimą su paskai
ta daktarą prof. P. Avižonį. Jis 
dėl kataraktos taip pasakė: “Ka
taraktą gali gauti paveldėjimo 
keliu, vadinasi, vaikai gali pa
veldėti iš savo tėvų. Be to, jeigu 
organizmui trūksta vitamino C 
ar vitamino B. Ir dar kataraktą 
gali gauti žmonės, kurie nuola
tos turi kietus vidurius”.

Daktaras patarė .kataraktą 
operuoti. Su manim taip atsiti
ko:, .pradėjau viena akimi ma
žiau matyti. Užėjau pas akių 
daktarą, kad pakeistų akinių 
stiklus. -Daktaras, patikrinęs 
akis, rado, kad abiejose akyse 
yra katarakta:,Daktaras opera
cijų nedarąs, bet jis galis užsa
kyti kitą daktarą ir laike dviejų 
savaičių viskas bus sutvarkyta. 
Deja, aš tuo daktaru .nepatikėį 
jau ir pradėjau klausinėti savo 
klubo narių, ar gal kas yra su
sidūręs su tuo reikalu. Radau 
porą klubų narių, kurie jau

anksčiau yra padarę kataraktos j 
operacijas. Tik blogiausia, kad 
abu leido kartu abi akis ope
ruoti: t.y. vieną dieną vieną aki 
o kitą dieną — kitą aki. Tai ne
praktiška ir kartu pavojinga: 
gali pakliūti ant prasto daktaro 
ir, jei blogai padarys operaciją, 
tai gali palikti amžinu neregiu. Į 
Tai viena. O antra — grįžus iš 
ligoninės po trijų dienų (ilgiau 
nelaiko), save turės privesti prie 
stalo ir šaukštą įduoti į rankas.

Apklausinėj ęs suradau garą 
daktarą ir nuvykau. Daktaras 
tuojau rado, kad turiu katarak
tą ir pasiūlė atvykti po pusės
metų. Vėliau dar 4 mėn. atidė j 
jo operaciją. Spėliojo, gal ta • 4 mūrinis, apie $9,000

1 Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū- . 
rinis. ., ,
Ten pat — 4 butų mūrinis, / ■ ■

Brighton Parke 2 butų mūrinis.

Be to, turime gerų ■ rezidencijų 
pajaminių nuo 4 ligi 40 butų.

ir

ELEKTROS ĮRENGIMĄ! 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto lakfimv 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Ta!man Ava. 
Tel. 927-3559

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX

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

Unsweetened Soft Drink Mix, suqar m water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepapratai- įdomius gydy- . 

tojo, visuomenės Veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą_____ ___________ _ _____________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais______

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntua čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Dr.

18.00

84.00
53.00

52.00

1TS» So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 10108

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Pirkite senoviškai

DĖMESIO
62-80 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

• 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra 
diatoriai, gazo šildymas.. Mąr- 

Į quette Parke. Sena kaina 552,000

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

plėvė dar buvo pilnai’ neužau
gusi. Pats daktaras man pasiū
lė vieną akį operuoti dabar, c 
kitą po' pusės metų. Be to, dak
taras man patarė, kad laike ope
racijos įdėti “lincus”, tai padeda ^larrIu€^e Parke. 
matyti ne tik pirmyn, bet ir j 
šonus. ,

Buvo padaryta vienos akies 
operacija, kuri truko tik pusę

Dengiame ir taisome visų ru
si^ stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

a Statybai gražus sklypas

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 

užlaikytą mūrinį namą, 
valandos? ir ^geraf pavyko/Po nes pardavėjas, duoda paskolą

LaikrodHal Ir brtngenyb4« 

Pardavimai ir Taisymai 
2644 Wait 8^ h Strsaf 
tai. REpubllc 7 1941 " ?- .

trijų dienų palikau ligoninę ir 
gydžiausi namie, laiks nuo laiku 
lankydamas daktarą.

Po pusės metų buvo padaryta 
antros akies operacija. Su šia 
akimi buvo visokių komplikaci
jų. Pasirodo, kad pas žmogų nei 
tik dešinė koja yra didesnė, bet 

, taip .pat yra didesnė ir ranka -ir 
akis d.desnė. ,

Laike operacijos akis judėjo 
savo lizde, tai trukdė operuoti. 
Nulupant kataraktos plėvę nuo 
akies, ties akies lėlyte atsi”ado 
spuogelis, kuris tuoj pradėjo 
kraujuoti. Daktarui teko ne tik 
kraują sutvarkyti, bet ir tą 
spuogeli panaikinti. Operacija 
kairės akies pareikalavo virš po
ros valandų laiko. Po antres 
akies operacijos, išbuvęs tris die
nas ligoninėje, grįžau į namus 
ir mielos žmPnos prižiūrimas 
gydžiausi antrą akį.

Po vasaros atostogų nuvykau 
pas daktarą pasirodyti su antrą 

* ja akimi. Daktaras-tik pažiūrė 
jo per aparatą į mano akį ir nu
stebo — susinervavo. Pasirodo, 
kad antros akies lėšis (stiklas) 
neprigijo'; akis jo nepriėmė.

Atsirado riaūjds bėdos;' teko 
dar kartą grįžti į ligoninę ir 
leisti padaryti operaciją akiai, 
išimant neprigijusį lėšiukį. Ma- 

į ža operacija, bet paėmė pusant- 
' ros valandos laiko.

Išvados tokios: žinant, kad 
akis priims lėšiukį ir prigis, dak
taras turi garantuoti, ar patar
tina dėti lėšiukį į akį, ar ne. Juk 
daug geriau jautiesi, kai regi 
pirmyn ir į šonus, ir nereikia ne
šioti tų sunkių akinių ant no
sies. Su lėšiukais akiniai yra rei
kalingi tik einant į gatvę, o šiaip 
kambaryje ar darže akiniai ne
reikalingi. O akiniai, nedėjus į 
akis lęšiukų, jau reikalingi nuo 
pat atsikėlimo.

Kataraktos operacijų ątatisti*

seniau imamais procentais. ■

VALDIS REALTY 
, .2644 W. 69th St. 

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

Prašom palikti savo, telefono nu
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. IL 60629.

• Raukšlės moters“ grožį ma
žiau sugadina negu blogas jo
sios būdas.

give..,
10 more win Hv«

• . < . ■'

v ’ 1
Siuntniiiaiį Lietiivį 

ir kitus
P. N EDAS, 4059 Archer

Chicago, 111. 60S32. Tel.

X.

IMtfy PvWU
1MCOM1 TAX SERVIC!

<259 S. T«L 254-7451
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškviatimal, pildomi pilietybė* pra- 

tymai Ir kitokį blankaL
_ --------J

HEART 
FUND

ka rodo, kad iš 100 operacijų 
penkios nepavyko. Mat, kartais 
akies kevalas gali būti skHęs ar 
įtrūkęs. Tada, laike Operacijos 
visai suskyla, nervas sugenda ir 
akis palieka visai l>e regėjimo. 
Akies nervas sugenda ir dėl ki
tokių priežasčių.

L. J., Florida

HOMEOWNERS POLICY
F. Žuolis. Aeent 
8208'/, W.fitfl St 
Ev.rą. III.
60642, . 424-8654

Šute Far”» hr»* rrt Casual:/

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS j

Darba valandai: nuo 9 vaL ryti 
iki S vai vak. Šeštadieni nuo 

9 vaL ryto Iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarim*.

TU. 776-5162 arba 776-51M 
2549 West 63rd StraH, 

CMento. tŪ- 40629

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiOrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj^

• Pirkta meilė greit atvėsta;

6 — Naujienos, Chicago, 8, DL Friday, November 20, 1981




