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MASKVA ATŠAUKTU LYGU RAKIETU SKW
TREČIADIENI L. BREŽNEVAS

■ GRIŽO I MASKVA
IZRAELI? NEPATENKINTAS 

EUROPOS KARIAIS

TEL AVIVAS. —'Izraelio vy- 1 
riausybė, patyrusi, kad britų, j 
prancūzu, italų ir olandų kariai i 
nuo ateinant.u metu balandžio 
26 dienos pradės saugoti Sina
jaus kelius, kai iš ten pasitrauks ! 
Izraelio kariai, davė suprasti,!

i LENKIJOJE NUŠAUTI TRYS MAISTO 
i' ^REIKALAUJANTIEJI DARBININKAI

PREMJERAS JARUZELSKIS YRA PASIRYŽĘS ĮSAKYTI
, ? KARIAMS IEŠKOTI SLAPSTOMĄ MAISTĄ

Marš. Kulikovas klausė, z . ar kariai paruošti

Antradienį j Varšuvą atskrido' kad jis protestuos prieš tdk^nu-į 
Sovietų rharšalas Viktoras- Ku-. tarimą. EuruĘiečiai jau ankščiau ■ 
likOvės,' visų Varšuvos Pakto1 nekreipė tinkamo dėmesio į Si-1 
valstybių kariuomenės vadas. Jį najaus apsaugą ir solidarizavo j - 
pasitiko Lenkijos premjeras gen.! su pales'iniečių reikalavimais. | 
V. Jaruzelskis, kuris yra” labai j

[ susirūpinęs badaujančiais I” len- • 
’ kais ir' krašte besireiškiančiu

sias -badaujančių susikirtimas. . 
Įsimaišė policijai suėmė kelis 
įtariamus asmenis, juos tardys 
ir atiduos teismui. ■ '

” Lenkijos vyriausybei tenka 
spręsti svarbų, klausimą, nes gy
ventojai badauja, reikalauja duo 
nds, ęrsbalų. Vyrauja įsitikini
mas, kad krautuvių sandėliuose 
ir. pas stambesnius-ūkininkus 
dar yra maisto^į^ jie turimas

^^inaistp „atsargas slepia. Vyriau-
- ^rbė Aienori, kad pobeija darytų: 

kratąs. - Vyriausybė stengiasi 
siųsti karius į miestus, kurie bus 
įpareigoti patikrinti klėtis i.' 
kluonus, ar kartais ūkininkai ten 
neslepia maisto atsargu.

Lenkijos krtautųviiĮ. šaYįninkų 
unijos nariai praneša,. kad' visa. 
me ? krą|te_ ’'prasidėjo, ^ęrąmu- 

’ rhai ,<• trys ^hidnęs užirbnšŲį krku- 
tuviir savininkai •̂ gėriai’. 
ti; DešimŲjtūkšfanęių. krautuvių 
tarnautojų.ir kasininku mes darė 
bą,. n;ės nėra jhąįšto jr, krautu
vės- neturi? k”ą badaujantiems: 
parduoti ‘j . ?■■■; . ’ ’ f

Jeržy; Verigerski..tvirtina, kad 
krautuvių' tarnautojai* paskelbė 
streiką; nes meturi: ką ■ kostiume- 
riams parduoti. '

Z *

Varšuvoj laužo krautuvės

Tas pats Vengerskis tvirtina, 
kad Varšuvos priemiesčiuose 
žmonės laužo krautuvių dūris ir 
langus, braunasi į vidų ir grie
bia kas po- ranka pasitaiko. Var
šuvoje policija: visai nesistengė 
sustabdyti įsibrovėlių. Vengers
kis ragina vyriausybę imtis prie
monių badaujančią Varšuvą ap
raminti'.

VARŠUVA, Lenkija. —: Ke-_ 
liuose .Lenkijos miestuose įvyko 

- susirėmimų, su policija, dėl kre
čiamų namų. Vietomis badau
jantieji puolė, krautuves ir tikfi- 

ar kartais jose nebuvo pa-
- Šl^to maisto. .. ..

Badomo': mieste badaujantieji 
puolė maisto krautuvės, Susirė
mimų metu buvo nužudyti trys 
žmonės. Tai buvo pats žiauriau-

9 ~ „

1 Karių pareiga .' daboti, ” kltd r 
r strateginėse Sinajaus -pozicijose į 
į neįsigalėlų Izraelio priešai ir1 
i dar kartę nesudarytų 

, , , . -. . > Izraeliui. Kariai turi■lenku kariuomenes viršininkai ■' ,- • - ....... v■ - - ■ pareigas. Europuc-iat, pastsaky- (
1 darni uz palestiniečių laisvą apsi-!

r i sprendimą, gali būti jvetti į poli-j 
tines kontroversijas/iš kurių vė
liau kvla neramumu šaltiniai.

nerimu.
Maršalas Kulikovas, sutikęs •

gen. Jaruzelskį, be jokių kitų
' kalbų, tuojau jo paklausė
lenkų kariuomenė yra paruoš

ia kovai?” 1 A
Generolas Jaruzelskis, lyg ir j Tada ir Sinajaus? tinkama ap

nelaukdamas tekio klausimo, * 
ant greitųjų nesusigriebė ir pri
minė maršalui, jog kai kuriose 
Lenkuos srityse siaučia badas,, 
.kad lenku kareiviams reikią pri? 
žiūrėtu tvarką, .nes. Jenkį. poli
cija megali krėsti krautuvių ir 
ūkininkų. Gen. Jaruzelskis pri
minė Kulikpvui, kad dabartiniu 
metu Lenkijoje yra kitų ,-svar- 
besnių^įakąlų, Lenkų kągįaj pa-

ATSIRADO DVI PRAPUO- 
LUSIOSVIENUOLĖS

”-SANSALVADOR, Salvage? 
ras?-v- Prieš mėnesį Salvadore 
dingo dvi amerikietės vienuolės. 
-Jos išvyko į Salvadorą su spe
cialiais įpareigojimais ir sunkiai 
misnajiiTąi buvo 52- metų vie- 

?m^E^^3esh\Tteiner -ir 70 metų 
-Helen lawal-tey. -Kartu su -jomis 
■•buvo, vienas kunigas^'ir vienas 
; seminaristas. . -- . - .

Dabar paaiškėjo, .kad visi- ke
turi dvasiškiai ėjo nežinomais 
keliais, pasiekė - Gvatemalos. te-

sauga gagėtu nukentėti.

KUBA gavo ?SgPTXNW- ’ 
^O$ŠŲ LEKįUVŲ^,

KM?Y^y| EĮąį: -Motomis 
dienom i^S^iėtęi^karidohienės r 
va'dovybė; ^^iintėū'y 'KtJ>bą. t.l 7 į ritoriją ir ten pasiliko, nes .grįžti 

’•naujų"ir- .kąvai" tinkarnuAMS^l - ■ ■ - - -
lėktuvų. Manoma,, kąiįį “dabar • 
Kuba turėtus;karo lėktii'vūs.1 ati
duos /Njk.aragvąi.,' Jie; dar - tębe- 
tinka?;kbvomš,i bet Kulia grei
čiausia pasiliks naujarią įsiustuo
sius,. modemiškėšnius. :

Šiaurės; Atlanto- valstybės pa
žįsta atsiųstuosius rusu' lėktu
vus. Fle vadinami Fishbed.' Jis 
tinka kovoms ore, bet juos ga
lima naudoti ir kovai žemės pa
viršiuje. Jie skrenda du kartu 
greičiau už garsą.

■Viso pasaulio dėmesys nukreiptas į Amerikos,Kongresu-, 
kur Senatas ir-Atstovų Rūmai svarsto prięmgnes dofe-

- riui sustiprinti ir-krašto apsaugai padidinti-. V',.

AMERIKOS KARO VADOVYBĖ 1
-atgal į -Salvadorą1 -buvo gana 

■ sunku ir pavojinga.

JAV NESIŲS KARIŲ 
Į NIKARAGVĄ

WASHINGTON, D.C. — Sek-

Artėjant žiemai, j vieną batų 
krautuvę atvežė žieminių vyriš
kų ir moteriškų batų, kurie tuo
jau buvo išpirkti atsiradusios di
džiausio* minios. Žmonės pirko 
batus, visai nekreipdami dėine- 

• šid tį išmieras. Jie žinojo, kad 
batus vsiuomet galės parduoti 
arba iškeisti už maistą.

KALENDORĖUS

Lapkričio 26: Padėkos Diena, 
Leonardas, Švitrigaila, Gabe, 
Vingilas, Jauda.

Lapkričio 27: Valerijonas, Gir- 
dutė, Almantas, Voverė, Sko
mantas, Girda, Eidimtas.

Sauė teka 6:48, leidžiasi 4:22.
Oras debesuotas, šiltesnis, ga

li lyti.

Sekretorius Haig, pralei lęs 
dvi dienas Meksikoje ir išsi
kalbėjęs su M.ksikos prezi
dentu, grįžo j JAV. Jis ren
giasi kelionėn į Ženevą, kur 
pirmadienį prasidės konfe

rencija su Gromyka.'

AMERIKOS LĖKTUVAI PERSKRIDO VANDENYNĄ’ IR 
BOMBARDAVO DYKUMOSE PASIRINKTAS VIETAS

. KAIRAS, Egiptas. — Antra- stebėjusius karius nukrėtė šiur- 
dienį šeši galingi Amerikos lėk- pas.

• Nespėjo dulkės nusėsti, tolretorius Haig dvi dienas pralei-r tuvai atskrido. į Vadi Natrun 
’  ...............  įj sritį, paleido galingas penkių pačion vieton atskrido gręitię^do Meksikoje ir, be kitų Įsiparei- sr*Uj paleido galingas 
gojimų, plačiai aptarė įvairius šimtų svarų bombas, apsisuko 
klausimus su Meksikos prezi- >r grįžo į tą patį aerodromą, iš. 
dentu. Jam papasakojo-, kad ne 
tiktai Kuboje, bet ir Nikarag-1 
voje yra daug moderniškų gink- Į 
lų. Į Kubą rusai atsiuntė lėktu
vų, transporto laivus kariams 
iškelti į svetimas valstybes ir 
daug šovinių.

Sekretorius Ha:g prižadėjo ne-i 
siųsti JAV ginkluotų pajėgų Į. 
Nikaragvą ar Kubą, o Meksikos 
prezidentas prižadėjo- ofic 
užklausti Kubos ir Nikaragvos 
vyriausybes, ar jos nesirengia ■ 
įsiveržti į kaiųiynines valstybes. 
Jis patarė' to nedalyti. , .

kurto buvo išskride.
Tie Amerikos lėktuvai 

vavo manevruose, kurie 
suruošti Egipto dykumoje, esan- | 
čioje į vakarus nuo Kairo, artė
jant prie Libijos sienos. Lėktu- 

Į vai pakilo iš No'rth Dakotos vals. 
Į tijoj esančių Minot ir Grand 
Forks karo laivyno bazių. Pa- 
keliuje lėktuvai buvo perpildyti 
reikalingu gazolinu.

Atskrido šeši lėktuvą;. Jie nu- • 
sileido žemvn 10« tūkst. pėdų

* * -« Iir išmetė bombas j kariuomenes, 
vadovybės nurodytas vietas. Iš 
viso jie numetė iš 600 pėdų aukš
tumos po 27 bombas, sveriančias 
po 500 svarų.

Manevrus stebėjo 10 vals
tybių atstovai

Į Vadi Natrun buvo suvažia
vę dešimties valstybių atątoyai, 
kad galėtų stebėti didžiųjų JAV 
lėktuvų bombardavimą. Stebė
tojų tarpe buvo ir egiptiečių,

dily- 
buvo j

puolamieji lėktuvai, kurie -taik 
liai apšaudė kiekvieną nurody
tą taikinį.

Kai lik pasitraukė puolamiej 
lėktuvai, netrukus pasirodė ma 
lūnspamiai. Jie nuleido karius, 
kurie užėmė strategines vietas. 
Kareiviai turėjo- kulkosvaidžius 
reikalingus šovinius ir kitą ko 
vos medžiagą.

Karininkus labiausiai nustebi 
no tas faktas, kad Amerikos 
B-52 lėktuvai per 15 valandų iš 
Šiaurės Dakolos pasiekė Egipt< 
nurodytą vietą, atliko nurodytą 
paskirtį, atsisuko ir laimingai 
grįžo į Ameriką.

šie manevrai įtikino- egiptie
čius ir kitus stebėtojus,' kad 
amerikiečiai pasiruošę pasiekti 
tolimas vielas ir kirsti priešui 
skaudų smūgį.

DIDELĖS AUDROS 
ŠIAURĖS JUROJE

KOPENHAGĄ, Danija.—šiau
rės jūroje sekmadienio rytą 
siautė nepaprastai didelės aud
ros, kurios padarė labai didelius 
nuostolius naftos versmėms ir. 
jūroje esantiems įrengimams. 
68 mylių greičto’vėjas sukėlė di- 1
deles bangas, kurios sužalojo kurie pirmą kartą savo akimis! 
įrengimus. Laimė, kad galingas matė ir savo ausimis girdėjo 
malūnsparnis pajėgė išgelbėti sprogstančias bo'mbas. Ten buvo 
bokštuose dirbančius žmones. [ Sudano. Maroko, Izraelio, Jorda-

Vėjas sukėlė 16 pėdų bangas, nijos ir kitų Afrikos valstybių 
kurios persiliejo per užtvankas kariai stebėtojai. A 
ir labai Išgąsdino pakraščių gy-| Tų bombų sproginėjimas Va- 
ventojus. laivuose ir laiveliuose di Natrun srityje sukėlė tokį
buvę žvejai smarkiai nukantėjd, pragaru, kid ir saugioje vietoje kainavo J402.

— Advokatai prašo perkelt1 
atentatininką prieš prez. Reaga- 
nd gyvybę Jom Hinckley j 
Washington© proto ligonių viė- 
nutę, bet prokuratūra nesutin
ka. Jis turi stoti teisman.

— Brežnevas savd-vieton ga
lėtų parinkti kalis kandidatus, 

liet, jeigu nuo jo priklausytų, 
tai jis pasirinktų A. Gromyką.

— Penktadienj aukso uncija

Centro komitetas gali leisti L. 
Brežnevui baigti aptarti atomi
nių ginklų apribojimo- klausimą, 
bet gali ir nutarti, kad Brežr^e* 
vas turės išeiti pensijon. Vietaj 
Brežnevo.gali būti parinktas ki
tas žmogus. Apie atominių gink
lų apribojimą ji gali turėti kito
kią nuomonę. Tada klausimą 
reikėtų svarstyti iš naujo. Bit 
reikia manyti, kad tuo tarpu 
atominių ginklų apribojimo’ 
klausimą spręs Brežnevas.

—Rose Kennedy, buvusio pre
zidento molina, 91 metų, antra
dienį buvo nugabenta j ligoninę, 
kai ją- pradėjo kankinti stiprūs, 
krūtinės skausmai.

— Prof. Andrei Sacharovas ir 
jo žmona jau ketvirta diena ba
dauja. Jie reikalauja, kad So
vietai leistų jo marčiai išvažiuoti 
į Ameriką pas. Sacharovo sūnų. 
Sovietų valdžia jos nJeidįia.

SOVIETŲ POZICIJĄ RUSAI PASKELBS PIRMADIENĮ, 
ŽENEVOJ PRASIDEDANČIUOSE PASITARIMUOSE

BONA, Vak. Vokietija. — So
vietų valdžia pripažįsta, kad 
prez. Reaganas, prižadėdamas 
atšaukti visas Amerikos atomi- 

.iręs raketas iš Europos, padarė 
•didelį žingsnį pirmyn, bet So-, 
į Vietų, valdžia negali sutikti su 
Reagąno pasiūlymu. Sovietų val
džia atšauks tiek atominių rake
tų iš Europos, kiek jų atšauks 

iAmerika, o dėl kitų atominių 
ginklų atšaukimo reikia vesti 
pasitarimus, antradienio vakare 
dideliame ko’nferencijos atsisvei
kinimo bankete Bonoje pasakė 
Leonidas Brežnevas.

’ Brežnevas pripažįsta, kad pa
sitarimai su Vak. Vokietijos 
kancleriu Ijuvo labai naudingi. 
Pats Brežnevas pareiškė, kad jo 
jr Vokietijos kanclerio nuomo- 

’ aės nesutinka, bet tas nuomonių 
. skirtumas vieno nuo kilo toliau 
nestumia. Konferencijos pokal
biai kanclerį ir'Sovietų tarybos 
urmininką suartino.

Brežnevas pažymėjo susirin 
cusiems laikraštininkams, kad

, : jovietų valdžios poziciją pirma- 
;z'izfięnį iš^ėįtys Sovietų atstovai 
:V į^ėjievoj^. kada Sovietų: Sąjūn 

atstovai pradės kort- 
’ ėręnjcTją? ;atominių ginklų apri- 

c-' 
’ Antradienio nakti vakarienei 

: )iirnininkavo Vak. Vokiehįps 
kancleris H. Schmidt. Pries. p:x 

•ą savaičių jam buvo paclaryla 
;unki širdies operacija, prie šir 
lies raumenų prijungtas elekL 
os laikrodis, sustiprinąs širdies 

pulsą ir duodąs daugiau energi
es kanclerio darbui, bet susi Ii- 
cimuose su Brežnevu kancleris 

\dsą laiką gerai jautėsi, sekė pa- 
jįtarjnių eigą, greitai orientavo
si* ir čia pat pareiškė Brežnevui 

. :ad jis nesutinkąs su kaliais j 
pasiūlymais, nes jam atredu, 
<ad prez. Reagano pasiū’yma 
nivo praktiškesnis ir rimtės 
□is. Kancleris pareiškė, kad 
įuomonių skirtumai neturėti 
olinti Amerikos nuo Sovietų Są- 
ungos ,bet abu turėtų iešKOr. 
jūdo kompromisui surasti.

Kancleris Schmidt pasitarimu 
nc*u atstovavo šiaurės Atlante 
Sąjungą. Jis p stebėjo, kad jam 
abrausiai rūpi Euro; a. Jam pre

zidento Reagano pasiūlymas al
odo pats geriausias. Jeigu pa

našų nutarimą padarytų ir So
netai, tai Europos kiausima. 
)ūtų išspręstas.
Europos atominių raketų klau- 
;imas bus sprendi amas žene 
voje? Paaiškėjo, kad Brežnevas 
□tiks siekti kompromiso.

WASHINGTON, D.C. — S? 
natorius Charles Percy’ pareiškė, 
kad Sovietų Sąjungos Aukš 
čiausiCsics tarybos pirmininką0 
I>eonidas Brcžn.vas šHi metų 
gruodžio 19 d. minės savo 75 me
tų sukakų. Pats Brežnevas pa
pasakojo, k^d jis būtų norėję ! 
sutvarkyti dar ke is klausimus, 
bet nebežinąs, ar sveikata jam 
leis. Šiaip Brežnevas labai gerai 
orientuojasi tarptautinėje politi
koje, bet jį kankina artritas ir j 
apsunkina vaikščiojimą.

— Iki šio meto Pekino valdžia 
rūpinosi bedarbiais, o dibar 
juos’verčia iiškobs darbo, kitaip 
nieko nemoka.

■ ' SOVIETŲ VALDŽIAI 
J,.';. STIGS JAVŲ

■MASKVA, Rusija. 7— Komt- 
ni,štų partijos centro komi’e: i 
pats Brežnevas pranešė, kad šį- 
įą&t Sovietų- Sąjungai sags d:V- 
ndš, nes. šių metų derlius l*bn- 
mažas. Brežnevas pabrėžė, kad 
jau treti melai Sovietų Sąjunga 
turės susispausti diržus, kai So
vietų žemės ūkis nepajėgia pa
gaminti pakankamai duoAcs. 
šiomis dienomis pats ž.mė.s ūkiį 
mlnisteris patvirtino' Brežnevo 
žodžius. Sovietų valdžiai rd ia 
184 milijonų metrinių tonų ja
vu. bet šių melu derliu atneš 
tik 170 mil. metriniu to;.u.

Senatorius Chirks l’.ny, 
a'S’žve'fiant į Brežnevo am
žių ir jį smarka- kanki
nantį artritą, paslc’oėja. kad 
poliibiurjs jį gali pakeisti 
kitu partijos vadu, kurio po

litika gali būti kitokia.
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Mirtys isJnka daugumoje vy- 
itsiuo amžiaus ar ligos įsuktus 
žmones, Kūiie nesugeba pergy
venu klimato sezono paskelti-

lai atsitinka dėl to,kad tokie 
asmenys žiemos metu blogai 
ijmitinaso nesilaikė higienos 
reiKala vinių, z

Žiemo> metu žmonės papia- 
stai užsidaro šiltuose ir menkai 
vedinamuose kambariuose.

Tokie žmonės paprastai mažai 
juda ir praleidžia visą laiką ma 
žai deguonies turinčiose patal
pose. '

Be to, vyresnio amžiaus žmo
nės dalinai iš nuobodumo pei 
šalčius neišeina iš buto.

Riebalų koncentracija krau- 
juje smarkiai padidėja, vidmit 
metabolizmas pakrinka atsparu
mas ligoms sumažėja.

Tokio sezono metu geriausia^

tokių -žmonių gydymas, ypatin
gai aictmiescio gyventojams, tai 
išvykimas žiemos atostogų, k ui 
aois išvažiavus užmiestin.
Tokiose vietovėse pakeitus gy-1 

venimo, maitinimosi sąlygas it 
triukšmą patai tina visiems gi-* 
bau pažvelgti į gamtos grožį, o i 
esant toliau nuo diomiesšio 
atsitolinti nuo televizijos bei ra
dijo aparatų.

rl okios neužterštos gamtos prie 1 
globstyje, žmonės atitruks nuo 
didmiesšio tnukčmo, pagydys' 
įtemptus nervus.

Tokioms sąlygoms esant, vy 
resmo amžiaus žmonės sezoninį1 
oro pakeitimą lengviau pakęs. I 
Gi jaunesnio amžiaus žmonės, • 
gyvendami daugiau atviroje { 
gamtoje, nepajus vadinamo 
zoninio nuovargio.

valgjTnas.
Moderniais laikws, kai visi 

skuba ir skundžiasi laiko sto
ka, daugumas žmonių maistą 
valgo nesukramtydami, jį per 
greitai prarydami.

Nepakankamas mhisto su- 
kramtymas, ne tik atsiliepia į 
dantų atsparumą, bet ir nelei
džia burnoje susidaryti mais
tui’ virškinti būtinoms sei
lėms.

Dėl to pas tokius žmones at
siranda įvairūs virškinimo su
krikimai ir nemalonios skilvio 

žarn ligos.
Virškinimo ligoms išvengti, 
užmirškime gerai sukram

tyti valgį. Tuo būdu veikdami, 
apsaugosime sav 
ilgesnį gyvenimą.

I santykiams tarp Olandijos lt 
. JAV sukakties paminėjimo 
proga.

Olandijos gener. konsulas 
Cbicagoje Simone von Nfepen 
pirmąją 100 tulpių pumpurų 
siuntą įteikė merei Jane 
Byme. Daugelis tų tulpių pum
purų netrukus bus pasodinta 
State Street Mali — miesto 
centre.

APOPLEKSIJA KAI KADA 
IŠTINKA IR DLL MENKOS .

PRIEŽASTIES

se-

MDĮ

KĄ KITI RAŠO

Pittsburgh, Pensiivania.

Amerikiečiai per daug išgeria kavos
c ‘‘Healty Life" žurnalas, spaus-. no vyno mažą kiekį galite

dinamas N. Zelanaijoje, nese
niai štai ką parašė:

“Ameriklęšiai ‘ yra didžiausi 
kavos gėrėjai pisaulyje- Jeigu 
jie negautų kavos stimuliavimui 
jų nuvarginto kūno, jie negalė
tų pajudėti.

‘Tas nuolatinis stimuliavimas 
išsemia nervų energiją. Vietoje, 
kad pailsėtų, amerikiečiai

1S- 
už-

JŪS KLAUSIATE, MES ATSAKOME

ęeria 1 O
kavą ir verčia kūną tęsti darbą

nervuPasėkoje to, pasireiškia 
pakrikimas ir fizinis bei proti
nis nuovargis."

- Mums atrodo, kad Ameri 
kiečių tarpe tokių reiškinių nė
ra per daug, kaip N. Zelandijoj 
žurnalistas pažymėjo.

Palyginamai nedaug šiame; 
krašte yra tokių žmonių, kurie : 
savo nuovargį bando sumažinti 
vien tik kava gerdami. S.J. į

gerti, kas padeda žmogui 
migti.

Svarbu yra pamiršti visus, ctiė- 
nos rūpesšius ir nemalonumus.1

Pažymėtina, kad įtempti nėr- J 
vai ir visokios neramios mintys 
išblaško žbogaus miegą. |

Jeigu nemiga užsitęsia ilges
ni laika, tai reikėtų’ med. klini
koje ištirti, ar kas nors yra ne
tvarkoje su mūsų virškinime 
sistema, plaučiais, nervų siste-1 
ma ir pan. !

Vartoj mas plačai garsinamų! 
miego tablečių be med. gydy-! 
lojo nurodymų, gali pakenkti 
žmogaus sveikatai, nes tokios o
tabletės tik apmalšina nemigos 
simptomus, neprasalindamos tik 
rosios nemigo priežasties. >

* * *

VYRAI DAUGIAU NUKEN- 
ČIA

PATARIMAI TIEMS. KU-
RIEMS SUNKU YRA UŽMIGT] 1 

i 

^Tiems zmonem>. kurie dirba’ 
Sunkesnį fizini darbą, su už
migimu nėra problemų.
-fVisai kitaip yra su tais asme- Į 
m mis. kurie dirba raštinėse, ar- 
b’& jau poilsiauja, būdami pensi
joje. Pastariesiems norime su
keikti šitokius patarimus:

Pirmiausia reikia vakarie- 
• niauti bent trejetą valandų prieš 

einant gulti.
Jeigu sis patarimas nepadėtų, 

tai kukliau valgykite ir raudo-

Dar del palikimų ^persiuntimo 
į^op. Lietuvą

KL. Gal turite žinių^ kaip j 
ok. Lietuvą persiųsti paliki
mus? Ačiū. ’ /'

—Tadas B-skas

ATS. Ne. Benefitai nemoka
mi už tą mėnesį, kuriame ap
draustasis mirė.

X &

Pasakykite kokius šio 
Nacionalinis

Laikinas sąmonės netekimas, 
—apaplekcija, nevisada pasitaiko 
dėl žmogaus ligos ar jo kūno 
sužeidimo.

Kai kada žmonės apalpsta iš 
didelio džiaugsmo, iš baimės ar
ba net dėl per dag staigaus su
sijaudinimo, kitaip tariant, dėl 
nervinio sukrėtimo.

Apalpusių žmonių veidai pa-

ATS. IŠ Los Angeles, Calif., 
mūs skaitytojas*- J. K. tuo rei- 

I kalu rašo1: ■ Sk-aįėiau ana diė- 
I na "Naujienose’’ jūsų į klausi- 
j mus-atsakynius. kas liečia pa- 
Į likimus. Man gavosi įspūdis, 
; kad dar jums yra tas nežb 
: ma. Reikalas^yį-ą^.jok^: -

Vienas mano prietelius siun
tė -^OOO dol. Juos pavertęs į

Statistikos duomenys rodo. į 
kad gyvenamuose namuose pa
sitaikančiose nelaimėse, dides

nis skaičius nukenčia vyrų, ne
gu moterų.

Nuo laiptų ar nuo stalažų nu
griovus, tarp 15 metų ir 64 me
tų amžaus, vyrų mirtinai užsi
muša dvigubai daugiau, negu 
moterų. 4 *

Ne patys pinigai, bet nesuta
rimas. kaip tuos pinigus išleisti, 
atneša į šeimyninį gyvenimą 
mažesnius ar didesnius nesuta
rimus- *

KL.
krašto Senatvės
Institutas patarimus duoda se
njorams ? P. K-tis.

daugiau kapeikas už dolerį. 
Tada tuos, pinigus padaugino iš 
keturių ir gavo 12,000 rublių 
vertės čekiais, kur yra tam 
tikros krautuvės apsipirkti. 
Jis piikosi ^Žirgulį” patį ge
riausią, kur dolerinėje turistai 
moka virš 6,000 dol,? už 9,000 
rubliu 

c 

vertės
ir dar liko 3,(MX) rublių 
čekių apsipirkimui.

būčiau tuo tikras, pa
buvau Vilniaus juris-

Kad 
vasarį 
konsulate ir viską išiaiškinau. 
Norėjau mirusios žmonos var
du tilo pasinaudoti, bet jie aiš
kino, kad man sumokėjus tak
sus už žmonos dalį, palikimas 
teko man, ir jo siųsti tuo ke
liu negalima, kol aš eesu gy
vas.

(La lietuviams advokatams 
pasakojau ir rodžiau lapuką, 
kurį ten advokatė man išrašė.

Norvčaiu skelbti spaudoje, 
bvl mūsų spauda vis dar tebė
ra nusistačiusi prieš palikimų 
siuntimą pinigais. () tai bent 
šiuo metu 'labai vertingai su
naudoja gavę palikimą." 

-j-
KL. Jei asmuo gaunąs Social 

Sec. pensiją paskutinę mėne
sio dieną įnirtų, ar galės gau
ti čekį už tą mėnesį? .Irk*.

ATS. Minimas institutas sa
ko: "Kai jūs senstate, jūsų kū
nas pasidaro mažiau reaguojąs 
į karštį, ar šaltį.' šaltam Orui* 
esant, kai kuriuos seniorus ga
li ištikti akutinė hipoternia — 

kū- 
pa- 
eiti 
Gi 

orui

pas juos nukrinta vidaus 
Ho tenrperatuni. Tas jiems 
kenkia. Tuo atveju reikia 
pas medicinos gydytoją, 
karščių melu ir degnam 
esant, žmogaus kūne susidaro 
didesnis karštis, kuris gali 
būti siroko priežastimi. Tokie 

* negalavimai pasireiškia pas 
širdies ligomis .sergančius ir 
sergančiais diabetu (cukrali
ge).

KL. Aš laikau savo parašytą 
ir pasirašyta tstamenta užraky
tame stalo stalčiuje savo na
muose, tačiau mano bičiulis sa-t 
ko man, kad 
ke,saugumo 
posit box), 
kyti ką tuo 
nustato?

ti žinomi jūsų testamento vyk
dytojui. Daugiau žinių apie tes
tamentus galite rasti Sūduvos 
išleisoje knygoje KAIP SUDA
ROMI TESTAMENTAI..Ją ga
lite gauti Naujienų administra
cijoje. Kaina $3.00. Pašto.išlai-1 sidaro išbalę, jų oda esti- šalta.

Į Tai įvyksta dėlto, kad apalps- 
tant, širdis pradeda lėčiau plak
ti, kraujo spaudimas sumažėja, 
dėl tos priežasties į. galvos sme
genis patenka per mažai krau
jo.

Žmogaus širdis, it pompa, ku
ri pastoviai varinėja kraują gy
slomis. . L .

Kai žmogaus gyslos, vadina
mos arterijos, nepristato į sme
genis reikiamo kiekio kraujo 
žmogus apsilpsta ir nustoja- są
monės.

Čia iškyla kiekvienam klausi
mas — kas reikia daryti- žmogui 
apalpus? T ■ j

Visų pirma, sąmonės netekusį

PAGRINDO
— Permian manę 

vadinai aniuoliuku? o dabar 
nenori nupirkti man skrybė-

* <e Jį:

AR GALI GAUTI AVANSĄ?

KL. Aš bu vau nuvedęs savo 
senelį i Soc See. įstaigą, kad 
jL cJ^U-tų SSI pašalpą. Aš ži-1 

; uau, kad turi praeiti tani tik-į 
ras laikas, kol jo aplikacija 
bus patikrinta. Problema- yra 
tame, kad seneliui pinigai jau 
dabar reikalingi tam tikroms į 
sąskaitonms apmokšti. Ar gali: 
senelis dabar gauti iš anksto 
dalį išmokų (avansą) ?

Gytė S p-n ė

ATS. Jeigu SSI pašalpos 
prašytojas atatinka įstatymo 
reikalavimam' išmokom gauti

s t 
i

i

aš jį laikyčau ban- 
dėžutėj (safe de- 
Nfalonėkite paša-1 
reikalu

ATS. Veikiantieji 
nė vieną neįpareigoja, 
tamentą žmogus 
Svarbu tai,
kait ir kiti dokumentai turi bū-

įstatymai
M. N.

įstatymai 
kur tes- 

turi laikyti, 
kad testamentas,

Vyras:—Bet atsimink, bran
gioj t jog aniuolai nedėvi skry 
bėlių!.

* * *
ŠEIMYNIŠKAS PAŠNE

KESYS

•ir jis yra bėdoj,idant jis turėtų ' asmenl Teikia paguldyti tokio- 
grynų 'pinigų prieš reguliarų ! ie padėtyje, kad apalpusiojo ko- 
SSI čekio gavimą, Soc. See. H05 aukščiau iškeltos. Tuo 
įstaiga gali išmokėti jam sku-. ūdų padėsime to apalpusio as- 
bią avanso išmoką. Išmokėta- 
iš anksto avanso suma bus at- • 
skaityta iš pirmo reguliaraus 
SSI čekio. Avansinė išmoka 
turi būti grąžinta, jei pašalpos 
prašytojas būtų rastas neturįs 
teisės tokį išmokų avansą gau- Į 
ti. pr. š. ’

VALGYKIME NESKUBANT,
• TAS IŠEIS Į SVEIKATĄ

Geros sveikatos išlaikymas 
priklauso nuo gerai sukram- 
tvto-maisto ir nuo lėto be sku- 
bėjimo ir be nervinio įsitempi-

mens kraujui greičiau pasiekti 
galvos smegenis.

Apalpusiems galima duoti pa
uostyti amoniako (amonijos), t- 
y. tikriau sakanat palaikyti amo 
niako buteliuką prie jo nosies.

Sąmonės netekusį asmenį bū
tinai reikia nešti tokion patal- 

_ porų kur yra grynesnis oras.
Tik medicinos gydytojas, su

gebės iš aiškinti apalpimų prie
žastį ir patars, kas reikia dary
ti, kad ateityje neapalptų.

ir ■ &
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Visuomenei paguosti bado metais 
Turtingą puotą Liūtas sugalvojo. 

Išsiuntinėti vyčiai, žvėrys greitakojai 
Svečius pakviest Į puotą retą.

Stambių, ir smulkių veislių ten žvėrių, svečių, 
Pas Liūtą iš visų kraštų suplaukia. 

Nejau atsisakysi, kai karalius laukia? 
Riebi puota viliotų ir ne badmečiu.

Šit Kurmis, šeškas, Lapė šliaužia prie visų.
Bet Visą valandą atsilikta — vėlu: 

Visi svečiai jau prie stalų.
Bičiutei Lapei rūpesčių čia lig ausų. 
Smalsuolis šeškas gaišo prie upelio, 

O Kurmis blaškėsi be kelio.
Vteūok jų nieks išalkęs eit namo nemano.

Ana, prie Liūto palikta vieta tuščia.
Visi jie trys jdn veržiasi, kiek tik įmano. 

'‘Klausykite, draugai!! — pareiškia Tigras čia, — 
Vieta čionai plati, ne jums vienok: 

Ateis Dramblys
Ir pašitraukti paakys,

Ar net bldgrati: sutraiškins — it tatai žinok!
Todėl, jei jūs tlertdrit grfžti alkani,

Prie slenksčio šia stovėkite vieni, 
Jūs būsit sotūs — Dievui dėkui.

Priešakines vietaą tačiau ne jums palieka: 
Paskirtos jos žvėftnfoV&ikhbflnš sVorio, 

0 kas iš šmuikmenų štsčiorh pubtaut nenori, 
Tasai namie tepasilieka.

'J A Krylovas — Pasakėčios; vertė J. Valaitis;)

OLANDIJA PADOVANOJO
CHICAGAI 15,000 TULPIŲ

PUMPURŲ

Olandijos valdžia šį rudenį 
Chicagai padovanojo 15,000 
tulpių pumpurų. Tą žygį įvyk 
dė 200 metų diplomatiniams

— Kas, vakar, kaimyne, at
sitiko, kad jūsų langai drebė
jo nuo triukšmo ?

—-—-JSu žmona kalbėjomės.
— Aš tik jos balsų girdėjau, 
kur pats buvai?
— Aš klausiaūš.-.r ‘

BUVO TURTINGESNI

Vilniaus komunistinės spauda 
neseniai pranešė, jog nugriau
nant seną namą prie buvusios 
Pilies gatvės užtikta du ga
balai aukso po 20 svarų kiek
vienas. • •

Tai yra liekana iš anų “var
gingų’ buržuaziniu laikui

Grupė turistų Italijoje žval
gosi į Vezuvijaus ugniakalni 
Neapoly ir sako:

— Tai tiktas pragaras, —su
rinka amerikietis.

Anglas pažvelgia į jį ir šyp
sodamas tarė:

— Matai, amerikiečiai visur 
pasiekia, ne tik mėnuli, bet ir 
pragarą.

* * *
RŪPESTINGA MOTINA

— Prokuroras: — Gal pa
aiškinsite, kaip tai atsitiko, 
kad jūs užmušėte savo vyrą 
rre revolveriu, o vylyčia?

Kaltinamoji: — nenorėjau 
pažadinti vaiku.

o

Į ... Pasistiprini kalakutiena. Kalėdų senelis ruošias ' daibui

2 — NaujieitUs. Ctucavo. 111 .f Į
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DETROITO NAUJIENOS
IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Stasė ir 
dukrele

se as Albertas Misiūnas.
Vadovas prabilo sekančiais žo

džiais: ‘‘Brangūs jaunavedžiai 
— Birute ir Vytautai, dvasiš
kiai, pajauniai, jų ' tėveliai ir 
svečiai! Dėkoju jaunavedžiams 
Birutei ir Vytautui Petraus
kams už pakvietimą būti šios 
ouotos vadovai. Mes visi gerai 
žinome ir džiaugiamės, kad i 
mūsų visuomenę ateina lietuviš
ka — katalikiška šeima. Tuo 
mes džiaugiamės ir didžiuoja
mės, bet mes taip pat nepriva- 
■ ėtume atmesti ir tų, kurie su
kūrė mišrias šeimas”-

Po šių žodžių vadovas pa
kvietė Šv. Antano parap. kle
boną Alfonsą Babcrą palai
minti vaišes. Svečiai išgėrė už I 
:aunavedž:us tostą ir sudaina-! > .. * 
•70 ilgiausių ir laimingų metų. Į 
Po gerų užkandžiu buvo per- 
skatytas jaunavedžiams sveiki-

n

l t

A. a. Kazys Veikutis

Z. JUŠKEVIČIENĖ

VEIKAS PAVYZDINGAI ATLIEKA
JAM SKIRTĄ DARBĄ

(REPORTAŽAS Iš VJJKO SEIMO CU1VELANDE)

• Tęsinys) tiški, malonūs ir jam patogu su
jais dirbti.

VLIKo į.s^aliotinių pranešimai

Venecuelos krašto pranešimą 
pateikė H. Gavorskas. Jis pasa
kė, kad Venecuelos valdžia yra

Dr. K., Bcbetio ivsrk’.os prane
šimas VLIKp seimui jau buvo 
ištisai atspausdintas Naujienose 
lapkričio mėn. 10-11 -12 dieno-; 
mis, tad ir nekartujama. Tiek

: tik galima pasakyti, kad dr. K. kairiųjų rankose, esą sunku j 
j Bobelio veiklos pranešimas bu- jos spaudą ką nors rašyti Lietu-J 
į vo turiningas ir su giliu dvasiniu 
j nusiteikimu pateiktas, už ką 
! seimo dalyviai jam padėkojo 
iilgu ir skardžiu plojimu.
i

Stasės ,'r Juozo Janulevičių 
dukra Birutė ir dr. Reginos ir 
Petro Petrauekų sūnus Vytau
tas, lapkričio 14 d. Detroite šv. 
Antano parapi os bažnyčioje su 
mainė aukso žiedus. Jaunuosius 
sutuokė buvęs prieč dešimt me
tų tos parapijos klebonas kun. 
Valteris Stanevičius. Kaip ten 
bebūtų, reikia pastebėti, kad 
žmogaus gyvenime didžiausia 
šventė — tai vedybos. Lietu
voje anais senais laikais vestu
ves švęsdavo labai iškilmingai 
ir net tris dienas, o kartais ir 
ilgiau. Nenuostabu, kad Birutės 
Janulevičiūtės ir Vytauto Pet
rausko vestuvės visų detroitie- 
člų laukiamos, kad jos iškilmin
gumu ir lietuviškomis tradicijo
mis buvo išskirtinos.

Birutės tėveliai — 
Juozas Janulevičiai
auklėjo pagal visas lietuviškas 
tradicijas. Man ir daugeliui de- 
tretiečių Birutė gerai pažįsta
ma ir žinoma- Baigusi gailestin
gųjų seserų mokyklą, dabar, p s 
gal savo specialybę, dirba dr 
M. Miškinienės raštinėje. Vie
nu tarpu buvo įsijungusi į Det
roito Lietuvių Organizacijų cen 
tro valdybą ir aktyviai reiš
kėsi.

Gi dr. Reginos ir Petro Pet
rauskų sūnus Vytautas man dai 
daugiau žinomas, kaip visuo
menininkas,turįs gabumų muzi 
kbje, puikiai valdąs akordeoną 
ib kitus muzikos instrumentus. 
Jis,tai tas.kuris vadovavo Wind
soro mergaičių ^kvartetui “Auš
rą’’ ir įgrojo daugelį dainelių 
į plokštelę.
t Vytautas yra suorganizavęs 

orkestrą ir dabar-tam orkestrui 
vadovauja. Jis ir savo vestuvė
se dirigavo minimam kvar-, 
tętui, kuris keletą dairių ;į>;adai-: 
riavo prie orkestro. .-. į ,

yytgųias .'\,L)ūvb;'
DLO.C . valdybą, . kaip kultūri
niams reikalams; vadovaą.. Už 
baigęs Detroito Muzikes mo
kyklą ir dabar naudoja savo įsi
gytą profesiją.
.;Pagarba tėvams .Jariulevi- 

čjams ir Petrauskams, kad iš
auklėjo patriotus vaikus.

' Iškilminga puota įvyko Die
vo Apvaizdos parapijos salėje. 
Įžengiant Į salę jaunavežiams, 
tęvai Janulevičiai ir . Petraus
kai pasitiko juos su duona ir 
dniskaj, įųžsigeriaixt vynu. Jau- 
niesierife’ -ir pajauniams įžygiuo
jant : į. salę, publika sustojo ir 
šiltai plojo. Orkestrui gojant, 
apėjo ratu pro svečius, pasisvei 
kino ir susėdo už garbės stalo 
Programai vadovavo lietuviškų
melodijų redaktorius ir prane- plojo.

mt> ŠąjūlĮžib atstovas, kalbėjo - 
Melbtovo-Ribbentropo akto pa-^ 
naikinimo' reikalu. Pasakė, kad; 
L. A. Sąjūdžio vardu yra para-' 
Sytas raštas Vakarų Vokietijos;’ 
valdžiai ir gautas reikšmingas.^ 
atsakymas. Atsakyme parašyta^ 
kad Vakarų Vokietija nepripa-* 
žino ir niekad nepripažins Sovie*" 
tų Rusijai Lietuvos užgrobimo.

Ped. A. Rinkūnas prašė VLI- , 
Ko valdybos pasakyti pavardes' 
asmenų, kurie atsisakė Mažosios 
Lietuvos prijungimo prie Lietu
vos. Klausimas be; atsakymo. 
Kalbėdamas VLIKo namų įsigi
jimo reikalu, pasisakė už tokių 
namų įsigijimo būtinumą, tik 
siūlė pazonduoti dirvą, kur to-’ 
kie namai turėtų būti perkami, 
ar slatc'mi. Kalbėjo ir Afganis
tane kovojančių lietuvių po So- 

I vietų Rusijos vėliava reikalu, 
prašė VLIKo valdybos painfor- 

! muoti afganistaniečius, kad lie-

nimas, gautas iš Baltųjų Rū-1 —_ 
mij, Washington. Po sveikini- j 
•no daina: Jau, jau bernužėli,! 
jau tavo valia ir kitos dainos.

Po poros humoristinių saki-j 
nių, vadovas pristatė jaunave- 
dių palydą: pirmąją pajaunę 
Aldoną Petrauskaitę, jaunojo 
sesute, ir dr. Arūną Vaitiėkai- 
ti. Laimą Pusdešrytę ir Kęstuti 
Mcmani,Lidiją Puodžiūnaitę ir 
inž. Edį Klimą, Sindi IlijanicE 
ir Alfredą Puodžiūną, Teresė-į 
lę Kavaliūnaitę ir Vytautą Ne- Į 
manį. Pristatė: svečius ir is to
liau atvykusius: Angelę ir Joną 
Puodžiūnus ir Anelę Ragažins- 
kienę, iš Philadelfijos; Eleną ir 
Jurgį Mazulaičius, i

Svečių dalyvavo apie tris 
šimtus; ūžė, kaip bitės avilyje. 
Labai puikias vaišes paruošė pa
tyrusi lietuvė Šeimininkė Bro
nė K:aulėnienė, gausiam būriui 
jaunų padavėjų padedant,
vaišių jaunavedžiai išvyko po
vestuvinei kelionei.

Po

JAU METAI BE AKTORIAUS 
JUSTO PUSDEŠRIO

Praeitais metais lapkričio mėn. 
1 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu 
ręžisorius ir aktorius, “Alka” 
dramos kolektyvo vadovas X. 
Pusdešris. Lietuviu X namuose'

ro pirmininkas Kazys Veiku
tis. Velionis buvo gimęs 1902 m. 
vasario 15 diena Linkmėnuose, ■ 
Švenčionių apsk. Mokėsi Šven- į 
čionių gimnazijoje ir Panevė
žio Mokyt. Seminarijoje. Vil
niaus, krašto lenkų žandarų bu
vo kalinamas už antilenkišką 
veiklą.

Apie , velionį K. Veikutį) jau

VLIKc veiklos kliudymas 
kenkia Lietuvos laisvi

nimo reikalui , ;

(Dr. K. Jurgėlos, VLIKO vice
pirmininko' politiniams reika

lams, pranešimo ištrauka)

Dr. K. Jurgėla savo praneši-
—. ine pasakė, kad Mšdri-do konfe

rencija Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo reikalais su
teikė kelias naujas galimybes 
konferencijas dalyviams prabil
ti Lietuvos klausimu, reikalau
jant suvereninių valdymosi tei
sių atstatymo Lietuvai ir duo
dant progą nusiskųsti ■ dėl žmo
gaus teisių nuolatinio pažeidinė
jimo Sovietų pkųpuo'tojė, Lietu-, 
Vojeį. ■ ; t ;'

K. Jurgėla pasakė, kad Eltos'
pareigūnai Washingtone palaiko 

j. Įnuolatinį ryšį su žmogaus teisių 
komisija Madride, ją aprūpiną 

^ naujai gaunamais dokumentais, 
ąą^'’duomenimis apie faktiną padėti 
•įį^t-dk- Lietuvoje.. Kalbėdamas vi-_Juozą ir As-j bUVo suruoštas metini prįsi- 

tą’ iš Hameltono, Kanada;- dėdę 1 minimas. Trumpą žodį tarė “ 
dr. Sviderską, Gražiną Sviders-1 rįaus Girėno Klubo pirm, 
kaitę ir Olę Klimienę, iš Cle-1 Milkus. Po trumpo žodžio 
velando ir daug svečių iš kai- skaitą skaitė Vladas Pauža, 
•mynįnio Windsoro. J žvelgdamas Justino nueitą

Da-
E-;

P~' 
ap- 
ke-

Programos vadovas jaunave-] Iją.Po jo žodžio 3 aktoriui* «Ka. 
;dži,ąms-;Birutę! ir Vytautui. Pet-’ 

<’’rattšk^mš,’ - ’visų- ^susirinkusių 
vardu, palinkėjo neužsidaryti 
šeimos židinyje, bet darbuotis 
ir visuomeniniame gyvenime.

Užgrojus tradicinį valsą, jau- 
navedėiai išėjo šokti. Įsijungė, 
ir pajauniai ir visi svečiai. Su 
orkestru jungėsi buvusio Wind
soro mergaičių kvartetas “Auš
ra” su dainininkėmis: Laima 
Tautkevičiūte - Lukošiene, Al
dona Tautkevičiūte, Rūta cerš- 
kute - Valaitiene ir Irena Čerš- 
kute. Nors jau nemaža laiko 
prabėgo,kaip buvęs Windsoro 
mergaičių kvartetas nebedan; 
navo, bet čia nepaprastai dar
niai padainavo. Nuostabiausia, 
kad jų akomponiatorius buvo 
jaunavedės V. Petrauskas. Dai
nininkėms ' svečiai šiltai pa-

*- d t ' j .

zys Gfricius, Vincas Zebertavi- 
čius ir Vytautas; Ogilyis'<^kla^ 
mavo iš velionio? užrašu: -Mūsų 
tėvų šalis Lietuva, Nuogi kąr-- 
dai ir Nuotaka Vaidilutė.

Minėjime dalyvavo jo žmona 
Onutė -ir gražus būrys Justino 
gerbėjų.

Po minėjimo, buvo pietūs.
* * *

JAU METAI BE VISUOMENI- 
ANINKO POLITIKO KAZIO r 

VEIKUČIO į

• Praeitais metais lapkričio 
mėn. 4 d. atsiskyrė su šiuo pa
sauliu lietuvis, Vilniaus kračto 
rezistencinis reikėjas, Vilniaus 
krašto Lietuvių Sąjungos ; ilga
metis pirmininkas, Atgimimo 
Sąjūdžio narys, buvęs' Detroi
to Lietuvių Organizacijų cent-

šiame dienraštyje buvo rašyta,! 
tai nebekartesiu kas buvo pa
rašyta. Kadangi aš buvau gi
liai įsitraukęs į Detroito Lietuj 
yių ^Organizacijų Centrai veikloj 

’ tai pritraukiau ir. K.; Veikuiį; J 
ilgus,.ižėtus- su juo .dirbau.-

' y. ... . ,
1969 ih. .rugpjūčio'.30-31 d. sųV daus politikos reikalu, dr. Jur-: 

’ruoštame Detroite Amerikos- gėla pasiskundė 
Lietuvių-Kongrese (Stetler Hil--. 
ton viešbutyje) K.. Veikutį iš-, 

i rinkome ^pirmininkui Darbo bu- 
ivo daugj Nbrš K. Veikutis ir ne- 
stiprids sveikatoj bet kongresą 
•pravedė neblogai. Po' trinka tu
riu- irt tūoinetinę programą. Tuo 

' kartu, buyb' galima pritraukti 
ir’ jaunimą, bet vėliau jau f 
pradėjo jaunimą nustatyti prieš 
ALTą. L : H \ - - s ' Ą

Velionis K? Veikutis buvo po
litikas. Įsijungęs į VLIKo veik-- 
lą', grięžtąi laikėsi idėl \Vilniaus, 
krašto šienui pųspttymo. i , 

Detroite -išgyveno-3Q metų.? 
Bendradarbiavo Spaudoj; ir; skai
tė. ir j Ūaujienas. Siaariien•• j aų 
mėtai-kaipi ilsisi •DetfditoVtoo'd 
merre* lapinėse.; Šitų mėtų lap-J 
kričio 15 d., dalyvaujant drau
gams bei artimiesiems, pašven
tintas ant jo kapo granito ak- ‘ 
muo su užrašu.. Šventinimo ce
remonijas atliko Šv. -Antano pa-

dėl VLIKo1 
i.veiklps trukdymo iš šono. Pa-? 
sakė,, jog. normalią veiklą tebe- 
kijudo įneš po'rą metų prasidė- 
įūsieji ’ir - tebėtęsiami politinėn 
veikloj pasišovusių asmenų prie
kaištai; bei, puolimai gyvu žodžiu 
ir spaudoje prisš nusipelniusius 

‘lietuvių kukėjus. Tų disidentų 
pastangos ne tiktai skaudžiai pa
žeidė ligi tol politinėje veikloje 
buvusį lietuvių vieningumą, bet 
dargi savo neatsakingu elgesiu 
paniekino ietuvos valstybingu
mą. Tokia įtempta padėtis ir 
dvilypumas,-be pasitarimų savi
ta rpyj e, politinėse pastangose 
kenkia ir darbuotojų nuotaikai-;

Dr. Jurgėla pasidžiaugė, kaži 
jo asmeniniai ryšiai su visais 
VLIKo valdybos nariais yra tak/

vos laisvės reikalu, bet yra ieš-' 
komi ir randami kiti keliai iš-, 
nešti į viešumą Lietuvos laisvės 
reikalą.

Argentinos krašto' pranešimą, i 
pasirašytą Leonardo1 Sruogos,' 
perskaitė VLIKo reikalų vedėjai 
M. Samatienė. Pranešime rašo
ma, kad Argentinos lietuviai turi, 
užmezgę ryšius su vietos spau-! Afg^ta’rie'yra tik^prie 
dos žmonėmis ir vietos viešoje ............................ .. . .
spaudoje yra dažnai parašoma į 
Lietuvos laisvės reikalu, skel
biami pavergtos Lietuvos žmo
nių politinio, religinio persekio
jimo faktai.

Prancūzijos VLIKo veiklos!
.pranešimą prisiuntė-B. Venckų-j bą ir padėką VLIKo pirminin- 
vienė. Pranešimas bus atspaus- j kui dr. K. Bobeliui .už didelį'pa- 
dintas Naujienose ištisai. | sišventimą VLIKo veiklai. Siūlė

VLIKas turi ryšį;ir su Brazi-- atremontuoti Lietuvos pasiunti- 
lijos lietuviais per Tautos Fo 
do įgalio'tinius lietuviu koloni-įjuos padaryti gyva, veiklia VŲI-’

VLIKas tup . ryšininkus -j būstine.
j J. Giedraitis siūlė nupirkti 
j VLIKui namus Washingtone ir 
j juose įkurti ir ELTds įstaigą.

Laikraštininke, publicistė Au- 
(Pirmininkavo Stiklorius) ; rebja Balašaitienė kėlė VLIKo 

Al. Misiūnas kalbėjo Suvalkų j veiklos tęstinumo reikalą; siūlė, 
Trikampio reikalu. Pasisakė,; kad VLIKui priklausaničos grj- 
jog esą daromi žygiai, kad lietu-1 Pės pasirūpintų VLIKo darbuo. 
viai galėtų pačių statytoje Sęi-Į tojų jaunu prieaugliu.
nu katedroje lietuviškai melstis, j Įg Petrauskas ir j Giedraitis 
Prašė ir VLIKo paramos. ’ į pasisakė prieš VLIKo įkurdini-

Al. Regis, kalbėdamas Mažo- ; mą. Lietuvos atstovybės namuo- 
sios Lietuvos prijungimo priejse Washingtdne,,. nes tai nelėi- 
Didžiosios Lietuvos reikalu, pa-ld^;a diplomatinis statutas. Po
sakė, jog Sovietų Mokslų akade-1 kiuose namuose gali reziduoti 
mijos narys Kušneris yra išlei-l diplomatai. Net ir Lietuvos 

. dęs knygą, kurioje'Mažoji arba prezidentas A. Smetona negalė- 
- Prūsų Lietuva yra priskirta Lie- jo juose pernakvoti. Tai taisyk- 
tuvai; 'kvietė; šią knygą vertinti ir jos .reikia laikytis.

: kaip dokumentą.' Kalbėdamas Be tcf t„ ' p€fr3i,ska<. 
;žydų reikalu,'‘ pasiūlė nedaryti gana klausima:

į vartos kariai ir kad juos tik ši
taip ir traktuotų, jei jie pakliūtų 
į afganistaniečių nelaisvę.

J. Daugėla, Lietuvės Valstie
čių Liaudininkų veikėjas, kvietė 

; seimo dalyvius pareikšti pagar-

nybės rūmus Washington® ir

rapijos klebonas kun. Alfonsas
Babonas. . •. r-’

Ant., Sukauskaš.

| SIUNTINIAI Į LIETUVA
K- . MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

J 2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787 
5
/ Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,
53 MARIJA NOREIKIENS /’

D. KUHLMAN. B3- Realrtmobu

Cosmos Parcels Express Corp. Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 meta studijavęs, kaip

'ta

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2737

Y . V. EALANTINAS

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

* >OF£S TINGAI ISPTLDGXI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo

•n'

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 525. Kieti viršeliai. Paštas 52,

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

jose.
Vokietijoje ir Italijoje.

Klausimai ir diskusijos 
dėl pranešimų

des knygą, kurioje' Mažoji arba prezidentas A. Smetona negalė-

iškėlė
Kaipžydų reikalu,'‘ pasiūlė nedaryti

klaidos ir; neprisiimti..neužtąr- ^ktų. SUpralti, jeJtuose kraš- 
nautoš kaltės: niekad ir niekui į (Uose. kyr ngra oficialios teisinės 
nerašyti, kadtiietuviai Šaudė žy-| ietuvos atstovybės, ypač pro
sus, kas yra netiesą. J komunistiškuose kraštuose, bū-
'■ J? Pažemėiias siūlė bendra-Į tų steigiamos VLIKo' atstdvy- 
darbiauti su žtdais : ir metamus .^ės? . . Ą - '
kaltinimus vieni-, kitiems nu
kreipti pozityvia linkme.

M. Blynas, Lietuvos Atgimi-

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno- ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsnkog, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotrankomis ff 
M. K. Čiurlionio, M. Šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varna 
kūrybos paveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim{« 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja t2.

• 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 
parduodama tik už 52. u j

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričiu duomenimis? Aprašymai įdomūs; kiekvienam 
HetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritdvardžių pavadinimai tr jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

'• KĄ LAUMES UfMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atri- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 53. j

'• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraK 
tM Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

>- SATYRINIS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 206 p*L knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina S2.

Knygož gaunamos Naujienoje, 1735 So. Halated St, Chicago, 
IE *^<508. ūžšalšikt paltį, pridėti SoSari fSitflkflnw SfaMomc

S — Nanjiennsk Chicago, 8. Ul FrMay, November. 27, 19S1
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NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
mo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vtL

Esame dėkingi už visas gerybes
Ketvirtadienį, lapkričio 26-ąją — Padėkos Dieną, 

kartu su visais amerikiečiais minėjome tas gėrybes, ku
rias Amerika mums davė. Davė ne tiktai mums, Antrojo 
Pasaulinio karo metu pajėgusiems pasprukti nuo komu
nistų, didžiausią vergiją visai žmonijai nešančių, bet ir 
tiems, kurie šio šimtmečio pradžioje ištrūko nuo caro 
valdžios persekiojimų, nuo tikybinių kovų, tarpusaviu 
žudynių.

Esame dėkingi, kad Amerika mus apsaugojo nuo pa
ties žiauriausio tirono pasaulyje^ kuris pavergė šimtą mi- 
Tljcėr.j Rytų Europos žmonių, atėmė iš jų visas santau
pas, iš derlingiausios žemės padarė sovietinius dvarus, 
vadinamus sovehozais, ir išvežė visą derlių Sovietų poli
cijai ir karo jėgoms,'Lietuva buvo pavergta prieš 40 metų, 
o prieš du metus pavergtas Afganistanas. Eilė buvo at
ėjusi Lenkijai pavergti, bet Amerikos rimtas Įspėjimas 
paprastų darbininkų pasiryžimas kovoti už kiekvieno 
lenko teises, prisiminimas žudynių Katyno brūzgynuose 
pastojo kelią naujam Sovietų ekspansionizmui.

Esame dėkingi Amerikai, kad mums davė progos at
sistoti ant savo kojų, gauti darbo, žmonišką atlyginimą, 
pasistatyti pastogę, leisti Į mokyklas vaikus, apsirengti, 
sočiai pavalgyti, laisvai rūpintis savo kultūriais ir dva
siniais reikalais, dalyvauti visuomeniniame Amerikos pi
liečių gyvenime ir, svarbiausia, laisvai pasakyti savo nuo
mone įvairiais visuomeniniais ir kultūriniais reikalais.

Esame dėkingi Amerikai, kad leido mums naudotis 
spaudos laisve ir kelti gerus ir ne tokius jau gerus visuo
meninio ir kultūrinio gyvenimo reiškinius. Džiaugiamės, 
kad turime teisę leisti Naujienas ir jose kelti visus poli
tinius ir filosofinius klausimus, kurie mums atrodo vie
šai yra keltini. Buvo laikotarpių, kai Naujienos buvo 
skundžiamos, traukiamos teisman ir bandyta jas užda
ryti, bet Amerikos teismas, išnagrinėjęs skundus, priėjo 
išvados, kad Naujienos kelia klausimus, nešančius dau
giau šviesos ir kultūros Į lietuvišką gyvenimą.

Buvo užėjusi politinė banga, kuri Naujienas ir jų 
bendradarbius šmeižė, niekino, o Naujienų redaktoriaus

paveikslą pastatydavo savo piknikuose ir imdavo po pen
kis centus už sviedinio pataikymą į redaktoriaus nosį 
arba kaktą. Tas redaktorius redagavo šį dienrašti iki 
80 metų amžiaus, o pinigus ėmusieji už sviedinius visai 
užmiršti; net organizatorių vardai jau užmiršti.

Laisvos spaudos priešai prieš trejetą metų ir vėl pra
dėjo pulti Naujienas. Jiems rūpi Naujienas uždaryti ir 
visiems Amerikos lietuviams diktuoti, ką jie turi daryti 
ir ko nedaryti. Jie bandė pagrobti Amerikos lietuvių or
ganizacijas Į savo kontrolę, valdyti pinigus ir atitraukti 
biznierius ir taip ekonomiškai kenkti Naujienoms. Jie 
pakenkė, bet Naujienų neuždarė. Jie pradėjo skelbti, kad 
Naujienos užsidarys, kad jau gyvena paskutines dienas, 
bet mums labai smagu pranešti, kad tokio dalyko nebus. 
Naujienos eis kaip ėjusios. Naujienoms paskutines dienas 
pranašavo kelis kartus, bet turime vitlies, kad Naujienos 
gyvuos ilgiau, negu nelemti savanaudžiai pranašai.

Esame dėkingi Amerikai, kad ji turi laisvąją spaudą, 
kurioje galima laisvai kalbėti apie visuomeninio gyveni
mo reikalus. Savo laiku Naujienos vienos kėlė nelemtus 
lietuviško gyvenimo klausimus. Naujienos turėjo kores
pondentų visose didesnėse Amrikos lietuvių kolonijose, 
kurie nuolat pranešinėjo apie lietuvių nuotaikas. Nau
jienos džiaugiasi, kad jos ne vienos. Naujienų keltais klau
simais susirūpino ir Clevelande leidžiama Dirva. Vaka
rykščiame Naujienų numeryje atspausdinome paskuti
nio Dirvos numerio įžangini “Jei negalime pasakyti visos 
tiesos, verčiau tylėkime”.

Norėjome padaryti trumpą komentarą apie Dirvos 
keliamą problemą, todėl minėtą įžangini atspausdinome 
ištisai, kad skaitytojai žinotų apie ką eina kalba.

Pasirodo, kad Amerikos lietuviams savo valią pri
mesti norinti maža tremtinių grupelė darbuojasi, kad ga
lėtų Amerikos principus suprantančius ir Padėkos Die
nos idealus žinančius nukreipti nelietuviška ir nekrikš
čioniška kryptimi. Jie sako ir rašo, bet visos- teisybės ne
pasako. Pasirodo, kad Algimantas S. Gečys, amerikiečius 
lietuvius nuo Padėkos Dienos principų nukreipti noris po
litikas, prieš kelias dienas išsiuntniėjo visiems lietuviš
kiems laikraščiams pranešimą apie svarbų “kultūrinio” 
darbo Įvyki. Laišką gavo visi Kutkaus vadovaujamos 
Bendruomenės atsakingi pareigūnai. Bet laiško negavo 
Naujienos. Gečio laiškų jos negauna, nes Naujienoms at
rodo, kad Gečys traukia jo žinioje esančias organizacijas, 
komitetus ir lygas ne tik nelietuviška, bet ir ne Ameri- ■ 
kos kryptimi. Naujienos jau anksčiau nurodė, kad Gečio 
kontroliuojami jauni vyrai ir moterys nesilaiko faktų, 
mokslinių metodų, bet traukia i Pytus.

“Dėl devintųjų lituanistinių kursų Vilniuje JAV 
LB Visuomen. reikalų taryba išsiuntinėjo Įvairiems 
veikėjams ir laikraščių redaktoriams laišką su šie
metinių kursų planu — 5 lakštai. Pasirašė Algiman- 

, tas Gečys. Šios informacijos tikslas — laiškų gavėjų 
akiračius naudingai praplėsti, o spaudos žmonėms 
panaudoti tas žinias “viešosios opinijos formavimui”.

Pirmam lakšte tų kursų klausytojams Įžangos 
žodis: Vilniaus universitetas, vienas iš seniausių Eu
ropoje, 1979 metais atšventė 400 m. sukakti; jis pa
vadintas “žymaus lietuvių politiko ir kultūros veikėjo 
Vinco Kapsuko vardu; kursų laikas — 1981 m. liepos 
6 d. ligi rugpjūčio 14 d.; Į kursus pakviestas 21 užsie
nio lietuvis. Vadovai: S. Lapinskas ir A. Jakubačio- 
nis. Lietuvių kalbos pratybų dėstytojos: D. Tarby- 
daitė ir B. Jatautaitė. Vieta: Universiteto Filologi-

JURGIS JĄŠINSKAS

(Tęsinys)

Vienok ir šiame reikale neap
sieita be “misterijos”: apie šią 
“biznio” atrakciją nebuvo ir nė
ra painformuoti Draugijos na
riai, atsieit, savininkai. Viename 
mėnesiniame narių susirinkime 
buvo iškeltas toks klausimas: 
“Yra žinoma, kad p. J- Kapočiui 
buvo išnuomota dalis II-jo aukš
to linotipui ląikyti ir dalis IV-jo 
aukšto sandėliui. Ar galima su
žinoti. kokiomis sąlygomis ir ku
riam laikui toji sutartis yra pa
sirašyta?”

Į tai paklaustasis atsakė maž
daug šitaip: •

“Taip, tas yra padaryta, bet

ir Itai kurtį vaidyboje nesan
čių Draugijos narių pastangomis 
įsrteigtą bankinio pobūdžio vie
netą “Taupą*’. Tai labai svarbus 
ir jau seniai Bostone buvęs rei
kalingas finansinis vienetas, ku? 
riame to vieneto nariai galės sa
vo santaupas pasidėti, gaudami 
didesnius negu kituose to pobū
džio įstaigose nuošimčius, galės 
gauti jų įvairiems reikalams ir 
palengvintomis sąlygomis pas
kolas, o taip pat ir pelno dalį, 
atitinkantį įdėtos pinigų sumos 
dvdį. Panašaus pobūdžio taupy
mo vienetai, anksčiau lietuvių 
įsteigti, pvz., Kanadoje ir New 
orke, labai gerai veikia, operuo
dami net miljjoninėmįs kapitalo 
gumomis.

Taip pąt labai pagirtinos tos 
valdybos pastangos kuo plačiau- 
riąi į Draugijos veiklą įtraukti 
Jaunuosius lietuvius ir lietuvai
tes.

Dabartiniu metu toji valdyba 
yra užsiėmusi naujos, 1982 metų 
valdybos rinkimų, būsimų gruo
džio mėnesį, organizavimu-no- 
minavimu bei jų pravedimu. Ar 
tuos rinkimus pravedant, vėl bus 
suorganizuotas, kaip preitais me-

aš tos sutarties nuorašo čia ne
turiu ”

“Tai gal ateinančio mėnesio 
Ęusitinkime tos sutarties tekstą 
bus galima išgirsti?”

“Taip, bus galima.”
Sekančio mėnesio susirinkimo 

eigoje apie tai nebuvo užsimin
ta. todėl ta susirinkimą baigiant,
vėl buvo pirmininkui tas jo pa- t tais, devynių “vilkų” kolektyvas, 
žadąs primintas. T tai gautas la
koniškas atsakymas: “Ar aš tą 
žadėjau..?” Tuo visas reikalas 
ir pasiliko užsklęstas.

Tęsiant So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos 1981 m. val
dybos veiklos ryškesnių žygių 
aprašymą, reikėtų paminėti jos

jos fak. K. Būgos ir Baltų filologijos auditorijos. 
Kursantai apgyvendinti 232007 - Olandų 53.”

Į ■ - (Dirva, 1981 m. lapkričio 19 d., 3 psl.)
Tvirtinti, kad- Vincas Kapsukas yra pažangus lietu

vių politikas ir kultūros veikėjas, gali rašyti tiktai apie. 
Kapsuką nieko nežinantis Gečys. Kapsukas vos baigė ke
turias Seinų kunigų seminarijos klases, iš kurios jis buvo 
išvytas. Jis bandė mokytis Liepojuje ir Šveicarijoje, bet 
niekur nepajėgė kvotimų išlaikyti. Jis metėsi i politiką. 
Pradžioje prisiplakė -prie lietuvių socialdemokratų, bet 
greitai persimetė pas bolševikus. Su bolševikais jis visą 
laiką bendradarbiavo. Gen. Michailas Tuchačevskis kar
tu su pulk. Vytautu Putna vedė Sovietų armijas i Var
šuvą, bet ten Pilsudskio buvo sumušti ir priversti trauk
tis. Tuchačevskis ir Kapsupą Vilniun atvežė, o kai rei
kėjo trauktis, tai ir Kapsukas išvažiavo Į Rytus. Kapsu
kas tiek Vilniuje padarė, kiek okupacinė Raudonoji ar
mija jam leido. Vėliau jis bendradarbiavo .su Leninu, p 
dar vėliau su Stalinu. Kapsukas informavo Staliną apie 
visus lietuvius komunistus, paaiškindamas visus jų nu
krypimus. Naujienos ši klausimą iškėlė prieš -15 metų.

ragines Draugijos narius į valdy
bą išrinkti jų peršamus kandi
datus, nepasisekė sužinoti. Vie
nok tenka apgailestauti tų Bos
tono didžiūnų, kurie buvo pami
nėti šios skilties atitinkamoje da-’ 
lyje, nepaslankumą: nė vieno iš 
jų neteko matyti bet kuriame 
Draugijos narių susirinkime. Ta
rytum jie ir nebūtų nariai. Bet 
kaip tada suprasti jų parašus 
agitaciniame sąraše? Tokio ne
aiškumo akivaizdoje^ reikia 
hi kartu su rašytojos Žemaitės 
sukurtu Įpersonažu-Petru Kūr

inėlių: “Na; ria^ pažiūrėsime, kas 
bus toliau-.
ŠVIESIEJI ŽIBURIAI IR GAR

BŪS SUKAKTUVININKAI

Nors Bostono lietuvių koloni
ja nebeturi perij odinio leidinįoį 
įgalicnančio palaikyti įvairiopa 
pobūdžio tarpusavio ryšius, bet 
oostoniškiai nėra atsiskyrėlių sa
la. Čia dirba, kruta, kuria lietu
viškas rašto vertybes keletas in
telektualų, kurių triūso spindu- 
’iai pasiekia ne vien vietinę ap
linką, bet ir tolimiausias šio kraš 
to lietuviškas kolonijas.

(Bus daugiau)

— Brežnevo pareigas norėtų 
bent trumpam laikui užimtiJ '"vi------------------- ** -*■ • T Will (.A JL C4 irk UI 1 u.£> 11111l

Naujienų skaitytojai jau susipažinę su Kapsuko darbais Į Michailas Suslovas, bet jis labai 
jau senas ir net bolševikams at- 
-----> žiaurus.

ir jo politika. t -
Tiktai Gečys gali tvirtinti, kad Kapsukas buvo, pa- ro(}o 

žangus politikas ir kultūros veikėjas, nes jis nežino, ką 
rašo ir kur jis laisvės trokštančius lietuvius veda. Seni 
Naujienų skaitytojai geriau informuoti, negu Algiman
tas S. Gečys. .

tojai 
avių 
nes vėžiu

Izraelio universiteto gydy- 
nustatė, kad vėžį turinčių 
virusai gali užkrėsti žmo-

Finų Įsibrovimas i lietuvių žemes
(Tęsinys)

When the Finns entered Finland, their mate
rial culture, as well as their language, had been 
greatly affecte by their Lithuanian neighbours’ 
(“Kada finai Įžygiavo Į Suomiją, jų civilizacija, 
o taip pat jų kalba buvo labai paveikta jų kai
mynų lietuvių”).

Archeologė dr. R. Kulikauskienė (Lietuviai. 
35 p.) aiškino, jog modernių laikų tyrinėtojai yra 
vieningos nuomonės, kad brūkšnėtos keramiko* 
kultūros nešėjai buvo tiesioginiai lietuvių protė
viai. Gi rusų proistorikas dr. V. Sedov (Slavja- 
ne,1970) randa, kad brūkšnėta keramika reiškė
si ir Suomijoj. O suomių archeologas A. Tallgren 
(Senovė, 1935. I t.) Lietuvos kapų radiniuose ne
rado suomių kultūros žymių, ir priešingai, jis 
mini gausius archeologinius radinius, kilusius iš 
Lietuvos teritorijos ir randamus Suomijoj.

Helsinkio universiteto prof. cU\ A. Niemi 
(Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai, 193£), ku
ris gerai žinojo pačių suomių senąją kultūrą, o 
taip pat buvo gerai susipažinęs su lietuvių liau
dies kultūra, tvirtino, jog anais laikais, kada į 
suomi; kalbą nukeliavo daugelis lietuviškų žo
džių, juos pkdvdėjc kr lietuviškų dainų motyvai 
?>■ kad -jne stv .mus paliko apie 30 lietuvių liau- 
z' ‘s melodijų, iv to. randa daug bendro suomių 

su lietuviais papročiuose, anot Niemi, suomiai 
tuomet išgirdo iš lietuvių apie ilgaliežiuvius me
lagius piršlius, apie svočią ir t. t. J. Balys (Nauj. 
Romuva. 1934) papildė: “Lietuviams Kalevala, 
daug artimesnė, negu kitoms nesuomiškoms tau
toms. . . dainavo (lietuviai su‘ suomiais) tas pa
čias dainas toms pačioms kanklėms pritariant”.

Kaip prof. A. Reade (172 p.) aprašo suo- 
imių (finų) ūkininkų senuosius iš pagonių laikų 
i papročius, tai jie yra labai artimi lietuvių papro
čiams (šienapiūtės, rugiapjūtės, talkos (talkoo), 
vėliau šokiai su dainomis, pavasario šventės lau
žai, patys ūkininkai vaišingi ir draugiški etc.). 
Suomių etnologas prof. dr. A. Ahlquist (Die Kul- 

Iturwoerter, 1875) nurodė, jog suomių papročiai 
I ir mitologija paimti iš lietuvių senais laikais.
Dr. M. Gimbutienė (Tremties metai, 1947,530) 
priminė: “Paukščių kelio pavadinimą sutinkame 
tik pas mus (lietuvius) ir pas suomius”. Anot 
prof. Shwindt (Suomalaise Koristeita, 11,1 p.), iš 
senų laikų yra likę pas suomius bendra jiems ir 
lietuviams papuošyba.

Mūsų rašytojas A. Sabaliauskas, kuris ilgo
kai gyveno Suomijoj ir ten pažino iš arti suo
mių gyvenimą, savo knygoj “Kalevala” (1922m.) 
rašė: “Suomių mergaičių plaukai buvo sušukuo
ti ir supinti i kasas ir ant galvos susukti... Per 
vestuves galvą apdėdavo nuometu. .. alkos var
du čia pavadinti ežerai... Suomių kantelė, taip 
pat ir lietuvių kanklės, tautos muzikos instru
mentas (skolinti iš lietuvių). . . ugnis dievybė pas 

suomius (kaip ir pas lietuvius)... Sodžiaus dai
niai dainuodavo kantele palydint”.

Antropologai (prof. J. Žilinskas, prof. Sergi, 
prof. Bagdanov etc.) tvirtino, • jog suomių (fi
nų) rasė yra susiformavusi iš dviejų skirtingų 
rasių, būtent, iš pailgagalvių lietuvių ir plaČia- 
galvių mongolų (ugrų), o nuo 12 amž. įsiliejo di
desnė ir švedų tautos priemaiša. Prof. dr. K. Kil- 

!den (8 p.) konstatavo: “šie imigrantai buvo fi
nai, kuriuos mes pirmą kartą sutinkame Suomi
joj krikščioniškos eros pradžioj. . . Faktas yra, 
kad tik 12-13 amžiuose Suomijoj apsigyveno šve
dų kolonistai, kurių ainiai pasiliko gyventi ligi 

1 šių laikų”. Konkrečiai kalba dr. R. Andree (Et- 
nograpische Paraleliem Leipzig, 267): “Bendrai, 
tarp jų (finų) baltas tipas yra dominuojantis, ir 
tai yra esminė žymė, kuri juos išskiria nuo li
kusių giminių mongoliškos rasės, prie kurios jie 
yra priskiriami”. ,

Taip pat nemaža, ir vietovardžių rasime Suo
mijoj lietuviškos kilmės: Karvia, Pirkola, Gei- 
niola, Karstula, Kuopia, Laukila, Narva, Kauko- 
la, Sipala, Vėntele, Lauko, Kaupi, Antilo, Kai- 
rfla, Kūnas, Raisala, Lapua, Lauka, Karis, Al- 

I kula, Šarkine, Salo, Tartila, Karki, Sukela, Jo- 
pila, Karkula, Kaukuva, Malkuva, Kaukuri, Jo- 
kela, Kūriką, Sauren, Vytula, Kaukela, Jolanka, 

i Jurkūną, Pulken, Laukas, Pokela ir t. t. ir t. t. 
J čia prof. dr. H. Krahe (Ortsnamen als Geschicht- 
sųuelle, 1949,10 p.J paaiškino: “Nes kur vietovar- 

1 džiai tam tikros kalbos daugumoj randasi, ten 

turėjo ta pačia kalba būti kalbama, ten turėjo 
tos pačios kalbos tauta gyventi”.

ESTAI BEI ESTONAI
Gi taip pat pirmais mūsų eros amžiais va

karinių finų giminė, kuri, anot, dr. J. Prichard, 
save vadino Rohwas, Įsiveržė Į aisčių bei lietu
vių žemes, kaip ir nurodė prof. H. Kruus (13 p.): 
“Pirmais mūsų eros amžiais ©stonai (estai) už
ėmė teritoriją, kurioj dabar gyvena”. Pagal dr. 
A. Meitzen (154 p.), finai Įsiveržė Į dabartinę 
Estiją nuo Ladogos ežero (“... suedlich ueber 
die Nai-wamuendung in das Gebiet der Aestii 
Oder Litauer”).

Prof. J. Abercromby (49 p.) pareiškė: “Ka
da finai Įžygiavo Į šiaurinę provinciją (jų dabar 
gyvenamą), ir susiurbė vietinius gyventojus, jie 
gavo aisčių vardą”. Prof. R. Buraheim (85 p.) 
pažymėjo: “The Esthonians have also adopted 
the name of the Lithuanian speaking tribe (peo
ple)”.

Sulig kalbininku dr. O. Donner, estų kalboj 
yra ne tik lietuvių kalbos kilmės žodžių, bet jau
čiama lietuvių kalbos įtaka ir bendrai pačių estų 
kalboj. Prof. S. Shsstrzencewtcz (L’origine dės 
Slaves, 1T3 p.) Mgė: ’Dabar estai kalba Esto- 
nijoj, jų naujej tėvynėj, finų dialektu, kuris gana 
skiriasi nuo senosios aisčių kalbos,'dabar vadina
mos lietuvių”.

(Bus daugiau)

Naujienos. Chicago. 111. - krrday, Nov. 27, WB1
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LAlDOTUVIb D1KXKTO&WB

EUDEIKIČ. Janusas SaulėleidisSUSIRINKIMU
į

Turėdami visokį išsimokslinimą, mes nebesugebiame laikytis I
dėsnių tariamos kultūros, prie kurios mes sakomės esą priėję.

Jau ilgiau nebegalima sulaikyti šių nustebfriančių faktų pa
žinimą nuo atsispaudimo liaudies mintyse. Rimti valstybės vyrai 
atvirai pareiškia, kad jau reikia griebtis kokių ners greit pavei- ’ 
kiančių priemonių, jei norima išgelbėti civilizaciją. Žymūs reli
gijos vadai visose bažnytinėse mokyklose rimtai sk.Ibia, kad; 
žmonėms dabar greit nesugrįžus pas Dievą, visas pasaulis būsiąs 1 
įstumtas į didžiausią ir pražūtingiausią visoje žmogaus istorijoj a 
perversmą.

Kuc’met žymesnieji šių dienų rehgicnistai skelbia, kad pasau
lis yra pasmerktas, jei jis nebesugrįš pas Dievą, tai ką jie reiškia?

Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Šv. Raštą.

' ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
542] S. Mozart St., Chicago, IL 60632

» <«• •» •»>
O R. PAUL V. DARGlb

GYDYTOJAS l» CHIRURGAS

Medldfie* direktorius

Tai.t 561-2727 arte 543-272?

TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

. 3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo prfešmetinis susirinkimas Įvyks 
antradieni, gruodžio 1 d., 1 vai. popiet 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes bus renka
ma valdyba 1982 metams ir yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

A. K adys, rast.

BŪDAS PAŠALINTI IŠTIK
TAS NELAIMES

—š-į --------- 1____ ;______j Karlais pasitaiko tokių nuoty-
DR. FRANK PLECKAS ki^’ kai tenka kai kam nsai ieš' 

i koti pamestų adatų ar kitų ko. 
■ kių nors metalinių daiktelių; ir 
1 jų ilgai nesurandant, kai kam 

susidaro didelis pyktis. Tokiais 
atvejais galima žmones palinks
minti turint pasinaudojimui va
dinamąjį magnetipį traukalą, 

I kuris yra labai mažas, nes viena 
Dr. LEONAS SEIBUTIS- sauja -jį galima apimti. Tokį

INKSTŲ, rŪSLĖS IR 
; PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET 
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 VaL vai. 
Ofiso telefonas:

RozidtacilM t*isL: 446-5545

" optometristas
• ’ >• A

; ' kalba lietuviškai
2618 W. 71H St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius
■ V ir “contact lensea”.

/

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

tel 226-1344

PAVERGTOJE LIETUVOJE
MIRĖ PETRAS BARAVYKAS

Lietuvoje eidamas 68 metus 
mirė baTėto artistas Petras Ba
ravykas.

Gifnęs 1914 m. vasario 8 d. 
Kaune, P. Baravykas pradėjo 
mokytis baleto mėno nuo pat 
vaikystės. Baigęs Kauno valsty
binio teatro baleto studiją, HU6 
193Ž fn. jis šoko kone visuose 
Kaune statytuose balėtddše.
_ Po karo likęs Lietuvoje P. Ba
ravykas pradėjo dirbti rėžiso- 
rium — balėniėistriu. Pastatė šo
kius J. Kafnavičiaus operai 
■‘Gražina”, S.Moniūškoš “TUka” 
ir kt.

ITALAS VILNIAUS 
UNIVERSITETE

Milano kataliku universiteto 
lietuvių literatūros dėstytojas dr.; 
Guido Michelinį apgynė Vii-’ 
niaus universitete filologijos 
Teksiu "kandidato disertaciją. Jo 
darbas baltų kalbotyros klausi
ne iš yra reikšmingas tiek baltų,.

Prostatos,.inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
33710 

_ tel (813) 321-4200

PERK RAU^TYMAl

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
7 ir VISA Korteles.

R.\$ERtNAS. TeL 925-8063

!

magnetinį traukalą galima nu
sipirkti vaistų-medžiagų krautu
vėse. Kad patogiau to'kj magne
tinį traukalą galima būtų var
toti, tai prie jo pririšamas ne
ilgas šniūrelis. Ir tokį magnetinį 
traukalą dėliojant prie grindų j ’lėk visai inddeitrdpiėčių kalbo- 
ar kokio nors stalo, -galima tuo- • tyrai.
jatr pamatyti; kaip prie jo pri
šoka kokia nors adata ar kitas 
koks nors metalinis daiktelis. Ir 
tas magnetinis traukalas gerai 
prie savęs pritraukia net ir kitus 
metalinius daiktus, kaip antai: 
peilius bei kitokius daiktus. Ir 
tokiu būdu surastieji daiktai vi
sus labai pradžiugina.

Dar čia tenka šis tas pasakyti 
apie pasitaikančius didelius dū
mus, kurie gali žmogui pa
kenkti kvėpuojant. Kai kur ne
lauktai ištinka koks nors gaisras 
ir imas skleistis visokie dūmai. 
Tokiais atvejais tenka sušlapin
tą skepetaitę pridėti prie nosies; 
nors kvėpavimas susidaro sun-

yra naujiena.
Po antrašte “Pasaulio žinios’’ 

rašcnia, kad Sovietai neleido 
jaunimo eisenos i Šiluvą, pasi
teisinant, kad siaučianti gyvu
lių epidemija. Laikraštis to
liau nurodo, kad Šiluva yra 
lietuvių garbinama nuo 1608 
metų, kada Dieva Motina pa
sirodžiusi piemenėliams. Tūk- 
stančiai maldininkų traukia į 
Šiluvą visą savaitę prieš Ma
rijos gimtadienį (rugs. 8 d.). 
.Paskutiniais keliais metais, ra- 
•šo laikraštis, vis didesnis jau
nimo 'skaičius pradėjo daly
vauti neliegalioše' procesijose 
iš kaimynystėje esančių Ty
tuvėnų į Šiluvą.

Verčiant “Universe”-- pusla
pius rftjiiau randame ‘tokias 
antraštes: ''‘IKimigai nužudyti 
Lietuvėje”, ■ 
Slavatitdųše'’, 
nužudymas”,

Žiaurus įvykiai 
“Kitu. Šapokos 

“Ką apie tai da
ro ACN” (Aid to Churchh m

Apdraustas v per kraustymas 
is Įvairių' atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tat 376-1882 arba 37M996

R. VILIAUS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Chicago, Hlinn-5;
T *1 77B-537 4

ja su sužalotu veidu ir su prie
rašu: “Anksti balandžio 28 die 
‘tlos ryta ,rn5> kun. Bene
diktas Poviįanskfs, Karmėla
vos klebonas, nešė šv. sakra
mentus iš zakristijos į bažny
čią; jis tiib laiku buvo užpul
tas ir žiauriai'sumuštas. Poli

tas. Užpulti ir sunkiai sužeisti 
kunigai buvo: kun. Benediktas j 
Povilanskis^ kun. Antanas Bit- 
vinskas, kun. Juozas Zdebskis 
Užpuolikai nebuvo surasti, ne 
žiūrint tikinčiųjų protesto.

Gal įdomiausias ir sunkiai 
įtikėtinas įvykis liečia Šlavan
tų (Lazdijų apskr1.) parapijos 
kleboną kun. 'Zdėbskį, 
tai aprašo “Unfvfefse’’.

1980 m. spalio m. parapijie
čiai pastebėjo, kad kiekvie
nas asmuo išvažiuodamas iš 
Slavikų buvo dieną ir naktį se
kamas trijų žmonių automobi- 
lyje? kurio registracijos nume
ris buvo nuolat keičiamas.

Staiga parapiečiai sužinojo, 
kad jų labai respektuojamas- 
klebonas, kun. Zdebskis, nu
kentėjo nuo nudegimų, kari
nės technikos padarytų (caus
ed by military technology). 
Kauno klinika .nustatė, kad jis 
nukentėjo nuo trečios ir ant
ros rūšies nudegimų ant 10 — 
12 procentų kūno. Iš gydyto-) 
jų buvo patirta, kad KGB rei
kalavo ligų padaryti venerine- 
liga. “Tur būt, niekuomet ne
buvo tokio žiauraus įvykio: 
ateistinėje kovoje prieš tikėji
mą ", -pastebi L —' i

gaidas -daimid

Universe”.

Dr. Guide Mkhelini stažavosi 
Vilniaus universitete ir gerai iš-* j 
^oko lietuvių kalbą.
KAS ML^A IR žrUDO KVNL 

GUŠ LIETUVOJE
kataliku laikraščiai 1 ėija užpuolikų Hesuėmė .

Laikmetis neduoda atsaky
mo, kodėl to kunigo , užpoli- 
kai nebuvo suimti.? Atsakvma 
randame ' tame pačiame pus^ 
apyje įdčttibše Aprašymuose.

Pamūšio . klebonas, 63 metu 
amžiaus kun. Leonas Mažeika 
buvo užpultas savo klebojjijoj 
1981 m. rugs. 8 d. ir mirtinai su 
muštas. Užpuolimo motyvai 
negalėjo būti vagystė, nes pa. 
rapija yra labai maža ir ne 
turtinga. Bet... kun. Mažeika 

ku-

. Anglų 
dainai įdeda korėspondenci- • 
jas iš Lietuvoje, bet praeitos 
savaitės“The UNIVERSE” ypa 
tingai pasižymėjo. Visą vieną

pcTsv^nte Lietuvai, ii Į 
dar rašo ki.ame puslapyje.* 
Dauguma medžiagos ihūfiis 
jau yra žinoma, bet anglams

kęsais, bet jis apsaugoja svei
katą. A. Kelmutis

i

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halšted SL, Chicago, IL 6060S

buvo viens iš .118 kunigų, 
J rie pasirašė laišką' vyriausiam 

Sovietų prezidiuniui, reikalai! 
j ant tikintiesiems teisę turėti 
savo organizacijas.

“Universe’’, pažymi, kad to
kių užpolimų ir nužudymų bu 
vo daugiau. Luokės klebonas 

• kun. paprika (apie jį daugiau 
žittių atskirai) buvo nužudy-

5 tr^psnyje 
kun. Leono 
nužudymą, 

žinomas “E.

rastis aprašo 
pokos žiaurų 
ris jau yra 
skaitytojams bet yra įdomios
baigiamosios pastabos. Dido
kos pinigų sumos buvo rastos 
ant laiptų. Gandai eina, kad 
kun. Šapoka buvo KGB nužu
dytas. Vienas policijos parei
gūnas būk tai tvirtina, kad 
kun. Šapoka nebuvo sužeistas 
ar nužudytas/ bet mirė senat
vės širdies liga.

Šita “Universe” numerį pa
laimina ACN (Aid to Church 
in Need) šiais žodžiais: 
nant tą maža, drąsią ir 
nai užmirštamą kraštą,
be jokių atsiprašymų dedame 
šiuos nemalonius aprašymus 
ir prašome padėti mums, £ad 
mes galėtume padėti jūsų per
sekiojamiems bre liams Lietu
voje.

Iš “Eur. Liet."

mKVIai’SIą. fg DTDSIAUŠLa LAIDOJIMO [STAIGA

JIOULRNIŠKOS AlR-CONDmONED KOPLYČIOS

t

AMSuLANSC 
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

TURIMI 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AUSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

“Gi- 
daž-
mes

iaik- 
ša-

STEPONAS U. LAUK IK SŪNŪS 
(LACKAW1CZ2

24^4 VVES1 ŠTKLK'a tLbpuNn. 7'121;
rluzfc SUUThWESI ItlGrHVVAl, raio« Hilu, UL H74-441k

4^5477 so. HERMITAGE AVENUE
T«L 827-1741 —1742

SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefaius 523'0440

TĖVAS IK SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Teief. 476-2345

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

<
j SO/E CHICAGO MOTOR CLUB “HFS

" ■ ~ .1 -I .1 .1 ^—-^.1,1 . —» --- >■>-— ■ -3.

1

**254 feo. HAl^SUbD tffkKET

ii

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Kašdien nuo pirmadienio iki penk 
iadieuto 8:30 raL vakaro- 

VtBoš IiRfos tt WCEV stotiem 
’ 4 - ‘ banga 1460 AM.
St Petėribttfg, ¥la, 12:30 vai. p.p. 
U WTIS stbtrea, 1H0 AM banga.

2646 W. 71st Street

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

transliuojamos iš musę studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: 778-1543

S "LietaVos Aidai”
KAZĖ SkAZDŽLONYTt 

Programom vedėja

Tel: YArdf 7-1138-11S1

m

GEORGE F. RUDMINAS 
M19 So. LTTUAN1CA AVĖ.

.sUO

TM4 metu
Midland Savifffcb aptar

nauja taupymo u 
frarskolu reikėjus visos mū
sų apylH&ės. Dėkojame 
Jums Už rtHUBs paradyta 

Mės norėtu
me bdti jalhs rfeudirigj 
TteHle. MIDLAND

t

■ “L f. ■—*-----------
DO/ T CUT IN BETWEEN CARS J
that ARE ALLOWING- safe 
PdtLOwiNG distances.^

BUTKUS - VAS AITES
TeL: OLympic 2-10W

L
F

1

Iki MGX>00 
2457 W.’<9 ŠtREE> 
CMcJgK IL (062

WS9 ŠO. MA^LBM Av 
Bridgeview, IL ^045! 

TeL 598-9400

A N D' t d A S SO CIA TIO
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL.'6O432

$4.^4 ft)

*

If
iI fl

PETRAS BIELIŪNAS
<348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: ’LAfayetU 3’3572

■pi milu irnjrwrwi wn m

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, November, 27, IftSl



B A L F A S VEIKIA
Lapkričio 22 d. įvyko vėsuoti 

n is n'et m is BALFo 14 skyiitu 
narių susi rinkime s, kuri^ buvo 
pradėtas pamaldom s bažnyčio
je, kurių metu giedojo sobstė 
Roma Mastienė ir parapijos cho 
ras, vadovaujamas muz ko An
tano Skridulio. Po pamaldų, suė
jus į parapijos salę, vbi buvo 
paprašyti prie 
dzių.

Susirinkimą 
Ona Zailskienė
už atsilankymą ir j garbės pre
zidiumą pakvietė BALFo pirm 
Mariją Rudienę, prof. Kazį E 
ringį, inž. Antaną Rudi ir solis
tę Romą Mas ier.ę. O i 
prezidiumą — pirm. dr. 
Euęiininką ir sekr- kpt. 
Paulėną.

Pristadydamas M. Rudienę' 
pirmininkaujantis pareiškė, k:;d j 
ji šįmet yra išrinkta motei ų fp 
deracijcs

atidariusi pirm

d ai b<

žvaigždės
BALFo

vra ir

ė, kad pa-

ir Rotai y klubo gar 
ir apdovanota sau! i 
ordenu.
pirm. Rudienė pareis

kė. kad jos nuopelnas 
sų balfininkų darbas.

Prof. Ėringis pareisi 
vergtai Lietuvai yra
kalinga materialinė ir moralinė 
parama. Lietuvoje stinga mėm 
ir visko, o ypač lovoms pataly
nių. Okupantas šmeižia BALFą. 
tai reiškia, kad BALFo įtaka Lie
tuvoje-yra žinoma ir labai dide
lė. Lietuvos mokslininkai, kurie 
nepriklauso komunistu partijai 
gauna tik 70-80 rubliu mėnesiui 
ir jiems materialinė parama bū
tų labai reikalinga.

V. Prūsas užklau.-ė, kaip su al
koholiniais gėrimais? Ėringis at
sakė, kad ši problema yra katas
trofiška. A. Repšienė klausė, 
kaip su baliais? Ėringis paniški^ 
no, kad atvykusius iš čia lietu
viai vaišina iš paskutiniųjų. Ap
lamai, baliai be komunistų parti
jos pareigūnu būna menki, bet 
jeigu dalyvauja kolūkio pirmi
ninkas, agronomas ir kiti parei
gūnai, tai baliai išeina dideli.

Dr. Budininkas pranešė, kad 
BALFo seime iš mūsų skyriaus 
dalyvavo 7. Centro Valdyba per 
3 metus turėjo 23 posėdžius. Iš 
20 BALFo steigėjų, gyvųjų tar-

|X' dar yra 4 Dabar BALFas tu
ri 24 skyrių; ir 3 naujai steigia
mi. Iš nausti pabėgusių nuo ku

ro. buvo globoja* 
s, 1920 m. V. ša- 
pref. Ėringis. 
nešė,’ kad Vasario 
r e m i am a re gu 1 i a

R K-i iui 
s ir ši ir et

lo
: i. i

puln.izij 1
300 doL mėnesiui. Pradžiai 

ūkis davė 15,000 del. — 
JAV lietuvių surink- 

/ 16.000 iš vyskupijų 
. pinigus buvo iš- 

r*\ kur yra Vasario J6 
Uz siuntinius į Lie

tuvą JAV lit tuviai yra sumokė
ję Sovietų Rj'-jai 52 mil. del

> 060 d i. ;

Šimkus paki ltas BALFo garbės 
nariu. Seime už vakarienę sus>

n:i':ą-iiiž. A. Rudis Lankantis 
Rudienei Vasario 16 gimnazijoje, 
i daug klausimų vadovybė neno- j 
rėjo atsakyti. Už aukas neduoda 
pakvitavimu nė RALFui, nė rė
mėju būreliams. Iki šiol pastan
gos iš okupuotos Lietuvos labai* 
neigiamai paveikė į gimnazijos! 
likimą. Jei Vasario 16 gimnazi

ja pateks j komunistų rankas, 
ielpimas bus sustabdytas. Gim
naziją likvidavus, turtą perimtų 
Vokielijos Liet. Bendruomenė.

rinkimui buvo pristatytaS
ponia Rimkienė, kuri pirmoji iš 
pensininkų įstojo į šimtininkų 
eiles. Kontrolės komisija prane
šk kad viskas rasta pavyzdingo- 
e tvarkoje. 1982 m. valdyba vien 

balsiai perink ta ta pati. Pirm. 
O. Zailskienė, sunkios ligos kan
kinama, pasakė, kad dirbs kiek 
galės, tik nežinia kaip ilgai;

S. Paulauskas

— Lapkričio mėn. 28 dieną 
1:30 vai. televizijos 2 kan. me
nininkė Vida Bartkienė aiškins, 
kaip pigiau ir gražiau galima iš- 
dekoruoti gyvenamus butus. Pa
tys dekoruodami, ar samdydami 
dekoratorius, dažnai permokė
dami darome bereikalingas išlai
das. Audra Valinevičiūtė

AT CUR 10W RATE
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• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLM0KEJ1MAIS.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL ,FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

RmmI, Ž««n4 — Fardavlmul . .. Namai, Žam4 — Fardarl««aN 
UAL ESTATE FOR SALS | REAL E3TATI FOR SAL>

H

I. BRAZDŽIONIENĖS PARODA

Brand Library Art galerijoj, 
Glendale, Kalifornijoje, Western 
A Grandview at Mountain, gruo
džio 5 d. atidaroma Ilonos Braz
džionienės paroda. Priėmimas 
penktadienį, gruodžio 4 d., 8-10 
vai. vak. Paroda tęsis visą gruo
džio mėnesį. Lietuviai kviečiami 
parodą aplankyti.

Marija Butkienė, gyv. Mission 
Viejo, Calif., išrinkta skaučių 
“Gražinos” būrelio vadove, Los 
Angeles, Calif.

Elena Blandytė gruodžio 5 d. 
(šeštadienį) didžiojoje parapijos 
salėje atlieka grožinio žodžio 
spektaklį. Lietuvių literatūros 
klasikų ir Kalifornijoje gyvenan
čių lietuvių rašytojų kūrybos de
klamacija bus palydima vaidy
bos, muzikos, šviesų efektų, lite
ratūrinių intarpų.
Bkmdytės rečitaliai su dideliu 
pasisekimu yra įvykę JAV-se, 
Europoje ir Australijoje. “Blan- 
dytė yra unikumas: kilos tokios 
nėra”, sako muzikos-teatro kri
tikė Elena Vasili ūnienė.

Spektaklio pradžia 7:30 v. v.
* ❖ *

MADŲ PARODA

Mūsų talentingoji rūbų kūrėja 
Stasė,KoronkeviČienė sutiko pri
statyti visą eilę savo paskutinių 
rūbų modelių. Tai įvyks Tauti-

niuese Namuose gruodžio 6 d. 
(sekmadienį) 3 vai. popiet, šio 
renginio visas pelnas eis muzi
kės Onos Metrikienės gaidų iš
leidimui. Programoje sc'l. Regi-

rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra tau
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburtu protu, aš pa

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
na Kungienė supažindins su kc-1 rašiau šias knygas: 
le'u p. Metrikienės dainų. Visi 
kviečiami dalyvauti ir p ne ka
vos ir pyragaičių pasigėrėti šių 
kelių ponių įvairiašake kūryba. 
Įėjimas.$1 asmeniui.

(Lietuvių žinios)

R.L.B. SUVAŽIAVIMAS
IR KŪČIŲ VAKARIENĖ

Pi. Liet. B-nės Tarybos Prezi
diumas 1981 m. gruodžio mėn. 

’ 12 d. (šeštadienį) 9 vai. ryto 
1 Lietuvių Tautiniuose Namuose 

(6122 So. Kedzie Ave., Chica
go, Ill.) šaukia Tarybos narių ir 
atstovų metinį suvažiavimą.

Po suvažaivimo 7 vai. vakaro 
toje pačioje salėje rengiama tra
dicinė Kūčių vakarienė su spe
cialiai tai dienai pritaikinta pro
grama.

Visuomenė kviečiama kuo gau
siau dalyvauti . suvažiavime ir 
Kūčių vakarienėje.

Dėl pakvietimų į Kūčių vaka
rienę prašome teirautis pas Apy
linkių valdybos narius arba tel. 
511-3880.

Kad aiškiai žinotum mūsų tau
tos tikrąją praeiti, jos kilnumą, 
jos viršžmo'nišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik-

1) Karaliene Birute, čia apra-_
.... 1 dinis, tik $38,500.somas jos kilnus gyvenimas, j  

kai mus puolė žiaurūs,kryžiuo* Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū- 
čiai, naikindami viską, ką mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Po Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tauta kilnia ir savi
stovią. . *

3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius. 
Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
pradėjus statyti Vilniaus mies
tą.

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir 
jautrus lietuvių tautc’s gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini- j ąuette Parke. Sena kaina $52,000 
kas. Kruopštus vainiko aprašy-j 
mas, kaip lenkai jp pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
surado.

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me-

i

rims.
Ten pat — 4 butų mūrinis.

Brighton Parke 2 butų mūrinis.

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

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Pirkite senoviškai

ir

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto fokfhn^. 
Dirbu ir užmiesčiuose, proit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
X LAURAITIS ■ 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

*

8 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar-

■ g 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brigh ton Parke. $57,700.

Dengiame ir taisėme visu rū-/1 
Šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

/ ARVYDAS KIElA
>• 6557 S. Talmqn Avenue 

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

Mieli Lietuviai, padėkit man 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,

Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue
Springdale, Conn. 06907

1
3 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

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

j švariai-užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 

. seniau imamais procentais.

Pirdavlmai Ir Taisymas 
2644 WhI S«Hh Str»«t 
T«L REnublle 7-194,

KAIP SUDAROMI

232 WEST CERMAX ROAD

EOURSt Kon.Tua.Fri.9-4

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS 
^įvairūs dalykai

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

89© lis fc-f

Paid rrj 
_ Ccrzpoua&d 
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

CHICAGO, ILLINOIS 6CS08 
Placet VL-tfnh 74747 

Thur.9-8 Sat. 9-X

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO REFINER

Chang, the oil and 
filters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Loser!

ere
the best way to savysgulariy!

ismttn

“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 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.
i________________________

Tuo reikalu jums gali datų, 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje.

heokchains 
and Bracelets | 

arrings, Charms j
WILL PAY THE HIGHEST 
PRICES FOR ALL GOLD 

AND SILVER IN ANY FORM 
MARKED OR UNMARKED 

10K-12K-14K-18K-20K-22K-24K 
Sterling Silver & Silver Plate 
Platinum, Gold Plate & Filled 

Diamonds, Silver-Chip 
X-Ray, litho film, 
electronic scrap.

SUPPO SMELTING 
1240 W. Carrell, Chgo., 60607 

(312) 421-1402

New or Used or

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
g4 turtingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 

Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.
O kai žmonės taip ilgai k<i nors vertina, 

jūs žinote, kad tai yra labai gera.
Sveiks.

Irxxxted bv k>^ G<xn*ou Co , NY. NY C 1981 80 proof

// Watches, Bracelets,
Pins, Rings, 

Class Rings, Dental Gold... Any Karat

Turn It Info CASH!
Dig Out Your Old Treasures — 

Put The Money In The Bank & Draw Interest 

WE PAY THE HIGHEST PRICES IŠ 
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

/ — . ’ ’
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
» ' ' . ’ z' ’ •

; F. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

i Chicago, HI. 60632. Tek YA 7-5980

Notary FvMIc ■
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Xiplerood. T»l. 254-745 
T«ip p«t daromi vertimai, giminh 
Iškvietimai, pildomi pilietybėj., pr» 

tymai Ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zjpoli*. Agerrf . 
120S'/7 W. 95th *t

£0642, . 42< *654 k

$W Farnefwe and • CasoMly Co^n¥

AdvoKMtaa

GINTARAS P. CEPtNAS 
t

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai; vak. BeStadierd nuo 

' 9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5161
2645 West 63rdStreeL »

Chioco. OI- 60629

RENTING IN GENERAL
Nuomos

HOT SPRINGS, ARK.

Gerame rajone išnuomojamas 
gerai įrengtas butas, su bal

dais ir visais patogumais.
Telefonuoti:

(501) 623-9433

• Žmogaus akių spalva su 
amžiumi šviesėja.

6 — Naujienoj Chicago, 8, Ill, Friday, November, ?7, 1981




