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! Sovietų Sąjungos

perduodamos televizijos tinklu. 
Sovietų valdžia patarė vietos 
žmonėms būti namie, kad ne
trukdytų laidojimo rimčiai ii
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PRANEŠIMAS SEIMUI

(Tęsinys) gauna pilną paramą ir visoke
riopą pagalbą VLIKo veiklai. Su 
jais visais yra palaikomas nuo
latinis ryšys ir jie nuolatiniai 
yra informuojami apie mūsų už
simojimus bendroje lietuviškoje 
veikloje ar specifiniai jų kraš- 

r tams.
šią vasarą teko aplankyti 

Australiją, kur buvau pakvies
tas Australijos LB pirmininko 
p. Albino Pociaus, Aplankiau 
Adelaidę, Mdbourną ir Sydney 
ir turėjau galimybės padaryti 
pranešimus lietuvių visuome
nei, atsakyti į klausimus, kal
bėti per jų radijo programas, o 
taip su pagalba prel. Butkaus, 
A. Pociaus, C. Zamifskjlj, A. 
Kramiliaus, A. Mauragio, kūn. 
R. Spurgio ir kitų dalyvauti 
bendruose pabaltiečių birželio 
išvežimų ar pavergtų tautų mi
nėjimuose ar susirinkimuose ir 
pasakyti VLIKo vardu žodį, ir 
taip pat pasimatyti su valdžios 
pareigūnais, švietimo ir etninių

■ Dr.- Kažvs-Bebelis

PLB į VLIKo kreipimąsi dau
gumoje neatsako, o jei atsakp, 
tai po 5-6 mėn. ir negatyviai.

Į kiekvieną VLIKo seimą ar 
Šiaip konferencija PLB ir J AB 

; į LB buvoi ir Jrra kviečiamos.
\ Smulkau §pie santykius, sų. or-' 
5arrfzaciiomis<praft^4>. JVyiath- 
tąs Jokūbaitis,’ vicepirmininkas 
tąrporganizaciniams reikalams.
; Artimai bėndradarbiatijam su 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
atstovais JAV ir kituose kras-

. tuose. ' J |

. Šalpos ir socialinėje Šrilyje re. 
miame BALF?. ’
‘ .Jiauprieškeletu .tižmegž.-i
It ryšiai su Pietų Amerikos,r Ka
nados ir Europos lietuviais bei 

- ju; organizacijomis -yra plečiami 
toliau, iii bendra kooperacija pa-1 
deda geresniam Lietuvos bylos 
atstovavimui. •

VLIKo atstovas; Prancūzijoje 
ii£- prie Europos Tautų Parla
mento inž. Adolfas Venckus at
lieka didelį darbą, gindamas 
Lietuvos interesus. Jo artimi ry
šiai su E.T.P. vadovybės asme
nimis labai prisideda prie Pa
baltijo valstybių klausimo iškė
limo toje institucijoje. Bendra
darbiaujame su dr. Geručiu, ku
rio veikla yra labai vertinga.

VLIKo atstovas Argentinoje 
Artūras Mičiūdas yra energin
gas ir aktyvus rhūsų reprezen
tantas, turįs gerus ryšius su 
valdžios pareigūnes.

Mano kadencijos metais man 
teko aplankyti beveik visus lie
tuvių gyvenamus kraštus laisva
jame pasaulyje, susipažinta su 
jų darbais ir sunkumais ir arti
miau painformuota apie VLIKo 
nždąvinius. Aš galiu pabrėžti, 
kad ’asmeniškai pažįstu visų pa
saulio kraštų lietuvių organiza
cijų vadovus, VLIKo bei Tautos 
Fondo atstovus, ir džiapgiuosi, 
kad iš " jų visų VLIKo valdyba

reikalų miaįsteriuMr. P, Bau- 
me, senatoriais John -D»wd, 
Max Smith M.L-A., Douglas

p
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PIRMADIENI BREŽNEVAS PALAIDO 
TAS KREMLIAUS SIENOJE

MASKVA, Rusija. šian
dien, pirmadienį, Leonidas I. 
Brežnevas, buvęs Aukščiausio- 

’ sios tarybos pirmininkas, buvo 
palaidotas Kremliaus , si.noje, 
greta Stalino. Brežnevo karstą 

t į laidojimo vielą nulydėjo JAV 
{viceprezidentas George Bush, 
į Valstybės sekretorius George 
j Shultz ir Amerikos ambasado- 
! rius Maskvoje Arthur A. Hart

man.

S. m. spalio mėn. 8 d. Mayfield salėje,. Dariaus Girėno postui švenčiant savo 50 melų 
sukaktį, E. Kriaučiūnas (Krause) pakeliamas į amžinus garbės narius ir jam įteikiamas 
atžymėjimas. Nuotraukoje (iš kairės): Jonas Paukštis^ E. Kriaučiūnas, St. Wallers 

(komanderis>-įr Br. Neberieza.

Mes tarsimčs su kariuoijienįs vadais, 
bet neatsikiaupę, - pasakevalensa•-

Darby, P. Shipton ir kitais, šia KELI TŪKSTANČIAI DANCIGO DARBININKŲ LAUKĖ VALEN
proga buvo įtektas. VLIKo pa
ruoštas ^memorandumas Austrą-

KALENDORELIS

Lapkričio 16: Gertrūda, Aiš- 
kutij, Opainė, žadvainis, Pulte, 
J as būtis.

£ Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:29. 

t Oras debesuotas, ne toks 
šaltas.

SOS, BET TIKTAI KELI ŠIMTAI PASPAUDĖ RANKĄ 
DANCIGAS, Lenkija. - Sek-

lijos įtriiiĖsteriųi pirm. JįeJcolm-^4^5 ’vakare I^šek Valensa 
Frase^lJ?^^ ir nuvyko tie-
gavpine teigiamą, atsakysią riš-1 sjaj į savo butą, esantį pirmame 
užsįehię reikalų ministeriį aukšte, kuris jau kėlias valan- 
garėt-Guilf-oyle.-, Atsakyme pa-^ das buvo apsuptas geriausių 
brėžįania.. Australijos nepiripaži-* Valensos draugų. Jie visi norė- 
nimo-Lrl^tuvoš okupacjps;politi-*’jo bent paspausti jam ranką, 
ka ir 'kooperacija, su VFiHCu. j Bet Valensa, keturių vyrų lydi-

Prel., Butkaus' dėka turėjau mas. praėjo, niekam rankos ne
laba^-malonią audienciją SU padavęs, įėjo į vidų. Pasirodo, 
Australijos kardinolu Sir James kad jį atlydėjo keturi Solidaru- 
Freeman, Sydney Tniester^Taip^ nio veikėjai, pasiruošę ginti Va
pai turėjau ilgesnį paSikalbėji-j lensą, jeigu kas būtų bandęs jį 
mą su Australijos Catholic paliesti.
Weekly redaktoriumi Gerry
Smith; kuris plačiai pirmame 
puslapyje aprašė mano kelionės, 
į Australiją tikslą, VLIKą, jo1 
uždavinius ir mano pranašystę 
apie Sovietų imperijos griuvi
mą. Lietuvai labai naudingas 
reportažas propagandos atžvil
gį. šitas aprašymas buvo pil
nai perspausdintas Toronto. Ca
nada, leidžiamame' laikraštyje - 
“Spėk Up”. ‘ |

Dideliai vertingą darbą atlie
ka Algis Taskunas, iš Hobart, 
Tasmania, redaguodamas žuma-’ 
lą “Baltic News”. Jis yra įgalio
tas atstovauti VLIKą pasaulinė
je antikomunistų lygos konven
cijoje šių metų gruodžio mėn 
6-9 dienomis Tokyo, Japonijoje 
J. P. Kedys Sidnėjuje leidžia 

Digest International”,

Jurijus Andropovas sekma
dienį ėjo garbės sargybą 
prie Brežnevo karsto, bed 

nekalbėjo su atvykusiais 
užsienio diplomą Uis.

Sekretorius Shultz pirmasis 
atskrido į Maskvą sekmadienį. 
Aerodrome sekretorius pareiškė 

į vilties pagerinti Amerikos ir 
! Sovietų Sąjungos santykius. 
; Sekretorius planavo išskrist^ iš 
Maskvos pirmadienį, bet jis ne
žino, ar Jurijus Andropovas tu
rės laiko pasimatyti su sekre
toriumi. Andropovas, paskirtas 
mirusio Brežnevo pareigoms, 
šiomis dienomis bus labai už- 

Įiwtasr/nes į Jlaskvą privažiavo 
Matei Hatfg u^STeTr’o^diplohrtatV;
Gslimas daiktas, Andropovas 
neturės net ir laiko rimtesniam

Valensa įžengė į savo butą, 
iš kurio jis buvo išvežtas praei- 

įtų metų gruodžio 13 d. Jis pa 
sveikino visus savo 7 vaikus Ir 
žmoną, o vėliau prasidarė lan 
gą ir pradėjo susirinkusius 
sveikinti. Po to, tarė jiems kelis 
žodžius. Susidarė didžiausia eilė 
žmonių, kurie norėjo jam ranką 
paspausti ir padėkoti.

Lenkų valdžia norėjo 
jį paleisti

Pasirodo, kad Valensa nebuvo 
laikomas Suvalkų provincijoje, 
20 mylių atstumoje nuo Sovie- 

i tų sienos. Lenkų valdžia skelbė, 
kad jis buvo Suvalkų provinci
joj, bet tikrumoje jis buvo lai- 
komas Zamoscio provincijoj, 

, Ari am o vo dvaro name. Visą 
laiką jį saugojo specialūs karo 
policijos paruosti tardytojai ir

sargai. Valensa žinojo jų politi
nius įsitikinimus, todėl vengė 
su jais ginčytis.

Valensa iš minėto dvaro pa
ėmė militarinė policija, jį atga
beno į artimiausią didmiestį ir 
pristatė prie televizijos kameros, 
kur Valensa turėjo atsakyti į 
klausimus. Pradžioj pats Valen
sa nesiorientsvo, kas čia darėsi, 
bet vėliau suprato, kad kariuo
menės vadai norėjo jį nuteikti 
prieš Solidarumo žmones. Val
džios atstovai pareikalavo, kad 
jis pats praneštų krašto gyven
tojams apie paleidimą iš “namu 
arešto”.

jis

apžvalgą įvykių Sovietų Sąjun
goje įr satelitiniuose kraštuose, 
ten vykdomus nusikaltimus prieš 
žmoniją, pavergtų tautų kovą 
prieš okupantą ir tt Jo veikla 
yra pagirtina.

Bendroje išvadoje, Australijos 
lietiniai rimta remia ir vertina 
VLIKą, jo reikšmę ir darbą. Iš 
VLIKo pusės norėčiau pabrėžti, 
kad Australijos lietuviai yra ge
rai organizuoti ir efektingi savo 
veikla.

(Bus daugiau)

Žmonės sušalo 
ir išsivaikščiojo

Lešek Valensa negalėjo su 
vykusiais išsikalbėti. Tada
susirinkusiems prie lango paša 
kydavo kelis žodis, o vėliau prie 
lango ateidavo kita grupė, ku
riai jis papasakodavo arešto ir 
tremties gyvenimo epizodus.

* - Jeigu kariai rado reikalin
ga įvesti karo stovį kraštui 
ginti, tai mes jiems nek liudysi
me. Tegu jie gina tėvynę, bet jie 
privalo žinoti, kad mos jų ne
prašysime at$>klaupę ant kelių, 
— pareiškė Lešek Valensa.

Amerikos prezidntas pakėlė 
įvežamoms lenkų prekėms mui
tus. Iki šiol lenkų prekės gauda 
vo dideles nuolaidas. Preziden
tas tada pareiškė, kad kol nebus 
paleistas Valensa ir grąžintos 
Solidarumo veiklos laisvės, tai 
muitai nebus panaikinti. Lenkų 
valdžia ieškojo priežasties Va 
lensai paleitsti Dabar ją rado ir 
jį tuojau palaido, bet tarp pa
leidimo ir susitarimo yra didelis 
skirtumas.

GENEROLAS SARONAS 
TEISYBES NESAKO

JERUZALE, Izraelis. — Sek
madienį kiti Izraelio kariuome
nės aukšti pareigūnai tvirtino

KIRILENKO^ SŪNUS

MASKVA, Rusija. — Daugelis 
stebisi, kodėl politikas Andrei 
Kirilenka buvo išbrauktas iš po- j)e( kurio didesnio klausinio ap 
litinio biuro ir nedalyvavo Spa- švaistymui. Sekretorius- neturė
jo revoliucijos 65 melų sukakto jokio-pranešimo iš Andropo- 
ties minėjime. Kelis metus 76, vo jkį piprmadienio laidotuviii 
metų komunistas buvo a/ti-; 
miausias Brežnevo bendradar
bis, o pastaruoju laiku jo var
das jau nepasirodė net politinio matų, kiek jų buvo pirmadieni) 
biuro narių sąraše. Kai Brežne- rytą. Visi sucipo į Raudonąją 
vas d«d ligos negalėdavo atvyk-* aikštę ir tvarkingai nuly<!ėj(’ 
Ii į posėdžius, lai paprašydavo velionio palaikus iki Kremliaus 
Kirilenka pirmininkauti, o da- sienos, prieš-Lenino paminklą, 
bar jis dingo be jokio paazški- ‘ Raudonojoj aikštėj buvo ram 
nhho. 1 jr pavyzdinga -tvarka. Ne tik pa

čioje aikštėje buvo tvarka, bei 
ir visur aplink buvo pavyzdin
ga tvarka. Laidotuvių dieną nie
kas negalėjo priartėti prie aikš
tes, j igu iš anksto jam nebuvo 
nurodyta viela. Aikštės apylin
kėse gyvenantieji žmonės netu
rėjo teisės judėti ta kryptimi, 
kuri jiems nepriklausė. Aikštės 
ir jos apylinkių trafiką tvarkė 
specialiai paskirti ir apmokyti 
pareigu nai. La; d otų v ė s bu vo

eisenos. --
, Niekad į Maskvą n buvo su
skridę tiek dang užsienio diplo-

Viceprezidentas George Bush 
buvo Afrikoje, kai mirė Brež
nevas. .hs nemanė, kad prezi
dentas Reaganas įsakys jam 
vykti į Maskvą ir atstovauti 
Ameriką Brežnevo laidotuvėse. 
Viceprezdentui atskridus sekma
dienį i Maskvą, jis tuojau nu
skubėjo j Amerikos ambasadą, 
kur jau rado sekretorių Shultz. 
Ten buvo ir Amerikos ambasa
dorius Hartman. Visi trys nu- 
vyko į darb’ninkų profesinių 
sąjungų stulpų salę, kur buvo 
pašarvotas Brežnevas. Vicepre
zidentas Bush pareiškė JAV 
prezidento ir visų Amerkos gy
ventojų vardu nuoširdžią užuo
jautą dėl Brežnevo mirties. Pa
skirti Sovietų diplomatai padė
kojo viceprezidentui ir kitiems 
Amerikos diplomatams. 

e

Amerikos diplomatai, pareiš
kę oficialią užuojautą, buvo pa
siruošę eiti, bet pastebėjo ten 
pat sėdinčią Brežnevo našlę. Vi
si trys priėjo prie našlės ir vice- 
prezidntas Bush pareiškė jai 
užuojautą.

Kada Amerikos atstovai pri
ėjo prie karsto, ten ga: bes sar
gybą prie karsto ėjo Jurijus 
Andropovas, Konstantinas Čer
nenka ir maršalas Dimitrijus 
Ustinovas.

Pasirodo, kad Kirilenkos sū
nus buvo mokslininkas. Jis, ma
tyt, žinojo tokių mokslo dalykų, 
kurių užsieniečiai nežinojo. 
Prieš kelionę į užsienį jis galėjo 
guli kagėbistų apklausinėtas. 
Išvažiavęs į Vakarus ir pabuvęs 
mokslininkų pasitarimuose, ji) 
nutarė pasilikti Vakaruose. Jis, 
matyt, bijojo, kad kagėbistai 
nepradėtų jo vėl tardyti ir nu
tarė pasilikti Vakacų Europoje. 
Komunistams to užteko, kad 
tėvą išmestų iš politinio biuro 
už nepajėgumą sūnaus išauklė
ti komunistu-

— Vyriausybė imsis priemo
nių sumažinti socialinės apdrau- 
dos vagilius ir nikės turėti gal
voje, kad dabar žmonės iįgiau 
gyvena.

- Socialinei apdraudai reikės 
pinigų, bet planuojama apsMti 
nepažeidu.s ūkio sistemos.

— Sovietų agentai Amerikoje 
pavogė svarbius planus ginki ą 
pajėgumui nustatyti.

parlamento sudarytai komisijai, 
kad gynybos ministeris nepasakė 
teisybės apie palestiniečių žu
dynes.

Pulk. Zcv Zecharin pareiškė 
komisijai, kad du krikščionys 
falangistai prisipažino genero 
lui Eytan, Izraelio karo jėgų 
štabo viršininkui, kad krikščio
nys falangistai yra atsakingi už 
rugsėjo 17 ir 18 dienų įvykius.

Gynybos ministeris šaronas ir 
štabo viršininkas Eytan jau rug
sėjo 1 I d. žinojo, kad krikščio
nys falangistai bus įleisti į ča- 
tilos ir Sabros stovyklas. Buvo 
žinių, kad abiejose stovyklose 
buvo patys atkakliausi palesti
niečiai, kurie galėtų organizuoti 
pasipriešinimą. Tvirtinama, kad 
falangistai paėmė abiejų sto
vyklų gydytojus bei slauges ir 
išvežė į Gazos sritį

povo, kai jis ėjo garbe
o Shultz priėjo JAV vardu pagerbti mirusį Brežncv: 
l>et iki pirmadienio vidurio sekretorius Shultz nt 

gavo Andropovo pranešimo apie susi Ūkimą. ;



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto Fr jausmų darnos pagrindai 

Naujausių moks’;, žinių populiarus perteikimas 
IGNAS oDOMAVIČIUS, M. D.

Kąuno Prisikėlimo bažnyčia okupuotoj Lietuvoj

VIDURIŲ SKAUSMAI
Viduriuose skausmai gali būti rimtos ligos 
ženklas, todėl tarkimės su gydytoju, idant 
neapleistume dr sulauktume ligos nepatai- 
somumo.

(Mediciniškas raginimas)
Paciento pilvo (vidurių) skauS- mis- Taip neleistinai dabar el

niai yra dažna ir gydytojui gal-.giasi dažnas mūsiškis.
v laužymą sukelianti negero- Viduriais sergančiajam lik 
ve. \ra daug tokių ligų, kurios virią vienintelį dalyką visi patar- 
pa^keli kia vidurių skausmais if“ kime: ’‘Vyk pas gydytoja, kol
reikalauja skubios operacijos. 
Todėl atpažinimas vidurių skaus
mu priežasties yra gydytojui ir 
pacientui labai svarbus reikalas, 
l’ž tai liaukimės visi žiūrėti pro 
pirštus į vidurių skausmus. Viši 
pacientai nu s t okime vidurių 
skausmus p^tys Besigydę žolelė
mis. plJdlėmis, dietomis, kito 
ligenio vaistais bei vitaminais ar 
iš Healthy Food krautuvės atsi
nešt om i s w*n ai ū rali o m is’ ’ pr iV- 
riionėrnžs, nėšužihoję vidurių 
skausmų kilmės.

Visų pirma reikia nustatx’t'i 
v durių sk-ausmų priežastį, tik 
tąda esti galimas sėkmingas vi
duriu ^skausmų gydymas. Taigi, 

reikia nustatyti vidurių 
skaųšin ų diagnozė (priežast is): 
o lik po to pradėti sėkmingas 
gydymas, jei norime nesusi
laukti labai blogų, riet mirtinų 
dėl pa vėluoto gydymo pasėdų- 

Žmonės vienas fotatn dąžifąį 
patariri nieko blogo n:manyda
mi^ vien tik iš geros' širdies. 
Liaukimės patarinėti skausmus 
v.ditrĮiibse imančiajam kaip elg
tis; HaūkiHiės į>3tyrinėję ■yauaū- 
doti vieną ar krią priemone, 
vienokų išgint; arbalą ar kito
kią, imti vėnokius bei kitokius 
vaistus. Taip.e.gdamięsi galime 
užleisti ligą iki nepažatsomunitt. 
Žodžiu, nustokime rimtą ligą 
gydy Ii ne r • m to n i is p r i r mon ė-

: ’‘Vyk pas gydytoją, kol 
dar ne vėlu”. Mat, vidurių skaus
mu priežastis gali būti labai pa
prasta, 1 
apsigėi imas; ji gan būti rimta, Į / ■ w •*-.
kaip kasos uždegimas (pankrea-į Gausmu priežastys
titas) ar aklosios žarnos užde-j Stiį^įžinjuin su viduriu skaus- 
gintes (apendicitas). Nuo esą-Įpiieža-stiinis. Viena ju yra 
htos negerovės susekimo pri- j ĮT(tehšibn). Vrškinimo 
klausys gydymo sėkmingumas. | kanafc- nuo stemplės iki išori- 
0 diagnozuoti lig4 pajėgia pa-1 nės arigbs, o Taip pat ir kiti tuš- 
jyrįš gydytojas, iodęl jam ir! turinį turintieji vidurių organai 
paveskime šitą reikateV j yra NEJAUTRŪS skausmą Aiaip 

čia kaip tik ii’ daro klaidas! kūne 'sukeliančiam •. jaunikliui, 
daugumas pensininkų-- .-We nesi- j Virškinimo kanalo \ gleivinės 
teikia eit: pss gydytoją taupu- ! (stemplės, skrandžio; plonų žar- 
mo ir apsileidimo sumetimais. ? niį,..-storos žarnos) sužalojimas 
lok-e veiija šį tą " mūryti ir. _>ąli sukelti švi;žįas žaizdas, bet 
laukti, tikėdamiesi, kad negeru-! pacientas nejaus skausmo laike 
mai viduriuose patys ; praeis, j sužeidimo, bei gijimo, kai tuo 
Ąlenkniekiai — taip, susitvarko j tarpu burbtos ■ ar išeinamos am 
patys,.bei kas žino, ar-.tikfai dėl Į ypsgleivinės (b taip pat ir odos) 
msnkniekio viduriai skauda. 1 o-J sužalojimas esti labai skausmin-

tne šilo teisingo kelio, tai iš-spazmiškai -(stipriai) susitrau-
vengti did. snio blogio munis bus 

kaip apsivalgymas bei; daug sunkiau.

-dėl nerizikuokime. .Visuose vidų- .ga^ Žarnas tu gali piauti, su
trinti a-r deginti be jokio skaus-'

ta yra neįkainojamaš turtas.'-Be Visai kitas dalykas, dedasi la- 
net milijonieįius • esti ida. j<.ai žarnos ar kitas tuštumą

rįų negerovės atsitikaui-ųosę^ferE 
iiimės su gydyfejįž;u®k.- sy^nta-;

jos .— 
vargšas.

N.užtenką tartis su gydytoj: 
viduriuose -skausmus turint. Rei-jVcneliU raumenys susitraukia — 
ka pildyti jo- nurodymus -visu.{ tada jaučiamas skausmas.

Taip ir prieinama: faktą, kad 
pi. minė žarnose skausmo prie
žastis. yra jų. sienelėse esamų

,turįs organas bus ištemptas, ar 
j kė i žarnų ar tuštuminio organo

106 v. Taip elgdamiesi mes ge
riausiai sau pasitarnausime. Nei 
ir taip vykusiai -elgiantis. pasi-
taikys didelių sunkumų su vidų- 'raumenų įtampa, apturima dve- 
rių skausmus sukeliančiomis Jopu būdu: sienelės ištempiant- 
priežastimis- O jei. nesilaikysi- išplečiant,’ arba raumenims

jancfrpft pavidale Krūties vėžys iš tolo atpažintai
Įlcčiuesė. Viiftirfų br^rfų neg> ’ ęhiruifis apsiėmė tolia® teikti 
rugiai jUhtešl gilvo priekyje, į ligonei pągalbą.
vidmSėjfe linijoje. Tokių apsileidimo - tamsumo

^Ibmu žinoti, kur vidaus <X- pavyzdžių galima paduoti visą 
ganų skausmai atsiliepia kūnd Htkhlją- fsi kasdieninis reiški- 
i>orėje. Atsiniiiitt tas vietas bus. fe skyrius rtgina mūsiš- 
naudinga kiekvienam. i kniš šffedtiš ir savomis asmeny-

1. Ištempimas skrandžio ir bėmi sttprtti, idhnt pajėgtume 
dvylikpirštes žarnos sukelia * mes sveikaį elgtis kiekvienoje 
skausmus, atsiduodančius tarp negalėje. Kitaip — nė Dangus 
duobutės ir bambutės vidurinėje ■ nepajėgs talkinti tamsuoliui ir 
Unijoje, kiek dešiniop. Kuo to- [ apsiUdėiiut Daugiau, apie tai 
bau dvylikpirštėje žarnoje jau- j kitą kartą.
dmimas, tuo arčiau bambutės 
juntami skausmai.

2. Plonų žarnų jaudinimas Medicine. ACC. 
persiduoda skausmu apie bam- ' 
bulę. Tohmiausios plonos žarnos 
dalies (ileum) skausmai gali | 
atsidtioti į dešinę — apatinę pil
vo sieneles dalį (ten, kur aklo
sios žarnos skausmai juntami).

3. Storosios žarnos (colon) 
skausmas persiduoda žemiau 
bambutės, vidurinėn linijon tarp 
bambutės ir gėdikąūlio (sym
physis) . Kartais dešiniosios ir 
Kairiosios storosios žarnos dalių 
skausmai persiduoda pilvo sie- 
neįėn, dešinėn ar kairėn, nes tds 
dalys esti jaudinamos.

4. Arti galutinės storosios žar^ 
nos dalies (rectosigmoid) ir šla
pimo pūslės ištempimas jaučfdr 
mas virš gėdikaubo (suprapu
bic). G.i galutinės storosios žar
nos daĖes (rectum) ištempimo 
skausmas ‘jaučiamas šakume if 
sėdikaulyje (sacrum).

5. Tulžies pūslės ištempimas 
sukelia' skausmus ties duobutė, 
dešiniame pašonkaulyje ir, iš
tempimui didėjant, dešiniame

^petyje. .‘Tulžies bendro lako iš
tempimas juntamas ties duobu
te, pečiū<^ ithef ndduoda šir
dies anginos gausmus.-

6. KąšQs..(paucreas),skausmai 
(dažniausiai girta ujantiems) 
persiduoda į (juobutę. Jie gali 
plisti į šonus ir gali būti junta-

| rili nugaroje.
Išvada. Kuo į mišką giliau, 

tuo medžių daugiau. Kuo dau
giau susipažinsinie su vidurių 
.skausmais, tuo geriau suprasi
me, kad mes sdū galime labai 
pakenkti, jei nekreipsime reikia
mo* dėmesio į viduriuose atsira
dusias negerovės. Gydytojas yra

Tokių apsileidimo - tamsumo

Pasiskaitytu Harwey: The 
Principles ano Practice of

ŠNIPAS PAKENKĖ AME
RIKOS PASLAPTIMS

LONDONAS, Arfgkja: — Bri
tų premjerė M. Thatchėr trečia
dienį pranešė parlamentui) kad 
šnipas Arthur Prime, susirišęs 
su Sovietų agentais Berlyne, il- 
gus metus pranešinėjo Sovietų 
agentams apie Amerikos, Šiau
rės Atlanto Sąjungos ir britų 
saugumo reikalus-

Vėėtlėjni k tarnau-
- tojui Ai Prufife Buvb prieinami 
slapti dokumentai. Jis pertnkda-

užsikimšimas (mesenteric va, - 
cular occlusion) irgi sukelia 
skausmus viduriuose. Gerai, kad 
tokia negerovė rečiau pasitaiko. 
Kartas nuo karto atsirandantis 
kraujagyslių nepakankamumas 
irgi sukelia pąsikartojančiuš 
skausmus žarnose, tai žarnų 
ANGINA [panašiai, kai širdies 
raumenyse dėl nepakankamos 
kraujotakos atsiranda krūtinės 
(širdies) angina \ Laimė, kad 
žarnose tokia angina tikrai re- 
ai pasitaiko.

Skausmai viduriuose dėl pTvo 
plėvės jaudinimo

Vidurius gaubia plėvė (peri
toneum). Tos plėvės uždegimas 
yra trečioji didžioji^, vidurių 
skausmų priežastis. Vietinis pil
vo plėvės (peritoneum) y už degir 
mas gali gautis nuo Užsidegu
sios aklosios žarnos aį tulžies 
pūslės. Visos tokios plėvės užde

ngimas gali būti be bakterijų — 
sterilus. Jis toks gali gautis pra
siveržus skrandžio sunkai, tul
žiai ar kasos syvams į pilvo plė
vės ruimą (peritoneal cavity). 
Minėtas visos piivo plėvės užde
gimas (generalized peritonitis) 
gali būti nesterilus, bet bakte
rijų sukeltas. Tas atsitinka trū 
kus storosios žarnos sienelei į 
pilvo plėvės ruimą, arba į tą- 
ruimą pasipylus dubens vočiaigeriausia žmogui priebėga bet 

. (abscess).
Kai pilvo plėvė užsidega (peri

tonitis), tada virš jos esą rau
menys (pilVo Sienelėje) reflek-j vo gyvenimo kebą* daug sveikes^ 
so kėliu susitraukia (spazmai);!ne linkme. Mes dažnai apsilei- 
Tada pilvo sienelė esti kita kaip|džiame per 
Lnta ir skausminga.

Vidurių skausmai įvairiose 
vietose

Vidurių skausmai gali būti 
ties skaudamu organu. Sakysim; 
aklosios žarnos uždegimo metu 
skausmai esti jUritSrili dešinioje 
žemutinėje pilvo sienelės daly-j 
j. Kai žmogui vystantis, organai' 
keitė sa\o vietas, tai skausmai 
gali būti juntami ne kur tas or
ganas dabar yra, bet kur jis bu
vo žmogaus vystymosi pradžio
je. Duokim, dangos (diafragmos, 
plėvės, skiriančios krūtinės ląs
tą nuo pilvo ruimo) sujaudini-

kiant.
Paprasčiausias žarriose skaus

mas yra COLIC (tai stiprus 
skausmas kariu esant stipriam 
žarnų susitraukimui — spaz
mui). Stipri žarnų peristaltika 
(judesiai) gali atsirasti įjautri
nančiai žarnas medžiagai žarno
se atsiradus. Sakysim, nenuno
kusio obuolio suvalgius, atsiran
da stiprūs žarnų judesiai dėl ta
riame obuolyje esamos oksali- 
nės rūgšties. Taip pat stiprius 
(kolikiniuš, kaip peiliu dūrius) 
skausmus sukelia žarnų nepra
einamumas, užsikimšimas: tada 
žarnų sienelėse esą raumenys 
stipriai traukiasi, nori prastum
ti žarnų --titrai pro-užsikimšimą.

Kitokie negerumai viduriuose, 
kaip žaizdos, kraujo nepristaty- 
mas dėt sklerozės (ischemia) ir 
chemiški jąudikliaįr irgi gali su
kelti Raumenų susitraukimus ir 
dėl to sukelti skausmus vidu
riuose, bet tada skausmai nebus 
labai aštrūs (colic).

Tempimas žarnų pasaito (ant 
jo laikosi žarnos — mesentery), 
taip pat asirus ištempimas vi
daus organų kapsulės (kepenų, 
blužnies, inkstų, kiaušdėčių- 
ovaių) irgi sukelia skausmus.

Kraujo stoka sukelia 
: ■ skausmą

Kai raumuo, kur jis bebūtu, 
negalina reikiamai kraujo (is- 

.cheniia), jis gauna skausmingus 
mėšlungius. Tokiu mėslunginius 
raumenų skausmus, nesant pa
kankamai kraujotakai, gauna 

.širdies raumenys, kūno raunie- 
nys (ypač kojoše kiek paėjus), 
o taip pat ir žarnų sienelių rau- 

jĮKnys (pain due, to ischemia).
Žarnbše skausmai atsiranda 
joms užsikimšus. Tada jos per
daug esti išpučiamos. Dėl šiene-| 
lių ištempimo* sutrinka kraujo 
pristatymas sienelės raumenims 
— raumenys Nusitraukia skads- 
mingar (mėšiudglš).' Gali žarnų 
pasaitas (mesenteric), apsisukti 
‘r kraujotaką stt trikdyti. Tada 
irgi atsiranda ^kausmąL

Per žarnų pišailą .(ant jo lai
kosi žarnos pilve) ateina krau
jo indai i žarnų sieneles. Tų indų

pijąs ir parduodavo Sovietų

>lfetžvor kad- britai tirllESinai xte- 
įkižiuit'Šje savo doku-
mėntą. Ji planuoja imtis prie-

butų gėriau apsaugoti. Ji žino,

i

vyriausj^fe tufrės rasti jpriemo- 
nes nuodugniai patikStiti tuos 
žiiieiiėšį kurie ^įuri prdgos pri- 
-ėfti' priekį _ fckuiffeiltų, susi* 
jusiu si? krašto saugumų.

ŽUVŲ ‘iAiMAiT

Visai neseniai buvri sukurti 
akiniai nuo saulės, kūriė, smar
kiai apšviesti, patamsėja. Pasi
rodo, kad labai panašius akinius 
tdri vienok rūšies žuvys, gyve- 
ridilčios .Pietvakarių Azijos pa- 

■krančių vandenyse. .
Šių žhviį aktų ragena tamso

je yra bespalvė,. d apšviesta 
.smarkiai pageltonuoja.: Geltonas 
pigmentas laikosi ragėųos pa
kraščiuose esančiose ląstelėse 
— chromatoforose. Apšviėttis 
akį, los ląstelės pasklinda po 
visą akį. <

Eksperimentais nustatytą, kad 
ląstelių judėjimas nepriklauso 
nuo žuvies centrinės nervų;sis- 
jemos. Su tokiais ‘‘akiniais” žu
vys vienodai gerai mato ir die
ną, ir naktį.

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD, i

FOCtOWJNO Di9TANCEX«<

i

8QM£ CHICAGO MOTOR CLUB TTFS OH

kurioje negalėje, įskaitant ir vi
durių skausmus. Visi pensinin
kai turime jau dabar kreipti sa-

Anri that*s UĄ

in &men«L

V*
%

*v
fį

For the woman

Because if yoe’re in chirft <

gl*

eacrtiraęe your husband t* 
sign ot> for the Payroll Ser-'

meeting the day-to-day er* 
ponses. you’ll still be builtHnf 
a more secure future for your 
family. -

, UX Sayinc^ Bonds. For 
jhe uan&m who raiilH

»*^J3O

savo nerangumą, 
■būdo keistumą ir nežinojimą. 
Štai pavyzdžiai, kaip mes save 
žudome be laiko.

Kultūringas ir “maodrąs^ 
amerikonas-lie tuvis degina savo 
viršugalvyje esamą gūželį su 
nuospaudom vartojamų skysčiu. 
Negerėjant reikalui; gydytojas 
.randa, kad jis išdegino vidurį 
ten augančio odos vėžio. Jis pa
siųstas universiteto odos klini
koj) tolimesniam odos vėžio gy
dymui.

Virš septyniasdešimt metų 
senelė, niekada pas gydytojus
nesilankius, ėmė trūkti kvapo Į 
lipdama laiptais. Jos kairioji 
krūtis sutino ir išopejo. PadklIS* 
iO ir sukietėjo, dvokti ėmė. Tik 
tada ji kreipėsi pas gydytoją'.
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GRAŽIAI PAVYKĘ^RUDENS BALIUS-KONCERTAS

Dievo Apvaizdos parapijos ru-Į kis, choras dainavo scenoje, o 
d ns' baliuš-koncertas, savo 
rupijos salėje lapkričio 6 
jau praeityje. Po kokteilių, 
liūs prasidėjo punktualai 
lygiai 8 vąt vak.

įžanginį žodį tarė parapijos 
I rybos pirm. Vytas Pėlrulis, 
kuris padėkojo publikai už gau- 
> r apsilankymą. Po to trumpai 
; pžve'.gė parapijos, vrik’ą, pri 
r cdč parapijos choro dirigentą

iziką Rima Kasputį, akornpa- 
i- ator.u Vidą Neveraūską, clio- 
ij reikalų vedėją Alfonsą Kas 
] tį ir tautnių šokių ‘‘Audinys” 
\ rdovę- Rusnę Kasputienę-B:ll 
i kaitytę. Paminėti vienetai at- 

. i zs šio baliaus meninę pro- 
gramą.’.

Prasivėrus scenai, pasirodė 
v ame grožyje mergaičių cho
irs 32 mergaitės pilnoje uni
formoje: baltomis 'bliūzėmis, 
j uodais ilgais, sijonais, peręijuo- 
sjis^os tautinėmis juostomis, 

•anesėja Gailė Černiauskaitė 
7 ^aiškino, kas bus dainuojama, 
k įdainavo: Gale lauko toli 
(liaudies daina, harm. J. Tallat 
relpšą),-()i motinėle (ž. Vyt. 
.Bložės,, muz. Garbusikio). Pub- 
1 ka choristėms šiltai ir ilgai 
r’ojo. Tanka .pabrėžti, kad kai 
kurios choristės buvo labai jau
nutės, vos 11 metų peršokusios.

?6. jm pasirodė vyrų choras, 
sudarytas iš 19 vyrų. Buvo su
dainuota: Dauhbj lijb čiutb 
(liaudies daina, harm.. J. Tallat- v ’ - T *Keplšos), kad as-jojau pet lau
kelį (harm. Jono švedo), Oų kad 
išauštų*;;rausva aušrelė (1. fdad? 
na, harm. J. Žilevičiaus). Pats 
vyrų choras .sudarytas :iv įvai;< 
raus amžiaiiš choristu, kuriu 
tarpe girdėjosi gan gerų balsų, 
panašių net į solistus. Visos dai
nos gražiai nuskambėjo. Publika 
jas priėmė; negailėdama plojį- 'į xmu. ū - ,

. Toliau programoje 'įsiterpė 
tautiniai šokiai, vadovaujant 
Rusnei Kasputienei Baltrušaity-, 
tai. Tenka pastebėti, kad jauno
sios kartos šokėjai pašoko-BIez-, 
dįnginį jonkelį, Gyv&tarą ir 'Žib- 
gelį. Visus tris šokius sušoko 
labai vikriai/rateliai sukosi gra
žiai, be klaidų,' neblogiau, kaip 
Grandinėiės'3 šokėjai. » Riihlika 
plojo į taktą be sustojimo.

Po jų, visame,’didingume pa
sirodė mišrus choras ir sudaina
vo šias dainas: Auštanti aušrelė, 
(laudies daina, harm. K-. Kons
tantino /Čiurlionio), f.Vai

pa

ba-

šokėjai šoko ant grindų, publi
kai plojant į taktą.

Norėčiau pastebėti, kad cho
ras praeitais metais persiorgani
zavo ir ^pasivadino Dievo Apr 
vaizdos Lietuvių parapijos cho
ru, vadovaujant jaunam diri
gentui Rimui Kaspučiui. Šks cho
ras Detroito Lietuvių Organize 
cjų Cenlio yra pakviestas atlikti 
meninę programą 1983 m- Va
sarius 16-osios šventės iškilmin
go minėjimo proga, vasario 13 d. 
I>ievo Apvaizdos parapijos salė
je. Taip pat yra pakviestas tau
tinių šokių ansamblis “Audi
nys”; vadovė t— Rusnė Kaspu* 
tienė. Tad neužilgo vėl pama
tysime tautinius-šokius ir girdė
sime chorą.

Pasibaigus meninei progra
mai, jos vadovams buvo priseg
ta po gėlę, o programos atlikė-, 
jams įteikta net^visas krepšys 
gėlių. Kas tai atliko, neteko pa- 

i tirti. Nemačiau ir negirdėjau, 
kad kas būtų taręs padėkos žodį. 
Gal tatai buvo atlikta pradžioje.

Tuoj po meninės dalies buvo ] 
patiekta šilta* vakarienė. Vai
šėms vadovavo Stasė Matvėkie- 
nė. Po pasisotinimo — šokiai, j 
grojant Rimo Kaspučio orkestrui j 

‘ i* —i__ 1

t
L
£

"Romantika”. Publika linksmi
nosi iki vėlumos- Buvo viskas 
gražu ir g?ra/ Baliuje dalyvavo 
virš 300 svečių.

iPabaigai lenką pastebėti, kad 
programa buvo . skoningai at
spausdinta. -Kiek patyriau, tą 
darbą atliko Pranas Zaranka.

Baląus rengėjai — Parapijos 
komitetas.

♦ ♦ *
iš DETROITO “RAMU-

VĖNŲ” VEIKLOS 
r H >

Rahiuvčnų posėdis įvyko š.m. 
spalio.,28 d. 16817 Stopel St 
Posėdyje dalyvavo skyriaus pir
mininkas S. šinioliūnas, vicepir
mininkas K. JJaugvydas, sekre-

Švyturio Jūrų šaulių stovykloje “Pilėnai*’, Manchester, 
Mich., žuvusiems už Lietuvos Laisvę Kariams paminklas.

\ (Maletos nuotrauka)

pirkti po septynias knygas 
kiekvieno tomo, už bendrą $210 
sumą, tuo paremiant šių knygų 
■išleidimą.

Apsvarstyta ir nutarta kviesti 
“metinį-visuotinį sRyriaus narių 
susirinkimą 1982 m. gruodžio 
11 d. 12 vai- šv. Antano parapi
jos salėje: šiuo reikalu reikia 
išsiuntinėti skyriaus nariams 
kvietimus. /

Nutarta iš skyriaus kasos pa
skirti $200 Lietuvos Pasiuntiny
bės rūmų Vašingtone atnaujini
mui. BALFui, vajaus mėnesio

Pasinaudota Karių veteranų 
sąjungos sekretoriaus Juozo 
Leščinsko pranešimu.

Ant. Sukauskas

— Sovietų sąjungininkės An
gola ir Mozambikas padavė pa
reiškimus įstoti į Lomės Kon
venciją; kuri ekonominiai riša 
70 Afrikos, Karibų* ir Ramiojo 
vandenyno salų valstybių su 
Europos Bendruomene.

vyko birželio 5 d- šv. Mikalo
jaus parapijos salėje St u Ilga r te. 
Pradžioje susirinko virš 10 tau
tiečių. Vėliau atvyko dar kele
tas. Renginį atidarė draugijos 
vicepirmininkas kun. K. Senkus.

Turiningą paskai ą apie Jai, 
ar religija yra civilizrcijcs stab
dys, partneris ar kelrodis, skaitė 
dr. Kęstutis Grinius, iš Mūnche- 
no. Prelegentas pirmiausia pa
stebėjo, kad lietuviai išeivijoje 
dažniau girdi apie Yeligi.ios bei 
tikėjimo nuopelnus: krikščiony
bė papuošė Europą, didingais ar
chitektūros ir kitok:o meno še
devrais. Tariau negalima už
miršti, kad tuo pat metu buvo 
vykdoma Inkvizicija ir kryžiaus 
karai. Kryžiuočiai išnaikino prū
sus ir siaubė Lietuvą. Musulmo
nai inkviziciją k* šiandien tebe
vykdo.

Lietuvoje religijai priskiria
ma daug negerovių. Atsiranda 
ir. blaiviau galvojančių. Vienas 
vyraujančių ateizmo teoretikų 
Jokūbas Minkevičius “Religijo
tyros įvade” rašo, jog religija, 
įsipynusi į teisę, moralę, meną 
ir filosofiją, pasidarė neatsieja
ma kultūros dalimi. Jis vadina 
religiją dvasiniu humanizmu.

XVIII amž. anglų istorikas 
Edward Gibbon apkaltino krikš
čionybe Romos imperijos su
žlugdymu. Išeitų, jog be krikš
čionybės Romos imperija nebūtų 
sukritusi. Tezė moksliškai ne
įrodoma, nors krikščionybės įsi
galėjimas ir Romos žlugimas 
buvo du lygiagrečiai procesai. 
Gal Roma žlugo dėl su religija 
nesusietų ūkinių ar kitų prie
žasčių? Gal imperijos žlugimas 
sudarė sąlygas krikščionybei įsi
galėti? Tada krikščionybės įsi
galėjimas būtų Romos imperijos

teigė.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

VLB draugijos s^važ avimas žlug ino pasekmė, o ne 
žastis. » •

Sociologas Max Weber
kad kapitalizmo plėtrą Vaka ų 
Europoj? XVI XVII šimtm. iš 
dalies sukėlė protestantizmas, 
ypač kalvinizmas, ir tai buvęs 
teigiamas reiškinys. Dr. Girnius 
ir Welx?rio teiginį nelaiko moks 
liškai įrodytu, nors protestan
tizmo atsiradimas kr kapitalizmo 
išsivystymas glaudžiai i 
Weberio tezei nepritarja ir žy 
mus anglų 
vor-Roper. 
marksistai.

minia “laik^ kataliku vienybei 
kenkiančiu reiškiniu. Buvo ma
noma, kad atskilimas nuo lenku 
neišvengiamai ves j surusėjimą 
ir supravoslavėįtmą. šiandien 
padėtis pasikeitusi. Bažnyčia 
Lietuvoje ragina priešintis ko
munizmo smurtui, ginti žmo
gaus teises.

istorikas Hugh Trė
jai prieštarauja ir

toriŠs Juozas Lesčinskaį kasi-ĮPr0Sa’ Paskirta 
nįnkas ;V- Tamošiūnas, Biruti- 
ninkių skyr. pirmininkė K. 
Dąųgvydienė ir svečias K. Sra- 
gūuškas.
Apsvarstyta kariuomenės šven

tės rhinėjimas, nutariant jį atlik 
ti lapkričio 21 d. pamaldomis šv 
Antano gažnyęioje ir po pamal 
du parapijos salėje su paskaita^ 
karią, skaitys inž. Jurgis Mikai* 
la, o menine dalį atliks Danutė 
petronienė. 1 ■;i;'

Knygos “Kovos dėl Tjętuvos 
Nepriklausomybės IL ir III tomų" 

jojo pilnas dvaras svetelių (l.d., platinimo klausimą apsvarsčius 
harm. J. Strolios), Pasakyk, paaiškėjo, kad fų knygų platinii- 
mergele (l.d., harm. J. Žilevi- mas nėra sėkmingas, todėl na- 
čiaus); Kalvelis — tautinis šo- tarta iš skyriaus kasos lėšų nu-.

— Gen. Jaruzelskis perspėjo, 
kad karo stovis.krašte bus tęsia
mas ir kitais metais/jei žmonės

streikuos ir nekreips dėmesio 
į valdžios pastangas sugrįžti į 
normalią padėtį.
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50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, ?
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicago s- lietuvių istoriją :-
(1869 — 1959 metai).

C . 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.

Persiuntimas
Kaina $15.

$1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

; MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

2508 West 69th SU Chicago, HL 6062$. ♦ TeL >25-2787
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Cosmos Parcels Express Corp.
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I7J9 W. 71rt St, Chicago, ID.
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dūminai • xoaormoe rekmx
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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 

(r patarė mums toliau studijuoti.
i

Kaina 125. Kieti virieiiaL

teorijos teikia reli
gijai išskirtiną vaidmenį ūki
niame gyvenime. Marksizmas 
laiko religiją kitų reiškinių pa
dariniu. Anot jo, ne religija nu
stato ūkinius santykius, bet ūki
niai santykiai lemia religijos tu
rinį ir gyvavimo galimybes. Čia 
prelegentas priminė garsų Mark
so posakį, kad religija yra liau
dies opiumas. Išeitų, jog religija 
tik lengvina kitų priežasčių su
keltus skausmus. Siaurindamas 
religijos galią daryli lemiamą 
įtaką į ūkio gyvenimą, mark
sizmas sumažina ir jos atsako
mybę dėl ūkinių nesėkmių. Tie 
samprotavimai tik parodo, kaip 
atsargiai reikia vertinti religijos 
poveikį.

Dr. Girnius palietė ir religijos 
bei mokslo santykius. Jiems nu
statyti nedaug ko gali padėti pa
čių mokslininkų religinių įsiti
kinimų bei Bažnyčios santykių 
su jais tyrimas. Nėra pakanka
mai duomenų teigti, kad religija 
skatina mokslą arba kad moks
las ir religija vienas kitam 
prieštarauja. Religija liks moks
lui abejinga, nors nemažai ti
kinčiųjų gali būti gerais, net 
pirmaujančiais, mokslininkais.

Nepraėjo paskaitininkas neuž
griebęs ir katalikybės vaidmens 
mūsų tautos gyvenime. Ir čia jis 
buvo labai kritiškas. Pirmaisiais 
mūsų tautos atgimimo metais, 
kol lietuviai daugiausia rūpinosi 
katalikybes išlaikymu ir kovojo 
prieš carinės valdžios bandymą 
jėga primesti pravoslavų tikėji
mą, Bažnyčia šį Sąjūdį rėmė. 
Kai tautinio atgimimo sąjūdis 
pradėjo ryškinti skirtumus tarp 
lenkų ir lietuvių ir priešintis 
lenkų hegemonijai kultūriniame 
gyvenime, Bažnyčios hierarchai 
ėmė tą sąjūdį smerkti. Bažnyčia 
ilgą laiką lietuvių tautinį atgi-

visos

bėjo, kad nors Katalikų Bažny
čia yra visuotinė ir pagrindinės 
jos dogmos pastovios, tačiau per 

j ilgą laiką pasisavina jas prakli- 
susije.1 kuojančios tautos bruožų >r sa

vybių. Katalikų Bažnyčia Ispa
nijoje kitokia negu Afrikoje. Ir 
Lietuvoje ji nebėra tokia pat, 
kokia buvo prieš 300 metų. Jei 
pagrindinės tiesos ir nosikei ia, 
lai žmonės, kalbantys Bažnyčios 
vardu, yra savo laiko ir visuo
menės vaikai.

Po paskaitos turėjo progos ir 
klausytojai pasisakyti.

(Iš VLB biuletenio)

MOTERYS KANTRESNES
— Gal gydytojas tau sakė, 

kad moterys yra kantresnės už 
vyrus?

— Ne gydytojas, bet batų par
davėjas.

PASITEISINO
Teisėjas: į teisiamą’į, kaltina

mą pavogus automobilį:
— Kodėl kaltinamasis pasisa

vinai svetimą automobilį?
Kaltinamasis: —Mat, pons tei

sėjau, automobilis buvo pasta
tytas prie kapinių, tai aš pama
niau, kad savininkas bus mi
ręs. 1 į

WISE Bi

Chanus the oil and ' 
filters every 3,000 to 
8.000 miles to iyokt 
wuthg gasoline.

Doni be a. Bom Leoti

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LIteRATURA, lietuvių literatūros,. meno Ir moEslfl 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, VIne< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio^ 
T. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis tj 
M. K. Čiurlionio. M. SUeikio, V. KaSubos, A. Rūkitelės Ir A* Varno 
kūrybos poveikiais. 365 puri, knyga kainuoja tik 83.

e DAINŲ S V ENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tat- 
tinių šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Iventes b^Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedalnnojan- 
Tems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

’> VTENHO ŽMOGAUS GY V KM IMAS, Antano Rūke apraSy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
•atūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyfa 
parduodama tik už 82.

• LIETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalarndra 
domiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* W 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs Hekvienam 
'teturint Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J voklefių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių lemėlapig. Kaina H.

•» KJ CAUM2S L1MZ, rašytoje* Petronėlės Drintaltės attf- 
nfnimal Ir mintys apie asmenis Ir rietas nėpril. Lietuvoje ir plr> 
Dairiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
>et kainuoja tik 83. > p* i

• JULIUS JANONIS, poetas fr revoliucionierius, nesupra#- 
*al fr klaidingai Interpretuojamas gyvenime fr politikoje; tik M 
Burgio Jalinską knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą fr poe- 
<Ųą. Dabar būtų jf galim* pavadinti kovotoju už žmogau* teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puriapių, kainuoja 86.

> BATTRINtS NOVKLtS. 5L Zoačenko kūryba, 1. Vriaifla 
eertfrnaa. 100 pri. Knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Katna 82.

Enygoą gattnamoi Naujienose, 17M So. RaMed St, Odcage, 
(E VOm. UKstakant paltį, grtSKI Mtfl ftfilIFniO MaMaml
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I Parvežus Brežnevą į Mask vą ir padėjus i ligoninę, 
Andropovas pamatė, kad Brežnevas jau baigia savo Me
nas. Jis pradėjo ruoštis Brefcnevb pareigoms peninti. 
Andropovas įtikino politinio Huno nartus, kad jam būtą 
pavestos komunistų partijos sekretoriaus pareigas. Kad 
Brežnevas smarkiai nešokinėtų, tai pranešė KGB Bariams 
ir partijos veikėjams apie Brežnevo dukters ir sūnaus 
“kombinacijas” brangenybėms vežti į užsienį.

Paskyrus Andropovą Brežnevo pareigoms, partijas

Hue nutk
OhnrfcšČU kaišau

metanu________
pusei metų ____
trims mftnpsj’jtm*
rienam mėnesiui

x. nsp JAV vietose:
metams ————

H5JX 
moc 
$1X06 

l&OC

$4000

asetuu

moo
* Centro komitetas paskyrė jį Brežnevu laidotuvėms vado- 

j vauti. Didžiojoje darbininkų unijų salėje Andropovas pa- 
$46.00 sakė pagrindinę kalbą. To paties Brežnevo, kurį Andro- 
f*t«. povas buvo pradėjęs skandinti, dabar kėlė viešumon jo 

j —mirusio— gerus darbus. Jis šitaip pradėjo:
$4bjm' 
orn į

^ecūtdieoiiu. 1 ™ti» Naujieną Beu 
Srovė, 1734 So. Existed S-, CHew^ 
<L 30606. "MaL <xl-bWQ.'

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdiei, iž^yr^
oho w «ai. ryto tti 5 vai. popiet ieitadieniaia — Ud Ii tsL.

----------------------------------------------------- _______ _  - ■ - . ----------- _ « ------------------_ .... . --- ---------- ------- _ .. {■ 
Kas valdys komunistų pavergtas tautas?

Oficialiai paskelbta, kad Sovietų Sąjungos komunistų > 
partijos Centro komitetas išrinko Jurijų, Vladimiro sūnų, j 
Andropovą aukščiausios tarybos pirmininko pareigoms. 
Išrinktąjį turi patvirtinti Aukščiausioji taryba, bet kiek
vienam turėtų būti aišku, kad Aukščiausioji taryba And
ropovą patvirtins toms pareigoms.

Aukščiausioji taryba šio klausimo visai nesvarstys, 
tarybos nariai nepareikš priešingos nuomonės. Kai Aukš
čiausiajai tarybai bus praneštas Komunistų partijos 
Centro komiteto ^vienbalsis nutarimas, tai Aukščiausioji 
tarybąyiėnbalsiai patvirtins partijos Centro komiteto nu
tarimą. Taip buvo iki šio. meįor: /taip bus ir šiandien. 
Dar nebuvo- atsitįkimėv'kad ! Aukščiausio ji taryba nepa
tvirtintų partijos Centro komiteto nutarimo.

Reikia žinoti/,kad Jurijus Andropovas y ra Sovietų. 
Sąjungos komunistų partijos Centro komiteto general!-. 
nis sekretorius. Komitetas turi kelis sekretorius, besirū
pinančius paskirais dalykais, bet generalinis sekretorius 
tvarko pačius svarbiausius reikalus. Jis įsako sekreto-- 
riams, kuo jie turi rūpintis ir kaip privalo spręsti par
tijos ir narių reikalus. Brežnevas buvo Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas ir komunistų partijos generalinis 
sekretorius. Dabar tas pareigas turi eiti Andropovas.

Andropovas tų pareigų siekė. Jis buvo valstybės saū‘. 
gurno komiteto pirmininkas, saugumiečių organizacijos 
(komitet gosudarstvenoj bezopastnosti — kgb) ketur- 
žvaigždis generolas. Jis priklausė Dzeržinskio čekos orga
nizacijai. čekoj jis pradėjo eiti eilinio Čekisto pareigas 
Korelijoje ir Suomijoje, bet kai Brežnevas jį paskyrė 
KGB organizacijai valdyti, tai greitai jis buvo pakeltas 
į generolo laipsnį. Andropovas ištikimai ėjo vyriausio 
čekisto pareigas, kol Kaukaze praeitais metais Brežnevą 
ištiko priepuolis. Brežnevas buvo geras kalbėtojas, bet 
kai jį ištiko priepuolis, tai jis nepajėgė norimo žodžio iš
tarti. Kirgizai Brežnevo klausė, bet nieko nesuprato. 
Brežnevas stovėjo ir kalbėjo, bet jo liežuvis nesisuko. Jis 
tiktai murmėjo, bet niekas jo kalbos nesuprato. Kirgizai 
jam plojo ir Šaipėsi. Brežnevas manė, kad jie buvo paten
kinti išmurmėtomis '‘giliomis jo mintimis”.

ia nuo

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

“Mūsų partija ir kraštas, visa Sovietų liąudis 
labai daug neteko. Nustojo plakusi širdis Leonido, 
Iljičio sūnaus, Brežnevo, komunistų partijos ir So
vietų valstybės vado, pasižymėjusio tarptautinio ko
munizmo ir darbo žmonių judėjimo atkaklaus kovo
tojo ir Sovietų liaudies sūnaus..

Sovietų Sąjungos gyventojai pilniausiai pasitiki 
komunistų partija. Jie pasitiki ja, nes komunistų par
tijai nebuvo kitų rūpesčių, kaip Sovietų liaudies rei
kalai. Kad pateisintų tą pasitikėjimą, reikįa eiti kar
tu su komunistų partija, reikia eiti kongi-
nistinės statybos keliu, dirbtie mūsų soę^&tiii^ tė
vynės ateities pažangai”. ’■? ' jj

Čia tai jau buvo komunistinis melas, Ai 
sakytas prie Brežnevo karsto. Andropovas nl
kitų komunistų ir nuo jų ruošiamos spaudos. Jeigu nebūtų; 
komunistų partijos, nebūtų KGB, nebūtų sovietinės ka-- 
riuomenės, tai į 24 valandas komunistų nebūtų ne tik 
komunistų pavergtuose kraštuose, bet ir pačioje Rusijoje’.:

Andropovą pažįstantieji tvirtina^ kad Andropovas 
vis dėlto kitoks, negu dauguma komunistų partijas vadų. 
Tačiau jis per akis meluoja, kaip, melavo Brežnevas. Jlšį 
kalba apie? socialistinę pažangą Rusijoje, kai šiandien, 
žmonės ten sunkiau ir vargingiau gyvena, negu gyveno: 
senais Rusijos laikais. . "/L'.-

Andropovas vis: dėfto skiriasi nuo - komunistų '^ądi.p 
Skiriasi labai mažai, bet Šiokių tokių ^rtuiTtų’_yra.;.^cir^ 
tumas labai mažas, bet šis tas yra. Kartaiš taš 
teks mažutis, kad neverta jo minėti. Andrc|)0vę 
buvusieji tvirtina, kad jo bute ant sienų kkbo keli geri 
.modernistų menininkų paveikslai. Jis pats-svečiams ai^-‘ 
kiną, kad ištaškyti dažai-ir laužytos iiaij«p reiškia ątėi< 
ties statybos planus. Padėtį geriau žinantieji tvirtina, kad 
Andropovas siunčia žiaurius čekistus Į nelegalias moder
nistų parodas, viską ten išdaužo ir sulaužomo Andropovas 
pasirenka geriausius paveikslus ir kabina ant sienos. Nie
kas KGB vadui nedrįs nieko primesti. <’t-'L'-e;■ -

Tvirtinama, kad Andropovas nemėgsta vodkOs; bet 
geria konjaką. Pas jį užeina kariuomenės vadai, KGB 
viršininkai, išmeta po kelis stikliukus konjako ir laisvai 
pasišneka apie sovietines negeroves. ’ zj .

Be Gromykos, Andropovas yra Vienintelis Sovietų 
valdovas, kuris moka angliškai klbėti. Jis ne tik kalba, 
bet jis ir skaito Agatą Kristie ir pasakoja, kad tai jam 
labai daug padeda pažinti Vakarus.

Be to, Andropovas yra vienintelis Sovietų valdovas, 
kuris moka šokti tango. Oficialiuose vakaruose jis vie
nintelis pašokdina užsienio diplomatų žmonas, kada kiti 
rusai stebisi, kaip jis galėjo pramokti.

Tvirtinama, jog Andropovas kitiėms yra pasakojęs, 
kad jis Afrikoje nieko gero nematąs, iš jos Rusijai nėra

syklos. Atsigręžęs pamatė, kad už jo pečių yra , 
dar žmonių, kurie stovi ir laukia. Gugis norėjo 
būti paskutinis — nuėjo ir vėl atrištojo eilęs

J

. -■ s-

Ant Birutės kalno

/iituA-ę. Taip pal prezidentą? j. 
Starteris rėfliiUVŪ, sporti
ninkai nevyktų į Maskvos olim
piadą, tuo nedalyvavūnu p s reiš
kiasi protestą dėl rusų įsiveržj- 
pio į Afganistaną. Ęet šaulė V. 
Ui'fcoutenfe nekreipė dėmesio į 
pet spėjimus ir nuvažiavo -pa- 
gę-bti okupantb. (Ji dar ir da
bar aiškinasi, kad ji važiavo per 
Ratkauiką.) Jei moti gauti.pa- 
piginimą ir važiuoji su ekskur- 
dja, tai pavieniui važiuoti ne
gali, n s ir visa Vilnies ekskur
sija važiavo per Račkauską, o 
sttskurdjos palydovė buvusi J. 
Afileriūrė.

Įspėjimui pasipriešino ir Lie
tuvių Bendruomenės vadai k 
savo dukras kaip atstoves iš
siuntė, kad ir jos pritartų oku- 
5>aiilo rengiamoms iškilmėms, 
kaip suvalyti lietuviai džiaugia
si, šoka ir dainuoja jau 40 metu. 

J f ai šventei, matyt, pritarė ir A. 
Bliūdakis kartu sli jėzuitais, nes 
Jattnimo Centrui okupantas pri
statė filmą, o jėzuitai parodė, 
kaip lietuviai džiaugiasi 40. me
tų okupacija. O kai lietuviai 
patriotai tam nepritarė ir suren
gė demonstracijas, tai jie buvo 

4 apšaukti naciais ir komunistais.
Ir tokie šmeižtai buvo rašomi 

“katalikiškoj*’ spaudoj, “Drau
ge”, tačiau “Draugė” neskelbia
mą apie okupanto bendradar- 
biautojus, rašytojus, kurie savo 
raštus siunčia spausdinti ir ko- 

: raguoti okupanto tarnams, kaip, 
pąvyzždžiiri, Santvaras, kunigas 
pranciškonas Apdriekus. O t>ku- 
panlas labiausiai nemėgsta tų, 
kurie išdrįsta pasisakyti už tei
sybę ir kovoja už žmonių teises- 
Tokie tuojau ištiunčfami jį Sil 
bĮrą./ t ' ' .. į y '

•' Btiūdąkis tvirtifta;
“Žffrnalisiafe. A. Marma, suskai- 
Jfeą ’Nąujienį antspaudu, patViK: 
tino, kad prie Prancūzijos, kon
sulato Pavergtų Tąutų komiteto 
suorganizuotose demonstracijo
se tedalyvavo tik 10 registruotų 
betuviU) ’ kartu • paneigdanus 
Margučio radijo propaganda, 
skelbusią ten dalyvavus'apie 200 
palaidų lietuvių”. : .

Taigi,. Ai Bliūdakis tvuli-na, 
kad Margtrtiš skelbė ten dalyva
vus apie 200 palaidų lietuviu. 
Tai reiškia, kad A. Bliūdakis tą 
Margučio skelbimą’ girdėjo. Bet 
kai aš parašiau -straipsnį, (ai 
Margutis arba Petras 'Pėtru-tis 
man užprotestavo, kad’jis tokio 
skdbkno neskelbęs ir reikalavo, 
kad aš atšaukčiau. Bet pasirodo, 
kad aš Agrdėįjau,’ ką patvirtino 

nių savo slyvas, tai Sniečkus žinojo, kad jis valgo vengrų ? O kad aš tuo savo slraipsmu

Kadangi mes esate Amerikos 
PJLffidAL -tai mes Jžetnviaf tu
rime dvigubas pareigas — ko
vota už Ameriką k? už okup.

(Nukelta į penktą puslapy

Kaip gaila, ■ lai Sumaišomos ii- dėl k©, jei jau dabai- okupanto: 
šą^aiėbs žr neatskįąįtoa diena 
ubo nakties, tiesa riuo melo. O, 
tai tiesai dar užrišamos . akys, 
kad ji nieko’ nematytų, įužkbm- 
šamos ausyš, kad ni'eko negir
dėtų. 'I^sbgvįaū paskteišti šmeiž
tus, ksi ne^a jkSim pasakyti tie
sos. ■ ‘

A.. Bliūda&is1 Naujienose šan.- 
lapkričio 3/i rašo: Apnuoginta 
ųaeį.ky,sta. A. įliųdakis,' lyg 
uodas iškritęs iš inėdžio, apsvai
gęs,- iiieko- nėžinąš if^Nai^ie'nų: 
neskaitę s, ųžsigęidė Naujienose 
pai-ašyli nugirstus gandus ir A,; 
Marnibs p'Įrė^yi| p?Wlin- ’ 
Ii šmeižt^V;
* • Kodėl 'N&iiiĮepose> p.nę I^-aįi-

jguk ..'Nądjie- 
: Boše; šmeižtai ■ betinką jęėląrjub- 
; įay.skynujęT; įeįga 'A.' BTiueakis i 
skaito Naųj^iaš-. tąi įs jinva- 
lejo pastebėti ly tuos sĮi^Įpsnius, 
kūrnįose A< Marūaą rašė- apte? 
Šaulę. Vandą Li^^pę ų- japŠe; 
šaulių rinkt&ės ptrinirilnką Vt-^ 
Išganaitį. .j:-" ' /"■

Save geri»i^j.ęjns- UetumAsy 
nedera beiMft^dal^atrti ąU'.5ar-t ięs: kad -liet v. vi ai- susilaikytų 
mimistais.- lįiio ko'-męs bėgonae tais ’inetai's' nevyktų į bkūpūoįą

tarnai pasidarė iuūsu draugai? 
Xr be ją rankomis kankinami 
mū^ įi-oliąi: lietuviai ? Jei taip, 
tai .visi .shnpątikai, bendradar- 
Į^ątpjąi if Uitą..statytojai, pra
šom susipakuotu ten išvažiuoti 
ir valgyti komunistų duoną. Lie
tuviška patarlė juk sako: kur 
šuo.ėda, -ten ir lojai
•.’. Mano parašytas- straipsnis bu-. 
yo-tįk įspėjimas šaulei Vandai: 
Urbonienei - ir - visiems lietu-? 
viaįis; .kati nedera bendradari 
biąuti su komunistais. .V, lįrbė- 
■nįėne susidrąuga^-ir važiavo į= 
okupuota Leiūvą. siy komunisti-- 

- nės ■ yilniss- sayėngtą rakskūrsija J 
Jai feu'vė. pigiau^ bet rusai veltoj 
papigihiinų.ąedati$^,' Kiek jie- 
piešia- 'už ■.paketų. 'pžsiiintimą ?1 
Pataikūnai Už gautaš lengvatas 
btšttygtoa šaW patarnavimu.

Kai okupantas rengė džiaugs- 
hw šventę. iiės okupacijos ver
gijai sukako jaū 40 metų, tai tą' 
fubUiejū atšvęsti .kartu -su eku- 
p'antu važiavb ir Šaulė V. Urbo-' 
hiėftė-, nors VLLKbs buvo Įspė-

iFnebusjbkiošnaudos/kaipnebuvoTndoneąijėųe.
Andropovas/ iškvietęs . Sdviefay-tahkiįs ir išžudęs 

vengrų kariuomenės vadus ir komunistu veikėjus, grįžo 
Maskvon ir įtikino ■ ChruŠčioVa vbšgrui^:rneįro neduoti, 
bet jiems neprimesti sovchozų. Chruščiovaš sutiko fšban-: 
dytt Vengrai greičiau alstatėi karoųineįiiišgriautą ūkį, į ,
negu pati Rusąj’a. Vengrai pirmini lėktuyais-.atv€Žė Į Vii-1 «• A. BBū^akis, ’ 
nių savo slyvas, tai Sniečkus žinojo, kad jis valgo vengrų O kad as two savo straipsniu 
sĮyvas, o Štromas valgė ir -nežinojo.: Atsiiįstf kblonteato-, -rnayau rusams, .tai netiesa, 
rfai tuo metu -steigė rusiškus dyąrus;:ir GietUvbs ųkinin- ’ 
kus, paliktus be ūkių, namų ir sodų,batrakais virė-į nau
jus sovietinius dvarus. Ūkininkų slyvas rusai pirmiausia 
iškirto..., . ' .

išpažintį atlikau, — įsiveržė Gugiui — Kam turiu mirti, kad gražus pavasaris 
į galvą mintis; ir keturiadešimitis' liko kišenėje;

ŽEMAITUŠKA
(Tęsinys)

IV
Nuėjęs bažnyčion pasidairė Gugis. Kunigai 

jau sėdėjo klausyklosė. Prie tos, kurioje sėdėjo 
jaunasis kunigėlis, buvo dvi didžiausios eilės lau
kiančiųjų, daugiausia moterų. Prie Žemaituko 
klausyklos laukė žymiai mažiau žmonių, vos keli 
vyrai stovėjo iš vienos ir kitos klausyklos pusės, j— Vargonininkas nedavė...

— Eisiu pas seną. Gal priims mane išpažin-
tin ir be kortelės, pagalvojo Gugis ir atsisto- klausė Žemaitukas. — Eik, išmok, 
jo eilėn.

Žinojo, kad dabar reikia savo nuodėme? pri- _____________ ______ _ __
siminti, atgailą daryti, bet kažkaip galvon vfe ’atidarė klausyklos dureles, pasirengęs išeiti. Gu- ’Nušiūrate vienos, jau kita panaši lenda* Veltui 
lindo vargonininkas, su kuriuo mintyse jis vis dar gis griebėsi bučiuoti jam ranką.
nesiliovė besibarąs. Vis lindo Gugiui | galvą kar
tūs žodžiai, kuriuos turėjo jam pasakyti atsikirs
damas, bet nepasakė.

Ir gailėjosi, kad nepasakė. Tegul, nieko sau. 
Nepasakė dabar, nes į galvą neatėjo, pasakys ki
te’s n-etais...

— Parodysiu jam, kaip tyčiotis iš seno žmo- 
mu?/ — užsimiršo Gugis įsikarščiavęs ir garsiai 
j>msL~rč.

Prirink; stovėjusieji atsigrįžo ir nustebinti 
pasižiūrėjo j Jį.

rit n pastebėjo, kai atsirado prie klau- žiūrėjo.

tokios nuodėmingo* tftlUtys veržiasi jam į galvą' 
biusigaftdęs ėttiė dięvbbaimingai žegnotis ir rnuš- 
ti* į bW)ę. r , ‘ •

Prasiėjo mįįibs, karias' laikė Žemaitukas? i 
Jaunas kūkutis vis dttrįsėdėjo moterų apsuptoje 

- . 4 klausykloje. _
— Kortelę, — suku&ėjo kunigas ir Ukilo « Kiėk bėfeMefifė Gugis galvoti tik apie Dįe- 

j’toli, vis jam nesisekė — galvon lindo vis kažko-
— Kad neturiu, tėveli, — nusigando Gugis. kios.riębęįkalingos mintys —kad jau netrukus su-

. . jžbftiįo? Hukai, ir žmonės išvarys gyvulius gany-
— Katekizmų nemokėjai? — šiurkščiai $$ tiš, k»d jau kovai ar tik riebus.atlėkę iŠ dausų, 

kad teks: jam. ir šiais metais, matyti, savp kaime
— Kad jau senas esu, tėveli, mokytis... - . ■- įsktl'dŽiiuti... • . *
žemaitukas nieko jam neatsakė. Atsikėjęs I ■ Ir toėža kokios dar mintys lindo jam į galvąl

- ...ucipiaov »iciivą, jau m va .panaši jenua. veltui 
J Raiba putelius, veltui kužta maldos žodžius, min- 
įys jo vistiek kažkur toli klaidžioja, gijose, piė- 
vosey apie gyvulėliu^ apie paukščius galvojo Gu- 
gia> o ne apie geriausiąjį Dievulį.... ' ? t.

Pagaliau žemaitukas atidarė cimboriją. Su- 
hkambėjo varpeliai, ir vtei žemai nulinko, mušda
miesi krūtinėn. Juos pasekė ir Gugis. rterigda- 
m«Ms iš vftų jėgų susikaupti nors dabar, Dievulį 
priimdamas..,. . L>.-/" . ' T;i

Norėjo būti paskutinis todėl, kad kiti nepa
stebėtų, jei kunigas nepanorės be korteles klau
syti išpažinties ir pavarys jį...

Pagaliau Gugis liko tik vienas ir atsiklaupė 
pas klausyklą.

klausyklos ranką.

— A, tai tu, Gugi,«- pažino jį Žemaitukas. >4* 
Tiki Dievu Tėvu ir visu tuo, kuo šventa bažnyčia 
liepia tikėti?

— Tikiu, tikiu, tėveli!... Kaip netikėsiu...
— nusidžiaugė senas skerdžius.

— Na. tai klaupkis ir gailėk savo nuodėmių,
— ir atsisėdo vėl klausyklon Žemaitukas.

Gugis atsiklaupė pas groteles, kur klūpėvo ir 
visi kiti išpažintį atlikusieji. Kaip tik pataikė at
siklaupti šalia Kukio, kuris atidžiai į Gugį pasi- 'kejf

ę-

Yi
-Tai ką? išpažintį atlikai, su Dievu tusitdi-
- paklausė Kukij. išeidamas su Gugfu 4i 

bažnyčios. — Dabar ir rtriRi'gali.

ateina, — atšovė jam Gugis. — Dar paganysiu 
gyulėlius ir šią vasarėlę...

' — 0t Senis’ — nusistebėjo Kukis.; — Jam se
niai metas mirti, o jis gyventi dar nori ir nesi
rengiąpas Dievulį.

— hJesirengiių žmogau, — patvirtino Gugis: 
—'’tikrai nesirengiu. Ko skubėti, spėsiu dar Die
vui ir jo šventiesiems įkyrėti

. — Namo eisi dabar ? — klausia Kukū.
—Kaino, žmogau tiesiog namo, kur gi kitur?
— Tat parVesiu, jei jau susitaikei su Dievu. 

Tik keletą mažų reikaliukų atliksiu krautuvėje, ir 
važiuosime namo, — žada Kukis. — žmona kai ko 
nupirkti prašė. Tu manęs palauk. .

— Gerai, palauksiu, jej tik žadi VTŽtl — nusi
džiaugė Gvgts. — Kur savo artd| palikai? Rodos, 

(pas Calkę?
— Calkę arklidėje. O ką?
—^Pas Calkę ir palauksiu tavęs. Sustingau 

bažnyčioje — matau kokie mano apdarai. Vėju 
pamušti, — rodo Gugis savo senus kailinaičius. — 
Nors paaišildysiu, kol tu po krautuves valksčiusi.

— Nederėtų po Šventos komunijos pas žydą 
pirkion lankytis, — aiškina jam Kuki* — Bet 
kid sušalęs esi, manau, šį kartą Dievus do' anos, 
Tei užeisi. *■.

(Ėub darnpFuj

1 — Nšnjicnos. Chicago. 1}T



VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. M in k An 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

Tel: 562-2727 arba 562-2728

v ’

SUSIRINKIMŲ
DR. PAUL V. DAUGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W«stChester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 5. Manheim Rd, Westchester, 111.

VALANDOS: 3—9 darbo dięnamis

y1 ..f"' ■

Ant Kuršių marių

■ -¥

i

Service 855-4506, Page 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West IWrd Street

Všlandog pagal eisi tari

Žemaičiu Kultūros klubo priesme- 
tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapKričio 17 d., 1 vai. popiet, Aneles 
Kojak saleje, 4500 So. 'Lalman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svaroių reikalų apiarti ir bus rinki
mas valdybos 19b3 metams. Iždinin
kui mirus, reikės naują išrinkti. Da
lyvaukite visi. Bus vaišės.

Rožė Didzgalvis, rast*

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St T«L 737-5149 

tikrina akis. Pritaiko giriniu?

ir “contact leases”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 83rd STREET

Ofiao telefoaaac 776-2880, 
teidtadiM toMu 448-5545

Prostatos, inkstų ir'šlapumo 
■' takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33718
Td. (813) 321-4206

PERKRAUSTYTAI

i MOVI
Leidimai — Pilna apdrwrit 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chirgs 

ir VISA kortelei.
R. iERtNAS. Tat 925-8063

/

MARMOS ATSAKYMAS 
A. BEJŪDAKIUI

(Atkelta iš 4 psL)
Lietuvos lasivę. Tuo pačiu pri
valome remti ir JAV preziden
tą, nes jis yra JAV piliečių iš
rinktas. Tuo labiau, kada jis sa
vo veiksmais kovoja prieš rusus 
už Amerikos ir okup. Lietuvos 
laisvę. O jei mes tuose veiks- j 
muose nerėmėme prezidento, 
mes kaip tik ir 
rusams.

Tad p. A. Biiūdakį. prašom ne
galvoti, kad jei mes, ištrūkę iš 
rusų nasrų, čta dabar gerai įsi-’ 
kūrę gyvename, tai mums jau: 
daugiau nereikia niekuo rūpin-; 
tis ir galime sau ramiai snausti 
ir kritikuoti tuos, kurie snaudu
liams ir ben dradarbta utojams 
su okupanto tarnais drumsčia 
ramybę ir išdrįsta parašyti tie
sos žodį, kaip V. Svilonis daro.

Už ką Gajauskas, Petkus ir 
tūkstančiai kitų pūdomi Sibiro 
lageriuose? Ar ne ųz „tiesos žo
dį? O okupantas kaip tik ir nori 
apšmeižti ir nutildyti visus tuos, 
kurie iškelia aikštėn jų niekšy
bes. Bet jo pataikūnai, prisiden
gę patriotizmo skraiste, skelbia, 
kad tai buvo patarnauta ru
sams- Už tai ir okup. Lietuvos 
partizanai buvo vadinami ban
ditais. Už ką buvo nužudyti kuh. 
šeštokas, kun. Laurinaitis, vys
kupas Rainys, lituanistas Kaz
lauskas?- Ar ne už skelbiamą 
tiesos žodį?

Antanas Marma

s prezidento, tai '3į 
patarnaujame ;

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
kittax Kitą kartą Papečkiai atėjo 
pas p; Garalevičių, namų savi
ninką Kauno senamiestyje, kur 
Pūtviai tada nuomavo butą. J uo- 
zas Papečkys nusiuntė žmoną, 
pas Pūlvilš ii* par ją pasiteiravo, 
ar galįs pats apsilankyti. Pūtvis 
priėmė ponią Papečkienę, bet 
pareiškė nepriimsiąs vizito iš 
jis vyro; kol jisai nenustosiąs 
kenkti Tėvynei per šaulių S-gą.

Po tos Papfeckyš atsiuntė laiš
ką Emilijai Pūtvifenei, pavadin
damas ją Mamate, kaip iš seno

(Tęsinys)

If

lieriui, kuris, sekdamas tėvo pė
domis, 1922-1925 m. Vokietijoje, 
Hallės universitete, studijavo 
agronomiją. Šilo-Pavėžupyje pil
nai ūkmihkauti Stasys jau kaip 
agronomas pradėjo 1925 metais.

Gyvendamas savo ūkiuose, 
Vladas Pūtvis stengėsi plėsti 
viską, jo žodžiais tartan 1, “ką 
orignalaus lietuviško mūsų tau
ta gali pagaminti”. Ypač rūpi
nosi lieiuv-škų gyvulių — žal
margių karvių ir žemaitukų ark
inį veislių plitimu. Nuolat plėtė 
ir gerino karpių ūkį ir pagaliau 
buvo pakviestas dėstyti žuvi-

šeimoj e.buvo įpratęs j ą vadinti. lenkystę (žuvų ūkį) Dotnuvos
Vladas Pūtvis grąžino laišką Pa- 
pečkiui su. prierašu, jog šeimos 
nrtna esanti ne žmona, bet vy
ras- Dar pridėjo)-jb'g asmeniškų 
santykių ' su Papečkiu hepala>- 
kysiąs, kol anas nenustosiąs da- 
tyti savo . karjeros per kenkimą 
šaulių Sąjungai. Į PapėSkie pa^ 
siteisinimūs, jog ėsąs lie teisin
gai kaltinamas, Pūtvis nereaga
vo. Tolimesnė Papečkio laiky
sena Šaulių Sąjungos atžvilgiu 
Pūtvio atkaklų nušistatymą tik
tai sifstiprifi®.

. Pttfvfo ahii dvarai tuo . metu 
palikti valdyti jųjų savininkui

Vladas PUtvis

V. Nęįiaišaiit visų ^giričų sli-K raš
to apsaugos ministerija ir vyr. 
kariuomenės- štabii dėl šaulių 
Sąjungos statuto, karininkų 
tarpe Pūtvis turėjo daug nuošir
džių draugų, gerbusių ir jį patį;
d jo vgdbvatfliihiisšh'ufiiiš/Taip 

’Pūivi*s sužibėjo, kad eiles Kraš
to rhiiustėrijoš rezoliucijų,, hėi- kaip kultūriniai- ūkiai. Vėliau 
gtamų šaulių Sąjungai, aūtbfiūs Respublikos prezidentas' Anta- 
ouvo- kaip tik Papečkys- Pūtvhii
to buvo perdaug; Jis nusistatė kuriuo Vlado Pūtvio,. kaip Lie
su Juozu ^ū^fečŠib (feugiau nb- HirfOs šaulių Sąjungos.. įkūrė jo, 
palaikyti asmenišku santykių.' dtArĮi buvo* jrtfeišti ntib žemės 
U o nusistatymo paskui laikėsi, Į reformos įstatymo ir jam bei jo 
kaip tai gali padaryti tiktai labai ‘ įpėdniams perėjo nesuvaržyton 
įpykęs žemaitis.

Kai 1922 metų rudenį,' jau po 
Krėvės perėmimo CrV. pirminin
ko pareigų, Papečkys po vestu
vių su žmona norėjo padaryti 
vizitą jo šeimai, Pūtvis to vizito

nas- Smetona paskelbė įstatymą,

— Japonų laikraštis pranešė, 
kad Kinija šiais metais padova
nojo Šiaurės Korėjai 40 Mig-21 
naikintuvų.

nuosavybėn.
Pradžioje grįžęs ūkininkauti ir 

gyventi d&ilo- Pavėžupyje, 1924 
metais Pūtvis su žmona ir sū
num Vytautu persikėlė į Grau
žikų dvarą. Šilo-Pavėžupį ruo-

Žemės ūkio akademijoje- 1928 
metais grįždamas Sąjungos va- 
dovyben, tas pareigas perdavė 
Andriui Rondomanskiui-Randa- 
moniiii.

Rūpinosi tautos sveikatingu
mu, kovodamas su didžiausiais 
tautos priešais — alkoholiu ir 
venerinėmis ligomis, kurios ėmė 
plist Lietuvoje Didžiojo karo 
pasėkoje. Todėl Pūtvis dalyvavo 
ūkinėse organizacijose, Absti
nentų kuopoje ir Kovai su vene
rinėmis ligomis draugijoje. Į pas
tarosios draugijos posėdžius va
žinėdavo į Kauną. Graužikuose 
įkūrė privačius žemės ūkio kur
sus, kuriuose jam talkininkavo 
jaunesnysis sūnus Vytautas, 
Dotnuvbj^ tapęs agronomu, ir 
jauniausioji duktė Emilija. Tuo
se kursuose, ypač Emilijos atos
togų metu, šalia žemės ūkio da
lykų buvo dėstoma ir tautinės 
ideologijos bei įvairių bendrojo 
švietimo - kultūros dalykų. Buvo 
Graužikuose ruošta ir nemažai 
kultūrinių parengimų.

(Bus daugiau)

nepriėmė, nors sakė, jog su po- šėsi atiduoti tyresniajam sūnui 
nia Papečkiene (šeimai iš anks
čiau pažįstama) Pūtviai palaiky
sią ir toliau draugiškus santy-

Stasiui* Lietuvos kavalerijos ka
rininkui ir Vyčio Kryžaus kava-

‘‘NAUJIENOS” KIEKVIENU 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Apdrausto perkriuitymae 
B Įvairi y atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
TcL 374-1832 arba 37M9H

4AOUO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais fr sekmalieniaif 
W &30 iki 9:30 ral ryta 
ShtfiM W0PA - 1490 AM 

transliuojamai iš mūšy Mvdijor 
Marquatto Parke.

Vedėja — Aldona Dauku* 
TeleL: 77S-1M3

7159 So. AMPLE WOOD AVI. 
CHICAGO, It 60624

“Lietuvos Aidai* 
KAZ* BRA2DŽK1NYT* 

Prosfanw* v«dt|a
CStEež rtl pent

tadrenfo WL vakaro. 
Visos laftfoc S WCEV stotie* 

banga 1450 AIL
St Peteraburg, ML, 12:30 vaL p.jf. 

U WTIS Motlea, 1110 AM banga.

2MM W. TIM 8IWH
CMrtgn, Rbnrnii 81)629 

Telof. 77R-6.T74

For constipation relief tomorrow 
reach for ĖX-LAX*tonight

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Geritfy. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the 
Chocolated or pills, Ex-La: 
“The Overnight Wondtr!’

Read labd and Tohow 
directions.
C Ėt-Lai, The..

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

I MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P E T K U S I
TĖVAS IR SŪNUS į

MARQUETTE JUNERAL HOME \ I

2b33 W. 71st Street I
B If 1410 So. 50th Ave., Cicero

* & Telef. 476-2345 I
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTES AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t VANCE FUNERAL HOME I

1424 South 50th Avenue
Cicero, ILL 60650

! TeL: 652-5245
I

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

!
 JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI I

Aikšte* automobiliams pastatyti
omnwin iru ii r iiiiiiiiinirri mr ~i ~r n '|||T|»~ u ažMMMg-

ps

\r/JinericanK^hen 
A ' ^Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS
Port tad fruit ffo veil end the eerm bi nation of

eptotribf with the rreet and sour taste of pineapple h a natural.
Before being cooked over s charcoal outdoor frill, aparė* 

rfbs should Be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is eagtad parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
fpaoe to fee marfnation procedure in this recipe, just omit the 
step. The riba vili taste a Bttler less of pineapple, but they 32 
atiU be quite delicious.

This rather robust AA b I^eal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound Oi spareribs for each person and 
tncrease fee amount of beafcg sauce accordingly. Accompany 
fee ribs with cold potato or Afeearoni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and fed eapple sauce for dipping.

8cHb beer, iced tea, Sanffeu drilled rose wine, or the white 
wine you used to make the — a cold Chablis og Soa^

, Grilled Spireribs
Eaty S^rvingt: Six

Xtnf: 1 pio 1 Ceti:

€ powdb 9!^^^ 
Warmer' dt esc^sa

I Urge east ( 44 ox.)

į (SM erajbed

1 drr vb-it® Vina

•J
I

I

i!

U cup lemcrn Men
2 doves garlic, minced
2 tablespoons soy sauce
1 tablespoon moinsaef or 

brown sugar «
1 tableapoocui vtftffeiie 

ofl
M teaspoon pepper -

Bi ifebmering water for 30 mfenfea. 
o tm sifcn fe a roertlnf pan and pour the pineapple 

juice daem*t quite corer fee riba, top 
fU U for 34 houi%

» prepare fee beating kauee. Combine fee
- and its ligule the wine, lemon juice, garlic,

tdtr or sugart oi and pepper. In a aeucepcb^
to -® boil and aieatoet. 10 mtouted <

e When ready to grill, pUee the ribe 6 to 8 inches above a
feedium bot fire, and cook, turdtog frequently, for 30 minėtos, 

* e During the tost 15 minutes of cooking, baste often with 
fee pineapple sauce, saving aotne of it to serve with the riba, 

■ * O Berilį nu ribs to a warm (fatter, cut into individual ritoę 
®arve< -

Odeafoc

UMavif

UudMavlų

Direktorių

AAMULANSO
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

STEPONAS C. LACK SŪNŪS
(LACX4WIC1)

M24 WE8rt ibi STREET RJKjuhlta 7-12U
11W2X SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hilu, (U. 176-4411

BUTKUS - VASAITIS
T<: OLympic t-lMJ

PETRAS BIELIŪNASIM
TeL: LAfayrtU I MU



NAŠLIU, NAŠLIUKIŲ IR
PAVIENIŲ KLUBAS

Našlių klubo susirinkimas 
įvyko lapkričio mčn. 12 d. 6 vai. 
vakare Vyčių salėje, 2155 West 
47th Street.

Pirmininkė Esi Jie McNamee
atidarė susirinkimą ir pasveiki- Naujienų paramai. Ačiū.

į —Penktadienį, lapkričio 19 d., 
j 7:30 va!, vakaru Marquette 
. Parko parapijes sajėje įvyks

gijos mėnesinis susrinkimas,
Domas žiegas, iš Delhi, Bus svarstomi svarbus dalykai 

Ont., pratęst prenumeratų vie- Savninkai prašomi atvykti. (Pr.) 
neriems metams ir pridėjo $20 - ------------------

no visus atsilankiusius narius.
Atsistojimu ir tylos minute 

buvo pagerbta mirusi narė Ber
nice Krasauskas, o jos šeimai 
pareikšta gili užuojauta.

Klubo pirmininkė paminėjo, 
kad praeitame susirinkime pa
skirtą policijai auką įsigijimui 
neperšaunamų liemenių, ji nuve
žė ir įteikė policijos distriktui 
ant 63-cios ir St. Louis gatvių. 
Policininkai už auką buvo labai 
dėkingi pirmininkei ir klubo 
nariams.

Tęsiant lol-au susirinkimą, 
buvo paskirta šių metų aukos 
Naujienoms, Sophie Barčus ra
dijo programai ir Amerikos Le
giono Dariaus-Girėno postui.

Apsvarsčius visus klubo rei
kalus, buvo renkama klubo val
dyba. Susirinkimo nariams pa
siūlius palikti ir sekantiems 
melams tą pačią valdybą, val
dybai sutikus, toks pasiūlymas 

•vvisų narių plojimu buvo už- 
girtas.

Metinei knygų revizijai buvo 
paskirti trys nariai: Vytas Ab- 
Taitis, Bernice Gintautas ir An
toinette Kalys, kurie patikrins 
atskaitomybę Anna Condux bu
te 1983 m. sausio 8 d. 1 vai.
; Po susirinkimo buvo skaniai 
pasivaišinta narių Theresa Pa
lionis ir Bernice Gintautas pui
kiais valgio gaminiais.
<; Valdyba ir nariai visiems lin
ki Linksmų Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Melų.

Kitas klubo susirinkimas įvyks 
1983 m. sausio 14 d. Vyčių salėj.

Koresp. Anna Condiw

— Vlados Leikus lankėsi Nau
jienose ir pranešė, kad grįžo iš 
savo vasarvietės Three Rivers, 
Wis., ir žiemos metą prakiš 
Brighton Parke. V. Leikus už
mokėjo dienraščio prenumeratą 
vienerįems metams ir pridėjo 
$15 Naujienoms paremti. Dė
kojame.

— Lietuvos Dukterų Draugija 
per iždininkę Gražiną Micevi- 
čiūtę atsiuntė $25 Naujienoms 
paremti. Dėkui.

už Lietuvos laisvę ka- 
ir šauliams page, b b.

MINIS.TERIS ŠARONAS 
KOMISIJAIMELAVO
Izraelis. — Pul- 
Hevroni, tarnau

jantis Izraelio kariuomenės šta
be, rugsėjo 17 d. girdėjęs prane- J 
Šimą, kad čalilos ir Sabros sto
vyklose falangistai žudė begink
lius civilinius gyventojus, štab?1 

■dirbęs civilinis tarnautojas Avi 
Budai taip pat girdėjo p aneši- ’ 
mus apie civilių žudynes, kai į 
stovyklas įžengė ginkluoti fa
langistai. , V

Generolas Arfel šaronas tuo j 
metu taip pat buvo štabe ir tu
rėjo girdėti pranešimus apie ci
vilių žudynes. Abu liudininkai 
pranešė komisijai, kad gynybos 
ininisteris šaronas, liudydamas 
komisijai, kad jis apie žudynes • 
gkdėjo tki rugsėjo 18 d., sakė 
komisijai neteisybę.

Manoma, kad čarilos ir Sab
ros stovyklose buvo nužudyti! 
apie 800 palestiniečių. J

JERUZALE, 
kininkas Mušė

KAM MOKĖTI NUOMA? 
GERIAU MORGIČIŲ.

McmaL — Pardavime! 
tlAL ESTAI! FOR SALI

IUimU ŽmU — Pardaviam / 
RIAL ISTAT1 FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS *
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ’ 1

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave.— 778-2233 .

PROTINGAS PASIRINKIMAS
•; “Yra kelias, kuris rodosi žmo- 
* gui teisingas, bet galų gale jisDERLIUS TELEVIZIJOJE

Jau kuris laikas kaip. Sovietų ’ nuveda j įnirtį”. Patarlių 14:/2. 
televizija savo programoj “Vre-j Maloniai kviečiame visus pa- 
mya“ rodo apie pasisekimus, lai-' siklausyti "Gerosios Naujienos 
mėjimus, pergales, rekordus Lietuviams” šiandien 8:45 vai. 
derliaus nuėmimo fronte. Išvar- ’ vakare radijo banga 1450 AM 
dinami pasižymėję kolūkiai per “Lietuvos Adus”..- 
valstybiniai ūkiai. Rodomi pil- j

— . Lietuvos Karinių Pajėgų 
atkūrimo 65-slcs metinės sukak
ties paminėjimas, rengiamas 
LXVS “Ramovė” ir DLK Biru
tės draugijos Čikagoje, įvyks 
š.m. lapkrič;o mėn. 21 d., sek
madienį. Minėjimo programoje: 
11 vai. ryto — pamaldos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Tuoj po pa
maldų — apeigos prie Lietuvos 
Laisvės Kovų paminklo, žuvu
sioms 
riams
12-30 vai. — vaišės, šilti pietūs 
su trumpa menine programa 
Jaunimo Centro mažoje salėje. 
Kvkčiami visi kūrėjai savano
riai, birurininkės. šauliai, ramo- 
vėnai, Čikagos lietuvių visuome
nė ir organizacijos su vėliavo- 
mis dalyvauti pamaldose ir apei- navarpių. javų, stačių kaip mū-: Sekmadienį 9 xal. ryto per So-

* "* ■ ’ ' * ' .... . iphie Barčus radiją išgirsite
“Sidabrinis Varpas”.

Parašykite mums. Prisiusime 
Jono Evangelijos knygele. Mūsų 
adresas: Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, Oak Lawn, Ill. 
60454. , ...

— Po Brežnevo mirties, So
vietų- Sąjungoje nebus didelių 
užsienio politikos pakaitų.

gose prie Lietuvos Laisvės Kovų ra5? laukai.’ Besišypsą, patenkin- 
paminklo. Pietums kvietimai t j mechanizatoriai, traktoriai ir 
gaunami pas ponias birutinin-1 kombainai tratina, kerta — 
kės, is anksto paskambinus tel. aiTiodai bus pilni 
925-6193 arba 737-9483. tuo paĮ metu, su kepurėmis

— Vos 50 metų sulaukusį, rankose, Sovietų Sąjungos pa- 
Adelaidėje, Australijoj, rugsėjo reigūnai prašo kapitalistu par- 
mėn. 10 dieną mirė gydytoja N>: duoti: kviečių, kukurūzų, sojos, 
mira Šurnailė-Rutkauskienė, ak- svięsto, rūėsds... Esą ir vėl, jau 
tyviai pasireiškusi skautų są- kelinti metai iš eilės, neužderė- 
jūdyje. : . J.

925-6193 arba 737-9183.

— Andropovas savo laiku pa
tarė Brežnevui atšaukti visas 

jo: vienur buvo per šilta, kitūr • Sovietų ginkluotas., pajėgas iš 
per šalta, sausros pavolgyje, po-j Afrikos, nes yisa tai labai bran- 
tvyniai pietuose... ’ ! giai kainuoja.

SUSIVIEMJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia h turtingiausia lietnyig tratemalinė ar- 

tanisadja, lietuviam? ištikLnai tarnaujanti jau per 52 me tux.

^-*A — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiema, kurie mot 
daibus dirba.

SuA — išmokėjo daugis- kaip AŠTUONIS MJUJONTS dolerii 
apdraudė savn nariams

SLA — apdraudžia pigiausiomis tainomh šia neieško prh-m, 
riETDi patarnauja tik savišalpos pagrinduc

Kiekrienas lietuvis ir lietuviu draugas 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja aodrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui nekiančlas 
ankstojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

fLA — ndkas apdraudžia pigia terminuota aodrauda: ui 
11,000 apdraudot romą temoka tik $3.00 metama.

5LA — kuopu vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
1 savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Juras 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kzeiptix tr tleiiaj i SLA Centrai

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
M«w N.Y. 10CCI

$37 2m &
T®L OH) 543-mi

ENERGY
AMERIKOS ASTRONAUTAI 
APŽIŪRĖJO “KOLUMBIJĄ”

’ CAPE CANAVERAL, Fla. — 
'Amerikos astronautas William.
Lenoir sekmadienį turėjo išeiti mingas.

į erdvę ir pasivaikščioti Žemės 
traukos neturinčioje erdvėj 
bet pirmadienio rytą jis jau 
vaikščiojo aplinkui skriejančią 
“Kolumbiją”.

Sekmadienį jis turėjo didelius 
vidurių skausmus. Astronautų 
vadovybė tarėsi su gydytojais. 
Jie patarė, jam tais skausmais 
visai nesirūpinti. Jis buvo svei
kas, kai lipo į “Kolumbiją”. Per 
tris dienas jis negali rimtai su
sirgti. Gydytojai patarė niekuo 
nesirūpinti, bet gerai išsmiegoti.1 
Už kelių valandų gydytojai jam 
patarė gerai privalgyti bet ką. 
kas jam geriausiai patinka. Jis 
gerokai užkirto ir dar geriau 
naktį pamiegojo.

; Pirmadienio rytą jis jau buvo 
ant “Kolumbijos” iškišto take 
ir apžiūrėjo erdvėlaivio pavir
šių. Jis mano, kad galėtų patai
syti erdvėlaivio atšokusias plu
teles.

Antradienio rytą, apie 8:30 
vai., visi keturi astronautai nir- 
sileis Edwards laukuose. Jie yra 
tikri, kad nusileidimas bus sėk'

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokė j i- 
mas. Savininko, paskola 10%, 
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4. Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola. .

2 butai. Įrengtas skiepas. Centrinis 
šildimas. Tinka ir didelei šeiniai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr»H, ■ I 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

DĖMESIO'
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinis- 

kams. Kreiptis: >.

U45 So. ASHLAND AVI.
TeL 5234*775

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

i NEBRANGIAI pirmame aukšte 
išnuomojamas’ 5 kambarių ap
šildomas - butas, šiitas vanduo,

2 miegamieji.'’' 
Susitarimui skambinti 436-546,4 

no 6 valandos vakaro.

Dengiame ir taisome visu rū- 
šię stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusk; sMinksti viršeliai. Fotografijos, 
•Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
’ “ LITERATŪROS DRAUGIJA. . ■

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

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

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI 
Naujienose-galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės, veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 paln liečia 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fusirūpinim^ —' . qq

Dr. A. J. Gns«en — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Grusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

EMONfiS. Kelionės po Europą {spūdžiai Tik___
’ 1 1 Ą t į ’ \

Gailina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 91 persiuntimo Klaidoms,

S4.00
$3.00

82.00

“LIUCIJA”
Miko Šile3do' apsakymu knyga 

“Liucija'’ jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama ^Naujienose“- ir pas 
auterių: U729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

žadėti teisininko Prano ŠULO 
9aruoštą> —“teišėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, ^Sūduvos* 
šleista knyga su legališkomis 
■ormomi>: •

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj*

— Pirmadieni dolerio vertė 
buvo kiek nukritusį, bet apie 
pietus jis atsigavo ir aukso un
cija galėjai gauti už $404.

— Sekmadienį įsibrovėliai išl 
sprogdino Salvadoro užtvankas 
ir nutraukė elektrą didelei sri
čiai.

— Senatorius Percy tvirtina, 
kad dabar dar negalima pasa
linti JAV kariu iš Vakaru Eu
ropos.

Pardavimu ir Taisymą* <
tM West r>th Sfrwf 
T»L Republic 7-1941

Siuntimai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,

«•----------------- r™.

M. Š I M K U S :
Notary Public -

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zawlia, A«e»t 
nei >4 w. whi «.

60642, . 42A-U54
He C2Su*3y

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629 s

advokato draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Redai* Ava.
Chkaflo. UI. 6O6«
Tel: 778-8000

.. ..........

PATS SKAJTAK [R DAR K1 
| TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

6 — Naujienom, Chicago, 8, DI. Tuesday, November 16t 1982




