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Kada į. teismo šalį įžengė ka-] Ambasadai Washingtone taisyti

SI OS

FRANCO ŠALININKU
DAR YRA DAUG

kus išspręsti klausimas. Santy
kiai tarp šių dviejų valstybių iki 

dienos nepagerėjo.
i^ehmidtaš ir Brežnevas keturias dienas tarsis įvairiais Vokietijos ir Euro

pos taikos reikalais. .Manoma,, kad bus. paliestas ir R. Vokietijos likimas.
-- - - : -Vokiečiai nori suvigfyti abi valstybes į -vieną.-

LEONIDĄ BREŽNEVĄ APGYVENDINO 
SENOJE VOKIEČIŲ PILYJE

50,000 VOKIEČIŲ, AFGANISTANIEČIŲ PROTIiSTAVO 
PRIEŠ RUSŲ PASIRUOŠIMĄ NAUJAM KARUI
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Over One Million Lithuanian 
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EGIPTE PRASIDĖJO KARO TEISMAS 
SUIMTIEMS 24 PASIKĖSINTOJAMS

- , • - - ■ ^ ii--

-KARO TEISMĄ SUDARO TRYS EGIPTO KARIUOMENĖS
GENEROLAI; APKALTINTIEJI UŽ GELEŽINIŲ’GROTŲ

KAIRAS, Egiptas. — šešta
dienį prasidėjo karo teismas 
24 J egiptiečiams, dalyvavusiems 
pasikėsinime prieš pr.ezidenlą 
Arnvar 'Sadatą. Suimtas.,vienas 
Egipto kariuomenės Iritenantas 
ir. 23 pasikėsinto j ai arba jų .pa
dėjėjai; Apkaltintieji laikomi už 
geležinių grotų.. : A 
t-

$5,000 LIETUVOS AMBA
SADAI TAISYTI

PITTSBURGH, Pa. —Sekma
dienį Amerikos Lietuvių Pilie
čių draugija, viena galingiausiii 
Amerikos lietuvių organizacijų, 
metiniame ' sa vo narių susirinki
me nutarė . .paskirti Lietuvių

Chicago, III. — Antradienis. Tuesday, November 21, 1981

• ro teismo -nariai, vienas- kaltina- 
masisisušuko “Dievas yra galin
gas”, o buvęs kariuomenės lei
tenantas Chaleb -:šandi ei Islam- 
baly sušuko “Aš esu Chaleb ei 
lslambaly -ir aš esu- tas,- kuris 

' nušovė tironą!”.
. .-ęTeismaš vyko Gebel ei Amar 

kareivinėse. Saugumas buvo
- stiprus, pirmasis posėdis /tęsėsi 

t-įktąj. dyi ..valandas. Buvo, ap
klausinėti suimtieji.ir atlikti visi

, teismo privalumai. Tada teisia- 
. mųj ųadvoka tarp aprašė teismo"

5,000 dolerių.

Klubo nariai patyrė, kad Lie
tuves Respublikos ambasada 
reikalinga remonto. Reikia tai
syti nė tiktai lauko pusėje, bet 
ir viduje. Kalbėjo kėli draugijos 
nariai apie susidariusią - padėtį. 
Amerikos vyriausybė-pripažįsta 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bę, o .Amerikos lietuviai, kurių 
tarpe yra ir turtingų, turėtų, pa
taisyti Washingtone center esan- 

. čiąs ambasados .patalpas. Jeigu

BONA, V. Vokietija. — Sovie
tų Sąjungos Aukščiausiosios ta- 
■rybo's pirmininkas Ė. Brežnevas 
■sekmadienį pasiekė Vakarų Vo
kietijos sostinę, kad galėtų- pra
dėti pasitarimus V. Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos santykiams 
pagerinti ir pasitarti apie atomi
nių raketų sumažinimą Vokie
tijoje.

Brežnevas, džiaugėsi iškė’ęs 
koją iš Sovietų Sąjungos, nes 
paskutinius du metus jis buvo’ 
visiškai izoliuotas. Nuo Sovietų I 
ginkluotų pajėgų įsiveržimo į 
Afganistaną, Brežnevas niekur 
nevažiavo ir su nieku nesitarė. 
Jo kelionė į Vakarų Vokietiją

GRAIKAI PRIEŠ ŠIAURĖS
ATLANTO SĄJUNGĄ

ATĖNAI, Graikija. — Graikų 
premjeras Andreas Papandreou 
paprašė parlamentą leisti jo vy
riausybei išvesti Graikiją iš 
militarinės šiaurės Atlanto Są
jungos.

Papandreou taip pat priminė, 
kad ateinantį pavasarį jis pra
dės pasitarimus apie Amerikos 

į karo bazių atšaukimą iŠ Graiki- 
t jos. Jis jau anksčiau buvo kal-

bėjęs apie JAV laivyno bazių 
atšaukimą iš Graikijos, bet vS- 

i liau pareiškė, kad tą reikalą teks

nutraukė Sovietų valdžios ižo- d
. liaciją.

progos pasiruošti! ginti suim- 
. tuosius, ; > • t'?-!;" ą: >

J Šeši vyrai,' pasivadinę advoka
tais, morėjo' įeiti į kareivines, bet 
jie buvo sulaikyti’prie' vartų. 
Jiems neleistą įžengti Jjkareivi- 

. nes, -neš ju vardai nebuvo. įra
šyti į sąrašą,' duotą ;iyąj|ų sar
gams. Jie galėja įleisti Ąilyįąi '^ips 
gytiėj us? -lėd^-buvct-įsh'^ttimUi- 
šiais’ teismo'^safi^e -^rmo posl- 
džio.m^ų;. Js s i JJri/.j '

Įstatymas -leidžia teismui įuž- 
drausti atskiriem civiliam įženg
ti į teismo šaję. 'Tęisnio; sprendi
mas . bus" Wšąs. žmcfnčs. galės 
klausyti- sprendimo. Prįipažinti 
kaltais "teršiamieji ' automatiškai 
bus sušaudyti.

Teisme buvusieji teisiamieji 
buvo geroj nuotaikoj.^ Jie tvir
tino, kad * nepriklausė jokiai 
politinei partijai ar grupei, bet 
jie patys nutarė: dalyvauti pasi
kėsinime. '

Keli suimtieji turėjo neužriš- 
tas žaizdas galvoje. Jie buvo 
paskirstyti į keturias atitvertas 
vienutes.

Keli suimtieji skundėsi, kad 
prieš juos buvd vartojama jėga 
ir kad jų vienutės neturėjo išei
namųjų. Kiti skundėsi, kad jų 
šeimos buvo blogai sutiktos.

Pirma, negu buvo paskaitytas 
kaltinamasis aktas, teismo tar
nautojas perskaitė 23 teisiamų
jų vardiis. Vieno teisiamojo ne
buvo teismo salėje. Pareigūnas 
pranešė, kad jis jrra ligoninėje.

gėda visiems lietuviams.. Drau
gijoms' susirinkimui buvo pasiūly
ta ambasados taisymui d įloti 
$5,000. ' Nutarta tokios’ sumos 
čekį pasiųsti Lietuvos Respubli
kos at^ev^Įidr., J. BačkžįjĮį,,. ' ’

— Streiką ■/p^ęTb'ūši'eji^^' 
tuvų "Iko'ntroliėriaiyąjorętų “'vėl 
gautŲpiarastiis darbife^ bet. vy- 
riausybė^nėhori 'jų primeti.'

- POVILAS DARGIS " J 
ATVYKS Į CHICAGĄ "

.Jį?.

te

M

KALENDORfiLIS
Lapkričio 24: Jonas nuo Kry

žiaus, Rumbaudas, Valdė, Uola, 
Bykantas, Bykelė.

Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:24.
Oras šaltas, saiga.

Povilas P. Dargis

CHICAGO, Ill. — šių metų 
gruodžio 4 dienos vakarą Povi
las P. Dargis,- SLA Pildomosios. 
T-bos prezidentas ir ALTo vice
prezidentas, atvyks į Chicagą. 
Jis turi įvairių SLA reikalų Chi- 
cagoje, bet jis taip pat nori da
lyvauti ir ALTo valdybos po
sėdyje.

Bus renkama ALTo valdyba. 
ALTą sudarančios politinės gru
pės ir susivienijimai paskyrė į 
vadovybę pačius gabiausius sa
vo atstovus. Keli veržiasi į vado
vybę, b.t nevisuomet daugiau 
naudingo darbo atlieka tie, ku
rie labiausiai veržiasi vadovauti, 
šįmet vadc’vybėn reikia parinkti 
pačius gabiausius, nes teks at
likti sudėtingus ir sunkius dar
bus. Vadovybėn paskirtieji turi dienio rytą-išdėstė Atstovų Rū- 
suprasti tarptautines problemas, 
greitai orientuotis ir pajėgti 
angliškai suprantamai išdėstyti 
savo mintis.

PREZIDENTAS REAGAN AS PASIŪLĖ 
KOMPROMISĄ BIUDŽETO KLĄUSIMU 

..^Žentas patarė sutvarkyti socialinės ap- 
^rifeRAublJSĘSTAIGĄ, KUR VIETOJ DVIEJŲ DIRBA KETURI 
^WASHINGTON, D.G. — Pre
zidentas Reaganas pasiūlė'Kon
gresui- padaryti kompromisą 
427.D bil.' dolerių biudžete. > 

-Kongreso atstovai, patyrę, 
kad prezidentas rengiasi uždėti 
veto -Atstovų Rūmų paruoštam 
biudžetui, paskyrė daugiau pini
gų, negu prezidentas prašė i 
valstybės reikalams. Preziden-! tinti demokratus, atsisakiusius 
tas bando sumažinti valstybės bendradarbiauti su vyriausybe 
išlaidas,’ o Atstovų Rūmai tas iš- biudžeto klausimu, 
laidas dar daugiau padidino'. 
Atstovų Rūmai, norėdami iš
vengti veto, padarė nuolaidas. > 
Jie sumažino paskirtas sumas į 
keturiais bilijonais dolerių. 1 

Prezidentas patarė padaryti 
kitę kompromisą. Jis pasiūlė pri
imti įstatymo projektą, kuris 
leis Kongresui- aptarti 
smulkmenas ir biudžeto' reikalą 
svarstyti iki ateinančių 
liepos 1 dienos.

Prezid:ntas tuojau pasirašytų; 
tokį istatvmą ir išvažiuotų Pa-1 
dėkos Dieną švęsti j Kaliforniją, jęj|omjs valstybėmis, 
į savo namus, kaip jam įprasta, j - 
Prezidentas žino, kad socialinės^ - -
apdraudos ir kitose valstybės 
įstaigose dviejų žmonių darbui 
samdomi keturi darbininkai. 
Prezidentas yra pasiryžęs apkar
pyti šias bereikalingas išlaidas. < 

Bet jeigu Kongreso atstovai 
nenorėtų tokio įstatymo priimti, 
tai tada prezidentas vėl vetuotų.’ ropięčrai nebūtų įsileisti į Siriją, 
padidintą biudžetą. Prezidentas, Tos pačios valstybės reikalauja 
pirmadienio rytą Kongreso at- į išmesti Sudaną iš Arabų valsty- 
stovams papasakojo apie jo pa-l bių lygos, nes Sudanas yra labai 
siūlytą-kompromisą, bet jeigu1 draugingas Egiptui, 
jie nesutiktų, tada jis uždės.veto.' ------ ----- *—

Prezidentas nori mažinti 
išlaidas * f • * 

Prezidentas Reaganas pirma-

valstybės tarnautojųs,; saugojan
čius viso krašto turtą, karius, 
kalėjimų prižiūrėtojus, iždo tar
nautojus ir mokesčių rinkėjus. 
Visi kiti bus- atleisti, nes nuo 
gruodžio 1 dienos, vyriausybė 
neturės pinigų paprastiems rei
kalams tvarkyti.

Prezidentas yra pasiryžęs k-al-

visas

SUVAŽIAVĘ ARABAI 
NEPAJĖGIA SUSITARTI

FEZ, Marokas.— Į Fezo mies
tą suvažiavo 21 arabų valstybės 
atstovai, bet jie negali susitarti 
įvairiais klausimais. Saudi Ara
bija prižadėjo pripažinti Izraeli, 
jei bus priimtas jos pasiūlytas 
tarp Izraelio ir arabų taikos pla-

u nas g2f dabar atrodo, kad visa 
„ , ' eilė arabų valstybių rengiasi tam 

- pasipriešinti. *
j Amerika pasižadėjo, kartu su

> saugoti 
| strategines Sinajaus vietas. Ji 
i pakvietė Vokietiją, Prancūziją, 

Italiją ir kitų kraštų karius at
vykti į Sinajų ir prižiūrėti, kad 
taikos priešai neįsiveržtų į Si
najų.

Sirija, Jordanas ir palestinie
čiai grietžai reikalauja, kad eu-

IMIGRACIJOS REGISTRA
CIJA NETVARKOJE

WASHINGTON, D.C.— Kiek;. 

vienas įvažiuojantis į JAV Ątž 
šiemetis privalo užpildyti j^or-i 
telę, .kurioje yrą pagrindihia- 
duomenys apie jotasĮųąįį. Kada 
užsienietis išvažiuoja/, fei pažy' 
mima mažoje kertelėje, duo
dančioje duomenis apie užsienie
čio išvykimą.

Vises kortos yra sukrautos į 
dėžes, o tų dėžių yrą didžiaus^ 
kalnai, šių kortų.priežiūra, kaip 
atrodo, dabar yra neapdairių 
žmonių žinioje. Jos visos turėtų 
būti alfabetine tvarka sudėtos, 
kad būtų galima greitai jas ras 
ti, bet taip nėra. Apskaičiuoja- 
ma, kad pastaraisiais dviem me
tais kraštą aplankė apie 20 mi
lijonų užsieniečių, bet kortų su
sidarė 30 milijonų kalnas. Spe
cialistai apskaičiuoja, kad užims 
visus metus šioms kortoms tvar
kingai surūšiuoti, atskirti išva
žiavusius, o likusius taip pažy
mėti, kad būtų galima greitai 
nustatyti. .. ’

atidėti.
Graikai susirūpinę ir savo salų 

| gynimu, kurį turi suderinti su 
Lėktuvui sustojus aerodrome, i turkų vyriausybe, bet ir čia sun- 

pirmas lipo pats L. Brežnevas. 
,-Bet jam būtų buvę sunku nusi
leisti iš lėktuvo laiptais. ’Brež- 

? hevą’ priląikė Sovietų .aėnęrolas.
Visiems būtų labai 'nemalonu, 

. jefgų Brežnevas būtų susmukę?, 
'ir nepajėgęs laiptais nusileisti.
Nusileidūsio Brežnevo laukė Vo-

?kietijos kancleris Schmidląs, ku- 
ėŽą/pranę^ęf Brežnevui, kad jam 
Ir joįpąt^ejams teks apsigyven
ti sėridje/Gymmich pily^resan- 
čioje kalvoje, iš visų pds|u.;ap; 

' auptbję vandeniu. '
Kartą su Brežnevu VpWę$jon 

atskridot'iri,Sovietų užsienin rėi- 
: miništeris Ąndčęr ^-Gro-

U/Ppąs Brežnevo atskrįdimą 
'Bonoje buvo didelės damonstra-j 
: rijos prieš Sovietų raketas, nu
kreiptas prieš svarbesnius Va
sarų Europos miestus ir susisie
kimo centrus. Svarbiausiomis 
Bonos f gatvėmis pramaršave

'$5,’QB0 Vokiečių, nišančių plaka 
ius, nukreiptus prieš Brežnevą 
r Sovietų ginkluotas pajėga:. 

Brežnevas apie tas dideles de
monstracijas buvo 
formuotas.

Senoji Gymnich 
mylių atstu moja 
Brežnevas demonstrantų nema
tė, bet jis buvo' innformuotas.

... MADRIDAS, Ispanija. — Pra
eitą sekmadienį Ispanijoje buvo 
paminėta diktatoriaus Francis
co Franco Šašarių metų mirties 
sukaktis. ‘ ■

Madride susirinko 300 tuksi, 
minia ir nužingsniavo į Oriente 
aikštę, kur dabartiniu melu y a 

1 karalienės, rūmai. D. mons įrantai 
nešiojosi pulk. Tejeiro paveiks
lą.-Jis, kartu Su kitais civilines 
gvardijos karininkais, buvo už- 

Į ėmęs parlamentą, paleido ke
liasdešimt kulkų. Jis pralaikė 
parlamento narius 18 valandų. 
Dabar jam gresia 30 metų kalė
jimas. Demonstrantai reikalavo, 
kad pulkininkas Tejeiro nebe
sėdėtų kalėjime. Teismas prasi
dės ateinančių metų pradžioje.

iš anksto in

pilis yra 2" 
nuo Bonos

— Pirmadienį aukzo uncija 
kainavo $3SK>.

I — FBI tyrinėja Richard W. 
Į Alleną, ar jis nepaėmė 810,000 

kyšio iš japonų žurnalo redakto
riaus. Eina kalbos, kad Alienas 
turėtų atsistatydinti.

rhams savo įsitikinimą apie vals
tybės išlaidų mažinimą. Jis jau 
turi paruošęs įsakymus palikti 
tarnyboje tiktai būtiniausius

NACIAI NORI VALDŽIOS 
BALTIESIEMS

BERWYN, Illinois. — Sekma
dienį apie ‘pusę; antros- Berwync 
įvyko nacių demonstracija, kuri 
reikalavo “Valdžios baltie
siems!”

Po tos demonstracijos prasi
dėjo peštynės. Kaip jos prasidė
jo’, policijai neaišku. Atrcdo, 
kad ją išprovokavo priemiesčio 
kairieji. Kada policija -įsimaišė, 
mušeikos išsiskirstė. Areštuota 
lik keli.

— Nikaragva, atsikračiusi dik
tatoriaus, vėl eina prie diktatu* 
rinės santvarkos. Dabartinė vy
riausybė bijot demokratinių rin
kimų.

—.Praeitą savaitę gazolinas 
pabrango 80.03 už galoną. Mano
ma, kad jis dąr pabrangs. ( k ano ribų.

!e E uno p'.ieno Ii - 
ems p. tno vamz- 
?‘i, kar ais Sovietai 
na Iii i alias d: jas iš 

Vokietiją. Su-
u p.icnv bencLove jau

kad Vokietijoje žmonės pasisakė 
už prez. Rea^ano planą a šaukti 
visas atomines raketas ir už su
stabdyti d’dž'ųjų karo lėktuvų 
gamybą, jei^u Sovie-ų vyriau
sybė išmontuos visas atomines 
rak tas ir išveš jas už Uralo kal
nų. Brežnevas luvo infc. muotas 
įpie vokiečiu nuotaikas. Prezi- 
lenlas Roaganus vienu pareiš
kimu sugriovė-vi ą Sovietų pro
pagandą, nukreiptą prieš Ame
rika.

su-

f — Popiežius Jonas Paulius II 
praeitą sekmadienį pirmą kartą 
po sužeidimo išvažiavo iš Vati*

Leonidas Brežnevas atvyko 
j Berlyną tartis su Vakarų 
Vokietijos kancleriu Helmut 
Schmidtu, kad suorganizuo

tų pasimatymą su JAV 
prezidentu R sazanu.

lyk.a d del 
džiams nuli 
galės siųsti 
šia u;ės į Vakarų 
s'tar in
;eniai buvo aptartas ir sutartas, 
bet rusai vilkino pasir:.šymą. 
Praeitą penktadienį Savi.tų val
džios atstovas pasirašė susitari
mą. Vokiečiai gali pradėti lieti 
milžiniškus vamzdžius, kuriuos
siųs Sovietų Sąjungcn. Manoma, 
kad pasirašymas buvo Sovietų 
S-gos kyš's Vokietijos vyriau
sybei. Maskva nori d desnės pre
kybos su Vakarų Vokietija,



Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Visi — tiek gydytojai, tiek ir 
pacientai turi dabar rūpintis 
moteriškių veisimos! organų rei
kalu. Tų organų ligų galima iš 
vengt, o neišvengus, jos dažniau
siai moteriškes pražudo. Kerei 
kia būti gydytojui moterų ligų 
specalistu, kad atskirtum krūtų 
ir dubens organų liguistumą nuo 
sveikumo. Reikia tik tuos orga
nus gydytojui nuodugniai ištirti, 
apžiūrėti ir niekada neapsileist’ 
pasitarime su tų ligų žinovu ta
da, kai atsiranda nors mažiau
sias įtarimas.

Neapsileisti turi ir moteriškės. 
Jos laiku turi kreiptis pas gy
dytoją, o ne tada, kai krūtyse 
ar dubens organuose atsiranda 
guzai kaip duonos kepalai. Deja, 
dar iki šiol toks apsileidimas pas 
moteriškes vis dar pastebimas. 
Net gydytojo žmona rodo save 
vyrui savą kruti tada, kai pusę 
jos vėžys suvirškino. Neįtikėti 
riaš apsileidimas, bet gyvenimiš
kas. Tokio gyvenimo daugiau 
Rėtuvių tarpe tenesirandah Tai 
nė gyvenimas, o gyvas mirimas.

Juk visi bijo’mės susilaukti 
nepa taisomos padėties — vėžio, 
takvisi ir visos ir stenkimės už 
bėgti už akių bet kokiam ligos 
nepa taisomu m ui. Tikrai, gana 
mums būtį rusų ūkininkais (inu\ 
Žikais), kurie žegnojasi tik tada, 
kai trenkia perkūnas. Mes turi-

KRŪTŲ LIGOS
Krūtų ligų supratimas ir joms už akių už- 
bėgimas yra kiekvieno sveiko proto žmo
gaus —moters ar vyro— būtinas reikalas, 
nes tada sergamumas ir mirtingumas krū
tų ligomis gerokai sumažės.

(Mediciniška tiesa) 
me laiku tvarkyti visas negales 
l ik taip elgdamiesi mes išveng
sime nereikalingo vargo, gausių 
ašarų ir didžių nelaimių sveika
tos srityje.

Krūtų vėžio istorija

Ankstyviausiai krūtų vėžys 
(gal būt, ir iš viso vėžys) buvo 
aprašytas egiptiečio gydytojo 
Imhotep dar trys tūkstančiai 
(3000) melų prieš Kristų. Jis 
parašė straipsnį, užvadintą "Iš 
sipūtes krūtų auglys” papiruse 
Kr. 39 (Edwin Smith Surgical 
Papyrus-.

Gi, anglas Sir Astley Cooper 
1845 melais pakankamai gerai 
įprašė krūtų struktūrinę sudėtį 
ir pirmas — krūtų kaitos santy
kiavimą moterų regulų ne 
tvarka. Antroje 19-ojo šimtme
čio pusėje vokiečių tyrinėtojai 
susekė pas gyvulius normalų 
krūtų išsivystymą priklausomai 
nuo kiaušdėčių (ovaries) nor
malios veiklos.
t Anglas Sir George, 
pirmas 1890 m. įrodė, kad mo
terų krūtų vėžio augimas su
trukdomas joms išoperavus 
kiaušdėtės (oophorectomy). Daū 
gelis šio amžiaus tyrinėtojų 
(Loeb, Gardner, Riddle...) su
sekė, kad moteriškių kiaušdėtė- 
se esąs specialus organas (cor
pus luteum) gamina hormoną ir

•o;

M. ŠILEIKIS Saitos žiertios vaidas

smegenų apačioje esanti liauka veiklos. Tie trys hormonai yra jaunikaičiams bei jų padidėji-
(pituilary) gamina įvairius hor.^ 
inonus. Abi tos liaukos įtakoja 
krūtų išsivystymą.

Prigimti krūtų negerumai

Retai pasitaiko, kad tai vie
nos, lai abiejų krūtų visai neiš- 
sivystytų, .nebūtų (aniastia) iš 
prigimties. Priešingai, pasitaikd 
priedinės krūtys (aberrant, hormono iš prigimties, 
breast tissue — polymastia). 
Pasitaiko virš normos spenelių 
(polythelia), jie esti išrikiuoti 
palei vadinamą’.- “pieno liniją” 
(ta linija tęsiasi’nuo raktikau
lio vidurio — eina žemyn iki 
rirkšnies raišoft>). Pas gyvulius 
jokie speneliai yra normalus 
reiškinys. Pas moteriškės tokie 
oridėtiniai speneliai žymimi me-

*. , 'v * f UCXLLVFC COL1 LldLlii CJIA J**5u e: jau nU0 atZy Į sulaiko pierio gamybą krūtyse.
i O kai po gimdymo su placenta 
* prasišalina hormonas estroge- 
! has, tada prasideda pieno ga- 
I myba. / .

sekantieji: Estrogenai (estro
gens?, kortisolis (cortisol) ir 
prolaktinas (prolactin). Nerei
kia krūtų išsivystymui augimo 
hormone! (growth hormone) 
kaip anksčiau buvo manyta. 
Normalus veisimasis ir pienu 
penėjimas gali rastis pas mote
riškę, kuriai 'trūksta augimo

Prie minėto hormono pfolalk- 
tino dar hormonas progestero
nas reikalingas išsivystymui pie
no kanalų (alveolar lobules) ir 
piend gamybos. Tuo tarpu, mi
nėtas hormonais estrogenas su
laiko pieno gamybą. Tas išaiški
na, kodėl pienas krūtyse nėsiga- 
mina laike nėštumo. Mat, pla
centoje esti dailg estrogeno ir jis

lų jr viduriai vėikia.
Prieš metus buvo pradėjęs 

skaudėti dešinysis klubas (šlau
nyje). Kaulų specialistas, dir
bantis vietos universitete asis
tentu, pasakė, kad tai bursitis ir 
ligoninėje įleido į šlaunį švirkš
tą vaistų ir nuo jų dingo skaus
mas iki šiol, kuris buvo nedi
delis.

Dabar jau koikie 9 mėnesiai 
anksti rytais gulint (apie 3-4 va
landą) suskauda dešinės kojos, 
iš dešinės pusės kaulelis, esantis 
apie 3 su puse colio nuo žemės, 
virš pėdos (nežinau jo vardo).

Konsultavau tą patį gydytoją 
specialistą, kuris kaulelį pačiu
pinėjęs ir N-nuotrauką padaręs, 
pasakė, kad tau ne bursitis ir 
pagal nuotrauką normalus. Rei
kia nešioti šiltesnes kojines.

Kai tas kaulelis rytais suskau
da, tai aš sukryžiuoju kojas ir 
skausmas praeina. Dienos metu 
vaikščiojant ar sėdint jokio 
skausmo kaulelyje nejaučiu.

Kadaiigi ir kojas sukryžiavus 
tas skausmas ne taip greit pra-. 
eina kaip anksčiau, būčiau 
Jums labai dėkingas, jei galėtu-

mėt per Naujienas Są map pa
tarti dėl tos ligos. Ačiū. Su nuo
širdžia pagarba.

Atsakymas. Esi visiems lie
tuviams pavyzdys — gražiai, 
sveikai užsilaikęs per visą gyve
nimą ,todėl dabar džiaugiesi 
saulėtomis pensininko dienomis. 
Juk Tamstos sveikatos kiekvie
nas Naujienų skaitytojas tikrai 
pavydės, kai sužinos, jog Tams-

- i tos 83 metų širdis Tamstą net
į kalniuką užneša.

Kadangi taip sveikai save už
laikei ir užlaikai, šis skyrius 
skelbia Tamstą pavyzdiniu šio 
mėnesio vyru. Visi mes vyrai 
imkime pavyzdį, kaip reikia gy
venti, savo sveikatą užlaikyti, 
iš šio vyro.

Dėl menkniekio — sveiko' kau
lelio (čiurnos sąnario Bauliu- 
kas) srityje atsirandančio nege
rumo, kad jo išvengtumei, ne
nugulėk miegodamas: nenu- 
spausk jo. Už tai apjuošk visą 
čiurnos sąnarį (abu kauliukus 
pėdos sąnaryje) avies kailio' ga
balu. Jei neturi, parašyk — pri
siusime. Sėkmės!

LIETUVOS VYČIŲ 
. SUSIRINKIMAS

mas vėlesniame amžiuje nuro
do j antinkstinėse liaukose (ad
renal glaiids) atsiradusį to^fį 
auglį, kuris išskiria moterišką 
Hormoną (estrogeną) tiesiai į f
kratiją ir tuoihi vyrą moteriški* | Lapkričio 17 d. Marquette 
ha. Tais atvejais įvairūs hor- J Pairko parapijos salėje Lietuvos 
mOnai atsiranda vyru šlapime ir! Vyčių 112 kuopos pirmininkas 
juos tiriant nustatoma minėto Binkiš'-8 vai. pradėjo susirin- 
auglio diagnozė.

- Vienas dalyvių laimėjo. Bilie
tas $1. ... į
Po to vaišinomės .^kavute ir 

pyragėliais. Dalyvavo virš 30 
asmenų. » K- ?•

kimą. Dvasios vadovas kan. V.
Visos pastangos padėtines to- Zakarauskas- sukalbėjo maldą į 

ūkiais atvejais surasti auglio vie- šv- Kazimierą. Valdybos nariai 
tą. Tais atvejais ligonis tiriamas , ir kiti pareigūnai padarė veiklos 
radiologiškai. Suradus auglį, jis 
šalinamas dhžfurgiškąi. Taip rei-

pranešimus: Paminėjo parapijos 
festivalį -lapkričio 21-22 dieno

ki a elgtis todėl, kad nors tokie gruodžio 20 d. seniorų ren- 
augliai esti reti, jų dauguma es-j gismas Kūčias visiems vyčiams 
ti blogvbiniai — vėžiški. | Vyčių parengimus.

NIKARAGVA BIJO 
LAISVŲ RINKIMŲ

MANAGUA, Nikaragva. •— 
Sergio' Ramirez Mercadojrvienas 
iš trijų Nikaragwgš>.::valdytojų, 
pareiškė, kad. Nikaragvos vy
riausybė .^norėtų .užmegzti tai-

jų laikų.

Vidaus sekrecijos liaukų
tarpusavis santykiavimas

Moteriškių normalių, nepie-1 ’gamy^'-^GtySe kon.
ningų krūtų augimas priklauso! tl.oliuoja Ualid 'lyfifes 0^ganu 
nuo trejopų-hormonų sutartinos j dar iiiuka? esanti smegenų apa-' (malnutr'tion)- fais a+-'

ti blogybiniai — vėžiški.
Dar yra daugiau priežasčių,, 

kodėl tyrams krūtys gali padi
dėti. Toks kiaiišihėfio (testes)' 
atigtys gaili sukelti krStų padi- Centro Vyčiu pirmininkė ponia 
dėjimą. Dar to negana. Vyrams stukas, sveikindama ALTo sei-

- - ' mą, užgyrė veiklą ir siūlė, kai

sKan. ,V. Zakarauskas trumpai 
paminėjo- mūsų aukščiausių ins
titucijų gerai pavykusius seimus.

krūtys gali padidėti dėl girtavi-

Great 
American 

Dream 
Machine.

•v koi! tanr* t*r*-A.

happy dreams axna true for year*.
Now, Bond* mature in les* than 

stx yean. That mean* your dream*

Beving* Plan where you work, or the 
Soed-a-M on th plan whew you bank.

Before you know it, your American 
.In irr wUl he * reality.

čioje (pituitary gland) h’ sme
genų centras (hypothalamus). į 
Jų darbas yra labai sudėtingas, 
vienas nuo kito priklausantis.

Tai yra dar vienas įrodymas, 
kaip nuostabiai sudėtinga yra 
žmogaus kūno veikla. Tai neap
sakomai komplikudtb kompiute
rio veikla. Tai žmogaus Tvėrėjo 
neišmatuojama išniintis.

Mūsų pareiga yra stengtis ne
sugadinti taip sudėtingą ■ mūsą ' 
kūno veiklą savu neišmintingu 

j elgesiu, įvairiopų apsinuodijimu: 
j tai netikusiu maistu,- tai nesvei

ku gėrimu bei nerigienišku užsi
laikymu — nuodų ėmimu bei 
nuodingu oru kvėpavimu.

Perdidelės krūtys 
(gynekomastia)

Perdidelės vyrų krūtys (gyne
comastia) kaip normalus reiški
nys (physiological) atsiranda 
vyrams bręstant. Brendimo me
tu vyrams padidėjusios krūtys 
gali užsitęsti per visą jaunystę. 
Todėl nenusiminkite, jaunuoliai, 
dėl padidėjusių krūtų ir dėl to 
nebėkite pas gydytoją. Jos sa
vaime susinOrmuos jaunuoliams 
i vyrus Subrendus.

Tik kai jaunuolis labai jaudi
nasi ir nerimsta, kai psicholo
ginis vargas atsiranda, tada pri
sieina padaryti paprastą opera
ciją: išplaunama jaunupliui pa
didėjusi krūtis, paliekant spe
nelį nesužeistą. Operuojama to
kios krūtys minėtai nerimstan- 
tiems, nes joks hormonais gydy
mas nepadeda. Už tai ne mėgin
ti nereikia padidėjusias jaunuo
lių krūtis fiorhiohais gydyti. Nė 
operuoti nereikėtų, jei jaunuo
lis normalių nusiteikimų būtų ir 
galėtų palaukti, kol padidėju
sios krūtys susinormuos per kė-

i lis metus.
Kiekvienu atveju, padidėju- 

> sios vyrams krūtys kelia įtarimą 
. gydytojanis žihdnio susirgimo,* 
! einančio, kada šalia padidėjušlįr 
krūtų esti įlegaininama vyro 

Į sėkla (as|>ermalogenesis) ir atsi
randa dar kitokie pakitimai.

Žymiai padidėjusios krūtys

mo, apturint kepenų susitrauki- Lįįtūya atgaus laisvę, nuvežti 
mą cirozę (liver cirrhosis), j jnffą aukso' kardai
0 taip pat visai nusimaitinant i

— aĮ,-| -P° to kanauninkas paminėjo
vėjais krūtys vyrams didėja dėl popiežiaus Leono XIlI Rerum 
tO,' kad tokie ligoniai negali pa- Jovaram ’ ir popiežiaus Jono 
naikinti veiklos moteriškų hor- Pauliaus II encikliką, irgi socia-

Novarum” ir popiežiaus Jono

liniais ir darbininkijos reikalais. 
Jose atskleista darbo' prasmė ir 
siekiama nukreipti vyriausybių 
didesni dėmesį į vargstančius 
žmones. Kun. J. Savukynas pa
kalbėjo apie Memorial Day — 
mirusiųjų prisiminimo dieną. 
Ponas A. Zakarka davė provizo
rinę apyskaitą lapkričio 14 d. 
koncerto. Pelno buvo $714. Bei 
dar ne visos sąskaitos sumo
kėtos.

A. Gabalienė. kvietė atvykti 
gruodžio 6 d. į rengiamą Kris
taus Karaliaus šventę, kurią

Niakragva gerai
ginkluotų karių, vyriausybė turį 
didoką kiekį šautuvų, kulko
svaidžių ir revolverių, kurių nie
kad anksčiau Nikaragvos vy
riausybė neturėjo. Nikaragva 
turi didoką skaičių partizanų 
Salvadore. JAV nesirengia teikti 
jokios paramos dabartinei vy
riausybei, kol nebus paskelbti 
laisvi demokratiniai rinkimai, 
nesikiš į kaimynines, valstybes 
ir nepaleis tokios didelės karo 
jėgos. t ■

• Neapleisti senių yra tokia 
pat šventa pareiga, kaip ir auk
lėti vaikus.

MEET THE CHALLENGE!

8.30 vai. pirmininkas pakvie-
kun. Savukyną sukalbėti

monų (estrogenų), esančių jų 
kraujuje. Mat, visada pas vyrus 
ir pas ino'teris yra abeji — vy
riški ir moteriški hormonai. Tik 
pas vyrus viršija vyriškieji, o 
pas moteriškes — moteriškieji. 
Jie lemia vyro vyriškumą, o mo
teriškės moteriškumą.

Dar yra kitas atvejis, kada 
vyrams didėja krūtys (o balsas 
plonėja, veidas apvalėja, skais
tėja, moteriškėja), tai moteriš
kais hormonais (estrogenais) 
gydant vyrą nuo' prostatos vė
žio (prostatic carcinoma).

Nuostabu, kad kartais vyrui rengia Liet. Katalikų Federaci- 
netekus kiaušinėlio veiklos (jie1 ja. Daktarė Motuzienė skaitys 
gamina vyrišką hormoną — tęs- paskaitą, 
tosteroną), jis darosi kastratu 
— romykliu, eunuchu. Tais at- tė
vėjais gydant tokį vyrą vyriš- Į maldą.
kais hormonais (testosteronu) j Leistas loterijon kalakutas, 
gali jam krūtys padidėti.

Dar tokia daina nebaigta. 
Pensininkams praeinantis krūtį 
padidėjimas gali atsirasti jiems 
priiminėjant paprastus vaistus, 
kurių pagrindinė sudėtis turi 
steroidų struktūrą. • Sakysim, 
toks širdies vaistas DIGITALIS, 
arba kitas vaistas — SPIRONO
LACTONE gali sukelti krūtų 
padidėjimą. Dar viena galimy
bė krūtų padidėjimui, tai bron
chuose atsiradusio vėžio išskyri
mas hormono, kuris didina 
krūtis. •

Išvada. Susipažinkime su pa
grindais krūtų susirgimo. Tada 
mažiau jaudinsimas ir laiku

kad tada mes sveikesni išliksi- 
hie. Daugiau apie tai kitą kartą.

pasiskaityti. Harrison: Diš- 
ases of the Breast. Chapter 100. 

♦ ♦ • ♦
ŠIO MĖNESIO VYRAS

Klau»inras. Didžiai gerinamas 
Haktarė, ėsti 83 metų, 6 pėdą ir 
1 cdlio. 1 “n Štaru, kraujo spau
dimas noftnahis, širdis plaka 
hėblogai, nors prieš kalnelį inm- Į

UpH. Tu?m 3tvėr1ie#luiti * 
ir todėl valgau kas iytasf,sėloj

SERVE WITH PRIDE IN’ 
THE NATIONAL GUARD'
—
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following distance
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J. KLAUSEIKIS

10S ANGELES, CALIFORNIA
“Taikos apaštalai” iš Maskvos

Spalio 22 d. iš Maskvos į Los 
Angeles atskrido 10 asmenų — 
“laikos apaštalų”. Per 8 dienas 
jie čia skelbė Maskvoje paruoš
tą “taikos evangeliją”. Priėmi
mai bei prakalbos jiems buvo 
surengtos ALL Saints Episco
pal bažnyčios salėje Pasadena 
mieste; Church of the Epipha
ny, Lincoln. Heights; St. Johns 
Episcopal Church Los Angeles; 
St- Clements Parish, Hunting
ton Park; Los Angeles Catho- 
lie Workers Hospital Hause ir 
kitur.

•Sovietinės taikos skelbėjus 
Amerikon pakvietė JAV ir So
vietų S-gos piliečių dialogo ko
mitetas, angliškai — “The Com- 

• mittee for US — USSR Citi
zens Dialoge”. Vyriausieji glo
bėjai buvę Suzy ir Wally Marks, 
vakarinės Los Angeles gyven
tojai. Panašios “taikos šalinin
kų” delegacijos iš Maskvos tuo 
pačiu laiku važinėjo ir kituose 
miestuose: Wachington, D. C.; 
Toledo, Ohio; Austin, Tex.

Los Angelėj sustojusiųjų mi
nimos spaudoje šios pavardės: 
Rostislaw Tumkowsky,.esąs spe
cialistas nusiginklavimo proble
moms tarp JAV ir Kanados su 
Sovietų S-gą spręsti; Oleg Voel- 
SovietuS-ga spręsti; Oleg Voei- 
Saurės Amerikos jaunimu; 
Genady Vasiliev, Pravdos ko- 
fumnistas; Igor Klimov, darbi
ninkų unijų specialistas; Marina- 
Trochina, jauna artistė iš Mask 
Vos teatro, ir kt..
į - ' ■ ’ ' •

Iš Lietuvos kilęs rabinas pirrni- 
; ninkavo viename mitinge

? Spalio 2-4 d. kai kurie taikos 
delegatai Suzy ir WaJ3yį;Mark& 
atvežti Venice Beach stebėjo.

t-

' t . . • * . *

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

atskridę per 13 valandų, o ra
ketos tą atstumą nulėksiančios 
per 30 minučių, todėl esą bū
tina amerikiečiams būti draugais 
su Sovietų piliečiais ir taikoje 
bei darniame sutarime gyventi.

Su “taikos delegatais” susitiki
mai, kaip minėta, įvyko įvairio
se vietose, pataikant daugiau ii' • 
publiką skirtingą sukviesti, bū
tent, darbininkus, inteligentijąr 
bažnyčių veikėjus, -juodaodžius 
ir kt. Nevisur susirinkimai arba 
mitingai praėję taip sklandžiai, 
kaip Pasadenoj priimant taikos 
rezoliuciją- ’Į

Buvę balsų, jog Sovietų S-ga 
tiek daug ginklavimui išleisda-. 
ma žlugdo gyventojų ekonomi- į 
nį gyvenimą. Voeikov atsakęs,] 
tikrai ginklavimas esąs našta, i ' 
bet ne užpuolimui, o tik apsi-1 2. JUŠKEVIČIENĖ 
gynimui ginklavimui pinigai ski- į 
riami. Esanti didelė butų ar na- j 
mų žmonėms gyventi stoka, tai l 
didelė problema, bet visas tas 
problemas būtų galima sumažin- > 
ti ir panaikinti, jei nereiktų; 
prieš kapitalistų agresiją gink-; 
luotis.

RASIŲ KLAUSIMAS

B i t
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VLIKAS PAVYZDINGAI ATLIEKA 
JAM SKIRTĄ DARBĄ 

(REPORTAŽAS Iš VLIKO SEIMO CLEVELANDE)

VLIKo’ seimas, surengiąs š.in. 
j lapkričio mėn. 6-8 dienomis 
j Clevelande, praėjo dilelės rim- 
| ties, darbo ir tarpusavio susi- 

St. John’s Episcopal bažnyčia. pratimo nuotaikoje. '
yra prie USC t- prie Pietinės1 Seime dalyvavo 42 atstovai su 
Kalifornijos Universiteto. Apy-' balsavimo teise, iš penkiblikos
linkėję daug juodukų gyvena, Į - r-
tad ir susirinkime jų buvę dau-( ka]bėdama Į)ar pridėjusi: “Jei 
guma. IŠKŪusi rasinės neapykan-Įmeg galėjome/atvykti, .‘tai.
tos problema. “Taikos apašta- relškia? jog viskasWn^W^ 
lai aiškinę, jog Sovietų S-je to-^ BUVę klausimų-apį^&gan^ 
kios problemos nėra, esą 110.
tautybių;; bet jos gerai sugyve-1 padėtij jie tik pr0_
na. 1 -------- ---------- '
baudžiamas. Į klausimą apie 
spalvuotus žmones,'kaip jie ten 
gyvena, rusas pradėjęs aiškinti, 

Į |og. i kai kuriose Sovietų S-gos 
vietose, ypač šiaurėje, tesą mari 

demo^straciįąs prį^r.;^7rį?^^^J^Tėp,ų^ten daugiau-’ 
šia' baltaveidžiai gyvena. Salė į 
toki atsakymą atsiliepusi .smar
kiu juoku. Toliau rusas aiškinęs, 
jog esama rudaodžių, bet jie ly-< 
gus su kitais piliečiais.

.Darbininkų unijų specialistas, 
is Maskvos atvykęs, aiškinęs,5 
jog tarp JAV ir Sovietų S-gos1 

. darbininkų unijų- negali būti 
draugiško sugyvenimo, nes AFL- 
CIO ’esančios antiso’vietinio nu- 
sistatyn^ taip ir prezidentą,' rezidenciją buvį
Reegan,; Sov.ctų darb.n.nkai no- M ublikos. -Taiko,
n taiko,, bet ,prez Reagana,, „ d
imąs,-naujų ginklų įsmdmej.tno.lj^ Mafks

Aktore Marma Troshina vie-, ...... . „ ,•, .... . . T, ‘kad turėjusi malonumo.su jais name mitinge kalbėjusi, jo? JA , ... , , .... .-A ..- ® • ■ . -A • daug laiko praleisti.ir.toljąu dar
prezidentas ateina 1 Baltuosius ... .. , - . ‘ jg H «£JAM-Ijiu\ aktyviau dirbsianti pasaulines
ramus ir išeina, bet Amerikos , , . ■ • ; ■■......... TA • • x • taikos labui.piliečiai lieka. Ir mes visi tu- . 
rim veikti dėl taikos”, — sakiu- j • < ■ •
si rusėj labai sunkiai angliškai

energiją, prieš atominius gink
lus.; Tumkowskis pareiškęs,' jog. 
tai esanti gera demonstracijų 
pradžia už lipiką. Išsivystysiąs 
tąikos judėjimas, kaip jau tokio 
jiidėfimo esama Europoje.

‘ Didžiausia sueiga buvusi Pasa- 
denos Visų šventųjų episkopalų 
bažnyčios salėje. Susurinko apie 
700 publikos. V ienbalsiai priimta 
rezoliucija už laiką ir kartu ra-- 
ginimas JAV prezidentui Rea- 
ganui susitikti. su Brežnevu ir 
sutarti jdėĮ taikos. ...... 4 ,.

■- ■ MjtŽjgni.pirrnininkayę- rabinas 
Leonard Beėrman, kurs kalboje , 
sakęs, kad 1893 metais jo tė-1 
Vai iš Lietuvos, kuri dabar esan
tį viena iš Sovietų s-gos respub
likų, Ameriką pasiekę tik po 
trijų mėnesių kelionės, gi dabar 
taikos darbuotojai iš Maskvos

taną, apie Lenkiją. ir?^iė žydų

i, rasinis kiršinimas Įstatymais į pagancĮjnių atsakyčių. Viename 
—- ------- - Į klausimą apie - mitinge Voekov nebegalėdamas

- . “1 į klausimą atsakyti; hėt šupy-
’ • kęs, kam “draugystęTatdąlitys” 

: klausimai keliami) Tas jaunimo 
I problemų specialistas buvęs -ap

sivilkęs “džinsinėinis” kelnjėtnis, 
pirkęs New Yorkė, ir’auliriukaiš. 
batais, pirktais Londone. : 

Buvę net paklausta, ar tie' ’ 0 
“taikos apaštalų” nėra tik 
KGB agentai? Mitingui pirmi
ninkavęs Rev. Riek. Thyne pa-

i sakęs, kad nieko nebūtų ir ste- 
t bėtina, kad įvairių profesijų žmo-

nės: iš Sovietų S-gos čia atvyks
ta.
t Išleistuvėms Suzy ir Wally

AMBRAZAITYTĖS KONCERTAI 
NETURĖJO SĖKMĖS

Gąlima sakyti turime, jei ne vinčių prie bažnyčios. Tai va. 
garsiai skambantį anonsą, tai la- viskas daryta pusiau slaptai, lyg 
bai įdomią žinią, kuri tilpo Nau
jienose lapkričio 14-16 ., parašy
tą buvusos Let u vos Valstybinės 
operos primadonos Elz. Kardelie
nės, apie įvykusį Montrealy iš, 
okupuotos Lietuvos atsiųstos dai
nininkės Nijolės- Ambrazaitytės 
koncertą.

IŠ aprašymo atrodo, kad Elz. 
Kardelienė minėtu koncertu bu
vo sužavėta, kaip buvusio Norei
kos ir kitų atsiųstų iš okupuotos

i Lietuvos koncertantais, kurie. 
' apart atliekamų dainų, turi įr ki- 
I tų pareigų. Na, o kaip čia dabar 
nesižavėsi, nes meno alkis gaMn- 

t Sas> ypatingai masink kai jis yra 
paružavintas.

Minėta daininkė prieš mėnesį 
ar daugiau buvo ir Chicagoje, 
bet pasisekimo lietuvių tarpe ne- 

! turėjo ta prasme, kad niekas ne
kvietė viešam koncertui, nes tuo 
metu visos lietuviškos patalpos 
koncertui buvo “užimtos”. Tai 
gražus ir reikšmingas lietuviška

perskaitė Clevelando miesto me
ro G. V. Voinovich deklaraciją. į

Seimo kc misijos

Statuto: Br. Bieliukas, J. Dau- , „
t t i - t n- 1 •*• >! me fronte diplomatmis supuo- gela,.J. Jurkūnas, J. Giedraitis,1 

A. Kasiulhitis, J.į Virbalis. ■. imas-
Rezoliucijų: T. Blinstrubas, ( Nežinomi rengėjai, nenumaty- 

L. Grinius, K. Gaižutis, Z. Jus- darni gauti lietuviškų patalpų-sa- 
,r , , . " . v 1 kevičienė, A. Laikūnas, J. Pa- liu, išnuomavo gražią salę pasbankete ■ dalyvavo virs šimtų,. . . ’■ ’ t> \ o ’ 1 .- . . ' •• I , •Ji Porric+noJ zenienas> P- Razgaitis, A. Su- svetimtautes- vienuoles, toliau

kauskas, J. Virbalis (Rezoliucijų nuo lietuvių kolonijų. Į koncertą 
komisija sudaryta iš VLJKą. sųč- buvo kviečiami savi žmonės te 
darančių grupių atstovų, iš kiek-; lefonais, pareklamavo “Margu- 
vienos po vieną). tis”, ta jo prielankia reklama dau

< Mandatų komisija: L. Girinis, guma klausytojų pasipiktino ir 
.£. Lazdinis, Norvaiša, A. Rin- (tas kredito jam neduoda, įdėjo 

kūnas,.. M. Valiukėnas. Į skelbimėlį savas laikraštis ir
' Prel. 'J. Balkūnas sukalbėjo' kaišiojo lapelius ant mašinų, sto 
giliai patriotine maldą — invo !
kaciją. Susikaupimu minute bu- fajkos. Vėliku dr.'Bobelis patel
io pagerbtas a.a. dr. Draugelis, k£ išsamų VLIKo veiklos pra- 

,Nep. Lietuvos, .seimų narys, šį* 
met miręs Brazilijoje.

Sveikinimai

apie toks pat skaičius svečių. 
Tai spaudos atstovai, veiklieji 
visuomenininkai ir kiti. Seimo 
f 
penkiasdešimt asmenų. Registra
ciją tvarkė dvi -jaunos akademi
nio išsiląvinimojjauhuolės — Di
lia Orentaitė ir Beatričė Natke- 
vičiūtė. . ... ' ' .

Suvažiavimo., komiięto pirmj- 
ninkaš -VJ- Jokūbaitis, Lietuvos 

•^jgimįų^'įY.Sąjūdžio .-/vėįįė^šg; 
didelės ^frįanūkos asmuo, 
ęveikirio isii^žiayušius,J išvardij 
komiteto narius.^ A. Kasiulaitis; 

'LKD Sąjungos .vicepirmininkas,: 
siidarė seimo darbo prezidiumą, 
paskelbė, garbes prezidiumų sąč 
Štatą, . su dideliu lietuviu- drau- 
du, Cleveland© burmistru G. Y- __
-Vęfinovicho ptfešSiyjė. \Seimas ClevėĮando _____  ____amanuu
plojimu .pątyktžšb A; ’Kasiniai- dėmesį?'Člęvęląndo meras G. V. VLIKas yra •

ižleido oficialią dėklą- veikia pasigėrėtiniv^strimk 
sfeinųj^režidiuiną. 1 raciją, lapkričio 6-8 dienas (ka- -

Darbo prezidiumo sąstatas
Sėimo pirmininkai.:; M. Blynas 

. — Lietuvos Atgiiniriicr Sąjūdžio 
atstovas, J. S.tįki<>riu$ — Mąžo^ 
sios C’L^ųyąšĮ^^j^^^įAio;^?- 
jūdžię Atstovas į K0iuĮaiti^ 
—i Ldi-D? ' Sąjungos - atstovas,’ 
Įeiriio pifrriiriinkas. šit pinhinin- 
kai, ..pąsikeisdanii^ėimūį ir pir
mininkavo. Sekretoriai;; V. Ma
žeika -Ę.-; ^autinės /Sąjungos; 
pirmininkas, atsftfvas seime; M. 
Pranevičius iSocialįshj T>eirio-’ 
kratų atstovas-.. Ji -: ? i ;

Į Seimo pirmininkas, išvardijęs

Nežinomi rengėjai, nenūmaty-

tis”, ta jo prielankia reklama dau

nešimą.
ALTo vardu sveikino jos pir

mininkas dr. K. Šidlauskas.. Jis' 
’ pasidžiaugė, kad ,ALTo _ VLIKo

VLIKo seiųiaš atkreipė oficialų tarpusavio b e n dradarbiavimas 
» miesto vadovybės yra sklandus. Akcentavo, kad 

yra’ sustiprėjęs ir jo

iirminin

, . ; - -.. . _ . : Dr. J. Valaitis, sveikino Pasau-
da vyklo VLIKo seimas) paskel- jį0 Lietuvių gydytojų vardu. Jis 
bė Lietuvių Dienomis Clevelan- pasakė, kad lietuvis išeivis gydy- 
de. Be to, atsiuntė ir savo, kaip tprįaĄ tęsia dA V.i Kudirkos ir 
mero, oficialų sveikinimą se£ dr. J. BasanaviciaWtautoslais- 
mui. Meras .išreiškė .gilią .pagar-j vės kovoš tradidjasJPažymėj'd 
bą liėiuyiams, kdvojaųtięni^iM kad, feisv^nie pasaulyjė yra .500 
savo-tautos laisvę, ■ už Liėtuyės lietuvių gydytojų, iškėlė - lietu- 

’ laisvę,.-'Seimą raštu -sveikino’iiainS; labai.’skaudų Lietuvos ru- 
Glevelando miesto valdybos fer-. sinimp, tautos naikinimo’ reįka- 
nantmai - lą? Kvietė 'vėikti-kovoti už’'Ne.

priklausomos-.'Lietuvos atstaty- 
: > mą,;tautos išsilaikymą. , ■■..

(Bus daugiau)

nautojai. .

Reikia stiprinti Lietuvos hV 
laisvės vilti ir ryžtą - :, ,

' T , • ; * ’ "J

Įžanginę seimo -kalbą pasakė 
;VLlRo pirmininkas dr. K. Bobe
lis. Sveikindamas. seimą, paliri-
• • - I « . ' ' /‘i */' * JU * b

VLIKą sudarančių grupių, ir-: Seimo'Garbės komiteto' narius, kėjo jam darnds ir darbo nųd-

Cosmos Parcels Express Corp.

1

1 •

j

f2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737 

r ri*. v- EAL'ANTINAS

Kaina $25. Kieti viršeliai. ‘ Paštas S2.
’ f. t

S SIUNTINIAI Į LIETUVA x
X - MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 

j{ 2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 
w

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARIJA NOREIKIENĖ

7

Inž. UŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavesx,kaip.
.. " r 1 , :■ >

ATEINA LIETUVA,
Z

parašė 700 puslapių knygų, 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.

1739 S. Hąlsted St., Chicago, IL 60608
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bijota viešumos. Tas1 parodo, kad* ’ 
kažkas su tais “koncertais” yra; 
nelabai gerai.

Koncerte nedaug buvo klausy
tojų, ir tie patys beveik bendra- 
darbiautojai tiltininkai, nes turin 
tiems tvirtus tautinius principus, 
dalyvauti ir klausytis “raudonų 
gaidžių” giedojimo nei garbė, nei 
gėdos jausmas neleidžia. Tenka 
pasidžiaugii, kad Chicagos lietu
viai niekieno neorganizuojami 
parodo boikotą tokiems “meno” 
propaguotojams. Paminėtina, kad 
koncertavo ir airių bažnyčioje.

Sakoma, kad genys margas,,, 
bet svietas dar margesnis, ir pa
gal tą pasakymą matome didelj 
skirtumą: Chicagoje lyg sutarti
nai viešas boikotas, o Montrea-. 
lyje net Tėvas J. Kubilius, SJ,V 
leido bažnyčioje giedojimu “mels., 
tis” — koncertuoti ateistėi NL 
Ambrazaitytei. Tuo pačiu panau
dodamas sakyklos autoritetą,. 
kvietė ir ragino visus pamaldų 
žmones dalyvauti ruošiamame 
parapijos, salėje ateįstės koncer
te. Salėje jau ne Dievo garbei 
giedota, bet apart dainų. įpinta 
arijų okupantui paliaupsint: ir. 
tas padaryta labai apsukriai. Ra- . 
šančioji apgailestavo, kad bazny- 

. čioje nors ir daug buvo žmonių,, 
bet į koncertą malonėjo ateiti,, 
tik apie 100 asmenų. Tenka pa
sidžiaugti, kad Tėvo Kubiliau^ 
varoma propaganda dar nepajėk , 
gia visiems parapijonairis iš
plauti smegenų. Pagarba tiems 
patriotams lietuviams, kurie mo
ka atskirti grūdus nuo pelų, tai. 
yra permato kuo kvepia pana-, 
šūs “koncertai”. ' / ' .

Pasirodo, kad tikrai istorija“ 
kartojasi — Lietuvoje su maža' 
išimtimi' kunigai lenkino lietu
vius, o dabar dargi vienuoliai 
okupanto nauda koncertus ruo
šia bei kitas išdaigas išdarinėja 
ir tuo pačiu, nebus suklypsta pa
sakyti, i komunistina. : . ;l, j- — 

=■: Grįžtant prie bažnyčios, kon
certo, gal tikriau maldos, įdomu 
žinoti ar tautinė vėliava, jei iš 
viso ji turėjo;vietą Aušros Var
tų bažnyčioje, buvo'išriesta, nes 
kitaip raudonųjų,- “mūzoę” nedai- 
nuo;a esant tautinei vėliavai? O 
gal Tėvas J. Kubilius iri čia pa
naudojo Saliamono išmintį,ir pa
veikė ateistę, kad ji vėliavos ne
matytų? \w- •

(Nukelta į penktą puslapį)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• ' LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo

t Krėvės, Igno; šlapelio, Vinco Maciūno, P. Juniko, V, StankoM, 
B Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V.

Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
| M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A. Varno 

kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.
ję • DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 

. tinių šokių pirmūnės Jubzės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 

| tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
"1 bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VleNISO 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 $1 1

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. -Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui? Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitOvardSų pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 38.

'• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 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 S3. -j

’• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
aiją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 36.

'• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Ėosčenko kūryba, J. Valaičio
| j vertima*. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 32.

* Knygoi gaunamo* Naujienose, 17W So. Halited St., Chicago, 
DC 10608. Užsakant paltį, pridėti perrfotiroo Išlaidom®.
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Brežnevas tariasi su kancleriu Schmidtu
Leonidas Brežnevas, Sovietų Sąjungos aukščiausio

sios tarybos pirmininkas, labai norėjo susitikti su prezi
dentu Ronald Reagan šių metų pirmomis dienomis, bet 
jam nepavyko. Prisaikdintas prezidentas Reaganas atsi
sakė tartis su Brežnevu, nes jis dar nebuvo pasiruošęs. 
Prezidentas Reaganas Brežnevui nepasakė, kad jis ne
buvo pasiruošęs, bet nenorėjo susitikti su Brežnevu, ir 
baigta.

Prez. Reaganas manė, kad Brežnevas nebuvo pasi
ruošęs. Brežnevas laužė JAV ir Sovietų Sąjungos susi- 
tapimus; Jis buvo Įsitikinęs, kad tas nuolatinis laužymas 
yra normalus dalykas. Jis, laužydamas detentės ir Hel
sinkio aktus, manė, kad tai yra normalus dviejų didelių 
valstybių sugyvenusias. Jis rengėsi pasakyti Reaganui, 
kad prezidentas nebandytų ieškoti būdų pasipriešinti 
Sovietų valdžios politikai, nes Sovietų Sąjunga turi dau
giau atominių raketų, daugiau tankų ir daugiau divizijų 
negu JAV. Jeigu prezidentas bandys priešintis, tai tarp 
dviejų galingų valstybių prasidės .atominių ginklų karas 
ir Amerika bus likviduota.

Brežnevas st-ebėjcsi, kad Reaganas net neatsakė Į, 
Brežnevo kvietimą susitikti ir pasitarti' abiejų valstybių 
reikalais. Jis stebėjosi, kaip naujai išrinktas Amerikos: 
prezidentas net neatsakė Į Sovietų Sąjungos pareikštą, 
norą susitikti. Kaip gali naujai išrinktas JAV preziden
tas nenorėtų susitikti su L. Brežnevu? Prez. Reaganaš 
nenorėjo susitikti ir nesusitiko. Rugsėjo mėnesi prezi
dentas Reaganas pareiškė, kad jis galės susitikti su Sc-, 
vietų Sąjungos Įtakingiausiu valdovu kada nors ateinan
čiais metais.

Prezidentas nieko Brežnevui nesakė, bet Valstybės 
sekretorius Haig aiškiai pasakė. Jis pasakė ne Brežnevui, 
bet Sovietų, ambasadoriui Anatolijui Dobryninui. Sekre
torius, nuvykęs Senato užsienio komiteto pirmininko sen. 
Charles Percy butan, susitiko pakviestą ambasadorių 
Dobrynina ir jam pasakė, kad nėra jokios prasmės nau
jai išrinktam prezidentui susitikti su Brežnevu, nes Brež
nevas ir visa Sovietų Sąjungos vyriausybė nesilaikė susi
tarimų. Sulaužė Helsinkio aktų sutarimus ir Įsiveržė Į

kaimynini Afganistaną, siunčia ginklus į Kubą, o ta juos 
siunčia Į Pietų ir Vidurio Ameriką, siunčia agitatorius 
į Egiptą, Pietų Aziją, ginkluojasi. Juk visi šie žingsniai 
yra priešingi veikiantiems susitarimams. Apie ką susi
tikusieji galės kalbėti? Ar Sovietų Sąjunga nori, kad ir 
Amerika panašiai elgtųsi ir siųstų ginklus Į Sovietų karo 
jėgų užimtus kraštus?

Dabryniną nustebino šitoks sekretoriaus Haig pa
reiškimas. Jis tiktai paklausė, ar ir prezidentas Reaga
nas panašiai galvoja. Kai jam buvo pasakytas prezidente 
nenoras susitikti, tai jis tuojau išskubėjo į Maskva pra
nešti apie amerikiečių nuotaikas.
-' Brežnevas nustatė, kad ir prez. Carteris, Soviet!, 
karo jėgoms įsiveržus į Afganistaną, nenorėjo susitarti 
su Brežnevu. Vietoj pačiam važiuoti į Maskvą, preriden- ; 
tas Carteris pasiuntė į Maskvą kanclerį Helmut Sohmidtą Į 
Buvęs vokiečių kariuomenės kapitonai ne tik pačiam 
Brežnevui, bet ir visiems Sovietų maršalams pasakė, kur- 
viskas pasibaigs, jeigu Sovietų Sąjunga ir toliau laužys 
pasirašytus susitarimus. Matyt, kad kanclerio kalba pa
veikė Sovietų karo vadus. Jie patarė Brežnevui nasi- 
matyti su Vokietijos kencleriu, jeigu jau prezidentas Rea
ganas nenori su Brežnevu be metų susitikti. Ypatingai 
dabar, kai Sovietų agentai pajėgė paveikti Vokietijos pa-t 
cifistus, tikybinįnkus ir net kai kuriuos socialdemokratus. 
Jie pajėgė Įtikinti vokiečius, kad Amerika turi atšaukti 
visas savo atomines raketas iš Europos. Susirūpino ir' 
pats kancleris. Jam atrodė, kad kito kelio nėra, kaip su- J. RIMŠA

vengiama duoti reikiamų ir tei- Lį4 singų. paaiškinimų. Todėl Drau- Rį gijos narių tarpe sklinda Įvai- j* . riausi gandai. Tokiems gandams ( i sklįs’ti duoda pagrindą tokie “po-• į I kš a mėnesiniame narių susi- b j rinkime esantis narys klausia: E| Į ‘‘Kokia yra Draugios finansinė H padėtis banke? Ar ten dar turi- 
k me santaupų ir kiek?”Į tą klaus'mą Draugijos fi- n’nsų sekretorius, kurio žinioje yra visi pajamų ir iš-aidų dokumentai, atsako: “Aš j lai negaliu atsakyti...”“Jeigu tamsta negali atsakyti, tai kas tada gali?”’“Ta; tu atsakyk...” atsikerta s"kr to'ius. Dėl te’ sus'rinkimeF f 0 kyla juokas ir kartu nepasilen- . /’ M Kin:rao bniždu'ys. Gavęs žodį, r jtėmpt-ą padėtį išgelhsti Draugi- J .M j I jos ken-rolės komisijos pirmi- ’Ąffi j -n-nkas A. Januška: “Yra visokių nes škumų dėl pini^nių reikalų.

^4^8 Užtat ir visokių .gandų bei Įtari- sig mų atsiranda. Tą reikia baig- ti. Todėl siūlau va dybai paruoš- ti pajamų ir išlaidų apyskaitą, liečiančią Įvykdytų ir tebevyk-Cusquenos (Tapyba) dc’mų namo remonto dai’bų sąmatą ir ją paskelbti sekančia-
vesti Reaganą su Brežnevu. Reaganas nenorėjo susitikti, 
tai priversime kanclerį prezidentą suvesti ir tartis apie 
didžiųjų valstybių santykiai, manė Sovietų -maršalai.

Brežnevas panoro pats nuvažiuoti Į Boną ir pasitarti 
su kancleriu, kad suvestų su JAV prezidentu. Bet prezi
dentas ir ŠĮ kartą neskubėjo susitikti. Jis tiktai priminė 
Brežnevui ir Sovietų maršalams, kad Sovietų karo jėgos. 
ginkluotos senais ginklais. Seni lėktuvai, seni laivai ir 
seni tankai. Jis parodė, kad Amerika turi erdvėlaivį “Co
lumbia”^ prie kurio rusai negalės prilygti. Rusai gali iš
kelti erdvėlaivi į orbitą ir leisti jam suktis ir suktis, tuo 
tarpu “Columbia” greičiau -skrieja, kaitalioja orbitą it1 
nusileidžia kaip paprastaš lėktuvas. Prez. Reaganas už
sakė pačius modemiškiausius lėktuvus ir erdvėlaivius, ’ 
skrendančius greičiau už sovietinius. Rusai žino, kad 
Amerika turi pakankamai duonos, mėsos ir riebalų. Jei • 
neturėtų, tai rusams už pusę kainos ji nebūtų atidavusi. ■

Brežnevas žino, kad Ameriką Į porą dienų gali pa-; 
siųsti i Egiptą radarinius žvalgybos lėktuvus, per vieną' 
nakti iš Georgia aerodromo gali permesti i Egipto dyku
mas diviziją kareivių, pasiruošusių ginti nurodytas pozi
cijas. . I-r pasakė, kad JAV atšauks visas atomines rake
tas iš visų Europos vietų, jeigu "Sovietų Sąjunga tą patį - 
padarys.

Kancleris Schmidt sekmadieni tisai kitoj nuotaikoj7 
pasitiko atskridusi Brežnevą ir atlydėjusius patarėjus, 
daktarus ir sargus. Pirmadienį Brežnevas pradėjo pasita
rimus su kancleriu. Bet šį kartą kancleris jau žino prezi
dento Reagano labai stiprius argumentus. Amerika su
tinka išvežti atomines raketas iš visos Europos, bet tą? 
patį turės padaryti ir Brežnevas. Turės išmontuoti 270 
vidutinio dydžio raketas ir nušivežti už Uralu.

Brežnevas turėjo progos patirti, kad jo sukurstyti 
vokiečiai demontsravo keliese Vokietei jos miestuose, bet 
jis savo akimis galėjo pamatai Bonoje dešimtis tūkstan
čių vokiečių, reikalaujančių išvežti savo raketas toliau 
nuo Vakarų Europos. . -

Brežnevas, jau pasiekęs Vokietiją, patyrė, kad Es-

JURGIS JAšINSKAS
SPAUDOS(Tęsinys)Kasmet išrenkamos Draugijos valdybos darbų ir veiklos priežiūrą vykdo Draugijos narių susirinkimai: ‘“Visuotinis narių su-- sirinkimas-aukščiausia draugijos- instancija; mėtiniai narių susirinkimai, šaukiami sausio mėnesio trečią ketvirtadienį; nepaprasti, ypatingai svarbiems reikalams spręsti, susirinkimai ir- mėnesiniai nariu susirinkimai. . - L, 1šaukiami kiekvieno -mėnesio trečią ketvirtadienį. “Šie pastarieji (mėnesiniai) susirinkimai skai tomi teisėti^, jei jame (juose) 'dalyvauja nemažiau 75 nariai'r (Įstatų 30 — 36 §). 1980 m. su-l planuotais ir pradėtais vykdyti’ Draugijos name pertvarkymo-rė-' monto darbais, tebesitęsiamįems šiais — 19&1 metais valdybos,7 nebuvo pasistengta atsiklausti nepaprasto narių susirinkimo. Pasitenkinta mėnesiniais Drau-

gijos narių susirinkimais, į kuriuos atvyksta net kvorumo (75); nesiekiantis narių skaičius. ,Dėl visuotinio arba nepaprasto Draugijos narių susirinkimo ne-; sušaukimo, paklaustas vienas’ kontrolės komisijos narys, lako-; niekai paaiškino: “O kiek būtų reikėję išleisti -tokiam susirinkimui sušaukti pašto išlaidų”?.-. Paaiškintojas buvo pamiršęs, kad' kiekvienas Draugijos narys kasmet sumoka 3 dolerius nario mokesčio. Tai kokių nuostolių būtų turėta sumokant už kvietimą į ■nepaprastą narių susirinkimą 18. centų? ,■ įKaip ten Draugijos narnų at-‘ haujlbimo darbų tąsoje reikalži- klostosi ir kiek tūkstančių tam rementavimui yra išleista ir dar -bus išleista, narių tarpe kelia didelį susirūpinimą dėl to, kad kasmėnesiniuose Draugijos narių susirinkimuose iš valdybos pusės
rijos darbininkai pareikalavo didesnių algų. Reikalauja 
visi darbininkai, dirbantieji Estijos uostuose. Didesnio 
atlyginiTRO reikalauja ne tik uostuose dirbantieji estai, 
bet ir rusai bei iš kitų Pbaltijo kraštų atbėgusieji.

Estijos darbininkai pranešė, kad algos turi būti pa
keltos iki gruodžio 1 dienos. Jeigu Sovietų valdžia vil
kintų, tai gruodžio pirmąją jie pradės pusės valandos 
Įspėjamąjį streiką. Jei ir Įspėjimai negelbės, .tai streikas, 
tęsis, kol valdžia pakels darbininkams atlyginimą, kad 
jie galėtų maisto nusipirkti. Estai pasekė Dancigo -dar
bininkus.

iiis narią susirinkime”, šis teisingas pasiūlymas nebuvo Įvykdytas ne sekančio, nė užsekan- .čio mėnesio narių susirinkimuose. Užtat dar ir dabar narių tarpe lebekursuojd spėliojimai: vieni teigia, kad remontams išleista 120.000 dol. ir dar esą neapmokė ių remontą vykdžiusiems darbūs sąskaitų, o kiti tokių didėlių išlaidų ’nepripažįsta, tvirtindami, kad tiems darbams tebuvo išleista apie 60.000 dolerių. ši “misterija” paaiškės, kai galutinai bus bai^?:^ifi namo pagęrihinip 4r -pfertvarkymo darbai. Tik apgaflėštą-ulina, kad tų darbų pabaigos dar nematyti.Tiesa, berods, rugpjūčio mėnesį per Petro Viščinio radijo pro- gramą- buvo paskelbta džiugi naujiena: ‘*So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos” namo re- mOnto, pertvarkymo ir į>agerini- mo darbai jau -baigti”. Tą žinią •girdėję Draugijos nariai, atvykę Į mėnesinį susirinkimą, buvo “perpilti šaltu vandeniu”. Būtent, 1980 metais įvykdyta namo pakeičiant sebus ir susidėvėju- paekieiant senas ir susidėvėjusius pečius ir kuro rūšį, supliuško' del to, kad nebuvo atitinkama apskaičiuota naujų pečių šilumos tiekimo kapacitetas. Vieton dviejų, silpnesnės šiluminės energijos tiekimo pečių, reikėjo pastatyti du didesnio galingumo arba prie įrengtųjų sLpnu reikėjo pastatyti trečią — pegelbi- nį tam, kad visi namo aukštai žiemos metu būtų prideramai apšildyti. (Bus daugiau)
J. VENCLOVA v

Finu įsibrovimas i lietuviu žemes
1857 m. Petrapilio universiteto prof. dr. 

A. Castren (Ethnologische Vrlesungen ueber die 
altaische voelker, St. Peterburg, 1857) savo pa
skaitose aiškiai Įrodė, jog finų-ugrą .protėtinė 
buvusi Altajuj, Azijoj. Tai patvirtino ir prof, 
dr. J. Aspelin, pasiremdamas archeologiniais 
duomenimis. Anot antropologų ^prof. A. Bag- 
donov. prof. J. Žilinskas, prof. G. S^rgi etc.), fi- 
nai-ugrai priklauso prie apskritagždvių, nedide
lio ūgio, plačiaveidžių brunetų ažiatų rasės.

Pačių finų mokslininkas prrtf. dr. A. Ahl- 
huist (264 psl.) nurodė, jog jų protėviai finai 
pagrindinai vertėti žuvavimu ir medžiojimu. 
Vadinasi, jie buvo medžiotojai ii* žūklauto jai. 
Tad jie gyveno nepastoviai, ir dėl nepastovaus 
gyvenimo jie pasiliko Žemos “kultūros, kaip “ir 
paliudijo romėnų istorikas Tacitus (Germania, 
45) : “Įstabus finų laukiniškumas ir ^idžiauri&s 
neturtas... drabužiams kailiai, guoliui žemė... 
Ta pati medžioklė lygiai maitina vyrus ir 
moteris #

Žalvario amžiaus pabaigoj, hunų spaudžia
mi. fina'-ugrai buvo priversti pajudėti link vidu
rinio Uralo kalnų, kaip ir konetiriaAT pašausimo* 
nešit J brikas dr. C. Kephart (317p.): “In pres
sure by the ums <•» the east forced the Finns by 
U5C B.C. migi 'ed westward to the Central Ural 
>T-'iwtain<”.

Pasiekę Uralo kalnus, finai-ugrai užėmė 
miškingas vietas Uralo kalnų pusėse, ir čia pa- . 
stoviai apsigyveno. Prof. G. Vernadsky (24 p.) ■ 
nurodė: “The forest on both sides of the Ural 
Mounts were being occupied by the Finns- 
Ugrians tribes”. Dėl to nemaža istorikų Uralo , 
kalnus laiko finų-ugrų tėvyne, kaip ir prof. S. 
Goodrich (1037 p.) priminė: “Most tifitėys arfe ’ 
of opinion that their (Of the Finns) Original' 
abode was among the Ural Mountains, from 
whence they (the Finns) spread chiefly west- 
ward” — nuo Uralo kalnų finai, ypač veržėti 1 
į Vakarus. . r. 'i

Ir vėliau nuo Uralo finų-ugrų atskilo Per
mės finai ir tie finai, kurie aprigyvend Karuotu 
upės srityje prie Volgos. Nuo dabar finai-ugrai t 
susiduria su senovės lietuviais. f’Tof. J. Abėr- 
crcrtiby (242 p.) pareįškė1 kad anuo laiku vaka
riniai finai pasidaro kaimynais sū indoeuropfe- J 
čiais, kalbančiais lietuvių šnekta (“... InSo-euro- ' 
pean people speaking Lithuanian Jaleel”). Prof, 
dr. V. Thomsen mano, kad Šis finų su lietuviais 
susitikimas Įvykęs ne vėliau Kristaus gimimo.

Nuo šio laiko jie pradėjo savo Ihtensyvią eks- 1 
pansįją Į lietuvių gyvenamas sritis. Kaip isto
rikas M. Vasner nurodė, Permės finai nužygiavo 
išilgai šiaurės Dvinos, o Pavolgės finai ■ aplink 
Vtrigą išsiplėtė Į šiaurės vakarus. Ir jau pirmais v 
amžiais po Kristaus finai “įsibrovė į Suomiją it' 
Estiją. Daktaro A. Meitzen (678 p.) nurodymu, 
finai įsiveržė į Suomiją nuo Onega ežero pusės

(“vakariniai finai nuo Onega ežero Įsiveržė i 
Suomiją ir Estiją”).

Kaip dr. F. Paudler tvirtino (Die hellfarbi- 
gen Rasšen, 122) tvirtino, finai, okupavę vieti
nius gyventojus ir tarp jų apsigyvenę, daugumoj 
pasidarydavę valdančiu luomu. 0 plėsdami savo 
kaimynus, finai vyrus žudydavę vietoj, gi mo
teris su vaikais išsigabendavo Į' nelaisvę (plg. 
prof. dr. J. Abercromby, 4'8 p.).

Prancūzų istorikas G. Montadon (La race, 
1933) sako, jog jau neolitikume lietuviai gyveno 
■Suomijoj. Pačių suomių mokslininkas prof. E. 
Setaelae (The Language Fight in Finland, Hel- 
singsfors, 6 p.) tvirtino, jog finai Įžygiavo Į Suo
miją tik pirmais amžiais mūsų eros. Minėtas is
terikas prof. J. Abercromby (250 p.) pabrėžė, 
jog tieandinavų kalbos žodžiai, patekę į sruOfffių 
kalbą, yra vėlesnį negu lietuvių (“Pro-Scandi- 
Yfrriaii 1oąn-word later than the Lithuanian”). Iš 
tiso to gaūnati Išvada, jog lietuviai gyveno Suo
mijoj hflo senų laikų.

16 ūtnž. kronikininkas M. Stryjkowtid (Kro
nika Pblška, Litewska, I, 181) tvirtino, jog seno
vės lietuviai gyveno ir Karelijoj. Rusų moksli
ninko V. Daškov vadovaujama etnogfiafų grupė 
1841 m. aplankė Kareliją prie Onegos ežero, kur 
rado padavimų^ apie lietuvius, o taip vestu
vių dainose yra minimi lietuviai, viena Onegos 
ežero sarta yra Mergina vardu (žiūr. “Sandara”, 
1968-1-19 d.).

Prof. J. Aleksa (67 p.) pabrėžė: “Ypač kare

lai yra turėję ilgu ir artimų santykių su lietu
viais”. Petrapilio srityje yra upė Luga, kurią 
1345 m. istorinis šaltinis vadino Lauke, o kitą 
Lauke upę randame Maž. Lietuvoj netoli Tvangs- 
tės (pig. W. Strėibčrg, Eestgabe, 1924, 34).

Kun. M. Veltas savo 1863 m. tremties atsi
minimuose (Mūsų senovė, H t) rasė, jog -upė 
V aga Įteka į Šiaurės Dviną, o čia mini Vėlos upę, 
prie kurios yra Velskas miestas, Archangelsko 
gubernijoj. Galima prielaida, kad žiloj senovėj 
ir šiaurės Dviha vadinosi Dauguva, nes dabar
tinę Dauguvą (Latvijoj) rusų šaltiniai vadine 
Vakarų Dvina (Zapadnaja Dvina).

Italių istprilgs prof. G. Sergi savo kapitali
niame Venkale “Europa”, pasirėmęs antrppolegi- 
niais dwmefffftts, randa ttehrvių 
priemaišą pas suomius ir karelus, ir todėl jis į 
pirmykštę Lietuvą įskaito ne tik Latviją ir Es
tiją, bet taip pat ir Kareliją su Suomijos Tavasti 
teritorija (“II Lituani šono possfrni ai Tatasti 
(della Ffortandia), tome risulm dtall indice cefa- 
lice dominante, gii atK gmppi ai Gareli”).

(Bus daugiau)v 
1lrar>» IKI ■ ■ ■■ —------ -—
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4 — Naujienos, Orcagn. Ui l’JCTday, Nev. II, 1<)81



Biblija — Tikrasis PamatasSuradime protingo pagrindo tikėjiiūui ir vilčiai pažangos, galime tikėtis turėti tik tada, kai prietarus pripažįstame prietarais (niektikyste), atmetame juos ir’stengiamės pžžlnti ir pritaikyti šiųdičhų reikalams nuogus nesuteptų Biblijos tiesų principus. Jeigu Biblija, kaip kad visi Krikščionys sakosi tikį, yra pagrindas galutinos tiesos ir proto, tai stenkimės visokiais, būdais patirti kO tikrai Biblija mokina!Jei šitaip ieškodami tiesos, mes r3gimai prasižengsime prieš kai ktiriuos ar prieš daugelį paprastų jūsų įsitikinimų, ir atrodys lyg kad mes žiauriai išplėšiame juos iš jūsų, nemanykite dėl to, kad tai panaikins jūsų tikėjimą į amžinas tikrenybes, kokios yra aktualiai skelbiamos Biblijoje. Visai ne!
Kurie domitės, prašome parašyti atvirla škį. Gausite dovanai įvairių 

knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St, Chicago, IL 60Č32
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'VeH'šneHr Itttn’keė
Medlelnae direktoriui 
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intra ie&adianj 8—3 vii.

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVEČKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 
ir 3907 Wajt ioŠrd Street

'* / ’ , J r , ,

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st St. TėT. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lensea”. .

: 4NKSTU, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

A„2656 WEST 63rd STREET 

Valandos:' antrai 1—4 popiet.

; Ofiso telefonai:
RttKfencilM ftlcL: 44S-5545

I - - V V. rProstatas, inkstų ir šlapumo ? lakų chirurgija.
5025 CENTRAL AVE.St Pet^sburg, Fla. 33710,

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai _ pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymaa 

iš ivairiy atstump. 
. ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 3765994

MMMM^MMMmm■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

, transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Te let.: 778-1543

7159 So..MAPLEWOOD AVE. 
‘ CHICAGO, IL 60629

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 1 d., 1 vai. pop.et 
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. Kalys, rast.

MIRUSIŲ AGRONOMŲ 
PRISIMINIMAS 'Agronomų Sąjunga surengė savo mirusių kolegų prisiminimą lapkrišio 15 d. 10 vai. Tėvų Marijonų koplyčioje buvo gedulini-F . v gos pama'dos. Kun. V.- Rimšelis Į J. KUZMlCKIS atn:<šavo šv. Mišias ir pasakė pa- Y mokslą.Išėjus iš koplyčios, ten pat ant laiptų padarė dalyvių nuotrau- . ką. Po to agr. Andrašiūnas visus

i

(čias patalpas. Vaisino kavutė, t pyragėliais.Btivo kviečiami agronomai su šeimomis. Dalyvavo virš 50 as- : menų. Agr. Andrašiūnas, S- gos pirmininkas, dėkojo už dalyva^ vimą mirusių pagerbime. Buv6 renkamos aukos. Iš viso jau mi- ė 27 agronomai. K. P.

AMBRAZAITYTĖS KONCER
TAI NETURĖJO SĖKMĖS• (Atkelta iš 3-čio puslapio)žodžiu, viskas padaryta pagal planą, kaip iš anksto kieno numatyta, net choro dirigentė buu vo pasipuošiusi skaičiai raudona suknele. Atrodo, kad daugiau nėra ko ir norėti, neš numatyti dar bai gražiai plaukia pavandeniui su bažnyčios palaiminimu.

J. tijūnas— Lietuvos šaulių Sąjungos Tremtyje Garbės teismas, išnagrinėjęs šaulid Antano Marinos sklindą, jį išteisino. Chicagoš šauliųz teismas be pagrindo jį 3uvo pašalinęs iš šaulių S-gos.

sž=.

Kauno bazilika

SPINDULIUOJANTI DVASIAKai mokiausi pradžios mokyk* oje ir stengiausi perskaitysi kiekvieną į rankas pakliuvusį spausdint i§ kažkur gavau šerią religinę knygą. Buvo /sto- fa, tvirtai įrišta, pilna istorijų apie Įvairius šventuosius. ‘ Ma-r ■>e stebino nepaprasti stebuklai,’ iucš-?biausi įvykiai žmonių ir yvdlių gyvenime, susiduriant d Dlėvybe.Tos. knygos nebaigiau skaityti:i mail pasirodė per sunki, .per. . iaug gąsdinanti, kažin kokiu bū- j du nežemiška, ries nieko panašaus savo trumpame gyvenimėlyje riebu vau patyręs.Mūsų pirmieji hagiografar su didaktikų vysk. M. Valančiumi šventųjų žmonių gyvenimą stengėsi išpuošti kaip Kalėdų eglaitę žvilgančiais,' įvairiausiais stebuklais./ ■ ŠVENTIEJI STEEŪKLAI‘ šių laikų šventųjų gyvenime aprašymų autoriai jau nesima- gina tikrais ar legendariniais ste buklais, suteigdami dėmesį į šv. Dvasnos atnaujinto asmens tobu- .-umą. Tuo metodu pagrindė save knygą apie Dievo Tarną ark. Jurgį Matulaitį ir mūsų gyvosios dvasios šauklys kun. prof. St. Yla.O ką tekalbėti apie šventąjį. 1 gyvenusį prieš 800 mėtų, kurio—Buvęs viceprezidentas Walter F. Moridale buvo Pekine ir kalbėjosi su vicepremjeru Teri- gu Hsiaopingu. Tėngui nepatiii-1 gyvenimas išpažintas šv. Bona ka, kad JAV rengiasi parduodi ventūrai priskirtomis “Didžiosio- karo lėktuvus T a tvanui. mis legendomis’’!Sorbonos un-to
R. VILIAUS

vakarų ..Vėjai
112 modernios poezijos puslapių.- Kžtifra |5. Mirikšti 
viršeliai £flšii|sifne poeziją, kai afšftišife pmigns 

ttkitf adresu:
NaHjiėfttJS? 1739 S. Hafcted Sfc, Chidsgo, 1L 60608

• * *> ~ 1 _ i . . *

. ^Lifcttivos Aidai”
•| KAŽI BRAZDŽIONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 ral. vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, FIsl, 12:30 vai- p p. 
iš WTIS stoties. 1110 AM bangs.

2646 W. 71st Street

vo jaunimo būriui, su juo puotavo ir rnk minosi. Buvo išlaidus, bet ir dosnus, gyvas, aktyvu®, jautrus- Netrukus paragavo kovos bei nelaisvės skonį, kai ■"•žicČi-i pralaimėjo— ( ‘o kariuomenei. Nelaisvėje' būdamas svajojo “apie didingą ateitį, kuri manęs laukia, kai vi-as p'saulis nusilenks prieš rrane”. įAr-ri ši'aip iaunas nuotykių ieško'ojas gale o įsivaizduoti 5ve-»tu’^o esmę, kurioje paprašai dominuoja nusižeminimas?! Į < į“GRIŪVĄ NAMAI” į -
iPo metų grįžęs namo, Pran- ri’kur sumirgo ir susirūpino sa- I ūo lengvabūdišku gyvenimu. Ta- • čiau :j V beviliojo riterio žygiai, ' ad. nuripirkęs žirgą ir ginklų, i kariuomenę. Susirgęs ir .-’c-"?rave« viešpa'į, kuris jam, -a’:s- daurir.u atlyginti, Vėl.grį- | 'o į Asyžių, apsimąstė, paragavo el-elos duonos ir, išgirdęs Nukryžiuotojo prašymą atstaty- į ti Jo griūvančius namus, pra- ■ dėjo atnaujinti griūvančią šven- I xcvę. Vėliau tiktai suprato, kad i buvo kvifečiarndš atnaujinti tikinčiųjų bendriją.Tuo tarpu reiklus ir dominuojantis .tėvas; supykęs už sūnaus išlaidumą ir pabėgimą, sučiupo

prof. A. Mockler tas legendas vadina pusiau • tfescmrs. Gaila, kad pranciškdhij , generalinėje konsistorijoje. Įvykusioj 1266m. Paryžiuje, buvo nutarta, jog visi raštai apie švento Praričiškaus •gyvenimą ir įvykius turi būti /sunaikinti, o jų vietele reikia n audoti gener alinio minis terio (viršininko^ ; standartinę aDi' džiųju 'Įegeridų’’ biografiją.Ar -Moekler ^Pranciškus iš Asyžiaus” knygoje stengėsi bū- ■i obiektyyus ir šaltų psichologo žvilgsniu žvilgterėti ų legendomis apipintą, šv. -Pranciškaus asmenį: jis tvirtina, kad šventasis jaunystėje svajojęs apie pi-, lis, karžygius, kunigaikštystes, užkastus lobius-.;; jĘ^EVO VAIDILATėvas- Viktoras Gidžiūnas, « < - ■ ' • 'nraneįškonu' ordino narys, istorikas ir filosofas, be ąbejo, skdi- , 'ė ■ Mockie’rio kriygą; b taipgi dr; Ar Maceinos “Saulės giesmė”. Tačiau įo tikslas buvo pa- nrastesnisr'aiškiu stiliumi, trumpais skyrelinis supažindinai skaitytojus su šv. Pranciškaus gyvenimu. Mažesniųjų Brolių ordino ikūnmu. pirmaisiais to ordi no nariais, išplitusia veikia, apėmusią Tr mūsų šalį.Knygos fra tarinėje pažymifha, kad šv. Pranciškaus gyvenimas buvęs “persunktas kažkokia nuostabia poezija, kūginiu ir Dievo meilės,romantika”. Dar gražiau jį charakterizavo dr. A. Maceina: "Šv. Pranciškus yra Dievo vaidila, einąs per žemę ir į skelbiąs jo garbę. Dievas jam I y’ra ^netoli nuo kiekvieno mūsų” An. D. 17 ?7). L, įGimęs 1182 m. Asyžiuje, turtingo audinių pirklio Pėtnr Ber- nardeno ir kilmingos motinos Picos šėmoje; anksti išrikiko ht- 1 "ynų ir prancūzų kalbiu tačiau, nors fu preky&nių gabumų, tuo verslu nesižavėjo. Būdamas § prigimties frnkslhaų i'ąrfdVcr

LATDOTUVrU DIIOFKTOKlt’F

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street^ Chicago

X L. -- ----

— r -

♦ 2'” ' *

on»Ut;ŠU LAIDOJIMU (STAIGA

SO. HERMITAGE AMENDE
let 9271741 —H42

Tafefonas 523*6440

nODERNlSKOS AIR-CONLHT1UNED KOPLYČIOS
1 fjį ir uždąrė namų rūsyje. Kai motina jį išleido, tėvas pareikalavo^ kad gubernatorius priverstų Pranciškų grąžinti visus pinigus ir ištremtų iš Asyžiaus. Tačiau šis planas nepavyko ir beliko' vysk. Guidas, kuris jaunuolį gerai žinojo. Vyskupas tėvo akivaizdoje liepė, kad Pranciškus atiduotų tėvui visus pinigus. Šis mielai jam atidavė ne tik pinigus, bet ir visus rūbus.Pradėjęs neturtėlio gyvenimą ir vyskupo leidimu; ėmęs pamokslauti, Praheiškus patraukė jaunuolių dėmesį ir sulaukė pasekėjų. Tokiu būdu 26. metų užsidegęs Pranciškūs neoficialiai įsteigė Mažųjų Brolių vienuoliją, kuribs nariai, vėliau pradėjo lankyti ii- Lietuvą'1217 m. popiežius Inocentas IV pranciškoną Henriką Laks. nrpurgietj paskyrė žemga- los, o vėliau 'Kuršo vyskupu, kurio jurisdikcijoje buvo beveik visa Lietuvą.Kunigaikščių pilyjePranciškonai įsigijo karaliaus Mindaugo; vėliau D. Kunig. Vytenio pasitikėjimą, o “Gediminui viešpataujant, pranciškonai dalyvavo’ jo tarybos posėdžiuose ’ ir buvo jo sekretoriais”.(Bus daugiau)

‘AT" SKAITYK IR DAR Kl- 
ri'w n.<R tGTNR SKAITYTI 
DiTFVų I8T1 '‘VATTlrirWVC*’

KNOW YOUR HEART

Good Health Habite, Bėgun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

MZOMa 
N0MML 
wrwr.
OK^ry 
H6wS

SfcisTTrVTB* CX5*~JP*TD fXt.

■ TĖVAS IK SŪNUS
MAKQCEITE FUNERAL HOME

2533 W. 7ist Street
1410 So. 50th Avė, Cicero 

T Met. ŪS-234S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatyti

CklČMoa
Lieta vių ,»

Laidotuvių !

Ditektnrhj <'

AMSULANSQ 
PATARNAVIMAS

*

TURIMI 
A0PLYČIA5

VISOSE MIESTO
DALYS R.

Steponas c. lack ir sūnūs
(LACKAWICT2

2424 WEST 69tb STREtfi REpublio 7*1214
1RI2S riULTHWEST HIGHWAY, Mill*, Rt f74 4414

P. J. RIDIKAS
4354 So. HALSTED STREET TeL iArdi 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, AL TėL: OLympic 2-1061

**'" ■ ■■ " ■MMMMMMnMMe

PETRAS BIELIŪNAS

Chicago, Illinois 60629 
Tdet 778-5374

■ua ■ O

HEART AND HEALTH haBRs started early in childhood its 1969 Heart Fond Campaign here and fn 6500 other 
can reduce the risk of heart attack te later life, according communities through February. The Heart Fond supports 
to yqyr Heart Association. The Association is conducting research, education and community service programs.

its 1969 Heart Fond Campaign here and In 6500 other

1348 So, CALIFORNIA AVE. Tel: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArda 7-1138 - Uli

5 — Naujienos, Chicago, 8, BL Tuesday, .November 21, 1981



L PERSIRENCiĖLIAI IR KAUKININKAI

2. LAŠ1NSKIO IR KANAPi\^K!O KOVA (MUŠI Y.\ĖS)

121) “Kai aš mažas buvau..
Ateina iš svirno baigęs to vaka

ta p ir apgauk”. - “Dėl to 
napinskis nuveikė Lašinskį,

Ka
tas

ro mal’mą vyresnysis brolis ir nabagas nubėgo pas Aprilį, kė
pasako, kad t n girdėjo, k /j 
ruošiasi mūšiui. Mes, maži'ji,
klausiame, kas ten mušis. Ima 

rengiasipasakoti, kad svirne 
muštis Laš’rskis su Kanapių >- 
kiu. Sako, kad jau tuoj nuo Ku 
ledų Lašinskis neša ant svirno ’ 
lašinių paltis, dešras, ski ap
džius, kumpius, Kanapinskis gi 
velka aliejaus, silkių bačkas, ki
sieliaus indus. Taip jie rengiasi 
mūšiui visą pokalėdžio laiką ligi 
pačių Užgavėnių — vakarais vi? 
girdėti bildesys. Šiandie vakarą 
ji du pradeda paskutinį didžiau
sią mūšį. Vyresnieji tiek įgąs 
dindavo mažuosius, kad tie bi 
jodavo eiti į svirną. Ryte vyrts 
niėji atėję papasakodavo, kad 
.šią naktį svirne buvo didol s 
mušis: Lašinskis mušė Kana- 
piriskį su lašinių paltimis, kum
piais, skilandžiais, Kanapinskis 
gi mušė Lašinskį su alieajus ir 
silkių bačkomis.

Jasinskis laikėsi prieš Kana- 
pinskį ligi 12 vai. nakties, 
pusiaunaktį Lašinskis ėmė 
nėti ir su lašinių paltimis, 
landžiais turėjo pasitraukti
svirno. Lašinskis su triukšmu 
atsitraukė nuo svirnu ir svirną 
užviešpatavo Kanapinskis. Xuo 
Pilėnų dienos, Lašinskis vė! 
rinks* savo ginklus ir gavėniai 
baigiantis ims pulti Kanapinskį. 
Tada Kanapinskis vėl turės pasi
traukti. Kitur dar sako, kad Ka
napinskis atsives sau į pagalbą 
Aprilį”. (J. Dovydaitis, GtKr nr. 
5, p. 2061. Plg. Trm 1936 nr. 8 
ir Ltūk 1937 nr. 6).

122) Iš ryto (Pelenijoj) iš 
gretutinio kaimo' atėjo mergaitė. 
“Ot kad mušėsi, tai mušėsi, kad 
davėsi su pagaliais — galva ne 
galva, susikruvino. Ar girdėjo
te” — “Kas tokie?” — klausia
me greitai. “Gi Lašinskis su Ka- 
napinskiu”. — “O kad tu pastip
tum! Net nusigandau.— tu man

Slip 
sk
DU

tindamas su Apiiliu sugiįžii, o 
tada bus Kanaplnskiui”. (Paš..š 
vy^ Katkus 168).

123) Pirmoji Pelenų dienos 
naujiena įspūdžiai iš Kana-j 
pmskio su Lašinskiu “kovos”, 
l os dienos ry!^ ateina ka inyne 
ir klausia: ”Kas nauja pas tams-1 

s “Nieko”. — “O pas’ 
ls kas buvo... Kad susidras- j 

visa naktį davės, davės..f 
“Tai kssgi buvo?” Po liūdnai 

nusakytos naujienos greitai ta- 1 1 
ria: “Gi Kanapinskis su Lašins-? 
kiu”. (Padubysys, GtKr nr. 5, ’ 
p. 211).

121) Užeina, žiūrėk, koks kai
mynas ir sako: “Ar pas jus šią-1 
nakt nieko neatsiliko?” — “Nie
ko, viskas po. senovei. Na, ir kas ( 
čia galėtų atsitikti?” — “O je,' 
o pas mus koks triukšmas, ko-į 
kios muštynės, net visas namas 
bildėjo”. — “Nagi, nagi, ir kas kricio mėn. 19 dieną išskrido at- 
jau ten taip mušėsi?” 
Lašinskis su Kanapinskiu”. Vi-! 
siems, žinoma, iš tos kovos pa- r 
sidaro daug juokd, o vaikai ne-] 
visuomet besupranta 
kad tikrai kažkas 
(Lt C k 1937 nr. 6).

123) “Vakare dar kelis kar
tus valgėm, o mama vis ragino, 
sakydama: “Vaikai, valgykit, 
kol neužklumpa Kanapinskas, 
— nežinote, kad šią naktį pešis • 
Kanapinskas su Lašinskū, o Ka-- 
napinskas apgalės — tas naba-! AnSeles skyriaus, įvyks gruo- 
gelis turės pasninkaut.” ... Aš < (^i° 13 .d., sekmadienį, 12:30 
ilgai neužmigau, vis norėjau va^- p°piet šv. Kazimiero para- 
girdėti, kada Kanapinskas su 
Lašinskū pešis — negirdėjau ir 
beklausydamas užmigau”., (J. 
Kovas, “Katalikas” nr. 7, Chica
go 1902).

ni

Ogi

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ths best way to savejegukriy! 
fi* i< o/_

Compounded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO '8%

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
. AMERIKOJE NARIŲ 

DOMESIUI

į kviečlaitia dalyvauti šv. Mišiose 
f j ir akadem joje.

— čiksgietė Ona Norvilienė 
buvo išvykusi i Los Angeles ap
lankyti savo tetos M. Dirgelie- 
nts. Ta paiėa prcjga Ona aplankė 
žymesnes Los Angeles mieslo 
vieUs, dalyvavo BALFd baliuje 
ir pilna geriausių įspūdžių lap-

— Lapkričio 1 d. šv. Kazimie
ro Lietuvįų kapinėse prel. Pat- 
laba pašventino a.a. dailininko 
Juozo PauĮkniaus paminklą, da
lyvaujant giminėms ir drau
gams. Vėliau buvo šeimyniški 
priešpiečiai.

ir Vokietijoje. Paskutiniuoju lai- | 
ku dr. Genys pravedė internacio
nalinį projektą apie baltas pušis 
ir rugsėjo mėn. vyko į Kyoto, Ja- - 
poniją, į World Congress of the < 
International Union of Forest 
Research Organizations.

1981 metais nuo' GRUODŽIO 
men. 1 dienos ir baigiant GRUO- 

31 diena vyksta Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje Pil
domosios Tarybos NOMINACI
JOS.

Visos SLA kuopos GRUODŽIO 
(DECEMBER) mėn. privalo su
šaukti visuotinius narių susirin
kimus ir susirinkimuose atlikti 
NOMINACIJAS į SLA Pildo
mąją Tarybą.

Visi SLA nariai kuo skaitlių-, 
giausiai dalyvaukite NOMINA- 
CIJOSE!

Genovaitė Meiliūnienė, 
Susivienijimo Liet. Ame

rikoje sekretorė

Kernel, land — Perdavimui 
RIAL ESTATE FOR SALS

Namai, 2am4 — Pardaviwui i 
UAL 1STATS FOR SALf

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. —‘ 778-2233

KETVIRTASIS .MOKSLO IR ,
KŪRYBOS SIMPOZIUMAS :

Simpoziumas įvyks lapkričio
25-28 dienomis Jaunimo Centre.

IV Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo Mokslinės programos ko
miteto pirmininkas Medicinos “ . šeštadienį, 9 vai. ryto .per So- 
mokslų reikalams yra dr. Rim
gaudas Nemickas. Iki šiol jau su
statytos sekcijos Medicinos sri-

' tyje, jau kviesti sekcijų pirmi- 
' ninkai ir įvairūs daktarai, kurie
darys pranešimus. Konkrečios 
paskaitininkų temos bus prane
šamos vėliau. ‘

Medicina I — pirmininkauja ■ 
dr- Mindaugas Vygantas. Prane-' 
Šimus darys: dr. Vygantas, dr. ’ 
Arvydas Vanagūnas, dr. Aud
rius Plioplys. !/ J ■ rėjų. -

Medicina II — pirmininkauja , ’ _____________
dr. Rimgaudas Nemickas. Prane-' _ olandai sutiktų, kad JAV 
Šimus darys: dr. Nemickas, prof, išvežtų atomines raketas iš Eu- 
K. Lederis, dr. Linas Sidrys. ■ rOpCS> nori, kad ir rusai tą

Medicina III — pirmininkauja palj pa(jarytų.
dr.- Eugeni j usGedgaudas. Prane- _
šimuff darys: dr. Gedgaudas, dr. Į _ Rumunija reikalauja, kad 
Jonas Daugirdas, dr. Leonas Be- • Rusija būtų pirmoji sumažinti 
ker’s- ’ atomines raketas.

Medicina IV — pirmininkauja 
dr. Tomas Kisielius- Pranešimus 
darys: dr. Kisielius, dr. Dana 
Variakojis, dr. Jonas Valaitis. '

Maryland© universiteto profe
sorius Jonas B. Genys IV Moks
lo ir kūrybos simpoziume darys tuvas sTketuriais'lakūnais. 
________y*____ lct •■a.___ _ te

Arti 73-cios ir Campbell 2 butų me-
: VISKĄ ATSIEKIĄS ŽMOGUS i dinis> $33,500_

NORĖTŲ BŪTI DIEVAŽMOGIS Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū- 
• . - d rinis.

Pasiklausykite atsakvmo šian- Ten pat — 4 butu mūrinis.
i ----

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Ava.
Tel. 927-3559

gal i namus.

— Ignas ir Bronė Kazlauskai 
iš Cicero, III., praleisti lietingą ir 
šaltą žiemą išvyko į Los An- 

• gėlės pas brolį Vincentą ir Va- 
j leriją Kazlauskus. Abu labai 
džiaugiasi sausu Kalifornijos 
klimatu ir visada besišypsančia 
saulute. j

— Visuomenininko Antano 
Skiriaus pagerbimas, rengiamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos Los

j

ir mano,1 
ten mušėsi.

dlen 8:45 vai. vak. radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

phie Barčus radiją išgirsite 
“Malda, kurios Dievas neišklau
so”. Pasirūpinkite pareikalauti 
knygelės “Užgimęs laisvas”. Pri
siusime dovanai. Mūsų adresas: 

Lithuanian Ministries 
Post Office Box 321 
Oak Lawn, Ill. 60454

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

DĖME ST O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

pijos viršutinėj salėj, jo 70-ties 
metų sukakties proga. Visi kvie
čiami šiame p. Skiriaus pagerbi
me ir pietuose dalyvauti ir pą- 

j gerbti šio visuomenininko šako- 
126) Mušasi Lašinius su Kana-j veiklą.

piiuum, Kanapinis pergali ir už- Į _ Chicagos Operos vyrų cho- 
draudžia valgyli lašinius. Vely- ras ir sol Margarita McnJdenė 
ku subątą vėl mušasi ir nugali 
Lašinius. Marijampolė, 
1514/136.

— Maskvos agentai norėjo su- <. 2 butų mūrinis namas, naujas 
ruošti demonstracijas Anglijoje, stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
bet nerado pakankamai prita- diatoriai, gazo šildymas. Mar-

1 "piette Parke. Sena kaina $52,000

• 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717 

w c -

see us for

AT CUR LOW RATS

Mutual Federal 
Savings and Loan

232 WEST CESMAK ROAD
Prrn Kawcacsk-u, Pnt&at

BOTOS 1 Kcn.Tue.Fri.S-4

SERVING CHICRGO JUTO SUBURBS SINCE 1305

CHICAGO, ILLINOIS ®6C8

PUoMt YIrciol* 7-7747
Thur.9-8 gat. 9-1

giedos gruodžio 13 d., 12 vai.
T TA ■Jaunimo centro didžiojoje salė- 

} je, minint Lietuvos gen. konsulo 
dr. PETRO DAUŽVARDŽIO 

=- 10-ties melų mirties sukaktį.
Ako’mpanuos muz. Alvydas Va- 
saitis. Lietuviškoji visuomenė

127) Vakare tėvai vaikus ši- 
dydavo': “Jau ateina Kanapins- 
kas (gavėnia), Kilbasinskas 
(mėsiedas) jau slobsta, tuoj 
mirs”. Yra mįslė apie gavėnią: 
“Septynios mylios geležinio til
to, dešra užrakinta, kilbasa už
kabinta”. Salakas, LTA 1488/92. 
Užr. P. Jarackas 1938 m.

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

pranešimą “Lietuvos medžių ge
netinių savybių studijos Ameri
koje”. Dr. Genį aprašė “Cumber
land Evening Times” 1981 metų 
birželio mėn. 29 d. laidoje. Dak
taras Genys jau 20 metų daro 
tyrinėjimus su baltom pušim. Jo 
bendradarbiai yra Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje, Indijoje

KooI-Aid...On A Stiek
BRAND SOFT DRINK MIX < w 7

'* Frozen’Suckers
B

1 envelope KOOL-AID0 
Unsweetened Soft Drink 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

Mix,
Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

9 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

-------- -------------------- B Su $15,000 pirkėjui proga
— Šimtai valdžios tarnautojų Marquette Parke gauti labai 

labai susirūpinę savo ateitimi. I švariai užlaikytą mūrinį namą, 
Bijo, kad neatleistų ,nes vėliau nes pardavėjas duoda paskolą 
bus labai sunku grįžti į darbą seniau imamais procentais.

— Pacifike nukrito JAV lėk-

Laikrodžiai Ir brangenyNa
Pardavimai ir Taisymai ■> 
2646 Wait 89fh Straa* 
T«L REpubllc 7-1941

SUSIVIENLUMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra s^niausU, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

ginh.adjA, lietuviams ištikhnri tarnaujanti jou per 02 metui.

SLA — atlieka kultūriniu* darbui, gelbsti Ir kitiem*, kurie tool 
darbus dirba,

SLA— Hmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleril 
apdrtudu nariams.

A
— apdraudžia pigiausiame kainomis &’A neieško pelno, 

rUms patemauja tik savišalpos pafcriodu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai zvb 
Susivienijime apsidrausti Dd $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomqja apdraudė — EndoTrment 
Insurance, kuri naudJnpa jaunimui, tiekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

*SIA — valkti* apdraudžia plęla term Įminta apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa sumą temoko tik $3.00 roetaoi*.

KLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
t navo apylinkės SI A kuopų veikė jus jie Juros 
mielai pagelbės 1 ŠI A Įsirašyti.

Galite kreiptis ir Heilai 1 ŠIA Ceotnu

LITHUANIAN ALLIANCK OR AMERICA 
YorK H. Y. 10001 

m s*. 
Tel. (111) HLBli

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
> . * 

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atauninimus.

Dr, A. Gussen — MINTYS ER DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fusirūpinimą___________________ _________

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gn»sen — AUKŠTA KUT.TŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

G«lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidom*.

18.00

14.00
13.00

«2.00

17S> Se. HALSTED ST., CHICAGO, IL WtOI

LENKŲ POLICIJA 
PRADEDA KRATAS

VARŠUVA, Lenkija.;— Lenkų 
policija šfšuadienį padarė kratą 
Jacek KurJn bute. Jis buvo pa
reiškęs, kad reikia .sudaryti len
kų socialistų partija, kuri galėtų 
pakenkti dabar veikiančiai ko-

Į munislų partijai.
I Kuron gana aštriai kritikavo 
, Valensą, kuris patarė darbinin
kams būti ramiems, nes jis ne
organizuoja jokios jėgos, ’nors 
ir tektų perimti vyriausybę. Ku 
ron yra karingesnis.

Kuron jau buvo suimtas rug- 
' piūčio mėnesį, kai buvo likvi- 
duojamas Komitetas kaliniams 

' pagelbėti. Tada jis norėjo suda 
: ryti politinę partiją, kuri per

imtų vadovybę. Dabar jis'kri
• tikuoja Sdlidarumo uniją, kad 
neveda kovos prieš komunistus 
politinėmis priemonėmis.

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H*. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avino*, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA7-59W

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

NttaiY PwbUc 
INCOME TAX SIRVICI 

4259 S. Mipl*wood. Tai. 254-745* 
Taip pat daromi vertimai, gimlnly 
Iškvietimai, pildomi piilafyMa pra- 

tyrnai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
P. Zepolie, Agent . 
3208/, W. 95th U ' 
Evarfk Park, HI.

State Farm Fife and Casualty Cotc>7v

ENERGY

Buy a ear no larger or 
■tora powarM than yoa

ftorttoaBaa LmM

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryti 
Iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vaL ryto iki 12 vaL <L 
Ir pasai tusitarima.

TU. 776-5162 arba 776-51M
I64S Wed 63rd Street

CHearo. m. I0S2J
VMM

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Dl Tuesday, November 24, 1981




