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LIETUVIŲ ATSTOVAI PARAL

Amerikos Lietuvių Tarybos tų skyriuje dirbančio James F. 
irinihkas dr. K. Šidlauskas Schumaker, kuris reiškia apgai- 
nešė Jungtinio Pabaltiečių ( lestavimą, kad Maskva nedavė 
niteto pirmininkui Maido Kar leidimo V. Skuodį aplankyti 
kad lietuviams tame komite- ’ JAV konsulato atstovams; pa- 
Washingtone atstovaus dr. žymi, kad Valstybės departa- 
tas- Genys ir Milda Vaivadie- mentas yra giliai susirūpinęs 

kuri įeis - vieton mirusius Skuodžio likimu ir pnaudos vi- 
os Migonytės. - • Į sas galimybes jam padėti.

- * * * ' * •.. i I
E LIETUVOS OKUPACIJĄ ] 
VASHINGTONO LEIDINY į 
AV valstybinė spaustuvė iš-! 
Usdino leidinį “Hearings Be- j 
s the Commission on Secusi- 
md Cooperation in Europe”, 
.. XV. Leidinys skirtas aip- • nyse. Ji buvo 43 melų amžiaus, 
usinėjimams apie Lietuva. ! . ,. . , , , v* • Artiste savo vyro jachta sės 
ame išspausd.ntas Amerikos į tadienj išplaukė į Pacifiką, pa-’ 
tuvių Tarybos pirmininko siekė nedidele salelę, prisipūtė 

r guminį laivelį ir nusileido van- 
------- Ji plaukiojo' • ramiame 
vandenyne, bet- kai atėjo laikas 
grįžti namo, laivelis dar plūdu
riavo, o artistės nesimatė. Pasi
rodo, kad. ji iškrito iš laivelio. 
Pakraščių sargai visą šeštadie
nio naktį, ieškojer^het jds nerado. 
Tiktai sekmadienio rytą paste-

(ALTo Informacija)

ARTISTĖ NATALIE WOOD 
PRIGĖRĖ PACIFIKE

HOLLYWOOD, Cal. — Graži 
ir sėkminga kino artistė Natalie 
Wood prigėrė Pacifiko vande-

K. Šidlausko pateiktų duo-Į 
nųs rinkinys, VI. Šakalio, ■ įenįn. 
IKo pirmininko dr. K. Bojae-1 

Liet. Bendruomenės ir kt. 
ęįktoj i medžiaga. 

* . * *
TOLIOS PASTANGOS VA- 
)UOJANT B? GAJAUSKĄ 

patingai daug darbuojasi, _ v - - -
iekdama išlaisvinti okupantų ’ bėtas J08 lavonas vandenyje, 
inarna Balį Gajauską, jo gi-j Jis parvežtas j Los Angeles, kur 
įaitė'Bronė Gajauskfenė, ; specialistai bandys ištirti tikra 
tanti • Santa- -M^ica, ČaTif. p osios^ęte^ priežastį 
>kutiniąXmefu - jir kreipėsi į ’ 
atorių Charles Percy if gavo 
palankų atsakymą,' p Eqs An-

Meškeriotojai jau grįžta su paukščiais.

Ponia Zerr paskirta Visuomeninių 
reikalu tarvbos pirmininke <U-

RŪGIMAS PRASIDĖJO BOSTONE, BET BURBULAI 
TIKTAI ŠIANDIEN IŠKYLA VIEŠUMON

JAPONŲ PREMJERAS:
KEIČIA KARINĖTĄ

TOjKIjŲ. JaponijČį-premje-

LENKAI NEGALI BAIGTI STREIKŲ, 
JARUZELSKIS PRAŠO KARO STOVIO

STUDENTAT PASIRYŽĘ! IŠVYTI TiC^TiNĮ...
’ ’ ’ ' -MARKSIZMĄ DĖSTANČIUS PROFESORIUS

VARŠUVA, .Lenkija. — Prem-----------------------------------------
jeras V. Jaruzelskis pirmadienį j PATARĖJAS ALLEN IŠĖJO 
kreipėsi j parlamentą, prašyda- 
nigą^ąvešti įstatymą, leidžanlį 

/?ryyrt.ausybei*5paskelbti karo šie-

IŠ PREZIDENTŪROS

b paŲodĄ sūsidom^imą: šiua . Ženko Sų^ūkŲ; pasrfa.ręs su 
savo • pžtfamą. pa-1 įtakingešhiaąs ŲdĮrtifcdisĄ -nutarė 

ėjp;. Occidental Petroleum. padaryti didesnės pakaitas mi- 
Įovas, International Foundą- į nisteriu kabinete. ; • ■
i of Human Rights fondo ’ ’ ■
gėjas. •. ;-;Ą . ;■ r > Japonai privalo padidinti savo 

galią, kad' galėtų apsiginti nuo 
didesnio' Sovietų. spaudimo, bet 
Suzuki' nori prisilaikyti veikian
čių santykių su JAV. Suzuki su
pranta, kad Sovietų Sąjunga 
neatiduos karo metu pagrobtų 
žemių, bet bandys dar labiau 
praplėsti savo galią.

, Suzuki supranta naujai suJ 
. Jis žino, kad

* ■* *•. :į 
>RANCŪZUOJ RŪPINASI
LIETUVOS KALINIAIS ?'

’rancūzijoje, Illkirch mieste, 
įdariusi Amnesty Interna- 
lal grupė adoplavo' lietuvį 
itinį kalinį Vytautą Abrutį, 
'is buvo pradėtas tardyti dėl 
uviškos ' trispalvės iškėlimo, dariusią padėtį.
iau atsižadėjęs Sovietų Sąjun- Į teks plėsti prekybą ir apsaugą 

pilietybės pasiprašė emig- —L--  r '------ ' ’’ ■ •
>ti. Jis buvo areštuotas 1980 
tais ir nuteistas kalėti 2įĄ 
tų.
■linėtoji Amnesty Interna- 
□ai grupė susirūpinusi jo li
nu ir visokiais būdais sten- 
si padėti.

♦ ♦ ♦
SIEKIANT IŠAISVINTI

V. SKUODĮ 

llinois Atstovų Rūmų narė 
□hy PuTlen kreipėsi į Valsty- 
s sekretorių, prašydama, kad 
tų daromos pastangos iš 
įskvos kalėjimų išlaisvinti 
tierikoje gimusį ir JAV pilie- 

laikytiną Vytautą Skuodį. Ji 
lilaukė atsakymo iš Valsty- 
j. sekretoriaus įstaigos Sovie-

rytuose, bet japonai gali tai pa
daryti tiktai su amerikiečių pa
galba. Suzuki gali pakviesti apie 
15 naujų ministerių.

— Zairės ir Alžyro ginkluotos 
pajėgos lėktuvais perkeliamos į 
Čadą, kad galėtų jj apginti nuo 
užsieniečių. . . .

Helmut Schmidt
KALENDORĖLIS

>vj.’ Jaruzelskis prieina įsitikini
mo, kad lenkai kitaip streikų ne
baigs.' Nežiūrint visų paties 
premjero, So'lidarumo unijos 
pirmininko Valensos ir bažny
čios vadovybės prašymų baigti 
streikus, streikai nesibaigia.

Praeitą savaite streikavo 200 
tūkst. len-kų. šią savaitę ir to
liau tebestreikuoja toks pats 
lenkų skaičius. Jie nekreipia jo
kio dėmesio į atsakingų parei
gūnų kalbas. Griežčiausiai pasi
sako’ Varšuvos ir kitų miestų 
studentai. Jie metė pamokas ir 
reikalauja pakaitų." Jie nenori, 
kad Lenkijos universitetuose 
būtu dėstomas sovietinis mark
sizmas. Jie tvirtina, kad tai esąs 
ne mokslas, bet gryniausia So
vietų propaganda.

Komunistų partijos Centro 
komitetas posėdžiavo praeitą 
penktadienį ir šeštadienį. Prem
jeras Jaruzelskis jau tada pra
nešė, kad jis netoleruos daugiau 
streikų, ardančių krašto ūkį. 
Studentams buvo pasakyta, kad 
jie neruoštų streikų, švietimai 
ministeris rengiasi 
universiteto reikalus, bet nėra 
pasiryžęs įvesti mokslo progra
mą pagal studentų reikalavimus.

Jaruzelskis nurodė, kad Len
kija niekad nebaigs streikų, jei
gu kiekviena dirbtuvė statys 
naujus reikalavimus, o vienin
telis būdas Lenkijos ūkiui atsta
tyti yra nuolatinis darbas.

— FBI gads iš Japonijos tiks
lias žinias apie Richard Allenui 
duotą kyšį.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $415.

Sruodžio 1: Natalija, Rutegei- 
šilė, Gėdūnė, Dargaitis, Ižą.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:20.
Otaa vėlesnis.

Vak. Vokietijos kancleris H. 
Schmidt patarė rusams ne
silaikyti turimų įsakymų, 

bet siekti taikos ir įveikti 
sunkumus.

— Vakar j Naujienas buvo už
ėjęs Jurgis Jalinskas, dalyvavęs 
simpoziume. Jis atvyko pirma, 
negu Keturakio išsiųstas prane
šimai apie jo paskaitą.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidento patarėjas Richard Alien 
vakar išėjo iš prezidentūros. 
Jis pradėjo nesutikimus su sek
retorium Aleksandru Haig. Vie
nam nepatiko kilo politika. Abu 
pasižadėjo bendradarbiauti su 
prezidentu Reiganu, bet Allen 
vedė “partizaninę kc'vą” prieš 
Valstybės sekretorių. Preziden
tas Reagan pasikvietė abu vyrus 
ir patarė bendradarbiauti. Pasi-
žadėjo, ‘bet nieko iš tų pažadų galės.veikli.

NEW YORK, N. Y. — Keži ūko 
. vadovaujamas radijas szkma- 
; dieni paskelbė, kad inž. Algi- 
! mantas Gečys, Kutkaus vado- 
1 vaujamos JAV Lietuvių Bend-
- ruomenės sudarytos Visuomeni

nių reikalų tarybos pirmininkas, 
praeitą savaitę atsistatydino iš 
pirmininko pareigų.

j Posėdžiavusioji Visuomeninių
■ reikalų taryba tuojau išrinko 
' Aušra Matulaitvte Zerr eiti ta

rybos pirmininkės pareigas. Ne 
visi tarybos nariai dalyvavo po-

I sedyje, tai jiems išsiuntinė.i 
laiškai, kad patvirtinta ponia 

i Zerr pirmininkės pareigoms.
Tarybos nariai tuojau patvir

tino Aušrą Zerr Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininke. Inž. Gečys nemanė, 
kad nariai priims jo atsistatydi 
nimą lengva ranka ir pirminin
kės parėigoms paskirs ponią 
Zerr.

I Patvirtinus ponią- A-. Zerr, ta ■
■ da Gečio pasitraukimas iš pir
mininko pareigų buvo formali 
zuotas ir jo pasitraukimas of:

įgaliai patvirtintas. Tadą- Gečys 
pąreiškėĄ.kad jis pasitradkė ir iš 

. Bendruomenės veiklūs. PraeLų vci'čtu pciciL»J!AUjvs aau ogi" ' . ?. K .
garsinimu bęndro've (Roto- sekmadienį kezio vadovaujam 

*’■■■ ‘par(javg- radijo valanda oficialiai visiem- 
pranešė, kad inž. Alg. Gečys lik 

} rąi atsistatydino iš VimoHVni
- nių reikalų tarybos pirmi-nink: 

pareigų ir pasitraukė iš bendruo
meninės verkios.A . 1 • Pranešimas, kad pasitrauKia. 
Amerikos .lietuviams įdomus, 
bet jiems taip pat rūpėtų patirt; 
apie pasitraukimo priežastis.-

Prieš pūrą savaičių inž. Gečy; 
išsiuntinėjo laišką apie Kapsu 
kb uniyersitetą ir jame įsteigtus 

i-k-ursuą užsienio lietuviams “kai 
bos žinioms gilinti”. Tuo 
mu Gečys išsiuntinėjo 
Kutkaus vadovaujamos 
Liet. Bendruomenės veikėjams 

į ir kai kuriems laikraščių reda <- 
toriams. “Dirva”, o' vėliau i: 
Naujienos tuo klausimu parašė 
įžanginius, kuriuose įrodė, ka i

, inž. Gečys neturėjo nuovokos • 
apie komunistą Kapsuką ir apie 
bemoksliu vedamą “kultūrii į 
darbą”. Jam buvo labai nema
lonu, k:d j s parašė anie “pa 
žangų ve.kėją”, neturėdamas 

, nuovokes apie jo veikią. Sav. 
gerbiančiam, Amerikos lietuvius 

, vesti norėjusiam ir tokią klaidą 1 
padarius’am jautriam žmogui 
tai būtų užtekę pabraukti iš Į

j vadovybės ir grį/. i prie studijų, (langiau 
bet abejojame, kad inž. Gečį 
būtų paveikusios padarytos klai- į 
dos. Jis mano, kad Kapsukas, 
nors ir komun:stas, buvo ”P- l 
žangus žmogus” ir kad Ameri- Į 

va.'iuc'ii

Allen pardavė Hanna- 
f ardo bendrovę

i .
Šitomis dienomis paaiškėjd,' 

kad Richard V. Alien prieš me-j 
tus pardavė-garsinimų bendro- ■ 
vę Hannafordui. 1

Allen pareiškė spaudės atsto
vams, kad j’’s pardavė vieną biz
nį, bet jis nepaminėjo, kokį bizt 
nį jis turėjo ir kam pardavĄ.' 
Tik vėliau paaiškėjo, kad .jšf'sa- 
vo <,.
mac International)
Hannafordui. Ta pati bendrov 
vadovavo prez. Ronald Reagano-. 
rinkiminei kampanijai.

Algimantas Gečys sukišo Hari- 
nafordo bendrovei §30,000, bet • 
Rendrucmsnės taryba nutarė 
daugiau pinigų neskirti, o pats 
Gečys nutarė, kad be pinigų n

DAMASKE SPROGO 
GALINGA BOMBA

DAMASCUS. — Sirijos- ses 
nėję šeštadieni sprogo galiu 
bomba netoli mokyklos. Spro. 
mas buvo toks galingas, kad 
užmiršę 61 žmones ir sunkiai s 
žeidė virš 130.

Bomba buvo įrengta autom 
bilyje. M š’na atvažiavo’ part: 
lon vieton ir sprogo. Norėta į 
kenkti valdžios pareigūnams 
kariams. Parinkta vieta bu 
tankiai apgyventa.

Netrukus televizija 
darytą žalą, žmonės 
šio t cm is galvomis,
kojomis. Telefonu kažkas pi 
nešė, kad bombą paruošė už 1 
bano laisvę nuo užsieniečių 1 
vojanti grupė. Dabartinių me 
Libane yra Sirijos karių. T 
grupė nori galimai greičiau 
prašyti Sirijos karius, tai v: 
toj a tokias priemonei.

rodė r
ėjo apr;
rankom

.MEKSIKIEČIAI KERŠTO 
NEUŽMIRŠTA

nerse; '■
Allen paliko Baltųjų Rūmų 

seife voką, laišką ir tūkstantinę. 
"Pasirodo, kad ta tūkstantinė I 
buvo japonų kyšis Allenui. Jis 
tūkstantinę padėjo ir užmiršt, 
o ją suradęs pareigūnas atida
vė teisingumo departamentui. 
Alien paaiškino, kad jis tūkstan
tinę paėmė, bet apie ją užmir
šo. Atrodo, kad Allenui pavyko 
įtikinti tardytojus, kad blogos 
valios nebūta.

Ant voko užrašyta §10,000

Voke rasta tūkstantinė, bet 
ant voko užrašyta §10,000. Kas

i aptvarkyti p sum^ užrašė’ taiP ir nebuv0 
l aišku. Allen tvirtina, kad jis tos 
sumos neužrašė. Jis atsimenąs 
kad buvo tūkstantinė, bet apie 
§10,000 jis nieko nežino.

Teisingumo' departamentas vis 
dėlto nori išaiškinti, kaip ta 
§10,000 suma atsirado ant voko. 
Jeigu buvo, tai kur tie pinigai? 
Tada Allen nutarė prašyli prezi
dentą. kad jį atleistų iš patarė
jo pareigų. Jis atsivedė žmoną 
ir sūnų, kad paskutinį karią 
aplankytų Baltuosius Rūmus. 
Prezidentas iš Kalifornijos Alle- 

< nui atsakė, kad jis, jeigu nori, 
gali iš patarėjo pareigų atsista
tyti, bet kai reikalas paaiškės, 
tai galės grįžti.

Tuo t&rpu atėjo žinia, kad tas 
žurnalistas, kuris davė tūkstan- 
tinęv-rengiasi važiuoti Amerikon 
šu viaaii dokumentais.

BEGINO MINISTERIAI 
TARĖSI LIGONINĖJE

CHICAGO, Illi-Padėkos D 
ną Logan Square apylinkė 
buvo nušauti keturi \yrai, C ■ 
sunkiai sužeisti.

Praeita sekmadieni, išsikali 
jus su gyvais likusiais, paaiš' 
jo, kad tai .pasėka besitesiara 
keršto.:. Keršijo Varčių šeirr 
penkerius melus Insirucš; 
šiam buvusiam žingsniui. Se 
madienį vakare 1.Urnas įsa 
suimti 22 metų Joaquin Vare 
12 me'ų Ignacio Varelą ir 
melų Ragelio Arroyo. Turii 
žinių, kad jie išbėgę š Chic^g 

skuba Meksikos link.

TEL AVIVAS, Izraelis. 
Premjeras Beginąs sukvietė 
nisterius į ligoninę aptarti Euro
pos valstybių karių norą saugoti 
strategines Sinajaus kalnų pozi- 
cijas.

Premjeras užprotestavo prieš 
Europos ginkluotų pajėgų siun
timą į Sinajaus kalnus. Jis no
rėjo dar griežtesnį nutarimą 
padaryti, bet ministerial patarė 
jam neskubėti su spread.ma. I

Amerikon penktadienį buvef 
atvykęs Izraelio užsienio reika-' 
lų ministeris Yitzhak šamir, ku
ris septynias valandas tarėsi su 
sekretoriumi A. Haig. Jis tninis- 
teriams trumpai išdėstė savo 
misijos pasėkas. Po to nutarta, 
kad į JAV vyktų ir krašto ap
saugos ministeris Arid Šarūnas, 
kuris plačiau aptars JAV-Izrae- 
lio bendradarbiavimo' galimy-' 
bes, siekiant išlyginti nesusipra
timus, kilusius dėl pardavimo 
modernių lėktuvų Saudi 
bijai.

mi-
klausi
laiško

JAV

HONDŲRAS IŠRINKO 
PREZIDENTĄ

TEGUCIGALPA, 1 londuras 
Prieš 17 metų Hondūro kar 
nuvertė liberalinę vyriausybę 
įvedė karišką diktatūrą. K 
kartus kariai buvo besimo 
i;asiįraukti, bet vis pakeisds 
savo nuomonę ir tebevaldyde

sekmadienį vis dė’ 
u skaudžiami, jie 
laisvus rinkimus.

i:s — r

Praeitą 
amerikieč 
tiko' leisti 
sus — karius ir ei v
kimų daviniai nustebino. Did 
gyventojų dauguma pasisakė 
liberalų partiją, kuria prifš 
me'.ų generolai nuvertė. Dal 
liberalų partija gavo žyn 

ar.kičbalsų,
gaudavo.

Prezidentu išrinktas 54 m 
amžiaus Roberto Suazo Cor

j cho re
Ara- lietuvių vaikai gal

| j Vilnių ir Vilniaus ui 
pasimokyti.

Greičiausia, kad čia pr 
Bendruomenės vadovybės 
pinigai Baltų Lygos už imoji-1 " 
mams. Gečys išle’do labai dide- lam 
les sumas “Visuomeninių reika- neg;

pusantro rr 
bals notoj u.

ite'.c Irano kariams pavyko
mušti irakiečių karius ir atsii

... >70 kaimų, b I nepavyko ati dėjo . ‘ r ’, . .1 ne kirti | j didesnio mi s.

Fe pirigų, Gečio tar; 
s parodyti jokios veik

— Hondūro generolas Poli- 
carpo Paz Garcia pareiškė, kad 
jis leis krašto gyventojams išsi
rinkti tokią valdžią, kokios jie 
ndri. Jis tvirtina, kad po išrink-, 
tajam perduos vyriausybę. Na
cionalinės partijos kandidatas' lų tarybai”, šiai tarybai jis išlei- 1 Jeigu Gečys iš tikrųjų pasiti 
buvo Ricardo Zuniga, bet jis pra- do daugiau pinigų, negu visiems kė, tai lietuviams bus daug le 
laimėjo liberalams. kitiems Bendruomenės reika- vlau susitarti
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
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KRŪTŲ LIGOS (2)
Kol dar laikas, bėkime krūtų ligoms 
akių; tik taip elgdamiesi, sumažinsime 
vas kančias bei ašaras.

(Mediciniškas raginimas)
Krūty UŽDEGIMAI pasitaiko; 

dažniausiai per pirmus du mė
nesius pradėjus maitinti kūdikį 
krūtimi. Supūiiavimas atsiran
da dėl užsikrėtimo pūlius sukę- 
lianičomis bakterijomis (staphy
lococcus). Toks krūtų supūlia- 
vimas geriausiai išvengiamas 
švariai, higieniškai užsilaikant. į 
O kai pasilaiko supūiiavimas, jis 
gydomas a įsakančiais antibioti- 
kais- ži.ll

Labai retais atvejais Jtrūtys 
supūliuoja nežindymo metu. Tas 
pasitaiko sergant šiltinėmis (pa
ratyphoid ar typhoid fever), 
brucelozc (brucellosis) bei kiau- 
Jike (mumps).

1 Dabar labai retai krūtyse pri
simeta džiova. Paprastai nuo 
šonkaulių džiovos suserga krū
tys džiovaį-.(tuberculosis). Atsi
randa daugybiniai pūliuoją židi
niai (votys). Žinoma, džiova 
tada randama kituose organuo
se, dažniausiai plaučiuose.

įvairios krūtų ligos

Senesnio ■ amžiaus moterims 
prie spenelio- gali išsiplėsti pie
no latakėliai? Kai -pensininkėms 
krūtys sumažėja, tada minėti 
pieno latakėliai esti ryškiai pa 
stebimi (mammary duel ecta
sia) . Tai gerybinė,* ne blogybinė 
-liga. Pieno latakėliai, tuojau pc 
speneliu esantieji, išsiplečia T 
prisipildo' riebalinėmis medžia
gomis ir celių skutenomis. Kar- 
tais gali atsirasti su pertrauko 
mis užeinantieji skausmai ir vie
tinis uždegimas. Kartais net iš- 
skiros per spenelį gali bū Ii kru 
vinos. Gali spenelis rastis vidun

UZj 
sa-

1 
"iįtrauktas. Tada reikės atskirt’ 

tokią gerybinę ligą nuo panašius 
reiškinius (kraujuotas išskiras 
ir spenelio įtraukimą) sukeliam! 
cio krūtų vėžio. Tokiais atvejais 1 
reikia paimli ištyrimui visą spe- i 
nelį (nipple excision).

Kai pasitaiko užgauti krūtis, 
tada gali atsirasti riebalų apmi
rimas (fat necrosis). Kartais 
toks riebalų apmirimas gali būt; 
nepastebimai mažas. Po užga- ] 
vimo gali atsirasti tas riebalų! 
apmirimas pavidale guzo. Jis es
ti skausmingas ir turi kraujosru- 
vas 
toje vietoje krūtis 
traukti, atrofuo'tis.
įdumba toje vietoje. Tada prisi- j fa(ia pakinta krūties oda toje 
eina ištirti gabalėlį krūtų, ar ten j /ietoje.

si vystyti liga vadinama EOSI- t tinka kitokie reiškiniai. Atsiran- 
NOPHYLIC GRANULOMA. Tai Ida gerai riboti, apibrėžti uždegi
laabi reti krūtų sunegalavimai.

Nepamirština, kad krūtų vėžys 
kartais (Iksą, gana retai) gali 
pasireikšti kaip pamažu augąs, 
raudonas, šiltas, sukietėjęs aug
lys. Toks būdamas, jis primena 
bakterijų sukeltą rožę — užde-

— mėlynes. Po kiek laiko gįma (cellulitis). Tada toks vė-'
gali susi-1 2
1 ada oda | į j Ll (inflamatory carcinoma).

ys vadinamas uždegiminiu vė-'

neatsirado vėžys (carcinoma).
Už<>avaus krūtinę, gali užsi- 

Kimšti krūtinės ir paširdžio sri
ties venos (thrombosis) arba 
gali po oda esančios venos su
kietėti (sclerosing subcutaneous 
phlebitis). Toks venų pakitimas 
gali gautis nebūtinai po užgavi- 
mo los vietos, bet ir dėl nepa 
stebimos priežasties, kaip tris j 
giedro dangaus. Taip pakitusios j 
venos esti išorinėje krūtų pusėje į 
pavidale į virves panašių susto- Į 
rėjimų, kurie pradžioje esti 
skausmingi ir dažnai nusitęsia 
iki pažasties ar net iki paširdžio. 
Tokie sustorėjimai gali užsitęsti; 
melais, bet jokio gydymo nest: 
reikalingi.

Taip vadinama liga SARCOI- 
DAS labai retai krūtų odą pa
liečia. Pačią krūtų gilumą gali 
apimti antrinis AMYLOIDOSIS. 
Žemiau krūtų raukšlėse gali iš

Krūtų išpūslėjimas

Kaip jūroje kartojasi potvynis 
j su atoslūgiu — taip, nelyginant, 
Į patvinsta ir atsileidžia moteriš

kių krūtys (stimulation ir in
volution) kiekvienų regulų me
lu. Moteriški hormonai (estro
genai) skatina gausėti krūties 
audinius (proliferation). Po to
kio gausėjimo audinių krūtyje, 
k- tas moteriškas hormonas (pro
gesteronas) skatina tuos audi
mus (jų pūsleles) išskirti, sek pe
luoti skystį. Po tokio jaunidimo 
seka krūtyse atoslūgis (involu
tion). Ir taip nusiduoda kiekvie
nų mėnesinių metu. Taigi, taip 
krūtyse permainos — paburki- 
nio ir a įsileidimo kartojasi kas 
mėnuo. Toks krūtų mėnesinis 
kaitaliojimas yra normalus — 
tokia yra moteriškės prigimtis.

Viencfk,. neretai krūtyse atsi-

miniai pakitimai prieš kiekvie
nas mėnesines. Tada krūtys esti 
skausmingos, patvinkusias ir jo
se pagausėja gazuotumas (nod
ularity) .

Toks krūtų pakilimas atsi
randa dažniausiai negimdžiu
sioms ir jis gali pranykti po pa
gimdymo ir kūdikiu krūtimi 
maitinimd.

Minėtai krūtimis negaluojan
čioms (negimdžiusioms) yra ga
lima pagalba. Duodama vyriš
kas Ii oi uionas: METHYLTES- 
TOSIERONE, penki miligramai 
labletės, kasdien po vieną tab
letę, per septynias ar dešimt

laukdamas, kad guzas iki kitų 
mėnesinių pranyktų.

Dideliam krūtų iš pūslėj imui 
esant, daroma paprastas krūties 
prašalsimas (simple mastecto
my). Kartais galima krūtį pra
šalinti, ant jos esančią odą ne
sužeidžiau t ir i

KAI GERI VIDCRIAI TURI 
GEROS GALVOS SAVINLNKĄ

Klausima*• Didžiai Gerbiamas 
P. Daktare, prašau patarimo: 
tunu kietus vidurius. Einu į ten 
kas trys dienos ir sunkiai nu- 

I galiu reikalą.

Valgau ryte: virtas vanduo su 
pienu ir užsaldyta medumi. 
Kiaušinis be trynio, medus ant 
duonos ir varškė — tai pusryčiai, 
11 vai. bananas, obuolys, sunkos 
puodelis ar pasukų puodelis.

2:30 vai. p.p. pietus: miltinis 
blynas, kartais bulvinis. Vištos 
koja, kumpis su duona ir pomi
doras. Vakare, 7 vai. sriubos: 
ar pieniška, ar iš dėžučių. 9-tą 
vtL vak. atsigeriu puodelį van
dens.

P.S. Kalėdoms turėsiu jau 
80 metų amžiaus. Nerūkau ir 
negeriu. Su tikra pagarba.

Noriu skaityti Jūsų patarimą 
Naujienose.

Atsakymas: Geriausi linkėji
mai Tamstai, 80-mečio sulauku
siam, ir susitvarkymo vidurių! 
Labai gerai maitiniesi, bet nepa
kankamai naudingų skysčių var-

:_:L 7 ■ paliekant spenelį toP- Savo vkiurius įpratinai tin-
nesužeista. Tada krūtis atstato-kaip netikusi motina 

dirirtinai: įdedama dirbtina l?ratma Anykštį savo sūnų ne

■>.nrį ra i visus vidurius, ar nėra 
kokios priežasties vidurių ne- 
veiklai. Žinoma, būdamas gydy
tojo žinioje taip padaryk.

Z) Esant normaliems vidu
riams (po peršvietimo X-Ray), 
reikia duoti gausiai naudingų 
skysčių. Sriubas (ne iš dėžučių, 
jos sunos) valgyk TRIS KAR
IUS dienoje — taip, kaip Lie
tuvėje žmonės valgo ir niekad 
vidurių Kietumu nesiskundžia.

3) Po pusryčių eik išvietėn ir 
sėsk ant puoduko vidurių prati
nimui judėti. Sėdėk po 20 mi
nučių — ar nori, ar ne tuštintis. 
Gaivok apie žarnų luštinimųsi. 
jei nesitustins per tą laiką —■ 
stokis, kad rytoj rytą tą pat j 
kartotum. Už kelių dienų vidu
riai ims tuštintis. —

4) Išgerk rytais ant tuščios
gerokai karštoko-šilto vandens 
dvi stiklines, dar net lovoje gu
lėdamas. Ant pietų irgi 2 stikli
nes tokio vandens. Vakare ir
gi dvi. , _

5) Valgyk ne kaip žvirblis, bet 
kaip lietuvis vaisių-daržovių — 
tiesiog kvortomis jų sunaudok.

b) Gerk rūgusį pieną ar pa
sukas. Saldus pienas kietina vi
durius. Negerk kavos. - Valgyk 
po tris pyragaičius ALLJBRAN. 
išvirk' semenų (flax-seed), iš 
vaistinės ar specialios krautuvės 
gautų, vieną valgomą šaukštą 
kvortoje vandens — virk gero
ką pusvalandį. Dapildyk išgara
vusį vandenį ii- kas valandą gerk 
po keletą gurkšnių. Jokių liuo- 
suojanėių vidurius yąįstų ne
naudok. Pasivaikščioti nepa
miršk. Parašyk ' kaip ’einasi. 
Sėkmės!

ma 
medžiaga (silastc implants).

Krūtyse augliai !
Gei'jiiinis auglys (fibroadeno

ma) krūtyje gali atsirasti bet ko
kio amžiaus moteriškei, bet daž
niausiai tokie gerybiniai augliai 
atsiranda joms dar 30 metų ne
sulaukus. Jie skiriasi nuo blogy- 
binių auglių (vėžių) dvejopai: 
l) jie esti paslankūs, ir 2) jie 
turi gerai aprubežiuotus ki’aš- 
lus. Nežiūrint te, būtinai gydy
tojas padaro- tekio gerybiškai' 
atrodančio ūuglTo biopsiją/

Pasitaiko gerybiniai augliai 
pieno kanalėliuose (intraductal: 
papillomas). Jie esti labai maži, 
neapčiuopiami ir sukelia spene-

dirbti.

j Jau buvo arti tuziną kartų pa- 
I tarta šiame puslapyje, kaip vi
durius tvarkyti, bet Tamsta 
nekreipei dėmesio. Tamstos vi
duriai tvarkoje — tik jie turi 
kietos galvos savininką, kuris 
neboja vidurių reikalavimų. Da
bar už tai pradėk daboti. O 
Tamstos viduriai štai ko reika
lauja.

minėtą krutu skaudėjimą prieš 
mėnesines. ’’

Kai gy4ytojas įtarią- pūdės 
(cyslas) krūtyse esant, jis gali 
su adata mėginti ištraukti iš tų 
pūslių skystį. Tokį pūslių siur
bimą gydytojas gali atlikti savo 
ofise, vietiniai apmarinus odą 
Gydytojas paima tynmui dalį 
krūtų audinio (biopsy) sekan
čiais keturiaisį^tvejais. 1) Kai 

. negaunama skysčio iš pūslės; 
■ 2) kai gautas pūslės skystis yra 

kruvinas; 3) kai pūslė nepra 
nyksta, visiškai ištraukus iš jos 
skystį, ir 4) kai ištuštinta pūslė 
vėl prisipildo skysčio po keleto 
dienų. Paprastai netiriamas 
pūsiės skystis mikroskopiškai, 
nes pakartotinai j j tokį tiriant 
negauta vertingų davinių.

Kaip minėta; toks krūtų pa- 
burkimas ir atsileidimas karto 

' jasi kas mėnuo. Vėlesniame mo
teriškės amžiuje minėtas krūtų 
kaitaliojimasis (stimulation ir 
involution) kas kiekvieną mėne
sį gali privesti, krūtis į ištisinį 

, bei guzuotą sukietėjimą (diL 
fuse bei nodular fibrosis). Tada 
gali atsirasti įvairaus dydžio 
pūslės krūtyse. Toks krūtų pa 
kitimas vadinamas CHRONIC 
CYSTIC MASTITIS (chroniškas 
pūslėtasis krūtų uždegimas).

Toks krūtų išpūsiejimas gali 
būti panašus į vėžį krūtyje. Vie
nok tą išpūslėjimą nuo vėžio ga
lima atskirti, nes išpūslėjimas 
yra laikas nuo laiko (o ne visą 
laiką) skausmingas. Be to, iš
pūslėjimas kiek sumažėja po’ mė 
nesinių.

Nežiūrint to, krūtų vėžys gali 
būti kartu su-ištisiniu krūtų iš- * 

, pūslėjnnti — gtizuoiumu. Su- 
1 sekta, kad krūtų vėžys dažniau- 

pasitaiko tada, kai krūtys esti 
pūslėtai pakitusios (gužuotos 
pūslėmis). Todėl gydytojas el
giasi protingai: jis daro biopsiją, 
(paima gal>alėlį • krūtų audinio 
mikroskopiškam tyrimui) iš • 
įtarimai kietos vietos. IšmirUin-1 
gas gydytojas taip elgiasi, ne-

Mūsų laikraščiuose * trūksta 
kryžiažodžių. Tą spragą iš dalies 
padengia vedamieji, patiekdami 
mįsles ir galvosūkius. Pavyz- 

lio srities kraujavimą. Nors jų j džiui, Diaugo spalio 29 d. Nr. b.
| kv. rašo apie “aktyviai besiraus- 

siančius sovietinius kurmius'7, 
pastebėdamas:

i

Dar prieš metus Valstybės De
partamentas. .. lygiai kaip viena 
mūsų centrinė politinė organi
zacija ir vienas lietuvių laikraš 
tis, visomis išgalėmis rėmė Ame
rikos detante (bendravimą) su

užčiuopti dėl jų mažumo nega
lima, vienok paspaudus jų esa
mą vietą, spenelis ima kraujuo-? 
ti. Visada esti patariama tOKius 
mažus auglius prašalinti chirur
giškai — juos išpjauti.

Gerybiniai augliai vadinami 
SARKOMOMIS (SARCOMAS), 
sudaro 3% visų krūtyse pasitai-

dėka Lietuva laikosi geriau negu 
kitos sovietinės respublikos. Yra 
čia šiek tiek ir pačios Maskvos 
noro padaryti Pabaltijį vitrina 
Vakarams. Dabar tas noras žy
miai sumažėjęs, nes detente fak
tiškai griuvo, ir Pabalti jo. reika
lai intensyviai blogėja’’.

Dar sunkiau išsprendžiamą 
galvosūkį patiekia straipsnio ga
las, klausimas:

■‘Ar kartais sovietiniai kurmiai, 
besirausdami mūsų tarpe, kur
dami paralelines organizacijos... 
nėra įsiveržę į... kovos dėl Lie
tuvos laisvės barus?

Pirmas spėjimas būtų (R) 
Bendruomenė! Juk kitos parale
lės organizacijos neturime, bet 
viena iš jos įsisteigimo priežas
čių buvo Bendruomenei be (R) 
primetamas bendravimas su oku 
pantais. Jei tas spėjimas netinka, 
kita galimybė būtų neseniai įsis
teigęs Kalifornijos frontininkų 
“vienetas". Aiškiai nepasisakyda- 
mas, autorius tik padidina įtaria
mųjų skaičių, kas kelia tradici
nį klausimą. Kieno naudai tai 
daroma v m.

(Iš Dirvos)

Kančių auglių. Pagal jų audinių ^vJetais’ nujodinami, kad jš 
sudėtį, įvairiais vardais tos sar
komos vadinamos '(dažniausiai 
pasitaiko F 1B ROSARCOMA). 
Dar esti LYMPHOSARCOMA, 
L1POSARCOMA, HEMANGIO
SARCOMA ir CYSTOSARCO
MA. Pastaroji esti labai didelė, 
greitai auganti. Ji atsiranda iš 
buvusios anksčiau minėtos FIB- 
ROEDENOMOS. Ji gali užimti' 
visą krūtį. Jos oda plona, pavir
šutinės venos išplėstos, 

i 

Nors tie augliai skaitomi ge-1 
rytiniais, chirurgiškas jų pra- ■ 
šalinimas yra reikalingas, nes 
yra davinių, kad jie gali kraujo 1 
keliu keliauti į kitas kūno vietas. Į 

Išvada: Gilinkimės į krūtų pa
kitimus, tada lengviau pasiduoj 
sime gydytojo- nurodymams. Ži
noma, tada apturėsime didesnę 
naudą. Gana dabar moteriš
kėms pažnai pavėluotai pas gy
dytoją kreiptis. Gana taip pat 
nepaklausyti gydytojo nurody
mams. Gana, iš kilos pusės, be
reikalingai gąsčiotis dėl, paly
ginti, gerybinių krūtyse pakili
mų. Sekantį karią apie vėžį 
krūtyje.

Pasiskaityti. Harnson: The 
Principles of Internal Medicine.

f * * *
STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI

to daug naudos turi ne tik JAV, 
bet ir pavergtieji. Šios klaidin
gos akcijos dėka sovietai išaiš
kino ir mūsų pogrindžio organi
zacijas, suėmė daug nelegalios 
pogrindžio spaudos darbuotojų”.

Po to ir nenorom pradedi spė
lioti, kas jie būtų: ALTa Akira- 

! čiai? Kadangi paskutinieji netu- 
I retų būti populiarūs Draugo 
skaitytojų tarpe. Jie greičiau at
simintų. .. Ateitį. To gražiai lei
džiamo žurnalo š. m. 4 Nr. yra 

} atspausinta Tomo Venclovo pas- 
į kaita ateitininkams, kurioje pa

lankiai atsiliepiama apie deten-

4'

Kupranugaris gali išsilaikyti 
be vandens 30 dienų.

Nemanykime, kad tik patrio
tiškai nusiteikusių valdininkų

SOME CHICAGO MOTOR CLUB ON 

tMRESSWW WMMr

S

Naujienos, 1739 S- Halsted 8L. Chicago, IL 60608

ii 2 —tuiiDiiUI r: HL Tuesday, December L 1981

W*

You can’t afford to be wion<. 
Because if you’re in charge « 
the family budget, you’re 
making dedsiooe about the 
future, too.

And that’s where Ų.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Saw
ings Plan where be work*.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex-, 
penses, you'll still be building 
a more secure future for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.

don’t cut IN between GARSEI 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.
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112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
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Dr. VYTAI' PAS DARGIS

Su SLA ekskursija Į Karibų jūrą

D r. Vytautas Dargi s

Ankstyvas rvtas O’Hare aero-1 
drome, bet lietuviai turistai ne
snaudžia — jau neša lagaminus 
ir čemodanus prie savo skridinio 
linijos. Ponas Raščlauskas (ii 
vyskupas) visus laimina ir drą
sina: “Nebijokit! Nepaskęs!t, o 
piratų jau nėra!”. O dvi pono 
Raščiausko asistentės — pantie 
Mileriūtė ir Laimutė tik šypsosi 
ir instruktuoja...

. Nuotaika gera, kaip bažnyčioj 
prieš atlaidus, tad atiduedame 
“sunkiąją artileriją” — lagami
nus ir nešiojamės su savimi kas 
prie širdies arčiau -— doleriukus. 
Na, jau lipam į lėktuvą ir užima 
me- savo vietas. Kažkaip širdis 
sudreba ir prisimena liaudies 

daina: “Ar nuneši mane jauną 
per pusantros valandėlės?” Bet 
dauguma mūsų jau apyseniai ir 
ne žirgas čia stovi, bet didelis 
sprausminis 727 lėktuvas. Kai 
jis panešė į viršų, tai vienas tu
ristas ir šnektelėjo': “Gerai, ru
pūže, kad dar pusryčių neval
giau!” O jau mes ore — debesė
liai lengvučiai tik skraido, tik 
skraido... Malonios stiuardesės 
jau nešioja valgį. Kalbus tautie
tis vėl filosofuoja* “Ająt lygios 
skridimo linijos jau gali valgyli 
bė baimės!’2 Na, ir kertam.

Pora valandų praslenka it mi
nutės, ir jau matome Miami. 
O gražumėlis — dangus mėly- s O O J
nąs, vatiniai dębesiukai ir mė
lyna jūra... Tik norėk ir gy
venk ! Tump;.. tump... siekia 
žemę lėktuvo ratai ir mes jau 
Miamyje. Visa lietuviška “ka
valkada” griebia čemodanus ir 
laukiame autobuso i .uostą nu
vežti. ' Jau mes uoste ir dairo
mės to didelio laivo’, didelio 
“parachodb”, kaip žemaitis tu
ristas išsireiškia. “Va, va, Kar
navalas!” parodo simpatiška 
tautietė SLA keliautoja, “čia 
tau ne Nemuno garlaivis!-’, ko
mentuoja kitas keliautojas. Va 
ir dideli vartai, su laiptais vir-

i IK

meti n;
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Romo iS-diaaios

šun, su dideliu užrašu "Carni 
vale”.

"Pairkite savo viltis čia į inan- 
licji! ’, rašė Dante Ahemvri sa
vo* "Dieviškoje komedijoj e” 
Jaučiuosi, kaip įeidamas į Bend 
memenę su partiniu li.lielu. Na, 
bet "fronlavrkų” bičiuliai dar 
vis Bendruomenėje laikėsi, Lū 
nenupuola ūpu ir jūsų beras m 
tis savo įspūdžius.

Lieptas ir būdelė su pareigu 
nėmis — tikrina dokumentus, 
Išduoda maisteriaiko kortelę ir 
jau ant laivo'. Baltai apsirengęs 
!aivo patarnautojas sveikinasi 
nurodo kelią į kajutę. Visai kai 
ant televizijos "Love Boat 
Randu savo kajutę ir, ačiū tau. I 
Viešpatie!, žiūriu — ponas ša- j 
rapnickas iš Kanados, garsu 
SLA veikėjas ir kibli malon 
draugiškas lietuvis pa!riot
’Viskas per pu^ę!

rapnickas, ir aš, spans- 
lieluvišką d šinę, kar 
tavo burnos į

uani3s 
loju: 1 
itisi! r

jo
.Y *
1S

dedamNa,
T šnekučiuojamės.

kelionės kompanionai 
Povilas P. Dargis, SLA prezi , 
denlas. Einame užkąsti ir susi
tinkam su tautiečiais bendra-1 
keleiviais. Visi ant denio ir lai- I 
vas prad. da judėli jūros link-Į 
me. Skamba maršas “Ankers I 
Away!” ir jau judam. “Carni 
vale” sumauroja taip, kaip liū
tas Brookfield zoologijos sode, 
'r slenka uosto įrengimai, ties-

1 ypacjDail. Jurgis juodi

veTmus ir arklius. Kariškoji ko Žalgirio kovų filmą. Gal nevel- gali paaukoti. Aukos nurašonies 
mis.ja vežimus ir arklius tikri-. tui tame filme mūsų karius vaiz 
no ir orlėmė, žiūrėdami p o dva- ( davo mažiukais, kailiais apsi- ' 

Arkliukai ap- dangsčiusiais. ■ -

n nuo pajamų mokesčių.

Mirė E. Alkevičius
pilvai išpampę* pakritę, 

vos paema... Pavalkų viržiai su
vyti, iš skuduru suraišioti, tuo 
jau sutruko, reikėjo ieškoti ar^ 
Įiallems pasigamini viržius. Ve
žimai r.ied ai šiai-, vienas ratas 
d d sals, kitas mržeenis. stipinai 
iš k u e, d ranga rOyrėjūsics. 
Paklausti ūkininkai, kr dė tokius 
blogus arklius ir vežimus pri
statė. pasiteisino, kad, būk tai, 
"lekie buvo užrašyti, tokius, 
ponuli, ir pristatėme”. Taip ūki
ninkas nusižeminęs pasia skinu, 
o gSx tokius ir t:užrašė, res nie 
kas nenori gerų daėii Dar keis

* čiau, kad vežimai ir arkliai ko- 
« misijos buvo priimami, stebint 

pro langą. . Kodėl neprieita ar
čiau prie apšiurusio ark’iukc ar 
vežimo? Tai k?s gi tuos arklius 
ir vežimus surašinėjo? Gal tie 
surašinėtojai irgi, pro langą žiū
rėdami, rašė? Prelegento kalbo
je nebuvo paminėtas nei seniū
nas ,nei viršaitis. Nejaugi ir jie 

i • nedalyvavo prie komisijos? Rzi- 
1 ! kia manyti, kad mobilizaciją 
1! vykdė karo komendantai. Už to
rį i kius sabotavimus karo komen- 
j j dantai turėjo teisę tuoj pat vie- 

i toje nusižengusį nubausti arba 
į įsakyti, kad per tris valandas

- į pristatytų vežimą ar kuiną. Ka- 
{ ro komisija to nereikalavo, pati 
I susira siojo viržius, susiramstė 
: vežimus ir išvyko nurodytoj i • . “ ‘į vieton.

Jū-j Prelegentas toliau papasakojo^ 
a'i kad. bevažiuojant susitiko atva- 

Mišias atnašavo j žiuojancius motorizuotus lenkų. 
l i karius. Pravažiuojant pasisvei-. 

- — "dzendobri litovcai”, pa;
dienai pritaikintą pamokslą. To Į $paUC]ė mašinas, "aptaškė mus 
pamaldų, parapijos salėje įvyko j pUrvajs ;r nuvažiavo, o mes su 

kasė- 
ture-

Ft

DETROITO NAUJIENOS
Kariuomenės šventės paminėjimas Detroite

Minėjimas pradėtas per abidvi. įnešimui.vadovavo švyturio 
lietuvių radijo programas truni- rų kudpos pirmininkas B. 
pais apibūdinimais, kas. tai. yrą'įiukęnas. šv.
Kariuomenės šventė,-po to' pa- j parapijoš-. klebonas kun. Alfos

lanii kelią į Atlantą. Jau išplau- Įgrojo kariškus maršus: Pagrin- sas Babonas, kuris ir pasakė.Tąi-lLno —

kondoininiurn pastatai, 
ima banguoii, liūliuoti 
skrenda Atlanto pavir
to raibu Ii no j ančiomis i

•įdinis šventės minėjimas įvyko 
j lapkričio mėn. 22 d. su psmaL 

.' domis šv. Antano' parapijos baž- 
• j nyičoje už žuvusitis karius ir ko

vot jus už Tautos laisvę?
Į bažnyčią buvo įneštos ketu? 

rios organizaciją vėliayos: — 
Kūrėjų-savanoriiį, dvi šaulių ir 
Dariaus-Girėno klubo. Vėliavų

juostą užsidėjai!” “O vis vien 
rykliui būčiau gardus kąsnelis”, 
atsakau ir pasiglcstau savo “pa- 
ūdrę”. Medaus mėnesi pralei
džiančios porelės tik glaudėsi

kiame į jūrą. Teista Miami pa 
stalai, t 
džiuliai 
O jūra 
Mintys

bangomis ir keteromis.. Juk Ds 
pats 'Atlantas jungiasi ir su Bal
tijos jūra ir plauna gintarines 
Lietuvos- pakrantes... O'dangus 
toks mėlynas virš Atlanto! Pri
simena poeto Inčiūros eilės: 
“Niekur neišeisi, niekur iš lau
kų tų, kur dangus toks melsvas, 
kaip melsvi linai! Nors svetur 
ir auksu grįsti miestai būtu — .
be Tėvynės dūmų trokši tu te-1 ir> mat-vti’ kad nė negalvoja apie 

laivas ‘ ^°1k^us ry^^lus ar pavojus. Sig
nalas! Ir nešam savo "muilelius” 
(anot Kauno žargono) atgal į 
kajutes. Mūsų numeris yra 
Ei 15. Atro’do, turėtų būti lai
mingas. "E” reiškia "eina”. O 
sudėjus 1 plus 1 plus 5 = 7, tai h’s Gražu! 
laimingas skaičius. Piciškia, ryk- Kaip rašytojas, jis labai vaiz-! 
liams nebus 
Kauno žargono).

(Bus daugiau)

nai.” Bet realybė čia, 
"Carnivale”, Atlantas ir galin
goji lietuviška organizacija SLA.
• Na, ir pirmasis "Love Boato” 
siurprizas — aliarmas. Visi sku
ba su gelbėjimosi juostomis prie 
pažymėtų vietų ties išėjimu į 
denį ir laivo pareigūnas duoda 
i n s t r u kc i j as per ga rsi a k a 11 >į, 
"Matyt, jūrų skautu nesi bu
vęs”, sako mano prietelius Ša- 
rapnickas, "ne taip gelbėjimosi

paPrelegentas, baigdamas 
skaita. pareiškė, kad anais ne- 
priklausomos Lietuves laikais ir 

I dabar kovotojai už Lietuvos ne
priklausomybę buvo puskarinin
kiai ir viršilos. Pristatė kaip pa-

Eduardas Alkevicius į Ameri
ką, Detroitan, atvyko 1049 me
tais. Amerikoje išgyveno 31 me
tus. Mirė šių metų lapkričio 
mėn. 20 dieną nuo širdies prie
puolio, savo namuose, 2380

vyzdj česį šadeiką, Stasį Gar-1 Woodmere St., Detroite, sulau- 
liauską, Antaną Grinių ir kitus, j kęs 61 metų amžiaus. Pragyve- 
kurių nespėjau pasižymėti. Pa-j 
stebėjo, kad kitais kovotojais 
sąrašą gali papildyti patys klau
sytojai. Tuo ir baigė paskaitą.

Po paskaitos, A. Misiūnas per
statė birutiečių pirmininkę Kris
tiną ir jos vyrą kūrėją-savanorį 
Kazimierą Daugvydus, sulauku
sius 50 metų vedybinio jubilie
jaus. Cecilija Balsienė ir Emi
lija Kutkienė jubiliatams Daug- 
vydams prisegė po gėlę, apjuosė 
tautine juosta ir įteikė dovaną. 
Klebonas kun. Alfonsas Babonas 
įteikė iš popiežiaus gautą palai- 
mininia. Visi dalyviai sudaina
vome Ilgiausių metų. Taip pat 
sudainavome Ilgiausių metų ir 
muzikui, vargonininkui -Stasiui 
Sližiui, jo gimtadienio proga.

Tuo ir baigėsi Kariuomenės 
šventės paminėjimas: Po visų 
ceremonijų — kavute su užkam
džiais. Užkandžius paruošė 
rutietės.

bi-

nimą darė iš biznio, turėjo su 
broliu “Alka” Lumber Co.

BuvcT pašarvotas The Maiter 
son laidojimo koplyčioje. Po 
religinių apeigų Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje, nuly
dėtas amžinam poilsiui į Holy 
Sepulchre kapines.

Nuliūdime liko': mylima žmo
na, dukra ir sūnus, sesuo ir bro
lis, giminės bei pažįstami.

Eduardai, ilsėkis ramybėje.
Ant. Sukauskas

Sveikata - tautos lai
mė ir tautos gerovė;

(Tęsinys)

žmogus, netekęs J sveikatos, 
m tenka gyvenimo džiaugsnio, 
ramumo, linksmumo, o iš neper
kamųjų vaistinėse žmogaus syei- 
kaitai vaistų kaip tik ir yra ge
riausi: ramumas, linksmumas, 
gera nuotaika, tyras oras, saulė, 
poilsis ir ankstyvas miegas.

žmogus savo gyvenimą turėtų 
derinti prie gamtos ritmo: die
nos triukšmą pakeičia nakties 
tyla ,darbą turėtų . pakeisti poil
sis, dienos saulę — nakties tam
sa. štai su vakaro tyla, su saulės 
nusileidimu visi paukščiai skren
da sail ramiam nakties poilsiui, 
tik dažnai žmogus, užmiršęs sa
vo poilsio laiką, trukdo tą nak
ties tylą. Vos tik saulė teka:— 
paukščiai ir visa gamta atbun
da dienos naujam gyvenimui, o 
žmogus, kuris trukdė iš vakaro 
nakties tylą, dabar pačiame įmi- 
gime (pagal frazeologizmą — 
“pučia į akis”) ir nematčf.-to ryt- 
mečio gražiausio gamtos trium
fo;
A. TAMULYNAS

(Bus daugiau)

Michigane bus renkamas 
gubernatorius

Lapkričio mėn. 16 d. Renais
sance Centre Detroite, dalyvau
jant virš 2,000 publikos, buvo 
pristatytas kandidatu lietuviams 
gerai pažįstamas ir geras lietu
vių draugas kongresmanas Jim 
Blanchard. Pristatyme lėkštė 
100 dol. Iš lietuvių pristatyme 
dalyvavo: adv. 
Sakis su žmona 
ronis Industries 
Danutė ir Leoną
Centro atstovė Gražina Vaške- 
lytė, visuomenininkas Petras 
Pagojus ir Antanas Sukauskas.

5}C 3jC

Tautos Fondo vajus

Radijo bangomis f .paskelbta,

akademija. Vadovavo ramovė-j vos judančiais vežimais 
nas-teis. Stasys šimo'Iiūnas. Poimės tolyn. Mes iš gėdos 
trumpo įžanginio žodžio pakviesi jeme rausti” 

’tė paskaitai rašytoją Balį Gra-’; Paskaitmmkas toiiau 
Žulį. Kalbos Tunnys skyrėsi «j klausvtojains: -Kaip mes 
praeitų Kariuomenės šventės mi-j jome’ut. m0-derniš; 
Dėjimuose pasakytų kalbų. ; kaį niotorizuotus rusus su |pa. 

■ Prelegentas pažymėjo, kad j prastu šautuvėliu ?” čia reikėtų 
rusams užimant Lenkiją ir mu-j atsakyti kitu klausimu: “O kaip 
su Vilnių, lietuviai mobilizavosi. > daug metų su paprastu šautuve* 
Bet jis nepaminėjo kieno’ įsaky-Į [iu kariavo partizanai?” 
mu mobilizavosi — karo komeri-j ___ _____  __
danto ar aukštesnio apreigūno j rįąi, nei visa tauta nebuvo pa- ;

■ Įsakymu. Kauno; .apyhnkės ūki- j ruošta ar pasiruošusi kariauti: lietuviškų ’ 
nmkai pristatė vežimus ir ark-; Atsarginiai kariai, prelegentas Prie Dievo Apvaizdos — V. Stasėj 
liūs Į Kauno aukštosios Fredos’ sake, į _______________
dvarą. Tam punktui* vadovauti, Į atėjo girti, nesilaikė drausmės, šv. Petro— č. 
priimttHėžimus iridrkliūs iš ūki-Į Gai ,r t,-esa> i,et kas gj kaltasj Šv. Antano —

V. Tamošiūnas.
Aukų vajaus

širdžiai prašo lietuvius kiek kas

dėstė 
galė-

1

Raymondas S. 
Peneldpy, Pet- 
Inc. savininkai 
Petroniai, DLO

mu mobili?avosi — karo konieri- j Prelegentas teigė, kad nei kai kad Tautos Fondo įgaliotiniai 
jau renka- a.ukas ‘prie visų, trijų 

parapijų ‘ bažnyčių.

ninku,' paskirtas to 'meto Pane-j kad nepristatė tinkamų’vežimų 
munės-artilerijos karininkas Ba-■ į>eį arklių, neparuošė mo'bilizą?

|Cijai? O jei neparuošė, tai ne- 
’ j reikėjo nei mobilizuotis. Nebūtų 

’dieloš” : {vėl ’ anot ’ džiai nupasakojo tuolaikine mo-reikėję:rausti iš gėdos.
šį rašinį rašant, man atėjo j

į mobilizacijos punktus i kus, J. Mikaila ir P. čečkus; prie ' 
Sadeika, ir prie 
E. Bulotienė ir

bilizaciją, bet nepasakė pagal
kiend paruoštus sąrašus pristatė galvą mintis apie lenkų susuktą

komitetas nuo-

SVARBIAIS SUMETIMAIS

— Garbingai pasielgei tamsta 
išgelbėdamas tą žmogų nuo pa
skendimo. O gal tai buvo jūsų 
giminaitis?- i- - ’

— Svarbesnis už giminę. Jis 
yra skolingas man pinigų.

• LITekATCRA, lietuvių literatūros, :-meno ir ra okalę 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno

SATYRINES NO V KLĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio

j MUOgOj

UKaMomi.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

£ kūrybos poveikslais. 365 pusL knyga kainuoja tik. S3.

| j šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
I tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
i*. Z J2 2 __ t • •
%

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARIJA NORF-IRTEN*.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 ♦ Tel. 925-2787

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

a I*TltSTTNGAI T5PTLDGXI RECEPTAI ’ FANNIE KAY 8AX- 
DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

. Atdara šiokiadieniais nuo

Inž. LIUDAS LUKŠYS
50 metjį studijavę kaip

IŠ PRAEIT
ATEINA LIETUVA, .......

ilgą

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet 
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.

bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS g Y v EN IMAS, 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 $2. < Ą

• LllflU.V LS KASIS PAMARYS, Henriko TomO“J'amaJausks 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė? įr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina >8.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orentaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik S3. i-iui 1

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n< 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*.

į • Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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Trumpas, piktai įžeidžiantis reportažas
Lapkričio mėn. 21 dienos Drauge buvo atspausdintas 

iš Los Angeles bevardžio reporterio trumpas pranešimas 
“Dr. Kazys Ėringis, mokslininkas, pasitraukęs iš Lietu
vos (nerašo okupuotos ar pavergtos), padarė Šv. Kazi
miero parapijos salėje viešą pranešimą; jis šalia Lietuvos 
gyvenimo, apibūdino ir Įdomių pabėgimo aplinkybes nu
sakančių detalių”.

Po šios trumputės Įžangos, Draugo reporteris rado 
reikalą Įžeisti prof. dr. K. Ėringi. Mat, jis savo kalboje 
pareiškęs ir keistokų-'pareiškimų. 0 tie profesoriaus keis
toki pareiškimai buvę tokie: negriauti kai kurių veiks
niu? gyvenant Amerikoje orientuotis Į europiečių politi
nes partijas, ir okupuotos^ Lietuvos pogrindyje veikia 
krikščionys demokrątąi, ir taip toliau.

Šiai tau. kokie padaryti profesoriaus keistoki prane
šimai ! Reikia tikrai stebėtis, kodėl šie pranešimai Drau
go reporteriui pasirodė keistoki. Gaila, kad jis nedrįso 
plačiau skaitytojams paaiškinti, kodėl jie buvo keistoki.

Nejaugi buvo keistokas ir toks pranešimas, kaip an
tai: negriauti kai kurių veiksnių. Ar daktaras pareiškė 
netiesą? Mes visi žinome, kad, be okupanto pastangų 
suniekinti mūsų laisvinimo veiksnius, yra ir išeivijoje 
tokių, kurie pirmiausia puola ir suniekina minėtų veiks
nių veikėjus, o po to — ir pačius veiksnius. Reikia labai 
apgailestauti, kad mūsų spaudoje neretai pasitaiko tokių 
rašinių, suniekinančių laisvinimo veiksnius. Kas gi ne
prisimena kaip buvo puolamas VLIKo pirmininkas, kai 
jis griežtai pasisakė prieš LB-nės ryšininko provokacini 
iššoki posėdžio metu.

Be to, ar tai nėra laisvinimo veiksnių griovimas, kai 
jau nuo seno, Vasario 16-osios šventės proga, buvo ren
kamos aukos laisvinimo reikalams, gi pastaraisiais me
tais LB-nės vadai ėmė skelbti ir rinkti pinigines aukas 
ir LB-nės reikalams? Ar tai nėra LB-nės vadų užmojis 
laisvinimo veiksnius finansiniai sužlugdyti? Jokia pa
slaptis, kad tokiu būdu keliasdešimt tūkstančių dolerių 
yra nutraukiama nuo rinkliavos laisvinimo reikalams, kai 
LB-nė savo iždą papildo ne tik rinkdama narių mokesti, 
bet ji yra pasiskyrusi metuose mėnesi savo reikalams 

- rinkti aukas.

Ar tai nėra griovimas veiksnių, kai LB-nės vadai 
įsteigė “Antrąjį vliką” — Visuomeninių reikalų tarybą, 
kuri dublikuoja mūsų laisvinimo veiklą, kas mūsų bylai 
yra ne tik nenaudinga, bet kenksminga, kai tuo pačiu 
reikalu varstomos Amerikos vyriausybės durys ir tie 
varstytojai ten prisistato kaip lietuvių atstovai.

Pagaliau, ar tai nėra griovimas laisvinimo veiksnių, 
kai Los Angeles prieš nieką neatsakingi veikėjai samdo 
kažkokią komercinę kompaniją, kuriai pasižada apmo
kėti ne keliais, bet šimtais tūkstančių dolerių, neva ji vyk
dysianti Lietuvos laisvinimo veiklą. Ir tie samdytojai 
šaudo pykčio strėlėmis į mūsų veiksnius už tai, kad jie 
nepritaria tokiam komerciniam “žygiui”. Manau, kad dr. 
K. Ėringis tuos faktus jau spėjo sužinoti, todėl jo pada
rytas Įspėjimas negriauti yra faktais pagrįstas. O, be to, 
toks dr. K. Ėringio Įspėjantis pareiškimas negriauti 
veiksnių yra pavergtosios Lietuvos balsas. Jis žino, kad 
okupantas visokiais būdais per savo agentus stengiasi 
sunaikinti mūsų laisvinimo veiksnius, todėl jo įspėjimas 
tiems, kurie to siekia, neturėtų būti keistokas, bet labai 
ir labai Įsidėmėtinas. Nejaugi ir bevardžiui Draugo re
porteriui nebūtų žinoma apie tokias okupanto nelemtas 
užmačias?

Keistokas pasirodė Draugo reporteriui ir toks dr. K. 
Ėringio patarimas, girdi, mes, gyvendami Amerikoje, 
turėtume daugiau orientuotis Į europiečių politines par
tijas. Ar gi šis daktaro patarimas nėra vertas dėmesio, 
ir kodėl jį vadinti keistoku? Juk mes, gyvendami Ame
rikoje, turėtume daugiau orientuotis Į europiečių politi
nes partijas. Ar šiam reporteriui nežinoma, kad oku
puota Lietuva randasi Europoje, ir kad ten daugelis 
tautų yra okupanto naguose, kurias Maskva trypia taip, 
kaip ir mūsų Lietuvą. Tos tautos yra atskirtos nuo lais
vojo pasaulio ne tik gėdos siena, bet ir minų laukais. 
Todėl dr. K. Ėringio pareikšta mintis yra teisinga, o ne 
keistoka, nes europiečių partijų veikėjams mūsų tautos 
okupacija yra daug geriau suprantama.

Sunku suprasti, kodėl Draugo reporteriui pasirodė [ 
keistu dalyku, kai daktaras pareiškė, kad Lietuvos po-f 
grindyje veikia politinės partijos. Be to, reikia pasakyti, 
kad ten veikia ne vien tik krikščionys, bet ir visos parti
jos, visa mūsų patriotinė tauta. Veikia tie, kurie nepar
davė okupantui savo lietuviškos sielos ir kurie netapo 
savo tautos budeliais. Tai mums liudija pogrindžio spau
da. Bet kodėl šiam reporteriui toks daktaro pranešimas 
pasirodė keistoku?

Bet už vis labiausiai reikia stebėtis tokiu šio repor
terio pareiškimu, kad dr. K. Ėringis savo mintis reiškė 
kitų Įtaigotas. Tokia užuomina daktaro adresu liudija 
reporterio blogą valią, tikslu sumenkinti daktaro prane
šimą. Reiškia, ką jis kalbėjo, tai ne jo mintys, jos buvo . 
kitų įtaigotos. Kiek mums yra žinoma iš paties daktaro 
pasipasakojimo, jis, gyvendamas okupanto pavergtoje 
Lietuvoje, buvo kegebistų Įtarinėjamas, reiškiamas jam 
nepasitikėjimas. Ir tai jį pastūmėjo apsispręsti pasi
traukti iš okupuotos Lietuvos. Atrodo, kad Los Angeles 
reporteris daro tą pati, ką darė kegebistai dr. K. Ėrin
gio atžvilgiu. Jis Įtarinėja, kad daktarą kažkas indoktri- 
nuoja, todėl jo pranešimai menkos vertės. Daktarui tai
koma tokia nepagrista užuomina yra, sakyčiau, skaudus : 
jo užgavimas. Bet tai rodo, kad reporteris nerodo jokio 
respekto nei savo asmens garbei, nei tiesai.

A. Svilonis
--- -- ----- -

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKITE* NAUJIENOSE

(Tęsinys)Besidomintiems įvairiaspalviu lietuviu išeivijos gyvenimu ir veikla: kultūrine, sukaktuvine* kalbine, draugijine patrijotine. 'iteratūrine ir kitokia. Stasys Santvaras pažįstamas iš jo labai kruopščiai, vaizdžiai ir pavyzdingai tobula lietuviu kalba, išreikštų mūsų perijodikoje paskelbtų jo studijinių darbų. Tuo labiau, kad jis tuos savo triūso perlus dažnai ir gyvu žodžiu pateikia į* minė;imūs ar pagerbimus atvykusioms tautiečiams. Nežiūrint, kur tokios iškilmės r švenčiamos Clevelande. Detroite, Chicagoje, ‘‘nuosavame" Bostone ar kur nors kitur- Tuo požymiu šis baltaplaukis, augalotas, aristokratiškos laikysenos, žemaičių krašto sūnus, yra lietuvis, legendarinio “skrajojančio olando” pasekėjas. Te- neihenka ir tuose “skrajojimuose” jo sveikata ir energija dar ilgiausius metus.O čia, va,. prašau susipažintisu bostoniškiu Jonu Vizbaru-Sū- 
duvuy iškrėtusiu mūsų litera-': mas tams ir tos šakos konkursų skelbėjams malonią staigmeną. Šis vyras, buvęs laisvos Lietuvos ar-

Į mas, kaip žurnalistas. Besidarbuodamas šioje srityje, jis atsidėjęs rinko istorinę medžiagą apie 1831 m. lenkų-lietuvių sukilimą prieš carinės Rusijos okupaciją. Naudodamas jo paties surinktą apie tą sukilimą dokumentaciją, Jonas Vizbaras-Sū- duvas parašė romaną, kurį nusiuntė Draugo dienraščio paskelbto literatūrinio konkurso komisijai, Kalifornijoje: Ir čia toji komisija, peržiūrėjusi ir išstudijavusi atsiųstus įvairių autorių romano rankraščius, premijuoti- nu pripažino bostoniškio Jono Vizbaro-Sūduvo romaną, pavA-^ dintą “Alšėnų kunigaikštytė”. Ir tokiu keliu į mūsų prozini Parnasą įžengė iki šiol nežinotas ir nepažintas kūrėjas, nustebindamas nę vien konkurso mecenatus, vertinimo komisiją, bet ir pašalinius stebėtojus, ir kurių kaikurie tuojau šokosi tą nežinotą autorių “sudi'apalinti”.Pačiu pirmuoju “drapalinto- ju” pasirodė okupuotoje Lietuvoje išeivijos mulkinimui leidžia- Gimtasis Kraštas". Viename jo numeryje tūlas okupanto peniukšlis, išgirdęs apie premijuotą romaną, kada jis dar visai nebuvo išspausdintas, išdergė autorių, įrodinėdamas, kad jis ne galėjo sugebėti ką nors vertingo sukurti. Lygia greta šitam okupanto peniukšliui pritarė mėr. rasčio Akiračiai lietuviu literatūrinių naujovių paminėtojas ir vertintojas, slapyvardėliu “reikalas” pasirašantis žinovas. Jis savo kritines išvadas padarė vi

mijos karininkas ir nuo pat jaunystės domėjęsis Lietuvos istorija, II-jo pasaulinio karo pašėko* je Vakarų Vokietijoje atblokštų lietuvių perij odinėj e spaudoj e- Mintis. Lietuviu Kelias ir kituose, o taip pat Amerikoje leistuose ir tebeleidžiamuose laikraščiuose (Keleivyje, Karyje, Dirvoje, kanadiškėje Nepriklauso-

tik pasiremdamas aplanke esan
čiomis pastabom^ Vadinas, oku 
pantinis peniukšlis ir akiratinin- 
kas vienas antrą pažino ir į ben- 

baliuką pasivadina
Apie tą “AHinų kunigdikšty- 

ę* ir kituose mūsų laikraščiuose 
buvo ilgesnių ar trrrpesnių pa- 
s’sakymų. Vienas tokių buvo ats 
pausdintas ir Naujienose (nr. 
199 200). Jį paraše J. Kuzmic
kas- Tai objektyviausias apie tą 
knygą paęįsakymaa. Jame pažy
mėta teigiamos ir neigiamos pu
sės. ?š kurių net tos knygos nes
kaitęs gali susidaryti apie ją tik
rą vaizdą.

Bostone? kolonijos iie-luvius su 
“Alšėnų kunigaikštyte*’ — Olimpija 19X1 m. lapkričio mėn. 8 d. So. Bostone supažindino Lietuvių Moterų Federacijos Bostono klubas, vadovaujamas žurnalistės ir nepavargstančios veikėjos EI. Vasiliūnienės, kuri tame supažindinime arba pristatyme tarė įvadinį žodį, o kitus programos punktus atliko pats knygos autorius, Jonas Vizbaras - Šūdu- vas, pateikdamas labai įdomia ir mūsų spaudoje pamiršta tema pranešimą apie lietuvių moterų įnašą kovose dėl Lietuvos laisvės, o aktorė Aleksandra Gustaitienė menišku skaitymu ištraukų iš to — “Alšėnų kunigaikštytė” — romano.

* *Baigiant žvilgsni j Bostone gyvenančius lietuvius rašytojus, kurių kūriniais naudojasi ir gėrisi lietuviai išeiviai, dar nepasidarę akli ir kurti lietuviškam mend žodžiui, prisieina paminėti ir vieną kitą kitokios lietuviškos veiklos narį. Sakysime, šių.^netų vasarą savo 40 meUįęizedybines sukaktuves j: atšventė Alfonsas Baika. O kas jis toks? Juk vedybinės, vardinės ar sulaukto amžiaus sukaktuvės yra kasdieninis įvykis, paminimas savo šeimos ir giminių ratelyje, šios taisyklės negalima priskirti Alfonsui Baikai. Negalima dėl td, kad jis yra ne eilinis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Draugijos narys. Anais metais, kai Bostone buvo sušauktas tos Draugijos Seimas, kuriame buvo įvardinti tai Draugijai labiausiai nusipelnę nariai, paminėjus “karališko” nuopelno verto’ nario pavardę, kilo “širmulys” to Seimo atstovų tarpe, rodantis, kad tą “karališkąjį” narį yra pralenkęs bostoniškis Alfonsas Baika, atitinkamu laikotarpiu suverbavęs daugiausia narių į tą apdraudos Draugiją.• Bus daugiau)
moje Lietuvoje) buvo pažįsta- sai to veikalo neperskaitęs, bet

— Singapūre susidarė galinga vagių gauja, kuri jau kelis kartus išvežė daug vertingų prekių. v
Andrius Mironas

Susipažinkime su Kalifornija
I dalis — Misijų keliais

Jau iš seniau Kalifornijos valstija buvo garsi 
ne tik atrastuoju joje auksu, bet ir gamtos Įvai
rumu, švelniu klimatu, o svarbiausia, gražiu pa
jūriu. Vėliau, pramonei vis labiau vystantis, Kali
fornija tapo svarbiausia daržovių ir vyno tiekėja 
bei filmų ir aviacijos industrijos centru. Šiuo me
tu gyventojų skaičiumi Kalifornija pralenkė vi
sas kitas Jungtines Valstybes ir turi virš 22 mi
lijonų žmonių.

Norint smulkiai aprašyti šį trečioje vietoje 
JAV-bių tarpe esantį milžinišką kraštą (158,693 
kvadratinių mylių), reikėtų storiausio tomo ar 
atskiros enciklopedijos, todėl pasitenkinsiu I da
lyje aprašyti svarbiausius praeities paminklus — 
misijas, peržvelgdamas tą bene įdomiausią Kali
fornijos istorijos liudininką, kada ispanų vienuo
liai pranciškonai atvyko čia, apsiginklavę kry
žium, i* bandė indėnų tikėjimą Didžiąja Dvasia 
pat eisti jiems visai nauju katalikų tikėjimu. Sy
ki: mėginsiu atžymėti Įdomesnes apylinkes ir ke
liautojam: matytinas vietas.

Kalifornija yra daugiau kaip valstija — ji 
■aip p«v >ra minties vertybė, o tatai jau sudaro 
'iek kaiifcrni ų, k ek iš viso yra kalifomiečių. 
Žvejas, motocixrstas, sena moteris, dailidė, vyn- 
■r okslininkas. keliaująs darbinin

kas, amžinas filmų statistas, filmų magnatas ar 
politikierius — kiekvienas savyje nešiojasi atski
rą, jų vienų, Kalifornijos vaizdą. Tuo pačiu kiek
vienas liekasi tik maža dalelyte tos kaleidoskopiš- 
kos tėkmės, kuri sudaro valstijos visumą.

Fiziškai imant, Kalifornija yra- nuolat kin
tanti ir daugiaveidė, kaip ir jos gyventojai. Šiau
rinėje Kalifornijoje Kaskadų kalnagūbris pasi
baigia Lassen kalno viršūne, kuri yra pats pas
kutinysis veikęs JAV-bėse ugnikalnis, nes ugnimi 
spjaudė dar tik 1914-21 metų laikotarpyje, o da
bar galutinai užgesęs. Toliau Į pietus tęsiasi ne
lygūs ir statūs Sierra Nevada kalnai, o Pajūrio 
kalnai, isširikiavę lygiagrečiai su jais, tarpe su
daro Centrinį Slėni, pasibaigianti dykynėmis. 
Sausa Mojave dykuma ir žemiau jūros lygio duo
bių Mirties Slėnyje bei Salton ežere sritis domi
nuoja pietinę Kalifornijos dali.

Ne vados užkampiai retai paliepiami šių die
nų judėjimo ir gyventojų perkrovimo standartų. 
Išmirę miestai (ghost towns), indėnų rezervatai, 
vienišų kelių ištįsę siūlai ir mažai lankomų girių 
plotai kalnuose vilioja tik nuotykių mėgėjus. Ka
dangi auksas kadaise traukė godžias minias i 
Mother Lode sritį, pirminis grožio ir klimato tur
tingumas yra svarbiausias aspektas, pavertęs Ka- 

Į lifomiją tirščiausiai gyvenama valstija. Ji turi 
dvi ašis — vėsų, kultivuotą ir moderuotą San 
Francisco ir puikų, vis besiplečiantį, augantį Los 
Angeles, šių dviejų didmiesčių charakteristikos 
turi daugelį skirtybių, kurios beveik perskiria Ka

liforniją Į dvi dalis. Tačiau sunku būtų pravesti 
geografinę ribą tarp abiejų Kaliforniją.

' Kalifornija suteikia galimybių bet kokiam 
sportui, nuo karstymosi apleistose ir negyvena
mose vietose iki nieko neveikimo palmių pavėsyje 
kurioje nors dykumos vasarvietėje. Ežerai, upės 
ir vandenynas sudaro žvejams neribotas erdves. 
Baidarėmis, kajakais ir burlaiviais Įmanoma 
skrosti šiaurinę Kaliforniją per jos raudonme
džių rajonus, o specialiais automobiliais šuoliuoti 
per Imperial slėnio kopas. Puikūs pajūriai, uoloti 
krantai, majestotiškoji Sierra Nevada kalnų nu
gara yra rojus plaukėjams, stovyklautojams, sli
dininkams ir medžiotojams. Golfas, tenisas, lenk
tynės, net banginių stebėjimas — viskas čia Įma
noma.

Yra ir kitos rūšies sportas, kuris Įmanomas 
tiktai Nevadoje. įstatymais laisvai leidžiami azar
tiniai lošimai Nevadoje suvilioja kaliforniečius, 
mėgstančius riziką ir lengvą pralobimą trumpai 
savaitgalio kelionei į Reno arba Las Vegas loši
mo namus. Tačiau pati Nevados valstija yra dau
giau kaip dulkėtas užpakalinis kiemas Žaidžian
tiems kaliforniečiams. Nevada suteikia progos 
jos vakariniuose kalnuose puikiai medžioti ir meš
kerioti. Visokiausiam aktyvumui centras yra 
Lake Tahoe, kurio pusė priklauso Kalifornijai. 
Šios kalnų grandinės pietiniame gale Nevada 
įrengė didžiulę Hoover užtvanką ir įsteigė Tau
tinį Poilsio Plotą (National Recreation Area).

Kalifornijos lankytojas gali pažvelgti į dan

gaus žvaigždes Palomar kalne arba i žemės 
žvaigždes priešais Grauman’s Chinese filmų teat
rą, Hollywoode. Jis gali pasijusti nykštuku tarp 
aukščiausių pasauly medžių, sekvojų, arba pa
versti nykštuku San Francisco Įlanką, nes Sausa
lito mieste yra pirmojo mažasis hiodelis. Keleivis 
gali lakstyti Disneyland© gatvėse ar rimtai Įženg
ti Į seną ispanų misiją, Jis gali lankyti filmų stu
dijas, vyno daryklas, kramtyti sausainiukus ki
niečių kvartale arba meksikiečių tortillas Cale
xico. Jis gali virpėti nuo šalčio Whitney kalno 
papėdėje, pasiekęs apie 11,000 pėdų šios 14,495 
pėdų aukščio viršūnės pakopą, arba, tiktai 85 my
lias pakeliavęs, prakaituoti Badwater tvankumoje 
282 pėdų žemiau jūros lygio.

Pirmieji europiečiai
Europiečiai jau seniai domėjosi Kolumbo at

rastuoju nauju žemynu, todėl daug nuotyklautojų 
ir jūreivių, vienuolių ir nusikaltėlių, padorių žmo
nių ir apgavikų buvo pasiekę Kalifornijos kran
tus per Ramųjį vandenyną. Pats pirmasis ispanų 
jūreivis, įkėlęs koją Kalifornijon 1540 metais, bu
vo Hernando de Alarcon.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
~ ~ "V - - - ~ ■ -r 1 TC - ' '■ Miwim

I — Naujienos. Ch ragc. III i ueMiay, Dec. 1, 1981
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Vi. Vaitiekūnas "Penkių žiemų kančia”SUSIRINKIMU
!)K PAUL V. DARGIA 

GYDYTOJAI lt CHIRURGAS 
W«a*<h«st»r C«*^nvnttr kliolke, 

M^Idnes dirakt&rhw
1Y34 t RC Wa«totoMt«r, tL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

Tikrasis Klausimo Išsprendimas
Bet argi religiniai skirtumai, kokių esama profesionalų Kris

taus pasekėjų tarpe, reiškia, kad mes turime nustoti tikėti į pačią 
Bibliją, kuri gali suteikti atsakymų Į kebludsius klausimus, su 
kuriais pasaulis dabar susiduria?

Nemanome!Ar galime manyti, kad didžioji Inteligencija, kuri sutvėrė nesuskaitomus bilijonus dangiškų kūnų, ir kuri priverčia juos be paliovos suktis aplink savo ašis absoliutišku tikslumu, galėtų turėti pastebėtino nepasisekimo savo bandyme patiekti čia ant šitos mažės planetos padermę protingų sutvėrimų, galinčių gyventi ramybėje ir laimėje, kurios niekas nebegadintų ir nebeirukdytų?Protas atsako, Ne!Kurie domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių knygų, padedančių suprasti šv. Raštą.
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60632
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1729 South Halsted Street, Chicago

Feb 226-1344

aEUDEIK1Svo kelių klubų gsra darbininkė. Berašant -šią korespondenciją. | ligonė jau grįžo namo ir po tru-' pūtį sveiksta bei stiprėja.Klubas nutarė su Kalėdų šven-
LAISVOJI TRIBŪNAV. KAROSAS GAIDAS-DAIMID

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W»st 103 r d Streat 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTASKALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St TeL 737-5149Tikrine akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenset”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2S3C.
R«ridend|«s M«L: S4S-5545

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks antradienį, gruodžio 1 d., 1 vai. popiet į Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Nariai \ temis pasveikinti Naujienas, A prašomi atsilankyti, nes bus renka-' naubus radiin irma vaidyba 1982 metams ir yra daug 7, raaiJ° Priamą ir Da- svarbių reikalų aptarti. Po susirin- , kimo bus vaišės.

A. Kalys, rašt. I

viaus-Girėno posto veteranus.Kadangi šis susirinkimas buvo šįmet paskutinis, buvo perrinkta valdyba 1982 metams, štai jos sąstatas: pirm. Paul Masilio- nis, vicepirni. Joseph Povilonis, nutarimų raštininkė Rožė Didž- galvis, finansų rašt. Bernice

Mažosios Lietuvos Rezistencinio
Sąjūdžio suvažiavimas

• (Komentarai)

>KMA(TajA DIDST AUSŲ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I i8U5-<r7 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 327-1741 —1743

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo priešmetinis narių susirinkimas , įvyks ketvirtadienį, gruodžio 3 d., I 1 vai. popiet, Anelės salėje, 4500 S. Talman Avė. Narės prašomos atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų, kuriuos reikės aptarti. Bus ir naujos valdybos rinkimai. Po susirinkimo — vaišės. E. Strungys

! Upytės Draugiško Wubo priešmeti-» . . ~ . tnis susirinkimas įvyks penktadienį, { Jennie OVllaitlS, kasiemis Matt j( gruodžio 4 d., 1 vai. popiet, Anelės . Povilaitis, ligoniu lankytojas P. j Kojak salėje, 4500 So- Talman Ave.|.r v • i i \ • -o --Į Nariai prašomi atsilankyti, nes bus Masilionis, koresp on e e n t ė Rožė Į renkama valdyba 1982 metams ir yra ■ daug svarbių reikalų aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys, rasti

(Tęsinys)Antros dienos suvažiavime tebuvo pasakyta žodžiu viena J. Stikloriaus paskaita, be jokių intelektualinių ypatybių, daugiau papasakojant mažlietuvių orga-į Žemgulis, kontrolės rast. Jose- • nizacijos nueitą kelią, veiklos Į phine Masidionis, kasos globėja i padėtį ir apie santykius su didlietuviais. Neteko dalyvauti šauniame mažlietuvių bankete ir pamaldose, tad turėsiu susilaikyti nuo jų komentavimo. ;Baigiant šias bendras pastabas i apie suvažiavimą, toliau teks na- j
atskiros Rytprūsių

480-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-6440JIODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

/ ;____________________ i
DR.CJK. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Piliečių klubasAmerikos Lietuviu Piliečiu Pašalpos klubo priešnietinis na- : rių susirinkimas įvyko lapkričio 8 dieną Anelės Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. Pirmininkas Paul Masilionis atidarė susirinkimą ir sveikino visus atsilankiusius.Nutarimų raštininkės perskaitytas protokolas ir kitų valdybos narių pranešimai priimti vienbalsiai.Pranešta, kad serga Della Ketvirtis ir yra ligoninėje. Ji bu-
PERKRAUSTYMAI

f M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINAPriimam Master Charge ir VISA korteles.r. Šerėnas. Tai 925-8063

i

! SOPHIE BARČUS

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 778-5374

neliko vietos gyventojų? Tuo klausimu M. Gelžinis teiravosi pas atsakingus vokiečių politikus ir sulaukė maždaug sekanti atsakymą: Jei lietuviai nori atgauti Rytprūsių dalį, tai vokiečiai šiame reikale laikytųsi nuošaliai. Visai kitaip pakryptų politika, jei lietuviai pritartų atstatymuivalstybės, kuri įeitų į Pabaltijo tautų sąrangą.Toks klausimo sprendimas bu vo visai nepriimtinas VLIKui, kuris savo deklaracijoje dar 1949 metais pasisakė už Kara- 1 rias mėginsiu sutraukti į paski- liaučjaus srities prijungimą prie . Į ras temas. Vengsiu atpasakoti iš-. atkurtos laisvės Lietuvos. Per a_| tisai paskaitų turinį, nes tikiu ios su laiku bus- atspausdintos; be to užimtų-daug vietos. Na- ?nt tematiniai problemas teks įjungti į tą pačią temą kitų j paskaitininkų pasisakymus bei į papildant per diskusijas iškilu- į siomis mintimis. ;Panaši suvažiavimų eiga yra ; pn būdinga ne vien mazlietuv’ams. ’ nuo romantinių ° . 1 , ,bet bendrai charakb ‘ j rosios kartos lietuviu suvažiavimus, kuriuose daug kalbama, dar j statymą, kuri taptų Lietuvai al- daugiau svarstoma^ bet tuščiomis j rama prieš lenkų imperializmą, išsiskirstoma. | Ne kitais sumetimais Vytautas
Rytprūsių politinė ateitis j Didysis paliko nesunaikintą kry- Ši tema sudarė esminę M. Gel- j žiuočių ordiną, laimėjęs Žalgirio žinio paskaitos’dalį, kurioje do- J mūšį, nes norėjo išvengti lenkų kumentaliai buvo atvaizduota •

Didžgalvis. Knygų revizijos komisiją sudaro': Helen Venge- liauskas, Julia Ramanauskas irWalter Belskis. Komisija susi-j grinėti paskaitose ir per diskusi- į rinks sausio 10 d. 2 vai. popietį jas iškeltas mintis ar faktus, ku- ! pas Bernice Žemgulis.Po susirinkimo buvo vaišės ir malonūs , pokalbiai. Visiems palinkėta linksmų šventų Kalėdų i ir laimingų Naujųjų metų. Į

i

Sekantis klubo susirinkimas Į ?rineJ.e
, - Zxz^z^ . 4 toVc TTYįvyks 1982 m. vasario 14 dieną. į Rožė Didžgalvis, koresp.

I FIGHT HEART DISEASE

GIVE HfA’RTFU*?

Dail. GENOVAITEI LAUČIENEI 
mirus,jos vyrui Jonui, sūnui Henrikui, dukrai Evangelinai, jų šeimoms ir giminėms reiškia gilia užuojautaAMERIKOS LIETUVIŲ DAILINLNKŲ SĄJUNGA

TĖVAS IR SŪNUS
marqlette funeral home

Amerikoniška uolų voverė išgyvena be vandens 100 dienų.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSAIKSTbS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

apsupimo ir drauge Įsigyti nau įą sąjungininką prieš sustiprė jusią Izcnkiją.(Bus daugiau)

t

£

£

So. MAUSTEI? STREET TeL XArd* 7-1>a*
Tek; OLympic 2-1064

TeL: LAfxyetle 3-357$

TeL: YArda 7-lfS8-USI

Makes abou 20.

AMSULAMSQ 
PATARNAVIMAI

s 
ž-

I 
t

TURIMI 
AOPLYČ1AS 

VISOSE MIESTO 
UAL f S B.

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, December 1, 1981

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 50th Ave^ Cicero, ilL

diskusijas M. Gelžinis dar labiau paryškino šios problemos svarbą. Ne paslaptis, kad lenkai, griūnant Sovietų imperijai ir turėdami stiprią kariuomenę, pirmieji užimtų Rytprūsius, ir ko gero, visą Lietuvą.Turėdami tek ą perspektyvą azis. mes t u rune atsisakyti -vaičL j imu ir, erizuoja ant-j galvodami* realistiniai, turėtume ; paremti Rytprūsių valstybės at-

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

lelef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

H' *1,į, karo eiga, užimant šį kraštą ir JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

iADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1832 arba 3763796

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Daukus 
Tetef.; 773-1543

šeštadieniais ir sekmalieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

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

Visos laidos iš "WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

r"
■ j® “Lietuvos Aidai” 

KAZt BRAZDilONYTt 
Pro^rartMM vedėja

1 1/3
1/2
1/4

1
i

3/4
2

cvp mayoimaUc 
teaspoon curry powder 
teaspoon sugar 
te®peon lemon juice 
hooeyttew melon 
Salad greens

With melons abundant now at local markets, an exerting 
luncheon idea is Curded Crab >fek>n Salad. Fastily or guests 
will eajoy the hght, yet satisfying combination of delicious 
Alaska Kine crab and juicy sweet honeydew’ melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing The 
salad is served on peeled and quartered melon ~boatsM on 
individual Vettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy while in color w ith bright 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whote Alaska King crab legs 
and sfrtit legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
package (6 to 8 oz.) 

frozen Alaska King 
crab meal, Chawed 

cup sliced «*riery 
tablespoons chopped 

green onion
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and •lemon jnioe; 
toss with c?..b mixture. Chill Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on saladl 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Makes’ 
4 servu^**

Crab Salad Served In Melon Boats

genocidinę sovietinių okupantų politiką, kurių pasėkoje visi vietos gyventojai buvo evakuoti.! ištremti Sibiran ar išmarinti b;v du. Net seni Lietuviški ar vokiški vietovardžiai buvo pakeisti ru-1 siškais, paverčiant Rytprūsius i grynai rusų koloniją..Kodėl šis kraštas nebuvo pri jungtas prie tarybinės Lietuvos, lieka neišaiškinta mįslė, nors A Lymanto paskaitoje buvo daug pasakyta apie P. Pak;.rklio vadovautą lietuvių mokslininkų ekspediciją, kuri Imivo surinkusi daug naujos medžiagos Bylprū- sių lieteviškanc įrodymui. Pa karklio dckumenlacija buvo ne va ruošiama Potsdamo konfe rencijai, kurioje tarp kitko buvo sprendžiamas Rytprūsių likimas. Pradžioje manyta, kad Rytprūsių da.is su Karaliaučiaus miestu bus prijungta prie Lietuvos. Ar tuo kiausimu Lietuves komunistų partija darė kokias nors pastangas, ar lik vykdė Maskvos įsakymus, irgi liko neišaiškinta.Kokia dabar lauktina Rytpni siu ateitis, kuomet šiame krašte

Aikštės automobiliams pastatyti

ENERGY 
WISE

Change the oil end 
filters evary 3.000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t fce a Bom Loserl

Kool-AicL.On A Stick
BRAWO SOFT DFUNK UlX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID* 0 mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, Šuę£r ware' Pnur into 
any flavor Ce-C' -be trftys or

2/3 cup sugar ***’ cups r ^etze
1 i,n*; >^ost firm rns€>rt

wooded Mck or spoon into

V>iCA<oa

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

STEPUKAS U. LACK IK SŪNUS
rlLjj uxilxi; 7*1211

ilu^b iUUTJdVVEbT iii u n w a i, ±*8ju« miu, hl



Reikalinga parama knygai leisti
lydžiai Gerb. Vilniečiai 
bei Tautiečiai!

Vilniau; Krašto Lieluvių Są j 
junga kreipiasi į Jus ir kviečia j 

rėmėjo Į 
: o Čes-

k; Mos

kn\

atėjūne kentėjo ne tik lie 
b I ir ukr iniečiai, vokie
ti h poiitinia kaliniai.

k\r ciume l amstas tap- 
nvgos budimo mecenatu- 
.r i rtsi<lėti prie to ,kad 

: pasaulis ir ateinančias 
giliau pažintų lenkų 

j i gioLoniškas užmačias 
ruimcs su politiniais ka-

Tamstą tapti mecenatu - 
kidiniui anglų kalba Pet 
nulio atsiminimų kuyg^ 
žmogintieji”.

Vilniaus krašlo lietuv 
tmio kalinio atsiminimų
’‘Nužmogintieji” (253 psl.) ViL 
niaus Krašto Lietuvių Sąjuuų t 
išleido 1973 metais, o šiuo inda 
ji yra baigiama rmš i loi<l uni. 
anglų kalba. Šioji knyga per niv 
tus buvo sėkmingai išpLUinki.

S-gai. Taip pat ir angliško 
laidos pelną autorius sklr^ 
jungos leidiniams lei/ ii b -i 1 
tūriniams užmojams vykdyti 

“Nužmoginti-ji ’ knygos i 
dugnios ir teigiamai vertinu m 
recenzijos tilpo beve 
lietuviškuose laikru 
žurnaluose.

nec<*na!ais tampa tie, 
J i knygos išleidimui 
ig j u dolerių, garbės ‘ 

aukoją nuo 50 iki
j gailės rėmėjais
i 25 iki 50 dolerių.
į ai gaus knygą do- 
irdės bus išspaus

;e bei paskeJilcs 
Lotojai gaus asme- 
tviinus.

4t

įrašome siųsti šiuo ai

uOLe

I

* N £

tiesių. Dusetos, LTA 11/63. j
145) Per Užgavėnes valgo de

vynis kartus. Tauragė, Mažti-1 
klai, Girkalnis, Raseiniai. f

116) Jau nuo ryto šeiminiu-, 
kės prad.da kepti blynus, virti 
mėsą, dešras, nes reikia privabj 
gyti sočiai ir riebiai, kad per vr 
są gavėnią nebesinorėtų mėses.

I Užgavėnių dieną reikia valgyti
9 kartus. Papilės ir Akmenės 

‘ apyl. LTA 1141/24.

117) Sekmadienį prieš Užga
vėnes reikia valgyti šešis kar-

j tus, pirmadienį — aštuonis, o 
antradienį — dvylika kartų, kad 
žmogus per visus metus būių 
riebus ir stiprus. Švenčionys, 

; LMD I 627/41.

' -

Kūnai, — Fa r davimui . Namai, jūmi —
ICAL ESTATE FOR SALI f MEAL ISTAT1 FOR SALf

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
ER ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL'SKAS, Prezidentas

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

Knygoje aprašomi skair 
pergyvenimai bei “golgeiG.U 
liai lietuvio politinio kalinio 
tik Lukiškių ir Gardino kai 
muose, bet ir pačiame žiauri 
šiame šv. Kryžiaus kalėjime p 
Kielcų, Karpatų kalnuose.

Ta knyga duoda ryškų vau 
lenku 
vybe 
niaus 
kalba
žiauriai lenkų valdžia naikino 
vietinius patriotus jų užgrobto
se svetimose žemėse, šv. Krv-

CANADA.

:u

Krašto' Lietuvių S 
-ū tiki, kad Tamsta su 
4o leidinio svarbą ir 
j prisidėkite prie šios

brutalics kovos su lietu- 
lenkų okupuotame Vi!
krašte. Leidinys anglų

teatidengia pasauliui, kaip

ges įskid.mo.
iš ankslo tariame Jums 

širdų vlinletišką ačiū!
Su pagarba,

T

(Tęsinys)

139) Kita jaunimo suėjimų, 
pramoga vadinasi “Kumelukj 
kriksztinos”. Klieriko' A. Bara-1 
nausko ranka užrašyta “Priesz 
Grebeniczias merrgos susideda 
pinigu perrka arelkcs, -- szuti
na ir sugrūda su aguonom ir ka
nopom, ir su medum; ir sumu- 
sza kamukuos wadina czwi(ll) 
kinu — arielku suwirina su me
dum — ažupraszo jaunimu 
(bernus). Te a toji ir iszgeri arci-

; 148) Pirmoj Užgavėnių (sa- 
! vaitės) dienoj valgo tris kartus 
j ir visus labai sočiai, ką tik turė
dami; antrojoj dienoj valgo še- 

j šis kartus, o treciojoj — dvylika. 
Visi buria: kas sotesnis Užuga- 
vose, tas visus metus bus sotus 
ir visų galų turės. Tverečius, 
LMD I 475/3451.

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

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIAT AS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ' 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

G529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
prastas metas yra, nors aplinki
niai kaimynai gerą metą tur. 
Dabar daugumas švenč pdenų 
seredą vietoj Užgavėnių”. (Klai- \ 
pėdos apyl., TD III 25 nr. 231). Į

1 12) “Užgavėnėse reikia daug ■ 
sykių valgyti, ir vis mėsą. Š?i- j 
mininkės susirūpinusios: reikia • 
mėsos virti tiek, kad užtektų ir; 
neliktų. Užgavėnių vakarą mo- ■ 
lerys prašyti prašo, kad šeimy- ! 
na daugiau mėsos valgytų, nes ] 
likusioji nuo Užgavėnių mėsa; 
per gavėnią suges, 
niekas 
apyl., Katkus 166. — Kitur, pvz. 
apie Tverečių, yra priešingai prenumeratą vieneriems me- 

valgiais Ve į tams, ir pridėjo 5 dol. paramos, 

dieną reikia 
dvylika kar-

būdavo stengiamasi daug ir rie
biai piislvalgyli, kad lengviau 
būtų gavėnią pakelti. Seniau tas 

prasi- * gausus valgymas greičiausiai tu
rėjo liksią pažadinti derlingumą 
bei vaisingumą (pig. Geiger 
161).

Užgavėnės nėra bažnytinė *■ y

šventė, tačiau kai kur ta diena 
švęsdavo', t.y. nedirbdavo sunkių 

j darbų, buvo užsiėmę valgių ga- 
j minimu ir valgymu, toliau įvai- 
! riomis pamogomis: kaukininkų 

vaikštynėmis, važinėjimu ir sve- 
čiavimusi, pagaliau pasilinksmi
nimais, su dainomis, šokiais ir 
vaidinimais.

140) “Užgavėnės---- linksmy
bės diena. Nuo pat ryto kepama, 
verdama įvairūs riebūs valgiai 
ir valgoma 9-12 kartų. Po pietų 
darbai jau nebedirbami. Pelenų 
diena taip pat nedarbo diena, 
lik dvaruose iki pietų dirbdavo”. 
(Padubysys, GtKr nr. 5, p. 210).

141) “Kurie Užgavėnės ne- 
švenč, tiems tą metą didis iš- 
trūkis pasidaro: ar gyvulys pa- 
krint, ar namiškiai kokia limpa-

sava . 
knv- ’

nuo-

Al bertas Misiūnas 
VKLS-gos C V pirm.

Eugenija Bulotienė
VKLS-gos Spaudos
Fondo vadovė

mi t ritojaus geria per- j 
! dien keldami kumelukuj kriksz-Į 

Li- 
at-

I:nas.” (Iš Kossarzexvskio J 
tuanikos'” (1857-63) p. 289a, 
spaudė “Tautosakos darbai” III 
147. Kodėl toks išgėrimo pa va- 4 
Tnimas, lieka neaišku. Tarmė, 
rodo i rvtu Lietuva — Anykš
čius. J. B.) 
ku, kožnas tato pu gorčių ir par'

Aiškinimas. Besiartinant sep-’t 
tymas svaitės trunkančiai gavė-! 
niai, kuri seniau būdavo labai'

j — Dėkui J. Patlabai iš Balti-
j mcYe, Maryland, už ankstyvą
i prenumeratos pratęsimą ir $20 

XT , , parama Naujienoms.per Velykas.
jo's nevalgys’’. (Pašušvio j — Ieva Banienė iš Bloomfield | 

Hills, Mich., pratęsė Naujienų

atsigavi Užgavėnių 
lykų rytą.)

143) Užgavėnių 
kiekvienam būtinai
tų valgyti mėsiškus valgius. 
Baisogala, Keturvalakiai, Sala
kas, Dusetos, šveničonys, Tvėrė- j 
čius, Gervėčiai, Viduklė, Plokš 
čiai.

144) Užgavėnėse valgo mėsą j 
dvylika kartų, kad jos turėtų 
per visus metus, t .y., per 12 mė-

Kandidatas SLA daktaro
kvotėjo pareigoms f

Mieli sesės ir broliai lietuviai, SLA nariai!

Su gilia fraternalia pagarba,

Med. dr. VYTAUTAS DARGIS

Visose SLA kuopose gruodžio mėnesi vyksta nominaci
jos Pildomosios Tarybos išrinkimui.

Mano vardas ir pavardė yra VYTAUTAS DARGIS ir 
aš kandidatuoju į daktarus kvotėjus. Mano profesija yra 
medicinos daktaras: gyvenu ir praktikuoju Čikagoje.

Esu SLA nariu daugelį metų. Praeitas SLA seimas 
išrinko' mane Sveikatos komisijos pirmininku. Prašau bal
suoti už mane ateinančiuose rinkimuose. Pažadu eiti sąži
ningai savo pareigas SLA ir jo narių gerovei.

i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių Tratemslln> ar- 

ganūsclja, lietuviams ištiki, r. ad tarnaujanti jau per 92 metui.

SLA — atlieka kultūrinius darbu*. tr kitiems, kurie ruc<
darbus dirbu

Arti 73-cios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $33,500.
Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.
Ten pat — 4 butų mūrinis.

Brighton Parke 2 butų mūrinis.

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aye.
Tel. 927-3559

A

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

Pirkite senoviškai

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

kams. Kreiptis:
A LAURAITIS 

U45 $o. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-3775

DR. ANTANO J. G ESENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ____ ___ ____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _ ___ _ ______ __

Minkytais viršeliais, tik____—.  _____

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

Galima taip pat užsakyti paAtu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

M.00 
$3.00

£2.00

£1 VI U A U 1T,

173* 8c. HALSTED ST^ CHICAGO, IL

SLA — išmokėk) daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri! 
apdriudu savn nariam*.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis SLA neieško pelno, 
dama patarnauja tik savišalpos pagrindu

Xlekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gili 
Suaivienijime apsidrausti iki $10,000.

ŠIA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai* 
aukštėjo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdraudi: ui 
tpdraudos rūmą temoka tik S3.00 metanu.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kruopu veikėjus jie J urna 
pagelbės i SLA islrUytL

’Q.A — valkus 
$1.000

SLA — kuopų 
| **avo 
mielai

Oallte kreiptu Ir tied*! ( SLA Centrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

J17 W. M.
tm. (Ui) M-nu

_ $ 2 butų mūrinis namas, naujas
— Vladas Bagdonas iš Hamil- j stogas ir porčiai. Modernūs ra 

ton, Ont., Canada, prisiuntė | diatoriai, gazo šildymas.
j 55 (U.S.) dol. ir trumpą ras- į 'pjette Parke. Sena kaina $52,000
Į telį: “45 ddl. už prenumeratą, į 

o likusius skiriu Naujienoms pa-! 
remti. Su geriausiais linkėji
mais”. Nuoširdi padėka.

— Zigmas Duseika iš Brighton 
Parko, Chicagoje, užmokėjo

j Naujienų prenumeratą viene- 
! riems metams ir paskyrė $15 
Naujienų paramai. Dėkojame.

— Chicagos Lietuvių Spaudos
klubo susirinkimas įvyks gruo-į švariai užlaikytą mūrinį namą, 

’ džio mėn. 4 d. 7 vai. vak., Lie- nes pardavėjas duoda paskolą 
• tuvio Sodyboje, 6515 So. Cali- seniau imamais procentais.

Mar

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

y*--®’ • , !• - į C -

Dengiame ir taikome visų rū
šių stogus..? Ųž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEtA 
6557’Si Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

i
ą Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

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

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimai ir Taisymai

WMt «9lh StTMf 
T«1. REpvbtlc 7-1*41

: fornia Avė. Nariai ir prijaučian- 
! tieji prašomi gausiai dalyvauti.
• Bus įvairių pasitarimų ir disku
sijų. Valdyba

R.L.B. SUVAŽIAVIMAS
IR KŪČIŲ VAKARIENĖ

R. Liet. B-nės Tarybos Prezi
diumas 1981 m. gruodžio mėn. 
12 d. (šeštadienį) 9 vai. ryto 

• Lietuvių Tautiniuose NanTuose 
j (6422 So. Kedzie Avė., Chica- 
! go, UI.) šaukia Tarybos narių ir 
atstovų metinį suvažiavimą.

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

Visuomenė kviečiama kuo
siau dalyvauti suvažiavime ir 
Kūčių vakarienėje.

Dėl pakvietimų j Kūčių vaka
rienę prašome teirautis pas Apy
linkių valdybos narius arba tel. 
544-3880.

spe- 
pro-

gau-

STEBUKLINGAS ATGI
MIMAS Iš NAUJO

“Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, 
jei kas nėra užgimęs iš naujo, 
tas negali matyti Dievo' kara 
lystės” (Jono 3:3).

Pasiklausykite kaip žmogus 
gali patirti tą stebuklingą atgi 
mimą iš naujo per “Gerąją Nau 
jieną Lietuviams” šiandien 8:45 
vai. vak. radijo banga 1450 AM.

Sekmadienį 9 vai. ryto per 
Sophie Barčus radiją išgirsite 
“Baimė ir ramybė”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Užgimęs lais
vas”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries
P. O. Box 321
Oak Lawn, IL 60454

i

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St. 

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI-

Tuo reikalu jums gali dau^ 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*- 
išleista knyga su legališkomi.‘ 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*

and PLEASE 
make people 
more careful

Siuntiniai į Lietuvą 'i 
ir kitus kraštus

I '
• P. NEDAS, 4059 Archer Avsnus,

j Chicago, UI. 60632. T»I. YA 7-59SŪ

i
Hetary Putofte 

INCOME TAX SERVIC1 
5. Mipleweod. Tel. 2**-74> 
pcf dzroml vertimai, giminiu

Iškvietimai, pildomi pi i Iety bet pre 
iymai Ir kitokį blanklL

4159

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis. Aftrrt —k 
32OSĮ4 W. 95th St 
Everg. Perk, III. 
50642, , 424-3654

State- breafxJ Casual'/ Conpar.v

Advofcxtzu

GINTARAS P. ČEPtNAS
Dirbo valandoc: nuo 9 vtL ryt.

Dd 6 vaL vak. Šeštadieni nuo
9 vai. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5111

264S Weat 63rd Street
Uhiearo. III- 60622

RENTING IN GENERAL
Nuomos

HOT SPRINGS, ARK.

Gerame rajone išnuomojamas 
gerai įrengtas butas, su bal

dais ir visais patogumais.
Telefonuoti:

(501) 623-9433

Vyrai turi lygias teises su mo
terimis — iki jie neapsiveda.

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tueeday, December 1, 1981




