
_____________Library uf Congress w 
. Periodical Division 1 

•Vcshing*'on/ D. C. 2054C

The Lithuanian Daily News
Ftobtbtal by The Lutbuauuan News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halted Street, Chicago, III, 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

ST*

EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ DALYVA 
V0 CHICAGOS LENKŲ MITINGE
JI NEŠĖ PLAKATĄ, REIKALAUJANTĮ NEPRIKLAU

SOMOS IR DEMOKRATINES LENKIJOS

CHICAGO, Ill. — Praeitą šeš- 
mdienį Euphrosine Mikužiūtė, 
buvusi Chicagos Lietuvių Tary
bos pirmininkė ir Pavergtu Tan
ių kamiteto’ atstovė, dalyvavo 
inLžiniškame ' Chicagos lenkų 
Tarptautiniame Amfiteatre su
ruoštame protesto mitinge pri s 
karo stovio įvedimą Lenkijoje.

Mikužiūtė gerai supranta di
delę įtampą tarp Spvielų Sąjun
gas ir JAV pozicijos Lenkijos 
atžvilgiu. Šcvi-tų Sąjunga, pasi
rašydama po Helsinkio-aktu, 
pasižadėjo nesikišti į kitų vals
tybių vidaus reikalus, tačiau da
bar daro didelės įtakos į Lenki
jos gyventojus, spaudė jos ka
riuomenės vadus paskelbti karo 
stovį, naikina legalų So’lidarumo 
unijos sąjūdį, persekioja demo
kratinės tvarkos siekiančius len
kus, šalčių metu laiko stogų 
sienų neturinčiose stovyklose.

— Mikužiūtė išdėstė savo 
užsimojimus

Euphrosine Mikužiūtė nuvyko 
į Tarptautinį Amfiteatrą, susi
rado didžiojo mitingo vadovybę, 
išdėstė savo už.rimojimus ir pa
reiškė, kad ji atvykusi čia daly
vauti. Mitingo vadovybė apsi
džiaugė, kad plačiai pažįstama 
Amerikos lietuvė atvyko į mi
tingą pareikšti savo ir lietuvių 
nusistatymą .dabartinėje milži
niškoje tarptautinėje kovoje.

Mikužiūtė buvo nustebusi, kad 
iki šio meto ji nematė ALT© pa
reiškimo šių didelių tarptautinių 
rungtynių metu. Lietuviai atsi
meną, kąd lenkai, pasirašę su
tartį su lietuviais, įsiveržė į Vil
nių ir atėmė iš lietuviu sostine 
bei didelį žemės i 
turėti viltį, kad ateityje lenkai 
taip nesielgs. Jeigu laužys susi
tarimus, tai tada kovosime, bet 
dabar, kai Sovietų Sąjunga prie
vartauja Lenkiją ir laisvės ne
turinčius karius įkinkė į kovą 
prieš pačius lenkus, tai Ameri-| 
kos lietuviai smerkia tekį Sovie
tų valdžios elgesį ir protestuoja 
kartu su Amerikos lenkais.

ir

Solidarumo kalbas 
paveikė Maskvą

MASKVA, Rusija. — Sovietų - 
žinių agentūra pasipiktinusi sek- 
mad.enį . pasakytomis solidaru
mo’ su lenkų tauta kalbomis. ! 

i Iris* tvirtina, kad visos tos 
’ kalbos, pasakytos AmerŠcoje ir 

Washingtone. buvo JĄV^tppa- 
gandistų suorganizuotos; Į

Sovietų valdžia nesirengia rim-

buvo tokie pilni. Viršus buvo lik 
dalisai užpildytas.

.Atskrido, sekretorius 
Alexander Haig

Salėje buvo daug gerų kalbė
tojų. Dalyvavo Illinois guberna
torius James Thompson, Čikagos Į 
burmbtrė Jane Byrne, lenkų 
Susivienijimo pirmininkas Ma- 
zewski, aldermanas Pučinską ir 
visa eilė kitų kalbėtojų.

Didžiausias dėmesys buvo 
kreipiamas į sekretoriaus Haig 
atvykimą. Ketvirtadienį jis tarė
si su Egipto prezidentu Muba- 
raku, penktadienį išsikalbėjo su 
britų premj-ere M. Thatcher, p 
šeštadienį jis jau buvo Chicagos 
milžiniškame lenkų mitinge. 
Pradžioje jis pasveikino susirin
kusius prezidento R. Reagano 
vardu, vėliau jis pasakė savo 
kalbą.

Sekreto'rius Haig priminė su
sirinkusiems ką jis kalbėjo su 
Gromyka Lenkijos nepriklauso
mybės reikalu ir kaip Sovietų 
valdžia kišosi į lenkų vidaus rei- 
lus. Gromykai nepatiko sekreto
riaus Haig pareiškimas.

Sckre I o ri u s. pri minė susi r i li
kimui lenkiškus. žodžius “Ješče 
Polska nie zgynela..Salė jam 
plojtf be pertraukos.

Sekretorius lenkiškai nemoka, 
bet-šiuos žodžius jis išmoko tarti 
ir tiksliai juos pasakė.

Sekretoriaus kalba padarė gi 
lų Įspūdį. Lenkai džiaugėsi,aša
rodami. Lenkai žinojo, kad JAV 
gina lenkų pagrindines teisei 
ir nepriklausomybę, Helsinkio 
aktus. Sekretorius priminė, kad 
sankcijos prieš Sovietų Sąjungą

. tai atsakyti į kalbas, nes Lai esąs, 
neriunas dalykas, nčr* Maskvai 
visvien tos kalbos labai skau
džios.

-KRUVINI SUSIRĖMIMAI 
SU LENKŲ KARIAIS

GDANSKAS, Lenkija. — Pra- 4> 
eitą sekmadienį lenkų militarise 
policiją, sms rk i ai susirėmė su | 
nepatenkintais Lenkijos darbi- 
ninkais. Nesusipraximai prasidė-1 
jo nuo paprasto dalyko: lenkų 
vyriausybė per šventes buvo- pa
naikinusi karo n lovio valandas 
vaikščioti vakarais. Kažkuriais 
sumetimais lenkų vyriausybė j 
nutarė sutrumpinti laisvo vaikš
čiojimo valandas. Kariams pra
dėjus -sulaikyti vėliau grįžlan-| 
eitis įmones, ^prasidėjo nesusi
pratimai.* Į gatves buvo pasiųs
ta daugiau kariu, o šie jau arts-Į 
tavo vėliau gatvėje pasirodau-j 
čins žmones.

Radijas praneša, kad sekma
dienio vakarą buvo suimti 200 
darbininkų, o 1 1 buvo sunkiai 
sužeisti. . !

— Praeitą ketvirtadienį Atcns, 
III., Jrniestelyje mirė. 108 metų 
sulaukęs gydytojas Tolbert F. 
Hill,-ilgai miegojęs ir visa laiką 
prie ųamų dirbinėjęs.

plota. Reikia! bus stipresnės, jeigu ji nesustos
besiveržusi į kaimynines valsty
bes ir nebandys pavergti išlais
vintų kolonijų.

Mitingo vado’vybė davė Miku- 
žiūtei kėdę antroje eilėje ir lei
do jai iškelti atsineštą plakatą. 
Ji kartas nuo karto pakeldavo tą 
plakatą, o kai artėdavo fotogra
fai, tai iškeldavo jį aukščiau, 
kad galėtų nufotografuoti ir pa
rodyti televizijoj. Savo nuomo
nę ji pareiškė lenkams žurna
listams.

Tarptautinis Amfiteatras, ku
riame lietuviai kelis kartus ruo
šė Tautinių šokių šventes, buvo 
pilnas. Apatinė salė buvo pilnu
tėlė, bet balkonai ir viršus ne- 
. .......  - ---------- <= i

KALENDORtUS

- Vasario 2: Grabnyčios, Rimas, 
Asta, Jotautas, Salinga, Gaili
minas.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 5:07.
Oras šaltas, snigs.

— Nuo širdies priepuolio pra
eita savaite mirė Bolivijos ka
riuomenės vadas Alfredo Osval
do Candia, sulaukęs 61 m.a.

— Mirė Ieva Pocius. Piulh 
Reuter molina. Palaidota Lietu
vių Tautinėse kapinėse.

Euphros#i£*Mikužiūtė šeštadienį dalyvavo Tarptautiniame 
Amfiteatre lenkų suruoštame mitinge, kuriame buvo 

protestuojama prieš karo stovio įvedimą.
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Šiaurės. Amerikoje šeštadienio vakarą ir sekmadienį 
iškrito labai daug shiego. Vietomis iškrito virš pėdos

■-■Ot sniego, nutraukė-susisuk ima.•
• - * * * * * .

DR. KAZYS BOBELIS ŠEŠTADIENI 
GRIŽO IŠ EUROPOS '

DAUGIAUSIA LAIKO PRALEIDO. ŠVEICARIJOJE,.
MATĖSI SU KELIŲ VALSTYBIŲ PARE1GCNA1S

ST. PETERSBURG, Fla.— Dn 
Kazys Bobelis, Vyriaurio IUetu-j 
vos išlaisvinimo komiteto pirmi-; 
ninkas; dvi 
Europoje, šeštadienio naktį grį
žo iš kelionės.

Dr. Bobelis pasimatė su visa, 
eile pareigūnų, bet daugiausia 
laiko praleido Šveicarijoje, kur 
turėjo progos suritrkti su atsa
kingais įvairių valstybių parei
gūnais, pasimatyti su žmonėmis, 
neseniai išvažiavusiais iš Lietu
vos, ir turėjęs progos pailsėti 
Šveicarijos kalnuose.

Dr. Bobelis girdėjo apie lietu-
• vių',latvių ir estų protesto strei
ką prieš didelį maisto pabrangi
mą. Dr. Bc’belis nieko negirdėjo

•apie pirmadienio streiką Estijo- 
: je, bet apie ankstyvesnius strei- 
I kus VLIKo Eltoje informavo.

KINIJA SUTIKO TARTIS 
DĖL GINKLŲ TAIVANUI

PEKINAS. — Kinijos* vyriau-
savaites praleidęs

.' sybė .'padarė nuolaidas ir sutiko

MUBARAKAS ŠIANDIEN
BUS WASHINGTONE

WASHINGTON, D.(N Egipto 
prezidentas Hosni Mubarakas 
antradienį bus Washingtone. Jis 
planuoja kelis -kartus susitikti 
su prezidentu Reaganu ir kitais 
JAV pareigūnais, kad galėtų iš 
pagrindų aptarti Egipto ūkio 
reikalus ir paruošti jį Artimųjų 
Rytų pozicijoms ginti.

Praeita šeštadienį prezidentas 
Mubarakas jau buvo’ Romoje, 
kalbėjosi su prezidentu Sandro 
Perlini ir italų valdžios pareigu 
nais. Jis padėjo vainiką prie Žu
vusių karių paminklo, o vėliau 
įs krido į Vokietiją.

Prez. Mubarakas pasimatė su 
Vokietijos ir Prancūzijos valsty- 

j bes vyrais, o iš ten išskrido’ į 
Washingtono Andrew aerodro
mą, kurį turėtų pasiekti anksty
vą antradienio popietę. Prezi
dentą Hosni Mubaraką pasitiks 
Valstybės sekretorius Haig.

su JAV paaiškinimu dėl nauju 
ginklų Taivanui.

Kaip žinoma iš Valstybės sek
retoriaus pavaduotojo praneši
mo Senato komitetui, JAV nusi
leido ir neparduos Taivanui pa
čių naujausių lėktuvų, kaip Tai- 
vanas norėjo gauti. Taivanas 
gaus reikalingas atsargines da
lis. Pekino vyriausybė sutik# 
leisti Amerikai parduoti ir rei
kalingas lėktuvų dalis.

Bet Pekinas stato ir kitas są
lygas. Pekinas nori susitarti su 
JAV, kad būtų baigta* susita
rimas, pagal kurį Amerika par
davinėja Taivanui įvairius k'ro 
pabūklus. Kinija sutinka ir šia
me klausime būti nuolaidi, ta
čiau ji nori žinoti, kada šis įsi 
pareigoj imas pasibaigs. Je;gu to
kio susitarimo nėra, tai privalo 
būti nustatyta iki kada tęsis lie 
JAV ginklų pardavimai Tai 
va n u i.

NEW DELIU. Indija. — Va
kar paskelbtas pirmas dviejų 
Valstybių pranešimas, nustebinę-* 
ne lik Indijos, bet ir Pakistano 
gyventojus. Pakistano' užsienio 
reikalų ministeris Aga šaal pa
skelbė, kad jau sudaryta abi.jų 
valstybių bendra komisija tai
kai >ickti tarp Pakistano ir In
dijos.

Pakistanas atsiskyrė nuo Kri
tų Indijos ir abi valstybės vedė 
kruvinus karus. Karai ėjo 1915 
ir 1972 metais. Indja buvo ge
riau pasiruošusi, padėjo abkirli 
buvusį Rytų Pakistaną — Bang 
ladešą, užėmė didelę Kandaharo 
sritį ir sumušė mažai ginkhicflus 
Pakistano karius.

LIETUVIAI IR LATVIAI VAKAR
TAIP PAT GALĖJO STREIKUOTI

LIETUVIAI STREIKAVO GRl ODžIO 1 IR ŠIŲ 
METŲ SAUSIO MĖN 1 DIENOMIS

STOCKHOLM AS, Švedija. užėmilsies visa Lietuvos L
Praeitą sekmadienį britų Reuter 
agentūra pranešė, kad pirmadie 
nį Estijos darbininkai st rėklios; 
30 minučių. Tau buvo Estijos! 
darbininkų protesto' streiką*. 
prieš labai mažas algas ir prieš 
maisto pabrangimą.

Estijos darbininkai streikavo 
ir šių mc.tU sausio t dieną. Slrci 
kavo nę" feėn darbininkai estai, 
bet dafb^ taip pat metė Estijoj 
dirijp|ieji darbininkai rusai, lat
viai if kitų tautybių darbininkei. 
Sausio l dienos streikas buvo la
bai panašus į Lenkijos darbinin
kų streiką. Streikuojantieji nie
ko nereikalavo, jokių politinių 
klausimų nekėlė. Jiems terūpėjo 
galimybė nusipirkti daugiau 
maisto. .

Šią metų sausio 4 dienos pro
testo streikas ru*ų tarpe sukėlė 
susirūpinimo Sovietų valdžios 
narių tarpe. Sovietų valdžiai ne
patiko, ka<l tuo pačiu melu bu 
vo paskelbtas protesto streikas 
Lietuvoje ir Latvijoje. Rusai pa
juto', kad streikas buvo panašus 
į Lenkijoj Valensos pradėtus 
stroikiis, todėl jie pasiryžo iša s 
kinti, kas tą tsreiką organizuoja.

• Sovietų policija suėmė 150 es 
tų ir pradėjo juos tardyti. Ru- 
saiMS'rūpi nustatyti, kas tuos 
stref.kūs organizuoja. Ru ai su
ėmė visus įtariamus, kurie ga
lėjo protesto streiką organizuoti, 
bet pirmadienį ir vėl paskelbta - 
protesto, streikas, šį kartą pe- 
rinkĮas Brežnevui labai nepato
gus momentas. Brežnevas pra 
valdė kraštą 17 metų, o dabar 
darbininkai organizuotai reika
lauja didesnių algų ir daug’au 
maisto. Suslovas susidūrė su šia 
problema, kai Lenkijoje prasi
dėjo streikai. Pats Suslovas pa 
tarė Dono baseino’ angliaka* i im - 
ir Leningrado pbeno darbinin
kams pakelti algas. Sovietų Są
jungoje viskas pabrango. Maisto 
atsargos išvežtos į Afganistane 
ir pasienį. Sovietų kariuomenė 
aprūpinta mai tų, nors mėsos ir 
riebalų kiekiai mažesni.

Sovietų valdžia žino, kad L’e- 
tuva yra izoliuota nuo Lenkijos. 
Sovietų ginkluotos pajėgos yra

jos pasieni. Iš Lietuvos į Lc 
ir iš Lenkijos į Lietuvą n 
negali Įžengti. Niekad auk 
Lietuvos - Lenk jos p vien i 
buvo taip stropiai saugoj; 
kaip per paskutinius porą 
Soviet ų gink 1 u o! c s p i j ėg c . 
buvo pasiruošusios Įsivt-r 
Lenkija, nors - ieną jus laba 
piai saugoja.

Rikius ršpi nustatyti, 
lietuviai palaiko ryšius si 
v.ai s, o šie — su estą s. <»0 
čių streikas nepavojingas 
okupantas negali pakęsE 
tori- streikas suorganizuoj

MASKVA. Rusija. — C! 
Tribūne korespondentas s< 
dlenį iš Maskvos pranešė 
M:chaiio Susiuvo staigi
sukėlė didziių rūpesčių 
dui Brežnevui. Brežnevas 
17 metų glaudžiai bendrad 
vo su Sovietų Sąjungos 
glausiu polilbiuro' nariu 
vo, o dabar jis liko be ar 
nių draugų. Brežmvas r 
rasti kompromisą tarp 
skirtingą partijos ten.i 
bet jam visuomet pai 
uslovas.

Susicvui buvo rcikalim 
kita Chruščiovas Stalino 
u’i likviduoti, bet pats CIi 
vas bandė išeiti iš vėžių. J: 
laike politinio biuro nul 
Egipto valdovams jis dai 
žadėjo ir dar daugiau paj 
jo apie paskutines Staline 
ir Berijos nužudymą. S 
įtikino politbiurą atimti < 
Chruščiovo ir Įtikino Ei 
nutarimą įvykdyti, šiam 
Brežnevas turi daugiau 
negu tada N. Chruščiovą 
jo. Visi pareigūnai pis 
Brežnevo klausyti.

I agon i ų priežiū ros 
>e mirė bl melų -ukiukc 
tas Stanley Holloway, pa 
są savo turtą žymiai ja 
ąrtistvi Lilian .Va, p't 
(kšimtmečm s ną art’s 
žiūrėjusiai.

— Indianos valstijoj 
davė tikėtus žmonėms, k 
ž i a vo į iri eg u u ž v i r s i u.

Dr. Kazys Bol>elis dvi savaite* praleido Vakarų Eur<
Grįžtf praeitą šeštadienį. Bus Chicagoje už poros sav
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Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

SĄNARINES NEGEROVĖS (3)
Amerikietis turi labiausiai bijoti ne ko kito 
o tik pats savęs.

(Franklin D. Roosevelt )
Taip pat ir lietuvis sąnarinių 

negerovių srityje, o taip pat ir 
kitose ligos? turi labiausiai bijoti j 
pats savęs savo niekdarbių. 
besigydant sąnarių ligas. Na. ir 
ko toks sąnarines negerovės sa
vininkas neišsigalvoja? Jis gydo
si sunkią ligą pats. Jis klauso 
visokių perėjūnų patarimų. Jis 
nešioja varines apyrankes ant 
skaudamų sąnarių. Jis eina pas 
kaulų mankštintojus. Jis ima 
vaistus pagal savo supratimą, 
sūotaika ir pažiūrą. Jis nepildo 
gydytojo nurodymų. Taip ir tu
zinais būdų kitaip jis save žudo. 
To'dėl tikrai labiausiai bijoti jis 
turi pats savęs.

Už tai mes stenkimės savo as
menybes bent kiek sužmoginti, 
Ūda pajėgsime savas įvairiopas 
negeroves, įskaitant ir sąnarines, 
sėkmingiau tvarkyti.

Nėra vienodo artrito gy dymo
Pats geriausias artrito gydy

mas priklauso nuo artrito rūšies 
ir nuo kitų negerovių, tą patį 
žmogų kankinančių. Todėl nėra 
vieno ir vienintelio, geriausio 
gydymo visų rūšių artritams. 
Kiekvienam jų ir kiekvienam 
ligoniui turi būti savitas-- gydy
mas. /' '*

Prisistatykime sau įvairias art
rite' rūšis. Tada bus aiščiau ka
ule reikalas yra su tuo nevieno
do artrito gydymo.

Jei sergi sunkia OSTEOART
RITO forina, kursi apima didelį 
sąnarį, gydymas apims drėgnos 
šjlimos pritaikymą skaudamo 
sąnario srityje, ramybės sąna
riui davimą ir to sąnario nejudi- 
nįjną, įdėjimą į pritaikytus 
tvarsčius bei gulėjimą lovoje. Iš 
vaistų reikės naudoti sumažini
mui uždegimo: aspiriną bei vie
ną kurį kitą iš naujųjų vaisių. 
Tik labai retais atvejais, ir tik 
trumpam laikui, gali prisieiti 
suleisti kortiseno adaią į skau
damą vietą. Būtinai reikia veng
ti. dažnų kortisono injekcijų, 
nors po jų pacientas jaustųsi 
“kaip danguje“. Reikia bendrai, 
visapusiškai gydyti tokią sąnari- 
ne negerovę, o ne vien kortisono 
adatomis. Jos nepagydo šios lw 
gos.

Jei pasitaikys, kad klubo' są
narys bus labai ligos apimtas, jo i jc. O tokioje nė vienas lelevizi 
sąnarinė kremzlė labai apardy- joje rodomas vaistas mums no
ta", o ligonis bus bejėgi: 
čigt i, gali 
clprurgišku 
galvutę ir vietoje jos 
dirbtinę. Tokios operacijas d>!no mums per televiziją siūlo-

bar yra labai sėkmingos klubi-1 
kaulio srityje. Tada žmogus pa i 
jėgia patogiai judėti ir skaus 
mu mažiau turi.

Reumatoidinio artrito 
gydymas

Jei sergi sunkia reumatoidinio 
artrito forma, pnsiVis gydytojo 

‘žinioje esant imti dideles dozes 
aspirino (kartais kitokie prieš j 
uždegimą vaisto). Retais atve
jais specialūs vaistai (kaip auk
sas) esti vartojami sunkaus tas 
rūšies artrito gydymui. Aukso 
druskos injekuojamos, šitoks

> gydymas turi būti pravedamas 
patyrusio tokiame gydyme gy
dytojo. bendradarbiaujant su 
šeimos gydytoju. Mat, auksas 
kai kuriems pacientams pasiro
do esąs labai nuodingas. Tik 
virš minėtam gydymui nepade
dant, auksas esti vartojamas.

Už tai visi pacientai gerai ži
nokite, kad pačioje pradžioje 
tekio artrito gydymo reikia bū 
tinai pildyti gydytojo nurody
mus: imti labai didelėmis dozė 
mis aspiriną. Kito geresnio gy 
dymo tokios rūšies artrito nerae 
Daugiausia tokiems artritikains 
padeda aspirino didelės dozės.

Būtinai toks ligonis neturi 
mėtytis į šunkelius. Jis turi ži
noti. kad ši artrito forma gali 
būti pati sunkiausia. Juokų uėra 
ko krėsti. Žinoma, kad nereikia 
naudeli per televiziją rodomus 
apgavikų vaistus. Tai tiesiog 
žmogaus išjuokimas. Valdžia lei
džia tuos skelbimus, tikėdama, 
kad žmogus nebus toks paikas ir 
susipras jų skelbiamų vaistų 
nenaudoti. Tik pasiklausykite, 
kai valdžia leidžia jiems skelbtis, 
nes ji žino, kad tie jų skelbiami 
maistai niekam tikę. Jie skelbia
si angliškai. Išvertus jų rekla
mą, ji šitaip skamba: “Turėda
mas menką (minor) sąnarių ne
gerumą, laikinam (temporal) 
palengvinimui naudok šitą vais
ią”. Taigi, kuris iš mūsų lietu 
viu būtu toks minkštagalvis, 
kad dėl niekų jis leistų savo pi
nigus. Juk dėl menkniekio mums 
nereikia jokio vaisto. Pasilsėsi ir 
menkniekis praeis. Mums svar
bu padėti žmogui sunkioje ligo-

s vaikš- gali padėti. Tik gydytojo žinioje 
prisieiti prašalinu į būdamas, gydykis sunkų artritą, 
būdu klub:kaulio’ Taip pal nekreipkime dėmesio’ 

vietoje jos istatvtilį visokius žaistus, vietoje aspiri-

s 
v

HARTFORD, CONN., APYGARDOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, šokusi 1957 m. birželio 30 d. Pirmojoje Lietuvių Tau
tinių šokūį šventėje, Chčėagoje. Vadovė buvo K. Marijošienė.

mus. Tai apgaulė, kurios mes visi 
lietuviai turime išvengti. Tik gy
dytojo patarti naudokmK vais
tus ir pildykime visus jo pata
riamus vaistų pakeitimus.

Tik taip elgdamiesi mes gali 
me tikėtis palengvinimo net 
sunkioje hgeje. tta vėl pmmw 
tinas txjajnnas savęs — savų 
niekdarių — gydymosi srity,je- 
Mat, žiųogus Apiranta^f visokius 
šunkelius. Tada labai sunku 
jam išeiti į tikron sveikaton ve
dantį kelią. Bet mes turime tokį 
kelią susirasti ir tik juo eiti.

Poniškos ligos artrito 
gydymas

tis ^ergąut tikra poniška liga 
(gout).

Aspirinas yra geriausias 
vaistas visokių rūšių 

artritams

SAUCYLATA1 (SALICYLA-. 
TK) iš karklo (gluosnio) gau
namu vaisiai formoje paprasto 
ašarino, ar su apvalkalu aspiri
no (išvengimui skrandžio jau
dinimo) yra verkiausieji vaistai 
įvairios rūšies artritams tvarky
ti. Aspirinas sumažina skausmą, 
mažina uždegimą. Jis veikliau
siai veikia imamas reguliariai: 
keturis ar šešis kartus dienoje. 
Čia nedarykime klaidos, dauge
lio iki dabar dardmos: sąnarių 
ligoje reikia imti^aspiriną net ir 
tada, kai sąnariu neskauda. Ne-, 
galima pačiam žmogui mažinti 
imamą aspirino dozę, gydytojui

Ne vaistais artrito gydymas
Fizinis gydymas (physical 

therapy) apima vietinę drėgną 
šilimą, masažą, vandens srove 
gydymą (whirlpool), trumpų 
bangų radiaciją (shortwave ra- 

fcdiation), į tvarsčius įdėjimą, 
mechaniškas pagalbas ir moky
mąsi vaikščioti. Taip talkinama 

į įvairių rūšių artritus gydant. Ge
rai pritaikytas virš minėtas gy
dymas, nos ir nepagydo artrito, 
bet skausmai palengvinami ir 
sąnario naudojimas pagerina
mas. Pensininkams reikia pa
tiems treniruotis — judinti są
narius ir gauti pagalbą iš specia
listo’ masažisto. Toks gydymas 
yra visam amžiui artritikui pri
taikomas, o ne vien tik kokiai 
savaitei kitai.

Ponu ligą (persivalgant, vyna- 
svaigalus vartojant) — PODAG
ROS (gout) artritą prisieina gy
dyti vaistu, vadinamu COLCHI
CINE. Labai mažos tabletės (po
pusę miligramo) imamos per j nepatarus. Imant aspiriną ir ne- 
burną. arba tas vaistas leidžia-! skaudant, apsisaugoma i-----
mas į veną. Aspirinas šioje ligo- j skausmų, o ne tik jie palengvi-į 
je nenaudojamas. Ne aspirino i 
rūšies prieš uždegimą vaistai Į 
naudojami aštraus podagrinio į 
sąnarių uždegimo atveju.

Idant išvengus aštrių atakų, į Tada imami ne aspirino giminės 
prisieina naudoti šlapimo rūgšti 
kraujuje mažinančius vaistus. 
Taip pat mažos, dozės colchici-

nuo j

Kada artritikas ope
ruojamas?

a f U,..... ... Z L.em-
\tų Tčuyčcs centro vicepirrninin 

Povaas P. Dalgis.
Jaunimo vardu kalbės pane ė

; Macey. Vakaro vedėju bus B. 
Bardui is.

Meninę dali atiks “Aido cho
ras, kuriam vadovauja šv. Pran
ciškaus vienuolyno seselė Fran
cesca.

Įėjimas į šį parengimą - ban
ketą astuoni doleriai ir 50 centų 
asmeniui-

Tikėtai - bilietai, prie įėjimo 
nebus parduodami, todėl įsigy
kite pas komiteto narius iš ank
sto. įį

Visi Pittsburgh’o ir apylinkės 
lietuviai yra kviečiami šiame 
minėjime dalyvauti.

Pilsburgietis

savo sunkią sąnarinę negerove, 
o mėgina savaip ir pas ne-gydy- 
tojus ją tvarkyti. Tvarkykime 
savą asmenybę, idant pajėgtume 
naudotis šiandieniniu medicinos 
pajėgumu įvairiose ligose, įskai
tant ir sąnarines negeroves.

Pasiskaityti: Michael Gordon, 
M.D. Old Enough to feel Better. 
Chilton Book Co.

Pittsburgh, pa.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas Pittsburghe
Vasario 16-tos minėjimas Pitts- 

burgh’e, banketo formoje, įvyks 
šių metų vasario - February 20- 
ta diena, šeštadienį. Lietuvių 

St..

AUTOMOBILIŲ DARBININ
KAI LAUKS IKI RUDENS
DETROIT, Mich. — Amerikos 

automobilių darbininkų unijos 
vadovybė nesusitarė su General 
Motors bendrovė dėl naujo dar
bo kontrakto sąlygų. General 
Motors bendrovė pačioje pra
džioje paprašė, kad darbininkai 
sutiktų sumažinti gaunamą va
landinį atlyginimą.

Automobilių darbininkų uni
jos pirm įninkąs Douglas A. Fra
ser pasakė, kad galima būtų 
kalbėti apie sumažinimą, bet ne 
apie tokį, kokio GM bendrovė 
pageidavo. Derybos tesėsi. Po 
dviejų savaičių pasirodė, kad ne
bus prieita prie laukiamo susi
tarimo, kuris įgalintų bendrovę 
pagaminti pigesnius automobi
lius ir sunkvežimius. General 
Motors atstovai vi^'bandė įrodi
nėti,. kad T^ponai, vokiečiai ir 
britai gamina automobilius , už 
žymiai mažesnį atlygmitnąj Jei 
Amerikos darbininkai gautų kiek 
mažesnį atlygimrri^^tada būtų 
galima daugiau automobilių par
duoti už žemesnę kainą, būtų 
galimybių įtraukti į dirbančiųjų 
eiles daugybe bedarbių...

Jeigu unija nesutiks sumažin
ti atlyginimo už darbą, tai ben- 
dorvė turės perkelti automobi
lių gamybą į kitas vietas, kur 
galima pagaminti automobilį žy
miai pigiau.

Unijos vadovybė nenutiko 
tiek nusileisti ir nepanoro atsi 
sakyti nuo naujų reikalavimų. 
General Motors bendrovė nu
traukė pasitarimus ir dabar at
leis dar daugiau darbininkų.

Sekančiam kartui jie sueis 
tartis tiktai už šešių mėnesių. 
Išvada aiški: bus pardavinėja
ma daugiau užsienyje gaminamų 
automobilių.

I

šeštadienį.
Draugi/os nair e, 1725 Jane 
South Side, Pittsburgh, Pa.

Penktą valandą vakare 
susipažinimas, o šeštą valandą— 
vakarienė, kurią paruoš Edward

Caterers, 
kalbos ir 
programa.

bus

Dabartinė medicina pažengė 
i, kad gali atstatyti susi- 

nešiojusias kai kurias sąnario 
’ dalis. Sakysim, kai klubikaulio 

°] (hip) galvutė taip susinešioja, 
a’ J kad žmogui darosi sunku vaikš 

. „ . _ . . *; čioti be skausmu, tada galvutėspries uždegimą vaistai — jie esti , ... •• , ' n .r Į pakeitimo operacija daroma (hipmažiau ------ - K------ '
Tokių vaistų yra dabar daugy-J 

no imamos ilgą laiką irgi saugo bė. Jų nė vienas nėra geresnis• 
už kitą, šitą tiesą gerai prisimin
kite ir nesileiskite niekam už no- !

vedžiojami, 
kuris tam žmogūi vaistas 
veiklesnis, imama jį vartoti.

Kaip kortisonas artriti- 
karms naudojamas?

Kortisonas (Cortisone) 
burną imant reguliariai 
naudojamas artritus (ypač 
matoidinį artritą) gydant. Bend-i prisieina kiek ilgėliau užtrukti, 
rai imant, vengiama nuolatiniai Į Daugelis pensininkų po tokios 

1 jį vartoti. Mat, tas vaistas šutei- J operacijos gyvena aktyvų gyve- 
kia nenaudingus pašalinius vei-j nimą, o prieš tai buvo paliegėliai, 
kimus: silpnina kaulus, jiakelial 
kraujospūdį, išpučia žmogų, su-į 
kelia cukraligę.

Visai kitas reikalas suleidžiant
kortiso’ną į sąnarį: sergant gout,} negerumais kreipiasi ne pas gy- 
pseudogout, osteoartritu ir kai Į dytojus, bet pas chiropraktikus, 
kuriomis reumatoidinio artrito j osteopatus ir dar kitokiais var- 
formomis.
tuojau palengvina skausmus. Ta
da gydytojas gali pradėti kitus 
vaistus ligoniui (įuoti, ar imti 
sergantįjį gimuastikuoli, niasa 
žuoti (physical rehabilitation).

O kaip su auksu gydymu?
Aukso di'uskos ir prieš mate

riją vaistai (anlimalarial drugs) { 
kartais naudojama sunkioms 
reumatoidinio artrito formoms 
gydyti. Nauji vaistai (PENTCIL 
LOM1NE) katais irgi vartojami. 
Tie vaistai tam lik r u būdu vei
kia žmogaus ATSPARUALy (im j 
niunological systenj),.kuris kaž ! 
kokiu būdu palaiko arlritinę li-l 
gą aktyvią. Tuos vaistus priimi-j 
nėdnini žmonės ima daugiau I 
sirgti infekcijomis. Todėl ir vėl 
prieiname prie pradinio gydymo I 
(aspirinu) kaip geriausio. ’

narni.
Kai kurie žmonės nepakelia! 

SALICYLATŲ (ASPIRINO) 
kartais aspirinas jiems neveikia

Žmogų nuo poniškos, ligos ašt
rių atakų. ,

Netiktos poniškos ligos (pseu-f sies
dogout) artritas gydomas prieš 
uždegįnią vaistais, o taip pat ir 
kortisono injekcijomis į sąnarį. 
Prieš kortisono adatą, prisieina 
ištraukti iš sąnario skystį, tada 
sužinolua, ar nėra supūliav-mo. 
Po aštraus sąnario uždegimo 
tvarkymo, šioje ligoje nereikia J 
ilgo gydymo išvengimui naujų 
atakų, kaip kad prisieina gydy-

n i

SMOKEY

pavojingi už kortrsona.i . , ’ x . •U J r j u a ” i replacement surgery). Nebijoki-
! te tokios operacijos pensininkai!
» Nauja klubikaulio galvutė da-
I romą iš specialaus plieno, sąna

Tik bandanti1*’0 viena kitą liečiančios.

Savolskio — Conrad
Po vakarienės bus 

atliekama meninė 
Programą, įžanginiu žodžiu, ati
darys Amerikos Lietuvių Tary
bos, Pittsburgh’o skyriaus pirmi 
ninkas Vytautas-Vito Jucius.

Pagrindinę kalbą pasakys Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje

KRIOKLYS IR UPELIS

vra

per 
nėra
reu-

apdengiamos sintetine medžiaga, 
taip, kad sąnarys ima judėti 
švelniai ir lengvai. Ypatingas 
klijus sutvirtina sąnario dalis 
prie kaulų. Dauguma žmonių 
ima vaikščioti už kelių dienų po 
tokios operaeijos. žinoma, pil 
nam atsigavimui ir atsistatymui

žodis apie kaulų-sąnarių 
mankštintojus

Daugelis žmonių su sąnarių

OI Ii ik; j IKSG-Vpaiu?! u UČU MlUKldlb vai- 

Kortisono injekcija I dais pasivadinusius ne gydytd-
* jus. Daugelis apturi palengvim- 
j n>ą. Tai būtų viskas gerai, jei 
; ne-gy<fytojai nesiimtų gydytojo
• darbų. Jie peršviečia (X-Ray) ir 
’ aiškina uivko įienusiiuananciam 
| žmogui, įkalba visokias ligas. 
1 Po k> vis liepia ateiti, per mėne 
] sius taip iš žmogaus čiulpia ža

liukus.
Kai jie nieko nepadeda, tada 

žmogus su apleista negerove 
kreipiasi pas gydytoją. Masažas 

1* yra naudingas dalykas. Jį dau 
gelis nusimanančiųjų gali a t lik H 
be* žmogaus monijirho, be jam 
įvairiopų nesamų negerovių ikal 
bėjimo. Daugiau apie gydymąsi 
piis chiropraktikus (chiroprac
tors) kitą kartą.

Išvada: Bėkime nuo tok 
vęs, kuris nesigydo lenkiamai

Krioklys, virste bevirsdams nuo uolų stačiai,
Šaltiniui gydomam pasakė išdidžiai
(Kuris šalikelėj vos matomas tekėjo,

Bet savo gydoma galia garsėjo):
“Nejau nekeista? Toks tu mažas,

Ir tavy vandens tiek maža,
O prie tavęs svečių gausybė begalinė?

Nenuostabu, kad prie manęs sustos neretas, 
Bet ko gi eina prie tavęs?” — “Sveikatos”, —

Kukliai jam sušnarėjo čia šaltinis.
(J. A. Krylovas— Pasakėčios; vertė J. Valaitis)



IGNAS SERAPINAS

Kazys Binkis — talentingas kūrybinio 
nerimo išreiškė j as

Kazys Binkis

TOTO
x\ :•

panelis Kaunas. Čia matoma senąjį medini Aleksoto tiltą per Nemuną. Tai yra labai reta nuotrauka.

VILNIUS IR KAUNAS

Atvira jėgos opozicija Sian’ 
dien pasireiškia rečiau. Tuo tar
pu kai opozicija viltis savo ko
voje už tautines ir politines tei
ses dėjo į “miško brolius“, nuo 
šešiasdešimtųjų metų pabaigos 
Katalikų Bažnyčia pasidarė ta 
jėga, aplink kurią spiečiasi hete* 
rogeninė opozicija. 63 kunigų 
laiškas ano meto ministrui pirmi
ninkui Kosyginui — rašte nusi
skųsta dėl tikinčiųjų persekioji
mų ir dviejų iš trijų kunijų se
minarijų uždarymo — buvo da-

padalini- tuokus 1968 m. sausio 8 d. ir

Daugelis priežasčių yra akty- paliko Kauną ir grįžo atgal į šią i 
vios dalininkės, nulėmusios sa- mokyklą nutraukto mokslo joje į 
vitos lietuviu literatūros gerokai lesti. T1 “ K isuvėlintą pradžią. Viena bene j 
pati svarbiausia, visu ūgiu pra
sikišanti pro kitas smulkesnes 
— yra mūsų tautos lemtis nuo 
amžių įsikurti tarp piktų kaimy
nų. Jų fizinė ir dvasinė prievarta 
padarė tai, kad mūsoji kalba 
prieglobstį berado tik kaimo 
šiaudinėse pastogėse. Bajorija ir 
negausi iš jos kilusi inteligentija 
(su mažomis išimtimis) nuėjo 
tarnauti svetimiesiems. Be savo
sios spaudos, be savos kultūros 
puoselėtojų tauta merdėjo ir 
duso.

Tikėdamasis gauti 
1910 m. vėl palikęs Biržus, Į 
įstojo į Švenčionių 
Varancavo dvare buvusiąkėj?

žemės ūkio mokyklą. Qa jo vil
tys sudužo: lauktosios stipendi
jos negavo, todėl iš šios mokyk
los turėjo pasitraukti.

Kad galėtų padėti sūnui tęsti

Šveicarijos korespondento akimis
stipen-J
— • - 1 Žymiausias Šveicarijos dien-
anvh’n 1 rastis Neue Zuercher Zeitung 

! 1981 m. gruodžio 28 d. paskelbė 
(ilgą savo Mzskvos koresponden
to straipsnį apie sovietų Lietu
vą. Korespondentas.lankėsi Kau
ne ir Vilniuje. Straipsnio ištisą

mokslą, motina (tėvas jau buvo |<ėlė į Kauną.
miręs), pardavusi ūkelį,
kėlė į Biržusrir išsinuomotame pagrobus Vilnių, jis įstoja 
bute laikė mokinius. 1 uo pat j savanoriu į Geležinio Vilko pul- 
būdu vertėsi ir persikėlusi į A ii-1 Įęa įr jam parašo Geležinio Vil- 

kur 1913 m. Kazys priva- j ko maršą. Pulko vadovybės at-

persi-
čia greit gsuna 

darbą Spaudos biure. Žcliisevs-

Iš svetimųjų dusinamos tau
tos kur-ne-kur ėmė kaltis ir verž 
Ils į gyvenimo šviesą negausios 
atžalos — per šimtmečius susi
telkęs dvasinis tautos poten
cialas.

Viena iš lokiu nesuvaldomu 
jėgų, didžiai talentingų, šakotų, 
lietuvių literatūroje pasireišku
sių proverži! — turime prieš ke
turias’ dešimtis metų mirusio 
subtilaus lyriko, humoristo, dra-. 
maturgo, beletristo, naujųjų li
teratūros formų bei idėjų ieško
tojo, rašytojo Kazio Binkio as
menyje.

Rašytojo gyvenimo 
bruožai

mu
'■i ai ruošėsi brandos atestato eg-j komandiruotas j "‘menininku ba- 
zaminams. Čia begyvendamas s taliona”, drauge su K. Petraus- 

kum ir A. Sodeika
;u

j Komuna
Čia begyvendamas į talioną”, 2___

susipažino su jau pasireiškusiais 1 ku. S. Šimkui 
poetais — L. Gira, b. Kirša ir j važinėjo po pafrontės vietas s 
kitais. į koncertais.

Pir.nahsiais savo literatūriniais Išė^s iš kariuomenės, K. Bin- 
darbais K. Binkis pradėjo reikš-j ki5 m. su pertrauko-
lis 1909 m., vos pradžios mokyk
lą baigęs — penkiolikmetis jau
nuolis. Pirmieji jo poezijos da
lykėliai buvo atspausdinti “Vil
tyje”, “Vaivorykštėje”, “Pirma
jame Bare”. Atsidūręs ^Vilniuje, 
suredagavo almanachą “Snie-

Binkis — mažažemio 
sūnus. Gimė 1893 m. 
1 d. Gudelių km.. Pa 

pilio vis., Biržų aps. Iš 
vęs lietuviško ir rusiško rašto 
pažinimo pirmąsias žinias, būsi 
masis rašytojas Kazys 1908 m 
baigė Papilio pradžios mokxkhi 
ir įstojo į “Saulės“ mrky’^;" 
kursus Kaune. Atidarius B:r 
žuose keturklasę mokyklą, .

Kazys 
ūkininko 
lapkričio

s tėvo ga- -

Pirmojo pasaulinio karo pra
džioje K. Binkis Vilniuje baigė 
trumpalaikius mokytojų kursus, 
vokiečių okupacijos metu grįžo 
į savo gimtąją apylinkę ir moky
tojavo Papilio pradžios mo
kykloje.

1918-1919 m. įsiveržę į ryti
nės Lietuvos dalį komunistai, 
bandė K. Binkį pagauti ant savo 
meškerės. Bet nei tada, nei 
1910-41 m. jis savo kūriniais ne
pagarbino raudonųjų stabų. Lie
tuviams bolševikų gaujas iš sa
vo žemės išvijus ir Vilnių už- 
‘ > lenkams, K. Binkis persi-

mis Berlyno universitete studi
javo literatūrą ir filosofiją. Bet 
čia studijų iki galo neprivedė ir 
jokio diplomo neįsigijo. Mat, 
jam labiau rūpėjome pačios stu
dijos ir ne mokslo diplomas, o 
susipažinti su Vakarų Europos 
literatūros srovėmis. Ypač jį su
domino ten bebaigiąs blėsti eks
presionizmas ir iš Rusijos atkly- 

į dės futurizmas.

Apie grįžusi į Kauną K. Binkį 
tuojau ėmė burtis naujovių iš
troškę naujieji literatai. Pirma- 
dienais jie rinkdavosi Į K.B. bu
tą literatūrinių problemų svars
tyti ir naujų kelių literatūrai 
ieškoti. Iš tų svarstybų sambū
rio kilo tada pagarsėjęs "‘Ketu
rių Vėjų” sąjūdis su to paties 
vardo neperiodiniu žurnalu.

(Bus daugiau)

vertimą pateikiame, neatitaisę 
kai kurių akivaizdžių korespon- 
lento paklydimų, išplaukiančių 
iš nepakankamo jo’ lankytų 
nrestų pažinimo.'Straipsnio ant
raštė skamba: Sovietinė Lietuva 
ir jos Bažnyčios. Antroji antraš
tė tokia: Nuo maitšaujančio 
Kauno iki “naujojo’" Vilniaus.

“Beverk šimto kilometrų ne- 
sovietiškai aukštos kokybės auto
strada jungia seną ir naują Lie
tuvos sostines. Tiktai mėlynai 
nudažytas dviejų aukštų suomių 
stiliaus buvęs muitinės namelis 
dar žymi sieną, kuri laikotarpy
je tarp abiejų karų skyrė lenkų 
užimtąją Vilniaus sritį nuo' ne
priklausomos valstybės. Prievar
tos būdu lietuvių vyriausybės 
būstinė buvo Kaunas, iš kur 
pradžioje demokratinis, vėliau 
autoritetinis nacionalistinis kabi
netas veltui spaudė didžiąsias 
valstybes ir Tautų Sąjungą pa
galiau išspręsti Vilniaus klausi
mą. Jis galų gale buvo išspręs
tas, tačiau ne taip, kaip lietuviai 
manė. Stalinas grąžino Neries ir 
Vilijos santakoje, išsidriekusią 
sostinę jos pirmykščiams savi
ninkams, privertė juos betgi tuo 
pat metu pasirašyti tarpusaviu 
pagalbos paktą. Viename sovie
tiniame pasakojime dėstoma, 
kad sutarčiai pritarta “su dide
liu džiaugsmu” ir kad ji teigia
mai įtaigojo “revoliucinį pakili
mą Lietuvoje”, nes sutartis su
darė “palankią užsienio politikos 
būkle”, kuri pagaliau paveikė 
šabloniniu būdu paskirtus “liau
dies seimo” deputatus 1940 m. 
liepos mėnesį “prašyti”, kad res

paskendimo. Visa tai atsitiko 
ties Nemuno upe (vokiškai: Atė
mei. lietuviškai: Nemunas), ku
ris teka lies svarbiausiąja vieto
ve Kaunu ir 150 kilometrų 
į vakarus pasiekia Sovietską. 
kuris kitokiu pavadinimu suvai 

t d’no pažymėtiną vaidmenį isto
rijoje. Miestas vadinosi Tilžė. 
1807 metais susitiko ant plausto, 
puošniai išdabinto’ brokadu ir 
šilkais, upės viduryje Napoleo 
nxs ir Aleksandras 1. Jiedu pa
tvirtino rusams nelauktą impe 
r’aiinį interesų sferų
mą, susietą su sąjungos |>akei- 
tiniu Maskvai. Tilžės susitarimas 
netrukus iširo, ir po penkerių 
metų Grande Armee peržengė 
Nemuną jos žygyje į Maskvą. 
Korsikietis stovėjęs ant kalves 
netoli Kauno ir iš ten stebėjęs 
kariuomenės persikėlimą. Tele- 
vagonėliai kelia iš buvusios pran 
eūzų ambasados, kur dabar įsi 
kūrė Dosaaf skyrius (prieš — ir 
potarnybinio’ kainio pasiruošimo 
draugija), iš miesto į Napoleono 
kalną.

Masinis protestas

Dėl istorinių priežasčių Lietu
va via vienintelė sovietinė res
publika. kurios tautinė opozici
ja remiasi masiniu judėjimu. 
Kaunas yra tos srities centre, 
kuri po antrojo pasaulinio karo 
ilgiausiai priešinosi sovietinei 
okupacijai. Micliail Suslov, šiuo 
metu politinio biuro narys ir 
Maskvos aukščiausios vadovybės 

s ideologas”, gavęs pa
jotu voj e atkurti so vie
ką. Uždavinys buvo 
nekaip laukta. Lietu- 

i susibūrė miškuose ir 
ssdešimtaisiais metais 
s užpuldavo kaip par

tizanai. Dar 1957 m. raudonoji 
armija surasdavo' ištisus rezis
tentų kovotojų ginklų sandėlius 
ir atskirus tankus, paslėptus šie
no kūgiuose. Vengrų sukilimas 
iššaukė ir Kaune neramumu, o 
po trijų metų vyko didesnės 
“valymo” akcijos partijoje ir 
kultūros gyvenime. Laidojant 
Romą Kalantą, jauną komjau
nuolį, 1972 m. gegužės mėnesį 
susideginusį miesto parke, jam 
protestuojant prieš religinių ir 
tautinių tradicijų smerkimą, de
monstrantų minia išaugo iki ke
lių tūkstančių. Tiktai antrą die
ną pavyko karinio sustiprinimo 

, .... .. . x. , . i dėka numalšinti neramumus.,del gi dar reikėjo isstatyti kopi-j 
jas, visur esanti vadovė paaiš-| 
kino: “Taip, čia turėta vietos”.} 
Ji dar pridurmai pastebėjo, kad 
stiklas ir akmuo gerai derinasi.

Viena iš “perkrikštytų” baž
nyčių pavadinta Nrkalojaus I 
vardu, kuris norėjęs padėkoti 
už stebuklingą išsigelbėjimą nuo

publika būtų priimta sovi tų im
perijon. “Prašymas” buvo pa
tenkintas. Šiandien Kaune esan
čiu svetimu valstvbiu ambasadų 
rūmai liudija,* kad čia kadaise 
būta kitaip.

Stiklas ir akmuo

Kaimo, vokiečių ordino fc‘Ka- 
uen”, carų karūnos “Kowno'“, 
centras šiandien paverstas pės 
čiųjų zona, kuri įrengiama pa
vyzdiniam, parodomajam turiz
mui. “Tulpės” kavinėje, kurios 
lange esantis raudonas užrašas 
primena “Solidarncšc” būdingą 
braižą, galima suvalgyti kaip ir 
kitur Sovietų Sąjungoje tipingų, j 
per daug užsaldintų pyragų bei į 
pyragaičių ir nuskalauti kvapniu į 
“čiorny”. Naujai nudažytos ir 
patrauklių iškabų krautuves 
gundo prisipirkti, bet viduje 
viešpatauja griežta nepriteklių 
doktrina pagal realinio socializ
mo skirstvmo' savivale. Netoli i 
nuo bulvaro stūkso viena .iš ka
daise buvusių 'katalikų bažny- 
či ų, kurios d e vy nio likt a jam e
šimtmetyje pagal įstatymą iš 
Petrapilio turėjo būti paversta, 
rusų stačiatikių maldos namais. 
Bažnytinis pastatas tarnauja da
bar, kaip ir daugelis kitų, laicis
tiniam tikslui. Kai]) vitražo ir 
skulptūros muziejus jis pasižy
mi tuo, kad Išstatytos akmens 
figūros tėra Kopijos (originalai 
sudėti Vilniuje). Į klausimą, ko.-

i

Imc

greičiausia žymėjo visos protes
tų bangos pradžią, kuri turėjo 
prieš akis ne tik tikybinius rei
kalus. Nuo 1972 m. išeina “Ue- 
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka’’, nežiūrint visų pastangų ją 
nutildyti smurto priemonėmis. 
Kili požemio leidiniai — jų skai
čius pakilęs iki 15 turi aiš
kesnį tautiškai pabrėžtą pobūvį. 
“Aušra“ perėmė pavadinimą iš 
leidiniu, spausdinto tarp 1883 ir 
1886 m. Rylų Prūsijoje, kai no
rėta išvengti spaudos draudimo 
lotyniškomis raidėmis. Anksty- 
vesnioji “Aušra” vaidino svarbų 
vaidmenį tautiniame atgimimo * 
judėjimo šimtmečio sąvartoje. 
Tikybiškai paremtos laikysenos 
platų užnugarį rodo taip pat be
veik 150.(MX) lietu viii pasirašyta . 
peticija, kuria reikalaujama grą- . 
žinti Klaipėdoje valdžios konfis
kuotą bažnyčią.

(Bus daugiau)
(Iš Europos Lietuvio)

Tiek Vilniuje^ tiek ir Kaune įvy
kę pakartotinių didesnių de 

i monstracijų ir susidūrimų su 
milicija ryšium su sportiniais 
renginiais (1960, 1075, 1977).

NORI ĮŠALDYTI 
ATOMINES RAKETAS

CIURICHAS. —x Šveicarijoje 
posėdžiauja Amerikos ir britų 
komisijos, kurios nori rasti 
bendrą kalbą atominės raketoms 
įšaldyti.

Prez. Reaganas pasiūlė išvež
ti iš Europos visas vidutinio dy
džio raketas, bet Sovietų .valdžia 
nesutiko. Ji norėjo išimti iš ga
limo kovos lauko visas vidutinio 
dydžio, raketas, šiuo reikalu abi 
pusės negalėjo’ susįltarti.

Kas svarstoma, uždrausta vie
šumon skelbti. Pasitarimuose 
dalyvaujantieji atstovai ?meko 
tuo reikalu nepasako. Dabar vis 
dėlto viešumą pasiekė žinia, 
kad svarstomas klausimas įšal
dyti visas vidutinio dydžio ra
ketas. Ką jie siūlys;--daryti su 
“įšaldytomis” atdfaihėirns' rake
tomis, tuo tarpu dar neaišku; .

— Mirė Juozas A. Dūda, ku
piškėno A. Dūdcfe. anūkas, slaps
tos iš Tilžės '■ parvežtą- -slaptą

V spaustuvę • • ' * ;

MARIJA NOREIKIENS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS B EUROPOS SANDĖLIŲ

ATEINA LIETUVA,

ReglrtrootM vikrtI>lnJDMi 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69ih St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2757

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

■■IBM
JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, m 

c BtnsmNGAi HPTuxnn receptai • faknu mat sav 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

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

ir patarė mums toliau studijuotu

• LITERATŪRA, lietuvių Htėratūros; * meno Ir tuoksiu 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą,:Vinc€ 
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 tt 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio. V. KaJubos, A. Rūtštelės ir A« Varnu 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik K5.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja Į2.

ę VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS^ Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite* 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už S2. <

• LIEi U VISK A SIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJausks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritervardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J voklefių kalbjL Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

e K4 LAUMES L®M£, rašytojos Petronėlės Orintaltėa atd- 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr< 
maišiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

o JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupnft> 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne

t Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
I riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
| Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

e SATYRINIS NOVELES, ML Zo^enko kūryba, J. Valtlfie 
i yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

> i Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Hatated St., Chicago, 
į | IE S0M8. Užsakant paitiĘ MhMmifc

Ž vertimu. 200 p*L knygoje 
B I 
ft ! Knvortf ffinnimra Nir

a ^3 — Naujienoj Cbvago, 8, UL
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per 
nėra
reu-

mus. Tai apgaulė, kurios mes visi 
lietuviai turūne ižveugti Tik gy
dytojo paarti natHfekinję vaisr 
tus, ir pildykime visus jo pata
riamus vaistu pakeitimus. naudotis šiandieniniu medicinos 

pajėgumu įvairiose ligose, įskai
tant ir sąnarines negeroves.

Pasiskaityti: Michael Gordon, 
M.D. Old Enough to feel Better. 
Chilton Book Co. ■

xai wanr cbmak boad 
KMNMMOU&
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me tikėtis paKBgvuumo net 
sunkioje Sgoje. Čia vėl jvrisimm 
tinas bijojimas savęs, 
niekdarbį^ — 
Mat, zmogvs
šunkelius. Tada labai sunku 
jam išeiti i tikron sveikatos ve
dantį kelią. Bet mes. turime tokį 
kelią susirasti ir tik juo eiti.

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių žinių populiarus perteikimas 

TON Ar ADOMAVIČIUS, M. D.

nimą, o prieš tai buvo paliegėliai.

Žodis apie kaulų-sąnariu 
mankštintojus

Daugelis žmonių su sąnarių 
negerumais kreipiasi ne pas gy- 

kai Į dytojus, bet pas chiroprak tikus, 
umatoidinio artrito į osteopatus ir dar kitokiais 
Kc'rtisono injekcij

Krioklys, virste bevirsdams nuo uolų stačiai, 
Šaltiniui gydomam pasakė išdidžiai 
(Kuris šalikelėj vos matomas tekėjo, 

Bet savo gydoma galia garsėjo): 
“Nejau nekeista? Toks tu mažas,

Ir tavy vandens tiek maža, 
0 prie tavęs svečių gausybė begalinė? 

Nenuostabu, kad prie manęs sustos neretas, 
Bet ko gi eina prie tavęs?’’ — “Sveikatos”, — 

Kukliai jam sušnarėjo čia šaltinis.
(J. A. Krylovas — Pasakėčios; vertė J. Valaitis)

šiai veikia imamas, reguliariai: 
keturis ar šešis kartus dienoje. 
Čia nedarykime klaidos, dauge
lio iki dabar darbiuos: sąnarių 
ligoje reikia imti-^aspiriną net ir 
tada, kai sąnariu neskauda. Ne
galima pačiam žmogui mažinti 
imamą aspirino dozę, gydytojui 

ir ne- 
nuo

savo sunkią sąnarinę negerovę, 
o mėgina savaip ir pas ne-gydy- 
tojus ją tvarkyti. Tvarkykime

var
dais pasivadinusius ne gydyto
jus. Daugelis apturi palengvi ui

tis sergant tikra, poniška liga 
tgOSdk

Aspirinas yra geriausias 
vaistas visokių tižiu 

artritas^

SAUCYLATAI ^ALICYLA-. 
TE) iš karklo (gluosnio) gau
nami vaistai formoje paprasto 
aspirino, ar su apvalkalu aspiri
no (išvengimui skrandžio jau
dinimo) yra veikiausieji vaistai 
įvairios rūšies artritams, tvarkę-, 
ti. Aspirinas sumažina skausmą,

see us for 
financing 

IT OUR low urts

Ne vaistais artrito gydymas
Fizinis gydymas (physical 

therapy) apima vietinę drėgną 
šilimą, masažą, vandens srove 
gydymą (whirlpool), trumpų 
bangų radiaciją (shortwave ra
diation), į tvarsčius įdėjimą, 
mechaniškas, pagalbas ir moky
mąsi vaikščioti. Taip talkinama 
įvairių rūšių artritus gydant. Ge
rai pritaikytas virš minėtas gy
dymas, nos ir nepagydo artrito, 
bet skausmai palengvinami ir 
sąnario naudojimas pagerina
mas. Pensininkams reikia pa
tiems treniruotis — judinti są
narius ir gauti pagalbą iš specia
listo* masažisto. Toks gydymas 
yra visam amžiui artritikui pri
taikomas, o ne vien tik kokiai 
savaitei kitai.

Kada artritikas ope
ruojamas?

ILUm’ORU CONN, APYGARDOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ, šokusi 1957 m. birželio 30 d. Pirmojoje Lietuvių Tau
tinių šokių šventėje, Chieagoje. Vadovė buvo K. Marijošienė

įvairiopų nesam ų negerovių įkal
bėjimo. Daugiau apie gydymąsi 
pas chiropraktikus (cluroprac- 
tors) kitą kartą.

Išvada: Bėkime nuo tokio sa
vęs. kuris nesigydo teikiamai

sės rovuas r. uaigi*.
Jaunimo vardu kalbės pane ė 

Macey. Vakaro vedėju bus B. 
Burdulis. \

Meninę dalį atiks “Aido cho
ras, kuriam vadovauja tv. Fran- 
ciškaus vienuolyno seselė Fran- 
cesca.

įėjimas į šį parengimą - ban
ketą astuoni doleriai ir 50 centų 
asmeniui-

Tikėtai - bilietai, prie įėjimo 
nebus parduodami, todėl įsigy
kite pas komiteto narius iš ank
sto. Įg

Visi Pittsburgh’© ir apylinkės 
lietuviai yra kviečiami šiame 
minėjime dalyvauti. į 

pilsburgletis

AUTOMOBILIŲ DARBININ
KAI LAUKS IKI RUDENS
DETROIT, Miete. — Amerikos 

automobilių darbininkų unijos 
vadovybė nesusitarė su General 
Motors bendrovė dėl naujo dar
bo kontrakto sąlygų. General 
Motors bendrovė pačioje pra
džioje paprašė kad darbininkai 
suliktų sumažinti gaunamą va
landinį atlyginimą.

Automobilių darbininkų uni
jos pirmininkas Douglas A. Fra
ser pasakė kad galima būtų 
kalbėti apie sumažinimą, bet ne 
apie tokį, kokio GM bendrovė 
pageidavo. Derybos tęsėsi. IV 
dviejų savaičių pasirodė, kad ne
bus prieita prie laukiamo susi
tarimo, kuris įgalintų bendrovę 
pagaminti pigesnius automobi
lius ir sunkvežimius. General 
Motors atstotąjį vįįTbandė įrodi
nėti, kad"’japonai, vokiečiai ir 
britai gamina automcrbiliusjuž 
žymiai mažesnį atlygmitną.’ Jei 
Amerikos darbininkai gautų kiek 
mažęsnp atlygmri^^Uida' tiįitų 
galima, daugiau automobilių par- 
duoti už žemesnę 'kainą, būtų 
galimybių įtraukti į dirbančiųjų 
eiles daugybę bedarbių...

Jeigu unija nesutiks sumažin
ti atlyginimo už darbą, tai ben- 
dorvė turės perkelti automobi
lių gamybą į kitas vietas, kur 
galima pagaminti automobilį žy
miai pigiau.

Unijos vadovybė nesutiko 
tiek nusileisti ir nepanoro atsi 
sakyti nuo naujų reikalavimų. 
General Motors bendrovė nu
traukė pasitarimus ir dabar at
leis dar daugiau darbininkų.

Sekančiam kartui jie sueis 
tartis tiktai už šešių mėnesių. 
Išvada aiški: bus pardavinėja
ma daugiau užsienyje gaminamų 
automobilių. . ;

Dabartinė medicina pažengė 
• taip toli, kad gali atstatyti susi- 
į nešiojusias kai kurias sąnario 
' dalis. Sakysim, kai klubikaulio 
Į (hip) galvutė taip susinešioja, 
j kad žmogui darosi sunku vaikš 
čioti be skausmu, tada galvutės 
pakeitimo operacija daroma (hip 
replacement surgery). Nebijoki
me tokios operacijos pensininkai I

Nauja klubikaulio galvutė da
roma iš specialaus plieno, sąna
rio dalys, viena kitą liečiančios, 
apdengiamos sintetine medžiaga, 
taip, kad sąnarys ima judėti 
švelniai ir lengvai. Ypatingas 
klijus sutvirtina sąnario dalis 
prie kaulų. Dauguma žmonių 
ima vaikščioti už kelių dienų po 
tokios operacijos, žinoma, pil
nam atsigavimui ir atsistatymui 
prisieina kiek ilgėliau užtrukti, 

vengiama nuolatiniai ] Daugelis pensininkų po tokios

gydymas

Ponų ligą (persivalgant, vyną- 
svaigalus vartojant} ^ PODAG
ROS (gout) artritą prisieina gy
dyti vaistu, vadinamu COLCHI
CINE. Labai mažos tabletės (po 
pusę miligramo), imamos per[ nepatarus. Imant1 aspiriną 
burną, arba tas vaistas leidžia-! skaudant, apsisaugoma 
mas į veną. Aspirinas šidje ligo- į skausmų, o ne tik jie palengvi 
je nenaudojamas. Ne aspirino į narni, 
rūšies prieš uždegimą 
naudojami aštraus 
sąnarių uždegimo atveju.

Idant išvengus aštrių atakų, 
prisieina naudoti šlapimo rūgštį 
kraujuje mažinančius vaistus. 
Taip pat mažos, dozės eolchici- 
nd imamos ilgą laiką irgi saugo 
žmogų nuo poniškos, ligos ašt
riu atakų. * v

Netikios poniškus ligos (pseu- 
dogout) artritas gydchias prieš 
uždegimą vaistais, o taip pat ir 
kortisono injekcijomis į sąnarį. 
Prieš korlisono adatą, prisieina 
ištraukti iš sąnario skystį, tada 
sužindlna, ar nėra supūliavimo. 
Po aštraus sąnario uždegimo 
tvarkymo, šioje ligoje nereikia 
Rg° gydymo išvengimui naujų 
atakų, kaip kad prisiima gydy-

Pittsburgh, pa.
Lietuvos? Nepriklausomybes h 

minėjimas Pittsburghe

Vasario 16-tos minėjimas Pitts- 
burgh’e, banketo formoje, įvyks 
šių metų vasario - February 20- 
tą dieną, šeštadienį, Lietuvių 
DmugŲos name, 1725 Jane St.. 
South Side, Pittsburgh, Pa.

Penktą valandą vakare bus 
susipažinimas, o šeštą valandą— 
vakarienė, kurią paruoš Edward 
Savolskio — Conrad

Po vakarienės bus 
atliekama meninėvaistai j Kai kurie žmonės nepakelia 

podagrinio į SALICYLATŲ (ASPIRINO), o 
• kartais aspirinas jiems neveikia.
Tada imami ne aspirino giminės 
prieš uždegimą vaistai — jie esti 
mažiau pavojingi už kortisoną. 
Tokių vaistų yra dabar daugy
bė. Jų nė vienas nėra geresnis 
už kitą, šitą tiesą gerai prisimin-

i kite ir nesileiskite niekam už no- L 
! sies vedžiojami, r Tik bandant 
kuris tani žmogūi vaistas 
veiklesnis, imama jį vartoti.

Kaip kortisonas artriti- 
kams naudojamas?

Kortisonas. (Cortisone) 
burną imant reguliariai 
naudojamas artritus (ypač 
matoidinį artritą) gydant. Bend
rai imant

! jį vartoti. Mat, tas vaistas šutei- i operacijos gyvena aktyvų gyve- 
kia nenaudingus pasalinius vei
kimus: silpnina kaulus, pakelia 
kraujospūdį, išpttjia žmogų, su
kelia cukraligę. '

Visai kitas reikalas suleidžiant 
j, kortisoną į sąnarį! sergant gout, 
| pseudogbut, ostddartritu ir I 
j kuriomis 
I fonnomi;

tuojau palengvina skausmus. Ta
da .gydytojas gali pradėti kitus į mą. Tai butų viskas gerai, jei 
vajstus ligoniui duoti, ar imli j ne-gydytojai nesiimtų gydytojo 
sergantįjį gimuaaĮikuoii, mass • darbų. Jie p-emiečia (X4tey) ir 
žuoti (physical rehabilitation)

O kaip su auksu gydymu?
Aukso druskos ir prieš mate

riją vaistai (anlimajarial drugs) 
; kartais naudojama sunkioms 
reumatoidinio arttito formoms 
gydyti. Nauji vaistai (PENTCH^ 
LOMINE) katate irgi vartojami.
l ie vaistai tam tikru būdu vei

kia žmogaus ATSPARUMU (Im
munological systertį),.kuris kaž 

j kokiu būdu palaiko* artritinę li
gą aktyvią. Juos vaisius priimi- 

į nėdaiiM žmonės kna daugiau 
; sirgti infekcijomis, Todėl ir vėl 
prieiname prie pradinio gydymo 
(aspirinu) kaip geriausio.

Caterers.; 
kalbos ir 
programa.

Programą, įžanginiu žodžiu, ati
darys Amerikos Lietuvių Tary
bos, Pittsburgh’o skyriaus pirmi 
ninkas Vytautas-Vito Jucius.

Pagrindinę kalbą pasakys Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way n jmisgahrtyl

visokius

rlyrurgišku būdu 
galvutę ir vh i 
dirbtini. Tok

I aiškina uivko nenusimanąuciani 
j žmogui, įkalba varias ligas.
I Po k> vis liepia'ateiti, per mėne- 
j sius taip iš žmogaus čiulpia Ža

liukus.
Kai jie nieko nepadeda, tada | 

žmogus su apleista negeroje. 
Kieipiasi pas gydytoją. Masažas 
yra naudingas dalykas. Jį dau
gelis nusimanančiųjų gali attikti

-i Thur.3*8 gate
D SUBURBS SUKS IMS

SANARINSS NEGEROVES (3)
A menki’th turi labiausiai bijori ne ko kito, 

<* r ik pat? savęs.
(Franklin D. Roosevelt)

Ta p pat ir lietuvis sąnarmiu t bar yra labai sėkmiiigps klubi- 
negemrių sntyje, u Uup M ir‘kaulio srityje. Tadą žmogus pė 
Kitosr turi lakiausi i tajiX’ j kgla pa leg ai jbdįti skal
pais sa<ęi savo niek darbų, mų mažiau turi. 
be^gycUnt sąnarių ligas. Na. 
ko tuk* sąnartnės negeroves s 
vuiūAa^ rH'kšsi gal v oja ? Ja« 
m sunką hgą pjts. Jis kinu 
V’Mjkių perėjikių paKnnm. J 
nešioja varines apyrankes aj 
skaudamų sąnarių. Jis ei 
kau ų man k ši m lojus. Ji 
vaisius pagaj savo supriiuną. 
suot&ką ;r pažiūrą. Jis ncpiklo 
gydytoju nurodymų. Taip ir tū
žmais būdų kitaip jis save žudo. 
Todėl t krai kibiausiai bijJti jte 
turi pats savęs.

t’ž tai mes stenkimės sa^u a^ 
menybes bent kiek sužmo^inli. 
Ūda pajėgsime savas įvaii lopas 
negeroves, įskaitant ir sąnanncs. 
sėkmingiau tvarkyti

Nėra vienodo artrito gydymo
Pats geriausias artrito itydy 

mas priklauso nuo artrito rūširs 
X nuo kitų negerovių, tą patį 
žmogų kankinančių. Tc<lėl nėr. 
vienu ir vienintelio, geriausio 
gydymo visų ruiių artritams 
Kiekvienam jų ir kk-kvienam 
ligoniui turi būti savitas- gydy 
Titas.

Ptisistatykiiiir sau įvairias art
rite’ rūšis. Tada bus aiščteu ka- 
tuc reikalas yra su tuo nevieno
do artrito gydymo.

Jei sergi sunku OSTEOART
RITO forma, kursi ap’ina dideli 
sąnarį, gydymai apims drėgnos 
Himos pritaikymą skaudi mo 
sąnario srityje, ramybės s^n> 
ryi davimą ir to sąnario nej id. 
nįmą, įdėjimą i pntaiky Ilu 
tvarsčius bei gulėjimą lovoje Iš 
vaistų reikės naudoti sumažini
mui uždegimo: aspiriną bei ’ įe 
na kurj kitą S naujųjų vantų. 
Tik labai retais atvejais, ir tik 
trumpam laikui, gali prakali 
suleisti kortiscKo adatą į skitu 
dama vietą. Būtinai reikia vdig 
ti dažnų kortisono injekci. ų, 
nors po jų pacientas jaust a 
’kaip danguje”. Reikia bendr? , 
visapusiškai gydyti tokią sąnar> 
nę, negerove, one vi.n konisa^i 
idatoniis. Jos nepagydo šios 
gos.

Jei pasitaikys, kad klubo 
narys bu* laitai ligos apimtas, ji 
sąnannė kremzlė laimi apardė 
L<, o ligonis bus bejėgis vaik< 

prašaliu 
klub kaulį 
los i 't a ‘ v 

operaeijdi 4?

Reumatoidinio artrito 
gydymas

Jrt sergi sunkia reumatoidinio 
vtrhv fvrmi, prisieis gydytojo 
Imtoje e<ant imti dideles dozes 
asp-nno (kartais kitokie prieš 
lUdepimą vaisto). Retais atve
jate specialūs vaistai (kaip auk- 

esti vartojami sunkaus tds 
riišo artrito gydymui. Aukso 
druskos injekuojamos, šitoks 
gydymas turi būti pravedamas 
patyrusio tokiame gydyme gy
dytojo. bendradarbiaujant su 
šeimos gydytoju Mat, auksas 
kai kuriems pacientams pasiro
do e<as labai nuodingas. Tik 
virš minėtam gydymui nzpadc- 
dant, auksas esti vartojamas.

t 7 tai visi pacientai gerai ži
nokite. kad pačioje pradžioje 
lokio artrito gydymo reikia bū
tinai pildyti gydytojo nurody
mus: imti labai didelėmis dozė 
urs aspiriną. Kito geresnio gy
dymo tokios rūšits artrito nėra: 
Daugiausia tokiems artritikšims 
padeda aspirinu didelės dozės.

Būtinai toks ligonis neturi 
mėtytis į šunkelius. Jis turi ži
noti. kad ši artrito forma gali 
Initj pati sunkiausia. Juokų nėra 
ko krėsti. Žinoma, kad nereikia 
naudoti |xt televiziją rodomus 
apgavikų vaistus. Tai tiesiog 
žmogaus išjuokimas. Valdžia lei
džia tuos skelbimus, tikėdama, 
kad žmogus nebu> toks paikas ir 
susipras jų skelbiamų vaistų 
nenaudoti. Tik pasiklausykite, 
kai valdžia leidžia jiems skelbtis, 
nes ji žino, kad tu jų skelbiami 
maišiai niekam tikę. Jie skelbia- 

angliškai. Išvertus jų rekla
mą. ji šitaip skamba: “Turėda
mas menką (minor) sąnarių ne
gerumą. laikinam (temporal) 
pakngxinimui naudok šitą vais
ią”. Taigi, kuris iš mūsų lietu 
vhj būtų toks minkštagalvis, 
kad dėl niekų jis leistų savo pi
nigus Juk dėl menkniekio mums 
nereikia jokiu vaisto. Itesilsėsi ir

tiMckis praeL. Mums svar- 
adėti žmogui sunkioje ligo- 
I tokioje nė vienas televizi- 
rutkmias vaistas mums ne- 
į aileli. Tik gydytojo žinioje 

l adauius. gydykis sunkų artritą.
fj*p pai m kreipkime dėmesid 

j % x.kuK vaitus, vietoje aspiri
no mums |>er televiziją siūlo-

WITH REPAYMENT 
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9»n»ll* Kaurui. Čia matom* »*n<ii medini Aleksoto tiltą per Nemuną. Tai yra labai reta nuotrauką

VILNIUS.IR KAUNAS

IGNAS SERAPINAS

Kazys Binkis — talentingas kūrybinio 
išreiškejasnerimo

v Kazvs- Binkis

Daugelis priežasčių yra akty- paliko Kauną ir grįžo atgal į šiai
* 1 • 1 • • t • 1 • . 1 s t J t . 11 • . 1

vlos dalininkės, nulėmusios sa- i 
Vitos lietuvių literatūros gerokai 1 
suvėlintą pradžia. Viena bene i 
pati svarbiausia, visu ūgiu pra- : 
sikišanti pro kitas smulkesnes I 
— vra mūsų- tautos lemtis nuo 
amžių įsikurti tarp piktų kaimy
nų. Jų fizinė ir dvasinė prievarta 
padarė tai, kad mūsoji kalba, 
prieglobstį berado’ tik kaimo 
šiaudinėse pastogėse. Bajorija ir 
negausi iš jos kilusi inteligentija 
(su niažbnūs išimtimis) nuėjo 
tarnauti svetimiesiems. Be savo
sios spaudos, be savos kultūros 
puoselėtojų tauta . merdėjo ir 
duso.

' Iš svetimųjų dusinamus tau
tos kur-iie-kur ėmė kaltis ir vėrž 
tįs į gyvenimo šviesa negausios 
atžalos — per šimtaiecius susi
telkęs dvasinis tautos poten
cialas. - ’

Viena iš tokiu nesuvaldomu 
jėgų, .didžiai talentingų, šakotų, 
lietuvių literatūroje pasireišku
sių proveržųturime prieš ke- 
tūriaš’ dešimtis metų mirusio" 
subtilaus lyriko, humoristo, dra-. 
maturgo, beletristo, naujųjų li
teratūros formų bei idėjų ieško
tojo, rašytojo Kazio Binkio as-: 
menyje.

Rašytojo gyvenimo 
3. bruožai -

Kazys Binkis — mažažemio 
ūkininko sūnus. Gimė 1893 m: 
lapkričio 4 d. Gudelių km., Pa 
pilietis.. Biržų ajis. Iš tėvo ga^ 
vęs lietuviško ir rusiško rašto 
pažinimo pirmąsias xinias, būsi 
masis rašytojas' Kazys 1908 m 
baigė Papilio' pradžios mokykla 
ir įstojo į “Saulės” mokytoju 
kursus Kaune. Atidarius B:r 
žųose keturklasę mdkyklą, jis j

mokyklą nutraukto mckslo joje į 
lesti. Tikėdamasis gauti slipen-t 
diją, 1910 m. vėl palikęs Biržus,! Žymiausias Šveicarijos dien- 
U " 1 * ; * —:-I:-
kėje Vsrancavo' dvare buvusią 
žemės ūkio mokyklą. Čia jo vil
tys sudužo: lauktosios stipendi
jos negavo, todėl iš šios mokyk
los turėjo pąsilraukti.

Kad galėtų padėti sūnui tęsti 
mokslą, motina (tėvas jau buvo

Šveicarijos korespondento akimis

K.B. įstojo į Švenčionių apylin-! raštis Neue Zuercher Zeitung
1981 nu gruodžio 28 d. paskelbė 
ilgę savo Maskvos koresponden
to straipsnį ap?e sovietų Lietu
va. Kores]>ondentas.lankėsi Kau
ne ir Vilniuje. Straipsnio ištisą

j kėlė į Kauną, čia greit gauna 
m:ręs), pardavusi ūkelį, persi- darbą Spaudos biure. Želiecvš- 
kėlė į Biržus, ir-išsinuomotame jtiuį pagrobus Vilnių, jis įstoja 
bute laikė mokinius. Tuo pat savanoriu į Geležinio’ Vilko pul- 
būdu vertėsi iri persikėlusi į Vii- ir jam parašo Geležinio Vil
nių, kur 1913 m. Kazys priva- maršą. Pulko vadovybės at-
č’.ai ruošėsi brandos atestato eg- komandiruotas į “menininkų ba- 

’ ’ tąlioną”, drauge su K. Petraus-
susipažind su jau pasireiškusiais Į ku, S. Šimkum ir A. Sodeika 
poetais — L. Gira, F. Kirša ir važinėjo po pafrontės vietas su 
kitais.

Pirmaisiais savo literatūriniais 
.darbais K-. Binkis pradėjo reikš/ 
lis 1909 m., vos pradžios mokyk
lą baigės — penkiolikmetis jau-, 
nuolis. Pirmieji jo poezijos da
lykėliai buvo atspausdinti “Vil
tyje”, “Vaivorykštėje“, “Pirma
jame Bare”. Atsidūręs ^Vilniuje, 
suredagavo almanachą “Snie
gams tirpstant“.

Pirmojo pasaulinio karo pra
džioje K. Binkis Vilniuje baigė; 
trumpalaikius mokytojų kursus, 
vokiečių .okupacijos, metu grįžo 
į savo gimtąją apylinkę ir moky
tojavo Papilio pradžios mo-. 

, kykloje. ' -
1918-1919 m. įsiveržę į ryti

nės Lietuvc's dalį komunistai, 
bandė K. Binkį pagauti ant savo 
meškerės. Bet nei tada, nei 
1910-41 m. jis savo kūriniais ne
pagarbino raudonųjų stabų. Lie
tuviams bolševikų gaujas iš sa
vo žemės išvijus ir Vilnių už- 

j ėmus lenkams, K. Binkis persi-

būdu vertėsi ir persikėlusi į Vil

zaminams. Čia begyvendamas

ką ir jam parašo Geležinio Vii-

koncertaiš.
Išėjęs iš kariuomenės, K. Bin- 

! kis 1920-1923 m. su pertrauko
mis Berlyno universitete studii 
javo literatūrą ir filosofiją. Bet 
čia studijų iki galo neprived^'ir 
jokio' diplomo neįsigijo. Mat, 
jam labiau rūpėjome pačios'stu
dijos ir ne mokslo diplomas, o 
susipažinti su Vakarų Europos 

: Jiteratūros srovėmis. Ypač jį su
domino ten bebaigiąs blėsti eks
presionizmas ir‘iš Rusijos atkly
dęs futurizmas.

Apie grįžusį į Kauną K. Binkį 
tuojau ėmė burtis naujovių iš-; 
troškę naujieji literatai. Pirma-. 
dienais jie rinkdavosi į K.B. bu
tą literatūrinių problemų svars
tyti ir naujų kelių literatūrai 

1 ieškoti. Iš tų svarstybų sambū
rio ^<ilo tada pagarsėjęs “Ketu
rių Vėjų” sąjūdis su to paties 
vardo neperiodiniu žurnalu.

(Bus daugiau)

vertimą pateikiame, neatitaisę 
kai kurių akivaizdžių korespon
dento .paklydimų, išplaukiančių 
iš nepakankamo jo' lankytų 
nrestų pažinimo.'Straipsnio ant
raštė skamba: Sovietinė Lietuva 
ir jos Bažnyčios; Antroji antraš
tė tokia: Nuo maitšaujančio 
Kauno iki “naujojo’* Vilniaus. ,

“Beveik šimto kilometrų ne- 
sovietiškai aukštos kokybės auto
strada jungia seną ir naują Lie
tuvos sostines. Tiktai mėlvnai 
nudažytas dviejų aukštų suomių 
stiliaus buvęs muitinės namelis 
dar žymi'sieną, kuri laikotarpy
je tarp abiejų karų skyrė lenkų 
užimtąją' Vilniaus sritį nud ne
priklausomos valstybės. Prievar
tos būdu lietuvių vyriausybės 
būstinė buvo Kaunąs,"iš kur. 
pradžioje demokratinis, vėliau 
autoritetinis nacionalistinis kabi- 
netas veltui spaudė ' didžiąsias 
valstybes ir Tautų Sąjungą pa
galiau-išspręsti Vilniaus klausi
mą. Jis galų gale buvo išspręs
tas, tačiau ne taip, kaip lietuviai 
manė. Stalinas grąžino Neries ir 
Vilijos santakoje, išsidriekusią 
sostinę jos pirmykščiams savi
ninkams, privertė juos betgi tuo 
pat metu pasirašyti tarpusavio 
pagalbos paktą. Viename sovie-, 
tiniame pasakojime: dėstoma; 
kad sutarčiai pritarta “su dkfe- 
liu džiaugsmu” ir kad ji teigia
mai įtaigojo “revoliucinį pakili
mą Lietuvoje”, nes sutartis su
darė “palankią užsienio politikos 
būklę”, kuri pagaliau paveikė 
šabloniniu būdu, paskirtus “liau
dies seimo” deputatus 1940 m. 
liepo's mėnesį “prašyti”, kad res-

publika bjjtų priimta sovietų im
perijon. “Prašymas” buvo pa
tenkintas. šiandien Kaune esan
čių svetimų valstybių ambasadij 
rūmai liudija,» kad ;čia kadaise 
būta kitaip, 

i • J v * <

Stiklas ir akmuo
- /. .r ■« ,

Kauno, vokiečių ordino “Ka- 
uen”, carų karūnos “Kowno”, 
centras šiandien paverstas pės
čiųjų zona, kuri įrengiama pa
vyzdiniam, parodomajam turiz
mui. “Tulpės” kavinėje/k orios 
lange esantis raudonas užrašas 
primena “Solidarncšč” būdingą 
braižą, galima suvalgyti kaip ir 
kilur Sovietų Sąjungoje tipingų, 
per daug užsaldintų pyragų bei 
pyragaičių ir nuskalauti kvapniu 
“čiomy”. Naujai nudažytos ir 
patrauklių iškabų krautuvės 
gundo prisipirkti, bet viduje 
viešpatauja- griežta nepriteklių 
doktrina pagal realinio socializ
mo skirštymd savivalę. Netoli 
nuo bulvaro stūkso viena .iš ka
daise buvusių, katalikų bažny
čių, kurios devynioliktajame 
šimtmetyje pagal- įstatymą iš 
Petrapilio .turėjo būti paversta 
rusų stačiatikių maldos namais. 
Bažnytinis pastatas tarnauja da
bar, kaip ir daugelis kitų, laicis
tiniam tikslui. Kaip vitražo ir 
skulptorės muziejus jis pasižy
mi tuo, kad įstatytos akmens 
figūros tėra kopijos (originalai 
sudėti Vilniuje)-; Į klausimą, kdr 
dėl gi dar reikėjo išstatyti kopi
jas, visur esanti vadovė paaiš
kino: “Taip, čia turėta vietos”. 
Ji dar pridurmai pastebėjo, ka4 
stiklas ir akmuo gerai derinąs:.

Viena iš “perkrikštytų” baž
nyčių pavadinta Ni’kalojaus I 
vardu, kuris norėjęs padėkoti 
už stebuklingą išsigelbėjimą nuo

f v E >' 3

, paskendimo. Visa tai atsitiko 
į ties Nemuno upe (vokiškai: Me- 
■mel, lietuviškai: Nemunas), ku
ris teka ties svarbiausiąja vietd- 

, ve ■— Kaunu ir 150 kilometrų 
j vakarus pasiekia Sovietską, 
kuris kitokiu pavadinimu suvai
dino pažymėtiną vaidmenį isto
rijoje. Miestas vadinosi Tilžė. 
1807 metais susitiko ant plausto, 
puošniai išdabinto! brokadu ir 
šilkais, upės viduryje Napoleo 
nas ir Aleksandras 1. Jiedu |>a- 
Ivirtino rusams nelauktą impe- 
riaiinį interesų sferų padalini
mą, susietą su sąjungos pakei
timu Maskvai. Tilžės susitarimas 
netrukus iširo, ir po penkerių 
metų Grande Armee peržengė 
Nemuną jos žygyje į Maskvą. 
Korsikietis stovėjęs ant kalvos 
netoli Kauųo ir iš ten stebėjęs 
kariuomenės persikėlimą. Tele- 
vagonėliai kelia iš buvusios pran
cūzų ambasados, kur dabar įsi 
kūrė Dosaaf skyrius (prieš — ir 
potarnybinio’ kainio pasiruošimo 
draugija), iš miesto į Napoleono 
kalną.

Masinis protestas

Dėl istorinių priežasčių Lietu
va yra vienintelė sovietinė res
publika, kurios tautinė opozici
ja remiasi masiniu judėjimu. 
Kaunas yra tos srities ęentre, 
kuri po antrojo pasaulinio karo 
ilgiausiai priešinosi sovietinei 
okupacijai. Michail Suslov, šiuo 
metu politinio biuro narys ir 
Maskvos aukščiausios vadovybės 
“vyriausias ideologas”, gavęs pa
vedimą Lietuvoje atkurti sovie
tinę. tvarką. Uždavinys buvo 
sunkesnis nekaip laukta. Lietu
vių šauliai susibūrė miškuose ir 
dar penkiasdešimtaisiais metais 
protarpiais užpuldavo kaip par
tizanai. Dar 1957 m. raudonoji 
armija surasdavo' ištisus rezis
tentų kovotojų ginklų sandėlius 
ir atskirus tankus,-.paslėptos.šie
no kūgiuose. Vengrų sukilimas 
iššaukė ir Kaune neramumų, o 
po trijų .metų vyko didesnės 
“valymo” akcijos partijoje ir 
kultūros gyvenime. Laidojant* 

;Romą Kalantą, jauną ‘komjauį- 
nuolį, 1’972 m. gegužės mėnesį 
susideginusį miesto parke,' jam 
protestuojant prieš ’religinių ir 
tautinių tradicijų smerkimą, de
monstrantų 'minia išaugo iki idi
lių tūkstančių. Tiktai antrą die.-, 
ną pavyko kątinio' sustipnnimo 
dėka numalšinti - neramumus. 
Tiek Vilniuje, tiek ir .Kaune įvy.- 
kc pakartotinių didesnių ‘/’de
monstracijų ir' susidūrimų./su 
milicija ryšium su sportiniais 
renginiais (1960, 1975,-1977-). A

Atvira jėgos opęzieijJh^an'“ 
dien pasireiškia rečiau. 'Tuo lar-*“ 
pu kai (/pozicija viltis savo ko-7; 
voje už tautines ir politines tei-;; 
sės dėjo j “miėko brolius", nuo J J 
šešiasdešimtųjų metų pabaigos** 
Katalikų Bažnyčia pasidarė ta--* 
jėga, aplink kurią spiečiasi hete
rogeninė opozicija. 63 kunigų 
laiškas ano meto ministrui pirmi
ninkui Kosyginui — rašte nusw 
skųsta dėl tikinčiųjų persekioji
mų ir dviejų iš trijų k unijų se
minarijų uždarymo — buvo da
tuotas 1968 m. sausio 8 d. ir 
greičiausią žymėjo visos protes-' 
tų 1/angos pradžią, kuri turėję/- 
prieš akis ne tik tikybinius rei
kalus. Nuo 1972 m. išeina “Lie*r 
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”, nežiūrint visų pastangų ją 
nutildyti smurto priemonėmis^' 
Kiti požemio leidiniai — jų skai
čius pakilęs iki 15 -^ turi aiš
kesnį tautiškai pabrėžtą pobūvį; 
“Aušra” perėmė pavadinimą iš. 
leidinio1, spausdinto tarp 1883, ir 
1886 m. Rylų Prūsijoje, kpi noįr 
reta išaugti spaudos draudimo, 
lotyniškomis raidėmis. Anksty
vesnieji “Aušra” vaidino svarbų'; 
vaidmenį tautiniame atgimimo' 
judėjimo šimtmečio sąvartoje. 
Tikybiškai paremtos laikysenos 
platų užnugarį rodo taip pat be
veik 150.01X) lietuvių pasirašyta , 
peticija, kuria reikalaujama grą- . 
žinti Klaipėdoje valdžios konfis
kuotą bažnyčią. {(

(Bus daugiau) 
(IŠ Eurdpos Lietuvio)

NORI ĮŠALDYTI
ATOMINES RAKETAS • 

r < ’ . ; *. j*/ ■ ■ ■ - ■ T ■
CIURICHAS. —T Šveicarijoje ; 

posėdžiauja Arherikos ir britų 
komisijos, kurios nori rasti 
bendrą kalbą atominės raketoms 
•įšaldyti.

•Prez.. Reaganas pasijilė išvež
ti iš Eųrdpdš visas vidutinio dy- 
džiovraketas, bet’Sovietų-valdžia 
nesutiko. Ji norėjo išimti iš ga
limo kovos lauko' visas vidutinio 
dydžio raketąs. jšiuo reikalu abi * 
pusės negalėja susitarti. ''

Kas isvatštoma,; uždrausta vie* 
šumdn skelbti. Pasitarimuose 
dalyvaująntiejj- .atstovair ■ piieko 
tuo reikalu nėpašako. Dabar Vis 
dėlto viešumą pasiekė ;; žinia, 
kad syarstdntąs klausimas--1 įšal
dyti visas "vidutinio.* (įydžib- .rą-' 
kętąs^. Ką jį^ 'ricinąsu ' 
“įšal^tomisT<7afdtainėnįfe'4
‘.Ji •! . ’ “ •. * <" ' A ' •I'j' ' ' f:

piškėtip' AT. ijueftfei ipBkas,'. slaps^ 
tę^’’ įiĄ 'vTFHžės r -parVežtąr
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Inž. LIŪDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT
ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Knygos gaunamo* NanjJenme, 17M So. HahMSt, CMcafo,

NEBRANGIOS, BET VERTINGOSKNYGOS
• LITERATŪRA, lietiiyią * Įfittib Ir. ifrokslQ

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, hieknonaet nešensti|,' ’yine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. StankoS, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubds, A. Rakštelės ir . JL Varnu 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga, kainuoja tik $3.

• DAINŲ- ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainę 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durtmenirnis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

' ' f - ’ \ ‘ f * ' ■ - ,

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke aprąly.
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. TaCne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. ' ■ •/ I

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausks 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ji 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs ktekviertiTn 
lietuviui Leidiny? fltostruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadijtifnai Ir jų vertiniai | tokle&ų kalbjl Labai 
naudingoje 335 ptikL knygoje yra Rytprūrių Jemėlipit. Katną

• K4 LAUMĖS LfMl, rašytojos Petronėlės Orintaitšs ati
minimai mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet Kainuoja tik 83.

/ e JULIUS JANONIS, poetas lt revoliucionierius, nesupras 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir po&tikqje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poo> 
siją?Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoja ui Žmogaus teisei 
Knyga yn didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $0,

• BATHONfS NOVELES, M. Zoačenko kfixyU, J. ValdčM

Naujienoj Cbtoap, g, HL 2, 19(2 j
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B. STASIUKAITIS

Tarybinių Socialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS “demokratiškiausia” šalis pasauly

kur lietuvię-, esti?, latyhj fytlų ir
kitų tautinių njažunių piliečių 
visai nepranta, pavytdžiui, 1

- branduolinės fizikos, raketinės 
Uchnikos, specialias karo aka-

Brežnevas valdo Sovietų karo jėgas
Tuo tarpu Leonidas Brežnevas valdo visas Sovietų 

karo jėgas. Tuojau po politinio biuro įtakingiausio nario 
Michailo Suslovo mirties buvo susidaręs įspūdis,.kad bus 
pakaitų aukštojoje Sovietų Sąjungos vadovybėje, bet 
Suslovo mirtis chaoso neįnešė.

Chicago Tribune korespondentas Maskvoje James 
Gallagher sekmadienio pranešime sako, kad Brežnevas 
turės sunkumų ne dėl Suslovo mirties, bet dėl labai dide
lių Sovietų valdžios ekonominių sunkumų. Brežnevas jar 
17 metų valdo kraštą, bet duonos, riebalų ir daržovių 
klausimo,jis nepajėgė išspręsti. Suslovas jau seniai sir 
^uŠM^the vieną kartą jis buvo penkiom dienom prie? 
m’rtĮ: Brežnevas buvo informuotas apie Suslovo širdie 
priepuolį. Kraštu gyventojai žinojo, kad Suslovas sirgu
liuoja, bet jie neturėjo nuovokos apie paskutinį Suslovc 
širdies priepuoli. Kraštas nežinojo, bet Brežnevas buvo 
tiksliai informuotas. Jis žinojo, kad Suslovas neatsigaus 
Jis turėjo penkias dienas apsaugos pozicijoms užimti.

“Suslovo mirtis susilpnino Brežnevo poziciją vidaus 
ir užsienio politikoje”, — tvirtina Sovietų gyvenimą art’ 
sekantieji užsienio valstybių diplomatai. — “Bus daro 
mas didelis spaudimas, kad į vyriausybės narių tarpą 
būtų įleista daugiau jauno kraujo”.

Brežnevas ėmėsi ne tik apsaugos priemonių, bet jis 
ir išbandė, ką jis galėtų padaryti ir ko jis negali imtis 
Brežnevas keliems užsiminė, kad vietoj Suslovo reikėtų 
į politinį biurą įleisti 71 metų amžiaus Nikolajų Ščerba
kovą, bet keli tuojau pakėlė balsą, kad jis persenas. Brež 
nevas bandė pasiūlyti 66 metų amžiaus vidaus reikalų 
minister! Aleksejų šibajevą, bet ir tas atrodė labai jau 
senas. Politbiuro nariai ir kariuomenės vadovybė norėtų 
“jaunesnio kraujo”. Jie nurodo, kad reikia pakaitalų ne 
tik mirusiam Suslovui, bet būtinai reikia pakeisti bent' 
dar du politinio biuro-narius. Pirmon eilėn iš politinio 
biuro turėtų išeiti 82 metų Arvidas Pelšė. Norėtų pa
leisti pensijon ir Nikolajų Tichonovą, kuris prieš porą 
metų atsirado politbiuro skaičiuje.

Dabartiniu metu artimiausiu Brežnevo draugu poli
tiniame

Gromyka. Bet Gromykos charakteris vadovybei nebetin
kąs. Gromyka gali įsakymų klausyti, bet ne juos duoti. 
Pagal reporteri Gallagherį, artimiausias Brežnevo vien
mintis šiandien yra Konstantinas Černenka. Brežnevas 
norėtų, kad jis taptų komunistų partijos pirmuoju sekre
toriumi. Prasidėjus neramumams Lenkijoje,. Černenka 
patarė tuojau pakeisti visų anglių kasyklų ir. plieno dirb- 
uvių darbininkus. Tuo tarpu niekas tokio žygio nesiėmė.

Atrodo, kad prezidentas Reaganas buvo labai gerai 
informuotas apie padėtį Sąyiętų Sąjungoje, kai paskyrė' 
■ankcijas ne tiktai karo storiui įvedusiai Lenkijai, bet ir 
Sovietų Sąjungai, kursčiusiai Lenkijos kariuomenės va
dovybę įvesti karo stovį ir griežtai elgtis su streikuojan
čiais lenkais. Turint galvoje jau ir šiaip sunkią Sovietų 
Sąjungos būklę, Amerikos sankcijos skaudžiai atsilieps. 
Be Amerikos javų rusai neapsieis. Uždraudimas Sovietų 
’ėktuvams skristi į New Yorką, Washlngtona, Los Al
geles ir kt. sumažina Amerikos dolerių pajamas.

šeštadienį Čikagoje suruoštas didelis lenkų mitingas, 
kuriame pagrindinę kalbą pasakė sekretorius A. Haig-, 
vos sugrįžęs iš Egipto ir Didžiosios Britanijos. Dar sva
resnį įspūdį paliko sekmadienį JAV televizijos programa, 
pritarianti. “Solidarumo” unijai ir pasmerkianti prem
jero Jaruzelskio įvestą karo stovį ir represijas.

Pagrindinę kalbą pasakė, pats prezidentas Reaganas. 
Jis viešai pareiškė, kad Lenkijos kariuomenės vadovybė 
paskelbė karo stovį prieš lenkus. Jokia Svetima valstybė, 
įskaitant ir Sovietų Sąjungą, negrasė- veržtis į Lenkiją, 
tuo tarpu lėnkų vyriausybė paskelbė karo stovį.

Sekmadienį vyko Solidarumo Diena Europoj ir Ame
rikoje. Kalbas pasakė Amerikos vyriausybės pareigūnai,; 
Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Schmidt, Didžiosios 
Britanijos premjerė Margaret Thatcher, Prancūzijos 
prezidentas Mitterrand, Italijos prezidentas Sandro Per- 
tini, ir visa eilė įtakingų laisvojo pasaulio valstybių pa-: 
reigūnų.. Jie pasmerkė Sovietų Sąjungą už kišimąsi į 
Lenkijos vidaus reikalus ir Įvedimą karo stovio Lenkijoj-.
Sovietų valdžia nemanė, kad bus suorganizuotas tbks 
griežtas Sovietų Sąjungos pasmerkimas už trukdymą len- 

iure ir vyriausybėje buvo skaitomas Andrei kams Darkyti savo reikalus demokratiniu būdu.

’ (Tęsinys) jKomiškiausią vaizdą sudaro pmfilak 'nis dirbančiųjų apžiū- rejnvis Priklausomai nuo darbo dirbantieji periodiškai privalo praeiti medicininį pa tikrirvirų — apžiūrėjimą. Į gamyklos ambulatoriją tą‘ dieną nivjžiupja visų ligų specialistai ir r s>l ^firašus dirbančiuosius a*)ieka anaEzus ir rent- geninį peršvietimą. Viskas atro- puikiai tik dirbantieji į pro- filaktinius apžiūrėjimus žiūri kain j pasityčiojimą. Toks pro- Waktims n^edieininiš apžiūrėji- vykrtn konviėĮerio principu »r re* valanda praleidžiama k’i 50 žmonių. įdomu, ka gali ■Tydytoias per dali minutės sužinoti iš paciento, visą laiką ragindamas “greičiau, greičiau, re'-'-ukdykite mums dirbti’’. Pro filaktiniai laboratoriniai ir rent-; ^eno tyrimai atliekami forma- i;?i tik esant didesniems nu- krvnimems nuo normos jie pastebimi. Tokių medicininiu apžiūrėjimu tikslas yra užpildyti visų dirbančių-ų kortelę, atžymint, kad jie profilaktinį tikrinimą praėjo.“TSRS piliečiai turi teisę į mokslą. -* ln- ’ - 1- ' '?■ L ■ ’Šią teisę užtikrina tai, kad visu rūšių mokslas yra. nemokamas,. kad įgyvendinamas visuotinis privalomas jaunimo- vidurinis mokslas. Plačiai vystomas profesinis technikinis, -specialus' wdurinis ir aukštas ' mokslas,, siejant mokymą su ' gy\'eriimuį su garbyba; neaky- vaizdinio ir vakarinio mokslo plėtojimas; valstybinių stipen' di jų ir lengvatų teikimas moksleiviams bei studentams; nemokamas aprūpinimas mo-: kyklihiais vadovėliais; galimybė mokytis mokykloje gimtąja kalba; sąlygų savišvietai sudarymas-” (45 štr.).Šio- straipsnio komentavimas tarybinėje propagandoje užima hėt labai daug vietos. Todėl nors trumpai paanalizuokime nemokamo mokslo privalumus ir kam jis tarnauja.Tarybų Sąjungoje mokslas yra nemokamas ir dargi jaunimui vidurinis mokslas privalomas. Tai reiškia, .jaunuolis ar jaunuolė nori ar nenori privalo .įsigyti vidutinį išsilavinimą.NUo to, kaip jis mokysis, kokie jo gabumai, visiškai nepriklauso. Net tais atvejais, jei visai mokinys

partijos ir Vyriausybės parėdymas. Tik biogas pedagogas, L y. bloga mokykla, nesugeba kinti mokmhį- O kadangi Tarybų Sąjungoje pagal marfts&ttrię idėią +okių mokyklų Bėra, tai vidurinį issiSavhiiirĄ įsigyja visi ir tinginiai, ir nepHnai plotiniai išsivystę.. šitoks nrivaksnas ir neraoka- r^as mokslas tapo vidurinio išsilavinimo parodija. Dėstytojai, turėdami klasėje bent vieną n>- ■?ahu. a’-ba nenorintį mokytis o kini, priversti talfcntžs prie io tuo oačiu nepafiėdaaii normali ai mokvti i'tkvskt. Tokhi htidii. ■T-»b"sn; i-ėi stibpėsni mokiniai o^’-'insnioi nti^rarta dirbti, praranda mekshn meilė. Pedagogas č:a nekaltas, nes kiekviena mo- kvkla ir klasė dalyvauja socialistiniame lenktyniavime, tad mo kvtoiai suinteresuoti, kad jų mo k’n>ai turė^ kuo geresnius pa- žvmTūs. o iū. mokykla užimtu geresnę vietą. Jeigu, koks nors dėstytojas turi nepažangių md- kinių, reiškia tas mokytojas yra netikęs. Toks mokytojas žeminai visus mokyklos pasirietus rezultatus. Už tai kliūva direktoriui , ir mokytojui. Mokyklos pažangumą nulemia ne dėstomų da- lykų žinojimas, 6 geri pažymiau Aišku, mokytojas, raš'ydamaš' blogą pažymį,’ pirmiausia pats save pasmerkia.Suprantama, kad norint gerai išmokyti, reikia atitinkamai reikalauti, t. y. reikalinga kiekvieną pamoką išsamiai ir nuosekliai išdėstyti,, o žinių. įsisavinimui— ‘ būtinos klasės ir namų praty^ bos- Ką turi daryti - pedagogas; ’ ■jėi atsiranda tcfchį. kurie nei- klasėj-, nei Baniuose visai nedirba. Jų pašalinti - negalima, nes mokslas privalomas.-' Sudaryti at-'■ silikusiųjų grupes bei klases;1 -eiškia parinkti jiems kitokią —- lengvesnę programą, o tarybinei pedagogika to neleidžia, nes pri• silaikoma griežtos koncepcijos, kad blogų mokinių nėra, p yra tik blogi pedagogai. . , * /- Ėė to, sudaro didelių sunkumų abiturientams stojant į aukštąsias mokyklas labai že-■ mas vidurinio išsilavinimo lygis. Kadangi aukštoji mokykla turi iš ko' pasirinkti-, tai stojamieji egzaminai tiems jaunuoliams, kurie neturi jokių '‘užtarėjų”, dažniausiai būna ne pagal jų žinių bagažą.'lodė! tarybinis jaunimas renkasi specialybę Be pagal savo

ir paa. šiais atvejais 
dargi pažinty* Ir kyšiai yra be-

Nuo' 1973 lietų stengiamasi 
> kttu di&snį skaičių jaunimo nu- 
.tarripti mekybs į profesines 
tirinukos mokyklas, kur ruošiami gsunykios darbininkai. Į to
kias mokyklas priimamas jau
nimas baigęs 8-nias klases, ku- 
rieže po 3-3 metų įgyja šaltkalvio, staliaus, kirpėjo ir kitų spe- 
ritrfybių atestatą, prilygstantį v0trrinės mokyklos atestatui. 
Mokslas ir auklėjimas profesi
nėse technikos mokyklose yra šernu lygto' ii‘ tėvai vengia ten 
!eW savo vaikus. Iki 1973 čiųjų 
metų tekiose mokyklose susi- 
rinfcdaVD visiškai nenorintis, arba psichiškai nepilnavertis jaunimas. Nuo 1973-čiųju metų vidurinės mokyklos, pagal specialią instrukciją, nukreipdavo jaunimą į proftechnikumus savo nuožiūra. Ta proga vidurinės mokyklos gali apsivalyti nuo tihginiiį ir negabių, mokinių, tačiau praktiškai tai nepavyksta, nes čia viską nulemia tėvų visuctaeninė padėtis.. Todėl į proftechnikumus pakliūva tokie vaikai, kurių tėvai “nesugeba” atitinkamai prieiti prie mokytojų.Viena iš pačių aktualiausių tarybinio švietimo problemų yra /tinkamų, dinbaneiu iš pašauki- ’ mo, pedagogų stoka., Maži atlyginimai, švietimo’ sistemos biurokratiškumas, pedagogų apkrovimas žeminahčiomis-f^ėutori- tetą^ Visuomeninfeni^ pareigomis Įyfraibpriėžištys,‘J. kurios atgraso, rimtą jauniirrą nuo polinkio' pe- :dagpgikai. . jKiekvieno pedagogo pagrindinė pareiga atrklėti jaunimų komunistinėj. dvasioj, t.y. skiepyti .iheiię vyresniajam brolrni — 'rusui, falsifikuojant Lietuvos istorijos faktus^. niekinti tautinę kultūrą, Ugdyti mokiniuose ateistinę pasaulėžiūrą. Tokiu -būdu mokytojas susiduria . tiesiogiai su vaidinainyste ir nielu. Jis privalo mokiniams meluoti, skiepyti naujos religijos — marksiz- mcr-leninšžmo dogmas, nes tai reikalauja iš jo režimas. Pats mokinys, sūsldilrdamas su tikrove, pastebi didelę prarają tarp to, ko jį mokykla nioko, £r paties gyvenimo. Tačiau yra bejėgis priešintis, nes tai būtų antivalstybinė veikla.(Bus daugiau)nesimokys, bet lankys (nors ir . sugebėjimus bei pašaukimą, o _ Mirė Juozas. Dubas prof nepastoviai), vistiek vidurinę' eina ten, kur gali ystoti. Dubo giminaitis. Palaidotas Mar-mokyklą baigs, nes toks yra I A ra daug uždaru institutų, shall kapinėse.

J. Klauseikis

pastabos apie br. raibos
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Viena: “Lithuania in 1939 - 1940”; “The 

Historic Turn to Socializm”. Joj’e pagal Mask
vos propaganda “išaiškinta”, jog lietuviai patys 
nuvertė buržuazinę valdžią, patys pasiprašė į 
Sove'ų S-gą ir įsijungimas atliktas pagal prez. 
A. Smetonos aktą Merkį paskyrusi prez. parei
goms ir pagal 1938 m. konstituciją.

Antra: “The Truth About Afghanistan”, 
joje “Įrodoma^ jog Sovietų Sąjunga išgelbėjo 
Afganistaną nuo Amerikos imperializmo ir kad 
Amerika su sąjungininkais yra didžiausi ne tik 
Afganisxano, bet ir visų felamų priešai. Išspaus
dinta 1980 metais.

Trečia: “The Soviet Contribution to the Olym
pics’’, išspausdinta 1980 metais.

Tai esąs įrodymas, sakė mano pažįstamasis, 
jog po studijų priedanga skleidžiama čia komu
nistinė propaganda. Juk knygos apie Afganista
ną ir olimpiadą išspausdintos pb to, kai vyras iš 
Vilniaus jau buvo čia ii* jis jų neatsivežė. Aišku, 
kad sovietinės įstaigos jam vėliau tokių knygų 
pi.iūp^no, kad galėtų padovanoti, propagandą pa
skleisti. i pridėjo tas pažįstamasis, esą, ar tas 
sfudroza« n 'atėjo tas knygas atmatų dežėn iš
mes?! b^t. :r.i yt, jis skrupulingas pono okupan

to įsakymus'vykdyti. Pažįstamasis rengėsi tas; do
vanas išmesti, bet aš paėmiau.

žinoma, ne vaši iš okup. Lietuvos atvykusieji 
mokslo vyrai, menininkai ar šiaip turistai yra 
tokie uolūs pono okupanto feakyttms vykdyti, 
bet visur įvairumo esama. V. Daunoro niekada 
nemačiau, nesutikau, nežinau ir nerašiau, kaip 
jis čia elgiasi, kaip dainuoja. .

PO SPRIKTUKŲ, GAL TIK ŠLAPIA F, 
VIETA feEBŪTŲ '

Bastūno maište Raila ne kartą kalba apie 
į atsiskaitymą kumščiu, mini teismą, ėte. Man at
rodo, jei surinktume pavardes visų žmonių, kū
rinos Raila įvairiai savo raštuose, bastūną įskai
tant, yra dergęs, tai jei jam kiekvienas Adrs 
spriktu atsilygintų, tai gal iš Railos beliktų tik 
šlapia vieta. V’

Klasiškas kitų dergimo pavyzdys. yra Br. 
Railos laiškas, 194^.11.23 d. rašytas iš Prancūzi
jos Vienybės redaktoriui J. Tyška vai ir laikraš
tyje paskelbtas 1959.IX.25d. Tas apie demokratų 
uniją ir apie... Rastenį. Railos raštas ištisai čia 
perspausdinamas: ’■ . V.

“Štai kaip savotiškai gimė Demokratų 
Unija. Pereitų metų rugsėjo tnėn. pradžioj į 
Paryžių iš provincijos atvyko Dirmeikis ir juo
du su Rasteniu sutarė, kad reikia čia “sustip
rinti ir konsoliduoti” tautininkų veikimą. Mės 
čia, tos nuotaikos žmonės, pusėtinai gerai vei
kėme ir be to, bet jie, matai, nusprendė “su

stiprinti”. Tam tikslui juodu sušaukė 9 asme
nų, čia žymiausių tautininkų ar tos krypties 
žmonių, specialų Susirinkimą. Susirinkime pa
aiškėjo, kad mes čia sušaukti išklausyti Raste- 
nio ir Dirmeikio rašyto ilgo referato ir taip pat 
iš anksto paruoštų rezoliucijų. Jų skaitymo 
klausome daugiau nei valandą laiko. Gatavi 
projektai ir rezoliucijos kaip Tautiškoji srovė 
turi būti atgimdyta, pergimdyta, konsoliduota 
ir sustiprinta... Taigi, “kontinuitėtas” į už
sienį ir t.t. Prasidėjo diskusijos. Aš imu žodį 
pirmas ir iškalbu apie valandą. Kritika buvo 
žiauroka ir labai atvira. Esmėj — pasiūliau eiti 
prie naujos, plačių pagrindų, demokratinės par
tijos. Vėliau kalbėjo kiti. Bet iš visų — tik Al
girdas Greimas ir St. Mackevičius (tautiškos 
farmacijos, bet ne “smetonininkai”, aktyvūs 
laisvės kovotojai) mane aiškiai pataiko. Staiga 
Dirmeikis pareiškia, kad galima bitų Išmėginti 
ir mono pisiūfytą Uniją... Po to Rastenis, re
feratų ir rezoifurijų autorius (!), visų nuste
bimui pareiškia, jog jis pilnai pritaria mano 
Unijai Nuostabiai greitas persilaužitaas. .. Jis 
pareiškia, jog galįs “tezes” ir rezoliucijas ati
tinkamai naujoviškai perredaguoti ir to darbo 
pats imasi ligi sekančio pasikalbėjimo.”

“Sekantį kartą jis tikrai paruošia tokias 
revoliucines rezoliucijas, oficialiai ir formaliai 
palaidoja Tbut S-gą (nors dar taip neseniai 
norėjo jos “konsolidavimo”) ir t.t.”

“Dalykas labai pribrendęs ir visur turėjo 

būti pasisekimo. Bet už mėnesio kito ėmė kliūti, 
pasklido gandas, jog Dem. Unija tai tik tauti
ninkų smetomninkų meškerė, nenuoširdus da
lykas, Kas sugadino? Tik Rastenio nenuoširdi 
taktika ir pavardė. Visoms partijoms Rast, ži
nomas, kaip 1933 m. rezoliucijų autorius, pagal 
kurias Taut. S-ga buvo, taip sakant, savo struk
tūroj sufašistinta. Rastenio pareiga būtų dabar 
susilaikyti, kad nekliudytų naujam susiklijavi- 
hiūi, bet jis šokosi ir griebėsi kaip už britvos, 
kad tik, saugok Die'-e, nepasiliktų užpakaly ir 
iš veikėjų pirmo rango neiškristų. Dėl to betgi 
pasunkėjo derybos šu liaudininkais ir laisv. ko
votojais. Aš manau, kad gal dar pasiseks vė
liau, bėt be Rastenio “meškos patarnavimų”. 
Mat, jo vien pavardės čia baisiai nemėgsta vi
sos kitos partijos; jo asmuo labai nepopuliarus 
net-Paryžiuj (per BALE komiteto rinkimus 
iš TU dalytai jfe tegavo tik 4 bakas, b kandida
tavo kaip C£tautiškos grupės” atstovas, kuri ma
žiausiai turėtų apie 20 patikimiausių balSų, bet 
net tautininkai, pasirodė, už jį nebalsuoja, o 
baisa'o ir išrinko kitą rimtą, ramų tautininką 
Ibi Elsbergą}

(Bus daugiau)
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OR. PAUL V. DARGIR

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS a
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

i

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

rio dirigentu taipgi yra P. Ar-<

mi vietas priekiniuose suoluose.— Praeitą trečiadienį mirė Jean O. Chrysler, automobilių bendrovės steigėjo žmo'na, Norfolk, Virginijos-mieste palikdama didelę msno kolekciją.

Juos pritvirtino Kostas Stapon- , tautinikis drabužiais. Pradėsime kus. Šiems darbams vadovavo) nnktjs 9;30 val užimda_

sukaktuvininkui įr Poniai sąvo linkėjimus. __

ST. PETERSBURG. FLA.

ckkRAUSTYMAI

Z

SOPHIE BARČUS bei naujosios klubo vadovybės
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

su buvusia bei esama klubo va-

r

tais, kurie paruošti perdavimo— priėmimo momentui- Jis humo-

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TOBE OBSERVED JUNE 1-7, 19QO BECAUSE...

sytas, žinias raštu. Redakcija dėl vietos stokos pasilieka sau tei- prbcedūra. Po oficialiosios dalies St. Vaškys pralinksmino su-

/159 $o. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Vedėja — Aldona Saukus
Telef.: 778-1543

A/uz. P. Armonas j ubiliatas. Lietuvių klubo choro vadovybėsšeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo a;3u iki 3;3u vai. ryto. 
Stoties WUPA - 1490 AM 

transu uo ja mos is mūšy studijoj 
Marquette Parke.

sveikindamas šiltu žodžiu dėkojo jo vadovaujamai valdybai.

L4iQimai — Pilna aocLrtuaa 
ZtMA KAINA 

znunam Mąstei UŪargt 
u v ibA Korteles.

A. aCKfentA^.

ITUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

aMBUUANSG 
r AT ARKA V IMA!

t

OK FRANK PLECKAb 
CHM ŪME IRIMAS 

AALHA LLtTUVISKAl 

Zol« W. 71*, St. I ei. 797-5149 

U Įn Hl b mUlKu II tanui,

u cuaiaci -eatts'. '

MOVING
ApciMUitH* perkraustynm. 

įvairiu mturriy.an Tanas vikiMAb 
f«l. 376-1832 txb«

TEL. 233-5893

OR. A. B. ULE V ECKAb 
GTUYIUJM3 IK CniKUKUAJ.

ar'&CIALldK; AKIŲ I-IGOS 

3907 Wut 103,4 Stxe.1

UI. MhllKi i rihs
1NK.STŲ, ruSLES 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63ra STREET

« 4lullqol. &xur>Q. x—i popieu

Ciapvalus, lHKsių ir slapumo - takų chirurgija.>uzo lEMKAL AVĖ >i. reiersnmg, ria. J371O let (,ax3; 321-4200

/AJL&JNDO& >— $ darbo d^eaomii

r

“Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZD2IONYTB 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki pen k- 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stotiem 
banga 1450 AM.

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

2646 W- 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeJel. 778-5374

’ R. VILIAUS

Pirmosios Tautinių šokių šventės, vadovautos Br. šoto, “Lietuvos atsiminimų”. "R&įos* ansamblio šokėjų grupe.
rektoriams ir revizijos komisijos nariams. Visus buvusius pareigūnus išvardino pavardėmis, atskirai apibūdindamas kiekvieno veiklą ir visus teigiamai įvertindamas. Po to perėmė žodį naujasis klubo pirmininkas A. Armalis. Jis pasidžiaugė gražiais buv. valdybos darbų rezultatais ir padėkojo valdybai bei direktoriams už klubo perdavimą gerame stovyje- Tada išvardino naujosios valdybos sudėtį, būtent: klubo pirm, jis pats — A. Armalis, vicepirm. K. Vaičaiti^ sekretorė A. Krulikienė, finansų sekret. I. Račinskienė, ižd. J. Kirtiklis ir direktoriai: •Ę. Bazėnas, A. Budrikis, A* Grabauskas, P. Juška, R. Kriau-

Redakcijai pasikeitus ISenajai redakcijai atsistatydi-j nūs, naujosios klubo vadovybės kviečiami sutikome tęsti “Lietuvių Žinių” redagavimą. Dabartinio redakcinio kolektyvo sąstatas: Kostas Gasparaitis, Kazys Gimžauskas, Sofija Salienė ir Ona Šiaudikienė. Klubo ryšininkė su redakcija Aldona Krulikienė.Redakcija laikysis ligšiolinės tvarkos. Į biuletenį dės žinias, liečiančias klubą ir informuos kolonijos visuomenę apie vietinių lietuviškų organizacijų veiklą. Tuo būdu šis biuletenis bus ir toliau tarpusavio ryšininku bei kolonijos lietuviško judėji- mo veidrodžiu. Organizacijos! čiūnaitė’ p.’ Mičiulis V J.'Pupe- norinčios, kad jų pasireiškimai j j- atsispindėtų “Lietuvių žiniose”, prašomos duoti trumpas ir konkrečias informacijas redakcijai. Visais biuletenio reikalais kreip.tis į bet kurį, redakcinio kolek-; komp}ektuota- Tuo - ir baigėsi tyvo narį,. įteikiant-jam-pasira- fwnali perdavimo - priėmimo

lienė. Revizijos komisija: L. Kačinskas,^. M. šilkaitis ir J. Žvynys. Biuletenio redakcijos ir socialinių reikalų komisijos pri- ?” r statyti negalįs, nes dar nesu- k- » i .......................
sę gautus pranešimus trumpinti- į sirinkusius kūrybos

* * I tSenosios klubo valdybos atsi-| •• - " • " — -sveikinimas ir naujosios prista- ristįne forma apibūdino buvusius tymas įvyko 1982 m..sausio 10 d.klubo salėje pietų mętu. Prieš į narjus įr užbaigė, linkėdamas perduodant pareigas, karališką į sėkmės ir daug ištvermės
1-1..U- __ ;žodį tarė pats klubo “karalius” (A. Grabauskas), išreikšdamas padėką klubo pirm. A. Karniui ir visai klubo vadovybei už gra- iniciatyva sausio 13 d. choristai žų ir didelį darbą klubo naudai, o “karalienė” (I. Račinskie- dovybe ir svečiais lietuvių klų- nė) padėkos ženklan įteikė tor- pagerbė šio choro dirigentą ’ j Petrą Armoną, jo 75 metų am-Pirmininkas A. Karnius atsi- , žiaus sukakties proga. Ši sukaktis atžymėta kukliomis vaišėmis! jubiliato darbų įvertinimu ir sveikinimais. Pagerbimą pradėjo choro pirmininkas Jonas Pu- pininkaą, pakviesdamas vadovauti Angelę Kamienę, kuri šį subuvimą sklandžiai ir pravedė. Visiems pasistiprinus, su putojančiom šampano taurėm griausmingai sugiedota tradicinis “II-

SUSIRINKIMU

di-
1

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo susirinkimas neįvyks vasario2 dieną. Yrą atidėtas iki 1982 m ko-i giausių metų”. Pagrindiniu kal- 
vo 2 dienos. A. Kalys -n u,, ‘T

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas neįvyks vasano 5 dieną. Yra ati
dėtas iki š.m. kovo 5 i A. Kalys

I Brighton Parko Lietuvių Motetu 
klubo narių susirinkimas vasario 4 d., 
ketvirtadienį, dėl blogo oro neįvyks. 
Ap'ie sekantį susirinkamą bus praneš
ta vėliau. E. Sfrungys

Bridgeport© Lietuviu Namu Sa«i- 
ninky draugijos sulirtakirttas Įvyks 
šešUj.eai, vasario 6 Ą, 1 vai pępiet 
3808 Š- Union Avė. Nariai ra 
Kite atslsnkyU, nes yra syarbi

bėtoju buvo choro pirm. J. Pupini nkas. Jis kruopščiai paruoštame žodyje smulkiai apžvelgė sukaktuvininko gyvenimą ir jo ligšiolinę aktyvią muzikinę veiklą. Kur tik P. Armėnas gyvenęs,, visu r jo dėka buvę neeilL niai chorai- Linkėjo ilgo, amžiaus ir nepavargti pašaukime. Visų dalyvių vardu įteikė ir de-
Kite at? tanx/ti, nes yra svarbių rei
kalų apsvarstyti; galėsite vįMmokąt.

su jubiliato veikla, sveikino jį gyvu žodžiu. Po išsamesnį žodį

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

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

IIIMIHHHHf,,,..... .
iHHHIimiiilMli

nar.o duokles. Po — vai | tare buv. klubo pirm. A Kar-
šes. Kvie&a Valdyba į • t. \ \---------------------- ----- —- >nfus tr dabartinis piriĮL A. Ąt> malis. Pasveikino ir buv. chęT ro dirigentas A. Mateika, klų-? bo ‘'karalius”, balsų seniūnai (iš kurių St. Vaškys šiam tikslui sukurtu eilėraščiu), motenj bažnytinio choro atstovė I. Kačinskienė ir šv. Kazimiero misijos komiteto pirm. A. Gnizr dys. Be lietuvių, šiltą sveikini- iro žodį tarė šio choro akom- panuo.oja amerikietė M. Sullivan ‘Bay Area Chamber Strings’ kamerinio orkestro \ardu (kū

IUU

lę. Po, viri sutarimai padainavo. o normtte,i ir pasišoko. Choristai su jųbifeatu ū* syėękus (viso 77 dalyviai^ pakdioje nuotaikoj sinagiai prąleido trejetą» valaądų. AtsAsv^indąmi dąų^i-
Patvarkyta klubo salės scena.Vaidintojų^ pasirodymams mūsų klubo salės scena visą laiką stokojo techninio apipavidalinimo. Statant savo, jėgomis vaką- rns, rengėjai,-, dėlei to turėdavo daug vargo. Dabar atvykstant Los Angeles Dramos Sambūriui, su “Živile'’, Lietuvių Bendruos' menės, apylinkės vadovybei buvo galvosūkis dėl scenos paruošimo. Tartasi su klubo vadovybe. Pastaroji sudarė scenos pamosimo komisiją iš A- Karnie- aės, M. Krasausko ir S Vel- basio. A. Karnienė surado pro- cesionalus (Design Line, Lnc.) ir "u samata buVb 3,228.50 dol. Tai didelė suma._Tada apsispręs- 'a šį reikalą tvarkyti ūkišku būdu Kulisus pasiuvo Juozas Aleščikas, dirbdamas 7 dienas.

Lietuviu klubas ruošia Lietu- 
vos nepriklausomybės uaskelbi- 

io m neir,yn vasario naėn. 13 d.2 vai- p. p. klubo salėje. Pa- ^indinę kalbą pasakys dr. H. Lųkašęvičius, Meninę programą atliks klubo choras U tautinių šokių grupė- Visi kviečiami dalyvauti. Įėjimas nemokamas. Salėje bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo reikalams pagal aukotojo laisvą apsisprendimą: » ALTui, Lietuvių Bendruomenei ir VLIKui. Iškilmingos šv. mišios už Lietuvą bus atnašaujamos šv. Vardo bažnyčioje Gul- fporte. Pamaldų metu giedos klubo choras, vad. P. Armono. Organizacijos atvyksta su vėliavomis; Moterys prašomos dalyvauti su tautinias drabužiais.
Viktorijos Jacobson informs ctjo-Viktorija Jacobson praneša, kad vasario 16 d. proga jos pa; stangomis išrūpintos pamaldos už pavergtą Lietuvą šv. Jono bažnyčioje vasario 14 d. 10 vai. S v. Mišias koncelebruos penki ’ kunigai ir pamokslą pasakys prel. J. Balkonas. Dalyvaus choras, diriguojamas muz. P. Armono. Visi prašomi kuo skait- ’ lingiausiai dalyvauti. Moterys su

Simas Velbasis. Tvarkant savo ėgomis ir aukojant klubui dar- ‘^ą, faktinų už medžiagą išlaidų msidarė tik virš $300. Visiems čia išvardintiems, attikusiems aip reikalingą klubui dorbą, pri- lauso didelė padėka.

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJDIO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

yll/ 2533 W. 71st Street
* į 1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

I ■I

JEAN VANCE u GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

lURIMB 

AOPLYįlA*
< ĮSOSE MIESTU

DAkfSL

D
Lia&vi? 

aAidets.vių 

direktorių

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACKAWlCJj

4424 ^hSl 6»tn BTKiJSrl /"1211
ilOttS SOUTHWEST HIGH Wax, ran* Milu, ILL 974*4414 «

l et XArtU r in

5 — Naujienoj Chicago, 8, UL Tuesday, February 2, 1982

PETRAS BIELIŪNAS
O4Š So. CALIFORNIA AVE TeL: LAUyKU 1-3571

BUTKUS - VASATHS
1446 80. 50th Ave, Cicero, flh Tri.: OLympU 2*1 Ml

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. MTUANICA AVE TeL: YArdi 7-US8 - HM

®OCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A-KELLOGG 

) FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1950'3.

Manipulative 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ‘

>.®/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
ALL D.O/S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.
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PETRO ČESNULIO KNYGOS LEIDĖJAI,
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga Kanadoje ir. 

Centro Valdyba reiškia padėką Petro česnulio atsimi
nimų “Nužmogintieji” knygos anglų kalba laidos išleidi
mo sekantiems mecenatams-rėniėjams:

Juozas Dilys, St. Catharines, Ont. 
Audra česnulytė, Brantford, Ont.. 
Kristina ir Jim Maus su šeima, Pert Elgin, Ont. 
B. S. Vaičaičiai, Rexdale, Ont............................
Helen-Elena DeCosta, Taunton, Mass., U.S.A. 
Stasys Misiulis, Edmonton, Alberta..................

'Dr. Bernardas Naujalis, Toronto, Ont.............
Dr. Juozas Uleckas, Toronto, Ont..... ...............
Stepas Varanka, Toronto, Ont.............. ..............
Silva Jokubilius, Delhi, Ont................... —
I. P. Petkevičiui, Cicero, Ill...... .........................
Paulė Ancevieienė, Nepean, Ont.................... _....
Eugenija Bulotienė, Detroit, Mich.....................
Adomas Kalnėnas,. Ųondon, Ont.................. ...
Pranas Kaziukonis, London, Ont...................... .

> Monika ir Juozas Rimkai, Vittoria, Ont.........
p. Šalna, Richmond Hill, Ont......—.................
Domas Žiogas, Delhi, Ont......................  ;......
Antanas Dalykas, Toronto, Ont. ........ ..........
.Vikoc'cm- - U ? Les Angeles, Calif.............
Alexandra Balčiūnas, Santa Monica, Calif........
Giedrė ir Algirdas Budreckiai, Quincy, Mass.

$1,000.00 
. 600.00 

600.00 
110.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00
60.00 
52.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00. 
50.00 
50.00 
40.00 
30.00 
25.00 
25.00 
25.00

Dorchester, Mass.

M. Jan
25.00
25.00 -I
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Zigmas Lubeckas. VJ C r -cn, Ont..... ...... . ....
V. Matulaitis, Weston, Out.......... ................ ....
V: A. Osteikos, Warren, Mich........ . .... ..........
Albertas Misiūnas, Detroit, Mich. ............... i
Ignas Sajauka, St. Catharines, Ont..............
Izidorius Straukas, Chicago, Ill......................
Viktoras Sniečkus, Elora, Ont. .......................
Jonas Vinčiūnas, Chicago, Ill. .......................
Al. Astašaitis, Troy, Mich...............................
Algirdas Gustaitis, Los Angeles, Calif. ........

Papildomi sąrašai bus ir toliau skelbiami.
, Maloniai prašyčiau priimti ir mano asmenišką pa

dėką.
Su pagarba,

Petras česnulis, 70 Main St., Paris, Ont., 
Canada, N3L 1E6 .

VAGYSTĖS IR SPEKULIACIJA
Lietuvos TSR prokuroras A. 

Kairelis Tiesoje (1981.XII.27) 
rašo apie “pirmojoje socializmo 
šalyje” išsivysčiusį kyšininkavi
mą, vagystes ir spekuliaciją. Jis 
kalba apie padėtį Lietuvoje:

“Pasakysiu tiesiai — minėtų 
nusikaltimų respublikoje nema
ža. Socialistinio turto grobimų 
daugiausia pasitaiko žemės ūkio, 
statybos, lengvošios pramonės, 
mėsos ir pieno, maisto pramo
nės įmonėse ir organizacijose. 
Neretai valstybinio ir visuome
ninio turto grobimai įvykdomi 
stambių arba 
tu grupės iš 
asmenų.”

Pavyzdžiui, 
kombinate di 
ninkė Elena 
sandėlininkės Ona Matulevičienė 
ir Petronė Marcinkevičienė bei 
krovėjai Vladas Kalinauskas, 
Vytautas Baranauskas ir Rtanas 
Gudynas iš anksto susitarę pa
grobė 8 ryšulius audinio už 3760 
rublių.

1981 m. m

itin stambiu mas- 
anksto susitarusių

Alytaus medvilnės 
r busi vyr. sandėli-

Marcinkevičienė,

ėn. teisinas

f

*

25.00
25.00
10.00
10.00

Bet kai trūksta mašinoms at-

nagrinėjo Angelės Podrezaitės, 
per nusikaltimo padarymo lai
kotarpį dirbusios Vilniaus urmo 
parduotuvės “Vaizdinės prieme
nės” vyriausiąja ekonomiste, 
vyriausiosio buhalterio pavaduo-. 
toja, bei ėjusios vyriausiojo bu
halterio' pareigas, Elenos Syči- 
nos, sekcijos vedėjos, ir Olgos 

i Kučerovos, sekcijos vedėjos pa
vaduotojos, baudžiamąją bylą. 
Teismas nustatė, kad jos, pasi
naudodamos tarnybine padėti
mi, 1978-1979 metais iš minė
tos parduotuvės pagrobė įvairių 
materialinių vertybių itin stam
biu mastu, daugiau kaip už 40 
tūkstančių rublių. Grobstytojos 
griežtai nubaustos (nuo 10 iki 
13 metų). Jų turtas konfis
kuotas.

s s «

NĖRA PRIEŽASČIŲ NUSIKAL
TIMAMS, BET...

Prokuroras A. Kairelis pasakė: 
“Mūsų šalyje nėra nedarbo, 
skurdo, tuo pačių nėra ir sociali
nių priežasčių, skatinančių grobs 
tymą, spekuliaciją, kyšininkavi
mą”. (“Tiesa’.’, 1981X11-27).

> !. GUSENO RAŠTAI
’ nepaprastai įdomius gydy

ki ir rašytojo attiminimuA.

D? RBAI, 259 psl, liečia 1905

DR.
Naujienose c 

tojo, visnen-

Dr. A. Gusmd — 1
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
lusirūpinimą_______________________________

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

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

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiaL Tik
Galima taip pat nžjakyti paštu, stsinntuj čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$4.00
$3.00

00

Tas vadinama

kyšių ėmimas.
16 d. Lietuves

i sarginių dalių, žmonės vagia jas 
Į iš automobilių, traktorių ir kitų 

■ žemės ūkio mašinų, vežamų ge
ležinkeliais, vandens ir kitokiu 
transportu.

į Ta pati priežastis verčia žmo- 
i nes pirkti bei parduoti prekes 

juodoje rinkoje, 
spekuliacija.

Neatsilieka ir 
1981 m. birželio
TSR aukščiausias teismas išnag
rinėjo Vitalijaus Fomino, dirbu- 

, šio Vilniaus valgyklų tresto ledų 
prekybos įmonės direktoriumi, 

Į baudžiamąją bylą. Nustatyta, 
j kad V. Fominas iš pavaldžių 
[ darbuotojų imdavo kyšius Už 
Į šiuos veiksmus minėtas asmuo 
nuteistas laisvės atėmimu pen- 
keriems metams su turto kon
fiskavimu.

(Iš Europos Lietuvio)

Suvalkiečių Draugija
* Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyko prieš Kalėdų šven
tes Vyčių salėje. Jį atidarė drau
gijas pirmininkas Leonas Vasi
levas. Pasveikinęs subrinkusius, 
pranešė, kad mirė narė a. a. 
Konstancija Stankus. Mirusioji 
pagerbta atsistojimu ir minutės 
tyla, o jos šeimai išreikšta. gili 
užuojauta.

Nutarimų raštininkė E. Strun- 
gys perskaitė valdybos nutari
mus, o pati valdyba pranešė apie 
draugijos metinę veiklą. Viskas 
buvo priimta kaip pranešta. 
Nutartą surengti du piknikus, 
bet tas reikalas bus plačiau ap
tartas kitame susirinkime.

Nutarta švenčių proga pasvei-

Laiškas Redakcijai
Naujienų redaktoriui
p. M. Gudeliui:

Siunčiu Naujienų 1982 metų 
prenumeratos mokesty 65 dal. ] 
Likutis — auka.

P. M. Gudeliui ir sekr. p. Aus
tin linkiu geriausios sveikatos ir 
kantrybės!

L:e*uv*Škoji visuomenė, skai
tydama Naujienas, žino, kad ne-( 
bus apvilta, nes čia nėra klastos, 
melo ar apgaudinėjimo. Aprašo
mi pelitiniai, kultūriniai ar kiti 
darkai turi jiems duotus pa
grindus — faktus. Naujienų re
daktorius nebijo skelbti tiesos ir 
neslepia, kas buvo slaptai pada
ryta. Naujienos stovi pirmose 
kovos linijose pavergtos Tautas 
laisvės ir Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo darbuose. Ir 
dėl to, visokiu “bičiulių” šmei
žiamas jų redaktorius.

Inž. Antanas Z umaras

kinti visą spaudą ir radijo* va-} 
landėles, kurios pagarsina drau
gijos parengimus ir aprašo jos 
veiklą. Taipgi nutarta pasvei
kinti ligonius iš • Dariaus-Girėno 
ir Don Varnas veteranų postų.

Naujoji valdyba išrinkta be
veik ta pati, su maža pakaita, b

Draugijos atskaitomybės kny
goms patikrinti, išrinkta komisi
ja iš A. Kalys, H. Skinulis ir V. 
Abraičio.

Pati Suvalkiečių draugija jau 
veikia 44 įlietus. Ji remia ne lik 
savo narius, bet ir kitus lietu
vius, kurie reikalingi dvasinės ar 
materialinės paramos. Suvalkie
čiai daug aukojo geriems, labda-j 
Tingiems tikslams. I

Sekantis draugijos susirinki-1 ' 
mas — metinis— įvyks vasario Į w 
mėn. 26 d. 6 vai. va'k. Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
prašomi dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų, kuriuos būl inai tu
rime . apsvarstyti. Po lo’ bus 
vaišės. ’t?.

17S> So. HALSTED ST, CHICAGO, IL IO<W

KmmI. Žam4 — Pardavimui 
UAL ESTATI FOR SALI

Mamai, laws i — P* riteri »sa 
RIAL ISTATI FOR SAL*

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
x IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS- 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS IT ‘ V

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAl’SKAS, Prezidentas

2212 W. Cennak Road ' Chicago, IU. TeL 847-7747

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
HOT SPRINGS. ARK.

Hdt Springs ALTo ir LASo Į 
skyriai rengia Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimą.

Į
Minėjimas įvyks vasario mėn. 

13 d. 2 vai. popiet YWCA salėje, 
Quapaw 501. Bus akademinė da
lis — paskaita ir meninė dalis. 
Meninę dalį atliks muzikų p. D. 
L.A. Lapinskų šsima iš Čikagos.

Po minėjimo bus vaišės.
Vakare 5.30 vai. šv. Jono baž

nyčioj' bus laikomos progai pri
taikytos pamaldos.

Kviečiame Hot Springso orga
nizacijas ir lietuvišką visuomenę 
dalyvauti mūsų istorinėje šven
tėje. Rengėjai

i

PAVYZDYS NEPAPRAS
TOS MEILĖS

“Kas yra tas žmogus, kuris 
mėgsta gyventi, geidžia dienų, 
kad gera patirtų?” Ps. 34:12.

Pasiklausykite šios ypatingos 
j programos šiandien 8:45 vai. va

kare radijo banga 1450 AM psr 
'Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją išgirsite “Ge
resnė pro'ga”.

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

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMNIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tek 436-7878
2951 West 63rd Street

3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke,

a Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke- gauti labai 
svariai užlaikytą mūrinį namą, 

j nes pardavėjas duoda paskolą 
] seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

Ona švinnickienė, koresp. adresas: Lithuanian Ministries,
P.O. Box 321, Oak, Lawn. 
60154.

III.

o

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susiriskimas įvyks vasa
rio mėn. 5 d., 7 vai. yak. Lietu
vio Sodyboje, €515 S. California 
Ave. ’ Nariai prijaučiantieji 
prašomi gaušiii dalyvauti, bus 
-įvairių pasitarimų ir diskusijų.

" Valdyba
— š.m. sausio mėn. 28 dienos 

Naujienose, vardinant jų rėmė
jus, vietoj' paęrinėfd Stasio Sa- 
barausko, turėjo būti Stasys 
Zakarauskas. *1 - ę

SUSIVUjINIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra, seniausia, didžfjush ir turtingiausia lietuviu tratemalinė ar- 

lietuviams Utiknnxl tarnaujanti jau per 92 metux.

— __________  _ ________ - ~

rim

SLA, —- atlieka kaltOrlniur darbut, gelbsti tr kitiema. kurie tnca 
darbus dirba.

SLA —Išmokėjo daugiau taip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdrrodų savo nariamJc /

SLA — apdraudžia pigiausiom^ kalnomia. neieško 
narna patarnauja tik savišalpos pagrmdte 

Kiekvienai lietuvis ir lietuvių draugai gal! 
Swrivieiiijtae apsidrausti iki $10.000.

SLA—apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowmeni 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančiais 

' aukštojo mokslo hr jų gyventao pradžiai. v<-

<A — vaikus
IL000

SLA —kuoou 
J savo _ 
mielai pagelbės l SLA isirašytL

dolerli

pelno, n»-

IŠTRAUKĖ LĖKTUVĄ 
IŠ BOSTONO UOSTO

BOSTON, Mas”. — Praeita 
sekmadienį inžinieriams pavyko 
ištraukti iš Logan uosto sausio 
23 disną įkritusi World Air
ways bendrovės lėktuvą. Kapi
tonas nepajėgė sustabdyti vieno 
motoro, o šis įvilko keleivini 
lėktuvą j aerodromo pakraštyje 
esantį uostą.

Lėktuvui įsmukus j vandenį, 
‘atlūžo lėktuvo priešakys, bet 
lėktuve buvusioji įgula ir kelei
viai iš lėktuvo' galėjo išeiti. La
bai smarkiai buvo sutrenktas ka
pitonas. Lėktuvo priešakiui nu 
lūžus, dingo du keleiviai, ku
riuos dabar bando surasti uosto 
vandenyje.

Rastos abi juodosios dėžė-, 
kurio'se įrašyti visi lėktuvo mo
torų judesiai ir piloto pasikal 
bėjimai su kontrolieriais ir su 
savo padėjėju. Manoma, kad 
juodosios dėžės padės išaiškint' 
tikrąją nelaimės priežastį. Kapi
tonas sutrenktas, nes jis visą 
dėmesį buvo nukreipęs į nesu 
slabdotaą motorą, kai lėktuvas 
įslydo į vandenį.

WE WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO, 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT. 

Call INTERNATIONAL 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
l-(800) 358-9092

(CA) l-(800) 862-4982 
Ext. 107

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Dievo padedama, esu pasiruo
šusi skristi į Korėją paskirtai 
misijai ir padėti sužeistiems ir I 
nepajėgiantiems apie save rū
pintis. Apie kelionės sąlygas pra
šau rašyti:

Naujienas, Box 257 
1739 S. Halsfed St. 
Chicago, EL 60608

“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 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

auterių: 6729 So. Campbell
Av» . Chicago. IL 60629.

apdrkudžli pigia terminuoti apdnudi: ui: 
apdraudot ruma temoka tik $3.00 ©ettmi

vyri viwe lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų ve&ėim jie lutei

Galite kreiptis ir tieatel 1 SLA Centru ? .

LITHUANIAN ALLI A NCR OF AMERICA

T«L tut)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalo jums gali dau} 
padėti teisininko Prano ŠULC 
paruošta, — teisėjo Alphons* 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su tegališkomi 
formomir

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj^

— Sekmadienį Illinois, India
nos, Wisconsin ir Michigan vals
tijose sniegas sustabdė trofiką. 
Vietotais iškrito dviejų pėdų 
sniego sluoksnį, o vėjas vieto
mis pripūtė, sniego net 6 pėdas.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $371.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laistau. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grdt, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tai man Ays. 
Tek 927-3559

DĖMESIO'; .
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensįnla- 
kams. Kreiptis: ’ .

A. LAURAITIS "*_■ 
'4645 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū- 
šių stogus. .Vi darbą garan- 

’ tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. T VE R AS

Pardavimas ir Taisymas
2646 West Stroe?
TeL R E nubile 7-1941

■%

.Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus ...

F. N EDAS, 4059 Archer Arenos, 
Chicago, IIL 60631T»l. YA i-5929

M. ŠIMKUS
■ ■ t • /

' ” Notary Public ' '
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pūdomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankaL
- - - ---- "

HOMEOWNERS POLICY

F. Zt ©e H K Afenf >■
W. 95H» »

Stale Farm f ne and Caseafly Company

Advotabu
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valaodor nuo 9 r»L ryte 
iki e tbL rak. Sežtadieni ano 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal tusi tarimą.

TU 776-5162 arba 776-510
W4t West 63rd Stirti

Chkaca. IR. 60621

■

'V

PLUMBING ANO HEATING 
(Vandantiaki* ir iildymai)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines dpen or no charge.

Free estimated *
735-6361 '

• Netikėtai papylus vaisių 
sunką ant staltiesės, reikia tuo-

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday. February 2, 1982




