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ŠAULIŲ SĄJUNGOS VYTAUTO DI
DŽIOJO RINKTINĖS SUSIRINKIMAS
Vasario 7 d. šauliu salėje pir

mininkas VI. Išganaitis, sveikin
damas gausiai susirinkusius da
lyvius, truputį po'2 vai. pradėjo 
susirinkimą. Sekretoriauti pa
kvietė J. Mackonį.

Prie garbės stalo buvo pa
kvipti: teis. A. Budreckas, mo
terų vadovė ponia D’ahkienė, E. 
Vengianskas ii- A. Regis.

Minutės ątsi-tdjimu pagerbti 
mirusieji šauliai.

Dienotvarkė priimta kaip skai
tyta. Pirm. Vi Išganaitis, sveikin
damas, priminė mū$^L*aulių pa
reigas būti nuoširįUfifes lietu
viais patriotais ir dėti visas pa
stangas padėti . mūsų ' paverg
tiems./broliams kovoje su oku
pantu. s

Po to prisiminė, kad esame 
Vasario 16-osics tautinės šven
tės išvakarėse. Aktyviai įsijun
kime minėjime. , Priminė Karo 
muziejų įrašą:, “Atiduok ką prį- 
valaE’. Eikime’ tu* ryžtu šąul^- 
ka keliu t ;

Pranešimai

UI. Petrauskas išvardino visus 
parengimus, išvykas. Dainininkų 
grupės -vadovas yra p. Mačiulis. 
Veikią šokių grupė Vytis.

Išleista Sibiro kankinės Me- 
Irenės knyga. Ji diplomuota eko- 
ndmistė. Sibiro taigose išgyveno 
didžiausiose kančiose; Pirkime tą 
knygą. Nepaprastai įdomi. Jos 
pavadinimas:. “KryžtlMfei 'Arkii- 
koje”. ‘
-Matilda Meliėnė pranešė, kr.’ 

vaidintojų trupei trūksta artistų. 
Kvietė jaunimą įsijungti į Menb. 
ninku būrelį. Paminėjo būsimus 
parengimus.^'

Paklėstas R. Juodis, jaunųjų, 
šaulių vadovas, padaryti praneš 
Šimą iš jų veiklos, bet pasirodė, 
kad jis nebuvo atvykęs.

B; Juškevičius, bibliotekos ve
dėjas, pranešė, kad 1981 metais 
buvo 1400 knygų. Nusiskundė, 
kad tik vienas procentas narių 
knygas teskaito. Prašė aukoti ir 
anksčiau išleistų knygų.

P. Paukštis prašė pirkti M. 
Melienės knygą “Bėgom nuo te
roro”. Liko daug neparduotų. 
Ragino prenumeruoti “Karį”.

B. Gurevičiuš7 ligonių lanky
mo sekcijos pirmininkas, su pa- 
gelbiniu personalu aplankė 59 
ligonis. Dovanėlėms išleist? 850 
dolerių.

A. Regis, Garbės Teismo pir
mininkas, priminė dvi nagrinė
tas bylas, kurids spaudoje su
kėlė nemaža erzelio. Būdinga, 
kad vyriausias Garbės Teismas 
išteisino vietos teismo nubaustą.

J. Mackonio duota finansinė 
apyskaita.

(Nukelta Į šeštą pudapį)

KALENDORMJS

Vakario 9: Kirilas, Apoldnija, 
Algė, Prišmantas, Deja, Tilgau- 
das, Benūna.

Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:15.
Vakare gali snigti.

VIS KALTINA SALVADORO 
VYRIAUSYBĘ

SAN SALVADOR, Salvadoras.
— Nuo 1979 metu Salvadora 
valdo vadinamą karių chunta. 
Pradžioje krašto vadovybę su
darė n:t 30 pulkininkų, vėliau 
buvo sudaryta trijų žmonių va
dovybė. Vėliau įdirašlo vadovy
bę buvo įleisti keli civiliai, bet 
kariškiai vis valdo svarbiausias 
ministerijas.

Dabar vyriausybės priešakyje 
yra krikščionis demokratas ad
vokatas Jose Napolson Duarte, 
bet visi kiti chuntos nariai yra 
tie patys kariai. Duarte priža
dėjo pravesti, rinkimus krašte/, 
išrinkti parlamentą, kuris per- . 
imtų krašto valdymą^

Komunistai, įsiveržurisji iš 
Nikaragvos ir Gvatemalos, nori j - 
pakenkti dabartinei vyriausybei. 
Jie patys žudo gyventojus, bet 
tvirtina, kad; Salvadoro kariai 
AXŽpūdl:.\įivH^\fu<%;'-iražudc> ir 
vėliau^prie tų verksmų nėprisi-
pažįsta.

Vyriausybė oficialiai tvirtina, 
'kad rinkimai vis dėlto netoli
moje ateityje įvyks, nors bus 
didelis pavojus.

SUDARĖ GRUPĘ TERO
RISTAMS GAUDYTI

WASHINGTON, D.C.— Ame
rikiečiai yra sudarę grupę karių 
teroristams gaudyti. Jie-nęsigar- 
sina, nesigiria, bet labai atidžiai 
seka . Uroristų veiklą visame 
pasaulyje.

Tvirtinama, kad amerikiečiai 
specialistai padėjo italams išaiš
kinti Raudonosios brigados na
rius, kad galėtų nu-tatyti kur 
buvo laikytas generolas James 
Dozier. Jis turi geresnes susisie
kimo priemones, gali greičiau 
apskaičiuoti:

Tokios^ rūšies specialistams 
mokykla įsteigia Fort Brag’g 
kareivinėse.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $381. . t .

Sekr. Haig Madride įtikinė
jo 35 valstybių atstovus, 
kad negalima leisti ruaams 

ardyti Helsinkio' aktų.

Ispanijos vyriausybės atstovai Bilbao mieste tariasi su vaškais pilietiniam 
karui baigti. Sekretorius Haig dabar lankeisi Madride.

JAPONAI REIKALAUJA, KAD RUSAI.
GRĄŽINTŲ KETURIAS SALAS

MIESTO CENTRE SURUOŠĖ DEMONSTRACIJĄ, KURIOS 
PRIEŠAKYJE ĖJO PATS PREMJERAS ZENKO SUZUKI

TOKIJO, Japonija. — Japonai 
kantriai laukė 40 metų, kol pri
ėjo įsitfkinimo, kad ilgiau laukti 
nereikia. Praeitą sekmadienį 
Tokijo mieste buvo .suruošta de
monstracija, kurios priešakyje 
ėjo pats premjeras Zenko’ Su
zuki.

Antrojo Pasaulinio! karo pa
baigoje rusai jautėsi didvyriais. 
Jie užėmė keturias nedideles sa
las, kurios niekad rusų nebuvo 
okupuoto^. Tdse salose gyveno 
tiktai 1,300 japonų. Sovietų 
valdžia neleidžia salų gyvento
jams pasiekti Japoniją, nors 
įvairiuose Japonijos miestuc'se 
gyvena salų gyventojų giminės.

Tokijo czntre buvo tūkstan- 
ties žmonių demonstracija. Ja
ponai plakatuose reikalavo* grą
žinti šiaurės teritorijas.

Pats premjeras pareiškė, kad 
jis pradės diplomatinius pasita
rimus visoms keturioms saloms 
atgauti. Jis reikalaus, kad tos 
salos būtų grąžintos. Rusai ne
turi jokios teisės tes salas pasi
savinti. 9

* ♦ ♦

DIDELIS GAISRAS 
TOKIJO CENTRE

Sekmadienį Tokijo centre už
sidegė vienas didžiausių sostinės 
viešbučių — ‘Naujoji Japonija’. 
Užsiliepsnojo devintas ir dešim
tas aukštas. Gaisras taip greitai 
plito, kad viešbutyje gyvenusie
ji nepajėgė išbėgti.

32 žmonės užtroško tirštuose 
dūmuose, o 60 pavyko nukelti 
žemėn. Žuvusių tarpe yra 63 m. 
diplomatas, buvęs Pietų Korė
jas susisiekimo niinisteris Kim 
Tae Dong. Jis atvyko tartis kon
ferencijoje susisiekimo reika 
lais. Rastas užtroškęs.

Sužeistųjų tarpe buvo ir du 
amerikiečiai iš San Francisco. 
Jie buvo išvežti į ligoninę, iš kur 
gautas pranešimas >ako, jog yra 
vilties, kad jie atsigaus.

Nukentėjo Sharon Poof, avia
cijos karininko žmopa. Jos vyras 
gyvena JAV oro bazėje Okina- 
vo’je. Kilus gaisrui, jai teko šokti 
per langą, susitrenkė, sulaužė 
kelis kaulus, bet neužsimušė. 
Kitas sužeistas, tai Mal Kravit, 
apie kurio sveikatos stov- dau
giau smulkmenų neduota.

Viešbutyje buvo 410 svečių. 
Dauguma jų buvo užsieniečiai;

SIUNTINĖJO ČEKIUS 
MIRUSIEMS ŽMONĖMS

WASHINGTON, D.C. — Kon
greso atstovas Les Aspin nusta
tė, kad vyriausybė siuntinėja če
kius seniai įnirusiems žmonėms. 
Jis nustatė, kad vienas įtakingas 
biurokratas, miręs prieš 10 me 
tų, vis dar gaudavo stambius 
čekius. Kada Kongreso atstovas 
užklausė ofiso tarnautoją, kddėl 
jis taip daro, gavo atsakymą:

— Niekas man nepranešė, kad 
tas žmogus yra miręs, todėl ir 
čekius siuntinėjau.

Mirusieji ne tik “gaudavo” 
čekius, bet patys juds ir “pasira
šinėdavo”. Dabar prokuratūra 
nori išaiškinti, kafc tuos pinigus 
išleisdavo. Atrodo, kad reikės 
grąžinti valdžiai visus tuos pini
gus, jeigu čekius gaudavęs dar 
neužmerkė akių.

— Dr. K. Bobelis buvo vienin
telis lietuvių atstovais, kuris Ju
goslavijoj, Belgrade, buvo įleis
tas į pasitarimą Helsinkio ak 
tams apsvarstyti.

WEINBERGER REIKALAUJA 
MODERNIŲ GINKLŲ

WASHINGTON, D.C. — Gy
nybos ministėris Caspar Wein
berger reikalauja pačių moder
niausių ginklų. Sėkretoriuš pra
leido tris dienas kelionėje. Jam 
teko ilgiau išsikalbėti >u Saudi 
Arabijos valdovais ir jų kariuo
menės vadais. Jie negali eiti į 
kovą su senais gi irklais. Jie pri
valo turėti pačius naujausius 
ginklus, ir privalo mokėti kaip 
juos naudoti. ? >

Sekretorius nori, kad Ameri
kon lakūnai turėtų geriausius 
lėktuvus. Mūšį gali laimėti tik
tai geriausieji lėktuvai, jei juos 
valdo patyrę lakūnai. Sekreto
riui nepatinka, kad visą laiką 
bandoma per daug politikos 
įvelti į šį svarbų klausimą. Ge
ras dalykas brangiai kainuoja, 
pažymi sekretorius tiems, kurie 
visada rūpinasi kainomis. — Pi
nigus reikia surasti ir gaminti 
gerus ginklus, kuriais pavojaus 
metu būtų galima pasitikėti.

BLUE CROSS PRARADO 
S63 MILIJONUS

CHICAGO, Ill. — Blue Cross 
vadovybė labai su- irūpinusi, kad 
praeitais metais ji turėjo $63 
milijonus nuostolių. Vieną mili- 
jpną išnešė gabus advokatas, 
bet kiti pinigai išslydo, visai ne
apsižiūrėjus. Atrodo, kad buvo 
bloga adminv tracija, neprižiūrė 
jo pajamų ir išlaidų. Paskutiniu 
metu jau gaudė kiekvieną cen
tą, b-t tokią didelę sumą ne taip 
greitai surinksi.

Dabar vadovybė ruošia planus! 
atsigauti. Vietdmis bus pakeltas 
mokestis, bet negalima jo kelti ’ 
be atodairos, nes kitaip žmonės ( 
pradės bėgti į kitas apdraudos 
bendroves.

Prez. Reaganas vakar gavd 
pyragą su 71 degančia žva
kute. Žmona pastatė ir pa

prašė visas žvakutes 
užpusti.

— Kosta Rikos prezidentu iš-1 
rinktas Luis Alberto Monge.

RUSŲ LINDIMAS I LENKIJA 
KENKIA TAIKOS DARBUI

HAIG INFORMUOS AMERIKIEČIUS APIE PASKUTINIUS 
ĮVYKIUS, SKRIS Į MAROKĄ IR RUMUNIJĄ

MADRIDAS, Ispanija. — Len
kijos karo' stovis ir Sovietų vai 
džios įsikišimas į Lenkijos vi
daus reikalus sudaro didžiausią 
pavojų Helsinkio aktams, — sek
madienį atskridęs sekretorių- 
Haig jražyniėjo spaudos atsto
vams.

Sekretorius atskrido1 į Ispani
ją pasitarti su ten anksčiau at- 

: skridusiais JAV delegacijos na 
į riais. Jeigu Sovietų Sąjunga -r 
Į toliau kišis “į įlenki jos vidaus 
gyvenimą, sunku tikėtis taikaus 
sugyvenimo. Madride JAV atsto
vauja patyręs teisininkas Max 
Kampelmann, bet sekretorius A. 
Haig nori, kad jis ir kiti delega
cijos nariai žinotų apie paskuti 
nius įvykius Lenkijdj ir apie So 
vietų valdžios primestų karo sto
vį Lenkijai turėtų platesnes in
formacijas. Madrido delegacijo. 
nariai privalo žinoti ąpie Sovie 
tų intervenciją ir. pąjėguma pri
mesti Lenkijos kariams sav
valią. •

Sekretorius taip pat nori pasr 
tarti su Ispanijos vy iaušybėf 
nariais apie galimas pakaita1 
Vakarų Europoje. Sekretorių; 
nori, kad ir karalius žinotų api 
dabartinę padėtį ir galimas pa 
kai tas netolimoje ateityje.

Sekretorius spaudos alsto 
vams nurc’dė, kad Sovietų Są 
junga, nena iš valstybių, p: 
sirašiusių po Helsinkio aktai 
prieš du metus įsiveržė į Afga 
njstaną, o praeitų metų paba 
goję ji privertė Lenkiją paskelb
ti karo -stovį ir išvaikyti legali: 
Solidarumo uniją. Dabartini 
metu Solidarumo unijos naru 
laikomi kalėjimuose.

— Įdomu, kad šitas vizitą 
eina kaip tik tuo metu, kai A1 
ganistane ir Lenkijoje eina di 
dėlės represijos, — pareiškė 
sekretorius. — Labai svarbu, 
kad po Helsinkio aklu >avo pa 
rašą padėjusios valstyiyės įsisr 
moninlų, jog Lenkijos įvykis 
yra pagrindiniai ir, ko gero, lik: 
miniai visiems Helsinkio akt 
veiksniams.

Baigminiai Helsinkio akta 
1975 metais padėjo pagrindu 
bendradarbiavimui tarp Soviet:

ARKIVYSKUPAS J. GLEMP 
NEATSISAKYS SOLIDARUMO

ROMA, Italija. — Varšuvos 
arkivyskupas Juozas Glemp pa
sakė labai gražų pamokslą Ro
mos lenkams. Jis kalliėjo Ro
mos šv. Stanislovo bažnyčioje.

Pamokslo' m:tu arkivyskupas 
Glemp aiškiai pasakė^ kad da
bartiniu metu Lenkija >erga, 
bet katalikų bažnyčia niekad 
neatsisakys Solidarumo. Bažnjv 
čia Lenkijoj yra galinga šian
dien, ji bus galinga ir rytąją 
Lenkijoj Bažnyčia rėmė ir rerps 
Solidarumą ir tūtos lenkus, kurie 
nuo karių nuMntejo.

Arkivyskupas Glemp susitiko 
su popiežium ir ilgai aptarė 
įvairius Lenkijos reikalus.

y >
POPIEŽIUS RENGIASI 

JYKTI Į AFRIKĄ

ROMA, Italija. — Popiežius 
tonas Paulius II šią vasara ren
giasi vykti į Afriką. Popiežius 
jau eina 61 metus, bet jis yra pa
siryžęs vykti į Nigeriją, i Gani
ųjų ir Ekvatorialinę Afriką.

Popiežius žino, kad katalikų 
;ra labai mažai neturtingose Af
rikos tautelėse, bit jis malė, 
kaip jie džiaugiasi, kai juos ap- 
anko aukšti katalikų dvariš
kiai. Ankstyvesnės kelic’nės pali
jo gerą įspūdį į juodaodžius 
kfrikos gyventojus. Popiežius 
vpskaičiuoja, kad ši kelioųė bus 
Jar įtakingesnė.

— JAV atstovas Max Kam- 
>elmann labai vykusiai kriti
kuoja Sovietų valdžios įsiparei
gojimų laužymą.

— Nancy Reagan pasirinko 
gražią suknilę ir įsakė iškepti 
lidelį pyragą, kur galėtų pasta- 

Lyti 71 žvakutę. Ji įteikė prezi- 
lenlui, kai jis grįžo’ iš Indianos.

— Vakarų Eurdpos atstovai 
iranzšė rusams, kad Helsinkio 
iktai eis niekais, jei rusai ir to
lau kišis j Lenkijos reikalus.

doko valstybių ir Vakarų. Bet 
lain bendradarbiavimui buvo 

>astot?s kelias, kai Sovietų karo 
ėgos įsiveržė j Afganistaną, o 
aip pat, kai praeitais metais pa- 
kelbė karo stovį Lenkijoj.

Madrido kdnferencija pras
iėjo 1980 metų lapkričio men. 
rau praėjo 14 mėnesių nuo jos 
vadžios, bet galo dar nesimato. 
Sovietai veda ilgas diskusijas, 
vaisjosi į šalis, bet prie j<kio 
utarimo neprieina.

Sekretorius Haig patarė vi 
;iems Helsinkio aklą pa ir: šiu
šiems atstovams reikalauti, kad 
Jausimas nebūtų vilkinamas.

Sekretorius Haig yra įsitiki
nęs, kad visi H ei inkio aktą pa
prašiusieji turi priversti rusus 
vykdy t r pa si žade j i m u s. R ūsai 
neturi teisės atsisakinėti nuo sa
ro įsipareigojimo’, jeigu tikrai 
nori, kad būtų laika Europoje.
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STENKIMĖS GERU PATA 
RIMU PASINAUDOTI

1*6 litui 
kreiptis 
prisieiti 
operuos-

Ar

viešumai pa 
žodžio, jaus

nevartotinas
Klausimas: Prašau Gerb. Dak

tarą paaiškinti, kaip yra su tuo 
Preparation H vartojimu. Mano 
tėvas taip gydėsi savą hemoro- 
jų, o pasirodė, kad ten augo vė
žys, kuris jį ir pražudė be laiko. 
Ačiū iš anksto.

Bananos medis išauga iki 25 
pėdų aukščio per metus, patie
kia vieną didelę kekę vaisių, o 
paskiau numiršta.

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

. stock .
my^mencą-

Joia the Rtyrdl SannjkHa*'

negerovės išeinamosios angos - 
žarnai srityje nepagydo. Todėl 
to nieko vienam lietuviui ne
reikėtą v^rtoU. (.'žsikūnikime 
ausis to nieko' reklamai. Išeina
moji anga bei žarna yra lygiai 
svarbi mūsų kūno dalis, kaip ir 
akis ar ausis. Būkime išmintingi 
Nesigailėsime, ir kitus savo įsi

kaltais, nors labai retai, gali 
pasitaikyti strėnose uždegimas 
(osteomyelitis). Jis, žinoma, vi
sai kitaip esti gyddmas. negu

1981 nį,,lapkričio 28 d. rytą, 
mąno paslaugiojo globėjo pasi
šventimu, patekau į “Jaunimo 
Centrą”, kuriame vyko lietuvių 
mokslininkų “Ketvirtasis Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumas’’.

Tame Simpoziume įvairių

— aplraindoma, bet nepagydo
ma.

Staiga atsirandą labai dideli 
skausmai strėnose gali būti dėl 
staigaus stuburkaulio lūžimo 
nuo" suspaudimo pasupusio, su
minkštėjus kaului, slankstelio] 
(compression fracture j. Lūžta 
taip dažniausiai vienas stubur
kaulis, bet ir keli jų gali lūžti.

- ' ' 1

Kadangi moteriškėms, palio-J 
vusioms turėti regulas, kaulai 
pamažu ima reįėti, minkštėti

- (osteoporosis), tas minėtas 
,slankstelio lūžimas dažniausiai 
pasitaiko moteriškėms, ypač nu
tukusioms. Mat, svoris spaudžia 
pasilpusį išretėjusio kauld slanks
telį, o jis, kūno svorio neatlaiky
damas, suglemba ir lūžta.

Bendrai, kaulų mihkstęjįmas 
atsiranda žmogui.ilgėliau gyve-, 
nant. Laimė, kad dėl slankstelio 
strėnų srityje kaulo — stubur
kaulio lūžimo dideli skausmai, 
mąžta po kelių dienų bei savai
čių.

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS

Atsakymas: Nė vienas nesigy- 
dykime hemorojaus be gydyto
jo patarime^ Nusiskundimai ir 
pračiuopiamas venų išsiplėti
mas išeinamosios angos srityje 
gali būti ne vien hemorojus, bet 
ir vėžys. Todėl visi, ypač žmonės

W WBTCXBMMC tOAD CHJOtf
Ptaūl KaUlMaCSKJM^ Ptati

SCOTS i Mon. Tw. Pr 1.9-4 Thur .9-8

SERVING CHICAGO ANU SUBURB

rods, 20 ar 22;kambkriUose, kiek
vienas pasirinkdamas labiusiai jį 
interesuojančią temą. Tuo būdu 
klausytojų gausa išskydo, ne 
vienas apgailestaudamas tokį 
vienkartinį paskaitų supuolimą. 
Ypatingai tie klausytojai, kurie 
buvo susidomėję ne vieno, bet 
kelių mokslo dalykų paskaito
mis. Net neminint spaudos ko
respondentų, norėjusių - to Sim- 
posiumo eigą ir paskaitų įvairu
mą bei jų santrauką pateikti lie
tuviškajai išeivijos spaudai., šį 
kliuvinį turėdami atmintyje, bū- 
simųjų simpoziumų organizato
riai ir rengėjai galėtų kaip nors 
palankiau paskaitų skaitymo lai
ką sutvarkyti.

virs minėti jose negerumai.
Yra tokią medžiagos apykaitos 

liga — Bageto liga (Paget’s dis
ease) . Kauluosę kalkių apykaita 
tada ima smarkiai keistis. Kau
lai minkštėja ir esti nuolatiniai 
skausmingi. Tą lįga gali apimti 
kitus k aūlus, Raitant dubens (strėnų kauĮy X-^,ay nuotrauka, 
ir kaukolės. X-Ray nuotrauką j Jei esti neaiškumų, daroma to- 
pąrodo Lai ligai būdingus kaulų l limesui tyrimai, įskaitant specia- 
pakitimus. Ta liga tik sulaikoma • lų kaulų tyrimą (bone scan), ar

tos buvę skaitomos tuo pačiu lai- 
kuį^rfik atskiruose kambariuose 
arba .klasėse. Klausytom buvo

see us for 
financing

AT OUR 10W RATS

V’•sūkio amžiaus žmonėms strė
nų skausmai yrą dažniausiai pa
sitaikanti negerovė. Vien tik pa
žiūrėjus į gautus tvarkančio gy
dytojo (orthopedist) laukiamąjį, 
tuojau suprasime, kiek daug 
žmonių negaluoja strėnų nege- 
rovėm.s 
negerovės 
lyginti, sveikiems ir energin- { 
giems jauniems žmonėms. Am- j raiščiais (ligament) 
žiu: didėjant, strėnų negerumai 
tęsiasi.

Strėnos (lower back) turi sa
vyje stuburą (backbone), kurisinėtai ussiaurėję tarpstuburkau 
susideda iš pavienių stuburkau
lių (vertebra). Stuburo kanale j 
(spinal canal) yra nervai, kurie j 
išeina iš nugaros smegenų (>pi-i 
nal cord). Jie nugaras smegenų j 
kanalą palieka pro mažus tarpe- : 
liūs, kurie esti tarp stuburkau- i 
lių. Pro tuos tarpelius išėję ner
vai eina iš strėnų srities į apat:- 
nes pilvo' dalis, į šakumą (pel
vic) ir į kojas.

Kai stuburkauliai darosi ne- 
hormalūs — liguisti, tarpstubur- 
kauliniai sąnariai gali būti artri
to paliesti. Tada gali būti pri
spausti (pineoed) minėti iš nu
garos sniegenų.’pro Laspstubųr- 
fcauiinius tkrpus'išeĮri^Htiejrnef- 
vai. Tada, žinoma, Įmogus jau
čia strėnose skausmą.-Tas skaus
mas gali būti išilgai einančio ner
vo jaučiamas — ne tik strėnose, 
šlaunyje^ blauzdoje, bet JaetjiB 
kojos pirštuose.

Jaunystėje stuburkauliai vie
nas nuo kito esti atskirti pagal
vėlėmis (discs). Tos pagalvėlės 
susideda iš lanksčios medžiagos, 
viduryje turinčios rutulį (nu
cleus pulposus). palengvinantį

me nuo nuspaudimo, tas nervas 
mirs, neveiks ir jo atgaivinti ne
pasiseks. Tada žmgus nevaldys 
šlapinimosi. Tai labai rimta 
komplikacija.

Gydytojui apžiūrėjus, atlieka
mi. tolimesni tyrimai. Daroma

STRĖNŲ SKAUSMAI (4)
Gilinkimės i strėnų skausmų negeroves, 
lengviau pajėgsime tvarkytis su jomis. 

(Mediciniškas raginimas)
s.ubui'kuulianis judėti nę»iU'i- 
nant vienas Į kitą. Žmogui sens
tant, pagalvėlės sausėja ir ne
tektos lanksčios darosi. Jadą 
tarpas taip pavienių stuburkau
lių susiaurėja. Žinoma, tada 
stuburo strėnų srityje judrumas 
ir lankstumas sumąžta.

tiniai tarpai ima spausti pro juos 
išeinančius narvus.

Pagalvėlė gali išsiveržti iš sa
vo vietos (iš tarpstuburkaulinio 
tarpoj į Kanalo vidų ir imti 
spausti nervus (slipped disc). 
Atsiranda kiti mechaniniai ne
gerumai tarpe stuburkaulių ir 
jų raišaų. Tokia padėtis gali su- 
Kelii strėn ų(low back) skaus
mus.

Uausiųjų metų dailininko Ad> 
mo Varno piešinys pucšia ir 
Jono bei Zoselės Adomėnų rezi
dencijos sabonėlį.

Nereikia stebėtis Adomėnų 
nuosavybėje esančiais tokiais 
vertingais dailininką Adomą 
Varną liečiančiais prisiminimais, 
nes abi šeimas buvo ne tik arti
mi kaimynai, bet Adomėnam;, 
kaip jaunesnės generacijos at- 

J stovams, teko A. Varną ir jo 
žmonelę, žinomą pedagogę, pro
pagavusią Italijos mokslininkės 
Montessori priešmokyklinio vai
kų auklėjimo idėjas laisvoje Lie- 

i tuvdje ir išeivijoje, globoti ir jais 
rūpintis. Tą akivaizdžiai rodo 

I konkretus pavyzdžiai: dailinin- 
J kui Adomui Varnui, sulauku

siam 100 metų amžiaus, Chica- 
goję buvo suruoštas iškilmingas 
pagerbimas, o vėliau, jam į Am
žinybę iškeliavus, taip pat buvo 
suruoštos iškilmingdh laidotu
vės. Abiem atvejais tie įvykiai 
atitinkamai ^buvo pavaizduoti 
chicagiškoje lietuvių spaudoje 
ir čia veikiančiose radijo progra
mose, pažymint veikliausius tų 
įvykių organizatorius — Z. ir J. 
Adomėnus.

Prisieina gydyti kaulus, juos 
stiprinti vyriškais bei moteriš
kais hormonais ir kalciaus 
maiste pagausinimu (mažiausiai 
vieną kvortą liesaus pieno į die
ną kiekvienas pensininkas jau 
nuo šiandien turi išgerti). Daug 
geriau elgsimės, jei mes kaulų 
suminkštėjimui užbėgsime už 
akiu.

ŠALFASS (šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos) vadovybės pa
stangomis “Ketvirtajame Moks
lo ir Kūrybos Simpoziume” ir 
fiziniam auklėjimui buvo paskir
tos dvi valandos. Šioje sesijoje 
buvo dvi paskaitos: “Kokia tavo 
fizinė pažanga?” ir “Sportininku 
ir fizinio auklėjimo darbuotojų 
prieskomunistinė ir priešnacine 
veikla Lietuvoje 1940-1944 me
tais”.

(Tęsinys)

Chicagos aerodromas yra to
lokai nuo miesto. Sakoma, kad 
26 mylios nuotolio. Iš jo ir į jį 
dviejų linijų plačiais greitke
liais “trafikas” sausakimšas. Pro 
tarpiais lengvos mašinos ir sun
kieji “Uokai” tik žingine tepas- 
lenka į priekį. Užtat ir laiko 
daug užima. Vienok man tas lai
kas visiškai neprailgo, 
mano globėjo nuosavoje 
vairuojamoje mašinoje 
daug įdomių vienas kitam klau
simų ir atsakymų, kurių ap
svarstyme bei aptarime aktyviai 
reiškėsi ir simpatingoji Jono 
“Steputė”. Net pajusti nebuvo 
galima, kai Jonas, išvinguriavęs 
greitkelio susikimšimo ir {plani
ravęs į Chicagos miesto plačią 

j gatvę, staiga pasuko į siaurą, as- 
; faltu išlietą, “šunkelį” ir sustojo 
; prie jo rezidencijos esamo gara-

Tou caift afford to be wonf. 
Because if you’re in charge of 
the family budget, you’re 
making deri»nrff wxcjt tbt 
future, too.

And that’s ivbere Ų-S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband te 
sign up for the Payroll Sa’F- 
ings Plan where he work*.

That way, while you’re 
meet mg the day-to-day ex
penses, youHl still be building 
a more secure Elure for your 
family.

ILS. Savings Bor is. For 
the woman who ready know 
a good bargain.
Nrw E 6% *
wv^tenty nf 5 yenrn t1* fc* ’ *•* *■ 
P r-v1****! if V
'AirwB T*-rfeo. they CT,n h< -arfw jwr 
h«nk. «r

«*? ’<x ■*
jirf rr id ' wfc * 'rt.’ •«.

Kaip nustatoma strėnų 
negerovės diagnozė?

Jei niekada neturėjai skaus
mų strėnose ir staigi jie ten at
sirado, reikia, kad gydytojas nu
statytų (.apžiūrėj.us mediciniškai 
ligonį), ar nespaudžiamas ner
vas įšeiuąs iš nugaros smegenų 
per tarpsluburkaulinius tarpus. 
Gydytojas tais atvejais ištiria 
kojų refleksus, kojų raumenų 
stiprumą ir jautrumą, jutimą 
kojose ir pėdose.

Tarp pat gydytojas ištiria, ar 
neatsirado pakitimų šlapimo 
pūslėje ir žarnese. Pakenkimas 
nervų, einančių į virš minėtas 
vietas, gali atsirasti tada, kai 
nervas esti prispaudžiamas strė- 
nakaulių susiglamBme. Toks 
nervų suspaudimas, galį atsirasji 
dėl auglių strėnų srityje bei del 
artritiniu pakitimų, taugų. Pa
sunkėjęs šlapinimasis ir viduria
vimas yra ženklai tokio nervo 
suspaudimo. *

Čia visi pensininkai ir kitokie 
žmonės turi atsiminti ir niekada 
nepamiršti sekančios tiesos: kai 
strėnoms skaudant atsiranda 
šlapinimosi sunkumas, 
reikia greičiausiai 
pas g^ dytoją, nęst gali 
kuo greičiausiai strėnas 
ti, idant paliuosavus stipriai už
spaustą nervą Jej greitąi toki 
užspaustą nervą nepaliuosuosi-

Kitokios strėnų skausmų 
priežastys

Gydytojas turi išjungti visas 
kitas * strėnų skausmų - priežastis 
pirma negu jis pradeda ligonį 
gydyti nuo virš minėtų mechani
nių strėnkaulių pakitimų. Bus 
visiems įdomu žinoti, kokios tos 
kitokios strėnų priežastys yra. 
Štai jos: 
įvairūs 
kauluose atsirasti, įskaitant ir 
stuburkaulius. ■ Gali pirminiai 
augliai kauluose gautis. Bet pa
sitaiko ir iš kitų vietų į kaulus 
atnešti augliai. Iš tdikos prosta
tos vėžys gali savo vaikus siųsti 
į strėnkaulius. Taip pat ir kini-

Visi žinote tokius atsitikimus, 
k^i žmogus gydėsi tepalais, žva
kutėmis bei Preparation H, pats 
sau ligą diagnozavęs, manęs, 
Iftad turįs hqnorojy, o pasirodė, 
kad tai buvo vėžys. Tik labai to
kią ligą už leidus, jos nebuvo ga
lima į>agydyti. Net gydytojų tė
vai neretai taip nukenčia, nes 
pro pirštus žiūri į labai rimtą 
dalyką. Mat, išeinamosios žar
nos vėžys lengviausiai nustato
mas ir pagydomas, kai laiku 
susigriebiama, kai tepalais, Pre- 
parafrron H neva gydymais ligos 
iki nepagydbmumo neužleidžia

Blogiausia, kad strėnų
dažnai pasitaiko, pa- j Stuburą sudarą kaulai (stu- 

sveikiems ir energin { barža u liai) nešti vieniši. Jie esti 
vienas su 

kitu surišti. Su laiku tie raiščiai 
Švilpsią ir persitempia. Tadai t:CS 
artritiškai pakinta stuburas. Mi- ‘ 1(>d® P^mrausia reikto ištirti

! visą kūną ęuądugąiai, o Lilį tąd^
■ griebtis sti^n^ąuliu siįtyarky- 
i mo. DaŲar kartais pasitaiko, 
t kad chirurgas imą; OĮjĮpruoŲ 
i strėnkaulius, kai tuo tarpų vėžys 
Į jau savo vaikus (metas(azuš) 
i yra pasiuntęs ųet į sįnęge^į.

Tc’kiais ą^vęjais pakauną pra- 
čiuopti kakle bei ki^sę '’lętose 

į padidėjustos Liiufines Itoukas.
• Kartai visai nėra ligos sįrę- 
; nose, o jos esti skausmingos.
• Toks atsiŲkimas gali būti žųių- 
; gui s^.rąų4j’ję įurirtf
j ypač ilgai ne^-dylą. (tolį šJąan- 
; džio žatode^ skausmai persiduoti 
. į strėnas, o skrandyje visai nie-
■ ko ligonis nejausti. Todėl visada 
; reikia, kaip minėta, ligotų pilnai
ištirti. O’ taįp pąl ir skrandžio 
tyrimo nepamiršti. Ypač žųięgui 
turėjus automobilio' nelaimę ir

■ užgautas strėrias, minėtas .skraa-
ugiiaj (tumorai) gali Į ^io pusnių per^vi-

mas į strėnas gali būti pražiūrė
tas, vien strėnose negerumu pa- 
laik v-tas.

Qaatterl 
OUR tAVINGI 
CERTIRCATSa 

ĘARM UP TO

nugaras smegenų ruimo tyrimą 
(myelograiH);. Pastarasis paro
do,. ar yra stiprus spaudimas į 
nervą ar nervus' nugeros sme
genų kanalo viduryje.

Išvada: Nelaikykime menknie-j 
kiu strėnų skausmus. Tarkimėsj 
su gydytoju ir pildykime jo nu-į 
rodymus. Pavėlavimas tikro gy
dymo gali ligoniui labai bran-

- giai atsieiti. Iki dabar nuolat pa
silaiko' pradžioje pataisomi, c 
užlidus nepagydomi strėnose 
negerumai. Apie> geriausią strė

, nu skausmų gydymą 
'kartą.

Pasiskaityti: Michael Gordon 
M.D. Old Enough to Feel Bet 
ter, Gillon Book Co. Pennsyl
vania.

40 metų sulaukę, jokio gydymo’! laukti 
išeinamosios angos srityje neturi naujais darbai 
pradėti pirm gydytojui nenusta
čius, kad ten nėra jokio vėžio. 
Šitą tiesą kiekvienas pensininkas 
įsidėmėkit ir ją pildykite, jei ne
norite susilaukti čia minimo tė
vo likimo

Rezidencija, į lėlių namelį pa- , 
našus, vienai šeimai gyventi pa- ( 
statėlis, viduje pačių savininkų 
triūsu atliktais remontais page
rintas ir paįvairintas, stovi ant ; 
nedidelio žemės sklypelio, ku
riame klesti kupli “karališkoji” 
eglutė, vasaros laiku laistomoje 
pievelėje pritupdyta ? dirbtinų 
grybų ir tikras lietuviškas ber
želis- O namuko pamatų išlau
kiniuose pasieniuose — augaloę, 
išsikeroję lietuviškų rūtų kerai.

Likusią tos dienos popietę ir 
atsilikusi vakarą praleidome to
je jaukioje rezidencijoje, dau
giausia nedideliame, bet labai 
skoningai įrengtame salionėlyje. 
Jame, be kelių minkštasuolių, 
stovį didelis, beveik lubas siek
damas; kambarinis, tamsiai’ ža
liais ir plačiais lapais pasipuo
šęs augalas (turbūt “fikusas”); 
arti vienos sienos televizijos apa 

į ratas, už kurio— lietuviškų kny- 
kitą» gų pilna lentyna; saĮįonėlio sie

nų kampuose įrengti balso pa
stiprintojai, kuriais, įjungus čia 
pat esantį “steriją” banguoja ir 
sklinda lietuviškų dainų ar mu
zikos garsai. O taip pat, jeigu 
norite, galite pasiklausyti Chi
cago j e buvusių žymesniųjų lie-j 
tuvių veteranų pagerbimo iškil
mių eigą. Pvz., Lietuvos žymio
jo dailininko Adomo‘Varno 100- 
to metų sukaktuvių proga jam 
surengto pagerbimo pakartoji
mą. Tose iškilmėse savo žodį ta
rė ir pats 100 metų sulaukęs lie^ 
tuvis menininkas 
nas.

Besiklausant jo 
sakyto paskutinio 
mingu ir iki ašarų susijaudinu
sio tonu išreikšto, apima ir 
graudulys, ir kartu pasididžiavi
mas, kad tam iškiliajam Lietu
vos tautos geniališkumo atsto
vui, nors ir varganose tremties 
apystovose gyvenusiam, Likimo 
buvo leista tokio amžiaus su- 

savo kūrybą praturtinti 
vienas vė-

« SS < ■ B.
š >1:

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejeguiarly!

gj'tais vargais
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VOLUNGIŲ KONCERTAS
MONTREALYJE

Labai šalta ir snieginėmis labai ilga. Galima buvo ją su- 
audromis pikta, šiemet žirtna trumpinti nedainuojant tos ba-J 
Monirealyje!

s Mane ne| jirc‘kas paėmė, pa
skaičius Naujienose čikagiškiii 
misi, kandimu šalčiais iki 26 F 
(33°C) žemiau nulio! Tada jau 
esą baisu oran iškišti ir nosį. 
Kai Monirealyje būna 32 -35°L 
žemiau nulio, aš ne tik uiosj iš
kišu oran, bet dažnai prastoviu 
ant kampo autobuse' belaukda
ma bent 15 minučių, kad nuva
žiuoti bažnyčion, arba prštan, 
kad galėčiau “expressu” išsiųsti 
Naujienoms kokia korcspęji-

| nalios atsibodusies A. Raudoni- ( 
kio Raudonos rožės, Spaudos ba
liaus valso ir “Vilnius”, kurias 
mis jau klausėme nepriklauso-Į 
moję Lietuvėje bent 20 melų.

Malonu buvo klausytis gerų 
kompozitorių sukurtas dainas: 
K. V. Banaičio, G. Gudauskie-1 
nės, J. švedo, J. Govėdo. žayin- ’ 
gai skambėjo' moterų dainuoja
mos dainos be 'akompanimento 
(jeigu jis nepaiašytas).

Dainoms parašytus akompani- ‘ 
mentus labsi muzikaliai, jautriai

1982 METŲ ŠIAURĖS .AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

* f'1 - 1 * . * į
( 32 osios š. Amerikos Lietuvių menybių davinius-ap pagal šAL-: 
; Sporto Žaidynės įvyks 1982 m. F AS S-gos Centro yaldyboį pa- 
gegužės 8-9 dienomis Clevelan- rėdymą.

Kai atsikėlus ryt?, pamatau 
pro langą į vaikiokus susi t rauku
sius, bėgte bėgančius j mokyk
lą, lai nereikia "žiūrėti į termo
metrą, žinau jau, .kad nema
žiau —3O°C. Nabagams nėra ka
da ir parūkyti.

Šiltesnėmis dienomis jie/,tik 
išlipę iš autobuso, skuba išimti 
iš kišenių pakalins cigarečių ir, 
lėtai sau žingsniuodami iki kito 
kampo mokyklon, rūkydami pa
skandina dūmuose visa mano 
Rielle gatve.

Vakare televizija rodo', kaip^ 
piliečiai, braidydami sniegynuo
se, . nesuranda savo užpustytų 
mašinų. Aikštėse, ir gatvėse tik 
didžiaūsi sniego kalnai ir'pamė
gink dabar surasti savo autemo- 
bili ir parvažiuok narna iš- darln 
per tūo'š. pusnynus! 7

Ir reikėjo gi taip atsitikti, kad 
kaip tik šių metų šaltame vidur-; 
žiemy, mū^ų žvejoto j ų-Me-džio- 
tojų klubas “Nida7’ švenčia savo 
įsikūrimo 15 metų sukaktį ir pa
kvietė toms iškilmėms atžymėti 
iš Toronto’ chorą “VOLUNGĖ’’.

Buvo baimės, ar nesušals to
kios paukštės, atskridusios į 
Montrealį, ir ar susirinks užtek
tinai’publikos į Uoncertą? Bet 
įvyko stebuklas! Vdlūngių -vie
šėjimo dienomis skaisčiai 
švietė 4 saulutė ir išsklaidė 
diliuosius šalčius.

Aušros Vartų salėje 1982
sausio 30 d. ir įvyko Volungių 
koncertas, kuriam dirigavo cho
ro vadovė Dalia Viskontienė. 
Choras nedidelis — tik 26 dai
nininkai, 15 moterų ir 11 vyru. 
Dainavo: vienos moterys vieni 
vyrai ir visi kartu.

Pradžioje visas choras padai
navo, iš daugybės dainų, labai 
ilgą — Dainų pynę, muz. A. Va
nagaičio, fortepijonines įžangas 
parašiusio J. Govėdos.

Toliau sekė dar 18 dainų. Im 
tų daug vietos laikraštyje išvar
dinti visas dainas ir visu darnu 
kompozitorius ir žodžių auto
rius. Koncerto programa buvo

pa- 
di-

m.

ir tiksliai, neužgoždamas dai- Į 
nuojančio choro, lydėjo pianis-' 
tas Paulius Vytas. J . ■ *-

Chcro vadovė Dalia Viskontie- 
nė - gerai išsimokslinusį <Iiri-* . i _
gentė. Ji diriguoja gražni, trum-j 
pai-s energingais, labai tiksliais j 
mostais, išrsikalaudama iš che- Į 
ro jos užmanytą dainų interpre- J 
taciją. Choras jau gerai išdavia-j 
tas, išsilaiko teisingose tonacijo-1 
se, pasiduoda dirigentės pildo-1 
mai dinamikai. Dikciją reikėtų 
dar Ic’bulinti. Nereikėtų kai ku
rioms choristėms judesiais ir 
mimika vaidinti solisčių ir nerei
kėtų žiūrėti į publiką, ieškant 
ten pažįstamų. Dainuojančių 
choristų visas -dėmesys privalo 
būti nukreiptas, tik į dirigentę.

Choras turėjo pas mus didelį 
pasisekimą. Publika, kurios bu
vo pilna salė, daug plėjo ir iš
prašė padainuoti daugiau.

Chorą sveikino ir dovanojo 
g*les: Aušros Vartų choras —' 
o. Celtorius, Gintaro ansamblis 
— Rasa Lukoševičiūtė, koncerto ! 
rengėjai — Daiva Piecaitytė. |

Koncerto pradžioje, MLB-nėsI 
pirmininkas Vincas Piečaitis, pa-j 
sveikinos svečius ir atvvkusius ’ v
į koncertą, pakvietė visus pra
dėti Nidos sukaktuvinę šventę;

Koncertui pasibaigus, “Nidos” 
pirmininkas J. šiaučiulis padė
kojo svečiams už gražų koncer
tą ir pareiškė viltį, kad, kai po 
5 melų “Nida” švęs savo 20-ties

iSgfc

Elzbieta Kardelienė

Šaulių reikalai . a . y .

NETURI TEISĖS ŠALINTI GARBĖS
- TEISMO PIRMININKO . j

(Tęsinys) nepriklauso. Ir jei G. Teisėjai
I padarytų kokią Statutinę pra- 

Jau 1979- 7. 25 d. InterpretacL žangą, tai juos apklausinėja—iš- 
niame Sprendime G. Teisrhas is- tardo ir, reikalui esant, teisia 
aiškino Statutą, kad G. Teismų bei baudžia-Hik Sąjungos G.

žr

nj'ba, jei ji turi kokius davi
nius prieš G.- Teisėją, tai pri
valo pristatyti ^uos Sąjungos G.' 
Teismui, kuris imasi reikiamų 
žygių. . •

Kidangi administracinė ar 
Kontrolėm ■ Komisijos žinyba, 
kiek tai liečia bylų reikalus yra 
žemesnės instancijos, nei G, 
Teismai, tai, lengvai supranta
ma, neturi jokios, teisės spręsti 
vyresnių už save šaulių poelgių 
teisėtumo ar legalumo. Jei vis 
tik administracinę (ar kita) 
nyba imtųsi kuriuo nors būdu 
veikli prieš Teismo žinybos as-| 
menis, tai ji padarytų vien 
tik įsibrovimą,į jai nepriklauso
mą (G. Teisme) kompetenciją, 
bet vienkart parodytų nelegalę 
pretenziją “tvarkyti” vyresnius 
už s?ve. Tai būttj neabejotinas 
chamizmas. * i

CJ.veldvbos 1931. NII.5 d. nu
tarimas stokoja elementariausių' 
d.-i vinių: .J

1) Neminimas joks skundėjas-. 
Taigi jo ir nėra. 2) Neminimas 
joks skundas, taigi ir jo nėra.. 
3) Neminimas joks nusižengi
mas ir nesakoma 'kada, kur ir 
kap f įs įvyko, yra ,?ar tik bus” 
padarvtas. 4) Neminima kuriam ... ; .TP.n ■»-. c'4 , . ■ ' - - I rinktos šALFAS S-gos Krepšį-,gi Statuto straipsniui nusizeng-Į . , ,? * -i i j - i- t =■ tr i nio komiteto. Likusios koman- ta. Aišku, kad jokiam. Ir 5; Ko- į , , : „ , ,
kie Ji ĮRODYMAI?.... Tokio ’>n> B klasėje, kur
(l ,, i - ... 1 gali dalyvauti ir vyrų A klasesproceso sąlygom nei žemiau- f . x ,, ,: . • , i komandas turinčiu klubu antrosios kultūros žmones nieko ne- . , , * < * r’
, ... .. t * o m o • sios komandos. 'baudžia. Na, .o L.S.S.T. Sąjun-, .. . ,. . . . ,,Krepšinyje, kiekvienoje kla- ga yra tautine, kultūrine orga- .. ,. . . „ | seje gali dah-vauti nedaugiaumzacija. Tokiais- nutarimais” c. , < ”, * . ,, , . fe. ■, , , .., . . . • kaip 8 komandos, reikalui e.-anl,valdyba ne tik žemina’ musu , ”, , . ,, ... , , . , . ‘.atrinktos pagal apvgardimu pir-kulturą, bet ir tautą. f i ■ , j :

Be to, c, valdyba, darydama j •-■vyv.
'.minėtą nutarimą, neturėjo net tą bylą už smurtą viešoje vieto- 
reikiamo kvorumo. Iš turimų Ifr je.. Vadovaujantis St. :'2O — 22, 
narių, posėdyje dalyvavo 11, bet^ str. toks4 šaulys yra suspenduo- 
keturi iš jų , neturėjo teisės to-į jama$. < į3 k '-' ; ■; ■ ? t
kiąme “drausmės” posėdyje bū-| Tad. remdamasi^ išdėstytais 
ti, nes 1. K. Milkovaitis yra at- , faktais ir Sąjungos Garbės Teis-, 
sakovas prieš mane Circuit, mo 1979.7.25 d. Interpretacinių 
Court byloje. '2. Kuri. J. Bore-į SPRENDIMU,'kuris yra visiems 
vičius kaipo Š. Ž. Ordino TaJ privalomas ir visąiš.atvejais gą-? 
rybos-pir-kas,iy<3. VI? Išganai-j lųtinis, prašau': ! i..., 
tis,‘kaipo Š‘ ž. Ordino Tarybos Į' centro valdybos. 1981 m. gnjo-

gegužės 8-9 dienomis Clevelan- 
^de, Ohio. Visuotinio ŠALFAS 
S-gds suvažiavimo nutarimu ir 
ŠALFAS S-gos Centro valdybos 
pavedimu, žaidynes vykdo Cie- 
velando Sporto klubas žaibas.

Žaidynių programoje bus 1982 i
melų š. Amerikos Lietuvių ; den Rd., Euclid, OH 44117. Tel, 
Krepšinio, Tinklinio ir Indivi- (216) 481-71^1,

Tinklinyje, komandų skaičius 
neapribojama-V - . , ■ .'

Preliminarinė registracija pri-r 
valo būti atlikta iki 1982 m. ko- 

,vo 22 d., šiuo adresu: ;
Algirdas Bieiskus, 3000 Had-

dualinės šachmatų pirmenybės.
Krepšinio pirmenybės numa

tomos vykdyti šiose klasėse: Vy
rų A, Vyrų B, Vyrų Senjorų,, 
Jaunių A, Jaunių JJ, Jaunių (', 
Moterų ir Mergaičių A.

Tinklinio pirmenybių progrą- 
j ma apims šias klases: Vyrų,. Mo- 

terų, Jaunių A, Mergaičių A ir 
Mergaičių B.

j Prieauglio A klasei priklauso
. gimusieji 1963-65 m., prieauglio 

B — gimę 19661967 m., prie
auglio C — gimę 1968 ir jaunes-’ 
ni, vyrų-senjprų —Lgųnę 1942 m. 
ir vyresni. v ’- s

Vyrų .A klasę krepšinyje su
daro iškilesnės: komandos, at-

metų sukaktį, Volungės vėl pas; Teisėjai administracinei žinybai Teismas. Gi administracinė 
mus atvykusios, kartu su mumis j 
švęs Nidos šventę. ;

Kaip visuomet, sekė vaisęs ir 
šokiai. j

Sekmadienį Aušros Vartų baž- ’ 
nyčioje, atnašaujant šv. Misiąs 
kun. St. Kulbiui, S.J., Volungės' 
choras giedojo per visas Mišias 
labai liūdnas, gregorianiškame 
stiliuje, giesmes įvairiomis kai-] 
bomis. ■ į -

Po pamaldų, svečių garbei bu
vo suruošti pietūs, kuriuose da-1 
iyvavo daug ir montrealiečių.

Elzbieta Kardelienė

3 MARIJA M
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-s MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

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

^XVVVVVVXXXVXXVXVAXXVVaVVKXV

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

?501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

B759 W. 71st St, Chicago, DI
• KtrtSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REEKMKNYB

Atdara Šiokiadieniais nno
* f viL ryto fid 10 vaL vakar*.

SafmadieDlail nno 9 vaL ryto fld 8:30 vai n 
Q KUHLMAN. B A, RegUtmobu vairininku

tis,‘kaipo Š‘ ž. Ordino Tarybos ' centro valdybos, 1981 m. grųo- 
narys neturi teisės turėti antri- džio 5 d. nutarimą, kuriuo ne- 
nių — centro valdybos pareigų teisėtai, absoliučiai. nepagrįstai 
pagal St 202 — 203 str. ir 4. Ed. ir nelegaliai .bandoma mane pa-. 
Vengianskas' turi Centro Valdy-'-J 
bos Avijacijoę Skyriaus Vadovo 
Gedimino JANULOS jam iškeL.

KVIEČIAME J NAUJIENŲ

NTUJIENŲ 6S M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE

.r—-

2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

. DAINOS >•. ;
• SVEIKINIMAI -

* VAKARIENE IR GĖRIMAI .
• ŠOKIAI

Pradžia-4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJ
Vietas prašome rezervuoti iš anksto,

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

1 šalinti iš L.š.Š.T iš Sąjungos — 
p an;a i k i nti.- . ’ ■';;

Kadangi skundų, bylų- ir Sta
tuto bei. jo- straipsnių ■ interpre-

L tavimo klausimais Sąjungos Gar 
’ bės Teismas yra vyriausią' įnsti- 
‘ tucijąį tai. prašau šį ^skundį:^ 
• bylą spręsti’.priežiūi’os?War^ur 

yienlčart \r duoti ;'nurodyhaus,L^<i i 
} ateityje valdybos laikytųsi say6 

koinpenitebcjjbs 'ribų>-;^' > >
■ Skundėjas '■ l^ąrrįpnas ^rtapįigs'

' ' - • i-. •' G.?š. .DipL'Tęiš;' -
■ ■■ • « ■■ ■■■ - —2—"

Pagal preliminarinės registra
cijos davinius bus nustatytas ga
lutinis krepšinio ir tinklinio'var
žybų formatas ir registracijos 
terminas, - ' . ’

Smulkios informacijos - yra 
praneštos visiems ŠALFAS Są
jungos* sporto vienetams.

♦ ♦ ♦

šachmatų pirmenybės

1982 m. š. Amerikos Lietuvių 
Individualinės šachmatų pirme
nybės bus pravestos 1982 iri. ge
gužės $9 dienomis ■'Clcvelande, 
Ohio. i ..

Turnyras bus pravestas 5-kių, 
ratų šveicarų .'■istėirfa. Laiko ip- 
ba — 40 ėjimų per 90 mįn. Trys 
natai ;bųsę.‘ vykdomi šeštadienį ir 
du sekmadienį. - į;

Varžybos planuojamos vykdy
ti A ir B klasėse, atsižvelgiant į 
žaidėjų .rgiCingą';i(Chess rating), 
o atsiradus pakankamai žaidėjų, 
gal bus pridėta ir C kiasė, kurio
je žaistų, žemo reitingo -tr- visai 
neklasifikuoti,! Žaidėjai., - žaidėjų 
klasifikacijos ribas ■. nustatys 
šALFA-S S-gos šadhmafų komi
tetas, po preliminarinės dalyvių 
registracijos. ,; ; '

Preljmmaiinė -dalyvių tręgist- 
rąciįa atliekamą iki 19^2 .in^ken 
vo.22 d., Aiųd adresu:

Vytautas Napyytis, lŽ34"Wėst ' ’ 
Blvd., Cleveland, > OH .44162, 
tel. (216) 631-0210. 3 . •

. Po?* preiifųinariĮ^s ręgištraci- 
jos bųš ftųštątyta turnyfo;fQrma- 

• tas ,ir galutinė ■rę^ąttačiją.' ‘ \
Dąlyvąviiųąš 'ątyirąs'", visiems 

lietuvis riiš, -'■> a ehmafiinnfkam's. 
žaidėjų ' skaičius; męapriŲotis. 
šąčhmatų■' Vienetai ’ ir: neorgarij- 
zuoti pavieniai žaidėjai prašojni 
atsiliepti j -t>ręliminarin^?'iėgist- 
raciją, kądaiigi’ nito. j os .peikiau- 
sys■/ tolimesnis ;-h^rnyri>y'jfysJ-y- 
mąšis.’;. •' j
\ Sm ulkesnės, jnfprmaęijįrš; prą-

šachmatų;

kapifeV
■T;’ */'*1 šALFAS-gąjtmgos

NEBRANGIOS, BETVTRTLNGOSKmW
■ s t idTEdATūRAj- lietuvių;
1954 m. metraštis.'Jame yra vertingi, niekuomet nesensta Vinee 

* Krėvės, Igno, Šlapelio, . Vinco Maciūno;, P.- Joniko,1 V. Slankai, 
j J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus ir V. 
į Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis Ir 
' M. K Čiurlionio, M. šileikio, V. KaJubos, A. Rūkitelte ir A. Varno 

kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik S3.'

• DAINŲ 8VENTOS LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir. tau
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairių 
iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais! duomenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusL kainuoja Į1

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimai Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsniais. Ta 206 puslapiu knyga

* LLfc/lUVllKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tmetewdra 
įdomiai p&raiyta įtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalate k 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymal jdotntą kiekvienam

Madingoje 335 post knygoje yra RytprOriij femUapte. Kaina C-

• KĄ LAUM2S LtMB, rafytojoe Petronilte Orintaftte afil>
minimai Ir mintys apie Mmenls ir vietas neprik. Lietuvoje Ir phš 
m airiais bolševiku okupacijos metai*. Knyga tari 234 phąiaptae, 
bet kainuoja tik S3. .

• JULIUS JANONIS, poetaa Ir revollndonlerJua,
tai ir klaidingai interpretuojamai gyvenime it ioHtikoj^; tik M 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Jutiana Janonio gyvenimu ir poe* 
riją. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju nž žmogaui teteea 
Knyga yra didelio formato, 265 ptulapio, kainuoja f®. -

• SATTBINCS NOVELES, M. Zaataiko k&ryba, J. Valente

Lnygot fatmamct

«J 8 — NaajleDMs Chicago, 8, QL Tutelar, Fahruary 9. 1983 >
, .*f * ■ » . <« •»< . J
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TH1 LITHUANIA* DKILT MIWI

173*' Sc- Halsred Street, Cbr&ttc« $0^0$, Tilcyaem 4X1-41S 

xtX'UND-CLASb FUSTAG3 PAID AT CHICAGO. nJJTN<Xg

Mb at Januar) lt I^SC 
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‘m. phenom
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Jucaguje u priemiesčiuos:
* eULLUb ______________
pašei metų ____  $24.00
trims mpnpsitimi _ į<1

nemm -nenešiu šO.iK
Eitose JAV vietose: 
metams $40.00

pusei metų ___
rims meuesi&mi 
.Hum meuesiui

Puidoje 
metimą______
i'usei metų  

etliffi meneAiui

Aiemuo^
uexazns __
'Ulei mėty

moo 
$13,00 
I UX)

J24MX 
t 5f>

$WLUlf
m.00

.aujicuud 4uu xixiieiu iMtinint 
ccmadiemiu, Leidžia. Nmjienu Ben- 

-uove» 1739 Sa Halstea SU CMca^o.
-soobd Celei 421-6100-

ienų tirtu fa ažatys*.

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyros sekmadienini, 
arto 9 vai. ryto iki 5 vah popiet Šeštadieniais — iki 12 v*L

Iš didelio rašto išėjo iš krašto...
Artėja mūsų Tautos Didžio ji,šventė — Vasario 16-oji. 

Visa mūsų išeivija ruošiasi ją švęsti. Spaudoje skelbia
mos įvairios šiai šventei pravesti programos, kviečiami 
paskaitininkai, bažnyčiose rengiamos pamaldos.

Tuo reikalu paskelbė ir Draugas J. Šoliūno rašinį, 
pavadinta keistu vardu: “Vasario 16-ji ir Ispanijos krau
jas”. Kodėl toks mūsų Tautos šventės šūgretiiiimaš su 
Ispanijos krauju? Sunku suprasti. Atrodo, kad su šio 
rašinio autoriumi kažkas negerai. Bet kad šis mano nusi
stebėjimas nebūtų kai kaip nesuprantamas; arba nesaky
ta, kad per .daug dygūs, tat, nors prabėgomis,'paliesiu 
j. Št^iūn^'rasinio turinį. . ' j . -/ f

Lyg Kažkokia nematoma' ranka stengiasi jau kuris 
laikas Vasario 16-ąją ^lilydyti su kokiu nors kitu įvykiu 
ir tuc būdu pridengti’ kad šios šventės metu Vasario l&bji 
būtų beveik neminima. Todėl didžiausiam, mūsų nustebi
mui J. Šoliūnas vasario mėn. 2 dienos Draugo laidoje 
pasiūlė šios šventės minėjimui tokią programą, kuri to
taliai suniekintų Vasario 16-ąją. Jis rašo, kad šios šven
tės minėjimas yra tapęs mūsų svarbiausiu šabloūiskiaū- 
šiu parengimu, todėl jį piktina, kad Šaka neskaniu būdu 
pravedamų, aukų rinkimų, kam parėngimuose pagerbia
mi ne tik tie lietuviai kovotojai, bet bandoma pagerbti 
ir kovotojus už žmogaus laisvę, ypač iškeliami tie, kurie 
laisvą pasaulį gina nuo komunistinės vergijos. Kodėl jam 
tai nepatinka, tikrai sunku suprasti; o gal dėl to, kad 
tai nepatinka Maskvai?

Jis siūlo gerbti šios šventės iškilminguose minėji
muose tuos lietuvius kovotojus, kurie ne tik Nepriklau
somybės aktą realizavo savo gyvybėmis’ ir krauju, bet 
jis siūlo gerbti ir visus tuos lietuvius, kurie dalyvavo 
kovose Korėjoje ir Vietname, nepamiršti Afganistano, 
Lenkuos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir šio krašto ko
votoji.

Mūsų visumenė gerbia visus kovotojus prieš mūsų 
bendra priešą. bet jei šį jo pasiūlymą mūsų šventės ren
gėjai pri'nrių, Ui ta pati šventė būtų nustelbta garbi
nimu karių, o ne Vasario 16-osios aktu tautos atgautos 
laisvės. Nežinau ar yra pasaulyje kita tokia tauta, kuri,

minėdama savo laisvės atstatymo šventę, \nustelbtu 
kitokiais įvykiais taip, kaip siūlo Dtoagb redaktorius 
J. šoliūnas. Bet, tiesa, kažin ar kuri kita tauto turi tokį 
pasimetusį rašėją kaip J. Šoliūną, Draugo pasamdytą.

Bet to jam negana. Jis savo rašinyje giriasi skaitęs 
įdomią knygą, parašytą apie Ispanijos kraują. Ją varty
damas, atrado, kad ten sukilėliai-reSpublikonai Žudė ku
nigus, degino bažnyčias, išprievartavo moteris, žudė to 
terorizavo žmones.

O varge! Kodėl šis Draugo rašėjas tai grėtina su 
Vasario 16-osios minėjimu tuos tolimosios Ispanijos tau
rius revoliucinius veiksmus? Ką jie tūri befrttobsū Lfė- 
tuvos Nepriklausomybės švente? Kažin kodėl J. ^dliūnbs 
nesiūlo minėti mūšų tautos kankinių, kuriūPs okūpafrAs 
nužudė. Juk jų tarpe yra vyskupų, kunigų, karių rr tttkš- 
tančiai ramių Lietuvos gyventojų, fr tūkstančiai mūsų 
brolių partizanų. Juk mūsų tautos kančios nėš?W0Vė dar 
iki šiai dienai, šoliūnas giriasi, kad skaitė Rfn'aTdo FraJš- 
ser knygą. Argi ne gėda iš jos cituoti žiaUrtuš 
kai tuo tarpu dar Šiandien mūsų tautos kančias LK$ 
Kronikos rašo mūsų Brolių arašoinfs ir krauffr. jis 
apie tai nė žodžio. Tat, kodėl? Nejšfagi įstrn okuphotoš 
Lietuvos brolių kančios nepopuliarioš? Žinoma, kad apie 
jas nutyli pavergėjas, Bet kad apie jas tylėtų Dyaėgo re
daktorius J. šoliūnas, tai jau daugiau , nėgė n’ė^ū- 
prantama. Nejaugi šis redaktorius tuo atskleidžia D¥Žu- 
go liniją? .

Iš tolimesnio šio rašinio turinio ryškėja jo 
gija. Mat,.jis tuo siekia Vasario 16-bsios šveft^ės 
rėse suniekinti .vienų aktyviausią an 
raščio redaktorių.- Jis primena jo 
atrodo, kad tų žiaurių naminio karo 
iaš“ būvės šis redaktorius. Tai biuurus 
J. Šoliūno cinizmas! Jiš nutyli apie 
vos budelfušj kurių : rankos yrą • 
krauju.. Jis nutyli ^pįėJ^ejjgijos' 
kurie- slegia Lietuvos BąŽiiyčfą. Jis 
šias, kuros yra paverstos sandėliais arba 
Ir kūriOš’e Didžiojo 'Altoriaus vietoje ciniškam 
jimui įrengtas tualetas. Jis apie visa tai tyli,
mato reikalo tokių liūdnų faktų Drauge iškelti ir pa
smerkti. Bėt mūsų Vasario 16-osios šventės proga, kuri 
mus. visus turėtų nusiaubti vienybės dvasia, mus jungti 
bendroh višuotinėn kovon dėl tautos laisvės; šoliūnas 
pilsto' benžiną ant žėruojmičių žarijį. , , .

Kas būtų, ir kaip J. šoliūnas pasiteisintų teisėjo bki- 
vai^Ioi’e, jei šmeižiaftiaš redaktorius paprašytų Joną šo- 
Huną įrodyti, kiek tas redaktorių^- nužudė, kunigų jei 
paprašytų įrodyti kokius ginklus jis naudojo kariauda
mas Ispanijoje. Už tokias insinuacijas gali Dkatigui susi
daryti didėlės pintines išlaidos: , . -'x ; ’ _■ •

_ Tikrai šnfektinas dalykas, kad šis DFarrgo samdytas 
redaktorius mūsų didžiosios šventės išvakarėse nė tik 
taip suniekina dienraščio redaktorių, bet tuo suniekina 
ir mūsų Tautos šventę.,

Šoliūnas daro priekaištą Naujienų rėdaktoinūi, kad 
jis yra ne tik laikraščio tvarkytojas, bet ir išvežiotojas. 
Jis ji išvadina hipokritų pavyzdžiu. Už ką? Už tai, kad 
jis platina lietuvišką antibolševikinį laikraštį. Kodėl J. 
Šoliūnas tyli, kad mūsų išeivija yra užplukdyta bolsėVi- 
kiniu šlamštu, pavadintu “Gimtasis kraštas’’;. Kodėl tėvų 
marijonų vyresnysis tyli, kai šis jo samdinys kursto ugnį 
vienų prieš kitus?

J. Šoliūnas užsipuola Naujienų redaktorių, kam šis 
pasisakė prieš kun. V. Rimšelį, kuris ALTa yra; pakvies
tas Washingtonan atkalbėti maldą už Lietuvos laisvę.

matyt,UTiCr.ne-

Cleveland© Grandinėlės šc'kėjų grupė

b. šTA^fuk.km’š
-*■« "Ak *- ,

Tarybinių Sėeialistinių Respublikų S-ga - 
TSRS - ^demokratiškiausia” šalis pasauly

(Tęsir.ys)
Pasitaiko rinkėjų,kurie atvyksta 

‘liko nnkėjė, kurie atvyksta 
“^vėla-čė’' (tž juos būna pabal- 

dėl to nesusi- 
prgtonų neįvykta. Jiems lei
džia balsuoti &trą syki. Juk 
sviestu kpŠėį rrepagė'dysi. , \

■ Plnk'hnirė kobiištj?. i rinkimus 
žiūrį fbftn^a'. Ji stengiasi kuo 
<rrė?Cjau užbaigt: tą komediją. 
Todėl mekas neprieštarauja 
(nors rinkimų Įstatymai drau- 
dziay, Sėd vienas asmuo pabal
suotų už kitus šeimos narius, ar
ba riet viso namo gyventojus. 
Dažnai vaikai 12 — 15 metų pa-, 
balsuoja už tėVife; kėd pa’štė- 
rieji be reikalo negaištų laiko. 
Kas už ką atlieka “pilietinę pa-

I rėfgą” nėšVaYbū- Svarbu bal- 
■ sūoti ir sąraše atžymėti atitin

kamą pavardę. •
Balsavimo procedūra nesudė

tinga. Pilietis atvykęs pirmiau
siai kreipiasi .prie atitinkamo sta
lo atsižymėti ir gauti balsavimo 
biuletenį. Biuletenyje įrašyta 
vienintelio kandidato pavardė, 
kuri liaudis privalo “išririgti”.

Kad pilietis gavęs biuletenį 
nepabėgtų, jis tegali iš balsavi
mo salės išeiti tik pro urną. O 
prie urnos budėtojai “nurodo” 
ką reikia su gautu biuleteniu at
likti.

Tiesa, saliai urnos yra būdelė, - 
kur rinkėjas, “turi teisę” hiifalęt. 
t čnį. perbraukti. Paprastai'prie 
užklydnsiė Į būdelę piliečio pri
sistato rinkiminės komisijos iia-

Man rodos/ kad čia joks redaktoriaus nusikaitimas nei 
prieš Bažnyčią, nei prieš kun. RimŠėlį. Tik tada gūlima 
būtų r'ėikšfi ptotėsto redaktoriui, jei jis būtų, pasiekęs, 
feaS iš jdsb ten nėtūrMų Vylšti kunigas: Redaktoriaūš pa
siūlysiąs, kad tėn tūrėjo vykti Marquette Parko, -vienos 
didžiausių lafsyame pasaulyje lietuvių parapijų klebonas 
yra rinitas ir su pagrindu.

Be to, redaktoriaus pasisakymas prieš kun. Rimšelį 
yra greičiausiai ir tuo motyvuotas, kad Draugo rasėjai 
kiek beįmanydami puola ne tik redaktorių, bet ir patį 
Naujienų dienraštį, tuo tarpu kū'n. Rimšelis neranda rei
kalo to sustabdyti. 0 jis, kaip tėvų marijonų vyresnysis, 
tą galėtų padaryti.

Bet greičiausiai redaktorius pasisakė prieš kun. Rim
šelį dar ir dėl to) kad jis pasisamdė J. Šoliūną, kuris 
Draugo dienraštį savo menkaverčiais rašiniais ir kitų nie
kinimais jau baigia visai nususinti. Tai yra rie vien Nau
jienų redaktoriaus nuomonė, bet ir daugelio Draūgd skai
tytoju. Labai gaila, kad to nemato Draugo lėrdėjai.

A. Svifoftis

rys su kukliu klausiniu: “Jums, 
rnatyfi, kis nors neaišku?” — 
noriai trokšdamas nuklydusiam 
balsuotojui padėti.

Vienas iš svarbesnių faktorių, 
stimuliuojant piliečių politinį 
patriotinį sąmoningumą, yra bu
dintieji, milicijos ir saugumo or
ganai. Pirmieji prižiūri, kad iš 
“džiaugsmo” nusigėręs rinkėjas 
neperžengtų patriotizmo ribų, o 
antrieji yra nematomoji magija, 
stabdanti rinkėjų nuotaiką, yapč 
tuos, kurie “užklysta” į būdelę, 
arba .kategoriškai atsisako daly
vauti balsavime.

24 valandą balsavimai užbai
giami. Prasideda balsų skaičia
vimas. . \ :

Pagal rinkimų nuostatui .(už
braukti biuleteniai laikomi pasi
sakymu. :prieš kandidatą. Jeigu 
5051 biųfetenių yra išbrauktų,1 
toks kandidatas nebepraeiųą į 
deputatus: Nuo; tarybinės- šan- 
.tvarkos įsikūrimo nėra buvę ąt- 
sitikimo, kad partijos pasiūlytas 
kandidatas būtų ■ neišrink tas. In
formaciniai organai be veik . pa
stoviai laikosi skaičiųzTihkįmūb- 
3e dalyvavo-rinkėjų apie 99 771, 
o už par timų ir nepartiniu bloką 
pasisakė .99.96%-., ^ėbųpą skai
čių 94, ?95 arba ltj6%.-vTokį rin
kimų rezultatų pastovumą .pri
valo užtikrinti rinkiminė’ komi- 
toisija^ Jeigu' pasitaiko, :kad iš
brautų- biuletenių skaičiui’vir
šija “leisdną ribą” —fvieną pro
centą, aišku, negirtinas atvejis, 
tačiau ir ne tragiškas — reika
linga dalį išbrauktų biuletenių 
pakeisti' gerais. Paprastai rinkė
jai užeiti j būdelę pribij o. žino
ma, kiekvienoj rinkiminėj apy
gardoj pasitaiko ir dvigubinių 
balsavimų (agitatoriai persi
stengia), todėl dažnai biuletenių 
būna daugiau, negu reikia.

(Bus daugiau)

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYTUS

(Tęsinys)
Numatytoji pramoga tą vakarą įvyko, bet vi> 

sai kitokia programa, nes, kaip sakoma, ant grei
tųjų buvo surastas kitas prakalbinmkas, prel. P. 
Celiešius, bet ii* tomą būVo kita. Taip ir išnyko 
santara, ir užgeso šrieša.

DR. M. GIMBUTIENĖS PASISVEČIAVIMAI
- VILNIUJE IR MASKVOJE — 

KONTROVERSIJA
Tokio pavadinmto manb fsšftičlis 1^68: 

X.26 d. r(?i tos kb^trbvė^fjiiš pradi-
nibkžCš ir buvo ne kas kitas, kaip profesores gimi
nyste besireklamuoji Bt. Raila. Tik nteplarše- 
niai skelbęs ‘^vdilHityjė” ctožtoiinią per Miktą 
į tėvytoę kėKauti, enfesi spaudoje teisinti M. Gim
butienės keliones, suteikdamas jai “dispensą” ar
ba leidimą nm> jo “štentraščiė” tėžiį Pūkryįiti.

Vilniuje tada gyvėno M. Gnibutienės motina 
Verornika Janulaitytė Alseikienė. tai! ir aiškino 
Br. Raila, jog Marija Gfrnbūtičftė “gavo sfeMgftfš- 
■ s leidimą gal paskutinį kartą aplankyti sirgu- 
,t± jaučią rehrrtę m itiną Liėtnvoje”... Sirgus

io. tai sireuii: vo. Kaip ir daugelis senų žmonių 
tciį r'eiiterfgto. ’ ’‘t ir stoguThiftfertMl V. AT&fkfe- 
j'ė atidavė d’jddę •audonajam okupantui, parašy

dama ir Nemuno žurnale išspausdindatoa atsi
minimus, pavadintus “Susitikimai su Kapsuku”. 
Ir štai, kaip toji daktarė Alseikienė, nepriklau
somybės laikais buvusi Kaune akių gydytoja, ap
taria Lietuvos nepriklausomybės kūrėjus, raŠyrfa-^- 
ma, jog 1920 m. “į Vilnių veržėsi baltalenkių ka-< 
riuomenė, lietuviškai buržuazijai, remiamai už
sienio kapitalo, pavyko įgyti persvara, siautė bal
tasis teroras”.

Tačiau, kai Br. Raila M. Gimbutienės vizitą 
aiškino Senutės motinos aplankymu, komuirfšff-' 
neje spaudoje buvo patašyto?, jbg VflMūSė <M. < 
Gimbutibnė vaisingai bendradarbiauja, su tąrybi- 
niarš ėtAografais. Tą žinią perMšį&ūscfino Tevis-. 
kės ŽiBūriai, Dirva ir šiek tiek “išcenzūruotą” i 
“DtaugAs”. Tad, koks tikslas kitaip ‘
tas keliones aiškinti? Ar kontroversijai kelti? 
Faktai paminėti mano rašte, bet tai Railai ne- 
j&tikd. Dubingių pasirašęs, atsiliepė burnoda- 

kad aš Naujienose parašiau* jog .Marija 
Gimbutfenė (vienuolikta .
Times dienraščio buvo pagerbto famn&niw&ju 
“Ctipš for Achievement”. Pirmoji tarp tų tryli- 
koš moterų buvo Mrs. Ronald Reagan, tuometinio 
Kaliforpijos gubernatoriaus, o dabar JAV prezi
dento Ronald Reagano žmona.

Gal nbritoiigritl aC6py Yigfltl” rtobi’tAtams, 
bet tada iš L.A. Times iškirpau ponios Reagan 
ir ponicfc Gimbutienės fotografijas, kurias Nits 
jienos prie mano korespondencijos išspausdino.

Būvo ir kitorūė L.A. Times numeryje (1968.XII. 
25 d.) M. Gimbutienės fotografija su dviem duk
terim ir parašu: “Dr. Marija Gimbutas relaxes, 
ąt home with two of her three daughters, Julie 
(left), and Živile”.

Šitos fotografijos iš L.A. Times neiškirpau, 
bet pamačiau, kad ją “IšSikirpS”' Vilniuje spaus
dinamos “Tarybinės moters” žurnalo redakerjž ir 
persispausdino J6S1 m. 7 numeryje pokalbiui stt 
M. Gimbu£?4AČ p&pBošti. ‘T Vilnių — įkvėpimo”, 
tokfsGš M. Gimbutienės žodžiais pavadintos jos 
pokalbis su “Tarybinės moters” bendradarbe.

Nei anksčiau apie M. Gimbutienės visuome
ninę veiklą rašydamas neturėjau, nei dabar ne
turiu tikslo nei reikalo ko netikro parašyti, kaip 
Ifento įtoria — bidgrafinf veidą tirštais Hažais 
tepti, o jei kas tiesos baiminasi, tiek jau ^o’. 
s£ąi, kai M. Gimbutienė po to Los Angeles Times

f6‘t Achievement” atžymėjimo buto Im
tasi Santa Monica Lietuvių klubo sueigoje pa- 
gėfbti, kaf net pakžtftotii&i rengėjai mane kvie
ti, kaip Naujikų Bendradarbį, į tą iškilmę at
vykti, trumpai aiškini atsakiau: “Užtėkš, kad 
Raito apie sšvo giminaitę parašys”. Tačiau bas
tūnas paragino mane dabar vėl tą asmenybę pa- 
minėti.

Esu rašęs ir apie kitą, nors trumpalaikį Br. 
Railos gitoin^itį — apie Vidmantą wUtlto, kai 
iis 1972 nu dainavo Liet, bendruomenės sureng
toje Lietuvių ir tą pačią dieną parapijos 
salėje kalbėjo publikai, atsakinėjo į klausimus.

Bastūno knygoje Valatkai, nors pavardė ne
paminėta, paskirtas straipsnelis “Jau yra ir 
“gerų” enkavedistų...” Rašo-Br. Raila, jog tasai 
asmuo buvęs NKVD seklio-šiiipo tarnyboje. Pasi
taikius progai vedęs “išeiviu šeitobs mekginą”. 
0 kas ta šeima, kas ta mergina, — Raila nutyli.

Į Vilnių jkyėpimo ^keliaują AI. Gimbutienė, 
kaip ji 'Tafy^neje motoryjė” pasakojasi ten 
Įkvepm komfitfšfų p^fū
brolis Vytautas Alseiką,. taip, pbt įkvėpimo ga
vusi Railos giminaites duktė Vilniuje ištekėjo už 
to šnipo^kfiū fr į pUrgiW į Amei*iką. Nauja 
šeima; haujaš to BY. ftatfa bet kai 
vedybos baigėsi Skyrybomis, prabilo ir KeTėityje, 
ir Bastūno knygoje.

Pagrįstai Simas Kudirka sakė, jog į okupuo
tą htottrtų gSH važiuoti, bet tegul
nevažiuoja koptKtČ gMVoS.

Gi tos buvusis enkavedistas Vidmantas Va
latka viešai yra pasisakęs, jėį į Ameriką Rai
los gimiriaitės atsigabentas tuoj atitinkamose 
JAV istafgoše atlikęs išpažintį”.' Po skyrybų 
kaip Tėv^s žibttt^e rašė, buvę daūg bėdos; 
daug kliūčių Amerikoje pasilikti, tačiau genį 
žmonių pagalba gavęs leidimą Amerikoje gyven
ti. Jis retkarftors gyvastį parodo, k< įdomaus su
galvojęs minėtam savaitraščiui pasiunčia šitous- 
linti.

(Bus daugiau)
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K VILIAUS

VAKARŲ VEJĄ!
112 modernios poezijos puslapių.-Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

Ulu FALL V. VAKviiiS 

4»YDYTQaA* it. CHlRUAGAa

- MU ts.

aarou aiexxomu «

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLE V ECKAS
ŪIUIiUJAb IK umikukGax*
Sr&CiALYbE; AKIŲ LIGOS 

s3907 W»ct 103rd Street 

vaxanaos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAb 
• OPTOMfiTRiSTAS 

KAI.KĄ Li>71~( I VIŠTAI

2618 W. 71»t St. TeL 737-5149 

Tikrina a ng. pntaiKo akuuus 

ir "contact Jensea".

PALYGINIMO LENTELĖ
Čia dedama palyginimo lente

lė, rodami Fanrenneico ir Celsi
jaus tamperaturos skirtumą:

Laipsniai
F

INKSTŲ, rUSLSS ik 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

,2656 WEST 63rd STREET t 
ti.auuua. autrao. -—« popiet, 

aeiviruuL o—i t&l vax. 
aibe tcietouse; 776-288*8, 

Raad«Acij«8 reiea. 446-5SM ' * d

212
203
194
185
176
167
158
149

' 140
131
122
113

' 104
95
86
77
68
59
50
41
32

14 .
5
O

—10 
—15 
—17,8 
—20

—13
—30

—31

frusialus, inkstų ir slapi uno 
lakų ciururgija /: 

uUZa ciLMittLL AVL.
8L Feiersuurg, bla. 3371U 

leL (.813) 321-4200

•■fcKNKAUST YMA.1

1Y1 U Y A N G
Leidime: — Filiu aparevo.

1SMA KAINA 
Fmmam Master charge 

if visa Korteles.
K. StKENAX lai. 925-8063

... f ? ,< T

MOVING 

AporautoTii perkraustymts 
Aš svainy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
ft I. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir spkmalieniąfa 
nuo 813U iki 9:30 ya£ ryto. 
Stoties WQPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daulcus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

‘Lietuvos Aidai’
KAZE BRAZDZIONYTt 

ProęraiTKH v«d«|«

Kasdien nuo pirmadienio iki peak 
tadienio 8:30 raL vakaro- 

Visos laidos iš VCEV stotie*, 
banga 1460 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
iš WHS stoties, 1U0 AM bangą.

2646 W. 71*t Street

Chicago, fllinots 60623 
TeteL 778-5374

CHALDĖJAI GAVO KATEDRĄ
i Popiežius Jonas Paulius II 
1 praeitą antradienį pakėlė Dievo 
j Motinos bažnyčią, esančią South- 
* fielde (Detroito priemiestis), 
Į Michigan valstijoje, į katedrą 
j 45,000 narių chakiėjiškų apeigų 
bendruomenei Jungtinėse Ame
rikos ^Valstijose. Popiežius pa
skyrė 37 metų kunigą Ibrahim 
Ibrahim iš Montrose, California, 
eparchu arba vyskupų, vado
vauti septynioms chaldėjų para
pijoms Amerikoje. Pietrytinis 
Michiganas turi 35,000 chaldėjų 

! katalikų, kurių dauguma atvy
ko iš Irako per paskutinį de
šimtmetį. »

Irako arabai skriaudė chaldė- 
jus, persekiojo juos dėl religijos 
ir tautinių papročių išpažinimo.

i čia Amerikoje chaldėjai laisvai 
išpažįsta savo tikėjimą ir savo’
* ' -r - * z

• tautybę: ■ '■ ,
Taigi, yra netiesa sakyti, jog 

f Vatikanas neišklauso tautinių 
j balsų. Tačiau ar mes, lietuviai, 
j turėdami daugiau negu chaldė
jai tautiškų parapijų, kreipėmės 
į popiežių dėl savo eparchijos? 
Kai šimtmečio pradžioje Chica
gos lenkai išsikovojd lenko vys
kupo paskyrimą lenkų reika
lams, tai Chicagos lietuviai ku- 

. nigai 1918 metais paprašė lietu-

1 kLbonųs į bendrą vę£lą. j" 
Taip pat reikia atsiriboti nuo . 
marijonų melų ir apgaulių, nes 
jų tariamai naudai jie sako vie
ną dalyką, o daro kitaip. Ir taip 
vėl išėjo, kaip ir su lietuviško
mis apeigomis Šv. Kazimiero 
kapinėse, kad katalikiški reįka- 
'.ai turi būti nagrinėjami Naujie
nose, o ne Drauge. Reikia at
minti, jog marijonų steigėją 
Jurgį Matulaitį padarė Vilniaus 
irkivyskupu ne lietuvių kunigi
ja, bet Lietuvos Taryba, kuri 
dirbo’ su lietuviais patriotais ku
nigais, ir tokiu buvo Jurgis Ma- 
alaitis.

Kaip šiandien nustebtų Jurgis 
Matulaitis, jei sužinotų, kad jo ■ 

1 ro’zUvTzi KreJVt'i rUrivmi- ~

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

/SSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

ir

įsteigtame ordine veikia dvivei
džiai rimšaliai, dambrauskai, 
vaišnoros, garšvos! Pasekime 
chaldėjų pavyzdžiu! Taute pa
čiame Southfielde prieš gerą 
dešimtim tj buvo atkurta lietu
viška Dievo’ Apvaizdos parapija, 
bet ne tautišku, o teritoriniu pa-

EUDEIKISIspąuądintas lietuvių kunigų 
pasauliečių atsišaukimas dėl lie
tuviškų parapijų ateities yra 
rųiglotas. Parapijiečiai skatinami 
neapleisti lietuvišku parapijų.
Tačiau nepapeikiami kunigai, Į grindų. Tad pasimokykrm iš 
savo noru paverčią lietuviškas chaldėjų kilnaus pavyzdžio! 
parapijas į bendras teritorines. 
Nieko nesakoma apie pastangas 
įsteigti lietuvišką eparchiją ar
ba net arkieparchiją.

Atrodo’, kad mūsų kunigija 
pergyvena lietuviškumo krizę. 
Įžvalgus istorikas Victor Greene 
savo knygoje For God and Coun
try (1975 metais) nurodo, kad 
tarp 1880 ir 1918 metų Ameri
kos lietuvių išeivija buvo suski
lusi j dvi grupes — katalikišką 
ir tautinę. Tik 1918 metais abi 
grupės susijungė-dėl'kovos iš
laisvinti Lietuvą.'Todėl lietuviai 
kunigai išdrįso paprašyti ir lie
tuvio vyskupo) nors vėliau pra
šymą atsiėmė./ Šiandien,' ypač- 
mūsų vienuoliai vadovaujasi ne.

Juozas Nendriūnas

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

SAULĖ TURINTI ĮTAKOS 
Į MŪSŲ NUOTAIKAS

Jau seniai mėginama aiškintu 
kad metų laikai turi didelės įta
kos į žmdnių nuotaiką. Pesimiz
mas ar optimizmas, esą, priklau
so nuo oro ir nuo laikotarpio. 
Pavasarį ir vasarą žmonių ūpas 
visados yra geresnis, negu rude
nį ar žiemą.

Mokslininkas W. Stetson aiš
kina, kad "ypatingos įtakos žmo
gaus ūpui turi. saulė. Saulė vei
kianti Į žmogaus atitinkamas 
liaukas, kurios savo keliu tar
naujančios vienokai ar kitokiai 

,l nuotaikai aplaikyti. Geras ir 
tautiniu, bet biznišku kelrodžiu, ^'smagus ūpas priklauso nucf to, 
Chicagos marijonai leidžia lietu-' ar saulės spinduliai pasiekia

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DVI BLOGOS YPATYBĖS
Du gydytojai —- Merrill Ber—

man ir Ian Anderson, abu išlvio vyskupo ir vėliau patys to 
New Yorko, tvirtina, kad tarp į prašymo atsisakė. Pirmas lietu- 
girtuoklio vyro ir moters, kuri •vis vyskupas čia atsirado tik 
persivalgydama nutunka, yra 11951 metais, 'kada vyskupas 
daug panašumo. Girtuoklis ne-į Vincentas Brizgys persikėlė gy- 
gali susilaikyti nuo degtinės, o!venti Chicagon ir pradėjo ian- 
tunkanti moteris — nuo valgy-’ Lyti lietuviškas parapijas. Ta
rno virs normos. Vieną ir kitą čiau jo balsas yra patariamas, 
reiškinį paskatina rūpesčiai, ne
pastovumo nujautimas ir susi-į 
jaudinimai (insecurity ir emo-1 P°ie> bet ten lietuviškų parapi- 
tional instability). 1 jų beveik nėra. Kai Lietuvoje

__________ j mes nętrime nei vieno pareigas
Į einančio arkivyskupo, išeivijoje 

Vyrai retai apsiveda netekęs yra nef (Bulaitis, Marcin- 
sirdies, jis laukia iki neteks kus, Salatka), bet jie nėra pa
galvos. skirti lietuviškų parapijų reika-

‘ ---------- lams.'
Praeitų metų pabaigoje iš-

..' i- ne sprendžiamas. Panaši pa- 
. dėtis ir vyskupo Deksnio Euro-

viską laikraštį Draugą, kuriame 
jų provincijolas, Viktoras Rim
šelis rašo vedamuosius dėl lie
tuviškų parapijų išlaikymo, o 
toje pačioje Chicagoje ir kituo
se miestuose tie patys marijonai 
keičia lietuviškas parapijas į te
ritorines. Kodėl ta visa klasta ir 
akių muilinimas? 
marijonai neduoda 
bės lietuviams ir 
žmdnės nesužinos
gaulę ir dviveidišką veiklą. To
kiu būdu jie gali semti pinigus 
iš lietuvių ir nelietuvių. Jau pra
eitais metais ta apgaulė buvo 
iškelta Naujienose, o Draugas 
tyli, lyg žemę pardavęs.

Taip, reikią susirūpinti lietu
viškų parapijų reikalais. Tačiau 
čia reiktų suburti lietuviškų pa-

Rimšelis ir 
atskaitomy- 
mano, kad 
apie jų ap-

Tinginys ir kelią koja rodo.

Paliko nuliūdę: duktė Anelė Kajok'ienė, keturi anūkai■— 
metų amžiaus. Gimęs Suvalkų trikampyje prie Lenkijos.'

Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko nuliūrę: duktė Anelė Kajokienė, kętųri anūkai — 
Vaidotas, jo žmona Janina, Zigmas, Justinas, jo žmona Kris
tiną ir Lucija, pusbrolio duktė Auginė Tiųebarienė bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Pel ro, Bieliūno koplyčioje, L348 Sq. 
California Ąvę., Cbjcągąjc.

Antradienį, vasario 9 d., 8:30 vai. lytd bus lydimas iš 
koplyčios j Nekalto Prasidėjimo parapijas bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazipuero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a-a. Andriaus Murausko giminės, draugai ir pažįs
tami pucfeh'džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
;am paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliįdy lieka: Duktė, anūkai, giminė*.

I *:u5 uv ų direktorius Petras Bieliūnas. Tel. 523-3572.

žmogų.
Šis mokslininkas siūlo kuo 

daugiau naudotis . aulės spindu
liais, ir tada žmogaus nuotaika 
būsianti gera: jis bus optimistiš 
kai nusiteikęs ir patenkintas 
gyvenimu. Prie progos išbandy
kime šį recsptą.

sieksime susiskaldę j grupes ir 
grupeks arba stovėdami nuo
šaliai. kiekvienas mūsų priva
lome pajusti savyje tam tikrą 
pareigą remti visuomeninę veik
lą ir patiems dalyvauti įvairiuo
se lietuviškuose darbuose.

• Norėk ragaišio, bet žiūrėk 
duonos.

• Niekei didesnio mes neat-

WHAT /S THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

@5TEOPATHIC Z&EDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. O.S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 

ĮJ \e>,OOO TODAY TO MORE 
v THAN 36,000 PHYSICIANS 

JN THE NEXT 20 YEARS/

ty.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
‘ DRUG5, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 

ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURYANDDISEASL- 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE I 
*ru ea a nv * ‘

Primary reason 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE j 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS. /

/Although only five 
PERCENT GF THE PHY
SICIAN POPULATION, ’ 
D.O/S PROVIDE TOTAL 

I HEALTH CARE FOR MORE 
ITHAN TEN PERCENT OF

THE PUBUC, SOME 20
►AILUCN AM5RĮCAM&/

2533 W. 71st Street
t 1410 So. 50th Avė., Cicero

L* Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

TKLJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Cklcafoą

AidotBvių

Uirtktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

IUR.IM* 
aOPLYCIAJ 

'ĮSOSE MIESTO 
DALYSI.

STEPONAS C. LAUK IK SUNŪS
(LACKAWICSj

Z^i4 VVESįl’ 6J1K STREET Kripubbc t~X21k
1102b SOUi'HVVĖST HRrHW Al, raioe UL »74-44^»

So. U ALLTEL STREET C6L tArts i-kfV

BUTKUS - VASAIHS .
i Ave-, Cicero, UL , T*L: OLympic Z-1004

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAf*yettr S-3573

west

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl Tuesday, * February I), 1982

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sb. L1TUANICĄ AVĖ. TeL; YArdi 71138 - HM



Namai, žmc4 — FarAtri—i 
RIAL ESTAT* FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

■ ’ " ’ --------- —»  ■ ■ ” ■ ' ■ - - -- , - .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSMOKEJIMAIS-

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: f

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAŽASAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, W, Tel. 847-7747.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Chicagos Lietuvių Tarybos LIETUVOS Nepriklausomybės

— Vasario 16-osios minėjimas įvyks šia tvarka:
• ŠEŠTADIENĮ, vasario 13 <1., 12 vai. — žuvusiųjų pagerbi

mas Jaunimo Centro sodelyje.
• SEKMADIENĮ, vasario 14 d.:

10:30 vai. — pamaldos Šv. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vyskupas 
Vincentas Brizgys. Gieda parapijos choras, diriguojamas A. 
Lino. Vargonais gros A. Eitutytė. Solistai — M. Momkienė, 
A. Giedraitienė, ir V. Momkus.

10 vai. — pamaldos Liet. Evangelikų Liuteronų Tėviškės 
parapijos bažnyčioje; pamaldas laiko kun. A. Trakis. Taip pat 
pamaldos Liet. Ev. Ref. bažn., kurias laiko kun. St. Neimanas.

11 vai. — pamaldos Ziono Liet. Ev. Liut. bažnyčioje. Jas 
laiko kunigas J. Juozapaitis.

2 vai. popiet — AKADEMINĖ DALIS Marijos Aukšt. Mo
kyklos auditorijoje.

Kalbėtojai: Gen. kons. Juzė Daužvardienė, kongr. Martin
A. Russo ir inž. Jonas Jurkūnas. >

•Meninė dalis: muzikinis montažas: “Tėvų šalis”, paruoštas 
muz. A. Jurgučio pagal V. Jankutės tekstą. Išpildo Lietuvių 
Meno Ansamblis Dainava, solistai A. Giedraitienė ir A. Brazis,
B. Pakšto ragelių trio su kanklėmis, rašytoja V. Jankutė ir 
rėžis. V. Aleknienė.

Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai dalyvauti; 
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis;

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

Mamai 2am4 — Pardavimui 
KEAL ESTATE FOR SALS

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Oų.

• •'VYTAUTO DIDŽIOJO RINK
TINĖS SUSIRINKIMAS

(Atkelta iš pirmo puslapio)
' Trumpa finansinė apžvalga 

' (namo ir baro)

1981 metų sausio 1 d. saldo 
$2,351.23; metų bėgyje iš visa 
gauta $46,282.34 (iš baro gauta 
$35,724,13). Tai iš viso pajamos 
$48,6231:57.. "
‘JI981 m. išlaido1 
Šildo: $4,270.5^.

• J. Pocius pranešė rinktinės 
vaidybos apskaitą.
•J981 m. sausio 1 d.: $23,665.62, 
kitos pajamos $22,605.90, kas su
daro $16,271.52 1981 m. išlai
dais: $18,792.64. Tai saldo lieka 
$27:478.88.
J Pinigai' laikomi bankuose, iš 
vįso apie $30,000.

•K. Povilaitis perskaitė detali
zuotą kontrolės komisijos pra
nešima.
; Namo ir baro dokumentų bei 

atskaitomybės patikrinimas pa
darytas sausio 28 d. Kontrolės 
komisija apsiribojo statuto 168 
ir-.16Q paragrafais — tikrino fi
nansų atskaitdmybę. Dalyvavo 
J;-.Blažys — pirmininkas, K. Po
vilaitis — sekretorius, ir J. 
Kreivėnas — narys.

Sausio 29 d. valdybos atskai
tomybės patikrinime J. Kreivė
nas nedalyvavo ir nepasirašė 
aklo.

me finansų tikrinimu, visdėlto 
norime priminti, kad šaulių Są
junga, turinti didžiausią narių 
.'kaičių, lojaliai bendradarbiauja 
su lietuvių aukščiausiomis iris- 
titucijdmis; be savo susirinkimų, 
banketų, išvykų, minėjimų, ko
operuoja su tautinėmis, kultūri
nėmis organizacijomis, užtat 
verti pagarbos.

Namo, biznio ir valdybos pa
rengtas atskaitomybes pasiūlyta; 
susirinkimui priimti ir tvirtinti. 
Nariai gausiai plojo' ir tuo pačiu 
tvirtino.

Prasidėjo klausimai. Kalbėjo

Baigiamosios išvados
J. Mackonis ir J. Počius (val

dybos nariai) pavyzdingai atlie
ka pavestas pareigas ir pateisi
namieji dokumentai atitinka 
knygų įrašus.

Šia proga, nors ir apsiribojo-

vauti Vasario šešioliktosios: mi
nėjime.

V. Brazdžionis kvietė palai
kyti “Lietuvos Aidų” radijo va
landėlę ir rengiamus banketus, 
kurie bus paskelbti spaudoje.

A. Kairys prašė pirkti jo iš
leistas knygas.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu.

Visi pakviesti kavutei. Buvo 
pavaišinta sumuštiniais, pyragė
liais ir kavute.

Dalyvavo apie 300 asmenų. 
Nemažai narių sumokėjo nario 

.mokesti.
A. PĮeškys, J. Kavaliauskas, J. į Apie 5:30 vaL papief) padė. 
Tijūnas, J. Kre.vėnas, J. Bag-1 koje valdybaij ^tėmės į na- 
dzius, A. Marma ir dar vienas j mu; ' K Paulius
kitas. j  -

Pirm. VI. Išganaitis gan smul-j NETIKRI PRANAŠAI 
kiai paaiškino iškeltus klausi- “įeikite pro-ankštuosius var
mus. Jį papildė teisininkas P- tus; nes platus ir ęrdvUs yra ke- 
Tenzin oaL’oc T UnclrArlc T v . .

has, kuris nuveda,į pražūtį, ir 
daug yra tų, kurie juo įeina. Nes 
ankšti yra vartai ir siauras ke
lias, kuris nuveda į gyvenimą, 
ir maža yra tų, kurie jį randa.” 
Mato 6:13,14.

i Išgirsite šią įddmią temą šian
dien, 8:45 vai. vak., radijo ban
ga 1450 AM per “Lietuvos Ai-

Budrsckas, J. Mackonis, J. Po
cius ir kontrolės komisijos 
narys.

Dalyviams priminta, kad ši 
ko'ntrolės komisija apsiribojo fi
nansais. Treciuose metuose bus 
visos veiklos, turto kontrolė.

Kai kurie iškelti klausimai su
kėlė mažą erzelį, bet išsiaiškinta 
ir pereita prie pagrindinio punk- dus„ 
to: atstovų rinkipo į Sąjungos 
visuotinį suvažiavimą, kuris i 
įvyks kovo mėn. pabaigoje.

Valdyba paskyrė 20 narių ir 
susirinkimas darinko 25. Vien- darni knygelės “Mirtie, kur tavo 
balsiai patvirtinti.

Klausimuose ir sumanymuose Mūsų adresas: Lithuanian Min- tyje vėl tokiose gražiose vaišėse 
pirm. VI. Išganaitis priminė Va- j 
sario 16 d. minėjimą, kvietė uni
formuotiems dalyvauti prie vė
liavų kėlimo.

Vasario 21 d. šauliai organi
zuotai vyksta į Rockfordą daly-

Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 
banga 1490 AM .per Sophie Bar
čus išgirsite “Geresnė proga”.

Parašykite mums, pareikalau-

geluonis?” Prisiusime dovanai.

ŠAUNI KRIKŠTYNŲ PUOTA
š. m. sausio mėn. 31 d. 2 vai. Springs, Ark. Atvyko p: Jonas ir 

popiet Čikagoje — Market Par
ko šv. M. Marijos Gimimo baž
nyčioje, kurioje prieš 2Vį> metų 
ats. kpt. Stasys Ripskis, Vietna
mo karo veteranas ir jo žmcfna 
Danutė, gim. Čemiūtė, buvo su
tuokti, didžiai gerb. kan. Vaclo
vas Zakarauskas atliko krikšto 
apeigas jų pirmagimiui sūnui 
Vytautui Stasiui Ripskiuf.

Kaip pakrikštytas nekaltas 
'vaikelis buvo aprengtas baltais 
rūbeliais, taip ir gamta stengėsi 
pasipuošti baltai, apdengti visus 
Čikagos nešvarumus, be palio’- 
vos pūsdama baltas snaiges, no
rėdama patvirtinti šios dienos 
svarbumą.

Didžiausiai sniego pūgai siau
čiant, daugybė automobilių, nors, 
ir krypuodami, slidinėdami, ve
žė gimines, kaimynus ir piete
lius į Jaunimo Centro' kavinę 
krikštynų vaišėms. Ten prie iš-, 
taigingai papuoštų stalų susėdo 
virš 100 svečių ir po kun. Dau- 
ginčio, S.J., maldos visi pradėjo 
vaišintis skaniais lietuviškais • 
patiekalais ir ypač seneliais ta
pusių Vytauto ir Sofijos Ripskių 
namie gamintom dešro’m.

Ceremonijas pravedė ir muzi
ką koregavo Dainavos ansamb
lio pirmininkas Vytautas Jasine- 
vičius. Pakėlus tauriais gėri
mais ir šampanu pripildytas 
stiklines, visi uždainavo vaisin
gų metų jauniems tėveliams.

Krikšte? tėvu buvo Algiman
tas Stasiulis (Chicagos policijoj 
dirbąs kaip fotografas), o krikš
to motina — Laimutė čemiūtė, y ’
Marijos High School mokinė.

Taip pat-taures keliant buvo 
prašoma krikšto tėvų pasaldinti 
gėrimus. Geroje, linksmoje nuo
taikoje visų akys žiūrėjo į susi
rinkusį bręstantį gražų jaunimą, 
gražias merginas — Laimutę, 
krikšto mdtiną, ir jos sesutę Da
lią Čemiūtes, tikėdamiesi atei-

istries, P.O. Box 321, Oak Lawn, dalyvauti.
Hi. 60454. - Svečių buvo bet iš tolimo Hot

i

Aleksandra Samaičiai, buvę Lie
tuvoj ir čikagdj Ripskių kaimy
nai. Iš Cleveland, Ohio, atvyko 
Ignas B:ržinskas ir Algis bei Ni
jolė Bukšėnai. Atrodo, kad gar
nys ir juos greit aplankys. Buvo 
ir daug kitų iš Čikagos artimųjų 
ir tolimųjų priemiesčių giminių 
ir draugų. Antanas Gilvydb, 
Ripskių žentas, fotografavo ir | 
filmavo. Jis augina dukrelę Gi
lutę ir sūnelį Dalių. - j

Taigi, kai mažasis Vytukas . 
užaugs, fotografijas n* filmą pa
matys, galės pats svečiams už 
atsilankymąJr dovanas padėko-r 
ti. Tėvelis kpt. Ripskis savo ir 
žmonos vardu padėkojo sene
liams Ripskiams ir čemiams už 
prisidėjimą suruošti tą puikią 
puotą ir visiems giminėms, 
draugams ir kaimynams už atsi
lankymą, gailėdamasis, kad ke
liolika draugų negalėjo iš gilaus 
sniego išsikapstyti ir į vaišes at
vykti. ^Pasižadėjo kalbėtis su 
garniu, kad sekančios krikšty
nos įvyktų pavasario — rudens Į 
laikotarpy.

Svečiai prieš vidurnaktį pra-i
dėjo’ skirstytis su giedria nuo-1 266-7438 — 21 E, Cedar, Chgo. 
taika, padėdami vienas kitam j 
automobilius, iš sniego pusnių! ~

— Sekretorius Haig jau tre- 
1. čia diena Madride tariami su 35 

valstybių atstovais, kad neleistų'
 ' rusams išardyti Helsinkio bend-

■ radarbiavimo. Madride patogiau- 
’ šia nurodyti rusams jų ■ niek
šybes.

1

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžininga L 
» KLAUDIJUS PUMPUTI! j

4514 S. Talman Ava. 
Tel.'927-3559

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

WE WILL “DISCOUNT” 
ANY PRICE ON TV, AUDIO 

VIDEO & CAMERA 
EQUIPMENT.

Call INTERNATIONAL" 
AUDIOTRONIX

24 hrs. per day for free catalog 
1-(800) 358-9092 .

(CA) 1.(800) 862-4982
Ext. 107 .. : *

DĖMESIO į 
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: ■

A. L A U R A I T I f ; . " i 
4445 So. ASHLAND AVI. 
rf Tel. 523-8775.

READER—ADVISOR

MRS. RUTH
READER & ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
LIFE SUCH AS MARRLAGE, 

LOVE, BUSINESS. • ‘ 1 
MRS. RUTH CAN AND WILL 

HELP YOU.

išstumti, važiavo namo.

Trumpai

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

ARVYDAS KIELA
:■ 6557 S. Talman Avenue

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

Lrikrodžial Ir brangenybfc.
Pardavimu ir Taisymas 
2646 West PHh Strwt 
Tet. Republic 7-1941

*>

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

t F. N ED AS, 4059 Archer Avenm, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5990

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
/ > Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimua,

' Dr. A. Guwen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rusirūpinimą___________________________

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gu*<en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntua čeki arba 

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

>8.00

83.00

82.00

171» Bo. HAL8TED ST, CHICAGO, IL >»♦«!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yn fenUnsiiL, (EdEPsusii Ir turtingiausia lietuviu trttemalin4 ar- 

nnixaclji, lietuviams ižtikhjoal tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA — atlieka kultūriniuj darbut, gelbsti tr kitiems, kurie tuoi 
daibuf dirba. x

SLA —Hmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudę savo narian»-

SLA — ipdnudfia plgiaualomjs kainomii. SA neleJko 
narna patarnauja tik ta^dialpos pagrindu. 

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas giM 
Susivienijimą apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jauninrui, siekiančiais 
aukžtojo mokslo ir ju crvenhno pradMaL 

apdraudžia pigia terminuota apdntuda: ui 
apdraudoa suma temoka tik 33.00 metama.

vyra viaoae Beturiu kolonijose. KretpkitAf 
apylinkės SLA kuopu ▼eikėitu jie Jums 
pagelbės i SLA istražytt

IM

doleriu

pelno.

— vaikus
IL0O0

SLA — kuopu 
1 ravo 
mielai

— Izabelė ir Valerijons Po-' 
ciai, iš Brighton Parko, Chici- 
goje, rašo: ‘'Siunčiame prenu
meratą už 1982 rietus ir ši?k 
tiek rašalui. Sėkmės visam Nau
jienų? štabui. Linkime nepa
vargti”. Dėkui už $20 Naujie
noms paremti ir už nuolatinę 
paramą. ~ ' 1

— A. ir F. Galdikai, iš Brent-, 
wood, Cal., pratęsė prenumera
tą vieneriems metams ir pridė-. 
jd $10 Naujienų paramai. Nuo- ' 
širdį padėka.

— Terese Liutkienė, iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., rašo: 
“Siunčiu $50 čekį 1982 metams 
prenumeratai atnaujinti, ir $10 
likutį Naujienoms paremti. Lin
kiu geros sėkmės • toliau visus 
lietuvius informuoti teisingo
mis žiniomis”. Dėkojame.

— Vytautas Žilinskas, iš Mar
quette Parko, Chicagoje, lankė 
si Naujienose ir įteikė $10 Nau
jienoms paremti. Dėkui.

— Jonas Lozoraitis, iš Euclid, 
Ohio, pratęsė prenumeratą me-1 
tams ir pridėjo $5 Naujienoms 
paremti ir $3 už kalendorių. Dė
kojame.

HOMEOWNERS POLICY

Stale Farrr*. Fife and Casualty Co^par..

Organize car pool* W 
' tave gąsdiną.

Don’t be a Bom Leearf

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAl

Darbo ralandoe: nuo 9 vaL ryte 
Ud 6 vaL rak. Šeštadieni nne 

9 vaL ryto iki 12 vai d. 
Ir pašai (uAtarima.

TU. 776-5162 arba 776-5111
J*4S West 63rd Strae*

Chleaco, ID- 60629

F. Zepolia, A«ent 
J2M& W. Wth M 
Ever®. Park, Ill.

M. ŠIMKUS " 
h . • \ 4 ’ w*

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
v. , . j

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

ENERGY
WISE

Galite kreiptis ir tiarial 1 SLA Centre:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t«l trr Mi-mi

Vaikinas: — Manau, kad jau 
turėsiu eiti. Aš manau, kad aš - 
jus perdaug sutrukdžiau. |

Mergina: —*■ Visai ne. Aš bu
vau graboriaus pagelbininkė, 
tad esu papratusi sėdėti su ne
gyvėliais. i

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekii Ir Šildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361

Kas sugeba atpažinti nuosa
vus trūkumus, tai jau yra iš
minčius. ,

6 — Naujienoa, Chicago, 8, HL Tuesday, February 9, 1982




