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MADRIDAS, Ispanija. — Pir- ~
madienį prasidėjo Helsinkio MIRĖ ŠACHMATININKAS
baigminį aktą pasirašiusių 35 
valstybių konferencija. Sovietų 
valdžios atstovai sutiko priimti 
dar Belgrade nustatytą darbo
tvarkę ir nutarta nagrinėti pas
taraisiais metais kiekvienoje 
valstybėje padarytą saugumo ir 
bendradarbiavimo pažangą, bet 
jie reikalavo, kad posėdžiai bū
tų uždari, kad kiti pašaliniai as
menys, kaip žurnalistai, neturė
tų progos įžengti į posėdžių salę. 
Helsinkio aktą pasirašiusių vals- j 
tybių atstovai sutiko priimti šį I Tautvaišas tuojau po karo su

POVILAS TAUTVAIŠAS
Praeitą penktadienį, lapkričio 

14 d. popietę, Chicagoje mirė ne 
vien lietuviams, bet ir visam 

f i

šachmatininkų pasauliui pažįs
tamas šachmatininkas Povilas 
Tautvaišas. s

Jis gimė, 1916 m. gegužės 6 d. i 
Rusijoje, Orlovo mieste, kur jo j 
tėvas, nuo karo audrų pasitrau
kęs į Rusijos gilumą, dėstė gim
nazijoje. ' ■ • . .?.*

Šiaurės kairiuose iškrito daug sniego, kuris užvertė daugelio amerikiečių 
automobilius, nepajėgiančius išbristi-iš sniego.Amerikos atstovai yra pasiry- Lietuvą, baigė Mažeikių gimną- 

žę Madrido konferencijoje kelti ziją, Kauno uriiversitete: studi- 
Sovietų valdžios- nusižengimus javo teisę, kurį laiką dirbo savi- 
pagrindiniams Hėlsiniko aktų Į valdybėje, o vėliau perėjo dirbti 
nuostatams, bet amerikiečiams t į Kūno kultūros rūmus, 

„nebuvo pakankamai laiko viena j Antrojo karo metus iškeliavo 
eliena jų išdėstyti. Pirmadienį'į Vokietiją^ o vėliau pasiekė,

Ameriką., Apsigyveno ChicagojL —. - 
čia kelis kartus tapo Chicagos 
o vėliau ir Illinois valstijos šach
matų čempįomrir.-.' s" -YY t

Tautvaišas pirmadienį buvo 
pašarvotas John Evans šermer 
hinėje.^J,. . "■ ,/./ f

viešumon Sovietų nusižengimus 
iškėlė Griffin Bell. Jis ištisas dvi 
valandas skaitė Sovietų valdžios 
viešai duotus pažadus, o vėliau
— rusiško gyvenimo tikrovę.

— Sovietų valdžia sulaužė vi
sus Helsinkio aktų paragrafus, 
kuriuos Brežnevas buvo pasi
žadėjęs gerbti ir taikyti gyveni- 
man — posėdyje pareiškė Gri
ffin Bell. Niekad Sovietų val
džia dar negirdėjo tokių aštrių 
žodžių,, kokius jų atstovai gir
dėjo pirmuose pirmadienio po
sėdžiuose;;
- — Sovietų valdžia dar negir
dėjo tokių faktų, kuriuos rusai 
išgirs antradienį, trečiadienį .ir 
ketvirtadienį, — pareiškė antra
sis JAV valdžios atstovas. — 
Suvažiavusieji supras,; kodėl So-

KLSSINGERIO NUOMONE, ĮKAITAI BUS 
PALEISTI PRIEŠ INAUGURACIJĄ

PAREIŠKIMAI PARYŽIUJE
PARYŽIUS. — Buvęs Valsty

bės sekretorius prezidentų Nik- 
sono ir Fordo administracijose 
dr. Henry Kisingeris sekmadie
nį ;pa^8iije-; žinių tarnybai pą? 
pęOiė; kady jis: tikisi, jog Irano 
valdžia paleis 52 amerikiečius 
įkaitus prieš išrinkto JAV pre
zidentu Ronald Reagano inaugu
raciją sausio 20 dieną. Savo tvir 
tinimui paremti jis jokių duo
menų nedavė, tačiau yra įsiti
kinęs, kad Irano valdžia pasi
naudos galimybe turėti švarias 
rankas su naująja administra
cija.

• „DtDžlAUSlbs KOVO&^į 
TARP. IRANO-TR IRAKO ■

?• TehęrabO radijas pranešė, kad 
Sausargent mieste irakiečiai pra 
-dėjo civilių gyventojų masines 
žudynes. Šio miesto puolimą irai 
kiečiai pradėjo sekmadienį, pa
naudodami Sovietų . gamybos 
šarvuočius, helikopterius ir ki
tus ginklus. Išsivystė kautynės, 
didžiausios nuo karo pradžios; ‘ Dr> Kisingeris įeina į R. Rea- I 
Irano kariuomenės.vado prane- gano politinių klausimų bei rei- i 
Šimu, irakiečiai kautynėse pa- patarėjų komitetą, bet jo- 

vietų valdžia norėję keisti Mad- naudojo cheminius ginklus. .J ^jų kitokių pareigų nesitiki ir
rido ^onferencijoš darbotvarkę. Irako karo vadovybės komuni- nenorj. jjs vyksta prįvačiais.jęį- 

Ne Sovietų delegacijos at-1 kate pranešama apie smarkias kalais j Portugaliją ir pakeliui

• kių kitokių pareigų nesitiki ir 
nenori. Jis vyksta prįvačiais.jęį-

kautynes Chuzestano province sustojo Paryžiuje. Pareiškimas 
dėl įkaitų paleidimo yrė tik pa
gal jo įsitikinimą ir nieko bend
ro neturi su minimu komitetu. 
R. Reaganas jokių pareiškimų 
dėl įkaitų padėties nėra davęs 

. i ir, einant deryboms bei darant 
; i pastangas dabartinei adminis- 

r----- --------------------------- . Pirmad^į aukso uncija ti.acijai, nežada duoti.
kio akto- šalininkus, persekiojo kainavo $609.

stovas, bet. ir visas pasaulis pa
tirs, ksdp Sovietų valdžia kliudė 
piliečiams ne tik Maskvoje, bet 
ir rusų pavergtuose kraštuose 
vengė jiems leisti susipažinti su 
Soyietų valdžios' elgesiu.

— Sovietų valdžia žiauriai 
trypė pagrindinius žmogaus tei-1 
siu principus, areštavo Helsin- r ~

joj, 35 mylios nuo Ahwaz mies
to.

Kuvaito radijas pranešė, kad 
rano aviacija keturias iš eilės 
dienas atakavo šios valstijos tai
kinius

— Tailande sekmadienį sprO- 
go amunicijos sandėlis, žuvusių 
skaičius jau siekia 54.

tų aktų sekėjus, pareiškė Grif
fin Bell. Antradienį kiti Ameri
kos delegacijos nariai kels vie
šumon Sovietų valdžios pastan
gas nepripažinti pačių pagrindi
nių žmogaus .teisių. Amerikiečiai 
ketunės diehas -kels pasėdyje 
Sovietų nusižengimus prieš Hel
sinkio aktus.

KALENDORĖLIS

Lapkričio 18: Elzbieta, Alfie- 
jus, Ledruna, Alga, Lizdeika, 
Domantas.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 4:28.
Oras debesuotas, V&uĄ

Dr. Bobelis,, praleidęs 10 dienų 
Madride ir pasimatęs su dau
gelio valstybių atstovais, pir
madienio rytą grįžo į JAV,

Dr. Kisingeris Irano parlamen 
to keturių punktų reikalavimus 
laiko įžeidžiančiais. Jis nesutin
ka, kad įkaitai būtų išperkami 
pinigais ar prekėmis, betgi yra 
dalvku. su kuriais mes turime 
sutikti pagal Irano formules.

NUSMUKO YOSEMITE 
KALNO PAKRAŠTYS

YOSEMITE KALNAS, Cal.— 
Vakar nusmuko automobilio 
dydžio Yosemite (tar. Josemait) 
kalno pakraštys, užvertė .pa
kraščiu einantį taką, užmušė tris 
keleivius ir ..kitus tris sunkiai 
sužeidė.

Nutrūkęs žemės gabalas už
dengė apie 600 jardų kelio ir 
krito' apie mylią, nuversdamas 

•; pašlaitėje sutiktą žemę,- krūmus 
ir atsipalaidavusius žemės ga- 

'■ ’ balus.
Gyva išlikusi vasarotoja pa

sakojo Y’osemite Parko tarnau
tojams, kad ji matė krintantį 
automobilio dydžio žemės luitą. 
Ji taip pat matė ikitūs-gabatus; 
besiritančius greta didžiojo ir 
nukritusio ant platesnio tako.

Vienam parko tarnautojui vi
sas žemės luitas truputį kitaip 
atrodė. Jis matė, krintančio pa
kraščio gabalą, kuris buvo pu
sės namo dydžio. Jis truputį su
stojo kalno pašlaitėje, o tiktai 
vėliau krito visu sunkumu. Kri
to didesnis gabalas, negu auto
mobilis. >

— Salįoma, kad Irano prem
jeras planuoja perleisti visus 52- 
suimtus ‘amerikiečius Alžyrui, 
kad jis greičiau baigtų pasitari
mus su JAV ir gautu jau anks
čiau užsakytus ginklus.

— Ispanų spauda įdėjo platų 
pasikalbėjimą sųf dr. Kaziu Bo
beliu apie' Sovietų ginkluotųjų 
pajėgų įšiveržifną į Lietuvą ir 
jos įsijungimą prie Sovietų Są
jungos. Visi devyni Madrido 
dienraščiai įdėjo dr. Bobelio aiš
kinimus ir jo paties nuotrauką.

— Kongreso komiteto tyrinė
jimų duomenimis Medicare kiek 
vienais metais turi apie du bili
jonus dolerių nuostolio dėl įvai
rių apgaulių.

— Dr. Šidlauskas ir kun. 
Prunskis planuoja Madride būti 
iki ketvirtadienio. Jie matėsi su 
Amerikos delegacijos nariais ir 
Helsinkio aktą pasirašiusių vals
tybių ministeriais. .

— Palestiniečių terotistas pri
sipažino Izraelio pareigūnams, 
kad jo grupė ir dar 6 grupės bu

vo apmokytos teroro veiksmų 
Sovietų Sąjungoje.

— Irano prezidentas ragino 
jaunus karininkus, baigusius 
karo mokyklas, neprarasti vil
ties, nes Iranas laimėsiąs karą 
prieš Iraką.

— Izraelio f premjeras Begin 
apgailestauja, kad ikį šio meto' 
nepavyko pasiekti taikos tarp 
Ifri&id it ^ilėstiniečių.

GRĮŽO IŠ MADRIDO
PARAŠYS APIE POKALBIUS SU ISPANŲ IR KITŲ 

VALSTYBIŲ VALDŽIOS ATSTOVAIS
ST. PETERSBUBG, Fla. — 

Dr. Kazys Bobelis, praleidęs 
Madride veik dsšimt dienų, pir
madienio rytą grįžo iš Madrido 
ir trumpai pranešė, kad Madri
do konferencija vyksta rusams 
labai nesėkminga kryptimi.

Dr. Kazys Bobelis Madrido 
konferencijoje dalyvavo svečio 
teisėmis. Jis turėjo progos pasi
matyti su visais Amerikos ir 
kitų valstybių atstovais. Jis už
mezgė ryšius su Helsinkio aktą 
pasirašiusių valstybių atstovais 
ir kalbėjo su jais apie teisinę 
rusų pavergtos Lietuvos padėtį. 
Dr. Bobelis, aptaręs pagrindi
nius reikalus, grįžo namo, bet 
tokiomis pačiomis teisėmis Mad
ride liko VLIKo atstovas Kostas 
Jurgėla.

— Praeitą pirmadienį buvo 
labai nedidelė lietuvių demonst
racija, — pareiškė dr. Kazys Bo
belis- — .Buvo rašoma, ‘•Kad' Ispa
nijos policija neleis lietuviams 
demonstruoti, bet įvyko atvirkš 
čiai. Policija buvo labai manda
gi su lietuviais ir davė lietu 
viams leidimą demonstruoti. 
'Susirinko.Kostas Jurgėla, Vladas 
Šakalys jr-Madride buvę keli lie
tuviai.. Jie. atsinešė dvi vėliavas. 
Susirinkę Moro aikštėje, jie pa
reiškė protestą prieš Sovietų ka
ro jėgų okupaciją.

Toje pačioje aikštėje susirin 
ko ir latviai. Jų buvo žymia' 

. daugiau. Jų demonstracija d: 
desnė. Buvo pasakytos kalbos h 
pasmerktas Sovietų; įsistiprini 

vedami pabarimai su-valdžios Latvijoje Latviai pasakė
atst'ovėk, ir komift&w partijos j ^lbas lr Skalavo, kad tušai is 
sekretoriumi Kania. Valesa no-. kraustytų iš Latvijos ir Pabai
gtų streiką naudoti tiktai labai I % Buvo sugiedoti Lat, 
sunkiems konfliktams spręsti, '<Lietuvos himnai. Iš tos 
o dėl riknkniekfe-^ h' Įietu_'?ai_.*va.r
darbininkų į streiką, nes jis , 
brangiai;jiems kainuoja.

POPIEŽIUS PRAŠO 
LAIKYTIS HELSINKIO 

SUSITARIMŲ
Popiežius Jonas Paulius II 

antrą dieną savo vizito Vakarų 
Vokietijoj, laikė mišias JAV 
Mainco kariuomenės bazėje. Pa
maldose asistavo visų tikybų 
kariuomenės kapelionai. Daly
vavo virš 350,000 kariškių ir ci
vilių. Savo pamoksle popiežius 
priminė Lenkijos pastangas dėl 
laisvės ir kvietė visus laikytis

Helsinkio susitarimų.
Kiek anksčiau, tą pat sekma

dienį, Osnabriuke popiežius pa
geidavo sueiti į artimesnius san
tykius su protestantais.

LENKAMS PAKĖLĖ 
$40 Į MĖNESĮ

VARŠUVA, Lenkija. — Len
kijos valdžia, besilaikydama su- 
sitar-imo su streikavusiais dar
bininkais, padidino mėnesinę al
gą 40 dolerių. Iki šio meto jie 
gaudavo po $160 į mėnesį, o už 
praeitą mėnesį jie gavo $200.

Valdžia išmokėjo padidintą 
algą tiktai Dancigo laivų staty
bos darbininkams ir kitiems 
kartu su jais streikavusiems 
žmonėms, bet jL nepridėjo šios, 
sumos mokytojams ir" kitiems. 
Dabar gali kilti naujas?,streikas. 
LeŠek Valėsi įsakė bepradėti 
naujo streiko be vyriausio ko
miteto žinios. Jis. neųbri, kad 
prasidėtų mažesnis streikai, jei- ’ 
gu galima apsieiti .be streiko.'

Iš viso Valesa nori, kad būtų

KETURIU GENGĖS TEISMAS 
NETRUKUS PRASIDĖS

“PEKINAS, Kinija. — Aiškėja, 
kad šiomis dienomis prasidės 
teismas Keturių gengsterių, ku
rie pravedė labai žiaurią “kultū
rinę revoliuciją“.

Prokuroras yra surinkęs ži
nias, kad keturi politinio biuro 
nariai, vesdami “kultūrinę revo
liuciją’’, krašte išžudė 35,000 
kiniečių. Nužudymų Harpe bu
vo didokas .skaičius Kinijos ka
rių, partijos veikėjų ir paprastų 
ūkininkų, kurie labai lengvai 
buvo nužudyti.

Ta pati keturių politinio biu
ro narių grupė ruč|ė naują “kul
tūrinę revoliuciją”, kpriai ne- Į 
pavyko pravesti komuųistų par- < 
tijos narių valymo. Paaiškėjo, 
kad pats Mao Cetųngąs pritarė 
“kultūrinei ^revoliucijai”, nes 
jam atrodė, kad didojcas skai
čius žmonių buvo priešingi val- 
dŽK.s vartojamiems metodams. 
Tengas ■ Hsiaopingas, buvęs ka
rą laimėjusios armijos genero
las, buvo išsiųstas prievartos 
darbams, bet nesuŠaudytas. Vė
liau z jis buvo pakviestas vice- 
premjėro pareigoms, , kol Mao 
CėtungaJ vėl jį pašalino.

• , Ą

— Sovietų vartotojai Maskvo
je nusiskundžia dėl staiga paki
lusių kainų. Pav., sūrio gabaliu
kas, paženklintas 65 kapeikų kai
na.- prie kasos kainuoja. K2 ka
peikas. Sverdlavsko krautuvėj 
svogūnu pakelyje buvo 16% pur 
vo, gi Omsko krautuvėje vietoj 
biskvitų buvo tik jų trupiniai.

— Ekonominio Komiteto ži
niomis sekančio dešimtmečio 
būvyje reikės apie 15 milijonų 
naujų darbų.

vo lietuvių demonstracijoje?
— Jis gali būti Madride, bet 

demonstracijoje jis nedalyvavo 
ir mes jo nematėme.

Ketvirtadienį į Madridą at
skrido dr. Kazys Šidlauskas ir 
kun. Juozas Prunskis. Jiedu 
planuoja praleisti apie savaitę 
Madrid- ir užmegzti ryšius su 
Madrū’.an suvažiavusių valsty- 
biu atstovais.i Dr Bobelis prižadėjo parašy
ti pi itesnį pranešimą apie lietu
vius Madrido konferencijoje.

Ispanų spauda įdėjo plačius 
i paties dr. Bobelio ir neseniai iš 
j Sovietų Sąjungos ištrukusio 
Vlado šakalio pareiškimus apie 
dabartinę padėtį pavergtoje Lie-

kingai perėjo per visą miest- 
centrą ir nužygiavo Į Puerta del 
Sol aikštę, kur yra patys svar
biausieji Ispanijos valdžios cent
rai. Toje aikštėje kaip ir latvių 
taip ir lietuvių demonstracijos 
išsiskirstė.

— Ar R:mas Česonis dalyva- tuvoje ir lietuvių pageidavimus.

Griffin Bell pirmadienį pareiškė viešame poUdvie, 
kad rusai sulaužė beveik kiekvieną Helsinkio aktą, 
kurį Brežnevas viešai, kitų valstybių galvų akivaiz
doje Helsinkyje pasirašė. Įsiveržimas į Afganistaną 

buvo Helsinkio t likos dvasios sutrempimas.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

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

ŠEIMOS NARIU PAREIGOS
SL'PARALYŽUOTAJAM
Suparalyžuotojo pasveikimą ar nepa- j 
sveikimą įtakoja psichologiniai ir visuo-

meniniai veiksniai.

(Andrew Ripeckyj, M. D.)

Suparalyžiuotojo namiškiai ir į nukenčia dėl pasikeitimo sanly-; 
draugai turi susipažinti, kaip. kiavimo su namiškiais, drau- j 
teikti pagalbą tokioje nelaimėje Į gaiš ir bendradarbiais. Toks Ii-J

gbnįs gėdinasi žmonių. Kifi žmo-1 
nės irgi šalinasi nuo tokio ligo- ■ 
nio, nes baiminasi tokio pat su-» —i. -..-r. -
sirgimo. Kinta ligonio viltys,!
siekimai ir planai. ; pasirenti* sąvįž^dystęš inįnAj-s^

v . ... ... . I ir darbai.Ypatingi psichologiniai I .. , , . , . . •
suparalyžuotojo sunkumai ra ’Ti.

; kurie viąąį priešingai elgiasi 
Jausminiai suparalyžuotojo pa- ■ tik čia mų^ė^im n.uąiuiįuęąięjo 

kitimai didžia dalimi priklauso! elgesiu^. Tfl^ę savo nusųęų^- 
nuo jo jausmų tvarkos prieš ! nie ima. l^ą|^ĘU sąvi^ųų^ kųrįę, 
gaunant paralyžių. Taip pąt pa-j ligonį mviU Tplįs ligonio elgesys 
ciento dvasinis stovis priklauso ! supykųią nąnįiškįius". Tąią jįą 
nuo smegenų pakenkimo dydžio ima aųlęisįf’IigODj, žįn.oipa, tądą 
ir nuo šeimos narių bei draugų ' ligonio n^nĮii^rnpstovis; iįąr lą- 
■eikiamos pagalbos. ' Nežiūrint biau pahlęgęją. 
tokio skirtingumo, suparalyžuo-; ." *
tasis pergyvena tokiems ligo- ■ iną per^vęnt^ėįųjy: tokie ims 
tiianis būdingus negerumus. Sa- reikaląjįjį d,^ugį ims
kysim, beveik visi suparalyžuo- labai dauįįĮ sky§Į|$. TpkjeĮ tūriu 
tieji kartu su kūno pusės para- jausis.lą^^^ą 
lyžium gauna nusiminimą, kai. NusinįįnĮpįąs1 truįcįys.' zjnoguT peties sąnaryje, būdąųitos įne- 
■kurie dar gailestį. Gailestis yra nusistatyti teigiamai į atsitaisy- kin paduotos ir vidun pasuktos, 
natūralus pasireiškimas, žmogui mą po stroko. Jis baiminsis ir Sulenktos alkūnės sustingsta, 
netekus dalies kūno^ veiklos, skųsis visokiais kūniškais nega- Plaštakos sustingsią paduotos 
Ligos pradžioje -turinik apatija Javiniais. žemyn, pirštai sulenkti, o taip
už kurio laiko virsta mėnesiais ' Vyresnio amžiaus žmogaus pat ir riešai..
besitęsiančiu nusiminimu.. nusniinimas (depresija) gali, ' .... ,

Mmmunmojo elgesys yra: bub pabukyla jo .proto pamlsl.
budingas: ns savvie užsidaro, niu. toks netikras pamisimas , ,. ..... ., ., , , . ., , . . pakalui paduotoje ir išorėn-pa-pyksta. Dėmesys, sųsikoncent- labai gerai pasiduodą prieš nusi- 
•‘■avjmas ir atmintis sumenksta, minimą gydymui. .•
Dažnai nemiga tokį kankina. šalia Judesio ir nusiminimo 
Atsiranda nevalgę. Prisideda paralyžių gavusieji apturi ir 
kūno negerovės: apturima kons- tani tikro stiprumo baimingumą 
tipacija. galvos skausmai ir (anxiety). Baimingumas suke- 
nuovargis. žmogų apima gailės- lia pagreitintą pulsą, kvapo trū- 
tįs <iėl padarytų ar įsivaizduoja- kuiną, skrandyje spazmus, odos 

prakaitavimą.

atsidūrusiająm. Tik, tada lokio 
ligonio pasveikimas galės būti 
skatinamas.

Tuoj po paralyžiaus (stroko) 
paciento protinis stovis su
menksta. Toks ligonis nesijau
čia turįs viską tvarkoje. Atsi
randa nesutarimas tarp seniau 
turėtos sveikatos ir dabartinės. 
Žmogus pajunta, kad jis nėra 
nepažeidžiamas. Anksčiau bu
vęs stiprus, dabar paralyžiaus 
apimtas mato, kad jo sveikata 
gali būti palaužta.

Suparalyžavus pusę kūno, pa
cientas negali su ta puse atlikti 
aiiksėiaus atliktus darbus. Toks 
ligonis gali susilaukti nesulai- 
kymo šlapimo bei išmatų. Tada 
tenka lokiam ligoniui grįžti vai
kystėn ir būti priklausomam 
nuo Kitų. Taip pat ir lytiniai rei
kalai pakinta. Visa tai labai pa
veikia psichologiškai-emociškai 
ligonį.

Priedui dar prisideda proti
nis silpnumas, nes smegenys 
yra siroko apgadinti.- Gerą sme
genų veikla hiduoja - žmogui 
gerą savijautą ir garbingumą. 
Proto veikla labai rišasi su nu
jautimu, kas mes esame. Para
lyžius katastrofiškai pakeičia 
protavimą. Ligonis nusigąsta ir 
nusimena, kai jis. gavęs paraly
žių (siroką), neatsimena papras
tų dalykų, kai jis negali kalbėti 
bei dėmesį sukaupti.

Žinoma, kad paralyžuolasis mų nusikaltimų ir laiko para- paraudimą ir

Gyvas Spaudos klubo narių susirinkimas
Praeitą penktadienį, lapkri

čio 14 d., Lietuvių Spaudos 
klubo nariai buvo susirinkę 
Chicagos Lietuvių Sodyboje, šį 

i kartą susirinko daugiau žmo- 
! nių ir panagrinęjo kelis lietu-
visko gyvenimo klausimus.

Susirinkimą pradėjo Spau
dos klubo pirmininkas A. Pleš
kys. Jis papasakojo, kad turi 
kelis klubą liečiančius dalykus, 
bet šiaip specialios lemos jis 
neturįs. Jis priminė visiems 
klubo nariams du dalyku: 
1) Mes čia tiktai penki kartais 

.niuo karto pąrąšom, bet klubo 
narių pareiga — kartas nuo 
karto parašyti, ir 2) Visi na
riai privalo turėti galvoje, kad 
jau artėja metų pabaiga ir reį* 
kia galvoti apie klubo valdy
bos rinkimus. Aš. dabar pirmi
ninkauju^ bet norėčiau prašyti, 
kad ateinančiai kadenciai jūs 
išrinktumėte kitą pirmininką. 
Man yra lengviau parašyti ką

Jagidskjs, Lenkijos viceprem
jeras, buvo iškviestas į Maskvą 
pasikalbėti su Brežnevu apie 
darbininkų reikalavimus. Brež
nevas išklausė Jagielskio vestas 
cįęrybas ir darbininkų reikalavi
mus. Kai viskas buvo pasąkyta, 
tai Brežnevas tarė:

— Jie galU tur®ti nepriklau
somas darbininkų unijas, bet 

/Svarbu, kad pasiliktų “Sovietų 
bloke’’.

I lyžių kaip bausmę jaųi. Galį Baimingumas. gali sukelti nepa- f___  j_ ___ o_________
. grįstą. baimę, padidintą veiklu- Nėra galimybės kaip reikiant nors, negu pirmininkauti. Jei-

pacientą mankštinti, jo padėtį 
keisti kaip pridera. Todėl daž
nai dabartinėse ligoninėse pa
cientas apturį praguląs, su
stingsta jam sąnariai. Po mėne
sio toks ligonis pereina į pasi- 
teisyiųo ilgai besėsiančią sta- j rinkta n ■ vaWyba kIubo 
įtfiją. Apie ją prisiminsime ki-J - - v . .
tą kartą;
j Išvadą: Geriau ligos išvengti, 
begu ją gavus, jos atsikratyti. 
;Cž. tąį. visi, kol dar stroko (pa
ralyžiaus) negavome, tvarkyki- 
įnės sū pąjkeįfų kraujospūdžiu, 
Įsu nutukimų ir su arterijų 
(kraujagyslių) priskretimu — 
skleroze. ’ Sveikai maitinkimės, 
nesisvaiginkime, nėr ūkykime, 
kavos negerkime, daug druskos 
nevartokime ir neužsisėdėkime 
— unolat judėkime ir nesiner- 
vinkime be reikalo. Mokykimės 

’ džiaugtis gyveniniu.— jis toks 
trumpas, o apie mus — kenkė
jų begalybė. > .

K Pasiskaityti: Geriatrics, "De-igu valdzja Iei$ Jiems suorSa- 
. suktoje padėtyje. Fada bus;,ga: tober įggo’’ --------— -
Įima išvengti virs ininėtų rankos! '•

mą ir kitokius negerumus.
Paciento priežiūra tuojau 

po pąralyžiaus

! Ląhaj, svarbu dažnai kęistį 
p.ąįiėtį.— tu^ 't^ks H- 

gonįs ’busjapąaųgotas nuo prą- 
Igįlų (kūną spaudžiančiose vie- 
jtęse žąi^dų|; Net paęįęųtpį esant, 
'^e sąįnonės, nęt negąJfRČįĮiii, 
įbendradarbiaųtį ’ — p’riesginąi 

Dar-' r^įą Iręčiąįp. nuąuninj- eąąąįt -reikią jį paguldyti to- 
...v.yr‘sL-f‘^ad'hūtųrišvęngtą 

šųstįhgįmų;— kbntrąk-

U

*

aš dabar pirmininkauju, 
tai yra todėl, kad suprantu, 

kas nors turi klubo reika- 
tvarkyti. Visi privalome

gu

jog
lus
taip susitvarkyti, kad ateinan
čių metų pradžioje būtų iš-

Į reikalams tvarkyti.
Vėliau Pleškys paprašė M. 

Gudelį papasakoti pačias nau
jausias pelitines naujienas.

— Daug naujo pasakoti nesu 
pasiruošęs, — pradėjo Gude
lis, — bet pasaulinės naujienos 
ne visų vienodai vertinamos. 
Daug kam atrodo, kad pats 
svarbiausias politinis įvykis 
buvo Amerikos prezidento rin
kimai, betT'riian atrodo, kad di 

"džiausiąs, politiniu. įvykis buvo 
Lenkijos darbininkų laimėtas
streikas. Lenkijos valdžia pra
šė darbininkus baigti streiką, 
p jie sutiko streiką baigti, jei-

For the woman 
whoš at the heart of 

family’s finances.

ttofemsd until r*ū»-rtm.

,r

You can’t afford to be wrong. 
Because if you're in charge at 
the farniiy budget, you're 
'making decisions about the 
future, too.

And that’s where U.SL 
Savings Bonds come in. Buy 
them through yoiir bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

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

U.S. Savings Ronrb. For 
the woman who realty knows 
a good bargain. ;
Now E Ronds pnv 6$ Wd to
mstuntv ri 5 years the Sr< ynnrl.

m^menca.
Join the Payroll Savings Pla*-

sąnarių sustingimo. Ranką ant 
pagalvės laikyti pusiau sulenk
tą ar . ištiestą. Riešas laikomas Klausimas: Prašau daktarą 
ištiestas ant pagalvės, • pirštai paaiškinti, kaip naudingi yra 
pusiau sulenkti ir laiką minkš- ižuvies taukai, geniau. Lietuvoje 
tą sviedinį. • tuos taukus patardąvo gerti tų-

Parąlyžuotojo asmens kojos rint veido spuogus. Dabar gy- 
sustingsta, kai būna, klubo są- dytojai pataria naudoti žuvies 
naryje sulenktos, išorėn paduo- taukūs kovojant su skleroze, 
tos. ir išorėn pasuktos. Keliai su- Kiek čia yra tiesos’?.Visiems bus 
stingsta sulenkti, pėda sulenkta., Į naudinga apie tai žinoti. Ačiū iš 
o čiuma vidun pasuktą. Toks’.anksto.
kojų sąnarių sustingimas išven
giamas padedant vyniotįnius žmonės, mintą žuvų taukais, 
prie šlaunų. Tada kojos laiko- mažai serga širdies ligomis. Ža
rnos natūralioje paklėtyje. Supą-J vų taukų naudos patvirtinimui 
ralyžuotojo pėdos turi būti at- buvo atlikti bandymai Oregono 
remtos į lovos galą, kuris, turi umversitetė! Jie dar nėra baigti, 
būti toliau nuo čiužinio per še- Savanoriams buvo duodama 
šis colius. 1 okia padėtis padės { salmon aliejus kiekvieną dieną 
išvengti kulnyse atsirandančių Penkiolika sveikų savanorių 
žaizdų, kartu apsaugos nuo pė
dos sulenkimo.

1 Priedui prie to, kas viršui pa
sakyta, reikia kelis karius ]>er 
dieną judinti visus paciento są
narius.

i Čiužinys turi būti kietas. Tas aliejų (žuvies taukus)!!
apsaugos sulenkusius klubų są- Na, ir kas gavosi?! Valgant žu- 
narius nuo sustingimo. Minkšti yiės taukūs vietoje gyvulinių 
čiužiniai (matracai) paskatįna į taukų, kraujuję cholesterolio 
Įdubų sąnarių sustingimo atsį-j kiekis sumažėjo, kitų riebalų 
radimą. Tas ir ligoninėse, pasi-; (triglyceridų)' kiekis kraujuję 

•taiko. -- lirgi sumažėjo, o kraujuję esa-
Į. Ėe sąmonės ar silpno pacien-|mų plokštelių jautrumas (kre-

Atsakymas: Eskimai ir kiti

vų taukų naudos patvirtinimui

buvo duodama
c r ♦ i * . , • . ► f-

Penkiolika sveiku savanoriu 
per keturias savai tę valgė tą i 
ka dabar vidutinis amerikietis 
valgo (daug -gyvulinių riebalų). 
Tada jie per kitas keturias sa
vaites valgė tą patį, tik vietoje 
gyvulinių riebalų valgė salmon

Na, ir kąs gavosi?’! Valgant žu-

: nįzuoti darbininkų unijas be 
komunistų. Komunistai gali 
daryti, ką jie nori, bet į Len.

i kijos darbininkų unijas jie ne
turi teisės kištis. Lenkijos val
džia sutiko leistj darbinin
kams suorganizuoti uniją -be 
komunistu.V 
tiko tokias 
bininkams, 
gė streiką.

Lenkijos 
patenkinti, 
kad jie laimėjo patį didžiausią 
streiką, kuris bet kada ne tik 
Lenkijoje, bet. ir visoje Rytų 
Europoje buvo laimėtas.

Lenkijos komunistų partijos 
centro komitetas pavarė iš sek
retoriaus pareigų buvusį anglia
kasį E. Giereką, nes jis neturėjo 
leisti darbininkams eiti prie 
streiko. Jis negalėja leisti, kad 
streikuotų Dancige esančių Le
nino laivų statybos dirbtuvių 
darbininkai... Jam nebuvo rei
kalo privesti prie bankroto Len
kijos iždą... Gierekas gavo šir
dies priepuolį, pasiųstas į ligo
ninę, o vėliau leista jam apsi- 
.jyventi tame pačiame mieste
lyje, kur gyvena Gomulka, kad 
galėtų su juo apie praeitį pakal
bėti ir atsiminimu^ rašyti.

Lenku valdžia su- C
sąlygas duoti dąr-
o darbininkai bai-

darbininkai buvo 
nes jiems atrodė,

— Jie sutinka pasiliktų Sovįe- 
tų bloke, — atsakė Jagielskis,— 
bet jie nenori, kad Sovietai kiš
tųsi į lenkų darbininkų unijas.

— Jei pasiliks mūsų bloke, tai 
leiskite jiems turėti unijas be 
komunistų, — tarė Brežnevas. 
. — Aš tokias unijas jiems jau 
prižadėjau,— pridėjo Jagielskis.

Brežnevas buvo įsakęs Sovie
tų radijo stotims trukdyti vi
soms radijo stotims, kad Rusi
jos darbininkai nieko nepatirtų 
apie Lenkijos darbininkų laimė
jimus, a su Jagielskiu jis be
veik kuždėjosi, kad Brežnevo 
adjutantai nepatirtų, ką jis len- 
kų delegacijai pasakė.

Streiką laimėjusius darbinin
kus dar norėjo pamokyti lenkų 
teisingumo ministerijos prieš
akiu pasodintas komunistas Ba- 
gia, bet darbininkai nesirengė 
jo klausyti, nes pats Brežnevas 
buvo pasižadėjęs leisti lenkams 
organizuoti unijas be komunis
tų privilegijų.

Lenkijos darbininkų laimėji
mas bus dar didelis, kai Ru
sijos darbininkai reikalaus duoti 
jiems tasrjjįačšas teises, kokias 
gavųdefdvai. Jie aiškins, kad ru
sams tos teisės labiaujpriklauso, 
nes jie ilgesnį^į&ik^Tkjhiiuiiistų 
buvo skriaųdžiairįi.’; ; .
• Spaudos klubo narių susirįn-j 
kime dar buvo įvairių diskusijų, 
liet iždininkas Antanas Manila 
jas pertraukė ir priminė vi
siems, kad klubo nariai jau pri
valo sumokėti nario mokestį. 
Jis jTa $5. Dalis narių turėjo 
pinigų ir sumokėjo, o kiti nario 
mokestį prižadėjo mokėti kita
me susirinkime.

Marma-pareiškė, kad Naujie
nos skelbia klubo žinias, tai jis 
pasiūlė paskirti $25 atlyginimą 
Naujienoms už garsinimą;. Kiti 
siūlė paskirti auką ir baigta. 
Vėliau visi pritarė Marinos pa
siūlymui.

Po to kilo klausimas, ar 
ALTas gerai padarė, kai Chica
gos ALTo pirmininkė, kitų veik
lesnių moterų padedama, nuta
rė dalyvauti Chicagos lenkų, de
monstracijoje. Pasirodė, kad 
didelė ALTo narių dauguma pri
tarė Chicagos ALTo iniciatyvai. 
Jeigu jau lenkai dąrbinini^ai

(Nukelta į penktą puslapį)

KNOW YOUR HEART

to padėtį lovoje reikia keisti 
kas 'dvi valandas. Tadą bus iš
vengta |>ragulų (bed, soYes). 
Po pacientu reikia padėtį avies 
kailį-apsaugai nuo pragumų. Pa
klodės turi būtį be raukšlių, ta
da išvengsime odos nubrozdi
ntų, kurių pasėkoje lengvai išsi
vysto pragulos (žaizdos). - 
! šviežiai suparalyžuotam rei
kią įvesti šlapimo pūslėn vamz
delį (kateterį), tas l>e sąmOnęs 

(esančiam, ar negitvarkančiam 
pacientui palengvins nusiŠlapini- 
nla. Po kiekvieno didelio nusi- s <
reikalavimo reikia laitai gerai 
nuvalyti odą. ’ ’

Paprastai prisieiną taip tvar
kyti |iacientą 
vięną-tfis savai t c\ gavus para
lyžių. Dąrfeaš labai sunkus. Na
miškiai šitokio darbo nepakelia. 
Toks |>acientas lesti, guldomas 
IlgtOlirtėn'. Teh trukštšnl gaij. pavidale.'

šėjįmui pajėgumas) irgi suma
žėjo.
! Išeina, kad palinkę širdies 
kraujągysįių ligoms žmonės ap
turi dvejopą gėrį Iš žuvies tau
kų: 1) Sumažinus cholesterolio 
Ir triglyceridų kietį krauįuje su
mažėja progą apturėti sklerozę. 
2) Smųažinus plokštelių jautru
mą, šumąžįnamąs kraujo kre
šėjimui palinkimas, kuris irg^ 
dažnai užkemša kraujagysles. 
Jokio blogo pašalinio' veikimo 
vąrlęjant žuvies, taukus nėpa-t 
fctębėta. Taip tvirtina Oregono 
universitete bandymus atlikęs 
gydytojas William Connor. Jis. 
primejųaj, kad baodyųrai« dar

|i«ns' sumažinti galų^ę^ sai- 
sirgti širdies kraujagyslių liga, 
apsimoka vartoti žuvies taukus. 

> Ąor^ dar bandymai Oregonu, un i - 
yersįtęte tuo reikalu,njėrą bįa^iti. 
iąjęunlęBįgam tokių žinių pakaks. 
■Ij^Jius eftį sveikiausių ^cjįų per 
visą savo gyvenimą!

rlEtP fcOUR HEAR t F’jsd ' 

į HELF YOUR HEA87 !

ueuia vaip, ivąr- pnmęjĮiąj kmoanąyum*
pir pirhaąšias įifc pėdinėję bet

dąr daug žadą. Vienas blogis su 
žuvies taukais’ — jie neskanus. 
Šito negerumo galima išvengti 
hilant Žuvies laukus kapsulių

They call.it
“The Over night Wonderr 

Į fpijcęnstipation; ;
Are you uncomfortable with your laxativs? Then meet 

• ,h< w»*« pl|(»tov call "The Overnight Wonder:’ Jost
orW pW at bedtime Xtafofo surely stimulates your system’s” 
oW natūrai rhythpt. Cxfomight. So in the morning, you're

Wh»t te TThe Overnight Wonder”? 
E«-La»’ PiWs. That’s tight—pilu from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

’< Ą--*2įe****į> :

Naūjiends, LfiuTago'srW’’ TueSrfny;

call.it


Lietuvos laisvinimo veiksnių santykiai
Simpoziumo ryškinimo margumynai vie

paškai-

ŠVIETIMAS IR AKYS

VLIKui pavergta Lietuva nėra 
atšaukusi, jis tebėra pilnoje ga
lioje ir visiems, ypač bandan
tiems “visokiais punktais” žong

!' Simpoziumas aktualiomis šių 
dienų temomis R. LB-nės buvo 
suruoštas §. m- lapkričio mėn. 9 
d. 3 vaL po pietų Lietuvių tau
tiniuose namuose, Chicagoje. Pir 
mosuos temos — Santykiai VLI
Ko, ALTo ir LB-nės kalbėtojas 
buvo clevelandietis visuomenės 
veikėjas, žinomas kalbėtojas ir 
daugelio organizacijų narys Al
girdas J.. Kasiulaitis. Antrosios 
temos — Išeivijos ryšiai su pa
vergta Lietuva kalbėtojas buvo 
lituanistas, mokytojas Ignas Se- 
rąpųias, LB; (.R) generalinis sek- 
rėtbrius;

-’$įmpožįumQ moderatorius rack 
fdrdiėtis dr V. Plioplys. Gavo 
kalbos įžangoje pirmosios temos 
ry skip toj as ir'komplikacijų san
tykiuose nagrinėtojas A_ Kasiu
laitis priminė, kad jam panašia 
tema kalbėti ir spaudoje rašyti, 
tenka ne pirmą kartą. Tokia te
ma jau prieš 20 metų pasisakęs 
yra žodžiu ir spaudoje. Gal nau 
jasnių minčių jo pranešime ir 
nebus, bet laikas yra kaip ką pa 
keitęs ir dar .kartą tenka paj ieš
koti’ yiehos kitos detalės, vieno 
kito teiginio ir neiginio laisvini
mo veiksnių santykių raidoje ar
ba mozaikoje- Dabar yra aišku 
inmiękas. negali užginčyti, kad 
VLIKo ir LB nesklandumo san
tykių drumstimą pradėjo ne emi 
grąntai, kurie tuos veiksnius su 
organizavo bet jų vaikai. Kol 
VLIKe ALTe ir LB dirbo seno-, 
sios emigrantų kartos žmonės, 
tų orgįąnizacijų- kūrėjai, tol veiks 
mų ir darbų pirmenybės, pri
klausomybės 'ir politinė sąran
ga nebuvo kvesčionuojama. VLI
Kas, -kaip .tautos atstovybė, sa
vo veiklos ir darbų mandatą ga- 
vęš pavergtoje tautoje 1944 me 
tų yasario 16 d. susijungusių po- 
litiūiųi organizacijų deklaracija 
■— aktu, tos teisės negali niekam 
perleisti, niekas negali VLIKo 
darbo pasisavinti, ar bandyti vie 
rios kitos organizacijos pasitrau
kimu ar; atėjimu pakeisti jo jos neiškraipyti. PLB vadovų!

liaruoti, turėtų būti žinoma.
Amerikos Lietuvių Taryba — 

ALTa sudaryta iš visų JAV vei
kiančių lietuvių organizacijų, 
ideologinių ir profesinių grupių, 
įsitikinimų ir pažiūrų sąjūdžių, 
fraktemalinių susivienijimų ir 
politinių klubų. ALTos dar
bas yra politinis ir jo veiklos rė
mai — JA Valstybės. VLIKas ir 
ALTas yra pavergtos Lietuvos 
laisvinimo veiksniai ir turi dirb
ti sutartinai pasidalinę darbų 
sritimis — VLIKas visame pa- į 
šaulyje vadovauja laisvinimui ir 
koordinuoja jo darbus, o ALTa 
politinį darbą dirba tik JAVals- 
tybių teritorijoj.
• LB yra eilinė lietuvių organi
zacija, vargu galima laikyti, kad 
ji turi visuotinumo ar daugu
mos primatą.

Tai parodė paskutiniai bal
savimai kuriuose dalyvavo tik 

> * t
8,000 žmonių. Kažin ar atsiras- 
tų kas, kuris ginčytųsi, kad LB 
turėtų daugiau narių, kaip atski 
r-ai paėmus du susivienijus lietu
vių Amerikoje, kurie priklauso 
ALTui. Pavergtos Lietuvos lais- j 
vinimo darbai ir veiksmai pri- j ..- > '
klauso-ir yra šventa pareiga kiek Į VLIKui — pavergtos Lietuvos 
vienai organizacijai ir ta darbas atstovybei, kuri turi tautos ka-

Vilniuje Rasų kapinių lankytojai didžiausią dėmesį 
kreipia į Mikalojaus Čiurlionio kapą.

nėra niekam trukdomas ar drau 
džiamas. Nesilaikymas tvarkos,

mieno įgaliavimą dirbti laisvini
mo darbu bet tauros atnla šos

plano sumaišo darbus ir nuverti susidariusi grupė norėtų jai kenk
■na veiksmus. Darbų dublikavi-Į ti ir dirbamus darbus ar
mas yra ne tik neleistinas, savęs jįems kenkti, šitas nesusiprati- 
išjuokimas, savo tautinio res- i mas, skaudi, žaizda, turėtu būti 
pekto negerbimas, bet ir nusi- į ko skubiausiai pašalinta, nes jos 
kaitimas. PLB ir VLIKas turi! įmyįnias padeda pavergtos Lie- 
turėti ryšininkus, bet žmonės i įuvos priešam c
turi būti parinkti tokie, kurie JAV LB ir ALTas turi nenu- 
žinotų savo paskirtį savo galios trau]-tj pradėjo dialogo ir no

rėčiau, kaip kas šeši mėnesiai 
susirinkti ir viską apkalbėti, ap- 

reikalais 
ar bus

ti ir griauti dirbamus darbus ar

JAV LB ir ALTas turi nenu-

kompetenciją, nebandyti dikta- 
tūriškai posėdžiuose neatsiklau-

. sus kalbėti, įžeisti susirinkusius ! ^ ir einamaisiais
ir iškilus viešai nesusipratimui j pasikalbėti. Nesvarbu, __
turėti drąsos pasakyti tiesą, bet į susitarta ar ne, svarbu, kad pa-

sitarimai bus tęsiami.
Problemos ryškintojo Kasiu

laičio kalba buvo kondensuota, 
puikiai paruošta, ilgoka ir smul
kesnio jos turinio neatpasakosiu, 

j Manau, kad ji bus (ir tikrai bū- 
j tu verta) paskelbta mūsų spau

doje ištisai. Tik neigiamai buvo 
pasisakyta dėl JAV LB. “LB-nė 
ir šiandien dirba laisvinimo dar- 

v _______ jai aukas, bet jai, pir-
gavo asihenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- moję eilėje, rūpi surinkti au. 
žinti ir jas užsisakyti. j kas, jau paskui išį tą daryti lais

1 vinimui, pasiskardenti, kad ir ji 
dirba ir jai tam darbui reikia pi
nigų”.

Antrąją temą — Ryšiai su pa? 
vergta Lietuva — ryškino litua
nistas, mokytojas Ignas Serapi
nas, R LB generalinis sekreto
rius. Kalba paruošta ir paminė
ti faktai paremti dokumentais. 
Ji bus paskelbta spaudoje ir jos 
turinio santraukos nepasakosiu. 
Kalbėtojas griežtai atmetė til- 
tininkų ir visų, kitų skleidžiamus 
melus, kad kas draudžia lanky
tis pavergtoj Lietuvoje. Lanky-

struktūros. Suteikto įgaliavimo užsispyrimas rodo nepakanką
V •.' ’ * i v. * • ’ ■

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

K ČIAM0S TREČDALĮ METŲ!
ry • y • • i • v . , • ir sianaienVisi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas ta renka j

žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati' 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S- HALSTED ST 
CHICAGO, IL 60608

• Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardai _____________________ ________________
Adresas ________________________ - ______ _ _

• Užsakau Naujienas kaip dovanų savo _ 
yra naujas įkaityto j as. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ____________________
Adresą* _____________________________

Sponioriaua pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas riuntinėti ui pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas______________________________________
Adresas----------------------------------------------------------------------

(R) Liet. Bendruomenės simpoziumas
j. » _ . ' T . *

Liet. Tautiniuose Namuose, 
Chicagoje. š. m. lapkr. 9 d., 3 
vai. v. (R) LB centro vadovy
bė surengė šių dienų aktualio
mis temomis simpoziumą. Pa- 
sr’ndiniu kalbėto’u
tininku buvo pakviestas Algir
das Kasiulaitis iš Cleveland©. 
Jis kalbėjo apie VLIKo. ALTo 
;r Liet. Bendruomenės santy
kius. Antruoju kalbėtoju buvo 

s. .Ignas Serapinas, iš Chicagos,.ku 
; ris kalbėjo apie šeivjjos santy

kius ir ryšius su pavergta Lie
tuva. i 

Simpoziumą atidarė (R) LB
< tarybos pirm. Andrius Juškevi

čius Savo įvadiniame atidary
mo žodyie pasakė: “Su dideliu 
skausmu š rdyje palikome savo 
tėvvnę Lietuvą, išskubėjome į 
nežinia ne laimės, ne turtų ieš
koti. bet v'entosrai. sutartinai 
dirbti; .padėti mūsų kraujuojan
čiai tautai ir vėvvnei Lietuvai 
greičiau atgauti lai? ve ir nepri
klausomybę. Tačiau, nežiūrint 
mūsų tautos gyvybinių reikalų 
ir žūtbūtinės kovos už jos gyvy-

1 binę egzistenciją, mūsų išeivi
jos tarpe nerandame, bendros 
kalbos ir sutartinės veiklos. Ne
didelė Fronto B čiulių bendra- 
darbiautojų ir talkininkų grupe
lė, vadizmo ir diktatūrinių už- 

• mačių vedina, brutaliai brauna
si į mūsų veiksnių ir organizaci
jų sritis; šmeižia ir niekina tuos, 
kurie nepritaria jų negatyviai 
ve'klai. Jie negailestingai sus
kaldė mūsų išeiviją ir jos nes
kaitlingas eiles... Mūsų išeivi- 

pas gimines ir savuosius visų yra' jos, Lietuvos vadavimo pastan- 
šventa pareiga. Tuo mes savo gų suskaldymas, yra-labai nau- 
brolius ir seses stiptinsime žiau- dingas ir reikalingas mūsų kraš 
rioje kovoje.’Balsas keliamas ir. to okupantui...” 
mas tik Balsas.yra keliamas ir. Baigęs atidarymo įvadinį žo- 
smerkiama.tik prieš tokius, ku-: dį, A. Juškevičius simpoziumo 
rie veža mažus vaikus į pionie-. vadovu — moderatorium pak- 
rių stovyklas, prieš tokius, ku- viestė dr. Pliopli, iš Rockfordo, 
rie didesnėmis grupimis (Bos- m.,., pagrindiniais kalbėjojais — 
tono inž. Šato grupė, menininkai, A. Kasiulaitį. ir L Serapiną, ku- 

■ žurnalistų pirmįnmkai, dvasinto, rtė užėmė jiems skirtas vietas.
Jų^ kalbų —- paskaitų tekstų 

neperduosiu, kadangi abu skai
tė iš rašto ir abu savo paskai
tas pasižadėjo paskelbti spaudo
je. Pono I. Serapino paskaita 
jau atspausdinta “Naujienose”. 
Reikia laukti, kad kiek vėliau 
ir pono A- Kasiulaičio paskaita 
taip pat bus atspausdinta.

Čia perduosiu tik p. A. Ka
siulaičio porą atsakymų į jam 
patiektus svarbesnius, būdinges
nius klausimus,___

Buvo paklausta, kodėl VLI)

tis pas gimines, pažįstamus, drau 
gus ir visus kitus eilinius tau
tiečius niekas nedraudžia, prieš 
lankymą balso niekas nesako. 
Lankytis pavergtoje Lietuvoje

kai, kaip Darbininko adminis- j 
tratorius Baniūnas) lankosi pa
vergtoje Lietuvoje, naudojasi 
“Tėviškės draugijos” pašalpo
mis ar paramomis, kaip Vasario 
16-tos giminazijos moksleivių 
ekskursijos į Vilniaus universi
tetą ir kitur, prieš lietuvių stu
dentų važiavimą “pasitobotin- 
ti lituanistikoje”. Tiltininkai ir 
bendradarbiautojai galėtų pada-1 
ryti išvadas ir pergyvenusių 
žmonių, atvykusių į laisvę, pa
sakomomis patirtimis, kad nei į 
anot Venclovo pasakytos kalbos Kas, turįs tautos mandatą, kaip 
ateitininkams Lemante š. m. spa Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
lio 18 d. lietuvių prisiplakėlių ' Komitetas, i nęsųdrąudžia Liet, 
arba “žiurkių” nepakeisime ir Bendruomehėš> .ardomųjų, dub- 
savo tautiečiams vergijos nepa- likuojamųjų vejksmų nukreiptų

' prieš patf- VLIKą-ir ALTa?
Kasiulaitis; y-* b
— .VLIKui tautos? mandatas 

buvo-suteiktas visų politinių' 
parti jų ir rezistencinių grupių,

lengvinsime. į

Diskusijose dalyvavo gausus 
būrys: Repšienė, Motušienė, Bal ( 
čiūnas, Dr. Dargis, V. Prūsas, 
Žemaitis, Petrauskas, Gudelis ir 
kiti- Slaindžiai ir įtikinančiai į 
klausimus atsakė A. ■ Kasiulaitis 
ir moderatorius dr. Plioplys. j

Baigus paklausimus ir atsaky-, 
mus simpoziumą padėkos žodžiu 
uždarė A. Juškevičius, o A. Kep

šiene, visus dalyvius pakvietė 
I paruoštiems salėje užkandžiams.

Simpoziumas praėjo gražiai, 
kultūringai visi susirinkusieji 
kalbėtojų pareikštoms mintims 
pritarė ir iš nuotaikos matėsi, 
kad buvo patenkinti.

Į , C. K. Dubysa

kuris

V 
v
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

a RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAY SAL- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

v

i

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkai

TeL 476-2206

ft- •->

&

Ii ė j u* i Ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 

upset.

1943 m. veikusių Lietuvoje, 
ningai kovai vesti prieš Lietuvos 
okupantą. Ir čia emigracijoje, tą 
jam suteiktą mandatą, kiek 
VLIKas pajėgia, tiek jį vyk
do. Bet ką gali daryti, jei atsi
randa asmenų, organizacijų ar 
institucijų su kuriomis neina su
sikalbėti. Dabar, kas geriau, ar 
laužti, ar lenkti, ar turėti kant 
rybės ir palaukti? Jūs galite 
suprasti, kad VLIKui šitas dar
bas nėra lengvas.

Tą p- A Kasiulaičio atsakymą, 
iš publikos dar papildė dr. V. 
Dargis šitokia žinia:

— VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lis neseniai būdamas čia Chica- 
goje apsilankė pas PLB pirm. 
Vyt. Kamantų, su tikslu išsikal
bėti, išsiaiškinti ir išlyginti nuo
monių skirtumus tarp VLIKo ir 
PLB. Kalbėjosi ir tarėsi 5 va
landas ir iš to rneko neišėjo.

(Kada viena pusė — dr. K. 
Bobelis ieško susitarimo, ‘o kita 
— Vyt. Kamantas ieško prieka
bių ir laikosi kaprizingo vaiko 
užsispyrimo, prie susitarimo nie
kada neprieinama. A. PI.)

Kitas .klausėjas pasiteiravo 
kokios nuomonės yra gerb. Pre
legentas apie ALTos ir JAV LB 
4 punktų pasitarimus?

Kasiulaitis:
— Mes visi- esame lietuviai, vii 

sų mūsų yra tas pats tikslas —: 
nepriklausoma Lietuva. Yra 
daug tiksliau ir naudingiau su
sėsti prie stalo, kalbėtis, tartis 
ir mėginti išlyginti kilusius gin
čus ir pašalinti jų priežastis, o 
ne beprasmiai ginčytis, peštis ir. 
vieni kitus kaltinti. Pradžia jau 
padaryta. Esminiai skirtumai 
nėra dideli, tik reikia turėti, kant 
rybės ir .geros valios. Mes visi 
lietuviai patriotai siekiaine tu
rėti-vieną VLIKą, : vieną LB 
(Salėje pasipylė .- griausmingas- 
ilgaš plojimas). Mane labiausiai 
gąsdina, tokie lietuviai, ; kurie 
nepripažįsta jokių politinių par
tijų, kuriems iš viso nerūpi lie
tuviška ; politika, kuriems ,Įierūpi 
joks. ideologiskumas, nei demo
kratiškumas, nei krikščioniškas 
demokratiškumas, nei lietuviš
kos organizacijos ir pas kuriuos 
randasi tam tikra ideolėginė tuš
tumą. O tokiu jau yra!

Pasibaigus 'klausimams ir at
sakymams, p. A. Juškevičius pa 
dėkojo paskaitininkams už taip 
kruopščiai ir įdomiai parengtas 
paskaitas: ir už išsamiai, atsaky
tus klaųsimuš; o taip pat ir pub
likai — už gausų atsilankymą.

.Tuo ir baigėsi oficialioji sim
poziumo dalis.

Keli ^atskiri stalai, apkrauti 
pyragateiajs, karštais garuojan- 
čiisĮ karrinūkais^r kitais skanu
mynai^ jau Taūkė užkandžiau- 
tojiį. Kiekvienas , turėjo pats . 
pasitarnauti. Užkandžius paruo
šė (R) LB, moterys. Už tai joms 
pagarba. A. Pleskys

* \ L *w ' * . ■- *

VONIĄ IR TELEFONAS
Maudymosi vonia buvo “išras

ta” 185Q metais, o telefonas 1875 
metais. Kitais žodžiais, jei^ bū
tum gyvenęs 1850 metais, ' tai 
ištisus 25 metus būtum galėjęs 
vonioje maudytis, nė karto tele
fonui nesuskambėjus!

Daug kalbama apie švietimą 
ir pageidaujama daugiau švie
sos. Dieve, mielas, ką padės ta 
visa šviesa, jei žmonės arba iš 
viso neturi akių, arba, jei tūri, 
tai sąmoningai užsimerkia.

G. K. Lichtenbergas

— Na, kaip atrodo vedusio 
gyvenimas?

— Didelis žaidimas — mano f- . - -■ < * į
žmona verda, p aš spėju koks 
ten valgis.

“Ar tos dvi moterys yra=ser 
serys?” .

“Taip'— pagaliau, viena yra, 
aš negaliu tikrai pasakyti, kaip 
kita”. •• -J

— Tėveli, jautis nutraukė 
grandinį ir užpuolė motiną. •'’?

— Ar jis išliko gyvas? .

ENERGY 
WISE m

Chanųe the oil and * - 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wastinj gasoline, |

Don't be a Bom Loser!
i

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

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS 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 duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities -lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KA LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičk 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo LUaidomv 
> — - -------- --- .-------------------------

1

I7W B*. BaMM St. Chfca<«, IK

3 — Naujleno*. Chicago, a, IU. Tuesday, November 18. 198©

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikon lietuvių partin
gs* daryti įtakos J krašto politiką, 102 pal. Kaina 11.56.

Knygo* bu* Išaiųsto*, Jei 11-50 čeki* arba Money Orderi* 
bu* paaiųataa tokiu adresu:

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

arthritis

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardas
Adresas



Užsieniuose:
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$5.00

Lietuvio ūkis gražiai klestėto ir daug prisidėjo prie ekonominio Iclestėiįmo

I
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534.00
„ $ 5-00

$22.00
515.00
$ 4-00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
b to 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai.

$45.00
$24.00 drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
$12.00 IL 60608. TeleL 421-6100.

Pinigu reikia siusti pakto Money
$40.00 Orderiu kartu ra užsakymu.

Nuo sausio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

chicagoje ir priemiesčiuose:
metams_ _ _____
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six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
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Naujienos eina kasdien, Sskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

valdžia mano, kad Ji galės nuslėpti pągrindinių jriiogaūs 
teisių laužymą 'Maskvoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Gruzijoje 
ir Armėnijoje. Ji manė, kad bus galima šitą klausimą 
nustumti į šalį, nors šis klausimas buvo pagrindinis ne 
tik Helsinkyje, bet ir Belgrade. Madride 25 valstybės 
pasisakė prieš rusų pasiūytą darbotvarkęs keitimą. Jos 
paminėjo tiek daug faktų, rodančių "Sovietų valdžios Hel
sinkio aktų laužymą, kad Sovietų delegacijos pirminin
kas neturėjo drąsos paaiškinti, kodėl rusai nori darbo
tvarkę keisti. Jis tik pasakė, kad Kremlius norėjo ^gero 
tautoms. Jis nenorėjo duoti progos tarptautinės konfe
rencijos nariams pasakyti, kad Sovietų valdžios siekiai 
yra pats didžiausias blogis laisves ir Savivaldos siekian
tiems žmonėms. Kremlius žinojo, kad taikos klausimo ne
bus galima spręsti neaptarus Afgamstafio pavergiriio. 
Maskva taip pat buvo informuota, kad Madride bus pa
kankamai afganistaniečių liudininkų, pajėgiančių pa
neigti Sovietų valdžios pasiteisinimus.

Sovietų valdžia jau Belgrade Įsitikino, kad Helsinkio 
baigiamieji aktai nebuvo tie ddkurnėntai, kuriuo's Sovie
tų propagandos agentai skelbė. Tuos aktus kreivai iritėr- 
pretavo pats Brežnevas. Kada Helsinkio aktai buvo pa
skelbti viename Pravdos numeiyje, visa laisvės trokštan
ti Rusijos inteligentija apsidžiaugė. Jie nenorėjo tikėti 
tų aktų grožiu. Jiems atrodė, kad valstybės saugumui ne
bus kas veikti, jei Sovietų valdžios pavergtos tautos tu
rės tas pačias teises, kurias Afnerfka 200 metų turėjo. 
Keli jų drįso kreiptis į vyriausybę prašyti leidimo pa
grindinėms teisėms taikyti pačioje Maskvoje, Lietuvoje 
ir Ukrainoje, bet jie tuojau buvo sodinanti už grotų.

Maskvos agentai, skaitydami Amerikoje leidžiamą 
spaudą, buvo įsitikinę, kad lietuviškoji spauda, išskyrus 
Naujienas, geriausiai interpretavo brežnevinę Helsinkio 
aktų interpretaciją. Jie tvirtino, krid Helsinkio aktai už- 
tvjrĮtino dabartines Rytų Europos sienaš; kada tokio da
lyko nebuvo. Pasižadėta nevartoti karo jėgų, bet neatsi
sakyta nuo taikių priemonių sienoms keisti. Vokiečių at
stovai šitą'Taktą pabrėžė ir įrašė į Helsinkio aktus. Lie- 

kądp^ti didžiausioji karo,.kurštytoja buvo Sovietų Są- tuviai tvirtino, kad didžiųjų valstybių atstovai, svarsty- 
junga, pradėjusi Ąfgąnistario invaziją. Ji pasiuntė daug darni Helsinkio aktus, parsidavė už Judo grašius. Nau- 
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Madride Maskva nusileido A
Vakarykštis Naujienų Įžanginis, rašytas praeitą 

penktadienį, šitaip sakė: “Nusileido Lenkijoje, nusileis 
ir Madride”. Tai buvo tik spėliojimas, bet mums smagu, 
kad šį kartą spėliojimas buvo teisingas. Sovietų valdžia, 
patyrusi Helsinkio aktą pasirašiusių valstybių nuomonę 
apie Sovietą valdžios pasiryžimą būtinai pakeisti Madri
do konferencijos darbotvarkę, atsisakė nuo užsimotų 
planų. Sovietų valdžia pamatė, kad didelė valstybių dau
guma smerkė saugumo ir bendradarbiavimo- ’konferen- 
ciją paversti taikos konferencija. r v 1!

SovietųūvalHžia ryžosi imtis visų priemonių ginklams 
mažinti/ taikos sąlygoms nustatyti, bet visai užmiršo,

divizijų Į beginklę valstybę,., išgriovė Afganistano kelius, 
užėmė visą pasienį, bet nepajėgė suvaldyti beginklę ne
didelę aviganių tautą. Rusai užėmė sostinę, pastatė tan
kus prie kiekvienus didesnės sankryžos, bet nepajėgė pa
laužti afganistaniečių noro savarankiškai tvarkyti savo 
reikalus, kaip juos tvarkė per tūkstančius metų. Parsi
davę keli kariai nužudė Afganistano prezidentą,-kariuo
menės vadus, policijos viršininkus, bet krašto gyventojų 
neįtikino, kad sovietinė tvarka yra geresnė, ir kad tai 
tvarkai' įvesti reikia išžudyti vyriausybes, sušaudyti pa
čios Maskvos primestą prezidentą bei visą jo šeimą ir 
bandyti nuginkluoti likusius Afganistano karius.

Sovietų valdžios vadovybė tvirtina, kad pats Afga
nistano prezidentas pakvietė Sovietų divizijas Įžengti Į 
Afganistaną ir padėti jam Įvesti tvarką. Į trečią dieną 
Sovietų kariškoji policija sušaudė tą patį prezidentą, 
kuris neva juos kvietė Į Afganistaną. 'Šitas Sovietų val
džios melas buvo didžiausia rakštimi Sovietų valdžiai. 
Amerikos ambasadorius Griffin Bell aiškiai pasakė, kad 
Sovietų valdžia, siusdama savo divizijas Į Afganistaną, 
sutrempė Helsinkio akto dvasią, ji pasėjo nepasitikėjimą 
visų Helsinkio aktą pasirašiusių valstybių tarpe. Tokį 
nepasitikėjimą ji pasėjo visame pasaulyje. Sovietų val
džia, bandydama keisti Madrido konferencijos darbo
tvarkę, nori išvengti aptarti pačių svarbiausių taikos są
lygų — žmogaus teisių ir tautų laisvės klausimą. Sovietu

V. KAROSAS
40-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS(Komentarai)(Tęsinys)Visai kitaip Lietuvos laisvės klausimais galvojo ir skelbė AL To steigėjai ’ iri Vadovai. Jie aiškino •.^tvykdsieriiš t; dypųkarhs, :kad.' Aiherika nėsirėngia q karą prieš Sovietų Sąjungą, nors turėdama milžinišką ū kiriį ir karinį pranašurną, nes nenori pakartoti švedų karaliaus Karolio XII, Napoleono ir'Hitlėrio žiaurių pamokų. Netrukus, prasidėjusios atominių ir raketinių giriklų lerik tyriės, pasiekė tokį laipsnį, kad per pusvalandį.'gali būti sunaikintos "abi. kariaujančios , pusės. Kai kurių mokslininkų tvirtinimu nuo atominio karo žūtų vi- į sas pasaulis, nes sukeltos bran-, . . . . ,, , teiant pirmajai balsevikinei okuduohnių sprdgtnenų debesų aud - - - •ros pasiektų kiekvieną žemės rutulio užkampį.Prieš kelius metus man teko dalyvauti simpoziuirie, kurį surengė prof. St. Vardys su savo latvių kolegomis, aptarti Pabaltijo kraštų išlaisvinimo, problemas. Jaunas latvių profesorius, kurio pavardės neprisirhenu, aiškino su kokiais sunkumais jam teko susidurti, kai reikėjo įrodyti ir įtikinti vyresniosios kartos politikus ir veiksnius, kad jų laukiamas atominis karas ne tiktai nušluotų bolševizmą, oku- 

pamatė, kad jų pasiūlymas būs atmestas, tai jie -savo pa- pantus, ■ tautos išdavikus, bet 
siūlymą atsiėmė. < 
visos valstybės padarė pagrindinių žmogaus teisių sri-i 
tyje. Jie žino, kad šis klausimas apie Rusijoje'padarytą 
pažangą bus svarstomas. Jiems nemalonu,, bet tūrės 
aiškintis. . .

jienos tuo netikėjo, tokio dalyko neskelbė ir netvirtino. 
Keli lietuviški redaktoriai pridėjo, kad ne tik tuometinis 
JAV prezidentas Fordas, bet ir popiežiaus atstovas krird. 
Caseroli parsidavę Kremliui.

Šiandien vienas kitas redaktorius jau atleistas, o ki
tas išvarytas atostogų, bet nė vienas Įžeistųjų pareigūnų 
neatsiprašė, prie netikslaus vertinimo neprisipažino ir 
padarytos klaidos neatitaisė. Helsinkio 'aktų nepažinę, 
naujos tarptautinės padėties nesupratę, jie palaikė savo 
buvusią poziciją, šiandien jie džiaugiasi, kad jų žmogus 
gavo progos nuvažiuoti Į Madridą ir pasiklausyti, ką su
važiavusieji Helsinkio .aktą pasirašiusių valstybių atsto
vai dabar rusams pasakoja.

Sovietų valdžios atstovai bandė sutrukdyti Belgrado 
konferenciją, bet kai pamatė, kad nepajėgs, tai pripažino 
tarptautines taisykles konferencijai vesti. Jiems nepa
tiko konferencijos nutarimai ir jie atsisakė ’pasirašyti- 
protokolą

Panašiai rusai elgėsi ir Madrido konferencijoje. Du 
mėnesius Sovietų atstovai siūlė kitą darbotvarkę, bet kai
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Jie sutiko svarstyti, kokią pažangą drauge ir visą latvių tautą. Kai- bos apie tautos prisikėlimą iš ato minio karo kapinyno, tėra tuš- : čios ir nevykusios svajonės.’ Iš čia matome kokie, neperžengiami galvojimo skirtumai

skiria lietuvius intelektualus, išauguhius ir subrendusius Vakarų demokratijos idėjų ir dvasios įtakoje, palyginus su įvairių totalitarizmo, < diktatūr'imų ideologijų poveikyje. Panašūs skirtumai ryškėti dkup. Lietuvoje tarp rezistentų ir disidentų. Ne be ironijos ėjęs pogrindyje “Laisvės šauklys” pavadino re- afrstehtus “tragiškais herojais”, prie kurių tenka priskaityti Vladą Šakalį, ries jam ilgametės Sibiro kančios neleido suprasti musų amžiaus tikrovės.Tai viena iš mūsų tautos didžiųjų tragedijų, kuomet pašaukti istorijos įvykių pasišventę patriotai nesugeba susiorientuoti realybėje. Taip -buvo ar- paci j ai, ’ taip 'vyko mėginant nacių okupacijos laikais atstatyti nepriklausomybę, taip pasikartojo prasidėjus antrajai Sovietų okupacijai, ir taip vyksta po šiai dienai- Buvo ir yra lietuvių tautoje neskaitlingos grupės ar pavieniai aviėsūs protai, kurie gan tiksliai pramatė ateinančius įvykius, bet vadovaujančios daugumos buvo apšaukian- rrii tautos .išdavikais-, svetimų valstybių agentais, pasimetėliais ar kitaip ir nutildomi ar moraliai sunaikinami.Ši tragiška mūsų tautos apraiš ka atspindėjo ir šiame ALTo suvažiavime. Traukiantis iš gyve-, nimo senosios išeivijos veikėjams, jų vietas užima naujieji ateiviai. Kyla klausimas, ar jie sugebės atsistoti ant tvirtų Vakarų demokratijos principų, iš-

laikyti tamprius ryšius su Amerikos vadovybe, atsirubežiuoti nuo išlikusių diktatūrininkų ir nepasimesti kintančioje pasaulinėje politikoje.Reikia išmesti iš galvos nerealiu? rezistentų egzilinių veiksnių samprotavimus, kad atominis karas yra neišvengiamas ir tik tuo kėliu tegalimą laukti Lietuvos išlaisvinimo. Vakariečiai,, pajutę rimtą Sovietų pavojų, skubos keliu apsiginkluos nau jausies' tečhnologigos ginklais, kurie iki šiol buvo laikomi didžiausioje paslaptyje, ir atstatys 'savo vyraujančią padėtį. Lokaliniai pasaulyje karai ir politiniai konfliktai, kaip, praeityj e taip ir ateityje, bus 'izoliuojami ir vie. . Toje 'likviduojami. , .Atominiame amžiuje Lietuvos laisvės kovas turės perimti disidentai, nes savo siekiuos^ .remiasi Vakarų demokratijos, išnarintais per šimtmečius kovo- je prieš Įvairias despotijas, kovos metodais, kurie yra nesu- prantomi ir nepriimtini rezisten tams. Kuomet rezistentai deda pastangas atsukti istorijos laik- -rodį į 1939 metus, tai disidentai žvelgia į naujai susidarančią istorinę padėtį, kurioje lietuvių tauta turi iškovoti sau vietą nepriklausomų tautų tarpe.Suprantu; kad keliamos mintys toli gražu neišsemia visos problemos prieš kurią yra pastatytas ALTas. Tam reikėtų paš vesti ištisos studijos, kas būtų neįmanoma šių'komentarų rėmuose. (Pabaiga)— 106 Haiti pabėgėliai grįžo į savo tėviškę iš Bahamas salų. Jie buvo draugiškai sutikti.
A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJĄ 

AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Rašo SENAS BIČIULIS

t

Inž. Kazio Karazijos mirtis 1980 m. rugsėjo 
25 dieną vienoje iš Čikagos ligoninių buvo visai 
nelaukta ir netikėta jo giminėms ir gausiems bi
čiuliams. Netikėta todėl, kad bent mes, būrelis jo 
artimesniųjų bičiulių, dažnai jį tiesiog vadinda
vom Geležiniu Kazimieru, toks jis buvo višųoniėt 
sveikas ir tvirtas, turėjo, galima sakyti, geležinę 
sveikatą. Juk per visą savo išgyvėhtą 75 sti puse 
metų amžių jis nė vienos dienos nebuvo gulėjęs 
kurioj nors ligoninėj ir šiaip daktarai vis^i ne
daug ką yra iš jo pasipelnę. Jis puikiausiai gy
veno ir be jų pagalbos, ir šis patekimas 'į Hgbninę 
buvo pirmas ir, deja, paskutinis jo gyvenime, ries, 
vieną naktį namie buvo paraližuotos jo kojos ir 
jis nebegalėjo paeiti. Iš jos jis nebeišėjo, bet buvo 
išvežtas jau j graboriaus Šermeninę.

Nors pats velionis save vadino ir visokiuose 
jiopieriaose rusėsi, kad jis esąs Kazys, bet mes 
kažkaip įpratome jį vadinti Kazimieru. Gal iš 
dalies ir todėl, kad munis atrodė, jog šis vardas 
lyg labiau rinka lokiai jo solidžiai inžinieriaus ir 
konstruktoriaus išvaizdai, o ne toks jau trumpas 
ir šabloniškai pilkas — Kazys ar mažybinė jo 
forma — Kaziukas. Tad ir šiame savo kiek ilges-

niame dalį sudarė Įvairių organizacijų nariai. Mat, Ka
zimieras buvo labai socialus 'ir visuomeniškas, 
ypač kai jis išėjo į pensiją ir turėjo daugiau lai
ko. Jis priklausė bent tuzinui įvairių^, lietuviškų 
organizacijų ir keliose iš jų buvo valdybos narys. 
Tad nenuostabu, kad per paskutinį atsisveikini
mą su juo šermeninėje kalbėjo net devynių orga
nizacijų atstovai, dėkodami už jo darbus tų orga
nizacijų labui. Kai kurioms iš tų organizacijų jis 
priklausė daugiau kaip 50 metų: tai Lietuvos 
valstiečiu liaudininkų sąjungai ir varpininkams

rašinyje apie Karazijų giminę bendrai, o 
apie velionį specialiai, aš iš Įpratimo vartosiu Ka
zimiero vardą.

Petkaus šermeninėje pašarvotus a.a. Kazi
miero palaikus per tris dienas aplankė, su juo at-, 
sisveikino ir paskutinę pagarbą, atidavė labai 
daug žmonių. Neminint jo bičiulių ir pažįstamų 
dar iš Lietuvos: iš Kupiškio, Rokiškio, Kauno ir 
Palemonu, per penkerius metus Vokietijoje ir per 
31 šavo veiklos metus Čikagoje jis susirado šim- 
ttis naujų. Didelę jų dalį sudarė įvairūs namų
savininkai, kuriems velionis Kazimieras buvo pa-.-filisteriams. Be šių jo širdžiai artimų ideologinių 
statęs naujus ar pertvarkęs senus namus. Jie jam 
nedavė ramybės ir tuomet, kai jis jau buvo pasi
traukęs Į pensiją ir pats jokių statybų nebevyk
do. Jie vis prašydavo, kad jis nubraižytų jų namų 
pertvarkymo planelius ir iš Miesto valdybos gau
tų reikiamus statybinius permitus (leidimus) 
jiems vykdyti. 
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Būdavo, važiuoji kartu su Kazimieru kuria šios sąjungos veiklos pradžios Kazimieras vis bū- 
nors Čikagos gatve ir jis dažnai parodo, kad šis davo išrenkamas į jos valdybą, kurioj jam tek- 
ar anas namas jo statytas, pertvarkytas ar bent .davo pensininkų išvykų - ekskursijų organizato- 
pagrindinai atremontuotas. Aš gi juokaudamas I riaūs ir vadovo pareigos. Būdavo vykstama į jdo- 
jam patardavau, kad prie kiekvieno tokio namo 
sienos būtinai prikaltų didesnę metalinę plokšte
lę, kurioj būtų įrašyta jo pavardė ir įrašas, kad 
jis ši namą pastatė ar pertvarkė. Tai būsianti jam 
gera reklama, bet jis tik ranka numodavo, kad ir 
be rėkiamos jis visuomet turįs daug darbo.

Antrai labai žymią jo bičiulių ir pažįstamų

organizacijų, jis ypač dar vertino Istorikų drau
giją, Inžinierių ir architektų draugiją ir Ameri
kos lietuvių tautinę Sandarą.

Atskirai čia dar reikia paminėti Čikagos lie
tuvių pensininkų sąjungą, tą didžiulę organiza
ciją, turinčią daugiau negu 400 narių, įsisteigusią 
maždaug prieš septynerius metus. * Beveik nuo

mesnes vietas, kartais ir tolokai nuo Čikagos, vie
nu ar dviem busais. Tokių išvykų per penkerius 
metus buvo įvykdyta arti-30. Dažnai^tąį^būdavn 
linksmos ir įdomios kelionės su' savo muzikan
tais ir balsingais pensininkais, žinoma, padėdavo 
kiek ir kiti valdybos nariai, bet sunkiausia jų su
organizavimo našta vis dėlto tekdavo pačiam va-

dovui, ypač kai būdavo vykstama dviem busais ir 
tekdavo sukviesti apie 100 keliauninkų.

Tad ir ši gausi pensininkų armija atėjo Į Šer
meninę atsisveikinti su savo išvykų vadovu ir 
jam su padėka nusilenkti. Pensininkai šalia kitų 
užpildė ir daugelį suolų Marquette Parko lietu
vių bažnyčioje per gedulingas pamaldas, daug jų 
palydėjo velionį Į Lietuvių Tautines kapines ir pri
pildė didžiulę restorano šalę per paskutinius atsi
sveikinimo pietus.

Taip iškilmingai ir puošniai tarp gėlių ir vai
nikų, su kunigų maldomis ir pamokslais, su di
džiais prakalbininkų apgailestavimais, kad jo ne
teko, su giliu liūdesiu ir gailesčiu, spindėjusiu 
daugelio jį paskutinį kartą aplankiusių akyse, 
mūsų Kazimieras paliko šį audringą ir varganą 
pasaulį ir atsigulė amžinam poilsiui Čikagos Lie
tuvių Tautinėse kapinėse. Atsigulė viename skly
pe (sklypą Tautinėse kapinėse sudaro dvi duobės) 
greta pulkininko dr. Baltraus Atkočiūno, mirusio 
prieš keletą metų, šį daugiau negu 90 metų su
laukusį senuką Kazimieras ilgoką laiką globojo. 
Lietuvoje pulk. dr. B. Atkočiūnas daugelį metų 
buvo Karo ligoninės Kaune gydytojas ir kartu 
prezidento A. Smetonos asmeninis gydytojas.

» ev (Bus daugiau) , f
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PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINĖ TAIKA

"Ji* surinko juos j vietą, kuri hebralškai vadi narna Armagedon" 
(Apreiškimu 16:16)

11. Tuo juodu užsitraukė ant savęs (ūT aut visų) nuodėmės 
a^g§> kuri yra mirtis. Nuo to laiko žmonės pradėjo mirti. Ten 
saumylumas pasidarė beveik visų žmoginių darbų priežastimi, ir 
iš sauipylumo kilo nesutikimai, neapykanta, nusikaltimai ir ko
vos. Per šešis tūkstančius metų mirštantis pasaulis grūmėsi, tikė
damasis sulaukti geresnių laikų, tačiau, sąumylumo kliudomi, jie 
negalėjo pasiekti pageidaujamojo tikslo.

V Dievo Ranka
Bet Dievas vis dar tebemyli savo žmoginius sutvėrimus, ir jo Žodyje yra parašyti jo nutarimai pagaliau-visiškai išardyti 

šėtoniškąjį viešpatavimą ir sunaikinti visus neapkenčiamuosius 
viešpataujančio šėtono padarus, varginančius žmonijos padermę 
ir vedančius į nuodėmę ir mirtį.

šy. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago. IL 60529
laKSSMCW^M^eOKKM^^

DR. PAUL V. DARGIS 
OYOYTOJA* IK CHIRURGAS 

Wee*cteeler Cemwntty Hinlkee 
MwkdnM drekforius

19N S. Mentete R4, Weetcteetor, IL.
VATANDQS: 3—0 darbo dienomie ir 

tee antra iettadleni 8—3 v«L 
TeL:562-2727 arte 562-2723

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

mės kraštą. Tačiau, greit susi, 
preio. kaji ką nors paveiklaus at 
siekti galima tik subendrintomis 
jėmis. Tam ir susibūfė į ALTą, 
ir neįkainuojamai nulėmė Lietu
vos būsenos likimą teisiniu po
žiūriu, kaip ir nulemiančiai prie 
lietuvių bėglių išgelbėjimo pri
sidėjo. Tai nediskutuotinas būdas ką nors pozityvaus pasiekti.Negalima nuneigti, kad laiko bėgyje ALTa negalėtu nei kiek pakitėti. Ji yra sudaryta laisva-1 me demokratiniame krašte išlaisvai veikiančių išeivijos orga
nizacijų. Ir yra pave’kli įtaigoti JAV vyriausybę tik lietuvių kilmės išeivių vardu — Amerikos piliečių vardu. Bet. visai nėra ko išvedžioti, kad VLIKasyra visai kitps sandaros, ir reikš

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

TIL. — MMM

DR.A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wwt 103rd Street 
Valandą pajgai susH*rizD<.

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIM Al

NIEKŠYBĖ AR TIK SAVINAUDA?Šios sąvokos, kad ir ne tos priešui Lietuvą okupavus, iš pačios prasmės, dažnai naudo- dviejų srovinių kampų ėmėsi jamos pasiekti to paties kurio kaip nors užsistoti už savo kil

mės, ir kad jam pakaitalo nėra ir. negali būti. Tąt ir bet kurie užsipuolimai ant jo, ar mėginimai jo veiklą dvigubinti, yra pavergtos tautos reikalų nebojimas. Dar daugiau — kenkimas, kurį aš ir vadinu NIEKŠYBE.
Petras Šilas

OPTOMSTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611. W. 71. R Td. 737-514$ į 
Tikrina akia. Pritaiko akiniui ir 

* “contact lecMf7*
VaL acai luaitarim*.' Uždaryta tret

Dr. LEON AS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teiefu 448-5545

....Žemaičiu Kultūros klubo priešme- 
tinis susirinkimas įvyks trečiadieni, 
lapkričio 19 d., 1 vai. popiet Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks antradienį, lapkričio 18 d., 
6 vai. vak., Anelės salėje, 4500 So. 
Talman. Narių dalyvavimas būtinas. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Brokevičius, rast

nors žalingo užmojo. Okup. Lietuvoj tyliai, net nesibaidant kalėjimų, tauta kovoja dėl išlikimo ir pergalės prieš okupantą, čia varžomasi radant savo tuščias ambicijas, kas pirma kur įsibraus ir pasigarsins. Nėboja- ma žinomo principo — jėga tik rankas sujungus tik talka suren . karnas derlių, apsaugojant nuo sunaikinimo, kai gresia gamtinis ar kuris kitas pavojus. Pas mus įsivyravo netik pagyros, šmeižtai, nuvertinimai, bet ir neatsakingos maža-vertės priekabės.: Va, kad ir Br. Nemicko Drauge nesiliaujantys . rašinėjimai. Tik ką Draugas, pilotiškai nusiplovęs rankas, užbaigė diskusijas tarp L. Šmulkščio ir Br. Nemicko, aptariant VLIKo esmę. 1980 m. spalio 30 dieną jau vėl leidžia Br. Nemickui skleisti niekinimus nrieš VLIKą. Kabinasi prie VLI Ko išleistos brošiūros. Esą, Įdė-

PELĖS

“Ar žinai, kūmute, mus didelė bėda ištiko”, 
Laive viena pelė kitai pasakė, kai ją sutiko. 
“Prakiuro laivas, veržias vanduo per skylę, 
Laivo apačia patvino, 
Ko manęs nepaskandino.
Ir nenuostabu: kapitonas girtas ir gerti nesiliauja, 
0 visi jūreiviai tinginiauja;
Na, žodžiu, nėra jokios čia tvarkos.
Galim mes nuskęsti, netruks nei valandos.
Ką tik aš susijaudinus šaukiau, 
Kad laivas.grimsta vis giliau,, 
Bet kur tau! Niekas nei dėmesio nekreipia; 
Jiemš visiems tik šokti reikia.
Man jau aišku — pakanka laivo dugną tik matyti, 
Kad jis negali paviršiuje išsilaikyti.
Sesute, negi mums teks su visais paskęsti? 
Ar galim' mes tą pakęsti?
Šokim greičiau į vandeni ir plaukini.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMĄ LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EŲDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
-■.įTeL 927-1741 —1742

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
-wr~ . — r ; - x . ■ — - r1 • . -r

DR. VYT. TAURAS Į 
GYDYTOJAS IR CM1RUK3A5 

tedn praktika, hkk- MOTERŲ lipęs.
Ofisą* 2652 WEST- 5*ta Fitarr 

TH. F* MW
Ofiso VAL.; pinu ansnwL, asėžaa 

jankt. 24 ir vaL vai. Kftadlr- 
tiiais 3-4 vaL popiat ir kits Idkz 

msbL nsUtfin*.

P ŠILEIKIS, O. P.
l ORTHOPgDAs.PRQTTėZTSTAS

Aparatai - ProtezaL Med. bu- 
gR Speciali pataite iDieaA 

(Arch Support*) ir U t
Vau P—4 Ir Sr-8. Šeštadieniais S—1
MkO West 63rd SU CMcees. W. 4S6M 

Telaf.; PReajMčt f-5IM

FLORIDA

GYVAS SPAUDOS KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS(Atkeltą iš 2 psl.) laimėjo svarbų mūšį prieš komunistus, tai gerai, kad ir lietuviai prie to laimėjimo prisidėjo.Vėliau paaiškėjo, kad ir VLIKas stojo už streikuojančius lenkų darbininkus. VLIKas žino, kad Lenkijos bajorai nieko nedavė Lenkijai, tai gerai, kad darbininkai ėmėsi iniciatyvos kovai prieš okupantą. Didelė lietuvių dauguma pritarė Lenkijos darbininkų kovai prieš okupantą.Gyvų diskusijų klubo narių tarpe sukėlė vienas moralinis

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir ilapumo 

takų cEHirgij*,
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg,'Fla. 33710
Tell (į'13j'321-4200.
- *-r -"’U-'* *>

1 ------

■ rtKKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apd ra ūda

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

klausimas: Viena politinės darbininkų kovos nesuprantanti grupė norėjo pasipriešinti Lenkijos darbininkų streikui. Jai nepatiko, kad “nesusipratę” lietuviai pritarė streikuojantiems darbininkams.Tuo reikalu buvo parašytas paaiškinimas ir pasiųstas vieno laikraščio redaktoriui. Norėjo, kad paaiškinimas būtų paskelbtas. Buvo pasakojama, kad toks paaiškinimas buvo pasiųstas, bet tokio “paaiškinimo” negavo. Ar padoru pasakoti, kad paaiškinimas pasiųstas, kada nėra įrodyta, kad jis iš tikrųjų buvo

tas netoks (kaip Br. N. mano) žemėlapis, VLIKo^ sąranga iškreipta ir VLIKas “palinkęs į Lietuvos inkorporacijos tezę”.Tokie teiginiai, žinoma, gali būti ir svarstytini ir įvairiai priimami, ypač tas “palinkęs’'. Bet, taip miglotai apipintą pasakymą, nes visada galima pilnai kiek vienam įsisąmoninti, tuo labiau, kai neturima po ranka pilno bro šiūros teksto. Tačiau jie sklinda ten. kur tik Draugas pasiekia skaitytoją.Jei Br. Nemickas, tarkim, yra tikrai teisus, kaip suradęs VLT-I Ko kai kuriuos slystelėjimus, ?ad io net'k teisė, bet ir PAREIGA tai pareikšti TIESIOGINIAI VLIKŪL Be minėto žygio ‘pasi- šovimas tuoiau skardentas spaudoj, yra savimeilė, o gal ir ryžtas n’ekinti.Draugas tokius ištęstus paple- nė imus spausdindamas gaudosi 4k kleivos savinaudos. Ir subendrinant tikrai gaunasi, tautiniu požiūriu, nenaud nga niek šybė.Amerikos lietuviai, žiauriam

Ko mes ilgiau, dar, laukiam?
Gal žemė netoli.
Kurią beplaukiant pasiekt gali”.
Čia pelės į vandenį nušoko.
Žemė buvo toli, o jos dar plaukti neišmoko.
Jos. į. dugną nugarmėjo
Ir niekas jų -nepagailėjo.
Gi laivas nępaskendo, - ....
Nes kapitonas neišsigando;
Skylė buvo maža
Ir jūreivių :buvo greit užkimšta.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 317 psl., kaina $3, 
gaunamos Naujienose.)

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

*4 2533 W. 71st Street
T jĮ J , 1410 So. 50th Ave., Cicero

' Telef. 476-2345

The Ace Of Club Sandwiches

M 0VI N G 
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIAMAS 

Tek 3?6-1882 arba 3764996 
;—\ ii

pasiųstas ?Redaktorius Ivirtina, kad paruoštą raštą jis mielu noru būtų įdėjęs, kaip jis visuomet dėdavo, bet niekas jam tokio paaiškinimo neatsiuntė.Keli klubo nariai pasisakė tuo klausimu, bet sprendimo

negalėjo skelbti, nes nežinojo, ar toks raštas buvo pasiųstas. Ar galima kaltįntį redaktęrių už gerai paruoštų rašto nędėji- mą, jeigu jis nebuvo atsiųstą^?Klube paaiškėjo, kad. J. Krei- * venas' baigia spaudai ruošti •; knygą apei savo išgyvenimus < įvairiose komunislinės statybos į centruose Sibiro miestuose.Kitam susirinkiiųui rengiasi į paruošti paskaitą.
Klubo narys. Psst. . . looking for a good sandwich tip? Place your bid with 

Fiesta Stack?Up< a dub sandwich variation from the Kraft 
Kitchen*. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread. 
Spread/* on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
fut house ’* of luncheon meats, jreen pepper/ cab bagsand 

cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiasta Stack-Ups, a sure bet 
for lunch or party time. . ..

I y TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
į I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI: . AMSULANSO

Chicago^ J ► FATARNAVIAAAS

Lietuvių < ! 'u. i> *

Laidotuvių r TURiMI
! KOPLYČIAS

Direktorių ! [ visose MIESTO

Asociacijos ‘ DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS
j Six LITUAN1CA AVE. TeL: YArda 7*3401

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M,

Lietuviv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-430 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus
- Telaf.: HEmlock 4-2413

715? So. MAPLEWOpD AVE. 

CHICAGO, FL 60629

- -............ - ■ ■■ .. _ - / S

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 

JEAN VANCE ir GEORGE SQRINI,

Aikštės automobiliams pastatyti

s

'S

Fiesta Stack-Up
1 cup Miracla Whip 

salad dressing 
18 Whitebread slices, 

toasted 
4 ham slices 

12 tomato slices

1-1/2 cupi shredded cabbage
12 summer sausage slices 

6 green pepper rings 
6 Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food

For reach sandwich, spread one slice of toast with salad 
dressing* top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cap 
cabbage, second slice of- toast, 2s summer sausage slices* 
green pepper ring, cheese food slice and third slice *of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick/ 
6 sandwich at'** - ’’ —- 4t ?

BUTKUS - VASAITIS i 
; 1446 50to Ave, Cicero, LU. TeL: OLympic 2-1003 | I PETRAS BIELIŪNAS

I 4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: l.Afayetle 3-3572 !GEORGE F. RUDMINAS | 
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7*li38 - 1139 į 
---------------------------------------- - ---------------------------------—STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ) • |

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213 I ?
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 11
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilla, DL 974*4418 j!P. J. RIDIKAS ĖI 
3354 So. HALSTED STREET TeL YArdx 7*1911 |

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Tuesday, November 18, 1980



DETROITO NAUJIENOS
Per nelabai nrelas atostogas, 

žinių iš Detroito lietuviško gy j
— Š. m. lapkričio mėn. 3 <L 

mirė Karys Veikutis, sulaukęs 
veninio nerašiau. Kadangi esu1 78 m. Buvo visuomenininkas,J 

Vilniaus krašto lietuvis, kovo
jęs V.lniuje dėl lietuvybės. Det- 
ro te buvęs Organizacijų Cent 
ro pirmininku, priklausė ir ki
toms organizacijoms. Palaidotas 
Wcodmerre kapinėse.

— Š. m. lapkričio mėn. 7 d. 
mirė Antanas Šileika, sulaukęs 
78 m. A. Šileika priklausė At
gimimo Sąjūdžiui, buvo Orga
nizacijų Centro Valdybos narys. 
Palaidotas Holy Sepulchre kapi
nėse.

Visiems įnirusiems tebūnie 
lengva Amerikos žemė.

Ant. Sukauskas

gerokai atsilikęs, bandysiu nau 
jienų skaitytojams ž nias per 
tiekti trumpai.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Nepriklausomos Lietuvos ka

riuomenės atkūrimo minėjimas 
Detroite įvyks lapkričio 23 d., 
šv. Antano Parapijos patalpose. 
Minėj mas prasidės 10:30 vai. su 
pamaldomis bažnyčioje, kur mal 
das giedos solistė Danutė Pet
ronienė. Po pamaldų, parapijos 
kavinėje, įvyks oficialus minė
jimas, kurį praves savanoris-kū- 
rėjas Kazimieras Daugvydas ,o 
..paskaitą skaitys ramovėnas 
Vincas Tamošiūnas. Meninę da
lį atliks V- Teličėnaitė, pagro
dama klarnetu keletą melodijų 

■o Vytė ir Rūta šnapaštytės pa- 
jdęklamuos keletą eilėraščių.
1 Organizacijos prašomos minė 
’j':me dalyvauti su vėliavomis/ 
Po oficialios dalies, biruotietės 
pavaišins kava ir užkandžiais 
Rengėjai-savanoriai — kūrė’ai. 
birutietės, ramovėnai ir Šiauliai

PRAEITIES STAMBESNI
; ĮVYKIAI

Spalio mėn 25 d. Detroite kon 
certavo Čiurlionio Ansamblis 
vadovaujamas muziko A. Mi
kulskio ir ponios Mikulskienės 
Koncertas pavyko labai gerai 
Rengėjai — St. Butkaus šaulių 
kp. ir Šv. Antano parapijos ki 
mi tetas.

— šv. Antano parapijos gegu- ( 
ižinė Lietuvių namuose spalio 
26 d. praėjo su pasisekimu. Ren 
gėjai — Parapijos komitetas;. 
vadovavo J. Kinčius su dideliu 
būriu talkininkų.

— “Dirvos” 65 Metų paminė 
jimas Lietuvių namuose spali-j

2 d. praėjo su dideliu pasiseki
mu. Rengėjai — Tautinės Są
jungos Skyrius.
. — Per tą trumpą laiką įvyko 
Ir liūdnų įvykių: lapkričio mėn 
1 d. su šiuo pasauliu atsiskyrė 
aktorius-režisierius a. a. Justas 
Pusdešris, sulaukęs 73 m. am
žiaus. Palaidotas Holy Sepul
chre kapinėse.

J T O ¥ ? A I J Zakarka, Albertas Matulis, Pet- 
' __ ras Gągle, Teresė Strolia, Sabi-

: na Klatt, Be.ty Žibąs ir Mąrgą- 
★ Į reta Norvaišis. Choras ir Vyčių

— Amerikos pilietybę gavo1, šokėjai ruošiasi reprezentacinei 
šios ponios bei panelės iš Čika-j kalėdinei programai Mokslo ir 
gos pietvakarių: Karolina Ku;} Pramonės muziejuje gruodžio 
bilius, Marija Mataitis, Aldona Į dieną. 
Motuzas ir Juzė Malinauskas.'

—Akademinis Montrealio Lie
tuvių Sambūris paskyrė Vinco 
Krėvės vardo literatūros premjr 
ją poetui Henrikui Nagiui už 
poezijos knygą “Prijaukinsiu sa 
kala*’. Vertintojų komisijoje bu
vo dr- L Maziliauskienė, R. Lu- 
koševičiutė. A. Staškevičius, V". 
P. Danys ir S. Piečaitienė.

— Rūta Pakštaitė iš Marquet
te Parko laimėjo pirmą vietą 
Amerikos dainavimo mokytojų 
sąjungos ruošiamame dainavimo
koncerte, kuriame dalyvavo] y. RATAS 
200 dainininkių iš Hinois valsti-5 
jos. Ji studijuoja muziką DePaul ] 
universitete. 

* *
— Toronto Vyrų Choras ‘Aras’ j 

koncertuos lapkričio 22 d. 7:30 
v. v. Čikagos Jaunimo centre. 
Ruošia Margutis. Chorui vado
vauja muz. Vaclovas Verikaitis.

—Estela Rogers perrinkta Vy
čių choro valdybos pirmininke. 
Išrinkti bei perrinkti ir kiti val
dybos nariai: Jonas Aukščiū- 
nas, Virginija Bužėnas, Juozas 
Juška. Julija Zakarka, Albertas*

— Juozas Bagd’ius, po 3(4 
savaičių, praleistų ligoninėje, 
grįžo į namus ir, savo sūnaus 
bei marčios globoje, palengva 
taisosi. Jo sveikata rūpinasi dr. 
Paulius V. Dargis. Visiems jį 
ligoninėje aplankiusiems, arba 
telefonu sveikatos palinkėju
siems, J. Bagdžius taria nuošir
dų ačiū.

— Illinois valstijos loterijoje 
lapkričio 13 d. Pot of Gold lo
šime laimėjo 737393, Bingo lo-

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

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

susirūpinimą___________________________ $8.00
„Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais .......................  $4.00
Minkštais viršeliais, tik_____________  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___  $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba ' 

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu Fraternal tnA ar- 

Ziniiacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba.

-SLA'— išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite* 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N<w York, N. Y. 10001

W W. JOth M.
Tai. (111) 54J-Hia

Per Bavariją mano jau kartą per , 
važiuota ir dabar, pastudijuoda-1 
mas žemėlapį, yriausi MuenJ
cheno link. Pakeliui teko nugirs ' 
ti, jog Muenchene esanti ne vie-.

! na užsieniečių stovykla. J 
’ Pasiekęs Muencheną, pirmiau- j 
; šia pasiryžau aplankyti tas sto- 
į vykias, kuriose, kaip man buvo 
| nupasakota, gyveno nemaža ir 
(lietuvių. -Pirmieji Įspūdžiai buvo ' 
slegią. Aplankytoji stovykla bu- I 
vo įrengta buvusiose kareivinė- j 
se. Pastatai dar tebeliudijo apie, 
karo žiaurybes. Apšepę mūrai, [

I išbyrė’usia s langais, kur vieto
je stiklų tik lentutės dengė kiau . 
rymes; sienos skylėtos, durys ap 
daužytos. Pati aplinka nyki ir 
varginga- O su visa ta išorine 
netvarka nuostabiai derinosi vi
daus vaizdas: didelėse patalpose, 
kuriose kadaise gyveno Vokie- 

~ ‘ tijos kareiviai, dabar vargo pa-'
ŠI1112 lainiėjo 12, 18, 45, 51, 67. ’ bėgėliai. Jų svarbiausias rakan

das buvo lova, daugumoje dvie
jų aukštų. K ekviena šeima bu
vo ats’skyrusi savo “butą”, tiks

Hemai, žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SAL R

Nimil, Žemė — Perdevlmet" 
REAL ESTAIS FOR 1ALII

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS ;
ŽEM MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEIIMAIS. -f • 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: ’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.XZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, ffl. Tel. Virginia 7-7743

• PRIEŠADVENTINĘ VA 
KARONŲ su medicines paškai
ta apie širdies atakas ruošia R. kampą su lova, paklodė- 
LieL B-nės Marquette Parko m-s nuo tokių pat gyventojų, 
apylinkės valdyba lapkričio , kuipie jau sudarė kitą šeimą.apylinkės
22 d., šeštadieni, 6 vai. vakaro, 
lietuvių parapijos salėje. Pa
skaitą skaitys dr. V. PLIOP-- atrodė; jie bent jau neturėjo 
L5S, svečias iš Rockfordo. Po! praėjusio karo žymių. O čia tos 
paskaitos — MENINĖ DALIS j Byrnes dirginte dirgino praeivio 
ir KAVUTĖ. Į gjjjg aš jia buvau tik praeivis,

Visi kviečiami pabuvoti, pa- ■ o negalėjau pakęsti viso to, kas 
bendrauti priešadventinėje va- taip aiškiai priminė karą, 
karonėje. A Valdyba

— Dengiame ir taisome visų! padarė Muencheno lietuvių sto- 
rūšių stogus. Už darbą garan-Į vykios, bet apsistoti kur nors rei 
tuojame ir esame apdrausti, ^ėjo. Apsilankę antroje, nė kiek j 
ARVYDAS KIEL A, 434-9655 ne §eriau atrodančioje stovyklo-

' « a - w n ♦ i ♦

Mūsų barakai Kufsteine, nors 
ir vėjo perpučiami, daug geriau

Nors ir labai slegiantį įspūdį

esame

(Nutikimai pokarinėje Vokietijoje)
prieš išvykstant iš Tiro-Dar

lio buvau nutaręs apsigyventi 
amerikiečių zonoje. Pervažiuo
jant iš vienos zonos i kitą buvo 
reikalingi leidimai. Važiavau be 
jokio leidimo, nes buvo kalba
ma, kad kontrolė tokias zonas 
pervažiuojant nesanti labai griež 
ta.

Kažkur, dar gerokai prieš Ul- 
mą, prancūzų zonos kontrolie
riai, du jauni kareiviai, suvirto 
f mūsų kupę. Kupė buvo pil
na keleivių, apie penketą žmo-

BUTŲ NUOMAVIMAS į
• namų pirkimas • pardavimas • valdymai ??

• NOTARIATAS - • VERTIMAI..

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA "

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE H

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos, 
pirkimo sąlygos. z -
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms f

i šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-, 
duott Neaukšta kaina.
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ELEKTROS ĮRENGIMAI < 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS

— 4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

le, susiradau pareigūną lietuvį 
: ir išdėsčiau savo bėdas: esu at- 
J važiavęs iš toli, be draugų, be 

pažįstamų — o gyventi reikia. 
Svarbiausia, apsistoti reikia. Kad 
geriau nuteikčiau pareigūną, net 

i' pagyriau jų stovyklą. Stovykla, i 
kaip reikiant, esu matęs blogės j 
nių

Mano didžiausiam nustebimui i 
L man buvo atsakvta.

v,ai pirmiausia prisistatė prie, Pareigūnas agkiai ka;p 
kupeje sėdinčių trijų merginų deln0> jšdėstė rejkala Ju sto. 
,r paprašė jųidokumentų Pae- nors ir nepergražiausiai
mę popierius, kokie jiems buvo | atrodantį senai Kanti perpildy 
įteikti, jie ilgai juos žiūrinėjo, Į - — - - -
vartė ir vis kalbino merginas; Į 
atrodė, lyg jos būtų kokios pa
žįstamos ar draugės. Ta proga 
pasinaudojęs, įslinkau į šalutinę \ 
kupę, kurioje kontrolieriai jau 
buvo buvę. Daugiau man jų ne
teko matyti. . ■ -i ■

Po to jaučiausi kaip namie.

nių stovėjome stačiomis. Karėt

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARU A NOREIKIEN1

2603 Wtaf esti St, Chicp<e, HL 66629 • TeL WA

MAISTAS Ii EUROPOS BANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
41AEQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2561 W. «9th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2717

PHILMAID
NAUJA FABRIKO IŠPARDAVBIO KRAUTUVĖ

SVARBU ŽINOTI, kad atidaryta PHILMAID MOTERIŠKOS 
APRANGOS fabriko gaminių krautuvė prie pat fabriko, 
prieš Circle Campus, 1033 W. Van Buren St., Chicagoje.

Krautuvė atdara kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius, nuo 
7:30 ryto iki 3:30 vai., popiet, o šeštadieniais iwi vidurdienio. 
Pirkdami KALĖDINĖMS DOVANOMS pižamas (nakties ap
rangą), namų apyvokos reikmenis, trumpus ar ilgus apati

nukus, kelnes ir kelnaites, labai daug sutaupysite.

Didelis pasirinkimas įvairių audinių, įvairaus dydžio 
medžiagos gabalų, kaspinų ir elastingų dalykų, 

Visi ir kiekvienas būsite patenkinti 
pirkiniais šioje fabriko krautuvėje.

Į ' * *

1033 W. VAN BUREN STREET
PfcANEšKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTI MA FSIA IS

Didelė automobiliams aikštė veltui
v - J

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street 
Tel. 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you make the right move.

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

TeL 523-8775
________ -_________ .. .... , ■ Įd*

GENERAL REMODELING i
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai,, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGJS CONSTRUCTION 
7152 So. K*dzie Avenu® 

TeL 776-8505-_________ - -

ta. O nežiūrint to, kasdien čia 
ateina žmonės, ieškodami kur 
apsisetoti. Visokie užklysta: vy
rai, buvę amerikiečiu belaisvėj, 
iki šiol nekdįsę rodytis; bėgliai 
iš augių ir prancūzų zonų, kur 
gyvenimo sąlygos, kaip visiems 
žinoma, daug blogesnės; nuoty
kių ieškotojai, norį pakliūti į di
delį miestą. Kas čia galįs išvo
kuoti, kiek ir kokių kasdien pe
reiną-

(Bus daugiau)

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chkagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 

užeiti į mūsų Įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
Mes priklausome MLS 
ir turimė kompiuteri.

Virš 500-tai namų pasirinkimai. ’

BUDRAITIS REALTY CO. i 
6600 S. Pulaski Road

TeL 767-0600 Į

ai

I —

tie-“Jis taip užsispyręs, kad 
šiai nenori priimti gydytojo, kai 
jo žmona to nori”.

“Jis visuomet toks buvo. Bū
dami vaikais mes buvome lai
velyje, kai susiginčijome ir jis 
buvo išmestas iš laivo su žod
žiais “Skęsk arba plauk’’.

“Ką jis darė?”
“Nieko, jis gulėjo ant nuga

ros ir leidosi vandens nešamas”.

“Girdėjau, jog paskelbei žmo
nos ieškojimą. Ar yra atsaky
mų?”

“Taip, Šimtai.”
“Puiku! Ką atsakymai

ko?”
“O, jie visi sako “Tamsta 

Ii imti manąją”.
&

KAS EINA I DANGŲ?
Ar reh'gingas žmogus, kuri;; 

yra pakrikštytas ir konfirmuo 
i tas, kuris eina į bažnyčią, kuri 
kalba maldas; ar jis tikrai eina 
'j dangų?

Pasiklausykite šios ypatingom 
radijo programos su p. O. Skis 
timienės paliudijimu šiandien 
8:45 vai. vakare banga 1450 AM 
per “Lietuvos Aidus“.

j • Penktadienį per Sophie Bar
čus radijo programą 4:23 vai. 
popiet išgirsite “Nepaprastas 
skirtumas’’.

I Parašykite pareikalaudami 
šv. .Topo Evangelijos knygelės, 
prisiusime dovanai.

j Lithuanian Ministries,
P.O. Box 321,

j Oak Lawn, Ilk 60454

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — patios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roof or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

KAIP SUDAROMI I 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formon>« gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ

irGraži, lengvai skaitoma 
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė. - 
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

“NAUJIENOS“ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

/------------------------ —---------------
J . DAŽYMAS IR REMODE- vį 

. DAVIMAS "
I Nėra darbo permažo. Visus paimu. 

Iš lauko ir vidaus.
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Taiman Avenue 

Tel. 523-0383
v —

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas 
264$ West 69th Straat ’ ■ 
Tai. REPubllc 7-1941 ’

s —;------------------—
---------------------------------------------------------!

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

L

M. ŠIMKUI
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Teip pat daromi vertimai, gi min Ip i 
iškvietimai, pildomi pilietybės pre- J 

tymai ir kitokį blankai.

l HOMEOWNERSPOUCY
F. lapelis, Agent 
3208 »/2 W. 95th St 
Every. Park, 111. 
60642, • 424-U54

State: Farm ficie and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
‘Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

V n ——

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-516S
2649 West 63rd Street

Chicago, Di- 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Tuesday, November 18, 1980 >




