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TRANSPORTO DARBININKAI PRADĖJO 
Ų. DVIEJŲ VALANDŲ STREIKUS
: REIKALAUJA PALEISTI SUIMTUS DARBININKUS, PA-
• / ĖMUSIUS UŽSIENIO MINISTERIJOS DOKUMENTUS

-• VARŠUVA, Lenkija. — Len- (nes visus kitus suimtus unijos 
kijbs laivų i statybos darbininkų 
streikas, prasidėjęs Dancige, pa
sibaigė, buvo' pakeltos algos, 
leista darbininkams organizuo
tis be-komunistų ir padarytos 
didelės pakaitos komunistinėje 
Vyriausybėje' bet streikai Lenki
joj dar nepasibaigė. -

Lenkijos transpo'rto darbinin
kai, streikavę: bevelk kartu su 
laivų statybęs darbininkais, ne
gavo 'didesnių algų,* todėl pir
madienį jie pradėjo visame 
krašte geležinkelių, autobusų ir 
tramvajų 2 valandų protesto 
streikus. Transporto darbinin
kai reikalauja tuojau pakelti ai- sikaltėliams bylą. , 
gas,- kaip jas pakėlė ir laivų 
Statybos darbininkams.

-Transporto darbininkai prašė 
laivų statybos darbininkus pa
dėti. jiems laipiėti jiidešne^ al-

-c: gasr bet Eešek Valesos -darignin- 
kų ‘taryba nutarė nestreikuoti, 
kad nepakenktų visai Lenkijai, 
VaĮesa, patarė transporto darbi
ninkams nestreikuoti, bet tuojau 
pradėti-pasitarimus su dabarti
ne lenkų Ayriąusybe. Valesa 
yra įsitikinėš.J kadLnaujoji len
kų vyriausybė išklaiisyš streika
vusių darbininkų reikalavimus 
ir pakels jiems algas, -fid^ia tu
rėti galvoje, kad "Lrahsporto 
darbininkams buvo, pakeltos al
gos .praeitais metais. I Valesa 
naudoja valstybinį žinioms siųs
ti; aparatą šiam streikui baigti. 
Valesa ir valdžios pareigūnai bi
jo, kad nekiltų naujas konflik
tas tarp vyriausybės -ir unijos 
pareigūnų. PąašikėjOį kad strei- 
kuojantiej i darbininkai- būvoi la
bai gerai informųoti.apie.šanty
kius įsu Spvįętų valdžia?"

Prąęiią penktadienį 12 polici
ninkų ir agęntų įsiveržė į unijos 
centrą.; Varšuvoje. Jie viską la
bai nuodugniai iškrėtė. Tarp 
įvairių dokumentų, jie unijos 

! centre rado vieno svarbaus do
kumento nuorašą. Jis lietė san
tykius su Sovietų Rusija.

Policija išsivedė kelis unijos 
pareigūnus. Jai rūpėjo nustatyti, 

' kaip užsienio reikalų ministeri
jos dokumentas galėjo patekti 
į unijos rankas.

Dabar veikiantieji Lenkijos 
įstatymai leidžia policijai palai
kyti suimtąjį 36 valandas bė ofi
cialaus’kaltinimo. Bet po 36 va
landų ji privalo suimtąjį pa- 

• leisti'arba įteikti jam oficialų 
kaltinimą. Jeigu ji laiko ilgiau, 
tai jau ženklas, kad Varšuvos 
policija jau davė oficialų kalti
nimą prieš Janą Narozniaką,

narius policija jau paleidi.
Unijos vadovybė nori išaiš-' 

kinti, koks yra Narozniako liki
mas. Jis yra Įtakingas unijos 
pareigūnas, bet jis nieko nežino, 
kokiu būdu užsienio ministeri
jos dokumentas galėjo ten patek i 
ti. Kyla Įtarimas, gal dokumen-* 
tų kopijas į unijos Centrą kra- j 
tos metu galėjo įnešti kai kuris j 
iš 12 policininkų' Įsiveržusių į i 
unijos centrą.

Nauja vyriausybė pirma ban-' 
dys išaiškinti’, kaip užsienio mi
nisterijos dokumentų kopijos 
pateko į uniją, o vėliau kels nu-

‘ Atrodo, kad bus‘išvengta di 
dėsnio streiko ir susitarta 
•transporto darbininkais.

su

TEISMUI LIUDIJO 
AVIACIJOS VADAS

- PEKINAS, 'Kinija. Wu 
Faxian, prieš dešimt metų, bu
vęs Kinijos aviacijos vadas, 
teisiamas “Keturių gengsterių“ 
byloje, liudijo teismui, kad Įsa-} 
kymas pasiruošti nužudyti Mao!
Cetun^ bdvo. laiku parimtas, 

.bet nužudymas nepavyko.A
Vyriausiu- aviacijos vadu bu-

Dr. Kazys Šidlauskas Madride matėsi su dešimties Va
karų Europos valstybių atstovais, atvykusiais į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją. Jis penkta- 
ę' ■ . dienį grįžo į Chicago.

vo paskirtas Lin- Piao sūnus, I 
jaunas aviacijos karininkas. Joj 
paskyrimas kenkė Kinijos a via-j 

; ei jai, nes jis neturėjo jokios! 
nuomonės apie aviacinį s reikalų j 
tvarkymą.’ .Lin Piao -aviacijos 
priešakyje norėjo turėti ištiki
mą žmogų. Wu Faksien liudijo 
prieš . kitus teisiamuosius, bet 
kartu ir prieš save, nes jis pats,' 
būdamas 'Pekino aviacijos va
das, buvo pasižadėjęs dalyvauti 
Mao Cetungo nužudyme. A * *•*

Užtruks ištisas inėnuc, ’ kol j vandens, jei Izraelis sutiks is- 
liudijimus pabaigs buvusieji J spręsti palestiniečių autonomi- 
perversmo dalyviai. Manoma, i jos problemas ir pripažins ara- 
kad paskutinė pareiškimus ga-; bams teises rytų Jeruzalėje.
lės padaryti Džiang King. Są-j Pasiūlymas duotas 1979 metų 
mokslas buvo sudarytas 1971 gegužės mėnesį, atsižvelgiant i 
metais, bet tiktai dabar keliami palestiniečius, mahomelonus ir 
aikštėn visi sąmokslo dalyvių krikščionis visame pasaulyje. Pa. 
liudijimai. ' siūlymas tebegalioja ir dabar,

—------:--------- I tik jau prisideda izraelitų paša-
—Imigracijos ir Natūralizaci- tinimas iš įkurtų kolonijų Jor- 

įos tarnybos žiniomis, JAV yra dano vakarų krantuose ir Ga- 
apie 4 milijonai nelegalių imi- zos srityje. Į rytų Jeruzalę turi 
grantų. Statistikos biuras skel-’istorines teises 800 milijo'nų pa- 
bia, kad tokių yra 5 milijonai, šaulio arabų bei mahometonų ir

PABALTIECIŲ ATSTOVAI LANKO MAD
RIDO KONFERENCIJOS DELEGACIJAS

DREBĖJIMAS UŽMUŠĖ 
400 ITALŲ

NAPOLIS, Italija. — Sekma- 
d enio naktį žemė taip smarkiai 
sudrėbėjo, kad vien tik Napolio 
mieste žuvo 400 italų, o gal ir 
daugiau. Labai daug Napolio 
gjwentoju užmušė drebėjimo j sikw’į™; " urp “įe^do "ir ~ Atstovas Jdm Murtha (D., 
metu nugriauti namai Sa omą, yia(jrj40 konferencijų, tikrinant Pa.) liudijo, kad atstovas Frank 

į Thompson (D., N.J.) jį kvietė 
tartie cu “arabų šeichais”, nes

PATS PIRMASIS PABALTIEČIŲ SUSITIKIMAS ĮVYKO 
SU VATIKANO DELEGACIJOS VADOVU

Atrodo, kad Įvyko didelis pa- = - - =---- =• - ==»
ir — Atstovas John Murtha (D..

kad tik viename aukštame na
me virš 300 gyventojų užmušta, j 
kai buvo išjudinti didelio na-' 
mo pamatai ir lūžtantis namas j 
nuvirto ant žmonių. Įjų ktvin naqfannnmi-c

Žemės drebėjimas ir aižėjan-j
I tieji namai sukėlę didele paniką j keletas estų. Demonstracijų me- 
{ . apoljje ir apylinkėse, žmonės įu įuvo krauju aplaistyta ir rr 
Į lab-au bijojo aukštų mūrinių na-'. 
mų, negu pačios drebančios že- 1 
mės. .Šimtai miesto gyventojų 
išbėgo į aikštesį išvažiavo į už
miesčius ir laukus, , naktį pralei-; 
do automobiliuc'se, norėdami 
apsisaugoti nuo-kitų sukrėtimų 
ir nuo suskaldytų namų. ' -

— Salerno . namai subangavo 
ir vėliau elektros Jaidai pradėjo 
treškėti, /r- pareiškė italas, ku
ris drebėjimo metu įvažiavo į

. Helsinkio akto vykdymą.
j Madrido konferenciją atida- tartis su

a' į rant, įvyko pabaltiečių demons-' ten yra daug pinigų. Atstovų rū
tų- mų nariai Frank Thompson ir 

jų latvių pastangomis, kuriose John Murphy (D., N.Y.) yra ap- 
.—lyvavo ir grupė lietuvių bei kaltinti Abscam byloje už ky

šių ėmimą. Thompson ir Mur
phy paskutiniuose rinkimuose 
nebuvo perrinkti. L

IRAKAS IR IRANAS .
SKELBIA TIK LAIMĖJIMUS
Irako kariuomenės • komuni

katas sekmadienį paskelbė, kad

ir su
deginta Sovietų Sąjungos vėlia
va. Ispanų policijos reagavimas 
buvęs gana švelnus.

Kitas labai didelis skirtumas 
nuo Belgrado konferencijos, tai į 
atsiradęs gana lasivas pabaltie
čių priėjimas prie Helsinkio ak
to signatarų delegacijų. Kuomet. liberalizmas veda į komunizmą. 
Belgrade pabaltiečiai • nebuvo; — ----------------
priimti. beveik jokios svetimos ,, , .. ...
valstybės delegacijos, lai Msd-'pa1S3'b“-.k“"os.!,em\n!but'i 
ride, antrą savaitę po konferen<8al,m.a.sut:,k“l ,s«us.> 
eijps atidarymo,'(Xl.llJ. pabal-' prt,,m,s®ę kmfr°" ae,« “ So'

šiam aukštajam Vatikano dip
lomatui aiškinti, kad Katalikų 
Bažnyčia yra pati didžiausia 
moralinė jėga visame pasaulyje, 
todėl bet koks jos kompromisas 
su Sovietais gali ne tik apvilti 
pavergtoj ų Jcraštų katalikus, be.t

■ . ™ v . .. .. . ir turėti neigiamos Įtakos ir ne-Tmi. lonau- pabaltiecius priėmė1 . .. . . .. į susipratimų tarp laisvojo pasau- 
-i z v , ■ *licf kataliku. Kun. Prunskis bujos, Graikijos, Švedijos, Vakaru: . . . *. , . x .,... m j - r, i •• * vo bent keletą kartu ir pnva- vokietrjos, Olandijos, Belgijos,!.. . .... ‘ A , .77 J 1 r , L T . iciai susitikęs su Vatikano dele- Kanados, Liuksemburgo ir Jung- .. : , . . v. , . ■ ... . ■ , -i 77 i . L- j •> Igacijos prelatais ir siuos klausiamų Amerikos Valstybių dele-1 1

gacijos.
VŲKo atstovams

liečiu atstovai tik penkių dienu 
bėgyje — iki lapkričio 21 d, bu
vo priimti bent dešimties’ Va
karų valstygių į Madridą atvy
kusių delegacijų.

Pats pirmasis pabaltiečių su-
dvi Irąnd kariuomenės bangos 4tikimas ivyko su Vatikano de- 
bandė pult Susąngerd mręstą,-,į Įe^cijos ,-v^ovu msgr. Si Įvest-:

— Apie 80.000 dešiniųjų susi
rinkusių Madrido Oriente aikš
tėje, paminėjo Francisco Fran
ko 5 metų mirties sukaktį. Kal
bėtojai pareiškė, kad dabartinis

bet abi buvo atmuštos; Mušiuo-'
se dąlyyavo Irako pąrąšiųta-.Portugalijos,’’’Didžiosios fintam 
kai, pėstininkai ir kautynių.be-1 • -- - -- -■
likopteriai. Prięšūi' padarytą; di
džiuliai nuostoliai. Kovose 'Žu
vo 95.-iraniečiai.- '■Ą

Irano, žinių agentūrą praneša 
apie' sėkmingą artilerijos bpm- 
bardayimą; padegant '-naftos'- ra-

SUSITARUS DĖL PALESTINIEČIŲ, 
TEIKTU IZRAELIUI NILO VANDENI v. _ w

SLAPTAIS PBEZIDENTO SADATO PASIŪLYMAS 
IZRAELIO PREMJERUI BEGINUI

turi religinių sentimentų, gi žy
dų visame pasaulyje yra tik 18 
milijonų.

Prez. Sadatas pareiškė parla
mentarams ir tarybos nariams, 
kad tik Egiptas dėl bendros ge
rovės ir dėl palestiniečių gali 
padaryti tokį pasiūlymą, kurį 
pakartoja ir skelbia viešai.

Izraeliui, kaip ir visoms Arti
mųjų Rytų valstybėms vanduo 
sudaro didelę problemą. Izraelio 
mokslininkai darė bandymus, 
kaip pakeisti jūros vandenį tin- 
karnų gerti ir laukams drėkinti, 
bet iki šiol tai yra per brangu. 
Arabui mokslininkai tuo tikslu 
projektuoja atvilkti iš Pietų 
Ašigalio ledo kalną- Didžiausia 
priežastimi Jordanui priklau
sančių žemių okupacijos reikia 
laikyti, priėjimą prie Jordano 
upės. M

KAIRAS (PUI) — Egipto pre
zidentas Anwar Sadatas sekma
dienį pareiškė bendrame parla
mento ir tautinės tarybos susi-

! rinkime, kad jis slaptai pasiūlė 
Izraeliui teikti kasdien 35 mili- 
jgįiįus kubinių pėdų Nilo upės l t ; x • • -r i • _ _ _

Petras VilkelisNaujienų sukaktuviniame bankete dalyvavo
(iš kairės į deŠ.), vaistininkė ir vaistinės savininkė Mildred 

Ročkas, dr. Kazys Šidlauskas ir Kristina Austin.
(Traukė Al Valtis)

KALENDORELIS

Lapkričio 25: Kotryna, Mer
kurijus, Genhė, Girdūnė, San- 
tautas.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:23.
Oras debesuotas, gali snigti
W ...

— Nustatyta, kad Europos 
miestuose pragyvenimas yra 
brangesnis, negu New Yorko 
mieste. Brangiausia gyventi jyra 
Stockholme, Oslo, Briuselyje, 
Genevoje ir Londone. Ten pra
gyvenimas yra 53 nuoš. branges
nis, negu New Yorke, nors prieš 
6 mėnesius buvo tik 35% bran
gesnis.

— Virš 25 bilijonų dolerių — 
tai suma, kurios skolininkai ne
apmokėjo federalinei valdžiai. 
Iš jų 6.3 bilijono skola jau nie
kad nebus išieškota. Senato vy
riausybės reikalų komitetas ruo
šia įstatymo projektą, kuris pa
lengvins- valdžiai skolas iš
ieškoti.

mus svarstęs.
• Iš Didžiosios Britanijos dele- 

ugrįžus į'gacijos pabaltiečių astovus pri-
f nerijas 'Abadand Aiešte. Taip Jungtines’Valstijas, lietuvius,, ėmė DB delegacijos būstinėje 
pat pranęŠania ąp’ię ./smarkias lankant visas šiąs Helsinkio ak-Į jos pirmasis sekretorius C. 
kautyri.es ir laiinėj.imus .Sušan- to signatarų delegacijas, atsto- Hulse, gana jaunas ir labai ma- 
gerd’ir Ahwaz miestų srityje. Įvavo ALTo į Madridą pasiųsti • lonus anglų diplomatas.

Jungtinių Tautų specialus ąts žmcpė$ — dr. Kazys Šidlauskas*. Britų delegacijos atstovas pri- 
. dr. Juozas Prunskis, minė mums apie jų delegacijos 

šefo kalbą po konferencijos ati- 
i žurnalistu' darymo, kurioje jis priminė 

A. Mičiūdu, o pas Kanados de-’Lietuvos Helsinkio grupės nario 
legaciją buvo nuvykęs Jonas Si-j Petkaus ir kitų įkalinimą, o šią 
manavičius, Kanados Lietuvių savaitę kalbėjęs kitas britų de- 
Bendruomenės pirmininkas. | legacijos narys paminėjęs KlaL 

Kadangi delegacijų paskirtas ; pėdoje’ tikinčiųjų pastangomis 
lankymo laikas kartais sutapda- (ir lėšomis pastatytą bažnyčią, 
vo, o‘ jų tik per vieną dieną teko kuri buvusi sovietinės valdžios 
bent penkias aplankyti įvairiose;iš jų atimta.
Madrido vietovėse, todėl mums i 
— pasilikusiems lietuviams — 
teko pasiskirstyti, kuris pas ko- tą savaitę parodė Vakarų Vokie- 
kią delegaciją turi vykti su lat- tijos delegacija, kurios pats ša- 
vių ir estų atstovais.

Pabaltiečių atstovų buvo bend- 'savo sekretoriumi priėmė pabal
das sutarimas prašyti kiekvie-Į tiečių atstovus. _
nos valstybės delegaciją, kad iš
keltų Madrido konferencijoj Pa
baltijo tautų laisvės klausimą, o 
jei jiems patiems nebūtų pato
gu tą padaryti, tai kad jie pa
remtų tą reikalą, jei jis kurios 
kitos valstybės bus iškeltas. Ži
noma, jiems buvo aiškinama, 
kodėl Pabaltijo tautų laisvės by
la turėtų būti Madrido konfe
rencijoje iškelta.

Kaip galima spėti, Madrido 
konferencijoje daly vaujančių 
Vakarų valstybių delegacijų 
nuomonės buvo gana įvairios.

Vatikano delegacijos šefas 
aiškino, kad reikalingas balan
sas tarp konfrontacijos su So
vietais ir ryšių su jais, nes kata
likai už geležinės uždangos nori.

tovas Olaf Palme iš Švedijos , ir kuA.
larikosF7fiagdade»-* Tehetąne.> jū ■:kar4u.,sa Vladu Šakaliu ir iš Ar- ? 
misija nebuvo sėkminga. Irane gentines atvykusiu 
jo pastrigęs buvo pavadintos ne- 4 
reikalingu laiko gaišinimu.

JAV štabo viršinin- 
šiaurės Atlanto vals- 
sąjungos karo jėgų 
numatomas krašto

Generolas Alexander Haig, 
buvęs 
kas ir 
tybių 
vadas,
apsaugos sekretoriaus pa

reigoms R. Reagano 
administracij oje.

Pačią didžiausią diplomatinę 
kurtuaziją pabaltiečiams praei-

tas ambasadorius Juerg Kasti su

Šioje pabalteičių delegacijoje 
dalyvavo ir Vladas Šakalys, ku
ris kaip tų 45-kių pabaltiečių 
memorandumo signataras pa
vergtoje Lietuvoje, norėjo at
kreipti Vakarų Vokietijos dele
gacijos dėmesį į reikalą atšauk
ti kaip nuo pradžios niekingą ir 
negaliojsntj Ribentropo-Moloto
vo paktą, kurio pasėkoje Pabal
tijo valstybės tapo Sovietų Są
jungos agresijos aukomis. Vla
das šakalys savo misiją labai 
gerai atliko, aiškindamas, kad 
jis nesąs diplomatas, bet Vaka
rų Vokietijos ambasadorius pa
sakė, kad jis pilnai supratęs jo 
nusistatymą.

K. š. — ALT Inf.
(Bus daugiau)

kautyri.es


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

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

bowel habits”); 2) kraujavimas j atsiradusio) tol, kol nuodugnus lengvėja, išleidus orą ar ištuš-

darbštumo -judėjimo - mankštos
T. 1

(f £1 Nesąmonėmis medicinoje rim- 
• 1 tas žmogus nesišvaisto.

Skausmingumas dėl storo
sios žarnos ligos

^<as išeina tamsesnis — smalos 
pavidalo (gydytojų tokios spal
vos viduriai (išmatos) vadinami 
MELENA). Du dalykai lemia iš. 
žarnų kraujavimą: vieta, iš ku
rios kraujuoja, ir kraujavimo 
itiprunus.

STOROSIOS ŽARNOS SUNEGA
LAVIMO PASIREIŠKIMAI

Neužleisk pirmųjų storosios žarnos ligos 
simptomu, tada nereikės gailėtis pavė- 
luotu ligos suradimu.

(Mediciniška^ raginimas)
Didžiausi stefrosios ir išeina- svarbus ženklas tikros (organi- 

mosios žarnos simptomai yra I nės) ligos Storoje žarnoje. Ne- 
trys: 1) pakitusi žarnų išsitušti-i galima tokios negerovės laikyti 
niuro eiga (amerikiečiui gydy- j nesvarbia (funkciška- dėl ne r- 
tojui skųskimės turį “changed i vitotumtf ar kitokios priežasties

Kai susergą sL-rCji Žarna, ta
da skausmas atsiranda apatinė- 
e pilvo dalyje iš kairės ir de- 

' finės. Priešingai esti sergant 
plona jai žarnai: tada skausmas 
sti apie bambą ir aukščiau jos. 

Kai serga išeinamoji žarna, 
skausmas esti šakume (peri
neum).

Skausmą sukelia žarnos iš
tempimas oru ar skysčiu. Gau
nasi s u s p a u sdimo pavidalo 
(cramping-coliky) skausmai dėl 
ištemptų raunfehinių žarnose 
sienelės sluoksnių ir sukeliamų 
spazmų. Tokie skausmai pa-

ištyrimas nesuras tikros ligos.
Išmatų išvaizdos pakitimas J
Išmatų išvaizda irgi nurodo] 

i žarnose esamus pakitimus ii !
i palengvina j

rėžį toje j diagnoze. Kai kraujo ruoželiai?;
pasidengia suformuotos išmatos juždegim

iš išeinamosios angos; 3) skaus
mai. Šitų atsiradusių ženklų 
kiekvienas bokime — kreipki
mės pas gydytoją. Tada nesusi
lauksime užleistų, nepagydomų 
negerumų, įskaitant ir v 
žarnoje.

1) Pakitimas žarnų veiklos 
pasireiškia pakitimu išsituštini
mo, palyginus su pirm turėtuo
ju Už tai gydytojas nuodugniai, 
smulkmeniškai surenka ligds is
toriją žarnų išsituštinimo rei
kalu tiek praeityje, tiek dabar
tyje. Tik pacientai turi išmokti 
nuodugniai gydytojui papasako
ti apie gautus žarnų tuštinimosi 
skirtingumus, dabarties su pra
eitimi palyginus.

Sveikas žmogus turi nuo vie
no iki trijų kartų gerai sufor
muotų išmatų vidurių tuštini
mą kiekvieną dieną. Liuosi vi
duriai (diarrhea) reiškia van
deningomis ar minkštomis išma
tomis padažnėjusi tuštinimąsi. 
Vidurių užkietėjimas (constipa
tion) yra retas tuštinimasis kie- ! kus 
tomis-sausomis išmatomis. Gi1‘‘žarnų gi 
O B S T IP A CIJA (OBSTIPA- ’ TOCHEZIA, 
TION) yra nebuvimas, sąvaimi- ; jaudina žarnas ir greitina išsi- 
nio išsituštinimo. | tuštinimą. Mat, kuo iš aukščiai-

Ilgėliau užtrukęs pakitimas 
žarnų veikloje, ypač pas pensi
ninkus, kurie ne: 
vidurių nereguliarumo, yra.

tinus vidurius.
Skausmai žarnose gali atsi- 

.amus pakitimus il{,?asti ir ‘lėl skne,ės įdegimo 
gydytojui nustatyti oei augliu, augančio žarnos sie- 
ai kranio ruoželiais *nelėjc. Staigūs stotosios žarnos 

įas gali sukelti pilvo sie- 
liga yra čia |>at įšeinamosio* j nelėje jaučiamus skausmus, tą 
žarnos angoje bei toje žarnoje Į ’tanelę palieičant (gmading ten- 
Jci kraujas esti susimaišęs si: i tamess). Dar vienas tokio už- 

yra aukštesnėje j-tagimo ženklas: kai palengva 
i suspaudžiama pirštais pilvo sie
nelė ir staiga atleidžiamas toks 
suspaudimas, jaučiamas skaus-' 
.mis (rebound tenderness).

Tenėzmas
Tenezmas (tenesmus) 

skausmingas noras turėti vidu
rių tuštinimą ir jausmas po iš
situštinimo, kad neišsituštinta, 

i Tas toks negerumas gaunasi dėl 
nepilno išsituštinimo, dėl tumo
ro žarnos sienelėje ir dėl storo
sios žarnos uždegimo.

f
Išvada: Nesnauskime apturė

dami vidurių, pakitimus: išsituš- 
* inimo pakitimą, vidurių palai-

'šmatomis, liga 
storosios žarnos dalyje.

Jei iš išeinamosios žarnos te- 
į ka šviesus kraujas, tai kraujuo- i 
ja storoji žarna ar tolimesnė | 
dalis plonųjų žarnų. Tas toks} 
storosios žarnos kraujavimas ‘ 

i gydytojų vadinamas HEMATO- 
CHEZIA. Toks kraujavimas ga
li Išsireikšti dvejopu pavidalu: 
1) šviesiu krauju, 2) .su knešu 
liais krauju. Jei kraujuoja kai-

ANTANAS PETRIKONIS jauna šeima

, Paša- padidinimai; podagroš, įukrąli- 
U (kyk savo atliktų darbų davi- gės ir kitų negalių tvarkymas;

nius, letak kitiems tuo reikalu cholesteroliu gausaus maisto 
pasisakyti ir laukime tolimes- j vengimas; gyvulinių riebalų ma
nių tuo reikalu paskelbsimų da-tT“' . ‘ - -1-
vinių.

Visi mes mokslus baigėme to
li gražu ne po 1974 metų. Kiek
vienas mokslinis darbas cituoja 
— naudojasi moksline literatū
ra, daug ankstyvesne negu 1974 
metų. Tik alergiškasis 1974 me
tams gali niekinti naudingą lite- 
ratūrą, prieš tą laikotarpį su- 

H kurtą.
Blogiausia, kad minėtas gy- 

® dytojas neliesą skelbia, būk, šis 
p skyrius pataria saugotis širdies 
K ligų vien vitaminu C, ir niekina 

skaitytojus, būk jie taip neišma-
H ną, kad besigydydarni vitami- 
|| nu C nekreipia dėmesio į šir- 
H dies negeroves. Tai to gydytojo 

galvojimo- padarinys, nieko ben
gi į dro neturįs sū šio skyriais ve- 

darnu nuo širdies kraujagyslių
9 ligų apsisaugojimo reikalu ir su 
M šio skyriaus skaitytojų elgsena.

Šis skyrius jau keliolikti metai 
skelbia apsaugą nuo širdies

§ j kraujagyslių ligos (širdies ata- 
kos) prisilaikant net daugiau

11 ft negu dvylikos reikalavimų šioje 
srityje. Į tuos reikalavimus įeina 
prigimties gerinimas; padidinto

.i svorio numetimas; pakelto krau- ’jis ima tvarkyti šį skyrių, jei 
jospūdžip sureguliavimas; jaus- tikrai nori savo broliams nau- 

| mų netvarkos sumažinimas; dos’ Lauksime darbų.

žinirnas, didinant augalinių rie
balų vartojimą; mitimas mišriu- 
balansuotu maistu; reikiamų 
vaistų naudojimas; nerūkymas- 
negirtavimas; atsakantis krau* 
jo patikrinimas; gydytojo žinio
je buvimas, o svarbiausia: as
menybės sutvirtinimas, nes ki
taip visi tie patarimai bus ne
pildomi — bus tyruose šaukian
čiojo balsu.

Visi skaitytojai žino tuos virš 
tuzino reikalavimus — jie kaip 
pajėgdami juos pildo ir'džiau
giasi nauda ,gauta iš tokio pil
dymo. Svarbu apsisaugoti nuo 
ligos, nes apsaugos gramas yra 
vertesnis už kilogramą gydymo.

Minimas gydytojas lieja kro
kodilo ašaras, galvodamas, kad 
skaitytojai nekreipia dėmesio į 
rimtus širdies ligų ženklus. Tai 
jų užgavilnas, taip neteisingai 
apie juos atsiliepiant.

Mediciniškos žinios šiame sky
riuje paduodamos dar “karštos”, 
o jei minimas gydytojas tūri ką 
nors naudingo pranešti, kO fie- 
pranešta skaitytojams, jam du
rys atviros: tegul jis siunčia 
savus raštus; pagaliau — tegul

gydytojų pastangos esti veltui — 
be naudos pacientui.

Tc’dėi , dabar sumikime save 
nagan ir stenkimės tuojau vyk
ti pas gydytoją, kai pastebime 
virš minėtus, bei vieną jų, sto
rosios žarnos pakitimus.

Pasiskaityti: ’Harrison: Prin
ciples of Internal Medicine.

* * -
Vaistai prieš geltligės 

sukeltą niežėjimą
Klausimas: Gerb. Daktare, 

padėk hiaiio sesutei Lietuvoje — 
ji seirga geltlige ir gavo dūr kitą 
blogybę: baisų iiiežulį.. Kės jai 

i kraujavimas liausis. Mat, gali padėti, malonėkit pranešti.

vra

rieji storosios žarnos 'dalis, ta 
esti šviesus kraujas. Jei krau
juoja dešinioji tos žarnos dalis 
kraujas esti tamsus (maroon) 

Aišimintiria, kda labai smar- 
kraujavimas iš viršutiniu 

ii gali duoti minėtą HEMĄ-j ‘-urną bei sukietėjimą. Kraujui 
, nes kraujavimaf ■ pasirodžius, nenusiranrinkime, 

rai ’ 
storosios žarnos susirgimas gali: Dėkoju iš anksto.' • 
kraujuoti protarpiais. Iki dabar} 
.ubai daug apleistų, nepagydo- 

turėjo prieš tai 12-pirštės žarnos ar viršutinės nių ligų turintieji prisistato gy-

kraujuoja per išeinamąją angą 
(iš burnos, stemplės, skrandžio-.

(.Palies plonųjų žarnų), luo krau- dytojui pavėluotai. Tada visos

For the woman 
whok at the heart of 
her family’s finances

. stock y 
inj^menca.

Join the hjmii Svaigi Pla»

You can’t afford tb bė WTofif. 
Because if you’re in charge at 
the family budget, you’re 
making decisions about the 
future,too.

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

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

U& Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
Now E Rnaeta pav << tr**r*< wM* ta 
maturity tf 5 y««n Ae ėrtlyatr). -

Atsakymas: Reikia gydyti pa
grindinę ligą, kuri sukėlė gelt
ligę. Ją sutvarkius^ pranyks nie-, 
Žulys be kitokio gydymo. Jei ne- j 
galima kol kas pašalinti tos 
geltligės pagrindo’, reikia gydyti 

j niežėjimą kaip’simptomą. La- 
jbai geras vaistąs yra CIMETI- 
j DINE (vaistinėlę . tas vaistas 
vadinasi 1AGAMET) Gydyto- Į 
jai ten žinos, kaip jį vartoti. Tas 
vaistas gerai padeda, niežėjimą 
mažinau t dar ir kitose chroniš
kose ligose: HODGKJNO LIGO
JE, chroniškai inkstams nega
luojant bei kaulų smegenims 
nykstant. ~

* ■ •
Sintetinio ffabieilirio 

negerumas

Klausimas: Malonėkit paaiš
kinti, kodėl man kraujas genda 
naudojant gydytojo priskirtą 
pusiau dirbtiną peniciliną. Tik
ram (natūraliam) penicilinui 
man uždegimą sukeliančios bak
terijos nejautrios, negaliu vai
toti tokio- penicilino. Vartoju 
Nafcillin. Dėkoju.

Atsakymas: Tikram penicili
nui, kurį milijoiai žmonių var
toja didžią naudą apturėdami, 
kartais (ir tamstos atveju) bak
terijos vadinamos Staphylococ
cus* aureus esti nejautrios — to-

JURGIS JUODIS

Šaunus Lietuvos Aidų koncertas „ 
St. Petersburg, Fla

(Tęsinys)
Kalbant apie antrąjį progra

mos punktą — aktorių Henriką 
Kačinską, išpildžiūsį meistrišku, 
meniškai žėrinčiu, dailiuoju 
žodžiu ištraukas iš K. Donelai
čio Metų ir kitų poetų kūrinius, 
tenka stabtelti ir susimastyti. 
Kas gi yra aktorius Henrikas

klubo mažoje-s^tčije turėjo sa
vo darbų gražią parodėlę, paro
dėlės paįvairinimui poniaKa
činskienė buvo pakvietusi dvi 
modeles — ponią Irenę Raeins- 
kienę ir ponią Genovaitę Bakie
nę, kurios modeliavo įvairias 
ponios S. Kačinskienės krudpš-’-5 
čiai ir meniškai numegztas suk
neles. Kaip atrodė, publika buvo 
patekinta ir net susižavėjusi, ką 
patvirtina faktas: kone visi 
mezginiai liko- St. Petersburge ir 
jais pasipuošė mūsų ponios, tuo 
palengvindamos p. S. Kačins
kienei “krūvį” grįžti į Sūnhy 
Hill. '

kiu penicilinu jų nesutvarkysi, j Kačinskas ? Atsakysiu trumpai, 
. Akto

rius H. Kačinskas buvo Lietuvos 
Valstybinio teatro dramos akto
rius, kuris švitėjo žvaigžde, ja 
liko iešivijoje ir, kaip atrodo iš 
šiandieninio jo debiuto- St. Pe
tersburge minint K. Donelaičio 
200 metų mirties sukaktį, šį 
šviesiojo talento žvaigždė jį ly-. Pabaigoje, radijo valandėlės 
Hi iv fnlittn ir oč ciom i i o rri ’ L’nivi i f v-U -r.™ _ ii*

Tada prisieina vartoti pusiau Iriei kišk neabejodamas, 
dirbtinį - pusiau sintetinį penici
liną. Jų yra keletas rūšių: Methi
cillin, Cioxacillin, Dicloxacillin, 
Oxacillin ir tamstos minimas 
Nafcillin. Tuos penicilinus var- 

J tojant gaunasi baltųjų kraujo 
j kūnelių vienos rūšies nykimas.
Manoma, kad tai dėl perdidelio 
jautrumo tiems vaistams (hy
persensitivity) ar dėl nuodin- 

i gumo-toksisškumo taip atsitin- 
■ ka. Kaulų smegenys esti paken- 
; kiami, jie ima negaminti pakan
kamai minėtų kūnelių (neutro- 
jfilų). Už tai gydantis lokiais 
penicilinais, gydytojas tikrina 
kraują — kai susekamas krau
jo pakenkimas, tie vaistai lai
kinai nutraukiami, žinoma, rei
kia pacientui stiprinti savo kū- 
są geni-sveiku maistu, tinkamu 
poilsiu — tada bakterijoms ne- 
ponavos kūne.

LAIŠKAS NAUJIENŲ REDAKTORIUI
Didžiai Gerb. Redaktoriau,

Norėčiau Jus paraginti būti 
atsakingesnieius medicinos, ap
rašymuose ir ypatingai aptari- 

. muose sveikatos reikaluose.
Dr. J. Adomavičiaus aprašy

mas apie širdies apsaugą ir vi
taminą “C” (Nr. 123,. Nov. 1, 
1980) yra NESĄMONE!! (Dar 
nuostabesnis yra jo patarimas 
apsišviesti skaitant literatūrą, 
spausdintą 1974 metais!!) Nuo

- to laiko daug kas pasikeitė.
-Man gaila senstančių lietu

vių, kurie tai pasiskaitę, gydo-
- si su vitaminu C ir ignoruoja 

rimtus širdies*-ligos bei prie
puolio ženklus.

Spausdinlojams reikia būti 
i alsakomingcsniems (taip - dak- 
j taras Vaičaitis rašd. J. Ad.) 
; savo broliams lietuviams.

Su pagarba.
J. S. (Vaičaitis, M.D.

’ ŠIO. SKY«IPASTABA
Vitamino C ttailda Susekta 

H*og ’anksčiau negu Ib7l nie- 
taisAJau šeniai žfboma, kad vi
taminas C padeda žmogui sau
gotis infekcijos, jis laikina už
laikyme dantų ir jų smegenų

sveikatos, jo įtakoje kalcius vei- (

di ir toliau, ir aš šiam didžiam 
aktoriui linkiu dar daug, daug 
metų mūsų dvasios pasaulį pa
kelti ir praskaidrinti dailiojo 
žodžio meno skaidriais spin
duliais.

Publika susikaupusi laukė pa
sirodant scenoje solistės O. Zu- 
bavičienės, kuri pirmą kartą 
debiutavo St. Petersburg© lietu
vių kolonijoje. Kalbėti apie so
listę man nėra lengva, kadangi 
toje srityje aš nesu kompeten
tingas — nesu nei solistas, nei 
muzikas. Galiu tik kaip meni
ninkas pasakyti savo nuomonę 
ir publikos nuotaikas.

Solistė 0. Zubavičienė nėra 
nei nauja, nei pradedanti. Yra

kia stprindamas dantų ir kau-/eniai dau8 kur lietuvių koloni- 
lų formavimąsi, jis apsaugo nuo 'i036 dainavusi ir, kas svarbiaū- 
skorbuto (scurvy), padeda ap-j sia> -vra ives,a i daittfflkų tarpą 
s!saugoti nuo kvėpavimo takųlsav0 rečitaliu Carnegie Hall, 
netvarkos ir slogcfs sukėlėjų.

Du kartu gavęs Nobelio pre
miją chemikas Linus Pauling 
parašė knygą apie vitamino C 
naudą irgi daug anksčiau, negu 
minimo gydytojo niekinami 
kaip seni 1974-ieji metai. Dabar 1----------- c---------------- ---------------- —-
L. Pattling gavo netoli šimto *5™^ kompozitorių Br. Bud- 
(ūksfančių dolerių Mipcndiją m-!riQho’ Karoso, J Stankūno, 
limesniam vitamlhd U tyrimui. Raudonikio, V. Kairiūkščio 
Aišku, kad jis pasinaudos visa- Lharics Gounod IŠ opė- 
mc pasaulyje I.Vrinėhųų darbais. “Rombo ir JuliĮrita” visus 
vitamino C naudingumo i’ėikė- j nuteikė maloniai ir susikaii- 
lu atliktais, Įskaitant it darbą, ’ Imančiai savo švelniu, nUošit- 
paminėtą šiafne skyriuje, kad rili sdpranu.
vitaminas t: padėda tvarkytis irų SoJ.is.tei akompanavomuz. Bū
si rita-s kraujagyslių ntgalavi- 
ntrosc. I'o vitamino gausai yra 
pomidoruose, Visuose citrini
niuose vaistuose, žalių lupų dar
žovėse, Tpldų mitybą>ši4 skyrids 
ragina prtktikuott ristoms lie- 
Lirviams.

Kiekvienas išmintingas lietu
vis, norėdamas užbėgti nega
lėms už akių, naudosis minėtu 
reikalu šio skyriaus patarimais.

rečitaliu Caimegie Hali, 
Yorke. Dainininkas, per- 

per Carnegie Hall “krikŠ- 
šave pastato ir įsirikiuoja 

j neeilinio masto dainininkų 
eiles.

Solistės O. Zubavičienės pė- 
dainūotc’s penkios dainelės m3-

ėjęs

ta Kalninš. Visi artistai buvo 
publikos šiltom kalulėth, gar
siu plojimu priimti ir sutikti. 
Radio Sambūrio Rėmėjų ponib 
apdovanoti gėlėmis.

Po programos, pohios O. Gal- 
vydienės pristatyta liaudies mė- 
no mezginiais pasižymėjusi me
nininkė Sofija Kačinskienė, kuri

komiteto pirmininkas ir vedėjas 
p. Kazimieras Kleiva nuošir
džiu ii- jautriu žodžiu padėkojo 
programos atlikėjams^ daly
viams, rengėjams ir svečiams, 
kurie gausiu atsilankymu, rė
mimu, darbu, auka davė gali
mybę lietuviškam žodžiui radi
jo bangomis lankyti mūsų na
trius ir, anot poeto Vaičaičio, 
’‘paguosti širdis, nelaimių su
trintas”, nors faktinai mūšų šir
dys jau nėra taip “nfelaimių su
trintos”, ypač kai išgirstartie 
armoniką grojant polkutę J— 
jcojos pačios keliasi.

Svečių tarpe malonu buvo 
matyti ir VLIKo pirmininką dr. 
K. Bobelį su žmona, kuris buvo 
iškviestas į sceną trumpam žo
džiui. Dr. K. Bobelis pasidžiaugė 
koncerto-minėjimo artistų pui
kiu programos išpildymu, vi
suomenės šiam lietuviškam rei
kalui — radijo bangomis žodžio 
skleidimui — pritarimu ir -jo 
reikalingumo supratimu. Ta pa
čia proga pakvietė visuomenę į 
sekančios dienos mitingą -- bū
simo (tikėkimės) prezidento R. 
Reagano sutikimą, pažymėda
mas ir pabrėždamas skirtumą 
tarp dabartinio prezidento Car- 
lerio ir Reagano- — Am rikai. 
pasauliui ir mūsų Tėvynei.

Po to, Radijo Rėmėjų S-rio 
ponių visi buvo pakvtestf pasi
vaišinti skaniais pyragaičiais ir 
kavute.

Pabaigai, nuo manęs ačiū po
niai O. Galvydienci už scenos 
papuošimą poeto Kristijono Do- 
nrtahčio portretu, kas davjė.šVbrii 
tai ir orumo, ypteč
po ilgoko laiko, bežiūri j tuš
čią scenos sieną.

(Pabaigi)
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MFTTNI^l ^ITPrVTIT QTIŠTRINTOM A Q nas> pranešdamas susirinku- reikia tik apgailestauti, kad‘tailULilllIlO lUllYULEftJ OUOlnUllUlUllO shm3> kad jis jau kelis kartus s įvyksta Krivūlės susirinkime. GINTARAS KAROSAS - JUDRIAUSIAS — Tai kur jis dabar yra?
— Aš nenoriu gilintis į šį rei-

Buvusios- Lietuvos policijoms Klubo iždininkas II. Suvaizdis su *.r P^a-
klubo “Krivūlė” metinis nariu'—.............. . ............ . ,k'Jęs Jam Knvulės
susirinkimas ir Angelų sargų 
šventės x minėjimas prasidėjo 
š.ni; spalio 5 d. 10:30 vai. ryto 
šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje šventomis 
mišiomis, kurias atnašavo kun. 
Juczevičius. Jis ir pasakė tai 
progai pritaikintą pamokslą.

Tuoj po mišių, apie 1 vai. po
piet klubo nariai su pakvietimais 
rinkosi į šaulių salę, 2417 West 
43rd St., posėdžiui. Klubas turi 
apie 100 narių, bet į metinį ir 
visuotinį susirinkimą, kur bus 
renkama naują valdyba, pirmi
ninkas p. S. Stasiūnas, atrodo, 
rado tik' apie 26 patikimus, ku
rie1 ‘buvo pakviesti į metinį su
sirinkimą: pusiau slaptai, negar
sinant' nei per radiją, nei per 
spaudą. Gal p. pirmininkas gal
vojo, kad jo pakviesti nariai pa
dės jam rankų paplojimu pasi
likti vėl valdyboje. Bet, jo ne
laimei, į susirinkimą atvyko ne
prašytas klubo narys ir jo pla
nus išardė. ■

Susirinkimą atidarė pirm. S. 
Stasiūnas,: posėdžiui pirminin
kauti pakvietė A. Reivytį, o sek
retoriauti — V. Pdcių. Pirmi
ninkaujančio .paskelbta Stasiūno 
dienotvarkė. A. A. pareikalavo, 
kad- klausimai, sumanymai ir 
diskusijos būtų tuojau po pirmi
ninko, '.'iždininko ir Revizijos 
komisijos pranešimų, prieš nau
jos, valdybos, rinkimus, nes po Į davė pelno ar nuostolio pikni- 
valdybos rinkimų diskusijos į kas ir banketas.

Tada kasininkas H. Suvaizdis i 
atsakė, kad nėra reikalo apie tai. 
čia, kalbėti, nes aš nebuvau nei ‘ 
piknike, nei baliuje, todėl nerei-į 
kia man tokių klausimų susi
rinkime statyti. Bet susirinku; 
šieji palaikė mano pusę, o pir-Į 
mininkaujantis A. Reivytis pa- j 
prašė kasininką Suvaizdį duoti į 
šių dviejų, parengimų apyskaitą,.; 
kad visi žinotų. Tada kasinin- i 
kas, aiškiai nepatenkintas, pra- ’ 
nešė, kad piknikas davė apie $57 • 
pelno, o balius — apie $108. 
‘ Toliau kalbėjo pirm. Stasiū-

pranešė apie metines pajamas 
bei išlaidas ir apie-kasos stovį. 
Kaip ir pirmininkas, iždininkas 
skundėsi, kad šįmet finansiniu 
atžvilgiu nepavyko nei piknikas, 
nei balius. Abu skundėsi, kad 
žmonių nebuvo.

Toliau sekė Revizijos komis 
jos pranešimas. Aktą perskaitė 
A. Reivytis. Kaip ir iždininko, 
taip ir Revizijos komisijos aktas 
apie kasos stovį skambėjo maž
daug vienodai. Toliau sekė klau-

Taip jau atrodo^ kad šis Kri
vūlės klubas, su-apie šimtine 
narių, yra S. Stasiūno ir H, Su? 
vaizdžio nuosavybė, kurie visai 
nesiskaito su kitų narių pareikš-, 
tomis mintimis.

Būtų labai įdomu išgirsti iš 
šių dviejų virš minėtų B. Kvik
lio knygos rėmėją, apie ką kar
tų kartmo's bylos tos knygos. Gal 
vardas “Telšių vyskupija” jucs 
taip sužavėjo? O gal tos nuo
traukėlės, kurios byloja apie Tel
šių vyskupijos ribose ruso oku
panto nužudytus dvasiškius ir

LIETUVIŠKAS PIRKLYS
bo pinigais išleisti B. Kviklio 
knygą, kuri yra tikrai istorinė, 
turinti daug paveiksiu. Ta kny
ga‘pavadinta “Telšių vyskupi
ja’. Ji per amžius bylos kartų 
kartoms apie mūsų knis ą. Sta- 

. I siūnas pareiškė, kad jis at.ducs 
. B. Kvikliui 53,000 klubo san- 
. taupas, norėdamas paremti jo 
kultūrinį darbą, kadangi visi 
klubo nariai, jau seni žilagal
viai, neužilgo išmirs ir nėra rei- 

...... kalo tuos pinigus laikyti. Abrai- simai ir sumanymai bei disku-,.. . .... . - ...
S1’^’ . , , . 1 bijoti, nes visi klubo- nariai kar-

As pirmas gavau balsą ir pa-, . ... . „ . ... ... .i, . , .... . . . . tu neišmirs. O kas liečia pini-. be kitų žmoniškų priemonių ve-klausiau, kodėl mažai žmonių ..... .. .*. . ‘ . f • ........ . gus, tai pirmiausia reikalinga I zamus gyvuliniuose vagonuose?atsilankė abiejuose parengimuo- ”
se? Į šį mano klausimą atsa
kiau pats, kad ruošėjai nemo
kėjo suorganizuoti; viską slap
tai darė, bijota pasiskelbti, pa
sigarsinti per spaudą ir radiją. 
Neaišku, kodėl klubo valdyba i i taip bijosi Naujienų, ar dėl to, 
kad jos parašo ir nesibijo para-;
syti atvirą teisybę? Juk daugelis 
žmonių skaito Naujienas ir jie 
seka visus skelbimus ir žinutes. 
Atrodo, kad Naujienų labai bi
jomasi ir jos kai kam yra ne J 
prie širdies.

Labai gaila, kad i mano klau
simą, kur kalbama apie nepavy
kusi pikniką ir balių, nei iždo! 
globėjas, nei Revizijos komisi- i 
jos pranešėjas nepranešė su-j 
šauktiems klubo nariams, kiek t

j tis jam atsakė, kad nėra reikalo .štremtuosius, nuo' mažiausio kū
dikio iki senelio, be vandens ir

parama įnašų politiniams veiks-}Ar tos šioje knygoje parodytos
• niams — ALi ui, VLIKui, spau
dos bei radijo reikalams, vienu 
žodžiu — tiems, kurie dirba Tė

vynės labui. Be to, juk B. Kvik- 
’ i lys buvo Krivūlės klubo net gar- 'ii bės narys, tačiau prieš kurį lai- pasisakė už nedavimą Kvikliui 
’ ką pats atsisakė to titulo, alsi- nei vieno cento iš^Krivulės klu- 

‘ sakė toliau būti klubo nariu.
Jeigu tai permažai, gavęs Kri
vūlės klubo pakvietimą su gar
bės bilietu į klubo banketą, 
pats tą pakvie|imą ir garbės bi- 

! lietą grąžino su prierašu, kuriuo 
atsisakęs su krivulėnais bendra
darbiauti.

Toliau Stasiūnui buvo išaiš- 
i kinta, kas per vk įas Kviklys 
i buvo Lietuves nepriklausomy- 
i bės laikais, kas iis i. uvo rusams 
j komunistams okupavus Lietu
vą, na, ir kam dabar tas ponas 
dirba. Taigi mes, kaip buvę ne
priklausomybės laikais tvarkos 
dabotojai, turime gera: pažinti 

| tokius žmones, kurie pebėga iš 
j klubo ir laukia klubo santaupų.
• Reikia atskirti grūdus nuo pelų. 

‘ j Matydamas labai neduotą
! Stasiūną ir jo draugą Suv.vzdį, 
■ pirmąjį palaikantį, paprašiau 
j pirmininkaujantį A. Reivytį su- 
! stabdyti bereikalingus ginčus ir 
į leisti susirinkusiems balsavimo 
’ keliu pasisakyti, ar duoti, ar ne- 
s duoti B. Kvikliui klubo santau- 
; pas. Stasiūnas ir Suvaizdis apie 
j balsavimą nenorėjo nei girdėti 
j ir mano pasiūlymą prašė at- 
j mesti. A. Reivytis jiems primi- 
! nė, kad čia vra klausimai-suma- 
; nymai, ir kiekvienas turi teisę- 
Į savo nuomone laisvai pareikšti.

Gavęs balsą H. Suvaizdis puo
lė Abraitį (žinoma, neminėda- 

; mas jo vardo) ir, rodydamas 
r Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas - i ji pirštu, pasakė, kad tas žino- 
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa- g118- kuris čia dai,s ka,ba- yra 

daug metų nemokėjęs nario mo- 
j kesčio, neateidavo į susirinki- 
I mus bei parengimus, ir, nors

nuotraukos juos taip paveikė? 
Tai tada turėtą būti ir kitoks 
šios knygos pavadinimas.

Pagaliau, po..visų ginčų ėjom 
prie balsavimo; Dauguma narių

daugiausia lieka bevertės ir pa
vėluotos.’ Tada buvo; pastatyta 
nubalsuoti, ir balsavimo keliu 
dauguma pritarė A.A. reikalavi
mui, kad pirma turi būti disku
sijos, :o tik po to valdybos rin
kimai. Tuo ir buvo šis punktas 
pakeistas, i 1

Pirm. Stasiūnas savo praneši
me >-ąpiei klubo. metinę veiklą ir 
jos nuveiktus darbus labai nusi
skundė, kad šįmet nepavyko nei 
klubo į piknikas, nei. banketas, 
kuris buvo suruoštas atžymint 
klubo 25 metų veiklos sukaktį.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN- 

k., ČIAM0S TREČDALĮ METŲ!

žinti ir jas užsisakyti
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, ' dabar vėl pradėjęs nario mokestį 

mokėti, neturėtų teisės čia kal
bėti ir kitus kurstyti; reiktų jį 
patį išmesti iš klubo narių są
rašo. Tada A. Raivytis jam at
sakė, kad jeigu narys serga, ar 
jam būna kitokios nelaimės, o 
nuo to atsigavęs žmogus vėl 

, grįžta į mūsų gretas, užsimoka 
duoklę, tai jis vėl yra pilnas klu
bo narys ir turi teisę savo min
tis pareikšti. O kas liečia nario 
užpuolimą kitais sumetimais,

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

1 Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu skaitytoją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

-- •• .1 ’m

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 dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dok 
Pavardė Ir vardas -------------------------------
Adresas-----------------------------------------------

kuris

Spomoriaua pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujieną pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardas................—--- ------------------------------------- -
Adresas . —— ----------------------------- —---------------------------

"• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienai dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokią įsipareigojimą. • 
Pavardė Ir vardas _------------—-------------------------------------- —
Adreaa* -------------------- —-----------------------------------------------

Gintaras Karosas judriau- kės sandėliuotos ir kur jas gali- 
sias Amerikos lietuvių pirklys.! ma gauti. Vienur paskambinam 
Jis dar neperžengė 30 melų, bet ir nustatom, kur prekės yra, o 
iš Bostono jis jau. buvo’atvažia-1 jeigu kas užsako, tai įsakoni, 
vęs bent dešimt'kar
negu dešimt. Jis čia kelis kar-1 
tus skrido, traukiniu važiavo, 
bet paskutiniu metu bent du 
kartu atvažiavo Į Chicagą.

Jis niekad nevažiuoja tiesiai 
j Amerikos lietuvių sostinę. Jis 
aplanko kiekvieną didesnę senų 
lietuvių koloniją. Jis aplanko 
New Yorką, jo priemiesčius; su
stoja Clevelande, Pittsburghe, 
Baltimorėje, kartais ir Wash- 
ingtonan užsuka, o vėliau trau
kia tiesiai į Chicagą. Dažnai su
stoja dar ir Gary bei Valparai
so-, kur dar yra apsigyvenęs di
dokas lietuvių skaičius.

Jam žinomi pakeliuje visi lie
tuviai, kurie ką nors turi ir pa- 
keliuje gyvena. Jis sustoja su 

: jais pasikalbėti, pasako, ką jis 
t gali parduoti ir ką jis gali ki-

Mokytojas: “Bobi, pasakyk ttems parduoti. Jis nieko neper-' 
mums, kuomet yra piuties lai- ka- Prekes ima komisan,- o kai 
kotarpis9” Į parduoda,, tai. pinigus sumoka.

Bobi: “Nuo lapkričio iki ko-’ Važiuoja jis automobiliu. Sa
vo mėnesių”'. ,vo mašina jis pažįsta. Jis gali

Mokytojas: “Bobi, aš stebino- pataisyti kiekvieną mašinos su-, 
si kad tu sakai tokius nevaisin- stenėjimą. Anksčiau jis važinė
mis mėnesius. Kas tau sakė, kad dav0 senu buicku, o dabar jau 
jie yra piuties laikotarpis?” j važinėja lengvu japonišku sunk-

Bobi: “Tėvelis; jis yra van- vežimiu. Mašina pilna įvairiau- 
dentiekio taisyltojas”. -siu reklaminių lapų. . _ ____
__ _________ ______________ J didžiausią kolekciją jjs nėra nuolatinis darbininkas.

bo kasos pinigų.
Dar kurį laiką pasiginčijus, 

buvo prieita prie'valdybos rin
kinių. Į valdybą buvo' pasiūly
tos kaip pilnateisės narės astuo
nios moterys. Naują valdybą iš
rinkus, susirinkimą užbaigėm 
sugiedojus Tautos himną.

P. Stasiūnas, supykęs ir su
spaudęs kumštį, priėjo prie Ab- 
raičio ir jam pagrasino pitkais 
žodžiais, kad jis ji padarysiąs 
labai mažyčiu. Po to kur tai pra
puolė. Vėliau ir vėl pasirodė, kai 
jau šeimininkių buvome vaiši
nami ir kalbėjomės, juokdamie
si iš susirinkimo-nuotykių.

Klubietis

ENERGY 
WISE #

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be ą Bom Loseri

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

e RŪPESTINGAI ISPILDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Išėjusi ii apaudoe ir galima gauti knygą nnkojv 

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pactan- 
daryti jtakos J kraito politiką. 102 pal. Kaina <1.56.gss

Knygo« bus Išsiųsto*, jei I1J5Ą čeki* artu Money Orderi* 
bu* pasiųsta* tokiu adresu:

ių. Daugiau 1 kada ir kokių prekių reikia siųs
ti. Mes dirbam ofise. Pas mus 

'liek daug darbo, kad turėjome 
įsivesti kompiuterį. Be jo mūsų 
prekyba neitų. O kompiuteris — 
tai brangus dalykas, bet jis pi
nigus neša. Be jo mes negalėtu
me daryti tokios apyvartos. Mes 
žinome, kad ateityje mūsų biz
nis dar padidės.

— B'et man nepasakėte, kas 
pas Jus dirba?

— Pas mus dirba tiktai ke
turi algas gaunantieji žmonės,
— atsakė biznierius. Gintaras 
Karosas. Trys kiti ir aš. Bet aš 
veik visą laiką važinėju, prekes 
parenku, užsakau, adresus su
tvarkau.

— Viską, reiškia, 
Drunga? — paklausėm.

— Ne, Drangos pas mus nėra,
— mums atsakė Gintaras. :— 
Drangos jau seniai nėra...

— Tai kodėl? Juk jis buvo 
pagrindinis šios prekybos orga
nizatorius... .

— Ne, jis yra filosofas, — at
sakė. — Jis yra istorikas, moks
lininkas, jis tinka tyrinėjimams, 
politikai, bet jis netinka preky
bai. .. Jis ir dabar su mumis 
dirba, kai mums jo reikia, bet

kalą, bet noriu pasakyti, kad 
Drunga yra filosofas, ne biznie
rius. Kai mums reikia ką nors ’ 
parašyti, tai mes prašom Dran
gos, nes jis turi filosofinių idėjų.

— Bet juk matai, kad visų 
ardytojų laikotarpis jau baigia
si. Jie gyrėsi, kad laimėjo stip
rias pozicijas Kongrese, o dabar 
jie visi iššluoti. Iššluoti iš Bal
tųjų Rūmų, kur jie niekad stip
rūs nebuvo; iššluoti iš VLIKo, 
kur pats VLIKas leido jiems 
sauvaliauti, bet dabar viskas 
baigiasi. Jie priėjo prie savo ke
lionės galo... j

— Aš ne politikas ir aš nepo
litikuoju, — baigė Gintaras Ka
rosas, — bet aš dabosiu, kad 
mūsų bendrovė bujotų ir vestų 
gerą lietuvišką prekybą. Aš pats 
matau, kaip lietuviškai nekal
bantieji Amerikos lietuviai do
misi mūsų darbu. Jie užsakinėja 
mūsų prekes, perka viską dova
noms. Iki šio meto niekas nepa
jėgė išvystyti- to'kios milijoninės 
prekybos, kurią mes pradedame 
statyti ant kojų. Kiti bizniai su’ 
mirtimi ar nepasisekimais gali 
sustoti, bet mes bujojam didelės 
depresijos laikais, — pasakė sa
vimi pasitikėdamas ir savoricelią 
gyvenime radęs Gintaras Ka
rosas. \ Reporteris

tvarko

Atsiųsta paminėti;
• SPEAK UP, 11 nr.,. prieš, 

komunistinis mėnesinis laikraš
tis anglų kalba. Leidžia ir reda
guoja G. Urbonas. 24' puslapiai, 
pilni vertingų straipsnių, infor
macijos apie komunizmą ir apie 
prieškomunistinę veiklą. Reikia 
laikraštį pamatyti; kad galėtum 
pilnai įvertinti. Kainuoja me
tams $10, atskiras numeris 75 ■ 
centus. Rašyti: SPEAK UP, P. 
O. 2E2 Station “B”, Toronto, 
Ont, CANADA, M5T c 2w2.’

lietuviškų karalių ir karalienių.
J Jis lietuviškai kalbėti nemokan
tiems lietuviukams rodo Jogai
los ir Kęstučio paveikslus^ pa-1

I pasakoja kokia didelė buvo Lie- vejg r
:tuva, kurios jie niekad nematei —Dranga.nuėjo į Keleivi jam

’ ta a rl A f i n iic? -niix’oafi i

— Tai pabijojote, kad jūsų 
bendrovės nenuvestų, kaip nu
vedė Keleivį? . '

— Jis Keleivio niekur nenū- 
— Gintaras tuojau atsakė.

. ir apie ją negirdėjo. Tų paveiks-1 padėti, o jis padėj-cf nuvesti į 

. In nafc G-inforac iic i•lų pats Gintaras neparduoda, jis 
susidomėjusiems duoda savo 

į sandėlio adresą, pasako kiek vi- 
■sa tai kainuoja ir pataria para
šyti užsakymą su čekiu.

j Gintaras pardavinėja Lietuvo’s 
praeitį. Dabartinės Lietuvos jis 

Į neturi nieko pardavimui. „Da- 
' bartiniai lietuviai šiandien netu
ri reikalingų .prekių, jei neskai
tyti lietuviškų sūrių ir kumpių. 
Jis pardavinėja viską, ką lietu
viai Jietuvės ar Lietuva yra tu
rėjusi. Jis suorganizavo milijo
ninę prekybą vedančią bendro
vę. Gintaras pajėgė atspausdinti 
nedidelius lietuviškų prekių ka- 

Į talogus ir siuntinėja tiems JAV 
lietuviams, kurie turi pinigų. Jie

skepetaites, klumpes, šliures, si- 
; jonus, pypkes, mėlynes, rank- 
' šluosčius...
j Biznį pradėjo GintarasJ vie- 
i nas, o dabar jau turi keturis 
Apmokamus tarnautojus. Jie 
( dirba dieną ir naktį, norint pa
tenkinti lietuvių kilmės žmonių 
reikalavimus.

— Tai kas pas Jus dirba? — 
paklausėme.

— Pas mus dirba visi jauni 
darbininkai. Jie žino, kur pre-

WORMS 
CAN 
KILL 

YOUR 
DOG

Don't give them, 
the chance... use

A Sergeants
//>' pt* CAre pCOpiQ

AM R-rtmoM i/-'Q r-.a 2A23O

kapus...
—* Drunga į kapus jo nenu- 

vedė;

Ūkininkas (diktuodamas. sa
vo palikimo raštą): “Aš palieku 
savo žmonai 5,000 frankų”.;.

Advokatas: “Bet ji gana jau
na galvoti apie naują ištekėji
mą. Ar tamsta nedarai jokios 
pastabos dėl to?”

Ūkininkas: “Taip, jeigu ji iš
tekės vėl, ji gaus 10,000 fran-

Advokatas: “Bet tai yra d vigu 
ba. Paprastai sumažinama to
kiu atveju”.

Ūkininkas: “Bet aš norėčiau 
nelaimingam vyrui bent ; kiek 
atlyginti”.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės 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 dainą 
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 j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ 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 Jašinskd 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. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose,T739 So. HaJsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidom*.
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zacijoį vądąį rei^ąjąvo, tada butų aišku, kodėl susitari
mas neįvyko, kaip rašo St. Barzdukas — “baigėsi be re
zultatų”. O mesti kaltinimą, nežinant susrtarnpui pa
teiktų sąlygų, tai St. Barzduko demągogiją.

Jis puola VLIKo partinę daugumą ir ją kąltiĮia, kum 
ji įstūmė dr. K. Bobelį į VLIKo prięšakį. Bet toks, keti
nimas yra jo liguista nepakanta dr. K. Bobelio asme
niui. Tai rodo, kad šis žmogus nepajėgia objektyviai rei
kalo svarstyti, kad jam jokie demokratiniai principai 
neegzistuoja. Toks puolimas roję, kad jis. daugiau vado
vaujasi neaptvardyta nepakantas ajstęa daktaro asmeniui.

‘Jis taip pat rašo, kad daugelis baiminasi dėl dr. K. 
Bobelio atėjimo. Norėčiau jo paklausti, kas gi tą daugu
mą sudaro, kuri baiminasi dr. K. Bobelio atėjimu ? Matyt, 
jis galvoja, kad toji dauguma — tai jis ir jo bįčiuhąi. 
Nejaugi, tokių būtų dauguma? Jeigu, tokia būtų tięsą, 
tikrai būtų liūdna. Atrodo, kad St. Bąrzdukąs šių,o at
veju nesusigaudo, kadangi tai, ką jis rašo, yrą netiesą. 
Mūsų visuomenė žino, kad dr. K. Bobelį išrinko ne ma
žuma, o jį išrinko didelė dauguma. Toji dauguma juo 
pasitikėjo ir jį išrinko Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininku. Už tai mūsų visuomenė turėta būti 
dėkinga Dievui ir daugumai, nes jį neapsiriko. .

St. Barzdukas rašo dar daugiau. Jis tvirtina, kad 
dr. K. Bobelio dėka atsirado nesutarimai, nesusiprati
mai, kivirčai. Čia St. Barzdukas klysta, nes nemato, ar 
tiksliau pasakius, nenori matyti faktų. Todėl jis ir rašo 
netiesą. Kyla klausimas, nejaugi St. Barzdukui netiesą 
yra brangesnė už tiesą? Kas gi tuos nesutarimus ir ki
virčus kelia? Ar ne tie, kurie laiko užgožę LB-nę, kurių 
tikslas į savo rankas paimti ne tik ALTą, VLIKą, bet ir 
BALFą. Pagaliau, kas sukėlė VLIKo posėdžio metu er
zelį, ar ne LB-nės pasiųstas ryšininkas?

Be to, turėtų St. Barzdukas bent kiek gėdos dėl jo 
pomėgio pravardžiuoti tuos, kurie ne taip galVbjar kaip 
jis. Buvusiam nepriklausomos Lietuvos mokytojui, moki
nusiam Lietuvos mokyklose ir aūklėjūsiam jaunimą, kp- 
liotis rusu kalbos būdu sukombinuotu kažkokiu nelietu
višku “reorgu”, tai tikrai gėda, nes nesideriną su gar
bingo lietuvio mokytojo garbe. O jis juos niekina dėl to, 
kad jie žino ir įspėja kitus nepasitikėti okupanto klastą, 
nepasitikėti kolaborantais.

Kam kam, bet St. Barzdukui reiktu sekti visa lietu
višką spaudą, kad žinotų, ką galvoja ir rašo kiti. Šian
dien tie, kurie teskaito tik Draugą, nesiorientuoja, kas

rrt

M, ŠILEIKIS

Jau laikas St Barzdukui suprasti 
savo klaidas

Stasys Barzdukas kurį laiką buvo nutilęs, bet lap
kričio mėn. 11 d. Drauge vėl pravėrė savo burną ir išsakė 
savo nuomones apie PLB-nės ir VLIKo valdybų atstovų 
pasitarimą, kuris dėl nuomonių išsiskyrimo, kaip jis rašo, 
baigėsi be rezultatų. Tat, jo galvoje kilo toks klausimas, 
ar geriau būtų apie tai nutylėti, ar šią žinią visuomenei 
pranešti? Mano nuomone, kam-įs viso kelti tokį klau
simą, juk gyyenąų.tcdeiūo'ki'atintame ^karste tokią žinią 
visuomenei reikfų pranešti, žinoma, jis taip ir padarė. 
Tik gaila, kad jo pranešimas buvo klaidinantis, vien- 
puąįšl^is, nepilnas, Tų pasitarimų nesėkmė būtų geriau 
paiaiškėjusi, jei St, Barzdukas būtų pirmiausia atskleidęs 
visuomenei, kas gr yra Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, kada jis buvo įsteigtas ir kuriam tikslui ir 
ką jis atstovauja. Atrodo, kad St. Barzdukas iki šiol ne
supranta ar nenori suprasti, kas gi iš tikrųjų yra Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, arba, kaip jį 
įprasta sutrumpintai vadinti — VLIKas. u

Matyt, nežino, kad VLIKas yrą Tautos atstovybė, 
kuri atstovauja šiuo metu pavergtą Lįetųvos tautą. Jei 
taip, ar nebūtų naudingą ir reikalinga, St Barzdukui šį 
klausimą pastudijuoti, įsigijus mūsų neeilinio teisininko 
parašytą ir neseniai, atspausdintą knygą “Ir šviesa, ir 
Tiesa”? Jis tada sužinotų, kas yra ir Lietuvių Bendruo- 
menė. Mat, ji, pagal Lietuvių Chartą, yra tik lietuvių peiklą Juk LB.nės va(Jai dar ikį -iol n isakė; kokia 
išeivių prganizaciją. ir ji neatstovauja pavergtosios Tau- * - - - - 
tos. Ji įsteigta to minėto Komiteto, kuris jai nustatė ir 
jos veiklos baras. Aišku, ji nėrą joks politinis veiksnys, 
o tik organizacija. Bet ir ji gali savo veikla paremti lais
vinimo veiksnius. LB-nė savo prigimtimi nėra lygi Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui. Jeigu St. Barz
dukas kartą suprastų ir- gerai įsigilintų, kas yra VLIKas 
ir kas yra LB-nė, tada tikriausiai nerašytų Drauge to-. 
kių visuomenę klaidinančiu pareiškimų.

Be to, skelbiant apie valdybų pasitarimų nesėkmę, 
visuomenė būtinai turėtų žinoti, ko LB-nės vadai reika
lavo iš Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, kokias 
statė sąlygas susitarimui. Tik žinant, ko LB-nės organi-

vyksta mūsų išeivijoje. Todėl tenka nustebti ir Sf. Barz- 
duklo klaidžiojimu, jis net nežino, kokie, LB-nės uždavi
niai. Jis blaškosi, pravardžiuoja, jis neva mano, kad tuo, 
atstatys pairusią vienybę. Jis turėtų įsisąmoninti, kas. 
suskaldė LB-nę ir kas gali jai vienybę sugrąžinti. Matyt, 
jis ne tik nenori žinoti, bet ir girdėti, kad LB-nė JAV-se 
pasimetė, ji nukrypo nuo savo veiklos'barų, ėmėsi raustis, 
po laisvinimo veiksnių pamatais, tuo būdu dvigubinti.

turi būti laikysena su pavergta Lietuva, su okupantą, 
samdiniais, kapsukiniais kursais ir pan. šiandien nieki
namų “reorgų” dvasios ne tik nori, bet ir reikalauja 
mūsų pavergtieji broliai. Juk kovojančiai dėl pavergto
sios Tautos laisvės išeivijai yra nepriimtina vienpusiška, 
detentė, kai okupanto agentai bando rodyti bolševikinius, 
filmus Jaunimo Centre; nepriimtini pavergėjo atsiųstųjų 
solistų koncertai, nepriimtini kapsukiniai kursai, nei mo
kinių vežiojimai į okupuotą Lietuvą, kurių kelionpinigius 
apmoką “Rodinos” (Tėviškės) draugija. Mums nepriim
tini iš okupuotos Lietuvos atvykusieji agentai, kurie mū
sų turčių salionuose prie turtingai valgiais apkrauto sta
lo bei bonkų gausos lengvatikiams “išmazgoja” smegenis,

ji priėjo prie jo. kitonišku būdu: 
sunkenybių, *sukrėtimų, “didžio
jo žemės drebėjimo”, asmeninio 
gyvenimo suirimo ir kentėjimų 
keliu.. Tačiau jis yra įsitikinęs, 
kad šis naujasis džiaugsmas yra 
stipresnis, gilesnis, pastovesnis 

i ir nenutraukiamas nei šitam, nei 
anam pasaulyje.

Bėt jei jam pavyko per ken
tėjimą pasiekti džiaugsmą, ku
rio niekas nei šiame, nei aname 
pasaulyje negali suardyti, tai šis 
kelias yra atviras kiekvienam 
kitam, kuris turės drąsos rizi- 

'kuoti eiti tuo pačiu laimės atsi
žadėjimo ir kentėjimų keliu. 
Pasiekęs džiaugsmu per baimę, 

'gaąrd ragino kitus neieškoti “len 
gvesnio”, bet ieškoti “sunkes
nio”: bijoti, drebėti,'’kentėti ir 
tuo rasti išganymą savo sielai, 

'savo egzistencijai.
3. Hęideggerio rūpesčio filosofija

Pradžioje, kaip nesunku su- 
' prasti, Kierkegaard net savo tė
vynėje buvo laikomas tik keis
tuoliu, iš kurio galima buvo pa
sijuokti, bet į kurį neverta buvo 
rimtai žiūrėti. Tačiau, kai Ęu-. 
ropos intelektualinis gyvenimas 
pradėjo darytis painesnis, vienas

(Tęsinys)

Tikėjimas.. Naivus, primity
vus, primityvesnis, net už nekri
tišką dogmatizmą, tikėjimas “to
dėl, kad tėvas taip pasakė.” Vi
sais atvejais ne filosofinis racio
nalistinis •'tikėjimas, ir Kierke
gaard. nesigaili ,sarkazmo tiėrns 

. filb^ofamsį kurie Iriasi; kad jie 
galį įrodyti Dievo, buvimą. Čia 
Kierkegaardas buvo vienas iš pir 
miausių ir įtakingiausių ąrąęio- 
nalizmo, iracionalizmo ir net an 
tįrąęionalizmo pirmtakų.

Kentėjimas.. - “Teisybė, ken
tėjimas yra bendravimas su Die
vu, ašarų paktas, kuris yra toks 
grąžus”, rašo jis savo dienaraš- 
ty. Kentėjimo glorifikaciją ga- Į drebėjimą ir kentėjimą, Kierke- 
lima rasti kiekvienam jo veika- 
.lę. Jos apogėjus pasiektas “Krikš 
čioniškuosiūose traktuose”, .kur 
jis vaizduoja septynis džiaugsmo

.— seistiBĮOsjĮne ht si ‘feęųjfąi 
-uojf aod snųret5ĮOĮsed- ‘srųusdtei 
džiaugsmas dėl minties, kad ne
laimę yrą palaimą “Modgang 
er Medgang”, “Advęrsity is Su
ccess”).

Tokiu būdu Kierkegaard, ku- 
. ris. 1838 mętais, džiaugsmo en
tuziazmo pagautas, pradėjo būti 
filosofu, dabar, 1848 mętais, vėl 
grįžta prie džiaugsmo. Teisybė, kitas pradėjo domėtis Kierkega^

St. Barzdukas kalba apie teisinius principus, normas. 
Norėčiau jo paklausti, kokių principu bei visuomeniškų 
normų LB-nės vadai .laikėsi, kai jie balsavimo metu 
Į LB-nės Tarybą balsus sufalsifikavo?

Pagaliau, mūsų visuomenei jau įgriso iki gyvo kaulo 
puolimai ALTos, VLIKo ir jo pirmininko. Ji laukia pozi
tyvių, vienybę puoselėjančių straipsnių. 0 ypač iš žila
galvio, buvusio mokytojo, lituanisto. Reikia tikėtis, kad 
ir St. Barzdukas. kartą supras savo klaidas.

A. Svilonis

ardu: iš pradžių Vokietijoje, vė
liau, ypač po Brandeso veikalo 
apie Kierkęgaardą pasirodymo, 
pačioj Danijoje ir Skandinavijo
je-

Teisybė, Kierkegaard buvo 
nukrypęs į savo egzistencialinio 
ieškojimo kelią dėl jo gyvenime 
įvykusio “didžiojo žemės drebė
jimo”, dėl asmeninio gyvenimo 
sukrėtimo. Tačiau jis pats save 
laikė “audros paukščiu”, ir jo 
jautri dvasios klausa jau tada 
girdėjo iš tolo besiartinančios 
audros griausmus. Ilgainiui ki
ti pradėjo nerimauti. Didysis 
dviejų amžių persilaužimo poe
tas, Rilke, poezijoje įkūnijo 
tuos pačius jausmus ir tas pačias 
tendencijas, kurias męstiranda- 
me Kįerkegaardof mosofijoje-

• Pagaliau Europos ir viso pasaUT 
lio “didysis žemės drebėjimas”, 
Pirmasis Pasaulinis karas, iš pa-

• matų sugriovė -ne tik daug fizi
nių, gėrybių, bet t? palaidoj o ir 
viešpataujantį optimizmą. Hė
gelis, Schellingas, Comte, Mil? 
lis ir Spenceris. buvo pamirštu 
Visur atsirado noras, ir reikalas 
surasti naują,- pastovesnį ir gi
lesnį filosofijos pagrindą. Dani
joje ir Amerikoje pradėjo rim
tai domėtis Kierkegaardu, vers-

. V ir leisti jo vęikalus, rašyti apie 
ji knygas ir disertacijas (liki
mas, kurį Kierkegaard pramatė 
;r kurio jis labiau už viską bijo
jo)-

(Bus daugiau)

— Federalinio Rezervų ban
ko viceprezidentas Frederick 
Schultz mano, kad ir 1981 me
tais infliacija nebus sumažinta.

-—Los Angeles Pramonės ban
kas sutiko susijungti su Kali
fornijos Mitsui banku, kuris 
yra Tokijo miesto Mitsui ban
ko skyrius.

A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJA 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Rašo SENAS BIČIULIS

(Tęsinys)

Inž. K. Karazija

Tačiau pats mokslo ir mokymo lygis anų me
tų Lietuvos mokyklose vis dėlto, deja, nebuvo 
aulšo lygio. Ląbąi trūko gimnazijoms ir vidurį 
. .?s mokykloms cenžuotų mokytojų. Mat, iš viso 
nedidelis tietux iu skaičius mokytojavo carinės 
Rusijos grmrazijose ar panašiose mokyklose ir 
tai daugiausia plačiojoj Rusijoj. Ne vienas iš tų, 
kurie jose mokytojavo, jeigu jie buvo baigę uni

versitetus, dabar tapo profesoriais Lietuvos uni
versitete, kiti gi tapo diplomatais, karininkaiį 
bankininkais ir kitais aukštais valdininkais arbą 
tarnautojais valdžios įstaigose ar privačiose įmo
nėse, nes visur trūko tinkamiau pasiruošusių žmo
nių. Tad į gimnazijas mokytojais daug kur pa
tekdavo niekur kitur nepritapę žmonės, becenziai 
ir be pedagoginės praktikos, Progimnazijoje ar
ba vidurinėse mokyklose daug kur dėstė anksčiau 
buvę pradinių mokyklų mokytojai ir t.t. Taip pąt 
nebuvo ir geriau paruoštų, vadovėlių bei sistemą- 
tingesnių mokymo programų.

Reikią džiaugtis, kad dar karo metu, numa
tydami ateitį, bent dalis Lietuvos Tarybos narių 
Vilniuje (M. Biržiška, P. Klimas, A. Smetona, Ą. 
Stulginskis ir kt.) greta savo tiesioginių pareigų 
skubos keliu ėmėsi rengti vadovėlius lietuviškoms 
mokykloms. Žinoma, tai daugiausia buvo tik “bė
dos vadovėliai”, bet vis dėlto jie padėjo sumažinti 
tą didžiulį vadovėlių badą, šiems vadovėliams 
leisti buvo panaudoti amerikiečių lietuvių pinigai, 
kuriuos 1913 m. Amerikoj surinko dr. J. Basana
vičius ir Martynas Yčas. Faktinai jie buvo atvykę 
čia rinkti aukų didingiems Tautos Rūmams, ku
riuos buvo numatyta pastatyti Vilniuje. Deja, 
1914 m. kilęs karas sutrukdė jų statybą, bet ame
rikiečių lietuvių suaukti pinigai vistiek nuėjo ge
ram tikslui, nes iš tų vadovėlių mokėsi tūkstan- 
čai gražaus lietuviško jaunimo.

Be to, daugelis mokytojų tuomet įpratino mo

kinius užsirašinėti mokytojų pasakojimus, jeigu 
nebuvo tų mokslo dalykų vadovėlių arba moky
tojai norėdavo esamus vadvėlius pąpidyti. Patys 
mokiniai stengėsi papildyti savo žinias, skaityda
mi daug knygų, klausydami visokių paskaitų ša
lia mokyklų. Tad ir tokias mokyklas baigę moki
niai pajėgdavo, palyginti, gerai studijuoti ne tik 
Lietuvos universitete, bet ir Vakarų Europos ar 
ir kitų svetimų kraštų universitetuose ar aukšto
siose mokyklose.

Lietuvos gimnazijų ir kitų mokyklų mokslo 
ir mokymo lygis žymiai pakilo antrame nepri
klausomybės dešimtmetyje. Tuomet vis daugiau 
pradėjo atsirasti universitetą baigusių cenžuotų 
mokytojų, kiti gi mokytojai pamažu įsigijo rei
kiamą cenzą ir kartu didesnę pedagoginę prak
tiką. Pačios mokymo programos buvo daug ge
riau suderintos ir rūpestingiau parengtos, atsira
do daug naujų ir geriau paruoštų vadovėlių. Buvo 
pastatyta nemaža naujų rūmų gimnazijoms ir 
kitoms mokykloms, kuriuose jau buvo erdvūs ka
binetai fizikai, chemijai ai’ kitoms mokslo šakoms tos mokyklos mokytojų, kurių tarpe buvo keletas 
ir puikios salės kūno kultūrai ir sportui.

8.
Rokiškio valstybinę gimnaziją Kazimieras 

baigė 1926 m. pavasarį ir nutarė rudenį vykti į 
Kauną ir stoti į Lietuvos universitetą. (Vytauto 
Didžiojo vardą šis universitetas gavo tik 1930 m., 
kai buvo visoj Lietuvoj labai iškilmingai minima 
500 metų sukaktis nuo jo mirties.) Gimnazijoje

besimokant, mėgiamiausi dalykai Kazimierui bu
vo istorija, geografija ir iš dalies visuomeniniai 
mokslai. Tad ir universitete pasirinko Humani
tarinį fakultetą ir jame istoriją, kaip svarbiausią 
mokslo šaką. Tų metų rudens semestre universi
tete tebeskaitė senosios istorijos ir visuotinės is
torijos paskaitas prof. Aug. Voldemaras, o Lietu
vos istorijos — prof. dr. Jonas Yčas. Kazimieras 
sakydavo, kad abu profesoriai skaitė įdomiai. 
Auditorijos būdavę pilnos klausytojų.

Tačiau ne vien tik istorija ir panašūs moks
lai tuomet domino Kazimierą. Gimnazijoj jis buvo 
pasižymėjęs kaip neblogas piešėjas, tai jį dar 
traukė ir meno mokykla. Tad sekančiais metais 
jis ir įstojo į Kauno meno mokyklą. Būdamas jau
nas ir tvirtas, Kazimieras manė, kad jis pajėgs 
kartu lankyti universitetą ir dar šią mokyklą, bet 
pasirodė, kad tai vis dėlto sunkiai derinamas da
lykas. Meno mokyklos jis negalėjo reguliariau 
lankyti ir po metų jis iš jos išstojo. Bet per tą 
trumpoką laiką jis plačiau susipažino su daugeliu

žymesniųjų Lietuvos dailininkų ir skulptorių. 
O iš mokinių eilių vėliau iškilo taip pat visa eilė 
gabesniųjų jaunųjų dailininkų. Tos mokyklos nors 
ir neilgas lankymas Kazimierui vėliau buvo nau
dingas, kai j.'s pradėjo studijuoti statybą ir jam 
tekdavo nemaža braižyti, o kartais šį bei tą nu
piešti. (Bus daugiau)

1 — Naujienos, Chicago. Ill.. Tuesday, Nov. 25, 1980
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

”Ji» surinko juos į vi«t<, kuri hebraiškai vadinama Armag^don" 
(Apreiškimo 16:16)

16. Apie šitą pažadėtąjį “ainį” rašė pranašas Izaijas: “Nes mums 
gimė kūdikis ir mums duotas Sūnus, ir jo viešpatavimas padėtas 
ant jo peties; jis bus vardu: Stebėtinas, Patarėjas, Galingasis Die
vas, Busimojo amžiaus Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpa
tavimas dauginsis, ir ramybei nebus galo; jis sėdės Dovydo soste 
ir jo karalystėje, kad ją sustiprintų ir paremtų teisinu ir teisybė 
nuo dabar ir per amžius. Kareivijų Viešpaties uolumas tai pa
darys”. — Ižai jo 9:6,7.

Labiausiai atsižymėjęs dalykas tame pažadėjime api? būsi-j 
mą teisybės viešpatavimą, yra piktųjų jėgų apgalėjimas, die- • 
viško's stebuklingos visagalybės garantuojamas. Pranašo paminė
tasis “Sūnus” yra Kristus, ir toliau dar pasakyta, kad viešya.a- 
vimas bus ant jo “peties”.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5241 So. Mozart, Chicago. IL.60C29
<«• «,

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«a»<b«ct*r Community ktinikac 
MmUcIrm direktorių*

“Lietuvos Aidai”

VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPKCIALYM AKIŲ LIGOS 

3907 W«*» TOM Strwt 
Valandos pasai aoAtarim*.

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. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telėf. 778-5374

Laidotuvių Direktoriai
Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

POVILO TAUTVAIŠO NETEKUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Teh 226-1344

Mažeika S' Evans

OPTOM1TRISTAS
KALBA UETŪVBKA1 

2611 W. 71 St T*L 737-5149
Tikrina akia. Pritaiko aJdniua

^contact

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—i popiet,

— Illinois universiteto vado
vybė nutarė pakelti mokesti už 
mokslą. Pirmųjų ir antrųjų me
tu studentams pakels 9.7 nuoš. 
ir jie mokės $748 metams. Vy
resniųjų studentų mokestis pa
kils 17.2 proc. ir bus $798 me
tams. Trečiųjų ir ketvirtųjų me
tų studentai mokės daugiau, nes 
jų mokymas brangiau kainuoja 
dėl to, kad jų klasės mažesnės.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

— Lenkijos prezidentas Hen
ryk Jablonski, gavęs vyriausy
bės pranešimą, kad Aukščiau
siasis teismas pasisakė -7 bal
sais prieš 0, nutarė leisti Len-

teodrt *raltHta, Sime. MOTRRy Ilfce. os darbininkams organizuoti 
otatt WMT 59?* 3YR3IT f unijas be komunistų.

OFISO V Alų pinu aatnul, tra&aa. 
tr peakt. 3-4 ir *-8 vaL vak. Utadir 
oiaia 3-4 vaL poptet ir ldt« lafc

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAA-PBOTEZISTA51 

i Apmxal - Protezai. Med. ban- 
I d etai. SRedaH *e«*ibe toleot

PRaapact Ė-5RM

FLORIDA

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doans.
Bebre you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this’ 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain retiever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles Joosėn-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

žinia apie netikėtą šachmatų 
meistro Povilo Tautvaišo mirtį 
pritrenkė ne tik šachmatinin
kus, bet ir visus velionio' drau
gus, pažįstamus ir gerbėjus...

š. m. lapkričio 17 d. Evanso 
koplyčioje susirinko labai daug 
giminių, draugų ir pažįstamų — 
o, gal, net ir nepažįstamų, — no
rėjusių atsisveikinti su A.A. Po
vilu ir tarti jam paskutinį sudie.

Inžinierius Kostas Burba,
A.A. Povilo vaikystės ir jaunys-1 liau), bet, atvykęs į JAV, tiks- 
tės draugas, pasakė turiningą at
sisveikinimo kalbą, kurioje iš
skėlė velionio asmenybės taurias 
savybes ir jo dvasinių interesų 
įvairumą. A.A. Povilas domėjo
si ne tik šachmatais, o' taip pat 
menu, literatūra, muzika, poli
tika, sportu (buvo labai geras 
plaukikas, žaidė tenisą), be to, 

I turėjo gerų gabumų matemati
kai, mėgo nepiktą humorą, bu
vo labai socialus.

• Trumpai suglaudus, galima 
i būtų pasakyti, kad inž. K. Burba 
savo kalboje nupiešė velionio 
Povilo, kaip žmogaus, paveikslą.

Šių eilučių autoriaus uždavi
nys buvo lengvesnis: aš kalbė-

. jau apie velionį Povilą, kaip 
šachmatininką. Žino’ma, šach
matuose, žmogaus sukurtame 
žaidime, neišvengiamai pasireiš- 
kia žmogaus savybės, kaip an- 

I tai: garbės troškimas, atsparu
mas. kantrybė, sugebėjimas 
“šachmatiškai” matyti ir galvo
ti, pasipitkinimas savim, neti 
nusiminimas ir neviltis. Ne be bergo pirmenybes.
reikalo sakoma, kad sunkiausia JAV 1949 metais laimėjo Bos-
— šaliai žiūrėti į pralaimėjimą, 
ypač, kai pralaimima, padarius, 
Kaip kad šachmatininkai mėgs
ta sakyti, kvailą (t. y. aiškią) 
klaidą. Pralaimėjęs gerą parti
ją, o lai įvykdavo labai retai, 

| A.A. Povilas niekad nerodė ne-

pasitenkinimo ir nesistengė ku
riuo nors būdu parodyti — ypač 
silpnesniam — priešininkui, 
kad jo, priešininko, pergalė ne
buvo užtarnauta.

Nors meistro titulą Povilas 
jau turėjo nuo 1937 m. Lietu
voje ir, be to, gyvendamas Vo
kietijoje iki emigravimo į JAV, 
labai gražiai buvo pasirodęs, 
sakyčiau tarptautiniuose turny
ruose (aš juos paminėsiu vė-

liau, j Čikagą, turėjo visdėlto iš
kovoti taip vadinamą meistro 
“rating’ą”, o, būtent, pasiekti 
2200 taškų, kuriuos jis lengvai 
ne tik surinko, bet ir žymiai bu
vo prašokęs: jo aukščiausias 
“rating”- buvo 2363! Sužaidęs, 
būdamas meistras, JAV dau
giau, kaip 300 partijų, Povilas 
gavo amžinojo meistro titulą 
(angliškai Master for life).

Gyvendamas Vakarų Vokieti
joje, Povilas btivo pasiekęs la
bai gerų rezultatų. Blomberge 
1945 m. laimėjo' ahtrą vietą 
tarptautiniame turnyre. Aug
sburgo turnyre pasidaino III-IV 
vietas su vokiečių didmeisleriu 
F. Saemisch’u (Zemišu). 1947 
metais laimėjo' kartu su rusų 
meisteriu Selezniovu DP pirme
nybes. 1948 melais laimėjo tarp
tautinį turnyrą Oldenburge (da
lyvavo 18 meistrų, iš įvairių vie
lų ir įvairių tautų). Padėjo 
Schw. Gmuendo lietuviams lai
mėti du kartus Rytų Wuertem-

tikras: gal, 8 kartus Illinois, o j 
7 kartus — Čikagos, bet lai nėr 
taip jau labai svarbu).

Nors Povilas Vaitonis buvo 
du kartus laimėjęs Kanados pir- j 
menybes ir gavo tarptautinio 
meistro titulą, bet, visdėlto, Po
vilo Tautvaišo indėlis į lietuviš
kus šachmatus, mano manymu, 
žymiai reikšmingesnis, negu Po
vilo Vaitonio, o taip pat, negu 
Arlausko Australijoje.

Į Šermenis buvo atsilankę ir 
amerikiečių šachmatininkų — 
Helen E. Warren, Illinois Chess 
Bulletin redaktorė, su savo vy
ru Angelo Sandrin ir, turbūt,., 
dar vienas kitas man nepažįs
tamas.

Ponia Helen Warren tarė la-.' 
bai gražų ir jautrų atsisveikini
mo žodį, kurį baigė, pasakiusi: 
Good-byle, Paul!

Liūdna, kai jaunesnieji palydi 
amžinybėn senesniuosius, bet 
dar liūdniau, kai žymiai vyres
nis turi tarti jaunesniam pasku
tinius alsisveikniimo žodžius: 
Tebūnie Tau, brangus Povilai, 
lengva Amerikos žemelė!

Aleksandras Zųjus

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

EUDEIKI
GAIDAS --DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1 No. 79

PERK KAUSTYMAI

5025 CENTRAL AVK 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

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

STASYS LUKOŠEVIČIUS

SOPHIE BARČUS

Apdrausta* perkraustymas 
iš įvairiu apstumų.

ANTANAS VILIMAS 
T#L 376-1882 6rU 376-5996

tono pirmenybes.
Mano žiniomis, Povilas sep

tynis kartus buvo laimėjęs Illi
nois pirmenybes ir aštuonis kar
tus Čikagos miesto įhcsu visai

know Your heart

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R ŠERĖNAS. TeL 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos proyremet iš W0PA, 

1490 ML A. M.

Lishrviv kalbat kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio. 4:00-4:30 
vai. popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telett HEmlock 4-2413 .

Gyv. Marquette Parke, Chicajtojc
Mirė 1980 m. lapkričio mėn. 22 dieną. 5 vai. ryto, su

laukęs 66 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Radviliškio apyl.l
Amerikoje išgyveno 31 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Marija, pagal pirmą vyrą Garba- 

vojienė, gimusi Kuklinskaitė, posūnis Jonas Garbavojus.j 
Lietuvoje sestio Teklė Lukoševičiui ė, Amerikoje, Jjetuvojc 
:r Australijoje — daug giminių bei pažįstamų.

Priklausė šaulių Sąjungai, šv. Vardo draugijai, Lietu-1 
vių Pcnsihinkų draugijai, Namų Savininkų draugijai ir 
šakių klubui.

Kūnas pašarvotas Stepono Lack - Lackavičiaus koply
čioje, 2121 \V. 69th SI., Oiicago.

Antradienį, lapkričio 25 d., 9 vai. ryto bus lydimas iš 
.koplyčios į šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
p po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Visi a.a. Stasio Lukoševičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalvvauti laidotuvėse ir suteikti 
|jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona ir gimines.

laidotuvių direktoriai; Steponas Lack ir Sūnūs.
Tel. 737-1213.

HEI> >OUft HEAR! FUND

NAUJOS KAPINĖS
Hot Springs, Arkansas. Dėme

sio lietuviams, planuojantiems 
apsigyventi Hot Springs, Arkan 
sas, mieste ir apylinkėse.

Vietos dvasiškiams, Kun. P. 
Patlabai ir kun. J. Burkui pri
tariant ir bendradarbiaujant, Hot 
Springs apylinkėse, gražioje vie 
to;e, yra įkurtos Lietuvių kapi
nės, visiems be išimties lietu
viams.

Lietuvių kapinių įkūrimo pro
ga. norintiems tose kapinėse įsi
gyti vietas, yra duodamos dide
lės nuolaidos: šeimos galvai vie 
ta kapinėse yra duodama nemo
kamai, likusiems jo ar jos šei
mos nariams už vietą kapinėse 
reikia mokėti po 250 dol.; pa
vieniams, savystoviai gyvenan
tiems asmenims, vietos kapinėse, 
taip pat. duodamos nemokamai.

Priežiūra tose kapinėse bus 
nuolatinė ir suinteresuotieji as
menys neturės ja rūpintis.

Aukščiau nurodytomis nuolai* 
domis gali pasinaudoti tik tie 
asmenys, kurie pasirinks Lietu
viu kapinėse vietas iki Sausio 
22 1981 m.

Norint gauti šiuo reikalu dau
giau informacijų, prašoma kreip
us į LB Hot Springs Apylinkės 
savitarpinės pagalbos (sociali
niams) reikalams valdybos narį 
T. Dambrauską, 104 Marigold, 
Hot Springs, Arkansas 71901. 
Telef. 1-501-623-2691.

Kapinių sekcija

»

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

*
AMSULANSO 

PATARNAVIMAS

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*

Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių

TĖVAS nt SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVĖ. Tel: Y Arai 7’3401

•<

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-1138 - 1139

I

7159 So. MAPVEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

r TRIJŲ KOPLYČIŲ LAHXMIMO šPiRMENINS - 
Ji ' Patarėjai ir laidojitno direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN I

Aikštės automobiliams pastatyti
9

£

f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416
*ii

P. J. RIDIKAS
J354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 7-1911

- ■ -------------- ----------- - ---- "--- 7------- r T.---
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DEMONSTRACIJOS MADRIDE
Madrido konferencija, kuri dytų Baltijos valstybių rusifika- 

turėjo peržiūrėti Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo sutar
ties, pasirašytos 1975 m. Helsin
kyje, vykdymą sutraukė į Is
panijos sostinę šimtus Įvairių 
tautų delegatų bei spaudos ats
tovų. Pasinaudodami ta proga,; 
lapkričio vienuoliktą, konferen
cijos atidarymo d’eną, baltiečiai * 
sumose mieste dvi įspūdingas.
demonstracijas-

Pirmą demonstraciją suruošė, 
latvių jaunimas, i 
Madridą iš įvairių Europos kraš 
tų ir Amerikos. Antrą demons
traciją suruošė visi baltiečiai — 
estai, latviai ir lietuviai — atvy
kę daugumoje iš užjūrio ir iš ki
tų Europos kraštų. Demanstran- 
tai nešė latvių, estų ir lietuvių 
tautmes vėliavas, transparentus 
ir plakatus su užrašais, kurie 
reikalavo Baltijos tautoms lais
vės. Ispanų dėmesį atkreipė mo
terų, kurios dalino praeiviams 
skrajukes, gražūs tautiniai rū
bai.

ciją ir kolonizaciją; }
— kad Sov. Sąjunga — pas-’ 

kurinė likusi pasaulyje kolonia- 
linė imperija — nustotų per- j 
sekioti Baltijos ir kitas paverg
tas tautas, atitraukdama savo I 
kor’nes pejėgas ir kolonialistus 
iš Baltijos valstybių, Afganista 
no ir kitų okupuotų kraštų.

‘‘Europos saugumas yra tol 
negalimas, kol Sov. Sąjunga lau 
žo Helsinkio Baigiamąjį aktą, 

suvažiavęs į *r k°l nėra anuliuotas garsusis,

Pirmoji demonstracija buvo 
taip suruošta policijos uždraus
toj zonoje, prie pat konferen
cijos rūmu, “Pasco de la Cas- 
fellana” plačioje gatvėje, kur 
prie aukštos sporto stadiono šie 
nos latviai prikabino ilgą trans- 
parentą su užrašu ispanų kal-

•• • nalistas” redaktorė Rūta Klevą
Vidžiūnienė žurnalo 9-me nume
ryje. Tarp kita ji pataria ver
tinti smulkius korespondentus:

Į “La’kraščiui reikalinga redak
cija, bet reikalingi ir smulkūs 
korespondentai Gal net dau
giau, negu gudrūs politinių 
straipsnių rašytojai. Užmetama, 
kad mūsų veikla nieko konkre- j 

( taus neduoda. Ir kokia gi veik-' 
: la čia reikalinga — be rūpesčio, j 
. kad nenumirtų spausdintas Lie-' 
i tuviškas žodis, kad jis būtų įdo-1 

mus ir laukiamas, kad paguostų | 
tolimą tautietį, kad primintų • 
augančiai atžalai, kad mes ne-1

Nsmal, Ž«mi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

N«m*l, Ž«m4 — P>rdavlmwi 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEM-US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 4

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K.YZANAUSKAS, Prezidentas

augaucia. a^a., -u — 12212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL Virginis 7-7741 sam visai neraštingi, zumansti ° •
kos” knygos išleidimas buvo pui 
kus tokios ve;klos pavyzdys, ten 
didieji žurnalistai pasidalino sa
vo mokslu ir patirtimi su ma-

; žaisiais. Dabar gi mūsų žurnalo 
Į puslapiai būtų tinkama vieta tos, 
j rūšies patrimams.

= ] Galingų finansierių remiamos 
kitų kalbų spaudos mes nenu- 
konkuruos'me, bet mes galim 
didžiuotis savo nepriklausomu
mu. Mūsų rūpestis glūdi kitur 
ir čia nėra vietos išdidumui. Te- 
norim. kad dar ilgai mus ir mū
sų vaikus lainkytų lietuviškas 
žodis ir tas rūpestis turėtų mus 
jungti į bendrą šeimą, neskirs
tantį Į didelius ir mažus žurnalis 
tus. Parašyti trumpą korespon
denciją ar gerą nakrologą nėra 
jau taip paprastas dalykas. Pa
plokime per petį tiems, kurie tai 
daro, be jų laikraščiai netektų 
daug šilumos ir įdomumo. Pa
klauskime savęs, nuo kurio pus 
lapio ir mes patys pradedame! 
•skaityti savo laikraštį?”

Savo nusistatymą redakt. R. 
K. Vidžiūnienė įvykdė šiame 
žurnalo numeryje. Jame telpa 
daug trumpų pilnai užbaigtų! 
straipsnių. Ne veltui daugelis 
Sąjungos narių yra įsitikinę ir 
pageidauja, kad IŽS išsikėlus į; 
kitą miestą, R. K. Vidžiūnienė j 
liktų “LŽ” redaktore.

K. Petrokaitis

m. Sovietų-Nacių paktas, 
jis l.ečia Baltijos valsty- 
— skelbia Madride išpla- 
pareiškimai.

Madride pastoviai gyvena tik 
vienas lietuvis — kun. K. Pata- i 
lavičJus, kuris mokytojauja Sa
leziečių mokykloje. Tad, de
monstracijoje dalyvavę lietuviai 
buvo daugumoje atvykę iš už
sienio. Tai VLIKo pirm. dr. K.į s’Kajtytojaj prašomi aktyviau pri. GO administraciją, 6819 So. 
Bobelio vadovaujamos grupes;naJ sidėti rie pIatinimo pastangų, Washtenaw Ave., Chicago, IL. 
nai kuneoa atvyko stebet. ‘ i 60629. Kurie užsakymus ir pi-
Madrido konferencijos darbus,] — Cicero Lietuviu Meskerio-\ ‘^1
ir keli kiti. Tarp jų buvo Kana-1 tojų klubas “Ešerys” paskyrė 
J-- t— °-'--------Naujienų paramai $10 auką ir ją

ats untė per Stepą Paulauską. 
Dėkui valdybai ir visiems na
riams.

— Dėkui Augustinui Pranske- 
vičiui iš Marquette Parko už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą ir už ta proga Įteiktą $10 
auką.

— Z. Pulianauskas iš Hamil
tono, be raginimo pratęsdamas 
prenumeratą, savo gerus linkė- 

l jimus atlydėjo $15 auka. Dėkui. 
■Į — S. Jasaitis iš Bostono, Nau.
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jui bei skelbiant gerą žinią visi užsisakyti per TĖVYNĖS SAR-

BUTŲ NUOMAVIMAS į
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. 'jg

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

dos Liet. B-nės pirm. Simanavi
čius, naujai atvykęs iš Lietuvos 
disidentas V. šakalys, ir LSDP 
delegatas, atvykęs į Soc. Inter
nacionalo kongresą iš Londono.

Konferencijos metu 
buvo suruoštos kelios

. į nigr.s prisius iki lapkričio 31 
t [ d., moka $6.10 už kietais vir

šeliais ir $4.80 už minkštais. 
Vėliau kainuos $8 ir $6. 
rašyti: Pope Leo XIII 
ry Fund, Inc.^

Čekius
Litera-

(Pr.)

Madride 
disidentų, 

ba: “Laisvės Latvijai! ’ Tuoj pat literatūros parodos, kuriose lan
^netoliese buvęs policijos rezer
vas apsupo demonstrantus, 
aštuonis iš jų nuvežė į kalėji- 

;mą. Tik rytojaus dieną, kai So
cialistų Internacionalo kongrese 
dalyvavusi latvių socialdemo
kratų delegacija pareiškė dėl 
^suėmimo griežtą protestą, jie 
buvo paleisti. Buvo kalbama, 
kad demonstrantams buvo ruo
šiama byla, kuri galėjo užsitęsti.

Antroji demonstracija, įvyku
si tą pat dieną vienoje senamies 
čio aikštėje, praėjo be incidentų. 
Abi demonstracijas plačiai ap
rašė Madrido spauda ir jos bu
vo parodytos Ispanijos televizi 
joje.

Demonstrantai reikalavo, kad 
Sov. Sąjunga įgyvendintų Hel
sinkio Baigiamojo akto įsiparei
gojimus:

— Kad Sov. Sąjunga liautųsi 
pažeidinėjusi Baltijos valstybėse 
— Latvijoje, Lietuvoje ir Esti
joje — tautines teises, ir kad 
pripažintų toms tautoms apsis
prendimo teisę bei valstybinį 
suverumą;
. — Kad Sov. Sąjunga nustotų 
laužyti žmogau steises Baltijos 
valstybėse;

— kad Sov. Sąjungą sustab-

kytojai galėjo matyti ir lietuvių 
ir, savilaidos leidinius, kaip “LKB

Kronikos0’ ir kt., gaunamus .iš 
Lietuvos. Parodas, kurias buvo 
suorganizavę lenkai, ukrainie
čiai, baltiečiai ir net vokiečiai 
(“Berlyno mūras”), — Jankė-

pragaras?
ar jis yra

į
ypatingos

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

ispanai, įvairių tautų delegatai jienoms kenčiant 66 metų su- 
ir žurnalistai.* Teko pastebėti, kaktį, atsiuntė
kad Soc. ntemacionalo kongresą] juos atlydėjo $10 auka. Dėkui.
ir Madrido konferenciją stebėjo j 
taip pat keturi Sovietų spaudos 
atstovai: Tasso ir Novosti žinių 
agentūrų, ir “Pravdos” bei 
“laikraščių korespondentai.

TRUMPA!

— Justinas Preibys, Detroit, 
Mich., tapo Naujienų prenume
ratorium, užsisakydamas jas ket 
virčiui metų. Naujasis skaityto
jas p. U. Preibys, buvęs moky
tojas ir aukštas administracijos 
pareigūnas, buvo ir paliko nepa-. 
laužiamu kovotoju už Lietuvos 
laisvę. Dėkojant jam už dėmesį 
Naujienoms ir jų platinimo va-

Kuponas geras iki gruodžio 15 d.VYRŲ EILUTĖS
Garsių rūšių vardai — Įvairių spalvų — Visos išmieros 

Visi 3 gabalai — Paprastai kainuoja $175.-$250
Dabar tiktai

PENKI DOLERIAI PIGIAU SU ŠIUO KUPONU
MIDWEST SALES DIST.

2737 W. 59th St. 434-4615
Atdara nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 7 dienos savaitėje

Kiekvienam pirkėjui tik vienas kuponas

DR. ANTANO J. GUSENO 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

---------- --------

sveikinimus .ir

— Šv. Kryžiaus ligoninė pa
gerbė specialioje sueigoje 12 gy
dytojų, ištarnavusių 25-50 metų- 
Pagerbtųjų tarpe buvo dr. Jo- 

■ nas Simonaitis, dr. Feliksas Wins 
kūnas, dr. Walter Eisin, dr. Al
dona Juška ir dr. Ono Vaškevi- 
čiutė. . • i į

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

Ų (Pr.)
—Knygą VALSTYBININKAS 

POLITIKOS KELIU galima

PRAGARO TIKROVE
Ar iš. tikrųjų yra 

Jei pragaras yra, tai 
čia žemėje?

Pasiklausykite šids
temos, iš Šv. Rašto, komentuo-. 
sime šiandien 8:45 vai. vak. per. 
“Lietuvos’ Aidus”, radijo banga 1 
1450 AM. ' į

Penktadienį per Sophie Bar- \ 
cus radiją išgirsite “Kristus mi- ' 
rė vietoje mūsų”. >

Parašykite mums, pareikalau-' 
darni knygelės “Pragaro korido- ’ 
riais”. Prisiusime dovanai. Pra
šome rašyti šiuo adresu:

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

i
r

Mūsų spaudoje
DIDYSIS IR MAŽASIS 

ŽURNALIZMAS

LONDONE DEŠINIŲJŲ
IR KAIRIŲJŲ PEŠTYNĖS

LONDONAS, Anglija. — Pra
eitą sekmadieni Londone Įvyko 
gana stiprus dešiniųjų susirėmi
mas su kairiaisiais dėl valdžios. 
Dešinieji nešė plakatą, kuris sa-

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

NBGHSORHOOD^®
U.S.AT LjzfS

We’ll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita. 7 ; *

FETINGiS CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenue 

Tel. 776-8505

SIUNTINIAI I LIETUVA
KABLIA KOREIKIENi

Šią temą svarsto Lietuvių žur kė, kad valdžia privalo priklau- 
nalistų Sąjungos Centro valdy-Įsyti dešiniesiems, tuo tarpu vi- 
bos iždininkė ir “Lietuvis Žur- sc's kitos grupės iškėlė plakatus 

prieš “britų nacius”.
Vyriausybė pasiuntė 1,000 po

licininkų atskirti abi kovojan
čias puses.

užeiti į mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti.
. Mes priklausome MLS 

ir turime kompiuterį.
Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 'A 
- Ll AVIMAS

Nėra darbo permažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai Ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Streaf 
Tel. REpublk 7-1941

F3I

1 2608 W2»f BM* Si, CMcac®, UL S0629 » TeL WA 5-W 
Dldellr pasirinkimas garo* rūfiea įvairių prtWg. £ 

MAISTAS K EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

MARQUETTE GIFT PARCELS SERYIC3
7. 6ttk St, Chicago, HL 6CS29. — TeL WA 1-2717

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

ganiLsdja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo< 
darbus dirba. •

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerhj 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, n>~ 
rlams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti.

SLA — vaikus 
$1,000

SLA — kuopų 
1 savo 
mielai

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York. N. Y. 10001

307 W. 30th St.
TH. Hill 543-ttlfl

— Trys Kolumbijos piliečiai 
sekmadieni sulaikyti Miami ae
rodrome su 1-6 milijonais dole
riu. Jie buvo pasiruošę nelega
liai skristi į užsieni.

— Irakiečių, padegtos naftc's 
valyklos-rafinerijos (priklausan
čios Iranui) buvo didžiausios 
ne tik Abadane, bet ir visame 
pasaulyje.

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 

prašomi užsisa-

adresas: 
Campbell Avė.

gyvenantieji
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos*’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formom* gauna, 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

R. E. INDUSTRIAL FOR SALE 
Near 1-55

INDUSTRIAL BUILDING
43 rd & Wolcott

11,455 sq. ft. 
lot size 131 x 338, 
Zoned M2-3 
ADT, sprinkler 
20x40 cooler, 
air cond., heavy power

Call 795-8700, ext 313

OAK LAWN
Sprawling brick darling ranch — 
6 rooms, 2 bedrooms. Cent, air, at

tached garage. All carpeted. 
Drapes & appliances.

Reduced to low 60's. 597-9534

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

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas kambarys su atskiru 
Įėjimu. Beismonte galima paga
minti valgį. Tel. 476-4973

Išnuomojami 2 naujai atremon
tuoti butai Bridgeporte. Galima 
tuojau užimti. Skambinti nuo 7 
vai. ryto iki 2 popiet: 847-7815

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

fct f I M K U f

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- i 

tymai ir kiloki bienkei.

HOMEOWNERS POLICY
F. Z>polis, Apenf 
12081/2 W. 95th St 
Everg. Park, III, 
40642, - 424-1654

MTwraai

Slate Fym fete atri Caswlly Conipany.

<---------------------------------------------------—\
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

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 

*■ ------- J

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo Valandos: nuo 9 vari ryta 
iki 6 vaL vak. SeštadienJ nuo 

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

Tel 776-5162 arba 776-516$
2649 We»t 63rd Street

Chicago, DI- 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, UI. Tuesday, November 25, 1980 '




