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MAO NAS
PASTABOS DĖL BRONIAUS NEMICKO 

TEISINIŲ NESĄMONIŲs
. Visas tas ilgokas straipsnis 

spalio' 30 d. Drauge paskirtas 
suniekinti angliškai 12 psl. bro
šiūrai Supreme Committee for

' the ‘ Liberation of Lithuania, 
published by the Lithuanian 
National Foundation, Inc., De
cember 1979. Dėl B. Nemicko 
priekaištų tam leidiniui ir visai 
VLIKo valdybai, tenka taip at
sakyti: ; t

1) Jokio pagrindo neturi tvir-Į 
tinimas, kad VLIKas esąs linkęs 
“į Lietuvos inkorporacijos sovie
tinę tezę”. B. Nemickas net ne- ‘ 
supranta, kokia yra tą' “sovieti- J 
hė tezė”' O ji yrą- to'kia: Lietu-' 
ya ir kitos Baltijos valstybės 
laisva valia įsijungė į Sovietų 
S-gą. To' VLIKas' niekados ne
tvirtino.

Būdamas teisininkas, B. Ne
mickas turėtų žinoti apie tarp- j 
tautinės teisės terminus “de j u-J

Vakar, vy- riausvbės pripažįsta, kad “deį CJ Ai-. ’ .
jure” Baltijos valstybės <tebe-!,Jra ’paraįyta: Vhko pnnimn. 
egzistuoja, tačiau “de'facto” jos|kals >'ra St?P°”aaAai?? 
yra Sovietų okupuotos ir ju vai- nu° p£a Z1OS 1 
doinos. Mūsų tikslas ir yra at- prc^™P=V,C”S 
statyti Lietuvos nepriklausOmv- f . lr i

■r- . * jrac t*q etn Lnfoin A. T T L Hmi
be “de f acto**, ?. bet nepasiten- . . 
kinti tik, teoretiška : “de jure”.'plaU 
Visa kMa; ką įtaigoja B. Nemie- lr su.mtas būdamas p.rmiriinkas 
kas, yra sofistika. Atsimokime, 
kas atsitiko, kaiCprez. Fordas 
pareiškė, kad Lenkija nėra So
vietų dominuojama, nors teore
tiškai' ji laikoma suvereni.

2) Atrodo, kad B. Nemickas 
nėra matęs sovietinių gyventojų 
surašymo ■ duoiilenų, i ‘ 
nuneigti faktą, kad Scfv. S-goj laidoti šeši kairiųjų vadai. Jie 
etninės -grupės- yra ’-nutautina- Į nebuvo lydimi į kapines,-nes pa- 
moĘ^Kiekvięnas . naujas' SSSR bijota kruvino keršto bei kon- 
gyv|htojų surašymas rodo, kad frontacijos su kairiųjų grupė- 
eilė etninių grupių arba tautų mis,
sunyksta iLBernsai pradeda ru-' Po laidotuvių, sostinėje buvo 
su kalbą laikyti'savo gimtąja.'girdimi šūviai. Kairieji sudegino 
Yrą surašyme atskiros grafos: tuziną miesto autobusų ir para- 
ethinė priklausomybė ir gimtoji ližavo susisiekimą. Penki jau- 
kalba, kurios gali būti s'kirtin- nuoliai buvo rasti nušauti, jų 
gos. Todėl uzbekas ar lietuvis rankos buvo surištos. Laike 21 
savo gimtąja gali nurodyti ir ru-f valandų, sostinėje kairieji nu-' 
sų kalbą, jei etninės nebemoka, žudė 23 asmenis.

Jau esą ir lietuvių tarpe tokių, 
kurie rusišką laiko savo gimtą
ja kalba. Tas skaičius galės di- 1.6 bilijono dolerių išvalymui 
dėti. Pagal 1970 m. surašymą,! atominių atlaikų. Anksčiau šiam 
buvę 40,722 lietuvių kilmės 
žmonių, kurie savo gimtąja kal
ba laikė rusų kalbą ir dar buvę 
15,999 lietuvių, kurie savd gim
tąja kalba laikė kurią kitą kalbą, 
bet ne lietuvių • ir <ne rųąų. Gali
me nepasitikėti sovietinės sta
tistikos tikslumu, bet toks reiš
kinys yra.

Kinijos jūreiviai ir kariuomenės daliniai džiaugiasi, kad teisiama Mao Ce
tungo našlė, pradėjusi “kultūrinės revoliucijos persekiojimus visame krašte.

PRIE NUSIKALTIMU
ĮSAKĖ liu ŠAOKI sukapoti 

į tūkstantį gabalu
Abiejose Amerikose irgi dau-t 

gelis jaunųjų kalba tik angliš
kai ar ispaniškai ir nepasisten
gia išmokti savo tėvų ar senelių 
kalbos, nors žino apie savo et
ninę kilmę. Taip atsitinka visur, 
kur etninė grupė arba tauta ne
turi šavos nepriklausomos vals
tybės.

3) Dėl VLIKo sąrangos. Yra 
H VLIKo statutas ir VLIKo Ta

ryba prižiūri jo vykdymą. Tary- 
ba išrenka valdybos pirmininką 
ir patvirtina jo pristatytą val
dybos sąstatą. Tad Taryba ne- 

i renka ir nebalsuoja už kiekvie- 
I ną valdybos narį individualiai, 
j Taryba arba seimas gali valdy
bą ar atskirus jos narius atleis
ti. B. Nemickas nėra joks eks- 
pertas VLIKo statutui aiškinti 
ir mokyti, kaip Taryba turėtų 
elgtis.

| 4) Kada prof. Kaitys buvo 
“Lietuvių

kas rašo kitaip. Mes LE’ dau- 
negu jfioĘyNe.t

laikdmas neatstatytas, kol jis 
nepakeičiamas kitu. - .' (E)

(Nukelta Į antrą puslapj)

i
SALVADORO KAIRIEJI

KERŠIJA
SAN SALVADORAS Tre-

!jei norijčiadienį sostinės katedroje pa-

— Kongresas nutarė paskirti i

dalykui buvo reikalauta $4.2 bil.

KALENDORĖLIS

Christmas

Gruodžio 5: Krispina, Sabas, 
Alauta, Daila, Namėda, Vintilas, 

' Griežis. ’ ’'
Saulė teka 7:02t leidžiasi 4:19.
Orai dibefcttotas, Jilte^nii.

Mao Cetungo našlė liudijo 
teismui, kad josios vyras or
ganizavo “kultūrinę revo
liuciją” ir žinojo apie 30,000 <, 

opozicionierių išžudymą.

NAŠLĘ PAVEIKĖ LIUDININKĘ PARODYMAI 
IR MAGNETOFONE ĮRAŠTA JOS KALBA

PEKINAS, Kinija. — Buvusi 
artistė Dziang King, Mao Cetun
go našlė, trečiadienį teismui pri
sipažino prie nusikaltimų, pada
rytų 1967 metais. Visą laiką, 
prokurorams ji gynėsi, prie kal
tinimų neprisipažino, bet trečia
dienį ji susijaudino, kai teisme 

■ buvo iš magnetofono pakartota 
jos kalba, nukreipta prieš Lin 
šaoki, buvusį Kinijos prezi
dentą.

Teisme paaiškėjo, kad našlė 
parodė pavydą Wang Guangmi, ’ T • x 1 * • i i - • v •

SAUDI ARABIJA TARPININKAUJA SIRI
JOS IR JORDANIJOS DISPUTUOSE

IŠVENGTA PASIENIO INCIDENTŲ AR NET KARO 
‘ "l'ARP MAHOMETONlšKŲ- KRAŠTŲ-IŠPLĖTIMO -

DAMASKAS, Sirija. — Saudi 
Arabijos princą., Abdullah bin 
Abdul Aziz trečiadienį važinėjo' 
iš Ammano į Damaską tarpi
ninkaudamas išvengti ginkluoto 
konflikto tarp Jordanijos ir Si- 
'rijb'š, taip pat išvengti karo 
veiksmų priartėjimo prie Persų 
įlankos. Sirijos prezidentas Ha
fez Assadas pareiškė, kad karas 
nebus išvengiamas, jei Jordani
ja nepriims Sirijos sąlygų. Svar
biausios tos sąlygos yra šios:

” Pripažinti ir pareikšti raš
tu, kad Sirija negloboja ir ne
remia Mahometonų Brolybės te
roristų; t

“ Pripažinti, kad Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija (PLO) 
yra vienintelė jėga, atstovau
janti palestiniečius.

Princas Abdullah kalbėjo su 
prez. Assadu keturias valandas 
ir įteikė jam Saudi Arabijos 
karaliaus Chaled laišką. Sirijos 
pareigūnas pareiškė žinių agen
tūrai, kad po pasikalbėjimo pa
gerėjo dabartinė arabų situaci
ja. Jordano pareigūnai antradie
nį pareiškė, kad jų valdžia pri
ėmė Sirijos reikalavimus. Tre
čiadienį abiejų kraštų sostinėse 
kursavo žinios, kad Sirija ati
traukė iš Jordanijos pasienio 
daugumą savo kariuomenės da
linių.

Tačiau Jordanijos informaci
jos ministeris Adnan Abu Au
den trečiadienį pareiškė kores
pondentams, kad karalius Hus- 
seinas Sirijos sąlygų nepriėmė, 
o Sirijos valdžia jų nepareiškė. 
.Ii nuo pasienio atitraukė kai ku
riuos kariuomenės dalinius, ku
rie apsistojo stovykloje už pen
kių nivliu.

Princas Abdullah taip pat kal
bėjo su Jordanijos karaliumi 
Husseinu ir įteikė jam karaliaus 
laišką, į kurį gautas atsakymas 
laišku.

Tikrumoje tarp šių kraštų 
konfliktai kyla dėl jau kariau
jančių kraštų, nes Jordanija pa
laiko Iraką, o Sirija — Iraną.’

IZRAELIS APŠAUDĖ PALES
TINIEČIU POZICIJAS

TEL AVIVAS. — Izraelio ar
mijos specialus dalinys apšaudė 

'palestiniečių partizanų pozicijas
- f ne tol r Beimto.' JĮ rėmė raketų 
__ ! sviediniais karo laivai. Puolime

; dalyvavo- ir malūnsparniai. Da
ginio vadovybės pranešimu, nu-

■ į šauta tam tikras skaičius parti
zanų, kurie atsišaudė, bet buvo 
nutildyti. Sunaikintus dvi kariš-,- 
kos mašinos, padegta_.namų.cDa
linys atplaukė laivais ir išsikėlė 
Dambur apylinkėje, 3 mylios 
nuo pasienio. Libano pranešimu,

KARIAI BANDYS SUVAL
DYTI DARBININKUS

WASHINGTON, D.C. — Iš 
Lenkijos ateinančios žinios sako, 
jog Lenkijos kariai bandys su
valdyti streikuojančius Lenkijos 
transporto darbininkus. Ne tik. 

į premjeras Kania kreipiasi į 
streikuojančius, bet ir kiti vy
riausybės nariai bando tartis su 
streikuojančiais ir “normalaus 

j gyvenimo nesiekiančiais”. \ 
Lin šaoki žmonai, labai gražios j KJmumstų partijos centro'ko-- 

i pasmerkė kraštą val
džiusius keturis politikus ir 
dar kartą smarkiai išpeikė bu
vusį gen. sekretorių E. Giereką,

figūros ir išvaizdos moteriškei. I tndetas
Ji buvo gabi, protinga ir mokėjo 
lengvai ir gražiai šokti. Lin šao
ki buvo gabus politikas, geras 
kalbėtojas. Buvo pavdjaus, kad Dėt dabar prašė darbininkus pa- 
partijoje jis galėtų Mao Cetungą Į dėti valdžiai galimai greičiau 
nustumti nuo vadovybės., Prieš, atstatyti ūkį ir nesuskaldyti tau- 
Lin Šaoki kovojo ne tik Mao Ce- 1 tos. Didžiausia nelaimė kraštui 
tungas, bet ir >'ji /pati. Džiang 'prasidėtų, jeigu - išsišokimai -su
iting. kalėjime laikoma našlė, I darytų sąlygas Sovietų karo jė- 
pagal magnetofoną, šitaip vieša goms Įsiveržti į Lenkiją.
me mitinge pasakė: Į Lenkai susirūpinę galimu So-

: vietų ginkluotųjų pajėgų įsiver- 
’ j žinių į Lenkiją, bet tuo nema
niau susirūpinęs ir Kremlius, 
i.nes įsiveržimas į Lenkiją galėtų 
turėti blogų pasėkų visoje So
vietų Sąjungoje, ir ten galėtų 
prasidėti neramumai.

-r-• Ketvirtadienį auksd uncija 
kainavoi 3634.* t- i. . • ..»*.r

MEKSIKA GAUS RUSŲ 
PAGEIDAUTUS JAVUS

WASHINGTON, D.C. — So
vietų karo jėgoms. įsiveržus į 
Afganistaną, prez. Carteris už
draudė parduoti rusams 15 mi
lijonų metrinių tonų javų. Visa 
eilė valstybių norėjo? tuos ru
sams sustabdytus javus gauti, ‘nušauta 15 žmonių, sužeista 13. 
Dalį rusu pageidautu javu gavo; . . v. . , ~ ,r- •• i x % v ‘ — -f Stabo, virsmmkas gen. RapnaelKimia, o kita dali gaus MeKSika.v. ' t . .m ’• i- • t Gr -i lx- Eitan nareiške, kad šiuo zvgiu Trecjadieni JAV agrikultūros* -1 _ , .. . \ T, x . A u yy i j • norėta sulaikvti palestiniečius sekretorius Bob Bergland pasi-. *
rašė naują sutartį su Meksika 
javams parduoti. Iš Meksikos 
pusės pasirašė.Meksikos pręky7 
bos ministeris Jorge de la Vega

I Dominguez. Pagal tą sutartį« 
i ateinančiais metais Meksika ga-1

— Liu Šaoki turėtu būti su 
pjaustytas Į tūkstantį gabalą 
'j dešimt tūkstančių gabalų...

Išklausiusi teismui pakartotą 
josios kalbą, našlė prisipažino, 
kad tai esą josiu’s žodžiai. Ji to
kį įsakymą buvo davusi. Liu 
šaoki buvo suimtas, apkaltin
tas, pašalintas iš prezidntūros, 
o vėliau nuo peršalimo miręs, 
nes buvo laikomas labai šaltoje 

nuo' teroristų siuntimo į Izraelį Į vienutėje. Dziang King ir tre-;
čiadienį pareiškė, kad jis buvęs 
Kinijos liaudies reikalų išdavi

kas ir svetimų valstybių šnipas, 
i Magnetofonas taip pat parodė, ■ 
|kad ji dar labiau nekentusi bu- ; 
Ivusio prezidento žmonos NVang r^sj 
| Guangmi. Pasirodd, kad Wang 
buvo gimusi Amerikoje, būk ir 
todėl ji buvusi Amerikos šnipė. 
Wang buvo suimta ir 12 metų 
pralaikyta kalėjime. Tiktai gen. 
Tengui Hsiaopingui paėmus 
krašto vadovybę po Mao Cetun
go mirties, 58 metų Wang buvo 
paleista iš kalėjimo. Dabartiniu 
metu ji dėsto istoriją Kinijos 
Mokslo akademijoje ir rašo ai

— Chicagoje patraukti teis- 
jman 15 žmonių už prekybą nar- 

'• jkotikais. Vedė 10 milijonų dole
rių prekybą.

neduoti jiems iniciatyvos.

MAIŠTININKĖ B. DOHRN 
PATI ATĖJO TEISMAN

— Sakoma, kad išrinktasis 
prezidentas R. Reaganas ruošia
si kviesti generolą Alexander 

i Haig valstybės departamentui.
I CHICAGO, Ill.— Buvusi “Stu

dies pirkti Amerikoje 8i/> milijo- dentų demokratų” organizacijos 
no metrinių tonų javų. j valdybos narė, Chicagoje 1969
Sutartis javams parduoti Mek- metais su kitais “revoliucionie- 

sikai jau pasirašyta. Dabar dar 
teks detales aptarti ir pasirašyti 
kontraktą. Jame bus nurodytos 
javų kainos ir kokias lengvatas 
galės Meksika gauti išmokėji
mams.

riais” kėlusi maištą, trečiadienio 
rytą atėjo į Valstybės gynėjo 
Įstaigą 26-oje gatvėje ir So. Ca- 
lifonia Avė., ir pareiškė, kad 
ji daugiau nenorinti nelegaliai 

•gyventi, nes toks gyvenimas jai 
| Įgrisęs.

Prokuroras R. M. Daley išaiš-

Į — Trečiadienį prezidentas J. 
'•Karteris sukvietė kabineto ra- 

rius pasitarti apie valdžios tvar
kingą perdavimą. Susirinkusius 
priėmė lyg ir skųsdamasis, kad 
jis anksčiau negalvojo apie ne
tikėtą pralaimėjimą.

i

AFGANISTANIEČIAI SMAR- ..............................  .o—
KIAI UŽKERTA RUSAMS j kino susidariusią padėtį, prane- 

Įšė, kad yra nustatytas 300,000 
’dolerių užstatas, kurį sumokė
jus galės laisvai gyventi iki teis

imo, kuris bus sausio 13 d. Jos 
advokatas prašė tą sumą kiek 

.sumažinti, nes B. Dohrn netu- 
Įrinti tiek daug pinigų. Tada bu- 

\ Ivo nustatytas $25,000 užstatas.
’o kada ji sutiko sumokėti 10/V 
! tos sumos, buvo paleista iki 
teismo. Prieš išeinant ji paskaitė 
laikraštininkams paruoštą pro- 

Afganistaniečiai geriau pažįs-. testą ir sakė toliau kovosianti 
ta savo kalnus ir smulkmeniš-j už savo siekių įvykdynimą.
kai žino kalnu kelius. Jie turi I ----- --------------

- e I
kantrybės palaukti rusų, o kai — Continental oro linijos lėk- 
jie priartėja prie tinkamos dis- tuvų skridimo patarnautojų uni- 
tancijos, juos išskina. Pirmiau ja žada pradėti streiką ketvirta- 
bando pataikyti šoferiui, oi vė- dienio naktį, jei nebus susitarta 
liau visas automobilis nudarda dėl algų padidinimo ir darbo 
į pakrantę. ; sąlygų.pagfrinimp. v

Sovietų vyriausybė pradžioje, ‘
buvo nutarusi užimti tiktaLptra- .skinti i^rusus. Paltis '{susidaro 
teginęs vietas, o kalnuose gyvč- tokia,-kad- rusai' jaučiasi labai 
Tiančlų žmonių neliesti. Kai ru- nesaugiai, kai jiems reikia lipti 
aa| jų neliečia, tai jie pradeda į aukštesnės vietas. ?

NEW DELHI, Indija. — At
vykusieji diplomatai tvirtina,' 
kad paskutiniu metu geresnius 
ginklus turintieji kalnuose už
kerta rusams labai skaudžių 
smūgių. Sovietų valdžia atsiun- J 
tė Į Afganistaną labai gerai ap- į 
mokytus rusų karius. Tai Sovie-, 
tų smogikai, kuriais rusai tikė
josi Įveikti rankų nuleisti neno- i 
rinčius afganistaniečius.

0

Hua Kscrfeal

Hua Guofengas pranešė Mao 
Cetungui apie ruošiamą per
versmą prieš Mao, o vėliau 
informavo karo vadovybę 
apie Mao Cetungo žmonos 
ruošiamą perversmą. Jis yra 

komunistų partijos pir
mininkas.

siminimus apie buvusį savo vy- 
irą Liu šaoki ir Mao Cetungo
Įvestą žiaurų persekiojimą.

Našlę Dziang King paveikė 
dviejų politinio biuro narių pa
reiškimai teismui. Matyt, jiedu 
buvo pasižadėję neliudyti apie 
avo planus, bet jie liudijo. Su
sidaro įspūdis, kad tie “keturi 
gengrteriai” neturėjo progos su
sitikti ir bylos reikalus aptarti. 
Valstybės prdkuroras turi žy
miai daugiju kaltinamos me
džiagos, negu n.:šlė tikėjosi. Ji 
š pradžių nenorėjo prisipažinti 
prie kaltinimų, ji pareiškė, kad 
dirbusi pagal vyro Įsakymą, bet 
prisipažino, kad ji asmeniškai 
įsakiusi persekioti Liu šauki ir 
jo žmoną. Prokuroras tuojau 
pareiškė, kad dabartinis teismas 
nėra “kengūrų teismas“, kur 
žmonės nuteisiami '■ e liudinin
kų, neduodant prog. s jiems pa
tiems pareikšti savo nuomobę. 
Dziang King prisipažino prie 
kaltinimų, prie jų prisipažino 
ir kiti apkaltintieji.



NIAGAROS KRIOKLYS

NEREIKIA GIRDĖTI

MEET THE CHALLENGE!;

žemaitiška poezija

Chicago, IL 60639

INGRAVIRACIJA

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD!

Mačeu aš daubas, pyvas žemaitėjes, 
Tris senus kryžius, rymončius laukunsi. 
Padengę plauki debesielių gėjes, 
Konvalijų varpelee skombieje nadronsee.

Gidiejau balsą gegožis beržyni, , 
Pasveikinau lypus, mona pasvadintus, 
Vuobelun šakas, svajuones kor pyneu, 
Takus vaikystis, papyvees išmintus.

Suspaudžeu ronkas, ištystas ėr mylas, 
Akies! švyti ėr džeugsmas, ėr laimi, 
Nuoriejuos laiką stabdyti už mylių, ? 
Visus priglausti i šėrdj ba baimis.

Mačeu ėr Vilneus brongų pilys buokštą, 
Er mūrus šaltus stūksont nasvetingus, 
Elgesj laisvis padongiesi nuokstont, 
Kuovuos troškėmą širdies! nadingus.. .

.• • A. P. Bagdonas

—Tylos! Aš nieko negirdžiu! 
— tildo mergaite teatre savo 
kiamynes.

— Tau ir nereikia girdėti ką 
aš savo draugei pasakoju.

Gydytojas įkišo ligoninės ter
mometrą j vėjavaikės ligonės 
bumą. Ji buvo matomai išsi
blaškiusi, kai paprašė:

— Ar tamsta turi degtuką?

“Manaip. paikiausi . žmonės 
yra tie, kurie į visą ką atsako 
su klausimu”.

“Ar tamsta taip, manai?”

7. Mes prisimename, kad B» 
Nemickas buvo eilę metų VLI
Ko valdybos nariu ar jos vice 
pirmininku. Norime paklaus
ti, o kągi gero per tuos metus 
B. Nemickas ten yra^ nuvei-

kalrąi gimnazijos buvusių drau
gių ar draugų siuntinys reika
lingas. Turėjo daug žinių apie už 
geležinės uždangas likusius pa
žįstamus ir atvykęs į Los Ange
les kartą aplankė mane ir ilgą 
vakarą visas žineles apie bend
rus pažįstamus pasakojo.

Kai 1956-1962 m. Klaipėdoje 
buvo statoma kataliku bažnyčia, 
kurią pastatytą bolševikų val
džia apardė ir pavertė į “liau
dies filharmoniją’, statybos rei
kalams kun. V. Martinkus su 
kitu ylakiškiu kun. J. Pragulbic- 
ku ėmėsi Amerikoj rinkti aukas.

Kun. Vaclovo Martinkaus dar
bas BALFe ir bendrai šalpoje 
bei Klaipėdos bažnyčiai aukų 
rinkimas buvo bolševikams ge
rai žinomi jo veiklos etapai, tad 
okupanto spaudoje imta rašyti 
apie prasimanytus nusikalti
mus. kuriuos tariamai kun. Mar- 
Linkus Židikiuose klebonauda
mas padaręs.

Trečiadienį Senatas priėmė 
panašų įstatymo projektą, suly
gino jį su Atstovų Rūmų priim
tuoju ir pasiuntė prezidentui 
Carteriui pasirašyti.

Išreikšdamas savo nuomonę, 
generalinis prokuroras Benja
min Civiletti pareiškė, kad pre
zidentas gali tą paruoštą įsta
tymą vetuoti, jd nepasirašyti.

šis g.-aius brangakmenis y(*a padary 
Imi ii tiki oje Baltijos gintaro, 
į dovanų dėžutę kartu su 18 co! ų 
auksina grandinėle. Sunkiamas vi 
■ I-J5. Garantuojam. k;wl Jums |>a’ik

Savo kritikose B. Nemickas 
neturi saiko. Taip atsirado jo 
žiauri recenzija apie K Škirpos 
knygą Sukilimas, kurios neno
rėjo spausdinti “Naujoji Viltis” 
(atspausdino “Dirva”). Turi 
trūkumų ir ta knyga, tačiau B. 
Nemicko išpuoliai prieš K. Škir
pą buvo demagogiški. Palyginus 
K Škirpos nuopelnus mūsų tau
tai su B. Nemicko nuolatiniais 
niurzgėjimais, svarstyklės aiš
kiai krypsta ne Nemicko nau
dai. Taip pat ir jo kritikuojama 
angliška brošiūra apie VLIKą ir 
dabartinę padėtį Lietuvoje, kad 
ir turi kai kurių neesminių trū
kumų, duoda labai, (daug nau
dingos informacinės medžiagos. 
Ištisi jos pusiąjnb^Ų-'buvo paci
tuoti “Congressional . Record” 
skiltyse. C • .

(Bus daugiau)

steigtis. Kultūrinei veiklai — 
vakarėlių rengimui, su vaidini
mais ir deklamacijomis, muzi
kos ir/ choro pamokoms ponio- 
kyklinėmis valandomis vadova
vo mokytojai. Tad mokytojų ir 
□ripažinta, jog draugijėlių ne
reikia.

lamas visus dainuoti, kitus 
linksmindamas ir savo gerą nuo
laiką reikšdamas.

Rėmė kun. Martinkus spaudą. 
Ir Liętuvo's bažnyčių, Telšių vys
kupijos, knygoje, Br. Kviklio su 
pagelbininkais sudarytoje, šį
met išspausdintoje, mecenatų 
sąraše pirmuoju įrašytas kųn. V. 
Martinkus.

Gaila kun. Vaclovo Martin- 
Kaųs. Dar buvo stiprus ir pilnas 
energijos vyras, dar būtų galė
jęs daug gerų darbų atlikti.

Nepaprasto grožio r>ovyzdys, ką gali 
padaryti medžio drožėjas. Tai Metin i u 
tautos emblema įjungta i 11 coliu iš* 
g’av.ruotą plakatą Siunčiamas b*t 
kur apdėtu (COD> mokesčiu, arba at
siuntus $12.95. mes sumokame našio 
išlaidas. Garantuojame, kad Jums 

patiks.

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
l£!2!NYS lietuvių kalba. TRKTAS 
KIETAS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

-KAINA S3. į i

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 32 
Oak Lawn, HL 60454

v Verteliai Latvijos pasienyj^? 
veiteliškiams Į bažnyčia Truiki
nai arba Aleksandrija buvo ar
čiau, negu Ylakiai. Kur Vacys 
Martinkus pradžios mokslą ga
vo, nežinau, bet, atrodo, dėl Pir
mojo pasaulinio karo mokyma
sis jam buvo susitrukdes, nes už 
mane trim metais vyresnis, bet 
Ylakiii vidurinės mokyklos pir- 
rftC’n klasėm stojova tais pačiais 
metais. Apsigyveno jis Stripinių 
kaime, prie pat miestelio, dvieju 
seserų Stripinaiėių nedidelio 
ūkelio namuose. .Jos nesivertė 
moksleivių laikymu, bet (gal 
|H?r pa’intj su tėvais, ar gal bi£ 
vo giminės) Vacį priėmė, Tada 
•r susipažinova. dažnai kartu i 
mokyklą eidavom ir grjždavom. 
nes ir mano tėviškė tame pat 
kaime, arti Stripinaiėių sodybos.
"Ylakių vidurinėje mokykloje 

moksleivių organizacijoms ne
buvo’ leista veikti. Tiesa, moky
tojos Onos Žebrauskaitės į sve
čius pasikviestas Vincas Užda
vinys buvo įsteigęs abstinentų 
būreli, bet tas veiklos neparodė, 
išnyko. Vienintelė organizacija 
ųuvo moksleivių kooperatyvas, 

pat Onos žebrauskaitės su
organizuotas, bet veikla menka 
-- vienas mokinys krautuvėle 
tvarkė, o kitiems nariams ne-

TEISINIŲ NESĄMONIŲ
(Atkelta iš pirmo puslapio)
5. Dėl žemėlapio. Lietuvos 

sienas daug kas mėgsta savaip 
braižyti, čia sunku visiems 
įtikti. Reikia skirti mūsų pa
geidavimus nuo faktines pa- į 
dėties. Leidiny, kuris pirmiau
sia skiriamas užsieniečiams, 
reikia duoti supratimą, kur 
ta Lietuva yra, kokia jos geo
grafinė padėtis, Buvo paruoš
tas kitas žemėlapis, kuris daž
nai įdedamas angliškame “EL
TA Information Bulletin” (žr. 
1979, Nr. 12, 1980 nr. 1, 3, 5, 
Special supplement August 
1980). xAtsitiko, kad jis užkliu 
vo pašte tarp Washingtono ir 
Brooklyno. Spaustuvei spau
džiant, buvo duotas telefonu 
parėdymas įdėti kitą žemėla
pį, paimtą irgi iš VLIKo žmo
nių paruoštos ir to paties 
Tautos Fondo išleistos kny
gos: LITHUANIA, by Vytau
tas Vaitiekūnas, 2nd rev. ed., 
published by The Lithuanian 
National Foundation, New 
York, 1968. Žemėlapis yra pa
čiame tos knygelės gale. Tai 
kodėl B. Nemickas ir kiti prie 
kabių ieškotojai laukė net ke
lis metus ir neužsipuolė tuo
jau tai knygai pasirodžius? Ar 
todėl, kad jos autorius (tik
riau redaktorius) buvo jų 
draugas? Nežinoma, kas tą 
žemėlapį braižė, didžioji jo 
klaida 
miestu 
mas. 
vos 
1920 
tartį 
mėta

They call it 
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder” Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”’ 
Ex-Lax' Pills. That’s right-pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

- tai dviejų Latvijos 
pavadinimų sukeiti- 

Tame žemėlapyje Lietu- 
sienos nurodytos, pagal 
m. liepos 12 d. taikos su
su Rusija ir aiškiai atžy- 

dabartinė sovietu pri-

PATARIA SUSTABDYTI 
VAIKŲ VEŽIOJIMĄ

WASHINGTON, D.C. — At
stovų Rūmai priėmė labai griež
tą įstatymą, draudžiantį leisti 
autobusais vežioti vaikus į toli
mas mokyklas. Vaikai ‘privalo 

’eiti į kaimynines, artimiausias 
jmo'kyklas. Papildomas įstaty- 
jmas draudžia kelti bylas toms 
i savivaldybėms, kanos atsisako 

Kun. Vaclovas Martinkus bu- [vežioti vaikus ir mokėti vežio- 
vo didelės energijos, ryžtingu- jjimo išlaidas. 
:no ir visad skaidrios nuotaikos 
žmogus, labai mėgęs dainą, ne 
Liek klausytis kitų dainavimo, 
bet pats stipriu balsu susibūri
muose būdavo dainų vadovu — 
oravadyriumi. Atsimenu, 1974 
melų pavasari Čikagoje buvo 
iškilmės, kuriose bene trys 
1931 m. Telšių kunigų semina
riją baigusieji kunigai sutarė 
kartu atlaikyti mišias, tuo pa
minint 10 metų kunigystę. Jų 
■ arpe buvo ir ylakiškis kun. Ka- 
zinreras Petrauskas. Jo sesuo 
Adelė Bričkienė sur ngė nukak- 
tuviuinkams vaišes su daugybe 
svečių. Pakviestas nuskridau ir 
aš j Čikagą į tą iškilmę. Buvo 
atskridęs svečiu ir kun. Vaclo
vas Martinkus. Vaišėse Tauti-1 
niuose namuose, po prakalbų, 
kun. Martinkus nusimetė švar- 

ragin-

J. KLALSĖIKJS

Mokslo draugui kun. Vaclovui Martinkui 
nelauktai amžinybėn iškeliavus

Taip, kun. Vaclovas Martinkus buvo ką veikt, išskyrus ten raš- 
jaunystėje buvo mokyklos drau- ; liavę ir knygas pirkti.
gas. b-t svarbiausia paskata-' “Slaptai”, nors kas no'rėjo tas 
ame jį rašyti — jis buvo darbš- žinojo, kun. kapeliono Rapolo | 
tus visuomenininkas kunigas. Kuodžio buvo suorganizuotas 1 
Mirė lapkričio 16 d. Providence,’ moksleivių ateitininkų būrelis, 
R.I., ten jis šv. Kazimiero pa-; kurio susirinkimai būdavo pa
rapijoj? klebonavo. Buvo gimęs | vapi jos name, “špitole” vadinta- 
1 OL m. kovo 15 <1. Ylakių v., Jnie. Vaclovas Martinkus buvo 
X ll.T.ų kaime. -vienas iš veikliausių to būrelio

Iš to kaimo yra kilę trys žy-1 ateitininkų. Kalbindavo jis ir ki
bi's žemaičiai Veitai. Kunigas Gis moksleivius prisidėti. Pasi- 
M -.tas Kiprijonas Veitas gimė kvietė 
1 <31 m., mirė 1923 m. Skuode, kimą 
caro laikų Sibiro 
vaizdingai aprašęs 
kančias, išspausdintas Vac. Bir 
žiškos Pabirų knygoje: taip pat ■ nutarta neleisti organizacijoms 
Matas (Matė) Veitas, g. 1870 m., 
mirė 1937 m. Gruzdžių v., vete
rinarijos gydytojas, Vienybės 
Lietuvninkų, Ūkininko, Tilžės 
kalendorių ir kitos spaudos bend
radarbis, išspausdinęs anais lai
kais keletą knygelių apie auga
lus, gyvulius ir ligas: trečiasis 
Veitas Feliksas, nepriklauso
mybės kūrimo laikotarpio karys, 
kovojęs prieš bolševikus, vėliau 
buvęs Rallies malūno Ylakių v. 
savininkas, 1911 m. bolševikų 
išvežtas į Sibirą.

Nesuprantu, kodėl Lietuvių 
enciklopedijoje Veitelių kaimas 
rašoma ne kaip žemaičių vadin
tas, bet abu kartu vis kitaip. 
Kun. Martinkaus biografijoje — 
Vaiteliai, Veitų biografijose — 
Veitaliai. Jei kaimo vardas kilęs 
nuo ten gyvenusių Veitų, tai tu
rėtų būti ne Veitalių, bet Veitų 
kaimu vadintas, kaip kad Skuo
do’ valsčiuje, Lenkimų parapi
joje yra Veitų kaimas-ūiors ten 
nepriklausomybės melais bene 
Veitų nebegyventa. Ylakiškiai 
žemaičiai savo valsčiaus kaimą 
Ve i lėliais vadino.

Per ketverius sidurinės mo
kyklos mokslo metus, be abejo, 
draugystė vaikiška. Pamokas 
>aruošęs, tuoj Martinkus atbėg
davo į mūsų sodybą, čia ir dau
giau vaikų susirinkdavo žaisti, 
kaip sakoma, paišdykauti. Per 
įventcs nužingsniuodavome tą 
letnimpą kelią į Veitelius. į jo 
tėviškę. 1927 m. rudenį įslojova 
Mažeikiuose į gimnazijos penk- 
ą klasę. Martinkus vėl čia veik
us ateitininkas, aš įsirašiau na

riu į moksleivių šaulių būrį. Iš 
penktos klasės jis išvažiavo į 
Telšių kunigų seminariją, aš li- 
<au gimnaziją baigti.

Nuo 1940 metų pavasario kle
bonaudamas kun. Vaclovas Mar- 
linkus Židikų parapijoje turėjo 
•erą dirvą savo ūkininkaičio 
gabumus parodyti, parapijos 
pastatus ir ūkelį sumania? tvar
dydamas. Tačiau iš to laikotar
pio žymiausias jo darbas, kad 
jau nepriklausomybės Lietuvai 
icbeturiht, kun. Martinkus su
gebėjo gauti statybinių medžia
gų ir pagal architekto J. Molo
ko projektą Židikų kapinėse pa
statydino rašytojai M. Pečkaus- 
kaitei — šalrij<.s Raganai pa
minklinę koplyčią, taip tad ne 
tik rašytojos kapą, bet ir bend
ri kapines sutvarkydamas.

1914 m. spalio mėn. iš-Židikų 
išvyko. Vokietijoje ėjo dvasiškio 
pareigas lietuvių stovyklose. 
1950 m. atvykęs Amerikon, tas 
pačias pareigas ėjo senelių na
muose, bet ilgiausiai klebonavo 
ten, kur ir mirė.

Tiek Lietuvoje, tiek Vokieti
joje, c taip pat ir Amerikoje 
kun. Martinkus mėgo bendrauti 
su jaunimu, su moksleiviais, 
juos organizavo įvairiai veiklai. 
Nuo 19T.1 m. ilgokai buvo BAL- 
Fo centro valdybos pirmininku. 
Jis greta B'ALFo šalpos darbo 
.1 ir vykdė ir asmeninę š’lpą 
pats siųsdamas ne tik gimi
nėms, bet ir pažįstamiems siun
tinius. Tiems siuntiniams jis 
ekstra pinigų parinkdavo ir ne 
kartą esu gavęs jo laišką, pra
šant pinigų, aiškinant katram ar ką ir tuoj pradėjo dainą

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA ISLAISVINS JUS 
Jono 8:32

i mesta siena. Vakaruose ten 
I nubrėžta tokia siena, kokia ji 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
metu. Tad nieko skandalingo 
dėl sienų ten nėra.. Kurgi da
bar nukelsime Lietuvos sieną 
Vakaruose — iki Karaliaučiaus 
ar iki Vyslos? Nebūkime juo
kingi.

6. Kiek buvo partijų ar-sam 
būrių, kurie sukūrė VLIKą: 
devyni ar dešimt? “Lietuvių 

i Enciklopedijoje” (t. 34, psl. 
į 283) pasakyta, kad pirmame 
( rezistenciniame centro posėdy 
dalyvavo tik aštuonių partijų 
atstovai ir mes žinome, kad 
jau 1945 m. balandžio 8 d., tad 
dar tebevykstant karui, VLI

Ko sudėtin buvo priliptos dar 
dvi: Lietuvos ūkininkų parti- 

. ja ir Lietuvos Ūkininkų są- 
' junga. Taip ir atsirado de- 
■ šimt. Pagaliau visiškai nesvar 
bu, ar yra buvę aštuonios, de- 

! vynios, dešimt ar net penkio
lika partijų ir sąjūdžių, kaip 
yra dabar. Svarbiausias daly- 

;kas, kad visos jos susibūrė 
t VLIKe, siekdamos bendro tik-

į vieną “slapią” susirin- 
r mane, bet aš neprita- 

tremtinys,: pau. Tai buvo laikai, kąi valdžia 
tremtinio moksleivių organizacijų nedrau

dė, tik mokytojų tarybos buvo

kęs? Žindme, kad yra paskel
bęs periodikoj keletą straips
nių. žinome dar, kad prisiden
gęs pseudonimu “Dirvoj”- jis 
tada paskelbė ir labai .kritiš
ką straipsnį apie ano meto 
VLIKo veiklą, kuriame jis 
pats priklausė. Ar tai etiška? 
Jis buvo labai priešiškas, kai 
VLIKas ruošėsi išleisti knygą 
TRE USSR — GERMAN AG
GRESSION AGAINST LITHU
ANIA. Paskum parašė labai 
priekabingą tos knygos recen
ziją. Atrodo, kad kiekvienas 
diijtesnio masto darbas, atlie
kamas kitų, vis užkliūva B. 
Nemickui. Jeigu būtų buvę 
klausyta jo kritikos ir paisyta 
jo rezgamų intrigų, tai nebūtų 
pasirodę ne tik minėtoji, bet 
ir dvi kitos knygos: LITHUA
NIA 700 YEARS ir TAUTI
NĖS MINTIES KELIU. Visos 
jos turi kai kurių trūkumų, to
bulai niekas nieko negali pada
ryti, ypač mūsų sąlygose, tačiau 
vis dėlto gerai, kad tos knygos 
buvo išleistos.
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25-oji Kanados Lietuvių diena
Prieš 27 metus ne taip jau1 prdfesionalai artistai. Buvo vię- 

gausį Hamiltono lietuvių kolo-1 tų, kur juokas iššaukdavo ašarą, 
pija sumanė ruošti šventę, ku- Hamiltono Aukuras ir Torontu 
rioje galėtų dalyvauti visi pla- Aitvaras turėtų susilaukti pla
čioje Kanadoje išsiskirstę lietu- tcsnio atgarsio mūsų spaudoje, 
vdai.. 1953-aisiais metais nese-' Tuo pat melu parapijos Jau
niai buvome grįžę iš miškų, ka-! niiuo Centro salėje vyko jauni- 
syklų, geležinkelių darbų. Mer
gaitės, taip pat, baigusios darbo 
sutartis, kūrėsi daugiau lietu
viais apgyventose vietovėse, 
ruošėsi pastoviam apsigyveni
mui, Visus traukė senų pažįsta-

mo susipažinimo vakaras. Tur
būt, dėl to “Aukuro” ir “Aitva
ro” vaidinimuose jaunimo ma
tėsi labai mažai.

šeštadienį, spalio 11 d., para
pijos salėje mūsų žinomasis, bu

mų, susitikimų, pasimatymų, iš- vęs Lietuvos ir Kanados šach- 
siilgimo jausmas. Hamiltonie- 
čių' . įneštasis šūkis

matų meisteris Povilas Vaitonis 
RUOŠ- -didelei grupei žaidėjų davė si- 

KIME KANADOS LIETUVIŲ multaną. Atrodo, Vaitonis lai- 
ŲIENĄ”; tapo’ nebepakeičiamu rnėjo vienas prieš visus. Tik ly- 
jšfatymų. Ir taip šis šūkis, ši 'giomis baigėsi su naujai kylan

čia šachmatų žvaigžde p. Gen
čių. Tuo pat metu vyko ir spor
tinės žaidvnės.

Krepšinyje vietomis pasiskirs
tė: vyrų grupė A finale — To
ronto Aušra 107, Hamiltono Ko
vas 87; vyrų grupė B — Toron
to Vytis 66, Hamiltono Kovas 60. *

Stalo tenise jaunių grupėje! 
iki 18 m. — I vieta Ramona Ra- 
gulskaitė, II vieta Laima Ra- 
gutskaitė; suaugusių grupė — 
1 vieta dr. Algis Sau norius, 
H vieta Violeta Nešukaitytė. I 

šeštadienio vakare, didelėje 
kareivinių salėje vyko didysis 
susitikimų, prisiminimų, susi-! 
pažinimų balius. Grojo puikus, Į 
gerai susiklausęs orkestras. Vy
ko šokiai, dainės ir nuoširdūs 
pasikalbėjimai su iš toli ir arti 

.atvykusiais senais ir naujais bi
čiuliais.

Taip pat šeštadienį “Hamil
ton Place” vienoje salėje buvo

niėtų skaitlinė, vienas ketvirta
dalis šimtmečio, tapo nebepa
keičiama Tradicija. Kas metai, 
kada artėja ruduo, kada kalen
doriai rodo ilgrji Padėkos dienos 
savaitgalį, visi pradedame žval
gytis kurioje kolonijoje ir kur 
bus ruošiama Kanados Lietuvių 
diena.

Ir taip buvo lemta, kad Ham
iltono lietuviai, suruošę pirmą
ją, istorinę K.L. Dieną, turėjo 
progą suruošti ir 25-ąją. Kartu 
suvažiavusiems svečiams parodė 
kaip negausus kultūrininkų bū
relis, vieningai dirbdamas, rū
pestingai, gražiai; kultūringai 
paruošė ir pravedė didelio mas
to šventę.c i.

Sy.ečių buvo galima susitikti 
iš įyąiriausaų Kariado's vietovių. 
Gausus būrys iš JAV, iš Austra
lijos ir netikėtas, bet mielas sve
čias iš pavergtos Lietuvos — 
Vladas šakalys.

Pagal numatytą dienotvarkę, (atidaryta skulptoriaus, dailinin
ko, poeto Dagio darbų paroda. { 
Įstatytieji eksponatai, skulptū- Į

c , , .. -vv , . garsio musu spaudoie.ros, foto kopijos iššaukė nema-|t’P , ,.T. ,.
žą visuomenės susidomėjimą ir 
gausų lankytojų būrį. Parodos 
atidaromąjį žodį tarė inž. Bag
donas. Jis, nors ir trumpai; bet

spalio 10 d., penktadienio vaka
rę “Hamilton '■ Place” salėse vy
ko mūsų teatralinių “Aukuro” 
ir “Aitvaro”-- vienetų pasirody
mai. Abudu veikalai: Aukuro 
“Šiupinys” ir Aitvaro .“Generaci
jos medis” komedijinio pobū
džio, paimti iš šių dienų lietu
viškų f šeimų; aktualijų. Vaidin
tojai, nors ir mėgėjai, bet jų 
tarpe reiškėsi talentingi, tartum

SOFIJA BACEVIČIŪTĖ

VLADAS ST ANKA ■

KAS TAI YRA “AŠ ESU”?
(Tęsinys)

Mergelė da'nuoja “žvaigž
dėms”. Žinoma, ji kada nors sirgs 
ir kada nors mirs. Bet kada jos 
būtis yra p Inesnė ir šviesesnė:' 
kai ji bus apinTa tamsos, ar šian 
dien, kai ji, kurdama 
harmoniją, rodo visą 
ties grožį?

Kada Goethė buvo
k?i jis kūrė savo veikalus , ar 
kada, agonijos valandoje, šaukė
si šviesos? .

Kada stebuklas buvo didesnis 
ir išganymas artimesnis: Kalno

i§ nieko 
savo bū-

gilesnis:

šio di- 
ir mu-

prista-

Pamokslo šviesoje ar Golgotos 
tamsoje?

Regina Bagdonienė perskaitė 
poeto Dagio eilėraštį “Mano 
ranka”. Hamiltono nuėsto bur
mistras Mr. .1. A. MacDonald 
taip pat kalbėjo ir asmeniškai 
sveikino skulptorių, priminda
mas, kad tokio lygio parodos 
nedažnai Hamiltono mieste pa- 

jsirodo. Tikėkime, kad ši paroda 
■ turėtų susilaukti platesnio at-

Sekmadieni, spalio 12 d., 2 vai. 
pc'pict vyko susikaupimo pa-

Deksnytes-Powell.
Reikia tikėtis, kad atsiras mu-! 

zikos žinovas-kritikas, kuris pil
nai peržvęlgs ir įvertins 
delio parengimo meninę 
zikinę dali.

Garbinguosius svečius
tė Hamiltono" B-nės apylinkės 
pirmininkas dr. V. Kvedaras. Iš 
scenos sveikino Lietuvos gene
ralinis konsulas dr. Zmuidzinas, 
Hamiltono miesto burmistras 
J. A. MacDonald, PLB' pirmi-

' ninkas Vyt. Kamantas.
j Iš Hamiltono burmistro kal- 

-- . bos ir jo laikysenos galima tikė-
sventaaienis kad ham-ltonieįiai lietuviai 

_ . _ ' —_ j
į j ame turi tikrai nuoširdų drau- 

čiau, lietuviškoji Vytis, gerai su-’gą ir rėmėją. Į koncertą jis at- 
derinlų prožektorių šviesoje, at- ėjo pasipuošęs tautiniu kakla- 
rbdė, tartum gyva ir judanti,'raiščiu, vaizduojančiu mūsų vė- 
kylanli i girdimus laisvės šauk- liavos spalvas. Sveikintojai ke
lio garsus. Getą kartų paminėjo kaip didvy-

šventės ruošėju komiteto pir--ri nesenial iš Lietuvos prasiver- 
mininkas M. Gudinskas dviem !žusi Vladą Šakalį. Susirinkusie- 
kalbom sveikina atvykusius, ir B ĮaĮP ilgais plojimais jį 
skelbia programos pradžią. Ne- įsyeikmo ir linkėjo laimingos 
gaištant pasirodo tautinių šokių į sėkmės įsikuriant laisvoje žė- 
grupė, sumirga scenoje Kepuri- Į meJe- 
nė ir Ketvirtainis. Iš atspausdin
tos programos matome, kad da- Dienos uždaromąjį žodį tarė

25-osios Kanados Lietuvių

O kas bus su krizėmis, “že
mės drebėjimais” ir kitais ak
mens ir visuomenės negalavi
mais? Reikia stengtis juos nuga
lėti jau todėl, kad jie kliudo švie 
sos situacijoms atsirasti.

Grįždami j mūsų išvedžioji
mų pradžią, paimsime tik vieną 
pavyzdį. Mes nežinome, kokia 
liga sirgo Kiergegaard. kurioje- 
jam jo daktaras negalėjo padėti. 
Tačiau galima tarti, kad liga, ku 
ri buvo nepagydoma 1841 me: 
ta*s, būtų niekis dėl mūsų ga
dynės naujos medicinos, sukur
tos tų žmonių, kurie neieškojo^ 
padaryti gyvenimą sunkesnį, bet. 
ieškojo padaryti jį kiek galima 
lengvesnį. Todėl, jei Kierkega
ard gyventų šiandien, gal jo vi
sas likimas būtų kitoniškas. Rei 
kia manyti, kad jis pasiliktų eg
zistencialistas ir kad jis, būda-, 
mas sveikas, vis dėlto ieškotų 
atsakymo į klausimą, kas tai yra 
“Aš esu”. Bet -jis rastų šitą atsa
kymą ne kentėjime, bet tame 
“neapsakomame džiaugsme”, ku 
ris ji apėmė 1838 metais, kada

maldos Katalikų katedroje. Pa- lyvauja Hamiltono Gyvataras KLB Krašto valdybos pirminln- 
maldų metu, vargonų garsamsJ3~~ 1------nr~ L - — ... ~ .

. . j . , u _ J palydint, giedojo musu žymiejiišsamiai, dviem kalbom, apibu- 1 .r f . ’ ... : \j. i , . . , . . solistai V. Verikaitis ir A. Pa-dmo skulptoriaus bigorafinius . , ... 2 ...- - - - - 4 kalniskyte. Tuo pat metu ir lie-,
tuvių protestantų susikaupimo 
pamaldos vyko kitoje bažny
čioje.

Sekmadienį 4 vai. popiet 
“Hamilton Place” didžiojoje sa
lėje įvyko 25-osios Kanados Lie- 

i tuvių Dienos paminėjimas-kon- 
certas. Erdvi, didžiulė, moder
niškai įrengta, daug žmonių tal-

; pinanti salė buvo užpildyta. Ansambliai, chorai, tautinių jp visi, kurie vienokiu ar
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienai Garbingųjų svečių tarpe matėsi .kių grupės pasirodo vieni po ki- ^kitokiu būdu talkininkavo šios 

J.E. vyskupas Brizgys, genera-Į tų, iššaukdami ilgus ir nenutils-J 
linis Lietuvos konsulas Zmuidzi
nas, Hamiltono miesto burmist
ras Mr. J. A. MacDonald, sve
čias iš Lietuvos Vladas Šakalys, 
kai kurių parapijų klebonai bei 
kunigai.

Kada pakyla uždanga ir pri- 
tamsintos scenos fone, meninėje 
po'zoje, pasirodo du trimitinin
kai, scenos gilumoje pasigirsta 
choro švelnios melodijos garsai, 
palydimi šauklio - pranašo 
džiais.

Moderniai įrengta scena, 
puošta Lietuvos ir Kanados 
liavomis; viduryje, kiek aukš-

& &

Pakeitus metodą ir vieton 
tamsos situacijų ieškant apšvie
timo šviesos situacijose, tuoj vi
sos egzistencinės problemos pa
sirodytų kitoje plotmėje. Ir ar 
nebus, kadr

Laikas ir erdvė, lygiai kaip ir 
priežastingumas, yra ne mūsų 
būties, o tik mūsų proto savu
mai, kurie varžo mus tik todėl, 
kad mes savo gyvenimą tvarko
me daugiau proto dėsniais negu 
savo būties laisve.

Rūpestis yra tik mūsų būse
nos (Dasein) savumas, o mūsų 
būtis (Sein) savo kūryboje ne
sirūpina, bet laisvai žaidžia, kaip 
Indijos Brama ir graikų dievai 
žaisdavo, kurdami iš nieko pa
saulį ir tvarkydami žmonijos rai 
dą.

Mirtis yra tik laikinumo pada
rinys, todėl ji yra tik mūsų bū- Į jis nemotyvuotai, iracionaliai 

, senos, paskendusios laikinume, 
erdvingume, priežastingume ir 
protavime, žymė; o mūsų bū
ties prigimtys yra kitoje plot
mėje negu mūsų proto fenome
nų gimimas, gyvenimas ir mir
tis.

Niekas (Nichts, Nėant) yra tik 
išbauginto ir rūpesčių nukankin
to proto įsivaizdavimas; o būtis 
savo prigimtimi yra nukreipta 
ne į Nieką, bet į Viską, ir ji pati 
yra Visatos išdava, padarinys, 
lygsvara ir įkūnijimas.

Tokios yra pirmosios daug ža
dančios, viliojančios ir prie vei
kimo ir kūrybos raginančios hi
potezės, kurias “šviesos” egzis
tencializmas (jei toks kartais 
atsirastų) galėtų pastatyti prieš 
“tamsos” egzistencializmo teigi
mus.

šaukė:
“Džiaukitės, ir dar kartą sa 

kau jums — džiaukitės”.

Iš salės, kurioje pirklių suva
žiavimo posėdžiauta, plaukė ban 
ga po bangos plojimai rankomis.

“Kam tas visas triukšmas?” 
paklausė policininkas žmogaus, 
kuris ką tik išėjo iš ten.

“Jie kalba”, atsakė šis; “ir ka
žin kas ką tik perstatė žmogų," 
kuris pardavė Musolinį knygą', 
apie tai, kaip įgyti savimi pasiti' 
kėjimą”. i • •'

— Ar tai nestebėtina, kad vi
suomet randami pamesti daik
tai paskutinėse vietose, kurio
se ieškoma? , . .

— Visai ne — kai- daiktas 
rastas, nustojama ieškoti. ■;

maldų metu, vargonų garsamsC* *. O

dino skulptoriaus bigorafinius 
bruožus ir jo darbų reikšmę 
lietuviško meno perspektyvoje.

(vadov. G. Breichmanienė), To-.kas J. R. Simanavičius. Pabai- 
rcfnto Gintaras (vad. R. ir S. Ka-.;gaj priminė, kad 26-oji Kanados

J ; Montrealio Liaudies * Lietuvių Diena bus/ ruošiama
. įTOronte, " todėl ir iki-malonaus

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
f.

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN-
L. CIAM0S TREČDALĮ METŲ! 
r
savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus I plati
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytųjų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede dol.
Pavardė ir vardas . ________
Adresas ______ _______________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo - 
yra naujas «kaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir varda*-------------------------------
Adresą* --------------------------------------------

Sponaoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką gpaudą b 
Naujienų pastangas, prašau jas aiuntinėti už pridedamus___ do!
Pavardė ir vardas ----------- _—------------------------------------_
Adresas------------------------------------------------------------------- -

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
vaite* «uatpažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavardė ir vardai------------ -------- -------------
Adraaaa ---------------- - ■ ... _____

zo-

pa- 
vė-

r ašie jų);
Insto. orkestrai (vad. A. Lapi-Į
nas), Toronto Atžalynas (vad. ■ pasimatymo ten. šventės užda- 
A. Zander), Hamiltono Mergai- jrymui, sekmadienio vakare, 
čių choras Aidas (vad. muzikas Jaunimo Centro patalpose buvo 
J. Govėdas), Toronto Vyrų cho-'suruoštas mažesnės apimties 
ras Aras (dirig. Vaclovas Veri- j ataskaitinis atsisveikinimo va- 
kaitis), Jungtinis mišrus choras karas. Dalyvavo eilė garbingųjų 
(dir. Dariją Deksnytė-Powell), 'svečių, talkininkų, įvairių kul- 
loronto’ Prisikėlimo parapijos tūrinių grupių vadovai, chorų 
choras (dir. - Vac. Verikaitis). j dirigentai, tautinių šokių moky- 
Aricomlilioi rUinvoi fonfiTllil __*_2 7__ •__ -_ ___ __

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer A ve., i :. Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi?

J' • Voiare Premier Coupe

>į Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir
I Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.
| (Vartotos mašinos — urmo kainomis)
v Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

didelės šventės pasisekimui.
tančius plojimus. ■ j Kanados lietuviams žinoma

Montreahečiains ir bendrai! visuomenės veikėja ir vyriausia 
Kanados lietuviams gerai pažįs- vakaro vadovė Liucija Skripku- 
tama solistė Gina čapkauskienė trumpu žodžiu pasveikino su- 
pasirodė pilname savo kilnume, sirinkųsiūs ir pakvietė žymųjį 
Ji puikiai išpildė savo keletą da- patriotą, prelatą dr.- Juozą Ta- 
lykų, akompanuojant muzikui įaraugLą palaiminti stalą.
J. Govėdai. Ji suderintai, pui- j 25-oji Kanados Lietuvių Diena 

užsibaigė ir skubiai rieda isto- 
rinėn praeitin. Susirinkusiųjų' 
tarpe, .tik gal kiek pasikeitusiais 
veidais, matėsi ir tų, kurie ruo
šė pirmąją Kanados Lietuvių 
Dieną. Kai kurių jau nebebuvo 
ir jų daugiau nebus. Išėjusieji 
negrįžta. Istorijoje lieka tik ne-: 
atlaidžiai dirbti ją darbai ir 
įgaliojimai likusiesiems.

Leonas Girinis

kiai padainavo su vyrų choru 
Aras, diriguojant V. Verikaičiui. 
Lygiai jos talka pasinaudojo 
muz. J. Govėda, pakviesdamas 
ją atlikti keletą dalykų su Ham
iltono mergaičių choru Aidas. 
Didelio dėmesio susilaukė jung
tinis choras, diriguojamas D.

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

O EtiTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAD- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vaL ryto iki 10 vaL vakaro, 

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vali.
D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininką*

TeJ. 476-2206

kuria

liėjusi ii spaudo* ir galima gauti knygų rinko ji

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerfko* lietuvių padan
ga* daryti Jtako* J kraito politiku. 102 p*l. Kaina fl.50.

Knygo* bu* Ilriųsto*, Jei £1.56 čeki* arba Honey Orderi* 
but pasiųsta* tokiu adresu:

1 NAUJIENOS,
17W S*. HaletM SL, Ckfc*r«, ffl. »***1

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 
yet protects 
against stomach 
upset

Ecotrin
DUENTRIC COATED ASPIRIN

^arthritis

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, 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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais 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.

• KĄ LAUMES LEME, 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.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
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 išlaidom*, 
3 — Naujienos, Chicago, B, DUL Friday, December 5, 1980
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
□no 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vii.

— Madrido konferencija lietuviams, kovojantiems 
už pavergtą Lietuvą, buvo labai naudinga, buvo progos 
pavergtos Lietuvos reikalus iškelti tarptautinėje kon
ferencijoje.

A. Mičiūdas tvirtino, kad lietuviai būtų žymiai 
daugiau padarę, jeigu jų skaičius būtų buvęs didesnis. 
Devyni lietuviai daug padarė, bet 80 latvių padarė žy
miai daugiau. Jeigu lietuvių skaičius būtų deėimt kartų 
didesnis, tai ir jų prpagandos darbas būtų buvęs žy
miai didesnis. Lietuviai pradėjo eiseną centrinėmis 
Madrido gatvėmis. Jie pradėjo žygiuoti Moro aikštėje 
(Plaza de Moros) ir nužygiavo iki Puarta del Sol aikš
tės, prie kurios yra pagrindinės ispanų valdžios ministe
rijos. Latviai ruošė eiseną, bet jie neturėjo jokio leidimo. 
Ispanų policijos dalinys jau buvo pasiruošęs latvius iš
skirstyti, bet argentinietis Mičiūdas, mokėdamas gerai 
ispaniškai, įtikino policijos kapitoną netrukdyti demon
strantų, nes jie nepavojingi. Policijas kapitonas -pa^ 
tikėjo Mičiūdo žodžiu ir leido eisenai toliau žygiuoti 
Jis tik paprašė latviškas ir lietuviškas vėliavas apsukti 
apie kotą ir eiti, jas iškėlus..

Bet labiausiai visus nustebino kun. . J, Prunskio 
pakartotas tvirtinimas, kad kelionė j Madridą buvo la
bai naudinga, nes nedidelis vykusių lietuvių skaičius la
bai daug padarė. Dr. Prunskis, ilgus metus buvęs ir 
dabar esąs veiklus Draugo redaktorius, spausdino tame 
laikraštyje savo rašinius, kai Draugas, Helsinkio aktus 
pasirašiusius žmones, vadino Lietuvos reikalų išdavi-, 
kais, o tuometinį JAV prezidentą Fordą ir popiežiaus 
atstovą kardinolą Caserolį pavadino parsidavėliais Ju- 
domis. Helsinkio aktus pavadino Sovietj sugalvotu an
truoju Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą patvirti
nimu, dabar viešai tvirtinau kad Madrido konferencija 
yra naudinga priemonė Lietuvos laisvei.; siekti. . / t' .

Paskaitos besiklaususieji konstatavo' kad keli aiuk- 
šti Draugo’ pareigūnai pradeda kalbėti, kkd Draugę 
planuojama paleisti kitus vėjus pačioje Draugo viršū
nėje. Daugelis laukia visos Dr. J. Prunskio paskaitos 
Draugo puslapiuose.

Iš visų Madride buvusių lietuvių neseniai Ameri
kon patekęs Vladas šakalys patraukė visos didžiosios 
ispanų spaudos dėmėsi. Trumpi, gerai apgalvoti, gyve
nimo tikrove paremti atsakymai, Mičiūdo ispaniškai iš
versti, labai plačiai buvo komentuojami visos didžio
sios ispanų spaudos.

Vienas ispanų žurnalistas viešame pasikalbėji
me paklausė, kokios Rusijos ir Lietuvos gyventojų nuo
monės apie Vakarų Europą, Ameriką ir žmonių gyve
nimą kituose kraštuose, šakalys nieko negalvodamas, 
tuojau ispanu žuranlistams šitaip atsakė:

— Geriausia bus, jeigu aš Jums pasakysiu savo įs
pūdžius, tai geriausiai suprasite... Jums pasakojau, 
kaip man teko bėgti iš Sovietų Sąjungos šiaurės per 
Suomiją Į Švediją. Švedijoje policija mane padėjo į 
kalėjimą ir ten palaikė tris dienas. Policija norėjo dau
giau patirti žinių iš manęs ir neleido laisvai po mie
stą važinėti. Jūs norte žinoti, kaip aš jaučiausi tas tris 
dienas švedų kalėjime? Man atrodė, kad aš gyvenu ge
riausiam viešbutyje. Kambarys švarus, maistas geras 
ir skaniai pagamintas, rankšluosčiai" švarūs, paklo-

Ant Kuršmariy kranto .

Madrido konferencija naudinga
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Amerikos Lietuvių Ta

rybos vicepirmininkas, ėmėsi iniciatyvos suruošti Mad
ride buvusių Amerikos Lietuvių Tarybos atstovų in
formacinę konferenciją apie Madride vykusią tarptau
tinę agitaciją Lietuvos laisvės reikalu, apie lietuvių ir 
kitų pabaltiečių pastangas sukelti suvažiavusių atstovų 
susidomėjimą pavergtos Lietuvos tarptautine padėti
mi ir apie galimybę iškelti Lietuvos pavergimo klau
simą šioje knferenci  joje.. , , kj..

Amerikos lietuvių atstovams teko susitikti su visa 
eile suvažiavusų kitų valstybių atstovų, informuoti 
juos api,e -‘dabartinę padėti Lietuvoje, apie žmonių nuo- 
taikasjit išgirsti didelės konferencijos dalies narių nuo 
mones. " 4 ,

Madrido konferenėijojė dalyvavo devyni lietuviai. 
Tuo tarpu Madride buvo 90. latvių. Vienas viešai aik
štėje, pamynę ir sutremęs sovietinę vėliavą, pradū
rė abiejų savo rankų venas ir paleido iš jų krau
ją rusų vėliavai apšlakstyti. Tuojau buvo pašaukti 
du ispanai gydytojai, kurie norėjo sugabenti latvi Į li
goninę ir patikrinti jo sveikatą. Bet tie gydytojai su
žinojo, kad šalia to krauju tekančio latvio visą laiką 
stovėjo du latviai gydytojai, kurie visą laiką dabojo 
drąsų protestuotoją. Jie neleido „ispanams gydytojams 
nuvežti kovingo latvio. Jie patarė gydytojams tu
rėti galvoje, kad latviai kiekvieną dieną lieja kraują, 
rusai jų neveža j ligonines “sveikatos tikrinti”. Latvių 
kraujas liejasi jau 40 metų.

Ispanijos televizijos kameros visam pasauliui pa
rodė Madride kruviną latvį ir latvių gydytojų pasta
bas apie rusų pavergtoj Latvijoj latvių liejamą kraują.

Prie garbės stalo Dr. Kriaučeliūnas pasodino visus 
tris lietuvius, dalyvavusius Madrido konferencijoj: Dr. 
K. Šidlauską, ALTo pirmininką, iš Argentinos Artūrą 
Mičiūdą, Buenos Airės gana populiarios žinių ir spau- ( --------
dos agentūros ir VLIKo atstovą Argentinoje, ir ALTo dės baltos... 
į Madridą pasiustą kun. Juozą Prunskį, ALTo infor
macijos centro vedėją ir nuolatinį Draugo redaktrių. jautą esant jam visas 3 dienas švedų kalėjime. Vėliau 
Visi trys atstovai, po dešimt diepų ir daugiau praleidę palygino švedų ir rusų kalėjimus, kuriuose Šakalys 9 
Madride, pareiškė: metus praleido.

Visi ispanų laikraščiai pakartojo šią Šakalio savi-

K. VAITYS

ENERGIJOS KLAUSIMU
(Tęsinys*

Galima būtų padvigubinti ar 
net patrigubinti hidroelektrinės 
energijos kiekį. Tam reikalui tek 
tų užtvenkti visas upes, užtvin
dant milijonus akrų ūkiui nau
dingos žemės, bet tuo būdu gau 
tume tik apie 5% kraštui reika
lingos energijos. / ’'.

Dėmesio vertas energijos ■ šal
utinis yra jš^žęmės geįinių besi- 
verž.iąsj kąršįasi yapduo arba gat- 
rai. Itafej; energiją jąu uau? 
doja nuo 1904 metų. Islandijos 
sostinėj’ Reykjavik namai šildo
mi geotermine šiluma nuo 1930 
metų. Naujojoj Zelandijoj 500 
karšto vandens šaltinių naudoja 
mi namams šildyti. Pacific Gas 
& Electric Co., pajungusi The. 
Gaysers šimtą šaltinių, 1976 
metais gavo 500 milijonų yątų 

. elektros, kurios užteko ' pusei 
San Francisco miesto; Pagung-- 
dama daugiau šaltinių,, kompa
nija tikisi apie -1990 metus gau 
ti 2000 milijonų vatų alergijos, 
t. y- beveik dvigubai tiek, kiek 
gaunama iš Hoover Dam hidro
elektrinės jėgainės.

Karšto vandens šaltiniai atsi
randa ten, kur įkaitęs požemi
nis vanduo pajėgia prasimušti į 
žemės paviršių. Bet yra ir tokių 
sąlygų, kad jis negali prasiverž
ti. Padarius tokiose vietose grę
žimus, karšto vandens srovė su 
didele jėga veržiasi lauk. Da
rant tokius gręžimus tikimasi 
gauti daug energijos.

Naftos kainai kylant, susido
mėjimas geotermine energija au 
ga. Tos srities autoritetų many
mu, apie 2000 metus tos energi
jos bus naudojama apie 1200 bi
lijonų kilovatvalandžių. (1976 
metais Jungtinėse Valstybėse bu 
vo suvartota apie 20,000 kilovat- 
valandų energijos).

deninių laivų turi apie pusę mi
lijono tonų labai reaktyvių ir 
apie 64 milijonus kubinių pėdų 
mažiau reaktyvių atmatų.

Kyla klausimas, kur tų pavo
jingą medžiagą dėti, kad ji nei 
dabartinei, nei ateinančioms kar 
toms nekenktų. Nuo 1946 metų 
iki 1970 metų atominės energi
jos komisija leido keletą dešim 
čių tūkstančių statinių su ta me
džiaga nuskandinti Atlante prie 
Maryland© ir Delaware krantų 
ir Pacifike u? 35 mylių nuo San 
Francisco. Pastebėjus, kad da
lis tų statinių yra sulamdytos ir 
iš jų sunkiasi, nuo 1070 metų tos 
mędžiągoę r nėbeskahdinamos, o 

J. V. minkštojo medžio suvar- ’laikomos vyriausybės leistose 
Į vietose. Pačios pavojingosios m^- 
Į džiagos laikomos šaldomuose re 
zervuaruose p r i e reaktorių. 
Kariškos pavojingiausios u Me
džiagos laikinai laikomos Wąsh- 
ingtono, S. fiąrcflmOs ir Idaho 
valstijose ųietąliniuose tankuose 
ir giliuose rūsiuose.

Dalis gyventojų tiek čia, tiek 
užsieniuose jra priešinga ^ato
minės energijos vartojimui- Tiek 
čia, tiek užsieny buvo net kru
vinų riaušių. Kalifornijos ir Mai
no valstijose naujų reaktorių sta 
tymas uždraustas, kol nebus su
rastas saugus radioaktyvių me- 
džiagų laidojimas.

Atominės energijos vartcfjimc 
priešų skaičius ypač padidėjo po 
Trijų Mylių salos nelaimės. Bet 
vis dėl to be atominės energi
jos žmonija vargu ar apsieis, jei 
nenorės, kad gyvenimo būdas pe 
sidarytų primityvesnis.

Ši atominė energija gaunama 
skylant urano U235 molekulėms. 
Yra dar kitos rūšies atominė 
energija, gaunama vandenilio 
atomams susijungiant į helio ato 
mus. Šios reakcijos dėka saulė 
bilijonus metų žeria energiją į 
erdvę. .

(Bus daugiau)

Nuo civilizacijos pradžios, ke- 
I lėtas tūkstančių metų priešisto-
• rinių laikų, iki maždaug 1800 me 
tų, džiugiau kaip 95% suvartoto 
kuro sudarė medis ir žemės ūkio 
liekanos. Tik Vokietija ir Ang
lija anksčiau pradėjo vartoti ak
mens. anglį. Prieš 20 metų me
tinis medžio kuras davė, Putna- 
mo skai.čiavim.u, vieną kvadrili- 
joną kilogramkaldrijų, ar, Ay
res, ir ScarĮotto nuomone, pus- 
antaįd kvadjilijono kai.

Ayres ir Scarlotto manymu, 

toja 8 kartus daugiau negu jo 
priauga

Kai bus išbaigtas iš žemės gel
mių gaunamas kuras, tai nei ma 
dis, nei iš augalų galimas paga
minti atkoholis negalės paten
kinti šio krašto energijos alkio.

Daug vilties dedama į atominę 
energiją. Ji šiandien duoda apie 
12 % šiame krašte suvartojamos 
energijos- Apie 70 branduolinių 
reaktorių yra gavę leidimus 
veikti ir apie 90 statoma naujų. 
1078 metais atominiai reakto-

• riai pagamino apie 300 bilijonų 
kilovatvalandžių energijos. Op
timistų manymu, šio šimtmečio 
gale galės būti apie 1500 reak
torių. Bet atominė, energija, 
kaip pasirodė, nėra nei pigi, 
nei saugi.

Per visą reaktoriaus amžių 
(30-40 metų) kasmet trečdalis 
reaktyvaus kuro turi būti pa
keistas nauju. Tipiško dydžio 
reaktorius to sunaudoto kuro ir 
kitų radioaktyvių atmatų suda
ro apie 30-40 tonų per metus. 
Jau susidarė beveik 5000 tonų 
sunaudoto kuro ir apie 16 mili
jonų kubinių pėdų mažiau reak
tyvios medžiagos. Be to, krašto 
apsaugos departmentas nuo ato 
minių ginklų ir atominių povan

PASTABOS VLIKO, ALTO IR PLB 
SĄVEIKOS KLAUSIMAIS

Algirdo J. Kasulaičio paskaitos 
santrumpą. Paskaita skaityta 
RLB rengtame visuomenės su
sirinkime Čikagoje, Tautiniuose 
Namuose, 1980 m. lapkričio 9 d.

(Tęsinys)

Jau 1917 metais buvo sukurtas tautinių ko
mitetų pripažinimo precedentas, kai tų metų rug
sėjo 20 d. Prancūzijos vyriausybė pripažino len
kų tautinį komitetą Paryžiuje esant “lenkų ofi
cialia organizacija”. 1917 m. lapkričio 10 d. JAV 
vyriausybė suteikė šiam komitetui pąnašų pripa
žinimą. Tos pačios JAV 1918 m. pripažino čeko- 
slovakų Tautinę Tarybą Paryžiuje, kuriai pirmi
ninkavo T. G. Masarykas, “de facto karą vykdan
čia vyriausybe, turinčia galią tvarkyti čekoslova- 
kų karinius ir politinius reikalus” (K. Jidl. T.S.).

199 m. lapkričio 14 d. Prancūzijos vyriau
sybė pripažino, kad čekoslovakų Tautinis komi
tetas Gmdone yra kvalifikuotas atstovauti čeko- 
slovakų tautą.

ii m. liepc; 31 d. JAV vyriausybė užmezgė 
formalius sr.Yykius su Čekoslovakijos laikinąja 
vyriausybe Lon 'one.

Pagaliau ger. molo de Gaulle Tautinis komi

tetas taip pat buvo pripažintas visos eilės vals
tybių kaip teisėtas prancūzų tautos interesu at
stovas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA. Tai 
antrojo pasaulinio karo metu susidariusi visas 
lietuvių politines ir ideologines grupes (išsky
rus komunistus) apimanti Amerikos piliečių or
ganizacija, pasistačiusi sau tikslą gelbėti Lietu
vai ir Lietuvių... Bent ansčiau jokių pretenzijų 
nereiškusi j svetimus laukus, taryba yra milži
niškų nuopelnų institucija iki šiandien aktyviai 
vadovaujanti Amerikos lietuviams kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Normaliose (kitokiose) sąlygose, jei emigra
cines sąlygos iš viso galima pavadinti normalio
mis, kaip ALTas, išsirutuliotų iš bendrinės or- 
ganizącijos, Tačiau mūsoji organizacinė kon
junktūra yra kitokia. Tūkstančiai pokario poli
tinių, emigrantų, atvykę Amerikon, rado ne tik 
gerai dirbantį ALTą, bet ir, nors kitais pagrin
dais veikiančią, be galo daug padariusią lietuvių 

j bendruomenę. Niekam sąmoningai nenorint, įvy
ko susidūrimas, atsirado klaidos, kurios netaiso
mos ir šiandien. Visai atvirai kalbant, kažin ar 
tų klaidų būtų išvengę net patys tobuliausi žmo
nės. Tik jas pakęsti ir toliau — būtų neišmintin
ga. Ateičiai vienintelis kelias yra kompromiso 
kelias. Kaip tik dėlto, jog senoji Amerikos lietu
vių organizacinė struktūra nyksta ir nepajėgia 
atsakyti į laiko statomus reikalavimus, gi nau

joji pasirodė nei pakankamai stipri, nei gaiva
linga ir toli gražu neapjungė nė pusės lietu
vių. Tokioje būklėje ALTo, BALFo, Susivieniji
mų absoliutinimas būtų lygiai neišmintingas ir 
nenaudingas, kaip ir JAV LB noras visą struk
tūrą pakeisti iš esmės, anas institucijas pada
rant naujosios organizacinės struktūros padali
niais. Tokiose sąlygose-kompromisas yra būti
nas. Išeities taškas turėtų būti bendra nuolatinė 
konsultacija bendraisiais svarbesniais reikalais 
ir bandymas sujungti atskiras sritis, kaip re
prezentaciją, pinigų telkimą ir panašius.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ.
VLIKo priimtoji ir paskelbtoji Lietuvių Char

ts sako: “Tauta yra prigimtoji žmonių ben
druomenė. Niekas negali būti prievartaujamas 
savo ryšį su tautine bendroumene nutraukti. Pa
saulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę.” Įžangoje į Lietu
vių Chartą ir laikinuosius PLB santvarkos nuo
status rašoma: “Lietuvių bendruomenė yra nuo 
tada, kai atsirado lietuvių tauta. Ji gali išnykti, 
tik išnykus paskutiniam lietuviui, Tačiau lig šiol 
Tetuvjų bendruomenė neturėjo organizacijos. '.. 
Šiandien, kai Lietuva okupuota, pasaulyje pa
sklidę lietuviai ypač privalo vieningos ir veiks
mingos savo bendruomeninės organizacijos.” “Pa 
šaulio lietuvių Bendruomenės” leidinyje gi ra
šoma: “PLB organizacija ateina ne esamos tvar
kos ar esamų draugijų keisti, griauti ar naikinti,

bet tik jų veiklos paremti, papildyti ir apvaini
kuoti bendra visų lietuvių organizacija...”

Prel. M. Krupavičius rašo, kad Ji “sukurta 
išeiviams lietuviams, išmėtytiems po platųjį pa
sauli... Lietuva rūpintis jai tenka atsitikti
nai... PLB turi du tikslus — pagrindini ir atsi
tiktinį. Pagrindinis — išlaikyti lietuviuose lie
tuvybę. Atsitiktinis — atkovoti Lietuvai laisvę,”

PLB uždaviniai yra milžiniški, lygiai ir jos 
svarba didelė. Jos orbiton įeina švietimas, sritis, 
kuri paprastati vadinama kultūrinė veikla bei 
tos sritys ir poreiškiai, kurie turi reikalo su 
tautinės gyvybės išlaikymu, tautinės kultūros 
kėlimu ir pan. Trumpiau — PLB yra sukurta 
bendromis visų išeivijos lietuvių jėgnrs dirbti 
švietimo ir kultūros darbą, bei jam koordinuoti 
—vadovauti. Tokia jos prigimtis suteikia PLB 
didelę atsakomybę, šalia pagrindinių jos apraiš
kos žymių: visuotinumo, atvirumo, lietuvišku
mo ir demokratiškumo PLB yra apsręsta ir dvie
jų prigimtinių dėsnių — principų: išeiviškumo 
ir kultūrinės srities. PLB yra iš išeivijos ir išei- 

Į vijai. Iš kitos pusės jos veiklos sritis yra kultūri
nė, plačiai, bet ne visuotinai suprasta. (Plačiai 
suprasta kultūra apima ir politiką bei visokias 
apraiškas, kylančias iš žmogaus pastangų kūry
biškai kilti bet kurioje srityje). PLB taip buvo 
suprasta jos kūrėjų, taip interpretuojama dau
gelio žmonių šiandien. (Rus daugiau)

4 — Naujienos, Chicago, Hl.. Friday, Dcccmlx'r 5, 1980



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
• ♦ *

"Ji» wrinko juos į viotą, kuri hebraiškaj vadinama Armageoon" 
(Apreiškimo lu;16)

23. šventajame Dievo Žodyje aiškinama Priežastis, dėl kurios 
įvyko atidėtoj imas. Jame parodyta kaip per anuos 19-ka šimt
mečių Dievo nutarimas išlaisvinti padermę žygiavo pirmyn, ne
atsižvelgiant į visokias kliūtis. Jo planas dabartiniame amžiuje 
buvo išrinkti iš pasaulio žmonių tarpo žmones, kurie bendrai su 
Kristumi turės valdžios jo Karalystėje, šventasis Raštas daug ką 
pasako apie juos ir nustato sąlygas, kuriomis galima tikėtis ’ gy- 
veųtį ir karaliauti su Kristumi”. Trumpai pasakius, jie yra pa
šaukti vaikščioti jo meilės keliu, guldyti savo gyvybes taip, kaip , 
jis paaukojo savąją, ir taip priparodyti savu ištikimumą Dievui I 
ir tiesai bei teisybei, pasiliekant “ištikimais iki mirties”. Ap- , 
reiškimo 2:10.

IV. RAŠTO TYRINŠTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS I* CHIRURGAS 

CvMMinity klinikas 
Medicinas direktorius

A “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

VALANDOS: «—k darbo dienomis ir
Programos vedėja

kaa antrą šeštadieni 8—3 vU. 
Telu 562-2727 arba 562-2729

TSU — M 3-5W3

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPKCIALYBt AKIŲ LIGŲ*
3907 West IMrd ftreet 

Valandą pagal iPBirenTT^

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 66629 
Telef. 778-5374

DE. FRANK PLECKAS
OPTOMITRISTAS

KALBA LDfiTUViaKAl 
26M W. Ji TeL 717-5149 

Tucnna aca. pnuiKo senius ir 
‘■contact inaaee"'

VaL agai Msiumas. uKUryia tree.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET

Valandos; antrad. i—4 popiet, ■ 
ketvirtai 5—7 vai. vak.
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rezidencijos teleiu 448-5545

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

....Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks penktadieni, 
gruodžio 5 d., 1 vai. popiet, Aneles 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi būtinai atsilankyti, nes tens 
daug svarbių reikalų apsvarstyti, be 
to, bus renkama nauja 1^81 melams 
valdyba. Po susiimkimo bus vaisęs.

A. Ka lys

Lilt. V X T. TAURAS 
wYDfTCMAa ir

«<o«wro prekule, ape*. «ul»sv .

C h ic a gos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos priešmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 5 d., 6 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th Su 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir bus 
naujai 1981 metų kadencijai vaidybom 
rinkimai. Po susirinkimo — vaišės

E. Strungys, rast.

. ' 3 Bridgeporto Lietuviu Namy Savi-
•u ru Orm* >ninku draugijos susirinkimas įvyks

šeštadienį, gruodžio 6 d., 1 vai. po
piet, 3808 So. Union Avė. Nariai ma
lonėkite atsilankyti. Bus valdybos 
rinkimas. Po susirinkimo — vaišes.

Kviečia Valdyba

UJf'idV Vau. mum— sauso, ateinu

awiigrtilM

K ŠILEIKIS, O. F.

Aparatai - mm. can-
apaciau i*eaiba eojeaa

Wwr «srd emi t*.,

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna a pd ra ūda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas parkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376^996

SOPHIE BARČUS
RAD<JO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: 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 
Tel e f.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Linus Pauling: Vitaminas C ir širdies ligos
Ar vitaminas C gali apsaugoti žmogy 

ir kiek jo reikia vartoti?
(Trumpas atpasakojimas iš Executive Health)

Visi žino, kad šiame krašte 
širdies ligos ir kraujo apytakos 
sutrikimai yra didžiausia mirčių 
priežastimi. Nėra abejonės, kad 
širdies ligos yra surištos su die
ta. Beveik 25 metus vyravo nuo
monė, kad gyvuliniai riebalai 
(mėsa, sviestas), cholesterolis 
(mėsa, kiaušiniai) ir tarytum 
riebalinės medžiagos lipidai yra 
priežastimi širdies ligų. Su di
džiausiu užsimojimu buvo rek
lamuojamos dietos su maža cho
lesterolio ir su augaliniais rie
balais (unsaturated fats). Vis- 
vien ta hipotezė nepasitvirtino, 
mirtingumas širdimi nesumažė
jo. George V. Mann, biochemi
jos profesorius Vanderbilto Me
dicinos mokykloje, sako, kad vi
sokių fundacijų mokslininkai, 
kurie rekomendavo maža rieba
lu. maža cholesterolio' turinčias 
dietas, cholestoremijos nei kiek 
nesumažino. Visokių aliejų, įvai 
riaušių užsitepimų riebalai, ku-
He turėjo būti lyg žadantis vais 
tas žmonių dietoje, nežiūrint 
įvairiausių garsinimų, nepasie
kia savo tikslo. O gydytojai au
tomatiškai pataria pacientui gy
dant širdies ligas: maža riebalų, 
maža cholesterolio.

lesterolį savo kūno ląstelėse nuo 
3000-4000 mg. į dieną, jame yra 
taip vadinamas atgal maitinnan 
lis (feed back) mechanizmas, ku 
ris sumažina sintezę tos choles- 
.tęrolinės medžiagos, kai jos žmo 
gaus kūnas gauna per daug. Tai
gi ta paruoštoji- 1977 metų re
komendacija apie mitybą nesu
teikia įtikinančios informacijos 
ir patarimų Amerikos gyvento
jams ir tuo būdu sulaiko žmo
nes nuo gero maisto, kaip kiau
šiniai, mėsa, sviestas nuo jų 
nuosaikaus vartojimo. Dr. Mann 
mano, kad tokie patarimų resul- 
tatai apie riebalus ir cholestero
lį visuomenės mąstymą buvo 
nukreipę į klystkelius.

Vitaminas C. Tyrinėjimai Ka
lifornijoje, Anginoje sako, kad 
nors ir 50 mg. vitamino C kas
dien sunaudojimas, žymiai su
mažina širdies ligomis mirtingu
mą. žurnale “Lancet” anglų stu 
dija rašo, kad vartojimas kal-
ciaus ir vitamino C yra priemo
nė, kuri atitolina širdies ligas.

Taigi jQ kiekis yra reikalingas 
didesnis, o ne 45 mg., kaip re
komenduoja Maisto ir Mitybos 
Tyrinėjimų Institutas J. A. V.

Taip pat vitaminas C ir jo 
gausesnis vartojimas yra prie
monė gintis nuo vėžio, nes vita
minas C pagausina lymhocytų 
gamybą, o lymphoęytai sunaiki
na bakterijų ląsteles ir kitokias 
ląsteles, įskaitant ir vėžio ląste
les. Iš daugelio išleistų studijų 
nėra abejonės, kad vitaminas C 
yra tarytum apsigynimo mecha
nizmas žmogaus kūne ir jo ata
tinkamas panaudojimas yra aiš
kiai suprantama kontrolė širdies 
ir kitoms ligoms.

Dr. Altschule keliose studijo
se Executive Heatth žurnale įro 
dinėja, kad dabartinė populiari 
teorija, kad aukštas cholestero-, 
lis yra rizika širdies ligoms, ne- ‘ 
pasitvirtina. Kažkodėl yra bū
tina, kad gydytojai būtų konser 
vatyvūs, bet medicinos autori
tetai neturėtu užmerkti akiu nau 
jausiu tyrinėjimų įrodymams, 
kad vitaminas C suteikia apsau
gą kraujo indams ir mažina mir
tingumą širdies ligomis.

Linus Paul'ng sako, kad 60% 
mažiau mirčių nuo širdies jų 
žmonių tarpe, kurie nemažiau 
125 mg. vitamino C į dieną su
naudoja, Jis sako, kad gyvuliai 
savo ląstelėse pasigamina vita
mino C taip daug, kad jo prilyg
tų žmogui 10 gr. į dieną, arba 2 
pilni šaukšteliai gryno vitami-į 
no C Jis pats sunaudoja tarp 1 ! 
iki’ 5 gr. į dieną. Tačiau jis sako, 
kad dar neišstudijuota, kiek jo 
daugiausia sunaudoti.

Medicinos, studentas

“Kiek ilgai reikia tamstai vyk 
ti iš Vienos į Budapeštą tams
tos dviračiu?’’

“Keturias valandas”.
“Negalimas dalykas”.
“Tikrai taip. Aš važiuoju trau

kiniu ir atiduodu dviratį į kro
vinių skyrių”.

“Kodėl tamsta toks neramus? 
Ar tamstą graužia sąžinė?”

“Ne; tai mano žieminiai balti
niai”.

VANCE FUNERAL HOME
1 . L kulis |vyKs giuoldžio mz":12.4 2 vai._popiet Vyčiu'

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
>4

Aikštės automobiliams pastatyti

i

j Lietuviu Pensininku Sąjungos na
rių susirinkimas-pabendravimas įvyks 
gruodžio 11 d., ketvirtalienį, 1 vai. 
popiet šaulių Namuose, 2417 West 
43rd St. Bus meninė programa už
kandžiai ir loterija. Nariai yra pra
šomi atnešti kokią nors geresnę do 
vaną loterijai. Be to, nariai yra ragi
nami sumokėti užsilikusi nario mo 
kestį. Vaidyba

Našliu, Našliukių ir Pavieniu Asme- 
ng klubas šaukia narius į šįmet pas- Į 

į kutini susimikimą, kuris įvyks giuo-i

salėje, 2455 W. 47 th St, Chicago j e. 
Visi nariai kviečiami gausiai astilaa 
kyti. Bus renkama nauja valdyba, ap
tariami svarbūs klubo reikalai. Po 
susirinkimo bus vaišės. V. Cinką

i!

Nuo

ii

A hearty toup makea a welcome dinner on a nippy day. 
Add a tray of reHahes, garlic-parsley-buttered crusty bread and 
baked apples and you have a well-balanced, nutritious meal 
that is easy to prepare.

Depending upon your Hfe «tyle and using the handy pack
aged homemade soup starter, the soup can be simmered on the 
range or in a slow electric cooker. For quick preparation, cook 
t In the pressure cooker. For a nttle extra zing, add a half cup 
if rad wine.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Midland ^avine^ 
nauja taupymo - ninr 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi 
ateitvie.

SaskaiU* apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicago. IL 6062 

T±i 925 7400
8929 SO. HaRLZM Avė. 

Bridgeview, |L
Tel. 598-9400

“Tai jau paskutinioji — aš { 
daviau tamstai pinigų todėl, 
kad tamsta sakai, jog tamstos 
žmona ir vaikai badauja na
mie, ir aš randu tamstą čia prie 
mėsos ir vyno”.

“Bet, pone, mano žmona ir 
vaikai tikrai badauja namie”.

1914 metu<

1977 m. J. A. V. Dietary Goals £ 
sako, kad cholesterolio reikia!S 
vartoti 300 mg. į dieną. Tokia I & 
rekomendacija yra sumažinimui'^ 
daug cholesterolio turinčio mais 
to, kaip sviestas, kiaušiniai. Jau 
nuo 1970 m. yra žinoma multi- 
milijoninių dolerių Framingh- 
ham studija, kad tokie suvaržy
mai nesumažina cholesterolio 
kiekio krauju’e. Kaip pavyzdys, 
kai vyrai ir moterys sunaudojo 
cholesterolio vidutiniškai 704 ir 
492 mg. per dieną, jo koncent
racija kraujuje rasta 237 ir 245 
mg. per dieną. Vyrams ir mo
terims sunaudojant maiste daug 
mažiau cholesterolio per dieną, 
kraujuje jo koncentracija buvo 
beveik ta pati 237 ir 241 mg. j 
dieną. Šitokių rezultatų išaiški
namas yra tiesiog stebinantis, 
žmogaus kūnas sintetizuoja cho.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai

Put Soup In Your Menu
,, , —by Martha

A

r
Passbook Savings.

4 ' -a’y savings 
{Minimum S500) 

Certificate

Beef Vegetable Soup 
"yield: 2 quarts soup

1 package Beef Vegetable 1 pound beef rieur meat 
Homemade Soup Starter 8 cups water

Three Wayi To Cook
Top of range: Brown the beef well. Add the water. Add the 

Kock and vegetables. Bring to a boiL Coyer and reduce the 
heat to a simmer. Cook for 90 minutes.

Slow cooker: Brown beef. Combine beef with stock and 
vegetables and water in slow cooker. Cook on HIGH for 6 
hours or on LOW for 12 hours.

Pressure cooker: Brown meat in a 4 to 6 quart pressure 
cooker. Add 7 cups water. Stir in stock and vegetables. Close 
cover and position pressure regulator for 15 pounds pressure. 
Cook slowly for 30 minutes after regulator begins to operate. 
Remove from heat and place cooker under running water to 
reduce pt w<ur a

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

CHARLES STASUKAITIS |

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA !

— GORDON FUNERAL HOME - |

1729 South Halsted Street, Chicago |

TeL 226-1344 1

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 j

4605-07 SO. HERMITAGE AVENGE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
• Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1 A J 1410 So. 50th Ave., Cicero
* W Telef. 476-2345I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI:

Chicagm

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijom

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

A

TURiMB 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE,

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-li3S -1139

STEPONAS C. LACK HI SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4416

P. J. RIDIKAS i į
3354 So. HALSTED STREET TeL YArd« 7-1911 į

5 — Naujienos, Chicago, 8, DJL Friday, December 5. 1980



Reorganizuotos Bendruomenės 
konferencija

JAV R. LB-nės Tarybos narių ir atstovų suvažiavimo, įvyks
tančio 1980 m. gruodžio mėn. 13 d. (šeštadienį) Li.luvių Tau
tiniuose Namuose, G122 South Kedzie Ave., Chicago, Illinois,

DARBOTVARKĖ
1) 9—10 vai. ryto: atstovų ir svečių registracija.
2) 10 vai. suvažiavimo atidarymas — Andrius Juškevičius. 
2a) Amerikos ir Lietuvos himnai — sol. Irena Petrauskienė.
3) Invokaeija — kun. kan. Vaclovas Zakarauskas.
4) Mirusių narių pagerbimas.
5) Darbo prezidiumo, sekretoriato ir kc'misijų sudarymas.

Mūsų spaudoje j
Kodėl pagrobtas Česiūnas?

Okupuotos Lietuvos pogrin-. 
džio žurnalo “Alma Mater” | 
1979 m. rudens numeryje yra 
ieškoma atsakymo, kodėl pabė-! 
gęs spc'rtininkas V. česiūnas bu- 

» vo KGB pagrobtas iš Vakarų 
Vokietijos ir grąžintas į Sovie

tų Sąjungą. i
• Į Straipsnyje aprašyta KGB 

veikla New Yorke pagrobiant i 
baleriną L. Vlasovą, o pabaigoje

N*m«l, Ž»m« — P«r<tavlmu| _ Namai, Žamė — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
JB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS. į 

*>£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

6)
' 7)

• 8)
9)

Komisijos;
a)
b)

registracijos, 
rezoliucijų, 
spaudos, 
vakarienės — Kūčių.<1)

Sveikinimai.
JAV R. LR-nės Tarybos narių praeito suvažiavimo pro
tokolo skaitymas Delfiną Tričienė.
Paskaitą skaito dr. Valentinas Plioplys.
Pranešimai:

a) Tarybos prezidiumo,
b) Centro valdybos,
c) Kontrolės komisijos,
d) Apygardų pirmininkų ir
e) Apylinkių bei Seniūnijų pirmininkų.

Diskusijos dėl pranešimų.
Rezoliucijų priėmimas.
Klausimai ir sumanymai.

prenumeratos pra- 
$8 auką.

Irena Gillespie,
Ohio, kiekviena

I taip rašoma: 
skyrius ruošia preL Mykolo Kru- j 
pav-čiaus 10-ties metų mirties 
minėjimą gruodžio mėn. 9 dieną 
3 vai. popiet Lietuvių klube. Pa
skaitą skaitys prel. Jonas Bal- 
kūnas. Ištraukas iš prel. Krupa
vičiaus raštų skaitys Marija 
Pėteraitienė. ■ •

:• 10)
H)
12)
13) Suvažiavimo uždarymas.
Pastaba:
• Registracijos mokestis ir priešpiečiai — $5.
• Priešpiečiai tarp 1 ir 2 vai. dienos.
• Vakaricnė-Kūčios 7 vai. vakaro toje pačioje salėje.

Tarybos Prezidiumas

— Dėkui spaudos veteranui 
Jackui Sondai, Dorchester, Mass, 
už ankstyvą 
tęsimą ir už

— Ponia
Springfield,
proga paremia Naujienų leidi
mą. Dėkui už dabar atsiųstą 
$10 auką.

— Augustas Paškonis, Down
ers Grove, Ill., perėmė ponios 

, j Stellos Palionis prenumeratą.
Sveikiname naują skaitytoją. •

— Pratęsdami prenumeratas, 
šie skaitytojai . atsiuntė po $5: 
Jonas Ardickas iš Kelly Parko, 
Kostas Šlapikas iš Cicero, Jonas 
Grigaliūnas iš San Diego, Calif., 

j ir Vladas Bagdonas iš Hamilton.
Dėkui visiems.

“O dabar atsakysime į klau
simą: kodėl gi buvo pagrobtas 
V. česiūnas? Juk dabar vos ne 
kiekvieną savaitę kas- nors pasi
prašo politinio prieglobsčiu, vos 
ne kiekvieną savaitę bėga iš 

“ t TSRS ir Rytų Europos žinomi 
; žmonės. Tai jau nieko neslebi-

— SLA 134-osios Moterų kuo- na. Tiesiog nujaučiama, kad jei 
pos susi- inkimas įvyks š štadię- tik pasitaiko galimybė, tuoj at
ty, gruodžio 13 d., 12 vai. Chica- ’ sisveikiname su šalimi, “kur 
go Savings bendrovės patalpose,1 taip gera žmogui ir jauku”.
6201 S. Western Ave. Pageidau- Į klausimą atsakyti nesunku, 
jame, kad visos narės dalyvautų. V. Česiūnas savo interviu su

ir lietuvių slidinėjimo pirmenybės
vi-

— Vladas Šakalys, kviečiamas 
St. Petersburg© ALTo skyriaus, 
gruodžio mėn. 18 d. padarys įdo
mų pranešimą Lietuvių klubo

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Tel. Virginia 7-774į

BUTŲ NUOMAVIMAS įj 
• namų Pirkimas • pardavimas • valdymas 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. .'22
T 1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 7 g 
’ J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1 

INCOME TAX SERVICE "
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

„ , x . ... ■ . , . _ , . . i* LIETUVIŠKAS RESTORANAS su
Vyks ateinančių metų valdybos ‘Draugo” korespondentu aiškiai 1 namu ir įrengimais Marquette Parko, 
rinkimai. Malonėkite atsinešti pasakė, kad “jis rašys knyga! r?^?ne* biznis, lengvos t
dovaną dėl kalėdinės "Grab. apie sporto padėtį TSRS". Iš jo ". I
Roo” Volri’irh-* i * ,vi • • i j * • i je2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir\ ainy ba įZCdziŲ aiškėjo, kad JIS turi ką Maplewnnd. Labai tinka giminingoms

: šeimoms. Į I
I -■ ill V W Jk t A K-U (V

I Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

progra- 
Didysis 
a) Jau
ty Jau-

1981 m. šiaurės Amerikos Pa- 
baltiečių Slidinėjimo pirmeny
bės įvyks vasario 7 ir 8 dienomis 
Moonsto'ne Ski Resort, apie 18 
myliu į šiaurę nuo Barrie, Ont. 
Alpinistines varžybas vykdo 
ŠALFAS S-gos Slidinėjimo ko
mitetas, cross-counlry — Toron
to Estų S.K. Kalev.

Pirmenybių programoje bus 
alpinistinės ir cross - country 
varžybos.

Alpinistinės varžybos bus šeš
tadienį, vasario 7 d., nuo 10 vai. 
rytd. Registracija — nuo 8 iki 
9:30 vai. ryto.

Alpinistinių varžybų 
moję bus Slalomas ir 
Slalomas, šiose klasėse: 
nučių (žemiau 13 m.),
nių (13-16 m. imtinai), c) Vyrų 
Elite (17-44 m. imtinai), d) Vy
rų-veteranų (virš 44 m.), ir e) 
Moteru-mergaičių (amžius neri
botas).

Cross-countrv varžybos vyks 
sekmadienį, vasario 8 d., nuo 10 
vai. ryto. Registracija — nuo 8 
iki 9:30 vai. ryto.

Cross-country varžybų pro
grama: a) Vyrams Elite (17-11 
m. imtinai) — 10 km; b) Vy
rams veteranams (virš 44 m.)
— 10 km; c) Jauniams (13-16 
m. imtinai) — 5 km; d) Jaunu
čiams (žemiau 13 m.) — 2i/£ 
km; e) Moterims (virš 16 m.)
— 5 km; f) Mergaitėms (že
miau 17 m.) — 5 km.

Amžiaus klasifikacija — pa
gal 1980 m. gruodžio 31 d.

Dalyvavimas yra atviras 
siems pabaltiečių slidinėto jams.

Lietuviu pirmenybės bus iš- salėje iš savo pergyvenimų ir 
vestos iš pabaltiečių varžybų pa-; Lietuvos kančių po okupaciniu ' 
sėkmių, atskirų rungčių visai j komunistiniu “jungu. Vladą Ša- 
nevykdant. Lietuvių pirmenybių j kalį sutiko mielai globoti J. ir I. 
programa automatiškai ta pati 1 Valauskai. Detalės dėl praneši- 
kaip pabaltiečių.

Smulkios informacijos yra 
pranešta visiems sporto klu
bams bei ŠALFAS S-gos admi
nistraciniams pareigūnam^.

Dalyvių registracija alpinisti
nėms varžyboms (iki 1981 m. 
sausio 31 d.) šiuo adresu: Mr. 
Mečys Empakeris, 6 Robin Hood 
Rd., Islington, Ont M9A-2W7. 
Tel. (416) 231-1487.

Dalyvių registracija cross
country varžyboms (iki 1981 m. 
sausio 31 d.) šiuo adresu: Mr. 
Arvu Oiling, 31 Jellicoe Avė., 
Toronto, Ont. M8W-1W2. Tele
fonas (416) 255-0783.

Lietuvių slidinė tojų d alyva vi
nių koordinuoja ir lietuvių pir
menybių išvedimu rūpinasi 
ŠALFAS S-gos Sldinėjimo komi
tetas, vadovaujamas Mečio Ein- 
pakerio.

Pavieniams slidinėtojams dėl 
smulkių informacijų patartina 
kreiptis į artimiausią sporto klu
bą, sporto apygardą arba tiesio
giai Į A. Oiling, arba M. Em- 
pakerį.

JAV gyveną slidinėtojai dar 
gali taipogi kreiptis į ŠALFAS 
S-gos Slidinėjimo komiteto narį 
Vytenį Čiurlionį, 19755 Upper 
Terrace, Euclid, Ohio 44117. 
Tel. (216) 481-1525.

j mo bus paskelbtos klube sekma
dieninių pietų metu.

— Amerikos Lietuvių Respub
likonų klubo valdyba kviečia 
visus lietuvius Įsirašyti nariais 
i šį klubą. Prašoma skambinti 
valdybos narėms — A. Valienei, 
tel. 864-3009 arba G. Jasinskie
nei, tel. 360-6320.

— St. Petersburgo Opera 
Company chore dainuoja klubo 
dabartinis vicepirmininkas P- 
Vasiliauskas.. Lapkričio mėn. 
22 d. La Traviata operos spek
taklyje buvo malonu išvysti Pet
rą Bayfronto teatro scenoj. Pub
likoje matėsi geras būrys mū-. 
su tautiečiu. V

— Lietuvių Krikščionių DerrtO^. 
kratų Sąjungos St. Petersburgo

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

*34 
CoapovoM 

Quarterly

OUR SAVINGS _

CERTIFICATES
EARN UP TO 8%

see us for
UQllfi f'nancin0 
1 AT OUR low RATS

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOMEI

_ _____ ___ JflBH INSURED____

Mutual Federal 
SavinqsandLoan

2332 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOtS O6B 

pm* Laxirsui Petitai Pkaota Viralai* 7.7747

BDVRSt Mon.Tue.Fr1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

i zcdziŲ aiškėjo, kad Jis tun ka Maplewood. Labai tinka giminingoms 
| papasakoti, jog jo knyga gali

JAV R LB TARYBOS NARIU 1 ^l,ti labai nemaloni TSRS, ypač į • MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
IR APYLINKIŲ ATSTOVŲ dabar, kai artėja olimpiada1 
METINIS SUVAŽIAVIMAS ^Maskvoje. Va, šitie žodžiai ir nu

lėmė jo likimą! Taip pasakė, o 
LE-nės Tarybos prezi- nepagalvojo apie KGB budrias 

c bumas š.ni. gruodžio mėn. 13 d. ’ ausjs. §tai dėl ko buvo imtasi 
(šeštadienį) Lietuvių Tautiniu©- ’ vjSų priemonių, kad tokia kny- 
se Namuose, 6422 So. Kedzie ga nepasirodytu. Štai dėl ko V. j 
Ave., Chicago, Ill,, šaukia tary- česiūnas “stebuklingu būdu” 
bos narių ir apylinkių bei orga- Į vėI grįžo į Lietuva! 
nizacijų atstovų metinį su važia- j 
vimą. Registracija 9 vai. ryto.} šiuo metu V. česiūno likimas 

Po suvažiavimo 7 vai. vakaro' nepavydėtinas, ypač turint gai
loje pačioje salėje įvyks tradi- v0'je Vakarų valstybių norą bet

^Maskvoje. Va, šitie žodžiai ir nu
lėmė jo likimą! Taip pasakė, o ŠIMAITIS REALTY i

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

cine Kūčių vakariene su tam va- kokia kaina nesupykinti TSRS.’’ 
i Nekalbant apie Draugo pseu- - (
tų pranešimą apie knygos rašy- Į 
mą dar Česiūnui tebesant nesaū-j

karui pritaikinta programa.
Meninę programą atliks Dai- dopolitikierių ir pseudorezisten- 

nininkų Būrelis, p. T. Serapinie
nės vadovaujamas.

Kaip suvažiavime, taip ir Kū-1 ty°ie pasienio zonoje, jie tą pat 
čių vakarienėje visa lietuvių vi- j pakartojo, paneigdami jo pasi- 
suomenė kviečiama gausiai da- Į aiškinimus KGB' agentams. Blo- 

gak tokie dalykai atsiduria savybę Chicagoje ar bet kur 
pas girtis mėgstančius ar noriu- {Amerikoje, prašome skambinti 

ar 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

Į Kūčių vakarienę bilietus ga
lima rezervuoti šiais telefonais: 
Marquette Parke — 737-1286, 
925-1089 ir 434-3713; Cicero — 
656;2550 ir 652-8546; Bellwood 
— 544-3880; -East Chicago — 
(219) 365-4181, ir Brighton 
Parke — 523-0148.

Malonėkite Bilietus Įsigyti iki 
gruodžio 8 dienos.

JAV R. LB-nės vadovybė

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

" MARIJA N0REIKKN1 t

2438 W«xt Bftii St, CMcjųrs, Ui. 4Ū«2> e WA

MAISTAS B EUROPOS SANDELIŲ

> Cosmos Parcels Express Corp.
i MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
.i Z5U1 XV. St, Chicago, HL «082». — TeL WA 1-2737

: Turime didelį pasirinkimą 
KALĖDINIŲ DOVANŲ '

Importuoto kristalo išdirbinių, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro _ _
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožinių. Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražių dovanų įvairioms progoms. 
Taip pat ir paveikslų.

ANTRADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
"The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (arty Sacra men to), CHICAGO, ILL.
Atdaras pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. 

šešt nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet.

Tel. 247-6969

We’II help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-

rezistencijai iš jSius vadovauti
Cicero miestelio

K. Petrokaitis

DAUG VAGIŲ DREBĖJHIO 
PALIESTAME RAJONE

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

NAPOLIS, Italija. — žemės 
drebėjimas Įnešė didelių pakai
tų visoje Napolio' apylinkėje. 
Daugelis žmonių liko be pasto
gės, be žemės ir be nieko. Italai; 
yra pripratę prie savo žemės. 
Bet kada drebėjimo metu suyra '
ar nugrimsta namai, tai žmonės ĮĘ^KAU PIRKTI ŽEMĖS prie žvejo- 

. ” ’ jimo ežero Kanadoje, Minnesota,
pasimeta. Jie norėtų gyventi sa- Wisconsine arba Michigane. 
vo žemėje, bet jau ten nieko ne- j skambinti (312) 767-7826 
liko, tik keliai, Į namus vedan
tieji, ir tie išardyti. I

Grupės italų leidžiasi nuo kal
nų, eina į pajūrį ir užima tuš
čius viešbučius, nakvynės na
mus ar butus. Prie to prisideda 
ir vagystės. Sakoma, kad nelai
mingiesiems teikiama parama 
vagiama. Yra atsitikimų, kad 
ir mažus vaikus pradėjo vogti. 
Gal kai kas norės, juos auginti, 
bet įtariama, kad nemaža 
bus vėliau pardavinėjami.

jn

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

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

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

Autoriaus
7114 S.
Chicago, TL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

Vedėjas (nepatenkintam pie
tautojui) : “Ar tamsta gali pa
žinti padavėją, kuris tamstai, 
pone, patarnavo?“

Pietautojas (a p ž i Orėdamas 
lėkštę): “Mes turime jo pirštų 
atspaudus’’.

I GENERAL CONTRACTOR 
at work — patios, sidewalks, 
uck pointing, chimney work. 

• work, electric rodding. Roof- 
- hot roof or shingles. All 
guaranteed, no job to small.

Call 7S8-9298

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

MARQUETTE PARKE 
išnuomojamas vienas kam 

barys, atskiras įėjimas. 
Bcismonte galima pasi

šildyti valgį.
Telefonuoti 776-4513KAIP SUDAROM!TESTAMENTAI

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

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

“Ar tamsta manai, kad auto
mobiliai griauna jaunąją kartą?”

“Ne, aš manau, kad jaunoji 
karta griauna automobilius.”

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:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Ksdzie Avenuo 

Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1 AVIMAS / v 

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Taiman Avenue 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpubllc 7 1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

M. i I M K U S
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745® 
Taip pat daromi vertimai, giminlp 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclis, Agenf 
5208 yį W. 95th St 
Ev.rg. Park. 111. 
40642. - 424-1654

Stge Fann and Chatty-Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryte 
Ud 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

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

TeL 776-5162 arba 776-5161
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 6062>

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Friday, December 5, 1980




