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INDIJOS PREMJEREI NEPATINKA 
BREŽNEVO “TAIKOS PLANAS

NEW DELHI, Indija. — Leo
nidas Brežnevas praleido ■ tris 
dienas Indijbs sostinėje ir visą 
laiką tarėsi su premjerė Indira 
Gandhi, bet visyien buvo aišku, 
kad jie nesutarė pagrindiniu L. 
Brežnevo kelionės tikslu. Brež- 
nėvas norėjo, kad Indirą Gandhi

sala, kuri anksčiau priklausė 
Mauricijaus salynui, taip pat 
privalo būti grąžinta Maurici
jaus vyriausybei, o ten įsikūrę 
amerikiečiai, iš jos turėtų būti 
išprašyti.

Diplo'mataĮ stebisi, kaip Brež
nevas galėjo siūlyti Indijai to-

sutiktų su jo pasiūlytu taikos.kią “taiką”,’kada Sovietų val- 
planu. įdžia nesiryžta atšaukti savo ka-

Ji nieko ,nesakė, kol Brežnevų iš Afganistano,! o nori, kad 
vas say-į) plano nejšdėstė Indijos'kiD atšauktų ginkluotąsias pa- 
parlamentui. Po jo kalbos Indi-[jėgas iš Persijos įlarikos?Toje 
ra Gandhi pareiškė, kad ji vi-[srityje buvo taika, kol Sovietų 
siškai nesutinka su tokiu “tai-! tankai ir aviacija įsiveržė į Af- 
kos’Aplanu. Brežnevas nori, kad rran'cfor,<i' 
visciš valstybės atšauktų visas 
savo ginkluotas pajėgas iš Per
sijos įlankos, bet jis nesutinka 
atšaukti rųsų karo jėgas. Indira 
Gandhi pariekalavo, kad pir- 
miąusia .savo karo jėgas. Brež- tl01,(n50n Kompanijai vei pa- 
nevas atšau^iš. Afgahistąno-fkeHrleai^-Uėlekt^/8.9 nuoš.,

ganistanąį ■ :

IŠKELTA BYLA DĖL ELEKT
ROS PABRANGINIMO

Illinois valstijos komercijos 
komisija lapkričio 19 dieną lei
do; Edison kompanijai vėl pa-

Sestadienis-pirmadienis—Saturday-Monday, December 13-15, 1980

ŠIAURĖS ATLANTO S-GA VIENINGAI 
PRIEŠINSIS LENKIJOS INVAZIJAI ( 
SEKRETORIUS H. BROWN TARĖSI JAPONIJOJE, 

PENKTADIENĮ IŠSKRIDO Į PIESTŲ KORĖJĄ
BRIUSELIS, Belgija. — šiau- — 

rėš Atlanto valstybės nesėdės KONGRESMANO RICHARD 
ranką sudėjusios, jeigu šiomis 
dienomis Sovietų karo jėgos įsi-

Reorganizacinės Liet. Bendruomanės sūręngto simpoziumo dalyviai, Tautiniuose na
muose, Chicagoje, š.m. lapkričio 9 dieną.? Iš kairės į dešinę: K. Čiurinskas, East Chi
cagos apyl. pirm.; K. Pocius, Brighton Parko apyl. pirm.; Jokubka; Ig. Pettauskas, Mar
quette Parkd apyl. pirm.; ponia Petrauskienė, žum. žemaitis, J. Balčiūnas, K. Povilai
tis, dr. Al. Rugienė, paskaitininkas A. Kasulaitis, LKD S-gos veikėjas, ir kiti.. Simpo
ziume dalyvavo virš šimto žmonių.- dauguma jų intelektualai, visuomenininkai, giliai 
susirūpinę išeivijos esama organizacine Netvarka. Simpoziumo dalyviai, atidžiai išklau
sę. A. Kasulaičio paskaitos “Politinio emigranto esminis paskirties suvokimas ir jo 
problemos”, pareiškė sugestiją, kad VLHCas panaudotu savo turimą mandatą ir imtųsi 
priemonių atstatyti teisę ir tvarką išeivijos organizaciniame gyvenime.

. ; (C. Genučio nuotrauka)

WASHINGTON. — Atstovų 
Rūmų narys Richard Kelly (R., 
Fla.) yra patrauktas teisman už 
priėmimą $25,000 kyšio iš arabų 
šeichą vaizduojančio FBI tar

nautojo. Ketvirtadienį teisme 
buvo parodytas filmas, kur R. 
Kelly kalbėjosi su agentu Amo
roso Washingtone, privačiame 
bute. Amoroso pasakė, kad tie 
$25,000 yra pirmas įmokėjimas 

įuž padėjimą pravedant įstaty- 
. mą, lengvinantį arabų imigra

ciją. Agentui padavus voką su 
pinigais, filme matėsi, kaip kon- 
gresmanas tais pinigais pripil
dė savo kišenes.

Paėmęs pinigus, kongresma- 
t nas pasakė, jog jis yra toks bied- 

*-,nas;-ktfd~arabūrbūtų sunku pa-

armijos primestą “prezidentą’’.

PARLAMENTAS NEPRI 
TARIA BREŽNEVUI

Indijos parlamentas išklausė 
Brežnevo kalbą’apie'f’taiką Per
sijos įlankoje’’, /bet tokiai “tai
kai” jis nepritarė/ Pirmiausia, 
pažymėj o parlamentas, Brežne
vas privalo atšaukti visas Sovie
tų karo jėgas iš Ąfgahistano. 
Kol Sovietų vyriausybe to nepa
darys, tai tokio plano Indijos 
parlamentas riešvarstys.

Be Persijos įlankos, Brežne
vas siūle visą Indijos vandeny
ną paverti, “taikos vandenynų”. 
Anot. Brežnevo, Diego Garcia

į.milijonų dolerių papildomų pa
jamų. Prieš 9 mėnesius, vasa
rio 6 d;, komisijos buvo leista 
pakeĮti kainą $15.8, kas kompa
nijai: davė $389.6 mil. papildo
mų pajamų.’

IllhMĮjąus/Vartotojų ^saugai 
įstaiga 7mano//3čad tas ■naujas- 
pakėlimas nebūtinas, nes Edison 
kompanijos finansinė padėtis 
žymiai pagerėjo po vasario mė
nesio;! 5.8 nuoš. pakėlimo. Todėl 
ketvirtadienį Cook apskrities 
teisme užvesta byla, prašant su
laikyti antrą — 8.9 nuoš. kai
nos liž elektrą pakėlimą.

KALENDORELIS

’till 
ChristmiK
Gruodžio 13: Liucija, Orestas, 

Dulūnė, Tvermė, Kastytis, Jąu- 
gedas.
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Christurož

— ’-Pakistanietis Khalid You- 
sat, 30 metų, buvo’po užstatui 
ką tik išleistas iš kalėjime?, kur i 
jis buvo padėtas uz narkotikų Į 
pardavinėjimą, bet po dviejų va
landų jis vėl buvo suimtas už 
bandyųią parduoti heroino po
licijos agentui.

NAKTĮ VISI BŪNA NAMUOSE
SUDAROMA NAUJA DEMOKRATINIO NUSI- 

. STATYMO VYRIAUSYBĖ

vTSAN SALVADORAS — Va
kare, kai tik sutemsta Salvadoro 
sostinę supančiuose kalnuose 
prasideda įvairių ginklų kano
nada. Girdėti kulkosvaidžių ir 
automatinių šautuvų šūviai, šau
dymas iš monosvaidžių, o kar- 

| tais ir bombų sprogimai bei ki- 
j tokių sprogmenų garsai. Mies- 
(tas, kuriame anksčiau gyveni
mas naktį buvo gyviausias, da
bar yra tarsi šmiręs. Visos pri
vačios puotos bei pobūviai anks 
ti prasideda ir anksti baigiasi, 

j kino teatrai paskutinį seansą
L I pradeda 6 valandą.
Z I t> __ ----------------

— 'Žydų grupė, pasivadinusi 
“Hatfkva Leumi”, prisipažino, 
kad jos darbas buvo padėti bom
bą palestiniečių informacijos 
raštinėje. Bomba nesprogo ir 

I policija ją išardė.

MIRĖ ALEKSANDRAS 
SILIŪNAS

Šiaurės Atlanto Sąjungos vals
tybės šiandien nėra pasiruošti- 
sios pulti Sovietų Sąjungas, jei
gu rusu karo jėgos šiandien įsi
verš į Lenkiją, bet jos paskubo- 1 
mis šiam žygiui ruošiasi. Posė
džiai vyko už uždarų durti ir 
tuo tarpu nežinia, kokius pasi
ruošimus ruošia sąjungininkai. 

l JAV krašto apsaugos sekre
torius H. Brown savaitės pra- 

Idžioje buvo Briuselyje ir tarėsi 
į su suvažiavusiais karo' vadais, 
o ketvirtadienį jis jau buvo To
kijo mieste, kur informavo Ja-! 
ponijos vyriausybę apie susida | 
riusią tarptautinę padėtį,ir šiau- < 
rėš Atlanto Sąjungos, valstybių » 
nutarimus apie 'žingsnius prie-'........ 
^f^m-To^^^retdriūd ^?’. būkle, ir tuojau 
ArSna<>V..SS. Ts. - [pridėjo: Dabar mano padėtis 

gerokai pasikeis”.
1 Kongresmanas Kelly teismą 
aiškino, kad jis tuos pinigus pa
ėmė tik todėl, kad jis galėtų iš
aiškinti, kas tuos kyšius duoda.

skrenda į Pietų Korėją. Ten ji. !■ 
pasitars su Amerikos karinome- j- 
nės dalinių vadais ir pasikalbės 
su Pietų Korėjos vyriausybe.

Be skubaus karo jėgų paruo 
šmid, Briuselyje susirinkę šiau 
rėš--Atlanto' Sąjungos tžsieni; 
reikalų ministerial nutarė imtis 
šių priemonių Sovietų Sąjungai 
įspėti:c ; ' ■ U ‘

1) 7 Sustabdyti visą maisto 
pardąyįmą ; Sovietų. Sąjungai 
Čia . tema- visokios rūšies javai 
daržovės, vaisiai ir riebalai. Ne 
tik-i,^.Amerikos, bet ir iš Euro
pos rusai perka didelius ina.s 
to kiekius; .

2) Sustabdyti visus pasitari
mus apie atominių ginklų gami
nimo, apribojimą. Brežnevas pa
geidavo, kad būtų atnaujinti 
gąsitapmai atomo ginklų gamy
bai sustabdyti arba apriboti;

3) Įsakyti visiems biznieriams I 
nutraukti bet kokias prekybines 
transaklijas su Sovietų atstovais.

Šiuos paragrafus suvažiavu
siems ministeriams pasiūlė JAV 
Valstybės sekretorius Muskie. 

į Amerikiečiai žino, kad Sovietų 
J pirkliai nori įsigyti galimai dau 
giau Amerikoje gamintų maši- i 
nu. Jie yra pasiruošę mokėti do
leriais, bet nutarta ir šias tran
sakcijas tuojau nutraukti, jeigu 
Sovietų karo jėgos įsiverš į Len-

— Dar šį mėnesį 1,700 viet
namiečių galės išvažiuoti iš 

. Vietnamo, pagal anksčiau pasi
rašytą sutarti. Pirmieji 250 as
menų jau atskrido į Bangkoką. 
Jie visi turi giminių ar globėjų 
Amerikoje. Manoma, kad Kalė
doms jie pasieks paskyrimo 
vietas.

-R.-REAGANPASKELBĖ 
BŪSIMO ĮKABINĖTO DALĮ

Į WASHINGTON. — Išrinktas 
Jprez. Ronald Reagan paskelbė 
1 numatomus kandidatus aštuo- I 
iniems kabineto postams. Jie 
; yra įvairių įsitikinimų, jo asnie: 
ininiai draugai, biznieriai aj# bu
lvę aukšti pareigūnai prez. Nixo- 
• no administracijoje. Tarp jų

CHICAGO, III..— Penktadie- nėra nei vieno t. v. kraštutinio 
nį, gruodžio 12 d^ 1:30 vai. po- dešiniojo, juos galima skaityti 
piet šv. Kryžiaus ligoninėje mirė 
čikagiečiams ir Amerikos lietu
viams žinomas A. Siliūnas.

šių metų gruodžio 2 d. Siliū
nas rytą išėjo į darbą. Vos spėjo 
pasiekti kaimyno namą, juodis 
pribėgo ir plaktuku jam kirto 

j jį galvą. Kai Siliūnas nukrito, jis 
iškrėtė jo kišenes, nubėgo į ne
didelį sunkvežimį, sėdo ir pa
bėgo.

Darban ėjęs kitas kaimynas riaus pareigoms eiti parinktas 
rado gatvėj be sąmonės gulintį Casper Weinberger, G3 m., bu- 
A. Siliūną. Pradėjo šaukti pagal- ves gub. Reagano finansų direk- 
bos, o kaimynai pašaukė poli- toriumi Kalifornijoje;
ciją. Siliūnas tuojau buvo nuga- • 2) Finansų sekr. paskirtas 
bentas į Šv. Kryžiaus ligoninę, Donald Regan, 61 metų, didelis 
kurioje specialistai rado pra- finansų investavimo firmos di- 
laužtą galvos kiaušą ir palies-. rektorius;
tus smegenis. Į 3) Gentralinio prokuroro pa-

Gydytojų priežiūroje Siliūnas reigcYns eiti paskirtas William 
išgulėjo iki šio penktadienio. Smith, 61 metų, konservatyvus 
Manoma, kad jis bus laidojamas Los Angeles advokatas, asmeni- 
antradienį. j

Siliūnai turėjo sūnų Donata ir;

nuosaikiais konservatoriais.

Reagan juos pristatydamas 
pasakė, jog tai yra patirtį turin
tieji žmonės, politikoje nauji 
veidai ir ..gaujos idėjos, kurie 
padės Amerikos" svajonėms at
kurti. Parinktųjų tarpę kol kas 
nėra nei vienos moters, nei vie
no iš t. v. mažumų.

1) Krašto apsaugos sekretor-

kijąl
Užsienio reikalų ministerial 

priėmė šiuos sekretoriaus Mus- 
kie pasiūlymus.

Be jau aptartų ir priimtų nu
tarimų, ministerial svarstė ki
tus klausimus, kuriuos tuojau 
turėtų taikyti Lenkijai, jeigu 
Sovietų karo jėgos įsiveržtų į 
Lenkijos teritoriją. Lenkija yra 
skolinga ne tik Amerikai, Let ir 
visai eilei kitų valstybių gana 
•stambių sumų. Gierekas pirko 
skolon visą eilę mašinų, kurio
mis jis tikėjosi pakelti Lenkijos 
ūkį. Dali įsigytų mašinų atpir
ko Sovietų Sąjunga, bet už tas 
prekes lenkams ji nemokėjo. 
Bus pasiūlyta nutraukti prekybą 
su Lenkija, jeigu okupuota Len
kija skolų nemokės.

Iš Lenkijos ateinaničos žinrds 
:ako. jog Sovietų Sąjunga turės 
gerai apgalvoti prieš siunčiant 
;avo divizijas į Lenkijos terito
riją. šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstyliės gali išeiti iš Madrido 
konferencijos, nes Helsinkio ak
tai draudžia 
siųsti savu 
valstybes.

Iš Lenkijos ateinančios žinios 
taip pat sako, kad lenkų kariuo
menė ruošiama panaudojimui 
prieš Lenkijos darbininkus, bet 
š Lenkijos taip pat gaunamos 
prieštaraujaniėos žinios, būk 
lenkų kariuomenė į darbininkų 
reikalus nesikiš, ir pasiruošusi 
pastoti kebą, jeigu Sovietų kariai 
bandytų įsi veržti.

. Pačioje sostinėje taip pat gir
dėti šūviai, daugiausia Mejica- 
nos ir Soyapango neturtingųjų 
kvartaluose. Ketvirtadienio ry
tą sostinės priemiesčiuose rasta 
nušauti 4 asmenys, kurie dar 
neatpažinti.

Speciali prezidento Carterio 
komisija pasiųsta į Salvadorą 
ištirti keturių amerikiečių mo
terų nužudymo aplinkybes, nie
ko nesužinojo. Jos buvo misijo- 
nierės. Prezidentas Carteris įsa
kė nutraukti 25 milijonų dolerių 
pašalpą. Washingtono politiniai 
sluoksniai sako, kad pašalpa bus 
atnaujinta, perėmus valdžią vi
durio kelio vyriausybei. Turimo 
mis žiniomis ją sudarys krikščio
nis demokratas Jose Napoleon 
Duarte, numetamas prezidentu, 
ir pik. Jaime A. Gutierrez, nu
matomas ginkluotų pajėgu va
du- Nauja vyriausybė tikisi re
organizuoti kraštą naujomis re
formomis ir panaikinti stiprią 
dešiniųjų įtaką armijoje.

Dabar Salvadorą valdo trijų 
civilių ir dviejų pulkininkų jun
ta. Žmogaus teisių komisijos 
apskaičiavimu nuo šių metų pra
džios žuvo virš 8.500 asmenų. 
Yra pareiškęs dideli karstų trū
kumas.

Otilija, Jonas

HN

Gruodžio 14: 
nuo Kryžiaus, Žvangutė, Gunda, 
Trainaitis.
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’till

Chris
Gruodžio 15: Kristijoną, Celi- 

nas, Vingilė, žvaigždutė, Gau- 
denis.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 7:17.
Oras šaltas, vėjuotas, gali 

Snigti.

Indira Gandhi, išklausiusi 
Brežnevo, pareiškė, kad jis 
vis dėlto pirmiausia turi at

šaukti savo kard jėgas 
iš Afganistano.

— Grupė juodųjų pareigūnų 
po viešo apklausinėjimo dėl po-

pis Reagano teisinis patarėjas; 

; 4) Transportacijos sekr. — 
dukrą Nijolę Grinienę, kurie bu- Drew Lewis, 49 metų pramoni- 
vo atvykę į .Čikagą apraminti. ninkas, Pensilvanijry Respubli- 
motiną. Liūtas Grinius, Nijolės konų partijos pirmininkas; 
vyras, atskris į Čikagą. j 5) Sveikatos sekr. — Richard

Čikagoje velionis paliko jau- Schweiker, 54 metų, senatorius 
nesnį brolį Bronių su šeima. j iš Pensilvanijos, anksčiau lai- 

 (komas konservatyvus, bet būda- 
— Irano pareigūnas Behzad mas Senate virtęs liberalu;.

Nabavi mano, kad Iranas nesu-j Komercijrs sekr. _ Mal. 
tiks su amerikiečių pasiūlymu,!^ ^^..j metu nnn,3i. 
kad Amerikos teismai nustatys kug ktfn3ervatorius< viceprezj- 
ar šacho turtai priklauso Iranui, den(o Bush drangas pramoni. 
ar šacho įpėdiniams. -ninkas*

== j 7) ČIA direkt. — William Ga
licijos žiaurumų, pasakė kom-'sey, 67 m., Reagano rinkimų ko- 
plimntus Chicagos merei Byrne misijos pirm., nuosaikus kon- 
ir policijos superintendentui R. servatorius;
Brzeczek. Jie pasmerkė polici- j 8) Administracijos ir biudžeto 
jos žiaurumą Čikagoje, bet rado, direktoriumi — David §tock- 
kad Byrne ir Brzeczek parodė tnan, 34 metų kons. kongresma- 
jautrumą tu<a reikalu. , nas iš St. Joseph, Mich.

Walter M«xW<

Viceprezidentas W. Mon- 
dale pareiškė, kad Sovietų 
Sąjungai invazija Lenkijon 

brangiai kainuos.

vienai valstybei 
, karo jėgas j kitas
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J. SLACiSUįJS

CALIF
Yįešqi prašneko "Infprmqcijos centras

Spalio 14 d. Naujienose bu- ir turimas problemas.

Chicagoje lietuvaitės šiaudinukais puošia Kalėdų eglutes.

vo korespondencija, -ag- pasi- 
raš^ n. Joje sakoma, jog “Lietu-

pvvenantieji Kalifornijoje, 
nuto»ė sudaryti mums naudin
gos informacijos centrą, iš tenai 
paspausti amerikiečių spaudą ir 
kt. prašant įtakojant spaųs- 
r'nti žinias ?n;p lietuvių darbus, 
nuveiktus šiapus ar anapus van- 
r’^’-vno”.

Tas “naudingas informacijos 
O'pntrąs” korespondencijoje pa
vadintas ir “lietuvių amerikie
čių informacijos centru”. Rašo
ma. jog susirinkime dalyvavo 15 
asmenų, vadinasi, jų jau anks
čiau svarstyta ir Kalifornijoje 
gyvenančių lietuvių vardu nu- 
tąrta. tokį centrą sųdąrytk

Šis naująsimis gruodžio 7 d. 
nra»bilo į lietuviškąją publiką 

'*v- Kazimiero parapijos salėje. 
Iš anksto per radiją ir per vie
tos laikraštėlį buvo visuomenė 
kviečiama rinktis ir pasiklausy
ti “Infprmacijos centro” prane 
.Šimo. Sįalėie buvo dalinami spaus 
dinti anglu ir lietuvių kalba la
pai, kuriuose aiškinamą, kas tas 
nąųjagimis ir kokie tikslai. Ang
liškame tekste ta nauja organi
zacija vadinama “Lithuanian — 
American information Center”, 
a lietuviškame lapelvje — “Ame 
rikos Lietuvių Informacijos 

Centras”. Suprantama, jog tai 
jm nė^a kokia vierinė kaLfor- 
niečhi organizacija, bet jau vise* 
Ameriknc žemyno, kaip kad tu
rime Amerikos Lietuviu Tary

,QT-ba Amerikos Lietuvių Ben
druomenę su visuomeninių reik? 
1” taryba K’taio sakant, preten
duodama būti plačiai veikiančia 
organizacija.

VEIKIMO GAIRĖS

TiW'ri ir veikimo metodai nu
sakyki čia minėjuose salėję dar 
Imtuose lapuose. Manau? 5kad* 
Naujienų skaitytojams pravartu 
susipažinti, tad duodu “Ameri 
kos Lietuvių nformaciios Cent
ro ve’kimo gaires” ištisai pers- 
paudinti. Rašoma:

“Amerikos Lietuvių Informa
cijos Centras įsteigtas 1980 me
tais Los Angelėje Kalifornijoje 
turi tikslą lietuvių ir Amerikos 
visuomenei rinkti ir pateikti ak
tualias informacijas.

Informacijos Centras numato 
savo veikimą nukreipti į tris 
sritis:

1. Rinkti ir pateikti Amerikos 
":r savo spaudai bei žinių trans
liavimo tamvbai (news media) 
svarbias informacijas liečian
čias lietuvių interesus, jų veiklą

2. Lietuvą ir lietuvius liečiapr 
čias gautas svarbias informaci
jas perteikti lietuvių visuomet 
nei.

3. Kelti viešumon Lietuvą ir 
lietuvius Eečianeius svarbius įvy
kius ir naujienas plačios visuo
menės dėmesiui.
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AMERIKOS SPAUDAI INFOR
MUOTI ŽINIŲ TARYBA.

Amerikos Lietuvių Informa
cijos Centras dėka aktyvaus 
bendradarbiavimo su Amerikos 
žinių transliavimo tarnyba (news 
media) turės galimybę svar
bius politinius Lietuvą ir lietu
vius liečiančius įvykius išlaikyti 

| aktualiais. Lietuviškų or^aniza- 
i ei jų ir žinių transliavimo tarny

bos (news media) turimi ryšiai 
bei užmegsta individuali kores
pondencija yra skatinama ir re
miama. Centralizuotas Informa i 
ijos židinys sudarys efektyvę 

priemonę sukelti greitą visuome 
nės reagavimą į gautas informa
cijas.

Informacijos Centras nesiribo-! 
a v’en tik politinių problemų ir | 
'vykių registravimu. Nebus pa-! 
niršta ir lietuviu kultūrinė vei-Į 
kla. kaip pavyzdžiui, tautinių 
/o}ciu ir dainų šventės, koncertai, 
vaidinimai, parodos, spauda bei 
kitos meno šakos- Visa tas do
mina Amerikos visuomenę Jr 
svarbu supažindinti ją su mū- 
-u tautinėmis aspiracijomis. Tad 
Amerikos Lietuviu Informacijos 
Centras ir bus toji svarbi prie
monė, kuri įgalins ir padės Ame
rikos ir savo visuomenę supa
žindinti su lietuvių politiniu, 
tautiniu, kultūroiniu, religiniu 
be’ socialiniu gyvenimu ir sieki
mais.

INFORMACIJOJ TARYBA 
LIETUVIŲ VISUOMENĖS 

VIDAUS REIKALUI:

Amerikos Lietuvių Informaci
jos Centras yra gera priemonė, 
dėka kurios įvairios lietuviškos 
ir nelietuviškos organizacijos ga 
lės skubos keliu painformuoti 
visuomenę apie nujaučiamus, 
svarbius vietinės reikšmės ar 
tarptautin ius pasaulio politikos 
Įvykius. Informacijos Centro vei
kimo pasisekimas priklausys nuo 
visų lietuviškų organizacijų glau 
daus bendradarbavimo ir daly
vavimo steigiant ž.nių rinkimo ir 
platinimo tinklą ir betarpiškc 
greito lietuvių visuomenės rea 
ravimo į gaunamas svarbias Lie 
tuvai m lietuvius liečiančias in
formacijas.

SPECIALI’S

Labai dažnai 
svarbios žinios

7 ■ . ."■ ‘_z
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Reorganizuotos Bendruomenės 
konferencija

JAV R. LB-nės Tarybos narių ir atstovų suvažiavimo. įvyks
tančio 1980 m. gruodžio mėn. 13 d. (šeštadienį) Lietuvių Tau
tiniuose Namuose, 6422 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.

Invokacija — kun. kan. Vaclovas Zakarauskas.
Mirusių narių pagerbimas.
Darbo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.

3) 
D

a)

1 Komisijos:
a) registracijos,
b) rezoliucijų,

.- c) spaudos.
i , d) vakarienės Kūčių.
f . 6) Sveikinimai.
B 7) JAV R. LB-nės Tarybos narių praeito

tokolo skaitymas Delfiną Tričięuė.
ii: i< 8) Paskaita skaito dr. Valentinas flioplys.

9) Pranešimai:

suvažiavimo pro-

hi fe

įj

d)
c)

UŽDAVINIAI.

aasitinka, kad 
apie susidarusią 

tarptautinę politinę situaciją ir 
veikimą, dėl vienų ar kitų prie
žasčių. nepatenka į spaudą ir pa
silieka už jos ribų. Amerikos 
* lietuviu Ir formacijos Centro 
Lkslas ir yra budėti ir bekti tuos 
i vykius ir nedelsiant i juos rea- 
nioti aktyviai pasireiškiant.

Pnvvzažiui. Sovietų invazijos į 
\fganistaną pasekmėje susida- 
iusi nauja itemp^a politinė nuo 

xit pradž os buvo ir liko svarbi 
Lietuvos polrikąi. Toji nuslėp
ta ir ignoruojama Sovietų mili- 
tarinė agresija Afganistane ir 
sukėlė v suomenės reagavimą 
suorganizuojant demonstraciją 
orie Sovietų Misijos San Fran- 
Ssko mieste šių metų liepos mė
nesyje. kurioje dalyvavo ir Ka
lifornijos lietuvių jaunimas”.

PRANEŠIMO EIGA

ir Inf. centras veiklą derinsią, 
bet būsiąs minimalįnis kišimasis 
Į Inf. c. veiklą, Lietuvoje krau
jas liejasi už Letuvą. Paminėtas 
Kalanta. Tad čia neturėtų likti į anksčiau, o dabar jie— tai Inf. lines ir karines jėgas bendrai 
bergždžiomis tų jaunų žmonių į centrp valdyba. Savo darbais jie grėsmei atremti 
pastangos, visuomenė turinti jei ’ 
ne darbu, tai finansais paremti.

“LIBERALINIŲ POLITIKIE
RIŲ DVASIA” ir INF.

CENTRAS

Prabilo Jonas Matulaitis, Liet, 
bendruomenės^ L. A. apylinkės 
valdybos narys informacijai. Kai 
ba apie tą patį reikalą — įeit į 
amerikiečių spaudą ir kt. Prie 
stalo sėdintieji esą jauni išsila-

vinę žmonės, vieni aukštąjį nicks kiais žodžiais ^apibūdina mūsų 
lą baigę, kiti dar studijuoja. Lie- tėvynės vaidmenį: “Lietuva su- 
tuvos ir lietuvių reikaluose ge-j vaidino progresyvų vaidmenį. Ji 
rai orientuojasi. Jie veiklūs nuo j sujaugė daugelio tautų materia-

.5?

nelipsią niekam ant mazplio. Lietuvos Didžioji Kunigaikštys-
Darbo esama įvairaus. “Santy j tė. — “Mokslas ir\ gyvenimas”, 

kiai su mūsų kraštu”, kaip J. 
Matulaitis išsireiškė, esą truk- 
domi. Siuntiniai ir laiškai nepa
siekia adresatų, o Amerikos paš
tas nereaguoja, nes “liberalinių 
politikierių dvasia persiduoda ir 
Į įstaigas"’. Kitaip sakant, su-1 
prask klausytojau, jog Inf. c ' 
veiks ir prieš “liberaline dva-1 
šią”. i '. ' f«

1968, Nr 4, p.27.)
(Iš “Europos Lietuvio”)
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KANADOS T 
' VIU DIEN A .

KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba sudarė 25-tpsio§ Kana-

} dos Lietuvių Dienos rengėjų ko
mitetą: garbės pirm. — jnž. J.

. Kšiviekas, pirmosios Lietuvių 
Dienos rengėjų komiteto pirmi
ninkas: rengėjų komiteto pirm. 
— M. Gudinskas; protokolų sek

_ retorius ir informacija — J. 
Pleinys, iždininkas — J. Stan
kus; sekmadienio koncerto va
dovė — G. Breichmąnienė ir dr.

, V. Kvedaras; religinės dalies va 
dovas — prel. dr. J. Tadaraus- 
kas ir D. Deksnytė-PoweĮl; šeš
tadienio susipažinimo vakaro 
vadovas — P. Kanopa, padė ė- 

‘ jai — K. Mikšys ir A. Patamsis; 
‘ sporto vadovė — Z. Ęickįenė;
parodos vadovė — R. Bagdonie
nė; sekmadienio banketo vado-

Į vė — L. Skripkutė; dramos ir 
j poezijos vakaro vadovė — E. 
Kudabienė; leidinys — dr. V.

■ Kvedaras; jaunimo šokiai — M- 
Gudinskas, patalpų koordinato
rius — K Deksnys, komiteto na
rys — J. Krištolaitis.

I

* Rengėjų komitetas sausio 11 
d. aptarė sekmadienio koncerto 
reikalus; sudarė koncerto pro
gramos metmenis: numatyta 
chorai, tautinių šokių grupės ir 
solistė. Koncertas įvyks “Hamil
ton Place” salėje. Vėliau bus 
paskelbti dalyvaujančių grupių 
vardai. Didysis susipažinimo va-

. karas įvyks Hamiltono - kareivių 
salėje, kur daug vietos.. Taip 

į pat numatyta suorganizuoti me
no parodą “HąmiĮlton Place” pa-

1 talpose. Visi menininkai, norin-
• tieįi dalyvauti, registruojasi pas 
į parodos vadovę R. Bagdonienę, 
i 11 Talisman Ct., Hamilton. Ont.
Norintieji gauti smulkesnių in
formacijų šiuo re’kąlų prašomi

10)
11)
12)

Tarybos prezidšunrp. 
Centro val<lyl>os. 
Kontrolės komisijos, 
Apyganhi pirmininkų ir
Apylinkių bei Sepiunijų jūrmiainku.

Diskusijos dėl pranešimų.
Rezoliuci-u prėnrTnss. -
įlapsimai ir sumanrTnai.
Su važi avima užda rymas.

Pąsta.ba:
• Registrac:i< s mokosi ;s ii’ pnešpkčiai — ?5.
• Priešp:ėfct’ii tarp 1 ir 2 vai. dienos.
• A Atkari"'!’' K tėi* >s 7 vrl. vakoro toje pačioje salėjo.

Tarybos Prezidiumas

KODĖL NIEKINAMA UETUVIŲ 
TAUTOS PRAEITIS?

(Atviras laiškas Į)LK Vytauto vainikavimo dieną)

(I ęsinys) . o Vakarų Europą Lietuva gel-
Eilė lietuvių politikų ir kar.; ^1° nuo mongolų-totorių ant- 

vedžiu suvaidino svarbu vaid- Į P-^Ožio. 
menį Rusijos istorijoje. Pavyz
džiui, kunigaikštis Daumantas, 
1263 m. pabėgęs.) Pskovą, apsi
krikštijo ir vedė Aleksandro 
Nevskio anūkę, o vėliau buvo iš
rinktas Pskovo kunigaikščiu. Jo 
vadovaujami pskoviečiai daug 
kartų sumušė Livonijos ordino 
riterius, mėginusius užimti 
miestą. Už tai Daumantas buvo 
paskelbtas stačiatikių šventuoju.

1312 m. Algirdas drauge su 
Kęstučiu ir savo vyresniuoju sū
numi Andriumi atvyko j Pskovo 
žemę* ir privertė Livonijos ordi
no kariuomenę pasitraukti nuo 
Izbcrsko. Andrius kurį laiką 
buvo Pskovo, vėhan Polccko ku
nigaikštis. ’

R. Batūra reziumuoja: “Lię- 
i luvos valstybė, pustrečio an>- 
I žiaus atkakliav kariavusi, _l»end- 
* roję tautų vk»y<Ū£. 
svarbiausią vaidmenį, 

j Vakarų Europi feodalų, kurių j-Mažoji Rusija rado apsaugą nuo 
smogiamuoju būriu buvo Kry- j azijietiško antplūdžio, prisijung- 
žiuočių ordinas, veržimąsi j Pajdauios prie vadinamos Lietuvos 

formuojant amerikiečių spaudą, .baltjii ir Rylų,Europą" (R. Ba- Kunigaikšlystės".
TV ir kt. Lietuvių bendruomenė ‘Jūra, min. sir. p. 26). 7

Skelbimuose ši nau a organi- 
^ac'ja vadinosi trumpai — In
formacijos centru, tad taip šio- 
ie korespondenci’oje vadinsiu, 
utrumpintai — Inf. c.
Pranešimas pradėtas gruodžio 

7 d, 12:15,. t. y. su vadinamuoju 
akademiniu pavėlavimu. Publi
kos 24 asmens. Prieš publiką už 
talo susėdo jauni vyrai ir mer

ginos. dabar jau rėk subrendę, 
og ne tik įdorųauiasi kitų lietu

viu visuomenine ir kultūrine 
ciklą. bet. sakvčiau. ir patys į

1 autinį darbą stoją ir dirba. Iš 
nublikos žiūrint. »š kairės šitaip 
iie susėdo: L. Va-taitis. S. Stan
čikas. D. Gudauskaitė. A. Mažei 
ka, D. Barauskaitė, R. Polikaitis.

Prie kalbėto o stalelio Rim 
kautas Dabšys. Liet, bendruome
nės vakarti apygardos pirminin
kas. įžangoje tarė, kad tiek ma
rai publikos, gal kifi mano jau 
esą informuoti. Kad neatėjo. lei- 
lavo ir pavėlavusiu, tad susirin- 
•o apie 40 asmenų.

Pasakojo Datašys, kaip svar
būs darbai būsią šio centro in- žiuočių ordinas, veržimąsi j Parį damos prie vadinamos Lietuvos

Keletas faktų. Jau 
1238-41 m. įvyko pirmieji lietu
vių susidūrimai su totoriais. 
1263 m. kryžiuočiai su Aukso 
orda sudarė sąjungą prieš Lie
tuvą. Lietuvos kariuomenės 
smūgiai silpnino mongolų-toto
rių galybę ir sudarė sąlygas Ru
sijai išsivaduoti. EJ80 m. Kuli- 
k<*vo kautysėse Maskvos pusėje 
dalyvavo eilė lietuvių karo va<ių. 
Andrius Algirdaitis vadovavo 
dešiniajam Maskvos kariuome
nės sparnui. |3$2 m. Diuitrijui 
pasitraukus iš Maskvos, jos gj’- 
nybai nuo Tochtamišo kariuo
menės vadovavo Lietuvos kuni
gaikštis Ostejus, kuris ir žuvo 
prie Kremitaus vartų. 14(M m. 

j Egidėjaus taleriams užpuolus 
Vladimirą, miestą gynė švitri- 
gailos kariai.

P. Engelsas rašė: “Tuo metu.

lefonū 385-0041. Jaunimo šo
kiai numatyti Jaunimo Centre 
penktadienio vakare, o suaugu
siems tą patį vakarą numą|ytąs 

Į dramos ir poezijos vakaras mS- 
j žojoje “Hamilton Place’1 salėje, 
•j Šventė bus užbaigta banketu.

Parupšąmiejųi darbai 25-tajai 
Lietuvių Dienai, kuri įvyks š. m. 
spalio 10-12 d. d-, vykstą sklan
džiai. Komitetas prašo visus iš 
anksto ruoštis.

Sekantis rengėjų komiteto po
sėdis įvyks š. m. vasario 22, 
penktadienį, 7 v. v., parapijos 
salėje. J. P.

į " ' _ L1V --AL,'-. - —-^1
i
Avė. Nr. 65 autobusai. Vadovv- 
bė apskaičiavo, kad galima apsi
eiti ir be jų. Bus dar sustabdy
tos Madison-Walsh ir Madison- 
Wisco'nsin linijos.

I

PINIGŲ STOKA RETINS 
SUSISIEKIMĄ

CHICAGO, Ill. — Chicago 
i Transit Authority, negalėdama 

cj surinkti autobusų judėjimui rei- ! 
kalingų pinigų, nutarė vietomis • 
visai nutraukti judėjimą auto- ; 
busais, o kitur jų judėjimą ge- 
okai praretins.

Aiškinama, kad CTA pakėlė 
bferiąms algas., o. dabar neturi 
lįnigų algoms mokėti. Vadovy
bė taip pat priėmė naujų šofe
rių ir inspektorių. Sumažinus 
autobusų judėjimą, inspektoriai 
ir tikrintojai neturės ką veikti.

Jau nutarta visai sustabdyti 
Drexel-Hyde Park ir Lincoln 
autobusus. Be to, bus sustabdy
tos Harrison Nr. 7, Indiana 
Nr. 38, Damen Nr. 50 ir Grand .

MEET THE CHALLENGE! j

SERVE WITH PRIDE IN.’ 
THE NATIONAL GUARD

suvaidino 1 .m i Didžioji Rusija pateko.) 
atremti i mongolų jungą, Baltarusija ir

Istorijos m. dr. J. Jurginis to- 2

KAIMIETIS IR KIRVIS
• Kaimietis, statydams trobą, ant kimo pyko. 

Kad kirvis Inivo blogas, ta mintis jj apniko. ' 
Jis pats klaidingai ką nukirs, 
O kirviui bėdą tą priskirs.
Jis priežastj suranda už ką burnot.
— “Netįkėįj”, pradėjo kirvį jis rūgot, 
“Nuo dabar tu man tąsysi tik kuolps. 
Aš esu taip prityręs ir uolus, 
Kad be tąvęs galėsiu trobą pastatyti;
O tą aš sugebėsiu padaryti 
Paprastu peilįu,
Ko kiti nepadarytų net kirviu”.
Kirvis sako: —“Aš tūrių tavęs klausyti 
Ir esu-pasiruošęs tau visaip tarnauti;
Bet tik žiūrėk, kad netektų, tąu gailauk 
Mane be reikalo tu tik sugadysi, 
O peiliu trobos nepastatysi”. * ' " ’

I

Naujienos. Chicago, III., Sat.-Monday, DcitiiiIh*’ !3-15, 1980
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JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOSHPABIROS
Dvigubas; jubilėjus

t

“Visiems, visiems sueina jubilėjus:
Ir meilėj susiglaudusiems po du, 
k kai širdy išsibaigia aliejus
Ir tenka ją kūrent limonadu”... (šaapsuj

(Tęsinys)

, Be čia įvardintų
Gustaitienės paruoštų spektak
lių, būtų 
atliktus mažesnės apimties 
ninius žygius: ji yra paruošusi 
visą -■ eilę proginių montažų: 
poeto Fausto Kiršos 70 metų su
kaktį' minint — “Poetą”; Bosto
ne! visuomenei pristatant “Tre- 
čiūdsius vainikus”, iš to poezi
jos rinkinio eilėraščių pynę; iš?' 
trauką iš, rašytojo ir aktoriaus 
Antano Škėmos .veikalo “Živilė”; 
dail. Viktoro Vizgirdos 60 melų 
sukaktį minint, atlikta kini etiš
kas ceremonijas vaizduojanti 
apeiga; Motinos dienos proga — 
montažas “Motina”.-

Bo'stone veikia seniausia Nau
jojoje Anglijoje, Valentinos ir 
Stepono Minkų įsteigta ir veda
mą radijo valanda. Tos valandos 
tvarkytojai kasmet suruošia 
kultūrinio jx>būdžio renginius, 
kūnuose leidžiamą pasireikšti ir 
mokyklinio amžiaus lietuviu
kams. Jų .pasirodymuose vyrau
ja eilėraščių deklamavimo' ir ryš
kaus? skaitymo varžybos. Tonis 
varžyboms- dalyvius paruošia 
aktorė A. Gustaitienė. Ne vienas 
tokių dalyvių vėliau yra įsijun
gęs į jdš.vado vau  j amą “Bosto
no Dramos Sambūrio” aktorių 
gretas.

Vargdama susirastoje darbo
vietėje kasdieninei duonai užsi
dirbti, perkrauta režisūrinėmis 
pareigomis Sambūryje, aktefrė 
A. Gustaitienė sugebėdavo ir su
geba rasti laiko pasiruošti ir su
vaidinti jos režisuojamuose vei
kaluose kai kuriuos vaidmenis, 
aę atlikti deklamatorės bei skai
tytojos pareigas Bostono lietu
viškuose- parengimuose: Liehi-

režisorės A

paminėti jos 
apimties sėe-

vos kanuOnienės atkūrimo mi
nėjimuose, Vasario 16-osios Lie
tuvos nepriklausomybės paskel 
bimo'prisiminimo šventėse. Lie
tuvių., Moterų .Federacijos Bos
tono skyriaus rengiamose vaka-
romėse ir pan.

Prie čia suminėtų Sukaktuvi
ninkės atliktų žygių, verta pri
jungti retai kam žinomą vaidy
binį aktą: ji į garsinę juostelę 
yra įrašiusi ilgoką ištrauką iš 
Mariaus Katiliškio romano “Miš
kais ateina ruduo”. Toje ištrau
koje pavaizduoti pagrindiniai to 
romano personažai ir keli antra
eiliai. Pavaizduoti romane esan
čiais jų dialogais. Tuos pašne
kesius aktorė į juostelę įkalbę- Į 
jo- kiekvieno pokalbininko baisuj 
— vyrų vyrišku, moterų mote
rišku, išreikšdama jų ten buvu
sią aplinką ir nuotaikas. Tai uni
kumas artistinėje - vaidybinėje j nauj^ spektaklį, vis reikėdavo šėjų ir kitų pareigūnų kadrus.

Dalis sukaktuvinio spektaklio “Sekminių vainikas” aktorių. 
Sėdi “Bostono • Etnografinio Ansamblio” steigėja ir vadovė 
Gitą Kupčinskienė ir Puplešis — Jurgis Jašinskas. Stovi (iš k. 
j dešinę) nematomas piemenukas Arvydas Budreckis, Nor
bertas Lingertaitis, Birutė Banaitienė, Aldona Dabrilaitė- 
Lingerlaitienė, Perkūnas Krukonis, Bronius Banaitis, Vytau

tas Banaitis ir pusiau matoma Birutė Vaičjurgytė.
(Romo Šležo nuotrauka)

Kaip galėtume savo senėjimą nutęsti?
(Pasakaja Dr. Roger J. Wil- patvarumą, plaukų pigmento ne- 

liams, dauggelio knygų apie mi- tekimą, nuplikimą, sumenkėju- 
tybą autorius, kuris taip pat at
pažino, izoliavo Jr susintetino 
pantothetinę rūgštį, vieną iš svar 
biųjų B vitaminų, taip pat ir fo
linę rūgštį). ‘ 1
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Vieni žmonės sensta greitai, 
k’ti šla:ko savo jaunatviškas 
yoatvbes ilgai.’ net iki eilios se
natvės. Pav., Titianas kūrė iki 
savo 99 me‘u amžiaus, Thomas 
Parr kūlė javus būdamas 130 
metu- Jam mirus, jo kūnas bu- 

. vo ištyrinėtas, 10 organai riasti 
sveikiausi. Kodėį ta:p yra?

Pirm’ausia, paveldėjimas turi 
ddelės svaibos. Bet svarbiausias 
faktorius vra ląstelių ir kūno au
dinių mitybos reikalavimai. Jei
gu tie re'kalavimai yra nepapras 

j , ti, nežiūrint į tai, kad žmogus 
valgo tą pat, kąrir jo kaimynas, 
jis negali ilgo amžiaus turėti. Ir 
jeigu jo kūnas gautų savp ląste
lėms reikalingų ’ mitybai dalių, 
jis galėtų sulaukti gilios senat
vės. - .

no skysčiuose vitamino C trūks
ta.

Vitaminas E taip pat turi to
kias ypatybes, kad kontruoliuo- 
ja žmogaus kūną nuo deguonies 
jungimosi su pilnai neprisotin
tais riebalais (polyunsaturated 
fats), ypačiai, kai žmogus nau
doja savo dietoje jų didesnį kie
kį.

Visi, aiškiai pastebime žmogų, 
turintį rudos spalvos pigmentus. 
Tai yra žalinga peraxidacija (la
bai stiprus jungimasis su dėguo 
niu). Tokia peroxidacija yra ža
linga visuose audiniuose, įskai
tant smegenis ir širdį.

Niekas negvildena to klausi
mo, net ir filosofiškai, kad žmo
gus galėtų amžinai gyventi, bet 
gera mityba, gausus vitaminų 
C irE naudojimas gali žmogui gy 
venimą prailginti, baigia Dr. R. 
Williams savo išvedžiojimus.

Medicinos Studentas

sį odos jautrumą ir daug kitų ne- 
dateklių: Vienuose individuose 
tie simptomai labiau pastebimi, 
kituose mažiau. Bet visų pase
nusių žmonių ląstelės ir audiniai 
yra nebe tokie, kaip jaunų žmo
nių. Tam priežastimi gali būti 
sumenkusi kraujo apytaka arba 
neužtenkamai mitybos dalių, 
gaunamų su maistu.

Pagal biologinius nuostatus, 
atrodo, kad ilgesnis amžius yra 
priklausomas nuo geresnės ap- 
links. Kiekvienas individas, ku
ris trokšta ilgesnio gyvenimo, 
turi gera mityba savo kūno ląs
teles ir audinius aprūpinti. Žino
ma,'visų žmonių senėjimo pro
cesas yra'neišvengiamas, bet jis 
gali būti sulėtintas.

Kodėl senėjimo procesas vyks 
ta, mokslas į tą klausimą neat
sakė.

Pirmiausia pastebėta įvairiau
sių tipų molekulių senuose au
diniuose susikryžiavimas. Pro
teinų molekulės ’ tarytum susiu J 
tos, o tokios jau darosi nebe 
lanksčios, jų veikimas nebeturi 
tokio enzymų veikimo, kaip jau
nų žmonių. Enzymas — tai pro- 

. teinąs, esantis ląstelėse, kuris 
paveikia chemines permainas 
kitose ląstelių medžiagose, pats 
tame proocese nesikeisdamas. 
Galima spėlioti, kad ląstelės, kai 
jos pasenėja, klaidos jų mecha
nizmo konstrukcijoje, kuris sin- 
tetizuoja proteinus, gali įvykti. 
Šitoje proteinų sintezė vyksta 
visą mūsų gyvenimą. Pasenusio 
žmogaus kūnas nebegali visų su
gedimų savo gyvybiškame fun- 
cionavime sutvarkyti. Taip pat 
kosminė radiacia turi įtakos pro 
teinu su klaidomis sudaryme. 
Tikrai įrodyti, koks ryšys tarp 
mitybos ir senėjimo, yra sun
ku, bet patarti šį tą galima.

Yra sveika jaustis praalkus 
kurį dienos laiką, arba .norėti 
maisto, biologiškai tariant, yra 
naudinga.

Tyrinėjimai su vabzdžiais ir 
pelėmis įrodė, kad jų gyveni
mas pailgėja, kai jie gauna pan- 
totheninės rūgšties. Reikia ma
nyti, kad jos gausesnis kiekis 
žmogaus mityboje panašiai gali 
būti naudingas.

Vitaminas C gausesniame kie
kyje naudingas collageno suda
ryme. Collagenas — tai netirps- 
tanti fibrozinė medžiaga jungia
muose audiniuose ir kauluose. 
Seno žmogaus audiniuose ir kū-

BENZINO KAINOS 
VIS KYLA

Laike dviejų savaičių benzino 
kainos kelis kartus pakilo. Da
bar Cook apskrities “Regular” 
benzino galonas kainuoja nuo 
$1.22 iki $1.31, “Unleaded” — 
nuo $1.28 iki $1.35, o “Pre
mium” nuo $1.37 iki. $1.41.

Kalėdų dieną tik 36% gazo
lino stočių bus atdaros, klientų 
aptarnavimui. 1978 metais Ka
lėdų dieną buvo atdara tik 
10% stočių.

Indiana’s valstijoje,padėtis;ge
resnė. Ten Kalėdų dieną bus 
atdara 36 %'"benzino pardavi
mo stočių.

Nuolat kalbama ir rašoma, kad 
esant geroms.sanitarinėms sąly- 

j goms ir gerai mediciniškai ap-
- r , * saugai, pasaulyje gyventoju prieiš Bos- Labai didelę paramą to teatro auglIs įe-t ^igXai padidėtu: 

gyven- iškdnnui yra .suteikę hetuvim Tokyą New orkas, Londonas įu'.' 
profesionalai aktoriai - Henri-. rėtų gyyent^ų tek> §jan.

__  j dien turi visas pasaulis. Praeito 
j šimtmečio kūdikių mirtingumas,

praktikoje.
* *

Besišnekant apie
Dramos Sambūrio oO metu su- • dvbiniam darbui, išmokinti ka p kas Kačinskas, Ipolitas Tvirbu-! 
kaktuves ir to sambūrio J scenoje elgtis, paskirta rc'ię ir j tas ir Antanas Škėma savo me-j 
ves garbingo amžiaus jubiliejų,’ 
buvo įvardintas to teatrinią vie
neto bei vadovės surežisuotu vei-v

į surasti kitų “žvaigždžių’
į tono lietuvių kolonijos 

Bostono j ĮOjų [arpo, prinialdauti juos vai-
i ““ įUJ 
b Scio- Į

-j-,—, t-----  . . . .3 7 . i šimtmečio KuaiKių minmgumas,
ja vaizduojantį asmenį žiūro- j niška \aidyba kai kuriuose spe/- j infe^’nės ligos, menka mityba 
vams parodyti ir daugelį kitokių f takliuose ar režisūrine talka, o ____ _  ______

. .... Tv .... paslapčių. Aisas tas vargas ir. taip lietuviai dailininkai, Vik- j daugėjimui visos planetos pavir->
kalų skaičius. Is to paminėjimo rūpestis, o drauge ir scenos bu-'*™- tr.-, .....
kai kam gali susidaryti vaizdas, taforijos parūpinimo bėdos nuo- 
kad Bostone buvo nuolatinis ir ]a| slėgravo vadovės pečius ir 
pastovus aktorių kolektyvas. Tai kvaršindavo jos tiesiog fanatiš- 
netikras vaizdas. Tiesa, sambų- sCenos meno meile 
ryje buvo keletas pastovių sce-j tangja ^aiva.
sos menu užsidegėlių, bet dau-: Iš kc'kio stebuklingojo šaltinio 
guma dalyvių nuolat keisdavo- ,jj visa tam prisisemdavo ištver
si: vieni išvykdavo k’tur apsi- jr jėgų, vien ji pati tegalėtų 
gyventi, antrieji “apsiženydavo” tą paslaptį atidengti, O pagal Į vaidinusius sambūrio spektak-. Apsidairius mes pastebime kad 
ir pamiršdavtCįfirfistinę “k ar j e- statistinius--duomenis 
ra”, tretiesiems likimo buvo vaidinlų 
lemta į Amžinybę iškeliauti, kuriose surašyti visi spektaklio 
ketxirtieji kasdienybės rūpės- dalyviai, suregistruota 150 akto
riuose nuskęsdavo ir 1.1. Tokių jrj 
nubvrėjėljų vietoje, ruošiant

i uždėjo ribas žmonių perdideliam

gyventi, antrieji “apsiženydavo’

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

U MAMOS TREČDALĮ METUI

paslapčių. Visas tas vargas ir j taip lietuviai dailininkai,.■
toras Andriušis, fr Viktoras Viz-1 šiuje manQj kad badas> pro. 
girda, jų nupieštomis dekoraci- teinu stoka suvaidins didelį vaid 
jomis įspūdingai išryškindami menį žmonių pertekJiui.' 
spektaklių charakteristiką — | Tačiau gamta tun- ir priemo- 
vaidinamo veikalo turinį, gam-1 njp gavo gyvybių rūšims nuo iš-, 
tovaizdį ir nuotaiką. Į nykimo apsaugoti. Gal tas turi

Prie anksčiau paminėtų pa-1 reikšmės, kad menkai besimai- 
grindinių pajėgų reikėtų įvar- tiną žmonės' turi didel| gimimų 
dinti ir visus Bostono lietuvius, skaiciip; ' ' •’

vadovės pečius ir

svaigs-

esančius
veikalų programose,

liuose; Gaila, šiame .rašinyje ne- kiekvienas iš mūsų turi savotiš- 
įmanoma tą padaryti dėl. per- j ką senėjimo būdą: girdėjimo, 
.didelio tų dalyvių skaičiaus, regėjimo,, raumenų sumenkimą, 
1* * * A * v * J * e

trių “armija”, šiuo atžvilgiu i 
vargu ar galėtų susilyginti ku
ris nors buvęs ar esantis išeivi
joje scenos vienetas.

# * *
Yra nepaneigiamas faktas, 

kad “Bostono Dramos Sambū
ris”, nors ir turėdamas labai ne
pastovias ir nevienodų sugebėji- 

_  _ mu aktorių gretas, buvo pasie- 
Uį. Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas į kęs profesionalinio teatro lygį 
savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS

kaip paminėta, apimančio dau
giau 150 pavardžių. Visi tie pa
sišventėliai scenos menui atida
vė nuoširdžią duoklę: vienkarti- 
tę ar keleriopą. Tų daugkartinių 
tarpe vaidybiniu talentu ypatin
gai pasižymėjo šie režisorės A. 
Gustaitienės auklėtiniai: Zita 
Zarankaitė, Irena Nikolskytė, į

sąnarių nelankstumą, menkesni

kaus < dekoracijomis, j sceną at
nešė • ir gausiai susirinkusiems 
žiūrovams parodė net 19 aktorių. 
Trys iš jų buvo sukaktuvininko 
(Sambūrio) veteranai — Birutė 
Vaičjurgytė-Šležienė, Marija Gi-z-aranKaiie, irena iMKOisKyre, i . . . . v. • „ ' “

Birutė Vaičjurgytė, Rita Ausie-|«el J?n.e .lr. SI^į ^P^valgą parašęs

PIRLITE JAV TAUPYMO BONUj

ENERGY
WISE w

•&<... .

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus f plati* 
nimo vajaus talką!

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimi «ka!tytojų 
reikalais prašom* pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

jšitą teisybę ne vieną kartą yra 
Įpatvirtintę mūsų periodinės 
spaudos bendradarbiai — scenos 
meno žinovai, turėję progos ste
bėti to sambūrio spektaklius. 
Už tokią teatrinę aukštybę išei
vijoje, didžiausia pagarba ir kar
tu nuopelnas priklauso to sam
būrio steigėjams ir jame per 
eilę metų darbuotojams — Alek
sandrai ir Antanui Gustaičiams. 
Pirmajai — kaip vadovei, reži
sierei ir aktorių surankiotojai, 
o jos “ginklanešiui” Antanui — 
kaip pasišventusiam juodadar
biui, nepavargusiam surankioti 
scesos įrengimų, dekoracijų pie-

jūtė, Marija Gineitienė, Felik
sas Kontautas, Kazys Barūnas 
ir kiti.

;pabirininkas”. O kiti — 16 vy
rų ir mergaičių — to vainiko ne- 
šėjų-aktorių “kadrą” sudarė Gi- 
tos Kupčinskienės neperseniau-2;C Jjc

Taip, 1980 metais Bostone !Siai Bostone Įsteigto “Bostono 
buvo atšvęstas dvigubas jubilie
jus: “Bostono Dramos Sambū
rio” vedėjos ir režisorės bei ak
torės Aleksandros Gustaitienės, 
sulaukusios garbingo amžiaus, 
sukaktuvės ir to sambūrio 30 
metų veiklos atžymėjimas, ap
vainikuotas Antano Gustaičio 
nupintu “Sekminių vainiku”.

Tą “Sekminių vainiką”, ap
šviestą filinininko Romo Šležo 
įvairiaspalvėmis ir suderintomis 
prožektorių šviesomis ir pagra
žintą dailininko Povilo Martin- J

Etnografinio Ansamblio” nariai.
Tai labai džiuginantis reiški

nys: į. bendrą sceninę veiklą 
Bostone susijungė du vienetai: 
“Bostono Dramos Sambūris”, 
vadovaujamas patyrusios scenos 
dirvoje: veikėjos Aleksandros 
Gustaitienės, ir jaunos, gabios 
scenos meile liepsnojančios Gi- 
tos Kupčinskienės suorganizuo'- 

'tas jaunosios kartos “Bostono 
Etnografinis Ansamblis”.

Tebūnie šis tų abiejų meno 
vienetų susidraugavimas patiki-: 

ima garantija lietuviškam sce
nos nienūi klestėti ne vien Bos-

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

1 Don't be a Bom Loseri

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuviu literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, 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 $3.

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

• Iž anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai _____________________- _______ _
Adresas_____________________________________________ _

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________, kuria
yra naujas skaitytojas. Priede  dol.
Pavardė ir vardo------------------------------------------- -.
Adresai --------------------------------------------------------------- ---- -------

Sponsoriaua pavardė, vardas ir vietovė 

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

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

« B0PESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
• v&L ryto iki 10 vaL vakaro. ?

Sekmadieniais nuo 9 vaL ryto iki 8:30 vaL vaL
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206

tone, bet ir kitose kolonijose.
’ (Pabaiga)

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 
yitervardžių pavadinimai Jr jiį: .vertiniai į vokiečių kalbą.. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai ■ ...... ■ -- -------
Adraass -------------------- —-------- -------- - -.............................. .......

Išėjusi Iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoji

AFRIKOS IJETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių partan- 
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psl. Raina

Knygos bus Išsiųsto*, jei čekis srb* Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJI KNOB,
ITM 5*. RabtM 8L, Cklcsąs, DU IM*]

This remarkable 
tablet gives 
aspirin relief, 

yet protects 
against stomach 

upset.

Ecotrin 
DUENTRIC COATED ASPIRIN 

^arthritis

• KĄ LAUMĖS L£M£, 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.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. H&lsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant piltu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms.

g — Naujieno*, Chicago, Ill., December 13-15, 198Q



joties, jie pultų, rakintų, pravardžiuotų, o, ko gero, jį 
vadintų ir komunistiniu agentu, tarhaujahčiū komunis
tams, nes jis tokia savo kalba nesiliauja įžeidinėjęs vei
kėjus. Be abejo, rašytų jam, jo asmeniui įžeidžiančius 
anonimiškus laiškus. Bet reikia tik tiek pasakyti, kad 
vienos tokių asmenybių yra savo vardus įrašiusios į Baž
nyčios, kitos — į Tautos istorijos lapus.

... Šiandien prisimename prėl. Mykolą Krupavičių, 
vieną iš tų mūsų didžiųjų kovotojų už Tautos laisvę, ku
ris tiesė kelią ir lygino takus į mūšų Lietuvos nepriklau
somybę. Tiesa, jau dešimtmetis, kai jis užmerkė akis šio 
pasaulio šviesai. Bet jo darbai ir šiandien garsiai kalba, 
gal dar garsiau, negu jam gyvam esant. Bet jo darbų 
garsą ne visi girdi. Nebegirdi tie, kurie jau nugrimzdo 
medžiaginėje gerovėje; nebegirdi ir tiė, kinių ausys ap
kurtusios nuo tarpusaviu rietenų erzelynės.

. .. Mykolas Krupavičius mūsų Tautai buvo vienas iš 
tų mūsų didžiųjų vyrų, kurie neatskiriamai yra suaugę 
su lietuvių krikščioniškosios visuomenės sąjūdžiu, ir to 
sąjūdžio neįmanoma nuo jų atskirti. Todėl kalbėti apie 
juos įmanoma tik lietuvių Tautos ir lietuvių krikščio
niškos visuomenės kelio plotmėje..; Mykolo Krupavi
čiau veikla buvo plati. Jo išvaryta lietuvių kultūriniame, 
visuomeniniame ir politiniame gyvėjime darbo vaga yra 
plati ir gili. Jis buvo Tautos masių žadintojas ir šauklys 

. už Lietuvos nepriklausomybę. Jis Savo žavinčiu, iš šir
dies trykštančiu žodžiu, geležine logika, savo sugebėjimu 
įsijungti į klausytojų dvasią, skelbė tūkstantinėms mi
nioms ne tik Tautos laisvę, bet ir, jos valią. Jis savo yą- 
lingu žodžiu sėjo į lietuvių sąrnnes it širdis didžias.mora- 
lines vertybes, amžinus tautįjnius idealus... ' • ;

Sū kokiu pasigėrėjimu' jis ' prisimindavo anų laikų 
jaunimą! Jis rašė: “Dirbau ne aš vienas. Su pasigėrėjimu 
tūriu pasakyti, kad man labai daug padėjo dirbti jauni
mas — jau baigę mokslą akademikai, studentai ir gim
nazistai. Jų turėjau redakcijose ir įstaigose, ir visur, kur 
tik reikėjo darbščių, ištikimų ir pasišventėlių žmonių. 
Nėnuflstainoji idealistinė jaunuomenė ir man savo pa
vyzdžiu teikė jėgos ir ištvermės.”

Tikrai, koks jo pasigėrėjimas tuometiniu jaunimu, 
ir koks gražus jo įvertinimas! Tikrai, kiek jame būta 
to jaunuoliško idealizmo, kai .savo jaunais pečiais rėmė 
mūsų didžiųjų kovotojų dėl Tautos laisvės veiklą, ir karo 
lauke aukojo savo gyvybę! Nenoriu šiandien klausti 
koks mūsų jaunimas išeivijoje, ir kiek jo sielojasi pa
vergtosios Lietuvos likimu. Norėčiau tik paklausti, ka-. 
žin kiek iš jo žinotų dėl pavergtosios Lietuvos kovojančių 
veiksnių ir jų veikėjų vardus? Kažin, ar tai nėra kaltė 
kai kurių jo vadovų, prisisunkusių liberalizmu, kurie 
jiems pristato svetimtaučius liberalus žurnalistus? Tuo 
tarpu, kiek mažai ir kaip retai jaunimo susirinkimuose 
prisimenami mūšų didieji Tautos vyrai, kovoję dėl jos 
laisvės! Kaip mažai keliamas mūsų partizanų herojiš
kumas ! Juk ne paslaptis, kad mūsų išeivijos spauda, be
veik visa, užgožta vardais ir veidais tų, kurie parašė eilė
raštį ar parašė romaną. (Nesupraskite mane klaidingai, 
kad aš prieš poetus ir romanų rašytojus. Aš gerbiu ir 
vertinu poetus ir rašytojus, tik man atrodo, kad šalia to 
reikėtų kelti ir tuos, kurie aukojo visą gyvenimą, o kai 
kurie net savo gyvybę aukojo, Tatitoš laisvei. Muths'- 
skaudu, kad tie, kurie šiandien, aukoja savo poilsio va- 

tybės? Štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas landas ir veikia pavergtosios Talitos laisvinimo veiklą, 
medis, kuris neduoda vaisių, bus iškirstas ir įmestas yra ujami, niekinami, pravardžiuojami...) 
į ugnį”. Mt. 3.

TH I LITHUANIAN DAILY NEWS
Published btftjr Except Sunday by Um Uthuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Hatetod Street, Chka«o, K. MM8. Tofephone 421-4100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, TTJUNOIS

$22.00
$15.00
$ 4JM

A* of January 1,1980 
Subscription Rites:

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
rix months, $12 00 per 3 months., In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo HU»io pirmo* dieno*
- Dienraščio kaino*:

Jhičagoje ir priemiesčiuose: 
metams_______________

pusei metų 
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

pusei metų____
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metama ... . . $15.00
pusei metų $24.00 
vienam mėnesiui $ 5.00

UžsieniuoM:
metama - ---------- ■ $48.00
pusei metu ________ - $26.00

Naujienos eina. kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St, Chicago,

$43.00
$24.00 _
$12.00 IL 60608. Telet 421-6100.

$fl.OO; 1
' Į Pinigus reikia siusti pašto Money

$40.00 Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
zyio s vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 viL^__

■■ ■ I I. — ■ ■ t I ...........-

Jis tiesė kelius ir lygino takus 
į Lietuvos nepriklausomybę

(Kan. V. Zakarausko žodis, pasakytas bažnyčioje, minint 
prel. Mykolo Krupavičiaus mirties dešimtmetį)

Kristus Joną Krikštytoją pristatė minioms, jų klaus
damas: “Ko išėjote į tyrus pažiūrėti? Ar vėjo linguo
jančios nendrės? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmo
gaus? štai tie, kurie švelnius rūbus dėvi, yra karaliaus 
namuose”. Mt. 11,7. • : ’

Kristus, kalbėdamas minioms apie Jono Krikštytojo 
o^rverimo būdą, if jo veiklą, atskleidžia dvejopo labai 
rkirtingorjripo žmones. Žmones, kurie tikra prasme yra 
dvi nr^šingybės taip, kaiį> ugnis ir vanduo.

'Žmogų, kurio gyvenimas ir kurio veikla yra pagrįs
tą nepajudinafo^s^tięsos,. njėilės ir moralės principais, 
mes vadiname asmenybe.-Gi vėjo linguojama nendrė yra 
simbolis -masės žmogaus, kuris' heiššiškirih iš minios nei 
savo galvosena, nei kalba; kuris neturi nei savo huomo- 
nės. Jis šaukia taip, kaip šaukia minia. Jis skleidžia 
žinias, surinktas gandų gandeliais, pletkais pletkeliais... 
Jis bijo pasakyti ne, net ir tada, kai aiškiai žino, kad tai 
netiesa. Bijo masės opinijos, kad nebūtų jos suniekintas, 
pasmerktas. Tokio tipo žmdffės nėra asmenybės, tai savo
tiški dvasios skurdžiai, jie turi savo Aš.

Jonas Krikštytojas skelbia protestą sumasėjusiemš 
žmonėms: “Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam 
takus!” Mt.3. Reiškia, Jonas Krikštytojas nepataikauja 
miniai ir jis iš jos nelaukia, kad ji jam sukeltų ovacijas, 
nebijo, kad jis joje praras savo populiarumą. Jis nepaiso 
ir laiko dvasios, kuria žmonės yra įsisavinę. Jam jo prin
cipai buvo viskas. Jis jų nepardavė už auksu blizganti 
pinigą ir jų neišsižadėjo už ant krūtinės pakabintą me
dalį. Jis visiems atvirai šaukė — ir eiliniam žmogui, ir 
tautos vadams, Rašto žinovams ir fariziejams: “Angių 
išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūs-

Kitose JAV vietose: 
metams -

SVARSTYMAI PRIEŠ VLIKO SEIMĄ
1978 metais P. L. B- Seime, lyg 

gegutės iškukuota, gimė “Visuo
meniniams reikalams taryba”, 
lyg koks Bendruomenės pavaini
kis, veik metus virkdytas spau
doj dejonėmis, kad dar neužsi
kabinęs už tinkamo darbo. Tai 
buvo laikotarpis lyg pasirengi
mui į “žygį”. O ir, pagaliau, to- 
■~i politinė konferencija Washing 
ton’e. t

Ko ja siekta? Kodėl pasisku
binta prieš VLIKo besiartinan
čią tokią pat konferenciją? Ko
dėl nesuruosta bendra konferen 
cija? I; šiuos! ir panašius klausi
mus jau daug skaudoj prirašyta. 
Telieka -viena išvada — VLIKo *4 - r
veiklą dvigubinti’ ir ieškoti pa
teisinimu ąukom^ ' pasirinkti..

Bendrai, kenkti ne tik VLIKui, 
bet ir ALTūi. Re;škia, politinius 
veisnius sužlugdyti ir jų vietoj 
įsitvirtinti.

Kad yra grupė norinti Lietu
vai laisvės siekio veiklą perimti 
savo ž’nion, ir su kita panašia 
(tik jau liberaline) ieškoti ry
siu su okupanto statytiniais-pa- 
dlaižia’s, gal ir nebeverta sielo
tis. Vargu jie savo pragaištingą 
darbą benutrauks. Tik tenka 
nustebti ir susirūpinti tais, kurie 
griaunamąjį darbą matydami 
(negalima prileisti, kad nesu
prantą) prisideda savo aūtoris- 
tetu anųjų užgaidų stiprinimui.

Skaitai :tų Washihgton’ne kon
ferencijos dalyvių ar sveikinto
jų spaudoj paskelbtas pavardės.

panaudojo visus savo sugebėjimus, kad VLIKas,- kuris 
turi nepaprastos reikšmės apjungimui mūsų išeivijos 
kovai dėl pavergtosios Lietuvos, būtų gyvas, veiksmin
gas ir pajėgus kuo sėkmingiausiai, vykdyti savo didžiuo
sius uždavinius. Bet koks tai buvo sunkus darbas ! Juk 
jis tada kalbėjo į laisvojo pasaulio sąžinę, kai pavergtųjų 
tautų klausimu jame viešpatavo kapų tyla. O vis tik Lie- 
tuVoŠ, byla ta^b žinbma visam pasauliui, kuris galėjo įsi- 
tikinti, kad Lietuvos pavergimas yra atvira, gyva ir ne
gyjanti žaizda... '. .. •. ■ ,

Negalima n’epąminėti, kad prelatas kovojo ir už lie
tuvio iseiyio tautinę sielą, jo moralini lygį, jo pilnutinį 
žmoniškumą. Jis labai skaudžiai pergyveno, matydamas 
lietuvi, gyvenantį svečioje šaly ir jau tolstanti nuo save 
tautos, nuo savo kalbos, nūb bendruomenės, nuo lietu- 
viškės parapijos:

Prisiminus jo veiklą, jo raštus, jo pasakytas kalbas, 
tenka klausti, iš kur jis ėmė tiek laiko tiems savo dar-. 
bams atlikti? Tik tėra vienas atsakymas: jo neišsemia- 
nias laiko šaltinis jo darbams atlikti buvo tamsios, hė- 

: miegotos naktys, iš kurių skolinosi laiko. Ir todėl jis 
aukojdši ir dirbo, nes jam Tėvynė žemiškųjų vertybių 
skalėje buVo aukščiausia vertybė, kuriai turi būti pa
lenkti tiek ašmeniniai, tiek grupiniai interesai. Jis pa
milo savo Tautą nuo pat jaunystės dienų, kada ji buvo 
carų pavergta, kada jos teisės buvo mindžiojamos, kada 
ji buvo neturtinga ir visų apleista. Tat, jis jai paaukojo 
visas savo jėgas. Ir jo Tautos meilė ir jo Tėvynės ilge1 
šio jausmai užgeso kartu su jo akių šviesa... 0 kaip šian
dien išeivijoje reikalinga tokių vyrų, kai mūsų gimtasis 
kraštas yra pagrobtas šiaurės despotų, piktesnių ir žiau-

Jų yra veikiančių if ALTe ir 
VLIKe, išmaningai pasisakančių 
prieš bendradarbiautojus ir su
prantančių politinės veiklos dvi- 
gubnimo beprasmiškumą ir net 
žalingumą. Kaip suprast jų to
kius pasisakymus?

VLIKo seime tokie išpuoliai 
turėtų rasti atgarsį ir rimtai ap
tariami. Nereikia įrodinėti, kad 
visi gali ir turi remti VLIKą 
ir Bendruomenę, kai paveikliai 
dirba sau priklausomą darbą. Ir 
ar neremiamos tautinių šokių ar 

- , (dainų šventės, bei visokeriojos 
lituariistinės mokyklos, institu
tai kursai ir jaunimo kongresai?

Kad toji vašingtoninė konfe
rencija bent būtų svarsčiusi kaip 
ir kur politiniams veiksniams pa
talkinti, tai galima būtų pasigė
rėti. Gi ten tik sijota daug kar
tų persijoti miltai; jokių naujų 
planų laisvei siekti- Gal tik tiek 
naujo, kad pradėta domėtis Hel
sinkio išdavomis, siekiant Ma
dridą.
, Palikime nuošaliai ginčus dėl 
Helsinkio kenksmingumo ar Bei 
grade mažai kuo mums paveikiu 
mo. Taigi, iš Madrido konferen
cijos yra jau skelbiama daug 
vertingų — štprių pareiškimų ir 
iš pavergtųjų ^puses pasireiški
mų. Ispanijos žmonės, o gal ne- 

.mažas-skaičius ir Europos diplo
matinių slūoksnų, per keletą 
savaičių bus daug daugiau suži
noję apie Estiją, Latviją ir Lie
tuvą — okupacijos slegiamus 
Vargus kančias, persekiojimus 
ir genocidą, nei per dešimtme
čius ar ir šimtmečius.

Skelbiama, kad skaitlingiau
siai Mdride vykusiose demons-, 
(racijose pasireiškė latviąj. ĮTa 
proga tenka priminti Bėnclruo- 
menei;?taip 'besiveržiančiai į po
etinės veiklos sritį, jų nesusivo
kimą ar net blogą valią. Bent po- 
bą kartų 1978 m. rudenį spaudoj 
buvo keliama fnihtis, kad Jau
nimo Kibhgrėšas^ūtų-fitfkeltas į 
1980 metus, ir vyktų Ispanija:, 

i prisiderinai prie Madrido korife- 
[rėncfjos. Pasaulio lietuvių Ben
druomenė VLIKo buvo tiesiogi
niai raginama ir prašoma taip pa
daryti. Siūlymas buvo griežtai 
atmestas, nežiūrint, kad nauda 
būtų buvusi tikrai didelė, kai 
didelis jaunimo būrys būtų Ma
dride pademonstravęs. Daug ge
riau ir iš okup. Lietuvos pogrin
dinis jaunimo sveikinimas būtų 
pritikęs. Kad kongresui laikas 
nepatogus, negalima priimti ver
tingu pasiteisinimu. Taigi, tenka 

' apgailestauti, kad Bendruomenė 
taip be atodairos ir nesubrendu- . 
šiai ardo politinės veiklos darbą.

P. Šilas

Bet grįžkime ir vėl prie Mykolo Krupavičiaus veik-
Įdomu, kaip tokią nepajudinamų principų asmenybę' los. 1945 metais jis išrenkamas Vyriausio Lietuvos Išlais- 

vertintų šių dienų sumasėję žmonės? Nėra jokios abe- vihimo Komiteto pirmininku. Eidamas šias pareigas, jis resnių, negu buvo senosios Rusijos carai.

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS
M. K. Čiurlionio jauniausiai seselei 
Žvirbliukui ir mano Bičiulei, iš 
kurios širdies pasisėmiau skaidrių 
atsiminimų apie M. K. Čiurlionį.

* * *
SVECluėfeE pXs čiurlioStus 

DRUSKE^INKUO^

(Tęsinys)

Pakeliui — aplupinėtos, išdarinėtos vilos, 
tvorų nei ženklo, priešais pro medžius bbStuoja 
vonių pastatai, o pačiame gatveš gale, pusine, 
keletas medinių namų — sanatorija. Kieme — ke
letas pakeleivių, bet lietuviškai nesusikalbame, 
pagaliau mažam namelyje atrandame gydytoją, 
taip pat nežinia kokios tautybės, ir kreipiamės 
į ją nakvynės. Bet ji ilgai skaito mūsų raštelį, 
svarsto, kažkur išeina ir sugrįžusi praneša, kad 
gali vieną apgyvendinti moterų barakė, o kftą •— 
vyrų palatoje. Mes persižv ilgiame ir padėkoja
me: ne skyryboms atvažiavome į Druskininkus.

Išeiname ieškoti senų pažįstamų ar giminių. 
Bet K ir jie? Ar yra kas išlikęs? Einame ieškoti 
lietuviškos gimnazijos. Bet kur ji gali būti? Pa
keriui kva talas su šėma tvora ir geriausio
mis vilomis, priešais — kinas. Kur čia gali būti 
lietuviška ginu azija? Ar tik mes neklystame? 
Praeiviai taip pat nevietiniai žmonės. Paga

liau surandame dviejų aukštų mūrą — lyg karei
vines. Pasirodo, čia ir yra gimnazija.

* * *

Pro kiemus b'ė tvorų ir vartų, moterėlės vė- 
dami, atsiduriame vėl Druskininkų kaimo gat
vėje, tiktai iš antro galo. Gatvė turi naują vardą.

Mano Bičiulė pradeda atpažinti vieną kitą 
sodybą, tiktai jos visos kažkaip susmegusios, su
smukusios, nuplikusios, be medžių ir sodų. Ne
atpažinti senojo Druskininkų kaimo, kuris buvo 
paskendęs sodų paunksmėjė. Matau, kaip nyku
mas ir išgąstis skverbiasi į mano Bičiulės žvilgsnį.

Praeiname pliką, sunykusį namelį ga’u į gat
vę, — mano Bičiulė krūpteli ir stipriai suspau
džia ranką.

— Ne, ne, negali būti, — šnabžda drebah-’ 
Čios lūpos.

— Kas yra? — nesuprantu.
— Einam, einam! — visa nerimsta.
Praeiname nesustoję. Bet tuojau atsigrįž

tame.
— Tarsi kaimynų namai. Bet kur medžiai? 

Kuf sodai? Nieko negali pažinti.
Aplinkui susmegę pliki nameliai, o už jų, 

pakalnėje, — žalia pieva, kur baigiasi ežeras, 
o už jos — pušynas. Kokia graži vieta ir koks 
skurdas! '

Sustojame neramūs. Tarsi paklydę. Tarsi 
kažką klaikaus išvydę. Lyg iš ano pasaulio vaidi- 
nuoklį, o gal dar nykesnį, nes artimesnį ir brim- 
gesnį, tik baisiai sunykusį.

— Taip, čia turi būti, — pasirodo Bičiulės 
akyse ašaros. —J5ia mūsų nameliai. Bet kur me
džiai? Kur alyvos? Plačiašakė ieva, uždengusi 
visą kiemą? Kur topoliai ir kaštonai, augę gat
vėje prieš namą?

Nieko nėra. Tik viena susmegusi ir sunykusi 
.trobelė žiūri nustebusi dviem langais tarsi ne
bylėmis akimis į du nežinia ko susijaudinusius 
keleivius, kurių taip pat nepažįsta. Po langais, 
gatvėje, — supuvusių kelmų liekanos. Tai topo
lių, šlamėjusių ir žaliavusių. O patvoriais alyvų 
krūmų skurdžios išlaūžds. Didžiosios ievos ne
matyt nei ženklo. Ir Vietoje antros trobos, kur 
Čiurlioniai gyveno, tiktai duobė, apžėlusį kiečiais 
ir varnalėšom. Nėra darželio nei sodo. Patvoryje 
viėnaš klevas su nūlaū'Žta viršūne ir nulupta žie
ve. Tai jis lyg vaidinuoklis vienas išliko.

— Einam, einam, negaliu žiūrėti, — kužda 
nusigandusi Bičiulė, ir mes pasukam į kaimynų 
kiemą.

Bet atsigrįžtame — krūpteli, štai tas langas, 
kur buvo Čiurlionio dirbtuvė, o ji, maža mergytė 
su kasytėmis, pasistiepusi, prikišusi nosytę prie 
stiklo, žiūrėjo, kokius čia nuostabius dalykus tapo 
brolis, o jis, grįžtelėjęs į langą ir pamatęs spok- 
sančią sesytę, nusišypsodavo ir su teptuku brūkš- 
teldavo per smalsią nosytę.. ,sTen jis kiauras die
nas praleisdavo, vienas, užsidaręs, net valgyti ne
išeidavo, tai močiutė, nesulaukdama sūnaus ir 
nenorėdama jam trukdyti, paslapčiomis pro lan
gą įkišdavusi kavos ar pieno puodelį ir dingdavusi

— Prezidentas Carteris davė 
Įsakymą sekretoriui Muskie už
imti griežtą poziciją Briuselyje.

kaip šešėlis. Visa šeima susikaupusi laukdavo, kol 
Kastukas baigs darbą, saugodami kūrybos rimtį.

Toje dirbtuvėlėje buvo sukurtos nuostabio
sios sonatos ir kiti kūriniai, jei ne galutinai, tai 
bent eskizai. Ten užgimė ištisi M. K. Čiurlionio 
paveikslai ir pasauliai. 0 paskui, pavakare, koks 
linksmas ir šviesus išeidavo Čiurlionis iš savo 
dirbtuvės! Tada prasidėdavo tikra šventė. Ir ant
roje troboje, kur gyveno visa šeima, suskambė
davo pianinas Bacho, Bethoveno kūryba ir paties 
M. K. Čiurlionio improvizacijomis.

Kaip tolima visa tai ir neįtikėtina sunykusių 
trobelių tikrovėje. O tada čia žydėjo sodai ir šla
mėjo medžiai, susiliedami su muzika Ir šviesiu 
džiaugsmu, kurio kupina buvo giedra vakaro pa
dangė nuo žydinčios žemės ligi brėkštančių 
žvaigždžių, kada viskas susipindavo į vieną galin
gą —garsų ir spalvų— visatos simfoniją.

O dabar nyki ir šėma nebylė sutema. Net 
debesys žemai pažeme slenka, prislėgdami į že
mę susmegusias trobeles. Tylu. Nei garso. Tarsi 
[kapinyne.

— Einam, einam! — kužda Bičiulė ir visa 
dreba, tarsi skaudi tikrovė negailestingai griautų 
gražią praeities pasaką su visu jos žavesiu.

Ir mes užeiname į svetimą trobelę pas- ne
žinomus žmones, kur ir pernakvojame

(Bus daugiau;
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA
• ♦ » J

"Ji* wrinko juo« Į kuri h«braišk«i vadinama Armagedon"
(Apreiškimo 16:16)

29. pranašingoje stovyloje Roma buvo atvaizdinta gele
žinėmis blauzdomis; kdjos ir jų pirštai perstatė pasidalinusias 
Romos viešpatystes, kaip jos pasirodė įvairiose Europos valsty
bėse pirm 1914 metų. Regėjime pasirodė akmuo, kuris trenkė 
į stovylos kojas ir sudaužė ją ir sutrynė į dulkes. Danielis aiškinOj 
kad tasai akmuo atvaizdino Dievo karalystę, kuri pagaliau pri
pildys visą žemę.

2,520 metų “pagonių laikų” turėjo pasibaigti 1911 melais, ir 
kadangi šitas pranašingasis laikas palietė abudu — žydus ir pa
gonis, kaipo tautas, todėl tam laikui praėjus turėjo įvykti žymios 
permainos, ir tai mes dabar matome. Beveik paskučiausieji 
senosios Romos viešpatystės likučiai jau naikinami — sutrinami 
į dulkes, o tuo tarpu žydų tauta yra atgavusi sau didelę Palestinos 
dalį, ir yrą susiorganizavusi sau naują Izraelio valstybę.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

DR. PAUL V. DARGIA' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WendMcter Community Utatita 
Medicina* direktorių*

“Lietuvos Aidai”

VALANDOS: 3~ C darbo dienomis ir

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

3 
■

G MONA LIS A

PĄSISAKYMAS

ToL: 562-2727 arta 562-272?

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYM AKIU LIGOS 

3907 Wm» 103rd Stre* 
Valandos nagai snutarima.

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM

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

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

RIMANTAS DAR NEATSISKAITĖ
1979 m. grodžio mėn. 15 d.
p. Vytautui Kamantui
Pasaulio Lietuvių Bendru ome-! sąlygas patikrindama PLD pa
nes Pirmininkui 
1.110 69th Street
Darien, Illinois 60559- 2) PLD bei jos atskiri rengi-
Re: PLD Kontrolės Komisijos niai iki š. m. rugsėjo '.2 

Aktas I

men. 21 dieną ir baigė 1979 m. 
rugsėjo mėn. 19 d- pagal turėtas

I jamų ir išlaidų bei kitus doku 
| mentus.

„_..j mėn. 19 
Į dienos neparuošė ir Kontrolės 

komisijai pagal PLD nuostatų 
reikalavimus nepristatė galuti-

OPTOMETRISTAS
KALBA IAETUVI6KAI

Tikrina aki#* Pritaiko akinius

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS. CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1-^i popiet, 
ketvirtai 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2830, 

Rezidencijos falai: 448-5545

Zarasiškiy klubo metinis nariu su
sirinkimas šaukiamas gruodžio 14 d. 
2 vai. popiet Vyčm salėje, Z4o5 West 
47th St. įsus klubo valdybos rinkimas 
ir kitų klubo reixalu svarstymas. Na-
riai kviečiami gausiai dalyvauti. Taip 

, pat apsimokėti nario mokestį. Kvie
čia Valdyba.

Lietuviu Motery Apšvietus draugi
jos priesmetinis narių susirinkamas 
įvyks šeštadieni, gruoaLo 13 d., 1 vai. 
popiet 3808 S. Union Ąve. Nares pra
šomos dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų apkalti , ir bus . lybi mecams\val
dybos rinkimai. Turėsime -‘grab bag? 
ir vaišes. Rožė Didzgaivis, rast.

DR. V YT. TAURAS
GYDYTOJAS IR OMIRUROAS 

«*adra praktika, tpw. MOTERŲ Ilgas. į 
vr.iuvuz.iu uitu. x*± u., scKiiiauieių.

Ofisas ItfŽ WUT 591b f i vai. popiet Tėvų jėzuitų koplyčioje
Gruodžio mėn- 14 d., sekmadienį, 

b 
bus atnašaujamos šv. Mišios už miru
siuosius ir gyvuosius paštininkus bei 
jų šeimas. Po pamaldų visi paštinin
kai su šeimomis bei artimaisiais ren
kasi p.p. Repšių namuose, 6608 So. 
Richmond Ave., kur įvyks metinis su
sirinkimas, o po to bus bendros vai
šės — Kūčios. Valdyba

OBTHOPEJas-PBOTEZISTaS 1 DAUGIAU DARBŲ UNIVER-
Aparatai - Protezai. Med. ban 
dažaL Sgudall pataika ftOleaaa 
(Arch Supports) ir L t

Tetof.j PM—itf t-įįti

FLO KADA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVF-
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

SITETĄ BAIGUSIEMS

CHICAGO, Ill. — Frank En- 
į dicott j'au 35 metai išleidžia pra
nešimą apie galimybę gauti dar- 
*bą baigus universitetą. Jis gauna 
pranešimus iš 135 didesnių jm< - 
nių, bankų, naftos bendrovių ir 
fabrikų. Į tą skaičių neįeina 
valstybės tarnautojai, 

į
Šių melų pranešime rašoma, 

kad šįmet yra 157c daugiau dar
bų pasiūlymų baigusiems uni
versitetą. Geresnė padėtis yra 
kompiuterių žinovams — 
daugiau pasiūlymų, negu 
nai; inžinieriams — 20G 
giau; pardavėjams — 25G 
gįau darbų pasiūlymų.

Pradžiai, vidutinės metinės 
algos: inžinieriams 22,360 doL, 
kompiuterių ekspertams 
$20,360. ir pardavėjams — 
17,220 dokrių. Įmonės mano šį
met samdyti 19,972 asmenis su 
“bachelor’s' 
niuo', 
nius.

30% 
per- 
dau- 
dau-

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925*8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
Tat. 376-1882 »rt>* 376-5996

laipsniu ir 3,361 as- 
turintis magistro laips-

SKAITYK IR DAR. KI- 
PARAGINK SKAITYTI ■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kil A. M,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Deukus 
TelaL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

PATS
TUS
DIENRAŠTI “NAUJIENOS

Gerbiamas Pirmininke;

Apgailestaujame, kad PLD • nes pajamų, ir išlaidų apyskaitas 
Kontrolės Komisijos 1979 m, rūgi bei PLD apyskaitų suvestinę, 
sėjo mėn. 24 dienos Jums raš- todėl Kontrolės komisija negalė
tas nebuvo oficialiai atsakytas, jo nustatyti .tikslias tu retų pa- 
Pasaulio Lietuvių Dienų Kopt- jamų ir išlaidų sumas, 
rolės Komisija vieningai sutarė 
ir mane įgaliojo dar kartą į PLB 
Valdybą kreiptis su pageidavi
mu, kad K Komsijai mąlonėtu- 
te paa' skinti, kodėl iki šiol PLB 
Valdyba nerado reikalo K K Pa
reiškimą bei Aktą paskelbti lie
tuviškoje spaudoje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 
toks PLD K. Komisijos Akto 
paskelbimo vilkinimas yra 
mums nesuprantamas ir todėl 
pageidaujame, kad tas Aktas bū 
tu greitoje ateityje paskelbtas. 
Priešingu atveju PLD Kontro
les Komisra neturės kitos išei
ties. kaip su tuo K. Komisijos 
Aktu (su atatinkamais priera- Į 
šais) viešai supažindinti lietuvis- Į 
ką visuomenę. 
Pagarbiai Jūsų. 
Vytautas Banelis 
PLD Kontrolės Komisijos 
Pirmininkas

3) Kontrolės komisija ieškojo 
kelių su PLD Org. Komitetų 
bendradarbiauti ir tuo tikslu tu
rėjo du gasitarimus, bet nebuvo 
pasiekta norėtų rezultatų.

4) . Kontrolės komisija pilnai 
supranta mūsų visuomenės pa
geidavimą turėti aiškesnių davi
nių apie PLD finansini stovį, ta
čiau apgailestauja, kad dėl anks
čiau išvardintų aplinkybių to at
likti negalėjo. ’ Kontrolės komi
sija visgi pageidauja, kad tą pa
grįstą visuomenės reikalavima 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vadovybė neatdėliojant įvyk 
dytų.

5) Esamai padėčiai susidarius 
Kontrolės komisija laiko savo

j užduotį, pagal turėtas galimy
bes, atlikusi ir turimą Aktą per
siunčia Pasaulio Lietuvių Ben- 
druomenenės vadovybei.

6) Kontrolės komisija pasilie
ka sau teisę padarytą sprendi
mą ir sudarytą Aktą, reikalui 
iškilus, tinkamai apginti.

Vytautas Banelis
Jonas Karpis
Jonas Aukštaitis [ taura, kad PLB Valdyba tuo rei 

Juozas Krištolaitis kalu neparodė reikiamo objek- 
Jeronimas Pleinys

ĮK ĮK JK

LAIŠKAS DIRVAI

JTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Ryšium su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos patvir
tinta ir sjjaųdoje paskelbta 
(žiūr. 1980 rp- sausio 25 d., Dar
bininką) Pasaulio Lietuvių Die
nų apyskaitų suvestine, Pasau- 
lip Lietuvių Kontrolės komisija 
šiuo atkreipia lietuviškos visuo- 
mepės dėmesį sekančiai: i

1. PLD K Kpmisija, tikrinda? 
ma P L Pienų finansinį stovį ir 
turėtas atskaitomybės knygas 
ir pateisinamuosius dokumentus, 
vadovavosi PLDienų Organiza
cinio Komiteto organizaciniais 
nuostatais, kurie buvo PLD O- 
nio komiteto vadovų sutarti ir 
pasirašyti

2. PLD Organizacinio Komite
to sudarytoji apyskaitų suves
tinė buvo PLD K. Komisijos 
nepatvirtinta ir pastebimai ski
riasi nuo PLD Org-nio Komite
to pasamdytos Nayman, Res- 
mick. Layton & Wise chartered 
accountanta firmos Toronte su
darytos apyskaitos kuri buvo 
PLD Org. Komiteto priimta 1979 
m. birželio 2 d.

3. Pastebime, kad PLD Org. 
Komiteto paskelbtoji PLD apys 
kaitų suvestinė stokoja pagrin
dinių pajamų ir išlaidų paaiški
namųjų išnašų ir savo duotomis 
bendrinėmis sumomis yra daug 
mažesnė negu PLD Org. Komi
teto pasamdytos firmos sudary
ta ir jų priimta PLD apyskaita.

4. PLD K. Komisija, sudary
dama savo Aktą, stengėsi palai
kyti ryšį su PLD Org. Komitetu 
ir pastebėtus sąskaitybinius bei 
buhalterinius nesklandumus tin- ; 
karnai išsiaiškinti. Tuo tikslu tu
rėta du pastarimo posėdžiai su I 
PLD Org. Komitetų. Apgailės- : 
tautiną, kad tie pasitarimai ne- Į 
davė lauktų rezultatų. Priešin-,|h» 
gąi, kai kurie PLD Org- Komi-; ' 
tetp nariai parodė arogancinį 
nusistęikimą K Komisijos na
rių atžvilgiu. Gi užgauliojantie- 
ji ir K. Komisijos narius įžei
džiantys Org. Komiteto pasisa- 

.kyma padarė bent kokį koopera- 
vimą nebeįmanomų.

5. PLD Komisija atkreipia 
PLB Valdybos ir Pirmininko 
dėmesį, kad PLD organizaciniai 
nuostatai nepramato ir neduoda 
PLB valdybai jokios teisės pasi
elgti savarankškai ir perduoti 
PLD Komisijos Aktą bei kitus 
dokumentus PLB Kontrolės Ko
misijai peržiūrėti.

6. Remiantis PLD organizaci
niais nuostatais tą teisę turėtų 
tik PLB Garbės Teismas tuo at
veju. jei paliestosios pusės i ji 
kreiptųsi laukdami G. Teismo 
sprendimo.

7. PLD K Komisija apgailės-

Mažeika PEvans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENITE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ii

Gerbiamas p. Redaktoriau:
Š’uo siunčiame Pasaulio 

■uviu Dienu Kontrolės Komisi
jos Pareiškimą su prašymu, kad 
las pareiškimas būtų atspausdin
tas Jūsų redaguojamoje “Dirvo- j 
je” artimiausioje laidoje.

Lie-

tyvumo. Taip pat K. Komisiją 
stebina faktas, kad PLB Vai-

PLD Kontrolės Komisijos Ak- PASAULIO LIETUVIŲ DIENŲ dybos pirmininkas nerado reika 
tą esame pasiuntę Pasaulio Lie
tuviu Bendruomenės Centro Vai 
dybai su prašymu, kad mūsų ben 
ruomenė būtų apie tai painfor
muota. Iki šiol tai nebuvo pada
ryta, todėl laikome tikslinga mū 
sų pareiškimą skelbti spaudoje.

Vytautas Banelis 
PLD Kontrolės 
Komisijos 
Pirmininkas

Pasaulio Lietuvių Dienų 
Kontrolės Kombisjjos

PAREIŠKIMAS

Kontrolės Komisija ryšium J 
su turėta Pasaulio Lietuvių Die- j 
nų revizija pareiškia sekančiai: J

1) Pilnos sudėties (penkių.; 
narių) Kontrolės Komisija pra:' 
dėjo savo darbą 1970 m. birželio

(Nukelta į šeštą puslapi)KONTROLĖS KOMISIJOS

BUTKUS - VASAITIS
1446 Sa. 50th Aven Cicero, IH.

VANCE FUNERAL HOME
ig

F

3

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t

I

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS 1

TURiMM

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Chicagoa

Lietuvių

Laidotuvių

DirektoriųPHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So, LITUANICA AVĖ. TeL: TArdz 7-3401

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel: 652-5245
1IUJŲ KOPLYČIŲ TAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

i

5?
s v 
$

STEFANIJA PETRAUSKIENĖ
(PAGAL TĖVUS ČEPAITĖ)

Gyv. Town of Lake apylinkėje, Chicaąoje
Mirė 1980 m. gruodžio 11 dieną 5 vai. popiet, sulaukusį 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilniuje.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Johanna Johnston, jos vyras John, 

įsūnus Algirdas Petrauskas, du anūkai Lee ir Hans, jo 
•žmoina Rose Ann, du proanūkai — Matthew ir Julie bei kitį 
giminės, draugai ir pažįstami.

Į Kūnas bus pašarvotas šeštadienį 5 vaL popiet Mažcika- 
Evans koplyčioje, 6815 S. Western Avė.

i Pirmadienį, gruodžio J5 d., 8:45 vai. ryto bus lydima iš 
[koplyčios į Šy. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po! gedulingų 
pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. Stefanijos Petrauskienės giininės. draugai ir 
Įpažįstami nuoširdžiai kvįečiami dalyvauti laidotuvėse ir su7 
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai, proanūkai.

laidotuvių dirckto’riai: Jopas G. Evans ir Stasys Evans. 
TeL 737-8600.

31

i

TeL: OLympic 2-1007

4348 So. CALIFORNIA ĄVĘ. TeL: LAfayette 3-3572

mGEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITŲĄN1CĄ AVĖ. Tek YArds 7-1*38 - 1139

i
i

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-L21J
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, DL 874-4411

<
3354 So. HALSTED STREET TeL YArd* 7-1 ° U

5 — Naujienos, Chicago, Ill., Sat-Monday, December 13 15 198n



APIE CUKRALIGĖS PROBLEMĄ
“Draugo” laikraščio' lapkričio 

29 d. numeryje buvo įdėtas 
straipsnis po antrašte “Cukrali
gės problema”. Ten yra pasaky
ta, kad visame pasaulyje ši 
problema žmonijai darosi vis 
opesnė. Kas šį straipsnį yra pa
skaitęs, tad manau, kad dauge
liui žmonių gali atrodyti, jog 
šioji cukraligės liga yra baisi.

Jei tenka pas kai kuriuos žmo
nes surasti, jog jie savo krau- 
juje turi didesnį kiekį cukrinių 
dalių, tad negalima sakyti, jog 
jie serga cukrine liga. Geriau 
yra tokiais atvejais tų cukrinių 
dalių perviršį kraujuje vadinti 
diabetu.

Man pačiam pirmą karią te
ko šužino'ti apie tą vadinamąjį 
diabetą 1910 metais, kada aš 
buvau pašauktas stoti į kariuo
menę. Tada mane nepriėmė 
stoti į kariuomenę 
jnano kūne diabeto 
i Tais laikais man 
čiau sužinoti apie

dėl susekto 
buvimo.
parūpo pa
vadinamąjį

diab.tą. Tokiu būdu aš buvau 
nuvykęs pas mano pažįstamąjį 
lietuvį gydytoją. Ir jis man pla
čiai Išaiškino tą diabetą, nes iš 
vokiečių gydytojų buvo sužino-j 
jęs, kaip turi laikytis tie imd- 
nės, kurie jau turi diabetą. Bū-j 
tent, pareiškė tokius nurody
mus: niekad nevartoti tokius 
gėralus: degtinę, krupniką, alų, 
vyną ir kitus panašius alkoholi
nius gėrimus; taip pat nerūkyti 
jokių pypkių bei cigarečių. Dar 
jis pasakė, kąd reikia apsisau’ 
goti nuo bet kokių pasitaikan
čių dūmų, iškilus kokiam nors 
gaisrui; tokiais atvejais sušla
pintą skepetaitę pridėti prie no
sies, ir per ją kvėpuoti.

Visų tokių nurodymų man te
ko prisilaikyti, ir visada jau
čiausi esąs sveikas. O visi kiti, 
kurie turėdami diabetą neprisi- Į 
laikė tokių taisyklių, susirgdavo’j 
vadinamąja cukralige ir iške-1 
liaudavo amžinybėn.

A. Kelmutis i
I

ties mūsų renginiai ateityje bū
tų sklandus visumoje.

Vytautas Banelis 
PLD Kontrolės Komisijos 

Pirmininkas .

KAMANTAS DAR 
NEATSISKAITĖ

(Akelta iš penkto puslapio)

• lo net į K Komisijos siųstus ras
' tus atsakyti. Todėl būtų tikrai 

apgadetina ir liūdna, jei mūsų 
PLB vadovybę užvaldytų nepa- i 

i matuota arogancija kitų padali- 
I nių bei narių atžvilgiu.

8. PLD K. Komisija laiko, kad k 
lietuviškos visuomenės suauko
tų finansų administravimas yra 
labai jautrus reikalas ir todėl

■ yra suprantama, kad bent kokia 
< piniginė atskaitomybė turi būti 

vedama tvarkingai ir nuosek
liai ir į tai atkreipiame PLD 
Org. Komiteto dėmesį.

9. PLD K. Komisija pageidau
ja, kad PLB vadovybė gerai

! išstudijuotų susidariusią padėtį 
ir greitu laiku surastų tinkamus 

, kelius tą padėtį išaiškinti mūsų 
j visuomenei, idant didesnės apim

Namai, 2«m4 — Pardavimui _ Namai, Žami — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SALI 1 REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKJtJIMAIS. . *

^ĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 'M

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS K4ZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Vizgini* 7-7745

BUTŲ NUOMAVIMAS j 
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE fl

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1 — Albinas Ručinskas, Roch
ester, Mich., buvęs Naujienų 
tarnautojas ir bendrovės direk
torius, pasveikino Naujienų tar- ■ 
nautojus ir bendradarbius su ar
tėjančiomis šventėmis. Ta pro-
ga jis parėmė Naujienų leidimą, mausią lietuvišką tarimą laimė- 
20 dolerių auka. Dėkui. Jo duktė tlJ premiją Toronto Aitvaras. 
Millie rašo, kad jis ruošiasi pra-

Angeles teatro E. Dovydaitienės. t0J- Kalėdų sveikinimo kor- 
Vcrtinlojų komisiją sudarė dail. telių sjUnčiu 20 dolerių auką 
\ ladas \ ijeikis, sol. Dalia Ku- • paremti Naujienas , kovojan- 
čėnienė ir'rež. Zita Visockienė.
Komisija siūlė įsteigti daugiau
sia žadančiam teatrui premiją, 
šiuo kartu ją laimėtų Rocheste- 
rio teatras. Geriausią pagelbinę 
ro’lę atliko V. Dovydaitis. Ge
riausia pagelbinė aktorė rasta 
Antanina Žmuidzinaitė. Už ge-

— Sol. A. Stempužienės-šve-
leisti šventes savo bičiulio Petro Jienčs ir komp. Jono švedo kon
Balshuno, gyv. Phoenix, Ariz., 
šeimoje, o vėliau vykti į Florida.

— Vertintojų komisija nu
sprendė, kad geriausias Teatro 
festivalio vaidinimas buvo Ham
iltono teatro pastatyta “Antroji 
Salomėja painiavose“, parašyta 
B. Pūkelevičiūtės, surežisuota 
E. Dauguvietytės - Kudabienės. 
Geriausias aktorius rastas Ait
varo teatro St. Ramanauskas, 
atlikęs ūkininkei vaidmenį J. 
Grušo “Tėvas ir sūnus“ pasta
tyme. Geriausia aktore išrinkta 
Hamiltono teatro Marija Kalvai- 
tienė. Geriausias direktorius 
buvo Los Angeles Algis žaliū- 
nas. Geriausi rūbai sukurti Los

certas bus ši sekmadienį, gruo-

čias prieš bendradarbiavimą su 
Lietuvos okupantui parsidavu
siais lietuviais. Linkiu linksmų 
šv. Kalėdų švenčių Naujienų re
dakcijai ir administracijai, ben
dradarbiams, rėmėjams, platinto 

j jams, skaitytojams ir visiems ge 
ros valios už Lietuvos laisvę ko
vojantiems lietuviams, v

— Ben Kasin skas, Davenport, 
Iowa, gavo ankstybą ir labai ver 
tingą kalėdinę dovaną nuo savo 
dukraitės Judy Haggard, gyv.

džio 14 d., 3 vai. popiet Jauni- į Lucoh, Fla. Ji jam užsakė Nau- 
mo centre. Hienas vieneriems metams. Dė-

— Standard Federal Taupymo! k(>dami jai už t£>kį dovanos Pa’ 
bendrovės centrinėje įstaigoje, j savo mielam seneliui,
4192 Archer Avė., gruodžio 13 ir kartu su siunčiame kalėdinius 

j sveikinimus ir Naujų Metų lin
kėjimus. ‘ '

20 dienomis nuo 9 vai. ryto iki 
vidurdienio lankvsis Kalėdų se
nelis. Jis apdovanos tėvų lydi
mus vaikus kalėdinėmis dovano
mis. Vaikai galės su juo nusifoto 
grafuoti. Gruodžio 20 dieną nuo 
10:30 iki 11 vai. giedos kalėdines 
giesmes Musichorale choras.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
{Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107
------------------------------

— Antanas Balčytis iš Marque 
tte Parko sveikina savo artimuo
sius, draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų proga, o vietoj kortelių !
atsiuntė Naujienoms 25 dolerių'tan sanitarijos distrikto tarybai 
auką. Dėkodami už ją, maloniai l1981 m8tams patiektas koinisi- 
perduodame jo sveikinimus jcs biudžetas yra padidintas

SANITARINIO DlSTRIKTO 
BIUDŽETAS

CHICAGO, III. — Metropoli-

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrenginiais 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 metu. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

——————
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu C hie a g os miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

gerus linkėjimus.

— Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos kalėdinis renginys — 1981 m. biudžetą $553.4 mil. SU
KUČIŲ VAKARIENĖ įvyks š.m.jmai, o girtumą, $39.7 mik, ati- 
gruodžio 20 d., šeštadienį, 7 vai. j dėjo kitam posėdžiui, kuris 
vak. Vyčių salėje.
Tradicinis kalėdinės eglutės įž’ie- jbos. nariai nori tą klausimą ge- 
bimas, Kūčių vaišės, sveikini- riau pastudijuoti. .
mai, kalėdinės giesmės ir Kalė- ] Biudžeto direktorius James 
dų Senelis su dovanomis. kvie-|Kirie sako, jog $36.6 mil. yra 
čiami visi kuopos nariai su šei-1 reikalingi numatytoms staty-Į 
momis ir savo svečiais dalyvauti.jboms, kurios bus pradėtos 1981 
Kvietimai gaunami paskambi-1 metais, d $2.8 mil. reikės liepos 
nūs V. Utarai tel. 847-0664, P. }1 dieną nuošimčiams mokėti už} 
Malėtai — 523-7489 ar A. Janu-Į $50 milijonų paskolą.

39.7 mil. dolerių.
Taryba patvirtinto normalų

fProgramoje: įvyks gruodžio 18 dieną. Tary-}

nus V. Utarai tel. 847-0664, P.

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

NEIGHBORHOOD^  ̂
realty GROUP

U.S.AT ■

We’ll help you make the right move.

t.

DĖMESIO 4.;
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 i
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kidzie Avenue 

Tel. 776-8505

šauskienei — 581-0834.
Stasys ^eigūudas, Kenosha — SLA 134-osios Moterų kuo-Įjęja savo kariuomenes iš pasie- 

pos susirinkimas įvyks šeštadie-jniu. Saudi Arabijos princo Ab- 
nį, gruodžio 13 d., 12 vai. Chica- Į Mullah Bin tarpininkavimas da
go Savings bendrovės patalpose; i vė geras pasėkas.
6201 S. Western Ave. Pageidau- j 
jame, kad visos narės dalyvautų. } 
Vyks ateinančių metų valdybos 
rinkimai. Malonėkite atsinešti- 
dovaną dėl kalėdinės “Grab 
Bag”. Valdyba

Wis anstybai pratęsdamas pre 
numeratą, pasveikino su artė
jančiomis Kalėdomis, o savo ge
rus linkėjimus atlydėjo $10 au
ka. Dėkui. r

— Rašyt. Anatolijus Kairys | į- — Dėkui Leonui Krajauskui, 
sukūrė dvi istorines dramas iš Į St. Petersburg, Fla., už anksty- 
vysk. M. Valančiaus laiku — 
Vyskupo sodas ir Kryžkelė.

— Balzeko Lietuviu Kultūros 
muziejus ruošia kalėdinę puotą 
gruodžio 12 d. Tautiniuose na
muose. Kokteiliai prasideda 7:30 
vai. vak., o už valandos bus pa
tiekiama vakarienė.

— Illinois valstijos loterijoje 
gruodžio 11 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 512680; Bingo loši
mu laimėjo 02, 27, 37, 55, 75.

— Juozas Račius, Phonix. Ari
zona, atsiuntė tokį laišką: Vie-

bą prenumeratos pratęsimą, sven 
tiškus sveikinimus ir $10 auką-

SIUNTINIAI i LIETUVĄ
KABLIA NORI

RM Wart Ifta St, CNcace, BL «M2t e Tri. WA
Didellr padrinkimas geros rūflea Įvairių preJdg. <

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLTŲ ■

MCtpii

V»

f

— Jordanas ir Sirija atitrau-}

— Italijoje, žemės drebėjimo 
sugriauto miestelio Pagani bur
mistras Marcelio Torre, 52 me
tų, ketvirtadienį buvo nušautas. 
Užpuolėjas pabėgo. Policija ma
no, kad tai buvo Mafijos ar te
roristų darbas.

i

______________ ■ i
— Mao Cetungo našlė Dziang 

King penktadienį pareiškė teis
mui, kad dabartiniai Kinijos 
valdovai nori suniekinti Mao Ce
tungo vestą politiką, bet jiems 
tai nepavyks, nes Mao Cetungas 
yra buvęs geras visos Kinijos 
vadovas.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje’ ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AV1MAS 7

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 Street 
TeL REpublIc 7-1941 į •

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

— Prancūzai, vokiečiai, bri
tai pritaria JAV Valstybės sek
retoriaus Muškie pasiūlymams 
Sovietų Sąjungai izoliuoti, jeigu 
rusai įsiveržtų į Lenkiją.

LIEJAMŲ FORMŲ 
GAMINTOJAI

Didelės algos bet kuriam 
patyrusiam plieno liejikui. 

VAN NORMAN MOLDING Co.
430-4343

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1581 W. St, Chicago, BL <0«2». — TeL WA *-2717
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Trave! Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokime patarnavimas užsakant lėktuvu. traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus t’aštua, 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame Infor’ 
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik Leixxt rezervuoti vietai 
S anksto — prieš 45-60 dienu.

f

§

I

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $543.

HFLP WANTED
Darbininkių reikia

FEMALE

i

Turime dideli pasirinkimą
KALĖDINIU DOVANŲ

Importuoto kristalo išdirbiniy, aukso ir gintaro papuošalu. LIadro — 
Dresden — Hummel figūrėlių Anri medžio drožiniu Importuoto 

pewter ir dar daugiau gražių dovany įvairioms progomsi 
Taip pat ir paveikslų.

ANTKADIENIAIS pensininkams duodama 10% nuolaida.

Maloniai jums patarnaus DALĖ ir ROMAS DAUKŠAI, sav.

AVALON GALERIJOS
“The Ultimate in Collecting and Gift Giving”

4243 ARCHER Ave. (arti Sacramento), CHICAGO, ILL.
Atdara pirmad. iki penktadienio nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 

sėst nuo 10 iki 7 vai. vak.; sekm. nuo 11 iki 5 vai. popiet.
Gruodžio 22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969

-LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali datų 
padėti teisininko Prano SULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis.

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

HOUSEKEEPERS, BABY SIT
TERS, or care for elderly — 

. live in or go.
BERIS AGENCY — 736-9448

Nctaiy Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplrtfcod. T«l. 254-745R 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
Iškviotimai, pildomi pilietybės pra- 

iymai ir kitoki blankai.

a
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RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolia, Agent f

linki savo klientams, draugams ir 
pažįstamiems

3518-24 West 63rd Street 
Tel.: 776-5888 

Chicago, I1L 60629 
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

MARQUETTE PARKE 
IŠNUOMOJAMAS KETU
RIŲ KAMBARIŲ BUTAS 

SU ŠILUMA.
Skambinti 471-9366

State Firm F.ue and Casualty Corr.paoy-

g
i
I
i

Juozo Šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 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, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

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

(Pr.)

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave. 
(312) 776-8700

ADVOKATŲ DRAUGU  A
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th St..
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to® 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

—Indijos parlamentas ir spau-l 
da pareiškė nusivylimą paskuti-1 
ne Leonido Brežnevo kelione j 
New Delhi. .

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryU 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

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

Tū, 776-5162 arba 778-5161
2649 We*t 63rd Street 

Chicago, BĮ. 60621

6 — Naujienos, Chicago, Ill., Sat.-Monday, December 13-15, 198#
I
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