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jg REZOLIUCIJOS

Suvažiavimas, išklausęs pra
nešimus, konstatuoja:

1) Maskvos diriguojamas VLI-
Ko ir ALTos griovimas tebevyk
domas pačių išeivių rankomis. 
Sąmoningi ir nesąmoningi oku< 
panto talkininkai, užvaldę’L.B., 
dalį spaudos ir vieną kitą orga
nizaciją, jau atvirai ir viešai 
ąiękia. sunaikinti. šiuos politi
nius veiksnius. ,

2) Okupantas, švęsdamas 40 
metų .Lietuvos pavergimo su
kaktį, 'susilaukė svečių — išei
vijos “atstoyų”, nežiūrint mūsų
veiksnių ir net šio krašto vado-! Lasage buvo parlamento na
vų raginimo šiemet susilaikyti | artimas Charles de Gaulle

siekiančios diktuoti visai išeivi
jos veiklai, kviečiame organi
zuoti vietinius natūralias Bend
ruomenės branduolius, pagrįstus 
federaciniu pagrindu.

R. JAV L. Bendruomenė

MIRĖ “PRANCŪZIŠKO 
QUEBEKO” VADAS

MONTREAL, Que. -— Jean 
Lasage, “nepriklausomo prancū
ziško Quebeco” įtakingiausias 
vadas, mirė nuo vėžio, sulaukęs 
68 metų amžiaus.

nuo tokių kelionių.
-3) Besinaudodamas “kultūri-. 

lįiu bendradarbiavimu’’ okupan
tas Sėkmingai “leidžia”- sayd; 
propagandos leidinius išeivijos 
pinigais ir darbu, atsiųsdamas 
paruoštą suktos , prdpagandos 
“kultūrinę”’ medžiagątr čia su-; 
sirasdamas “autorius’’, leidėjais 
bei^ląfiiJtojiK.' ' U

UU t' į. 1

’ 4) Tokia okupanto talkininkų 
veikla skaldo išeiviją, ardo nor
malius išeivių santykius ir silp
nina jų organizacijas.

Suvažiavimas,, apgailestauda
mas; kad okupąritąs.:- išeivijoj e 
susiranda nesąmoningų Sėtuvių 
-L. vergovės įalkininkųU .- į 
: 1) "Sveikina VLlKą ir-jpčšei- 

mą Toronte, kaip pavergtos jau
teis atstovybę šalia Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybas,- linkėdamas 
ištvermės ir sėkmės tautos. iš
laisvinimo darbuose. - .L '•.?

2) Sveikina ALTą, senosios ir 
naujosios- išeivijos Amerikoje | 
pagrindinę / orgAnizačiją, I 
gausiai prisidėjusią prie Lietu- Į mirė 
vos ’ 
mo, ir 
dabartižiiu tautos pavergėjų.

3) Kreipiasi į buv. Lietuvos
karius, šaulius tremtyje ir lie
tuvius ’skautus, kviesdamas iš
siaiškinti, kas jų Organizacijose 
įpiršo nuostatą, kad Lietuvos 
vadavimas yra “politika”, ku
rioje jos negali dalyvauti?! šios 
organizacijos turėtų atsiriboti 
nuo tokių “piršlių” ir jų praves
tų nuostatų, jei nenori susilauk
ti istorijos bei kovojančios tau
tės pasmerkimo., ;

4) Kreipiasi į visą lietuvių išei
viją, kviesdamas budėti prieš 
okupanto agentų veiklą mūsų 
tarpe, suprasti išeivijos' skaldy
mo žalą :ir visomis priemonėmis 
sutramdyti ‘ VLIKo ir ALTos 
griovėjus.

5) Nesant vilties L.B. apsau
goti nuo frontininkų sauvalės

bendradarbis, Quebeco provin
cijos gubernatorius ir kietas pa
reigūnas, vedė labai smarkią 
kampaniją už Quebeco atskyri
mą nuo Kanados. Viskas ėjo gra
žiai, kol Kanados biznieriai, pa
bijoję neramumų ir visokių 
naujų patvarkymų, pradėjo sa
vo pramonės centrus kelti į.saų-'

TRYS RUSŲ INVAZIJOS j 
TA PAČIA FORMA

WASHINGTON (AP). — Po 
Antrojo Pasaulinio karo rusai 

(įvykdė tris invazijas: į Vengri
ją, Čekoslovakiją ir Afganista
ną. Visos šios trys invazijos pa
darytos vienu tikslu: sunaikinti 
komunizmui bes ipriešinančias 
jėgas.

Vengrijoj jau nuo 1950 metų 
ūkininkai priešinosi žemės nu
savinimui ir griežtai policinei 
sistemai. 1956 metais prasidėjo 
sukilimas. Vengrų kariuomenė 
porėjo Į sukilėlių pusę ir rusų 
daliniai pasitraukė iš Vengrijos.

Imre Nagi sudarė koalicinę 
vyriausybę ir bandė kraštą vai- 1 

idyti be rusų įsikišimo. Tadai 
100,000 rusų armija peržengė 
Vengrijos sieną ir po kruvinų ko
vų ten pastatė jiems ištikimą 
vyriausybę.

Čekoslovakų komunistinė val
džia nesugebėjo sutvarkyti kraš- 
ko ekonominių reikalų. Alek 
sandras Dubcekas 1968 metais 
perėmė valdžią ir pažadėjo di;

DR. BOBELIS VĖL IŠRINKTAS 
VLIKO PIRMININKU

PRELATAS BALKCNAS PASAKĖ KONFERENCIJAI 
LABAI RINITĄ VEIKLOS KALBA

CHICAGO, Ill. — Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto, 
metinė konferencija, prasidėjusi 
Toronto mieste šeštadienio rytą, 
sėkmingai pasibaigė sekmadienį.

Konferencijos dalyviai buvo 
labai patenkinti, nes Toronto 
konferencijoje pasireiškė tokia 
vienybė, kokios nebūdavo pas
kutiniais metais VLIKo konfe
rencijose. Susirinkusieji priši- 

iminė, kad metiniuose suvažia- 
^vimuose kildavo labai . aštrių 

ginčų, dažnai dėl menkaverčių 
klausimų, bet' ši, konferencija j 
praėjo labai darnioje dvasioje. | 
šios konferencijos negalima pa
lyginti ir su ’ praeitais metais 
vykusia metine konferencija, 
nes nebuvo to piktd ardomo įmonės savininkas. Jis numato,

PIETŲ KORĖJOS EKO
NOMINĖ PADĖTIS

NEW YORK (L’PI).— NVoun 
i Gie Kim, Pietų Korėjos pramo
nininkų atstovybės vadovas, kal
bėjo New Yorko pramoninin
kams. Jo nuomone, Pietų Kopė
jos ekonominė padėtis 1981 me
tais žymiai pagerės. Kalbėtojas 
pažymėjo, kad prezidentui Chun 
Doo Hwan perėmus valdžią, po
litinė ir socialinė padėtis page
rėjo. Nenumatoma naujų darBi- 

I ninku streikų.

NVoun Gie Kim kvietė užsie
nio kapitalus investuoti P. Ko
rėjoje. Investuotojas bus 100%

kandumo.

Konferencijai toną nuteikė-*-į- -------
platus dr Kaac. B^o pmĮię-. „ iki s Mi- doleriū

jkar Pietų Korėja 1981 metais 
t Amerikon eksportuos prekių už 
y $6 bilijonus, o importas sieks

inimas
atsirado didelis bedarbių skai
čius ir provincija pritrūko pini
gų. Lasage pralaimėjo rinkimus 
ir jo vadovaujamas atskyrimo 
judėjįn$as>j)radėjo silpngti. La
sage 'pradėjo sirguliuoti,?.- gavo 
vėžį ir praėitą^ętvirtadjehį-YtiL—' - 
rė. Sėparatištinį’prancūzų judė
jimą susilpnino dabartinis Ka
nados premjeras ir teismo spren
dimai. -

NEW YORKE MIRĖ ESTIJOS 
KONSULAS A. LINKHORST

yįDįj^Kązys Bobelis Toronto seimą gerai nuteikė atliktais 
■' / :U' darbais ir tiksliomis informacijomis.

PAGYVĖJO CIVILINIO KARO VEIKSMAI 
/ ČADO VALSTYBĖS SOSTINĖJE

VYRIAUSYBININKAMS PADEDA LIBIJOS KARIUO
MENĖS DALINIAI IP. AVIACIJA

Sunkios vėžio ligos ISkankin-H RYŽIUS (AP) - Smar- 
taip j tas gruodžio 4 d. New Yorke Cado vals'
,„.p I ■< Estijos Konsulas Aksel Lin 1 ‘Ybes. .N D>a"’a m'es'
Į*7 : < ' fo R mnnncin mxnhnm kBTO

khorst, 68 m. amžiaus, palikda-, 
_ __r______ _____ mas nuliūdusią žmoną ir sūnų |
rti-hiu tautos pavergėjų. su šeima Švedijoje.

tej po 8 mėnesių civilinio karo 
1 pradžios. Tarpusavyje kariauja 
I prezidento Goukouni Oueddėl 
i šalininkai su buvusiu Krašto ap

saugos ministeriiT Hisšėne Hab- 
re ir jam ištikimais kariais, Vy- 
riausybinmkus .palaikoi Libija ir 
sovietinis blokas, o Habre remia 
Egiptas ir kai kurios kitos Afri
kos valstybės. Pastaruosiuose 
mūšiuose dalyvauja Libijos ka
riuomenės daliniai, remiami šar
vuočių ir aviacijos-

Čadas yra buvusi Prancūzijos 
kolonija vidurio Afrikoje. Dides-

KALEN DORELIS

’till

Gruodžio 11 d. estų litero- 
nų bažnyčioje New Yorke įvy
ko pamaldos, o po jų atsisvei
kinimas ir laidotuvės.

Prie karsto buvo padėtas Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos 
vainikas. Laidotuvėse dalyvavo 
ir atsisveikinimo žodį tarė Gen. 
Konsulas Ancetas Simutis, ku
ris Lietuvos^Diplomatinės Tar
nybos vardu pareiškė užuojau
tą našlei, Estijos Gen. Konsului nę jo teritorijos dalį užima Sa- 
Emst Jąaksonui ir Estijos Diplo- karos dykuma. Jos kaimynai 
matinei’Tarnybai. Tarpe kelių t-v. >t-—v--------- .-.—„

šimtų estų ir amerikiečių laido
tuvių pamaldose dalyvavo. Jani
na Simutienė, Regina Budrienė 
if Viktorija- Ūečetienė.

Pamaldose ir atsisveikinimo 
ceremonijose taipgi dalyvavo ir 
žodį tarė J. A.-Valstybių prie 
Jungtinių Tąutų.Misijos Politinis 
Patarėjas DaVid F. Lambertson 
ir estų* organizacijų atstovai.

Užuojautas raštu tarpe kitų

yra Libr’a, Nigerija, Kamerūnas, 
Centralinė Afrika irGudanas.

Sostinės kautynėse pastebėta

virš 20 sovietų gamybos T-54 
šarvuočiu. Viena šarvuoti Habre 
kariai privertė,pasiduoti įšvirkš- 
dami vidun pro oro ventiliacijos 
angas vabalams naikinti pre- 
prarato- Vietos gyvntojai nore-, 
jo libijiečių įgulą nužudyti, tik 
įsikišus vyriausiam vadui Hab
re, jie buvo, paimti į nelaisvę.-1

Iki-šiol kautynės laimėjo Hab-i 
re kariai. Jie dabar kontroliuoja 
visą sostinę, pirmą kartą nuo ci
vilinio karo pradžios. Jie buvo 
gerai apsikasę apkasuose. Mies
te matėsi tik vyriausybininkų 
karių lavonai. Kautynes trukdė 
smėlio audra.
■ Taip pat pranešama, kad Libi
jos kariuomenės junginys ir šar
vuočių dalinys peržengė Čado 
sieną ir dykumos keliais pasie
kė aviacijos bazę, esančią 30 my
lių į šiaurę nuo sostinės.

■ laisves. Rusai ’ apkaltino čekus, 
kad ten įsityirbno. antirevoliuci- 
niai elementai, kurie griauna 
socialinę krašto tvarką. Tuojau 
virš 600,000 Varšuvos pakto ka
riuomenės peržengė Čekoslova
kijos sieną. Čekai nebuvo pasi
ruošę priešintis ir užėnitmąš 

-įvyko beveik be kraujo pralię-, 
jimo. ' - j

A'fganistanan irgi tuo pačiu 
tikslu rusai įvedė 80,000 kariuo
menę. ČJa rado stiprų Afganis
tano partizanų pasipriešinimą. 
Kalnuota j krašto teritorija yrą 
patogi partizaniniam karui, to
dėl jau metai kaip ten vyksta 
aršios kovok. :

Dabar rengiafhaši užimti ket
virtą auką —. Lenkiją. Lenkų 
darbininkai pasipriešino komu
nistinės sistemos spairfjjgųų^ 
streikais laimėjo daug'Tehgy'afų: 
Maskvos spaudžiama lenkų ko- 
friuhfetų partija pašalino vyriau
sybės narius, nemokėjusius su
tvarkyti darbininkų. Dabar ji 
imasi griežtesnių priemonių, bet 
laisvės idėja plinta toliau. Len
kijos ūkininkai irgi nori pana
šios darbininkų unijos.

Rusai, vokiečiai ir čekai yra 
sutraukę į Lenkijos pasienį di
delius kariuomenės dalinius. Ar 
jie pereis Lenkijos sieną? Len
kų kariuomenė pasiryžusi ko
voti kartu su darbininkais. Būtų 
vėl, gal ir didžiausios žmonių 
skerdynės.

Šimas’ apie praeitois<Wefšiš7vės-:' 
tus įvairius Lietnvoš-' reikalus 
liečiančius darbus. Bet įdomiau
si buvo pasakojimai apie VLIKo 
pastangas rasti bendrą kalbą sū 
Pasaulio Lietuvių Bendruome- New Yorko ekonomistas Felix 
ųės vadovybe. Dr. Oželis buvo Rohatyn pataria Ronald, Reaga-

PATARIA ĮŠALDYTI 
KAINAS IR ALGAS

WASHINGTONAS (AP)

irhitras?? pasitarimų metu, su 
iriž'/Kariiąhtu ir kitais PLB at 

; sakingais pareigūnąis. Negalė-

no administracijai užšaldyti al
gas ir kainas 6 mėnesių ar metų 
laikotarpiui. Tai būtų pastovi ba-

damas susitarti su PLB pareigu- zė atgaivinamai Amerikos ęko- 
nais bendrais Lietuvos laisvės it- 
nepriklausomybės k l ausiniais, 
dr. Bobelis siūlė Kainantui mė
ginti rasti bendrą kalbą ir darbą 
atskirais 'klausimais. Pasikalbė- 
jin/r>' metu paaiškėjo, kad inž 
Kamantas atmetė visus dr. Bo
belio ij. inž. Liūto Griniąuą PLB 
padarytus pasiūlymus.

Šitas dr. Bobelio pranešimas 
Šulčėlė’ didžiausią nusistebėjimą 
tarp atsakingų Kanados lietuvių. 
Tie gedėjo, kad buvo vedami pa-

nomiiai. Biudžeto sumažinimas 
:r dviejų procentų mokesčių naš
tos nuėmimas nesudarytų pa
kankamo efekto. Taip pat jis re
komendavo pakelti mokesčius 
benzinui ir kitiems naftos pro- 
duktams-

Rohatyn yra Municipal Assis
tance korporacijos pirmininkas. 
Jis išgelbėjo daugeli New Yor- 
ko banku nuo finansinių sunku
mų. ’ ’ ■

IZRAELIO GENEROLAS PATARIA JAV 
GRIEŽČIAU ELGTIS SU SOVIETAIS

NESĄMONINGO KALBOS APIE ANTRĄJĄ PALESTINĄ

CHICAGO, Illinois. — Sek
madienio vakare Hyatt Regency pareiškė: “Pagrindinės proble-

Gen. Sharon tarp kita taip

pareiškė Valstybės Departamen viešbutyje buvo iškilmingai pa- mos, kurias mes turime paskuti- 
* _______ _________________________________________________ T —QA mnHl ' Aniu oFrirorln HČlminėta Izraelio bonu 30 metų 

sukaktis. Garbės svečiu joje da-
to Europos Reikalų Pasekreto- 
rius Geoge S. Vest, Rytų Euro
pos Departamento Direktoriaus, lyvavo generolas Ariel Sharon, 
Pavaduotojas Harry J. Gilmore Į Izraelio kabineto ministeris ko- 
ir Baltijos Skyriaus Viršininkas 
Tomas Longo.

Gruodžio 16: Albina, Euzebi
jus, Alvinė, Dora, Vygaudaš.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:20.
- Gali snigti. ; ; - " p Inios-H Belgijos.-

— Jeigu Sovietų divizijos įsi
verš į Lenkiją, Vakarų Europa 
organizuosis- karui,— sako IŠ

lonijų vakariniame Jordano upės 
krante reikalams. Savo kalboje 
jis palietė Amerikos ir Sovie
tų Sąjungos santykius, patarda
mas griežtesnės laikysenos, ypač 
dėl intervencijos Viduriniuose 
Rytuose?-*.*'-vrs '• ?’ Z 7'-

niu dešimtmečiu, atsirado dėl 
Amerikos silpnos laikysenos, 
milžino, kuris atrodo silpnu. Aš 
tikiu, kad naujoji administraci
ja parodys daugiau ryžtumo ir 
reikalų supratimo apie tai, kas 
jau yra įvykę ir laikysis stipres
nės pozicijos santykiuose su So
vietų Sąjunga”.

Prieš iškilmingus pietus r su-
I ' ' ° - * i- Tooito^e spaudos konferencijojė

— Tekstilės importas per de
šimt šių metų mėnesių pakilo 
6 nuošimčiais.. Komencjoš de
partamento pranešimu, impor
tuota 4.17 bilijonų kvadratinių 
jardų.

gen. Sharon pareiškė, kad “Jor
danas yra palestiniečių valstybė. 
Yra spaudimas, kad Izraelis ne- 
s priešintų steigti antrąją Pales
tiną. Su tuo mes niekuomet ne
sutiksime”.

Pietų metu buvo pagerbtas či- 
kagietis Eugene P. Heytow, ku 
riam vadovaujant per pastaruo-. 
sius du metus surinkta Izraeliui 
35 milijonai dolerių vien Chica
go j ė ir apylinkėse.

sitarimai, bet jie nieko nežinojo Į — IBM korporacijos pareigū- 
jpie inž. Kainanto nutarimą at- i nas A. Hopfner, 32 m., šeštadienį 
mesti visus VLIKo pasiūlymus 
dirbti išvien bent vienoje lietu 
viško darbo srityje.

Dar geriau konferenciją nu
teikė N. Firavičius, Tautos Fcn- 
■ lo astovas Kanadoje. Kanadie
čiai pasiskundė, kad veiksnių 
tarpusavio nesutarimai labai Blo
gai veikia kanadiečius. Jie ma
žiau aukoja, nes vis laukia, kada 
Amerikos veiksnių atstovai ras 
bendrą kalbą. Šias nuotaikas iš
sklaidė ponas Firavičius. Jis pa
reiškė, kad kanadiečiai pritaria 
VLIKo sėdamam darbui ir au
komis remia VLIKą ir Tautos 
Fondą. Vl.IKui priešinasi tiktai 
apie 5'r Kanados lietuvių, o ki
ti pritaria VLIKo darbui. Savo 
kalbą jis baigė pranešimu, kad 
vien tiktai Toronto lietuvių tar
pe jis jau surinko 45,000 dolerių, 
kurie skiriami VLIKui ir įtei
kiami Tautos Fondui.

Bet turiningiausią kalbą pa
sakė prel. J. Balkūnas. Jis už-, 
akcentavo, kad visos lietuviškos 
organizacijos ir visi veikiantieji 
veikniui pripažįsta, kad VLIKas 
yra vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas, kuriam visos 
lietuviškos organizacijos, privald 
paklusti ię savd veiklą derinti. 
Prėl. Balkūnas nurodi, kad daf-

rastas nušautas Lincoln parke.

lio padala yra būtina, kad tuo 
reikalu buvo platus pasitari
mas. Kiekvienas privalo dirbti 
pasiiinktą darbą ir neprivalo 
ni ko dublikuoti, nes mūsų 

1 veikla neturi kenkti kitiems 
veiksniams. Prelatas pats daly
vavęs JAV LB steigime.

VLIKo seimas Toronte pri
ėmė vienbalsę rezoliuciją, pri
tardamas VLIKo atliktiems dar
bams, ir ragino VLIKo narius 
ir toliau vieningai rūpintis Lie
tuvos kisvės reikalais.

S ime buvo VLIKo opozicijos 
narių, bet jie pripažino, kad šį
met VLIKas atliko daug naudin
gų dari ų, užmezgė santykius su 
visa eile Helsinkio aktus pasira
šiusiu valstvbiu ir tikisi netoli
moje ateityje tuos santykius 
dar labiau sustiprinti.

Seimo nariai džiaugiasi, kad 
! šį kartą viri buvo sužavėti 
VLIKo atliktais darbais. Jie 
skirstėsi su dar didesniu pasi
ryžimu tęsti užsimotą darbą ir 
nekreipti didesnio dėmesio į pa
stangas ardyti visiems lietu
viams reikalingą darbą, šiomis 
dienomis spausdinsime praneši
mus iš VLIKo- seimo Toronte.



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

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

VĖŽIO APSISAUGOJIMAS
Siekime reikiamon veiklon, kovodami 
su vėžiu. Gana mums snūduriuoti, o 
lik, vėžį gavus, dejuoti ir be laiko ka
pų duobėn leistis. (Karštas šių dienų 
medicinos raginimas)

Technologija vėžio išvengimui kiekvienas tyrimas bei gydymo 
ir. mūsų tos lechnologijo's supra- būdas vėžiu reikale yra medici- 
timas nuolat keičiasi. Kliniški ir • niškai pajėgus sumažinti serga- 
epidenūologiški tyrimai suteikė ! mumą ir mirtingumą; 
naujų žinių apie ankstyvam vė
žio susekimui tyrimų išlaidas, 
pavojus ir pajėgumą, šitokias 
žinias turėdama, šio krašto ko
vai su vėžiu draugija (American 
Cancer Society) persvarslė sa
vus patarimus žmonėms nuo 
vėžio apsisaugojimo reikale.. 
Persvarstyta dėl vėžio sveikatos 
tikrinimas, tam reikalui atlie-

2) .Tokių tyrimų bei gydymo Į 
būdų mediciniška nauda turi { 
viršyti pavojus, susijusius su J 
minėtais tyrimais bei gydymo j 
būdais;

3) Minėtų tyrimų bei gydymo j 
būdų išlaidos turi būti atsakan- į 
žios laukiamam - apturėsimam j 
gėriui iš tų tyrimų bei gydymo 
būdu;

kami tyrimai bei gydymas, pa- į 4) Patariama veikla vėžio ap
tarimai apsaugos nuo vėžio sri- 'ingos ir gydymo srityje turi 
tyje ir ankstyvaus vėžio suseki- būti praktiška — paranki.

Tokius patarimus piršdamą ; 
su vėžiu draugija nori at-» 

riekti du svarbiausius gėrįus: 
1-) Kaip galima anksčiau susek
ti veži, ir 2) Kaip galima dau
giau sumažinti dėl vėžio apturi-; 
Tią sergamumą ir mirtingumą.

Šitokio tikslo atsiekimui pri
sieitų tikrinti žmogų visokiais 

Kovai su vėžiu draugija pa ta- tyrimais kiekvieną dieną.
ria prisilaikyti kelveriopų reika
lavimų kovojant su vėžiu:

tarimai apsaugos nuo vėžio sri-

mo reikalai. Ši draugija stipriai 
pataria rūpintis svarbiausiu da- j kovai si 
lyku kovojant su vėžiu— lai jo - 
išvengimas, nuo jo. apsisaugoji
mas (prevention). Visų ligų — 
jų sukeliamų sergamumo, mir
tingumo ir išleidi] reikia vengti. ’.Z.

Ketveriopi patarimai

Moteriškės ir vyrai

1) Moteriškės ir .vyrai, sulau
kusieji virš 50 metų, turi tirti

turi tirtis

išmatas dėl kraujo (nematonfo 
šiaip kraujo: tąs tyrimas vadi
nasi guaiac test — stool guaiac 
slide test) kiekvienais metais. 

; Yra įvairių būdų tokiam paslėp
to, šiaip akimis nematomo iš-

i na tose kraujo susekimui. Pa
prasčiausias yra vadinamas 
STOOL GUAIAC SLIDE TEST. 
Tai guaiako smala persigėrusi 
skaidrė. Ji sutepama išmatomis 
ir jei pamėlynuoja: teigiamas 
tyrimas (yra paslėpto kraujo iš
matoje). Tas kraujas gali būti 
prasidėjusio vėžio sukeltas, kai 
išmatos imamos tyrimui, specia
liai pacientą parengus. O tas 
minėtam tyrimui parengimas 
yra štai koks:

a) Kadangi mėsa turi kraujo 
ir ji duotų klaidingą teigiamą 
tyrimą, tiriamasis turi mažiau
sia 48 valandas i>iti be mėsos 
maiste (meat-free diet). Taip 
pat tam tyrimui trukdo sekan-

neveiklumą — sveikatos reika-

sumą. Pradėkime eiti šių dienų 
aveiaktos keliu —- tik tada ga
lėsime be vėžio gyventi dar il
gus metus. Sėkmės šioje veik
loje kiekvienam.

Journal for Clinicians. July/ 
August 1980. Vol. 30, No. 4.

* * ♦
Žmona šąla, o vyras 
miršta nuo karščio

darni ir vienas kitam talkinki
me kaip vienos šeimos vaikai 
tarsi būtume. Visokias atsargu
mo priemones naudokime visur 
ir visada. Nesijauskime tarsi 
būtume kaip kaimo viduryje ir 
pinigines po čekių iškeitimo at- 

> statę nevaikščiokime. Stiklinia
me name gyvename — nesimė
tykime akmenimis į kitus. Kai 
jie pradės atgal mėtytis, sudau
žys mūsų namą.

Klausimas: Didžiai Gerbaimas 
Daktare Adomavičiaus, labai 
širdingai Jums bus ačiū, jei ga
lėsite atsakyti į šį mano klau
simą. Nežinau, ar visiems su
laukus senatvės taip būna, bet 
mano žmona jau 68 metų ir jai 
labai šalta miegoti po patalais. 
Kai daugiau ką užsideda, tai per 
sunku, nuspaudžia raumenis. 
Tai ji nusipirko elektrinį dekį. 
Jai gerai: ir lengva ir šilta, bet 
aš negaliu kvėpuoti. Tos šilimos 
bangos dusina mane. Dar pri
sideda kitas vargas: šiltas oras 
iš fumiso' išdžiovina kambarius.

čios medžiagos, vitami/ws C (be: Kaip gelbėtis? Jus gerbiantis.
vitamino C 48 valandas); taip 
pat tiriamasis turi valgyti rupų 
maistą — daug sėlenų turinčio, 
taip pat daug vaisių-daržovių 
mažiausia 48 valandas pirm ti
riant su pirma skaidre. Reikia 
taip surinkti šešias skaidres.

b) išmatas surinkti dviejuose

Tai Į 
l*“1' 1 
ne- 

prie

mybėse.

\ - - R

būtų per daug pavojinga, 
daug išlaidinga ir visiškai

1) Reikia tikrų, davinių, kad praktiška. Todėl reikia eiti

, j tekių darbų vėžio apsaugos sri- 
1 tyje. kurie būtų veiksmingi ir 
i suteiktų daugiausia sveikatin
gumo turimose tyrimams gali- 

Prisilaikant minėtos 
draugijos patarimų galima bus 

gi apturėti daugiausia sveikatingu- 
-RLino einant sveiku ir praktišku 
nikeliu.

Ankstyvam vėžio susekimui 
atliktini darbai

Atsakymas: Kai kurie pagy
venusieji apturi taip blogą krau
jotaką kojose, kad jiems ir ne- 
šaltyje šalta esti. Tokie tegul 
dėvi vilnones kojines miegodami 
ir pūkinę-lengvą kaip plunksnos 

Įkaldrą tegul užsikloja miegoda- 
atskiruose induose — po truputį vtlna kojas erzins, tegul
jų, šaukštelį. Taip po du indu 
išmatų surinkti kiekvieną die
ną per tris iš eilės dienas. Iš viso 
šešis išmatų pavyzdžius atski
ruose indėliuose.

c) Palaikyti minėtuose indė
liuose išmatas neilgiau kaip ke
turias dienas.

d) Išdžiūvus išmatoms ant 
skaidrės, nereikia skaidres su
mirkyti —- tegul jos esti sausos.

e) Visi tyrimų daviniai pažy
mimi kaip arba teigiami, arba 
neigiami. Abejotino teigiamumo 
pažymimi kaip neigiami, o pėd
sakus teigiamumo turintieji ty
rimai atžymimi kaip teigiami.

pirma užsimauna medvilninę 
kojinę, o ant jos — vilnonę. 
Taip elgiantis, ir be elektrinės 
kaldros bus šilta. Tada kamba
rys nebus perkaitinamas.

Reikia reikiamą drėgmę pa
taikyti kambariuose leidžiant 
vandeniui- garuoti. Tokiam rei
kalui gerai pasitarnauja drėg- 
nos paklodės, iškabintos kam
bariuose, induose laistomos gė
lės ir plokščių indų su vande
niu laikymas kambariuose.

Dabokitės nesudegti — gais
ro išvengti, su tą elektrine kald- 
ra šildydamiesi. Jei žmona riėsi- 

I skirtų su ta elektrine kaldra, eik 
f) Jei bent vienas*tyrimas esti?kitan kambarin miegoti ir ten

Vienam mūsiškiui išmušė au
tomobilio langus po to, kai jis 
kiek apsistumdė su kitu. Kai 
po to buvo sudėti langai, tai vi
są mašinų sudegino. Tai vis ak
menys į mūsų stiklinį namą.

Žuvo mūsiškis, susiginčijęs su 
autobuso šoferiu dėl bilietėlio. 
Ant smegenų plėvių užbėgo 
kraujas ir numarino mūsiškį 
dėl gauto smūgio susibarus prie 
kortavimo. Kietoką formanu bu
vusį lietuvį pasekė ir nudobė jo 
priežiūroje buvę darbininkai...

Kada čia — stikliniame name 
prezidentai ir kitokios garseny
bės neišvengia panašaus likimo 
kaip čia suminėti mūsiškiai, 
mes turime palinkti, bet nelūžti. 
Bendruomenės atstovai turi iš
kelti (kad ir pagelbint Sun- 
Times kolumnistui Royko) mū
siškių nelaimes. Dabar niekas 
nė nežino apie mūsiškių nužu
dymus. čia mūsų o’rganizuotu-. 
mo pasėkoje galima bus susi
laukti šiokių tokių pasėkų.

Bendruomenės atstovai turi 
viešumon kelti auklėjimo nebu
vimą. Turės susiprasti, dar 
prieš žūnant, bent kai kurie va-

SNA ir ALBINAS REPŠIAI 
iš Bellwood, Illinois

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
sveikina savo gimines, draugus, pažįs
tamus, Naujienų štabą ir visus lietuvius, 
kurių širdyse plazdena Tėvynės laisvės 
troškimų ugnelė.

Kovai su vėžiu draugija nau
jai patardama atliktinus vėžio 
apsaugos srityje darbus kreipia 
dėmėsi j du svarbiausius — pir
miausia atliktinus darbus, štaiRt

R jie: 1) Ankstyvas vėžio suseki- 
R
R| .. -A . .mažinimą sergamumo ir mirtm- 
Rf gurno; 2) Naujais patarimais ši 
g draugiją suteikia tą patį gėrį

mas už ikrina veiksmingą su

R 
i. 
R 
R 
R 
R 
R

kovojant su vėžiu, tik ne taip 
lavojingai. mažiau išlaidingai ię 
laug patogiau dėl

Motoru ir vv u *■ w v.
p-''’erės, kai 

dės prisilaikyti sekančių šiefe 
draugijos patarimų. Kai žmogus 
dar nieko nejaučia vėžio turįs, 

£ jo susekimas yra laliai naudin- 
R gas kiekvienam tokiam pacien- 
M tai. štai kokios veiklos nuo vė-

ligonio.
sveikata žy
žme^ės pra

Linksmų Kliedų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų

Kalčdų Švenčių ir Naujų Metų pro ra sveikina savo narius ir klubui 
prijaučiančius, linkėdami džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

JONISKIEHU LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLUBAS
JULIA RAMANAUSKAS — Pirmininkė 
NFI.t.lE SKINI’LIS vrcepinnminkė
ANTOINETTE KAI.YS — Nutarimų rnšliuinkė

RA.MNSKAS — Finansų sekretorė
ANNA CAŠEY — Iždininkė
VM-f-'KlA SAMUOLIS Kasos gtoliėja
ANTOINETTE K A i ,«v>» - sponden(ė

žio apsaugos srityje turi prisi- 
Taikyti moteriškės:

1) Moteriškė 20 ir daugiau
metų, o taip pat jaunesnės negu 
20 metų, bet lytiškai veiklios, 
turi išsitirti moteriškuosius or
ganus (Pap test) mažiausia kas 
trys metai. Po dviejų neigiamų 
lokio tyrimo davinių, tokios mo
teriškės turi minėtai tirtis kiek
vienais metais; ; •

2) Moteriškės tarp 20 ir 40 l€^S*a,nas> visi kiti penki žymimi 
metų amžiaus turi apturėti mo-!kaiP teigiami: reiškia, išmatose 
teriškų ■ organų apžiūrėjimą, Jrasta kraujo (paslėpto, nemato- 
kaip dalį viso kūno apžiūrėjimo, Imo PaPrasta akimi).
kas trys metai. 0- po 40 metų ®) radus paslėptą kraują iš- 
anižiaus, jos turi-apiurėtį mote-|’

atsidaryk langą. Nedarykit tra
gedijos iš taip paprasto reikalo. 
Sėkmės!

. amžiaus, jos turi .apturėti mote-. ,nla^ose» reikia vidurius toliau 
riškų organų apžiūrėjimą (pel- tiHi rentgenologiškai ir endo- 
vic examination) kiekvienais • s^^piškąi (su šviesa aprūpintu

’ - - • P
3) Kiekviena moteriškė turi 

apturėti moteriškų organų ap
žiūrėjimą ir I*ap tyrimą tada, 
kai jos regulos liaunasi (meno
pause). O tos, kurioms gresia 
pavojus apturėti vėžį vidinėje 
gimdos sienelėje (high risk of 
mdometrial cancer gimdos vidi
nei sienelei — endometrium) 
tun apturėti tos sienelės gaba
lėlio mikroskopišką tyrimą (en
dometrial biopsy).

Visi norės žinoti, kurios mo
teriškės randasi pavojuje aptu
rėti vėžį vidinėje gimdos siene- 
.ėje. Minėta draugija praneša, 
.<ad tokį pavo'jų turi tos mote
riškės, kurios yra nutukusios. 
Curios nevaisingos (history of 
infertility), kurios neturi regu
lų (failure of ovulation), kurios 
.lenormaliai kraujavo iš mote
riškųjų organų ir kurios gydėsi 
moteriškais ormonais (estrogen 
therapy).

I) Moteriškė virš 50 ’ metu 
amžiaus turi apturėti specialų 
krūties X-llay peršvietimą — 
Mammogram— kiekvienais me- 
.ais. Moteriškės, jaunesnės negu 
50 metų, turi pasitarti su savu 
gydytoju dėl tokio peršvietimo, 
jei jis ]>asirodytų esąs reikalui-’ 
gas. Visos uioteriškės, sulauku- 
sios tarp 35 įr 10 metų amžiaus, 
turi apturėti taip vadinanią 
BASELINE MAMMOČihAM.

5) Moteriškės taip 20 ir 10 
metų amžiaus turi apturėti pas 
gydytoją krūtų a^tžiūrėjimą 
(physical examiiution). kas trys 
metai. O po 10? melų jos turi 
turėti pas gydytoją krūtų apžiū
rėjimą kiekvieudis melais.

(i) Visos moteriškės, sulauku- 
•ūos virš 20 metų, turi PAČIOS 

' 'irtis savas krūtis kiekvieną 
! mėnesį.

j vamzdeliu apžiūrint virškinimo 
Ikanalą). Pacientas atsineša mi
nėtas šešias skaidres pas gydy> 
loją, kai jis ateina tyrimui dėl 

’ aųkstyvaus vėžio jo virškinimo 
’ kanale susekimui.

2) Vyrai ir moteriškės virš 50 
“metų amžiaus turi turėti išeina
mosios žarnos tolimiausios da
lies (recto-sigmoid) tyrimą (su 
šviesa vamzdelis: sigmoidoscop) 
kas trys ar penki metai. Po dvie
jų neigiamų dėl vėžio tyrimų, 
kiekvienais metais toks tyrimas 
atlitkinas.

3) Vyrai ir moteriškės turi 
apturėti pirštu tyrimą išeinamo
sios žarnos (rectal examination) 
kiekvienais metais.

4) Reikia vyrus ir moteris iš
klausinėti apie rų rūkymą ta
bako, reikia ištirti kakle gūžio 

' (thyroid) liauką, burną, odą, 
limfines liaukas tiek moteriai, 
tiek vyrui dėl galimo ten vėžio 
piusidėjimo. į,

Moteriškėms tiriami moteriš
kieji organai, o vyrams prostata 
ir kiaušinėliai.

Visi čia minėti tyrimai kovai 
SU vėžiu draugijos patarimai 1 
virš 20 metu sulaukusiems aP i 
liktini kas trys metai, o virš 10 
metų sulaukusiems — kiekvie
nais metais.

Išvada: Matcm, kad žmogaus 
sveikata yra labai brangus da
lykas. Mes, norėdami vėžio iš
rengti, turime dabartiniams j 
sveikatos reikalavimams pa
klusti. Tai labai sunkų darbą 
reikia atlikti, jei nenorime toliau 

rkaip dabar vėžio aukomis tapti 
dar, palyginti, jauname amžiu
je. Taigi, gana mums pa seno
vei miegoti — apsileisti, reikia
mai nuo-vėžio nebėgti!

Mums reikia labai stropiai 
imtis vėžio saugotis esant gydy
tojo globoje. Užmirškime seną \

neišyengfama pražūtis artinsis 
raita. Dabar tik vienas kun. dr. 
Juozas Prunskis sėkmingai reiš
kiasi milijoninėj^^svetimtaučių 
spaudoj e^.^Pdngatiį ^pagiindyk 
šių Kalėdų laikotarpyje dau- 
gaiii iliums kunigų - daktarų 
Prunskių I

šis skyrius spiauna iš savo 
burnos tokius bendrumu eilinin
kus, kurie nesėkmingai mėgina 
pamėgdžioti daktarų - advokatų 
Bobelio1 ir Šidlausko sėkmingą 
veiklą, o apsileidžia jiems pri
valomame atlikti darbe. Kiek
vienas kaip spalvoti stiklai vit
raže atlikime savo pareigas — 
tik tada mes pajėgsime išsilai
kyti šiuose laikuose ir šiame 
krašte.

- * *
Stikliniame name 
gyvendamas, nesi
mėtyk akmenimis -

Klausimas: Kaip apsisaugoti 
nuo baisaus kriminalo, taip siau
čiančio mūsų tarpe? Jau nėra 
ramios vietos nei namuose, nei 
svečiuo'se. Nėra irgi kur kitur 
išbėgti. Patarkit kas daryti, mie
las daktare.

Atsakymas: Būkime kaip var
nėnai — dairykimės aplinkui 
pirm bent vieną žingsnį ženg- nenori čiulbėti skolon.

Pirkėjas: — Paukštis, kuri 
tamsta pardavei man kaip gerą 
dainininką, nečiulbėjo per visą 
laiką, kai aš jį turiu.

Pardavėjas: — 0, jis yra la
bai protingas paukštis ir žino, 
kad už jį neužmokėta — ir jis

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS SU

KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS

• V y ‘Į. ? ♦

JOHN JOKUBONIS *.4
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Rašo Vladas Rasčiauskas
atima protą. Jie negalvoja. Mi
nia metėsi į salės priešakį. Bet

Visiems buvo aišku, kad Ma- 
nilos Kongresų didžiojoje salėje 
prie filnių aparatų sprogusi 
bomba buvo suderinta su Mani
las uoste didžiojo Amerikos lai
vė “Mainė” nuskandihimu. Kaip 
sprogimas lai^o paviršiuje, taip 
ir,bombos sprogimas salėje bu- 

apgalvotai suderinti.
‘ Salėj ė buvusiems laivo spro

gimas. atrodė, garsesnis, negu 
gali būti tikros bombos sprogi
mas. Prieš 90 metų bombos ga
lėjų taip pat būti galingos, bet 
ne tokiu, kaip dabar atrodė ro
dytame filme. Nors galvojant 
įsitikinau, kad dabar judamų 
paveikslų meistrai gali paga
minti nepaprastai galingą garsą, 
kuris ausis užtrenkia. Tai žinau, 
nes aš pats dažnai bandau įre
gistruoti įvairius, kelionių gar
sus, ir turiu nuovoką, kr2p visa 
tai įregistruojama...

Bet Manilos salėje sprogo tik
roji bomba. Jos garsas buvo toks 
stiprūs, kad mano ausys visai 
užsikimšo. Po to girdėjau tik 
ūžesį,' daugiau nieko.

Pirmiausia pasigirdo baimės 
balsai. Vieni vaitojo, kiti rėkė ne 
savo, balsu,, tretieji šaukė pagal
bos. -Visa bėda, kad niekas ne
žinojo, kas iš tikrųjų atsitiko ir 
kaip tos pagalbos ieškoti. Milži
niškoj e C salėje galėjo būti arti 
10,(MM) žmonių, suvažiavusių iš 
visų .pasaulio7 kraštų ir kalban
čių įvairiausiomis kalbomis. 
Daugiausia riksmų girdėjosi 
angliškai:' Help! Help!, bet jų 
buvo ir ispaniškai, arabiškai, 
indėniškai ir dar kitomis keisto
mis kalbomis.

Jau minėjau, kad buvau tik
tai 18 pėdų atstumoje nuo už
pakalinio salės galo; Ekranas 
buvo gana toli. Po sprogimo 
žmonės skverbėsi tik į priešakį. 
Iš salės išeiti buvo daug arčiau 
žengti kelis žingsnius atgal ir iš
eiti iš didžiosios salės į korido
rių, bet minia tokiais atvejais 
negalvoja.; Sprogimas žmonėms

tai netvarkingai ir per jėgą visi 
no,ri kartu bėgti, nors į vieną 
kryptį einant, tai jie labai ma
žai juda — takai užsikemša ir 
niekas niekur nsgali eiti.

Aš iš pradžių automatiškai 
taip pat pasisukau į salės prieš- 1 
akį, bet pastebėjau, kad visi su-' 
stojo ir niekur eiti negali. Ne-' 
buvo tako.

Staigiai atsistojau ir aš, net : 
nežinojau -kur eiti. Savo kaimy- Į 
nui angliškai pasakiau, kad ne-! 
verta bėgti. Nežinau, ar jis su- ‘ 
prato, ką sakiau, ar ne. Tiek te- 1 
žinau, kad tuo laikotarpiu di
delė nelaimė pračiuožė pro ma
no sprandą. Jeigu būčiau bent 
per colį pasisukęs į kairę, tai bū
čiau galėjęs turėti didelę skylę, 
galvoje, c gal ir sprande...

Tuo tarpu aš nieko nežinojau, j 
Pajutau, kad kažkas šilto pra-! 
čiuožė pro mano sprandą, spran- ■ 
do raumenis gerokai sušildė ir ka(J prezidznlas Ferdinand Mar- 
tolyn nuėjo. Tiktai vėliau paste-, cos {urėjo (li(lelę opozicija kai 
bėjau, kad bomba suskaldė ne- ku?iose saIose įr Manilcs prie. 
to buvusias kelias medines kė- miesčiuose. Vieni filipiniečiai 
dės. Viena kėdės koja sprogs-, buvo lafcai patcnkinti amerikie- 
tančios bombos buvo atplėšta ir j -.iaęs> išIaisvinus5ais £aIa3 EU0 
nešama į mano pusę. Jeigu bū- j japonu kariuoiuenėSj bet buvo ir 
čiau sėdėjęs, tai manęs ta nu- > tokiu;kurir amerikiečiu suteik- 
plėšta koja būtų visai nelietusi. ' ta pagalba buVQ. nepateaki„ii. 
Jeigu būčiau truputį į kairę pusę i Fil{pinu sajCs turi daug 
palinkęs, tai būčiau ilgoms sa-| tautųir tautelių, kurias ski- 
vaitėms sužalotas. Atplėšta ir, rja skirtjncrį tikėjimai, kalbas 
šipuliais virtusi kėdės koja bū-1 ir paprodai_ Salos3 ėjo kcva 
tų galėjusi mane priversti susi-! praeito šimtmečio viduryje, ėjo 
ti rid šu mirtimi, bet kai man ; kova šfm(mečio pabaigoje, 
dar nebuvo išmušusiu mano' va-: kova ir §iandien lebeina Vienų 
landa, tai taiktai prašliaužė pro; prje§ kitus neapykanta yra to- 
mano sprandą ir nukrito. ! kia didelė> ka(] įe kitus

Netrukus paaiškėjo, kad bom-1 ^udo, §audo> kalėjiman kiša ir 
ba užmušė keturis Žmones, o 18 j įvairiai skriaudžia. 
gana sunkiai sužeidė. Reikėjo; 
nešti į ambulancijas ir vežti į 
artimiausias ligonines. Tai buvo filipinietis turėjo ASTos planuo- 
mūsų tos dienos konferencijos j jahiu atgimstančiu turizmu la- 
pabaiga. ! džiaugtis, nes turistai atne-

Visiems rūpėjo patirti, kas ša į Filipinų salas dolerių, ku- 
galėjo tą bombą mesti tokioje r*e salose labai reikalingi, bet 
didelėje salėje. Mes žinojome, Jnlatomai, taip nebuvo. ASTa 

norėjo praplėsti tarptautinį tu
rizmą ir padėti karo metu nu
kentėjusioms filipiniečiams, bet 
dalis filipiniečių kitaip galvojo.

I Jų neapykanta vienų prieš kitus 
|buvo tokia didelė, kad jie dėjo 

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- galingą bombą į salę, kur buvo 
r? :: ČIAMOS TREČDALĮ METŲ! pats didžiausias atvykusių tu-

j rizmo’ agentu suvažiavimas.
Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas; Kontcrenci'jo pasibaigė ir is.

Manilos sodo centre stovi paminklas, kuriame protingiausias mokytojas pataria žmo
nėms nebijoti kritikos. Kritika yra geriausia ‘mokytoja. Prie paminklo stovi lietuvis.

keliautojas Vladas Rasčiauskas.

DETROITO NAUJIENOS
Susivienijimo 200 kuopos gruo NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI 

džio 7 d- perrinkta buvusi val
dyba: ’pirmininkas ir -finansų 
sekretorius — Antanas Sukaus
kas, prot sekęętoęius — Vytau
tas Ogilvis, kasininkė — Marija 
Kriščiūnienė, ir narė — Anto- 
netė Vaitkūnienė<-

pravedimui finansuoti telkiama 
bendra piniginė Santąupa, kuri 
yra PLD Org. K-to dispozicijo
je. “Paragrafas 3.5 sako: “Ats
kirų PLD renginių Org. K-tai 
gali turėti savo atskiras kasas ir 
priimti aukas, skirtas specialiai 
tų renginių reikalams.” Tačiau 
nuostatų paragrafas 4.1.3 nusta
to, kad “Finansų komisija or
ganizuoja PLDlėšų telkimą ir 
tvarko visus PLD piniginius rei
kalus.” O paragrafas 3.8 aiškiai 
nusako finansinių transakcijų 
procedūrą: “Santaupos išmokė
jimai privalo būti patvirtinti 
PLD Org. K-to. Išmokėjimo če
kiai pasirašomi: a), PLD Org. 
K-to pirmininko ir b) Finansų 
Komisijos iždininko”.

Kontrolės komisija rado, ka'd 
PLD pinigais buvo operuojama 
penkiose bankinėse sąskaitose, 
neįskaitant PLSŽ, DŠ ir PLBS 
atskiras bankines sąskaitas. Pas
tebėta, kad čekiai buvo daugu
moje pasirašomi tik vieno pa
reigūno. Finansų komisijos iž
dininko parašas randamas tik 
bankinės sąskaitos 5578 čekiuo- 

, se. «• < '■ ■
j 3) PLD Org. K-to Finansų Ko
misija pinigų telkimui išsiunti
nėjo 166 aukų lapus lietuviš
koms organizacijoms ir pavie
niams asmenims Kanadoje. 105 
aukų lapai rasti sugrąžinti. Pasi
gendama nesugrąžinta 61 aukų 
lapas ir Kontrolės komisija ne
galėjo tiksliai nustatyti Kanado
je suaukotų pinigų sumos.

• j 4) PLD lėšoms telkti JAV-bė- 
se buvo sudarytas JAV LB Kraš 
to valdybos specialus aukoms 
rinkti komitetas/ kuris PLD 
Org. Komitetui įteikė Can.
27,580.65. Kontrolės komisija ta-

Mums atrodė, kad kiekvienas

Susivienijimo 352 kuopos gruo 
džio 7 d. perrinkta taip pat bu
vusi pereitais' metais valdyba: 
pirm. —Antanas Norus, vice- 
pirm. — Niolė šnapštienė, finan
sų sekret. — Elzbieta Jodinskie- 
nė, protokolų sekret. — Petras 
Januška, iždininkas — Petras 
Bliūdžius, iždo globėjai: — Bro
nius Burba ir Jonas Gaižutis.

» ? -■ • , ■ ...... 'U . . • Ąf

didelėje salėje.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMSIM

Tradicinės šaulių Kūčios 
įvyks gruodžio 24 d. Šv. Antano 
parapijos "kavinės salėje. Regis
truotis pas šaules seses — Ange
lę Buksnienę, tęi. 581-7049 ar
ba pas Stefaniją Paulikienę 
tel. 565-0607. Rengėjai — Švy
turio Jūrų šauliai.

Naujų metų Detroite sutiki
mai įvyks dviejose vietose. Da- 
riaus-Gireno Klubas ir Lietuvių 
Namų Draugija ruošia Lietuvių 
Namuose. Registruotis Dariaus 
Girėno Klubo svetainėje, telef. 
894-9775.

LB Naujų i Metų sutikimas 
įvyks Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje- Registruotis pas visus 
Valdybos narius 
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ,

KALĖDINĖS EGLUTĖS
Aušros ir Žiburio Lituanistinių 

mokyklų Kalė dinės eglutės 
įvyks gruodžio 21 d. (sekmadie
nį).-Prie Šv. Antano- Aušros 
mokyklos eglutė įvyks mokyk
los klasėje 12 vai.', gi -Žiburio 
mokyklos eglutė prie Dievo Ap
vaizdos parapijos įvyks 12:30 
vai. Tėvai ir svečiai kviečiami 
atsilankyti. Ruošia mokyklų tė
vu komitetai.

Ant. Sukauskas

čiau rado, kad JAV aukų tam 
tikslui buvo surinkta US $36,132. 
(žiūr. JAV LB Kontrolės Komi- ; 
sijos 1979 m. kovo mėn. 10 d. 
protokolą.) Skirtumo likutis bu- > 
vo atiduotas JAV LB Krašto ; 
valdybai. Kontrolės komisija ran ’ 
da, kad tuo veiksmu yra prasi- Į 
lenkta su PLD Org. K-tu anks-i 
;iau padarytu susitarimu, (žiūr. Į 
Prot. 3,1977 m. gegužės mėn. i 
21 d.) '•

.5) Kontrolės komisija rado, : 
kad visi trys Pasaulio dienų, • 
rengėjai, kaip priimti nuostatai \ 
reikalauja, iki šiol nepristatė i 
PLD Org. Komitetui savo galu- Į 
tinių pajamų irišlaidų apyskai—; 
tų patvirtinti. Kontrolės komisi- ' 
ia, tačiau pabrėžia, PLSŽ Org. t 
K-to iždininkas, pagal turimas.' 
galimybes, pristatė Kontrolės ‘ 
komisijai PLSŽ 1979 m. liepos; 
mėn. 12 dienos pajamų bei išlai-, 
du apyskaitą su pateisinamais. 
dokumentais, kurie atatinka pa-; 
darytiems ' kasos ir sąskaitybos 
knygų įrašams. .■■

6) Kontrolės komisija pasige-. 
do DŠ, PLB Seimo* bei atskirų 
parengimų, kaip šeštadienio su
sipažinimo vakaro, banketo R.O- 
yal York viešbutyje išplatintų 
bilietų piniginio atsiskaitymo ak 
tų, rinktų aukų pamaldų metų 
Royal York viešbutyje bei kitų

. programinių susitikimų detali- 
tinių pajamų ir išlaidų apyskai
tų. Kontrolės komisija, todėl, ne 
galėjo PLD pajamų ir, išlaidų 
sumas patikslinti. .

7) Kontrolės komisija nerado 
trijų atskirų programinių* leidi
nių ir suvenyrų patikrinimo ir 
atsiskaitymo aktų.

(Bus daugiau)

v

savo asmenišką dėmesį, gerai su .jomis susipa- važiavome į savo viešbutį, vė 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU,
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

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

1

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim, įkaitytąją 
reikalais prašom a pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS T
1739 S. HALSTED ST. f? 
CHICAGO, IL 60608 t

liau ten atsirado gydytojai, no
rėjusieji visus svečius patikrin
ti. Jie norėjo apžiūrėti ir su
teikti pirmąją pagalbą. Apžiūri
nėjo mano sprandą, pamalė 
kiek įbrėžtą odą ir norėjo ligo
ninėje nuodugniau patikrinti, 
bet aš nesutikau eiti. Man davė 
receptą ir liepė eiti vaistus pirk
ti ir ištepti sprandą. Jeigu tik 
suskaudės, tai liepė tuojau eiti 
į ligoninę.

Dabai’ džiaugiuosi, kad gilti
nė pro mane tik prašliaužė ir
leido man dar toliau pavažinėti ’ ir išlaidų dokumentus, atskaito- 
po pasaulį. (Bus daugiau) mybės knygas, turėtas apyskai

KONTROLĖS KOMISIJOS AKTAS
PASAULIO LIET. DIENŲ (LITHUAIAN WORLD FESTIVAL), 

įvykusių TORONTO, KANADOJE, 1978 m. birželio mėn.
26 d. — liepos mėn. 3 dienomis

Pasaulio Liet. Dienų (PLD) tas, sąskaitų bankuose ištraukas 
Kontrolės Komisija, susidedam- bei kitus pateisinamuosius doku-! 
ti iš pirmininko-Vytauto BANE-Į mentus ir šiuo konstatuoja se-

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1981 METŲ
Linki Krivūlės nariams ir rėmėjams

Buy. Lietuvos Policijos Tarnautojų 
Klubo Krivūlės Valdyba

Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo ičlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai ------ ------------------------- -------------------------
Adresas .———---------------------------------------------------------- —

• Užsakau Naujienai kaip dovaną savo _ 
yra nauju skaitytojas. Priede ■ ■ doL 
Pavardė ir vardai —----------------------------
Adresai ----------------- --------------------------

., kurk

Šponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• ptgtinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus —_ dol. 
Pavardė ir vardai------- ——------------------------------------------
Adresas ---- ------ —-------------------------------------------------------

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

LIO, sekretoriaus — Jono KAR
PIO, narių: Jono AUKŠTAI
ČIO, Juozo KRIŠTOLAIČIO, Je
ronimo PLEINIO, patikrino Pa
saulio Lietuvių Dienų bei atski
rų rengėjų: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo, V Kana
dos ir JAV Lietuvių Dainų Šven 
tės bei Pasaulio Lietuvių Sporti
nių Žaidynių turimus pajamų

i

i
l JAY DRUGS VAISTINĖ

2759 W. 71st St, Chicago, HL
» RŪFKSTTNGAl IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

TeJ. 476-2206
■ > f

Išėjusi H spaudo* ir galima gauti knygų rinkoj?

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių padan
gas daryti jlakos | krašto politiką. 102 pal. Kaina 11.56.

Knygos bus Išsiųsto*, jei f 1-56 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

37X> 5*. Balftoė SL, Ckkaurv, DL

I NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
! '• ’LITERATŪRA, - lietuvių literatūros,' 'meno ir mokslo
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varao 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau-

kančiaiį
1) PLD 'Organizacinis Komi- ;

tetas paruošė ir 1977 m. liepos 
mėn. 11 d. priėmė PLD organi
zacinius veiklos nuostatus (žiūr. 
Prot. 4) Kopija tų nuostatų jun
giama prie: Kontrolės Komisijos 
Akto. Kontrolės Komisija rado, 
kad PLD Organizacinis komite- j 
tas bendrumoje tų nesilaikė, ar 
prasižengė su turimų paragra- tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
fų reikalavimais. ; šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

2) PLD Org. K-to priimtų tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duetoenimis 
nuostatų paragrafas 3.1 pabrė- bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.
žia, kąd PLD organizavimui ir

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

Ecotrin
duentric coated aspirin

^arthritis
O

• 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 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina £6.

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

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

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

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo Išlaidoms,

3 —■ NaujiwmmLj Chicago, 5. BL, Tutiday, December 16, 1980
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Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderių kartų n užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išAyrua aekmadieiinu, 
nrio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais— iki 12 «L

Kieta ryžtis palaužė vienybės priešus
Praeitą šeštadienį Chicagoje įvyko Reorganizuotos 

Amerikos Lietuvių Bendruomenės metinė konferencija. 
^JBuvo gausesnių konferencijų, buvo ilgesnių kalbų, bet 
N nė viena nebuvo tokia kieta, kokia buvo šeštadienį įvy- 
feloji.

Konferencijos nariai pajuto, kad jie eina teisingu 
keliu. Jie tai žinojo pradžioje, kai pradėjo organizuoti 
laisvės ir nepriklausomybės keliu einančią Bendruomenę. 
Jie žinojo, kad buvusios Bendruomenės vadovybė rūpi
nosi tavo žmones išlaikyti naujai steigiamos organizaci
jos priešakyj^/bet svarbu, kad priešakiu atsistojusieji 
būtų ištikimi vadovybei ir galėtų daryti jai reikalingus 
sprendimus. Ne lietuviams naudingus tarimus, bet jai, 
tuometinei valdybai, naudingus, nutarimus.

Visi Amerikos ’lietuviai tikėjo, * kad- didesniems dar
bams reikalinga visų Amerikos lietuvių vienybė. Buvo 
numatyti keliai tai vienybei pasiekti, bet tų kelių prieš- 
akin atsistojusieji nesilaikė^ Jiems buvo svarbiau išsi
laikyti Bendruomenės priešakyje,, negu visus lietuvius į 
Bendruomenę suvienyti. Jie nesilaikė jokių taisyklių 
Bendruomenės vadovybei sudaryti. Jie klastojo rinki
mus, kad tiktai į vadovybę nepatektų tolerantiški ir vie
nybei būtinai reikalingi įvairių organizacijų atstovai. Iš 
tarybos jie išmetė dr. Bobelį, T. Blinstrubą ir dr. L. Kriau- 
čeliūną, kad tiktai patys galėtų būti dar nebeorganizuo- 
tos ir visus lietuvius apimančios Bendruomenės.

Toronte suorganizavo Pasaulio lietuvių dienas, į ku
rias buvo nuvykusi Reorganizuotos Bendruomenės vado
vybė. Ji norėjo pasveikinti susirinkusius ir pasakyti, kad, 
padarius kelias žmoniškas nuolaidas, galima būtų kartu 
dirbti, bet tas dienas kontroliuojantieji frontininkai pa
tarė su atvažiavusiais nesitarti, jiems nuolaidas beda
ryti ir ilgą kelionę padariusius visai ignoruoti. Tuome
tinis VLIKo pirmininkas buvo pasisiūlęs tarpininkauti, 
bet pralaimėjo. Jo pasiūlymas buvo atmestas. VLIKas 
nutarė steigti Bendruomenę švietimo reikalams, o VLIKo 
pirmininkas Toronte nagus nusidegino. Bendruomenės 
vaikėzai tiek puikybėn pakilo, kad VLIKo pirmininko 
ir išklausyti nenorėjo.

Dar šiais metais į Detroitą nuvažiavusiems

ruomene, tada, esą, būsiąs lengvas bet koks susitarimas, 
bet j Detroitą nuvažiavusieji atstovai pareiškė, kad jie 
ten nuvyko ne instrukcijų išklausyti, su kuo jie gali pa
laikyti ryšius, ir su kuo negali. ALTas yra savaranki 
Amerikos lietuvių organizacija ir nesirengia priimti to
kių reikalavimų. Kutkininkai, prariję ALTo atsakymą, 
pasitarimus ir toliau vedė, nors jau suprato, kad savo va
lios didžiausiai Amerikos lietuvių, organizacijai nepri- 
mes. Jie jau pajuto, kad jų pozicijos pradėjo braškėti, nes j 
tuo metu platesni Amerikos lietuvių sluoksniai jau prie
šinosi vienybės ardymui. 0 kai Gečys Washingtone įstei
gė “politinę tarybą” ir pradėjo viešai Skaldyti lietuvišką 
veiklą, tai lietuviai pakėlė balsą. Ta grupė ėmėsi konkre
čių žingsnių ALTui ir VLIKui ardyti, bet Amerikos lie
tuviai šio žingsnio jau netoleravo. Kad okupantas seniai 
ardė ALTą ir VLIKą, tai visi žinojo,' bet kad lietuvių 
grupelė būtų pasiryžusi padėti okupantui ardyti pačias 
galingiausias lietuvių organizacijas, tai jau buvo per
daug. Lietuvių vienybės ardymo ir didžiausių lietuviškų - 
organizacijų griovimo darbas atsiliepė tą griovimo’ dar
bą vedusiems ardytojams. Leidėjams galėjo labai nepa
tikti, bet vienas redaktorius, atkakliausios lietuviškos vie
nybės ardytojas, buvo išprašytas. Jam aiškiai pasakyta, 
kad “tavo ardomas darbas mums labai kenkia, tavo pa
tarimai mums daugiau nebereikalingi”. Įdomiausia, kad 
tuos žodžius jam pasakė tas pats žmogus, kuris jį tam’ 
darbui samdė. ’ . • ”, '..k ‘ J, ' ' J'

Aleksandras Kumskis, Richard M. Daley, išrinktas Co'ok 
apskrities valstybės gynėjas, advokatas Peter Vilkelis Jr. 
ir Peter Vilkelis, advokato tėvas, š. m. lapkričio 18 die
nos dideliame susirinkime išrinktam prokurorui pagerbti.

(Fotografavo Al Vaitis)

K. TAURAGIS

JURGIS IR SKIRTINGOS NUOMONĖS
(Kario Nr. 8 “Skirtingų nuomonių” pastabos)

Nesinorėtų veltis į Jurgio Ge- 
diminėno ‘'‘kritiką”’ “Skirtingose 
riųoįndhėse^ jei žmpgųs, pasis
lėpęs Gedinąinėno slapyvardžiu, 

Reorganizuotą Bendruomenę sudariusieji žinojo/ kur laikytųsi tiesos
buvo šuo pakąstas Jiems1 bįrvd,aiškų, kuriais sumetimais 
buvo išrastas “balsavimas paštu” ir kitos tokio balsavi
mo priemonės. Lietuviškos vienybės ardymas buvo rei
kalingas kitiems tikslams. Lietuviškos vienybės ardymas 
buvo reikalingas ne lietuviams.

Praeitą šeštadienį Chicagoje susirinkę- Reorganizuo
tos JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai, apsvarstę susi
dariusią padėtį lietuvių tarpe, vieningai "priėmė šiuo rei
kalu tokią rezoliuciją:

“Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės suva
žiavimas 1980 m. gruodžio 13 d., išklausęs praneši
mus konstatuoja: ‘ "■ ' ■ - :i- ' i 7

Maskvos diriguojamas VLIKo ir ALTos griovi
mas tebevykdomas pačių išeivių rankomis. Sąmonin
gi ir nesąmoningi okupanto talkininkai, užvaldę L.B., 
dalį spaudos ir vieną kitą organizaciją, jau atvirai ir 
viešai siekia sunaikinti šiuos politinius veiksnius...”

Praeitą šeštadienį priimtą JAV Liet. Bendruome
nės rezoliuciją spausdiname pirmame šio numerio pus
lapyje, bet norime ypač atkreipti dėmėsi į šį- svarbiau
sią paragrafą.

Konferencijos dalyviai yra įsitikinę, kad šitas kelias 
jau pridarė visuomeninei lietuvių veiklai labai didelės ža
los. Per penkerius metus viešai ardė lietuvių-vienybę, 
šmeižė Naujienas, skelbė tiktai Maskvai reikalingas ži
nias, kišo Į pirmus puslapius brežnevinę Helsinkio, aktų 
interpretaciją, šmeižė Amerikos- prezidentą be- jokio pa
grindo ir niekino net paties popiežiaus atstovą.

Būtų gera, kad bent savo skaitytojams atitaisytų per 
penkerius metus skelbtą šmeižtą .ir paniekinimą, kuris 
buvo naudingas tiktai maskvinei propagandai.

ALTo

ir padorumo. v Antraštė ’ kalba 
apie dvi nuomones, bet palaidų 
žodžių sraute, terandi vieną ir 
toji pati Jurgiui iš ankšto užsa
kyta trypti baloje; kad kitus 
purvais aptaškytų. Nelaimė, Jur 
gis (toliau tuo vardu jį ir vadin
siu) per savo skubėjimą pateko

išsimurzino, savo užsakytojams 
padarė gėdą. Iš jo rašinyje vie
nas kitam prieštaraujančių išsi- 
reiškinąų, pametamų ir šokinė
jimų; ’ jaučiSnfa tfopikimo ToAš- 
čio proto atmosfera. Jis VLIKą, 
ir BALE^ą susigalvojo pulti ne
sąmonę viršijančia epotezės kru
ša, su sofistine elegancija rodo 
savo karingumą ir stačiokišką 
grubumą, kuriame matomas me
lo dūmas ir “srovinis irzlumas”

Čia reikėtų paminėti rašytojo 
P. Naujokaičio atsakymą to
kiems kritikams, kaip Jurgis. 
1970 m. “Pradalgėje” savo strai
psniu “Žvilgsnis į mūsų- grožinę 
literatūrą” vienašališkiems “Ai
dų ir Metmenų” žurnalo kriti
kams atsakė: “Gerą žodį pasa
kyti ne apie savo klikos leidinį, 
atrodo, lyg prasilenkiama su tie
są... Taip, prasilenkiama su tie
sa. Visos piktybės pradedama 
suvesti į tiesą”.

Jurgiui tiktų ir “Naujienų 152 
nr. 1969 metų dr. Aldonos Any
tos pajuokavimo: “Viena iš mū
sų tremties gyvenimo didžiau
sių blogybių yra ta, kad inteli
gentai lietuviai, kurie rašė ir ga-

traukė, o jų vieton prisirinko 
visokiausių “samoučkų”, kurie 
sveikai užaugę sodžiaus lanko
se, savo iš protėvių paveldėtą 
energiją eikvoja rašydami straip
snius, kritikas... Psichologams 
galėtų būti įdomi tema panagri
nėti, kaip ir dėl kurių priežas
čių ištinsta bernų galvos. Iš kur 
kyla tas nenugalimas noras iš
sisakyti spaudos skiltyse, kaip 
išauga neužmatomos himalajiš- 
kos ambicijos rašyti knygas, re
daguoti, garbingą žurnalisto są
voką, kaip naginę ant paruda
vusių tarpirščių temti...”. Dr. J. 
Girniaus knygoje“Tauta ir tau
kinė ištikimybė” taip rašoma:—

dytojai ir yra Nainys, ir Gaila. 
. Nagi Jurgiui ir priimtos rezo
liucijos JAV Kongrese nepatin
ka. Mat, išrūpino ALTa ir VLI- 
kas. Nepatinka jam kam buvo 
pareikšta už tai padėka dr. Bo
beliui. Lyg Jurgis būtų išlindęs 
iš kanapių, jei sako, kad kong. 
Chas. Dougherty rezoliucija H. 
R. 5407 buvo priimta. Jokio jos 
priėmimo nereikėjo- Pabaltijo 
santalkos pastangomis buvo 
Valst. departamento surasta iš
eitis sutvarkyti diplomatinės tar
nybos finansinės egzistencijos 
reikalas.

Jei Jurgis girdėjo tautiečius, 
tai savo rašinyje turėjo ir jų 
pavardes pažymėti. Tvirtinti, 
kad kai buvo išrinktas VLIKo 
pirmininku dr. K Bobelis, buv. 
ilgametis ALTo pirmininkas, tai 
Jurgis girdėjęs tautiečius kal
bant ir juokaujant, kad tai yra 
tas pats, “kaip vilkui pavesti 
ganyti avelių pulką”, atseit, kad 
sugyvenimo ir bendradarbiavi
mo su LB nesulauksime. Jur
giui, baigant savo pastabas pa
tartina, ką nors rašant būti blai-

faktais ir laikytis tiesos.
Gaila, kad Jurgis nesėdi šiau

riniame Ontario -Kanados už- 
kampyje^ ifet'yra arti Philadel
phia arša tame mieste. Reorga
nizuotos LB žmonės jam nėra 
nusikaltę ar gyvenime kenkia, 
tai kodėl juos užgaulioti “reor- 
gų” sentimentu. Ir jie gali tuo 
pačiu atsilyginti ir dar skaudes
nę žodį pavartoti “pratorgų” var
dą. Gi kas yra pratorgas ar pra- 
torgai Jurgis, manau, gerai ži
no ir jam aiškinti nereikia.

1966 metais dr. J. Greimas 
Santaros-Šviesos pastangomis

Laimėti nešvariomis priemonė- .laikėm paskaitą Chicagoje. Viską
'tnis visada iš esmės tenka pra
laimėti — save pačius suteršti-..”

Jurgio vardas “Kario” žurnalo 
puslapiuose nėra atsitiktinis .ir, 
manoma, kad jo tikroji pavardė 
redaktoriui Zigmui Laurinaičiui 
yra žinoma. Tenka nustebti, kad 
žurnale Jurgio rašiniai, kaip su.' 
sikirtimas su Jonu Bušausku, L 
Šlapeliu (2,3,5 nr.) dedami be 
jokių redakcijos pastabų, ypač 
jo rašinys Nr. 8 “Skirtingos nuo
monės”.

Redaktorius Jurgio straipsnio 
“Skirtingos nuomonės” turėjo 
nedėti, o jei dėjo, turėjo atsikra
tyti ir savo atsakomybės arba 
nepadarius prie straipsnio savo 
pastabos ir vienašališkos nuomo
nės palaikymo. Rašinys pilnas 
pagiežos ir sąmoningo melo, nei

ąusuSayūs Ką jis kalbėjo būtų, 
pavergtai Lietuvai išsilaisvinti 
vilties nėra. Geriausiai būtų pri
sitaikyti ir kaip nors gaūti sate- 

; litinį-~statusą. Tokios nuomonės 
.randame ir “Akiračių” skiltyse, 
vadinamojo “cinikų” skyrelyje.

į Gi tokiais čininkais yra Antanai 
Į tis, (Guopis), V. Rastenis, Trum 

pa ir kiti.
Tačiau būtų klaidinga many

ti, kad kai kurie defėtistiniai 
reiškiniai nekeltų rūpesčių. At
virai: reikia pripažinti ir neslėp
ti, kad bolševikinės propagan
dos įtaka vis labiau jaučiama. 
Kodėl jai greičiau pasiduoda vir
šūnės?

Pasimetimo reiškiniai būdingi 
kai kuriems intelektualams ir 
politikuojantiems visuomeninin-

vienas kaltinimas Jurgio nepa- t kams. Mano Jurgiui patarimas 
remtas dokumentuotais faktais, • būtų toks: daugiau rūpintis Ka-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI lėtų rašyti į laikraščius, pato- 
SKELBKITĖS NAUJIENOSE žasčių paveikti, aptingo ir pasi-

yra tik palaidų ir neapmąstytų 
žodžių pasiskardenimas. Jeigu 
jam Gaila, Nainys, Gureckas ir 
kiti frontininkai yra autoritetai, 
tegul jų ir laikosi, tegul jiems 
pritaria. Išskyrus Gurecką, pa-

nados išlaikymui LB vieningose 
gretose, ne žonglieriauti ir saky
ti vienašališkus pamokslus JAV 
lietuviams. Jie patys mokės sa
vo reikalus susitvarkyti, pamoks 

(Nekelta j penkta puslaojį)

KAZYS BORUTA

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

* * *
SVEČIUOSE PAS ČIURLIONIUS 

DRUSKININKUOSE
(Tęsinys)

Sutemusi naktis paslepia nuo mūs nykumą. 
Prieš mūs akis vėl atgyja tolima praeitis, nustelb
dama skurdi] dabarties vaizdą. Už lango naktis, 
o mums vaidenasi Šviesi" pavasario diena, kuri 
buvo prieš 50 metų.

Prieš Čiurlioniu sodybą gatvėje augo topolis, 
kaštonas ir klevas, o pačiame kampe šlamėjo savo 
sidabriniais lapais drebulėlė. Prie vartelių, už 
tvoros, gulėjo apsamanojęs akmuo, o šalia, kam
pe, augo akacija. Ant to akmens žvirbliukas ir 
kiti vaikai mėgdavo užsilipę žiūrėti į gatvę. To
liau patvoriu, nuo skersgatviuko, rikiavosi aly
vos ir jazminai, išaugę į didelius medžius; Pačia
me gar:, į kiemo vidurį, augo plačiašakė ieva, 
gurios skarotos šakos pasiekdavo abiejų namų 
stogus.

Pirmasis namas, kuris dar ir dabar išliko, 
stovėjo galu Į gatvę su dviem langais. įėjimas 
buvo iš kiemo pro gonkeles. Namelis nedidelis.

dū kambariai ir virtuvė, kuriuos išnuomodavo 
vasarotojams, ir vienas atskiras kambarys, kur 
buvo M. K. Čiurlionio dirbtuvė. Tai buvo nedide
lis kambarėlis su vienu langu į darželį ir sodą, 
ten tilpo mažas staliukas, apkrautas knygomis ir 
dažais, kušetė, ant kurios miegodavo, pora kė
dučių, molbertas ir pasieniais — eskizų, etiudų ir 
baigtų paveikslų krūvos.

Tarp pirmo ir antro namelio buvo nedidelis 
kiemas. Ten ir augo ta gražioji ieva, kurios pa- 
unksmėje susirinkdavo visa šeima ir svečiai. O 
vaikams čia buvo pati mėgiamiausioj i žaidimų 
vieta.

Galu į šitą aikštelę stovėjo antras namas, bal
tai kalkėmis nubaltintas. Ten gyveno visa šeima. 
Iš galo buvo didelė veranda, kurios gale buvo ati
tvertas mažas kambarėlis. Dėl jo visa šeima ko
vojo, paeiliui vienas nuo kito paverždami ir užsi
darydami darbui. Iš verandos durys tiesiai ėjo 
į didelį kambarį, kur buvo šeimos visas gyveni
mas. Čia stovėjo kampe — skersai — pianinas, 
kuriuo nuolatos kas nors iš šeimos skambindavo, 
toliau — knygų spinta, kurioje stovėjo daugiau
sia lenkiškos knygos, romantikai Mickevičius, 
Slovackis, Kraševskis ir Ožeškienė, Konopnicka 
ir kt. šalia stovėjo darbo stalelis, prie kurio kas 
nors skaitydavo ar rašydavo, o antroje pusėje — 
didelis valgomasis stalas su kanapa palangėje, to
liau — komoda, o už jos — įžymiąja lova, kurios 
stalčiuose buvo visas M. K. Čiurlionio turtas.

Kitame-kampe už valgomojo stalo buvo kros
nis. čia buvo pasakų kampas. Vakarais, ypač 
žiiemą, kai pakurdavo krosnį, patiesdavo priešais 
kilimą, ir aplink susėsdavo visa šeimyna. Pasaką 
pradėdavo sekti paprastai Konstantinas, o toliau 
iš eilės turėjo visi pasakoti. Tai būdavo laisva 
improvizacija iš pasakiškų motyvų apie užburtas 
pilis, karalaites, nepaprastas keliones ir nuoty
kius, o užvis labiausiai apie kilnų milžiną, kuris 
atlikdavo nuostabius žygius ir darbus. Taip gim
davo nauja pasaka — nuostabi, spalvinga, nuoty
kinga — muzikantų ir dailininkų sukurta. Pa
baigti pasaką turėdavo mažiausias žvirbliukas, 
taip brolio praminta už smailą nosytę, bet ji, klau
sydama pasakos, užsimerkdavo ir pati viena sap
nuodavo nuostabų pasakos galą.

Tada sutrukdavo pasakos ratas, ir visi išsi
skirstydavo gulti. Jaunimas — kur jam pakliuvo, 
kas į lovą, kas ant kušetės, kas čiužinį ant grindų 
pasitiesdavo, — nemaža šeima buvo, — vasarą 
bernai išsinešdavo čiužinį ant verandos stogo, po 
ievos kvepiančiomis Šakomis, ir ten miegodavo..’ 
Tėvai nueidavo į gretimą miegamąjį, kur buvo| 
jų lovos, o už komodos — pačio mažiausiojo lovytė. 
Dabar ten miegojo mažiausioji sesytė Jadziulė, 
taip brolio ne tik pakrikštyta, bet ir praminta — 
Žvirbliuku, o kartais Australija — kaip mažiau
sioji. Sesuo Juzė, vėliau Stulgaitienė, buvo pati 
vyriausioji šeimininkė, jos ir lova buvo virtuvėje, 
bet viršum lovos kabojo brolio paveikslas “Miš

kas”. Kai kiti šeimos nariai bandė protestuoti, 
kad toks puikus paveikslas kabo virtuvėje, Kons
tantinas nusišypsojo ir tarė:

— Juzei man nieko negaila. Nėra tokio pa
veikslo, kuris būtų per geras kaboti virš jos lovos.

M. K. Čiurlionis labai mylėjo savo brolius ir 
seseris, visais jais rūpinosi ir stengdavosi kiek
vienam padaryti daugiau džiaugsmo. Motiną tie
siog dievino, o su tėvu buvo tikras draugas.

Tokiuose namuose gyveno Čiurlioniai.
* * s

Vasarą M. K. Čiurlionis parvažiuodavo ne 
vienas, dažniausiai su draugais — Varšuvos kon
servatorijos, universiteto, dailės mokyklos stu
dentais ar jaU baigusiais mokyklą menininkais —- 
Eugenijum Moravskiu, artimiausiu M. K. Čiurlio
nio draugu, lenkų kompozitoriumi, jo broliu Vlod- 
zimiežu, politechnikos studentu, dailininkais Rut- 
kovskiu, čarkovskiu ir kt. Čiurlionis turėjo daug 
draugų.

Vasarą Druskininkuose buvo didelis judėji
mas. Pilnas kurortas vasarotojų ir ligonių. Daug 
žmonių lankydavosi ir pas čiurlionius. Po ramaus 
žiemos gyvenimo su pavasariu staiga viskas at
gydavo.

(Bus daugiau)
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA _

aurinko juo* į vtete, kuri hebraiškai vadinama Armagęoon"
^Apreiškimo 16:16)

3O. --Mes vis dar gyvename besikeitimo periode; bet jau pasirodė 
tiek daug atsižymėjusių įvykių, kad į juos žiūrėdami, mes asame 
įsitikinę, kad nematomos Kristaus kariuomenės jau turi galybės 
pertvarkyti pasaulio reikalus ir prirengti kelią pilnam jo garbės 
apsireiškimui ir suteikimui visai žmonijai laimės, ramybės ir 
amžinojd gyvenimo.

Taip žiūrint, pirmo pasaulinio karo prasidėjimas 191-1 metais 
sudaro neužginčijamą įrodymą, kad nuo to laiko Kristus, teisė
tasis žemės valdytojas, pasiėmė į savo rankas žemės reikalus. 
Apreiškimo 11:17,18 yra parašyta apie žemės valdymo pasikei
timą tada, kai pasaulio karalystės patapo Dievo ir jo Kristaus 
karalyste.

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

DR. PAUL V. DARGL“ ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaaMiecter Comnuntty klinitaa 
Mtaldno* direktorius

T«U 5*2-2727 arta 5*2-2729

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPfiCIALYBR AKIŲ LIGOM

Vilasdot pusi

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMITRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“COfitBCt

ir

Dr. LEONAS SELBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST *3rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos t.i.L:448-5545

fi “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Motery Apšvietos draugi
jos priešine tinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 13 d., 1 vai.- 
popiet 3808 S. Union Avė. Narės pra
šomos dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptalti ir bus 1981 metams val- 

i dybos rinkimai. Turėsime -‘grab bag” 
ir vaišes. Rožė Didzgalvis, rašt.

DR. VYT. TAURAH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

••tara praktika, apM. MOTIRŲ llf«s.; sės — Kūčios.'
Ofisas 2*32 WMT 19t« FrKUIT J z -------

Gruodžio mėn. 14 d., sekmadienį, 
1 vai. popiet Tėvų jėzuitu koplyčioje 
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-

‘ Valdyba

Q®SO VALU pina- taftai. trečfta.

P ŠILEIKIS, O. P.
. OBTBOPEDAihPBOTWSTAS
A Aparatai - ProtexaL Med. ban-

DU YPATINGI SUSIVIENIJD10 
LIETUVIŲ AMERIKOJE VAJAI

COMMONWEALTH EDISON f 
PARDUODA AKCIJAS

CHICAGO. — Elektros Com
monwealth Edison bendrovei la
bai reikalingi pinigai. Trijų ato
minių jėgainių statybai vykstant, 
statybos išlaidos nenumatytai 
kyla. Išlaidos jau siekia 7 bili
jonus dolerių. O pirmoji jėgainė 

I turėtų pradėti veikti tik 1982 
metais.

Todėl beadrovė bando par
duoti t> milijonus akcijų, nežiū
rint tai, kad rinka akcijoms da
bar yra labai nepalanki.

Specialus vajus
SLA narių pageidavimu, Su

sivienijimas Lietuvių Ameriko
je pratęsia dabartinį Specialų į 
vajų naujiems nariams įrašyti.. 
Vajus tebevykdomas ne tiktai! 
naujų narių verbuoti, bet ir su
daryti progą esamiems nariams 
iki 70 metų amžiaus savo ap- 
draudas padidinti, šio vajaus 
metu įsirašantieji į reguliarias 
apdraudas (V-1, V-2, V-3 ir 
V-X) gauna net 50% nuolaidą 
nuo pirmų metų metinių mokes
čių. šio vajaus metu nariai ir 
nauji aplikantai gali Susivieni
jime apsidrausti iki $5,000 ne
tikrinę sveikatos.

Ypatingas Jaunimo vajus
Didžiausia ir seniausia jauni

mo organizacija yra Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje. Juk
ketvirtadalis narių yra jauno- nislų partijos .sekretoriaus Ka
sios kartos! Taip pat reikia atsi- nios pareiškinių, yra pasiruošu- 
minti, kad Susivienijimą sukūrė. si tartis su žemesnes algas gau- 
jauni aušrininkai. Per savo ilgą. nančiais darbininkais, 
ir garbingą istoriją Susivieniji
mas buvo toji visuomeninių ir 
kultūrinių reikalų mokykla, kuri 
iš jaunų veikėjų paruošė paty-j 
rusius visuomenininkus. !

Centrą šiuo adresu:
Lithuanian Alliance of America 

307 West 30th Street 
New York, NY 10001 
Telefonas (212) 563-2210

RUSAI SUKINĖJOSI PRIE 
LENKUOS SIENOS

VARŠUVA, Lenkija. — šeš
tadienį ir sekmadienį po visą 
Lenkiją sklido gandai, kad So
vietų divizijos sekmadienį ar pir
madienį peržengs sieną ir įsi
verš į Lenkiją,;bet iki šio meto 
sienos neperžengė ir karo veiks
mų Lenkijoje nepradėjo.

Visoje Lenkijoje niekas da
bartiniu’metu nestreikuoja. Yra 
kelios pramonės šakos, kurios 
negavo aukštesnių algų darbi
ninkams, bet jos nesigriebė 
streiko, nes dabartinė Lenkijo’s 
vyriausybė, klausydama komu-

BAIGĖSI 24 METUS 
TĘSTAS TEISMAS

FLORENCE, S.C.— 1956 me
tais tekstilės fabrikas Deering- 
Millikens buvo uždarytas, kada 
darbininkai nubalsavo, kad jų 
reikalus atstovaus tekstilės dar
bininkų unija.

Unijos atstovai tvirtina, kad 
fabrikas buvo uždarytas ne tik 
siekiant nubausti šio fabriko 

j darbininkus, bet kad pagąsdinti 
ir kitus darbininkus kituose tų 

i pačių savininkų fabrikuose. Fab- 
I riko savininkai sako, jog fabri
kas buvo uždarytas dėl pablogė
jusių ekonominių sąlygų.

Dabar tas 24 metų ginčas 
tarp unijos ir fabriko savininkų ! 
baigtas. Sutarta sumokėti apie. 
5 milijonus dolerių darbinin
kams kaip atlyginimą už ne
dirbtą laiką. Atlyginimas įvai
rus — pradedant 50 dolerių ir 
baigiant $36,000.

— GORDON FUNERAL HOME —

1725 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SĄŽININGUMAS ATNEŠA 
GERUS VAISIUS

CHICAGO, Ill. — Kimberly 
Ray, 14 metų mokinė, lapkričio 
6 dieną, važiuodama autobusu 
rado 90 dolerių. Jos draugai pa
tarė pinigus pasilaikyti sau. Bet 
motina jai patarė grąžinti nu
kentėjusiai, nes Aukščiausias 
jai už tai atsilygins.

Dabar Kimberly džiaugiasi, 
kad paklausė motinos ir grąžino 

1 pinigus. Ann Hightower, kuri
’ buvo pametusi pinigus, įvertin
dama mergaitės sąžiningumą, 
leido jai pinigus pasilikti, kad 
apmokėtų tėvų šildymo sąskaitą.

Po to, kai Sun-Times paskel
bė tą įvykį, ji gavo iš nepažįs
tamų apie $150. Rūbų krautuvė 
paskyrė jai $250 kreditą nusi
pirkimui drabužių.

Televizijos reporteriai padarė 
su ją pasikalbjimą, kurį maty
sime šį šeštadienį per kanalą 32. 
Sausio 7 dieną ji bus pagerbta 
Chicagos susisiekimo direktorių.

PREZIDENTAS NEŽINĄS, 
KUR ĮKAITAI LAIKOMI

Gruodžio 4 dieną CBS televi- 
-jzijos reporteris Mike Wallace 

Susivienijimas visuomet ėjo iš Į kalbėjosi su Irano prezidentu 
vieno su kitomis jaunimo orga- Bani-Sadr. Jis pareiškė, kad jis 
nizacijdmis, joms suteikdamas nežinąs kur 52amerikiečiai įkai- 
finansinę b.ei kitokią paramą, tai laikomi. Jis. tik žino, kad jie 
Žavėdamasis jaunų lietuvių į yra laikomi įvairiose Irano vie- 
veikla, kuri reiškiasi per tauti
nius šokius, dainų šventes, jau- amerikiečių ambasados užėmi- 
nimo organizacijų sąskrydžius mui, ir jis neatsakingas už si- 

: ir stovyklas, Susivienijimas rim- tuaciją su įkaitais. Jo manymu, 
tai susirūpino lietuviškam jau- prez. Carteris anksčiau labai 
nimui sukurti tvirtą finansinį norėjo įkaitus išvaduoti, bet da- 
pagrindą, be kurio joks ateities bar deda mažiau pastangų, 
veikimas nebus įmanomas. j Washingtone JAV vyriausybė 

Vykdant SLA seimo nutari- j vis laukia formalaus Irano at
muš, ir pasiteiravus pas aktuą- 
rus, Susivienijimas skelbia 
JAUNIMO VAJŲ.

Jaunimo Vajaus šūkis yra: ; 
“Investuokime penkiolika dole
rių ateičiai, apdrauskime jau-} 
nuolį už $5,0001” Taip, Susivie-Į 
nijimas Lietuvių Amerikoje yra 
pajėgus pasiūlyti lietuviškam 
jaunimui nuo gimimo dienos iki 
25 metų amžiaus $5,000 termi
nuotos apdraudds polisą už tik 
$15 į metus. Be didelių forma-i 
lunių Susivienijimas savo narių Į 
vaikus, vaikaičius bei kitų lietu- > 
vių kilmės jaunuolius priims į j 
narius su $5,000 apdrauda.

JAUNIMO VAJUS oficialiai į 
prasidėjo 1980 m. rugsėjo 1 d. | 

PATS SKAITYK IR DAR KI-* Dėl smulkesnių informacijų 
TUS PARAGINK SKAITYTI prašome kreiptis pas kuopų fi- 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” nansų sekretorius arba j SLA

JURGIS IR SKIRTINGOS 
NUOMONĖS

Atkelta iš 4 psl.

lautojų iš kitur dar nėra reika- 
] lingi. Ar Gaila nepradės savo 
1 vienybę” Toronte?

Kario redaktoriams nepavers-

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

dažai. tpaciall pagalba tojeaaa, ti kultūringo, puikaus ir garbin-

MM West *3rd St., Chicm. UL *taB-
T»M: PRM»Mt MRM j

FLORIDA
DR. C. K. BOBEUS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVK

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1M2 arta 37W996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii WOPA,

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 Daukus 
Talei.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL *0629

go žurnalo “geltonosios spau
dos” spaudiniu lapu. Šių metų 
surengta Chicagoje Kariui pa
remti kavutė parodė, kad dėl 
neapsižiūrėjimo ar sąmoningai 
padaryto darbo spauzdinant Jur
gio skirtingu nuomonių paksvi- 
lio lygio rašinį buvo skaudžiai 
apvilti ir kariai ir šauliai. Pa- 
reišta ši kartą tik protestai ir 
mažiau Kario paramai suaukota.

' Kitą kartą ir prenumeratorių 
gali nubyrėti. Karys negali virs
ti asmeninių sąskaitų suvedinė
jimu lauku ir puria dirva. Bu-j 
tų negarbė daryti tikra pavar-< 
de pastabas slapyvardininkui.

— Schering korporacija susi
tarė su Darbo departamento at
stovais, kad išmokės 765.000 do
lerių moterims, kurios buvo dis
kriminuojamos, neduodant joms 
aukštesnių pareigų, arba neke- 
liant jų atlyginimo taip, kaip 
vyrams keldavo.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

tovėse. Jis buvęs priešingas

sakymo į paskutinį amerikiečių 
pasiūlymą.

— Los Angeles du banditai 
užėmė Big Boy restoraną. Išplė
šę seifą ir kasos registrą, devy
nis tarnautojus ir du svečius su
varė Į šaldytuvą. Trys asmenys 
buvo vietoje nušauti, 6 sužeisti.

MYKOLAS MIKĖNAS

Mano mylimas vyras mirė šių melų lapkričio 20 dieną 
ir palaidotas Lietuvių Tautinėse klpinėsc. Jis buvo kilęs iš 
Lietuvos, nuo Anykščių.

Dėkojame kun. A. T rakiui už nuoširdžią atsisveikinimo 
kalbą; dėkojame ir Jūrų šaulių kuopos atstovui E. Vengians- 
kui, atsisveikinusiam lietuvių laisvės kovotojų šaulių vardu; 
taip pat dėkojame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, 
a Įvyk ilsiems į šermenis ir nuvyknsiems prie kapo laūloluvių 
metu, atnešusiems vainikus ir parciškusiems užuojautą.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 
Dovydui Gaidui ir Geraldm Daimid.

Žmona SUSANA, sesuo ir artimieji

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chic*CM 

Lietuvių 

(jūdotuvių 

Direktorių

j AMBULANSO 
\ PATARNAVIMAS

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: l’Ard. 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, HL 974-441* M

R
fta

A
ta

 ||»
 in

ri m
* »

tT
R

i M
M

 G

2354 So. HALSTED STREET TeL YArdt 7-1911
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IGNAS PETRAUSKAS

mo relig’niu auklėjimu. Kaip 
buvo džiugu skaityti kad PLB- 
r.ės pirmininko dukrą D. Ka- 
mantaitę gen. Petronis ATNAU
JINO RELIGINIAI. (Draugas 
1930. 12. 3.) Atrodo, kad pionie- j 
rių mokykla geriau išaiškina mū
sų ateitininkams, ką reiškia “Vi- . 
sa atnaujinti Kristuje”, negu iš
eivių ateitininkų kuopos.

Tik neaišku, kodėl okup. Lie
tuvoje, Lietuvių katalikų kro
nikų leidėjai neina pas gen. Pet- 
ronį atsinaujinti?

1980 m. liepos m. 9 dieną Nau-1
* jienose buvo atspausdintas J.
• .Jonaičio straipsnis pavadintas. Į 

‘‘Laisvinimo Veiksnių Griovė
jai”. Ten jis pacituoja okupan
to propagandos mašinos paruoš 
tą VLIKui niekinti straipsnį ir 
panašų Draugo redaktoriaus 
Br. Kviklio vedamąjį, kuriame 
jis, Kviklys, irgi džiaugiasi, kad 
ir išeivijoj jau yra tokių, kurie 
neteikia pasitikėjimo VLIKui ir 
jį sudarančioms politinėms par
tijoms”.

Savo straipsnį J. Jonaitis bai
gia taip:.. . “Tada bus pasiektas 
okupanto tikslas, kai vietoje 
VLIKo ir ALTos, pradės patai
kūnai važinėti į Washingtona. 
Tada, anot Kviklio, prasidės vei
kla “Veidu į Lietuvą”. Tada jie 

Hen galės laisvai aiškinti ameri
kiečiams, kaip mums Jonas Lu-j kortelę su tokiu specialiu įrašu:! 
- kas, kad Lietuvą išlaisvino ru- 
jsai, kad dabar Lietuvą valdo pa
ltys vietos žmonės. Tik tada oku
panto tikslas bus galutinai pa

niektas”.
. Ir straipsnį baigia šiuo spėji- 
fmu:... “Gal tada ir Draugo re-

merj. Po kiek laiko teisėjas Ba-, 
log skambino Milleriui ir pra
nešė, kad jis 1.30 vai. ryto buslj 
įstaigoje. Miller tuojau iššaukei 
l.alezarzedą areštavusį pareigū-L 
ną ir kitus asmenis, kurie turė-i'
jo dalyvauti išleidžiant areštuo-i’ 
tąjį po užstatu. r

Pagalaiu sutarta jį išleisti užj 
$500 užstatą. Pinigai tuojau bu
vo sumokėti ir Farahid Lalezar- 
zeda rytą linksmas grįžo namo.

Į | klausimą, kodėl teisėjas Ba- 
, Ic'g naktį kėlėsi, jis atsakė, jog 
teisėjai skiriami distrikto teisė-

: jo, jis nenorėjęs jam atsakyti 
..“Ne”. Ign.

NMnal, Žemi — Rardivimui N»m«l, ž»n>4 — RardavlimM ,
REAL ESTATE FOR SALI 1 REAL ESTATE FOR SALI

bučkiais. Linkiu nepavargti ko- Kvietiniai gaunami paskambi 
vuje dėl Lietuvos laisvės.”

— Paskalis Plukas,
' Springs, Ark., be raginimo 
tęsdamas prenumeratą,
šventinius sveikinimus ir gerus 
linkėjimus atlydėjo $20 auka.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS t 
Jt ŽEM \IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

22'2 W. Cermak Road Chicago, m TeL Virgiui* 7-774^

Hot

savo

— Julija M. Rastenienė, Bal- j' \ -
timore, Md., atsiuntė kalėdinę i ^ėkui.

! — Dr. P. A. Šveikauskas, Bos- 
“Pagarbiani prisiminimui mano Į ton, Mass., išvyko į Surfside, 
mylimo vyro, advokato, poeto j Fla. Ten bus iki kovo 15 dienos, 
laureato Xado Rastenio, kuris ! Dėkui už $10 auką adreso pakei- 
su atsidėjimu paruošdavo nuo- J tinio išlaidoms.
širdžius sveikinimus, atlankyda- j 
mas beveik kiekvieną arti ir toji j 
Šventų Kalėdų proga. Daugiau j

-daktoriaus Kviklio uždavinys iš- jo nebėra mūsų tarpe — ilsisi ' 
įeivijoj bus atliktas ir, kaip jis1 užtarnautoje 
r pats rašo, galės prisikrauti savo 
?lagaminus ir linksmas važiuoti 
fpas Petronį. Gal ir tą patį dar
ybą gaus, kurį dirbo per pirmąją 
?rusų okupaciją”.
į Atrodo, kad jo spėjimas bent 
į dalinai pildosi. Nors VLIKas ir 
hALTas dar ne likviduoti, bet 
^Kviklys Draugą jau apleido. Kas 
^’no, gal ir ruošiasi važiuoti? 
' Kadangi jis ilgai dirbo Mari
jonų katalikiškame laikraštyje, 
įai galės ten tvarkyti “kulto” tar
nybą. O kad tam darbui ruošė
si, rodo ir tai, kad rašydamas 
apie Žemaičių vyskupiją, vis ra- 

apie kulto reikalus. Išeivijoj 
įai naujas dalykas. 
^Petronio tvarkomoje 
rūpinamasi katalikų tikėjimu, 
rodo D. Kamantaitės pareiški- 
ma4.<

Kadangi išeivijos ateitininkų 
vadai labai susirūpinę bendra- 
•darbiavimu su okupanto agen- radarbius. Linkiu linksmų Kalė-

mis V. Utarai tel. 847-0664, P.1 
Malėtai — 523-7489 ar A. Janu- 
saūskienei — 581-0834.

— Dengiame ir taisome visų 
ūšių stogus. Už darbą garan- 
uojame ir esame : 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.)

ILGAI LAUKTOJI 
APYSKAITAAr I oiAAl 1A j

Pasaulio Lietuvių Dienų, Įvy
kusių 1978 metais Toronte, ka- 

apdrausti. nadieči4 buhalterių firmos pa
ruošta apyskaita Kanados vai- 

. džios Dienų organizacinio komi* 
teto posėdyje 1979 m. birželio 2 
d. Galutinė PL Dienų apyskaitų 
suvestinė, pasirašyta V. Biretos 
E. Čuplinsko, J. Nešukaičio ir

s

Kad gen-
Įstaigoje

tais; tai nestebėtina, kad jų jau
nos: atžalos nutolsta nuo religi
jos.; Laimė, kad gen. Petronis 
rūpinasi išeivijos lietuvių jauni-

— Antanas Jakutis ir Stasys 
Vanagūnas iš Marquette Parko, 
pratęsdami prenumeratas, at
siuntė po penkinę Naujienų pa
ramai. Dėkui.ramybėje, o aš, 

prisimindama savo brangų vy
rą, aukoju jo atminimui $25 
Naujienoms spaudos palaiky
mui. Ta pačia proga sveikinu 
Naujienų redakciją ir linkiu, 
linksnių Kalėdų ir sėkmingų

1 Naujų 1981 melų”.
— J. Bersėnas ir jo šeima iš

Hamilton, Ont., Canada, sveiki
na visus gimines, bičiulius, 
draugus ir pažįstamus Kalėdų į. 
švenčių proga ir linki jiems Į KŪČIŲ VAKARIENĖ įvyks š.m. 
daug laimės ateinaničais metais. Ųgruodžio 20 d., šeštadienį, 7 vai. 
Vietoje kortelių skiria $20 auką J vak. Vyčių salėje. Programoje: 
Naujienoms. j Tradicinis kalėdinės eglutės įžie-
- Antanas Vaičekauskas iš j bimas; ,KQČių vaišės’ sv^ikini-. 

jmai, kalėdinės giesmės ir Kalė
dų Senelis su dovanomis. Kvie
čiami visi kuopos nariai su šei
momis ir savo svečiais dalyvauti.

—Gerald as Patejūnas ir James 
Petrauskis iš Bogan aukšt. mo
kyklos, taip pat Jonas A. Shim- 

i kus iš Hubbard mokyklds, už ge- 
rą mokymąsi ir pavyzdingą el
gesį įrašyti į Illinois gabiųjų 
mokinių sąrašą su teise gauti 
stipendiją.

— Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos kalėdinis renginys —

Fairview Heights, Ill., Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris, 
atsiuntė kalėdinę kortelę su to
kiu įrašu: “Siunčiu Jumsį už 
1981 metų prenumeratą irs ^20 
likutį Maikio Tėvui. Sveikinu vi
sus Naujienų leidėjus ir bend-

NAKTINIŲ TEISĖJŲ 
BĖDOS

Iranietis Farahid Lalezarzeda R-_Simanavičiaus, buvo pate. 
Imigracijos įstaigos pareigūno 
buvo suimtas, nes neturėjo ga
liojančios vizos. Jam buvo pra
nešta, kad jis per naktį bus lai
komas kalėjime, o ryte teisėjas. 
Jane Balog išleis jį po užstatu. ■

Farahid tuo buvo labai nepa
tenkintas ir telefonu pasiskundė 
savo broliui. Brdlis irgi buvo la
bai nepatenkintas ir tuojau pa-, 
skambino advokatui ir pažįsta- Į 
mam rabinui. 1

Advokatas Mark Smillinger 
10.30 vai. vai. skambino proku- j 
foro padėjėjui Douglas Miller.; 
šis atsakė, kad jis nenori dėl to- i 
kio reikalo kelti teisėją Balog 
iš Idv’os.

Tada rabinas pašaukė distrik- ■ 
to teisėją- Abraham Mardvitz.: 
Teisėjas Marovitz nežinojo tei- 
sėjo Balog namų telefono nu- ■ 
inerio 
ro padėjėjui Miller. Iš jo gavo j 
teisėjo Balog namų telefono’ nu- <

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų pirkimas • pardavimas • valdymai 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ižui

n

du ir laimingų Naujų Metų. 
Nors nesimato prošvaistės atei-: 
čiai, nes Hanibalų vadas visi 
meškerioja naujų aukų su Judo

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAKUA NOREZKBSNa

kta PLB valdybai 1979 meti 
pabaigoje. Tą apyskaitą’PLE 
valdyba patvirtino 1980 sausio 
9 d- posėdyje ir ją skelbia vi
suomenei.

i PL Dienų organizacinis komi
tetas turėjo: ■

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

i šeimoms.
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

išlaidų, ....
Pelno liko

Likęs pelnas taip paskirstytas:'
1. Kanados LB krašto valdy

bai .............. . ........ $i7;ooo.oq
2. Pasaulio LB valdybai 9,000j
3. ŠALFASS (Sporto ;; : t
Sąjungai) ............. 7,000.00
4. IV-jam PL Jaunimo '
Kongresui ........ ........!
5. 1980 metų tautinių

šokių šventei ....  ..... ..$1,000.00įj
6. Sumokėtos kontrolės ‘

komisijos išlaidos ...... Š542-0Cf|

244,223.77
. $38,202.11

$3,000.00į!

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

HELP WANTED — MALB 
Darblninkv Reikia

ELEKTROS ĮRENGIMAI t 
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 A/AŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

S TeL 523-8775

—i -r t i t M

Turime dideli pasirinkimą
KALĖDINIŲ DOVANŲ

Importuoto kristalo išdirbiniu, aukso ir gintaro papuošalu. Lladro — 
Dresden — Hummel figūrėlių. Anri medžio drožiniu. Importuoto 

į pewter ir dar daugiau gražiu dovanų įvairioms progoms.
i 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. (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.
22 ir 23 dienomis atdara iki vidurnakčio.

Tel. 247-6969
Gruodžio

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 

^OtKt financing 
AT OUR 10W RATES

42< 
CcmpGtffi^eJ 

Quarterly

OUR SAVING3 .
CERTIFICATES 

EARN UP TO -8%

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR iNCOMt

2&2 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILLINOIS ffKT
Ptixi Iiwuoui, PntUeat Pinost Virgin!* 7*7747

BOORS* Mon.Tua.Frl.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

GENERAL REMODELING
• Alumin. langai, durys, medžio 
apmušimai. ’• Staliaus darbai, ce- 
~ mento laiptai, porčiai, stogai;’ 

ir visa kita.
FET1NGIS CONSTRUCTION 

7152 So. K xlzie Avenue 
Tel. 776-8505

LIEJAMŲ FORMŲ 
GAMINTOJAI

Didelės algos bet kuriam 
patyrusiam plieno liejikui.

VAN NORMAN MOLDING Co.j
430-4343

lAaillU. IvlLlvllU U L X— 1 F7 T • • '✓i •

io,. todėl skambino prokuro-1 ’ 1 11315 1 <t6Rni4l

Iš viso ...............  S 38,202.151
Iškilus nuomonių skirtumams j 

dėl apyskaitų sudarymo ir kai 'i 
kurių nesklandumų tarp PLs 

f Dienų organizacinio komiteto 1 
f ir specialios PL Dienų kontro-f 
*■, lės komisijos, PLB valdyba nu į 
'įtarė gautus dokumentus ir'ak-; 
f; tus perduoti PLB kontrolės, ko i 
k misijai peržiūrėti ir savo nuo- .

monę pareikšti. Galutinę -upy-i

< X8C3 Wait 5>tk St, CMeac*, EL <0821 « TaL WA
> Dtoellr pasirinkimas gero* rūžfee įvairių preHg. 

KAISTAS Iž EUROPOS BANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1581 W. Stth Sk, Chicago, HL C0S2>. — TeL WA 4-27*7

-Į nes to pageidavo ir PL Dienu 
. organizacinis komitetas, ir PI

Dienų kontrolės komisija..
Antrosios Pasaulio Lietuvių 

k Dienos įvyks 1983 metais Šiau
rės Amerikoje, greičiausia Jung 
tinės Amerikos Valstybėse.

-V«

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų

Kalėdų švenčių ir Naujų Mėtų proga sveikina 
savo narius ir klubui prijaučiančius, linkėda

mi džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

UPYTĖS DRAUGIŠKAS KLUBAS
ANNE WIECHECKI — Pirmininkė 
KAZIMIERA STUKAS — Vicepirmininkė 
ANTOINETTE KALYS — Nutarimų raštininkė 
ANNA CONDUX — Finansų raštininkė 
MARY RADŽUKĖNAS — Iždininkė 
ANTOINETTE KALYS — Korespondentė

LIETUVĖS IR LIETUVIAI
Visi su malonumu prisimena 

me Pasaulio Lietuviu Dienas 1
įvykusias Toronte, 1978 metais 
kaip didingą išeivijos gyvenimo 
įvykį. Tokio masto Įvykiai ne
gali tykiai praslinkti pro išeivi
jos istorijos lapus. Tačiau istori
ja yra objektyvi. Ji nepraleidžia 
teigiamų faktų bet kartu pastebi 
ir negeroves. Atrodo, kad ir šios 
Pasaulio Lietuvių Dienos neiš
vengė tokių negerovių, kurios 
gožia jų šviesiąją dalį. Tai pa 
kenkė šio renginio didingumu1' 
ir pakenks busimiesiems didės 
nes apimties renginiams. Nema
loni susidariusi padėtis netik ne- 
aiškėja, bet darosi vis neaiškes
nė, vis labiau painiojama. PLE 
valdybos pirmininko Kamantc 
paskatiniame Kariados' LB Kraš 
to Tarybos suvažiavime pareiš
kimas, kad Pasaulio Lietuviu 
Dienų finansinė apyskaita jau

■ patikrinta ir rasta tvarkoj, ver 
čia į visą šį reikalą pažiūrėti rim 
Čiau. Tam reikalui susidarė ko
mitetas, kuris stengsis objekty- j 
viai susipažinti su padėtimi, iš
aiškinti visus nesklandumus ii 
iškelti juos į viešumą.

Spėliojimams bei gandams 
mes netikime, lygiai kaip ir Jūs. 
bet ieškosime tikrų davinių iš 
patikimų šaltinių. Vengsime ds 
ryti išvadas, kurias galėsite pa 
tys pasidaryt iš gautos informa
cijos.

| šį kartą dar neturime pakan- 
. karnai informacijos, bst duoda-

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

IOUSEKEEPERS, BABY SIT
TERS, or care for elderly — 

live in or go.
BERIS AGENCY — 736-9448

DIEVO APSIREIŠKIMAS
Ar gali žmogus Dievą pažinti 

asmeniškai?
Kaip gali žmogus prieiti prie 

tikrosios tiesos?
Pasiklausykite šių taip mums ’ 

svarbių klausimų atsakymo i 
šiandien 8:45 vai. vakaro radi
jo banga 1450 AM per “Lietu- ’ 
zefs Aidus”.

Penktadienį, gruodžio 19 d., 
1:23 vai. popiet per Sophie Bar
ius radiją išgirsite “Karalių Ka
raliaus gimtadienis”.

Parašykite mums, pareikalau
jami knygels “Kaip atgimti iš i 
įaujo”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries, 
P. O. Box 321, 
Oak I^awn, 111. 60154

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
•adėti teisininko Prano ŠULO 
įruoštą, — teisėjo Alphonse 
-VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’5 
šleista knyga su legališkomis 
ormomis.

Knyga su formonJk gauna, 
ta Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 
o. ILL. 60608. Kaina $3.00.

ne tą. kuri pasirodė spaudoje, 
tad būtų galima ją panagrinėti 
r paieškoti aiškesnio vaizdo.

Tikimės, kad ateity, geros va- 
žmonėms padedant, galėsi- 
patiekti daugiau informaci-

iOS 
ne 
os.

Tad iki sekančio karto.
Pasaulio Lietuvių Dienų 
Nesklandumams Aaiškint- 
Komitetas.

DAŽYMAS IR REMODE- 
LIAVlMAS '

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

Kainos labai prieinamos. J ■
GEDIMINAS BARANAUSKAS

4514 So. Talman Avenue
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas Ir Taisymas
2646 West 69fh StTMt į . 
TeL REcubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

U. ŠIMKUI
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood.' Tai. 254-7454 
C»:p pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS P0UCY
F. Zxpclii, Agent 
3208 ft 95th St ' 
Everg, Park, 111. 
60642, - 424 8654 I

State Farm fjre and Tasujfly tfrnpan?

f ~ ‘ ‘
ADVOKATŲ DRAUGIJA ?

V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS
2458 W. 69th S L

Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak.
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa

| arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000
-- - —?

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: dūo 9 vai. ryto 
iki 6 rak vak. Šeštadienj nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pesai susitarimą.

Te?. 776-5162 arba 770-516J
2649 West 63rd Street

Chicago, DI. 60629

d — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, December 16, 1980




