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PREMJERAS BEGIN NORI
ILGIAU VALDYTI

Dr. Kazys Bobelis, pajėgęs įtraukti VI.IKą 
į naudingą laisvinimą''darbą: .ŽENGIANT I NAUJUS METUS

JERUZAI
ro Begino vyriausybė jau neturi 
daugumos parlamente, tačiau 
nenori ankstyvų rinkimu. Jo rė
mėjai ragina ji laikytis iki lap
kričio mėnesio- Tuo reikalu bus į 
padarytas nutarimas sekančią į . 
savaitę. Beginąs neteko parla- ' 
mente daugumos, kai sekmadie-- 
nį atistalydic' finansų ministeris 
Yigael Hurviiz ir atšaukė Kafi 
partijos tris parlamento narius 
iš Likud bloko koalicijos.

Demokratinio Sąjūdžio aisto-j 
vai siūlė rinkimus liepos 16 č.j 
Tam sąjūdžiui priklauso prėnv | 
jero pavaduotojas Yigael Yadin.: 
Darbo partija siūlo rinkimus! 
pravesti 60 dienų laikotarpyje. 
Ji tikisi laimėti rinkimus. Tuo 
atveju jos pirmininkas Shimon L- 
Peres taptų premjeru.

Trečiadienio vakarą prezidentas Carteris per didesnes 
televizijos stotis atsisveikino su krašto piliečiais.

i PREZIDENTO KALBA KARTOJA VISOS DIDESNĖS PASAULIO STOTYS
EUROPA, AFRIKA, AZIJA PATARIA MOKYTIS 

Iš DEMOKRATINĖS AMERIKOS
WASHINGTON, D-C. Tre

čiadienio vąkar prezidentas Jim- 
mv Carter kalbėjo per televizi
ją visai Amerikai. Savo kalboje 
jis atsisveikino su viceprezi
dentu, kabineto nariais ir šim
tais pareigūnų, kurie kartu su 
prezidentu tvarkė visus šios ga
lingos valstybės reikalus. Di
džiausia padėka ėjo krašto gy
ventojams, kurie sudarė sąly
gas jam būti naudingu visai 
Amerikai.

ČIKAGOS MOKYKLAS UŽ
KLUPO AZIJOS GRIPAS

Pradedant Naujus Metus, VLIKo valdyba sveikina ■visus 
geros valios lietuvius, kur jie bebūtų: pavergtoj Lietuvoj, 
Sibire, Arktikoj ar laisvame pasauly.

Praėjusieji metai buvo sunkūs mūsų Tautai: pareikalavo 
daug naujų aukų, sukėlė didelį susirūpinimą ateitimi, kai Tė
vynėje mūsų gimtajai kalbai ir visai jaunajai kartai gresia 
nauji pavojai dėl rusiško ir bolševikišką imperializmo. Mūsų 
Tauta naikinama fiziniai ir dvasiniai. Mus džiugina tik rezis
tencinė nuotaika^ kuri apėmė ir jaunąją kartą: nepasiduoti, 
kovoti, neišnykti.

Pasaulis vis daugiau išgirsta pavergtųjų balsą. Jų kova 
ir kančios garsiai nuskambėjo Madride, vakariečių spaudoje 
ir radijo bangomis. Atrodo, kad esame naujų įvykių išvaka
rėse, kai pasauly jaučiamas atsipeikėjimas, realesnė pažiūra 
į padėtį ir noras kovoti, bet ne rezignuoti. Paskutiniai įvykiai 
Amerikoje ir Lenkijoje teikia pavergtiesiems daugiau vilčių.

Laisvame pasauly esą lietuviai turime nepavargti, ne
nustoti vilties, 
tikslo: Laisvės

sutelkti bendrai kovai jėgas, vedami vieno 
Lietuvai!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS
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PARTIZANAI

BRITAI PERTVARKO
PILIETYBĖS REIKALUS

LONDONAS, Anglija- — Bri
tų vyriausybė nutarė aptvarkyti 
savo piEetybėsr'reikalus, kurie 
pastaruoju metu jiems sukelia 
didelių neramumų. Iki šio meto' 
zisi britų kolonijų gyventojai 
skaitėsi britų piliečiais. Jie tu
rėjo labai plačias teises ir ga
lėjo ląisvąi įvažiuoti į Didžiąją 
Britaniją.

Premjerė Thatcher priėjo iš- 
į vados, kad britams nebūtų jo- 
I kios bėdos, jeigu įstatymas bri- 
l tų piliečius paskirstytų į grupes. 

Didžiosios Britanijos salų pilie
čiai turėtų platesnes teises. Jie 

.gimę Anglijoje ir. jie galėtų 
naudotis platesnėmis Anglijos 

1 teisėmis.
Kitų Didžiosios Britanijos vie

tų gyventojai turėtų kięk apri
botas teises. Jie turėtų pilnas 
teises tose vietose, kuri jie gi
mė, bet jų teisės būtų aprėž
tos, jeigu jie norėtų vykti į Ang
liją ar kitas Didžiosios Britani- 
jios v'etas. šį klausimą turės 
svarstyti britų parlamentas.

— Senatorius Percy nori gau
ti reikalingus teisme leidimus 
prez. Niksono ir gen. Haig po
kalbiams patikrinti. Jie įrašyti 
i juosteles.

—1980 m. amerikiečiai inves
tavo 1.7 bil. dolerių naujų naf
tos versmių suradimui.

GRUPELĖ LENKIJOS ŪKININKU PROVOKUOJA STREIKUS
LEŠEK WALESA PATARĖ DARBININKAMS NERUOŠTI 
STREIKŲ. BEREIKALINGAI NEPROVOKUOTI HUSŲ

VARŠUVA, Lenkija.’ - Orga-' —-------------------Ž
nizuoti Lenkijos darbininkai la-.
bai pasipiktinę RžišuV mieste
lio darbininkais, dirbančiais -10 
mylių atstumoje nuo Sovietų 
sienos. Darbininkai streikavo 
tiktai dvi valandas, bet jie pri

žadėjo ir toliau streikuoti. Jie 
reikalavo leisti penkiems mili
jonams žemės ūkio darbininkų 
suorganizuoti profesinę sąjun
gą be komunistų.

Lešek Walesa, įtakingiausias 
,Lenkijos darbininkų vadas, pa
reiškė, kad Lenkijoje darbinio-• 
kai nestreikuos- Jie nenori be 
pagrindo provokuoti Sovietų ka-Į 
ro jėgas, sutrauktas į Lenkijos laikomas Italijos šiaurėje, bet 
pasienį^ Romoje -Wlk;sa,;pakeis- į ketvirtadienio anksti rytą jis 
kė įsitikinimą, kad rusų karo buvo atvežtas beveik j Romos 
jėgos nesiverš į Lenkiją. Orga-: centrą ir paliktas automobilj’je. 
nizuoti Lenkijos darbininkai! Kalėjimų viršininkas d’Urso 
nekovoja prieš dabartinę Lenki-' buvo surastas Romos policijos, 
jos vyriausybę. Jie tik nori, kad Jis tuojau buvo'nugabentas į 
ta vyriausybė pildytų pasižadėJ centrinę stoti, apklausinėtas ir 
jimus, padarytus Lenkijos lai-; paleistas. Teroristai jam davė 
vų

PALEIDO KALĖJIMU 
VIRŠININKĄ DURSO

ROMA, Italija. — Ketvirta
dienio rytą Italijos teroristai, 
Raudonosios brigados nariai, 
paleido Giovanni d’Urso. Ji'e: 
tvirtino, kad d’Urso jau buvo 
nuteistas įnirti, bet kai du pla
čiai skaitomi Italijos dienraščiai 
išspausdino jiems pristatytus 

’brigados atsišaukimus, tai jie 
dovanojo kalėjimu viršininkiui 
j bausme ir išleido iš vietos, kur 
•ji laikė pagrobtą.
I Manvta, kad G. d’Urso buvo

statybos darbininkams.

DARBININKAI SUVAL- 
DYS PROVOKATORIUS

Iš UŽSIENIO . /
gos. Prez. Carterio administra
cija trečiadienį paskelbė, kad 
Salvadorui vėl pradedama teikti 
karinė parama.

Visų pirma siunčiama karinė 
parama už $5.1 milijono. Dides
nė šios sumos dalis bus siunčia
ma ginklais ir amunicija, gi už 
2.3 milijono dolerių bus siunčia
ma kariška medžiaga: unifor
mos, kariškos mašinos ir komu
nikacijos priemonės. $ 120,(100 
bus panaudota apmokymui ir 
JAV armijos mažos technikų 
grupės išlaikymui. Be to, Ame
rika paskolins Salvadorui dir 
Huey tipo kariškus malūnspar
nius. Kautynių . daliniai nebtr*

Oras'debesuotai, inyįuriuos.'>ru'hči*anif,' o' tik Ihsfriiktorių

WASHINGTONAS. — Praei
tą mėnesį buvo sulaikyta Salva
dorui parama dėl keturių ten 
nužudytų JAV vienuolių- Buvo 
įtariama, kad jas galėjo nužu
dyti vyriausybei palankios jė-

KALENDORĖLIS

Sausio 16: Bcrardas, Vydaitė, 
Surkantė, Romantas.
■ Saulė teka .7:16, leidžiasi 4:46.

grupės apmo'kyti naujokus.
Valstybės departamento kal

bėtojas pareiškė, kad praeitą sa
vaitgalį prasidėjusi kairiųjų 
grupių ofensyva parodė jų ge
resnį apginklavimą. Paimti do
kumentai rodo, kad jie ginklus 
gauna iš užsienio. Manoma, jog 
didžiausias ginklų tiekėjas yra 
Kuba.

Salvadoro prezidentas Jose 
Napoleon Duarte pareiškė, kad 
vyriausybės kariuomenė atmu
šė nemažiau 100 partizanų, ban
džiusių laiveliais išsikelti iš Ni
karagvos penktąją ofensyvos 
dieną. Iki šiol Vyriausyl>ės ka
riuomenė atmušė kairiųjų puo
limus prie dviejų4 provincijos 
sostinių, o prie trečios

Į kelias aiškias instrukcijas. Sa- 
jkoma, kad jis nenorįs grįžti prie 
! anksčiau turėtų pareigų. Gio- 
ivanni d’Urso buvo pagrobtas 

Lenkijos darbininkų tarpe eina'praeitų metų gruodžio 12 dieną,
kalbos, kad komunistai gali iš-1 Jis atrodė labai išvargintas, bet 
provokuo’ti rusus, kad jie įsi-j jo sveikata gera, 
veržtų j Lenkiją. Bet Lenkijos; 
uostų darbininkai labai gerai! 
pažįsta įvairių amalų darbiniu j 
kus. Jie žino, kuri grupelė gali 
streikuoti didesnei algai gauti, ir j 
kuri grupė gali streikais išpro-i 
vokuoti Sovietų karo jėgų inter-1 
vencija į •Lenkiją. " j . . Oi‘senatorius. Pirma Meta su 91 j *■

Lešek Walesa yra įsitikinęs, taškais laimėjo ('.ari Levin, de- 
kad negali būti jokios provoka-Įmokratas iš Michigano- Antrą 
cijos Sovietų kariams peržengti Į vietą užėmė pralaimėjęs rinki- 
I.enk i jos sieną. Jeigu paaiškėtų, I mus Gaylord Nelson (I)., Wis.) 
kad Lenkijos darbininkų tarpe!ir Paul Tsongas (D., Mass.), ga
lintų provokatorių, dirbančių su vę po 89 taškus. Po 83 taškus 
Sovietų žvalgyba, tai patys len- gavo Alan Cranston, Pat Leahy, 
kai tokius provokatorius labai Howard Metzenbaum, Ik,n Rie- 
lengvai suvaldytų.

Lenkijos komunistų partijos 
politinio biuro nary

KAIP A.D.A. VERTINA 
SENATORIUS

WASHINGTON. — Radikali 
Americans for Democratic Ac
tion (ADA) organizacija pa- 

! skelbė duomenis, kaip ji vertina 
.‘senatorius. Pirmą \iela su 91

— Paskutinieji ketveri metai 
mane įtikino, — pasakė prezi
dentas Carteris, — kad vidujinė 
mūsų krašto galia yra nekin
tama vertė mūsų principų ii 
idealų, politinės mūsų sistemo? 
pastovumas, išradingumas ii 
padorumas. Pirmiausia aš no 
riu tarti kelis žodžius apie spe 
daliausias šio krašto pareigas 
tas, kurias eina JAV preziden 
tas. Prezidentūros įstaiga yri 

. pati galingiausia pasaulyje, bei 
tuo pačiu metu ji yra griežčiau 
šiai suvaržyta Įstatymais i 
papročiais’.

- Kad Amerikos preziden! u r 
yra ,galingiausia džiaugias
visas pasaulis, bet kad JAV pre 
zidentūra yra labiausiai įstaty
mais suvaržyta, tie visi ameri 
kiečiai' žino,. Prezidentas laba, 
daug gali padaryti, bet Ameri 
šos -prezidentas irgi labai dam 
ko negali padaryti. R. Nikso- 
nas neteko prezidentūros vie 
tik dėl to, kad norėjo' preziden 
tūros galia pasinaudoti už įsta 
tymų ribos.

Europos, Azijos ir Pietų Ame
rikos valdovai turi didelę galią 
kaip ir JAV prezidentas, bet ji 
istaitymai taip nevaržo, kaij 
varžo Amerikos prezidentą.

Prezidentas Carteris primini 
ameiRiečiams ir visam pašau 
liui, kad reikia rasti priemonių 
atomo energijai suvaržyti. J 
gali būti naudojama pramonė 
reikalams, bet negali būti nau 
dojama karo reikalams. Prezi 
dentas taip pat priminė visiems 
kad galią turintieji privalo' da 
ryti viską švietimui plėsti. Da 
bar yrį jlar daug žmonių pasali 
lyje, nemokančių skaityti ir ra 
šyli, ir negalinčių pasinaudot.

gle ir Paul Sarbanes.
Sen. Barry Goldwater nebal- 

ys K. Barci-! savo už nė vieną ADA organi- 
kowski tvirtina, kad Solidaru-j zacijai patinkantį įstatymą, dėl 
mo unijos dešinysis sparnas; to negavo nė vieno taško. Tik po 
tiktai stengiasi pakenkti vy-Į šešis taškus, gavo Gdrdon Hum- 

-.u-.dnlv., o prie Irečios darJriaosybei. Jam buvo atsakyta, phrey (R., N.H.) ir John Tower 
vyksta mūšiai. Juose dalyvauja kad J Solidarumo uniją sulindę (respublikonas iš Texas)-

HAROLD BROWN 
’ Secretary of Defea>»

-Affierikos-^-wmijes rimrtraktorių 'komunistai bandd provokuoti _n.
apmokyti parašiutininkai*ragina prie naujų streikų-

Krašto apsaugos sekretorius
* Harold Brown gavo iš pre

zidento J. Carterio laisvės 
mędąlį UŽ didelį pasidarba- 
vlrną JAV Ir pasaulio laisvei*

Čikagos mokyklų vedėjai pra
neša, kad dėl gripo į pradžios 
mokyklas neateina 10% moki
nių. Aukštesnėse mokyklose ser
ga net 15 uuoš. mokinių, gi kai 
kuriose priemiesčių mokyklose 
klasių nelanko net pusė moki
nių. Normaliai klasėse nebūna 
2.7% mokinių.

Cook apskrities Sveikatos de
partamento direktorius dr, K. 
Scott pareiškė, kad Bangkoko 
gripu pradėjo sirgti suaugę, o 
dabar daugiausia serga jauni. 
Jie apsikrečia klasėse.

CHRYSLER GAUS $400 
MILIJONU PASKOLĄ

WASHINGTON, D.C. — Vy- 
dausybė nutarė garantuoti 4C0 
milijonų-dolerių paskolą Chry
sler bendrovei- 1979 " mietais 
Chrysler bendrovės nuostoliai 
siekė $1.1 bil., o 1980 metais 
bendrovės nuostoliai siekė $1.7 
bilijono. Bendrovės vadovybė 
sieks susitarti su darbininkų 
inija, bankininkais ir įvairiais 
žaliavos tiekėjais, kad bendovė 
galėtų tęsti darbą ir išvengti 
bankroto. Chrysler bendrovės 
serai gerokai nukrito, bet pir
mininkas lacoca vra įsitikinės, 
kad bendrovė atsigaus. Praei
tais metais nuostolių turėjo ne 
vien Chrysler, bet ir Fordas bei 
General Motors korporacijos.

— Italijos policija imsis nau
di priemonių Raudonosios bri
gados nariams išgaudyti. Ji ži
no teroristų darbo metodus.

.vietimo vaisiais. Vyriausybės, 
jų tarpe ir Amerikos, turi imtis 
irieinonių švietimui plėsti ir 
diprinti. Prezidentas Carteris, 
itsisveikindamas, pabrėžė, k ad 
reikia gerbti pagrindines teises 
visuose pasaulio kraštuose. Kol 
raidžios neišmoks gerbti pagrin- 
linių žmogaus teisių, tol bus pa
rojus taikai ir kūrybiniam 
larbui.

Prezidentas Carteris asmeniš
kai padėkojo visiems atsakin
giems pareigūnams, kitiems 
aiškus parašė, l>et jo mintys 
pie Amerikos prezidentūros 
u varžymus įstatymais ir už lais- 
/ę kovojusios Amerikos papro- 
iais labiausiai buvo kartojamos 

Vok i e t i j oj e, Didž i < j o j e Bri tani- 
joje, Prancūzijoje. Švedijoje, 
keliose Azijos ir Afrikos valsty
bėse. Vokiečių radijas pastebė
jo, kad Hitleris padarė didžiau
sią žalą Vokietijoje dėl to, kad 
statymai neapribojo ju galios.

Jdomu, kad visa eilė radijo 
dočiu, smerkusių Amerikos pre
zidentus, jų tarpe ir dabartinį, 
labar pabrėžia, kad JAV pta- 
tyniai neleidžia prezidentui sau
valiauti. fialų gale suprato pre
zidentą Carterį ir Irano vyriau- 
sylię pagrolię mulos. Pats ( ho- 
meini patarė daryti nuolaidas 
ir greičiau paleisti be teismo su
laikytus amerikiečius.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

mitai Sausio 16, 19X1

Klausimus ir medžiagą slysti; 4436 S«. Washtenaw, Chicago, IL

KODĖL TESTAMENTĄ REIKIA TVIRTINTI 
TEISME

- testatorius savo turtą nori ptJeigu ži
bet kuriam asmeniui, tai jis turi nebijoti tą tęstame: 
patvirtinti (probate) valstijos teisme. Priešingu atv 

- žmogaus turtas gali atitekti kam nors kitam, be tu 
savininkas noro. Bet kuris metodas, panaudotas išv 
gimui patvirtinti testamentą teisme, išauk a tam. tik 
legalines konsekvencijas, kaip antai — skirtingas iš 
vas. Pavyzdžiui, jeigu patarta naudotis vadinama “jc 
tenancy forma, suprantant, kad tai galima išvengti 
tvirtinimo (probate) teisme išlaidų, bet tada reikės i 
kėti kitus mokesčius arba gali atsirasti teisinės kliu! 
Jeigu jūsų patarėjas negali paaiškinti šių galimų pas 
mlų, tai nesinaudokite jo patarimu.

Labai dažnai nekilnojamo turto pardavėjai <rea 
riai), stakų brokeriai, “mutual” fondų pardavėjai ir b 
kų tarnautojai nežino arba mažai jie informuoti apie 
sinius Įpainiojimus dėl visų teismo (probate) patvirt 
mo išvengimo (avoidance) priemonių ir yra majai kv 
fikuoti šioje teisinėje srityje. Jūs galite būti lengvai ap
gautas, jei jūs klausysite jų arba seksite jų patarimais. 
Toki patarėjai, kurie sako, kad surašytą testamentą nė
ra reikalo tvirtinti probate teisme, jie patys nežino ką 
tas ateityje gali reikšti. Tik negalvojantieji gali norėti 
ką nors gauti už nieką, besinaudodami nerimtais pa
tarimais.

Šiuo atveju yra trys galimybės, pagal kurias jūs 
galite išvengti teisme tvirtinimo. Pirmoji iš jų ,vadina 
ma “outright” dovana. Reiškia, jūs išdalinate savo tur 
tą dar-tebegyvendamas. Antroji pati populiariausia, 
ir ji vadinama “joint tenancy” su teise sutuoktiniui tur
tą palikti (right of survivorship). 0 trečioji — taip: pat 
labai populiari yra tikrai neteisingos dvi trusto formos 
iš kurių šios: a) taupmenų sąskaita, kurioje jūs save 
Įrašote patikėtiniu (rustee) kokiame nors kitam asme 
niui ir b) vadinamas “mutual” bendrinis) fondo trustas.

Daugiausia testamento teisme (probate) tvirtinimo 
vengimo (avodance) būdų atvejų tuojau mokėtini do 
vanų mokesčiai. Jūs, kaip dovanotojas, privalote su
mokėti mokesčius. Daugumoje teismo vengimo patvir
tinimo atvejų padidėja mokesčiai, kai jūs iškeliaujate 
amžinybėn. Visdėlto, didžiausias neteisingumas pasireši 
kia tame, kad teisme tvirtinimo vengimas daugiausia 
suvaršo jus naudoti savo nuosavybę ir dar jums tebegy
venant.

NIAGAROS KRIOKLYS

džioje per 3 sekančius mene- 
į sius jūs galite .siraiyti | Medi- 
, care nedicinos apdraudą. Jū-' 
| sų Medicare pradėtų veikti tik 
š. m. liepos mėnesį. Jeigu jūs 

i įsirašysite dabar, jūsų mėnesi- 
' nė premija bus padidinta 10 
proc. sekantiems 12 mėn. lai
kotarpiui.

Jei turite Soc. See. reikalais 
• klausimą, rašykite: Social Se- 
! eurity Office, 4858 S. Ashland 
į Ave., Chicago, 1L. Jei tais rei
kalais norite gauti atsakymą 

I lietuvių kalba, rašykite: L. B. 
! Socialinio Klubo reikalų ve- 
1 dėjui A. Čepuliai, 3261 South 
i Halsted St., Chicago,IL. A.Če- 
pulis vyr. amžiaus žmonėms 

i ir nedarbingiesiems užpildo 
i vadinamą Circuit Breaker II- 
i linois Department of Revenue 
I Tax Relief Claim for
for Senior Citizens and 
led Persons, formą.

Grant
Risafb-

gauti
se-

(Bus daugiau)

Dasiprotėjo
Ei, kūnini, tavo v'št 

lai ateina i mano d ima.

į — Aš tą žinau.
— Iš kur?

nuo-, — Nes jos niekados nebe-
* grįžta.

Medication Education

. Gydytojo pareiga - padėti žmonėms
— Jeigu medicina daugiau| 

neturės gero tikslo — padėti 
ligoniams ir kenčiantiems 
žmonėms, ji neteks savo dva
sios,' pasakė prof, žerom 
Ležcn, prancūzų medicinos 
švyturys. Medicina, netekusi 
gerosiom sielos, ji taps be abe
jo pirmuoju simptomu tragiš
ko žmogaus likimo.

Pagrindinės genetikos žino- 
<:s, mokslinio centro direkto- 
ius, daugelio užsienio akade.

prof; Ležcn, spe- 
geriausiu pavyz

džiu studijuodamas žmogaus 
hormonus. Aprašė tą ligą, pro 
f Ūsorius Ležen jiavadino jąi
"‘trisomija 21”. I

Pasisakydamas prieš garsaus 
pediatro profesoriaus Minkos- 
ki , viešai rekomendavusio; 
“nepratęsti gyvenimo kai ku-1 
irių nenormalių žmonių, pa-’ 
žiūrą, profesorius dr. Ležen 

j u d ė j i 111 ą ? k u ris va di- *
"Palikite juos gyventi”.

‘‘Match”.

i
mijų narys, 
cializuojasi

i'.ama>
Prancūzų žurnalo

aiškino pažiūrą.
m. pradžiuk* Vokie

tijoje —teigia profesorius, —

Medicines Work Best With Patient Know-How
Are you over 60? If you 

arc, you probably have as 
many as 13 prescriptions filled 
each year. In fact, people 
over 60 take about two-and-a- 
half times more medication 
than young people. The rea
sons are many, but primarily, 
as one gets older, the body 
is subject to more chronic 
illnesses.

pradėta naudoti, taip vadina
mas "lengvos mirties” būdas’’, 
šitokiu būdu kai kurie vokie
čių psichiatrai likviduodavo 
šisofrenikus, kuriuos jie laikė 
nepagydomais ligoniais. šita 
baisi praktika po to buvo iš
plėsta kitoms ligonis, ir to re
zultate buvo sunaikinta 60,000 
žmonių. Tokiu (pavyzdžiu, me 
dicinoje buvo sudarytas pre
cedentas: vokiečių gydytojai 
iškėlė principą, kurio dėka 
buvo galimybių sunaikinti ne
pagydomus ligonius. Kada 
nacistai paėmė valdžią į savo 
rankas, jie pradėjo palaikyti 
šitą praktiką tuo pagrindu, jei 
gydytojai nužudo, tai kodėl; 
gi nežudyti nacių valdžiai?! 
Tai buvo viena iš masinio nu-j 
žudymų politiniais ir rasiniais? 
sumetimais pagrindų.

Naciai pirmieji nužiuj 
dymą įvedė į sistemą. Kadai 
medicina praras pagarbą žino į 
gaus gyvybei, tada ji nu-į 
>tos gyvavusi ir pavirs į pap
rastą biologini reiškinį Jeigu 
medicina atsisakys padėti

• tiems, kad iš prigimties turi 
bet kurių trūkumų ir silpnas.;

i kurių niekas nesigaili, lai .je- 
; dicina nustos savo dvasios. *

Kai kurie gydytojai me 
šė pasiūlymų žudyti defekti- 

vaikus Neseniai anglu

metais, bet mes turime 
ti, kad kada nors tai galėsime 
padaryti. Jeigu civilizacija ne 
taps technokratija, skatinan
ti žudyti pasiutimo liga sergan 
čius senius ir ligonius, ta tech 

į antihuma- 
šiuo atveju 
ligonius ra-Į 
visada busi 

bet gydytojų prievolė t 
sako: — Mes jūsų nie- 
nepaliksime, — pasakė 
dr. Ležcn. MaUd. Š-nc

tikė- mažinta nu<> 5.25 proc. iki 3.25

A

Thanks to modern medi
cine, many previously fatal 
and disabling diseases can 
be controlled. Yet the very 
medications that must be 
taken often can cause prob
lems. You, as a patient, caa 
make sure that the medica
tions you take are doing yoa 
the most good by fully 
understanding how and why 
you take them.

You can begin to develop 
gaod medication habite by 
making a list of all the med
ications that you now take» 
You should know what tho 
medication ix, whX it is for, 
and bow often you should 
tike it. This might seem sim-

doctor to have your medi
cation information. If your 
doctor does not know all the 
medicines you take, he may 
prescribe the same medicine 
or a new one that mignt, 
when taken with your others* 
cause serious interactions. 
You can protect yourself 
from such inadvertent errors 
by keeping'an up-to-date list 
of the medications you take.

If you don’t know the 
names of your medicines, ask 
your pharmacist to list them 
for you. Then keep the list 
with you as a quick reference 
whenever you see a doctor.

Another way in which you 
can help your doctor help 
you is to make sure that 
you understand when you are 
to take your medication. If 
you are not sure what your 
doctor’s directions mean, ask 
him. If the label on your 
prescription is not clear, ask 
your pharmacist to explain 
it to you. Some medicines 
are affected by food and

be on «npty 
sKmaeh because food will 
interfere with tto absorption 
of the drag and make it less 
effector On the other hand, 
mme ahould be taken with 
feed to prevent etaeneeh

when you should take your 
medication.

These are just some of the 
things you can do to make 
sure your medication does 
you the most good.

Keep these points in mind, 
too:

1. Don’t swap medicines 
with a relative or friend. 
Even though your symptoms 
may seem the same, remember 
that prescriptions are tailored 
for each individual.

2. Avoid alcoholic bever
ages when taking any medi
cines.

3. Give your medicine time 
to work. Don’t stop your 
medicine just because you 
start feeling better. Stopping 
too soon may cause a relapse.

4. If you have missed a 
dose of your medication, 
don’t try to catch up by 
doubling the next dose on 
your own.

5. Be particularly careful
when driving a car or oper
ating machinery while taking 
prescription drugs. Some 
medications may make you 
drowsy. į

Recent governmental and • 
clinical studies have shown j 
that there is a major need to 
inform people, particularly 
older people, about good med
ication habits To fill this need, 
Roche Laboratories, a division 
of Hoffmana-La Roche Inc., 
has developed a nationwide 
public semes program, caBed

specialist about the mediea* 
tin ns they already most takfe

It tot yow

Education If* 
at your doctor** edited M t

nok rali j a pavirs 
ninę civilizaciją; 
bus sveikų prieš 
sizmas. Pasaulyje 
ligonių 
jiems

p n. f.

proc.
Vad. sales mokestis Down

state mokestis sumažintas nuo 
4 proc. iki 3 proc.

Ne maisto dalykams kaip 
antai už muilą, lualet. popierį, 
už alkoholinius gėralus ir kos 
metiką, mokestis pasilieka 
toks pats 6 proc. Cook apskri- 

• tyje, 5.25 proc. vad. collar” apT 
skrityje ir 5 proc. Downstate.

KL. Mes turime teisę 
vadinamą “senior citizen^ 
wer service charge” sumažini
mą. Kai aš buvau nuėjęs į Chi 
cagos City Hali apmokėti už 
sunaudotą vandenį sąskaitą, 
tuo metu man buvo pažadėta, 
kad aš gausiu vad. sewer” mo 
kesčių permokėtą sumą atgal. 
Bet iki šiol negavome jokios 
permok, sumos atgal. Dabar 
Water dept grąsina mums iš
jungti vandens tiekimą, jei lai 
ku nesumokėsime prisiųstos už 
vandens naudojimą sąskaitos. 
Kur tuo reikalu reikia mums 
papildomai kreiptis?

Mr. ir Mrs. A- I.

ATEINANTIEMS LIGONIAMS 
FANTUS KLINIKOS 
GERAI PATARNAUJA 1

CHICAGO, Ill. — Pr. metų- 
paskutiniame ‘‘Naujienų’’ So-’ 
cialiniame ir darbo skyriuje 
tilpo žinutė, kad prie Chicagos 

.’’jJ Cook apskr. ligoninės veikiau 
i čios ateinančių ligonių Fantus 

„ ! klinikos blogai aptarnauja pa 
cientus.

Dabar gavome kitą žinutei 
apie tas pačias klinikas. Ta ži
nutę ištisai spausdiname.

— š. m. sausio 7 d. aš, bū
damas pensininkas, pritrūkau 
man prirašytų vaistų, o mano 
nesį. c

i
1 n i us
; medicinos žurnale ‘Lancet’ bu-
. vo išspausdintas anoniminio
5 gydytojo straipsnis, kuriame 

jis veronali) pagalba nužudoj
į vaikus, •sergančius ‘lrisomi-i

i viena F autu s C <-
apie savo bėdą papa 
aukšto registratorei.; akojau I

Ji mane pasiuntė į klinikos III 
aukšte ' esantį bendrosios me
dicinos skyrių. Ten savo bėdą 
papasakojau 
nos seselėms, 
klausė mano 
dės ir kokiu 
kati. :

i , .Į u jo pavardę ir

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

KADA REIKIA ĮSIRAŠYTI 
MEDICARE APDRAUDA?
KL. Pasakykite man, kada 

reikia įsirašyti į Medicare ap- 
d ra ūdą? Kai aš pasiekiau 65 
m. amž., aš nusprendžiau įsi
rašyti į Medicare medicinos 
apdraudą. Vėliau, kaip aš pa
keičiau nuomone, man paniš
ki nta? kad aš negaliu kreiptis 
kada noriu, kadangi tuo metu 
negalįs įsirašyti. Iš tikrųjų ka
da yra tikras laikas dėl įsira
šymo? Petras L-kas

I

ATS. Edward A. Quigley, 
Sewers komisionierius, prane
šė, kad jus užjaučia ir kad jū
sų lengvatos aplikacija yra 
patenkinta ir^ Wd sumokėti 
mokesčiai ąž 1980)-metus, bus 
atskaityti iš 1981 m. sąskaitų, 
už vandenį ir “sewers”.

Bausmė be naudos
— Ar kaltinamasis turi ku

rių nors palengvinančių aplinky
bių? — kreipiasi teisėjas į 
tiriamąjį prieš skirdamas 
bausmę.

— Taip, pone teisėjau.
20 kartų buvau baustas ir 
ko nepadėjo.

kal- 
jam

Jau 
nie-

Nusistebėjo
Mažas Petras išeina pavaiką 

čioti su savo motina ir pamato 
juoduke, maitinančią kūdikį;

Petras atidžiai pažiūri į kūdi
kį. paskiau kreipiasi į motiną:

— Mamyt, žiūrėk, toks ma-
Kiekvienų metų pra- žas, o jau geria juodą kavą!

Aras ir vištos
Norėdams.gražią dieną pasvajoti, 
Sumanė aras padebesiais skrajoti. 
Plasnojo jis tenai, kur žaibas gimsta, 
Kur jo širdis vienatvėje nurimsta.
Pavargęs pagaliau nuo saulės šilumos, 
Jis leidosi žemyn, nutūpdams ant tvoros. 
Nors taip menka lakta arams ir negarbinga, 
Bet kartais užgaidų ir jiems nestinga.
Nėra žinios, kokios mintys Į galvą jo užėjo, 
Bet ten neilgai jis tupėjo, 
Ir perlėkė ant gretimos tvoros, 
Kur vištos kapstėsi pašonėj ant kalvos. 
Viena višta kitai kalbėjo: 
“Negali nieko būt kvailiau, 
Kaip garbinti arus už mus daugiau.
Mes irgi turim snapą ir sparnus, 
Ir akys jų panašios kaip pas mus. 
Kad jie skrajoja taip žemai, 
Tai tu dabar pati matai.
Jei aš tik panorėčiau, 
Ant tos tvoros ir aš užlėkčiau”.
Išgirdęs tuos žodžius, mūs aras tuoj prabilo: 
“Sakyk, ar lig debesų višta kada pakilo? 
Arai gi nuolatos padebesiais skrajoja, 
Ir tik labai retai tvoras paliečia jųjų koja”.

dviem medici- 
Viena seselė pa
gydytojo pavar
as vaistų pritrū- 

Aš pasakiau mano gydy- 
• širdies skaus

mą prašalinančius vaistus 
kurių pritrūkau, o nuo bron
chito neturiu spec, skysčio. 
Kadangi mano gydytojo ne
buvo lai tos med. seselės pasi
tarę ir dar paklausė tame sky
riuje budinčią gydytoją, tiems 
vaisiams mažą dozę išrašė ir 
mano įteikė receptą, nurody
damos kur aš tuos vaistus ne
mokamai gausiu.

Viena med. seselė, pamačiu
si, kad aš snukiai alsuoju, pa
siūlė man nemokamą Irans. 

neinn I P^rtadją į namus. Aš padėko- 
AJ patieksiu čiaširdį, pa. 

f sakia i, kad mano kaimynas 
{mane parveš.

B ri gh ton p a r k iet i s A11 zys

j imu ir jų užjautimo žudyti ne

gijos pažiūrą ir įstatymą, 
yra msikallimas. Niekas 
turi tcisC 
gau^.

tai 
ne

atimti gyvybę žmo-

kū likis yra sunkiai! 
savyje turi žmonis-1 

kus chromosonins ir niekada 
nevirs T kopūstą. Kaip sunkiai 
sirgtų pacientas., jis pasilieka 

mi tvėrimas,
gyvenimo paša

sergąs, jis

ir jožmoniškas
•negalintu iš 
liuli kaip blogą žolę.

Medicina padare 
žn stebuklų.

Msloriuį pavyzdį. 1H10 Ui.
filontmpas siūlė 

Prancūzijoj j^uiyiųą 
ūžiantį užmušti 
sĮrguMus į 
i fe n s baime 
(linu 
<i

i

išleisti 
drau- 

žjnoncs, $u- 
gidrordbija vao- 

Ir kas pasidarė? 
Lui Pasteur, kurk išra 1 * 

priHACifui vaistus 
JaLut. k/uhi H.

hh piisiulyinus sunai- 
i ūkini <crga hciu> Ilgo 
ign mes nemokti$v. 
f c k i \ aik u* 1 M3!

MAISTUI IK
SUMAŽINTI MOKESČIAI
Nuo praeito

Tlinois valstij 
mokesčiai maišini i- vaisiams.

Xxiok apskrityje mokestis 
sumažinta nuo 5 proc. iki 1 
proc.

ketvirtadienio 
c sumažinti

Du Page Will. M< 
ir K;in apskrihsi

Žmonių gabumus kai svarstau 
.Nedrįsk silpnumus jų per daug nupeikti, 
Nes tie silpnumai jų yra vieni niekai. 
Kurie jų vertingumo negal paneigti.
Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kairu $3.)

January n>, UKU
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V. Z. K-as

LUKIS IR GEČYS PUOLA VEIKĄ
1979 m. gruodžio 17 di:ną per 

Vilniaus radijo užsieniui skirtą 
programėlę žurnalistams Jonas 
Lukis, savo pranešime “Praei
ties šešėliai”, specialiai “pasvei
kino” VLIKo seimą Baitimorė- 
je. Dviejų nuomonių negali būti, 
kad Maskvos tarnams VLIlias 
yra priešas, kuris vadovauja 
laisvėto pasaulio lietuvių išeivi
jos visuomenei pavergtos Lietu
vos laisvės atstatymo kovoje, 
vadovauja ir koordinuoja lais
vinimo darbus visų veikiančių I 
organizacijų. Tad piktų žodžių 
pranešime, Jonas Lukis puola 
VLIKą, jį sudarančias organiza
cijas ir veikėjus, palygindamas 
VLIKą fizine prasme, kad jo 
sėkmingumas yra toks, kaip jo 
vadams suarti mėnulio- kalnus. 
Kaltina f a 1 s ifikavimu žinių, 
šmeižimu; žemiausios rūšies j 
antitarybiškumu, tarnaujančių j 
svetinių šnipų agentūroms, pri
klausymu špionažų tarnybai. 
Klausia, nuo ko yLIKas nori iš
vaduoti Lietuvą, ar nuo savo 
žmonių, kurie Lietuvą valdo 
jau;40 metų?

Nėra nuostabu, nesudaro 
Staigmenos ar netikėtumo, įvai
riausių spėliojimų, kiršinimų ir 
neapykantos, kad tokius kaltini
mus girdime iš Vilniaus per ra
diją. Ten draskosi ir plėšosi-, 
puola, priešas. Už puolimus pa
samdyti tarnai gauna judo gra
šius. Tačiau, kada 1980 m. gruo
džio' 5 d. “Darbininko” Nr. 49 
buvo atspausdintas Alg. Gečio 
straipsnis išvakarėse VLIKo sei- 

,mo Toronte, Kanadoje, užvardi
nant jį “Vliko seimui Toronte 
susirenkant”, nerandi atsakymo, 
negalima suprasti, kad žmogus, 
būdamas laisvėje, pasitraukęs iš 
Lietuvos nuo komunizmo" baisu
mo ir išgelbėjęs savo asmenį 
nuo komunistų sunaikinimo, ga
lėtų piktžodžiauti ir kenkti, ar
dyti Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (VLIKo) vie-' 
ningumą, trukdyti solidarumą ir j yra absurdas, 
kietą kovą, kuri skirta tik pa-Į klausti Gečio ir jo kompanijos 
vergtos Lietuvos išlaisvinimui

verčia 
šventa'

SOFIJA PACEVIČIUTĖ

Reikalingos maisto dalys, kurios senstant 
apsaugo nuo senėjimo žymių

NUTRIENTS TO AGE WITHOUT SENILITY
by Abram Hoffer, M D., Ph.D., and Morton Walker, D.P.M.

(Trumpa santrauka)

Ir kas nesuprantama, ir ap
supta paslaptimis, kad ne vie
nas taip dard, bet ir daugiau.1 
Kai kas iš tokių jau žinomi, 
kaip Gečys, Gaila, Nainys, Ka
ntautas, Gureckas ir visa eilė 
ikitų, vadinamų frontininkais ir 
^iek tiek jų šalininkų. Labai pla-! 
tus ir atviras gaunasi klausimas, i 
dėl ko ir kas tą daryti 
laisvus lietuvius, kurių 
įpareiga ne griauti ar
iVLIKą, ALTą ir kitas laisvini- 
mo organizacijas, bet prie jų < 
darbų prisidėti ir padėti Icisvi- ■ 
.limo darbą dirbti ir skatinti 
kiekvieną lietuvį prie to darbo ‘ 
prisidėti ir visomis išgalėmis 
remti, aukoti ir aukotis pag.,1 
savo išgalę.

Atsakymu surasti nėra leng- ■ 
‘ _ *,1 va, tik nujauciania, kad nemažą ‘ 

vaidmenį čia vaidina žmonės, į 
į kurie save pervertina ir nevali į 
pažaboti savo ambicijų, noras ! 
vadovauti, turi įtakos ir patrau
kimo surenkamos laisvinimo. 
reikalams gausios aukos. Tektų { 
<on kategorijon įtraukti ir kele
tą rėksnių vadukų, kuriuos gali 
stumti ir svetimos rankos, susi
painiojimas nešvariose kombi-1 
nacijose, iš kurių nesusitepus 
išeiti švariam pačiam ir nesu
tepti savo ir šeimos garbės daž-į 
aai pasidaro neįmanomas toli- i 
mo’ įklimpimo balose.

Negali būti pasimetimas, bet 
tik sąmoningas darbas, kada vi
siems yra žinoma jau dešimti
mis metų, kad VLIKas turįs tau- i 
tos laisvinimo darbams vykdyti ] 
:r kovos veiksmams koordinuoti 
demokratinių seimų ir Lietuvos 
politinių partijų mandatą, vė
liau atsiųstą ginklu kovojančių 
krašte lietuvių mandatą, paga- j 
liau ir pogrindžio žmonių, gru-» 
pių bei, disidęntų^ pareiškimus, 
kur suteiktas VLIKui ir tų pa
vergtos Lietuvos kovotoju man-F ..... .. . . A. •>; privilegijos reikalaujanti Bendri a tas. c .T L . ruomene.Labai nesuprantama, tiesiog J ,1 . , ’ . " 1 ikekite manimi, kad neuz-bet reikia pa- . , .. t1 Į truks perilgai ir išeivijos lietuvių 

visuomenė neleis LB-nei kalbėti 
jos vardu, nusibos klausyti pa
gyrų ir save liaupsinimų, pasa
kys “Gana!”, kaip pasakė šių 

J metų prezidento rinkimuose de- 
Į mokratams, kad gana. Vadukai 
nuleis nosis, bus didelė gėda ir 
tai spaudai, kuri leidosi vedžio
ti už nosies skelbiant “gabiai su- 

; redaguotus” pranešimus ir gar
sias rezoliucijas.

Atrodytų, kad rimtai svars- 
j tani, ir tautos laisvės reikalus 

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS fe,e«- 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, zistencijos laisvinimo pareigos 

tašku, tokius pašaipos nuopel
nus VLIKui klijuoti prie gar- 
bingo vardo, reikėtų sakyti, kad 1 
ir tie žmonės, jų talkininkai ar 
simpatikai galvoja klaidingai, 
jų siekiai ir darbai yra smerk-, 
tini ir neaiškūs, neturi jokic’s 
garantijos, kad jų ardymo pas
tangas galima būtų priskirti 
prie pavergtos Lietuvos išlaia-

i toms organizacijoms,

nandatas trukdyti L.isvi Jmo 
larbuosa VLIKui, ALTai ir 1:1-

lyJ jų 
vieningumą, solidarumą ir grob
ti laisvinimui skirtas aKkas sa
vo reikalams?

Negali būti kalbos ar disku
sijų apie tai, kad lietuvių tauta 
atimtų laisvinimo’ kovos manda- 
tą iš VLIKo ir jį perduotų išei- 

}'vijoje VLIKo sukurtai LB, 
yra tik eilinė organizacija, 
ir daugelis kitų veikiančių
vjoje. Tokie du susivienijimai 
tikrai turi daugiau narių kiek
vienas atskirai, kaip mandato ir

kuri 
kaip 
išei-

kokios tautos jiems suteiktas

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.

UŽ 10 DOLERIŲ.
Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati 

nimo vajaus talką!

Pr enumerator pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytąją 
reikalai* prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

• U anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede doL
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------- -
Adresas -

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ------------------------------
Adresai_______________ :--------------------

., kuri#

Sponsoriaus pavardė, vardu Ir vietovė

• Ha tinimo 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 vardas ___________

Statuto vidaus procedūrinėmis • 
“Skylėmis” irgi kombinatoriams 
nepavyko pakenk.i VLIKūi. Už 
visų VLIKui pakenkimo ir su- 
bendruomeninimo nugaros sto
vėję frontininkai su PLB ir jb 
padalinių smegenų trestu, čia ir 
išaugo “savųjų” pyktis, kuris 
nesibaigia, o pr eš daktarą Bo
belį, prieš VLIKo seimą Toron
te, PLB buvo paleisti visi sun
kėji ginklai ir įkinkyti visi pir
maujantys “politikos ekspertai” 
su Jų vadovu A. Gėčių priešaky- 

į je. Iš VLIKo seimo eigos Toron- 
i te aprašymų, skelbiamų Naujie- 
j ienose, atrodytų, kad seimas 

i pavyko gerai, dr- Bobelis liko 
■ perrinktas VLIKo pirmininku, 
I savo pranešimu atskle'dė ir da- 
l vė atsakymą ir kraikams, ir kai- Į 
l tintojams, ir laimėjo visuomenės 
simpatijas ne tik Kanadoje, bet 
ir JAV bei kituose kraštuose-

Pamatysime ko’ ivs kaltini
mus VLIKo šeiriui "suras Gaila, 
kaip gerai pariskardono save su 
“šešėliais” apie VLIKo seimą 
Baltimorėje, kurio šešėliais ma
žai kas susidomėjo, bet daugiau 
jam atsakė spaudoje kritika. .i

Bus ir Gečiui panašiai, nes jo .
rašinys pilniausiai atitinka dr, ’nvazUos Į Afganistaną ir lietu- 
Bobelio' pranešime paminėtai v’aills 1980 metais susilaikyti 
kategorijai: “...pagaliau Gečio nuo važiavimo į .pavergtą Lie- 
straipšnis “Darbininke” 1980, m. ‘ ^uv^’ kada Maskva iškilmingai 
gruodžio 5 d. “Vliko Seimui ,To- šventė Lietuvos išlaisvinimo 
ronte susirenkant”. Perskaičius metų sukakties minėjimą 
šį ir visą eilę panašių straipsnių, ) ^as nutarimas paskelbtas sau- 
kyla mintis, kam šių straipsnių . s’° būtų atšauktas.

■ - — — I Negirdėjau,, kad VLIKo sei-
- - •'■■ ■ - - -- . mas Toronte būtų Gečio uitima-
nepriklausomvbės atstatymo?” > kūną priėmęs ir nusižeminęs 
(Naujienos, Nr- 245). Užtenka ' įvykdęs. Jis suranda, kaip “poli- 
pasiskaityti Pasaulio Lietuvį,! ekspertas , kad to nutari- 
kur PL Bendruomenės vadovai, T° P^n^°rniav'mu JAV prez- 
ne slapčiomis, dangstydamiesi,' Carterio, VLIKo pirmininkas

į būtų paklydęs diplomatinėse są- 
' vokose ir “Lietuvą įrikiavęs į 

zicijoje RLB ir jų vadovus bei, ^ov- ^-gą ’.
eilinius narius. Ir tikrai nežinia j' skaitytojams pateikiu kalti- 
dėl ko ir už ką. įnamąjĮ aktą, kaip jį radau

Gal dėl to, kad pasisako prieš spaudoje, o Gečio rašinys skam- 
jų darbus, veiklos metodus, ku-. ba taįp: “Anksčaiu minėtas sau- 
rie, kad savo straipsniuose ir sį0 į7. atsišaukimui dar "ne
pasigyrimuose kalba ir šūkauja, spėjus būti paskelbtam mūsų 
jog yra išrinkti teisėtais ir de-' spaudoje, tos pačios dienos laišl 
mokratiniais rinkimais, bet tik- į-u VLIKo pirmininkas dr. K. 
renybėje lietuvių visuomenei pu- J Bobelis 'painformavd JAV prez. 
čia į akis miglas. Jie yra iš-, j Cartęrį, kad “VLIKas apelia- 
rinkti ar išrenkami tik naujo-• v0 j yįsus laisvus lietuvius boi- 
sios demokratijos’ principų įsi- kotuoti keliones į Sov. S^ga, kol 
vestomis “laiškų demokratijos ■ sovietai paklus (shall live up 
balsavimo -taisyklėmis, kur įoy tarptautiniams Įsipareigoji-

. -. mams”. Komentarus dėl “diplo-
dar negimę, nesiregistravę, apy- ’ matinėse sąvokose” suklydimo,

vinimo kovų. -
Didesnio erzelio ir šnairavi

mo į tarpusavius VLIKo įr PLB 
su jos padaliniais iškilo, kaį i autoriai tarnauja, ko siekia? 
VLIKo pirmininku buvo išrink- Maskvos laimėjimo ar Lietuvos 
tas dr. K. Bobelis, buvęs ilga
mečiu. ALTo" pirmininku, .ir, pa
sitraukiant K vadovavimo pa
reigų, buvo ALTo organizacijų 
išrinktas ALTo garbės pirmi
ninku. Puolimus pradėjo Dirau- bet viešai ir atvirai šmeižia 
gas; Darbininkas, bėt retkarčiais VLIKą, ALTą ir atsiradusią opo-

išrinktas ALTo garbės pirmi-

kumštelėdavo ir kanadiškis 
“Tž” savo vedamaisiais, kaip 
“Vėjai, viršūnėse” arba.“Viršū
nėse neramu”. : •

Nežinia kokiais sumetimais 
— talka frontininkams “sudirb
ti” dr. K. Bobelį, ar nesąmonin
gas nesusipratimas, kurio tikru
moje būtų per kvaila prileisti. 
Dr. Bobelis pats-priklausė from 
•tininkų sąjūdžiui, jų buvo pa
siustas i ALTo sudarančių or
ganizacijų sąstatą ir čia greitai 
pasižymėjo' savo darbais ir ener-
gija, buvo išrinktas pirmininku įaiguotojaį galį būti: mirusieji
ir ilgus metus vadovavo. Buvo

Visi žinonieš kad senatvė ne 
išvengiama, 
me jo kūne įvyksta

laikomas visuomenės
žmogaus gjvenL dimu, neaprūpinant 

daugybė sveiku
permainų. Ne kiekvieno žmorima medicinos priežiūra, 
gaus biocheminės jo ląstelių re 
akcijos ir anatominiai jo orga
nų pasikeitimai vienodi. Žmo 
gaus senėjimas nėra surištas 
su jo metais. Jis turi galimy
bės sulaukti 120 lųetų amžiaus 
išlikti budriu, kūribingu ir tu
rėti daugybės atmininių pri
pildytų atmintį. Matome daug 
senų žmonių, kurie nėra seni- 
liški. Kiekvienas individas gali 
pradėti daryti žingsnius nusta
tyti savo senėjimo* greitį. Soc. 
Security statistika rodo, kad 
10,690 asmenų vra 100 metu 
amžiaus, iš jų tik 3% seniliški. 
Reikia manyti,kad su laiku vi 
suomenė pasieks tokį mąsty
mo lygį, kad seniliškumas bus

gyvenimu ir

apsilei- 
individo 

atatinka-

Senilišk ūmas—tai destrukty
vi nes .permainos smegenų ląs
telių funkcionavime.Tada jau 
pasireiškia smegenų ir proto 
liga. Laboratorija negali nus
tatyti, kada seniliškumas pra
sideda. Geriatrikai iki šiol ma 
nė, kad priežastis senilišku 
tapti yra nežinoma. Tai yra ne 
tiesa.

Per metų metus buv< tvir
tinama, kad arterijų sukalkė- 
jimas yra seniliškumo priežas
timi. Paskutinieji tyrinėjimai 
rodo, kad tarp seniliškumo 
ir žmogaus smegenų nėra įro
domojo ryšio. Užtat ta senoji 
seorija yra nepagrįsta. Seniliš- 
kas žmogus netenka atminties, 
negali pasilaikyti naujausių in 
formacijų,- turi* asmenybės' ne
suprantamumus. Seniliško žrpo 
gaus smegenys įgauna bioche
minį žalą, o ne mechaninę ža
lą. Toks žmogus netenka ypa
tybės mokytis.
Kai žmogus senėja, trilijonai 

jo kūne esančių ląstelių mažė
ja. Skonio,uoslės pojūčiai 
kėja? muskulai netenka 
tiškumo, oda raūkšlėjasi, 
mentuojasi, kraujospūdis 
kyla, arterijos, užsikemša;
ku kvėpuoti, širdies raumenys 
pagausėja geltonai rudu pig
mentu, tai yra vienas iš lipo- 
chromų. Skelete taip pat vyk
sta permainos. Tai vis stoka 
vitamino D-3 ir saulės šviesos. 
Permainos įvyksta induose, ar
terijos darosi nelanksčios, šir
dies vožtuvai darosi kietesni, 
riebalai ir jungiamieji audi
niai’susirenka apie širdį. Ab
soliutus kraujospūdis sulau- 
bus 70—79 metu 205/104 vy
rams, 215/106 moterims. 80— 
89 m. amžiaus vyrams 215/108 
moterims 230/110. Taip sako 
britų tyrinėjimai, o amerikie
čiai rekomenduoja 200/120.
Senų žmonių inkstų^įr. plau

čių veikimas sumažėja. Taip 
pat įvyksta permainos centri
nėje nervų sistemoje. 90 meZų 
turinčiam smegenys netenka 

(Nueita į penktą puslapį)

men 
elas- 
Pjg- 
pa- 

sun-

ir JAV LB tarybos nanų sąsta-j linkių valdybose> nel ir svetiin- kur randa “politinis ekpertas’ 
te, bet pamatęs neteisėtas de.- taučiai. Apsukrus “bendruome- CaA.c <,i™.-
mokratinių principų kombmaci- nįnjnkas” 
jas”,, iš tarybos pasitraukė. * <

Dr. Bobelis yra kietas, sąži
ningas, nepakenčiąs kalbėti apie 
demokratinių rinkimų princi
pus, bet sudarytomis kombina
cinėmis “laiškų balsavimų"’ prie
monėmis ir taisyklių nepastovu
mu siekti vadovybės. Kai buvo 
kombinuojama tokius metodus 
perkelti į. VLIKo “demokrati
nius rinkimus”, padedant dau
gumai VLIKą sudarančių orga
nizacijų atstovų, buvo pasiprie
šinta ir sustabdytas VLIKo su-

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st SL, Chicago, IR

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS R^KMENYS

. Atdara šiokiadieniais nuo

| , s TeL 476-2206 |
Ehmhbihiihh

Išėjusi iš apaudot ir galima gauti knygų nnkojn

■į

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikoa lietuvių paztan- 
ga> daryti jtakoa j krašto politiką. 102 pal. Kaina 11.56. 

Knygos bm išriųrioa, jd 11-50 lekia arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N AUJIENOg, 
TTlf 8*. Halstcž BU Chleax ®, IM. I s

i

taučiai. Apsukrus “bendruome- Gečys> palieku pasidaryti skai. 
.J’ atsineša glėbį laišku Į 
ir sumeta į balsavimų lapelių 
dėžę, 'tavo pareiga atlikta, nu
matyti kandidatai iš kalno žino- 
mis, kad bus išrinktais.

Su tokiais rinkimais ir prasi
dėjo opozicinis pasipriešinimas 
ir tebėkovojama ir bus kovoja- Į 
ma iki pakinkytas LB arkliukas 1 
iš savanaudžių jodinėjimo bus ' 
atstatytas į tikras ir teisingas • 
LB priklausančias vėžes. Iš visų 
lietuvių kolonijų pradėjo gauti 
opozicija pritarimus ir paramą tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
kovai su netiesa. [ šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

Savo kaltinamajame akte Ge- ’ tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducfmenimis 
čys pareikalavo, kad VLIKo pa-Į bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

' Maskt™ • VIENIŠO ŽMOGAUS GYNTENIMAS, Antano Rūko aprašy-
Maskvos olimpiadą del Maskvos?. T . . ... ts-j.. x • ._____________________ į 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-Tamašansko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?6.

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

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina J2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėt! dolerį pendunthno išlaidoms.

tytojams-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERA TORA, 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

į 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-

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

DUENTRIC COA

For *3
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Kaip informuoja apie pavergtą Lietuvą
Visi žinome, kad apie gyvenimą rusų pavergtoje 

Lietuvoje būtų geriausia ir tiksliausia tą gyvenimą sa
vo akimis pamatyti ir savo ausimis pasiklausyti. Įdo
mu, ką kiti pasakoja, bet geraiusia, kai savo akimis 
pamato.

Kada Į Ameriką atvažiuoja Sovietų valdžios rink
tiniai atstovai, tai jiems pasakoti nebereikia. Jis pats 
pamato, kaip Amerikoje žmonės gyvena. Nereikia 
jiems pasakoti arba aiškinti. Tuo tarpu dabartinėje 
Lietuvoje pa mokyti, žmonės kartais mažai pamato. Už 
kelionę Į pavergtą Lietuvą reikia brangiai mokėti, o 
kai sumoka' pinigus, tai patiria, kad toje Lietuvoje la
bai trumpai galės pabūti Keleivius vežiojančios 
bendrovės turi tąise Lietuvon nuvežti žmones tiktai V •'L •
penkioms dienoms. Kodėl toki dideli kelią atlikusieji ir 
taip brangiai už kelionę užmokėjusieji Lietuvoje gali 
tiktai penkias dienas pabūti? Jie turės būti okupanto 
arba jo paskirto samdinio nurodytame viešbutyje. Jie 
negalės išeiti pas gimines, kad ir netoli gyvenančius, 
bet turės nakvoti tame viešbutyje, kuri iš anksto nusi
samdę ir iš anksto sumokėjo.

žmonės važiuoja Į Lietuvą savo giminių aplankyti, 
bet kai nuvažiuoja, tai jų aplankyti negali, šiandieni
nėje Lietuvoj nuvažiavusiam lietuviui uždrausta i gim
tinę keliauti. Į Lietuvą keliauja Amerikos lietuviai, kad 
pamatytų, kaip gyvena Lietuvoje likusios jo giminės, 
bet kai nuvažiuoja Į Vilnių, tai patiria, kad jo giminės 
taip pat tą pačią dieną atvažiuoja Į Vilnių ir ateina i 
tą patj viešbuti, pažiūrėt kaip tie “amerikonai” at
rodo.

Vilniuje yra pastatytas viešbutis, kuris vadinasi 
“Gintaras”. Tame “Gintare” yra valgykla, kurioje at
važiavusieji turistai (taip vadina rusai pavergton Lie
tuvon nuvažiavusius liet, giminaičius) jame pavalgyti. 
Tame viešbuty visi giminės susirenka Į vieną salę ir turi 
progos su atvažiavusiais svečiais pavalgyti,išgerti ir išsi
kalbėti. Ten visi valgo, visi vienu metu kalba, visi Įsis
magina ir išgeria, o vėliau visi labai gailiai paverkia 
Kai išsiverkia, tai vėl geria, o kai daugiau išgeria, tai 
ir vėl verkia. Ko jie verkia, būtų sunku pasakyti. Gal

kiekvienas verkia kitais motyvais. Vienam gaila, kad 
jis tokį kelią atlikusiam amerikiečiui negali parodyti, 
kaip jis gyvena. Kartais gaila, kad jis su atžaviavusiu 
išsikalbėti negali, nes jis negali atvirai jam viską papa
sakoti, kas jo,krašte vyksta, nes žino, kad toki pasikal- 
bėijmai sekami.

Tiktai Vilniuje jis patiria, kad jis, brangiai užmo
kėjęs už tokią ilgą kelionę, negali pamatyti, kaip jo gi
minės gyvena. Jis patiria, kad sekančią dieną jis turi 
teisę nuvesti sayo giminaičius j dolerinę krautuvę ir 
gali i kiekvienam nupirkti vertingą dovaną. Tiktai ten 
jis turės mokėti doleriais. Svečias gali atvykusį apreng
ti ir apauti, svečias galės išsivežti amerikiečio nupirk
tas dovanas, bet jis neturės teisės pamatyti, kur brolis 
ar sesuo padės gautas dovanas.

Sekančią dieną jis bus nuvežtas į Pirčupį, kitą die
ną bus parodyti Pamariai, o vėliau bus nuvežtas vie- 
nai dienai Į Kauną, pakelyje parodyti gamtos vaizdai, 
o po to jis jau privalo ruoštis kelionei atgal Tokiai il
gai ir brangiai kelionei turėtų gauti leidimą pamaty
ti savo akimis kaip giminės gyvena, kaip atrodo namai 
ir palikti žemės arai.

Tas privilegijas turi tiktai žvalgybininko Prano 
Petronio proteguojamu keleiviu.. Peigu Petronis ką 
veža i pavergtą Lietuvą,tai jį galima palaikyti bentde- 
'šimt dienų. Jeigu kas pasižada su Petroniu bendradar
biauti, tai tam visą kelionę apmoka. Jeigu patarnavi
mai dar didesni, tai jis gauna kelias dienas arba savai
tes pabūti sanatorijoje, pavaikščioti po Druskininkus, 
pasimaudyti Palangoje ir pasižiūrėti į šokių šventes.

Amerikos lietuviai privalo iš okupanto reikalauti, 
kad visi, pasiruošusieji mokėti tokią brangią sumą, pri
valo reikalauti, kad kiekvienas turėtų teisę praleisti 
rusų pavergtame krašte bent dešimt dienų, nuvažiuoti 
i kaimą, pamatyti buvusias sodybas, aplankyti mokyk
las, ir savo akimis pamatyti tą pažangą, apie kurią ru
sai visą laiką giriasi: nepaprastai didelę pažanga, bet 
lietuviams jos parodyti nenori.

Okupantas giriasi, kad šiandien Lietuvoje yra 
daugiau studentų, negu buvo nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Jie nesinaudoja okupanto paruoštais duomeni
mis, bet pagyroms jie naudoja amerikiečių anglišką 
spaudą. Tai spaudai medžiagą duoda ne rusas, bet pa
vergtas lietuvis, dirbantis okupantui. Kad žmonės tiks
liau patikėtų, kad informacinė medžiagą, yra tikra, tai 
ir pareiškimą spausdina angliškai, ne lietuviškai. Kol 
Bimba laikrašti redaguodavo, tai tokias informacijas 
jis, tegu bimbiškai, bet išversdavo, tuo tarpu dabar vis
kas dedama angliškai, o mums tenka versti. Rašinėlis 
pavadintas “Daugiau' studentų Lietuvoje”, o pirmas jo 
paragrafas šitaip skamba”:

“Lietuvoje dabar kiekvienas 10,000 gyventojų 
turi daugiau studentų, negu Britanija, Prancūzi
ja, Švedija, Vakarų Vokietija ir kitos vakarų Eu
ropos valstybės, — tarė sovietinės Pabaltijo vals
tybės švietimo ministeris Henrikas Zabulis, pabrėž
damas viename pasikalbėjime Vilniuje.”

(Laisvė, 1981 m. sausio 9 d., 2 psl).
Toliau tas pats Zabulis,šitaip pasakojo:

“Lietuvoje iš viso yra tiktai trys milijonai gyven-
tojų, bet sovietinėje Lietuvoje yra 70,000 studentų 
aukštesnėse mokslo Įstaigose. Studentų skaičius 
yra 11 kartų didesnis, negu buvo 1939 metais, ka
pitalistinės sistemos pabaigoje.” (Ten pat).
Jeigu sovietinė švietimo sistema buvo tokia gera

APIE MAŽĄJA LIETUVĄ
D- Gerb. “Naujienų” dienraščio Redaktoriui:

“Aidu' žurnalo vyr. redaktorius, grąžindamas 
1980 m. gruodžio mėn. 1 d. mano jam lapkričio men. 1 d. 
įteiktą straipsnį (atsakymą): “Povilo Kušnerio knyga ir 
Povilo Rėklaičio recenzija”, rašo: “Dr. Povilas Rėklaitis 
yra Aidų redakcijos i>endradad)is ir plačiai žinomas 
mokslininkas. Žurnalo redakcija jau daug metų juo pasi
tiki ir spausdina jo mokslinius straipsnius. Aidai negali 
išeiti prieš jį nu Jūsų ilgu ir aštriu pasisakymu. Gerbiu 
Jus ir prašau suprasti Aidų padėtį”.-. Taip aiškinasi 
kultūros žurnalo redakcija, to žurnalo aplanke pabrėž
dama: “nė vienas straipsnis nelaikoma nediskusiniu”.

Iš to seka išvada: 1) P. Rėklaitis “Aidų” redakcijai 
yra aukščiausia visuotino mokslo neliečiama asmenybė, 
visi kiti spaudos ir mokslo darbuotojai prieš jį yra no 
mc’kšos bei neišmanėliai; 2) Jis, kaip “Aidų” bendra
darbis savo raštais, kokios vertės jie bebūtu ir ką jie be- 
kliudytų, laisvai gali šmeižti ir dergti kitus nevaržomu 
leksikonu, tuomet kai < ponento palyginamai švelnus pasi
sakymas jau skaitomas “ilgu ir aštriu”. 3) Rėklaitis 
laisvas kelti ii ginti *‘Aidų” žurnale provokiškas tezes, 
prieš oponuoh lietuviškom tezėm - neleistina, net prasi
lenkiant sn žurnalistine etika — audiatur et altera pars 
Gc būni: išklausyta priešinga pusė).

IV i ko mano bičiulis M.G., daug rašęs ir sielojęsis 
Mažosios Lietuvos istorija bei problematika, neseniai 

"uitam lai ke tarp kita ko pabrėžia: “Lietuvių 
išeivijos visut.nieneje Maž. Lietuvos klausimas yra mi
ręs. Niekas Maz Lietuva nesidomi. Viena mūsiškių dalis 
■ i \ sa; .-iidolr’ė;. tesirūpina pinigais bei “rezidencijo- 
r < k a dalis — politikai, susiskaldę j frontininku va

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas

BRANGUS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 15 proga mes, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tauta gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių šventės proga svei- 
. kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos i organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti • 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vyk
domajam Komitetui Chieagoje arba Tarybos 
skyriams vietose.

Tereuedamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą vilti, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui. _ ,Prel. J. BALKUNAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas

Karys,1953 Vasario men. Nr.2

ANTANAS KUČYS

PROFESORIUS, J
“Draugo” dienraščio gruodžio 

mėnesio šeštos dienos kultūri
niame priede beveik per du pus
lapius nusitęsė Broniaus Nai
nio pasikalbėjimas su dr. Tomu 
Remeikiu. Pirmasis yra buvęs 
Pasauli# Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, iš profesijos inži
nierius, antrasis — Calumet 
College, Hammond, Ind., politi
nių mokslų dėstytojas ir politi
nių mokslų skyriaus vadovas 
toje kolegijoje.

Kadangi pasikalbėjime buvo 
mestas žvilgsnis į principinius 
mūsų tautos Lietuvoje bei išei
vijoje politinio ir visuomeninio 
tvarkymosi klausimus, tai norė
čiau, kad būtų išgirsta ir skir
tinga nuomonė. Apie jos įtikina
mą tesprendžia skaitytojas.

[ANAU, KLYSTA
Jau pačioje pokalbio'- pra

džioje dėmesin krito kompli
mentai, kurie, mano nuomone, 
yra nebūtini inteligentiškoje vi
suomenėje. Br. Nainys pirmame 
klausime kreipėsi j pokalbinin
ką: “Jūs esate vienas iš didoko 
mūsų jaunesnės kartos moksli
ninkų būrio, gerai Įsitvirtinusk 
Vakarų pasaulio akademinėse 
viršūnėse...”

Kiekvienas “Draugo” skaity 
tojas turėjo, manau, iš nustebi 
mo krūptelėti — kokių garsu 
mokslininkų mūsų tarpe esama: 
Nė Jungtinių Amerikos Valsty 
bių ar Kanados akademinėse 
viršūnėse, bet net viso Vakarų 
Pasaulio! Dieve, duok, kad taip 
būtų. Didokas tokių garsių 
mokslininku būrvs galėtu daug

nijos, Švedijos ir Vakarų Vokietijos pažanga, bet visai 
neužsimena apie Rusijoje arba Gudijoje priaugusį stu
dentų skaičių. Nejaugi Rusijoj studijuojančių skaičius, 
yra mažesnis, negu Lietuvoje? Kodėl sovietinė sistema 

kodėl ministeris Zabulis, besig-'rdamas apie pasiek- nedaro pažangos? Kodėl užsieniečiams nenori parodyti 
tą besimokslinančių studentų kieki, lygina jį su Britą- Rusijoje padarytą pažangą?
tai

dovaujamą visuomenę, išėjo dabar Lietuvą laisvinti, o s 
nemato savo kultūrinio darbo uždavinių; šeštadienio mo
kyklos nyksta, dar keli metai ir jos užsidarys. Tretieji 
mūsų išeivijos, bendradarbiai!tojai ir tiltų statytojai, kas
dien auga skaičiumi ir, lyg šėtono jojami, lekia į Vilnių 
ir liaupsina komunizmą ir maskolius. Esant tokiai suiru
tei, kyla klausimas — ar verta iš viso tokiai išeivijai 
tarnauti?”. ..

Vis tik aš esu tais klausimais labiau optimistinės 
nuomonės, sakyčiau, tai yra mūsų visuomenės tvarkyj 
tinas vidaus reikalas. Tikiu, kad visų mūsų meilė var
guose skęstančiai tėvų žemei Lietuvai ir ištikimybė 
jai, galop, nugalės oliskurantizmą, indiferentizmą, men
kavertiškumą bei oportunizmą, štai kad ir “Naujienų” 
dienrašty, tenka pastebėti, leidžiama visiems, kam Maž- 
Lietuva yra brangi ir įdomi, atvirai pasisaky ti ir gvildenti 
jos dabarties ir ateitis problemas. Atrodo, daug pavojingos 
nė ir keblesnė yra lietuvių tautos politinė ateitis, jei mes 
leisime vokiečiams per jų “lietuviškus ruporius” įtikinti,, 
kad Kušnerio knyga “parašyta atvira keršto dvasia” ir 

nuraminti, “kad jau l>eveik viskas, kas galima aprašyti 
ir publikuoti (apie Maž. L.), jau aprašyta ir publikuota” 
(iš P.R. recenzijos). Tuomet likus įrodyta, kad buv- Rvt- 
prūsiai su Maž. Lietuva yra senos vokiškos žemės, jos 
lengvai galės būti sukeistos j dabar lenkų valdomus Po
meranijos ar Silezijos žemių plotus, ir mes atsidursime 
seniai ruošiamam lenkiškam sūrmaišy.

Todėl lietuvių tautos labui labai prašau Tamstą, 
Pone Redaktoriau, šį mano Mažajai Lietuvai pašvęstą 
straipsnį, atsakytą be teisinio pagrindo paskelbti “Aidų” 
žurnale, atspausdinti Jūsų redaguojamam “Naujienų”

Į dienrašty pirma proga, visai nekeičiant jo turinio.
Su gilia pagarba ir nuoširdžia padėka,

(pas.) :Vinca$ žemaitis

KAZYS BORUTA

SVEČIUOSE PAS CIURLIONIUS
(Tęsinys)

Sugrįžęs atrado apdaužytus ir apgrobtus 
pirmuosius namus. Antrame name stovėjo viskas 
taip, kaip paliko. 'Buvo baisiai tylu ir nyku. Tarsi 
visame kurorte neliko nei gyvos dvasios.

Pro kurio laiko užėjo vienas kaimynas. Tada 
Jonukas prisiminė užkastą vyną, atkasė ir, prisi
kepęs skerdienos (prieš tai buvo paskerstas par
šas), pradėjo vaišintis.

Taip praėjo diena. Rytojaus dieną pradėjo 
grįžti gyventojai. Iš Vilniaus atvažiavo švogeris 
Chomskis. Su juo baigė rišti daiktus ir išvažiavo 
į Vilnių. Čia susibūrė šeimos dauguma ir gyveno 
vasarą, laukdami, kol pasitrauks frontas ir galės 
grįžti į Druskininkus. Deja, į tėviškę neteko dau 
giau grįžti. Karo audra nubloškė į Rusijos gilu
mą. Močiutė su dviem jauniausiom dukrelėm — 
.Vale ir Jadze — atsidūrė Maskvoje su M. K. Čiur 
lionio kūrybiniu palikimu, Stasys mokėsi Kijeve, 
politechnikoje, Jonukas stojo-Į kariuomenę. Lie
tuvoje liko tik Chomskių ir Stulgaičių šeimos, 
bet jos gyveno toli nuo Druskininkų ir juose 
nesilankė.

Čikaga. 19S0-XIL8.
(Bus daugiau)

. X .♦i

A

39

kuo pasitarnauti ir Lietuvos 
laisvės reikalui. Tik, deja, ką 
turime, tuo savo tarpe ir.-didžiuo- 
jamės;,Ip r'eifea?-M<ižiuotis (tik 
gal ne taip jau. snobiškai), rei
kia skatinti, kad viršūnės būtų 
siekiamos.

šia proga prisimintini ir cini
kai, kurie pasišaipo iš spaudoje 
pastebėto nuopelnų ar titulų 
perviršio. Jei taip kuris profeso
rius būtų aprašytas, sakysim, 
“Naujienose’’, tai “Akiračių” 
ouldogas tikriausiai neištvertų 
.levamptelėjęs, bet šiame atve- 
juje juk tai savi žmonės.. • Su 
.okia ižangėle pradedu tik tarp 
Kitko, pastebėjęs, kad pristaty- 
.asis autoritetas turi ir silpnų 
vietų, duodančią progą man pa
sisakyti.

Pokalbis su dr. T. Remeikiu 
auvo pravestas ryšium su jo pa
sirodžiusia knyga “Opposition 
to Soviet Rule in Lithaunia 
1945-1990”. Prisiminti ir kiti 
naujos knygos autoriaus darbai. 
Jis yra paruošęs ir suredagavęs 
JAV LB leidžiamus aštuonis 
žmogaus teisių metraščius “Vio
lations of Human Rights in So
viet Occupied Lithuania”, jis 

(Nukelta į penktą puslapi;

Druskininkuose, Čiurlioniu nameliuose, apsi
gyveno bevaikiai Sledzevskiai, Povilo Čiurlionio 
žmonos Rožės Suraučiūtės giminaičiai. Jie ten ir 
pragyveno per visą karą.

* Ą *

1918 metų rudenį čiurlioniai grįžo Į Lietuvą, 
apsigyveno Alytuje ir Kaune. Į Druskininkus nei 
vienas nesugrįžo. Tik viena Čiurlioniu močiutė 
kartą apsilankė Druskininkuose. Atrado sunai
kintą sodybą, išnešiotus rakandus ir nameliuose 
gyvenančius Sledzevskius. Pabuvojo kiek. Tyku 
ir tuščia. Nei vaikų, nei džiaugsmo. Vyras ilsisi 
kapuose. Aptvarkė kapą, surankiojo kaimynų iš
tampytus daiktus, pasižvalgė ir išvažiavo atgal 
į Alytų, kur buvo sūnus Stasys ir jauniausioji 
duktė Jadzė.

Sugrįžusi močiutė kalbino vaikus, kad neap
leistų tėviškės ir ją globotų. Set siautė karas. 
Druskininkus užgrobė lenkai. O močiutė peršalo 
ir, apsirgusi plaučių uždegimu, mirė Alytuje 
1919 metais. Ten ir palaidota kapuose prie baž
nyčios. • (Pabaiga)

(Iš K. Borutos raštų VI tomo)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

1 — Naujienos, Chicago, III., Friday, January’ 16, 1981



ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
"Jis surinko juo* | vietę, kuri hobraiškai vadinama Armagedon** 

(Apreiškimo 16:16)

•e *

TUVIŲ DIREKTORIUSi.K.

U

- GORDON FUNERAL HOME -

4?

Laidotuvių Direktoriai
ŪkininkasJules Breton

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

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ 

Programos vedėja

4. Taip pat yra ir su Armagedonu. Toje vietoje įvykdavo žy
mesnės Izraelio kovos, ir norint suprasti simbolinę to žodžio pras
mę, reikia tik susipažinti su kai kuriomis senovės izraelitų kovo
mis. Reikia žinoti, kad ne visos jų kovos buvo laimėjimai. Kar
tais Dievas leido kitoms tautoms nugalėti jo tautą, 'laip atsitik
davo dėl to, kad jos žmonės buvo nusidėję prieš jį ir turėjo būti 
nubausti. Tačiau visos izraelitų kovos buvo" skirtingos nuo tų, 
kurias turėdavo pagoniškos tautos tarp savęs. Mat, su izraelitais 
buvo Dievas, kuris dalyvaudavo jų kovose ir duodavo jiems nu
galėjimą arba pralaimėjimą, sulig savo nustatytuoju amžių pianu.

Pastebėję šitą faktą mes pamatome, kad žodis Armagedonas 
turi panašios reikšmės tai, kokią turi žc'dis Waterloo, nors ir jie I 
skiriasi vienas nuo kito.

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

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika 7 Evans

i s 
F

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS <K CHIRURGAS 

Community klinikai 
Medicinos direktorius

1938 S, MsntooUn RA, Westctoecter, IL 
v ALAN JL>Ub; 8—# otrbo dienom u

562-2727 ari* 542-2722

Tfii------ EE 3-Sm

DK A. B. GLEVECKAb 
GYDlIMJAd 1R CHlRUKGAa 

SPECiĄLY^B AKIŲ Liwvt* 
i9V7 Amt &rrwi Chicago, Illinois 60829 

Telef. 778-5374

DK FRANK PLECKAS
OPrOMMTRiSTA*

4618 W. 71 M. T*L 737-5149 
ilLruu alls, muiko axunug u

"cuaua xeaiea"*
liL amai vXCAryia »c.

SUSIRINKIMŲ

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Volanuos; antrad. 1—4 popiet, 
Ketvirtad. a—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

Rszidenciįos tais!.: 448-5545

r

Žemaičiy Kultūros klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 21 d.* 1 vai. popiet, Aneiės Ko 
j ak salėje, 4500 So. Talma n Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duokles. Bus ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

FROFESORIUS, MANAU 
KLYSTA

(Atkelta iš 4 psi.)

redakcinių kolegijų narys, JAV 
LB tarybos narys, veiklus PLB
politinės veiklos talkininkas, žo-

Aparauu - Krovexiu. jsuju. lmlu 7 j *- tižiu,Kjjsat*.

i*!**. W*>1 4<hs ži., Ui.

energingas ir darbštus 
mūsų išeivijos vidurinės kartos 
žmogus. Ignoruoti jo pareikštų 
minčių negalima.

Įdomūs yra dr. T- Remeikio
" T. j motyvai, dėl ko jis pluša mūsų
f L U KID A lišeiviškojė visuomenėje: “Lie- 
_________ - J tuviškame darbe dalyvauju, nes 

iš dalies jis yra mano profesi
jos “praktika”, nes turiu pasi
tenkinimą, nes tai neatskiriama 
mano identiteto, kaip lietuvio, 

G dalis. Tai ne aukos ar pasišvėn- 
j timo, bet mano asmenybės at

spindys”.
Tai, kaip jis sako, ne aukos ir 

pasišventimo motyvas. Tame 
pasisakyme slypi arba kažkas 
labai kuklaus, arba kažkas prak
tiško, nes sunku būtų paneigti, 
kad kiekvienas lietuviškas dar- 

1 bas išeivijoje, jei jis yra neap
mokamas (o kiek lokių turi
me?), negali būti be aukos ir 
pasišventimo. Jei darbas yra at
liekamas be medžiaginės nau
dos ar kito kurio praktiško in
tereso, tai jau yra idealizmas, 
tai ir yra auka bei pasišvenli-

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, in kstų ir šlapumo 

takų cmrurgija.
5025 CENTRAL AVK

St. Petersburg, Fla. 33716
TeL (813) 321-42UU

PERKRAUSTYMAi

Leidimai — Pilna apdraudi 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA karteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

DENTURE WEARERS
, A major 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
coABkjnetHy up to 4 days

yra “Lituanus” ir ‘"Akiračių” 
mas. šitokiu keliu, -manau, atsi
rado ir dr. T. Remeikio “Oppo
sition to...” bei kiti jo vei
kalai-

Yrra didelis dalykas, kad turi
me angių kalba dokumentinį 
/eikalą apie pavergtos tautos 
pasipriešinimą okupantams ir 
sąžinę praradusiems jų lietuviš
kiems patikėtiniams. Garbė dr. 
T. Remikiui, kuris jį parengė ių

Reikalingos maisto dalys, kurios senstant 
apsaugo nuo senėjimo žymių

Atkelta iš 3 psi.

’4 savo svorio. Senų žmonių su 
trikęs organų veikimas ir blo
ga mityba gali sudaryti įspūdį, 
kad jie yra. seniliški. Tokį se
ną žmogų gydytojai nenori gy 
dyti, sakydami, kad nieko ne- 

organizacijai, kuri knygą išlei- • SSh pakeisti. Ilgam žmogaus 
do. Tačiau čia rašau ne apie šią į amžiui reikia gerų paveldėji- 
knygą, kurios dar neperskai- hto ypatybių ir egros vidinės 
čiau, bet autoriaus mintis, pa- aplinkos, 
reikštas rašytame pasikalbėjime! Jeigu prisiminsime truputį 
su Br. Nainiu. ' istorijos, tai nesistebėsime,,kad

Michelangelo sukūrė savo “Pie 
tą*5’ būdamas 80 metų. Goethe 
parašė savo ‘Fausto’ antrą da-

Į lį būdafhas '84 metų, Churchi- 
j lis, būdmaas 65 metų, vadova- 
: vo savo kraštui; laike antrojo 
pasaulionio karo. Nerodė seni- 

I liškumo Kantas, Ticianas. Vol- 
i tairas ?Tito, Trumanas, Plato- 
nas, Einšteinas, Budda, Confu- 

• i i • t x ; iuciub, Galileb^ Archimedes,visuomenes maksiu specialistas, ’ > ,, . ,
noriau’ bnj i iri 4. Edison, Rockefeller ir daugmariau, kad supratau konflikto 
aršumo priežastis... Bręstant ir 
studijuojant Amerikoje, buvo1 1977 m‘ dr’ R'R Me^r sak°’ 
aeišvengiama, kad manoji kar- kad g^coses turi bu
tą matvtu gyvenimą kiek kitaip, kuo mažiausią, norint iš- 
negu Lietuvoje subrendusi kar- ■ ven^H seniliškumo. Nevartoji- 
la. Manau, kad ir mano dažnai “as cuki'<»us mažina paraly- 
kritiškesnė pažiūra į išeivijos ^aus Pav°jy- Diabetes ir alko- 
gyvenima, ypač jos politiką, kilo ' r°ii?nias prisidedą prie seni- 
iš perspektyvų skirtumo-’.. Ta lakumo proceso. Molekulių 
skirtinga pėrspektv^a susikūrė ■ susukryžiavimai prisideda prie 
amerikietiškoje aplinkoje. Tai senėjimo proceso^ Hoffer, M. 
anglo-saksiško liberalizmo pers
pektyva.”

Štai kas, pagal dr. T. Remeikį, j 
mus skiria. Skirtingų politinių 
.ilosofijų sankryžos. Vieni esą 
anglo-saksiško liberalizmo au
gintiniai, taigi, pakantūs kitų. nūniains aukas..* 
pažiūroms, taikingi, demotkra- i Žymūs mokslininkai sako, 
iški; kiti gi, išauklėti kontinen- — - ■■ ■ — ~ —........... ■=r^r

-alinių idėjų įtakoje, nepakenčią (]gj jų atsirado mėnraštis “Aki-, 
kitaip galvojančių, siekią donai- račiai”.

(Bus daugiau)

Cituoju: “Kontro'versijas, ku
rias išeivija pergyveno per maž
daug praėjusius penkiolika me-j 
tų ir kuriose man teko aktyviai i 
dalyvauti, pergyvenau palyginti , 
ramiai: Niekad nekilo pagunda’ 
pasitraukti iš lietuviškos veik
los, nes tikėjau savomis idėjo
mis (kurios galėjo, pasirodyti! 
juvušios jr -klaidingos) ir,, kaip j r „ ... < j ; fuciuB, Galileo;

. Hoffer, M. 
D-, Ph-D., mano, kad senilišku- 
mo priežastimi yra biochemi
nė priežastis nuo chroniško ne 
dasimaitinimo, prie ko labai 
prisideda dabartinė maisto 
technologija, rasdama savo ga

'kitaip galvojančių, siekią domi
navimo bei kontrolės, nepripa
žįsta nelygstamos individo ver-; 
cės. Logiška išvada: antrieji yra 

-kalti, kad atsirado maištautojai 
prieš daugumos sukurtą eslab-g 
Ušmeutą, jie turį prisiimti atsa-- 
komybę, kad pradėti griauti 
VLIKo ir zYLTos pamatai, tik

MEET THE CHALLENGE!

SOPHIE BARČUS

*159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3766996

RADUO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos H WOPA, 

1490 kiL A. M.

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

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

Passbook pavings i:
4 V'2’fc .MVUlgS 

(Minimum $5O0> 
Certificate

* >

m
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Midland saving* .otar- 
nauja laupymo .. 
paskolų reikalus visos mfr 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu- 
me būti Jums naudingi u 
ateitvie.

Sąskaitą apdraustos 
iki $4C,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL-6067 

T?« 975-7400
8929 SO. Avė.

Bridgeview, f L
TeL 598-9400

1914 metu<

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

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

kad žmonėms yra reikalinga 
nauja mokslo šaka — tai mok
slas apie maisto gaminių mai
stingumą (Science of Nourish
ment). Jais galėtų būti ortho- 
molekuliniai gydytojai ir mai
tinimosi -specialistai. Dabartie 
mai maitinimosi specialistai 
(nutritionists) nesupranta,kaip 
modernioji technika iš maisto 
•pašalina jo mitybinę vertę. 
Imkime pusryčių jovainius, 
dirbtinę oranžių sunką, juk 
tai nėra tikras maistas tai- - - 5 J
yra Erzatz - maistas. Beveik 
60% ;kėlprijų, kuriąs galina 
žmonės šiaurės Amerikoje, 
yra balti miltai, riebalai ir cuk 
rus. Visoks sintetinis maistas 
su įvairiais spalvų ir skonio 
priedais neturi jokios mitybi- 
•hės vertės. Imkime dirbtiną 
medų, baltą duoną, kurios mil j 
tai laike malimo baltinami azo 
to trichloridu, 
dvideginiu 
kaalis.
jungiasį su 
methionine, 
kius priepuolius. Miltų baltini
ams su chloru sunaikina caro- 
teną ir vitaminą Ę.

Kaip visuomenė yra suve
džiojama maisto perdirbėjų 
(processors)? Maisto procesa- 
vimą galima būtų skirstyti į 
tris fazes: 1) Apdirbimas grū
dų ir gyvulinių produktų gau
ti proteinams, ribalams ir 
krakmolams, 2) chemišku Bū
dų paveikti perdirbtus produk 
tus, kad jų molekulinė struk-į 
tūra pasikeistų, 3) galutinė fa
zė — tai galutinis produktų 
sufabrikavimas. Kiekvienu at
veju cheminiai priedai yra nau. 
dojami, jų liekanos pasilieka, 
tuo būdu netūralios mitybos 
dalys dingsta. Tuo žmogus yra 
apgaunamas, toks maistas pri
artina greičiau senėjimą ir se- 
niliškumą. Prisiminkime iš so 
jos pupelių visokių proteinų 
gamybą. 1940 metais procesuo 
to maisto buvo tik 207c, dabar 
jo jau yra 80%. Toks perdirb
tas maistas yra menkos ver
tės, pilnas cheniikaki ilgiau 
tokį pavartojus galima apsi
nuodyti. Nėra reikalavimo,kad 
maistas būtų saugus.

(Bus daugiau)

vėliau chloro 
ir kitokiais chemi- 

Kai azoto trichloridas 
amino rūgštimi 
iššaukia neaiš-

PATS SKAITYK IR DAR
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

į

I

*

AMSULANSQ 
PATARNAVIMA3

TURIMI
KOPLYČIAS 

MISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietu vių 

Laidotuvių 

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVK. TeL: Y Ar d* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50Ui Aven Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003
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PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAIajeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUANICA AVĘ. Tel: YArds 7-1138 -113»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974*4418

5354 So. fiALSTED STREET TeL TArdji 7-1911
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