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Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba, naujai sudaryta pasku
tiniame suvažiavime,-savo gruo
džio 4 dienos posėdyje, Čikago
je, susikaupimo minute prisimi
nė- ir pagerbė neseniai mirusį 
valdybei? narį Juozą Skorubską 
Pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
pasveikino naujus valdybos na
rius." ‘ -.......... .  ’ "
‘ Pagrindinis posėdžio -punktas j dytoju Mula Dastgeib bllvo pa. 

buvo ALTo valdybos na nu Pa"l sįirta^ svarbiausiu Islamo par- 
siskirstymas pareigomis. Pirmi- ljjes atstovu §iraz(J mieste< ,

BEIRUTAS,-Libanas.— Tehe
rano radijas pranešė, kad praei- . 
tą penktadienį širazo mieste nuo 
galingos bombos žuvo įtakingas 
Islamo mula Abdol Hossein 
Dastgeib. • Jis paties Cho'meinio ; 
po revoliucijos buvo paskirtas 
Širazo miesto ir jo milicijos val-

ninku’ perrinktas 'dr. Kažys šid- 
lauskas.. Vicepirmininkai: Teo
doras Blinsfrubas; Povilas Dar
gią, inž. Viktoras Naudžius, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, “dr. Vla
das Šimaitis ir dr. Jonas Valai-į 
tis. Generaliniu sekretoriumi — 
inž. Grožvydas' Lazauskas. ‘ - 

■Pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
pranešė, kad VLIKo seime AL- 
Tūi atstovavo dr.- K. Šidlauskas, 
T."Blihstrubas' ir inž. Gr. La
zauskas: Painformavo apie sėk' 
mingai praėjusį VLIKo' seimą, 
kariame dalyvavo ’42" atstovai 
•ii 4»-ltiYėjnsių' teisę“dąĮyvaūti.

ALTo valdybos posėdyje da- 
lyvavo dr. K. Šidlauskas, T. 
Blinštrubas, P. Dargis, adv. S. 
Kuprys-(pavaduodamas adv. A. 
Domanskį), dr. L. Krraučeliū- 
nas, dr. J. Valaitis, inž. Gr. La
zauskas, P. Bučas, Št. Balzekas, 
Jr., J. Pakalka (pavaduodamas 
J. I.eką), M. Pranevičius, inž. 
V. Naudžius, A.. Gabalienė, I. 
Blinstrubienė,- kun. J. Prunskis. . . ..... . ... ■» ■ -

KOMITETAS ATSTOVYBES
RŪMAMS REMONTUOTI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos gruodžio 4 d. posėdyje 
inž. Gr. Lazauskas painforma- 
vd aj^ę pasitarimus dėl Lietuvos 
atstovybės rūmų Vašingtone re
monto. Valdyba patvirtino tuo 
reikalu AETo atstovų susitari
mą su Lietuvių Bendruomenės 
atstovais ir..Lietuvos diplomati
nės tarnybos nariais. ALTO at
stovais į bendrą ALT ir JAV LB 
talkos komitetą tam reikalui iš
rinkti: inž. Gr. Lazauskas, dr. J. 
Valaitis ir dr. J. Genys. Numa
tyta vėliau sušaukti Amerikos 
lietuvių organizacijų atstovų 
konferenciją.

Aukos skubiai reikalingam ne- j 33Q suaugusiu, 
atidėliotinam remontui jau ir 
dabar siunčiamos adresuojant: 
Lithuanian Legatio'n, 2622 16th 
Street N.W., Washington, D.C.
20009. (ALTo Informacija)

Mula Dastgeib ne kartą pasi
žymėjo žiaurumu ir fanatišku
mu, skiriant.sunkias, net ir mir
ties bausmę už mažesnius niusi- 
kaltimus. Jo įsakymai turėjo 

I būti įvykdytų nemėginant pasi- 
oriešinti ar nesutikti.

TEL AVIVAS, Izraelis. — Pir-- 
msdienį daktarai išleido Mena
chem Beginą iš ligoninės. Lap
kričio' 25 dieną jis paslydo savo 
name, šalia vonios, ir susilaužė 
šlaunies kaulą. Tai buvo labai 
svarbus laikotarpis, reikėjo ves
ti pasitarimus su JAV kariuo
menės vadovybe. Beginąs nega
lėjo judėti, tai į Washingtona 
teko Ariel šaronui važinėti ir 
tartis dė*’ strateginiu pozicijų, 
kurių reikšmė padidėtų, jei So
vietų
rintu Persijos įlankoje.

Beginąs turės dar "porą savai
čių nejudėti iš namų. Galimas 
daiktas, kad kabineto posėdis 
būs šaukiamas Begino namuose. 
Beginąs planuoja kelis klausi
nius spręsti namuose.-Tiktai už 
poros savaičių jis galės vykti į 
premjero kabinetą ir svarstyti 
valstybės reikalus.

Beginąs turi būti labai atsar-, 
gus, nes jis žino, kad jc kaulai 
yra trapūs-.
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Penktadienio pavakare, 
dar nenusileidus, mulai 
geib su grupe pritarėjų 
iš širazo valdžios namų, sprogo
bdmba, kuri užmušė Daslgeibą 
ir 11 jo padėjėjų.

Iš pradžių t Teherano' radijas 
kaltinoMužadm -Chalk- grupuo
tę už mulos nužudymą; tret vė^ 
liau per sostinės radiją buvo 
paskelbtas Chomeinio praneši- 

. mas, kuriuo jis kaltino “Ameri
kos agentus” už .bombos sprog
dinimą. Būk, tai atlikta, norint 
atkeršyti.--iraniečiams uz5 laimė
jimus ;kar e-prieš Iraką.?-

VARŠUVA, Lenkija. - 
madienio rylą gen. Vaitiekus 
Jaruzelskis išsiuntė tankus į 
svarbesnes Varšuvos gatves, 
užėmė strateginius punktus ir 
paskelbė karo stovį visame 
krašte. Varšuvos militarinė po
licija užėmė Solidarumo unijos 
centrą ir suėmė ten buvusius 
aštuonis veiklius Solidarumo dar mūsų 
unijos narius. į _

Jaruzelskis labai pasipiklino noma 
unijos darbininkais, nepajėgian
čiais baigti streikų ir ag 
čiais žmones nuversti komunis
tinę sistemą, atnešusią Lenkijai 
badą ir bereikalingas kančias. 
Premjeras priėjo išvados, kad 
Solidarumo unija ardo krašto 
tvarką, nuolat kelia naujus rei 
kalavimus vyriausybei sunorma 
lizuoti krašto ūkio ir darbo są 
lygas. Tai buvo pati pikčiausioj i 
Tąruzelskio kalba prieš Splida- 
ruano unijos atstovus.

OLANDAI VEŽA MILIJONUS TONŲ 
VAISIŲ I BADAUJANČIA LENKIJĄ

LENKAI SKOLINGI 26 BILIJONUS DOLERIU, 
NEPAJĖGIA MOKĖTI NUOŠIMČIŲ

Sek- dabar veda prie suirutės visa
me krašte.

Pirmadienio rylą Valensa biv 
vo pakviestas tartis ne su vienu 
premjeru Jaruzelskiu, kaip buvo 
planuota, bet su visu kabinetu, 
kad galėtų išsiaiškinti, ko Soli
darumo unija nori. Laikrašžiui 
einant į spausdinimo mašiną, 

nepasiekė Valensos 
I pareiškimo tekstas, bet jau ži- 

, kad premjeras Jaruzels- 
pareiškė, jog pirmadienį

Sekmadienio naktį trys coliai sniego uždengė visą Chicago, 
jos priemiesčius ir visą išaure.

ŠUNYS LABIAU KANDŽIOJA 
AMERIKIEČIUS-i

WASHINGTON, D.C. Svei
katos departamentas nustatė, 
kad dabartiniu metu šunys ta- 
biau kandžioja amerikiečius, 
negu ankstyvesniais metais.

‘ Paprastai šunys nekandžidja 
suaugusiu, vyrų. Jie greičiau 
įkanda vaikus.

Tačiau paskutiniu metu sta-' 
tistikds duomenys »rodo, kad 
šunys pradėjo kandžioti ir su
augusius. Manoma, jog tai įvyks
ta dėl to, kad amerikiečiai pra
dėjo auginti didensius šunis. 
Mažesni šuniukai suaugusių vy
rų neliečia, tuo tarpu dideli su- menės choras, 
nys, kai supyksta, tai įkanda ne 
tik vaikams, bet ir suaugusiam 
vyrui. Nustatyta, kad iš HM),000 
/monių didelio ūgio šunys įkan-

Registruotos JAV LB tarybon išrinkti 
dr. Plioplys, Juškevičius, Repšienė

METINIS SEIMAS BUVO GAUSUS, PRISIRINKO PILNA 
SALĖ SOLISTĖS A. PANKIENĖS PASIKLAUSYTI

CHICAGO, III. — Praeitą šeš
tadienį Lietuvių Tautiniuose Na
muose įvyko gausus ir labai gy
vas šių metų Reorganizuotos 
JAV ' Liet. Bendruomenės sei
mas. Vakare Kūčios buvo dar 
gausesnės.

Lietuvos ir Amerikds himnus 
sugiedojo Aldona Pankienė ir 
Bronė Variakojytė. Joms sugie
dojus keletą kalėdinių giesmių, 
salėje kilo’ didelis plojimas. Ka
tučių gavo ir R. Liet. Bendruo-

— Jaruzelskis paskelbė karo 
Sovietu žinių agentūra Tass. 
tų Lenkijos valdžids, — skelbia 
Sovietų žiniė agentūra Tass.

KALENDORĖLIS

LEŠEK VALENSA BUVO 
SUIMTAS DANCIGE

VARšUVA, I-cnkija. — Lešek 
Valensa petsėdžiavo kartu su ki
tais Solidarumo unijos nariais 
Dancige, maršalo Pilsudskio lai
vų statybos dirbtuvėse esančia
me unijos bute, kai įsiveržė 
Lenkijos militarinė policija ir 
suėmė Valensą kartu su kitais 
unijos pareigūnais.

Valensa tuojau buvo nuvežtas 
į aerodromą, iš kur išskrido į 
Varšuvą, o suimti Solidirumo 
unijos pareigūnai buvo ” išvežti 
į koncentracijos stovyklą. Var
šuvoj Valensa buvd nuvežtas į 
darbo ministeriją ir turėjo klau
syti darbo ministerio pasakoji
mus apie veikiančius įstatymus 
ir streikus. Valensa ramiai iš- 

! klausė ministerio pasakojimų, I

Reorganizuotos JAV LB tary- 
; bos valdybėm išrinkti: dr. Valen
tinas Plioplys, Andrius Juškevi
čius, kan. Vaclovas Zakaraus
kas. Antanina Repšienė ir Anta
nas Tauginis.

R JAV LB centro tarybon: 
Dr. Vytautas Dangis 
Dr. Vladas Šimaitis 
Aldona Kačinskienė 
Jūratė Jasiūnienė 
Adelė Gabalienė 
Jonas Kreivėnas 
Danutė Liepienė 
Kazys Čiurinskas 
Kazys Rutkauskas 
Stasys Tikuižis.

LENKAI SUKLIUDĖ 
VOKIEČIŲ PASITARIMĄ

BERLYNAS, Vokietija. — Va
karų Vokietijos kancleris Hel
mut Schmidt ir Rytų Vokietijai 
rusų primestas prezidentu Eirch 
Honecker tris dienas tarėsi, bet į 
nieko nesusitarė. Pasitarimus 
nutraukė anksčiau negu plana
vo, nes karo stovio Lenkijoje 
paskelbtimas privertė pasitari
mus nutraukti sekmadienio po
piet.

Kancleris H. Schmidt pra
šė atleisti pasienio varžtus, kad 
giminės ir šeimos nariai galėtų 
susitikti ir, reikalui kilus, pasi
tarti, kaip lengviau tvarkyti šei
mų reikalus. Dabartiniu metu 
komunistai neleidžia priartėti Į 
prie sienos,
kalbos negali būti.

Pasitarimai vyko Guentrow 
miestelyje, esančiame Berlyno 
Šiaurėje. Abu vyrai susitarė pra
tęsti prekybą, gaunant Vakarų 
Vokietijos kreditus. Vakarų Vo
kietijai visas šis biznis kai
nuos 400 milijonų markių. Susi
tarimas pratęstas tiktai iki bir
želio pabaigos.

HELEN -WILSON ATVYKO . . . j
' fŠŪ^ftTIES MINMMĄ'- rr-Losek i aim-

K

CHICAGO, Ill. — Praeitą sek
madieni švento vardo katedroje 
buvd oficialiai' paminėta kardi
nolo Jom Ccdy 50 metu kuni- •/ 
gystės sukaktis.

Į ; katedrą atvyko didokas 
skaičius vyskupų, įtakingų baž-

I nyčibs pareigūnų, sasivaldybės 
astovų, draugų ir pažįstamų. 
Iš kiekvienos 114 parapijų ka- 
ledroję buvo po du atstovus. 
Į šventę atvyko burmistre Jane 
Byrrie su savo vyru, buvęs me
ras. Michael Bilandic su savo 
žmona, valstybės gynėjas Rich 
ard M. Daley, (look apskrities 
tarybos pirmininkas George 
Dunne ir daugelis kitų.

Iš SI. Louis atvyko į Chicagą 
ponia Helen Dolan Wilson, kar-

sa-, bot jis nėbuvo vežamas į 
koncentracijos stovyklas, kur 
ėjo visi suimti Solidarumo uni
jos vadai. Valensa valdžios m2 
lūnsparniu buvo atgabentas į 
Varšuvą ir paprašytas, kad sek 
madienio vakarą pasakytų kalk, 
per Varšuvos radiją, patard. 
mas darbininkams nestreikuct 
o dirbti bent tris mėnesius, k- 
bus atstatyti krašto ūk’o reik; 
’ai. Valensa atsisakė kiaušy 
vyriausybės ir kviesti darbini; 
kus nestreikuoti. Valensa reik 
lavo panaikinti karo stovį L 
svarstyti visus klausimus, kuri

dinolo Rodžio jaunatvės pažįs
tama, ir sėdėjo trečioje sucl 
eilėje mišių metu. Kartu su j 
atvyko ir josios sūnus Bavid.

o apie perėjimą ir
2)
3)
4)

6)

48

Gruodžio 15: Kristina, Kandi- 
das, šildė, Kiškis, Mudrė, Gau- 
dėnis, žvaigždutė.

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:21. _ , „t bet vėliau pareiškė savo nuo- pdsedj,
Oras debesuotas, vėsus, snie- rnonę. Pirmadienį Valensa buvo dugniai 

ginęs.

8)
9)

10)
R JAV LB tarybon išrinkti

atstovai.
Revizijos komisijon ir iždo 

globai išrinkti:
1) Apolinaras Skopas,
2) Stepas Paulauskas ir
3) Kazys Povilaitis.

Platesnis metinės konferenci
jos aprašymas bus paskelbtas 
šiomis dienomis. Rep.

— Briuselyje veikiąs laisvųjų 
profesinių sąjungų centras, ap
imąs 70 milijonų darbininkų, 
protestuoja prieš karo’ 
įvedimą Lenkijoje.

— Pirmadienį aukso 
kainavo $411.

stovio

uncija

kad galėtų jiems nuo- 
išaiškinti Solidarumo 

pakviestas į ministerių kabineto unijos pageidavimus.

— Austrija nutarė priimti vi
sus tremtinius, kurie šiomis die
nomis bus priversti bėgti iš |

I Lenkijos. e I

jos pareigūnų. ’ Už dienos ar 
dviejų bus paleista dar didesnė 
suimtųjų dalis. Teisman bus ati
duoti tik tie unijos atstovai, ku
rie kvietė gyventojus versli da
bartinę vyriausybę.

Premjeras Jaruzelskis norėjo 
svengti gruodžio 17 disnai ruo' 
šiamo streiko, bet jį 
Solidarumo unijos 
streikas pirmadienį, 
dirbtuvių darbininku • c ±

mu, gerai ginkluoti kariai užėmė 
strateginius punktus. Vyrauja 
Įsitikinimas, kad Valensa minis- 
.eriains patars kzisti komunisH- 
ic sistemą, kuri kliudo Lenkijai 
atstatyti ūkį. Jis yra tikras, kad 
ižsienyje gyvenantieji lenkai, 
dusdami maisto siuntinius, pa
lės lenkams iškęsti sunkiausias 
iado valandas.

Lenkijai didžiausią
ia 2() bilijonų dolerių 
vcmunislų partijos 
pirko įvairiausių p r:
oje, Prancūzijoje, 
šešiolika bilijonų 
nekėti privatiems

■ -

■fa.

be l>aimės

Asesorius Tomas Hynes paruošė Hilton viešbučio mokesčių 
projektą, kuris specialistų svarstomas.

rūpestį k C' 
skola, 

pareigūnai 
kių Vokieti' 
Amerikoje, 

lenkai turi 
bankams,

jendrovėms ir privatiems asme
nims, bet dešimt bilijonų turi 
nokėti valstybėms. Vien Voki?" 
nai pardavė lenkams įvairių 
našinų $1.5 bil. sumai.

Pavasarį lenkai buvo paleidę 
;andą, kad jie mokės ne tiktai 
lalį pagrindinio kapitalo, bet ir 
iroccnlus, bet kai atėjo laikas 
irccentus 
vieko mc,k 
;ra d d Ii. 
wri gau’i i 
iroccntų, 
ipie 5L . 1 
ra didelis

mokėti, tai nepajėgė 
kėli. Dabar procentai 

Užsienio
mažiau-iai 15 metinių 
o lenkai tcbckalln 

Lenkų skolų reikalas 
rūpesnis visiems Va

ipos turtuoliams, di- 
u.sicms mašinas skoion.

valslvbės

no tonų 
pasiuntėkaravaną

n. Vaisiai sukrauti j spe- 
tušems sunkvežimius —

' Handija
a's;ų

i^enki 
ialim
aidyluvus ir dkLiau
’anas įvažiavo į Lenkiją. Rytų 
Vokietija davė leidimą perva- 
:ii!C.4 i Lenkiją. Olandai nori, 
;ad lenką šventėms lurė‘ų po 
;el s i\ai iii rūsiu vaisius.

ijos valdžia buvo su
varžiusi lenkų tremtiniu teisę

oanaiK.no rr.netą suvaržymą.
Lenkai važiuoti Aus’rijon

prašė leisti 
Au.slrijoj.

*

motais 54IJMM) lenkų 
jiems apsigyventi

oanaiK.no


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

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

vėžio.
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ZIGMAS I. GUĮU

centrų, d žemę sulygino su ki
tomis planetomis. Vienok, ir 
knn Kopernikas drįso tai pa
skelbti tik prieš mirtį, nes gerai 
žinojo, kas jam gresia.

MOTERIŠKIŲ KRŪTIES VĖŽIO 
DIAGNOZĖ (4)

Mokykimės susekti sukietėjimą krūtyje, 
geriau apsisaugosime nuo išsiplėtusio 

(Mediciniškas raginimas)
jau esti dažniausiai paplitęs ša* 
ua Krūties esančiuose audiniuose 
(gydytojai tokį vėžio paplitimą 
vadina METASTAZAVIMU).

Todėl gydytojai surado būdą 
susekti krūties vėžį ankstyves
nėje jo vystymosi pakopoje, že
mo vol lažo X-Rays įradijuojama 
krūtis: apturimas minkštų krū
ties dalių patamsėjimd skirtin
gumas (Kontrastos). Toks tyri
mas yra pavadintas MAMMO 
GRAPHY (arba dar kitaip tą 
tyrimą pavadinant XER0RA 
DIDGKAPIIY). Tas tyrimas yra 
didžiai vertingas susekimui anks 
tyvoje stadijoje krūties vėžio. 
Taip pat šis tyrimas yra ver
tingas tiriant riebias krūtis (jas 
tokias apčiupinėjant sunku su 
sekli mažą vėžio mazgą). Šiuo 
tyrimu susekamas mažas prasi
dėjusio krūtyje vėžio mazgas 
(aųglys-tumoras), nežiūrint rie 
oaių gausos krūtyje.

Kai esti išskiriamas skystis iš 
spenelio (vėžiui prasidėj us). 
naudinga esti mikroskopiškai iš 
tirti tą skystį (sekretą).

Dauguma vėžį krūtyje turin
čių moteriškių pripažįsta, kad 
'geriausia yra PAČIOMS mote 
riškėms susekti prasidėjusį krū- 
tvje vėži. Nenormalius guzus ar 
sustorėjimus-mases gali mote
riškė susekti pati apčiupiDėda
ma savo krūtį. Moteriškė regu
liariai savo krūtį apčiupinėtte 
ma, lengvai gali pastebėti (pra- 
eiuopti) gūželį, kurio ji anks- ! 
čiau nepračiuopdavo*. 'Tai labai I

Kai lauke kabantis pantis var
va, lietus lyja. Taip juokdariai 
Lietuvoje ragino žmones pažinti, 
kada lietus ateina. Panašiai de 
dasi ir krūties vėžio susekimo 
.srityje. Kai trys svarbiausi krū
ties vėžio ženklai atsiranda: kai 
KRŪTYJE S U K1 E ĮĖJIMAS, 
SUKIETĖJIMO NEPASLANKU
MAS ir ĮDUBIMAS odos paste
bimas, tada jau esti krūties vė
žys savo vaikus pasiuntęs už 
krūties ribų. Reiškia, kai vėžio 
ženklai pasirodo aiškiai, tada 
vėžys jau esti išsiplėtęs už krū
ties ribų (metastazavęs — nu
keliavęs i kitus kūno audinius).

Vėžio krūtyje diagnozė nusta
toma apčiupinėjant krūtį. Tai, 
palyginti, nėra sunkus vėžio su
sekimo krūtyje būdas. Tik vi
sas vargas, kad paplitęs krūties 
srityje inazguotumas (norma
liai jis ten yra) apsunkina suse
kimą prasidėjusio vėžio. Labai 
anksti susekti krūties vėžio maz
gą yra sunku, nes minėtas maz
gam urnas trukdo.
Y Kaip taisyklė, gydytojas Imi 
remtis minėtais trinus krūties 
vėžio ženklais: atsiradusio maz
go (augiio-tumoro) KIETUMU, 
jo NEPASLANKUMU (norma
lūs krūtyje esą mazgai esti pa- 
ląnkūs, juos gaii judinti; taip 
nesti su vėžiniu mazgu) ir virš
mazgo atsirandančiu odos 1DU-I
£lmu.
•Visa nelaimė, kad minėtai leni»-O 
vai surandamas krūties vėžys 
(trys minėti ženklai jį išduoda)

(Tęsinys)
m. birželio 22 d. Galileo, 

75 metų, modernaus mokslo 
grindėjas, italų fizika^ apskųs
tas inkvizicijos organams ir J v . . .
nuteistas Romoj kalėti, turėjo t Vienok, nežiūrint į visa tai, ir 
viešai atsisakyti nuo lenkų ku- J inkvizicinio teismo kultūrinis 
nigo Koperniko mokslo ir Gali-( nuopelnas yra tas, kad jis pir 
ieo raštai popiežiaus uždrausti^j mas pradėjo vėliau naudoti ir 
Kalinimas dėl pažinčių ir įtakos į viešą nusikaltimo aiškinimą, nes 
kaip retenybė tapo popiežiaus! iki tol ilgą laikotarpį baudžia- 
pakeistas ištrėmimu ir atskyri- į mosios bylos, kaip ir civilinės, 
mu nuo visuomenės, o jis pripa- buvo keliamos tik nukentėjusio 
žinias ignoruotinu ir persekioti- privataus skundo tvarka. Bet jo 
nu. Mat, Bažnyčia laikėsi Ptolo- pagrindinė klaida yra ta, kad 
m ėjos kosmogonijos klaidingos teisėjd asmeniui buvo pavesta 

tuo metu Bažnyčia ne tik teisėjo, bet ir kaltintojo, 
, pasaulis kaip vadinasi, prokuroro, ir gynęjo, 

kaip I lai yra advokato, uždaviniai.
‘ Aišku, kad tos visos trys funk-

svarbus pačios moteriškės elge- 
krūtį apčiupinėjant. 
moteris turėtų taip

bus tokių, kurie tvir- 
ragi-

kaklo liauką (gūįjo) — thyroid, 
krųtis, išeinamąją žarną, kiauš- 
dėtes (ovaries), odą, limfines 
liaukas, mdleriškus organus. Jai 
gydytojas pataria tinkamą mais
tą valgyti, sveikus valgio įpro
čius nurodo įsigyti, mankštos 
nepamh’šti, liautis rūkius ir iš
moko kaip savas krūtis tikrinti.

Patariama po tris morkas per 
dieną suvalgyti — jose esamas 
vitaminas A apsaugos epiteli 
uuo v<
bent po Li’ig šaukštus į dieną te- ^žiauš. O nuo virš 40 metų 
gal kiekviena moteriškė valgo, 
nes japonės ryžiais daugįausia 

: uiisdamos neserga dažnai krū- 
įVes vėžiu.
; Čia mėsose vartojami cįemi-

sys savo 
Kiekviena 
elgtis.

Žinoma,
tins, kad toks moteriškių 
mmas savas krūtis tyrinėti pa
skatins moteriškėse uervuotu- 
mą ir vėžio baimę (cancerpho
bia). Mes turime būti išjuintingi 
ir elgtis pagal galimybes. Ko’; 
kas nėra kitos priemonės suma
žinimui mirčių dėl krūties vėžio. 
Kol nesurastas tokio vėžio pa- 
gydomumas, pačių moteriškių 
savo krūtų apčiupinėjimas (pal
pation) yra reikalingas ir būti
nas kiekvienai moteriškei.

Blogai., čia sušiduriama 
su moteriškių apsileidmu. Kaip kalai ųiU’iĮai ir nitrątąi (mėsos 
visose srityse, taip ir krūtyse 
vėžio susekimui 
Dėjime moteriškės 
Per: cįažnai jos suskumba rūpin-

pažiūros;
skelbdavo, esą

' didelis kambarys, žemė
: grindys, dangaus lubos su ketu-
I riom ]
1 specialiai patalpina lempas — 
žvaigždes. Dabar visa tai atrodo

laišnukai.
Tokią medicinišką tiesą pa

duoda Kolumbijos universitete 
dirbąs biostątistikas John Van daugiau negu juokinga, bet Baž-

kolonom, nakčia Dievas cijos nesiderino ir teismas tik 
‘skaudžiai ir neteisingai žalojo ir 
kliudė kultūros ir teisingumo 

i—charta magna— kilimą.

Lietuvių Enciklopedijoje yra 
pasakyta, jog teisės aiškinimas 
viduramžiais buvo glaudžiai sie
jamas su teologiniais sampro- 

į tavimais; teisė buvo jungiama 
i su dieviškuoju apreiškimu, Die

vo valia. Nuo renesanse! laikų 
iki XIX a. vidurio įsigali meta
fizinė pažiūra ;į.;teisę^ . taigi ri
šant vis su pirmapradžiu svar-

nyčiai atrodė, jog skelbti kitaip 
būtų prieš bibliją ir. prieš religi-

Ryzin.
Šitokiu maistu privalo nuo 

šiandien kiekviena i________
(ir kiekvienas vyriškis) niaitin- • 
Us ir minėtų vėžius sukeliančių.------ -  --------
dalykų vengti. ,mis dienomis ir tik tam tikra į

Akinėtai pas gydytoją tikrintis f ei*e- ^aiP ūktai Ptolomėjaus
■ ' ■• . ... . aiškinimu visatos centras yra

žemė, o saulė ir kiti kūnai su- 
| kasi apie žemę. O Kopernikas,

tik- Į U73-1543,. nukėlė saulę į visatos i Vadimo klau-

moteriškė & kurios idėja bazuota, jog tik
žemė — centras, jog tik žemėj 
Dievas sutvėrė visa tam iikro-

turi kas trys metai visos
ėžjĄkds jo pakaitos. Ryžių i tėviškės nuo 20 iki 40 metų 

f vi c? conVcfnc i /li’pna to * 'T'iCiiiv O rtilrv vir<t

užsiįaikymųi ir jos
krūtų apėiupi- spalvos nepametimui) virsią kų- 

apsileidžia. ! ue į vėžį sukeliančias inedžia-
gas (nitrdsamines). Nuo tokio

tis krūtų sveikata tik tada, kai vėžiškuiuo saugoja vitaminas C 
perkūnas trenkia — kai jau liga
esti tolokai pažengusi, šitaip to- j truktų sunkose. Toėdl gerkime 
iia u tęstis
sos iki vienai turi kalėdiškai at- i ną didelę stiklinę per parą)
'iiiili reikiamai savn krfifn nripd tokias sunkas. Litrais nėr c

Jo daug yra apelsinų ir grai-

mo- 
ani- 
anr

negali, mūsiškės vi- j kuo gausiausiai (mažiausia vię- 
visi 

Ūkiamai savo krūtų prie^ tokias sunkas. Litrais per dieną 
reguliariam krūtų apčiu- 1 tų sunkų sunaudokime.

pmėjimui. Kurios nežino kaip, | 
turi klausti savo gydytojo. Bet} 
k.ekviena lietuvė turi savas] 
krūtis apčiupinėti reguliariais! 
laikotarpiais. \pač dušo ar vo
nios metu toks apčiupinėjimas 
vra geriausiai atliekamas.

švada: Turėti krūties vėžį, 
jo neturėti, yra didelis skir

tumas. Todėl visos moteriškės 
gilinkimės j apsauga nuo tokios 
negerovės, bei į jos ankstyvą su-

Gydymas jau turimo 
vėžio nėra visada sėk- 
L /bėgimas už akių ne^ 

inm vėžiui vra visu

žiaus visos moteriškės turi t 
rinlis pas gy;dytoją (minėtai) 

: KIEKVIENAIS METAIS.
KRŪTŲ iSį-RAY (MAMMO-

ĮŲįRAĮPHY) tarp' 35 ir 40 metų Į gydytojas pagal savo nuožiūrą 
j moteriškėms padaroma pirmą Įminėtus tyrimus pataria. O po 
įkartą. Tokia nuotrauka, naudo-Į metų kiekviena moteriškė 
Jama PALYGINIMUI ateityje Ųturi .' minėtus tyrimus atlikti 
-moteriškę tiriant. Tolimesniame KIEKVIENAIS METAIS.
moteriškės amžiuje su tud X- . Išeinamosios žarnos tyrimas 

i Ray tvrimu .šitaip elgiamasi. • exam) virš 50 metų jno-
Pagal gydytojo nuožiūrą, daro-1 teriškeį reikia atlikti kiekvienais 

j ma X-Ray sulaukusios -MMą me-: metais P-er du metu- Po t0, Pa- 
tų amžiaus moteriškės krūtų. ,Sa^ gydy^°j° patarimą: kas 3-5 
Ta nuomonė suformuojama pa
gal asmeninę moteriškės ir josi
šeimos medicinišką istoriją (ar i Qčra lengvas, norint vėžio reika- 
ji turėjo vėžį krūtyje, ar ji be-; ^us sėkmingai sutvarkyti. Dau-

colitis).
Tarp moteriškės 40-50 metų 

gydytojas pagal savo nuožiūrą

! simų, XVII ir XVIII a. vyrauja 
] klasikinė prigimtinės teisės sro-

ydytojo patarimą: kas 3-5 
metaai.

Taigi, matom, kad darbas

vė. Pirmame jos periode pasi
reiškia emancipacija, kitaip išsi
laisvinimas, teisės nuo religijos 
ir f eodaiizmo. 1 Būdingas jos 
bruožas yra teigimas, kad pa
grindinė garantija prie,gimtinės 
teisės vykdymui patikrinti yra 
valdovo išmintis. •' Aitras perio
das yra susijęs su politiniu ir 
ekonominiu' liberalizmu — Loc
ke ir Montesquieu. Trečiame 
periode pasireiškia gilus tikėji
mas tautos suverenitetu ir de
mokratija — Russeau.

(Bus daugiau)Venkime valgyti, maistą su 
minėtais chemikalais apdirbtą 
(ypač salami,, papperoni, sum
mer sausage, country hams, |- 
beef jerky...). Naudokime ka-( 
laku to kojas (be 
sriubas (nugraibę 
a įšaldymo). Ml -

Kasmet suserga O 
žiais šiame krašte 
žmonių. Iš jų nedaugelis susirgs 
dėl mėsoje esamų minėtų che
mikalų (gal kokie 25 žmonės).

Kur kas blogiau su vėžiu, gau- 
i tu iš tabako rūkymo. Rūkąs 20 

- cigarečių per dieną turi pro'gos 
gauti vėžį VIENĄ ŠIMTĄ KAR
TŲ DAUGIAU, negu iš chemi
kalais apdirbtos mėsos (saky
sim, lašinukų - bacon). Dabar 
gerai, kad išmintingi lietuviai 

i nenaudoja lašinukų, kaip gyvū
ninių riebalų, didinančių sble 
į rožę.

Lietuvai, vartokime senus au- 
į tomebilius, jau vartoms pirki-;

utomobilio iš- 
: leidžiamos dujos sukelia vėžj 
■ net tris kartus- dažniau kaip la 
Į šinukai.

Nereikia lietuviams gerti alaus 
nes jis sukelia du kartus 
dažniau, negu lašinukai.

Pagaliau, moteriškės turi tin 
karnai maitintis .ir mankštintu 
bei sveiku oru dažnai naudotis, 
tada joms nereikės KOSMETI-

odos) ir jų 
riebalus po

naujais vė- 
po 800,000

gelis moteriškių atsisakys tokio 
vargo. Jos tik ]>o laiko griebsis 
skesdamos už šiaudo. Geriau, 
kad tokių kuo mažiausias skai
čius būtų mūsiškių tarpe, žino
ma, geriausia bus, kad tokių uit. 
sileidėlių iš viso nebus mūsų 
tarpe.

r vaikė, ar gimdė vaiką po savo 
•30 metų amžiaus, ar šeimoje jos 
/nebuvo vėžių (kituose organuo
se) . Gi, virš 50 metų sulauku
sioms minėtas krūtų X-Ray ty-; 
rimas (jau anksčiau minėta 
M A M M O GRAPHY) daroma 
KIEKVIENAIS METAIS.

PAP TEST (celių, paimtų iš 
moteriškės lyties organų) mik- 

. roskopiškas tyrimas daromas 
KASMET per du metus. Po to, 
bent kas trys metai, ar kaip gy
dytojas pataria. Tas gydytojo 
patarimas remiasi jam sužinant, 
kaip anksti ji savo amžiuje pra
dėjo lytinį gyvenimą, kaip daug 
vyriškių ji yra praleidusi... tie 
dalykai artina vėžį moteriškuos- 
na organuosna..

GIMDOS VALYMAS (endo
metrial lest) daromas toms gy
venimo permainos (menopause) 
moteriškėms, kurioms daugiau 
gresia vėz,ys: toms, kurios nu
tukusios. kurios nenormaliai iš 
gimdos kraujuoja, kurios nepa- 
s loja ir kurios moteriškus hor
monus (estrogenus) naudoja.

NEMATOMO KRAUJO IŠMA
TOSE TYRIMAS (liėmoccult 
blood lest slide) ir išeinamosios 
žarnos (proeto exam) tyrimas 
daromas pagal gydytojo nuo
žiūrą. Jis sužino, ar turėjo* kas 
iš kraujo giminių vėžį storoje

JAI PATINKA

— Maryte, ar tu ne perdide- 
lė žaisti su berniukais?

— Ne, mama. Juo didesnis, 
juo labiau aš jį myliu.

%

H

Moteriškių mediciniškas 
tikrinimas dėi vėžio

Atsakymai 
(savame o

krūties 
mingas.

Pasiskaityti. Harrison: The 
me p es of Internal Medicine.

: kiais niekais, kurie į c<lą susigė
; rę moteriške

su pusę kartų dažniau, negu sios žarnos išopėjimu (ulcerative

LARUI S RADIJO ŠEIMOS PROCRAMC 
Iš WOPA 1 190 kil. AM.

ų ka'ba: šeštadieniais jr sekmadieniais 
rvto.nuo <v:30 iki 9:31) vai.

7159 S. Maplewood Ave.
CHICAGO. ILLINOIS

’ KOS, nereikės tepti odos viso- ’ bei išeinamoje žarnoje; ar buvo 
rasti polipai storoje žarnoje ar 

prišaukia vėžj ’ išeinamoje. O gal sirgta stero-
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Linksmų Kalėdų

'Serving tht Cornrrrurvty sinct 1933"
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VANCE FUNERAL HOME
ADVISERS & DIRECTORS 

JEAN VANCE

K ’’I

S0PH1E BARČUS RADIJO ŠEIMA
ALDONA DAUKUS, ir DUKRA SOFi 

linki visiems lietuviams
Linksmų Kalėdų ir Laimingų 

Nanin Mpfn

Wffl CMO MM

45OS W. lOltt St., O*k Lawn, IL 60453

Phene: 596-3510

STENKIMĖS GERU PATA
RIAMU PASINAUDOTI

K'ausim 
paaiškinti, kaip turi moteriškės j haujo
tikrintis iš viso dėl vėžio. Ma
nau, tokios žinios kiekvienai 
moteriškei 1hl> naudingos. Ačiū 
iš anksto. I 

i?s apžiūri • 
'. susekti 

burną.

Linksmų Kalėdų ir baimingų Naųjy Metų 

linkiu visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
. STĄSYS DAfgUS* Savin. • 

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ

ir Laimingų Nauju Metų
LINKI

1424 So. 50th Avė
OL 2-5245

Cicero, III. 60650
TO 3-9687



Milkovaitis 1981. 4. 23 d bend

Sąjungos Garbės Teismas
Sąjungom Garbės Teismas sąs

tate: Posėdžio Pirmininkas AN
TANAS NORUS ir Teisėjai: RO 
MUALDAS MAC1ONIS ir JO
NAS ŠOSTAKAS,

Svarstė kaltinamojo — V. D. 
Šaulių Rinktines Valdybos na
rio Petro Padvaisko bylą, kurioj 
jis kaltinamas apšmeižęs Sąjun
gos Garbės Teismo Pirmininką 
g. š. MARIJONĄ ŠNAPŠTĮ ir 
rado, kad kalt. Petras Padvais- 
kas 1980 m. kovo mėn. 22 d. Kun 
ferencijojd, Čikagoje, kalbėda
mas kaipo atstovas į kitus 34 ats
tovus, o taipogi 1981 m. Liepos 
mėnesį, Čikagoje, kalbėdamas š. 
Karolio Milkovaičio bei kelių as
menų akyvaizdoje tikrai apšmei
žė skundėją g. š. MARIJONĄ 
ŠNAPŠTĮ, nes melagingai teigė:

L kad g. š. M. ŠNAPŠTYS nu
traukė š. Padvaisko bylą prieš g. 
š- Mykolą Maksvytį ir tuo bū
du pastarąjį išteisino.

Gi tikrumoje nei G. Teismo p- 
kas g. š. M. ŠNAPŠTYS nei ku
ris kitas pavienis Teisėjas P. Pa
dvaisko -— M. Maksvyčio bylos 
nei nutraukė nei panaikino ir nie ( 
ko neišteisino.

2. kad byla buvo nutraukta 
!bei panaikinta dėlei to, kad by
los skundėjas š. Petras Padvais
kas neatvyko į teisiamąjį posė- 
dL : . i

GŲtikrumoję trys Teisėjai, ku 
rili' tarpe tos bylos pranešėjas bei 
įrodymų refer uoto j as VINCAS- 
ŠARKA (kuris buvo ilgametis 
Ranavėžio Apygardos Teismo Tei 
sėjas, o paskutiniais-‘metais net 
APELIACINIŲ RŪMŲ Teisėjas) 
bylą išsprendė ir* g.- š. Mykolą 
Maksvytį išteisino dėl įrodymų 
stokos. . , .
i 3. kad g. š. M. ŠNAPŠTYS. 
kai š. P-. Padvaiskas pas jį pasiteį 
ravo ar galima nedalyvauti teis
ino posėdyje, sutiko, kad Š. P. 
Padvaiskas nedalyvautų ir užti
krino jį, kad jam nereikia at- 
vyktį Sąjungos G. Teismą —

Tad remiantis išdėstytu ir Va
dovaujantis Statuto 22, 23, 34, 
36f 53, 59, 75, 174—177, 179- 
197 ir 201 st., sir. už akių

Sąjungos*fiarbės Teismas

‘ NUSPRENDI:

Pelrą, Jcno s. Pądvaiską 
Padvą, g-ni. 1612.1.15 J., Za 
su apskr., Salaku vaisė., Žeimių 
km., gyvenantį Čikagoje, EL, 
pripažinti kaltu, kad būdamas

• Vytauto Didžiojo šaulių Rinkti- 
( nės valdybos nariu —
l 1. L.Š.S.T. 1980.3.22 Kentė

rcncijoj?, Čikagoje, 
niuose, darydamas pranešim?
kaipo dalinio atstovas ir

2. 1:181 m. liepos mėnesį, či: j
kagoįe, keliu asmenų akivaiz-

r V ' Ido e —
a skelbė nelies? api: |

posėdžio š. P- Padvaiskas gavo
S-gos G. G. Teismo praneši

mą, kad byla numarinta — nu- t 
traukta ir panaikinta, todėl kad 
š. P. Padvaiskas nedalyvavo tei
siamajame posėdyje.

Gi tikrumoje š. P. Padvaiskui 
1975. XI. 8 d. asmeniškai papra
šius S-gos G. Teismo P-ką, šis 
1975. XI. 23 d. raštu nusiuntė 
S-gos G. Teismo 1975. 5. 17 d. 
Sprendimą — XEROX nuorašą 
pačiam P. "Padvaiskui.

5. kad G. Š. M. ŠNAPŠTYS jį
apgavo, nes sutiko kad P. Pad' i 
vaiskas neatvyktų į S-gos G. 
Teismo 1975. 5. 17 d. teisiamąjį 
posėdi, o kai pastarasis neatvy
ko, tai M. ŠNAPŠTYS bylą nu
traukė — numarino ir tuo būdų 
g. š. M. Maksvytį išteisino,

I
Gi tikrumoje G. š. M. šnapštysį eitomis Sąjungos Garbės Težsnio 

net pareikalavo, kad š. P. Pad- j 
vaiskus atvyktų į teisiamąjį po- j 
sėdį, neįteikė jam teisman atvy-j 
kimo šaukimą t:po parašu”. Pats t 
š- P. Padvaiskas savo 1975. 5. 12 
d. parreiškime G. Teismui para-1 
šė: 
voine kviečiami atvykti į Teis
mo posėdį, kuris įvyks šio mėn 
17 d. “minėta diena turime dirb
ti. Prašome bylą nagrinėti mums 
nedalyvaviant”.

Be to nei G. Š. M. ŠNAPŠTYS 
nei kuris kitas Teisėjas nei G. ] gos C 
Teismas tos bylos nenutraukė. 1 p 
Tą bylą S-gos G. Teismas išs"j šalinti iš L.Š.S.T. bet kurių pa- 
prendė būdamas pilname sąsta- ‘ 
te, t. y. dalyvaujant visiems trim 
Teisėjams. Taigi jokios apgaulės 
nebuvo.

pirmininko pareigomis,
b) tais šmeižimo veiksmais pa^ 

žemino jį, jo šaulio' vardą ir jo 
tarnybinį garbingumą bei kil 
namą,

c) pažemino pačios L.Š.S.T. 
ė: byloje su M. Maksvyčiu bu-j organizacijos orumą, nes skun

dėjas yra L.Š.S.T. Centrinio Val
domojo Organo pirmininkas,

d) ardė L.Š.S.T. Organizacijos 
rimtį bei darbą, t.y. įvykdė St. 
23 str. numatytus nusikaltimus.

, l’ž tuos nusikaltimus Sąjun- 
j. Teismas nusprendė š. 

Petrą Padvaiską 3 metams Į>a-

mokykla

reigų (kuopoje, rinktinėj ir. t.l.), 
paliekant tik eiliniu šauliu.

■. Para’šai: Ant. Norus, Teismo 
Posėdžio Pirmininkas, Teisėjai:

6. 1981 m. Liepos, mėnesį, či-į t Jonas šostakas ir 2. RomuaP
kagoje, kelių asmenų akyvaizdo-1 das Macionis.
j e š- P. Padvaiskas pareiškė, kad] _ Nuorašas tikras: Š-gos G. 
š. Karolio Milkovaičio 1981. 4 į 
23 d. bendraraštyje “Visiems S-i 
gos nariams žinoti” aprašytojo] 
P. Padvaisko — M. Maksvyčio’ 
byloje,Viskas atitinka tikre
nybei.

Gi tikrumoje, maždaug prieš 
mėnesį, S-gos G. Teismo 1981. 
6.. 13 d. sprendimu š. Karolis Mil- 
kovaitis buvo pripažintas kaltu> 
ir* nubaustas už tai, kad. 1981. 4^ 
23 d. bedraraštyje apšmeižė Gš.. 
M. ŠNAPŠTĮ. Sąjungos Garbės} Negalėsiu dalyvauti, -Dėl nesvei- 
Teismas tame sprendime konsta-j katos ir tolimos kelionės.
tavo: : : į ’’J

Iš visų virs išdėstytų davinių,' 
kurie yra dokumentaliai patvir
tinti P. Padvaisko byloj yra aiš-* 
ku, kad g. s. M. ŠNAPŠTYS 
vykdydamas Sąjungos G.‘ Teis
mo P-ko pareigas jokių š. Petro 
Padvaisko nei l š. Emmos Pad-

t Gi tikrumoje skund. š; P. Pad
vaiskui bei jo žmonai liudinin
kei Emmai Padvaiskienei 1975
4. 27 d. buvo įteikti Teismo 
šaukimai “po parašu”, ;kad jie
du privalo atvykti į 1975. 5. 17 d. 
teisiamąjį posėdi.

Tą Paidvaiskai patvirtino <net 
S-gos G. Teismui (special deli
very keliu) atsiųstu judviejų 
1975. 12. d. raštų. Pareiškimu, ku
riame jiedu teisinosi, kad 1975,
5. 17 d., t. y. teisiamojo posėdžio 
diėną abu privalės būtinai dirbti. ’
Jiedu atsiprašė, kad dėlei darbo; vaiskienės teisių nepažeidė trie- 
sgiygu negalės atvykti į teisia- j kur nepanaudojo jokios apgaulės 
triąjį posėdį ir prašė bylą spręs- ar melo ir jokiu būdu Padvaiskų* 
ti jiems nedalyvaujant.

‘4. kad neužilgo po teisiamojo I kad melagingai teigia š. Karolis

j Teismo’ Posėdžio P-kas:
Ant. Norus

* * V -
L.Š.S.T. GARBĖS TEISMUI

Petras Padvaiskas 
2460 W. 45 PL.
Chicago, ILL. 60632

PAREIŠKIMAS

Šiuo
Kad teismo posėdyje, kuris įvyks 
spalio mėn. 17 dieną Detroite.

pranešu Garbės Teismui.

Su pagarba, 
t Petras Padvaiskas

10 _ 8 _ 1981 m.
? Chicago, ILL.

PASITIKĖJIMO STOKA

— Kur tu taip‘skubu?
' — Atsiminiau, kad neužda-' 
riau kasos, o ten yra mano bū
simas žentas.

ir įteikė nuotrauką dalyvavusių rautis: Pirm. I. Manomaitienė 
mirusiųjų pagerbime (Memorial tel. 626-6071, P. Mikšys- 626-2722 
Day). Nuotraukoje gražiai švie
čia N. Lietuvos vėliava.

šių metų lapkričio 8 d. įvy
ko sėkminga gegužinė įprastoje 
vietoje, kurią išrūpino J. Jaku- 
baitienė. Pasitaikius nepaprastai 
geram orui, prisirinko labai daugį

ir A. Deikis - 585-0089.
Vasario 16-os minėjimas ren

giamas 1982 m. vasario 14 d. Ho
liday Inn, 4431 PGA Blvd., Ralm 
Beach Gardens.

* * *
Pietinio Atlanto pakraščio

lietuvių, daugiau nei į visas ki- siaubų kuopa “Aušra” š. m. lap-^

Daytona Beach ir apylinkių lietuvių klubas
Š. m. lapkričio 8 d. surengė} Yra tikra, kad ateinančių, 

gegužinę. Pradėta pamaldomis metinių Didžiųjų Švenčių progo-! 
Prince of Peace bažnyčioje. Pa- mis, klubas pasireikš taikliais} 
maldas atlaikė ir turiningą pa- renginiais. Būtų gera gauti apie, 
mokslą pasakė čia apsigyvenęs i visą tai žinias ir tuo užtikrintum 
kun. Raibys.’ Laike pamaldų gra-! savo veiklos išliktinumą, nes vi
žlai giedojo. Tuojaus po pamal
dų, tos pat bažnyčios salėje vy
ko gegužinė. Tiksliau pasakius 
— nuotaikingas tarpusavyje pa
bendravimas. Maisto buvo gau
su, skoningo ir įvairaus. Netrū
ko ir gėrimėlio- Anot korespon
dentės —. “nektaro skystimėlio” 
gaivinančio - ištroškusius. Neap
sieita ir be loterijos: gausiais, 
įvairiais vertingai^ daiktais ir 
net bilietais pietums į geriausius 
restoranus. Tarpe dovanų buvo 
ir . vienas originalūs paveikslas/ 
padovanotas dail. J. Sodaičio. 
Laimėjimas biliettf'pietums Į ge
riausią Restoraną .yra;išskirtinai 
neįprastas, tačiau .taiklus paska
tas susidomėti loterija. .

Visą tai paruošė valdyba su 
nuoširdžią klubo narių talką At
likti ; didelius užmojus reikalin
ga nuoširdi narių dama. Kas ir 
yfa..Tai nuopelnas, nąrių; o ypa-; 
tingai klubo pirinininko R. Že
maičio, kuris,, būdamas jaunos 
kaiįos;liętūvįs,- išaugęs- ir baigęs 
aukštųosjuš mokslus jau čia 
.^nėrikoj e,, nuoširdžiai įsi j ungęs 
ųStribą .dr'čia šalia savo mpky- 
tpja^jrofesijos randa laiko ir tu
ri norą dirbti ir vadovauti. Su- 
prarifema . kad . visą tai atlikti ga
li tik -4asr. kuris turi etiprią pa
triotinę, dvasią ir puoselėja ne
abejotinu lietuviškumu.

mis, klubas pasireikš taikliai

tas buvusias gegužines. Pirm. 
I. Manomaitienė pasveikino gau
siai susirinkusius ir palinkėjo 
nuotaikingų pabendravimų.

Maistą tvarkė K. Giniotienė 
su visa eile talkininkių.

Baru rūpinosi A. Pilipavičius ir 
A. Šalkauskas. Mašinų pastaty
mu J. Jakubauskas. Loterijas 
pravedė Deikienė.

Buvo suaukota daug ir įvairių 
dovanu iš kurių išsiskyrė paau7 
kotas J. Jakubaitinės tortas, dėl 
kurio atskirai buvo varžomasi. 
Rezultatai — iš gegužinės gauta 
601 dol. pelno. Tai rekordinis 
skaičius iš visų buvusių paren
gimų ir tas įrodo, kad darnus 
ir bendras visų darbas neša pui
kius rezultatus. Ų . .'

Pirm. I. Manomaitienė nuošir
džiai padėkojo visiems prisidė- 
jusiems prie suruošimo sėkmin
gos gegužinės, o didžiausią padė
ką išreiškė visiems prisidėju- 
siems taip gausiai atsilankiu
siems. ’ .

# * ♦
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

. Kaip kiekvienais metais, taip 
jr šiais rengiamas Naujųjų Me
tų sutikimas gruodžio 31 d. 

, Pradžia 9. v. v., St. Paul of the 
Cross parapijos salėje, State Rd- 

‘ NTnvfn IPalm Fla.

kričio 14 d ? Sweden House resto
rano patalpose, Ft. Lauderdale, 
Florida, surengė Lietuvos kariuo
menės atkūrimo didingą ir gari 
skaitlingą minėjimą. Dalyvavo 
per 100 ’asmenų. Kas rodo kuo* 
pus vadovybės sugebėjimą su-? 
traukti netik vietinius su jų sve
čiais turistais, bet ir iš tolimes
nių apylinkių, nes šioji apylinkė 
nepas žymi lietuvių gausumu* 
Minėjimą atidarė kuopos pirmi
ninkas Mykolas Vitkus ir, su? 
giedojus JAV Himną, pakvietė- 
vicepirm. K. Pautienį pravesti 
minėjimą. Buvo pagerbti žuvu
sieji dėl Lietuvos laisvės ir , po 
atliktinų tokiais atvejais forma
lumu, sekė tolimesnė eiga. Pir
miausia šaulys V. Mazoliauskas 
buvo atžymėtas atatinkamu žy- 
meniu už nuopelnus šauliams^ 

(Iš “Lietuvių žinios”)

MEET THE CHALLENGE!

si mūsų biuleteniai kataloguo
jami archyve “Alka”, Putliame.

L.B. PALM BEACH APYLINĖ.

Pirm. I. Manomaitienė, 1919 Rid- ( 
gė Rd., Juno, 33408

Pradedant veiklos sezoną 
L.- B. Floridos apygardos suva
žiavime, kuris įvyko š. m. spa
lio 31 d., St. Petersburge, šiai, 
apylinkei atstovavo A. Pilipavi-! Staškūnai. Visi lietuviai nųosir- 
čius ir I. Manomaitienė, kuri ir džiai kviečiami dalyvauti. Tei- 
apibūdino • apylinkės veiklą. | 
Apie suvažiavimą spaudoje yra1 A ‘ . vį fišsamiai aprašyta. ; >

š. m. lapkričio 1 d. Lietuvos Į 
kariuomenės šventės proga bu
vo užprašytos Šv. Mišios intenci
ja žuvusių, nukankintų ir ken
čiančių dėl Lietuvos laisvės. Šv. 
Mišias atnašavo kunigai A. Sen
kus ir V Pikturna.

Po pamaldų Royal Palm Me
morial Gardens kapinėse lietu
vių sekcijoje Vėlynių proga bu
vo pagerbti mirusieji ir čia pa
laidoti, padedant ant kiekvieno | 
kapo po gėlę ir uždegant žva
kutes. Sekcijos vadovas J. Ja
kubauskas tarė atidarymo žodį 
Kunigams sukalbėjus atatinka
mas maldas, apylinkės valdybos 
narys A. Deikis anglų kalba pa
dėkojo kapinių direktoriui Bag
gett už prielankumą lietuviams

703, North Palm Beach, Fla. 
533408. Gros “Bill Rhodes Cape- 
la.” Salę gražiai išpuoš jaunuo- 
ijaunuoliai Julija ir Raimondas

SERVE WITH PRIDE-IN" 
,THE NATIONAL GUARD

1 Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų |
LINKI SAVO KLIENTAMS LIETUVIAMS
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I NORMAN BURŠTELNAS
KAILIŲ KRAUTUVĖ IR SIUVYKLA

185 North Wabash Ave. — 2-as aukštas
Telef.: 263-5826. Rezid.: 677-8489

teisių begėdiškai nesutrypė kaip i-------
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I
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

5; 2608 West 69 th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENi

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, III 60629 ♦ TeL 925-2737

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

a F9WSTTNGAI ISFHDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAk 
DUMTNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Registruota* nkniinrsi

Linksmu Kalėdų švenčiu ir 
Laimingų Naujų Metų

4

50 metų studijavęs, kaip
ATEINA LIETUVA,

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

mi džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

ANNE WIECIIECKI — Pirmininkė 
KAZIMIERA STEKAS — Vicepirmininkė 
ANTOINETTE KALYS — Nutarimų raštininkė 
ANNA CONDUX — Finansų raštininkė 
MARY RADŽUKĖNAS — Iždininkė 
ANTOINEIT'E KALYS — Korespondentė

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrei sekmadienius, 
ryto 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Seštadieniaia — iki 12 vaJL

Jaruzelskis paskelbė karo stovį
Pirmomis sekmadienio ryto valandomis premjeras, 

komuistų partijos pirmasis sekretorius, lenkų gynybos 
ministeris Vaitiekus Jaruzelskis paskelbė karo stovi vi
soje Lenkijoje. Sekmadienio vakare lenkų vyriausybė 
paskelbė, kad suimta virš 3,500 Solidarumo unijos vadų, 
užimtas Varšuvos laisvų unijų centras, ir provincijose 
kariai suėmė visą eilę Solidarumo unijos narių ne tik 
Dancige, bet ir kituose didesniuose lenkų pramonės 
centruose.

Karo stovis paskelbtas visame krašte. Kariai užėmė 
Varšuvos, Dancigo, Radome, Šteino ir kitus pramonės ir 
susisiekimo centrus. Kratas darė ir unijos namuose ras
tus darbininkus išsivežė ginkluoti kareiviai. Dalis suim
tųjų buvo tuojau paleisti, kai policijai paaiškėjo, kad su
imtieji nesudaro pavojaus viešajai tvarkai. Netrukus bus 
paleista antra suimtųjų grupė, kai tyrinėjimas parodys, 
kad ir jie nesudaro pavojaus esamai tvarkai. Teisman 
bus atiduoti tie Solidarumo unijos vadai, kurie kurstė 
ruoštis dideliam streikui. Varšuvos unijos namuose su
imti 8 darbininkai bus atiduoti teismui.

Bus šaudomas kiekvienas darbininkas, kuris pats 
streikuos ir ragins kitus streikuoti bet kurioje svarbioje 
pramonės ar susisiekimo šakoje. Jam bus suruoštas kare 
teismas ir tuojau sušaudytas. Buvo suimtas ir Lesek 
Valensa, bet jis paleistas su sąlyga, kad tuojau pradėtų 
pasitarimus apie visišką streikų nutraukimą. Sovietų 
vyriausybė prižadėjo nesiųsti ginkluotų pajėgų i Len
kiją, jeigu lenkų vyriausybė pajėgs atsteigti tvarką, baig
ti streikus ir grįžti prie svarbesnių ūkio darbų.

JAV Valstybės sekretorius A. Haig, nebaigęs save 
kelionės Į Artimuosius Rytus, tuojau pasuko Į Briuseli, 
kur aptarė naujai Lenkijoje susidariusią padėti ir svars
tė priemones, kurių šiaurės Atlanto Sąjungos valstybės 
imtųsi, jeigu Sovietų ginkluotos pajėgos Įsiveržtų i Len
kiją. Sekretorius Briuselyje tarėsi visą sekmadienio po
pietę, o vėliau išskrido i Washingtona. Krašto apsaugos 
sekretorius C. Weinberger grižo Į Washingtona šešta
dienio vakare. Sekretorius Haig yra Įsitikinęs, kad prezi
dentui gali prireikti padaryti kelis svarbius nutarimus.

Sekmoriud paskutiniu metu patyrė, kad į Libijos uostus 
įplaukė Sovietų transporto laivai ir atvežė naujų tankų 
ir prieštankinių patrankų.

Amerikos kariuomenės vadovybe buvo Įsitikinusi, 
kad Sovietų ginkluotos pajėgos, gerbdamos Helsinkio 
baigminio akto nutarimus, nesiųs ginkluotų pajėgų Į kai
myninę valstybę, bet rusai tuo pačiu metu gali Įsiveržti 
Į Pietų Egiptą ar Sudaną, kad pasiruošus kelią Į Persi
jos Įlanką. Jeigu Sovietų kariuomenės vadovybė imtųsi 
tokio žingsnio, tai Libijos pasienin nusiųstos vienos divi
zijos gali nepakakti Dabartiniu metu Sovietų karo vado
vybė žino, jog JAV turi pakankamas susisiekimo priemo
nes, kuriomis galėtų tūkstančius karių be sustojimo per
mesti ne tik Į Lenkiją ar kurią kitą Artimųjų Rytų sritį. 
Jeigu Libijos tankai, kad ir kubiečių-vadovaujami, Įsi
veržtų Į Sudaną ir artėtų prie Persijos Įlankos, tai reikš
tų naują karą. Amerika turi dali galingų transporto lėk
tuvų, bet ji gali turėti nepakankamą jų kieki. Jeigu rusai 
veržtųsi Į Lenkiją, tai ir čia gali susidaryti pavojinga 
strateginė padėtis. Nežinoma, ar Amerika galėtų padėti 
lenkams pasipriešinti rusų Įsibrovimui Į Lenkiją.

Kancleris Helmut Schmidt tris dienas praleido Ber
lyno šiaurėje. Jis tarėsi su rusų primestu Rytų Vokie
tijos “demokratinės respublikos” premjeru, kurioje jo
kios demokratijos nėra, šeštadienio vakare kancleriui 
buvo suruoštas oficialus banketas, kuriame jis pasakė 
reikšmingą kalbą. Jis viešai reikalavo, kad Rytų Vokie
tija pildytų Helsinkio aktų nutarimą, liepiantį leisti abie
jų uždangos pusių gyventojams sueiti ir laisvai Įvairiais 
reikalais pasikeisti nuomonėmis. Jis aiškiai pasakė, kad 
Rytų Vokietijos vyriausybė visiškai uždarė sieną ir ne
leidžia Rytų Vokietijos gyventojams prie sienos priartėti. 
Yra pagrindo manyti, kad komunistinė Vokietija bijo 
gyventojų susitikimo su Vakarų Vokietijoj gyvenančiais. 
Šitas klausimas pasitarimų metu galėjo būti svarstomas, 
bet nėra jokios žinios ar Honecker sutiko šiuo klausimu 
padaryti kokių pakaitų.

Chicago Tribune spaudos taryba, surinkusi žinias iš 
Įvairių savo korespondentų ir savo atstovų Vokietijoje, 
Lenkijoj, Vengrijoje, Rumunijoje, Čekoslovakijoje ir ki
tur, skelbia pavergtų kraštų skaitytojų ir redaktorių nuo
monę Įvairiais Lenkijos reikalais. Veik visų pavergtų 
kraštų spauda duoda panašias nuomones apie lenkų gy- 
venamas naujoves. Visi žino, kad lenkai pravedė kelias 
labai naudingas reformas. Lenkijos darbininkai pareika
lavo, kad lenkų valdžia atimtų iš komunistų visas privi
legijas, kurias jie gavo skriaudžiant darbininkus. Lenkijos 
darbininkai gavo didesnes algas ir teisę steigti unijas, 
laisvas nuo komunistų kontrolės. Visi kiti lenkų darbi
ninkų pasiekimai taip pat gauna šiltą pritarimą tarp pa
vergtų kraštų darbininkų, nes tai komunistams užkerta 
kelią sauvaliauti.

Bet rumunai, austrai ir vengrai nesupranta, kodėl 
lenkai liko be duonos, kodėl jiems reikalinga parama. 
Jiems taip pat neaišku, kodėl lenkai, neturėdami duonos, 
patys labai dažnai meta darbą.

Rusai leidžia Rytų Europos komunistinės spaudos 
atstovams aptarti Lenkijos Įvykius, bet jie nepajėgia tos 
spaudos sukontroliuoti. Vengrai ir rumunai pasisako 
prieš dažnus lenkų streikus, -tuo tarpu vokiečiai džiau
giasi, kad lenkai išsikovojo didesnes algas ir teisę steigti 
nuo komunistų nepriklausomas unijas. Bet tokios nuo
monės gali būti vienas kitas.

Pirmadienio rytą 7,000 Varšuvos plieno dirbtuvių 
darbininkų atsisakė eiti Į darbą. Jie protestuoja prieš 
karo stovio paskelbimą. Naktį dirbę darbininkai atsisakė

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, INC.
1981 METU SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJOS

SUVAŽIAVIMAS DĖKOJA

i tai spaudai,. kuri remia pastan- 
I gas išeivijos veiklą išlaikyti pa- 
1 vergtos tautos interesų ribose.

—

ŽUVO PENKI STATYBOS 
DARBININKAI

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
' miesto centre, prie daugiaaukš
čio namo — LMnois Center sta- 

, tVDOS, žuvo penki statybos dar- 
I tininkai, o vienas buvo labai siuv 
j kiai sužeistas.

Į Kada buve’ poruosiąs keltu
vas, į specialų metalinį krepšį 

f sulipo š.ši darbininkai ir keltu- 
i vas pamažu pradėjo kilti iš 40 
pėdų gylio duobės, kur ant ak
mens buvo padėtas plieno štan
gų pagrindas statomam daugia
aukščiam pastatui. Kai keliamoji 
mašina pasiekė apie 100 pėdų 
iukštumą, trūko viena plieninė 
viela, laikanti krepšį, į kurį 
buvo sulipę darbininkai ir to pa
sėka keltuvo metalinis krepšys 
visu smarkumu krito ant plieno 
štangų. Šimtai praeivių žiūrėjo 
į pamažu aukštyn kylančius, o 
vėliau net nesuspėjo susigaudy
ti, kas ten įvyko, kai kruvini 
darbininkai gulėjo apačioje.

Suvažiavimas, išklausęs prane
šimus.

SIU FAKTŲ AKIVAIZDOJE, 
SUVAŽIAVIMAS —

Tuojau atvažiavo greitosios 
pagalbos automašina nuvežti

KONSTATUOJA: ,

1. Rinkimais pagrįsta LB, pa
mynusi bendrumo principą, iš
sigimė į' frontininkų partijos or
ganizaciją;

2. Palikusi už LB ribų visas 
šio krašto organizacijas ji savi
nas! tų organizacijų veiklos vai
sius ir boikotuoja bei stengiasi 
sunaikinti’visus, kurie jų “va\ 
džios” neklauso;

3. Toji L-B organizacija, nuto
lusi nuo tikrųjų savo uždavinių

1. Kreipiasi į patriotinę išeivi-
ją, ragindamas suprasti kas mū
sų veikloje kelia nesantaiką ir 
padaryti atitinkamas išvadas, 

2. Ragina išeiviją grįsti pre 
šiame krašte išbandyto, sėkmin
go ir natūralaus bendrosios veik
los organizavimo būdo, apjun
giant organizacijas federaciniu 
principu, kur ji sutartinai veik
dama duotų joms balsą ir leis
tų organizacijoms naudotis savo 
darbo vaisiais; . .

— lietuvybės išlaikymo^ ir kul- -. 3. Taria, kad išeivijos sąlygo- 
tūrinės veiklos’— nuklydo į po-^ mis federacinis principas ben- 
Htinę veiklą, į bendradarbiavimą drinei organizacijai yra pats de-
su okupantu įr pagrindinių orga
nizacijų — VLIKo ir ALTos 
griovimą;

4. Visos idėjinės ir politinės 
išeivijos grupės sutaria paverg-[ 
tos Lietuvos vadavimo darbe- ir ; 
ir remia tos veiklos institucijas, 
tuo tarpu, frontininkų partija, 
užvaldžiusi spaudą. LB-nę, Lie- E 
tuvių Fondą ir kitas organizaci-
jas, kelia nesibaigiančius ginčus 
ir įtaigoja jaunimą, nukreipda-; 
ma jį nuo natūralios išeivijos 
veiklos. I

mokratiškiausias ir apsaugo jos 
veiklą nuo piktnaudojimo bei 
grupinio diktavimo.

Suvažiavimas SVEIKINA su 
okupantu kovojančią tautą, Lie
tuvos Valstybės tebeveikiančią 
Diplomatinę ir Konsularinę Tar
nybą. Vyriausiąjį. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir Bendrąjį
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
dą. linkėdamas ištvermės nely
gioje kovoje už tautos Laisvę ir 
n eprikl ausomy bę.

eiti iš dirbtuvių. Kariai saugo Varšuvos priemiesčio 
dirbtuves, o darbininkai kontroliuoja pačią dirbtuvę.

sužeistus į artimiausias ligoni
nes, bet konstatuota, kad penki 
jų jau buvo be dvasios. Nelaimės 
vieton netrukus atsirado Illinois 
valstijos gubernatorius, Chica
go^ burmistre, įvairūs statybos 
pareigūnai. Jie norėjo nustatyti 
nelaimės priežastį, bet tai ne taip 
lengva.

Manoma, kad keltuvu kjįuvd 
bandoma pakelti per didelį svo
rį. Paprastai, į metalinį krepšį 
įeidavo 3 ar 4 darbininkai, o šį 
kartą buvo sulipę net šeši. B-_t 
specialistai šį manymą atmeta 
ir priežastį ieško kitur;

Penki žuvę darbininkai, dir
bantieji Midwest Steel Erection 
kampanijai, buvo paskelbti kaip: 
Franklin A. Sandquist, -46 me
tų, iš Bensenville; William Ty
son, 32, iš Chicagos; Charles F. 
Houseknecht, 41, iš Rolling 
Prairie, Ind.; Jimmie Lasater, 
36, iš Overland Park, Kan., ir 
Elliott Kull, 38, is Antioch. Su-
žeistas Philip Rios, 28, iš Cicero.

Reporteris

— Paryžiuje 3,600 trockimn- 
kų suruošė demonstraciją ties 
lenkų konsulatu su tokiu pla
katu:. “Nėra socializmo be

Pirmadienio rytą Lesek Valensa turėjo susitikti su Iaisvės”*
visu Jaruzelskio kabinetu. Tuo tarpu nežinomas susita
rimas ar kabineto nutarimas, bet visiems aišku, kad Ja
ruzelskis nepradės šaudyti streikuojančių, nors tūkstan
čiai nutarė pirmadienį streikuoti.

— Londone ties lenkų amba
sada susirinko’ 1,000 žmonių ir 
protestavo prieš karo stovį Len
kijoje.

Andrius Mironas
r* • v* i • Tr l’f^usipazinKime su hahionuja

(Tęsinys)
Vienas iš seniausių Hollywood u pastatų yra 

Roosevelt viešbutis, kuris yra viena mėgiamiau
sių keliautojų vieta. Hollywood o centras dabai’ 
taip pat apstatytas keliais aukštais pastatais. 
Sunset bulvaro dalis vakarinėje miesto dalyje 
turi atskirą ir neoficialų pavadinimą ‘Sunset 
Strip’, kur susispietę naktiniai klubai ir restor
anai, prieš kelis metus garsėję nuogomis šokėjo
mis, o dar labiau plaukuotais jaunimo revoliu- 
cininkais.

Įdomios Hollywoodo kapinės, kuriose randama 
senųjų žvaigždžių antkapių.

Lietuviškoji Šv. Kazimiero bažnyčia yra vi
siškai prie Hollywoodo. Lietuviai keliautojai iš 
kitų Amerikos vietovių mėgsta aplankyti kaii- 
forniečius. Paprastai jie kreipiasi Į lietuvių 
parapijos kleboną prelatą J. KučingĮ, kuris visa
da patarnauja pažįstamų suradimui. Jis pasie 
kiamas K64-4660 telefonu.

SANTA MONICA
Iš visų aplinkinių Los Angeles miestų bene 

tirščiausi; ’ lietuvių gyvenamas yra Santa 
Monica miestas. Kai kas sako, jog čia yra susis
pietę turtingiausieji lietuviai, nes kone kiekvie
nas turi baugiaovcius namus ir pragyvena iš 

nuomų. Miestas atsirado kadaise amerikiečių 
dvarininkų valdant didelius žemės plotus, 
o vėliau išparduodant statybos bendrovėms, 

j McDcnnel-Douglas aviacijos firma čia turi di- 
IdelĮ plotą su aerodomu. Mieste ypatingai daug 
įgyvena žydų tautybės žmonių, daugiausia peo- 
sininkų.

Žmones traukia ne tik Santa Monikos Įlanka 
ir geras maudymosi pajūris, bet ir Los Angeles 

i artumas, nes nuo pat Paeifiko Į Los Angeles 
centrą yra tiktai apie 15 mylių kelio naujuoju 

Į Santa Monica greitkeliu (Interstate 10). Iki 
j greitkelio užbaigime žmonės vargdavo, važi- 
i nedarni i darbą aukščiau minėtomis keturiomis 
arterijomis (Sunset, Wilshire, Olimpie, Pico bul
varais) arba ir kitais keliais. Baigus statyti 
greitkeli, Santa Monica ėmė žymiai augti.

Santa Monicoje Įdomi atrakcija yra pajūrio 
parkas, vadinamas Palisades parku. Jis yra ant 
stačių skardžių ir aptvertas tvora, bet po liūčių 
dažnai skardis kurioje nors vietoje nuslenka ir 
apardo kraštini taka. Tada jo kryptis pakei
čiama. Prie pietinio parko pakraščio yra jūros 
tiltas. Tai žvejams ir vaizdų mėgėjams rojus, 
čia vaikams karuselė, o suaugusiems krautuvės 
bei barai, restoranai. Visą pajūrį tiltas dalina 
i dvi dalis, šiaurinė labiau skirta keliems sveika- 
tos ir sportavimo klubams, o pietinė — ben
dram paplūdimiui, besitęsiančiam iki pat kai
myninio Venice miesto, o už jo tą pačią pakrantę 
dalijasi ir kiti pajūrio miestai — Marina del Rey, 

kur yra prieplauka buriniams laiveliams, Playa 
del Rey, El Segundo; kur orą teršia alyvos ra- 
finerijos, Manhattan Beach, Hermosa Beach, 
Redondo Beach ir Palos Verdes. Palos Verdes 
pusiasalis yra aukštų krantų ir smėlio juosta 
pajūryje ten labai siaura, šiame pusiasalyje yra 
garsusis Marineland of Pacific, jūros gyvūnų 
teatras.

Santa Monica ribojasi su Pacific Palisades 
ir Brentwood priemiesčiais šiaurėje, Mar Vis
ta — rytuose ir Venice priemiesčiu pietuose. 
Venice turi taip pat gražų pajūrį, tačiau jį už
kariavę vadinamieji hipiai. Tai Amerikos hipių 
sostinė, kaip daugelis vadina Venice miestą. 
Pastatai čia apskurę apleisti, nuosavybės menkos.

GLENDALE, PASADENA, BURBANK
Šiaurinėj Los Angeles daly išaugę trys atskiri 

miestai — Glendale, Pasadena ir Burbank. 
Glendale išsidėstęs vienoje palaipsniui kylan
čioje aukštumoje ir pasižymi aviacijos produktų 
gamybos fabrikais. Anksčiau čia buvo didelių 
dvarų žemės. Dabar priskaitoma Glendale apie 
145,000 gyv.

Labai didelė ir gražios pastato architektūros 
yra Brand viešoji biblioteka, apsupta parko 
ir pasižyminti ypatingai gausiu muzikos skyriu
mi. Didelė atrakcija atkeliavusiems iš kitur yra 
Forest Lawn kapinės, turinčios 300 akrų plotą, 
labai gražiai apsodinta medžiais ir žole. Tarp 
garsių Įžymybių Forest Lawn turi Leonardo da 

Vinci ‘Paskutinės vakarienės’ vitražini atvaiz- 
idavima, darytą dail. Moretti. Kitame specialia- 
me pastate yra milžiniškas (195 x 45 pėdu) Kris- 

| taus nukryžiavimo paveikslas, pieštas lenkų 
dailininko Jan Stykos. Golgotos kalno gūdi vieta 
prie Jeruzalės ir tamsūs lietaus debesys, apgulę 
visą panoramą, iš karto nuteikia lankytoją kaž
kaip religiškai-mistiškai. Speciali muzika palydi 
jautrius aktoriaus pasakojimus iš šv. Rasto, o 
šviesos rodyklė parodo apie ką kalbama paveiks
le. šitaip Stykos kūrinys pasidaro visiems aiškus 
ir supratamas ir protarpiais net atrodo, jog žiū
ri i tikrą, gyvą vaizdą ir tragediją, Įvykusią pries 

j 2000 metų... Po Nukryžiavimo paveikslo uždanga 
I trumpai uždengiama ir vėl atidengiama, bet jau 
|daug mažesniam paveikslui parodyti. Tai Prisi
kėlimo paveikslas, tik 70 x 45 didumo. Be to, jis 
ne visai reąlus, nes dangaus debesyse atvaizduotą 
viso pasaulio prisikepantieji žmonės.

Kaip ir daug kur Amerikoje, dabar žmones 
palaidojus nebestatomi aukšti vertikalūs pamin
klai, o tik paminklinės lentos žemėje. Plaunant 
žolę, jos nepaliečiamos, nes neiškyla aukščiau 
žolės lygio. Forest Lawn kapinėse yra aptvertų 
sodų, kuriuose laidojama mažų mauzoliejų sie
nose arba leidžiama statyti nedidelius paminklus. 
Žinoma, tokie kaiaj sklypai žymiai brandesni.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos, Chicago, 111 luesday, Dec. U, 1981
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Rašytoja Žemaitė

Mes tikime, kad Biblijoje aprašytasis žmogaus puolimas yra 
daugiau negu “apysaka”. Ji paremta faktu, kad pradiniai žmo
gus buvo sutvertas tobulas ir jam buvo duoti tobuli namai “Edene 
j Rytus”. Toks tad bus mūsų nagrinėjimo pagrindas.

Neturėsime gana vietos suderinti visus tuos dalykus su moks
lu; pasitikime, kad susidomėjusieji, ypač tie, kurie turi abejonių 
tuose dalykuose, bus noringi ištirti tą dalyką liečiančius faktus 
mokslišku atžvilgiu, ir nemėgins patvirtinti nepamatuotus evo- 
1‘ucminkų spėbojimus. Norėdami pagelbėti šitų dalykų tyrėjams, 
mes, patariame knygelę “Evoliucininkai pas Kryžkelį”. Pavyz
džiui, tyrinėjimas parodo, kad septynios tvėrimo “dienos” apie ku
rias kalbama Birmoje Mozės Knygoje, yra ilgos laiko gadynės, 
o ne 24 valandų dienos.

Kurie domitės, prašome parašyti atvirla-škį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

-ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St., Chicago, IL 60639

T»Lj 541-2727 aria 562-273?

r

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 W>st 103rd Street 

Valandos pagal siusi ta rimą-

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGA
Š.m. gruodžio mėn. 14 d. 2 vai. po

piet, Šaulių Namuose, 2417 W. 43rd 
St., lietuviai pensininkai ruošia kalė
dinį pobūvį prie eglutės, su progra
ma ir vaišėmis bei loterija- Išlaidų 
padengimui bus renkama du su puse 
aolerio (2 50) įžanginė auka. Visi 
esate kviečiami dalyvauti ir, jei gali
ma, laimėjimams atnešti gerų dovanų.

Juozas Skeivys, vicepirm.

KALĖDŲ PAPROČIAI IR BURTAI
MCSŲ TAUTOSAKA

JONAS BALYS

Pastaba. Tekstai yra duodami 
tokie, kokie jie buvo rasti origi
naliuose užrašymuose.

170) liūčių vakarą paklausyti, 
kur šunys loja — į tą kraštą reiks 
igvąžiubii.’ .(Panevėžys).

171) . Pavąlgius kūčias, mergai-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contset lensea”.

Dr. LEONAS SEIBUTIb 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas* 776-2880, 

Rozidendlet teM.! 448-5545

; Chicanos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos narių prfesmetihi$į susirinkimai 
įvyks penktadienį, gruodžio 18 d., 
b vai. vak., Vyčių salėje, 2455 W. 
47th St. Nariai kviečiami 'atsilankyti, 

• nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
, Bus ir valdybos riiikimai. Po susi- 
į rinkimo — vaišės. * w

Eugenija Strungys, rast.

Marquette Parko Lietuvių Namų 
■ Savininkų organizacijos valdyba kvie- 
i čia visus narius kuo gausiau daly- 
! vauti priešmetlniaine susirinkime 
' gruodžio men. 18 d. 7:30 vai. vak., 
' punKtualiai, parapijos salėje, 6820 
, So. Washtenaw- Avel Yra susidarę 
| labai svarbių reikaių aptarti ir ąt- 
j vyxs įmesto bei apylinkes gerinimui 
I komisiomerius Mr. Harry Sikorski. 
\ bus pravesti valdybos rinkimai. Po 
to—kavutė.

Juozas Skeivys, vicepirm.

(Tęsinys)

165) Jei kūčių vakarą kas at
eina, tai tą laiko raganium (-ne), 
norinčiu pikta padaryti (32).

1.166) Jei kūčių vakarą svetimas, 
žmogus-ate'na, tai jis (ji) esąs' 
raganius (-nė) (2).

167) Jei kūčių vakarą yra sve
tys, jį vaišina ir džiaugiasi. Tatai, 
esanti didelė laimė (5).

168) Kas kūčių vakarą vaikšto,: 
tą dvasios vedžioja, ir jis negali 
atminti, kur reikia nueiti. (Čel-1 
kių k., Rokiškio v.).

KŪČIŲ BURTAI APIE
IŠTEKĖJIMĄ BEI VE'DIMĄ' -

139). Pavalgę kūčias eina į lau
ką ir klausosi, kurioje pusėje šu
nys loja. Iš ten bus piršliai (37).

J
7

Lengviau plakti kiaušinio 
baltymą, įpylus keletą lašelių 
šalto vandens.

Iš, kuF girdi,, šunis lojant, iŠ ten 
bus, piršliai (il),-

172) Vįl^arą. mergąitės išneša 
pelenus ir - žiūri, iš Tcurios pusės 
vėjąą pučia. Iš. ten -bus piršliai 
(32).

173) . Išėjusios, laukan griebia
paeiliui malkų glėbį ir, įnešusios 
į. yįdg, skaito, pprą: ar tyka. Ge- 

^riąusL; kad malkos būtų vogtos, 
t.y., iš svetimos pašalės paim- 
tos (37)/ ":' ’ . • .

.’174) Vakarą išėjusios į kiemą 
’mergaitės žiuri, į. kur- vėjas pu
čia >— tenai nutekės, ir kur šu-, 
nys loja — is teu buš piršliai (3). 
-°-175) Jei kūčių naktį labai- šu-

R. VILIAUS

- Prostatos, inkstą ir slapumo 
lakų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

'•’ERKRAUSTYMA1

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kairia‘$5. Minkšti . . 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 6060S

' - « ... * . _ • ‘ ? f r' _ t. t - C r

piršlių.' (?^ilgių v,, Panęvėžįo 
ap.).‘ > - a t .

- .176) Pp. kūčių einą tųinų skai
tyti. Jei viename prante randa 
B° — ištekės,- lyka — ne

.(2). ‘ ’
' 177) Bgslių skaitymas. Prie 
tvoros priėjusios sako: .“kuinas”, 
-L “kuineiis”.• Jei paskutinis 
baslys f įeinąs” — gaus našlį, jei

- “kuftiėKą’’ — berną (21)j
178) Apkabina rankom kiek 

apima baslių (tuinų, štakietų) ir 
skaito:• našlys, baslys-.. Jei pas
kutinis bus “našlys’’ — gaus naš
lį, jei baslys — tteraą. Taip pat 
traukia iš po staltiesės šienus ir

179) Jęi bemiolwuiis ar mar
gaitėms kūmose pasitaiko kur 
eiti, jie būtinai turi pakelėje po-1 
romis skaičiuoti meldus, tvorąs, 
stulpus («¥>).

130} Kūčių vakąrą reikia pa
imti dvi žvakį, rankšluostį, veid
rodį ir nueiti į negyvenamą tro
besį. Uždegti žvakes, pastatyti 
veidrodį. Nubraukus rankšluos
čiu rasą pamatys mylimąjį (15).

181) Paimti du veidrodžiu, su
statyti nugarom, o vidury padėt 
dubęnį su vandeniu ir ilgai į jį 
Žiūrėti. Tenai pamatysi mylimą.

’ Pamačius reikia greit atimti 
j veidrodžius, nes tas, kurį pama

tysi, gali tave užmušti (6).
182) Pąstato veidrodį, uždega 

dvi žvaki ir žiūri. Pamatęs vyrą
• (nre ginąk turi greit uždengti 

veidrodį ir atkirpti gabalėlį *jo 
Švarko. Jei nespėsi uždengti, gali 
tave pasmaugti. Ten pat galima 
pamatyti giltinę ar kita ką (16). j

183) Naktį (12 vai.), susitinka 
dvi draugi, paima veidrodį, užde
ga dvi žvaki ir padeda dvejas 
šukas- Katros šukas atėjęs vaiki
nas paims, už jo toji ištekės (38).

1 184) Padeda žemėj aukso žie
dą, kreidos gabalą, ir duonos ga
balą. Atneša vištą. Jei pirma 

/griebs žiedą. — ištekėsi, kreidą 
— mirsi, duoną — vargingai gy
vensi (16).

185.) Paima stiklą vandens, įlei
džia. ten šliūbinį žiedą, uždega 
dvi, žvaki ir žiūri. Tenai pamatys 
ta. apie kurį galvoja (16).

186) Mergaitės ieško šarkos ir 
žiūri, kurion pusėn ji bus atsi
gręžusi, Antrą Kalėdų dieną 
laukia iš ten piršlių. Jei šarka 
lupi ramiai, tiesiai — jaunasis 
bus lėtas, o jei kraipo uodegą į 
šalį — bus smarkus, drąsus (18).

187) Apsiauna klumpėm ir at
sisėda prieš duris. Paskum meta 
klumpę per g,alvą. Jei nukris 
pįj^ų galais į vidų — neapsives 
(neištekės, samdinys liks Viėto-

■ įe), ir atvirkščiai (20).
1§8) Atsisėda nugara į duris ir 

sviedžia per galvą ant pirštų ga
lų pamautą kurpę. Jei kurpė nu
kris viršūne į lauką, neištękės 

jei į vidų — atves svečių, 
bus piršliai. ypįkinams. ęo- 
čia turėtų bū-į atvirkščiai.

uAiDVTMVlę DIMC&TQJUU^*

VĖSINAMA LAIDOTU VIU KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Cel 226-1344

GAIDAS - DAIMID
iKNIAURIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

4MBULANSC 
*ĄTARNAVIMAJ

TURIM* 
AOPLYtjĄj

RSSOSE MiESTc 

gal rss.

UfeiCAgoa

UMv vijj

LAidotcviu 

fnrektnnu 

Amxiacijef

UWS-07 SO. HERMITAGE AVENUE.
T< 827-1741 — 1742

SO. CALIFORNIA AVENITB
' Telefonas 523-0440

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
-r;? ♦ - i— - .

1410 So. 50th Ave~ Cicere*
Telef. 476-2345TRYS MODfRNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

.t.y., 
dęs, 
(Panevėžys)..

189) Po kūčių sudeda kelių 
mergaičių kurpes į geldą ir nie
ko‘a. Kurios mergaites kurpė 
pirma iškris, toji pirmoji ište
kės (26).

190) Meta per vartus kurpę. 
Į katrą pusę bus pirštai, iš ten 
bus piršliai. Tą pati daro ir prieš 
Naujuosius Metus. (K. Janušo
nytė. Panevėžio par.).
' 191) Paima batus ir matuoja 

•oer visą gryčią. Kurios batas pir
ma ant slenksčio užlips, tai ta 
pirma ištekės.

192) Valgant paskutinį kąsnelį 
”e;kia pusė kąsnelio nukąsti, o 
kitą pusę įsidėti į rankovę. Tik 
kad niekas nematvtu Ta vakarą 
dauriau nieko nekalbėti ir nueiti 
gul/i. Ka sapnuosi, kas paduos 
re'^i. bus tavo (25).

193) Vienas va‘kiras veda dau- 
už-;merkus:u■ ± 

ba į dar- 
1-u lavų. Jei 

<usi ‘dantimis iš- 
"auk's 7 ūdįrma varpo gaus tur- 

■y-n Įt a4vn-ksciV; (25).
Vą^ara eina p’ie stogo 

danfmis šiaudų trauky ų. Jei iŠ- 
I trauksi šiaudu po perą — apsi-

VANCE FUNERAL HOME
■■ .1424 South 50th Avenue 4

TeL: 652-5245 
TKIjįų KOPLYČIŲ LAIDOJIMO. ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE, ų GEORGĘ ŠOKINI
— skaičiuoja: našlys^.baslys... (1)

Aikštės automobiliams pastatyti

įjDU ŠVENČIUILINKSMŲ
f

<

*

1

Aldona Daukus

L eL K Artu 4-1J j

TeL: LAUyetu 1 -3573

vyrąs

Naujienas* Chicago. 8, IlL Tuesday. December 15. 1981 *

Vedėja
Telef.: 778-1543

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
tadięnio 8:30 vai vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stoties.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijoj 
Marquette Parke.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS, lai 925-8063

GEORGE F. RUDMINAS
So. UTŲANICA AVĖ. Tel: YArdi 7-1138 - 1UI

ĘVIBĮUStVASĄIĮIS
L Avė, Ckero, DL Tel: OLynųūc Z-lOfJ

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS

^424. WJtbl WiR rU^jiuJLįiic i 1^1
$ Ebi rm miu, ui * b.14

X j

»■
. f

Lithuanian National CoĮnelėry, §20l South 
, Illinois GO 458. 
Tel. (312) 458-0638

joja, cm?,
js jos \yras. TiKelį gali 

la pa<larytf ir slapčia pą-

Apdraustas perkraustymai 
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376^5994

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 66629

Lietuvos Aidai’
KAZĖ B^AZDŽIONYTĖ

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
B WTIS stoties, 1110 AM bano.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 6062S 
l eleL 778-5374

195) V skara merginos daro 
ii lėlius”. Paima priešingose 
lyse i .daužtą lėkštę, iš ploiąų 
alų padaro tiltelį ir pastato jį 

prįe lovos. Jei ixaklj susapnuoją, 
kad kas joja, eina, važiuoja — 
tąi t 
ir k 
dėti (25).

Reikia suvalgyti be duo
nos tris silkes ir, daugiau nieko 

i neragavus, ęįtj gulti. Po galvo- 
t BJkiĄ padėti iš skalų padarytus 
lieptelius. Kas sapne tave perves 

r Oer upę lieptu, tas bus tavo vy- 
[ras (23).
1 1117) Jėi kflcilj naktį tau nę- 
Fžinant padirba po tavo Idva til- 
I tą, tai šu kuo sapne per tą tiltą 
pažiurk, tas bus tavo 

jnoni) (6).
(Bos



Chicagos Venezuelos Lietuvių draugija
19X1 m. lapkričio mėn. 15 d, 
va L, šaulių namuose, 2117 \V,

b

iU

n-

kui ir sekretorei poniai Bunde- 
I’enei pareiškus keletą sumanių 
pasiūlymu, buvo prieita prie su- 
s.tarimo, kad iš senos vaidybos 
narių su' aka būti perrenkami 
š r asmenys: Aleksas Barada, ‘ 
lemia Banienė, Jonas

u

Hemai, 2wn4 — PofMrlanl 
aiAL 1ST ATI FOR lALf

Hunai. 2»m4 — Pardavimai 
RIAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS PERMINAMU 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSBIOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747

gali būti ateityje. Nėra garantl- į 
jos, kad tie rūmai nepateks j ’ 
Sovietų rankas, kaip atsitiko Že
nevoje ir kitur.

Ar negeriau būtų įsteigti 
bendrovę, kuri rūpintųsi Pasiun
tinybės remonto

Vadovaukimės 
o ne jausmais, 
reikalu išgirsti 
kymų.

reikalais?

sveiku protu, 
Norėčiau šiuo 

atskirų pasisa- •

Slitelis, 
r nt:n Suvaizdis, o kandida-

Ji7Has Mežinskas; parengi- j 
vadevės Janina Skama ir j 

ija Paulauskienė. (įsnė Ba<1 
tnė prižadėjo, reikalui esant, 

ribų ir patyrimu, 
ikimui einant prie pa
buvo nutarta, kaip ir 
taip ir šiais metais pa-

P?(ith a
Susiri

kasmet

u, šalpą, radiją pragramas ir, 
>paudą. Kadangi vise's šios insti- 
ucijos dirba‘sunįų tautinį dar- 

jas reikia pagal mūsų ištek
ins r.mti, nes iš pasiaukojusių 
-r kaiaujam i dakig pasišven-

zurins draugijos metinis narių 
susirinkimas. Susirinkimą atida 
re ilgametis draugijos pirminin
kas Aleksas Barada. Pjsveikim) 
susirinkusius ir susirinkimui 
j j ra v es 11 pa k \ i te Jo n a M ež i n s 
ka, o sekretoriauti Oną Run- 
drlienę. Pirmininkas perskaitė 
dienotvarkę, kuri buvo priimt; 
be pataisų. Pagal dienotvarkę, 
buvo pagerbti mirusieji draugi 
jis nariai atsistojimu ir susikau
pimu, prisimenant amžinyi>ėn 
iškeliavusius. Pra i’o susirir 
mo protokolą perskaitė Jf 
Banienė. Protokolas priimtas 
pataisų.

Vėliau sekė valdybos r.a 
pranešimai. Draugijos pirmin
kas Aleksas Barada praneš?, 
kad praeitieji metai buvo gana 
sėkmingi, todėl ir toliau kvietė 
visus narius prisidėti pagal iŠ 
gaLs prie daromų parengimų, 

■ kas žymiai palengvina valdybai 
įgyvendinti visus užsimojimus, 
paremti Lietuvos laisvinimo, 
'šalpos, spaudos ir radijo darbus. 
Parengimų vadovė Genė Bara- 
dienė perskaitė Motinos dienes 
m nėjimo ir pikniko' apyskaitą, 
kuri buvo priimta visų dalyviu kasininko padėjėjas Jonas Stit 
su džiaugsmu ir rankų plojimu, 
nes abu parengimai praėjo su ■ 
dideliu pasisekimu ir geru der- [ 
linini. Kasininkas Aleksas Bag: , 
donas pranešė apie pinigų inves
tavimą ir kasos stovį. Viskas at
rodė gana gerai, o čia nuopelnas 
pono Baradc's sumanaus pirmi
ninkavimo ir visų nariu ryžtingo 
ir vieningo darbo.

Paskutinis buvo revizijos ko
misijos — kasos ir pateisinamų 
dokumentų patikrinimas, kuri 
padarė pirm. Valerijonas Pocius 
ir narys Jonas Stanaitis. Valeri- į 
jonui Pociui išvykus atostogų, ! 
protokolą perskaitė Jonas Sta
naitis.

Renkant naują valdybą, pir 
miiiinkaujančiam ponui Mežins

Su.ti/mklmuizpąfeil)aigus, buvo j 
į > a > i v a: Š: n t a p on i o s La r a d i e n ės 
skaniai paruostais užkandžiais 
ii- akvute su pyragaičiais. Po 
kandžių ii- katutės, valdybos 
riai pasiskirstė pareigomis
kančiai: pirmininkas Alek. 
Baroda, padėjėjas Jonas Mežins- 
kas, sekretorė Jeana Banienė, 
kasininkas Hiacintas Suvaizdis,

UZ- i I 
na- 4 i se-

A. Mačionis
| k’ub<| prisirašė du nauji na 

r.ru — I1 raiik Pudžukas ir My
kolas Marcinkus.

Klubas nutarė su Kalėdų šven
tėm s pasveikinu Naujienas, So
ph e Barčus 
ved.’ja, 
vctei a nu

Knvtju 
siėniė:

radijo programos 
Dariaus Girėno posto 
, ir vaikučius su Palšy, 
r vizijos kemisijon ap-

Strungys ir I'eg *y Da^idau-kas. 
Valdyba ir kenūsija susirinks 
Julijos Ramanauskas namuose.

Buvo renkami vaidyba 19X2 
metams. Valdyba pasiliko kaip 
buvusi: Julia Ramanauskas iš
rinkta pirmininke, N 
nulis — vicepirm., . 
Ralys — nutarimų r 

Rasinskas —

Antoinette 
"astininke,

• Birutė Bašinskas — finansų 
rast., Valeria Samuolis — kasos 
globėja, Anna Casey — iždinin-

Į ke, Antoinette Ralys — koresp.
Po susirinkimo buvo Kalėdų

lis, parengimų vadovės — Jani- vaišės. Netrūkd skanių valgių ir 
' na Skania ir Marija Paulauskie-! gėrimų, o besivaišindami ture- 
j nė, pagelbininkė ir patarėja Cxe 
• nė Baradienė

Hiacintas Suvaizdis

Joniškiečiu klubas

Į j ome progos užmegzti įdomius
J pokalbius ir linksmai praleisti 
popietę. Valdyba linkėjo visiems 
nariams linksmų švenčių.

Sekantis susirinkimas šaukia-
: mas 1982 m. vasario 2 dieną Vy

čių salėje. A. Kalys :

mu t minutės tyla, o šeimoms 
šreikšta giJ užuojauta.

I klubą įsirašė Josepliina 
(i/iggs, kuri buvo vienbalsiai 
priimta.

Nutarmy raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė protokolą, 
kuris (kaip ir kiti klubo užrašai) 
priimtas be pataisų.

Kaip mes praradom 
darbus?

i

i

šie žodžiai daug geriau skam
ba anglų kalba: Saving the gas, 
we lost our jobs. Betaupydami 

į gazą ir pirkdami daugumoje ja
ponų gamybos automobilius. Be 
to, jau dabar krautuvėse sunku 
rasti Amerikoje gamintų gami
nių, nes beveik viskas yra iš Ja
ponijos, Taivancf, Korėjos, Hong 
Kongo ir 1.1.

Darbo unijos visą laiką ka
riavo dėl didesnių atlyginimų 
darbininkams ir jos beveik vi
suomet laimėdavo. Unijos dar 
tebėra ir dabar, o didelė darbi
ninkų dalis jau stovi eilėse prie ' 

Anna j nemPl°yment Com pensalion !
* rbirn npc cit A a

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.Metinių Brencių prc’ga klubas] 
nutarė pasveikinti Naujienas, 
Sophie Barčus radiją ir Dariaus-1 
tilrvno veteranus.

Klubo valdyba 19E2 metams 
pasiliko ta pati: pirm. Nellie Ski- 
nulis, vkepirm. Julia Rama
nauskas, nutarimų rast. Euge
nija Strungys, fin. rast. Bronys' 
Zemgul’s, ižd. Antoinette Ralys, 
kontrolės rast. Peggy Dovydaus- 
kas, koresp. Eugenija Strungys., 
Knygų revizijos ko’misijon iš- į 
rinktos: Rožė Didžgalvis, , 
Gondux, Hcrriet Ermal. Jos su-j 
sirinks Nellie Skinulis bute sau-1 
šio 15 dieną.

Buvo pranešta, .kad serga dvi 
mūsų narės 
ir Petronėlė Babilius. Joms pa- : 
linkėta greit susveikti.

Po susirinkimo klubas turėjo 
Kalėdų pietus. Visa valdyba lin
kėjo nariams linksmų švenčių ii* 
geros sveikatos bei sėkmės ateė J 
nančiais metais.

Sekantis klubo susirinkimas

1

įstaigos durų, nes su Amerikoje 
gamintais gaminiais negalime I 
konkuruoti nei su viena valsty- 
be. Net ir pačiam amerikiečiui I

lesia, iKdu serga avi v . .
- Anna Klimanskis uzs,c^yje Pagamintas gaminys 

. Rauline Tnme yra dau- lengviau prieinamas.
Vladas Bražicnis į

I

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ TR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd StreetLinksmų Kalėdų!

f
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimu 

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

4514 S. Talman Ava. 
TeL 927-3559

%

D Ė M E S I O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penid n 

kams. Kreiptis:
X LAURAITIS 

«45 So. ASHLAND AVI. ė 
TeL 523-8775 *

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros klubo priešmetinis su
sirinkimas Įvyko gruodžio 1 d. j 
Vyčių salėje. Pirm. Julia Ra-j 
manauskas atidarė susirinkimą,] .
pasveikindama atsilankiusius na- j ter9 klubo .priešmetinis narių 

gruodžio 
mėn. 3 dieną Anelės salėje, 4500 
S. Talman Avė. Susirinkimą ati
darė pirmininkė Nellie Skinulis, 
pasveikindama gausiai susirin
kusias nares ir pranešdama, kad 
yra mirę dvi klubo narės.— Della 
Dubek ir Sdphie Radavicius. Ve
lionės buvo pagerbtos atsistoji-

Moterų klubo veikla
Brighton Parko Lietuvių Mo- Į įvyks 1982 m. vasario 4 dieną.

rius. Pranešė, kad mirė viena' susirinkimas Įvyko 
narė — Anna Rudis. Visi nariai) 
atsistojimu ir tylos bei susikau-; 
pimo minute pagerbė velionę; i 
jos šeiniai pareikšta gili užuc'į 

' jauta. i

Eugenija Strungys g Venta delikatesai atidara

Skaitytojo nuomonė

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
VAŠINGTONE NAMŲ
REMONTO REIKALU

Dabar renkamos aukos Lietu- Į 

voš Pasiuntinybės namų remon-Į . .
tui. Reikia labai apgalvoti, kas 1 lvair,os Sllkes

■ _ _ _ j kai ir stintos.

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems tSTANLEY ŠAKINIS
Tel. YArds 7-91074612 So. Paulina St

visiems ęeros valios lietuviamsHILDA ir JULIUS RUZAS

22X2 WEST CERMAK ROAD

Pxijla Xjuxxirrxju, Pr&Ltei

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

iLinksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų g

mie gamintos šviežios lietuvis-. 
kos dešros, koldūnai, lašiniuo- 
čiai, žagarėliai, skaniausios bab- 
kos, napoleonai, tortai, raguoliai 
ir daug kitų neišvardintų lietu
viško aukščiausios kokybės na- 

j mie gaminto maisto. Kūčių stalui 
mišrainės, šližr- 

2419 W. Lithua
nian Plaza Court. Tel. 476-4622.

(Pr.)

3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette' Parke. Sena kaina $52,000

S Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke..

Dengiame ir-taisome visų rū- 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti;

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

i Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

iAJih
the best way to sav ulartyl

ŪSO us for 

financing 
V AT OUR LOW RATES

yvrn^'tiĘpftjrMEivT

SLA 63-ČIOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

II I 
■miMiiii iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiCHICAGOS LIETUVIU

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

Laikrodžiai Ir brangenybėa 
Pardavimas ir Taisymas 
2644 West «9fh Stree? 
Tel. REpubllc 7-1941

I

i 
i

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

f

Gruodžio 20 d. 2 vai. p.p. Ka
zio Mačiuko Real'Estate Įstaigoj 
Įvyks SLA 63-čios kuopos narių Pi-ašom palikti savo telefono nu- 
susirinkimas. > merį automatiniame aparate.'

Eina pirminiai rinkiniai. Visi 
galime užmokėti nario mdkes'į 
ir privalome nominuoti kandida
tus SLA Pi dsniajai Tarybai. 
Susirinkimą pradėsime 2 vai., 
o 4 tą tin ime baigti. Visi nariai 
kviečiami atvykti.

Kuopos Valdyba

PROTESTUOJA PRIEŠ KARO 
STOVĮ LENKIJOJE

CHICAGO, Ill. — Chicagos 
lenkų vadai trečiadienį ruošia 
protestą prieš karo stovio pa
skelbimą Lenkijoje ir prieš So
lidarumo unijos atstovų areš
tus.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

' paruoštą — teisėjo Alphonse 
; WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

KAIP TURĖTI RAMYBĘ 
KADA NERAMU?

Ccaipcraded
Quarterly

OUR SAVINOS

CERTIFICATES
EARN UP TO 8%

CHICAGO, ILLINOIS SYO 

Flume i Vlrrfal* 7*7747

DRAUGIŠKAS KLUBAS
Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų

METŲ NAUJIENOMS, VISIEMS NARIAMS '
IR DRAUGAMS

ESTELLA McNAMEE—Pirm, ir Nut. rast. 
ROŽE DIDŽGALVIS — Finansų rast. 
ANNA WAICHAKI — Kontrolės rast. 
ANNA CASEY — Iždininkė 
ANNA CONDUX — Korespondentė

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

.' ' , Netary P»Mi« ’ 
INCOMI TAX SEUYiCI

42W S. Maplewood. Tel. 234-74$ 
Taip pat daromi vertimai, giminh 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra 

tymai ir kitokį b lanka L

HOMEOWNERS POLICY
F. Z* poli*, Agent f> 

W. 95th »t 
Ever®, Perk, UI. 
90642, . 42LM54 l

State F we ana Casualty Compsnv

v

Ar galime šiame pasaulyje pa- 
‘ tirti ramybę? Pasiklausykite at
sakymo šiandien 8:45 vai. vak. 
per ‘TJetuvcfc: Aidūs”, radijo 
banga 1450 AM. <

t Sekmadienį 9 vaL ryto per 
jau, rengia protesto mitinga, <• hic ,š irsite

‘Brangiausia Dovana”.
. . . Parašykite mums, pareikalau-

kad nesiveržtų į (jamj jono Evangelijos knygelės. 
Prisiusime dovanai. Mūsų adre
sas: “Lithuanian Ministries”,

1, Oak Lawn,

Lenkų Susivienijimo Ameri
koje pirmininkas Aloysius Ma- 
zevskis, susitaręs su įtakinges
niais šios organizacijos veikė- • • • a . • .

kuriame reikalaus atšaukti karo 
stovį Lenkijoje ir įspėti Sovie-! 
tų Sąjungą, T 
Lenkiją. Helsinkio aktai įparei
goja pačius krašto gyventojus 
išspręsti savitarpio nesusipra- f p q pox 
timus- ’60454.

— Varšuvos radijas kas va-j 
landų kartoja Jaruzelskio kalbą, 
skelbiančią karo stovį.

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

III.

AdvuKAtaa

GINTARAS P. CEPtNJJ
Darbo valandoa: nuo 9 nL ryb

Iki 8 t*L vak. Šeštadieni niw
9 vaL ryto Iki 12 vaL i 

Ir pagal ausitarima.
TU. 776-5162 arba 776-510

XWS Wert 63rd Straet ,
Chlearo. Ui- 60629

— Lenkija stovi ant bedugnės 
krašto, valstybės įstaigos nevei
kia, ūkio' gyvenimas išardytas,

— pareiškė premjeras Jaruzels
kis, skelbdamas karo stovį.
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“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymą knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

.. Chicago. IL 60629.

FIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

r.ru



