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Kaip buvo išgelbėti iš Sovietijos brolis 
ir sesuo Amerikos piliečiai

(Tęsinys)
Trumpai suminėjęs, kaip to 

karo proga, Sovietų Sąjunga 
savo kariuomenės jėgomis oku 
pavo ir savavališkai aneksavo 
Lietuvą, visus Lietuvoje rastus 
žmones paskelbė Sovietų pilie 
čiais ir nieko nelaukę visus 
jaunus vyrus be skirtumo, ki
tų tarpe ir jau 18 metų Joną 
Juodvalį, liepė stot į Sovietų 
raudonąją armiją, bet Jonui, 
kaip Amerikos piliečiui atsi» 
sakius tarnauti svetimos vals. 
tybės kariuomenėje, jis tuoj 
buvo areštuotas ir nuteistas 
kartus su seserim Loraine vi- 

t

sam amžiui sunkiųjų darbų la 
gėriuose Sibire. Vėliau jis bu
vo perkeltas j Vorkutos bai
siausias aukso kasyklas, ku

rnėtus ir baigti tos šeimos kan
čias.

Atstovų Rūmai (ir Senatas) 
1978 m. balandžio 21 d. prie, 
mė Mr. Fary paruoštą rezoliu. 
ciją,išreikštą aiškiais žodžiais, 
nevyniojant į diplomatines vii- | 
nas, kaip ilgiau nei 30 metų, 1 
nepaisant pakartotinų prašy 
mų Amerikos piliečiams J. iri 
Lorraine Juodvaliams nebuvo 
leista grįžti Į Jungtines Valsty 
bes, ku jų laukė - nesulaukė 
keturi broliai ir seserys, ir ka
dangi 1977 m. gruodžio 12 d. 
Sovietų valdžia vėl be pasiaiš
kinimo nedavė vizos, Kongre
sas paveda Prezidentui pada
ryti visą, kad sovietai gražintų. 
Joną Juodvalį ir jo seserį Lor
raine Vaicekauskiene *- •

. Čikagos miesto meras Michael Bilandic išleido Vasario 16 Dienai proklamaciją ir 
ją Įteikė Amerikos Lietuvių Tarybos atsto cams specialioje audiencijoje. Paveiksle iš 
kairės matosi: Stanley Balzekas Jr., Konstantinas Savickas, Irena Sankutė, meras

KINIJA TEBESIVERŽIA Į VIETNAMĄ.
SOVIETAI RUOŠIASI IR GRĄSINA

PREZIDENTAS CARTERIS ĮSAKMIAI ĮSPĖJO 
KREMLIAUS PONUS

rias Aleksandas Solženicy
nas aprašė savo knygose ‘‘Gu
lago Archipelagas”.

Vienuolika metų vėliau Ni- 
-. kita Chruščiovas. Joną ir. jo še

šetą paleido į laisvę,- lįet So-, 
vietai ir toliau juos skaitė So
vietu Sąjungos piliečiais ir 
kaip tokie norėdami išvykti į 
Jungtines Valstybes, turėjo pra 
syti Sovietit emigracijos vizų. 
Tokiu būdu Juodvaliai per 20 
metų kiekvienais metais siuntė 
Sovietų valdžiai peticijas Teis
ti emigruoti, bet jų prašymai 
ir reikalavimai išleisti buvo at
metami be jokio paaiškini
mo.

Net JAV Valstybės departa
mento pastangos pagreitinti 
Juodvalkiu šeimos susijungi, 
mą kaprizinga sovietų biurok. 
ratija tik vilkino, išgalvodama 
priežastį, kad Juodvaliai So- 
vietijoje dirbę tokiose įmonė
se, kur galėję prieiti prie kari- 

- škų “paslapčių” (grįžęs gyvas 
iš Sibiro, Jonas buvo įrankių 
dirbėjas — toolmaker Kaune , 
o Loraine — jau Vaicekaus- 
skienė buvo sveikatos institu
te raštininke), koks pavojus 
galėjo būti Sovietų saugumui!

Kongr. atst. John Fary, pri
minęs, Helsinki, kur pats so. 
vietų bosas Brežnevas pasira
šė sutartį, kurią Sovietų val
džia flagrantiškai laužo neleis
dama šeimai per ilgą eilę me
tų susijungti, paprašė Kongre
so rezoliucijos, kuri įgaliotų 
Prezidentą padaryti visa, kad 
būtų atitaisyta neteisybė ir lei
sta susitikti visai Juodvalkį 
šeimai, kuri nebesimatė per 48

Prezidentas padarė kas rei
kia ir nuo 1945 metų nebesi- 
matę broliai ir sesrys šiandien 
laisvi ir linksmi Chicagoje.

Gera, Kad dar yra gerų žmo
nių pasaulyje*.-' "V 

(Pabaiga)

BOMBARDAVO
MOZAMBIQUE.

Rodezijos karo lėktuvai pir
madienį bombardavo partizanų 
ginklų ir aprūpinimo sandėlius 
Mozambique, pranešė Rodezi- 
jc's karo ministerijos atstovas. 
Tai yra trečias bombardavimas 
laike trijų dienų.

Lėktuvai bombardavo Robert 
Mugabes Zimbabwe, ■ Afrikos 
tautinės -sąjungos sandėlius prie 
Chimojo, 80 mylių į rytus nuū 
sienos.

Michael Bilandic, Čikagos Lietuvių Tarybos pirm. Vincentas Samaška, Amerikos 
Liet. Tarybos pirm. dr. Kazys Šidlauskas ir miesto valdybos pareigūnas Charles 
Beacham.

. BAIGIAMA SUSITARTI DĖL SALT T. | 
AMERIKA TVIRTAI LAIKYSIS SUTARČIŲ;

Chicago ‘ooKyklu integracija 
au pasiekė 75 %• 

pini .

-m pasiekė
ra*

WASHINGTON. - Prez. Car- Ir tai, esą, galės padaryti SALT) 75 
teris, priimdamas garbės dok- II sutarti
toratą viename vidurio Ameri
kos universitetų, savo kalboje 
priminė, kad jau baigiama su
sitarti su Sovietais dėl ginklų 
apribojimo. Esą, greitu laiku 
bus pasirašyta su jais SALT 11 
sutartis, kuri esanti būtina tai
kos pastovumui. Pasak prezi
dento, SALT II sutartis bus 
svarbus elementas balansuojant 
ir stabilizuojant politinį pasto
vumą karais burbuliuojančia
me pasaulyje. Paskutinieji įvy
kiai Irane ir pietų rytų Azijoje 
įsakmiai parodo reikalingumą

1978 p-- tais, 
buvo tik .

1977 metais

KALENDORCLIS

Vasario 22: Margarita, Mak- 
simijonas, Gitautė, Vėjūnfr.Dar 
vydas.

Saulė teka — 6:38, leidžiasi 
— 5:31.

Oras: Mahiagg kaįi-Vakar.

— Irano premjeras prašo ka
ro vadovybę išvaryti komunis-

Tolimesnėje kalboje prezi
dentas a p r a m i n o Amerikos 
draugus ir sąjungininkus, jog 

; Amerika, reikalui esant, tvirtai 
laikysis savo duotų pažadų ir 
neapleisianti sąjungininkų. Pre
zidentas tai sakė turėdamas o- 
menyje sąjungininkų interpre
taciją ii* baimę dėl Amerikos ne
veiklume! Viduriniuose rytuose 
ir Azijoje bei kitur Afrikoje. 
Prezidentas pabrėžė, kad gar
bingai bus laikomasi pažadų 
bei sutarčių ir bus ginami Ame
rikos gyvieji reikalai bei inte
resai. Ir ta proga prezidentas

Baltųjų mokytoj' skaičius 
' sumažėjo 1 proc. ii sudaro 51.6 
pivč., o juodųjų mokytojų skai
čius pakilo 1 proc. ir dabar yra 
43.3 proc. Visų kitų mažumų 
mokytojų procentas paliko tas 
pats.

Mokyklų administratorių bal
tųjų yra 60.8 proc., o juodųjų 
— 36.5 proc. Techniško perso
nalo 55.4. proc. baltųjų ir 
38.2 proc. juodųjų.

Vėl tarsis dėl taikos
Egipto ir Izraelio diplomatai 

jau suvažiavo į Ameriką prez.
priminė kongresui, kad jisai ne
abejodamas priimtų Amerikos 
gynybos biudžetą padidintą 
3%, nieko nebraukdamas: ‘.Ne
gali gūti abejonės ir atidėlioji
mų, nes Amerikos gyventojai 
turi būti visiškai paruošti ište
sėti žodį ir net jį paremti karine 
jėga, jei tai būtų reikalinga”.

Prezidentas papeikė tuos, ku
rie kritikuoja jo vedamą užsie
nio' politiką, kurie mano, kad 
Amerika turėjo įsivelti į Irano 
vidaus įvykius, ginant šacho vy
riausybę ir tuo pačiu Amerikos 
piliečius Irane, kurie dabar yra 
terorizuojami.. Prezidentas pa
brėžė. kad Amerika negalinti 
kištis į kitų valstybių vidaus 
reikalus.

Baigdamas kalbą, preziden
tas išdėstė keturias Amerikos 
saugumo atsakomybes: I) Su
teikti tautoms stiprybę ir sau
gumą. 2) Neatsisakyti savo 
draugų ir sąjungininkų, 3) Sti
printi Amerikos nepriklauso
mybę ir t) Dirbti tvirtai ir pas
toviai taikos labui. Bet prezi-

Carterio kviečiami tartis dėl 
taikos. Juos suvažiuoti paskati
no Irane nuoširdus palestiniečių 
vado Arafato priėmimas ir už
darymas Izraelio pasiuntiny
bės Irane, kuries pastatas ati
duoti palestiniečiams.

12 metų mergaitės 
galės ištekėti.

CHARLESTON, W. Va.
Wc.’t Virginijos juridinis komi
tetas pradėjo apklausinėjimus, 
dėl sumažinimo' legalaus ištekė
jimo mergaitėms, sulaukus 12 
metų, vieton dabar 16. j>į įsta
tymo projektą įteikė atstovai 
George Warner ir Clyde Ri
chey, remiami prieš abortus or
ganizacijos.

Vyrams tada būtų sumažina
mi metai nyo 18 iki 16.

Partizanai bombardavo Sa- 
lisburio aerodromą, naktį į pir
madienį. Pranešime sakoma, 
kad 15 bombų krito į Salisburio 
aerodromą ir todėl jis buvo už
temdytas.

Pasaulio žinių agentūrų žinio
mis, Azija įsiliepsnoja sudary
dama didelį povo jų pasaulio 
rii’kai. Kinijos karo lėktuvai 
bombarduoja Vietname kari
nius ir galbūt ekonominius tai
kinius giliai Įskrisdami į 57iet- 
namo gilumą. Žinių agentūros 
nelabai susigiaudo tokioje įsi
liepsnojusioje karo padėtyje. 
Kinai tyli ir nieko nepranešinė- 
ja, o vietnamiečiai giriasi pada
rę didelius nustolius kinų ka
riuomenei. Esą. daug sunaikino 
Kinijos šarvuočių ir karių.

Iš kilos gi pusės, Sovietų Są
jungos vyriausybė Maskvoje 
pirmoji užaiiarmavo savo kari
nį potencialą ginklų rūšių, įsa
kydama būti paruoštyje visu 
3,(Mit) mylių ilgumo pasieniu su 
Kinija. Sovietų Sąjunga, dar 
pirmadienio žiniomis, nutraukė 
visas atostogas kareiviams ir jų 
vadams. Kinijos vadai atsakė 

; tuo pačiu. Abi pusės dabar sti- 
' prina karines jėgas pasienyje. 
Jos ruošiasi ginčą išspręsti ka
rių ginklais ir masinėmis žmo
nių žudynėmis, tuo atveju, kai 
diplomatai tars savo’ paskutinį 
žodį išbandę visas galimybes 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryboje. Ka:p visa tai baigsis, tai 
lik ateitis parodys. Tuo tarpu 
abi pusės kaltina vieną kita ir 
ruošiasi bei stiprinasi mūšiams.

Rusiškos imperijos komunis
tų partijos dienraštis “Pravda” 
savo vedamuose stengiasi save 
pateisinti, o kinus apkaltinti, 
kartu kaltindami ir Vakarų lai
svoje' pasaulio didžiąsias valsty
bes: pirmoje eilėje JA Valsty
bes, Japoniją ir kitas. “Pravda” 
sako, kad Kinija užpuolusi Vi
etnamą pirma susitariusi su Ja
ponijos vyriausybe, o vėliau ir 
su JA Valstybių. Esą, Kinijos 
įsiveržimas i 'Vietnamą tiksliai 
yra suderinta su Kinijos vice
premjero Teng Hsiao-pingo' ap
silankymu pas Amerikos prezi
dentą Carterį. Kinijos vicepre
mjeras Teng save apsilankymu 
Tokio ir Vašingtone išdėstęs 
savo planus pamokyti Vietna
mą. “Pravda” net prikiša Ame
rikos vyriausybei, kad ji pa
žadėjusi padėti ne vien tik eko
nomiškai.

Amerikos pre,. Carteris savo 
kalboje Atlante vasario 20 d. 
pabrėžė,- kad Amerika norinti 
tik taikc's visame pasaulyje, kad 
ji dabar tariasi su viso pasau
lio valstybių lyderiais Vietnamo 
karo klausimu. Vienkart, ta
čiau. prez. Carteris įvirtai įspė
jo Sovietų Sąjungos vyriausybę 
nesikišti į Kinijos-Vietnanio į- 
vykius, tiek pat ir Į Irano. Tuo 
tarpu Jungtinių Tautų Gene-

AMBASADORIUS DUBS 
PALAIDOTAS.

Amb. Adolph Dubs, 58 me
tų, per susišaudymą su teroris
tais buvo nužudytas praėjusią 
savaitę Kabul mieste, Afganis
tane. Jis buvo pagrobtas Mosle- 
ino teroristų ir laikomas kaip 
įkaitas.

Vakar jis buvo iškilmingai 
palaidotas Arlingtono tautinėse 
kapinėse. Laidotuvėse dalyva
vo vice prez. W. Mondale ir 
prez. žmona Rosalynn.

Dubs našlė Marę- Ann ir duk
tė Lindsay, apsiverkusios ste
bėjo kariškas laidotuvių cere
monijas su 19 šūvių saliutu. Vė
liava, kuri dengė ambasado
riaus karstą, sulanksčius buvo 
perduota vice prez. Mondale, 
kuris ją įteikė poniai Dubs.

Dubs užsienių reikalų tarnę-- 
boje išbuvo* virš 30 metų ir bu
vo skaitomas žinovu Sovietų 
Rusijos reikaluose. Liepos mėn. 
jis gavo ambasadoriaus tituią 
ir buvo paskirtas j Kabul, Af
ganistane.

Nato armijos aprūpintos 
tik vienam mėnesiui.

WASHINGTON. — Kongreso 
komitetas praneša, kad dėl sto
kos amunicijos ir atsargų pa
pildymo, Nato armijos galės ko
voti tik 30 dienų. Tas trūkumas, 
manoma, tęsis iki 1983 metų.

Europoje, Nato neturi pakan
kamai kariškų reservų, kad ga
lėtu duc’ti tinkama gvnvba, Bai- 
gia savo pranešimą šią savaitę, 
kongreso Armed Services ko
mitetas.

tui Abdalia Bishara iš Kuvaito, 
bet to pasikalbėjimo smulkme
nos nepranešama. Vienok vi
siems aišku, kad Kinija reikala- 
janti atitraukti visus Vietnamo 
karius iš Kanibc’dijos. kur Vi
etnamo karių puolimai tebesi
tęsia ir karas, agentūrų žinio
mis, vyksta partizaninis. Buktai 
kambodiečiai vykusiai užpuo
la naktimis atskirus Vietnamo 
kariuomenes dalinius ir juos 
peiliais visus išpjauna.

Japonijos ■ vnybos ministeri
ja prT<<-: .i-gei Sovietai jau 
k*?’ kartą siunčia žvalgybi
nius lėktuvus Į Kinijos-Vielna- 
ino' pasienį ir žvalgo karinius 
Kinijos pasiruošimus bei pačią 
karo eigą. ; ! - -

Vakar dienos žiniomis, nepa
sitvirtino, ankstyvesnieji prane
šimai, kad Kinija sumažinusi 
karo veiksmus Vietname ir ne
žymiai atsitraukianti Kinijos

valinis Sekretorius paprašęs Ki- kariuomenė kaip pradžioje.

Rašytojas Aleksandras Solženicynas, sovietų disi
dentas. Rusijos komunistai, nepakęsdami opozicijos, iš
trėmė jį ir jo šeimą Į Vakarų Europą. Jis, parašė knygą 
“Gulago Archipelagas” apie Vorkutos stovyklą, kurioje 
buyą Jonas Juodvalis. 5 t? C-rs-v

dentas Carteris savo kalboje 
pamiršo penktąjį punktą, tai, 
būtent, žmogaus teises, kurios 
dabar pasaulyje taip žiauriai 
-mindžiojomos, -nebojant pasi
rašytų sutarčių, -

Trvs asmenys, vienas baltas 
ir du juodi, vidaus reikalų mi
nisterijos tarnautojau žuvo, 
kaip jų lėktuvas palietė miną, 
įkastą terbristų į pakilimo ta
ką, netoli Mrewa.

nijos sustabdyti karo veiksnius] taip ir dabar iš lengvo. I>et pas- 
ir atitraukti save kariuomenė! toviai žygiuojanti i Vietnamo 
iš Vietnamo. teriteriją. užimtose vietose įsi-

Kinijos ambasadorius J. Tau-1 stiprindama. Sakoma, kad ki
tose Chen Chu išdėstė savo po- nai jau yra įžengę iki -2Q mylių 
zijas; privatiniame pasikalŲžji- ir užėmę provincijos miestus 
me Sdugnfho'Tari’bos preziden-’hef miešfclhis; '



Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

ka dau£ tuščios erdvės, (k 
Čiurlionis). Surrealistai piešia 
deformuotus, alegorinius daik
tus: gyvulius, augalus, kokių 
pasaulyje nėra. Dar prieš sur- 
realizmo atsiradimą, garsusis 
Amerikos jūrų vandenų tapyto
jas Frederick Waugh iliustruo-; 
davo žurnalus surrealistinėmis 
baidyklėmis.

EGZISTUOJANČIOS MENO SROVĖS

1. p vsionizmas

e-

bet daug išraiškos. Mūsų Pra
nas Domšaitis buvo ekspresio
nistas pilna žc’džio prasme. Hi
tleris sunaikino geriausių eks
presionistų darbus. Ekspresio
nizmo mokykla ir šiandien te-

; or '? aaą vertina
\ c oje intelekto. Įdo-
::d Vokietijoje ekspre-
jau seniau buvo pri- beveikia. Yra mūsų dailininkų, 

kartu su impresio- kurie suka į ekspresionizmo 
srovę, čia neįmanoma suminė- 
i visų šios srovės dailininkų, 

jų yra Norvegijoj, Prancūzijoj 
ir

gijęs, bevelk 
nistine mokykla vokiečiai šioje 
srityje jau dirbo. Epspresionis- 
tas piešia ne tai, ką mato, bet 
ką jaučia, praleisdamas detales 
ir visas smulkmenas.

kitur.
5. Surrealizmas

žymesnieji surealistai yra: į 
ispanas Saivudcs Dali, Yvas į 
Tanguy (bene šveicaras,), Re-Į 
ne Magritte, Max Ernst ir Pa
vel Tcheiichev. Jų yra ir dau
giau, 
labai

bet mažiau organizuoti ii 
retai viešai pasirodo.

6. Abstraktas

Pradžioje 20-to šimtmečio 
gi upė prancūzų ir vokiečių dai
lininkų nutarė plėsti šį tapybos 
stilių ir sukūrė ekspresionizmo 
mokvRla. Ju tapvbc's technika 
drąsi, paprasta ir taupi, visai 
praleidžiant detales, paliekant 
tik tretįjį matavimą. Spalvos 
paprastai simbolinės. Da
že. nedarnos tirštai, piesinvs ne

Surrealistų mokykla palygin- 
prasidėjc' vėlai — 1924 m.

IŠ visų 
ilcuauit.

sp

ti
sies grupės nariai savo kūrybos 
procese atsakymo ieško pasą
monėje, iš savo sapnų, sunkiai 
suprantamų net jiems patiems. 
Kitiems atrodo liguistų ar luna
tiku žmonių darbai. Surrealis
ts.! yra "magiški'’ piešėjai, re
alistai. kaip ir realistai-impresi- 
onistai. Jų piešinys tobulai iš- 

dai- 
ma- 
turi 
at

spėjimą. -Panašiai, kaip mūsų 
vliurlionio' kūiyba sunkiai suvo
kiama: ką autorius turėjo gal
voje kurdamas dvilypius daug- 
aiypius motyvus, muziką ir 

dailę, Kosmosą, Sonatas, preliu
dus ir t. t. Čiurlionio kūrybos 
forma taip pat turi surrealisti- 
nių elementų.

oaigias, bet paveizdavimas 
ktų su objektyvia realybe 
žai ką teturi. Jų kūriniai 
paslėptą reikšmę, sunkiai

tas ir ne ".ierv.ngas '.| 
ekspi esicnis iii sxiriasi 
Jo spalvos sunkios, 

akcentuojamas juo-do- 
’■omis, visi kūriniai ke-

kažkokį protestą. Jis dirbo 
giausia religinėmis temc- 

Ekspresionistas dailinin- 
,-eiūkia savo asmenišką 
ną apie pasaulį per ma- 
laikius ir gv\’enima.

ekspresionistu kūryba 
kažkokią tragiką, pesi* 

įsivylimą gyveniniu, 
avotišką brutalumo 
Ekspresionizmo idė- 
kita, kaip žmogaus 

vuiinių išgyvenimų išdava, 
daug

s
S IS
' i VA.

slepia 
iiiizmą 
pabrėžia 
elementą

Mūsų laikais abstraktaus me
no mokyk’a vaidina svarbų 
vaidmenį, ši meno srovė pradė
jo savo veiklą, kai Pablo Picas
so ir Georges Braque išbandė 
kubizmo metodus ir priemones. 
Jie tikėjo, kad reikia visus daik
tus suprastinti iki paparasčiau- 
sių geometrinių formų — tri
kampio, kvadrato ir ovalo, pa
našiai taip, kaip graikų penki 
kompozicijos taisyklų principai. 
Tas stilius, nors vadinamas ku
bizmu, bet jis yra bendras ir 
abstrakčiomis: formomis iš
reikšta. Tų abstrakčių fo'rmųi 
yra penkios geometrinės for-j 
mos: abstraktas su realistiniu, 
elementu, geometrinis absirak- 
ias, architektūrinis abstraktas, 
ekspresionistinis abstraktas ir 
nedaiktinis abstraktas, apie uą 
seks toliau.

Jiems buvo svarbios plokštu
mos ir erdvė. Kurioje tos for
me's komponuojamos. Abstrak 
.us piešinys daronms deformuo
tas; spalvos neturi bendrum. 
su realiais daiktais. Picasso ta 
pydavo žmogaus galvą su daug 
veidų, su dviem nosim, su viena 
akim

Siurrealistų spalvos daugiau-- rodyti visas
atvirkščiai, norint pa 

dimensijas vieni 
<artii. viename atvaizde. Ab. 

yra radikali menu 
asida-

šia simbolinės, ta matome ne
vik SalvadcY Dalio kūryboje, tą straktas

— patį randame ir Čiurlionio. Kiti priemonė, bet su laiku j 
pasakyti su mažai žodžių, surrealistai savo drobėse palie-re populiai i dailės sritis.

Ganykloje (Grafika)MAGDALENA. STANKŪNIENĖ

• Elektrinę krosnį išrado 
William S. Hadaway 1898 me
tais.

■.r “■ 

į <•

s *

Amin tik si, kad jo vyriausybės 
pareikštas liūdesys ir užuojau
ta, dėl ambasadoriaus Duba 
mirties, padės išlyginti tą įtam
pų tarp Kabul ir Washington o.

Amb. Dubs buvo pagrobtas 
keturių ginkluotų asmenų, jan 
važiuojant į darbą. Nuvežtas 
uiiesto viešbutį, kur grobikai 
pareikalavo paleisti politinį ka
linį Bahruddin Bahes.

Policija puolė viešbučio kam
barį ir laike susišaudymo buvo 
sunkiai sužeistas amb. Dubs. 
Mirė nuvežtas <į ambasados rū
mus.

1912 m. Paryžius buvo pilnas, Picasso, pateisindamas ir gin- 
abstrakto entuziastų, Picasso damas šios rūšies meno moky- 
vadovaujant. Antrasis buvo klą, sako: “Ar būtinai reikia 
Braque, bet nebuvo tiek popu-į suprasti paukščių giesmes”. Ta
liams, kaip Picasso. Keletą žy-'da ar reikia suprasti tiktai me- 
mesniųjų abstraktistų vardai: ną?
Juan Gris, Fernand Leger ir- Buvo h’ kitų meno pasrovinių 

e vra žino- atskalų, kurios išaugo iš tų pa- 
___J i_- Ar- ėių šaknų, ka'p futurizmas, da- 

■au. da-znibs, orflzmas. fanvizmaa.
ni:

:i

*i i

Amerikiečiai kaltina juos, 
kad jie nepaklausė reikalavimo 
nevartoti jėgos dėl ambasado
riaus Dubs išlaisvinimo.

Amin, kalbėdamas su spau
dos atstovais, pareiškė, kad am
basadorius 
apsaugos 
sius. Be to

1 Į 

i

tu- i Ekspresionizmo dvasia reiš- 1^ 
rn-lkiasi ir poezijoj. Naujoji potezi-į 
žo-1 ja nubraukia visas eilėdaros : W 
ūš- tradicijas bei eilėdaros taisyk- j ® 
ū-*Ies. Iš tokios poezijos sunku su- » 

i gaidas, kai nėra nei rit- © 
nsi rimo. Pcfetas išreiškia » 

savo emocijas “baltomis”, g
rū- Meno formų ir srovių yra daug, B 
-^2- bet yra tiktai vienas menas.

Mūsų klasikai būtų Kašubai,.^ 
ii .ėję Į Jonynas, Ignas ir kiti, kurie e 

; o:- leaL- sakė tautiniu bei religiniu >- ------------- ---------------------- _. j ' _ . » . . g
sies mino fci.nes’ -dejų. Musų jaunoji karta, kas B 

■ č-ibūnlu aspira-^-^'ia meną, tirpsta masėje.
bei Sieko * konkretaus. j Lietuvos dailininkai persiėmė! S

ekspresionizmu. Pav., tfį

atsisakė policijos 
dar prieš tris mėne- 
>, a v.basadorius, buvo 
a<i jis yra sekamas.

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTĖ

Į abu spektaklius: kovo 31 d. 8 vai. vak. ir 
balandžio 1 d. 3 vai. popiet Marijos aukšt. mok. salėje

- - •£* . - . \

LAZNELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 
2501 W. 71 st. Str. Chicago, Ill. 60629.

Telef. 471-1424 darbo valandomis. Tuo pačiu 
adresu bilietus galima užsakyti ir?paštu.

S. <1 Ubionis, <J. a— i

f
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Almost 2 million meals 
rided to 
ior citizens 

:e in 1978

fe r

j Bedaikiiniam (non objetic?) 
abstraktui atsovaūja šie daiii- 

jninkai: Mondrian, Ben Nichol- 
Kline, Mark Rotko ir James 
son, Hans Hoffmann, Franz 
Brooks. Anksčiau bandė ir O. 
Virkau, taip pat ir K. žoromskis 
reikštis bedaiktmio' ir ekspre
sionistinio abstrakto srityje.

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

‘A PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help of a tlcgan 
that caught the popular fancy. 
There wai “Tippecanoe, and Trier, 
too”; Harding’i “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal* 
But it wax a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
HarriOo into the White House.

Thh is the story: Martin Var 
Buren was running for re-electiot 
in 1840. backed by • Democrat 
Party »o powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent Willian 
Henry Harrison, stood no chance. 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was giVCD * pension 
of $2,000 he would be content to 
epend the rest of his days in e lor 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob- 
•cure little paragraph <nd turned 
it. into ■ mighty tribute. Harrison 
became the “log-cabin, hard-cider 
candidate.” his military exploits

žas, V. Palaima, AT. Karalajus, 
J. Čeponis ir daug kitų. Tačiau, 
kad ir be ypatingos temos ar 
žanro, jų kūryba bazuojasi spal
viniu ekspresionizmu: ryškio
mis prizmatinėmis spalvomis, 
net analoginiu koloritu, pvz. 
raudonas žmogaus veidas, rau
donas ir fonas.

Apskritai, lietuviai "meso kul
tūroje toli pažengę, net pralenkę 
kitas etnines grupes.

M. Šileikis

KABUL. Afganistanas. — Af
ganistaniečiai neigia savo kai-[ 
tę dėl amb. Dubs mirties, kuris 
buvo mirtinai sužeistas laike 
susišaudymo su teroristais.

— Aš nematau jokiofe prieža
sties, Įvairiais požiūriais, ‘kodėl 
mes būtume kalti. — pasakė 
vicepremjeras HafiSulla Artiin.

Ot T' - peo

k was had enouph wc had to fight the British

Because winter at Valiev Borge meant snow, tee. 
reezjn z lempcranwrs. All serious e: erraes to a 
*sr. ■ - • wi! - - p < -erclothing.

Mimed out.
Nowadays, people arc still helping America 

Mrong and self-sufficient. And they're heSpinr the*®-

SUSIVIĖNIJLMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau .per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MUJONUS dolerių 
nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško FpėlriiD, ’na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu. \

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000^ .

'SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Sidowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
apdraudos sumą'temoka tik S3.00‘metams.$1,000

kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikė jus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

'LITHUANIAN ALLIANCE 'OF AMERICA 
New York, N?Y. '10001 

307 W. 30th %t- 
Tel. (212) 563-2210

icot nesu * v enoūg.
•nenonatior^
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b s Paid for by the Michael A BHandic for Mayor Campaign Committee.



Reikalavimas laisvės

ste-;

lau-

Doleris tebekrenta

pajėgi, i 
užsitarn

pripažinti dėl 
autentiškumo

IP?“

na-

(Bns daugiau)

Sargai iš'eidc
Irano kaliniu.

sąlygose pasaulio 
l'at sa

A. PLEIKYS

Vasario 16 šventė Chicagoje
(Tęsinys)

Impresionistų sąjūdis prasi
dėjo staiga iš mišriu charakte
rių — pusė miestiečių ir pusė 
provincijoje kilusių dailininkų. 
Pissaro buvo vienas iš tų, kaip 
ir Millet, kurie mylėjo panteiz
mą, tapyti gamtovaizdžius.
Po daugelio metų mieste’ gyve
nimas pasikeitė. menininkai

, *.i . . lapsjunpradėjo maišvtis publikoje, sek_| . 
w-,. - j skelbiamaibemais laukuose, vėliau iiiį t atsisakome savo teises paskelb

tos Vilniuje prieš (ii metus ir 
rei k alau j ame 1 aisvės Lie t u va i. 
(Plojimas), 'fas minėjimas nė
ra prisiminimų atgaivinimas, 
bet dvasinės inspiracijos šalti
nis semtis jėgos, kad ’protingai 
galėtume padėti kovojančiam 
kraštui prašalai laisvei vėl at
gauti. Minima nepriklausomy
bės sukaktis yra tęstinumas is
torinės raidos, nužymėtos mūsų 
tautai pasididžiavimą kelian- 

. čiais laimėjimais kunigaikščiu 
simbo- . .. . , V ,- I gadynėje, tačiau sckc simtme- 
’ - _ ciai yra skaudus laikotarpis ap

sunkinės tautos kelia i Vasario
* 4.

tau
tai ar žmogui, neįpareigoja neį- 
-sipareigojus ryžtu bei auka jos 
siekti, yra tuščias šauksmas is-j 
furijos raidoje.. Tat kokia : 
buklinga ir nuostabi yra ši Va^ 
virio 16 reikšmė, kai visa 
la nepalaužta nuo Vilniaus 
iaiėių, per pasaulio platumas, 

į vergijoje ir laisvėje, šiandien 
igusi, garsiai bei teisėtai 

‘.''(skelbia pasauliui, kad mes n<- . Vėliau jut 
grupė Monet, įpissaro ir kiti iš
sikėlė į Fontainebleau miškus, 
o Cezanne ir Van Gogh į Pieti
nę Praiicūziją. Tik vienas De
gas nemėgo gamtoje dirbti ir 
pasiliko Paryžiuje prie teatro 
piešti balerinas ir koni|>Czicijas, 
taip pat ir amerikietė Mary1 
Cassat, motinų ir vaikų tapyto
ja pasiliko Paryžiuje. Gaugui- 
nas išvyko j Tahiti salas.

1X8Qm. impresionistai pradė-j 
jo skilti ir kūrė naupąjį inipre-j 
sionizmą, kifi pasuko Į 
liką. Seuratas išrado naują sti
lių — pointilizmu vadinamą. Jo 
tapybos metodas panašus į im-i 
presienistų techniką, tik labai 
smulkiais taškeliais dedant prie 
taškelio, sudarant atmosferinį 
spalvų virpesį. Prie savo monu
mentalaus paveikslo ‘"Grande 
Jatte” dirbo 10 metų. (Paveiks
lą turi Chicagos

Per tą laikotarpį baudžiau
ninkų jungą nešdami su skur
džiu kultūriniu palikimu, ir ko
kia ironija; tuo pačiu metu, Lie
tuvos kaimynai naudojasi Va
karų civilizacijos ir kultūrinio 
gyvenimo teikiamomis privile
gijomis. Jų vaikai semiasi ži
nias aukštosiose mokyklose o 
lietuvis nepajėgdamas prasimu- 

iš baudžiauninko trobelės 
egzistencijos.

Egzisluc'jast tokioms sąlygoms.

Meno institu-

šventės minė- 
kalbėtoju bu-

šios Vasario 16
jimo pagrindiniu
vo inžinierius Valdas Adamkus, šti

Štai jo kalba: (kreipimąsi iš-lkovoja dėl savo

i. * K'SS IN THE DARK. Pikantiškų ir intviula nuuCykt
aprasy-rai. pafrati ii gį’venimo. Lengvas įtinus. gwa kalba. srsŽiai išleiats 
150 pa’. K?ina $2.50.

lOr. e. XfcfiCluk, HISTORY O? LITHUANIA. Lietuvos IsiorijGš
-inrrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 14J 
osi .' kainuoja S2.C0.- ---- - — >!fspSffltES

Pr. Juozas B. Končius, BYTAUTAS THE GREAT, storiniai DLK V» 
tento bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos vairčybea ir jot kaimynų tetorijį 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0u.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius I Naujiemu arba atsiuntus čeki a? 
piniginę perlaidu.

170 Halrted SSmt, Ckiea««5 UI

Taupykite dabar
pas mus

5’/4%

rtudlj* *Vte prūsę U kimi.

S3.5C 
tu»

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

fUKAKTllI FARAiTĖJR,
1 . 5

ofaltakytl Mštv, tHIurrtv* č»k[ er4®rį pri«
■endytM kalnw »rM»d*rf Me, writ imtlw» išIriMim,

giesmė!, poemos

Chkago, HL 606081800 So. Halstod St

TURINTI DIDELES ATSARGAS

1739 So. Balsted Street, Chicago, Illinois 60908
*a*4 ar prfeWat ,>H*I4<.

« — nAfcJMMOt, ceiCAOO t, ILL Thursday. February 22. 1979 "

Ylų
Ci«

$1.50.
Eilixj rinktinė. 1(K

.VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įstaigų IKI m*UU. T< 4Ž1-3O70

ĮaUJco* pl*two*4 awomoMllun* ytrUtytL

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI |*į 

NAUJIENOSE GALJA'.a GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-"' 
___ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 

Pr- A. J,' Gu**«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečian&M 1906 
metų Įvykiui. Jablonskio ir Totoraičio launu dienas ir susb 

rūpinimą. ______ ___________________________ SA06
Or. A. J. Gus**n — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata Ir groži*

Kietai* viršeliai!, vietoje $4.00 dabar tik__________
ICnHtaia viršeliais tik -------------------------------------------

Dr. A. J. Gvssm — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionė! po Jtaropą jjpūcfflrt Dabar tik ----------------

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegu liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių 
gelmes. > '

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AuffustaltyH-Valčlūnlani, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 12C psl. Kaina SI.—.
2. Jurgi* Baltrušaltla, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl.
4. Vincas Joniką*, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopa* Jurgallonla, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00.
8. Anatollfu* Kairy*, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nada* Rartsnla, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nada* Raitant*, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
10. Stasy* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. 167 psl., $3.00
11 Stasy* Sastvara*, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga, 152 psl. $2.30.
12.’ Petras Sagata*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-į 

llai. 92 psL. $1,00. ’ "
13 Petras Sagata*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14 Eugenlfu* Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16 Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos č<>ymaL 

55 psl JtMt BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki «r pinigini orderi.

me savo svorį ir įtaką o tai ga
lima siekti tik tada, kai būsime!

savo kūrybinio 
kultūrinėje ar 

mokslo srityje, kaip ] 
skirtina ir pagarbos 
vusi tautinė grupė.

20 nepriklausomo 
metų mūsų tautiniam 
mui yra daug

gvveirmo 
išsilaiky- 

esni. negu 
karžygiški kunigaikščių Lietu
vos trys šimtmečiai ši tiesa nu
rodo mums eiti pozityviu kūry
biniu keliu, kuris yra įstabigo- 
ji galia, jeigu tikrai esame pa
siryžę, ne tik ištverti, bet ir lai
mėti. Ta prasme aš tiktai ir su
prantu prasmingąją rezisten
ciją.

Lietuviškas sąmoningumas 
ir politinis aktyvumas pasireikš

nėra verta kalbėti apie tautinę 
filosofiją, apšvietę, ar savival-’ 
dą. Tačiau jeigu galima kalbė
li anie stebuklus, moderniais siu 
laikų stebuklais, tai tokiu stebu
klu laikau Vasario' 16 dienos 
nepriklausomybės laikotarpį, 
atliktą lietuvių tautos ryžtingu
mu, darbu ir nepalaužiama iš
tverme. Trumpas tas laikotar
pis, bet veržlus, gaivinantis, už
degantis. Prisikėlė būti ne tik 
laisvais ir lygialis tarp laisvųjų, 
bet kūrybinio potencialo prasi
veržimu parodėme, kad ir mes 
galime kurti ir dalintis su kul
tūringu pasauliu dvasinėmis 
vertybėmis. Pradėjome be nie
ko. Po 22 metų palikome tautą 
sąmoningą, suprantančią ii’ ga
linčią tvarkyti pilną valstybinį 
aparatą. Išauginome atsparią, 

‘išsimokslinusią inteligentiją ir 
šį kartą jau paruoštą vėl tam- 
sion naktin, kad išlaukus lai
svės aušros.

Tai nėra tuščios frazės. Ne-' 
suskaitomų gyvybių aukos, ka-Į 
Įėjimai, trėmimai, partizaninės Į 
kovos, naujieji rezistencijos ’ 
vardai ir čia atskleidžia Vasario! 
16 dvasinę galią. Tas dvasinis! 
akstinas veda mus rezistenciniu ’ 
keliu per visą okupaciją ir per-! 
siduoda iš kartos į kartą. Rėžis- ■ 
tencija uždeda ir atsakomybę: 
prieš ateiti. Tat ir Vasario 16, 
įpareigoja mus peržvelgti savas' 
pozicijas ir pažvelgti rytojum j 
Lietuvos ir visų pavergtųjų by-‘ 
la nėra pagerėjusi Pasaulyje] 
žmogaus teisių ir apsisprendi
mo klausimas ir tuo pačiu me
tu tos teisės paneigtos vienu 
plunksnos brūkštelėjimu. Esa
mos ir naujos diktatūros plečia 
savo' itaka tolimuose ir arti-

„ . i
muose rytuose. Tačiau yra iri 
prošvaisčių. Gaivinantį optimiz
mą kelia Katalikų bažnyčios 
naujas ir drąsus balsas prieš 
priespaudą. Taip pat JAV pozi-

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

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krakto laisvė ir lieto- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iž vardintomis knygom!#, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kaminskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai tpleP 

džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu rtovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kalni 4 doL

Juozas KapačinskaSf IŽEIV10 DALIA- Atsiminimai. Šelvio Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurianČio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knygi gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^.UFTUVCU 
Antorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psi 1130. Yra taip pat 
Jhrersta 1 anglų kalbą.

M Zottonko, SATYRINES NOVtttS. Genialaus rusu rašytojo 
50 satyrinių novelių, 199 pusL, kaina S2.

D. Kuraffte, KELIONt J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS, Au
toriaus potabumą neapgauna Inturdjrto ir agltpropo propaganda ba< 
užsaaskaviDiai. Abi knygos paraiytos lengvu, gražiu rtUiaml.

Praf. F. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYltS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė 
Kaina T2.

Vincai žamaftla LIUBLINO UNIJOS
M p«L Kaina SLBO.

tte ir kiti leidiniai yra tmirri
MAUJIINOSI, 17T? S*. HA LITI D CHICAGO, FLU A4W

ija prieš tikimą konferenciją 
ginti pagrin<liiiius žmogaus tei-' 
siu principus. (Plojimas). Vis-! 
tik prieš akis yra ilgas, ilgas 
kelias ir tai turime priimti re
aliai. Tauta ir išeivija turi iqi.si- 
spręsti išlikti gyva savo kultū
riniu, politiniu gajumu, jeigu 
lai pareikalautų ir belotos de
šimtmečių. Išeivijos politinis e- 
fek tingum as esą 111 c'->e 
yra vistik labai ribota;
monlngai ir protingai naudoki- je laisvoje

. lik Lidit. jviųū ji iit* ten Lui reikia. Deklaracini^
Idintas ir isvyslyl kulta“ įsipareigojimas lietuvytui
Arines ir mokslines apraiškas? palydėtas darbu yra lygus 
Tautinė kultūra vra kelias i tau- sikaltimui. ... \ . ilinį pripažinimą ir bendravimu, j 
Tat tautinės kultūros ugdymas 
yra vienas iš keliu j neprikiau- 
somyix-. VUur ir visada, visu* 
uis geriausiomis kultūrinėmis 
priemenėmis turime Įtaigoti i 

opiniją, kad esame 
pribrendę gyventi laisvai savo- 

tėvynėje, kad turi
me nuosavus tautos turtus, ku
rie prilygsta ar net prašoka pa
saulinėms vertybėms, tat musu 
kalba ir papročiai yra gerbtini, 
šios pastangos turi mus vesti 
gerbingu. šviesiu laisvės ir tei
singumo keliu. Bet ar mes vi
są tai visuomet atliekame. Taip

ir ne. Džiaugiuosi lietuvio pa
sišventimu, kuris aukoja savo 
jėgas ir laiką dirbdamas su jau
nimu orgusizac jose, mokyklose

TKHr.IiANAS, Iranas. I)i- 
dž'aus.u is.aiih* revoliucijos į- 
vvkiu bu vo praeitą savaitę kalė
jimo durų ai 'darymas ir 11. (M>0 
kalinių išleidimas. Kalėjime bu
vo t,(MM) mulą, kuriems buvo 
keliamos bylos už maište kelia
mą ii* gyventojų kurstymą. Ira
no kariuomene nešaudė maišti
ninkų, bet kėlė jiems bylas. 
Toks buvo įsakymas kariuome
nei. .Ji to įsakymo prisilaikė. 
Kalinius išleido du sargai, pri
tardami Chomeinio skelbia-

Organizuotos lietuviu visuo- 
kenės pastangos kultūrinėje 
srityje atsispidi kongresais, me
no parodomis, simpoziumais, 
suvažiavimais, įvairiais fondais. 
Gera ir miela, bet mes galime 
ir tikrai galime dar daugiau 
padaryti, bet nedarome todėl,
kad išaikvojame savo energiją 250 dolerių.

Dolerio vertė pasaulio pinigų 
biržoje nuolat smunka. Japoni
joje už doleri temokama 201.20 
jėnu. o Europos rinkoje taipgi 
jo vertė smarkiai krito, Už auk
so vieną unciją jau mokama

Thousands of moderate-income 
families have become home 

owners through Chicago’s low 
interest mortgage program.

MAYOBilandic
Keep Chicago strong 

Vote February S7 • Pull Lever 1A
Paid for by the Michael A. Bilandic for Mayor Campaign Committee.

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša
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Reikalingas ryžtas
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą sudaro 

nepriklausomos Lietuvos politinių partijų atstovai. Il
gus metus visus VLIKo reikalus tvarkydavo pačioj Lie
tuvoje buvusios politinės partijos, bet laikui bėgant tų 
partijų skaičius didėjo. Dabartiniu metu VLIKo tarybą 
sudaro penkiolika politinių grupių, kurios aptaria ir 
sprendžia visus komiteto vedamus ir planuojamus 
darbus.

Dauguma didžiųjų partijų narių liko pavergtoj Lie- 
tuvoje. Įtakingesnieji partijų vadai rusų buvo suimti ir 
išvežti Į sovietinę tremti. Daugelis jų mirė šaltuose Sibir 
ro.miškuose, kasyklose, prie kanalų darbų ir nederlingos 
žemėš kolchozuose. Pačioje Lietuvoje kiekvienas veikė
jas buvo tardomas, klausinėjamas, ir dažniausiai laiko
mas kalėjimuose. Okupantui pavyko išniekinti veikles
nius partijų veikėjus ir narius, bet jiems nepavyko vi
sai išnaikinti žmonių pažiūrų Politikos ir filosofijos 
klausimais. Okupantas savo prievartą galėjo primesti 
krašto gyventojams, bet jis nepajėgė išnaikinti jų galvo
se esančių minčių ir širdyse turėtų jausmų.

Lietuvių trpe buvo ir tebėra gyva .nepriklaupsomos 
valstybės mintis. Nepriklausomybės laikais Lietuvoje 
komunistų veik nebuvo. Galvas turėjusius lietuvius ko
munistus patys rusai išžudė. Vieną kitą šiandien rehabi- 
lituoja ir jam paminklą pastato, bet daugelio rusai ne
leidžia prisiminti. Požėlai, Angariečiui ir Kapsukui jie 
pastatė paminklus, bet nei šarmaitis, nei Zimanas lietu
viams neprimena, kad Kapsukas skundė sovietinei žval
gybai Aleksą AngarietĮ ir kitus veiklesnius jaunuolius. 
Bet Į komunistų partiją sulindę korjeristai nepatenkin
ti sovietų patvarkymais ir lietuvių turto grobimais.Lie- 
tuviai komunistai žino, kad patys lietuviai galėtų geriau 
tvarkyti ne tik ūkio, bet ir kultūrinius reikalus, bet oku
pantas visur nori primesti savo kontrolę. Vyresnio am
žiaus lietuvis pasakoja vaikams, kaip lietuviai tvarkėsi 
nepriklausomos valstybės laikais. Jaunimui šiandien 
vadovauja komunistai, bet lietuviškas jaunimas ne ko
munistinis. Kai pasitaiko proga, jaunimas parodo savo 
nuomonę ne tik apie komunistinę praktiką.

praneša: pmonėse, kaip štai Viln’aus
“Ky nuvargintas dirbtuvės baldų dirbtuvėje, Lietuvoj, jis 

darbininkas daro savo buičiai ar ji gali užsirašyti 10 minučių 
išsakyti tame darbininkų ro. 1 "psichologinio poilsio kamba.
juje, kur butų neatsargu bum- ryje”.
bėti, darbo draugams savo ne-i Tenai darbininkai a H pa-''

Okupantas nori primesti lietuviams vieną politinę 
partiją, vieną programą, kurią Maskva stengiasi diktm 
ti iš Kremliaus. Lietuviai niekad nepritarė vienai parti-
jai. Nepriklausomoje Lietuvoje bandyta primesti kraš
to gyventojams viena partija, bet nieko iš to nėišejo. 
Lietuviai yra individualistai, galvoja savarankiškai ir 
grupuojasi pagal filosofinius ir palitinius įsitikinimus. 
Jie panašiai pradėjo grupuotis praeito šimtmečio rirt 
goję, panašiai grupavosi iki nepriklausomybės paskelbi-
mo, o tų pačių principų prisilaikė ir neriklausomo gyve
nimo laikotarpiu.

Susižavėję okupanto skleidžiamomis mintimis pra
dėjo skelbti, kad ne tik tremtyje, bet ir pačioje Lietuvoje 
įvyko didelės pakaitos. Lietuviai esą jau ne tie, kurie bu
vo prieš 40 metų. Visa eilė svarbių įvykių jiems pakeitė • 
nuomones, bet nei vienas tokių minčių skelbėjas savo 
tvirtinimų neparemia tiksliais duomenimis. Jie tiktai 
tvirtina iš peties, nes jie nepajėgia suprasti kultūringo 
pasaulio varomųjų pažangos idėjų. Jie, kartu su komu
nistais, tvirtina, kad buvusių politinių grupių jau nebė
ra, bet neturi drąsos išdėstyti, kas gi nesančių vietoje 
reikalus tvarko. Jie net nežino, kad tiktai politinės gru
pės nuo šio šimtmečio pradžios vedė kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę ir gyventojų laisvę.

VLIKą sudarė Lietuvos politinės partijos. Jis pri
valo ir būti politinių partijų kovos orgganas. Jis rusų ir 
vokiečių pavergtoje Lietuvoje atlikęs reikšmingų dar
bų. Ateityje VLIKo darbai nesumažės, bet dar sustiprės. 
VLIKui teks ginti pavergtos lietuvių tautos ir sunaikin
tos nepriklausomos valstybės teises. Lietuvos nepriklau
somybės bylą Amerikos lietuviai pajėgė perkelti į Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją. VLI-! 
Kui teks ginti Lietuvos teises iki taikos konferncijos, o 
vėliau teks ginti jas ir taikos konferencijoje. Ne rusai 
kalbės lietuvių vardu, bet VLIKui teks šios pareigos. 
Užtat VLIKui turi pasitikėti ne tik patys lietuviai, bet 
irkitos valstybės, kurios turės paruošti Europą taikai. 
VLIKe neturėtų būti nesamų partijų atstovų, kurie 
dažnai bando lietuvių kovą sukti visai nelietuviška kryp
timi. VLIKo taryboje galėtų turėti savo atstovus visos 
politinės partijos, didelės ir mažos, bet VLIKo vadovy
bėje neturėtų būti nei vieno žmogaus partijos atsto
vo. Tokie atstovai kenkia VLIKui ir visam laisvi-

Kovą už Lietuvos laisvę veda visi lietuviai. Kovai 
nimo darbui.
vadovauja lietuvių politinės partijos, sudarančios Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, kuris derina vi
sų politinių partijų ir grupių veiklą.

OSu --* - - po ivcuilDHry V1F“
uose fcteliouse, kai užrekor- šum dirbtuvės balkono kamba 

ryje tuo pačiu metu gali tilptiduotais paukščių čiulbėjimais 
pradedama trumpa audio pre^. 
zentacija.

“Malonaus poilsio 1” subur- 
kuoja moteriškas balsas ir pau 
kščio čiulbėjimas pereina į ra 
minančią muziką, o moteris 
pradeda švelniai dainuoti:
“šiandien labai laiminga die

na. Mums nereikia liūdėti.Tf" 
visad turi būti. Visada bus va
sara.”

Šviesoms pritemus nuvargu
sio darbininko dėmesį priešin
goje sienoje patraukia kelios
apšviestos foto nuotraukos, ro
dančios ramius miškus, burbu-
liuojančius upelius, buriuo-1 
jaučius laivelius arba,—o, lai
minga diena — parodo Krem- 
Uy.

Garso nepraleidžiančiame, 
orą reguliuojančiame baldų dir

iki 12 darbininkų, kurie gali 
atsikvėpti nuo garų tvaiko bal 
dų lakiravimo ir dažymo dirb. 
tuvės departamento kamba
ryje.

“Mes savo dirbtuvije 'arime 
ir psichiatrą, kuris apklausi
nėj a darbininkus, kokius pa- 
■’e’kslus ir muziką jie mėgsta”,
pasakė Įmonės direktoriaus pa 
vaduotojas Jonas Urniežius. 
“Laiks nuo laiko paveikslus
ir muziką mes keičiame”.

Sovietų psichologai ir pro- 
duktingumo ekspertai tiki,kad 
tokie ‘‘psichologinio atpalaida
yimo kambariai’’ pakelti dar
bininkų produktingumą, bet 
ar yra tvirto įrody’mo, kad tik
rai padeda, niekas apie tai ne
kalba.

Urniežius sako, kad jo įmo-

kia nuo praėjusių metų, pasi
rodė labai populiari, bet- dirb 
tuvės vadovybė rezultatus dar 
nėra įvertinusi, išvien, darbi
ninkai pabuvę čia B ar 10 mi
nučių, dirba geriau. Žmonės 
po poros valandų darbo pa
vargsta ir tekios pauzos jiems 
?adeda jėgas atgauti.”

Pradžioje, Urniežius sakė, 
’ tas kambarys buvo atvirta vi« 
sicms darLin.nkams, bet pri
mygtinai klausinėjamas, pri- 

a/..no, kad tik supiaustymo i 
lakiravimo skyrių darbinin
kams; leidžiama susidaryti 
tvarkaraščius poilsio pėrtrau- 
’■■is irt-

WASHINGTON. Nets rinki 
mų rezultatų pranašautoja 
kartkartėmis skelbia nuome 
nes, kad prezidentas Carter ga 
1: nebūti perrinktas antram ter 
minui, bet vienas, Peter Hart,
kurį viceprezidentas Walter 
T. Mor dale skaito geriausiu vi- 

ūc,meilės nuomonės spėjiku, iš 
studijavęs piliečių nuotaikas ir 
laiko dvasią, tvirtina, kad tik 
dabartinis Prezidentas bus per 
rinktas, kadangi dabar laikai
toki netikri, kad visuomenė ver 
čiau pasirenka jau.žinomus ir 
patirtus valdininkus, o vengia 
rizikuoti su jaujais, mažiau ži_ 

Į ncinais kandidatais, ką jau pa
rodė 1978 metu rinkimais, ku-

C f

riuose iš 22 gubernatorių kon- 
testą laimėjo 17 naujam termi 
nui kandidatavusiųjų guberna
torių ir tik 5 nauji kandidatai.

— Abi Korėjos, šiaušes, ir
pietų, jau tariasi dėkisūsijūn- 

nėje tokia slėptuvė, kuri vei. gimo.

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖS APYBRAIŽA.
Daug keliauti, vadinasi, turėti tė kelio

nių apsčiau, negu kiti supranta ir įvertinti gali. 
Keliaut, praturtinti savo vidujinį pasaulį, pra
plėsti akyratį ir pradžiuginti save. Vieni to visai 
nenori suprasti ir vertinti. Kiti gi žiūri kaip Į 
vėjavaikišką nerimtą prasivedinimą, ir tik tam 
tikra dalis, gal sakyčiau iš jų daugiausiai pla
tesne masto žmonės pilnai supranta kelionių 
svarbą ir įvertina. Ir keista, būsi tame pačiame 
mieste, krašte ar kokioje vietoje, nuvykęs antrą
jį “rozą” matysi viską visai kitokioje šviesoje. 
Taip man buvo ir paskutinioji kelionė, apie 
kurią dabar bandysiu kalbėti - rašyti.

1978-jų metų vasaros pabaiga. Rugpjūčio 
mėn. 25 dieną. Kitos nuotaikos ir dienos beslen- 
kančios jau į rudenio šešėlį. O mano galvojimas 
toks: bus mažiau turistų, kelionėje kur kas dau
giau laisvų viežbučių ir lankančio krašto rinonių 
malonesnis dėmesys turistui. Taip r buvo. Visi, 
ypatingai jaunesnio amžiaus, lyg paukščiai 
skrenda jau į savo lizdus. Vieniems mokykla. Ki
tiems tvrnvba ir važinėja tik senesnio, pensinin
ko amžiaus monės,kuriuos aš pravadinau “folk- 
šturmas”. Taigi kai nuvykau j aerodromą, ten ir 
i*adau veik iš:m inai “folkšturmą”, iš kurių su

sidarė taip vadinamas “Čerter” skridimas iš Los 
Angeles į Romą. Kaina? Labai prieinama: tik 
40 dol. ten ir atgal. Geriau nebegali būti. Tarpe 
jų mes tik du lietuviai: prof. Gimbutienė, skren
danti į kokius tai mokslininkų pasitarimus, na 
ir aš, lyg alkoholikas įklimpęs į kelionių pomėgį 
—pasidairyti po pasaulį, daug ką iš jo patirti — 
pasimokyti.

LĖKTUVAS "SUNEGALAVO”
• Anksti rytą, nedamiegojęs, skubinu Į aero

dromą. Juk lėktuvas turi pakilti 8 vai. ryto. 
Viską sutvarkau ir vietas rezervuoju, bet atsi
tinka taip, kad lėktuvas, kuris ką tik atskrido iš 
Londono, “sunegalavo” ir taisyti tempiamas kur 
tai į nežinią. Praneša, kad lėktuvo priekinis lan
gas suskilo, reikia dėti naujas ir tai truks iki 
po 12 vai. p. pietų. Visus pakrauna į autobusus 
ir veža į viešbutį užkandžiams, o po jų, bus ati- 
dari kambariai, kur bus galima išsitiesti. Tai 
pranešus, jau spėjama, kad galėsime išskristi 
tik apie trečią vai. po pietų. Žmonių nepasiten
kinimas ryškus. Bet ką padarysi. Reikia su vis
kuo sutikti.

Kaip kas iš keleivių balsiai reiškia nepasi
tenkinimą. Žinoma, jie turi racijos, bet ir tie, ku
rie tvarko, nieku dėti. Jie daro viską, kad mus 
patenkinti.

Užkandžiai, sakyčiau, kuklūs, nors patenki

nami. Po to nurodo, kurie kambariai atidari vi
siems. Kas spėjo pirmasis, tas dar ir į minkštą 
lovą įvirto, kitiems teko pradžiugti gavus minkš
tasuolį tą laiką prasėdėti. O kai jau paskelbė,jog 
veža atgal ir išskinsime, džiaugsmu visų veidai 
pražydo. Taip jaū yra.

Vėl autobusu į aerodromą Aš bandau juo
kauti ir mūsų gidę erzinu sakydamas — kaip 
“gražu Romoje”, tik sakykite, kada gi priva
žiuosime koliziejų? Visi pradeda kvartoti. 0 gidė 
irgi neblogo liežuvio, sako, kad koliziejaus šian
dieną nematysime. Ryt, tai tikrai. Bet jeigu aš 
taip norįs, tai galinti nuotrauką parodyti. Taip 
geroje nuotaikoje išlipame aerodromo rajone. 
Bet, deja, tas neilgai. Už valandos praneša, kad 
stiklas įdėtas, bet imsią laiko klijams išdžiūti, 
tad skrisime tik apie 8 v. vakaro. Na tad ir Pra
deda seansą, kuris nebuvo numatytas. Vieni bal
siai reiškia nepasitenkinimą, kiti burzgia ir spė 
lioja. O spėliojimų visokių. Pas visus ir pas ma 
ne. Gal kas nors rimto su tuo lėktuvu? O reikė 
skristi. Nieko nežinai, Ir taip jau norėtųsi na 
muose ramiai sau tūnoti, bet jau per vėlu.

Pagaliau, po visos dienos vargingo laukimo 
einame į lėktuvą pilni visokių abejonių, nors nie 
kas niekam to nesako. Kelio atgal nėra. Keleivir 
pyktis, kuris taip ryškiai buvo parodytas, da 
bar atslūgo. Bando juokauti ir kulvirščiais ri
tasi į lėktuvą.

Kylame į erdves, kas dabartiniame amžiuje 
labai jau! kasdieniška. Pilotas išlygina skrydį, 
pranešinėja laiką ir orą. Atsiprašinėja už pavė
lavimą ir prsideda kelionė į ROMĄ. Dabar visų 
vienas galvojimas apie valgymą. Labai išalkę...

Susiikaišo laikas ir valandos nebe tos. Nusi- 
leidžiame! Airijoje — Stenforde. Aedromas nau
jas, gražus ir išlizgintas, lyg veidrodis. Visur 
nuostabi tvarka ir švara. O laukuose, toks jau 
žalus žalumas, kad net širdžiai miela. Be laukų, 
čia viskas žalia. Žalios stuerdisių uniformos, ža
lios spalvos lėktuvas ir kur bežvelgsi, net ir se
nių beretės žalios. Turistai pasipylė po nemažą 
aerodromo patalpą, kur visokių suvenyrų pilnai 
Viskas brangu, keliauninkai tik kelionę pradėję, 
tad pirkinėtis nepuola.

(Bus daugiau)
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HR K G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą, 

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBllis 
INKSTŲ IR ŠLAPUMU TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL A VE-, 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. 813J-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd.# Westcheshar, IL.
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

l’ūtrina akis. Pritaiko akinius 
"contact lenses’” 

Vai. agal susitarimą. Uždaryta

i i 
ir

treč. i
-i

SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. auiraa. i—4 popiet, 

KėtVirtd. 5—7 vak
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telet.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR ZMIRURUAS 

artdra praktika, »p«s. MOTERŲ Ilge 
Ofisas 2652 WEST 5nh Si R2ET 

Tai. PR 8-1223
JfTSO VAL.: pirm., antrad., trečiaa. 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Stštadic- 
uais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ORTHOPEDAi^PROTEžMSTAS 
Aparatai - Protezai. M4a. 1 
dažai. Speciali pagalba tpįomK 
(Afeh SuDoorU) ir t t. ’

2ŽS0'Wait 63rd St,'Chicago. IH. 60629 

Telaf.t PRespect S-5034

PERKRAUSTYMAJ

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 3-8063

MOVING
Apdraustas pėrkrauštymas 

iš 'įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1832 arba 376-5996

RAMUSIS EŽERĖLIS

Ne juokais klimatas kinta
Tik ne taip kaip mes 

pageidautumėm

Oro pranašavimai kaip ir ne-J
j žinomų skraidančių ogjektų,
• NSO (UFO) regėjimai didžio
joje spaudoje kaip neįmanomi 
moksliškai patikrinti, palieka
mi sapnininkų lygyje ir neko-

I montuojami. Bet šio vasario 16 
dienos nr. įdėtas 18 eilučių edi- 
torialas, pavadintas “Tite ice
man goerth?”, kurio' pirmas 

j posmas yra toks: Naujienos iš 
Pasaulinės Klimato Konferenci
jos yra šiurpios (baisios, dire). 
Mokslininkai sako, kad Arkti- 

! kos (Šiaurės Ašigalio) ledo dau- 
■jga gali visiškai sutirpti iki kol 

bus suaugę tie, kurie šiandien
: tebėra •kūdikiai. Jie mus pers- 

ban- peja, kad tai iššauks didelių
- skausmingų pakitimų visame 

mūsų gyvenime. Tai pasakyta
i predaug dar švelniai, kadangi 

jūrų lygiui pakilus būtų užlieta 
daug mūsų -didžiųjų miestų.

Tai bene .pirmą kartą taip

TRIMENDOUS TMFLK
THAT DECIDED A , 

WORLD CHAMHONSHir

cconfC-14 According 4o bating 
history—and came bad; to defeat 
Jack Dempaey and retain his cham-

I Prasidėjo pasitarimai, dėl f . 
į salotų sur’nkimo Calif orai jo j,

į naujintos derybos tarp salotų 
i r nkėjų unijos ir jų augintojų 
j.; ung-j. Streikas prasidėjo 
sausio 19 dieną ir tik dabar vėl 
atnaujino pasitarimus dėl 
ginimo.

• Didžiausia piramidė 
ne Egipte, bet Meksikoje, 
mylias į pietryčius nuo Mėksi. 
ko City, statyta 6.12 šimtmety
je. Ji vadinasi Quetzacoatal 
at Cholula de Rivadachia, yra 
17 pėdų aukščio, pastatyta be
veik ant 45 akrų ploto. Jos tū
ris yra 4,300,000 kubinių pė
dų, gi garsioji Cheopso pira- 
minė Egipte tėra tik 3,360,000 
kubinių pėdų tūrio.

63

® Didžiausias mauzolėjus - 
kapas yra Japonijos imperato- 
i*iaus Nintoku, mirusio 428 m. 
po Kristaus gimimo. Jis yra 1 - 
594, pėdų ilgio, 1,000 pėdų plo
čio ir 150 pėdų aukščio.

SLfSiKlN'KtMl'

druomenė skaito labai svarbiu.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Dievas yra dvasia ir ]o garbintojai turi garbinti jį dvasia Ir 
tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie’ sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa 
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Sv. rasto tyrinėtoja*
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, NY. 10303

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

X’w’/ Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

■-------------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1ĖIMOS VALANDOS 

Vises programos H WOPA,

attempt to rryū" the crown he ud 
Jost the year before. Both fighten 
were in superb shape but Dempsey, 
the challenger, was superior to

LFttūViy klibi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0:30 
/ai ryto.

7edi|i Aldona Diukui 

rtltf.: HEmlock 4-2413

7151 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 4062$

yrnning of the historic battle, re
minded both contestants of the new 
hn-ring commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney

trumpai tiek daug pasakyta... 
Ir ta grėsmė yra pačių žmonių 
sukelta, per visą laiką be jokio 
saiko teršiant žemės atmosfe
rą- Teršikai choru tvirtindavo, 
kad niekas negali atmosferos 
paveikti ir orą pakeisti, o mok
slininkai nepaisė. Deja, galbūt 
pavėluotai pradėta sekti gamtos 
kaprizus ir rasta, kad galima ir 
paveikti ir pakeisti, get dar ne
nustatyta dalinai ar visiškai, pa
sakė vyras, kurs tiesiai ir aiš
kiai perspėjo, kad žmogus oYą 
pakeisti gali ir keičia pražūties 
pusėn tai yra Stamley Chang- 
non, Illinois universiteto atmos
feros mokslų sekcijos viršinin
kas.

Praėjusiais metais, pavyz
džiui Chicagoje, prisnigo tokios 
mases sniego, kokios nebuvo 
visoje to miesto istorijoje, šie
met prisingo dar daugiau ir vis 
dar tebesninga. Ar tai toks su
puolimas ar čia kas nors daro
si?

Buvo kreiptasi į Changnom, 
kadangi jis ir jo universitetiniai 
kolegos Champaign - Urbanoj e 
ka tik gavo Načionalės Mokslu 
Fundacijos subsidiją, kad ban
dytų iįtirti kokį efektą į orą tu
ri reaktyviniai (Jet) lėktuvai.

Kasdien 2,000 lėktuvų

,“5Ies stengšimės ištirti klap
simą,-kiek daug žmogus, skrai
dydamas re t reaktyviais (jef) 
lėktuvais kaitalioja klimatą ir 
kiek pati gamta daro”, pasakė 
Changnon Chicago Tribunes 
kolumništui Jack M a b 1 e y. 
“Mes žiūrėsime, kokį inipaktą 
hnc'gus, pats to nejausdamas, 
padaro klimatui. ‘Galbūt ne vis
kas taip bloga, tačiau tai yra 
-eikalas, kuri mokslininkų ben-

Metai atgal mes pastebėjome, 
.tad centrinis Illinois yra oro 
Koridorius rytų-vakarų ir šiau
rės pietų jet lėktuvų trafikui. 
Apskaičiuota, kad 2,000 komer-

Lietuvių Žagarės klubo me-f 
tinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 25 d. 1 v. 
p. p. Anelės Kojak salėje, 4500

> S. Talman avė. Nariai kviečia-
cinių jet lėktuvų perskrenda atsilankyti, nes yra svarbių
kiekvienų dienų.

Klimatologai universitete pa
stebėjo’, kad dienai išaušus 
skaistus švars dangus greit pa
sidaro išvagotas praskrendan
čių sprausminių lėktuvų ilgo- 
gis baltomis garų juostomis. 
Oro trafikui didėjant vis dau
giau tokių garo juostų prisiren
ka. Netrukus jos susilieja ir 
dausose susiformuoja j aukštų
jų cirus debesėlių blank etą ir 
prasidėjusi saulėta diena pa
tampa apsiniaukusi- Mokslinin
kai paprašė daugiau subsidijų, 
kad galėtų padaryti išsamų 
‘pilna ištyrimą. Ir tai jau daro
ma.

reiklų aptarti ir laikas užsimo- 
nario duokles. Bus ir vai- 

Rožė Di&galvis, rast.
keti 
ščs.

ENERGY
WISE a

EUDEIKib
GAIDAS - D AIM lb
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Compare! Dristan' Tablets 
relieve more colds

1 miseries than Contac
or Aspirin. Dr(S!ao!

r—' l I[Contaclį Aspirin
j Nasal Congestion i / L
[ Runny Nose j / I V ]
j Aches & Pam | / 1 /
j Fever j. / 1 iLlj

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity. j 

Don’t be a Bom Loeeri

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
11 į 2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin^ has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety.Thafs common sense. That’s Anacin.

fRYi MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

aMBULANC* 
PATARNAV.' 
MAS DIEN> 

|R NAKTĮ
1 % 1

j *
i TURIMI

KOPLYČIA*
Į YISQSE MI ESI v

DALYSI,

£ “Lietuvos Aidai’
...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

I —JĮ - Programos vedėja 

\WŲ Pirmadieniais ir antradie- 
niais 9:00—9:30 vai. vak. 

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 
šeštadieniais 7—6 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM.

■St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

5646 W. 71st Street 
-Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374 t

Jet žinote asmenis, kurte 
galėtų užsisakyti‘Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas‘dvi ’sa
zane* 'nemokamai.

down his guard. The seventh saw 
Dempsey change taetkx, twitching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
ind reeled him against the ropes. 
Six tudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count

Bedlam broke out in the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vic
tim in all his previous fights. Be
fore the referee could persuade him 
to return to a neutral corner, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
in off corner and the count to 
renewed. At the count of nine- 
fourteen seconds after the knock- 
down^-Tunney had regained his 
feet.

In the remainder of the rounds, 
Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough 
points to retain his title.

This was Dempse/s last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxing fans still 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during four pre
cious seconds of the new ruling re
volted * hfa failure to regain the 
heavy ht boxing championslnp

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-34vl

Last year the Chicago 
Dept, of Health immunized 
940,000 children against 

six major childhood diseases.

BUTKUb - VASALUS
ou. uUtn zive, Cicero, UL Phone; ULympie s-lUVi

PETKAS BIELIŪNAS
ALlJr'ORNlA A V E. Phone; LAfayeae 3-3571

GEORGE F. RUDAHNAS
So. LITUANICA AVK T*L; YAr4s 7-llb8-llM

MATO STEPOaNAS C. LACK IB SŪNŪS

vYbZsl obtn dTKJbAu j-iZl.
2314 WEST 23rd PLAC1 Vil kinta 7-447)

102b SOUTHWEST HIGHWAY, Ealoe Hill*, 1T 874-441C

Keep Chicago strong 
Vote February 27 • Pul! Lever 1A 

Paid for by the Michael A Biiandic for^Mayor Campaign Committee
4354 Se. HALSTKD STREET Pheoe: YArdto 7*1*1)

MAUJIKMM, CHICAGO t, ILL Thursday,”Februarv 22.1070
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O GERIAUSIAI ČIA

luozo Šmotelio

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

MACHINISTS

3200 Tollview Drive
Adresai

ROLLING MEADOWS, ILL

Sponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

Adreso

Pavardė ir vardas MAYORAdresas

Paid for by the Michael A. Bilandic for Mayor Campaign Committee

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

PERSONAL 
Asmenų Ieško

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

equal 
action

MAINTENANCE 
MECHANICS

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID ST, 
CHICAGO, IL $O4Cf

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-

Scli Prink Spalis 
ŽŽOI’A W.TStn

GA 4-M54

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar. 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

SgOCŽIAI Ir SaANSKNYBtSS 
zsrdavlsiaa ir Taisysai

SS44 WEST 69th STRUT

Insurance, Income Tss
2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

— Vincas Samaška, Čikagos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
nuoširdžiai dėkoja visoms orga
nizacijoms ir paskiriems asme
nims, kurie prisidėjo prie Vasa
rio 16 minėjimo. Dėkoja vi
siems aukotojams Lietuvos lai-

— Kelionių i Vilnių 1979 
jau paruoštas. Marius Kiela

(312) 737-1717. (Pr.)

RENTING IN GENERA 
N u o tn o s

COMPANION for arthritic elderly 
woman. Prepare meals, run errands 
and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport
ation. Salary negotiable. Prefer Li
thuanian speaking.

Phone 751-1960 or 935-0443.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal opportunity employer

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

• Platinimo vajaus proga, 
tinimui nemokamai be jo

IMPORTANT NEWS FOR'

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM6 Tablets are 

50% stronger than Doans.
Before you take Doans Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes’ There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

Siimimiai j Lietuvai
Ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 6C632. Tel. YA 7-5930

JA. ŠIMKUI 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybėm pra

šymai ir kitokį blankai.

prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susi pa. 
lų įsipareigojimu.

ELINOR JAKŠTO 
Rm. 1717 

bame lietuviškai. 782-3777

EXPERIENCED HELP
JIG GRINDER 

CYLINDRICAL GRINDERS
ID & OD WORK

Experience Necessary. 
Excellent Benefits-

Profit Sharing.
Health, Life, Dental 

& Disability Insurance.
8 PAID Holidays. 

Air Conditioned. Bldg.
45 hours/week 

Salary commensurate 
with ability 
Call 394-5810

Or Apply in person

APEX TOOL WORKS

Chicago is one of the few 
large cities with a double-A 

municipal bond rating.

EARN TOP S $ $
Join our Team and Show Erica Britt 
in Jewelry. Our New Co-Offers Ex
cellent Benefits and Flexible Hours 
to Suit Your Schedule - Call Today 
For Interview.

423-8634 or 636 0589

• Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

įkaityti Ir platinti Naujienas, atsirado mecenatą, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsą namus” 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatą kuriu vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

The Department of Linguistics Uni
versity of Illinois at Chicago Circle 
seeks a part time-lecturer to teach 
elementary and intermediate Lithua
nian.
The position will be open as of March 
26. 1979. Deadline for applications is 
March 9, 1979. Send VITA to:

ANDREW SCHILLER
Universiti of Illinois
Chicago Circle 
P.O. BOX 4348 
Chicago, III. 60608

University of Illinois is an 
opportunity and affirmative 

employer

— Lietuvos Vyčių 36 Kuopa, 
Valentino dienos proga, rengia 
Širdžių ir širdukų šokius si šeš
tadienį, vasario 24 d. Vyčių salė
je. Vakaro pirmininku yra Juo
zas Mackonis, buvęs Amerikos 
1 .egiono 1 )aria us-Girėno posto 
komandierius. Visi kviečiami.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774?

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629. — Tel. WA 5-2737 

V. VALANTINAS

vėsinimas,
namu apylinkė.
$53,900.
mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

New Yorko skautijos Ka
ziuko mugė bus kovo 1 <1. Kul
tūros židinyje. Daiktus priima 
vyr. skaučių Vilijos židinio na
rės Aldona Katinienė ir Lidija 
Milukienė.

— Algimantas žema’taitis, 
Los Angeles Dramos Sambūrio 
dalyvis, pakviestas režisuoti 
Puccini operą Madam Butter
fly, kurią stato Los Angeles 
Tarptautinis Operės Ansamblis. 
Pastatymai bus kovo 3 d. 8 vai. 
vak. ir kovo 1 d. 2 vai. popiet 
Immaculate lieart kolegijoje. 
Pastatymuose dalyvauja sol. 
Birutė Dabšienė ir Regina Kun- 
gienė.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARUA NOREIKIENĖ

HELP WANTED — MALt-FEMAL!
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, -- teisėjo Alphonst 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
Cgo, IL 60608 Kaina 83.00 
su formomis — 83.90.

kame pašto ženklus ir pinigu 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So'. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas 
liuksus naujų

For plant in heavy 
metals industry.

Applicants must have well 
rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS INC. 3 s a 111 o
£2—SL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

TUttaj ^9? pusmečiu! eutamoblile 
Llahilifv spdraudlmas potsslnltttesi

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4^3 S*. -45MLAKD AVS.
5SM77S

L<>s Angeles ir apylinkių 
abiturientams, šiemet baigian
tiems aukšlesniasias mokyklas, 
vra ruošiamas abiturientu ba
lius. Tuo tikslu kviečiamas visų 
tėvų pasitarimas kovo 3 d. 10 
vai. ryto’ šv. Kazimiero parap. 
salėje. Informacijas teikia D. 
Polikaitienė, D. Sodeikienė ir G. 
Leškys.

-vės reikalams. Ta proga nea.i- 
kojus'us jis kvieėia_savQ aukas 
nukreipti . AmyrįfcgĮį- JUeiuvių 
l arybui, W. 63 St.. Chica
go. 111. C.0’i29.

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. [ Kinij

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

Mt-a p wanted — fl/aalu
O *• r *>: r* i n k i y Retku_____

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skai

tytojus ir i visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių diemįštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. __

♦ Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus - ---------  dol.

CHICAGOS TURISTAI 
MATĖ SKUBŲ PASIRUO 

ŠIMĄ KARUI
Kinija žūt .būt pasiryžusi i. 
Kamboijos išmesti Sovietų Sa 

jungininką Vietnamą

— Islamiška vyriausybė Ira
ne paskelbė, kad ji vėl pradė
sianti pardavinėti žemės aliejų 
(naftą) Į visas pasaulio šalis. 
Jos neparduos tik Izraeliui ir 
Pietų Afrikai.

MARQUETTE PARK 4 room apart-|
ment - refrigerator, range, heat and'SKAITYK PATS IR PARAGE 
iOt- S190 funushed- Ava,lable Marchi DAR KITUS SKAITYTI

Call RE 7-7720. I DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriau? troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

CHICAGO. — Du Sun.Ti- 
mes štabo nariai — redaktorė 
Patricia Shelton ir fotografas 
Henry Herr kaip turistai, va
žiuodami per pietinę Kiniją, 
matė pasiruošimus Kinijos ir 
Vietnamo pasieni okarui.Ypač 
karščiotai tie pasiruošimai vy
ko Nanning mieste ir apylin
kėse.

Per šimtą mylių į šiaurę nuo
>s—Vietnamo sienos, Nan 

ning buvo paruošiamas žygiu 
į Vietnamą.

Sausio 22 diena mūsų turis
tiniam lėktuvui nusileidusNan 
ning aerodrome, keturioms sa
vaitėms praėjus -po Vietnamo

IMMEDIATE OPENINGS
DRIVERS

Must own tractor to haul steel and 
piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
have a potential of making a mini
mum of $l,500/per week.

CALL 284-3766

MACHINE SETUP MAN
Needed to setup Production Milling 
& Drill Presses, for aluminum cast
ing. Paid insurance, vacations and 
holidays.

Call 647-9494
or apply in person:

Du Page Die Casting Co.
6100 Gross Point Rd.

Niles, III.

STOP
Think of ,the 
Advantages of 
Working as a 

Western temporary
Work when you want to
Work where you wanto to 
Variety of assignments
No fees - No contracts to sign
• SECRETARIES
• DICTOPHONE TYPISTS
• GENERAL TYPISTS
’ BOOKKEEPER
• KEY PUNCH OPERATORS

Call 424-8802
WESTERN TEMPORARY 

SERVICES
9730 S. Western Suite 431 

Evergreen Park, 111.

• Užsakau' Naujienas kaip dovaną save _
yra naujas skaitytojas. Priede _______  doL
Pavardė ir vardas_________________-__

Hanojų pasiruošimo darbai at
rodė dar baugesni. Spygliuotų 
vietų raizgimai, net medžių ga 
lūnėse išsaistyti, bet dar nejafe 
kęsui reginį sudarė žalios ir 
rudos spalvos komflažu lizinas 
kuoti karo pabūklai ir iš krū
mų kyšančių karo lėktuvų si
dabrinės uodegos. Tie krūmai 
vra tikri, lik išauginti statinė
se ant ratų ir sustatomi kur 
reikia, paaiškino vienas iš 
West Point pulkininkas.

Nanningo aerodrome Buvo 
paruošti ir išrikiuoti 25 seno 
tipo sovietiški MIG karo lėk
tuvai - bombonešiai, toliau už 
miesto statomi įrengimai kilnu 
jamam radarui, aplinkui bū. 
riai Jankūnų uniformuose ka
reivių. Palei plentą, vedantį j

— š. m. sausio 15 d. Vanku
verio mieste mirė seniausia Ka
nados lietuvė Ona Baltrušaity
tė - Nicol. Birželio 16 d. jai bū
tų suėję 105 metai. Velionė gi
mė Vaitiškių km., Bubelių 
vaisė., praeito šimtmečio pabai
goje atvyko pas brolį į Kana
dą. Buvo grįžusi Lietuvon, bet 
vėl atvyko į Kanadą. Dirbo visą 
laiką ūkiuose. Jų net tris tūrėjo 
jos vyras Nicol.

Į 2 AUKŠTŲ
| garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas.

į nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41.800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui Lukšus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 

I Parke, aukšta kokybė, $50,000.
i GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 

BUDRAITIS REALTY Mett« [,arte-
MODERNUS z aukštu mūro namas, 

apie $13,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

— Ingrida Blekytė trumpam 
laikui atvyko į Chicagą aplan-: sary 
kyti tėvelius. Po trumpo vizito STATE St 
grįš į Stratfordo university 
kur ji dėsto šokių meną. Ji prieš 925-8392. Professional Member 
keletą metu , baigė šokių studi- American Federation of Astro- 
jas Vanouverio universitete

Nam«l, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. 373-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams. |

nvazijos į Kambodiją, matė- 
Mes kai-! me aiškius ženklus, kad Kinija 

yra pasiruošusi žūt-ar-būt viet 
namiečius, bet kokiomis prie
monėmis, išvyti iš Kambodi-

2LECTRO5 įRSNGiMAl, Ž 
PATAISYMAI

Turiu Chicagoj miesto laidinę, j 
Dirbu ir užmlasčluosa greit, j-b-| 
rsrttuctai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avo. 

Tat. 927-2559




