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JORDANIJOS TANKAI SIRIJOS PASIENYJE
. BALTIKIU VEIKLA MADRIDO 
yr KONFERENCIJĄ ATIDARANT

(Tęsinys)
Kitoje vietoje, netoli nuo kon

ferencijos posėdžių rūmų, Phi- 
ladelphijos latvių liuteronų ku
nigas Maris Kirsons įsipiovė abi 
rankas ir savo krauju aptaškė 
trypdamas Sovietų vėliavą. Po 
to keli latviai demųnstrantai tą 
vėliavą sudegino. Policija tuos 
demonstrantus ir fotografuoto- 
jus suėmė. Kanados ambasadai 
įsikišus, kanadietis buvo tuojau 
paleistas. Ispanų policija nežino
jo ką daryti su kunigu — jei bū
tų katalikas, tai gal vyskupas, 
jį sutvarkytų — pagaliau ir jį 
paleido. Viena mergaitė iš Šve: 
dijos, vaizdavusi palįęgėlę pa
vergtą Latviją, ir keli kiti nak
vojo policijos būstinėje, bet ryt
dieną visus paleido. Tą pačią 
dieną kitose vietose su leidimais 
demonstravo slovakai, ukrainie
čiai, dar kitur indai ; ir afganis-, 
taniečiai. Vienoje vietoje komu-’

tiek daug žinių, straipsnių ir ve
damųjų apie Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir Sovietų tironiją, kaip 
dabar. Beje, 'šakalys kalbėjo dar 
latviškai, vokiškai, lenkiškai ir 
angliškai.
angliškai. (ALT Inf.)

(Bus daugiau)

SALVADORO KAIRIEJI 
KERŠIJA

SAN SALVADORAS — Praei
tą savaitgalį kairiosios grupės 
pradėjo keršto veiksmus už še
šių savo vadų nužudymą. Viso- 

. je sostinėje buvo girdėti šūviai- 
Iki šiol surinktais duomenimis 
yra nušauta 11 asmenų, sude
ginta bent 15 miesto autobusų. 
6 asmenų junta pasmerkė už 
nužudymą dešiniąsias grupes ir 
kariuomenė paskelbė parengties 
stovį.

i šeši vadai pašarvoti San Sal- 
i vadpro , katedroje. Jų nužudy-

. Lapkričio 12 d. visa Madrido 
spauda buvo pilna aprašymų 
apie baltiečių ir kitas demons
tracijas — buvo net. keli veda
mieji. Pora laikraščių pirmame 
ir viduriniame puslapyje vaizda 
vo tarsi statulą ĮmnjKirsoną, su 
kryžiumi ant krutinės; (išskės
tom abiem prapj autom, rankom 
ir stovintį ant apkruyįntos So
vietų vėliavos. Tai tikrai dra
matiškas vaizdas- Telę vizavo 
JAV, Mičiudo dėka taipgi ,Ar
gentinos ir Ispanijos apžvalginin nomijos. Lapkričio 18 d. nušau- 
kai. Šalia to vyko kelios spaų- tas Gazos stovyklos vršininkas 
dos konferencijos. Amnesty In- Mohamed Abu Warda..Tąip pat 
ternational ir Freedom House pasikėsinta prieš Gazos miesto 
kalbėjo rusų, ukrainiečių, Kčy- merą Rashad A-Shawa. 

mo totorių ir armėnų “disįden- ------- 1—1—j---
tai”..Tomas Venclova ir Vladas — Kinijos generolas Hwan 
Šakalys kalbėjo keliose konfe- j teismui liudijo, kad jis nesiren- 
rencijęse, pagindami atšaukti gė žudyti Mao Cetungo, bet kai 
Ribbėntropo-Molotovo dalybų | j am buvo paskaitytas jo pasi- 
sutartis .ir: dekolonizuoti Mask- kalbėjimas telefonu, tai jis pri

sipažino prie kaltinimo.

TERORAS GAZOS SRITYJE
TEL AVIVAS — Žvalgybos 

duomenimis Gazos srityje suak 
tyvins teroro veiksmus Palesti
nos Išlaisvinimo Organizacijos 
Al Fątah ;’'tėiwiątai b^jįatęą 
grupės, iriflitrub^s 1970’ mėtais.'

Veiksmai nukreipti prieš pa
lestiniečių vadus, pritariančius 
Egipto ir Izraelio taikai bei de
ryboms dėl palestiniečių auto-

— Kinijos generolas Hwan

vos imperiją'.
Sū Šakalių Baltiečių centre 

pasikalbėjimus darė Vokietijos 
dienraščių apžvalgininkai (“Die vimų atmetė karių paruoštą 
Welt”, “Frankfurter Allgemeine naujos konstitucijos projektą. 
Zeitung” ir kt.), Madrido ir Ar-1 
gentinos televizija, “Laisvės Ra
dijo” atstovas. Vienas laikraštis 
savo straipsnį pavadino Šakalio 
žodžiais, kad vakariečiai komu
nistai yra “Maskvai naudingi (įkaitų, kol nežinos pinigų atšal- 

dymo sąlygų. Reikalas užsitęs.

Urugvajaus piliečiai balsa-

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $603.

— Iranas negalės išleisti 52
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Sirijos prezidentas Hasan traukia saw karo jėgas 
į Jordanijos pasienį, bet paskutinėmis, trim dienomis-

ir. kelias eskadrilės lėktuvų, kuriais «yi?a jpasijyžęš 
pastoti kelią sirijiečiams, jei jie veržtųsi į Jordaniją.

NAUJOJI ADMINISTRACIJA KREIPS 
DĖMESĮ Į KRAŠTO EKONOMIJĄ 
UŽSIENIO POLITIKA PIRMAISIAIS MĖNESIAIS

BUS ANTROJE VIETOJE

SAUDI ARABIJA LABAI SUSIRŪPINUSI 
JORDANIJOS NAUJU KONFLIKTU

LENKAI RUOŠIASI 
BAIGTI STREIKUS

VARŠUVA, Lenkija. — Lešek 
Valčša sekmadienį pareiškė, kad 
jo vadovaujami “Solidarumo” 
unijc's darbininkai nepadės' 
transporto darbininkams strei- Į 
kuoti. Jis pats pareiškė, kad, 
Įsakė ^darbininkams nepadėti' 
streikū^antiems.

Šeštadienį ir sekmadienį So
vietų žinių agentūra Tass ir sekmadienį visoje Napolio sri-. 
Pravda įdėjo straipsnius, smar- ‘ 
kiai komentuojančius apie ne
baigiamus Lenkijos darbininkų 
streikus. Pravda tvirtina, kad 
Lenkijos streikuojantieji darbi- 
ninkąUyra nuteitki prieš komu
nistus. Rusai priminė, kaip So
vietų karo jėgas įžengė į Čeko-

.slovakų, ir apramino nerimau-!skaičius buvo nedidelis'. Praeitį 1 ralius tuojau įsakė savo lankus 
.amius čekus, .sovietų karo je-: kartą žuvo 3,100 žmonių, o 1.500 | permesti j Sirijos pasienį ir gin- 
gos nesikiš ą Lenkijos vidaus rei- dingo be žinios. Manoma, kad 
kalus, bet Čekoslovakijos ar Ry-'jie’•-palaidoti didelių pastatų 
tu Vokietijos vyriausybės gali griuvėsiuose, 
pasiųsti savo ginkluotąsias jėgas ' . •
i Lenkiją. Ne vien Rusijai strep I _Nub sekmadienio' žmonės pra- 
kai sudaro pavoju, bet jie pavo- ^eJ° Uėgti nuo Napolio drebėji-, . . ................ .
jingi Čekoslovakijai ir kitoms srifies- Vakar vienas italas,. apsiginklavusių. sirijiecių. Sirijos 
Rytu Europos tautoms. , kad jo narnas ir vėl už- < P> ridento vykimas j Maskvą ir
-Rusai .primena, kad pati Len- ręstas, baisiaL misįminęs-^uusi-^-pasirasymas draugingumo su

ki jos karmohlenė gali suvaidvti J°Vė- Praeitą savaitę žemėqdre-]tar ies su Sovietų Sąjunga pali- 
streikuojančius Lenkijos darbi- kartų ispudj arabų tar

ną dukra. Jis pareiškė, kad be P3- *ra pagrindo manyti, kad

SAUDI ARABIJOS MINISTERS IŠSKRIDO Į DAMASKĄ, 
BANDO IŠVENGTI KARO

I

BEIRUTAS, Libanas. — Jor
danijos karalius Huseinas pasi
naudojo Sirijos prezidento lū-

SEKMADIENĮ ITALIJOJ 
DREBĖJO ŽEMĖ

NAPOLIS, Italija. - Praeitą kuriav}mu ir sutraukė į Sirijos
pasienį 2,000 tankų. Jordanija 

i pasiryžusi kirsti skaudų 
smūgį Sirijai, jeigu Sirijos pre
zidentas, gavęs iš Rusijos nau- 

| jus tankus, bandytų pereiti Jor- 
idanijos sieną ir veržtųsi į Jor
daniją. Karalius Huseinas nieko 
nelaukė. Kai tik patyrė, kad Si
rija rengiasi permesti savo tan-

‘tyje ir vėl drebėjo žemė, tiktai pra. 
šį kartą tas drebėjimas nebuvo pm.’ 
toks smarkus, koks jis buvo Į t 
lapkričio 23 d. naktį. Tada dre- . 
bėjimas Richter skalėje pasie
kė 6.8 smarkumo, o praeitą sek 
madienį rodė tik 4.3.

^£ kar^ *r užmuštų žmonių j kUs j Jordanijos pasienį, tai ka-

go's nesikiš į Lenkijos vidaus rei- dingo be žinios. Manoma, kad tis iki paskutinių.
Jordanijos karalius apvažiavo 

visus pasienio garnizonus ir įša
ukė visiems kariams ginti savo 

teritoriją nuo Sovietų tankais

ninkus. Dabartiniu metu dau 
giąu streikų negali būti.

idiotai”. Vienoje televizijos lai
doje šakalys kalbėjosi su dabar
tinės Lenkijos “disidentų” atsto
vais. Paklaustas ar, lietuviai vėl 
norėtų unijos su Lenkija, jis at 
sakė, kad lietuviai kol kas nori 
“unijos su Lietuva”. Lapkričio 
19 d. turėjo įvykti jo pasikalbė
jimai su įžymiais ispanų apžval
gininkais. Turbūt niekad praei
tyje Ispanijos spauda -nedėjo

KALENDORELIS

Gruodžio 2: Bibijana, Evazi- 
jus, Skirmantė, Skirmunda, 
Mangaudas, Svirgaila.
• Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:20.

Oras šaltas, snigs. • .

Buvęs krašto apsaugos sek
retorius Rumsfeld minimas 
kaip Reagano krašto apsau- Į 
gos sekretorius, jeigu gene
rolui A. Haig sveikata neleis? 

eiti tųj pareigų.

PALM SPRINGS, Cat — Iš
rinktasis prezidentu Ronald Re- 
aganas sekmadienį turėjo spau
dos konferenciją. Koresponden
tams jis pareiškė, kad svarbiau
siu dalyku laiko krašto ekono- 
mminius reikalus ir pirmuosius 
mėnesius, jis ir jo administracija 
daugiausia skirs laiko dalykus 
pagerinti. Jis nenumato staigaus 
pagerėjimo, nes ilgai truko, kol 
ji atsirado apverktinoje padėty
je.

Vienas korespondentas paklau 
sė, ar naujasis prezidentas ne
planuoja ankstybo pasimatymo 
su Sovietų Sąjungos prezidentu 
Leonidu Brežnevu bei kitų kraš
tų vadais? Reaganas atsakė, kad 
pirmumo gradacijoje yra ekono
miniai krašto re.kalai, o užsie
nio politika bent pirmaisiais mė
nesiais lieka antroje vietoje, jis 
taip pat patvirtino, kad jau yra 
parinkta keletas kabineto na
rių, bet atsisakė juos išvardinti. 
Paklaustas, ar kabinete numato
ma bent viena moteris, atsakė, 
jog kandidatų yra daug ir dabar 
tuo reikalu' yra diskutuojama.

Sekmadienį per ABC-TV, Is
sues and Answers programoje, 
kalbėjo pagrindinis Reagano pa 
tarėjas Edwin Messe III. Jis pa
reiškė, kad šią ar kitą savaitę 
bus paskelbtas visas kabinetas. 
Jame nebus buvusių Iždo sek
retorių William E. Simon ir Ge
orge P. Snutz, taip pa( perėmi
mo pareigų štabo narės Anne 
Armstrong, kurie spaudoje bu
vo minimi kaip pirmaeiliai kan
didatai. Jie atsisakė įeiti į ka
binėtą. , .

Buvęs Reagano štabo narys 
Lyn Motzigėr pareiškė,'kad Bal
tuosiuose Rūmuose, bei admints- 
tricijoj* daūgiadsia įtakbs turės

triumviratas: Meese, James Ba
ker ir Mike Deaver.

KANIA NORI DAUGIAU 
PAKAITŲ KABINETE

Lenkijos pemjęras ir vėl ren
giasi padaryti pakaitas naujoje 
Lenkijos vyriausybėje. Sovietų 
spauda užsiminė, kad Lenkijos 
komunistų partijoje jie turės da
ryti dideles., pakaitas. Spaudai 
atrodo, kad dabartinis komunis
tų partijos gen. sekretorius Ka
nia labai toli nuėjo ir padarė žy
miai didesnes pakaitas negu 
reikėjo. Bet Kania yra kitos 
nuomonės.

Kania išmetė iš vyriausybės 
visus tuos ministerius, kurie 
buvd priešingi vicepremjero Ja- 
gielskio padarytoms nuolaidoms 
ir norėjo “pamokyti” Lenkijos 
unijų darbininkus.

Kada Teisingumo ministerija 
norėjo nubausti tuos darbinin
kus, kurie kritikavo komunistų 
partijos narius, tai Kania, gavęs 
įsakymus iš Maskvos baigti 
streikus, tą.; reikalą sutvarkė, 
kad nekiltų naujų streikų ir jie 
nepersimestų į Sovietų Sąjungą. 
Jeigu pradės, streikuoti Lenin
grado laivų statybos darbinin
kai, tada jie pradės Rusijos ko- 
nfunistus šokdinti, kaip šiandien 
Lenkijos darbininkai šokdina 
Lenkijos komunistus.

SEN. PERCY KALBĖJO 
SU R. REAGANU

PARYŽIUS, Prancūzija.— Se
natorius Percy, atskridęs į Bel
giją, telefonu pranešė išrinktam 
prezidentui Ronald Reaganui, 
kad jis, perėmęs prezidentūrą 
sansio 20 dieną, turėtų pradėti, 
pasitarimus su Sovietų valdžios 1 
atstovais naujos sutarties

; Sirijos prezidentas, patyręs apie 
J ordani j os pasiruošimą kirsti 
Sirijai smūgį, apsigalvos ir savo 
ruošiamus žygius sustabdys.

Jordanijos karalius patyrė, 
kad Sirijos prezidentas sutrau- 

(juškas Ronald Reagano sekreto-<k^ ne tik 5o0 tankų Jordanijos 
j rius, ‘ praeitą sekmadienį prane-1 Pas*en*n’ *R t ten taip pat pasiun- 
i_ sėIšrinktam prezidentui, kad jis 'tė ir 25,000 karių, grįžusių iš 

daugiau nesėkretoriaus. j Libano ir pradėjusių nerimauti.
. Sirijos karius galėjo apraminti

•JĘuyo manyta, kad išrinktas pasiuntimas į pasienį, bet tai rei-

Nyashingtoną ir paves jam būti '
Baltųjų Rūmų spaudos sekreto-1 
riumi. . Nofzigeris norėjo žinoti, t
ar naujas prezidentas visą laiką' [ankTms?'Bl*to/7o*rdaLį7* turi 
jam bus prieinamas ir ar jis ga
lės gauti reikalingas žinias. Ne
gavęs jpageidaujamo atsakymo, 
Notzigeris pranešė, kad 
gruodžio 1 dienos jis ieško kilo; 
darbo.

šeimos jam neverta gyventi

j NOTZIGER ATSISAKĖ SEK
RETORIAUTI REAGANŪI

. ^ARK SPRINGS; Cal. Lyn 
Notziger, 14 metų buvęs asme-

MIRĖ JUOZAS URBELIS
MELROSE PARK, III. — pra

eitą šeštadienį, lapkričio 29 d. 1 
staigiai mirė Juozas Urbelis, ar 
tėjęs prie 80 metų sukakties.

Paskutiniu metu Urbelis buvo J?
Sėjos administratorius. Nepri- ...5 , ....... ;
klausomoje Lietuvoje jis buvo ttaugįąų nesėkretoriaus.
baigęs matininkų mokyki, Ir ?Buvo manyta, kad išrinkta; ’ pasiunlillla, j pasie„į. bel tai rei_ 
dirbo, prie Įvairių žemes ūkio pradenk kvies Notzigerį J talo ne|,alais0 jordanijos pa- 

isienį gali saugoti mažesnis skai- 
Ičius, bet Sirijos pėstininkai ne- 
1 pajėgs pasipriešinti Jordanijos

reikalų.
Tremtyje jis priklausė prie 

Ijaudininkd ir. pądėjo .tvarkingai 
administruoti įvairius liaudinin
kų leidinius. Turėjo kantrybės 
surašyti siuntinėjamus žurna
lus, atžymėdavo gautas paja
mas, o pinigus visuomet pade-- 
davo į banke laikomą sąskaitą. 
Prieš kelis metus buvo gražiai 
paminėta jo 75 metų sukaktis.

Jis laidojamas antradienį. 
Lietuvių tarpe jis buvo pažįsta
mas kaip teisingas ir stropus.

— Laukinės žiurkės iš gaisro 
apimtų pietų Kalifornijos sričių 
bėga į artimus miestelius. Polici
jai įsakyta jas šaudyti.

atominiams ginklams apriboti. 
Jis matėsi su Brežnevu, Gromv- 
ka, Ustinovu ir dar keliais įta
kingais komunistų partijos na
riais. Jis priminė Brežnevui ir 
kitiems, kad dabartinė SALT II 
negalioja, todėl būtų naudin
giau su Reagano administracija 
pradėti pasitarimus dėl naujos 
sutarties atominiams ginklams 
apriboti.

Senatoriui Percy pavyko įti
kinti Brežnevą, kad Ronald Rea
gano vyriausybė karo Sovietų 
Sąjungai nepradės. Tai aprami
no Sovietų vadus, nes jie buvo 
įsitikinę, kad JAV politika sie
kia konfrontacijds su Sovietų’
Sąjunga. |

Sen. Percy yra įsitikinęs, kad 
jis bus išrinktas Senato užsienio 1 
komiteto pirmininku. Jam teks 
nustatyti gaires naujai Valsty-1 
bės sekretoriau* politikai.

geroką skaičių pačių moderniš
kiausių lėktuvų. Pasiruošimas 
gintis gali paveikti Sirijos ka- 

nuo! rius ir jie gali nutarti neper- 
tuu -žengti Jordanijos sienos.
__ Sovietų valdžia atsiuntė dido- 

Iką skaičių savo stebėtojų, kurie 
labai susidomėję seka iškilusią 
įtampą. Ar Sovietų atstovai 

I siundys Sirijos karo vadus verž
tis i Jordaniją, ar jie tiktai seks 

;Sirijos kariuomenės vadų nuo
taikas, tuo tarpu sunku spręsti.

Senatorius Charles Percy nori 
įtikinti Reagano administraci
ją, kad, perėmus krašto val
džią ateinančiais metais, tuo
jau pradėtų pasitarimus su 

rusais dėl naujos sutarties 
atomo ginklams apriboti.

PRANEŠIMAS APIE MAD
RIDO KONFERENCIJĄ

1 Artūras Mičiūdas, Argentinos 
“Tdem“ politinių žinių agentū-

1 ros skyriaus vedėjas, ir ALTo 
informacijos vedėjas kun. dr. 

Juozas Prunskis, abu dalyvavę 
• Madride vykstančioje tarptauti
nėje Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijoj, tre
čiadienį, gruodžio 3 d., 7.30 vai. 

jvak. Jaunimo Centre, Čikagoje, 
! padarys informacinius praneši
mus apie konferencijos eigą ir 
išgyventus patyrimus.

Spaudos bendradarbiai ir po
litiniais klausimais besidominti 
plačioji lietuvių visuomenė kvie
čiama informacijos pranešimuo
se dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.

Informacijos pranešimus ruo
šia ALT Visuomeninių reikalų 
komisija.



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

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

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

SVEIKAS MAISTAS—ŠIRDŽIAI VAISTAS
Per riebiai valgantieji šaukiasi širdies 
ataka i savo širdį.- * • \

(Naujausia mediriniška tiesa)
s’sakius. Juk Dievui tarnavimas 
yra artimui gero darymas. Juk 
ne religija, o pats žmogus turi 
gerėti.

Priešas dirba, nemiego
kime ir mes

Bedievis tuojau nužudo kiek
vieną savo pajėgų priešą, štai, 
Londone, Anglijoje jis apnuodi
ja lietsargiu didelį bedievybės

Lietuvis keliautojas Vladas Rasčiauskas Filipinuose, Cebu saloje.

‘ “ „ kraujagyslėms. Taip ir užvirė
priešą. Dabar Madride nužūdy- kova 'TienU gydytojų su kitais, 
tas automobilio nelaimėje ant- Dabar Floridoje įvykusiame gy- 
ras didelis bedievybės priešas. Į Rytojų suvažiavime tokia kova 
Pasekus tokių priešų likimą, buvo ryškiai paaštrinta. Apie ją

Dabar Floridoje įvykusiame gy-

pasisakysime k’tą kartą.
Nesveikas maistas — 

širdžiai pražūtis
Tailando valstybėje, Bangko- 

ko mieste žmonės pradėjo daž- 
.liau sirgti širdies kraujagyslių 
.iga ir apturėti daugiau širdies 
atakų, atsiradusiu dėl minėtos 
<raujagyslių ligos. Kodėl 
gavosi? štai kodėl:

Per paskutinius 20 melų 
.ando gyventojai pradėjo 
,nau vartoti vakarietiško 
yra, riebaus) maisto. Bostone 
•dabar įvyko mitybos žinovų su- 

Jame gydytoja 
Ethel Nelsdn pranešė apie labai 
gausiai padidėjusias minėto 
<rašto žmonių mirtis dėl širdies 
įtakų. Tas vyksta dabar to kraš- 
o turtingesniųjų tarpe. Toji gy- 
lyloja dirbo to krašto Bangkok 
igoninėje. Ji dešimčiai metų bu
rn išvykusi iš Tailando. Grįžo 
itgal 1978 melais. Per dešimt 
netų širdies kraujagyslių ligos 

labai pagausėjo.. 1960 metais la- 
, girdi, yra neįrodytas jų bai mažai kas sirgo, gydėsi šir-

Ir kas tą mūsų ir ne mūsų 
pensininką neišnaudoja! Jo do
leriai nedvokia — todėl viso
kios Varnės apie pensininką tol 
kvarksi, kol išvilioja paskutinius 
iš jo žaliukus. Įvairaus tikėjimo 
dvasiškiai šioje neteisingoje 
veikloje pasirodo esą veikliausi. 
Jie nuo senų laikų priprato taip 
gyventi.

Ne kitokia apgaulė vyksta ir 
televizijoje. Ten labai jau plėši
kiškai apgaudinėjami lengvati
kiai. Tai tikri varnos lapės už
liūliuojami — meta savas san
taupas visiems už juos neva be- matome, kad bedievybės platin- 
simeldžiantiems, sveikatą būk tojai dirba pragarui labai pla
tai žadantiems, per akis tikrai nuolai, užitkrintai, energingai, 
apgaudinėjantiems. Tik rašykit lik mes miegame ir tariamės 
laiškus — veltui gausit spaudos, Dangui tarnaują. Gana mums j 
kurios bent kiek proto’ turinty-j tokio miego, nes jau visi prade 
sis neleistų net savo šiukšlių dė-, 
žės teršti su tokia neva religine j 
terša. Taip ir nesimato tikro re-! 
liginio gyvenimo, nes išblėso 
religininkai.

Koks baisus neveiklumas tų 
tariamų dvasiškių, net baisu gir
dėti. Seniau jie posėdžiaudavo, i 
galvas sukdavo, neišspręsdami, 
kiek angelų gali sutūpti ant ada-: 
tos galo! Dabar jie irgi panašiai 
tinginiauja: jie posėdžiauja, i laimė: mūsų teatro festivalio 
tariasi kaip pavadinti Dievą, kad programoje viena moteriškė pa- 
jis nebūtų nei vyro, nei moters našiai teršia gražų leidinį — nie- 
vardą turįs. Dabar, girdi, jo vy-: ko bendro su teatro menu nelu- 
riškas vkrdas reiškia moterų j rinčių cigaretę ji reklamuoja), 
diskriminaciją. j Taip piktinami mažutėliai, jie

■ Taip ir panašiai jie kvailins į :ma įvairiopai narkotizuotis, 
tol. kol mes visi 
jiems už jų kvailiojimą žaliukus vėjai, 
jiems klosime. Tik apšvieta ir į idant pastarieji ragintų žmones 
savo asmenybės sužmoginimas j daugiau gyvulinių taukų ’naudo- 
privers juos imtis tikrai religinės Ii, nes, g 
veiklos, apgavikiškos veiklos ai-Į kenksmingumas žmogaus širdies dies atakas toje ligoninėje. Ji iš

, jo’me skęsti.
I Žmogaus priešas dirba sėk- 
■ mingai ii‘ medicinoje, štai par
sidavėlis medikas tabako fabri
kantui skelbia apie tabako nau
dą. Kitas toks perša alkoholį 
kaip vaistą. Paperkami žymesni 

! žmonės — ir jie rankose laiky
dami cigaretę fotografuojasi, o 

: tokias fotografijas laikraščiai 
• savo puslapiuose spausdink (ne- važiavimas.

lengvatikiai; Neapsileidžia ir maisto parda- 
Jie paperka gydytojus

Jbr the woman 
who’s at the heart oi 
her family's finances

You can’t afford to be wrong. 
Because if you're in charge of 
the family budget, you're 
■making decisions about the 
future, too.

xAnd that's where ILS. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your hueband to 
sign up for the Payroll Sav
ings Plan where he works.

That way, while you're 
meeting the day-to-day ex
penses, you'll still be building 
a more secure ft •ture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knows 
a good bargain.
N.W E Rnr<?» pay i nt*
maturity ofS 4 '% tbe fjrpcyaark■ •
!<.•>!• are replaced if Moles or

. stock 
m^ynerica.

Jota Ihe Payroil Sariagt Plaa»

taip

Tai- 
dau- 
(tai

tyrė 291 ligos istoriją toje ligo
ninėje mirusių širdies atakomis 
žmonių.

Mirtingumas nuo širdies ata
kų pakilo nuo keturių dešimčiai 
tūkstančių ligoninėn priimtųjų 
laike 1959-1963 m. iki aštuonio
likos tokiam ligoninėn priimtų
jų skaičiui 1974-1978 m. laiko
tarpyje. Taip nutiko’ su tailan- 
diečiais. Gi ten gyvenančių ki
niečių tarpe minėtas mirtingu
mas pakilo nuo -1 iki 63. Gi ten 
gyvenančių indų tarpe tas mir
tingumas nuo širdies atakų pa- 
kilo nuo 73 iki 230.

Palyginimui, vidutinioje Ame
rikos ligoninėje nuo širdies ata
kų dešimčiai tūkstančių priim
tųjų ligoninėn mirė 97.

Tailande gyvenančių indų per 
20 melų pakilęs mirtingumas 
dėl širdies atakų nuo 73 iki 230 
turėtų būti dėl kokios nors su^ 
sekamos priežasties. Taip tvirti
no minėta gydytoja Nelson.

Ištyrus minėtai mirusiųjų mir
ties pažymėjimus;' nebuvo rasta 
didesnio skirtumų visų mirusių
jų tarpe širdies atakos prišau- 
kėjų (risk factors). Pakeltą 
kraujospūdį turėjo tarp 30 ir 
40% mirusiųjų, nežiūrint tauty
bės (vienodai tas spaudimas 
buvo pasiskirstęs taip mirusių
jų vietinių, kiniečių ir indų).

Mirusiųjų taiąie buvo nuo 50 
iki 60% rūkančiųjų. Gaila, kad 
rūkymo smarkumas nebuvo ži
nomas. žinoma tik, kad indai 
mažiausia rūkė, o kiniečiai dau
giausia.

Tailande cukraligė pagausėjo 
nuo 20% 1959-1963 m. laikotar
pyje iki 50% 1978 m. mirusiųjų 
širdies atakomis tarpe. Tas pa
gausėjimas buvo vienodas tarpe 
minėtų trijų tautybių mirusių
jų. Amerikoje nuo širdies ata
kų mirusiųjų tarpe yra 20% , tu
rinčiųjų cukraligę.

Tailande nebuvo didelio skir
tumo amžiaus atžvilgiu visose 
trijose tautybėse mirusiųjų tar
pe. Vietinių gyventojų, mirusių 
nuo širdies atakų, vidutinis am
žius buvo 59.5 metai, kiniečių — 
61.9. o indų — 57 m. Amerikoje 
toks amžiaus vidurkis yra 65 m.

Nesveika dieta — 
širdžiai peilis

Kaip matom, Tailando gyven
tojų tarpe mirušių nuo širdies 
atakų nebuvo didelio skirtumo 
įvairių širdies atakas prišaukėjų 
(risk f actol’s) tarpe: amžius, 
kraujospūdis, rūkymas, cukra
ligė. .. buvo’ maždaug vienodai 
pasiskirstę visų tautybių tarpe. 
Liko vienas širdies atakos pri- 
šaukėjas (risk factor) ištirti — 
tai maistas. Nors nebuvo galima 
susekti mirusiųjų Įiamėgto val
gio, bet gydytoja Nelson tyrė 
tautybių vartojamą maistą. Ji 
susekė, kad indų, gyvenančių 
Tailande, maistas susideda iš 
mėsos, daržovių, pakepintų rie
baluose ir kokoso riešutų svies
te. Vidutiniai tokiame *jų maiste 
pusė liūdnvo riebalų (50**). Gi 
kiniečių ir Tailan<k> vietinių gy- j 
ventojų maiste riebalai sudarė

3fr-«TV.
^Kadangi indai buvd turtin

giausi Bankoko gyventojai, jie
jb»vo pirkliai, tai-j’c valgė daugį Amerikos hirrmą^ sugiedojo. P- 
I gausiau už kiniečius bei vieti-

nius gyventojus. Už tai indų 
mirtingumas nuo širdies atakųl 
pakilo gausiausiai: nuo 73 iki 
230 dešimčiai tūkstančių priim
tųjų ligoninėn. Kaip jau minė
ta, kiniečių mirtingumas buvo 
daug mažiau pakilęs — iki 63, 
o vietinių gyventojų — iki 18.

Nors riebalų vartojimas padi-

Šiais metais Amerikos kelio
nių agentų draugija (American 
Society of Travel Agents, su
trumpintai ' vadinama ASTA) 
savo 50-ąją konvenciją nutarė 
suruošti Maniloje. Filipinų sa
lose yra daug įdomaus pamaty
ti, o filipiniečių valdžiai reika
lingi turistai, tai nutarė suruoš
ti didelę konvenciją pačioje sos
tinėje Maniloje, kad agentai su- 
siapžintų su kraštu, viešbučiais, 
gyventojais, gamtos grožiu, pa
sakiškomis salomis, o vėliau ga
lėtų keleiviams-turistams paro
dyti,* kas gražaus yra Filipi
nuose.

Šįmet taip pat pradėta turis
tams plačiau atidaryti Kinija. 
Aš nusprendžiau pasinaudoti 
ASTos metine konvencija ir dar 
kartą aplankyti Kiniją. Man at
rodo, kad gali atsirasti gana 
daug šių dienų Kiniją norinčių 
pamatyti žmonių, todėl nutariau 
susipažinti su kelionių į Kiniją 
sąlygomis. Nusprendžiau du 
zuikiu nušauti vienu metu.

Bet reikalai taip susidėjo, kad 
tie zuikiai vos manęs nenušovė, 

i “Zuikių” padėta bomba sprogodėjo vis, trijų tautybių gyven-j18 pėdų alslumoje nuo
ajų tarpe (begyvenančių Bang- Pasigirdo loks lrenksmaSi ■kurioIrAl-n 1 V. *-.4- A V e « A 7koke), bet gausiausiai pagausė

jo riebalų sunaudojimas indų 
tarpe, nes pastarieji buvo pajė
gūs (turtingi) riebiai valgyti. 
Taip pat indai valgydavo sal
džius valgius ant trečios — sa
kysim, ledus (ice creams). Pas
tarųjų mirtingumas nuo širdies 
atakų buvo gausesnis.

Išvada: Švieskimės visų ligų, 
ypač širdies negalių, apsisaugo
jimo reikale. Kas jau šiame sky
riuje pranešta, pritaikykime sa
vame gyvenime. Nors gydytojai 
dar nėra vienodos nuomonės 
apie maisto tvarkymu apsaugą 
nuo širdies atakų, vienok mes 
nieko nenustosime, jei mažiau 
riebalų maiste naudosime. Pra
dėkime suprasti, kad niekas už 
mus nekentės, net gydytojas 
mus vienus paliks, kai mes gau
sime širdies ataką. Tik mes vie
ni ir galime sėkmingai saugotis 
širdies atakos.

Ta tokia apsauga daugiausia 
veiksminga mintant sveiku 
maistu: nedaug riebalų, gausiai 
vaisių-daržoVių ir baltymų nau
dojant. Visi keiskime gyvulinius' 
riebalus maiste augaliniais: alie-, 
jus naudokime. Ne taip svarbu 
kokius (geriausiai safflower 
oil), svarbu, kad mažiau gyvu
liniu riebalu mūsų maiste būtu.

Štai lietuvis, pakirstas širdies 
atakos, ištyrė kraują prieš porą 
dienų prieš mirtį nuo širdies ata
kos. Jo kraujo riebumas buvo 
didesnis negu 300 mg % . Daug 
geriau būtų buvę, jei kraują bū- j 
tų ištyręs bent keli metai atgal 
ir pradėjęs tą riebumą mažinti 
mažiau riebalų vartojant. O jis 
riebiai mito: šonkauliukus, laši
nukus nesviedė šalin, kaip se
niai šis skyrius pataria atsisa- 
kvti gyvuliniu riebalu.

Visai nesirūpinkime, kur bus 
padėtas sviestas, lašiniai, tau
kai, tryniai... svarbu, kad rū- 
pintumiesi, kad pats nebūtum 
padėtas per anksti kapų duobėn. 
To visiems lietuviams linki šis 
skyrius.

Pasiskaityti: Internal Medicine 
News. Vol. 13, No. 19. October 
1. 1980.

aš niekad negirdėjau, o ūžimas 
man dar ir šiandien pro ausis 
nuūžia, kad aš nieko negaliu da
lyti. Pralaukiu, kol trenksmas 
praeina ir aš susiorientuoju, kad 
sėdžiu ne milžiniškoje Manilos 
konvencijų salėje, bet ryte li
pant iš loįvos n ilgai dienos ke
lionei. i-J?.'*

Pagal įpratimą turėčiau pra
dėti pasakoti savo įspūdžius iš! 
kelionės pradžios, bet šį kartą 
pradėsiu iš pabaigos. Mane toks 
didelis žmonių skaičius klausi
nėja, kaip tu išlikai gyvas, tad 

j nutariau pirma pavojingiausią 
į dalyką pasakyti, o vėliau pasa

kysiu įspūdžius apie Kiniją.
* * *

Šių metų spalio 19 dienos ry
tą rengiausi iš Pekino išskristi į 
Manilą. Kartais turi skubėti, kad 
suspėtum į lėktuvą laiku patek
ti, bet Pekine nuvažiavau tru
putį anksčiau ir teko laukti visą 
pusvalandį, kol atėjo laikas lėk-

kienė. š. kuopos pir. M. Vitkus 
tarė tai dienai pritaikintą žodį 
ir pristatė paskaitininką-Lietu- 
vos kariuomenės gen. štab. ka
pitoną Šukį, kuris paskaitėJabai 
žavėtinai patrijotinę paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenę, šau
lė poetė, šaulių Sąjungos gar
bės narė K. Kodatienė, skaitė 
savo tai dienai pritaikintą kūry
bą.

Buvo pristatyti šie žymesnieji 
minėjimo svečiai: daug nusipel- 
nusio Lietuvai generolo ir mi
nisters Skučo žmona S. Sku
čienė, generolo duktė B. Sidzi- 
kauskienė, Ona Liutermozienė, 
buvusio Lietuvos kar. pulkininko 
A. Liutermozo žmona. VLIKo 
atstovas J. Daugėla , ir jo solistė, 
žmona, iš Čikagos — Dr. Tauras 
ir ponia, žurnalistas V. Meškaus
kas su ponia, ir Liet. B. pirmi
ninkas inž. Urbutis-

Pabaigoj, po Lietuvos himno, 
Š. kuopos pirm M. Vitkus pade-

tuvui pakilti.
Geografiją ir kitus dalykus aš 

išmokau iš kelionių po pasaulį. 
Iš knygų mažai ką pramokau 
Panevėžio mokykloj, bei apie 
tautas ir žmones daugiau pra
mokstu, kai nuvažiuoju ir pa
matau savo akimis, kaip žmo
nės, drambliai ir žirafos gyve
na savo laukuose.

O kai noriu ką pramokti apie 
ateitį, tai kartais leidžiu specia
listams pažiūrėti į delną, kad 
paskaitytų, kas delne įrašyta. 
Daviau dolerį tokiam sausam 
kiniečiui ir prašiau, kad man 
paskaitytų mano ateitį.

— Tu esi laimingas žmogus, 
— jis, pažiūrėjęs į mano delną, 
tarė. — Tu sunkiai dirbai, daug 
keliavai ir dar daug keliausi... 
Ateitis tavo graži, bet tu dabo
kis šiandien, kad koją stipriai 
pastatytum ant laiptelio... Gil
tinės dalgis sukinėsis visai ne
toli tavęs...

Jeigu jau aš būsiu laimingas, 
tai kaip aš šiandien galiu būti 
nelaimingas? — pagalvojau ir 
nuėjau. Man atrodė, kad visi t.e 
ateities spėjikai tiek žino, klek 
ir aš pats.

Bet kai Manilos konferencijų 
salėje sprogo galinga bomba, 
nuaidėjusi per visą pasaulį, lai 
aš kitaip pagalvojau apie an
ties spėjikus. Jeigu jis nieko ne
žinojo, tai jis nujautė, kaip nu
jaučia mūsųūrigonės, pasižiūrė
jusios '

IŠskridom Kinijos lėktuvu
Iki šio meto į Kūlįįį^fvąz.avc 

me traukiniu, bet is unijos jau 
išskridome lėktuvu. Amerikos 
lėktuvas visą !ruošų ekskursiją 
nunešė į Kongkongą, o Pekine 
jau susėdome į didelį Kinijos 
lėktuvą ir išskridome į Filipinų 
salas. Lėktuvą valdė Kinijos la
kūnai, o aptarnavo nedidelės, 
bet itin gyvos kinietės, aiškiai, 
kalbančios angliškai.

Pradžioje kalbėjo, kati lėktu
vas turės sustoti dar viename 
Kinijos pakraščio mieste dau
giau keleivių paimti, bet kai 
reikėjo skristi, tai pačiame Pe
kine prisipildė pilnas lėktuvas ir 
mums pranešė, 
sustokime, bet 
i Manila.

Kelionė buvo

kad uiektfr ik- 
skrisirne tiesiai

Floridos kaulių kuopos 
"Aušra" veikla

š/m lapkričio 22 d. Fort Lau
derdale Floridoj. Šaulių kuopa 
“Aušra” suruošė Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo minėjimą. 
Dr. K. Pautienis. atidarydamas 
mino'imą, tarė žodį ir pasakė, 
kad be garbingos Lietuvos ka
riuomenės. kuri narsiai kovojo 
su Lietuvos priešais, nebūtų ir 
buvus Lietuvos Nepriklausoma 
valstybė.

Pradžioje, po pagerbimo žuvu
sių kovose už Lietuvos laisvę.

niui, J. Paskui ir O. Rudaitienei 
už surengimą minėjimo, o sve
čiams už atsilankymą.

Vėliau sekė loterija ir vaišės. 
Tuo ir baigtas minėjimas su ge
ru pasisekimu. K. P.

ilga, bet aš jes 
nebijau. Belankydamas nepažįs-, 
tarnus kraštus, vis pakankamai 
neišmiegu. Todėl, kai lėktuvas 
pakyla virš debesų ir žemės per 
langą negaliu pamatyti, tai aš 
galvą padedu ant pagalvės ir 
porą valandų akis užmerkiu. 
Taip ir šį kartą padariau. Pekine 
norėjau vis daugiau p: matyli, 
o lėktuve atsigavau.

Lėktuvas gražiai skrido ir di
delį Manilos’ aerodromą pasiekė 
kelias minutes prieš trečią va
landą. Savo valizas gre.-ten su
siradom, sėdom į automobilius ir 
nuskubėjoin į mums skirtus 
viešbučius. Reikėjo persirengti 
ir apsivalyti, kad suspėtom būti 
didžioje konferencijų salėje 
prieš penktą valandą.

Tą dieną turėjo k'lbėti Fili
pinų prezidentas Fe dfnand Mar 
cos. Salėje turėjo b'rti ir gra
žioji jo žmona, Ėjo kailio . kad 
jeigu kas nespės Įeiti į s-m prieš 
penktą vai., tai vėliau užd rinės • 
salės duris ir daugiau n-įleis. 
Buvo ASTos konferencijos pra
džia, tai visi norėjom f-n laiku 
patekti. Kas įvyko salėje, tuojau 
parašysiu. (Bus daugiau)

— ■***■ ■ — 1 '■ ■ ■ I— !■ . .. _

They call it 
“The Overnight Wonder’ 

for constipation. *
Are you uncomfortable with your fexatM? Then meet 

the little white pill they call The Ovemigb* Wonder:' -RHf 
one pin at bedtime safely surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning^ you're 
back on the bright side. Comfortably! It's 
a good feeling. . - ? , r

What is “The Over night Wonder”? 
Ex-Lax* Pills. That’s right—pills ham 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed

Vitkienė, dr. Norvaišienė ir Šu- 2 — Naujienos, Chicago 8. III., Tuesday, December 2, 198<»



J. KLAŪSEIKIS

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Jei jau taip, ar beverta balsuoti?

Tokį klausimą kelti lyg ne
gražu, lyg nepilicti-ška, bet Ka
lifornijos spaudoje skaitytojų 
balsuose jis jau nuo seniai iš
spausdinamas. Pvz., gubernato
rius Edmund G. “Jerry” Brown 
į. laisvą vietą teisėju paskyrė 
teisininką, bet kai atėjo rinkimai1

sekrc- A

LIETUVOS OKUPANTO TALKININKAI
Šiais metais okupantas šventė moko per 6 savaites kursuose?

40 metų Lietuvos okupacijos su---- n.)
kak‘į Ta proga Vilniuje buvo Mykolas Beniušis, Montrealio 
suiuošta grandiozinė dairų ir Konkordijos universiteto studen 
šokių šventė, kur anot “Gimto
jo Kraš o” ko esrondento. Lie
tuva dainavo savo Ja rrės dainas 
ir šoko džiaugsmo šokius. Tuo

tas, atsisveikinimo pavakare 
(tarp kitų pagyrų) kalbėjo: Ma
lėme Dainų Šventės renginius. 
Stebino ne vien jos grandioziš-

p^čiu brku Vilniaus Kapsuko kūmas, bet ir dalyvių entuziaz-

nų politikos žmonių.
Kalifornijos valstybės 

tore March Fong Eu griežtai 
pasisakė prieš tokią padėtį. Esą, 
ki 4 vai. po piet balsuotojų skai
čius vis didėjo, bet kai tik TV 
paskelbė, kad Reagan laimi, bal
suotojų skaičius krito, nes dau

balsuotojai išrinko kitą kandi- kas pratarė, jog jau nebeverta 
datą. Pq kiek laiko vėl atsirado balsuoti, jei jau prezidentas iš- 
laisva teisėjo vieto kitame teis- rinktas, 
me, gubernatorius vėl tą išbal- 
subtąjį teisininką paskyrė teisė- 
ju.,Ir iki praeitų metų pradžios, 
iki gubernatorius Brown pradė- 
jp-nesėkmingą agitaciją pats už 
save, kad jis tinka būti JAV 
pręzidentių vietos - spauda pri- 
škaičiavb net dešimt tokių atsi
tikimų, kad gubernatoriaus pa 
rinktuosius teisėjus balsuotojai 
nušalino, o jis juos vėl teisėjais 
skyrė .

Taigi, buvo tokių Kalifornijos 
piliečių, kurie ėmė spaudoje 
savo nusivylimą skelbti, girdi, 
ar beverta-,balsuoti, jei. guberna
torius išbalsuotąjį vėl teisėju 
skiria? ; ’ •
PREZIDENTAS CARTERIS, IR 
- ■ ■ TV BALSUOTOJŲ

į ; KALTINIMAI
Tas, ar. beverta. balsuoti? — 

ypač iškilo Kalifornijos spaudo
je-po šių. prezidentinių rinkimų, 
o kai kurie balsuotojai net rin
kimų vakare padarė išvadą, kad 
nebeverta balsuoti, nes TV pra
našai iš ‘ankšto’ paskelbė, jog iš
rinktas bus Reagąn, o preziden
tas Carter dar Kalifornijos vals
tybėje balsavimo laikui nepasi
baigus viėšai prabilo ir pripaži
no, Jog jis rinkimus pralaimėjo, 
sveikino laimėtoją Reagan.

Tas pas atsitiko ir kitose 
Amerikos vakarų valstybėse: 
Washington, Oregon, Alaska, 
Arizona, -Hawaii, kai balsavimai 
nebaigti, 6 jau prez. Carter pasi
sakė esąs pralaimėjęs. Pasipiktin 
ta ne tik balsuotojų, bet ir įvai-

Kaliffomijos sekretorė pasisa
kė, jei negausią pritarimo ir pat
varkymo iš federalinės valdžios, 
tai kalifornieciai imsis patys sut
varkyti balsavimo ir balsavimo j 
davinių paskelbimo laiką. Jos: 
projektas — Kalifornijoje balsa
vimai prasidėtų pirmadienio va
kare 5 vai. ir baigtųsi antradie
nio vakaro 5 vaL, t. y. tuo pačiu j 
laiku, kaip New York ar kitose 
Amerikos rytų valstybėse.

Per prezidentinius rinkimus ■ 
balsuojama buvo ne vien kas; 
bus prezidentu, bet turėjo būt 
išrenkami politikai į įstatymų 
leidimo įstaigas, tiek į vietos, tiek Į 
į federalines. Be to buvo visa 1 
eilė pasiūlymų (propossition), 
dėl' kurių balsuotojai turėjo pa
sisakyti. Sakoma, jog paskelbus, i 
kas išrinktas prezidentu, nuken- • 
tėjo kai kurie vietiniai kandida- į 
tai, nukentėjo ir kai kurie kiti 
balsuoti duoti klausimai, nes 
balsuotojų sumažėjo.

Vaizdos iš operos “čigonų barono”

laikyti ir neskelbti jau turimas 
žinias, slėpti jas nuo publikos.

Pasisakymų, kaip sutvarkyti 
balsavimo laiką, yra įvairių. Be 
minėtojo valstybės sekretorės 
projekto, vienas politikas siūlo 
pasekti kanadiečių pavyzdžiu, 
esą, ten atskirų apylinkių balsa
vimo daviniai neskelbiami, ] 
visoje valstybėje balsavimo lai- laikraštis “The Daily Califor- 
kas nepasibaigė
PANAŠŪS NUOTYKIAI IR
MŪSŲ LIETUVIŠKAJAME

GYVENIME

universiteto kursuose “lavinosi” 
Ii tuvių kalbcs, respublikos is
torijos. ekonomikos, knygų lei- 
dvbos ir kitu komunistinės pro
pagandos dalyku atvykę iš JAV, 
Kanados ir k;tų laisvų kraštų 
lietuviai studentai Taigi, ir jiems 
teko “laimė” dalyvauti tame 
“džj*augsmin<rame‘’ okupacijos 

įmirkime. Jie buvo globojami 
j “Rodincs” draug'jos, P. Petro
nio vadovaujamos.

1 Man teko atsitiktinai gauti 
“Gimtojo Krašto” kopiią. kurio
je korespondentas kažkoks Al
gis Kusta paduoda pasikalbėji
mus su baigusiais aštuntuosius 
kursus studentais.

j Štai jų pasisakymai:
Į Juozas Venckus, aplinkos šva-

vausi Berkeley mieste. Mačiau 
ir protesto demonstracijas, ku
rios, kaip vietos spauda rašė, bu
vo vienos iš didesnių po Vietna
mo karo. Protestuota, kad rin
kimus laimėjo Reagan.

A;kste (Sproul Plaza) univer- į
siteto yra nuolatinė demonstra- • ros ;nzinjerius iš Los Angeles: 

kol ciju vieta. Universiteto studentų ^pįe kursus girdėjau gerų atsi

Prieš keletą metų Lietuvių 
bendruomenės vakarų apygar
dos pirmininko rinkimus pralai 
mėjo iki rinkimų pirmininku 

„__is”, jo 
ne iš to “fron-

Vienas San Francisco politikas Suvusis Jis «fronto bičiuli 
prezidento Cartęr tokį ankstyvą 
prisipažinimą, jog pralaimėjo 
pavadino Kalifornijos balsuoto
jų įžeidimu. Kitas politikas, de
mokratas, viešai pasakė, jog ši-j 
taip pasielgdamas prez. Carter į 
tik savimi, o ne demokratų par-1 
tija rūpinosi, Pasipiktinimo bal
su buvo ir kitose Amerikos va
karų valstybėse.

Televizijos NBC kalbėtojas 
gynė savąją įstaigą, sakydamas, j 
jog jie turi laisvę žinias skelbti j 
ir būtų priešinga amerikoniška-Į 
jai žurnalistikos praktikai šu-

išrinktasvieton 
to”.

JAV 
centro 
pralaimėjusį kolegą pasiskyrė 
ypatingu ryšininku, o tokio pa
reigūno toje apygardoje anks
čiau nebuvo. Tarp bendruome- 
nininkų kilo abejotinų pasisaky
mų, esą, tad ar beverta balsuoti, 
jei balsavimuose pralaimėjusis 
“Muravjovu” paskiriamas?

Panašiai nutiko ir žurnalistų 
sąjungoje. Žurnalistų organiza
cijos centro valdyba išrinkta iš 
Los Angeles lietuvių žurnalistų

lietuvių 
valdyba

bendruomenės 
surado išeitį ir

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS mų, susirgimų ir išrinktieji val- 
; nariai išbėgiojo, liko cent- 

Į ro pirmininkas. Jis neišsigando, 
surado asmenų, kurie, net kan
didatais per rinkimus nebuvę, 
sutiko būti žurnalistų centro vai

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- i 
į. CIAMOS TREČDALI METŲ! | 
r Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas1 dybos nariais- TaiP 5 iki šio1
Bavo asmenišką dėmesį gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus 1 plati
nimo vajaus talką!

1

toji valdyba visą sąjungą val
do.

Tad, kam tie rinkimai reika
lingi, ar beverta balsuoti?
PROTESTAI PREZIDENTU 

REAGAN IŠRINKUS

r Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimu skaitytoją 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

Berkeley, Kalifornijos miestas 
buvo keletą metų po Vietna
mo karo aprimęs- Tiesa, univer
siteto rajone ar prie jo vartų vi
sada yra Įvairių prakalbininkų, 
“evangelistų”, kurie laisve nau
dodamiesi kalba, šaukia ir savas 
idėjas skelbia, nepaisydami ar 
kas jų klausosi ar nesiklauso.

Lapkričio 5, dieną po prezi
dentinių rinkimų, aš jau svečia-

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardai______________________________________
Adresas ___ __________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardai____________________
Adresai -----------------------------------------------

., kuris

Sponioriaui pavardė, vardas Ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviiką spaudu it 
Naujieną pastangas, pralau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas______________________________________
Adresas -----------------------------------------------------------------------

> Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokią Įsipareigojimą.
pavardė ir vardas ------------ --- ------------- -------------------------- _
'Adreaar --------------------—------------------------------------------ ---

liepimų iš savo pažįstamų. Ma- 
nian” rašė, jog prieš Reagan iš- ? ne atvedė j §iuos kursus noras 
rinkimą dalyvavo apie 500 de-^ iavjntjs lietuvių; kalbos, pažinti 
monstrantų, studentų ir pašalie-, Lietuvą, jos kultūrą.
čių. Mitingą organizavo progre- Jūrate Venckienė, medicinos 
šyvių studentų organizacija. Be techonologė iš L. A. Calif, Nori 
studentų kalbėtojų dalyvavo, ir mokintis ‘ lietuvių kalbos ir ge- 
apie pavojus Amerikos libera- j resnės vietos tam reikalui nię- 
lams kalbėjo, miesto burmistras ( kur nėra kaip Kapsuko Vilniaus 
Gus Newport ir Kalifornijos sei- Į universitetas.

apie pavojus Amerikos libera-

mėlio narys Tom Bates.
Po prakalbų nemažas demons 

trantų būrys iš universiteto žy
giavo Telegraph gatve į vadina
mąjį žmonių (People’s) parką, į 
šaukdami: “Hėy hey,’ ho ho, j v0^ jaunimu. 
Ronald Reagan’s got to go”. Po I 
dainų, prakalbų, , apie 200. de
monstrantų grįžo atgal į univer
siteto rajoną ir prie karinio pa
ruošimo įstaigos šūkavo1 “RO-

Vendi Jurka (Jurkaite), stu
dentė iš Toronto. Turėjo didelį 
norą pamatyti gimtąjį kraštą ir 
pabendrauti su Tarybų. Lietu-

Z. Gimbutaitė, dirbanti moks
linio leidinio redaktore L. A., 
Calif. Prieš keletą metų viešėjo 
T. Lietuvoj, sako: Vilnius išau
gęs, neatpažintinas. Restauruoti 

Buvo ir kalbė- Vilniaus ir Kauno senamiesčiai, 
tojų, reikalaujančių karinio pa-• puikiau atrodo Trakų pilis, Ver
ruošimo įstaigą; iš universiteto 
rajono pašalinti.

Iš čia jau pakrikę demons
trantai patraukė prie universite
to kanclerio įstaigos. Ir vėl pra
kalbos, šauksmai. Pagaliau atsi
rado drąsuolių, kurie įsiveržė į 
kanclerio raštinės namą, susėdo

kiai, Druskininkai, Anykščiai. 
Išvydo Baltijos jūrą ties Palan
ga. . . ■ J ■

Denis Kastytis, iš Čikagos- 
Šiuo metu studijuoja mediciną 
Lenkijoj. Su malonumu skaitau 
“Gimtąjį Kraštą”. Lietuvoje pir
mą kartą. Mūsų viešnagės reika- 

“Teviškės” : d-josprotestui ant grindų. Uniyersi- i ^us tvarkė 
teto policija pareikalavi protes-1 P’™1- Petronis, Daug važinė- 
tuotojus pasišalinti. Atsisakiu-jJom P° respubliką. Visur buvo 
šieji buvo areštuojami, vilkte iš- Sražu ir įdomu. Rekomenduosiu, 
velkami iš įstaigos.

Atsirado nauja tema protes-, 
tui------išlaisvinti areštuotus, ku ! universiteto studentas. Kur-
riu- surinkta vieno laikraščio ži
nia 52, o kitame rašyta, jog areš 
tuota 54. Reikalauta, kad uni
versiteto kancleris įsakytų pa
leisti areštuotus. Priedu kiti rei
kalavimai: į universitetą dau
giau priimti mažumų studentų; 
skirti daugiau pašalpos studentų

kad ir broliai atvažiuotų.
Andrius Kazlauskas, Clevelan-

mas — nuotaika- Man Lietuvoje: 
labai gera, man čia labai šilta, 
štai, žiūriu į puikius universiteto 
studentų bendrabučius,, kur tū
kstančiai jų gyvena ir kaip jiems 
čia puiku, kiek draugų- Aš no
riu vėl ir vėl grįsti. ■

Tai tokie “Rodinos studentų” 
pasisakymai propagandinio lai
kraštėlio korespondentui. Reikia 
manyti, kad yra autentiški jų. 
pasisakymai, nes mūsų laisvoje 
spaudoje neteko užtikti panei
gimo.

Yra liūdna, kad jau, . rodos, 
apie 250 jaunuolių tokius kursus 
perėjo ir sugrįžę iš kursų, kaip 
niekur nieko, tyli.- Juk jie ten 
buvo belaisviai. Nereikia sakyti 
pasakėlių, kad visur buvom, vis
ką matėm ir kalbėjomės su žmo
nėmis. Jiems buvo nurodyta 
okupanto ir jo tarnų ką matytų 
kur ir su kuo kalbėtis. Šią va
sarą teko kalbėti su iš okup. Lie 
tu vos atvykusiu j Ameriką pas 
gimnies, tik ką baigusiu univer
sitetą jaunuoliu.

Paklaustas ar jam teko susi
tikti su Kapsuko universiteto 
kursų lankytojais iš JAV ir ki
tų vakarų kraštų, jis atsakė, 
kad niekad jų nematė ir negir
dėjo. Esą, gal juos ten “šviečia”, 
kai universitetas ištuštėja vasa
ros atostogoms.

Ar gali -per šešias • savaites, 
pramokti lietuvių kalbą arba pa
sitobulinti, kuomet didžiąją pro 
gramos dalį skiria Lietuvos pra
eities klastojimui, Nepriklauso; 
mo laikotarpio niekinimui ir ko
munistinės ’ santvarkos rusų dur 
tuvais paremtos aukštinimui 
Clevelandietis Andrius Kazlaus
kas meluoja, kad JAV neturi ga
limybės lietuvių kalbai išmok
ti. Čia net universitetai, susida
rius reikiamam klausytojų skai
čiui, įveda lietuvių kalbos dės
tymą. Be to, lituanistinės mo
kyklos, aukštesni lit. kursai kvie 
čia mokytis lietuvių kalbos, lie
tuves istorijos ir t. t. Yra daug 
jaunimo, kurie puikiai. vartoja 
lietuvių kalbą žodžiu ir raštu 
be Vilniaus universiteto pagal
bos.-.Argi mūsų jaunimui dar ne
aišku, kodėl juo vilioja okupan
tas lietuvių kalbos tenai moky-

, tis? Tai yra tik priedanga mar
ksizmo ideologijai skiepyti nai
viems jaunuoliams ir, antra, silp 
ninti išeivijos lietuvių kovą dėl 
Lietuvos laisvės. Jeigu jie taip 
rūpinasi, kad išeivijos jaunimas 
mokėtų lietuvių kalbos, tai ko
dėl neleidžia liet- kalbos moky- 

Į tis vaikams Sibiro tremty esan
čių šeimų. Kodėl draudžiama 
lietuvių kalba lietuvišku sričių 
gyventojams Gudijos respublikoj 
arba Karaliaučiaus krašte? Pa
galiau, okupuotoj Lietuvoj rusų 
kalba norima padaryti pirmau
jančia, nes yra privaloma moky
tis nuo darželio amžiaus vaikų, 
Kai kur institutuose įvedama 
rusų kalba kaip dėstomoji.

Mūsų politinių veiksnių nusis-. 
tatymas okupuotos Lietuvos lan 
kymo reikalu yra aiškus: lan- 

: kyti savo gimines, remti matėt, 
rialiai ir moraliai privačiai nesi
naudojant “Tėviškės” draugi- 
gos, Maskvos padalinio, teikia
momis privilegijomis, kaip tai—r 
organizavimu ekskursijų, vaikų 
stotvyklavimu, Kapsuko univer
siteto lituanistinių kursų lanky
mu ir tam panašiai.

Be to, buvo prašoma susilai
kyti nuo važiavimo šią vasarą, 
okupantui švenčiant 40 metų oku 
pači jos sukaktį ir. dėl JAV'pas
kelbto boikoto sporto olimpiados 
Maskvoje ryšium su -Afganista
no okupacija. Tokiam veiksnių 
nutarimui, regis, neturėtų būtį 
Opozicijos. Tačiau, atrodo, kitaip 

.šį ,klausimą sprendžia BLB ir 
krašto LB. Jie nėra pasisakę 
prieš “Tėviškės” d-jos ardančią
ja veiklą išeivijos lietuvių tar
pe. Sakysim toks LB vadovų dųk 
rų naudojimasis T. d-jos paslau
gomis, kad. ir neskaitytinas rim
tu argumentu, bet yra būdinga. 

' • r Suprantama, kad jaunimas ;ar 
tai išvykęs mažamečiais kūdi
kiais iš Lietuvos kartu su bė
gančiais tėvais, ar gimęs trem
ty ir jau to jaunimo jaunimas 
nepatyrė komunizmo žiaurumų. 
Teoretiškai, studijuojant mark
sizmą arba ir Sovietų konstitu
ciją, nieko' gąsdinančio ten nera
sime. Todėl okupantas žino, kad 
tas generacijas lengviausiai gali
ma sau laimėti. ' • -

Baigiant, reikia padaryti; tokią 
išvadą: akivaizdoj mūsų tautai 
gresiančio sunaikinimo pavo
jaus, negali būtį dviejų nuomo
nių dėl bendravimo .su okupan
tu ir jo patikėtiniais:--Mūsų tiks
las — Lietuvos išlaisvinimas iš 
okupanto priespaudos. Tai turė
tų įsidėmėti tie, kurie nuvažia
vę į okupuotą Lietuvą “Gimto
jo Krašto” korespondentams pri 
pasakoja visokių nesąmonių.sai tikrai yra puikus dalykas. 

Čia galima geriau išmokti lietu
vių kalbą. Mes tokių galimybių 
neturim (mano pabraukta). Čia 
galima praplėsti savo pasaulė
žiūrą — susitikti su žmonėmis 
kitaip galvojančiais.

Petras Mačionis iš -JAV. Mo. 
vaikų darželiams; panaikinti uni Į lietuviškai tik jabas ir 
versiteto laboratorijas, kuriose Į (Įdomu kiek žodžių jis iš- 
tyrinėjami atominiai ginklai; iš-. . - - .....
kraustyti iš universiteto rajono * ynuose panaudojamų lazdų.
karinio paruošimo (ROTC) įs-Į po prezidentinių rinkimų ki- 
taigą; universiteto policija ne-j jusį protestų banga universiteto 

‘ rajone bangavo keletą dienų. 
Tai vis amerikoniškosios laisvės 
reiškinys, parodąs, jog esama 
žmonių, prieš demokratinę bal
savimo systemą veikiančių.

Berkeley, ir bendrai San Fran 
cisco apylinkėse, viešėjau savai
tę su viršum. Prieš grįžtant na
mo, kai paskutinį kartą per uni
versiteto rajoną perėjau, ten 
vyko demonstracijos, dainos ir 
prakalbos už homoseksualistų 
teises, nes nuo lapkričio 10 die
nos ten buvo savaitinė progra
ma, plakatuose “Gay Aware
ness Week” pavadinta.

turinti nešioti ginklo ir neramu-

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, IIL
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Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nešenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir ją vertiniai į vokiečiu kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3.

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

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingą novelių. Kaina $2.

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

3 — Naujienos, Chicago, s, DL Tuesday, December 2. 1980



THI LITHUANIAN DAILY NfW$
Published Dany Except Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co., Idc.

1739 So. Halsted Street Chkaeo, ML 60606. Tetaptam 421-4100

SE£QND-C1ASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

As of January 1, 1980 
Subscription Ratoa:

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

trims raejjfjiams 
vienam mėnesiui .

Kanadoje:
metams ________
pusei metų _____
vienam mėnesiui .

$22.00
$15.00
$ 4.00

$24.00 
$ 5D0

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio luinos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams______________ _

pusei metų_____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Užsieniuose:
metama __
pusei metų

$48.00
$28.00

Naujieno* eina kasdien, išskiriant 
$45.00 sekmadieniu*. Leidžia Naujiena Ben- 
$24.00 drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
$12.00 IL 60608. Telet 421-6100.

Kitose JAV vietose: 
metams -

Pinigu* reiki* rioati palto Honey 

$40.00 Orderiu karta aa užaakynu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų*
nno 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniai* — iki 12 vtL

Nelemtas “Kario” proveržis prieš mūsų 
laisvinimo veiksnius

Lapkričio mėn. 21 dienos Draugo laidoje buvo at
spausdintas gan ilgokas rašinys apie L.K.V. S-gos Ra
movės (buvusių Nepriklausomos Lietuvos karių sambū- 

. rio) veiklą ir jo uždavinius. Autorius, trumpai paminėjęs 
kai kuriuos jo praeityje nuveiktus darbus, rašo, kad 
L.K.V. Ramovės S-ga šiuo metu ypač rūpinasi savo or
gano, kariškos minties žurnalo.“Karys” išlaikymu■ ir to4 
bulinimu. Be-to, _šįąis ūietais šiš žurnalas mini savo še
šiasdešimties mėtų gyvavimo sukaktį.

. Taip:pat pabrėžė, kad šiuo laiku šio žurnalo yra iški- 
lįąuąįąętžydėjimo periodas. Cituoja ir paties redaktoriaus 
patosinį pareiškijną: “Per'pastaruosius dvidešimt šeše
rius metus mūsų’I^Karys” išaugo į stambiausią laisvojo 
pasaulio lietuvių žurnalą. Tas-buvo pasiekta nuolatiniu 
ir ištvermingu darbų “Kario” skaitytojų, ramovėnų, šau
lių ir birutininkių stiprios paramos dėka”.

Aišku, tai jiems visiems pagarba ir padėka, šiuo pa
reiškimu redaktorius išsakė ne tik šio žurnalo medžia
ginį pajėgumą, bet ir jo spausdinamų straipsnių aukštą 
lygį ir jų vertę. Jei taip, tai nėra abejonės, kad nuopelnas 
ir redaktoriaus p. Z. Raulinaičio. Todėl ir jis užsitarnavo 
šio žurnalo skaitytojų ir jo rėmėjų didelės padėkos ir pa
garbos, nes ‘‘Kario” žurnalas savo iškiliu lygiu įneša į 
mūsų kultūrinį lobyną ir savo indėlį.

Minėtas Drauge rašėjas rašo, kad “Karys” per še
šiasdešimt metų pergyveno savo žydėjimo ir merdėjimo 
periodus. Deja, jis dar ne viską pasakė. Tenka jo pareiš
kimą papildyti labai nemalonių faktu. Šių metų spalio 
mėnesiui skirta šio žurnalo laida parodo, kaip “Karys” 
giliai nuklimpo į labai žemo lygio nuosmukį,- kokio jis 
niekad dar nebuvo išgyvenęs, nes minėto mėnesio “Kario” 
laida pritrenkė ne tik daugumą jo skaitytojų, bet ir visą 
mūsų išeiviją. O. jį apteršė kažkoks iš Kanados slapyvar- 
dininkas Jurgis Gediminėnas savo paškviliniu rašiniu, 
pavadintu “Skirtingos nuomonės”, šio rašinio autorius 
parodė piktą valią totaliai suniekinti mūsų išeivijoje ko
vojančius dėl pavergtosios Tautos laisvės veiksnius. Ži
noma, tuo apteršė ir patį “Kario” žurnalą.

Tiesa, nesunku suprasti, kad galėjo .atsirasti tokių 
rašeivų, kurie gali taip parašyti. Taip pat nesunku su
prasti ir ko jis tuo siekia. Aišku, jo tikslas yra supjudyti 
išeiviją, supjudyti ramovėnus ir šaulius. Tokių faktų 
mes žinome iš labai netolimos praeities. Kas gali abejoti, 
kad tai ne okupanto agento darbas, iškelti tokius įvykius, 
kurie vyko Nepriklausomoje Lietuvoje prieš pusę šimto 
metų. Buvo skelbiami kaltinimai, pilamos pamazgas aut 
tų asmenų, kurie šiandien griežtai kovoja prieš mūsų 
Tautos pavergėją. Kiek tuo buvo sukeltą pikto erzelio 
ir pykčio mūsų išeivijos tarpe? Ir klaupi savęs, kieno tai 
buvo darbas? Aišku, kad tas, kuris taip padarė, žinojo, 
kad tuo sukels erzelį ir neapykanta ardys vienybę. Taip 
ir buvo. Ar nebuvo sukeltas didelis erzelis solisto Dauno
ro koncertu, suruoštu Jaunimo Centre, Chicagoje? Kurį 
laiką tokie bandymai ardyti vienybę liovėsi. Bet neilgai 
Jau šiuo metu panaudotas ir “Kario” žurnalas. Reikia 
pasakyti, kad šiam rašeivai pavyko, tik nežinia, kieno 
palaiminimu, geraiu pasakius, kas jį paįtėkmėjo įsibrauti 
į ramovėnų-šaulių žurnalą?

Čia iškyla klausimas, jei p. Z. Rąulįnąitis tiek mėty 
šį žurnalą redagavo ir jį iškėlė į žydėjimo viršūnės, tai 
<odėl jis leido šiam rašeivai atspausdinti tokio turinio 
paškvilinį rašinį? Juk jis geriausiai tiktų tik į okupanto 
eidžiamą “Gimtąjį Kraštą”, kuris skirtas išeivijos lietu

viams “plauti” smegenis ir niekinti mūsų laisvinimo 
veiksnius. Tikrai, sunku suprasti, kodėl šio žurnalo re
daktorius leido tokiu rašiniu niekinti ALTą ir VLIKą? 
Teisingai kai kas pareiškė, kad tai yra kopija okupanto 
spaudos, puolančios mūsų veiksnius, suniekinant ir mūsų 
spaudos redaktorius. Atrodo, kad tokios Gediminėno pa
reikštos mintys, niekinančios mūsų veiksnius, lyg ir re
daktoriaus širdžiai būtų mięlos. jos duoda pagrindo taip 
galvoti, neš •, šis rašinys, atspaušdintas be jokios’, redakto-į- 
riauš pasiteisinančios bei atsiribojanęįos pataisos;; Is- tįk- 
rųjų, kyla’ klausimas, kąip išaiškinti tokį rašeivos, ;ir . re
daktoriaus nelemtą iššokį? Reikia manyti, kad tai buvo- 
proveržis to seno rūgimo, jau kuris laikas vykstančio 
ramovėnų ir šaulių tarpe. Juk jokia paslaptis, kad jų 
tarpe atsirado trintis dėl bendradarbiavimo su okupantų. 
Ne paslaptis, kad iš jų tarpo jau ne vienas yra lankęsis 
okupuotoje Lietuvoje. Bet neteko iš sugrįžusių iš tokios 
viešnagės išgirsti jų pasisakymų apie pavergtosios Lie
tuvos būklę. Ne paslaptis, kad didelė erzelynė buvo su
kelta ramovėnų tarpe dėl Laisvės kovų muziejuje kabi
namų paveikslu. Tai liudija, kad ramovėnų tarpe nėra 
vieningos minties. Taip pat ir šaulių tarpe atsirado ne
santaika, teismai.

Todėl reikia manyti, kad esant tokiai nesantaikos 
būklei, tuo pasinaudojo ir rašeiva suniekinti mūsų veiks
nius ir tuos, kurie pataria nepasitikėti okupanto klasta. 
Jei ši mano prielaida būtų klaidinga ar netiksli, tai mie
lai norėčiau išgirsti objektyviai, aiškiai išdėstytą kitokį 
paaiškinimą.

Pagaliau, kas yra tas rašėjas? Iš jo rašinio atrodo, 
kad tai Kanadoje gyvenantis okupanto agentėlis. Žino
ma, kaip toks, jis patarnavo pavergėjui, suniekindamas 
mūsų laisvinimo veiksnius, kurių veikla okupantą erzina, 
nes jie kovoja dėl Tautos laisvės.

Tiesa, rašėjas save bando pridengti dviem pagarsė
jusiais bendruomenininkais: Gaila ir Nainiu. Vienas jų. 
suskaldė LB-nę ir melo pamazgomis apipylė VLIKą ir 
ALTą. O kitas — labai karštas bendradarbiavimo su

A. RŪKŠTELE Rugių gubos (Tapyba-*

REAGANAS SIEKIA “IŠBALANSUOTO” 
SAVO KABINETO

Nujaučiamas Reagano administracijos kabinetas
Kol šios eilutės pasieks skai

tytoją, gal jau bus ir oficialiai 
paskelbtas Reagano administra
cijos kabinetas, bet šiuo laiku 
dar tik spėliojama ir prileidžia
ma. U. S- News politinis redak
torius John W. Mashek ir Sun- 
Times Washington© biuro vado
vas Jerome R. Watson savo spė
liojimus rėmė ir pavardėmis. Jie 
ir daugelis‘kįitį’Amerikos

sios spaudos komentatorių nu
mato, kad naujasis JAV prez. 
Ronald Reaganas ne visuomet 
sutinka su savo patarėjų nuo-

rus ir darbą suprantančius dar
bininkus bei patikėtų jiems sri
čių vadovus. Nesvarbu, kad iš to
kių bus ir demokratų partijos 
žmonių, svarbu, kad dirbtų kraŠ 
to gerovei, infliacijos ir rėceri- 
jos sulaikymui ir Amerikos vals 
tybinio prestižo, karinės galios, 
apsiginklavimo reikiamai aukštu 
mai.

Yra rimto pagrindo teigti, ra
šo komentatoriai Mashek ir Wa
tson, kad iš pasikalbėjimų su 
Reagano smegenų štabo nariais 
Richard Allen, prof. Ralph Gold 
man ir Edwin Meese,, vadova
vusiais Reagano rinkimų strate
gijai. 'jog kandidatų į kabinetą 
ir prezidento patarėjų štabą ir 
kitas aukštas vietas yra suplau
kusių šimtai. Nereikėtų nusteb
ti, jei prez. R. Reaganas savo ka 
binetą ir štabą sudarytų iš jam 
pažįstamų ir patikimų Kaliforni
jos politikų veteranų, talkinin
kavusių jam du terminus val
dant kaip guvernatoriui Kalifor
niją politikų iš Nixdno-Fordo 
prezidentavimo eros ir vieno ki
to pasirinkimą iš demokratų par
tijos nuosaikesnio politiko ar ir

monėmis ir patarimais. Jis nori pasirinkimu vieno kito ir iš nąu-
Sudaryti savo adminishtracijos 
štabą ir vyriausybės kabinetą, 
kuris būtų išbalansuotas, atseit, 
kad valdžios aukštose vietose

dęšiniojo sparno konservatoriai

"i. J ' »'•' - —■ - ---- =
h? / ‘Šiam skandalui ^aiškinti, nuraminti visuomenę ir 
daugeli šio žurnalo skaitytojų ramovėnų ir šaulių, būti-' 
nai reikia, kad “Kario” redaktorius atsilieptų ir paaiš
kintų, o kartu užtikrintų, kad daugiau tokių rašinių šia
me žurnale nebebus. -Be to, visuomenė turėtų žinoti, kieno 
“malone” toks rašinys buvo atspausdintas? Nejaugi su 
p. Z. Raulihaičio pritarimu? Jei taip, būtų aišku, kur 
šis žurnalas atsidūrė. .

Toks nelemtas proveržis prieš musų laisvinimo veiks
nius kelia dar vieną klausimą, šauliai visada akcentavo 
ir ne kartą viešai yra pareiškę “Mes su ALTa ir VLIKu!” 
Ar šis pąškvilinis rašinys “Kario”.žurnale;būtų ženklas, 
kad jie tokio savo nusistatymo atsisako?

Neverta šio rašinio turinio nagrinėti ar rašyti jam 
kritiškus komentarus, nes jis visiems aiškus ir be to. 
Tiesa, iš rašeivos pareikštų kai kurių užuominų atrodo, 
kad jis favorizuoja LB-nę. Nemanau, kad ji jo palan
kumą laikytų sau garbe. Mano nuomone, jos vadai turėtų 
pakelti prieš jį balsą, jei jie yra kartu su mūsų laisvini
mo veiksniais. Jų tyla bei nereagavimas dėl to reikštų 
jų pritarimą rašėjui niekinti- mūsų laisvinimo veiksnius. 
Būtų aišku, kad tokie ir panašūs agentėliai yra ir LB-nės 
vadams priimtini. Gal kas bandys aiškinti, kad tai sėdin 
čio “karčiamojė” ir alų girkšnojančio pliauškalai.

Aišku, tat nevertėtų reaguoti. Taip, jei tai būtų- tik 
girtuokliaujančio pliauškalai, nereikėtų atkreipti dėme
sio. Bet kyla klausimas, kodėl toks rimtas, aukšto kultū
rinio lygio žurnalas juos be jokios redaktoriaus pastabos

okupanto samdiniais šalininkas. Taigi, autoritetai yra atspausdino? Tat, tylėti negalime, nes tai didelis skan- 
labai menki. Mūsų spaudoje jų veidai jau buvo atidengti, dalas. A. Svilonis

jasnės šių dienų gadynės politi
koj prasimušusio asmens.

VALSTYBĖS SEKRETORIUS,

Valstybės sekretoriaus parei
goms pirmenybė yra gerai ži- 

'nančiam ir susipažinusiam su 
tarptautinės politikos raidos rei
kalą js. Toįkių'yrą žinomasis ka
rys,' nenaujokas ir užsienio poli
tikos reikaluose Alexander Haig; 

C'5 metų amžiaus ir geros sveika
tos vyras. Tolimesnėje eilėje .dar 
minima Shultz, Connally, Rums 
felcl. Kaip žinoma jam teko va
dovauti prezidentūrai, kada prez 
Nixion^s - buvo tokioje, kritiškoje 
padėtyje Watergate supintame 
skandale, kad prezidento parei
gas viceprezidentas Fordas pe
rėmė ne iš Nixono, bet iš jb pa
tarėjų štabo virširiinko gėn. A. 
Hąig. į ' -

Naujo prez. Reagano laikino
je būstinėje Kalifornijoje kan
didatų į gynybos sekretoriaus 
vietą yra pakankamai daug pa
vardžių. Tačiau pačiu rimčiau
siu kandidatu numatomas buv. 
Nixono laikų gynybos sekreto
riumi Donald Rumsfeld, iš Illi
nois, ir sen. Henry M. Jackson 
(D-Wash,). Toliau dar minimi 
kandidatai: A. Haig, Weinber
ger, J. Connally. Jei Reaganas 
laikysis balansuoto savo kabine
to principo, tai pirmenybę į gy
nybos sekretoriaus vietą turi nuo 
saikusis demokratas senatorius 
Jacksonas. Jis nuo seniau yra 
žinomas kaip JAV saugumo ir 
karinių jėgų stiprinimo šalinin-

(N-kelta į penkta puslapį)

A. A. INŽ. KAZĮ KARAZIJĄ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Rašo SENAS BIČIULIS

(Tęsinys)

Inž. K. Karazija
'Nepriklausomo gyvenimo pradžioje Lietu

vos valstiečių liaudininkų sąjunga buvo didžiu
le, v’same krašte turėjusi daugelį kuopų, tautinė, 
liberalinė, demokrątiųe organiząciją. Jos veiklos 
i r kov-9 metodą’- bei taktika visuomet buvo rami, 
kultūringa, nepripažįstanti jokio smurto, jėgos 
naudojimo ai- kokių nors perversmų. Su savo poli
tiniais priešais tuvo vedama žodinė, argumentais 
ir įrodinėjimais paremta kova. Liaudininkų par

tija buvo labai skirtinga nuo mūsų vėliau pažįn-. 
tųjų svetimųjų totalistinių, teroristinių, diktatu-' 
rinių politinių partijų, nuo kurių taip baisiai nu
kentėjo lietuvių tauta.

Liaudininkų ideologijos šaknų reikia ieškoti 
gana tolimoje praeityje, tose šitmemčiųs truku
siose Lietuvos liaudies, baudžiauninkų kovose su 
savaisiais valdovais, ponais ir dvarininkais, o ne
retai dar ir su svetimaisiais, šios ideologijos pa 
grindiniai principai labau buvo išryškinti tauti
nio atgimimo metu “Varpe”, “Ūkininke” ir kituo
se varpįnįnkų leidiniuose, leistuose Rytprūsiuose. 
Tad liaudininkai ir laiko dr. Vincą Kudirką vienu 
svarbiausių savo ideologinės srovės pradininkų 
arba pirmtakų. Jam talkininkavo ir vėliau jo dar
bą tęsė dr. Kazys Grinius, Povilas Višinskis, Jo
nas Vileišis, dr. J. Staugaitis ir daugelis kitų var
pininkų, kurie 1902 m. suorganizavo Lietuvių de
mokratų partiją. 0 “Ūkininko” ir kiek vėlesnio 
“Lietuvos Ūkininko” bendradarbiai ir skaitytojai 
1905 m. Didž. Vilniaus seimo metu sukūrė Vals
tiečių sąjungą. Taigi, ilgoką laiką buvo veikiama 
dvieipis šakomis, kol 1922 m. iš jų abiejų buvo su
daryta vieninga Lietuvos valst. liaud. sąjunga.

Velionis K. Karazija į liaudininkų eiles atėjo 
netiesiogiai, bet per Lietuvos jaunimo sąjungą ir 
per moksleivius varpininkus. 1910 m. prie “Lietu
vos Ūkininko”, Vilniuje leisto savaitraščio, buvo 
pradėtas leisti specialiai jaunimui skirtas mėnesi
nis priedas “Jaunimas”. Tai davė akstiną Lietu
vos kaimo ir miestelii) jaunimui burtis į savo at

skirą organiząciją, kuri ypač išaugo pirmajame 
nepriklausomo gyvenimo dešimtmetyje. “Liet. 
Encikl.” XVI tome rašoma, kad demokratiniais 
laikais Lietuvos jaunimo sąjunga turėjusi arti 300 
skyrių su maždaug 30.000 narių. Ji turėjo chorų, 
orkestrų, daug bibliotekų ir net vienas kitas sky
rius savo namus.

Tos jaunimo sąjungos šūkis “Švieskis ir 
šviesk!”, matyt, imponavo anų laikų jaunimą ir 
j?s tebebuvo aktualus, nes jaunimo tarpe tuomet 
dar pasitaikydavo analfabetų. Tad ir nešė jauni- 
miečiai šviesą į Lietuvos kaimus. Be to, kaip at
spara prieš labai intensyvų ateitininkų organiza
vimą, Lietuvos aukštesnėse mokyklose pradėjo 
steigtis ir moksleivių varpininkų būreliai. Moky
damasis Rokiškio gimnazijos vyresnėse klasėse, 
Kazimieras prisidėjo tokį moksleivių varpininkų 
būrelį suburti, o per vasaros atostogas jis uoliai 
talkininkaudavo Jaunimo sąjungos skyriams Ku
pišky ir aplinkiniuose miesteliuose jų kultūriniuo
se darbuose. Bent porą kartų jis buvo išrinktas 
ątstovu dalyvauti Lietuvos jaunimo s-gos ir moks
leivių varpininkų konferencijose Kaune.

» Pradėjus Kazimierui studijuoti, jam nerei
kėjo svarstyti į kokią studentų organizaciją stoti. 
Jis tuojau pirmaisiais metais įstojo į stud. “Var
po” draugiją, o kai grupė aktyvių stud, varpi
ninkų 1928 m. pradžioje įsteigė “Žalgirio” korp!, 
Kazimieras buvo vienas iš steigėjų, ši studentų 
varpininkų korporacija niekuomet nebuvo labai 
didelė, jos narių skaičius paprastai buvo apie

25-30, bet ji suvaidino gana žymų vaidmenį ne tik 
vienų varpininkų gyvenime ir veikloj, bet ir visos 
studentijos, nes žalgirietis Balys Širvinskas bent 
porą metų buvo Vytauto Didž. universiteto stu
dentų atstovybės pirmininkas, o kitas žalgirietis 
Antanas Kučys buvo pirmasis Vilniaus universi
teto studentų atstovybės pirmininkas. “Žalgirio” 
šefas visą laiką buvo Mykolas Sleževičius. Iš šios 
korporacijos eilių išėjo keli profesoriai, du litera
tai, ypač daug teisininkų, ekonomistų, keletas in
žinierių bei gamtininkų ir matematikų.

Okupacijų metais vėl iš naujo atgimė Lietu
vos valst. liaudininkų sąjunga, bet veikti, žinoma, 
tegalėjo tik pogrindy. Vienas iš svarbiausių jos to 
meto žygių buvo pirmojo Lietuvoj slapto rezisten
cinio reguliaraus laikraščio “Nepriklauma Lietu
va” išleidimas. Pirmasis jo numeris pasirodė 
1941 m. pabaigoje ir ėjo keletu metų. Iš viso buvo 
išleista arti 50 numerių ir per rūpestingai suda
rytą platintojų tinklą tūkstančiai “Neprikl. Lie
tuvos” egzempliorių pasklisdavo visoj Lietuvoj. 
Šis slaptoj spaustuvėj spausdinamas mažo forma
to laikraštis daugelio buvo laikomas lyg visos Lie
tuvos rezistencijos oficiozu.

Po Antrojo pasaulinio karo pabaigos liaudi
ninkai tęsė savo veiklą Vokietijoj ir dar vėliau 
čia Amerikoj.

(Bus daugiau;
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ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA

“Jis surinko juo* į vieta, kuri hebraiškai vadinama Armagedon"
(Apreiškimo 16:16)

20. Dar keisčiau atrodė Viešpaties meilės filosofija, kurios jis 
laikėsi taip griežtai, kad jih visai nesipriešino tiems, kurie jį 
nutvėrė ir užmušė. Visi didieji praeities valdovai iki pat šių laikų 
laimėjo savo sostus ir palaikė savo valdžias uoliai kovodami 
prieš visus pasipriešinto  jus. Jėzus gi visai nesigynė, nei neleido 
savo mokytiniams jį ginti. Ant jo neapginto's galVos krito jo pa
vydinčių priešų kerštas ir jis buvo paguldytas kape.

Bet Dievo planas neliko neįvykintas. Apaštalas Povilas sako, 
kad meilė niekuomet nesibiagia (1 Korintieėiams 13:8). Jėzus 
noringai atidavė savo gyvybę kaip pasaulio Atpirkėjas, nes jis 
tikrai mylėjo savo neprietelius.

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

1

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaaMi retai CreMnuntty klinika* 
Madfciiwa direktorius

VALANDOS: 8—8 darbo dienomla ir

Tat: 562-2727 arba 562-2729

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

OPTOMITR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Tikrina aki*. Pritaiko akiniu* ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos felefu 448-5545

A “Lietuvos Aidai”

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street •
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo priešmetinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 2 d., 1 vai. po
piet Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalu aptarti ir bus 
renkama 1981 m. vaidyba. Po susi
rinkimo bus vaišės. A. Kalys

...Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks penktadieni, 
gruodžio 5 d., 1 vai. popiet, Anelės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi būtinai atsilankyti, nes teks 
daug svarbių reikalų apsvarstyti, be 
to, bus renkama nauja 1981 metams 
valdyba.. Po -susirinkimo -bus vaišės.

A. Kalys

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

vardu, J. Mackevičius — BALFo • 
vardu.

Pasirodo, St. Lukoševičius pri
klausė ir Jėzaus vardo draugi
jai. Apie 20 narių susirinko ir 

: su visais laidotuvių išvakarėse 
sukalbėjo maldas už savo uolų 
narį; drauge buvo ir kan. V. Za
karauskas.

Lapkričio 25 d. kan. V. Zaka
rauskas koplyčioje sukalbėjo su ' 
visais dalyviais maldas ir paly
dėjo į šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią Mar- 
cpiette Parke. Gedulingas šv. Mi
šias atnašavo kan. V. Zakaraus- , 
kas ir pasakė pamokslą. Koply
čioje pamainomis uniformuoti 
šauliai —vyrai ir moterys— ne
šė garbės sargybą. Prie karsto 
buvo valstybinė ir šaulių vėlia
vos. Bažnyčioje prie karsto vien 
vyrai nešė garbės sargybą; prie 
karsto buvo abidvi vėliavos.

38 mašinos, per 80 asmenų pa
lydėjo į šv. Kazimiero kapines. 
Maldas sukalbėjo ir palaimino 
karstą kan. V. Zakarauskas. Su- 

I giedota “Marija, Marija” ir Tau-

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIV KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME — 

1729 South Halsted Street, Chicago 

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

MŪSŲ MIRUSIEJI
tuvoje sesuo Teklė; Amerikoje, t ^Os himnas- Vytauto Didž. šau-!

> v. . . . - - Im _ TT T* _ ___ _
Lapkričio 22 d. rytą mirė St. 

Lukoševičius, sulaukęs 66 metų 
amžiaus. Amerikoje išgyveno 
31 metus. Buvo kilęs iš Radvi
liškio apylinkės.

Paliko nuliūdusi žmona Mari
ja, pagal pirmą vyrą Garbavo- 
jienė, gimusi Kuklinskaitė; po
sūnis J. Garbavojus, okup. Lie-

DR. VYT. TAURAS ’ į 
_ GYDYTOJAI. IR CHIRURGAI Į 
toadra praktika, ipa«. MOTERŲ litas.

Ofisas 2452 WUT firta CYRORT. i „ .
M Brighton Parko i-ietuviy Motery

’ klubo priešmetinis narių susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, gruodžio 4 d., Į 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, j 
4500 S. Talman Avė. Narės prašo
mos atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir bus renkama 
valdyba 1981 metams. Po susirinkimo 
bus vaišės. E. Strungys, rašt.

OHSO VALu pint- antrai, tračtat

P ŠILEIKIS, O. B
(»THOPE)Afi-PROTEZISrASl ..Chiea9<» Lietuviu Suvalkiečiu drau- 
AMrttiJ - iZZnKtTL1 glJOS pnesmetims narių susirinkimas

* įvyks penktadienį, gruodžio 5 d.. 6 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir bus 
naujai 1981 metų kadencijai valdybos 
rinkimai. Po susirinkimo — vaišės.

E. Strungys, rast.

Aparatai - Protoai. Med. ban
dažai. Speciali pagalba hOleore 
‘.Arch Supports) ir L t

tt$0 Wret 63rd K Chlcag*. UL 4M29 
Tehf.: PRrepMt mrm

FLORIDA REAGANAS SIEKIA “IŠBA
LANSUOTO” KABINETO

rimčiausiu kandidatu Allan. Gre 
enspan, Charles Walker, William 
Casey, buv. Exsporto-importo 
Banko viršininkas.

Prekybos sekretoriumi mini- ' 
mas COP partijos pirm. B. Brok.

Švietimo ir mokslo—Corolyn- ’ 
Warmer iš Arizonos; Energijos- 
kong. David. A. Stockman (R- 
Mich); Sveikatos ir patamavi- 
mo-Health and Human Service- 
Bob Carlson, Thomas Sowell, 
sen. R. Schweiker (R-Perm); 
Housing and Urban Develop
ment kong. Thomas Evans (R- 
Det). GPO pirm. Brok, Drew 
Luiwis ir Peoria burmistras R- 
Carvey; Vidaus Reikalų kong. 
John Rhodes iš Arizinos ir Alias

i kos gubemr. Jay S. Hammand; 
i Darbo-Labor - Arthur Flecher 

(juodukas), Betty Murphy; Slap
tosios tarnybos CIA direktorius- 
William Casey, buv. Reagano 
rinkiminės kovos pirmininkas ir Į 
Antrojo pasaulinio karo slapto-, 
sios tarnybos karininkas; Žemės Į 

' Ūkio-llinois Agriculture sekre- 
tary John L. Block; OMB-Offi- 
ce of Management and Budget- 
Caspar Weinberger, dirbęs anks 
čiau tokį darbą; Vyriausias pro
kuroras — William French

i Smith ar William Clark.

ok. Lietuvoje ir Australijoje 
daug giminių ir pažįstamų.

Pašarvotas buvo savo kaimy
nystėje St. Lakavičiaus koply
čioje. Lapkričio 24 d. kan. V. Za
karauskas sukalbėjo maldas. 
Garbės sargybą nešė šauliai, nes 
jis priklausė šaulių Sąjungai. 
Sugiedota “Marija, Marija”.

Organizacijų atstovai atsisvei
kino su savo pareigingu nariu. 
Pirmas atsisveikino šaulių Są
jungos vardu J. Mackonis; po to 
atsisveikino St Vanagūnas Pen
sininkų draugijos vardu, J. Skei
vys — Namų sav. s-gos vardu, 
lg. Petrauskas — B. Liet. B-nės

lių rinktinės vadas V. Išganaitis : 
nuo karsto tautinę vėliavą nu
ėmė ir perdavė žmonai Marijai 
kaip Tėvynės meilės simbolį.

šeima, palaikydama tautines 
tradicijas, pakvietė dalyvius pie
tų į Gold Coast restoraną ant 
71-osio's gatvės.

Bažnyčioje vargonais grojo
< muzikas Kalvaitis, giedojo A. 
Brazis..

Padėkoję, skirstėmės į namus 
netekę savo uolaus ir malonaus 
organizacijų veikėjo.

Uniformuotų šaulių dalyva
vo 28. Karstą nešė uniformuoti 
šauliai su vėliavų palyda.

K. Paulius

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

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

VLADAS STANKA

KAS TAI YRA “AS ESU”?

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

4330-34 SO, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. G K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo i

5025 CENTRAL AVK
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Atkelta iš 4 psl.

kas ir tos srities senate įstatymų 
pravedimo rėmėjas.

KITI KABINETO NARIAI

Finansų sekretoriumi minima;

i BALTŲJŲ RŪMŲ' SĄTABAS

Vyriausiu štabo viršininku — 
James Baker ir nariais — Erin 
Meese III, sen. Paul. Laxalt, 
J. Connally ir kit.

C. Tauragė

(Tęsinys)

Net pati Dievo sąvoka tam, kas 
tiki, atsiranda pavojuje, ir Ril
ke, kuris buvo egzistencializmo 
reiškėjas poezijoje, duoda šitai 
baimei išraišką:

Was wirst du tun, Gott, wenn 
ich sterbe?

Ich bin dein Krug (wenn ich 
zerscherbe?)

Ich bin dein Trank (wenn ich
. verderbe?)

Bin dein Gewand und dein 
Gewerbe,

Mit mir verlierst du deinen 
Sinn.

(Ką veiksi, Dieve, kai aš mir
siu ir nebūsiu?

Aš Indas tau esu (o jeigu aš 
sudušiu?)

Gėrimas tau. esu (o jeigu aš 
išdžiūsiu?)

Esu- aš Rūbai tau ir Amatas 
tavasis,

Mane praradęs, prasmę tu pra 
rasi.)

Tokiu būdu egzistencialistui 
mirtis nėra tik asmens likimo 
dalykas, bet tai yra pasaulio 
katastrofa, kai viskas griūna ir 
skęsta tamsumoje. Todėl mir
ties būtinumas yra besiartinan
čio viską apimančio ir vardo ne
turinčio NIEKO būtinumas.

Pirmuose Heideggerio ir Jas
perso raštuose išis klausimas bu
vo tarp kitko paminėtas. Tačiau 
visa jų galvojimo sistema ir jaus 
mų struktūra privedė prie to, 
kad “Nieko’ sąvoka pradėjo rei
kštis vis stipriau ir aiškiau. Pats 
Heideggeris savo įžanginėje pa
skaitoje “Kas tai yra metafizi
ka?” (1929) prie keturių jau mi
nėtų būties sąvokos žymių pri
dėjo dar penktą

(Nukelta į šeštą puslapį

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1 M tf 1410 S0* 50th Ave-»
♦ Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA -

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Gen. T. Daukanto Jūrų šaulių 
kuopos nariui

MYKOLUI MIKĖNUI

Apdraustas perieraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 3763996

mirus,
jo žmonai Zuzanai Mikėnienei, giminėms ir artimiesiems 
skausmo valančioje reiškiame giliausią užuojautą.

KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

MYKOLAS MIKĖNAS

Chicago!

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: YArcs 7-3401

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

SOPHIE' BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 
1490 HL A. AL

Liotuviv kalba: kasdien nuo pirmt- 
dieflio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Talof.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

aa

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

e JEAN VANCE ir GEORGE SORTNT

Aikštės automobiliams pastatyti

Gyv. 5000 S. Talman Ave^ Chicagoje
Mirė 19X0 melų lapkričio 29 d. rylą, sulaukęs 60 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Anykščių valse.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Susanna. Lietuvoje sesuo Bronė 

Jurkėnienė su šeima, bei kili giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Priklausė gcn. T. Dankanto Jūrų šaulių kuopai.
Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioje, 1330 So. 

California Ave.
Trečiadienį, gruodžio 3 d., 10 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.
j Visi a.a. Mykolo Mikėno giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona, sesuo, giminės.

laidotuvių direktoriai: Dovydas Gaidas ir Geraldas 
Daimid. Tel. 523-0110.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArda 7-1138 - 1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET ' REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, BL 974-441#

3354 So. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911
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ALGIRDAS GUSTAITIS

FILMŲ PASAULYJE
DUOKLĖ

•Qčia žvilgsnius, tai jį truputį ner-
3

Narnai, Žema — Pardavimu] 
MEAL ESTATE FOR SALS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PreiidentM

N*msl, tam* — Pardavimai . 
REAL ESTATE FOR SALI *

BUTŲ NUOMAVIMAS
• namų pirkimas • pardavimas • valdymas 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774?

bant keltuvu į ligoninę. Tarp 
40 jo vaidybos filmų paminėtini 
Under the Yum Yum Tree, Ir
ma La Douce, The Apartment,1 
It Should Happen to You, Some 
Like it Hot, The China Syndro-! 
me, The Front Page. Už Save 
the Tiger gavo Oscąr'ą — au^s-1 
čiausią Hollyvood’o filminį žy-Į 
meni, greta Hollywood Foreign 
Press Association Golden Glo
be.

Lee Remiek, kaip fr Jack Lėm 
mon, visad teigiama filmuose 
vaidybiniai. Puiki veikaluose 
The Long Hot Summer, Sanc
tuary, Anatomy of a Murder, 
The Detective, No Way to Treat 
a Lady, The Europeans ir kt- 

j 1962 m. vaidino su Jack Lem
mon puikiame filme Days of Wi- vina ir sykiais nepataiko maistą 
ne and Rose. Po tokios pertrau
kos— su Jack Lemon -vaidyboje 
— vėl drauge šauniai pasirodė.

Jų pasimetėliškas sūnus Rob-;
I by Benson vaidyba pradėjo do-! 

t Įvairiausiai pasimetęs turtuo- , mėtis sulaukės keturius metus,] 
Jis (vaidina Jack Lemmon) te- • nors tokiu teigimu kai kas abejo i Century Fox. Autorius Bernard 
‘besimeilikauja su buvusia žmo-Į ja. Vaidino filmuose Jeremy,] Slade.
•na (vaidina Lee Remiek), kuri į Ode to Billy Joe, Ice Castles,! 
iištokėjusi už kito.-Tokiame pa- One on One, Die Laughing, Lu- 
Jeistuvnamyje auga ištaigose pa- cky Lady, Godfather II. Drau- 
■'kvaišęs sūnus (vaidins Robby ge su savo tėvu Jerry Segal ra- 
Benson). Tiktai vaidinimo pa-j šė dainas ir vaidinimus vos sri- 
jbaigoje jisai pradeda suprasti i laukęs keturiolikos metų 
;savo tėvus. į Taigi, į spaudos konferenciją
į Tokiais veikalais gadinama ne : Lee • Remiek atėjo tamsia, ap-. 
’tiktai amerikiečių visuomenė, tempta, be rankovių bluskute.- 
:bet ir ■ milijonai filminių žiūro-1 
vų. Esminiai žalingos idėjos, Į 
perduotos filminių garsenybių. 
gerai surežisuotame veikale, 
•minias žmonių, ypač jaunuolių, 

•‘toliau stumia pasimetimo, šeimų ■ 
ardymo, ištvirkavimo, tėvams i 
prieštaravimo, visuomenės ar
dymo stiprybėm Antrine prasme

Teatminei scenai Bernard Sla
de parašytas vaidinimas “Tribu
te" (Duoklė) patiko amerikic 
čių ž ūrovams. Toje draminėje 
komedijoje nagrinėja pasimetu- 
sios šeimos nesklandumus.

Teatre vaidinęs Jack Lemmon 
mielai sutiko pasirodyti to pat» 
vardo filme- Veikalas kiaurai 
amerikietiškas: jų sūnus pirmu 
sakiniu, antru žingsniu priešta-j 
rauja, kaip ožys šoka priše tėvą. ■ 
Kaip gi, tėvas nesuprantąs sū
naus. Betgi veikale nenagrinėja- 
ma pagrindinė vaiko padūkimo 
priežastis: išlepinimas, visko tu
rėjimas, meilikavimasis su tėvo 

‘ njeilužėmis jaunuolį išpaikino 
riki padūkimo.
| ‘Šitokiu pasimetimu paleidus
į idėją, nesunku ją narplioti kaip t 
į nori, nes visad būsi naujas, neti
kėtas. Kiekvienas logiškumas at
rodys keistai.

į burną.
Lee Remiek turi vaikus 21 ir 

19 metų, nors ji atrodo kaip dvi 
dešimkė. Gyvena Anglijoj su vy
ru K;p Gawans.

Filmą “Tribute” paleido 20th

(Atkelia iš 5-to psl.)

Bulis re.škia: būti-nukreip-• 
tam į Nieką” (Da-Sein heisst: 
Hineingehaltenheit in das Ni- 
chts).

Savo veikale “Apie tiesą” Jas
pers pripažįsta, kad po “ribos ’

i situacijos” veda ne tik į būtį, bet ’__________ __ ______________________________________
ir į Nieką. i ' PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

Ypatingai Stipriai šita konce- j ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.
prija yra pabrėžta Prancūzijos i _,£l VISŲ INFORMACIJŲ kreiptis Į:
filosofo-rašytojo, egzistencializ-

■ mo atstovo, Jean-Paul Sartre 
j (gimęs 1905 m.) raštuose. Jis 
į išranda, kad gyvenimas yra as- 
I meniška avantiūra, neturinti
■ mažiausio pasisekimo šanso. Jau 
pats mūsų galvojimas išsemia

■ mūsų egzistenciją. Kiekviena 
j būsena, kaip fenomenas, kaip 
. “dalykas dėl savęs”, neturi jo

in. sukakties proga, atsiuntė svei kio kito tikslo ir kitos tikrovės, 
k’nimus bei gerus linkėjimus ir kaip save sunaikinti. Egzistenci- 
juos atlydėjo $10 auka. Dėkui jos pačiam centre, kaip tamsią 
už visa tai ir už nuolatinę para-, skylę supuvusiam daikte, Sart- 
mą.

— John . Baron iš Hamiltono 
prie prenumeratos pridėjo de
šimkę Tėvo batams- Dėkui.

j re mato Nieką, kuris yra būtina 
' sąlyga, kad mes galėtume su- 
I prasti egzistencijos realybę (II 
j faut que le Neant soit donnė au 
j coeur de I’Etre pour que nous

— Leokadija ir Vladas Matu-' puissons saissir ce type particu- 
leviČiai iš Brighton Parko, kartu Her de realite). Sartre'o parna
su metine prenumerata ir gerais i tinis veikalas, išleistas 1943 me- 
linkėjimais, atsiuntė $20 auką.1 tais, yra pavadintas “L’Etre et le 
Dėkui. j Neant” (Būtis ir Niekas). Ne-

tz t 4 7i# * v. . 1 būtų didelės klaidos pavadinti jį— Viktorai Motasis įsunktas (<T , „. r,„T. . . „ .... t L’Etre ėst le Neant” (“BūtisLietuvių Respublikonų Cicero] 
t • • • • i t yia. iMįvijas )•skyriaus pirmininku, Charles 

Genis, Kazys Žilėnas ir Algirdas! Artame Niekas , prie kurio 
F. Kasparas — vicepirm., Sta- Į mus Priveda Vakarų filosofija, 
sys Dubauskas ir Bronė Motu-' SaHma rasti tam tikrą analogi- Į 
šiene sekt, Irena Pranskevičienė. 511 ttosofijo^irvana”.

! ir Sofija Palionienė ižd. j Tač,au neSalima nepastebėti šių
į ; i dviejų sąvokų milžiniško skir-

rikoje ne tik nesmerkiamas, bet' . — Prel. Pranciškus M. Juras, • tumo. .Rytuose Nirvana nėra pri _
* savotiškai-globojamas. Kadangi Alkos muziejaus steigėjas, mirė • verstinis dalykas; ji surandamai 

tas vaidinimas yra sunkiausias.1 Amerika yra didžiausia, įtakin- Į lapkričio 2-ra d. Putnamo ligo-Į laisvai,' po gilaus mąstymo, po 
i, turtingiausia laisvojo Į ninėje. Velionis buvo gimęs 1891 visapusiško apsvarstymo, po ii-

Turėjo in sijoną. Visiems sakė 
labas, labas, kaip laikotės, nors 
beveik nieko nepažįsta.

Juok čia kalba smarkiai, labai 
judina rankas, veidą, praiposk 
Sako: žiūrovui atrodanti papras j

PERSISKYRUSIŲ VAIKAI
Juo Amerika moderniškėja, 

tuo labiau smunka morališkai. 
Dabar daugybės jaunuolių dvie- ] 
se gyvena nevedę iki atsibosta. 
Po metų ar kitų — pasikeičia 
sugyventoj ai, tarsi nuomininkai. 
Rimtai apsigalvojusieji ir vedu
sieji dažnokai persiskirta ir .to
kių yra netoli 50%. Taipgi,' apie 
pusė vedusiųjų.'

Tokio stiliaus gyvenimas Ame

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

; Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. j
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton J 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-į M 
duoti. Neaukšta kaina.

ELEKTROS ĮRENGIMAI t
PATAISYMAI |

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

zepirm., o ta-j — ------- ------ ~ -------- J 7 į
Bronė Motu-! SaIima rasti tam tikrą analogi- 1• b-_ -d.u... _ Zbb-.- ____ ”

Notary Public

Insurance, Income Tax

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

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Tel. 523-8775

Stebėdamas savo filmus linkčio-. giausia.
jo kas galėjo būti geriau. Ge- pasaulio valstybė, tai jos įtaka m- birželio 16 d. Lietuvoje.

tai yra komunistinė idėja: griau riausius filmus tikrai sunkiausiai likusiam pasauliui labai žymi .v. r. —— — • J- 1 1 ■ • _ ____ * J 11   _ .ii kas yra, nieko neduoti gėrės- pagaminti; tokie atima apie du 
pjo. Sugriovus pakišti savo idė- metu darbo po 24 valandas per 
ją,'kuri, nors ir kvailiausia, gali parą. Dabar jau žino, kad su juo
būti priimta išganingiausia. parengtas filmas bus geras. Anks

Į spaudos konferenciją Jack čiau filmui užteko dviejų inili- 
Lemrrion atėjo traukdamas pyp- jonų, dabar be aštuonių milijo- 
kę, neužsegtais marškiniais. Jis 

filminė garsenybė, vertas iš- ’
jasos studijos ar knygos vien jo produseriams. Dažnai jam ten- 
i vaidinimų, gyvenimo aptari- i ka valgyti kokiame restorane

. ‘     < • • 1 n A m Z • • 1 I. • . r • -r-r. -i ‘ •

nu dolerių geresnio filmo nepa
gaminsi, ir tai žinoma visiems

Tolygiai amerikietiški supuvi-' 
mai priimami kaip kultūrinės įuojame 
puoselenos daugeluyje kitų vals-I 
tybių. |

Filme “Children of Diverse”;
(Persiskyrusių vaikai) autorė ir 
direktorė Joanna Lee labai nūs-j 
tebino duodama ne tik morališ-’ 
kai nenusmukusį veikalą, bet •

— Dengiame ir taisome visų 
rūšių stogus. 'Už darbą garan-j

■ ir esame apdrausti, j 
ARVYDAS KIELA, 434-9655

gų ieškojimų. Su panieka pašau- j 
liui, kaip gyvenimo melų ir iliu- Į 
zij u demaskavimas, kaip nepa-] 

j siekiamoji aukštuma, kurioje 
1 dvasia pasikelia virš viso, kas 

(Pr ) I Priklauso žemei ir pasauliui, at
eina Nirvana, kaip didysis žmo-

We'll help you make the right move.

NaGHSOšHOOD
REALTY GPOUP

GENERAL REMODELING į 
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. KKhie Avenue 

Tel. 776-85C5

warns. Gimė 1925 m. motinai sku kur nors provincijoj. Visad jau-, narkotiku, piktybių. Dar keis-i 
______ -v. • • t i l

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
-T ,. • .
Naujienose gahma gaūti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ii 
susirūpinimą ___ ____ _____ _____________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

Minkštais viršeliais, tik ________ ____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1733 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra Beuiausi., didžiausia ir turtingiausia lietuviu rratemalinė or« 

ganiaacija, lietuviams ištikimai Ūmaujanti jau per 92 metus.

SLA —atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuną 
darbus dirba.

‘ SLA —išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugai gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopi) vyra visose Lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopi) veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N<w York, N. Y. 10061 

237 W. 20th St.
Tai. (112) 543-ni«

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo-

TIESOS KELIAS
Ar daug keliu veda į dangų ?] ’os Niekas nePrašytas sve- 

---------- ------ __t . f Kaip pažinti ir alskirti Trisos čias, priverstinė negerovė ir pa- 
jame nėra jokio sekso, žudymų, Kelia? i baisa, viską griaunanti katas-

~ ’ ’ Į Šį antradienį 8:45 vai. vakari Nirvan°je žmogus
čiau — ir teigiamiau — veikalas radijo banga U50 AM kAlbėsime į nugali likimą. Vakarų Nirvano- 
įdomus, gyvas, patrauklus, tu- §ia idomia {eina per «Uetuv0S! je likimas nugali žmogų, 
rintis naujoviškumo.. Tai -reta Aidus” I (Bus daugiau).

- I Pcntkadienį -1:23 vai. po pietų .Vadina Barbara Fe don, Lan-■ g hie Earcus ;
ce Keram, Staneey Welkm, Car;Sj[e ..Gerai> kada ..na. 
min Caridi ir kiti, visi n?PaŠar‘1 ]iaujį”

j Parašykite mums, pareikalau- 
. darni knygelės “Kaip atgimti iš

1 ZS1 į naujo”. Prisiusime dovanai.

sėją filminiame pasaulyje. Pa-, 
leido Christiana Productions. ' 
Produseris Charles B.
mons.

(Bus daugiau. )
LĮ 
i

Mūsų adresas:

Lithuanian Ministries, 
P. 0. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. GO 154

Į gaus išvadavimas nuo likimo pan savybę Chicagoje ar bet kur 
j čių. Priešingai, Vakarų filosofi- Amerikoje, prašome skambinti 
t • w V > _

I

— Ronald’Rea gano administra 
cija nėra nusistačiusi prie sin
tetinių degalų gamybą, tik yra 
priešinga valdžios sudarytai kor J 
poracijai ir 'ją laiko valdžios įran j 
kiu kištins į privataus biznio rei ; 
kalus.

užeiti j mūsų įstaigą.
Mes visuomet pasiruošę 

jums patarnauti. 
Mes priklausome MLS 
ir turime .kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimai.

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

ar

S&H GENERAL CONTRACTOR
Cement work — pątios, sidewalks, 
etc. Tuck pointing, chimney work. 
Sewer work, electric rodding. Roof
ing — hot roef or shingles. All 
work guaranteed, no job to small.

Call 788-9298

TESTAMENTAI ra

/
DAŽYMAS IR REMODE- 

LIAVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus paimu.

E lauko ir vidaus.
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 6W1 StTMt 
Tai. REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

— Gen. Daukanto Jūrų šau
lių Kuopa paskyrė Naujienoms 
$50 auką ir ją atsiuntė kuopos , 
pirmininkas Edmundas Ven- 
gianskas. Dėkui valdybai ir vi-Į 
siems tos kuopos nariams.

— Kazys Škėma iš Detroito, j 
laimėjęs Naujienų bankete $50 j 
rašo, kad tai buvo jo pirmasis' 
laimėjimas. Ta proga jis atsiuntė 1 
$10 auką. Dėkui.

— Ponia Helen Micevich iš 
Marquotte Parko, Naujienų 66

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdcfmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

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

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’1 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

Išnuomojami 2 naujai atremon
tuoti butai Bridgepofte. Galima 
tuojau užimti. Skambinti nuo 7 
vai. ryto iki 2 popiet: 847-7815

MARQUETTE PARKE išnuo
mojamas miegamas kambarys 
vyresnio' amžiaus asmeniui. Pa
geidaujama moteris. 776-5852

M. ŠIMKUI
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-745G | 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 2 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- i 

tymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY

s

act

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

1 
Change the oil and ' 
filters evary 3,000to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIJA N0RKKKN1

XW8 «Mi 8t, Chlcsco, 10121 • TtL WA M7S1

Cosmos Parcels Express Corp. 
MAHQUIHTE GIFT PARCELS 8ERVIC8 

wai W. «ttk St, Chicago, ffl. 60621. — Tel WA 1'2727

ENERGY 
WISE

WANTED — MALI
Darbini nkų Reikia

F. Zspolit, Aęerrt < 
1108 Y, W. 951 h St 
Evarg. F»rk, III.
60642, - 424-U54 K

Stst* atm Fire wfl CawHy Xompan,

OWNER/OPERATORS
Needed to run 500 mile 
radius of Chicago. 
Diesel Sleepers. Phone:

BOB BOUTCHER
333-3900

' ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V.,BRiZGYS 

2458 W. 69lh St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vai. 
Seštadieniiis nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

“Radio yra puikus dalykas 
—vakar aš girdėjau Tanhoizer”. 

“O, aš neužsiimu su tomis ma
žomis stotimis, aš tik klausau 
Paryžiaus ir Londono”.

Flip: “Diks skaitosi su savo 
žmona kaip su tarnaite”.

Flap: “Nestebėtina, kad jie dėl 
to gerai sugyvena”.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
iki 6 vai. vak. Se^tadien} nuo 

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

Tel 776-5162 arba 776-516J
2649 We*t 63rd Street

Chicago, Ill. 6062J

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, December 2, 1980 F




