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SALVADORO KALNUOSE VALO ĮSIBROVĖLIUS
■ --------

Sausio 21 d. Amerikos Rytų 
Europos Etninės Konferencijos 
(AĖEEC) atstovai susitiko' su 
Warrenu Zimmermann -ir kitais 
JAV-ių Valstybės departamento 
pareigūnais pasikalbėti apie 
Madrido konferencijos eigą. 
Ziniinermanas yra JAV-ių dele
gacijos Madride vicepirminin
kas.

AEEEC atstovai perdavė Zim
merman ui savo etninių grupių 
padėką už JAV-ių delegacijos 
tvirtą poziciją ir Madride pasa
kytas kalbas, ypač tautų apsi
sprendimo teisės tema. Zirrr- 
mermanas pareiškė, kad konfe
rencijos . antroji; fazė gali pasi
baigti jau kovo pradžioje. Jis 
teigiamai Įvertino pirmosios fa
zės a. t s i ekimus. Pavyzdžiui, 
JAV-ių delegacija išvardino dau
giau-kaip 60 asmenų, kurių tei
sės buvo pažeistos; kitų Vakarų 
valstybių delegacijos taip pat 
minėjo persekiojamų pavardes. 

■. 1977.-78 metų Belgrado konfe
rencijoje JAV-ės tepaminėjo še
šias. pavardes, o kitos delegaci
jos tylėjo.. ’ ' ■ ■ ■ '

■ Kalbėdamas apie Afganistano 
užpuolimą, 6 ;Zimrhetnyanas pa
reiškė, :kąAU.ioji,< invaziją savo 
aršumu prilygsjar sovietinei in
vazijai 1. į ’ Pabaltijo; y^įstybes. 
Jis taip pat kalbėjo apie’^AV-ių 
delegacijos “visuomeninių asme
nų” vaidmenį Vertingą įnašą 
padariusi uju - tarpe,. Zimmerma- 
nas‘ paminėjo ir Rimą česoni, 
kuris daug padėjęs redaguojant 
kalbą apie VIII Principą. Iš vi
so, pabaltiečiai ir kitos Ameri
kos etninės grupės buvo tokios 
veiklios, kad JAV-ių Valstybės 
departamentas negalėjo igno- 

* ruoti jų reikalavimų, formuluo
damas Amerikos poziciją Mad
ride.

* * ak

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SU
VAŽIAVIMAS VILNIUJE

Šiandien Chicagoje Įvyks didelės St. Patrick -eisenos. 
Trofikas bus sustabdytas svarbesnėmis.miesto .gatvė-, 

mis, kad nesutrukdytų eisenų.

PABALTIEČIU ĮNAŠAS I MADRIDOKONFERENCIJA
pozicijų redaguoti rankraščius, 
jausli už juos atsakomybę ’. Tai, 
esą, “tuo labiau svarbu dabar, 
kai buržuazinės propagandos 
mašina suintensyvino antitary
binį tarškesį visokiais balsais
ir visokiom kryptim,- kai bur- i 
žuaziniai propagandistai ypač • 
daug vilčių deda į morališkai j 
netvirtus, politiškai nesubrendo- ■ 
sius žmones, tame tarpe ir iš , 
kūrybinės inteligentijos. Anti- 
tarybininkai nesivaržo panau-; 
doti įvairias pinkles”, šepetys 
pagyrė literatūros ir meno vei
kėjus už ištikimybę “tarybiniam 
patriotizmui”.

“Reakcingai nusiteikusius lie- j 
tuvių emigrantus” puolė Visa-j 

' sąjunginės autorinių teisių agen- 
. tūrinių teisių agentūros Lietu
vos skyriaus viršininkas Jonas 
Leikauskas. Jie . “visaip neriasi 
iš kailio” ir , 
binė literatūra vis dar sunkiai 
skiriasi kelią kapitalistinėse ša- ■ 
lyse”. Užsienyje, “mūsų, knygos 
recenzuojamos savaip, ir specia
liai stengiamasi daryti neigiamą 
poveiki leidėjams, kurie apie J 
mūsų literatūrą nutuokia visai dieni Damasko aerodrome trys 
maža«Vi;-Eėikauskas siū^K, rašy- • or^^^ta^'pąkeitę pagrobtame mi jas, iš rankų išmesdavo ant 

tojams,: cliteiį^ros 15 dienų laikytus įkaiU grindų. Oro piratų vadas gyrėsi,
;“pasisakyti, JtadiTfeižsienio spar tus Į iš Pakistano atvežtus ka
poje, apie tokio pobūdžio' recen- j linius bei jų šeimų narius, iš- 
zijas, parodyti, kaip neteisingai, skrido į Libiją.' Iš Įkaitų ir iš 
iškreiptai. vertinama dabartinė Pakistano pareigūnų sužinota 
lietuvių įfteratūra”. žurnalas kai kurios naujos aplinkybės.
“Litva literaturnaja” J turėtu! %, ., . ,, . ,

...Ji Prezidentas Mohammed Zia spausdinti reziume anglu kalba' . ... -1 V ” i ii II lorr onL’ma ri mm ■nnrmcUn -rvo-r
ir jį platinti ir .‘‘kapitalistinių Į 
šalių leidėjų tarpe”, t (Elta)

AFGANISTANO VALDŽIA APGINKLAVO ' PAKISTANO LĖKTUVO (MIKUS •
DAVĖ JIEMS GRANATAS IR SPROGMENIS

DAMASKAS, Sirija. — šešta- sakė, kad grobikai elgėsi neat
sargiai su granatomis: snausda-

KINIEČIAI ŠAIPOSI
IŠ BREŽNEVO

PEKINAS. — Kinijos laikraš
ti šaiposi iš Sovietų spaudos 
iš Brežnevo, kai Sovietų prū-/r

Ugandos agentūros tvirtino, kad 
Sovietų valdžia prašo Salvadoro 
♦vykių nemaišyti su pasimaty
mu su Brežnevu. Sovietų žinių 
agentūros tvirtina, kad Brežne
vas nieko bendro neturįs su Sal
vadoro įvykiais.

Savo laiku . Maskva tvirtino, 
kad ji nieko bendru neturi su 
So'v? Sąjungos'«ir Kinijos pasie
nyje vykstančiais nesusiprati
mais, o jau nuo seno yra aišku, 
kad Sovietų-kariuomenės štabas 
yra informuotas apie kiekvieną 
pasienio šūvį ir Sovietų karo 
jėgų žygį toje apylinkėje. Pana
šiai Sovietų Sąjunga yra dabar 
informuota apie kiekvieną di
desnį maitšininkų įsiveržimą į 
Salva durą. Sovietų valdžia pa
renka perversmo vadus, įsako, 
ką jie privalo daryti ir žino apie 
pasekmės. Vis vien Sovietų pa
reigūnai turi drąsos tvirtinti, 
:kad Brežnevas . nieko nežino 

tT--apre -įvykiusSalvadore. Jeigu 
Reaganas griežčiau laikysis su 
Brežnevu, tai Sovietų šnipinėji
mo 
tus

centras atšauks savo agen- 
iš Salvadoro.

kad buvo apmokytas Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacijos spe- 
cialishi. ■ į . :

VAGIA PRIEMONES
NAFTAI VALtTlJ

DENVER, Golf— Paskutinę 
mis savaitėmis įvairios mąši-tfdš

KARIUOMENĖ NAIKINA KOMUNISTUS, ■ ' TERORIZUOJANČIUS ŪKININKUS

Sausio 14-15 d. Vilniuje įvy
kęs Lietuvos Rašytojų sąjungos 
7-asis suvažiavimas praėjo ofi
cialios harmonijos ženkle. Pasi
tenkinta šūkiais, nuopelnų var- 
dinimu, knygų sąrašais, nuduo
dant lyg sovietinė tikrovė neeg
zistuotų. “Ideoldginio karo” mo
tyvai girdėjosi LKP CK sekreto
riaus L. šepečio kalboje (Lite
ratūra Ir Menas, 1981.1.24). Jis 
perspėjo, kad “mes už stilių ir 
braižų įvairove ir, žinoma, ver
tinimų įvairumą, bet būtinai 
remiantis vieningais idėjiškumo 
ir meniškumo kriterijais, mark
sistinės-lenininės estetikos kate
gorijomis”. Redaktoriai ir re- 
redakcinėš kolegijos, kalbėjo 
jis, “privalo visada iš partinių

ul-Haq sekmadienį pareiškė per 
televiziją, kad lėktuvo pagrobi
mas parodė gilią konspiraciją

i tarp komunistinio režimo Kabu- 
'l ;le ir-Pakistano disidentu, susi-

: kūrusių į Al-Zulfikar organiza- 
j ciją, pavadintą pagal buvusio 
[ prezidento Zulfikar Ali Bhutto 
vardą. Pakistano prezidentas 
pakaltino Afganistano režimą už 
o’ro piratų apginklavimą grana
tomis ir sprogmenimis, kuriais 
buvo užminuotas lėktuvas.

Pakistano gynybos ministeris 
valstijoje buvo patalpintas į be- Mohammed Rahim Khan pa- 

apkaftintas pinigų reiškė, kad oro piratai, pagrob-

— Prez. Ronald Reagan, bū 
damas New' A’ofkę, dalyvavo ’ 
kartu su.žmona Nancy Metro-į 
politan operos name, kuriame 
jų 21 metų sūnus Ronald P. Rea
gan atliko pagrindinę rolę nau
josios klasikos balete.

— Prieš 25 metus 7 metų 
amžiaus berniukas Missouri Į

protnami,
pavogimu iš bažnyčios. Teisėjas 
Louis Kohn St. Louis mieste 
peržiūrėjęs bylą, jį paleido į 
laisvę, pareikšdamas, kad jis grobtame lėktuve pakartotinai 
yra pilno proto. lankėsi Afganistano valdžios pa-

darni lėktuvą, buvo ginkluoti 
revolveriais. Vėliau jie tūrėjo 
ir granatas bei sprogmenis. Pa-

Visi Įkaitai buvo nuvežti Į lla-jžemd gręžti, naftai’kelti į pa
rasta karo ligoninę sveikatos pa- Į virsiu ir rafinuoti pradėtc's vog- 
likrinimui. Jie buvo geresniame tj Įvairiuose laukuose. Denver 
psichiniame ir fiziniame stovyje, Post specialus korespondentas 
negu buvo manyta.

Paaiškėjo, kad įkaitais buvo 
tik du.amerikiečiai: Graig Rich
ard’ Ciymorę- iš Laguna Hills, 
Cal., ir advokatas Frederick Hub 
bejl iš Des Moines, Iowa. Tre
čiasis, pasivadinęs amerikiečiu, 
yra kanadietis Lawrence Lome, 
1976 m. nuteistas už narkotikų 
transportą iš užsienio ir iš kalė
jimo pabėgęs. Amerikietis C.ly- 
more yra kaltinamas narkotikų 
prekyba bei jų transportavimu 
iš užsienio. Visi jie buvo oro pi
ratų kaltinami esant C1A agen
tais ir žadami pirmiausia lik
viduoti. Vieno diplomato pareiš 
kimu, jų nuotaika yra gera.

IRANO PREZIDENTAS
AIŠKINSIS TEISME

,s 
apskaičiavo, kad paskutinėmis 
savaitėmis iš laukų išvogta įvai
rių mašinų ir dalių už šimtus, 
milijonų, doleri it. Iki' šio’tnėib 
naftos ieškančios bendrovės pa
likdavo vamzdžius ir kitus Įren
gimus laukuose prie kasyklų ir 
versmių, nesuagojamusj bet pa
aiškėjo, kad ateityje nebus gali
ma taip daryti. Naktimis atsi
randa sunkvežimiai, prisikrau
na laukuose rastus įrengimus 
ir dingsta.

Dabar bendrovės įsako vamz
džius ir įrengimus palikti sau
giose vietose. Tas pabrangins 
bendrovėms darbą, bet kitos 
išeities neliko, nes daugelyje at
vejų yra sunku surasti tuos įren
gimus, nes vagys juos paslepia.

MALŪNSPARNIAI IR KULKOSVAIDŽIAI ALKUSIAI 
PAKLUPDO ĮSIBROVĖLIUS UŽSIENIEČIUS

SAN SALVADORAS, Salva
dor. — Gerai ginkluoti Salvado
ro kariuomenės daliniai vyku
siai išnaikino tris įsibrovėlių 
lizdus, kurie bandė patraukti 
ūkininkus į maištininkų eiles, 
o kai šie atsisakė, tai pradėjo 
ūkininkus terorizuoti. Praeitą 
savaitę -keliose vietovėse parti
zanai leido ūkininkams leistis 
į slėnius, o vietomis juos ragino 
pasilikti ir prisidėti prie maišti
ninkų. Nesutikusieji ūkininkai 
turėjo teisę leistis j pakalnę, bet 
savaitgalyje maištininkai jau 
pradėjo tuo's ūkininkus naikin
ti, terorizuoti jų šeimas, grobti 
gyvulius. ;

Maištininkai gali įsikurti kai 
nuošė tiktai su ūkininkų pagal
ba. Ūkininkai pažįsta kalnų olas 
ir gali nurodyti, kur ji^ £al£ 
saugiai slapstytis. Bet Salvado
ro kariar taip pat pažįsta 
apylinkes ir gali susekti jose 
besislapstančius m a i štminkus' 
Sekmadienio vakarą kariai pri 
artėjo prie trijų maištininkų 
įsitvirtinimų, iš kurių buvo puo
lami ūkininkai.

-:?įi^tiityfa, kad partizanų gru 
pėms vadovau ja patyrę maiši i 
įlinkai, atsiųsti iš užsienio. Pa
tys Salvadoro ūkininkai nustatė, 
kad partizanų grupėms vado
vauja užsienietis, dažniausiai 
kubietis. Grupių vadovai vadi 
naši Fernando 1, 2-ras, ,3-čias.. 
12-tas ir Lt. Sprendimus jis pa 
sirašo Fernando 3 čias ar Fer 
nando. 9-tas,; bet savo tikrojo 
vardo nesako. ’

1ZRAELIS BIJO SAUDI 
ARABIJOS GINKLŲ

TEL AVTVAS.— Izraelio par
lamento' nariai sunerimę klausia- 
vyriausybę, kaip ji galinti leisti 
Amerikai parduoti modernius 
ginklus Saudi Arabijai. Ypač 
griežtai pasisakė parlamento na-.

■ rys Shamir.

Beginąs labai nepatenkintaS- 
tokiu amerikiečių nutarimu, bet- 
Izraelis nieko negali padaryti.; 
Lėktuvai priklauso JAV, ji gali 
juos parduoti, jeigu njato rei
kalo sustiprinti strateginę pozi-’ 
ciją. Izraelis to negali uždrausti. 
Debatų metu paaiškėjo, kad tie; 
lėktuvai su savo Įrengimais dąu»" 

! giausia sieks užtikrinti Saudi 
Arabijos sienų neliečiamumą. 
Kai kurie parlamento nariai da- 

;yė suprasti, kad šiuo laiku ne
turėtų būti kelta tiek aliarmd 
dėl Saudi Arabijos, kai Izraelis 
nori iš jos gauti naftos ir gazo
lino savo pramonei.

Sekmadienio vakarą Salvudo 
ro kariai apsupo tris maištinin 
kų grupes ir pasiruošė puolimui 
Pirmomis ryto valandomis ji<. 
įmetė kelias bombas j olas ii 
pareikalavo, kad įsibrovėliai pa 
siduotų. Pasirodė, kad jie nebu 
vo pasiryžę mesti ginklus ir pa 
siduoti. Tada kariai paleido 
į darbą kulkosvaidžius ir veržė 
si į olos Vidų. Pirmadienio rytą 
Salvadoro kariai išnaikino visą 
grupę — 15 gerai ginkluotų 
maištininkų, kurių tarpe buvo 
ir dvi ginkluotos inu't^rys. Žuvo 

) ir vadas, pasirašinėjęs Fernan-
— Oro judėjimo kontroliuo- du 3-uoju. Menorna, kad jis bu- 

tojų ’ sutcXtis baigėsi sekmadie- vo kubietis. Jis nesikišdavo i 
nį. Tačiau kontrolieriai nenu- būrio kasdienininį gyvenimą, be1 
traukė darbd,-kol jų vadovybė 
derisi su federaline Aviacijos 
administracija. Daugelyje aero
dromų yra išstatyti paruošia
mieji streikui piketai.
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TEHERANAS. — Irano aukš- 
ičausio teismo pirmininkas ir 
Islamo respublikonų partijos 
vadas mula'Mohammed Bebesh- 
li pranešė per Teherano radiją, 
kad prezidentas Abolhassan Ba- 
ni-Sadr turės atsakyti teisme už 
Moslemof karingųjų areštą kovo 
"> diena Teherano universitete. 
Ten kilo muštynės tarp prezi
dentą palaikančių nuosaikiųjų 
ir karingųjų. Laike susirėmimo 
buvo sužeisti 45 asmenys. Neži
nomas skaičius karingųjų, iš
provokavusių muštynes, prezi 
dento Bani-Sadr įsakymu buvo 
sulaikyti. Ta proga mula Be- 
heshti pareiškė, kad jis nedaly
vaus su prezidentu debatouse 
per-televiziją, kol byla nebus 
pabaigta.

PARS žinių agentūra pranašė, 
. kad Itkka lėktuvai bombardavo

AIŠKINA AMBULANSŲ 
BENDROVIŲ PROBLEMAS.

CHICAGO, Ill. “Kiek me
tate ,tiek ir gaunate!” — pareiš
kė buvęs ambulansų šoferis 
James Hebei. Jis dirbo Šiame 
darbe apie 9 metus. Teisybė, sa
ko jis, kad ambulansų vaimoto
jai geria darlio melu, kad HT1- 
šines yra labai blogame stovyje, 
kad va’Aiotojai dažnai važiuoja 
tuščiu anibulansu su paleisto
mis gars^ sirenomis, kartais ir 
užvalgyti važiuojant sirenos vei
kia. Visa tai dan si todėl, kad 
ambulansų vairuotojai (Ui lie
čia privatinių firmų arnbulan* 
sus) mažai apmokami ir dirba 
ilgas valandas.

Pagrindinė problema yra ab 
'yginirnas. Daugumoje, privati
nių ambulansų personalas gau
na į valandą $3.50 ir dirba Tū 
valandų savaitėje, ir už viršlai
kį negauna pakelto atlyginimo.

Takiose salvgose via sunku 
sudaryti geresnį personalą. Už 
tai pasitaiko dažnų akcidintų, 
ligoninių turto eikvojimo ir vi- 
sokų ktokų negerumų.

— šiais metais baigę mokslus 
elektronikas srityje Jūrės sun
kumų susirasti darbus. Pernai 
šioje specialybėje diplomuoti 
asmenys (beveik 96% jų) susi
rado darbo laike 60 dienų.

— Bankų perspektyvos a tek 
čiai sukėlė truputį neramumo 
bankininkų sferose, federalinėi 
pn.žiūros komisijai uždarius 
Des Plaines ir So. Side bankus.

kit. 
jau 
už- 
jsi

du miestus Chuzestano provin
cijoje, kurią apžiūrinėjo Rau
donojo Kryžiaus pareigūnai. 
Buvę;? Irano Gynybos ministeris 
Mustapha Shamran pareiškė, 
kad Iranas yra pasiruošęs ilgam 
karpi, kol Irakas bus nugalėtas 
ir padalintas.

visuomet reikalaudavo, kad jo 
klausytų. Pirmo užpuolimo me
tu žuvo visas būrys, į kaitant 
ir Fernanda.

Panašiai buvo užpulti ir 
du įsibrovėlių centrai. Jie 
buvo girdėję apie pirmąjį 
puolimą. Antroji ir trečioji
brovėlių grupė pasidavė nelais
vėn. Įsibrovėlių dalis žuvo nuo 
pirmų mestif bombų, o vėliau 
jie nebandė rimtai pasipriešin
ti. Likusiems buvo patarta pasi
duoti nelaisvėn, o paskui išsiųsti 
į belaisvių stovyklą.

Pasirodo, kad Salvadoro ka
riuomenė yra Įsitikinusi laimė 
jimu. Dalbai ^Salvadoro kariai 
jau turi pakankamai šaudmenų 
ir gali išmušti Jsibręvėlius iš

A J tilojĮ ■_ oly. JftrtivUmi

— žemės ūkio traktorių par- 
davimas per paskutinį šių metų 
mėnesį sumažėjo 19.7'7, būtent 
— parduota 6,119 vienetų.

daug padeda malūnsparniai (he
likopteriai). Jie leidžia karei
viams visiškai priartėti prie įsi
brovėlių pozicijų ir išardyti jų 
ruošiamus planus. * "*

Salvadoro kariai yra įsitikinę, 
kad jiems nebus didelių sunku
mų Kubos Fernandus paklupdytl 
arba pasiųsti juos visus atgal



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ

RIEBALINIS ODOS UŽDEGIMAS

Lietuvos nepriklausomybės laikais 193/ melais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
•TONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Riebalinis odos uždegimas (seborrheic 
dermatitis) yra dažna pensininko odos 
liga, ji mokoviškai turi būti tvarkoma.

(Mediciniška tiesa)
Bisbalinis odos uždegimas tais, turinčiais SALICYLIC 

dažnai pasitaiko pagyvenusiems I ACH) arba SIEROS, arba abie- 
žmonėms. Virš 70 metų sulau-i jų tų vaistų kartu (salicylic acid 
kusiųjų du trečdaliai serga to- ir sulfur). Sunkesniais atvejais 
kia odos negerove. Bendrai reikia plauti galvą du kartus 
imant, tai yra. gerybinis odos per savaitę su vaistu SELE- 
sunegaiavimas. Į NIL’M SULFIDE dvięjų su puse

Trejopai sunegaluoja oda. pri , W^nanaa I
siluetus jon riebaliniam uždegi-! ‘“‘P du k,arlus P? sav?lt’ ,o1' 
™ •. 1/ .. kol pranyksta odos uždegimas.!mm: 1) Oda parausta, 2) ji 1 1
pleiskanoja, 3) ji riebiom sku-Į Vietiniam vartojimui skirtas 
Ienom dengiasi. Ta liga pasi- HYDROCORTISONE LOTION 
reiškia būdingose odos vietose.' gali būti įtrintas galvos odon 

einant gulti, 0 rytais nuplauna
mas. Kilose odos vietc’se atsira
dęs riebalinis odos uždegimas 
pas pensininkus gali būti gydo
mas minėtu HxxirocortLsono 
skysčiu (lotion). Tik nereikia 
vartoti veidui ir kitose kūno da
lyse (ypač isšutusios? 
taip vadinamo FLCORINATED 
TOPICAL STEROIDS.

Lengvais atsitikimais, galvos 
oda pasidengia smulkiomis pleis 
kanomis (dandruff). Ligai ple
čiantis, oda ties nosim ir lūpom, 
o taip pat ima reikštis ir plau
kuotose veido odos dalyse.Toliau 
ligai žengiant pirmyn, ligos gali 
būti apimtos ausys, oda tarp lo
petėlių nugaroje, ir priekyje krū
tinės gali susirgti. Pagaliau, gali 
susirgti odos raukšlės, pažastys: 
ir bambutės sritis. Tos vietc's 
oda ima pasidengti riebiomis 
skutenomis. Būtų nepilnas tos
ligos vaizdas, jei nepaminėtume i rudas dėmes įvairiose kūno d. 
riebalinio uždegimo, apimančio 
blakstienas. Kartais ta odos liga ; iš 
sukelia akies baltyminės dalies ’ (epitelio). Virš 70 metų sulau- 
uždegimą (conjunctivitis).

Gydymas riebalinio 
odos uždegimo

vienodas. Dažniausiai tokie su- 
I storėjimai atsiranda ant veido ir 

■ Icentrinėje nugaros bei krūtinvs 
dalyje. Jų atsiradimas tiesiogiai 
rišusi su saulės pakaitinimu. 
Kartais tokie odos sustorėjimai 
atsiranda labai greitai, o kartais 
jie vystosi metais. Kai toks grei
tas tų odos auglių atsiradimas 
ssti, reikia žiūrėti, ar žmogus 
neturi vėžio virškinimo kanale, 
ypač storoje žarnoje (colon) ve
lys kartais sukelia greitą minė- 

vietose) i tų odos pakilimų atsiradimą.

J. KL AU SEI KIS

LOS ANGELES, CALIFORNIA
ALTO 40 METŲ VEIKLOS SUKAKTIS

Skyriaus steigėja Bronė Star-

ros. Gydytojas prašalina keletą Ypač jaunos merginos ir netur-i iesnįaįs laikais buvęs ALTo sky- 
jų iš karto. Taip per ilgesnį lai-' tingosios turivuž valdžios pini-1 
ką oda esti aptvarkoma pakan
kamai gerai.

Išvada: švieskimės odos nege
rovėse, tada nesilcisime apgavi
kams mus suvedžioti. Vien gy
dytojas yra geriausias patar-

Amerikos Lietuvių Tarybos
Los Angeles skyrius kovo 7 d. kienė ir buvęs skyr. valdybos 
paminėjo savo veiklos 40 metų 
sukaktuves. Programa buvo Tau 
tinių namų salėje. Vadovavo pa
mainom skyriaus pirmininkas 
Feliksas Masaitis ir valdybos na
rys Aloyzas Pečiulis. Klebonas 
Jonas Kučingis perskaitė įžangi
nę maldą—invokaciją, kuri skir
ta ypatingam Amerikos Lietu
vių Tarybos veikėjų tiek miru
siųjų, tiek tebegyvųjų pagerbi
mui ir Dievo prašymui, kad ir 
toliau laimintų tos organizaci
jos veikėjus ir jų darbus. i

Pirm. Masaitis paminėjo mi
rusius steigėjus: prel. Julių Ma- 
ęiejauską, Kazimierą Lukšį ir 
Vincą Areį. Mirusiųjų eilėje pa
minėtas ir B. Čiurlionis jau vė-

. riaus pirmininku. Juos ir visus 
gus pasidaryti abortus, nes ki- *4<une mus paliko” pirmininkas 
taip jos darysis abortus nelega- Masaitis pakvietė publiką atsis- 
liai, tada apsikrėtimų ir mirimų įr tylos minute pagerbti, 
pagausės. Atsiprašau už tams-Į (žodis “palikti” turi ne vieną 
tos laiko gaišinimą.

pirmininkas gen. Stasys Rašti
kis atsiuntė laiškus, kurie viešai 
perskaityti. Juose labai puikių 
ALTo veiklos vertinimų. Kiti 
gyvi tebesą buvę ALTo skyriaus 
pirmininkai yra: Petras Žilins
kas, Antanas Skirtus, Julius Jo- 
delė, Jonas Motiejūnas, Stasys 
Paltus, Jonas činga, Vytautas 
Čekanauskas, Antanas Mažeika 
ir dabartinis — Feliksas Mažei-

T

reikšmę. Be abejo atsistojimu
Atsakymas: Kad motina žudo buvo Pagerbtį ne vien paminė- 

naųtojas visose žmogaus nega-Įsavo negimusį vaiką, tai ji turi 
lėse, įskaitant' ir odą.

Pasiskaityti: Gip. L. Molin: 
Skin diseases iri geriatrics. Cu
tis 6:771-775. 1970. 

* ♦ - •

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

Kava gerti nėra 
sveika

Klausimas: Prašau Gerb. Dak
tarą paaiškinti, kodėl kava yra 
nesveika gerti. Man tai labai 
svarbu, nes aš be kavos negaliu

• gyventi. Tada man atpultų visos
+ni-;iic kavutės ir baliukai, dabar taip

pamatu chavi LUKlllb • . . v • ' 4*

karpuolo pavir-j odos pakitimus, turi būti gydy- dažnai poniučių rengiamos, . s
Lengvais galvos odos riebali-: šiėus augliai. Tai nėra vėžys, tojo žinioje. Yra pensininkų, iankau> jĮe^tal mano ^Ve

nio uždegimo atvejais prisieina Spalva gali būti šviesi bei tam- kurie. turi labai daug'tokių su- 
» - -v * , • T - ‘ - i i • i __ _ . « i — • • — _ 1 _ •  

Riebalinis sukaulėjimas

Visi pagyvenusieji turi apkau- 
lėjusius o'dos sustorėjimus —

lyse. Tai gerybinis auglys, augąs 
paviršutinio odos sluoksnio

irusieji, kiekvienas turi tokius į 
odos auglius — plokščius susto- j 
įėjimus. Tai plačiu pamatu ant į 
odos atsiradę 
šiauš augliai.

vienok šitoks ryšys 
atsirandančių odoje 
su virškinimo kanalo vėžiu dar 
nėra galutinai patvirtintas.

Tokie pa viršutiniai odos su- 
storėjimai gydoma elektriniu Į 
būdu, jie išskutami. Nepalieka ' 
jokio rando. Tik retais atsitiki
mais nebūdingi tokie sustorėji- 
mai gali būti panašūs j doso ve
ži Tais atvejais išpjaunama da
lis ištyrimui (biopsia). žinoma, 
žmogus, besigydantis

tų greitai
pakitimų

dažnai poniučių rengiamos. Aš 
gyve

nimas. Ačiū už paaiškinimą.
dažnai plauti galvos odą su vais- šiai ruda. Spalvos intensyvumas 1 torėjimų ant krūtinės bei nuga-_ • Atsakymas: Kava turi kafei- 

1 no, kuris plaka širdį žmogui ra
mumoje esant, o tamstai už 
stalo', poniučių parengime kavą 
geriant. Dabar apsispręsk, kas 
tamstą per gyvenimą turi vesti: 
išmintis, ar nesveikas įprotis.

Dabar ištirta, kad žmonės, Į 
j vartoja kavą, suserga kasos vė-

7

Great
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I žiu (pancreatic cancer) du-tris 
kartus dažniau už tuos, kurie ne- į 

‘ vartoja kavos. Čia irgi prisieis1 
> apsispręsti tamstai: su vėžiu su* 
sibičiuliauti per kavos tarpinin
kavimą, ar atsisakyti kavos iš 
viso, žmogus, kartą gavęs ka
sos vėžį, išgyvena neilgai. Jokįos 
pagalbos tokiam nėra, nežiūrint 
kaip tropiai mėgintum ją to
kiam nelaimingajam teikti.

Medicinoje vienas iš svarbiau
sių dalykų žmogui yra jo asme-

■ nybės. normalumas. Normalios 
asmenybės žmogus (kiti mėgina 
ši dalyką pavadinti valios stip
rumu) niekada nieko nedaro, 
kas jam ar artimui kenkia. Kiek 
toli tamstos asmenybė yra nuo 
normalumo ribos, tiek gausiai 
tamsta naudosis klaidingais ke
liais savo gyvenime žygiuoda
ma. Aišku, kad klaidingu keliu 
ėidama, niekada neprieisi lai
mingo’. sveiko ir ilgo gyvenimo.

Taip ir prieiname kiekvienain 
žmogui svarbiausią veiklą, čia 
ant žemės gy venanti aš, tamsia 
ir kiekvienas kitas turmie ryž* 
lis gerintl-žmoginli savą asme
nybę (savus nusiteikimus, savas 
-emocijas). Kita fc?Tio į laimin
gesnį čia ant žemės kiekvienam 
žmogui gy vemriią Bebuvo, nėra 
ir nebus, nes fKigsh būti. Tik 
per žmogaus a&nei)ybės pageri
nimą ims gerėti kiekvieno žmo
gaus gyvenimas.

yvu kųnvb tu^nur. Anxnojp 
•be •

l ake stock

įtieji, bet ir kiti tik mirusieji 
ALTo veikėjai, nes ALTo veik
lą palikusių yra ir tebegyvenan
čių asmenų. Kai kurie buvę AL
To veikėjai pasidarė šimtapro
centiniais bendruomenininkais, 
pvz., buvęs skyriaus pirminin
kas J. činga; kai katras ALTo 
veiklą palikęs išimtina okupan
to malone yra gavęs ilgesnį lai
ką okup. Lietuvoje svečiuotis, 
pvz-, buvęs skyr. pirmininkas, 
fronto bičiulių bičiulis, f Julius 

. Jodelė; na, yra ir toks- atvejis, 
kai ALTo lyg nepaliko, nes šio 
minėjimo rengėjai gavo sveiki
nimo laišką su aukele nš buv-

būti labai dideliame savo asme
nybės sunegalavime. Joks gyvis 
savo vaiko nežudo: globoja, 
maitina ir sugebantį savarankiš
kai gyvenime verstis paleidžia 
gyveniman. Menkos asmenybės 
motinai abortas nieko nepataiso. 
Už kelių mėnesių tokia moteris 
vęl tampa nėščia. Ir vėl tas pats 
vaiko žudymas tęsiasi.

Ne žmogaus žudymu reikia 
tvarkytis ĮSU.žiūonių gausėjimu, 
bet asmiiybės gerinimu reikia 
eiti prie normalinimo' žmogaus 
gyvenimo. Jei norime normalaus 
žmonių kiekio ant Žemės, turi ’ 
te moteriškės save ' . ____
o vyrai būtį .protingais, tai tik 
tada bus galiipa daug/nemalo
numų gyvenime išvengti. Mat, 
intymūs santykiai yra vyro ir 
žmonos reikalas.

Pirmiausia turime tvarkytis 
šiame reikale visi suaugusieji. 
Tada tvarkysis visi jaunikliai. 
Dabar mes juos mokome nežmo- 
nškiausios elgsenoms: vos kelioli
kos metų sulaukus, gyventi su- 
augusiųjų gyvenimu. Tai baisi 
klaida, kuri veda prie Sodomos 
ir Gomoros likimo.

Pabėgome nuo Sibiro, nuo j 
baudžiavos išsiliuosavome, ver- J 
gijon nepatekome, galėtume gy- Į 
venti kuo laimingiausiai šiame ! 
krašte, jei nėpakliūtume viso
kių vertelgų vergijon. Jie, pelno 
siekdami, nuodija mums orą, 
maistą, vandenį... pagaliau ir i 
mūsų asmenybę: visur skelbda
mi ištvirkavimą. Ar

Jaunas žmogus pamėgdžioja 
suaugusį. Na, ir turime tokios 
elgsenos vaisius. Dabar atliktais 
tyrimais susekta, kad septynio
likmečiai pradėjo labai nežmo
niškai elgtis: keturi iš penkių 
vyrų ir dvi iš trijų merginų jau 
gyvena kaip vyras su žmona. 
Nieko nepadeda jokios pamokos 
lyties reikalu jiems teikiamos. 
Nieko netalkina jiems siūlomos 
apsaugos nuo pastojimo prie
monės. Keturios iš dešimties ke
turiolikmetės mergaitės tampa 
nėščiomis. Po to abortai — vis 
už mokesčius mokančiųjų pini
gus. Pastarieji verčiami daly
vauti nusikaltime.

Blogiausia, kad beveik nie-1 
kas čia nesijma veiksmingai mo nauda pačiam taip daran- 
veikti žmogaus asmenybės su- čiajam.

1

Žemės, Petro' Žilinsko, bet
kontroliuoti,)t __ ilaikas nuo laiko jisai nepagaili 

“Gimtajam kraštui” ir “Tėviš
kės” draugijai linkėjimų ir svei
kinimų. Tai pavyzdžiai, kaip 
“maišosi rūbai svieto” ir kaip pa 
sikeičia žmonės).

Kalbėtojai ir linkėjimai

Gen. garbės konsulas Vytau
tas Čekanauskas publikai kalbė
damas gerai vertino ALTo dar
bus Sakė, jog negalima linkėti 
kad kuo ilgiau ta reikšminga vei 
kla tęstųsi; nes tai būtų lygu j 
linkėti ilgos okupacijos Lietuvo
je. Linkėjo veikti ir sulaukti 
laisvos Lietuvos.

Garbės narė Alena 
nė pasakojo trumpai 
mus iš ALTo centro 
laikotarpio, pažymėdama, kokia 
nejauki nuotaika po Lietuvos 
okupacijos buvo Lietuvos pasiun 
tinybėje iki JAV prezidentas 
pareiškė okupacijos nepripaži
nimą.

Tautinės S-gos centro vald. 
pirmininkas A. Mažeika, VLIKo 
ir Tautos fondo įgaliotinis Albi
nas Markevičius, Liet, bendruo-

Devenie- 
atsimini- 
steigimo

Buvo atskridęs ALTo centro 
pirmininkas dr. Šidlauskas

Į losangeliškių rengtąjį AL
To skyriaus minėjimą puvo pa
kviestas ir atskrido Amerikos 
Lietuvių Tarybos centro valdy
bos pirmininkas dr. Kazimieras 
Šidlauskas. Paprašytas progra
mos salėje kalbėti, jis šiai die
nai parinktas ir susirašytas min
tis skaitė. Publika su dėmesiu 
išklausiusi ilgai plojo, o kaip Ka- 
zijnierui prieš trejetą dienų bu
vusios šv. Kazimiero dienos pro
ga ir “Valio, valio!” dainavo.

Dr. Šidlausko kalbos neatpa- 
sakoju, nes tekstą gavau ir kar
tu su šia korespondencija siun
čiu Naujienose išsppausdinti. Jo 
kalba baigė oficialiąją progra
mą, kurioje prisiminti veikėjai, 
jų darbai ir išreikšta linkėjimų 
ateities veiklai. Toliau dar sekė 
lyg ir linksmoji* dūlis: juokų li
teratūros, skaitymas, keletą kar
tų “Valio valio” kitiems Kazi
mierams, Kaziams ir Kabiukams 
“bei kitokiems “sejebrantams” o 
tai jau oficialiam organizacijos 
veiklos minėj imuii teikė šeimy
niškumo atspalvio, tartum tai 
būtų privačiuose namuose var
dadienio ar gimtadienio svečių 
sueiga.

Kai svečias prakalbininkas 
tūkstančius mylių čia atskraidi
namas, paprastai jį kvietusi or
ganizacija parenka laiką ir vie
tą, kad tolimą svečią galėtų kuo 
didesnis žmonių skaičius pama
tyti ir jo prakalbos pasiklausyti. 
ŠĮ kartą išėjo kitaip: reklama 
buvo menka ( ir taibene Vlado 
Bakūno sumanumu pirmiausiai 
apie tas sukaktuves per radijo 
paskelbta), - kitas kliuvinys — 
salėn įeinant būtina buvo nusi
pirkti rengėjų paruoštą vakarie
nę, tad susirinko ir prie valgio 
stalų programos išklausyti tesu- 
sėdo, apytikriai suskaičiavus, 80 
asmenų.

Skautų Kaziuko mugė
Metinė skautų pramoga, Ka

ziuko muge vadinama, buvo ko
vo 8 d. parapijos aikštėje ir sa-

Publikos apstu, tiek jaunimo 
tiek ir senimo. Prekyba skau
tiškais rankdarbiais ir valgiais 
buvo gyva.

Mugę atidarė, vartų kaspiną
A.. va.*.

menės vakarų apygardos pirm, perkirpo ir trumpą prakalbėlę 
Rimtautas Dabšys ir Balfo pirm, j t- i.-_

Vladas Pažiūra gerai vertinda-i 
mi ALTo veiklą trumpų atsimi
nimų ir iš bendros veiklos papa
sakojo. Visi linkėjo sulaukti ne
priklausomos Lietuvos ir tik ta
da darbą baigti.

žmoginimo reikalu. Nuo mažens 
reikia savu pavyzdžiu skiepyti 
žmoguje asmenybės vertingu
mą, žmogaus gyvybės apsaugo
jimą ir kitam vien gero dary-

Abortas yra 
žmogžudystė

Klausimas: KcxUl tainita, <Lik- 
tarė, pasisukai prieš abortus 
juk ir taip jau perdaug yra žuio 1 
Irių pasaulyje. Kur jie <JėsM, jri' 
visi gims, kuriuos moteriškės 
nešiojasi savo įsčiose. Aš už Ui, j 

į kad kiekviena moteriškė g>lėlu. 
kada ji ntfri, apturėti aitrią.

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white piM they cal The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely surely stimulates your system's 
o*n natural rhy<im Overnight So in the morning, you're 
back on tH? bright side. Comfortably! It’s 

„ afoodfeehng
' 4 What is rThe Overnight Wonder”? 

Efc-Lax* Pills. That’s right— pilk from 
Tx-Lax. Look for the white box.

Um only directed.
J

pasakė Alena Devenienė. Ji lie
tuvių skautų kūrimosi pradžio
je besimokydama Vilniaus lie
tuvių gimnazijoje, yra buvusi 
skautė. °

Šokėjai ir dainininkai 
ruošiasi iškilmei

Ona Razutienė, jaunimo dai- 
nos ir šokių vieneto “Spinduly- 
lys" mokytoja ir vyriausia or
ganizatorė, skautų mugėje pra
kalbinta šiam korespondentui da 
vė spaudintos literatūros, kurio- 

| je rašoma, jog birželio 7 d. Hol- 
I lywood Palladium auditorijoje 

bus 25-ji losangeliškio jaunimo 
dainų ir šokių šventė. Tikimasi, 
jog programoje dalyvaus Den
ver, Colo, ir San Francisco, Ca
lif., šokėjų grupės.

Losangeliškis jaunimas spar
čiai ruoclasi damomis šokių pa
mokomis. Publika kviečiama ir- 

. gi ruoštis atvykymui. Rėmėjai 
I moka lik po vieną dolerį už pra

eitą kiekvieną šventę, staliukai 
balkonuose keturiems akmenims 
100 doL kitos vietos iki 7.50 
dol., studentams ? doL
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salę, orkestras užtraukė naują :

IR VLIKO GRIOVIMAS

nūs

Rašytoja ŽemaitėJ. ŠILEIKA

jais važiuoti ir juos

V. Butkus

— jp> niekinimas, že-

Rašo

Smilga pasižiūrėjo Į kleboną.

(Iš pareiškimo)'

PIRKITE JAV. TAUPYMO BONUS

i oincizinrin l < ' »■ ; *■* i' ■ ■ 4

iš žmonių per jų gyvenimą su-

rVP 4 DDHPA MATTimiQ QIT ATTVTBT VMC J vien,nSai veiKU. oeujaomu. AmenKieciams jis: rasiuiymas prigijo. ji wwa
uJuilA rilUuA INAU JlJullliJ UilAli I IUJAiTIm . Visi buvo patenkinti kap. R. pasakoja’įvairiausius savo gyve- j gyva, moka gražiai padainuoti,

J • f • • 1 • • 1 • * - • < - • -I • A T* VI • • • . 1 !! •<•• • I

, kuri-

Sponsoriaus pavardė, vardu ir vietovė

Kaina $8 Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Klebonas atsisuko į jaunuolį 
Smilgą, pakartojo tubs pačius

1739 S. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60608

mė, pagal maršą.
Klebonas, atlikęs vestuvines 

paruošiamas ceremonijas, pa
ėmė jaunosios ranką ir paklausė:

— Ar tu esi pasiruošusi-visą

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti ui pridedamus___ dol
Pavardė ir vardai ________________________________________
Adresas -------------------------------------------------------------------------

Prenumeratos pratęsimo, uisakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti Žemiau esančiomis atkarpomis.

tai 63, bet susidarė įspūdis, kad 
lietuviai yra gyvieusi. Jie paro'- 
dė reikalingos energijos ir mo
kėjo vieningai veikti.

« Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ do’
Pavardė ir vardai ,. __________________________ _________
Adresai __________ __ ________________________________

bet lietuviai žino, kad daugiau 
galvų visuomet geriau negu 
viena. ... .

• Užsakau Naujienai kaip dovaną savo _ 
yra naujas įkaityto j a*. Priede ______ dot
Pavardė ir vardai ______________________
Adresai _________________________ ;_____

Iš “ŠLUOTOS” HUMORO

Kai vyras pradėjo triukšmau-

pačius atsisveikinimo 
aš tariau kiekvienam

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi m 
raitės suilpažinimul nemokamai be jokių įsipareigojimų. 
Pavardė Ir vardai ___ - - - ..... ...............  .
Adraaas .. ---------—.-----------------------------------------------

tautos gyVybi-. egoizmo.
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t DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSAtdara šiokiadieniais nuo

I su tarė:
— I don’t know

j Piovano atsisveikinimo vakarie-’nitno įvykius. Angliškai jam. pakalbėti ir įvairių istorijų pa- 
; ne, bet lietuviams to neužteko, lengviau' kalbėti negu lietuvis- pasakoti.;. Reikėjo rasti jauni- 

Mes dar turėjome kelias valan-kai, bet jis kiekviena proga pri- kį. Jaunikiu parinktas aukštas 
das, tai pradėjome svarstyti, ar mena, kad jis lietuvis, Amerikos gražiai nuaugęs lietuviško miš-

me, visokių istorijų išklausėme, tvarkingai juds sustatė ir visus į keleivius ir storu, garsiu bal- ti, aš į namus išsikviečiau blai- 
bet lietuviai žino, kad daugiau pakvietė dainuoti. : i su tarė: - ' • vykią. (T<!

laupytais pinigais turtėja, neži- laikytas palikimų grobstymas, 
nia kam išleidžia ir nežinia, kam kad j’e nepasidarytų atskirų 
ir pats paliks, o tauta skursta, į egoistų nuosavybe, o būtų nu
jos kultūra nyksta, ir nėra lėšų | kreipti gelbėti tautai nuo sunai- 
jos laisvinimo veiklai — kovai • kinimo, kuris gresia dėl sveti-

D. KUHLMAN, B.S., Regiztruotai vaistininką: ■ g

. TeL 476-2206 |

Vladas Rasčiaūskas
- j mes dar negalėtume ko nors lie-j išversti. ■ 

I tuviško padaryti. Ponia T. Ky-I
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Lietuviai yra taupūs žmonės 
ir, gyvendami išeivijoje, daugu
mas yra nemaža susitaupę. Be
veik kiekvienas svetimame kraš
te nori užtikrinti savo ateitį. 
Sunkiai dirbdami, beveik visi jie 
įsigijo nekilnojamą turtą. Senat
vei apsirūpinę, visi gyvena iš 
pensijų savo namuose. Bet se
natvėje daug kam jų tenka su
sirūpinti, kam palikti savo sun
kiu darbu įgytą nuosavybę. Dau
gelis jų čia neturi giminių ar 
kitų artimųjų. Lietuvoje pasiti
kusiems artimiesiems nusiųsti 
beveik negalima, nes didžioji 
palikimo dalis paglemžiama ko
munistinės valdžios ir jos agen
tų — teisininkų Amerikoje.

Būtų teisingiausia, kad lietu
vių santaupos, negalint jiems 
patiems jomis besinaudoti, ati
tektų tautiniams - visuomeni
niams reikalams. Lietuvių pini
gai turi būti sunaudoti Lietuvos 
ir lietuvybės naudai. Tai natū
ralu, ir žiūrint mūsų tautos pa
dėties, atrodo, kad tai būtina. Ir 
jei kas renka senstančių žmonių 
nuosavybes sau asmeniškai, 
skriaudžia lietuviškuosius reika
lus. Lietuvių palikimų grobsty
mas. yra Lietuvos apiplėšimas. 
Labai daug pinigų senosios ir 
naujosios išeivijos palikimų for
ma nueina į landžių ir godžių 
žmonių kišenes, nors jie turėtų 
tekti lietuviškai visuomenei — 
turėtų būti sunaudoti tautai stip
rinti, jai išlaisvinti ir jai sveti
muose kraštuose išsilaikyti. Ir 
jei juos iš senų žmonių išvilio
ja mokantieji' prie jų prisige
rinti, jie jų nepanaudoja visuo
meniniams bei tautiniams reika
lams, o išleidžia linksmam gyve
nimui ar važinėjimui po pasauli, 
nieko gero Lietuvai nepadary
dami.

To' neturėtų būti, ir su tokia 
padėtimi reikia kovoti. Reikia 
sulaikyti tokį visuomenės api
plėšimą. Lietuviškoji visuomenė 
turi susirūpinti, kad jos senosios 
ir naujosios išeivijos palikimai 
nenueitų Į gudrių žmonių kiše-

nes, o būtų panaudoti Lietuvai 
laisvinti, lietuvybei išeivijoje 
stiprinti ir lietuviškai kultūrai 
gaivinti- Tai' turėtų suprasti ir 
palikimų savininkai, kad turtas 
nepriklauso vien jo savininkui, 
o turi ir visuomeninių uždavi
niu. Turto savininkas neturi žiū
rėti egoistiškai tik savęs, o su 
tuo turtu padėti ir visuomenei, 
pirmoje eilėje savo tėvynei.

Bet kai kieno godumas į pali 
kimus reiškiasi ir kita blogybe 
— žala Lietuvai. Tautos Fondui 
paskelbus, kad jis laukia lietu
vių išeivių palikimų, tų paliki
mų gaudytojai pajuto pavojų 
savo kišenei. Kad žmonės nepra 
dėtų savo palikimais remti Lie
tuvos laisvinimo, prasidė’’o pro
paganda sunaikinti laisvinimo 
veiksnius, pirmiausia VLIKą. Ir 
jei kas patikrintų, iš kur eina 
judėjimas VLIKui sunaikinti ir 
jo pirmininkui niekinti, VLIKo

ko vyras Aleksas Smilga. Sura
dus pačius pagrindinius vestu-1 maršą, o jaunieji rankas suka 
vių asmenis, kitus buvo lengva 
aplipdyti. Vladą Rasčiauską pa
rinko piršlio pareigoms, po'nia 
Kleopatra Šimkuvienė buvo pa
skiria j svočias, o klebonu pa
rinktas Vladas Kybartas. Jis 
moka angliškai, turi gerą balsią.-

Jaunuolių palydą sudarė T. Į mi, rankomis susikabinom 
Ęybartienė ir A. Juodikis 
Levanas ir B. I_atožienė, V 
nrauskas ir C

griovėjų tarpe rastų ir palikimų ? dėl jos išlaisvinimo. O tų lėšų1 iriųjų okupacijos ir dėl savųjų 
medžiotojus. Tik palietus paliki- galėtų užtekti __ "
mų klausimą, pasipylė VLIKo niarns reikalams, jei tik būtų su
puolimas ■ 
minimas, prasimanyti kaltini
mai, kad tik žmonės nuo jo nu
sigręžtų, jam neaukotų ir jam į 
nepaliktu savo turto. Visa ta ko- j 
va prieš VLIKą ir jam sunaikin-1 
ti varoma šlykšti propaganda į 
juk neturi nei ideologinio, nei į 
socialinio, nei politinio pagrindo, 
nes jį sudaro visos politinės 
srovės su visų ideologinių įsiti
kinimų ir socialinių nusiteikimų 
žmonėmis. Lieka tik materialinis į 
tos kovos pagrindas. Visa tai ro
do,’ kad prieš VLIKą daug kas 
kovoja dėl savo materialinių in
teresų — dėl dolerio, kuris atei
na su palikimais.

binę išėjo iš salės. Kai aprimo j 
plojimas ir '“Bravo!” už gerą I 
vaidybą, orkestras tuojau už- . 
traukė kelis ratelius. Pradėjome 
“Suk, suk ratelį”, o vėliau Suk
tinį ir kitus lietuviškus ratelius. 
Šokius baigėm ir ve), Kešokda-’ 

ir 
A.1 išėjom iš scenos. Plojimams ne- 

Ar- buvo pabaigos. Ir vėl yisi pagy-į 
Kudulienė, A. rė Amerikos lietuvius, neužmir-f 

Jiicdviršius ir M. Burbienė, R. susius lietuviškų vestuvių. J* I _ **
Bimba ir R. Arnauskienė.

■ Moterys tuoj prisėdo ir pra
dėjo puošti ne tik jaunąją, bet 
ir visus vestuvių dalyvius turė
jo aprengti lietuviškais drabu
žiais. Sunku įsivaizduoti, kokios 
los lietuviškcfs moterys išradin
gos. f porą valandų buvo su
ruoštos tikros vestuvės.

Salėn suėjo visi gyvi ekskur
sijos keleiviai. Mardi Gras or
kestras užgrojo vestuvini mar
šą. Mes visi išsirikiavome ir, 
pagal maršą, nužingsniavome 
prie paruošto altoriaus. Viskas 
buvo atlikta pagal ceremonialą, 

atidžiau pradėjo-klausyti lietu-{ Buvo' sugiedota-. vestuvinė gies- 
viškų dainų. Dainų balsai jiems 
patiko, bet jie nežinojo apie ką 
lietuviai dainavo’. Jiems patiko 
dainų muzika ir turėjom aiš- 

j kinti, ką mes dainavom. Mums

kariucmenės pulkininkas. Jis 
lankęsis visose didesnicse Ame
rikos lietuvių, kolonijose. O dif. 
Kčršulie.iė, pulkininko motina,

> pr ei du metu atvažiavusi iš Lie
tuves, gyvena Ei Paso mieste, 
Texas valstijoje. Buvo žmonių 
iš Floridos, Kalifornijos, Chiea- 
gos, Bostono, New Yorko, Pitfs-

: burgho, Rocheslerio ir kitų vie- 
, . i tų. Visi nJiėjo vienas su kitu

' pasikalbėti ir arčiaiu- pažinti vie- 
kita. - >

Laive buvo ruošiamas * 
maskaradas

! Mes kalbėjom^? apie susipaži
nimą, o laivo vadovvbė ruošė

: maskaradą. Turėjome kaip nors
1 mūsų norus sutaikyti su vado-
I vybe.. h '
l Kai suėjom, lai kilo naują 
: mintis. Kadangi laivo ’ekskur
santai susidomėjo lietuviais, tai

i jiems reikė jo aiškinti, kas tie- 
lietuviai ir. kokia jų praeitis, ko
kia kalba ir dainos. Kai išaiškį- 
nom, kad lietuvių kalba yra pati 
seniausioji iš Europos kalbų, tai 
daugelis ekskursantų išsižiojo ir

Juokui ir katutėms nebūva 
galo. Visi buvo patenkinti lietuj 
viškoinis atsisveikinimo vestu-6 
vėmis. Lietuviai turėjo būti gu-* 
vūs žmonės, jeigu jie į kelias 
valandas mokėjo suruošti tokias 
gyvas vestuves. ?■

Prie manęs priėjo kap. PiovaP. 
no, paspaudė ranką ir tarė: >

— Būčiau labai patenkintas^ 
jei kiekvienoj ekskursijoj turė-š 
čiau tokią lietuvių grupę. Mala? 
nu su 
vežti...

Tuos 
žodžius 
lietuviui, ir pasakiau, kad šiais 
metais kelionė bus gausesnė; 
įdb'mesnė ir malonesnė.

. (Pabaiga)

;i Kelionę baigėm lietuviškomis vestuvėmis
Į buvo lengviau lietuviškai padai- į savo gyvenimą būti ištikimą šą- 
į nuoti, negu dainos žodžius jiems į vo vyrui, jam padėti-ir iki mir-

■ ’ - - • | ties mylėti?... ' >■
Dr. Keršulienė papasakojo ke-j

Palikimų gaudymas ir šlykštus j g 
VLIKo puolimas sutampa. VLI- Į g 
Ko puolimas, kad ir kaip kas jį!Ž 
dangstytų, savo šaknis turi S0;!S 
dūme: sunaikinti jį, kad jis ne-j^ 
rinktų palikimų (aulos laisvini-i Vladas Rasčiaūskas 
mo veiklai, kad turtas eitų kam į 
nors, o ne tautos laisvinimui. Iš{ Laive buvo, didelis ekskursan
to ir pasidarė taip, kad kai kas Į skaičius, o lietuvių buvo tik-

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
į ČLAMOS TREČDALĮ METŲ!

Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 
savo asmenišką dėmėsi, gerai su jomis susipa
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU. 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką I

“ I d°> I I (i°- • • — Pa- 
bartienė pasiūlė suorganizuoti! lis karo melo įvykius, o vėliau Į reiškė našlikė Irena ir pakar

ai Lietuvių Dieną, kurioje visi lie-'pasakė, kaip ji gyvena su savo tojo savo prižadą angliškai. 
1^! tuviai sueitų ir arčiau, susipa-! sūnumi, marčia ir anūke. Ponia : -
; į žinių. Po'nia M. Burbienė prita-{ Kybartienė visus pavaišino ska

idrė pasiūlymui ir pradėjo galvoti, nia tropikų sunka, dr. A. Pau- vestuvinius žodžius, ir paklausė, 
į kas naudingo ir Įdomaus dar; liūs visus pasveikino PLB var- ar jis bus ištikimas jaunavedei 

Msl būtų galima-suruošti. Jai atro-i du, o vėliau pasiklausėni kelių Irenai. ,
.i \ dė, kad geriausia būtų suruošti j lietuviškų dainų, kurias gražiai Smilga pasižiūrėjo Į kleboną, 

fe Lietuvių Susipažinimo Dieną, -pravedė gyvas keleivis Vladas j žvilgterėjo į jaunąją, vėliau metė 
H Mes vieni kitus jau pažino- Kybartas. Jis suderino balsus, 1 žvilgsnį į visus susirinkusius

pakvietė dainuoti.
Vieni siūlė sudainuoti visiems 

kelias lietuviškas dainas. Ki- Jo žodžiai nuaidėjo per visą
Mintis, kad lietuviams reikėtų j tiems atėjo mintis suruošti lie- 

sueiti ir arčiau susipažinti, labai j tuvišką maskaradą, < 
patiko pulk. A, Keršuliui. Jis j kasė našliuke Irena Račinskienė į 
buvo gimęs ir augęs Lietuvoje, Į pasiūlė suruošti lietuviškas ves-į 
bet karo metu pateko į Ameri- tuves: 
kos kariuomenę, parodė reika- Aš noriu ženytis, tai galė- 
lingo sumanumo ir pasiekė pul-įtume tas vestuves labai greitai 
kininko laipsnį. Su juo pasikal- [ suruošti. :-
bėti įdomu. Amerikiečiams jis: Pasiūlymas prigijo. Ji tokia

401 puslapių

AR NEBŪTŲ GAILA? rū

Maskvoje du partiniai paręi-- 
gūnai pradėjo pokalbį apie Švei
cariją. v'.- : '

— Kaip manote, ar galima bū
tų iš Šveicarijos padaryti komu
nistinį kraštą? —- pagaliau pa
klausė jaunesnysis entuziastaš:

Žinbma, galima, tik ar nę- 
■būlų gaila? r-. J’'

(Iš “Baltic News”)

■ l AJA V A Ali U VM W11UVU

t : LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno irt mokslo 
1954 m. metraštis. J^me yra vertingi, niekuomet nesensta, 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 dainų 
šventes bei jų istorij'ą ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ?2.

• V LeNIšO ŽMOGAUS G Y V KLIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
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 studij'a apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardŽių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

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

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

-■< SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygoe gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį pcrriuntlmo maldoma,



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
hiblisned Dany Except Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co., Ine 

(739 So Hilsted Street, Chte*&o, IL 606GB. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

of January I, 1980 
Subscription Rates:

Jhiuaau >45. UU pei yeai 524-00 pcj 
ox months, $12 00 per 3 months. Ir 
jther USA localities $40.00 per year 
$22.00 pei six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
rther countries $48.00 per year-

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

pusei metų __ ____________ $22.00
trims menesiams _____ __ $15.00
nenam mėnesiui  $ 4.00

Kanadoje:
metams ________ ._______  $45.00
pusei merų ____________ _ $24.00
vienam mėnesiui _ - $ 5.00

Užsieniuose:

>tucagoje ir priemiesčiuose:
metams _ $45.00
pusei metų ___________  $24.00
trims mėnesiams $12.00
nenam mėnesiui $5.00

Kitose JAV vietose:
metams  $40.00

metams_________ ;_______  $48.00
pusei metų  $26.00

Naujienos eina xasdien, iiskiriant 
fexmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
U 60608 Telef 421-6100

tnnijgui rei$u hiįTEl pašto Money 

Orderiu kartu fu užsakyau.

slepiasi Jo noi-as išstumti Ameriką iš Vakarų 
Europos. . '

Lenkijos klausime netiesioginiai pritarė darbinin
kų reikalavimams ir bendrai pritaręs skirtingoms ko
munistinėms santvarkoms Rytų Europoje, bet tuo pa
čiu patvirtino Brežnevo doktriną, pagal kurią Sovietų 
Sąjunga neleis įsigalėti satelituose priešingoms komu
nizmui jėgoms.

Santykiai su Raud. Kinija kaip buvo, taip ir liko 
šalti ir nenumato jų pagerėjimo artimiausioje ateityje, 
tačiau vengė mesti aštrius katinimus jos adresu, kaip 
tai būta prąeityje.

Vidaus politikoje, bent 2/3 savo kalbos pašventė 
žemės ūkio problemoms spręsti ir kasdieninio gyveni
mo reikmenų gamybai.' Šiose srityse nenumatė didelių 
naujų investicijų, bet daug kur kreipė dėmesio į geres
nį gamybos įmonių panaudojimą, padidinti darbo orga
nizavimą ir reikalauti didesnio kolūkiečių ir darbinin
kų pasiaukojimo. Bet tai numatoma žymiai praplės
ti sunkiąją ir energetikos pramonę, kuri padidintų So
vietų apsiginklavimą pačiais moderniausiais ginklais.

TOMAS TAURAGIS

IŠEIVIJOS NELAIMĖ
Iš Bolšev. “Pergalės” perspaus- nėra žinoma organizacija, kuri
dintas ir ateitininkų vardu išleis pasišautų atstovauti ir kalbėti tų

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, 
r/io 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 piL

L. Brežnevo politikos iššūkiai
Vakarų pasaulis laukė įvykstančio Maskvos Visa

sąjunginės Sovietų Kompartijos XXVI Kongreso, ku
riame L. Brežnevas turėjo duoti atsakymą į Reagano 
staigų posūkį pasaulinėje politikoje. Visų nustebimui L. 
Brežnevas ištiesė Vakarams taikos alyvos šakelę ir 
pasiūlė artimiausiu laiku sušaukti viršūnių konferen
ciją, kurioje galėsiąs su prez. Reaganu išsiaiškinti susi
dariusius nesklandumus. Toliau pasisakė už atnaujini
mą detentės politikos, atstatyti pilnumoje prekybos san
tykius su Amerika, neva lygiai abiem pusėm, pradėjus 
dialogą tais ar kitais klausimais nuo žemesnių diploma
tinių pakopų:

ypatingai L. Brežnevas norėtų sustabdyti prasidė
jusias ginklavimąsi Jęnktynes, /atnaujinus derybas dėl 
Salt II sutarties persvarstymo ir pasisakė prieš Ameri
kos neutroninių bombų ir žemo skridimo vairuojamų ra
ketų (cruise missiles) įrengimų Vakarų Europoje.

Visoje savo kalboje, trukusioje 3V->valandos, L.Brež
nevas vengė aštraus tono prieš Ameriką.Visai neužsimi
nė apie susidariusią Įtampą EI Salvadore ir ne tiek pasi
piktino, kiek apgailestavo, kad Maskvai primetamas pa
saulinio terorizmo organizavimas ar jos ekspansinė po
litika pasaulyje. Pasak jo, komunizmo plitimas pasauly
je yra neišvengiama istorijos būtinybė, dėl ko Sovietų 

Sjunga negali būti kaltinama, o kol šis klausimas pri
bręs yra būtina taikos labui išlaikyti gerus santykius

Kaip paaiškėjo toliau iš premjero N: Tichono kalbos, 
numatyto 5-čio planų išpildymas didedle dalimi priklausys 
nuo gerų prekybinių santykių palaikymo su Vakarais, 
ypač su Amerika, iš kur tikisi gauti naujoms staty
boms pačios moderniškiausios stechnologijos ir seni} 
įmonių modernizacijai. Lygiai svarbu ateinantiems me
tams užtikrinti sau grūdų, mėsos ir riebalų užpirkimus 
pasaulinėje rinkoje bent iki tokio laiko, kol sovietinis 
žemės ūkis įstengs aprūpinti kraštą maistu ir žaliavo
mis. Siekiant šio tikslo bus kreipiama daug dėmesio 
privatiems kolūkiečių ir darbininkų ūkeliams.

Todėl tiek Tichono, tiek paties Brežnevo kalbų to
nai buvo ramūs, prisilaikyta nuo propagandinės reto
rikos, nesišvaistyta kaltinimais ir koliojimais. Lyg no
rėdami parodyti savo kultūringumą ir demokraštišku- 
mą leido Italijos kompanrtijos atstovui kritiškai pasi
sakyti dėl Afganistano užgrobimo ir dėl Lenkijos dar
bininkų teisių turėti nepriklausomas unijas. ./

Vakarai Brežnevo- kalbą sutiko su dideliu skepti
cizmu, nes joje neįžiūrėjo jokių nuolaidų, bet rado mė
ginimus atskelti Vak. Europą nuo Amerikos ir pratęsti 
detentės politiką savo naudai. Sovietai mato Vak. Eu
ropos ekonominius sunkumus, nesutarimą dėl Ameri
kos naujos pasaulinės politikos. Vak. Europos vadovai 
norėtų išvengti konfrontacijos su Sovietais, nes už sa
vo technologiją gauna reikalingas žaliavas ir energi
jos šaltinius savo pramonei. Nebent staigi Sovietų in
vazija Lenkijon pakeistų jų nusistatymą, nes buvo jau 
kelis kartus įspėję Maskvą apie pasekmes.

Bendrai- imant, vakariečiai mato Brežnevo naujus 
iššūkius, bet neskuba reaguoti į jo pasiūlymus, nes pir-

tarp abiejų sistemų. iria turės gerai aptarti ir susitarti tarp savęs dėl
Paminėjęs Afganistano užėmimą, nenumato arti

moj ateity iš šio krašto atitraukti Sovietų kariuomenę, 
nebent vakariečiai sutiktų neitralizuoti ir demilitari
zuoti visą Persų Įlanką, šiame Brežnevo iššūkyje vaka
riečių politkai Įžiūrėjo jo gudrų manevrą su tikslu 
atidaryti sau išėjimą Į Artimųjų Rytų naftos 
šaltinius.

Norėdamas suvilioti Vakarų Europą žymiai pra
plėsta prekyba ir taikingo sugyvenimo pažadais, pa
siūlęs praplėsti karinių manevrų kontrolę iki Uralo kal
nų, jei vakariečiai iš savo pusės atsisakytų nuo papil
domų atominių ginklų, šiame Brežnevo iššūkyje

bendros laikysenos. Per tą laiką seks Sovietų ėjimus 
vidaus ir užsienio politikoje, iš kurių spręs kiek toli 
Kremlius yra pasiryžęs pritaikyti prie prez. Reagano 
naujos pasaulinės politikos.

Prez. Reagano politikos šalininkai Brežnevo kal
bos tone ir . jo pasiūlymuose Vakarams mato pirmus 
laimėjimus šiai politikai, kuri bus tęsiama toliau. Ame
rikai Įgriso Kremliaus vadovų gražūs žodžiai, kurių 
priedangoje vykdomas tolimesnis smurtas savo impe

rijoje ir veržimasis pasigrobti naujas teritorijas. Sal
vadore vyksta tolimesnis Amerikos pasaulinės politi
kos išbandymas, kur tapo užkirstas Maskvai kelias to-

tas pornografinis veikalas, pre
mijuotas Lietuvių Fondo tūks
tantine, kurią įteikė pranciško 
has Andriekus jėzuitų Jaunimo 
Centre, marijonų “Draugui” vei 
kalą pristačius kaip maldakny
gę. KGB agentų, “kultūrininkų” 
ir “draugų” priėmimai, jų glo
ba, koncertai, sovietiniai filmai 
išeivijoje — iš vienos pusės ir 
“Rodinos” draugijos globa besi
lankantiems okupuotojo] Lietu
voj kultūrininkams, inžinie
riams, visuomenės veikėjams, 
LB-nės vadų dukroms — net 40 
m. okupaciją ten švenčiant — 
pionierių stovyklos, kapsuko kur 
sai išeivių vaikams — iš kitos 
ousės, turėjo sudaryti okupanto 
siekiamų normalių išeivijos san 
tykių su “dabartine Lietuva” įs
pūdį. Prisidėję prie to okupan
to plano vykdymo tuo pačiu pri
sidėjo niekinti kovotojus už Lie 
tu vos laisvę, ‘bandant juos paro
dyti" nerealiais, nėremtinais sva
jotojais.

Frontininkų užvaldyti LE-nė 
tuo pačiu metu ryžosi sugriauti 
ALTtą ir perimti jos veiklą, vie
šai niekindama jos darbus, va-' 
dovaujaučius asmenis, grobda
ma Vasario 16-os aukas ir dubli- 
kuodama jos veiklą. Ieškodami 
pateisinimo savo užmačioms LB- 
nės vadai visai nusimomė nuo 
koto ir išėjo tvirtinti, kad išei
vijos veiklai’ darbo pasidalini
mas nereikalingas, nes LB-hė 
esanti visų išeivių “savivalda” 
užtat, jos “pasaulinei valdžiai”, 
esą, priklauso visa išeivijos veik 
la. Kiekvienas teisininkas ir šiaip 
galvojantis žmogus pasakys, kad 
tatai yra bepročio kliedėjimas, 
sekant “pasaulinio tarybininko” 
doktriną. Jau nekalbant, kad to
kia “doktrina” gali iššaukti kai 
kuriuose kraštuose lietuvių ma- 
jžumos persekiojimą, pasaulyje

vardu, kurie jos ne tik neįgalio
jo, bet ir nežino.

Pagaliau, buvo užsimota “per 
• tvarkyti” tautos atstovybę VL1 
Ką ir į jos sudėtį įsileisti visus, 
“kurie nori ir gali vadovavimo 
darbą dirbti”, —taigi, pakeisti jo 
prigimtį ir atidąryti duris jo 

i infiltravimui. Koks nekaltas 
VLIKo sunaikinimo planas! VLI 
Ko pasitvarkymu ir jo iššikėli- 
mu iš New Yorko šiam, užmojui 
padarytas galas. Spaudoje liko 
pakankamai atžymėta su ko
kiais sunkumais ši operacija at
likta- Užtenka pavartyti LB-nės 
oficiozą “Pasaulio Lietuvį”, 
“Draugą” ar “Darbininką”, kad 
galėtum pamatyti su kokiu įnir
šiu ir neapykanta yra puolamas 
dabartinis VLIKas ir ypač jo pir 
mininkas. Kai VLIKas nutarė 
kreiptis į LB-nę su prašymu su
silaikyti nuo jo darbų trukdymo 
tai, kaip Pilypas iš kanapių, iš
šoko Lietuvių Fronto Bičiulių 
vadovybė (“Draugas” 1980. 12. 
23.), pasisakydamas, kad" “Lie
tuvių fronto bičiuliai nuo P. L. 
B-nės pasmerkimo atsiriboja ir 
šiam VLIKo Tarybos nutari
mui nepritaria”.

Ačiū jiems, kad vieną kar
tą viešai patys pasisakė, kad 
palaimina visą jos politinę lini
ją tiek ALTos, tiek ir VLIKo 
atžvilgiu: griaukite — kaip grio
vę. šmeižkite — kaip šmeižę.

Kaip Brežnevas, grobdamas 
vieną kraštą po kito, šiuo metu 
ragina Prezidentą Reaganą su 
juo tartis, taip — keistu sutapi
mu — ir LB-nė nori pasitarimų 
su jos numatytomis aukomis — 
ALTa ir VLIKu. Paprastai, į pa
sitarimus einama turint vilties 
susitarti. Iš to, kas aukščiau pa
sakyta nematyti vilties, kad 
frontininkai ir per juos LB-nė 

s pasikeistų. Atrodo, jie ir toliau

| naudos LB-nę “bendradarbiauti 
j su tauta”, “nematydami”, kad 
I per KGB užtvarą toji tauta yra 

nepasiekiama , kad pavergtoji 
tauta yra teisiama, kalinama, 
tremiama į Sibirą, žudoma, api
plėšiama, nutautinama okupan- 
'o įsakytais lietuvių parašais ir 
“tribų” rankomis. Jie, turbūt, ir 
toliau talkininkaus okupanto 
agentams išeivijoje, kurių ins
trukcijose įrašyti tokie uždavi
niai: 1. apsimesti patriotais, ver
žtis į išeivių organizacijas ir 
perimti jų vadovavimą, 2. ats
kirti jaunimą nuo vyresniųjų, 
3. suniekinti ir nušalinti antita
rybinius veikėjus.

Ar gali ALTta prisiderinti 
prie dabartinių LB-nės siekių? 
Toks pat klausimas turėtų iškil
ti, kalbant apie VLIKo ir PLB- 
fiės sahtykius. Atrodo, kad to
kiu negarbingu keliu pasukusi ir 
vienos politinės grupės organi
zacija tilpusi LB-nė nėra- verta 
jokių detrybų nei su ALTa, nei 
tuo labiau su VLIKu- Yra atė
jęs aukščiausias laikas kiekvie
nam padoriam lietuviui apsidai
ryti ar jis savo auka, darbu ar 
balsu neparemia okupanto “tri
bų” veiklos ir neatsiduria tautos 
išdavikų eilėse?

Išeiviją yra ištikusi skaudi ne
laimė ir ji išstatyta sunkiam 
bandymui. Tik sąmoningi ir su- 
sirūpjinę išeiviai gali tą bandy
mą atlaikyti-

(Pabaiga)

PRĖZ. R. REAGANAS 
TURI'$4 MILIJONUS

WASHINGTON, D.C. — Val
džios įstaigose esantis oficialus 
dokumentas sako, kad preziden
to Reagano turtas vertas 4-. niili 
dolerių, čia įeina bankuose lai
komi- pihigaiV žėmė, namai ir 
kitokios vertybės. Netoli Los 
Angeles esanti jo žemė Pacific 
Palisades verta $200,000. Toje 
žemėje prezidentas pastatė na
mus, kuriuos atidavė nuosavy
bių pardavėjams parduoti, pra
šydamas $1.9 milijono-. Praei
tais melais jis turėjęs $230,000 
pajamų.

Prezidento turto vertę apskai- -° 
čiavo New York Times specia
listai. Žinovai tvirtina, kad ap
skaičiavimai gali būti tikslūs.

limesnei ekspansijai.

— Vadovaujančios finansų ir 
investavimo institucijos numa
to, kad per ateinančius šešerius 
metus investavimai gerės. Per 
1981 metus aip vadinamas Con
sumer Price Index padidėjo 
10^ ir korporacijų pelnas, mo
kesčius apmokėjus — 7.2%.

— Pakistano prezidentas Zir 
sutiko išleisti laisvėn dar 35 
kalinius, siekiant tuo patenkinti 

lėktuvo grobikų reikalavimą.

JERONIMAS CICĖNAS

MINTYS APIE GYVĄJĄ 
LITERATŪRA

(Tęsinys)

Atsimenant aukščiau pasakyta, aiškėja, kodėl 
1941 m. pavasari uždarame Šviet. komisariato po
sėdyje svarstytas Minsko VKP (b) sekrttoriaus 
švietimo reikalams raštas: ar įmanoma LTSR 
mokyklose pradėti bandyti rusų rašmenis? Tas 
dalykas, kaip pabrėžta rašte, padėtų suartėti lie
tuvių ir visos T. Sąjungos liaudinis, kurios savo 
rašmenų yra pasiryžusios atsisakyti (pvz., Be
sarabijos TSR) visų dirbančiųjų vado — rusų 
tautos — ląbui.

Neseniai Vilniaus radijas pranešė, kad rusų 
kalbą — privalomas dalykas ir ph mokyklose, 
tam tikslui išleista jau 60,000 ėgz. rūsį} kalbos 
vadovėlių ir ruošiama nauja, papildoma laida.

To paties siekė von Kaufmann, Valujev ir 
kt. negarbingo atminimo žandarai.

Maironis šįmet jubilijininkas —60 metų nuo 
jo pi i n ojo eilėraščio pasirodymo “Aušroj” ir 50 
netų nuo pirmosios “Pavasario Balsų” laidos, 

kaip sutiko ir vokiškojo ir bolševikiškojo 
(cnzoriu skaniai. Septintono ‘‘Pavasario Balsų" 
leidinio, cenzūrai uždraudus, teišėjo 10 egz. ko- 
. ( ktūros teisėmis .o aštuntoji laida (prie vokie- 
i .ų . bu\o be Milžinų kapų", “Nevėžio per ka 

ra”, “Eina garsas”, “Ant Punios kalno” ir kt. 
eilėraščių.

SOCLENKTYNĖS MŪSŲ KULTŪRAI 
NAIKINTI

■vyko tarp okupanto Nr. 1 ir okupanto Nr. 2; 
atrodo, jas laimės Chamas iš Rytų, nes antrasis 
varžovas išėjo iš rikiuotės. Kaip klasišką pavyz
dį galime paimti nutikimą su Vilniaus archyvų 
medžiaga. 1939 m. rudenį bolševikai iš Valstybi
nio ir Miesto Archyvų išvežė 16 vagonų aktų.

i Vokiečiai 1941 m. vasarą, užėmę Minską, tą me
džiagą rado NKVD rūsiuose. Iškviesti Vilniaus 
archivininkai sudrėkusios ir apnaikintos me
džiagos pririnko 11 vagonų, vadinasi, 5 vago
nai neatgailimos medžiagos jau buvo dingę. Vo
kiečiai tą medžiagą “ghąžind’’. Ir tąip, ką vieniiš 

’nespėjo sunaikinti, pribaigė profesijos draugi® 
iš Vakarų.

1943 m. pavasarį girti gestapininkai įsiver
žė į Lietuvos Tautosakos Archyvą ginklų ieš
koti Ir paėmė: fonogramą, foto aparatą, kelis 
audinius ir.... Įrašytų plokštelių (mat, už senas 
buvo galima gauti ko naujausių tango ir fokstro
tų!). Dingo medžiaga, kurios, deja, iš niekur, ne- 
beužrašysi.

Prof. Geruli (gestapininkas kultūros pamink
lams naikinti!) “pasiskolino unikotų iš Vilniaus 
universiteto ir Mokslo Akademijos bibliotekų, 
kėsinosi ir Į Literatūros Muziejų Vilniuje, čia 
prof. Mykolaitis ir K. Boruta rankraščių skyrių 
anksčiau “pasiskolino

Rugpiūčio mėnesį Vilniaus radijas pranešė 
kad Maskvos kažkokiai parodai paprašė iš Vil- 

|niaus prisiųsti eksponatų: retų knygų, rankraš
čių ir 1.1. Vadinasi, ko nebaigė prof. Geruli, pa
baigs draugas iš už Volgos.

NEBEUŽTVENKSI UPES BĖGIMO....
Von Kaufmannui 1872 m. gale Į pagalbą atė

jo vokiečiai mokslininkai (ir imperialistai!). Jie 
savo tarpe paskleidė tokį atsišaukimą:

“Lietuvių kalba, viena svarbiausių moks
lui kalbų, veikiai slenka į pražūtį. Vienu metu 
pasiduodama vokiečių, lenkų, rusų ir latvių kal
bų įtakai, ji jau ilgai nebepagyvens. Drauge su 
ja žus ir savotiškumas tos kalbos, kuri ilgą laiką 
viešpatavo vakarų Europoje, žus taip pat ir pa- 
pručiai, padavimai, mitai, žus jos poezija, kuri 
atkreipė | sdvė tokio Hėrderio dėmesį ir pasekė
ją rado tokiame ChamiSsh”. Ir kreipėsi į visus 
mokslo vyrus, kad jie padėtų “išlaikyti nors tik
rą vaizdą to, kas, einant gamtos teisėmis ir gy
venimo vystymusi, turi pražūti”. Apsiriko “bi
čiuliai” iš Rytų ir iš Vakarų. Lietuva mirti nei 
nematė. Ji ruošėsi atgimimui. 1883 metais su- i 
švito “Aušra”. Po to “Šviesa” šaukė: “Lėki, žo- I 
di prigimtašai!” Čia vėl “Varpas”: “Kelkite, kel
kite, kelkite”. Šitie periodinukai nebebuvo Prič- 
kaus Kelkio 1832 m. išleisteiji “Nusidavimai apie 
Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonų”, 
—- jie jau lietuvį telkė į kovos gretas. Dr. Vincas 
Kudirka “Lietuvos tilto atsiminimuos” juokėsi 
iš niiliėtuvirih] pastangų: “Išgrauš! Visų mano 

dalių nespėsite permainyti. Atlaikysiu. Ir patys 
ne amžini, nusmuksite per savo darbo tiltus be
važinėdami....”

LITERATŪRA ĮNEŠA RAMUMO
ir visus skausmus pritildo, vėl imi plačiau žiū

rėti, vėl imi tikėti, — šia maždaug prasme yra 
išsireiškęs Jonas Biliūnas. Vaiždantas rašė: “Su 
knyga perbrisi visas sietuvas ir tankynes”.

Šit dvi nuomonės apie kūrėją ir knygą:
“Yra žmonių, kuriems laukutiniai reginiai 

neprašliaužia pro akis, kaip debesėlio mestas 
šešėlis ar pragiedrulis: jų akys ne šaltas veidro
džio stiklas, kurs tik atšviecia ir šalin atmeta 
saulės “kiškelius”’, tik sietuva, kur įspūdžiai 
gremzda pačian jų dugnan ir ten padaro reakci
ją. Akylas žmogus ne tik pasergsti, dar ir at
mena: įspūdžiai jam lieka, nes į juos atsako, sa
vo jausmu juos apgaubia, pamėgsta ar nekenčia. 
Khm Dievas davė tokią jautrią, virpančią širde
lę, tas savo jausmus moka taip gražiai atpasa
koti, kaip gražiai jie sieloje susikloja. Jis esti — 
poetas, beletrisas — kito jausmų atpasako
tojas.”

(Bus daugiau Į

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINA

1 — Naujiena*, Ch»c«go, Ii] lu»sdav, March 17, 1981
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į 'Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių. >

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į: >

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

OR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Cwmunity klinika 
Medicinos di rektorius

ifM S, Minbeun R< Westchester, U 
zALANUOS: 3—Si (Urbo dienomū 

kfct < litrą žeštadiem 8—3 
Tel: 562-2727 «rU 562-27#

TU____ BK z-stn ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBĖ AKIŲ L1GO* 

JW Was* 103 rd
VilmdoK 5tg£i scntarimc.

O R- f-'fiANK PLEl'K AS 
JPTCMITR15TA1 

KALBA LZETUVISKAI 
261S 71 SL T*L 737-5144

rikrim ūū. PriUiko aJdniui 
’'contaer

71L iuxumni n JždiryLi

u

Or. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGE A 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telet: 448-5545

3U fr*

‘•Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

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

Visos laidos is 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

—____ _ __

Grant ParkeM. ŠILEIKIS

POLICIJOS 'AUTOMOBILIS M 11.955 
SLAPUKŲ PAREIGOSE

Jei kas nenorėtų tikėti, kad 
< Chicagos policija tokiais dar- 

i bais užsiima, tai sėskite į savo 
automobilį ir iš Marquette Par
ko bet kurį pirmadienį, antra
dienį ar trečiadienį, o; kartais 

■ ir. ketvirtadienį, nuvažiuokite 
California gatve į šiaurę ligi 

_ 57-tos skersinės gatvės (žino. 
žaiaimų pobūvi (Bunco Party) seK-‘ina, tik iš ryto, tarp ,7—9 va- 
madieni, kovo 22 d., 1 vai. popiet'. , . . .,
Danaus-Grreno posto saleje, 4^io S. ■ landos), kuri yra siaura ir uk 
Western Avenue. Manai ir svečiai' vienos krypties. Toje Gatvėje, kviečiami atshanKyti. bus gerų aova-. , ., . ... .“....
nu ir Kavute po žaidimų. Visus kvie-. beveik, nėra jokio judėjimo, 
čia Rengimo komisija.

SUSIRINKIMŲ

Upytės Draugiškas klubas rengia

rruviv DIRRKTORII '

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPT YCTA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika &> Evans
Laidotuvių Direktoriai

11,955 slapukas pagaus jį ant 
California gatvės ir už dviejų 
ar trijų blokų. Pirmiausia, kas 
teks išgirsti, tai policininko la
bai griežtas reikalavimas: 
“Your Driver’s License!”

nei
Be

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

kad 1956 m. buvo likviduotas 
garsusis “kulto laikotarpis”. O 
juk XX suvažiavimas panaiki
no tik Stalino garbinimą, t. y., 
aštuntadalį ledkalnio, matomo 
virš vandens. Povandeninė kul
to dalis, jo šaknys, pasiliko — [ 
kitaip ir būti negalėjo, nes tai - 
yra mūsų valstybės pagrindas. (- 
Liko partijos kultas, jc's šūkių, 
koncepcijų — socialistinio rea
lizmo, “mokslinio” ateizmo ir 
kitų neliečiamų, būtinų Tarybų 
valstybės gyveninio komponen
tų, “neklaidingų” tiesų privers
tinis kultas. , ‘ j .C: ,

Kažkada šis kultas klestėjo. 
Jis turėjo savo žynių ir fanati
kų. Dabar sunku sutikti komu
nistą, kuris gyvenime būtų toks, 
kaip partinėje tribūnoje. Tai
kant “materialinio suinteresuo
jamo” principą partijos gretų 
gausinimui, partija visiškai iš
sigimė. Po storu grimo sluoks- Į 
niu tarybinio fenomeno veide Į 
ryškėja visiems totalitariniams 
.ežimams bendri bruožai... ].

Kas laukia mūsų fenomeno, ' 
kai nebeliks nuoširdžių šio kul- i' 
to tarnų?

(Pabaiga)

Bent kuo nors teisintis, 
vienai aukai neleidžiama, 
to, ir nėra kaip^ nes tų slapu- 

) kų yra ne vienas, bet keli. Ne 
vienam, ‘kuris Į šitokius poli
cijos triukus įkliūva, i kyla 
klausimas; ■ ar Chicagos poli
cija turi teisės tokius veiksmus 
išdarinėti?

EUDEIKI
GAIDAS -- DAIMIDbet prie jos teks sustoti, jei už

sidegs skersgatvio raudonos 
Savininku organizacijos valdyba kvie-1 šviesos. Tada dirstelėkite i ty
čia savo narius ir norinčius įstoti j įus įr maždaug už pusės blo~ 
nariais, į susirinkimą Kovo 20 dieną; , , . . ’ , ■

17:30 vai. vak. parapijos svetainėje, j ko pastebėsite papa.rkinta po- 
BtuO S. Washtenaw Avė. Tik apsimo-j ]jcj-jos mašina M 11.955. Joje 
kėjusiems nariams bus matuojamas; ..... .
kraujo spaudimas (atvyKite bent W v. Į ledu dažnai net 3 policininkai. 
anKsciauj. Kraujo spaudimą tikrins] v • ’■
registruota spec.aliste — gauesungo-1

Marquette 'Parko Lietuviu Namu E M AUSI > O? DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Šio rašinio ištrauka bus pa
siųsta tos srities policijos- ka
pitonui. Jei j tai nebus atkreip
ta dėmesio; teks to kapitono 

Tų šviesų geltonosios pasi- paklausti per Chicago Tribu- 
jr^suo^mro^Ajnkus&Businr2u-į rc'do tik labai trumpai. Jei ku- ne Action Line, ar toks polici- 

.-,.7 -^«mo metu išgirsite svaroių naujienų,"
rt*z ir *. i į kurio'? liečia ir narius. Po susirmki- 

» , I mo — vaišės Juozas Skeivys

. • - - x ti vi? Ifr 1
ipariUx Piucesaj. cw»i'

- BOjem. ris nors vairuotojas grybštels jos elgesys yra legalus? 
kiek raudonos šviesos, tai M P. Škirius

DR. C. K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVT.
St. Petersburg, Ha. 33718 

TeL (813) 321-1200

PERKRAUSTYMAl

MOVIN G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
Priimant Master Charge 

ir VISA korteles.
R- ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

is įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Vises programos is WO PA, 

1490 IdL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Talat: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, IL 60429

y

1605-07

1330-34

SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 —1742

SO. CALIFORNIA V ENUF
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Upytės klubas
Upytės Draugško klubo susi

rinkimas įvyko kovo 6 d. Anelės 
salėje. Atidarant susirinkimą, 
pirmininkė Anne Wiechecki Į 
pasveikino atsilankiusius na-! 
rius. Nutarimų raštininkės An
toinette Kalys perskaitytas pro
tokolas ir kiti klubo' užrašai bu
vo priimti.

Į klubą įsirašė naujas narys 
Mykolas Marcinkus, kuris buvo 

• vienbalsiai priimtas.
Pranešta, kad Mary Gurskis 

labai sunkiai sirgo, bet dabar 
jau yra namuose. Jai palinkėta 
greit pasveikti. Nariai paraginti 
ją aplankyti.

Upytiečiai rengia Bunco Par
ty kovo 22 d. Dariaus-Girėno 
posto salėje. Renginio komisiją 
sudaro: John ir Antoinette Ka
lys, Nellie Skinulis, Anne Wie
checki ii' Anna Casey.

Nariai apsiėmė priruošti ska
nių valgių ir skoningų tortų. 
Pradžia bus 1 vai. popiet. Įėji
mas — 1 doleris.

Po susirinkimo buvo vaišės.

— Buvęs ptez. G. R. Fordas 
pareiškė, kad Jungtinė Arabų 
Federacija, Persijos Įlankoje, 
neleis .IAV-ėins steigti naujų 
bazių šiame regione, šį klausi
mą jie riša su Palestinos dery
bomis, iš kurių tikimasi tam 
tikrų koncesijų arabams.

• Prieš vesdamas žiūrėk iš
plėstomis akimis; po vedybų 
žiūrėk primerk tomis.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenut 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIM

Aikštės automobiliams pamaivų

ISTORIJOS FENOMENAS
(Tęsinys) kurie bet kam galvos nelanksto. 

Mūsų santvarkos mechanizmo 
smagratis — baimė. Baimė dėl 
generalinio sekretoriaus posto ir 
baimė dėl mokyklos direktoriaus 
posto. Baimė dėl vielos eilėje 
butui gauti ir baimė dėl įstoji
mo į aukštąją mokyklą. .. Bai
mė nuo' viršaus iki apačios ir at- 

' virkščiai. Ši baimė yra visų 
valstybinių melų pagrindas. Ji 
palaiko ir vieną .iš didžiausių

Jausdami, kad aukščiau pami
nėtieji metodai atskleidžia ateis
tinės ideologijos bejėgiškumą, 
jos skleidėjai imasi dar vienos 
priemonės — šmeižto. Čia gali
me priminti V. I. Lenino žo
džius: “Kokie purvini turi būti 
šaltiniai, kurie idėjų kovą paver
čia šmeižtų skleidimu”. Ar 
"moksliški” yra šaltiniai, kurie
katalikų dvasininkus, tūkstan- mūsų santvarkos klastočių, — 
čiais mirusius fašizmo lageriuo- : 
se, padaro nacių "talkininkais”, j 
kurie krikščionybės idėją, davu-, 
šia ištisą plejadą visuotinai pri- ■ 
pažinių charakterio milžinų, . 
vadina "žmogaus asmenybės 
žalotoją”; kurie Mikelandželo, 
Leonardo da Vinčio, Diurerio, 
Čiurlionio, Bethoveno, Šilerio įsi
tikinimus skelbia "kūrybinės 
žmogaus dvasios varžtais”; ku
rie Niutono, Koperniko, Pastero, 
Ampero tikėjimą vaizduoja 
"tamsių bobelių prietarais”. Ką * 
bendro su mokslu turi ideologi
ja, kuries argumentai — Vil
niaus Kalvarijų sugriovimas, 
Mrškuicių kryžių sunaikinimas, 
bažnyčių padeginėjimas? Ir šis 
"mokslas” visais galimais bm 
dais brukamas į žmonių protus, 
"užtikrinant laisvą asmenybės) 
vystymąsi”. Taip prieiname prie i 
trecio fenomeno — valstybinio 
melo meclianizmo.

Ar ne genijaus proto reikėjo 
sukonstruoti mašinai, kur tero
ras metu butų vadinamas 
demokratija, diskriminacija — 
lygiateisiškumo ir didžiavalsty
binio nacionalizmo kėslai — 
"nesavanaudiška internacionali-

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 1 dien^. A, Ralys 

’ ne pagallia”? mos mašmos dant
račiai, varantys vienas kitą — 
žmonės susigūžę baimės kiaute, 
atpratinti sava galva mąstyti. 
Ilgi fizinių ir dvasinių represijų 
metai giliai į jų sąmonę |rėžė 
fcmnilę: **prics vėją nepapūsi**. 
Taigi pučia jie pavėjui it, gūž- 
čiodanii pečirU, žvelgia j tuos.

S Niekas nėra patenkintas sa
vo dalia. Beturčiai norėtu būti;

- . t
turtingi; turtingieji norėtu būti 
gražūs ir sveiki; senberniai no-j 
retų būti vedę, o daug vedusių
jų norėtų -verčiau būti mirę.

t Daugelis žmonių būtų blo
gesni, jeigu jų ekonominė pa
dėtis būtų geresnė.

Citrus Soup-er Bowl 
A Super Warm-Up

After the ballgame ū over, invite your menas oacK ior * 
post-game meal of soup and sandwiches. A tureen of steaming, 
homemade soup is a guaranteed crowd pleaser. And Citnn 
Sowp-er Bowl h * fast-cooking, robust soup that warrant* 
cheer* for th* cook. Tiny meat balk, chopped onion, green 
pepper and rice team up with a savory broth of convenient 
Florid* frozen concentrated orang* juic* and canned beef 
broth.

M+da tn edvance, It tastes even better when it’l reheated. 
Citrus Soup-er Bowl

can (6 ounce*) Florida 
frozen concentrated 
orange juice, 
thawed, undiluted 

ran* (13 3/4 ounce*) 
beef broth, undiluted 

cup* water 
cup* uncooked ric* 
teaspoon dried leaf 

thyme

11/2

3

1/2

2

i

3/4

pounds ground beef 
teaspoon salt 
tablespoons butter or 

margarine 
cup finely chopped 

onion *
cup finely chopped

green pepper
large cloves garlic, 

minced
Mix ground beef with salt; shape into i/2-tnch meatballs. 

Tn a large, heavy kettle or Dutch oven, melt butter over medium 
beat; Brown meatballs. Remove meatball^; keep hot. Add 
onion, green pepper and garlic to kettle; saute until vegetable* 
are tender. Add concentrated orange juice, beef broth and 
water; bring to boiling; stir in rice and thyme. Cover; simmer 
15 minutes; add meatball, cook 10 minutes longer, until 
meatbaHs axe heated and nee is tender. TIELD: 8 servings.

SŪNUSTĖVAS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT]

Lietuvių 

u&idotuvię 

Direktorių

AMSULANSO
PATARNAVIMAS

TURlMK
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7*3401

BUTKUS - VASAITIS
J 446 So. 50th Ave^ Cicero, HL

«48 So. CALIFORNIA AVE.

TeL: OLympic 2-1003

Tel.: LAfąyette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Ards 7-li38 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS "
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubBc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo# ffilU, DL >74-4411

P. J. RIDIKAS
2354 So. HALSTED STREET TeL YArdi 719D

—'
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lai-

I I 
Stepono fr Valentinos Mintyj, 
švęs programų 47 metų sukąk-

s Amerikos gaminiai ir patar
navimai kadaise buvo aukčšiau- 
sios rūšies. Tik ne dabar. Ame
rikiečiu Kokybės Kontrolės 
Draugija apklausinėjo 7.000 as
menų, kuriu trvs ketvirtadaliai i 
sakė, kad importuotos prekės 
prilygsta arnerikonišl 
yra geresnės- Vaistų pramonė 
£avo daugiausia pagyrimų — net 
675 visų apklaustųjų. Toliau 
seka užšaldytas maistas — 58^, 
finansinių institucijų patarnavi
mai — 49%, namų apyvokos 
daiktai — 39%, žaislai — 32%. 
Amearikos automobiliais paten
kintų buvo 18 proc.

q Dirbtiniai dantys nėra šių! 
dienu išradimas. Juos galima Į . . . v. . .rasti sienų piešimuose senaja
me Egipte. Jau 860-400 metų 
prieš mūsų erą primityvias pro
tezas mokėjo pagaminti etruskai 
ir finikiečiai. Tokių protezų ga
lime pamatyti Luvro muziejuje. 
Kiniečių literatūroje kalbama! 
apie dantis iš. bambuko medie
nos, o romėnų teisėje buvo nuo
statas, leidžiąs perdirbinėti auk
są iš mirusiųjų žmonių 
Viduramžiais dirbtinius 
gamino arabai ir persai 
niausiai juos gamino iš 
kaulų ar dramblio kaulo. Pir
mieji emalio dantys pasirodė tik 
XVIII amžiuje.

3 Pirmose automobilių lenk
tynėse rekordinis greitis buvo 
užregistruotas 12 kilometrų per 
valandą. Rungtynės buvo 1804 
metais Paryžiuje.

e Patarimai vyrui, norinčiam 
išlaikyti gerus santykius su 
žmona:

* Nesiginčyk su žmona prie 
vaikų arba pašalinių;

* Dažnai primink, jog myli ją.
* Tarkis su ja apie gyvenimo 

reikalus;
* Būk gerame upe iš ryto;

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
* Nupirk jai laikas nuo 

ko gėlių;
* Gi įžk namo su šypsena.
3 Actas yra ne tik prieskonis, 

bet j r gera valymo priemonė:
— Kad vilnoniai audiniai ne

nubluktų, reikia prieš skalbiant 
škoms ar net - įpilti du ar tris šaukštus acto.

— Plaunant galvą, į vandenį 
įpilti 2-3 šaukštus acto, kad plau
kai būtų švelnesni, blizgėtų ir' 
geriau būtų šukuojami. j

— Kilimas įgauna natūralią 
spalvą, jei jį retkarčiais iširin- 
sime medžiaga; pavilgTnta stik
linės acto ir litro vandens mi- 
šinv’e.

— Dėmes iš odinio rankinuko 
galima išvalyti, ištrynus, jį van-j 
dens ir acto lygių dalių mišiniu- •

— Odinių pirštinių oda bus* 
vis elastinga, jei- jas plaunant 
vandeniu, įpilsite į jį 2-3 šauks 
tus acto.

pasikeisti ir jūs atsidursite be 
darbo.

— Siekite draugiškumo, bet 
ne užlaikymo. Nežiūrėkit į savo 
vyrą kaip pajamų šaltinį.

buvo vie 
festivalio

Ratelio
Vytautas Zda-

dantų, 
dantis 

ir daž- 
ž veri u

Namai, 2ami — Pardavimui w Namai, — Pardavfnwf
UAL ESTATE FOR SALI | REAL ĮSTATE FOR SALI

liečiu Draugijos Auditorijoje. 
Vieton metimo koncerto, šį
met rengiamas trijų veiksnių 
Anatolijaus Kairio kotnedijos 
“Ku-ku“ vaidinimas, kurį at
liks pirmą kartą Bostone Hart
fordo Dramos Ratelis.

Komedija “Ku-ku“ 
nas iš Čikagos teatro 
vaidinimų.

Hartfordo Dramqs 
režisierius yra 
«ys.

— Dengiame ir taisome visų Vaidinimas prasidės 3:30 v. 22’2 W Cermak Road 
rūšių stogus. Už darbą garan- p0 pjetų. šiame, vaidinime da- 

I tuojame ir esame apdrausti. jvvaUs jaunimas ir suaugusie-
ARVYDAS KIELA, 434-9655 Bys loterija . j

— Pakilus susidomėjimui Ma-j Radijo programos 4/ metų
— Visada turėkite viltį, jog žąja Lietuva, jos pažinimui daug sukaktuvių proga, sveikins 

nesus’pratimai ir barniai bus padės 6 plačios studijos prof. M. Aloyzas Astrauskas, L.B. Bos- 
užmiršti. ir po debesingos die- Brako paruoštoje 304 puslapių tono apylinkės pirmininkas.
nesus’pratimai ir barniai bus padės 6 plačios studijos prof. M.

-------- ----- --------- . . 1 

su 50-čių žemėlapių. Kaina $15, 
su 50-ciu žemėlapių. Kaina $15, j 
persiuntimui pridėti 81c. Kreip
tis į knygų platintojus arba lei-l 
deją 
Institute, Ine., 149-31 120th St., 
So. Ozone Park, NY 11420. (Pr.)

nos ateis ir saulėta. Nesisku-'[LITHUANIA MINOR knygoje! 
binkite su divorsais arba per
skyroms. M. Miškinytė

— Joana, Vida, Teresė ir Dia-
j na Stankaitytės iš Sudburio su- 

_ .. _ 7 v A... „ . v įdaro kvartetą, kuris su gerai 
O Isiau]: dantų cepeteliai daz-} V1 • i •. . , _ , . paruostomis programomis kvie-mausiai buna kieti. Reikia juos x " ir j. .. .. v i ciamos gastrolėms. Kovo 21 d.palinkvti per diena šaltame van- . , , , v 7j . ‘ t- x ” x-i . , hes dalyvaus Toronto šauliu kuo- denyie. Jie tampa ne tik'minks-. \ _ . T • , •t . v . tpos pobūvyje Lietuviu Namuo-'tesm, bet ir apsaugoja senus nuo \ £ ,1 se. Balandžio 11 ir 12 d. ten bus j 

į Toronto filatelistų pašto ženk-į 
G Vienas žinovas davė tokius lų paroda. Ta proga jie išleis j 

patarimus geram sugyvenimui specialų voką paminėti Sibiro j 
šeimoje:

— Ištekėjusi moteris vien tur
tu, nebus patenkinta; jai reika
linga jausmo arba meilės.

— Moteris neprivalo laukti iš
vyro tobulumo, nes tokio dalyko 
nėra. Abi pusės turi silpnybių ir, 
prie ju reikia taikintis. j s.ijon išrinkti: Juod!enė

— Vedant, vyras turi būti vy- j s k E>augelienė. 
resnis už savo žmoną 6-10 metų, t

— Nestatykite vyrui perdide- Dabulskienė, Anicetas Petronis, 
lių materialinių reikalavimų.' In- Pranas Umbrasas ir Albinas 
teligentiška moteris , supranta, Vanagas išrinkti KLB Sault St. 
jog egoizmas be saiko nęat- Marįe skyriaus valdybon.
neš gero.
. — Neieškokit sau pilnos' ne
priklausomybės, nors jūs ir pa-

Po vaidinimo bus “Miss 
Lithuania of N.E.“ balius, ku
riame bus pagerbta gražuolė 
panelė Sandy Gailius iš Wal
tham Arthur ir Irenos Galiu ? *■ 

Lithuanian Research' dukrelė.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
iŠ 2EM.US NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS. j 

^£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l:

MUTUAL FEDERAL' SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, BL Tel. Virgiui* 7-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

%

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

baras. I • MŪRINIS BUNGALOW Brighton
v - - Parke, 15 metu. Reikia skubiai Dar-

Tarkites su savo šeimomis, duotL Neaukšta’ kaina,
draugais ir pažįstamais susi-t
tikti kovo 29-tą So. Bostono į ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax

Lietuviškus pietus gamins 
populiari šeimJininkė Monika. 
Plevokienė,kuri turės ir padė
jėjų. Prieš vaidinimą ir po— LIETUVIŲ DAILININKŲ

darbai yra vertingiausia ir ne-! vaidinimo veiks Trakų Pilies
senstanti dovana vestuvių, su- 
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., • 

; Chicago, Ill. Telefonas — Mid- 
: land Savings bendrovės valan- 
! domis 254-4470, kitu laiku —
434-6155.

trėmimų 40 metų sukaktį. !
• •

— Juozas Jankaitis išrinktas j 
Į VI. Pūtvio šaulių kuopos pirmi-1 
’ ninku. Valdybon išrinkti: A. Ba- Į ] 
i čėnas, A. Borchertas, J. Puteris ] 
į ir V. Stoškus. Revizijos komi- •

, Pečiu-

TEISYBĖ PERVIRŠIJANTI 
RAŠTO ŽINOVUS 
IR FARIZIEJUS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

<aS2K2

— šiaurės Amerikos lietuvių 
i sporto žaidvnės įvyks gegužės 16 i

ĮJl ir\ Id LAOVJ1A J J liUld J U.£> IX p<L“ . * - t w

čios uždarbiaujat. Sąlygos gali%r d- Baltimorėj’e. Tuo pat į 
i laiku ten įvyks ir šachmatiniu- 
j kų rungtynės, 
i

— Dail. Kazimiero žoromskio 
j kūrybos paroda ruošiama gegu- Į

i
Kada yra patikima Šv. Rašto j 

interpretacija?
Atsakymą išgirsite šiandien j “ v . i

i 8:45 vai. vakare radijo bangai
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Penktadienį 4:23 vai. po'piet
— Antanas Balčiūnas, Elfrida ; Per Sophie Barčus radiją išgir- 

i site “Didžiausia nuodėmė”.
Parašykite mums, pareikalau

dami knygelės “Kaip atgimti iš j 
naujo. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P. O. Box 321,
Oak Lawn, Ill. 60451

Lietuvių Piliečių Draugijos1 
Auditorijoj, čia bus galima 
linksmai praleisti dieną ir su-; 
sipažinti su svečiais ir Hart-! 
fordo, šiuo dalyvavimu pa-; 
remsite seniausias lietuviškas- 
radijo programas Npujoj Angį 
lijoj ,ir pagelbėsite joms fi-Į 
nansiškai.

Maloniai kviečia Tamstas į’ 
šį parengimą - vaidinimą j 

STEPONAS ir VALENTINA

2951 West 63rd Street
Tek 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

sea us f©?

AT OUR LOW RATS
wrfcw Ei 
the best way to $avyegularfy!

■ ^ yVITHHĘPŠaYMENT 'JCL €>

ass

JUOZO ČAJAUJIO Kin Y GA
TAUTOS FONDE

CHICAGO, Ill. — Jau išėjo 
žės 9 ir 10 dienomis Brooklyn© j dr. Juozo Pajaujio knyga “L- 
Kultūros klube. Ją globoja LMF I, _ _______ ___ __________
New Yorko klubas. ! 246 pusi., kieti viršeliai.

Knygą greičiausiai gausite, jei 
parašysite Tautos Fondui, 345 
Highland Boulevard, Brooklyn

ttFLP WANTED — FEMALE
Darbininkip reikia

Paid tad 
Ccapcniadod 

Quarterly

OUR SAVING3
CERTIFICATES

EARN UP TO ’3%

— Don Varnas posto Pagelbi- 
nis Moterų vienetas ruošia Bun
co žaidimus sekmadienį, kovo 
22 d., 3 vai. popiet Don Varnas 
posto name, 6816 S. Western. 
Pirmininkė Jo’ana Sobeckis pra
neša, kad bilietai yra gaunami 
pas nares ir tą dieną prie durų. 
Bus daug vertingų dovanų, ir

LAIŠKAS NAUJIENŲ " 
REDAKTORIUI

LLVE-1N 
HOUSEKEEPER

GENERAL HOUSEKEEPING
& CLEANING DUTIES.

v Also CHILD CARE for 3 & 4 yr. olds.
į Own room. Call in teh morning 

between 9 &12
: 471-9750

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETtNGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kždzie Avenue 

Tel. 776-8505

Mutual Federal 
Savings and Loan

232 WEST CERMAK ROAD
Fim Kxuxausxas. PrttUvii

BDVKSt Ron.Tue.Fri.9-4

SEBVDIG CHICSGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 606^
Phonal Virginia 7*7747

Thur.9-8 Sat> >1

DR. ANTANO .1. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimas.

Dr. A. Gusspti — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą.. ........... .......... .. ................... ........

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais . -_______ _____

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri* 

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

Gerbiamas Redaktoriau,
Lietuviu Bendruomenei per-

eitų metų gruodžio 21-mos die-. MURpHY,g PARTY RENTALS 
uos sekmadieni paskelbus Mak , 
dos Diena už Lenkiįą, visuome- f 
nėję pasireiškė nepalankūs atsi
liepimai. Kadangi spaudoje (B.

per
MISCELLANEOUS 

įvairūs dalykai

Party - Banquet & Conven
tion Equipment.

3114 W. 95th Street
423-1810Kemežaitė, Naujienos, Nr. 10, Evergreen Park, Ill. 

1981-2-26) per toli nuėjus su • 
nepagrįstais kaltinimais man, i 
kaip Viliaus Klasto Lietuvių a

viet ’ Genocidk in Lithuania”. S?jungos centro valdybos pirmi- DROP SEWER G 
ninkūi, turiu pareikšti sekan-! $5 discount on repairs with this ad. 
čiai: Bendruomenės JAV Krašto 
Valdybos pirmininkas, 
skelbiant Maldc’s Dieną už Lcn-' 
kiją, manęs atsiklausė ir aš mal- 

’ dos idėjai pritariau, tačiau apie 
Bendruomenės Visu omeniniu 1 
Reikalų Tarybos pasitarimus

Dr. Pajaujis pats kcfvojo už 
Lietuvos nepriklausomybę, bai
gė aukštuosius mokslus, buvo 
seimo narys, sėdėjo kalėjime ir 
kovojo už Lietuvos nepriklauso-

visi atsilankę bus pavaišinti ka- Į mybę ir demokratinę santvarką, 
vute ir pyragu. Kitos komiteto • ^’s gerai pažino didžiau- 
narės yra: 'Frances Urnezus, | sh,s lietuvių tautos priešus, su- 
Valerija Stanaitis, Adeline Garb, rinko daug istorinės medžiagos 
Anelė Pocius, Jean Pargauskas, ir Paruošė labai do'kumentuotą 
Stella Wabol, Ann Shulmistras studiją apie Sovietų karo jėgų 
ir Mary Jurgel. Visas pelnas j ir rusl* Po,iciios lietuvių tau- 
skiriamas kariams ligoninėse ir j ^os naikinimą ir žiaurų išnau- 
jų šėmoms.

— Viktoras Šimaitis pildo 
INCOME TAX Šimaitis Realty 
Įstaigoje, 2951 W. 63rd Street. 
Darbo valandos kasdien nuo 
10 vai. ryto. Tel.: 436-7878 arba 
763-0337. (Pr.)

dojimą.

BOSTON, MASS.
LIETUVIŠKOS RADIJO 

PROGRAMOS SUKAKTIS
š.m.kovo 29-tą, seniausia lie

sojoj Anglijoj, vadovaujama

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIRNg

t

i«M wm st, cncrc*, ni. w«z> • t«l wa mth. 
Dldellx paafrinkimaj geroa rtifec Įvairių prfckijj.

KAISTAS Ii EUROPOS 3ANP1LIŲ

SIUNTIMAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS 8KRVIC1
XM1 W. IHh St, Ckieafo, BL «0«21. — TeL WA l »7I7

<

i

DAŽYMAS IR REMODE- ... 
LIAV1MAS

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

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenus 
Tel. 523-0383

il APP Y EASTER

hi

Laikrodžiai Ir brangsnyW
Pardavimas fr Taisymo 
2646 West 69th Stroaf 
T*L REpublk 74941

prieš :
Catch basins cleaned, rodded or re
paired. Sinks,; tubs, toilets opened 
or no charge. Plumbing repair.

SEWER PROBLEMS?
Radio dispatcher — minutes from 
your home. 30 years experience.

3459 N. Kostner 
588-1015

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. >NEDAS, 4059 Archer Avenut, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

M

su Amerikos Lenkų Kongresu' 
atstovais nieko nežinojau.

Albertas Misiūnas
VKLS-gos Centro Valdy

bos Pirmininkas
Detroitas, 1981-3-11

DR. GEO. P. VASEN
Optometrist

24 Hour Switchboard
Phone 323-3202

Mon., Tue. & Thursday 9—9, 
Fri. 9 to 5, Sat. 9 to 12.

203 Railroad Ave., Clarendon Hilk

s

PAINTING, WALLPAPERING bv 
professionals. Years of experience, 
neat and clean. Quality p«»int used. 
10% discount thru April. Refer 
ences, free estimates.

Phone Merle, 327-3655 
(am or after 5pm best)

INCOME TAX SERVICE 
Personal & Business 

Reasonable Rates 
Senior Citizen Discount 

* 277-0474 
EDWARD N. COURY 
By Appointment Only

LOSE WEIGHT, STOP SMOKING, 
CONTROL STRESS

You need not go into a deep trance 
and lose control of yourself to ben

efit from hypnotic therapy.
Lawrence MęManus A Associates 
for the practice of hypnosis offer 
you both trance and non-1rance 
hypno-therapy that will allow you 
to make the changes in your life 

that you want to make.
For an appointment , call today 

631-9248

J

SHOPPING? DROP IN!!!
NEW ARCHVIEW RESTAURANT

3480 S. Archer Ave.
254-4862

OPEN 24 HOURS 
“HAPPY EASTER'’

M. 1 I M K U S
Kctsry FubUe 

INCOME TAX SERV1C1
4259 S. Mapl«vrcod. T«k 254-7453 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
iškviatimal, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankaL

PROTECT YOURSELF
Family or business. Lease or buy. 
Direct Police hookup. Free security 
survey & estimates. Discounts avail

able for U. of C. faculty, students.
Call 361-5080

INSIGHT INDUSTRIES

H. J. A. BARTOSIK 
General Contractor

Alum. Siding, Soffit, Fascia. 
All Alum. Work - Gutters. 
Tuck Pointing - Carpentry 

Room Additions 777-9834
Mowimy Popolsku ' 384-0187

CARPET CLEANING
SPRING TIME SPECIAL 
9x12, 12x12, 12x15. 12x18

TOTAL COST $95 or $.20 A Foot
Discount With This Ad Only
Offer Limited. Call for Est.

749-4754

PRIME SQUARE RESTAURANT 
New in Mt. Greenwood! 
Open 7 Days 5:30 AM.

The Sea Food Place 
Specials - All Day - 7 Days 

3200 W. HHh St. 779-8(500 
Happy Easter

į

rHOMEOWNERS POLICY
F. Za^olit, Aęent f— 
3208 </2 W. 95 th St 
Ev.rp. Ptrk, III. 
40642, - 424-1654 L

SU!e. Farm W and- Casforr.tpmpafiy

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

.2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
šeštadienius nuo 9 iki 12-to. 

arba pagal susitarimu. 
Telefonuoti 77&-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPXNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt. 
iki 6 vai- vak. šeitadienl nuo 

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

T«L 776-5162 arba 776-5161
2649 Weat 63rd Street 

Chicago, m. 60629

* 6 — Na-ijienot, Chicago, 8, UI. Tuesday, March 17, 1981




