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LIETUVOS PROFILIS AMERIKIE
TĖS ŽURNALISTĖS KNYGOJE

Amerikoje neseniai.išėjo Eliz
abeth Pond knyga “Iš Jaroslavs- 
k;o stoties —.žvilgsnis į Rusiją”' 
(From the Jaro.slaysky Station 
— Russia Perceived). Jos auto
rė, dienraščio ..The Christian 
Science Monitor kcirespondentė 
Maskvoje, yrą ne sykį apsilan
kiusi Pabaltijo šalyse, ši knyga 
mums įdomi „tuo, kad ji skiria 
ypatingo dėmesio Pabaltijui' ir 
ypač Lietuvai, pakartotinai pa
brėžia Pabaltijo valstybių skir
tingumą ir .savitumą. Anot auto
rės, tautinė problema — tai vie
na iš dviejų ąr trijų didžiųjų

; įi^oMemų,, su' kuriomis šiandien 
:^ginėjasi Sovietų Sąjungos yal- 

džia. Tai, ką _ Maskva, vadina 
“iokalizmu” ir “nacionalistiniais 
nukrypimais”, tebesitęsia ir stip-' 
rėja. . . Sr'-J.'. A.z,. „.-.v,-:

Elizabeth Pond apžvelgia Sa
lino, diruščipvo ir Brežnevo po-

~Ktik£ tautybių' atžyįįgih‘ ir pri-

žia Lietuvos katalikų sąjūdžio 
masinį pobūdį tr mini 1972-ąją 
mėtą pareiškimą religinės lais
vės klausimu, po kuriuo pasira
šė 1 7,000 lietuvių ‘ bei 148,000! 
pasiršaytą prašymą grąžinti Į

. Klaipėdos bažnyčią. “Lietuvos ! 
Kataliką bažnyčią”, rašo ji, “be ■ 

’ abejo sustiprina galingos lenkų Į 
Bažnyčios artumas ’ ir lai, kad j

: Šv. Petro sdste’ sėdi lietuviškai J 
kalbantis lenką popiežius: Bet", 
Lietuvoje Bažnyčios * stiprybė 
dar labiau remiasi lietuvių ka
talikų atkaklumu jie prakti-

- kuoja savo religiją, nepaisydami = 
oficialiųjų barjeru”. ■ -

Elizabeth Pond iškelia LKB • 
Kronikos’ir kitą'lietuvių pogrin- t 
džio leidinių svarbą-. Jie plačiai 
dokumentuoja gyvenimą Lietu
voje ir liudija" lietuviu’ laisvės 

: ryžtą, — rašo atrtfcręČ: (Elta)

Š.m. vasario 28 dieną SLA Centre buvo paminėta Vasario lli-osios sukaktis. Salėje kal- 
i. bėjo’ SLA prezidentas Povilas P. Dargjs ir Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis.

' (N.- Binkinio nuotrauka)

GENERAL MOTORS. SUSI 
TARĖ SU UNIJOMIS |

DIDŽIAUSIOS DEMONSTRACIJOS 
VYKO PAKISTANE IR INDIJOJE

AFGANISTANIEČIAI PRAŠO PADĖTI JIEMS ATSIKRATYTI 
SOVIETV KARO JĖGŲ PRIMESTOS KARIUOMENĖS

Maskvos tikslą ir nerašą tautu 
Siekią nėra sumažėjusi. Šios po
litikos raidą;Ji' iliustruoja .gau
siais pavyzdžiais ’iš'laetųvos is
torijas. Ji primena, kad po ka- 

. ro praėjo aštuoneri metai,, kol 
sovietinei valdžiai pagaliau pa
vyko’ numalšiįūi. jįasįprięšinmą 
Lietuvoje. ĄTrtorė t^^\ pat _nų-

Motors, pati didžiausioji auto
mobiliams statyti bendrovė, va- į 
kar susitarė su darbininku uni- .kar susitarė su darbininką' uni
jos atstovais, naujai trejų metii 
darbo sutarčiai. Pradžioje atro
dė, kad bus labai sunku susitar

ei, bet praeitą-savaitgalįiąbi pu- 
'sės -ąptarė - pagrindinras* klaiisi- 

rodo į jauį^teŽTĮevp fokais,-inųsjrsiitflįo išrašyti,-- ■ ' f
1972-ais ir metaiSį .Lie
tuvoje įvykąsąsl dėmonstrąbįjais 
bei lietuviu' žmogaus teisią gy
nėju į -

Autorė rašb^kad. AŽį 
toms sovietinė? šąbivarka atne
šė svetimą vąldžiajJbbt -drąii^ej 
pakėlė medžjągihį ją. gyveiiimb 
lygį. Tačiau “Hetyiyjaų latviai ir. 
estai, prieš jąjįjąn^i&ą'gįTaiybų 
Sąjungą, gyvend/Jdefi^fgeriiu už 
so'vie tinius piliečipšį lj>o\ įj ungi- 
mo, ją pragyvehiiho įir švietimo 
lygis nusmuko iJeveik iki rusiš- 
kojo. Pabaltiečią sayi&imo jaus
mą, pasak Pond/ palaiko ir ją 
skirtinga kultūrą bei praeitis, 
kaip pavyzdžiui, Lietuvos gar
binga istdriją,rar Ėsti jos atveju 
— pilnutinė integracija į Vaka
rų Europos kultūrą ir vkūo 
menę. ' i-

Knygos autorei didelį įspūdį 
padarė Lietuvos Kataliku Baž
nyčios dinamiškumas. Ji pabrė-

- Apie • algą pakėlimą ; negali 
bū Ii'jokius kaprek, bot susitarir 
nias7 bus;maūciingas -alriein: - pu
sėms

RADĘS VANDUO

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Vakar **Co!umbia”. turėjo pakil
ti ,9 valandą ryto,-bet visas rei
kalas -užtruko avieną valandą. 
Pasirodo’; kad drėgnas oras.tiek 

4'jiįiveįkėvvišą kilimo aparatą,, kad
iteko kelis- vamzdžius naujai 
pravalyti.' - -

•Sąviąįnfcaį išsiderėjo iš j- Gaiimaš . daiktžisj kad tas drėg- 
umjps di deles-įpJBkėftas,; pabąr/.nąmas.'būtą nepakenkęs raketai 
kai ‘GAĮ. bettdrpVęi reikią pini- pakilti, bet .specialistai ryžosi 
:gu/ tąi jį Turėti mokėti 17%.už užtrūkti- vieną valandą, prava- 
paskolą, tup'tąrper darbininkai; 

t dedami savo. santaupas į G-M, 
i gaus- 40 ūuo'š: i Bendrovė gaus 
milijoninę paskolą iš darbi
ninku, kuriems savo ruožtu 
bus užtikrintas darbas bend
rovėj 2. <

KALENDORĖLIS

Kovo’ 23: Fidelius, Olė, Bai
minąs, Gija, Jūįnvis, Viskantė.

Saųįę teka 5:50, leidžiasi 6:01.
Oras debesuotas, šiltesnis.

lyti drėgnus vamzdžius ir tada 
paleisti visas mašinas. Po to, in
žinieriai buvo tikri,- kad “Colum
bia” pakils nustatytu laiku, kad 
apskaičiavimai bus tikslūs ir 
galės be problemų paleisti “Co
lumbia” į debitą.

Inžinieriai pasitiki 
visomis dalimis

Amerikos inžinieriai pasitiki

Pirmadienio rytą Italijoje smarkiai sudrebėjo žemės ir padarė didelius
- / nuostolius kalnuose gyvenantiems ūkininkams.

WASHINGTON.'D.C — Prez. «
Reaganas pirmadienio vidurdie
nį pasakė pagrindinę kalbą prie 
George Washingtono paminklo, 
paskelbdamas Laisvojo Afganis
tano Diena. Jis kvietė ne lik af
ganistaniečius, b=t ir visus pa
saulio gyventojus organizuoton 

j kovon, kol Sovietų karo jėgos 
j bus priverstos pasitraukti iš Af- 
■ ganistano. i * 
j Pačios didžiausias demonstra- 
j cijos vyko Pakistane, visai ne- 
! toli Afganistano sienos. A]>skai- 
Į čiuojama, kad j pasienį buvo su
traukta didžiausios minios iš 
ten gyvenančių pustrečio’ milijo
no afganistaniečių, kurie pasi
rinko bėgti iš savo gimtinio 
krašto ir skurdžiai apsigyventi 
Pakistane.

Pakistano valdžia neleidžia 
atbėgusių skirstytis. Jeigu visa- 

' bųtij pasklidę afga-
mistan;ečiai, lai * nebūtų buvę 
tvarkos ir niekas nebūtų pajėgę 
jiems pagelbėti.

Kada į neturtinga kraštą įsi
veržia pustrečio milijono vyrų, 
inotefų ir vaikų, reikia organi
zuoti paramą visiems. Pasienyin 
buvo pastatytos pastogės, kad 
galėtų gauti vandens ir būti
niausias švaros priemones. Teko’ 
organizuoti medicinos pagalbą ir 
teikti būtiniausia maistą.

Didelė Afgasistario emigrantų 
dalis pateko į Indiją, pasiekė ir 
sostinę New Delhi. Jie tiki

Prez. Reaganas vakar pasa
kė pagrindinę kalbą George 
Washington aikštėje sub

rinkusiems žmonėms.“COLUMBIA” GRAŽIAI 
ĮSKILO Į ERDVĘ '

ČAPK CANAVERAL, Fla. — 
ATSI- j “Columbia” buvo sulaikyta vie

nai valandai vamzdžiuose drėg- 
labai

nuo

— Pirmadienį aukso unci 
kainavo $318.

dalimis. Jie

“COLUMBIA” PAVĖLAVO- VIĘNA 
VATAW PAKtrTi < ' ‘

. TURĖJO PAKILTI NUSTATYTU LAIKU, BET 
TEKO IŠVALYTI 
visomis “Columbia”
pasitiki visais erdvėlaivį kelian
čiais įrankiais, bet jie pilniau
siai pasitiki kylančios “Colum
bia” plienu.

Reikia turėti galvoje, ksd 
“Columbia” yra paruošta trims 
erdvės greičiams. Pirmiausia, 
erdvėlaivis kils į padanges. Jis 
privalės praskristi erdvės atmos
ferą, iškilti 160 mylių aukšlu- 
mc'n ir pasiekti tuščią”. erdvę. 
Ten erdvėlaivis galės pasirinkti 
pageidaujamą orbitą.

Trečioji fazė prasidės, 
“Columbia” taps paprastu
tuvu ir turės pajėgH iš “tuščios” 
erdvės nusileisti j vis tirštesnę 
Žemės atmosferą. Bet svarbiau
sia, pajėgti iš erdvės skriejimo 
nusileisti į platų taką ir sustoti 
numatytoje vietoje.

meį išvalyti, bet šiaip ji 
gražiai pakilo, atsiskyrė 
keliamų mašinų.

“Columbia” pakilo labai 
žiai/ Pats prezidentas, i 
muotas apie vienos valandos su
laikymą, pradėjo sekti. Prezi
dentas Reaganas turėjo progos 
pamatyti bekylančią “Colum
bia” ir palinkėjo astronautams 
geros sėkmės.

3:30 vai. popiet astronautai
jau buvo apskrieję Ždmę tris įtraukti laisvės kovon dalį indų 
kartus. Viskas erdvėlaivyje eina
pagal numatytą planą. Jie ne-1 lane vędamchnis kovomis. New 
mano, kad jiems gali reikėti Delhi politikai gali geriau su- 
nusileisti anksčiau. Jiems yra1 prasti afganistaniečių padėlį.

;, kurias jie Iš New Delhi skleidžiamos tiks- 
Naktį jiems U^os žinios ap e afganistaniečių 

progc’s gerai pamiegoti, vedamą pasipriešinimo kovą.
Prez. Reaganas priminė susi-

i fira- 
infer

kurie yra susipažinę su Afganib-

kai 
lėk-

I paskirtos užduoty 
stengiasi atlikti, 
duos
kad rytoj vėl galėtų sekti skrie
jimą ir registruoti turimas 
žinias.

rinkusi, ms, kad Sovietų Sąjun
ga 1979 metų Kalėdą pirmąją 
dieną įsiveržė į Afganistaną, 
žygiuojančioms j krašto v:dų 
dvylikai diviziją nebuvo’ jokio 
pas iprieš i n i mo. A f gan istan ieči a i 
nesuprato, kuriais sumetimais 
jiems buvo reikalingas tas Sovie
tą ginkluotų pajėgą įsibrovi
mas. Sčviilą karlucmenčs va
dai buvo prižadėję iš Afganista
no pasitraukti po metu nuo in
vazijos, bet dabar jau aišku, kad 
jie pasiruošę ten ilgri pasilikti. 
Jie keičia savo karinius dali
nius, įsistiprina užimtose pozi
cijose. Tačiau afganistaniečių 
pasipriešinimas nemažėja, ji. vis 
reikalauja, kad Sovietu ginkluo
tos pajėgos pasitrauktą iš Afga
nistano’.

— Popiežius Jonas Paulius II 
sekmadienį kvietė kiniečius ap
tarti nesusipratimus su Kataliku 
bažnyčia, nes persekiojimais 
nieko’ nebus atsiekta.

VOKIETIJOS SOCIALISTAI DEMOKRA
TAI NETENKA PASITIKĖJIMO

KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI ATGAUNA PRARASTAS POZI
CIJAS; SOCIALISTAMS PAKENKĖ “TAIKOS" POLITIKA
-- —  ---- - ----- ——*** BONA, V. Vokietija. — Kanc

lerio Helmut Schmidt vadovau
jama Vokietijos Socialistu de
mokratų partija, kaip ‘ praeitą 
savaitę vykusieji rinkimai rodo, 
praranda gyventojų pasitikė
jimą.

Rusai labai atkakliai varė tai
kos propagandą Europds valsty
bėse. Rusai įtikino dalį social
demokratų, kad Vak. Vokietija 
turi planuoti savd gynybą be; gumą balsų Hannc’veryje. Visi 
atominių bombų. Rusai pajėgė įtakingieji socialdemokratų va- 
jtikinti ne tik jaunimą, bet dai ten sakė kalbas, važinėjo į 
ir dalį vyresniųjų.

Socialdemokratai neteko 
' 5.7 nuoš. balsu

Korespondentai tvirtina, kad ' mėtoj as buvo kancleris Helmut 
praeito sekmadienio balsavimo Schmidt. Diilesniudss miestuose 
metu sdcialistai demokratai ne
teko 5.7 nuoš. balsų. Tai yra ga
na stambus skaičius.

— Sekmadienį Japonijos šiau
rėje drebėjo žemė.

kratai pralaimėjo Žemutinėje 
Saksonijoje. Prieš ketverius me
tus krikščionys demokratai ten 
prarado kelias svarbias pozici
jas, o praeitą sekmadienį jie at
gavo visas prarastas vietas.

Socialdemokratai tikėjosi ap 
siginli, bet nepajėgė. Krikščio
nys demokratai ir vadinama 
Demokratų Unija laimėjo dau-

mitingus, bei jiems nepavyko! 
t Hanrtnmac if-iVinti KriLS/Mfinbi Idaugumos įtikinti. Krikščionių 

demokratu vadas Helmut Kohl
pareiškė, kad didžiausias prakti

’ WS V M v U « 9 n I * ZU wS Si V*. T T 1

sakė kalbas ir Socialdemokratų! 
partijos pirmininkas W. Brandt. | 
bet tai nepatraukė į savo pusę

1-^

“Columbia” erdvėlaivis vakar pakilo viena valanda vė 
liau, negu buvo sumatyta, nes nustatyta, kad drėgmė

Pirmiausia, socialistai dtino- didesnio balsų skaičiaus. atnešė kelis lašus vandens į mašinos dalis.
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LEIDINIAI

kelbimas, kad 
vitaminą C,

Pręhybtininkai nesirūpina žmo
gaus sveikatą; jiems rūpi uždar
bis. Sįąky$ūu> niekąs negali įmU

savu pavadinimu (trade pame). 
Tada už tokį vaistą įstatymai 
įeido prękybuliukui imti liek, 
kiek jis gori. Dabąr laikai pasi-

ix rožių 
mino C 
būti.

komisija prade  j 
knygos išlaidas i 
doKumentus; bt

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas' 
JONAS 11DOMAVICIUS, M. D.

Todėl 
“natūralų 
bran^iąu molu, yra apgaulė nesi 
orientuojančiųjų lengvatikių ii 
jų apiplėšima^. Daugiau tuo rū
kalų kila karia.

sėklides.
niekur nėra

Mil 
lOįCv 1 f

i priežasčių nepajėgia pagarinti 
^reikalingą kiekį syvų, iš jaučio 
•■kasos gauti šyvai,: prekybininkų 
į sudėti į tablete^ ir pavadinti 
ĖNTOZYME. Chemiškas jų var- 

: das DIGESTIN’ tokio pavadi- 
į nimo to pačio' vaisto tabletės ne- 
i palyginamai pigiau gaunamos.
Į Taip esti dabar su daugeliu 
; vaistų, bet kol kas ne su visais, 
j Tie vaistai, kurie dabar vaistų 
rinkon paleidžiami (kurie ran- 

l dasi vaistinėse)DVIEM VAR

(Tęsinys;

Prieš “Ramovės” skyriaus su- ‘ 
sirinkimą, kuris įvyko 1982 m. j 
vasario 17 d., kontrolės komisi
ja vasario 13 d. nuvyko pas iž
dininką paliki*uiti melų veiklus 
piniginę atskaitomybę. Tuoj pat 
Kontrolės komisija pastebėjo, 
kad kasos knyga vedama ne
tvarkingai, ruoštos kariuomenės 
šventes apyskaita rasta netvar- 
kingai paruošta. Viena apyskai
ta buvo paruosta K. GaidiKo, o 
kita — J. Aionderio, skyriaus 
pimininko. Tai pirmas atsitiki
mas, kad ‘‘Ramovės7’ skyriaus 
veikloje taip netvarkingai buvo 
vesta piniginė atskaitomybė. 
Skyriuje laikomasi tokios tvar
kos, kad kariuomenės šventės 
apyskaitą yra sudaroma tik vte- 
na, kurią vj$ū valdyba sgyo pa
rašais patvirtina.

Betikrinant buvo rasta, kad J. 
Aionderio apyskaitoj parodytos 
išlaidos visai neturinčios bendro 
su Kariuomenės šventės ruoša. 
Pavyzdžiui: išleista ligonių lai
kymui $10,17 suma įrašyta ir 
ižd. K. Galdiko j kasos knygą. 
Reiškia, vieną ir tą pačią išlaidų 
sumą du asmenys išlaidavę. Tas 
neleistina.

Kontrolės 
tikrinti kasos 
pateisinamus 
vo rasta padarytų neteisingų iš
laidavimų. Pirkta dovana ligo
niui M.G., išiaiduota kasos kny
goje $5,96. Patikrinus sąskaitą, 
buvo rasta, kad už dovaną mo
kėta tik $4. Išlaidose pažymėta, 
kad pasiųsta narių mokesčiai 
“Ramovės” centro vaidybai 
$52.85. Patikrinus pinigų pa-

-— V. F. Beliajaus leidžiamas 
folkloro žurnalas “Viltis” gegu
žės men. Vol. 41. N r 1. 1982. 
Šiame numeryje plačiai rašoma 
apie slovėnų istoriją, jų šokius. 
Žurnalas gausiai iliustruotas. 
Leidžia ir redaguoja V. F. Belia- 
jus, P.O. Box 1226, Denver, CO 
80201. Beliajus kiekviena proga 
parašo ir apie lietuvių šokius bei 
veiklą. Vienas numeris kainuo
ja $2. Meinės prenumerata $10.

Toks mediciniškas smegenų 
mūsiškiams teršimas nėra vie
nintelis. Supratę, kad yra leng
vatikių žmonių, kuriems gali 
įpiršti bet kokį melą, bet kokią 
neliesą, dabartiniai nuo pripa-

sruo, j ligoniams vaistai esti brangesni.
Ligonis neturėtų pasiduoti 

i apgaunamas

Vžį pacientai bėkite iš su vais
tai^ turinčios reikalų vergijos: 
nepirkit prekybišku (trade) var
du pavadintų vaistų, kai tie pa
tys vaistai randasi vaistinėje 
daug pigesne kaina (Gcnerir

ŠVIESKIJIĖS VAISTŲ NAUDOJIMO REIKALE (1)
Skirkime melą nuo tiesos vaistų naudojimo 
reikale, tada mažiau nukentėsime ir di
desnės naudos susilauksime.

(Mediciniškas raginimas)
A C E T Y L SALICYMC ĄC1D 
(rūgštis gaunama iš karkk) — 
gluosnio) ysa ne kas kitas kaip 
visų pažįstamas ASPIRINAS. 
Clięmuię formulė yra aspirino 
cheminis (generic) vardas. As
pirinu pavadino prekybininkai 
(Bayer aspirin, St. Joseph aspi
rin). Tai prekybinis (trade) 
vardas. Eik kur nori pasaulyje 
į vaistinę ii* paprašyk Acetylsali
cylic acid — ir gausi ne ką kitą, 
o tik aspiriną. Tas cheminis 

yra (generic) vaisto vardas yra ofi
cialus, visame pasaulyje tam 
vaistui VIENODAS. Tai pirmas 
vaisto vardas..

Šalia to pirmo vaisto' vardo, 
dauguma vaistų turi dar ir ant
rą vardą. Tai tą vaistą gami
nančios firmos vaistui duotas 
vardas. Tai prekybinių vardas 
(TRADE NAME)/Vaisto sudė
tis palieka ta pati, tik antras 
vardas duodamas jį pagaminu
sios firmos idant ta firma, galė
tų (pagal įstatymą) už tą. patį, 
tik kitu vardu vadinamą vaistą 
ūuĮi kelis kartus BRANGIĄ|J. 
Taip buvo iki dabar. Dabar Rei
kalai pasikeitė. Daugiau apie tai 
tuojau sužinosime.

Tas prekybinis vardas (trade 
name) tos pačios cheminės su
dėties vaistą, tiek tas'vaiktas tu- 
yra duodamas vis kitoks, ^žiūrint, 
kokia firma tą vaistą pagamino. 
Kiek firmų gamina tos pat su
dėties vaistą, tiev tas vaistas tu
rės kitokių vardų (trade name). 
Dar daugiau — kitame krašte 
gamintas tos pat sudėties vais
tas turės, vėl kila varda.

. StOCK - ' 
injįnerica.

Jota tatagi Pta*

tūnai - kultistai ėmė žmo'nes gąs
dinti nuodėmėmis, pragarais 
grasinti ir tik per jų tiltelį į 
dangų lengvatikius vesti.

Mums pensininkams nepake
liui nė su vienais, nė su antrais. 
■Mes naudokime savas turimas 
smegenis ir atsikratysime tiek 
mediciniškų, tiek religiškų me
lagių. Juk, nėra natūralaus mais
to bei natūralaus vitamino C. 
Kaip žinom, vitaminas G yra vi
same pasaulyje vienoda askorbi- 
nė rūgštis. Ji tokia vienoda yra 
bei kur, įskaitant žalius lapus, 
citrininius vaisius bei jų sunkas 

Kitokio vita- 
negaii

You can*t aferd Įo be 
Because if vou’re in charge ač 
the family budget you’re 
Taking nermnng a2xxst the 
future, too.

And that's where ŲA 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up tor the Payroll 
ing Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex^ 
penses, yoUTI^H1Tl>enundinf’ 
a more secure fvture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really know* 
a good bargain.
Mes- X pay 6% VM W
*mt«ricy ff J yvara Int ywr>.

itoiM er
Wb«v >4, they ots be carihod at 
fcaok. totted toW wbfeet «• «*
bans* tesat. ori fadvaJ tas he

Įvaįrūs vartojamų vaistų vai
dai dažnai esti nesuprantami pa
cientui. Jam sunku suprasti 
kiekvieną jo priimamą vaistą. 
Pacientas, net labai stengdama
sis, negali drisnluotis vaistų 
priėuiime, nes jie atrodo pana
šūs, jų vardai nesuprantami ir 
įvairiausiais vardais vadinami.

Kiekvieno vaisto 
dvejopi vardai

Kiekvienas vaistas turi DL 
VARDUS. Vienas vardas 
cheminės sudėties pavadinimas 
(generic). Tai oficialus vardas. 
Tai prigimtinis vardas. Tas toks 
vardas vartojamas vaistus ga
minančių firmų. Tai tarptautinis 
vardas — visame pasaulyje nau
dojamas. Paskaitysi tokį vaisto 
vardą Lietuvoje, Kinijoje bei Vo
kietijoje — visur tas vardas bus 
tas pats, nes toks vaisto vardas 
aptaria jo cheminę sudėtį. Sa
kysim, ASCORBIC ACID yra 
askorbinė rūgštis. Ji vienoda vi
sur besirandanti: tiek citrinose, 
tiek rožių sėklidėse^ .^ąpelsi- 
nų bei graifrukto ^nkdję. Ii 
gali būti nei ^natūrali” (natu
ral), nei kitokia. Tai VITAMI
NO C cheminė formulė. Vitami
nas C yra ne kas kta, kaip che
miška askorbinės rūgšties fof^ 
mulė. Pagamink askdrbinę rūgš
tį;:— turėsi ne ką kitą, o. tik vi
taminą C. Eik į bet kokį pasau
lio kraštą, gauk ten askorbinės 
rūgšties — ir turėsi vien tik vi
taminą C. Jis rūgštus, nes as- 
korbinė rūgštis yra gana rūgšti.

Dar kitas pavyzdys: vaistas

i vaistus. Jų sudėtis ir veikimas 
tas pats, tik kainą7^Įaug pigesnė.

.Taip dabar mes bent dūlinai ga- 
, iėsime vaduotis iš mediciniškos 
‘Wgijos- T
į Žinoma, ir gydytojas turi pa- 
j dėti iš los vergijos vaduotis sa- 
i viems pacientam^. Jis turi pri- 
! rašyti tik cheminiu-vardu pava- 
! dindamas 
’ sakyta, kai ta
i dviem vardais. i (>) Karlais esti susitariama su
! Jei gydytojas rfcgprirašys die-! prekybininku. Tada jo“ preky- 

■ miniu vardu pavadinto vaisioj b.šku (trade) vardu dalinami 
; lai vaistininkas neduos

js- nors ir turės vaflinėje? ėreky- 
>j bininko- pavadinti vaistai bus 
’ • daug brangesni. Tada pacientas

! bus nuskriautas piniginiai. Ypač 
,-j pensininkui toks nereikalingas 
i pinigų švaistymas yra labai nuos- 
; tolingas. Jam ir taip daug išlai- 
įdy susidaro vais:ams. O. kai pa- 
[ jamos jo yra ribotos — skridu

liu šiol ligoniai buvo ' 
prekybįiunkŲ vergijoj '

Prekybininkai laikė žmones 
mediciniškoje vergijoje, imdami 
už vaistus pasakiškas kainas. 
Mat, iki šiol valdžia leidd vaistų 
gamintojams savu vardu (trade’ 
name) pavadinti jų pagamintus 
vaistus, kai tuo tai-pų tas vais
tais ’ chemišku varchr’-vadinamas' 
yra pigus, nes chemiškas vardas 
neleidžia vaistų gamintojui imti kai kasa dėl uždegimo bei. kitų 
brangiai.

Kada valdžia privertė vaistų 
gamintoja gaminti ir leisti'rin
kon ir chemišku vardu (generic) 
vaistą, jo kaina pasidarė žymiai

Išeina, kad ta pati cheminė mggspė- Prekybininkas gamino 
vaisto sudėtis (generic name) Ū‘ rinkon leido tą patį vaistą tik 
gali kartais turėti pepkis- šešis 
ar dar daugiau prekybišklį 
(trade) vardų. Kiek firnių jį ga
mins, tiek naujų vardų tas vais? 
tas turės. Tie vardai bus perky- 
biški (trade), jie nieko- bendrų 
neturės su cheminės sudėties 
pavadinimu (generic name) tų 
vaisto.

name). Žinoma, čia ir gydytojo 
bendradarbiavimas yra būtinas.

Netikėkime ir kitokiems mul-y 
kįntojaus: "natūralių - natural'’ 
vaistų pardavėjams. Ypač tokią 
netiesa apie ‘’natūralius” vais
ius SKeibia Health Eood krautu
ves. Daugelis mūsiškių pensinin
kų užs/erse savus smegenis, pa
tikėdami skelbėjams, būk Na
tūralus vaistas yra,daug geres
nis už kitokį. Girdi, “natūralus” 
maistas ir toks “natūralus” vais
tas yra geriausias ir tik jų minė
tose krautuvėse randamas.

— Arėjo Vitkausko ‘ Lyre 
Fruit'' ir “Pegasus on Stilts” 
anglų kalba trumpi eilėraščiai, 
32 psl., knygelės. Kaina $1. Gau
nama pas autorių šiuo edresu: 
Arėjas Vitkauskas, 309 Varick 
St., Jersey City, N.J. 07302.

jcąs .prideda jirie .valgomosios 
įtrų^kos kįęk ųereikaiuigo ten 
JODO (Jddinos), tada jis jau 
plėšia už tokį mišinį pinigus. 
Taip* apeinami geri įstatymai, prekybos 
Prekybininkas apskaičiuoja dar
bą, priedą-— taip ir pajėgia ne
klausyti įstatymų. 
f Dar kitas 
kasSri*' (pahcręai)J j^yų * laSTėles 
padeda virškinti 'maistą tada,

ST. u.’I A AIVA V
NEPATEISLNAMAS “F.ĄMOV^i’ Still LS 

IŽDININKO ELGESYS

Išvada: Xt>iduokime jckicpu 
gavikanis. be reikiamo (laibo 
si p in igau to jams save skriaus- 

legul ir jie eina reikiamo 
irbo dii bti, tegul liaunasi 
igvatikius visokeriopai išiiau- 
►ti. i ik Šviesa padaivs mus

da dar labiau didėja visai be 
reikalo.
Kodėl vartojami prekybininkų 
vardu (track) vadinami vaistai 

žinom dabai-, kad cheminiu 
vardu vadinami (generic) vais
tai yra pigesni, o prekybininkų 
duotas vardas tam pačiam vais
tui (trade name) jį padaro daug 
brangesniu. Kyla klausimas, ko
dėl piekyhminky nustatytu var
du vaistai, ncųs ir daug bran
gesni, o vis tiek dar vartojami; 
Čia gali būtį keletas priežasčių:

1) Prekybininkai įkalė . į gal; 
vas tūliems gydytojams, kad jų 

vardu pavadintas 
vaistas yra daug geresnis. Toks 
tvirtinimas, žinoma, yra netei- 

i singas, bet prekybininkui nau
dingas. Mat, gydytojai irgi yra 

'žmonės,- jiems irgr galima apsuk
ti gaivas. Juk, tada nebūtų skel- 

I būnu mediciniškuose žūrnaluo- 
i se, o dabar jų teru knibždėte 

knibžda.
‘2) Patogiai gyvenąs gydyto

jas neužjaučia kartais pensinin
ko ligonio, turinčio labai ribotas 
pajamas. Sotus alkano neužjau- 

j čia. Taip ir čia kartais esti.
3) Baisiai įkyrūs yra vaistais 

prekiaujančiųjų skelbimai. Jais 
stengiamasi nuteikti gydytoją, 
kad pastarasis negalvotų, o tik 
pildytų vaistų agento paaiškini- 

į mus apie vaistus. Taip ir esti 
DAIS, reikia pirkti tik cheminį j įperšami prekybininkų vardais 
pavadinimą (generic) turinčius| (trade) pavadinti vaistai.

t.. in;- Karlais gydytojas nežino,
kad jau yra cheminiu vardu, 
buvęs vien prekybininko vardu 
vadintas, vaistas.

5) Kartais patys gydytojai 
duoda saviems pacientams vais
tus. Jei jie prisipirko daug pre- 
kybininkofvardu vadinamų vais
tų., ir brangiai už juos sumokė- 

aislą (generic), kaip j jo, lai jie, žinoma, turi ir iš pa
žaistas randasi Lclentų imti brangiau už juos.

siuntimo pašto ptn .a J j 
i kad buvo s ųsta v ■< .4 
! V-riaidoje padarytas toks 
įrašą*: vąuųūįS skubumas — 
5>7.y$, pašįO perlaida — et., 
o pridėjus pašto žęnKiui i / v<^»- 
tų, gavosi ^>0,55. Iš.aiauola 

daugiau.
Priėjus prie Kariucimenės 

šventės parduotų bilietų apy
skaitos, buvo raštas K. Galdiko 
įrašas, kad už parduotus po $5 

•u4 bilietus gauta $270. Patikri
nus bilietus, radome, kad yra 
parduota 55 bilietai, nęs rado
me bilietų knygutės viduryje, 
kad į du bilietus įrašytas tas 
pats numeris K. (iąldikas 
mėgind išsisukti ir nenorėjo tų 
5 doienų užpajamuoti.

Kontrolės komisija žinojo, 
kad Kariuomenės šventės ruo- 

I ąas paramai buvo renkamos 
Į aukos ir su aukų lapais. Neradę 
nei K. Galdiko sudarytoje Ka
riuomenės šventės apyskaitoje, 
nei kasos knygoje aukų įrašų, 
paprašėme parodyti aukų lapus, 
kad galėtume patikrinti, kiek 
buvo surinkta aukų. Iždininkas 
K. Galdikas padavė tik du aukų 
lapus, sakydamas, kad du auk1.; 
lapai eąą dingę, jų .tarpe ir jo 
surinktų aukų lapas. Kontrolės 
komisijai kilus įtarimams dėl 
dingusių aukų lapų, Galdikas 
buvo paklaustas, kiek galėjo 
būti aukų dingusiuose aukų la
puose, Ižd. K. Galdikas ištraukė 
vieną popiergalį, tik su įrašyto- 
mis.;skaitjiųėmis, be pavardžių, 

.1 -t

ir gūdžiu pranešė kiek ketvirta
me" aukų lape buvo aukmi|^sas 
aukas surašius į ka^J knygą, 
susidarė 120; suma.
Kontrolės komisijai paklausus 
iždininko, ar jis turi pagai aukų 
lapą visus pinigus pas save, K. 
Galdikas atsakė nesąs gavęs, pa
gal aukų lapą, iš J. Aionderio 
i2 dolerių.. į

J. šarapnickas .
(Bus daugiau)

UI-UJO J
ri I" £ f"* ^Ji

t
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Vladas Pūtvis

MEET THE CHALLENGE!. I

TeL 325-2787

MARIJA NORE

,T Statuto pakeitimo 
papildymo Komisiją:

bet privalo būti atstatyti 
(Bus daugiau)'

rušaitis 
cinir.kus

ercransę 
krbtoinū

6) šaulių tarpe yra “plačiai* 
kalbama, kad mūsų S-gos-Cent
ro- Valdybos KASA yra? tuščią 
ir nualinta, nes C. V-bos’piritų' 
ninkas už asmeniškas intrigas-ir

apmokėti. Čikagoje plačiai kal
bama," kad būk tai iš 14 C. V-bos 
nanųj3 pabalsavo, kad iš S-gos 
KASOS, būtą.apmokamas tas 
pirmininko bylinėjimasis.
' Tik 1 sveikai galvojantis C. 

V-bos. narys' nesutiko su tuo

— “Pątikriąus 36 rūšių sovie
tinio alaus, rasta tik 17 tinkanfų 
gerti”, skelbia britų spauda. -

a itnsnFGAi upildomi receptai • fannix may kai. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

. Atdara Šiokiadieniais nuo

• KĄ LAUMIS L1M4, rašytoje* Petronėlė# Orfntritė® atifc 
minimai Ir mintyi apie asmenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje ir ptr- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga tūri 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 13.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu ir po** 
riJą. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teise* 
Knyga yra didelio-formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

|501 W. 69th St, Chicago, HL $0629 ♦ TeL 925-2737

Kalėjimas vieton kompensacijos

Sovietų pilietis Viktor Toina- 
činski, kuris, buvo patraukęs 
teisman saugumo organus —>. 
KGB, buvo Maskvoje nuteistas, 
vieneriems metams kalėjimo* 
V. Tdmačinski reikalavo iš KGB. 
13",400 rublių kompensacijos už 
tai, kad nedavė jam pažadėto, 
k i dim o emigruoti.

Pagrindas:
Garbės ^eismas neturi jokių specifinių pareigų ar galios 

ir jis. atliekg. tik-‘’dublikavimo. darbą, dalinių ir Centro val
dybos.K. a. Sąjungos statute pramatyta aukščiausia nariams 
bausmė-pašalihf'mas iš. Sąjungos narių tarpo.Tokia pat baus
me turi teise nubausti dalinio vąldyba arba Centro valdyba 
/ZiOr.str.23/.Cėntboįvaldybe yra ir apeliacinė instancija 
/ŽiOr.str.2^/.

Be to,garbės teismų ne 
lių Są jungo'j e , taip pat 
orgauiząci'jose, < ,

>; LITERA TORA, lietuvių 'iitefatūfoį "mebo ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukfio.dr. Kario Griniaus, taip pat K. .Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tatk 
tinių šokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
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 GI VenlMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio/—Dėdės šerno gyvenimas. Tai nė sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 12. ,

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko-Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės & 
Labguvos apskričių duomenimis. 'Aprašymai jdomfis kirikvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis.'pabaigoje duoditrns 
ritovardžių pavadinimai ir Jų vertiniai J vokiečių k*thą: Labai

SERVE WITH PRIDE IN THE NATIONAL GUARD

£tr.l59. 1 LŠST vyriausias Centriniu organas yra Sąjungos Pirmi- 
------- ninkas ir Centro Valdyba.Svarbiam reikalui esant,Centro 

valdyba gali kooptuoti' ir kitus šaulius pilnateisiais 
nariais,‘tačiau kooptuoti®ji>neęali boti išrinkti Sąjungos 
Pirmininku.vicepirmininku eur iždininku.

Skyrius VI ir

rans/tr 
•□Įninka:

įįjyo .ir Nepriklausomos Lietuvos Sau 
U "nėra ir šio -krašto,amerikiečių

paruošė,.. sutvarkę ■td . isspausamp ger
- ^Chicsi^bšz],fetūviįį istorija' 

į; : * 19W hietai). '
: ...... . .. '664\psl;, vardynas. \

’ I ■ \.\ ‘ i .. 'f ' -3 ' ■' • “ " i /' * . '

I- Minkšti'viršeliai. : ą '-.Kaina $15.
< <- '■ •hz Persiuntimas — $L-;- '

f SIUNTINIAI Į LIETUVA j
i \ - MAISTAS JSt EUROPOS SANDELIŲ

(Tęsinys)

Surašius visus sąrašu 
ną, siųsdavom jį per Peniką į 
Tilžę Mortai Žauniūtei.

Gautąją iš Zauniūtės litera
tūrą Penikas padalydavę į kup
rines, t. y., patogius nešti pun- 
džiukus, maždaug po 40 — 50 
svarų, ir pavesdavo savo žino
miems agentams pernešti per 
paęią sieną. Paskiau jau, šioje 
pusėje, paskirtoje vietoje, kur 
miškelyje, susirinkdavo kupri
nes į savov vežimėlį ir atvežda
vo; įrriūsų^ Graužikų dvarą, ne
toli Kelmės. Iš čia aš pats arba 
manoji, be vežiko vesdaX^au į Ši
lo-Pavėžupį. Čia reikėjo litera
tūrą išskirstyti: ir: sudėti į pun
deliais pagal užsakymus ir trak
tus. Tai buvo įdomiausias ir pa
vojingiausias momentas.

- Atsimeni^ jšrišąnt tvarkingai 
virvelėmis, Mortos Zauniūtės 
ranka surištus pundelius ir jos 
smulkų, tvarkingą sąskaitų raš
tą. Iš naujų spausdinių kildavo 
žadinąs kvapas, riš suardytų, ry
šulių margavo įvairios knygų 
vinjetės, stambūs laikraščių var 
dai, įvairios spalvos atsišauki
mai. Čia buvo mažas, dar ir sap
ne nesapnuotas “Lietuviškas sei 
mas”: “Varpai”, “Ūkininkai ” 
viduryje, “Tėvynės Sargai” iš 
dešinės; “Darbininkų Balsai” iš 
kairės. Su laikraščiais lyderiais 
buvo ir Jų frakcijų nariai; viso
kios knygutės, brošiūros,- lape
liai. Bet būdavo daug ir nepar
tinės literatūros. Buvo elemen
torių, kalendorių, maldaknygių 
ir t. t. Priešingųjų pakraipų lei
diniai gulėjo , maiše susiglaudę 
su jaudinančius širdį ramumu; 
taikiai. Ir visa lietuviška, lietu
viška!
/Beje, buvo truputi ir rusiško

ji). Atsimenu, kuri laiką ėjo po

savavaliavimas bei Statuto lau- 
žymus atsidūręs valstybiniame 
fežfflfe,; kreipėsi- j. savo pataikų- 
mis/Gftntrd Valdyboje*, jt ,gavo 
ahųgųipos * pritarimą C. V-bos 
KASOS -'pinigus panaudoti savef 
jadvokątui ir teismo išlaidoms

Str.202. Šaulių Žvaigždės Qrdeno darybą sudaro Sąjungos pieninin
kas,Centro valdybos nutarimu,pakviesdamas ą ją penkis Šau
lių Žvaigždės brdenų • apdovanotus šaulius ,kuriė iii savo tax*- 
po išsirenka pirmininką*

7) Atstovai (ės) neturėtų leistį 
gaišinti brangaus Suvažiavimą 
laiko C. V bos pirmininko veikoj

pagrindų les pranešimams išklausyti, nes 
ta jo keršto ir intrigų “viikla'J 

taip per erę melų gerai 
žinoma: melagingi, pilni šmeiž
tų ir sukčiavimų C. V-bos,Ap
linkraščiai, beprasmiai ginčai ir 
polemikos bei nesąmoningi su
sirašinėjimai su š. kuopomis, 
rinktinėmis, S-gos Garbės Na
riais bei kt. pareigūnais, kiek 
teismo sesijų -Jis turėjo ir kiek 
jų atidėjo, kiek skandalingų 
C.V. posėdžių turėjo ir kokių 
Sąjungai žalingų įvajrių. nutari
mų yra atsiekęs. Visą tokį, savo 
sukurtą “veiklos” , jovalą tegul 
jis pasilaiko sau. Geriau reikėtų 
daugiau laiko pašvęsti išaiškini
mui ar tikrai ir kiek yra išeik
vota šauliškų pinigų.,

8) Visi Suvažiavimo dalyviai 
turėtų neduoti jokio' savo prita
rimo, jei koks subankrutavęs 
vadeiva baitdys kokį kitą pana
šų vadeivą pristatyti pakelti į 
S-gos Garbės Narius, nes visi 
tie 'šaulių vadovai, kurie šioje 
kadencijoje visą mūsų š._ Sąjun
gą privedė prie ’ tokio- chaoso, 
yra neverti tos garbės ir pakėli
mo

1967 metais išleido ‘Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

parašė 700 puslapių knygą, kuri op-sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su Iran. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. k = i

šauliškų pinigų švaistymu, nes 
ne Centro Valdyba ir ne šaulių šauliškų pinigų švaistymą 
Sųjunga lapo patraukti į vaKty 
binį teisiną, bet tik pats pirmi
ninkas. Suvažiavime šitas klan 
simas turėtų būt 
išsiaiškintas ,nes tai liečia 
S-gos iždo išeikvotus virš 5,000 yra 
dolerių. Bet tai dar na viskas, j 
ues tuo pritarimu švaistyti š. 
Sąjungos KASOS pinigus, tie 
C. V-bos nariai yra padarę šiai 
Šaulių Sąjungai dar kitą, gal 
net ir didesnę žalą, kas liečia tą 
visą teismo eigą, o los žalos lo
giškas aiškinimas yra štai koks: 
jei C.V. nariai nebūtų leidę pa
naudoti šaulių Kasą C.V. pirmi
ninko advokatui ir teismui ap
mokėti ir jią pats būtų buvęs pri
verstas iš savo kišenės visa tai 
apsimokėti, tai greičiausiai visos 
tos ilgos bylos, arba iš viso ne-

I būt buvę arba tos abi pusės būtų 
Į jau seniai susilaikiusios. Jeigu 
1 jam nebūtų leista švaistytis šau-' 

lių pinigais, tai šiandien šaulių 
! S-goje seniai viešpatautų taika 
j ir ramybė. Tik šaulių pinigai 
j leido C.V. pirmininkui atidėlioti 
| teismef posėdžius vieną po kito 
j ir vilkinti teisėjo reikalaujamų 
j dokumentų pristatymą.

Mes visi plačiai žinome ir 
Naujienose buvo paskelbtas 
prof. V. A. Mantauto raštas, 
kad Šaulių S-gos Garbės Pirmi
ninkas prof. dr. Vaidievutis 
Manlautas net pakartotinai yra 
kvietęs abi puses taikos pasita
rimams ir jis siūlėsi tarpinin
kauti. Taip pat yra žinoma, kad 
S-gos G. Teismas raštu net dve
jais atvejais nuoširdžiai su tuo 
sutiko, tik vienas C.V. pirminin
kas iš, viso -nerado reikalo tokį 
tarpininkavimą iki pat šio laiko 

.priimti, nes .asmeniško' bylinėji
mosi Išlaidas apmoka šaulių KA
SA. Todėl nereikia stebėtis, jei 
mes išgirsime, kad šis, iki ausų

J susikompromitavęs asmuo, gal 
i ir vėl kandidatuos j centro val
dybą,, nes tada toji pati šaulių 
KASA ir. toliau apmokės jo teis
mo’ išlaidas aukštėsnioje valsty
binio teismo instancijoje, kur 
dabar toji byla yra atsidūrusi.

Jei toks šauliškos Kascfe išeik
vojimas tikrai pasitvirtintų, tai 
reikėtų griežčiausibi pasmerkti 
pirmininką ir tuos c. v-bds na
rius, kurie tokiais savo pritari
mais prisidėjo prie šauliu Kasos 
ištuštinimo, r Be to, iš; jų-.reika- 
Įinga.reikalauti, kad jie tuos -išt 
eikvotus pinigus šaulių Kasai 
grąįžtntu, kiekvidnaš lygiai- ai 
mokėdamas šąulių ' kasai po 
350---- 400 dolerių už'tuos- sayo

, neapgalvotus- ir. įpadlaižiškū? i

K PUMPUTIS 1

ŠAULIU KLAIDINblO ĮRODYMAI

VLADAS PCTVIS ' ~

PRISIMINIMAI j 
kelis egz. Struvės leidžiamas 
••Osvobcjdenije”. Vienu žodžiu, 

.. buvo gabenama visa, ko kas no-i rėjo, visa, kas buvo leidžiama> M Tilžėje, Amerikoje ar kitur. Į
- Siuntinių išdėstymas Pavėžu-

z pyie buvo pavojingiausias mo-
mentas visoje operacijoje. Kad 

L jį tuo momentu užkluptų krata -—'- ^1 -š>isukti nebptu galima ir-būtų
galas ir mūsų paštui ir, tur 
būt,‘mums patiems.

* * jlt- Bet tas pavojaus momentas5 x buvo trumpai: miklūs manosios•5J^ Uį? g B pirštukai greit visa sutvarky-1
į Į davo. Vyniojamieji popiergaliai*

ir nst virtutės tuojau būdavo 
deginarTU* ° sutvarkytus siunti- 
nius tuoj nešėm į slaptus san- 

H dėlius miške, kur jų negalėtų su 
į^' rasti net visi susirinkę žandarai /

įSU kareiviais.
Tie sandėliukai buvo įtaisyti 

žemėje, tankmėse. Cininės skar- . 
dos dėžės, nepraleidžiančios j 
drėgmės, buvo įdėtos J medines j 
dėžes. Viršus dvigubas.

Viršutinis ’ viršus - įtaisytas* 
kaip stalčius, su geležiniais 
krantais, tarp kurių žemė ir ve
lėna tokios spalvos, kad sutvar-’j 
kius, likdavo daili vieta, be jo-j 
kių kasinėjimo ženklų. Viršų,} 
kartu su velėna, galima buvo? 
greit išimti ir padėti atgal, ke-1 
turiu geležinių kobiniukų pa
galba.

Sandėliuose siuntiniams tek
davo laukti vieną kitą dieną, kol 
rasdavosi, patįpgi proga išsiųsti 
į Šiaulius. Tuoj vežti nebuvo ga
lima ir atsargumo dėlei. Reikė
jo pauostyti, ar grynas oras; 
šnipai, kurių buvo' aplinkui, ga
lėjo paleisti karštomis? pėdomis 
persekiotojus. Reikėjo pėdas at
aušinti. Vėliau tardymas aiškiai* 
parodė, kad tas atsargumas bu* 
vo labai reikalingas.

Į Šiaulius literatūrą veždavo 
dažniausiai su sviestu patikimas 
darbininkas Kazys Račkauskas. 
Kazys buvd vienas pirmųjų tau
tiškai susipratusiųjų mūsų dva
ro darbininku.

Įdomesnius ir skubotesnius 
mažesnius transportus kartais j 
nuveždavau dviračiu aš patsai/ 
Šiaulius ir toliau. Atsitikdavo'su< 
žmona eiti Šiaulių gatvėmis., 
staiga ir nepaprastai pariebėjų- 
siais nuo prikimštos pd drabu
žiais literatūros. •.'/
'. Negalima pamiršti Antaįė 
Kalniečio, Vinco brolio. Antanas 
tuokart bifvd -Graužikų dv&rp 
administratorius ir vienintelis 
patikimas idėjinis žmogus Višą^'] 
me Graužikų dvare. Jis padėda
vo, kiek reikėjo, slėpti ir per
eiti siuntiniams per Graužikų 
“stotį”. (Bus daugiau) r.

irtioii
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IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

gi fėstys tame institute 
via . ku ‘e rašo apie pri 

s i- panašiai? Kaip jie ga 
’•ašy1'! politinį z 
- -ri? Kam būt 

■ i Te jv ų ka ba? Ga 
: nv?; ame ik ečiai : 

-^’ s‘?kos mokyklos”.
'• •oJi' aroi' prof, d: 

' žmo°rs sav 
s?pr:ninko. Kr 

t tu! iš)a:kvti iėšr 
'■vartiaūs'a — studentai? A 

bent vienas protinga 
■■’■'s iAvftuOlis, kun’s pane 

1ankyti toki žurnalistiko 
e*?Jinį institutą ir kokia j

(Tęsinys)

Kaip tik turime pareigą reikš
ti savo nuomonę apie savo Va
dus. Tarp kitko, Amerikoje to
kio išsireiškimo kaip vadas hė? 
ra, tur būt išskyrus, tiktai Mar
quette Parke nacių vadas ir tur 
būt ateitininkų organizacija dar 
turi vadą. Jei reiksime kbh- 
struktyvią kritiką, valdžia dau
giau stengsis mums Įtikti, taip 
galvojama. Jei nuolatos raksi
me pasitenkinimą, tai .jie gal-

•raenu » maky>

NAUJIEXU raštinė jitosn kasdien, išskyra*

ko daugiau nenorime. Gali tikė
tis mūsų balsų. Lojalumas kraš
tui ir Valdžiai nereiškia besąly
ginio sutikimo su viskuo...”

J. šolūnas, kalbėdamas apie 
atominį-karą, dedasi jo žinovu- 
ekspertu ir sako: .^is Lietuvėlės 
liktų tik pelenų sauja”.

Toliau jis siūlo steigti spau
dos institutą. Jis sako: “Akira
čiai”, tam tikra prasme, pasi
juokė iš to, bet aš nelabai jaudi
nuos. Reikia steigti spausdos ins
titutą ta prasme, kad spaudos 
ns*itut?r tvarkymu visus s£au- 
■os reikalus taip, kaip Ltt'daftis-’ 
ikos katedra arba Pedagoginis. 

’nstitu'ae. auklėtų rašančiuosius 
i laikraščius. “Akiračiai” sako:

VLIKe padarytos didelės pakaitos
Praeitų metų gruodžio 12 dieną Chicago j e posėdžia

vo Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Nutari
mas buvo nepaprastai svarbus, todėl nuo praeitų metų 
gruodžio 12 dienos iki šių metų kovo vidurio nieko viešai 
apie nutarimą nepaskelbta.

Matyti, kad nutarta viską laikyti didelėje paslaptyje,
- kad nenukentėtų nutarimo svarba. Iš "kiekvieno buvo gau
tas žodis, kad niekam, net savo partijos nariams, apie

'nutarimą neprasitartų, nes, iškėlus klausimą viešumon,
- galėtų nukentėti visas reikalas. 1

Kaip būtų galima paslaptyje laikyti viešą reikalą, 
sulipu pAšikįdi. Matome, .kad VLIKo nariaijmokėjo tokią 
svarbią paslaptį išsaugoti keturis mėnesius, bet jau pa
leidę pelę iš maišo. ’Kas žinojo apie nutarimą, galės pasi
girti. kad duetą žodį laiko, o kas prasiplepėjo, tai bus 
atsakingas už drąsds stoką šiam klausimui aptarti. '

Mums a 
č’om? VLIKe daromos pakaitos turi būti viešai aptaria-1 
mos ki šio meto šis klausimas buvo sprendžiamas pa
kuždomis Laikraštininkai girdėjo apie gruodžio 12 d. nu- 
■’■ąrimu3- bet šio klausimo viešumon nekėlė. Susidaro išpū
ti' i kad la/krašrininkai klausimą būtų pagadinę, jeigu jį 
būtų iškėlę ir bandę svarstytu Bet specialistai laikrašti
ninkams prasitardavo ir čia pat prašydavo apie tai ne
užsiminti.

Visiems aišku, kad VLIKui būtų daug lengviau imtis 
darbo, jeigu 'jis galėtų kalbėti visų tremtyje esančių lie
tuviu vardu. Išimti sudarė frontininkai. Jie nesutiko eiti 
į jokią bendrą kalbą, kol jiems nebus duodamas didelis 
kąsnis. Jie yra geri tarybininkai. Jie pradeda ardomąjį 
darbą. Jie tol ardo, kol sudaro sąlygas savoms privile
gijoms. Kada Chicagoje kilo parapijų išlaikymo klausi
mas, jie nesimetė kovon, kaip dauguma katalikų, parapi
joms ginti. Jie reikalavo, kad bažnytinė vadovybė iš anks
to pripažintų reikalaujamas privilegijas. Jeigu klebonas 
tų privilegijų frontininkams neduodavo, tai jie visai tos 
parapijos negynė. Taip jie pasielgė su Šv. Kryžiaus pa
rapija. Jie norėjo, kad klebonas iš anksto jiems pripa
žintų tam tikras privilegijas. Jų negavę, jie pamažu pasi-- Ketūnų paslapties menesių galėtų^ užtekti.

* * *
10 minučių pertraukos sc 

? p-rtešcntū, vienų prieš kitus
‘ v—bi P3

’ v™ Jų. Visų nenura
’i0 lietuviška’’ scauda 

* vsiuomenei mažareikšmiai 
Kek įdomesnis buvo prof, dr 
Z Rekašiaus pasisakymas dėl p
J. Šoliūno argumentacijos anti
semitizmo reikalu ir sako: “Jis 
fšoiiūnas) atrado, ar ne “Drau
ge” tik, antisemitizmą. Tenai, 
man atrodo, nė su žiburiu jo tte- 
įziur&si. Vien dėl to, kad anti-

Kuršių mariose

traukė ir leido vienai gražiausių Chrca'gos lietuvių baž
nyčių patekti Į kitataučių rankas.

Kokias derybas frontininkai išsiderėjo iš VLIKn, 
šiandien sunku pasakyti, bet žinonie, kad frontininkai, 
nieko į VLIKą neįnesę, gavo pačią svambiausią VLIKo 
noziciją. Frontininkai gavo visą VLIKo Įstaigos ,Wash- 
ingtone vadovybę. Įtakingam frontininkui atiduota Eltos 
ištaiga, miesto centre esanti raštinė. Tai įstaigai neva- 

’trodo, kad VLIKas yra viešas reikalas. Pa-1 dovaus nei pirmininkas, nei VLIKo narys, nei buvusi tos 
ištaigos vedėja. Vadovaus frontininkas Kazys Krivickas. 
-Jis pasirinks žmones VLIKo įstaigai vesti-.pasirinks tar
nautojus ir niekas jam nieko negalės pastebėti. VLIKo 
centras bus paverstas frontininkų centru.

Galimas daiktas, kad dr. Krivickas bus didelis tote- 
rantas ir VLIKo centro nepavers partiniu centru, bet 
šiuo reikalu būtų labai gera, kad būtų paskelbta, koks 
yra tas susitarimas šu frontininkais ir kokios priritegijos 
jiems paskirtos. :

Jeigu būtų susitarusios dvi lietiiviškbs grūp^eš-, Tai 
tas susitarimas būtų praėjęs be didesnių abejonių, Visos 
kitos grupės laikosi susitarimo punktų ir ’hėiteikalauja 
išimčių.

Visai kitaip reikalas eina su frontininkais. Jie nėra 
politinė grupė, neatstovauja vienos katalikiškos ar poli
tinės grupės. Jie įsivaizduoja viršžmogiais. -Jeigu juos 
pripažįsti gabesniais, apdairesniais ir gudresniais, tai 
tada jie yra pasirengę žaisti, jeigu tų privilegijų iš 
anksto nepripažįsti, tai jie eina savo kėliais.

VLIKas susitarė sū frontininkais, todėl Arrierikoš- 
lietuviai nori daugiau žinoti apie pasiektą susitarimą.

semitizmą pagrindė ne tuo, kas 
:en buvo, bet tuo, kas nebuvo. 
Tai vot, kai pradedi išvadas da
ryti, kbdėl nebuvo to, kodėl ne
buvo ano, W yra daina be galo. 
Todėl, kad gali būti be galo 
daug priežasčių, kodėl prie to 
žydų, npbuvp ...vardo.Gal būt, 

' būtų ’gAiįma' dar šimtą priežas
čių pridėti ir gal būt tas žmo- 
gu'š, rašydamas straipsnį, apie 
kokį ten antisemitizmą net ne
pagalvojo. Man atrodo, kad ši- 

, Aoką, priėjimas,, i kaip’ tik., buvo 
pati didžiausia mūsų, išeivijos 
didybių,1 nesantaikų . priežastis. 
Būtent: prieina žmogus ir sako 
lė tai, ką jūs rašotr.bęt, o kodėl 
jūs to nerašot, o kodėl jūs ne
rašot, kad' Lietuva okupuota ir

Tai aš reoenzentą Susitikęs 'ir 
sakau: “Kur būtą galima patiri- 
lyti tuos autentiškus -koStiu- 
ūius?” ' 7 ■’

Sako: “Redaktorius. įtiėjd te
kią eilutę?”.. As pfidejau’; savo 
ranką prie . tų ’kostūiin^?.hia
tai, sa^0. -. 'te seki tįsite)?!” 
Ušihskis, tarp kitko^ būvi) nia- 

■■no mokytojas ir du jo, pakete" 
lai ten., kabo te^lžibjoj saW’ 
Sako; “Tu ,Šėkį.-
Ūšihškis buvo enkavėdjžteš^-

. _ ‘ • 1 — • f- • ■ • . . - - -.j’

recenzijas vieno dienraščio Kul
tūriniame priede. Tokį Kultūri
nį priedą turi “Draugas”. 

* ❖ *
Po dr. Rago kritiškų pasisakyt 

mų, moderatorius p. M. Drunga 
atidarė tribūną klausimams. 
Visų klausimų ir atsakymų ne
nurašau, kadangi, inario nuo

mone, jie neįdomūs; tik kelis 
• būdingesnius čia perduodu.

Vijeikis: “Labai gaila,kad.čia 
rigra atstovų tų laikraščių, kurie 
buvo pąsmėkti mirčiai: ^Naujie
nos”. “Darbininkas”. Aš ma- 
nau, kad jie pasisakjTų “Drau
gui” mirti. Tada 
išmirtų ir tada mums -nereikėtų 
čia susirinkti ir kalbėti, ir nė- 
reikėtų skaityti ir gaišinti labai' mylėtų F tete^tteįūs'-

rai suptei į pasakyti ar .-jis 'bu
vo ■ enkavedistas. ar nė.-. Na' tėi.

; ąs^rVo. pašjkaibejftną; ttedarite
ir sakau:..‘.“Nu; negali ;būįi'. ka<^

"panašiai. Reiškia, kada argu- įaug laiko, kas man atrodo “Dar. yra kaį'/kąs' 
rrientacija prasideda ne apie tai, 
kas spaudoje yra, bet ko nėra ir 
motyvai kodėl nėra, tai • čia, 
man atrodo, yra labai slidus 
kelias. Taip, kad' ,as neginčiju^ 
kad antfsėmitiztro yra fr pana
šiai. bet metodinis priėjnfitfc 
antisemitizmą ir visus kitus blo
gumus reikėtų įrodinėti tu6r 
kas spaudoje yra, bet ne tuo, 
ko nėra.” 

$ * *
Gana pavėluotai dar panoro 

pasisakyti spaudos klausimais it 
dr. Leonidas- "Ragas, Teisybės 
mylėtoju būrelio vardu. Jis 
sako: “Truko daug laiko, kol įsi
tikinau, kad traukti dantį yra

daugiausia mūsų laikraščiams Sako: 2 “Tų- ieoįUgaš”T 
blogas reiškinys, tai yra..asmė-’ 
hišktiitiąi. Paprastai, jeigti -pa
imi Skaityti recenziją apie kny
gą, ar tai -meną, ar muziką, -pa
sižiūrėk kas rašo ir apie ką rašo 
nebereikia skaityti, žinosi labai 

.aiškiai kas bus parašyta.. Pa
prastai taip yra, — tu man ka
sai nugarą, as tau kasau nugarą., 
Ir štai, toks vienas mažas pą- 
vyzdėbs: buvo “Mūsų visų lie- 
tuvių. laikraštyje” (“Drauge’’?) 
parašyta labai didelė , recenziją 
apie lietuvių operą, paskutinę. 
Ten buvo’ vienas sakinys: “lietu- 
vių kostiumai buvo neautentiš
ki”. Tie kostuiteai maždaug 

dažnai lengviau, negu praeiti115-115 šimtmečio. Autentiškų,, 
pro laikraščių redaktorius bei kaip tokių, nėra, tiei piešinių, nėr 

skulptūrų, nieko, ką galima bū-mo’dera-torius..Toliau jis įtei

įsąktei 
JŲ

I Juokas aūjčnt9riĮ<?jy)- -
- sunku . išsiaiškinti, ar: tu ‘esi/te? 
orgaš, ar- nesi. 'tššhat' kad tie 
feorgai, kokią tai'baisus-■žifto- 
nęš- '-tų fędr|Ūrteti

vieįio su • ra^is .. .(vėl-./ stiprus 
•juokas} -ir te,tete tete- repr? 
gas- Mario "gerų driailgą: yta:^A 
orgų. ■ Tai - vpt, maždaug.-koky r 
būdu yra . rašomos fteprižijos”.

Poną" VijeikĮ J pėt^rir.’^C 
Draiiga. “As vięriav;recėriži^ 
škarcfeu ne ‘,'Vteį ■iięttiviųf įari 

-■ikraštyje'-’/ Tbeti “Laisvojp pa. 
šaulio ’ ' Heteviu ~ Taikrastyv‘ė” 
(Tai yra ’ “Diauge”. A; PI.), 
kadangiiaš t.-paiš -jj 'paraš>au 
.(smarkus juokas auditorijoje).

(Bus datigiauj' " '' ’

giamai kalbėjo apie muzikines tų pamatyti iš to laikotarpio, ^irkite JAV TAUPYMO BONUS

\NDRIUS MIRONASSusipažinkime su Kalifornija
Tęsinys)

Pavyzdžiui, gana Įdomus, didelis šaltinis 
s. oyc-te dauboje išsiveržia iš uolų, teka apie dvi 
mylias ir vėl pranyksta, susigerdamas dykumos 
smėlyje. Ore skraido daug paukščių, o kai kurie 
keliaujantieji dažnai sustoja parke poilsiui. Žino
ma, šaltiniai privilioja ir žvėris, ir paukščius, to
dėl netoli jų gera stebėti Įvairius parko gyvento
jus bent iš tolo.

Atvykus Į parką, patartina sustoti ir pasiin- 
formuoti lankytojų Centre, Borrego Springs mies
telyje (apie 1000 gyv.), kur gaunami ir vietovės 
smulkūs žemėlapiai. Aišku, reikia parke laikytis 
griežtų taisyklių savo pačių saugumui ir augalų 
išlaikymui, nes trunka apie 500 metų atstatyti 
žmogaus padarytą žalą.

P ALOMAR KALNAS
Smalsiam keliautojui vis negana vaizdų ar 

vietovių. Iki soties pasivažinėję Anza-Borrego 
parke, būtinai turime užsukti Į netoli nuo Čia 
•'santį Palomar kalną. Jo viršūnėje Įrengta Pa- 

observatorija. Pirmojoj straipsnio tfaiyje 
<kr ja ri:. '■'mim ti, o dabar, grįžtant “naŪTo”, 

; - » tj j • ’ krau patyrinėti. Keliaujant i v#*-
tu, teks pasukti Į Sah Diego 

' ‘ -Jį k-, ią (j kalnu*, dešinėn), ir labai

vingiuotu, stačiu pakilimu užkopti Į Palomor kai- . 
na, 6100 pėdų aukštyje.

Tai vienas žinomiausių pasaulyje kalnų, iš 
tolo panašus Į prancūziškos duonos kepalą. Kai-j 
no šlaitai nestatus ir net nepatyręs laipiotojas,’, 
apsiavęs guminiais teniso batais, lengvai gali Įlip
ti. Lietingojo laikotarpio metu viršūnė pasipuo
šia žila karūna. Pietiniuose Šlaituose StfėpiaSi 
daug avokatų ir apelsinų sddų, 'nusileisdatni Į 
Pauma slėnį, o šiauriniai šlaitai palengva nusiri
ta ligi kaimyninės Riverside apskrities siefrčė.

Palomar kalnas yra tATši 20-jo amžiaus kon
trastas. Viršūnėje pastatytoje observatorijoje 
Įrengtas vienas galingiausių pasauly teteskopų, 
o aplinkinėse miško trobelėse iki šiol tėbenaudo- 
jamos špižinės, malkomis kūrenamos krosnys...

OBSERVATORIJA -J :

Palomar observatorija yra Kalifomijbė T^h- 
noiogijos Instituto nuosavybė, bet veikia ben
drai su Carnegie Institutu. Observatorija turi 
keturis teleskopus. DtdžtaušfstS JAV-tee $0 rio- 
lių Hale teleskopas, 48 ft 18 x«Hų Schmidt tipo 
teleskopai ir moderniausias W tolių teteMmpas. 
Tačiau retai kada dangaus kūrfei pėr
teleskopus žmogaus akimis, nes jiems pritaikyt^ 
fotografijos plokštelės, televizijos aparatai ir 
vaizdų padidintojai bei įvainrūs kitokie Įtaisai, 
kurie užfiksuoja paveikslus arba tik planetų 
šviesą vėlesniam studijavimui observatorijos Ta 
boratcrijose, Pasadena mieste. T)aiigurtiAS naujų
jų atradimų ir buvo šių visų aparatų padaryti.

Labiausia žinomas, aišku,Palomar Hale 200 co
lių teleskopas, kuriuo tyrinėjamos tolimiausios 
planetos. Observatorijos atidarymo iškilmėse 
1048 metais šis teleskopas buvo pavadintas Hsh. 
te vardu, pagerbiant tft. George Ellery Hale, 
kuris sūmahe ft- daugiaūsia prisidėjo prie obser
vatorijos plahąVimo. t'eleskopo 200 colių veidro
dis yto pagamintas iš didžiulio Pyrex stiklo ga- 
bafrk kurą Corning kompanija pagamino 1935 m., 
b tarp sekančių ligi 1947 įdėtų veidrodis buvo po- 
Itriiofamas XteLlVch Optikos dirbtuvėje. Tėiesko- 
būš sveria 530 tonų, bet observatorijos bokšte 
įrengtas taip preciziškai, kad jam pasukti terei
kia vos 1/Jj2 arklio jėgos elektros motoro.

Du Schmidt aparatai yra plačios apimties 
fotografijos objektyvai ir pagamina teškiąs 
plačių dangaus sričių nuotraukas. Naujasis 
60 colių teleskopas naudojamas panašiai kaip ir 
Ėate didysis teleskopas, bet artimesniems it aiš
kesniems dangaus kūnams. ■ -

Lankytojai laukiami Ir Įleidžiami veftūl | ob- 
SėPvatoriJbs bokšto galeriją apžiūrėti Halė teles- 
kopą. 0 taip p6t It OrtSfeTlWay muziejų. Abi vie- 
tdS atdaros kfiSAlėh Uuo 9 Valanų ryto iki 5 va- 
tendų vakaro. Tačiau nė tik observatoriją pa
matyti ĮdoYrtu, o ir aplinkinius taškus. Apie ob
servatoriją gyvena žmonės, pabėgę nuo miesto 
triukšmo ir tempo, ir pamėgę ramumą, čia nė
ra nei kavinių ar reklamų šviesų, restoranų ar 
greitkelių skubos.' Žinoma, tokiam gyvenimui 
reikia tam tikro pasiaukojimo, energijos ir sun
kaus darbo.

Vakariniuose Palomar kalno šlaituose. yra 
Palomat Mountain State Park, su piknikąvimūi 
vieta ir Bouchėr Hila is kūrid atsidengia Vąiž4 
das į Pauma slėnį. Prie pat observatorijos yra 
poilsio ir malonumų galimybės. Netoli yra Doah 
■Pėrid, arba kūdra su žuvimis, ir kita kūdrį 
Bergman’ Pond, bei Fry upelis. Visas erdvus 
plotas apie observatoriją turi vienintelę proble
mą pę- mažai vjetos nutomobūiatns pasista
tyti. Ypač žiebtos fflėtu ąpanigtb Mio šalikelė-; 
se pastatyti aūtbmobiliai blčkttoja judėjimą. Bit 
tina žiemos mėnesiais automobiliams. uždėti 
grandines. “Ūžtai žiemą vaizdai Palomar kalne 
pasakiški. . f ,'

JOSHUA TREE TAUTINIS PAMINKLAS

Kol dar yra kelios dienos laiko, įdomu būtų 
apžiūrėti dar kėlias Įdomesnes vietas pietinėje 
Kalitort^ujė. IŠ ft viena Homi»urių rieto yra 
Joshua Tree National Monument; apie kūrį truih- 
pai pamfnėjan straipsnio pirfhojoje dalyje

Iš dalies kaktusų mėgėjai,, pašiimą Iš. dyku
mos savo darželiui vieną ar šimtus pavyždž^Į^ 
buvo kaftminka! Joshua Treė faktinio Taminkfo 
Įsteigimui vykdyti. Apie 1920 jtėtus Los Angelas 
gyventojai susirgo kaktusų augintino karštligę jį 
aplinkinės dykumos ėmė kentėti nuo kaktusų rei
kėjų antplūdžio.

t Bus daugiau) . "X4
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS.

CHARLES STASUKAITIS
✓BSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

kaą
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviu Pensininku S-gos nariy 
metinis susirinkimas įvyks kovo 24 d., 
trečadienį>, 2 vai. popiet Samių Na
muose, 2417 W. 43-čia gatve. Bus ren
kama nauja vaidyba ir revizijos ko
misija. Nariai, kurie dar nesumokėjo 
nano mokesčio už 1981 metus, pra
šomi sulokėti. Priešingu atveju nega
lės dalyvauti rinkimuose. Valdyba

Ne kiekvienas svečias, 
viešnagėn atvažiuoja.

TEL 233-5893

OR. A B. GLE V EUKAb 
GYUlIU^Ab IK GHIRUKGA5. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

msmoDs pagdU siwLarxm^.
Neprašytam suolas netašy

tas.

DR. KRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETU V ĮSRAI 

26)1 W. 7lst St. Tec 737-5149 

llfcnna aius. Brim ko ainmiiį 

lx ‘•contact ianses".

i

VINCAS KULIEŠIUS

1'eL IAnu /-ivi

r

v

ANAS CHEPAITIS

i ■ s- 
l-l

p

lUiUMJ 
a.OPLTČIA> 

HSOSE MIESTO 
□ALrSk

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL 40629

Vedėja — Aldona Daukut 
Talat: 778-1543

“Lietuvos Aidai”
KAZE B&AZDZIONYT8

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūs^ studijos 
s Marquette Parke.

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

Visos laidos ii WCKV stoties, 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fla, 12:30 vai. p p. 
iš WT1S stoties, U10 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, DBnots 60621 
Tekt. 778-5374

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

aMSULANSG 

^TARNAVIMAI

t

* ! » 1 1 i '-1 ■ * y i u ■

GEORGE F. RUDMINAS
M19 So. QTUANICA AVĖ. Tel: YArdi 7-U38 U|f

£ VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 1L 60608

Dr. Jonas F. Mažeika 
DILS.

4600 W. 103rd Street 
Oą4 Lawn, lLL 

Oif. reL 423-0380
Valonuos pagal susitarimą

Dr. BBVJNaB bhlLBUTlb
INKSTŲ, rUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
:t 4S54 WEST S3rd STREET 

<ajaauo». ūmo. 1—4 popiet, 
xeiviruo. o—1 tkl vax.

- Otiso teietonas: 776-2880, 
RendesciiM tolėju 448-5543

Prostatos, inkstų ir šlapumo
■ J- takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

ONAI ŠIDLAUSKIENEI,

DK» FALU. V. įjaiUt i ■> 

<e»,tn IU.A. (K tniKUKUA. 
CwniwvfiiTj KIHmk*

/▲LkAeNlXASU a&TDO gir nom 11 
4XUT< MtfUaiCAį 0—4 nu.

SUSlRlNiUMc

Leonardo da vinci Paskutine Vakarienė

Lietuva - “Šiaurės Europos dalis”
žurnale The Frob’ems cf Com

munism (1981 m. kovo-balan
džio nr.) keturi šiaurės Eurojios 
žinovai (Gilbsrg, OsboYn, Tay
lor ir Fairlamb) rašo, kad šią

[ Europos dalį sudaro ne lik pen- 
' kios šiaurinės valstybės (Dani
ja, Suomija, Islandija, Norvegi
ja bei Švedija), bet ir Lietuva, 
Latvija bei Estija. Jie primena, 
kad trijų PabąJtijd respublikų 
Kultūra tradiciniai orientavosi į 
Vakarus. Nors tos respublikos 
nėra visuomeniškai ir ūkiniai 
taip aukštai išsivysčiusios, kaip 
kitos šiaurės Europos valstybės, 
jos pralenkia kitas respublikas 
Sovietų Sąjungoje. Be to, savo 
nepriklausomybės metais, jos 
patyrė politinę demokratiją.

Maskvos akimis, rašo autoriai, 
Šiaurės Europos valstybės yra 
grėsmės šaltinis. Danija, Norve
gija ir Islandija priklauso NA
TO santarvei. Neutrali Švedija 
yra ūkiniai ir kariniai pajėgi. Ir 
Suomija, nežiūrint jos nuo' Mask
vos priklausomos užsienio politi
kos, sugebėjo išlaikyti savo’ poli
tinį ir ekonominį pastovumą; 
suomių tauta, kurioje, tebegyvi 
ancirusiški sentimentai, pasiry-

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Laidiniai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. SEKENAS. YaL 925-8043

Apdrausta* pwkraustymu 
iš įvairių atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tak 376-1882 arba 3764994

mirus,
jos sūnui, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui dr. 
Kaziui Šidlauskui su šeima ir kitiems artimiesiems 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą

AMERIKOS LIET. TARYBOS CICERO SKYRIUS 
Valdyba ir nariai

Visą laiką gyv. Marquette Parko apylinkėje
Mirė 1982 m. kovo mėn. 20 dieną. Gimęs Lietuvoje. 

Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Apna Kuliešienė (gięnusi Jau lie

ka), pusseserė Anelė $abter, daugeli? kilų ginjunų, draugų 
ir pažįstamų.

Hiklau>ė l’aštiuiukų draugijai ir Marquette Parko 
Lietuvių Namų Savininkų draugijai.

Kuuas pašarvotas Petkau^ Maiquetfc koplyčioj, 2533 W.

Trečiadienį, kovo 21 d., 9ūi6 vai. ryto, bus lydiųias iš 
koplyčios j Šv. M. Marijos Gimuuti parapijos bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Vinco Kuliešiaus gūpinės, draugai ir pažįstamiĮ 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nuliūdę lieka: žmona ir artimieji.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tcl. l76-2345.fr
. * ■>

lizino ar kultūrinio separatizmo 
i apraiškas Latvijoje bei Estijoje 

žūsi išsaugoti savo suverenumą, lai rodo’ Maskvos baimę ir
Andt straipsnio, grėsmės įspū- draugę jos pasiryžimą neleisti 

dj Maskvai dar sustiprina tradi
ciniai draugystės ir kultūrinio 
g’-inillingumo ryjhai tarp šiaurės 
Europos kraštų ir Pabaltijo 
'.aulų. Tautinis separatizmas bei 
religinis atgimimas Pabaltijo 
respublikose, o ypač Lietuvoje, 
sudaro' stambią kliūtį rusų įta
kos plėtimuisi strateginiu atžvil
giu svarbioje'srityje.

Straipsnio autoriai pabrėžia, 
kad trijų Pabaltijo respublikų 
kalbinis ir kultūrinis savitumas, 
jų tvirtas politinis nacionaliz
mas, ir jų tebegyvi ryšiai su ne
priklausomomis Šiaurės Europos 
valstybėmis savaip išskiria Lie
tuvą, Latviją ir Estiją iš bend
ros sovietinės sąrangos. Maskvai 
Pabaltijo respublikos turi gyvy
binės svarbos, nes pro jas eina 
tradicinis invazijos vieškelis j' 
Vakarus ir iš Vakarų. Be to, 
Liituva, Latvija ir Estija yra 
svarbi rusinimo politikos labo
ratorija. Toji poiitika pasireiš
kia gausia rusų imigracija, tau
tinių Pabaltijo kalbų ir kultūrų 
diskriminavimu,-'bei griežta vie
tinių partijos aparatų kontrole.

Autorių nuomone, trys Pabal
tijo respublikos Maskvai svar
besnės ūkiniu atžvilgiu, kaip tai 
galėtų atrodyti iš jų dydžio. Pa
vyzdžiui, jų elektroninė pramo
nė remiasi įgudusia vietine dar
bo jėga. Tradicinis pabaltiečių 
reiklumas ir našumas labai pra
verčia žemės ūkyje, kurio už
duotis aprūpinti didelį gyvento
jų skaičių pačioje Rusijoje, ir 
ypač Leningradą.

Bet koks politinio ar religinio 
disidentizmo’ pasirčiškinas Pa
baltijyje griežtai represuojamas, 
— rašo straipsnio autoriai. Pa
vyzdžiui, 1960-siais ir 1970-siais 
metais Maskvai didelio rūpesčio 
kėlė lietuvių religinė veikla; bi- 
jotasi ir tebesibijoma glaudes
nių ryšių tarp lietuvių ir lenkų. 
Maskva nervingai reaguoja į 
įvykius Lietuvoje ir nedvejoda
ma tramdo bet kokias naciona-

' Pabaltijo kraštams išsprūsti iš 
jos kontrolės.

Pasak autorių, Tarybų Sąjun
ga ueda ypatingų pastangų su
mažina siaurės Europos salių 
kultūrinę bei ūkinę įtaką Pabal- 

| ajyje. Maskva gerai žino’, kad 
toKia įtaka, susijusi su pabaitie- 
cių tamimu bei religiniu sepa
ratizmu ir politiniu nacionaliz
mu, gan buu politiškai pavojin
ga jos trapiai daugiatautei im
perijai. Aisižveigiant į gana 
tamprius ryšius taip šiaurės 
Europos valstybių (ypač Švedi
jos ir Suoinijos) ir trijų Pabal
tijo respubiikų (ypač Estijos ir 
Latvijos), Maskvai bus neleng
va pašalinti Šiaurės valstybių 
įtaką Pabaltijyje. (Elta)

— Sibiro dujotiekio projekte I 
nemažą vaidmenį turi JAV pra- j 
monimnkai ir jų kapitalas. Per 
praėjusius metus, Sovietai pirko 
už 16a mil. dolerių specialių 
dujotiekio -vamzdžiams tiesti 
traktorių ir atsarginių jiems da
nų. Tačiau amerikiečiai visą 
xaiką reiškė abejones ir įspėjo 
V. Europą dėl galimų pavojų 
ateityje, i o Lenkijos įvykių, 
prez. Rcaganas nutarė griežtai ( 
apriboti amerikiečių įnašą.

— Britai geria vis daugiau 
vyno. Per paskutiniuosius de
šimt metų, vyno paklausa pa
didėjo 150%.

— Per praeitus metus Euro-; 
pos Bendruo'menėje kainos pa
kilo 12.5%. Aukščiausia inflia
cija yra Graikijoje — 20.9%.

— Leipcige, Rytų Vokietijoje, 
taupant benziną, prekėms per
vežti, vietoj sunkvežimių, nau-, j 
dojami miesto tramvajai.

— Varšuvoj eina žinia, kad 
Solidarumo unija atgyja.

■ Gyv. Marquette Parko apylinkėje
H . Mirė 1982 m. kove’ 19 d., sulaukęs 59 metų amžiaus.
V Gimęs Lietuvoje.
M Paliko nuliūdę: pusseserė Jenny Srzolak, pusbroliai
■ Frank Ir Fannie Summers; Samoiis ir Anelė Cakadie; Pau- 
K’iina Sharauskas, Frances Daniels, Kathy ir Mary Groats, 
H Mary Montero ir kilį giminės.
4 Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų
■ draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioj, 2533 W. 
O 71 st Street, nuo 2 iki 9 vai. vakaro.

Antradienį kovo 23 d., 10:30 vai. ryto bus lydimas iš
■ koplyčios į Šv/M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po
■ gedulingų pamaldų bus laidojamas Liet. Tautinėse kapinėse. I

Visi a.a. Antano Čepaičio giminės, draugai ir pažįstami
■ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti* Laidotuvėse ir. suteikti jam 1
■ paskutinį patarnavimą ir atsisvcikiniiną.

Nuliūdę lieka: Giminės ir artimieji.
Lsideftuvių direktorius Donald A. Petkus. Tcl. 176-2345.1
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
' AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

Tel: 652-5245
l'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėja? ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ix GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

jMUVię

UVtMVlL

sTEt'UAAd c. LACK. IK SUNŪS
W Italic

w±-ai data 8Tkkb.a nkrubjic i-izia
1UZ8 SOUTHWEST HIGH WAX, raio. xtilu, UL I24*441»

ao. H.AUSTEI! STKKE1

BUTKUS - VASALUS
OLympic z-lffi

PETRAS BIELIŪNAS
U»4> So. CALIFORNIA AVE TeL. LAf<yett« 1-357?
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Marquette Parko Lietuvių Namų Savi 
ninku draugijos susirinkimas

Kovo 19 d. X vai. parapijos sa- MaEtJs ap e praeito susirinkimo 
lėja pirm. Z. Mikužis pradėjot darytas nuotraukas. Atsakė ne-' 
susirinkimą ir visus pasveikino. Į turis ,turėjęs sunaikinti. Pa- 
Perskaitė dienotvarkę. Priimta, i klau ė kiek nuostolio turėjęs.!

M doleriuneturėjome šį

Mackei’ūnaitė
19 d. susirin-i

tolį. J. Baeiv čius klausė, 
buvę motyvai. Esą, “buvęs gra-j 
suminąs v bss nario”. Viri nu-. 
manė, kas lai padarė. Paklau-j 
siau ta asmenį, l'žsigvnė. Gavosi

policijos dis- 
kalbėjo apie 
šioje kolcnl-

Pasidžiaugė, kad 
mėnesį mirusių.

Sekretorė 1). 
perskaitė vasario
irimo prdlckclą. Priimtas !>c pa 
t-risų.

Fiiiinta dvi naujos narės. Pa
sitikome plojimu.

E. Frank, VIII 
trikto pareigūnė, 
kovą su krim na’u
joje, kur gyvena virš 200 tūksl. 
žmonių. Ponia Vindaš'enė nusa
kė lietuvių kalba. Nurodė telefo
ną — nelaimės atveju šaukti po
liciją Nr.,911. Buvo paklausimų. 
Abidvi atsakinėjo. Jtfs priminė, 
kad būtinai reikalinga piliečių 
kooperacija su policija, kuri 
saugo šį rajoną. Prašė skubiai in
formuoti, jei pamatys ką nors 
įtartino.

V. Gelažius pasiskundė dėl pa
laidų šunų. Patarė kreiptis į 
specialų pc’Hcijcs dalim, kur s 
palaidus, nevaldomus šunis su
gaudo. Yra šunų kontrolė.

Pirmininkas Z. Mikužis dėkojo 
prelegentams, mes plojome.

J. Bacevičius informavo apie 
mokesčių anketų pildymą, pa
keitimus ir pensininkams sutei
kiamas privilegijas. Irgi buvo 
paklausimų. Atsakė.

Balandžio 3 dieną bus V. Šim
kaus pagerbimas, jo 75-ųjų gi
mimo metinių proga. Komitetą 
sudarė tos organizacijos, kurio
se jis buvo nariu. Savo laiku jis 
priklausė ir Liet. Namų Savinin
kų^ draugijai. Paimta vienam 
stalui bilietai. Norį dalyvauti, 
kreipkitės į valdybą.

■ Pabaigoje paklausė fotografo

lėtą. I
Aide: manas Fr. Brady — fun- I 

daic-rius alaus, kavutės ir pyra
gėlių.

.1. Bacevičius spaudoje matė, 
kad du aldermanai pasirengę! 
daryti žygių nušalinti ilgametį 
direktorių žydelį iš Chicago 
Housing Authority, kuris įneša 
daug nesantaikos. Kitame susi
rinkime dalyvaus aid. F. Brady. 
Mes jo prašysime, kad jis įsi
jungtų su anais dviem alder-> 
manais. i

l tautinį

i pasirengę 1
____ .4.:

s aiškinosi prieš Ma- į

Mikužis pabai-

A. TAMULYNAS

LIETUVIU KULTŪRINĖ 
IR POLITINĖ VEIKLA

Kultūrinė 
veiksnys

svarbus 
mūsų

veikla, ■

veikla
— prailginti 

išlikimą. Bet 
bebūtų, kultūrinė, ar
be lėšų neįmanoma.

kokia ji 
politinė, 
Todėl reikia realiai — žvelgti į 

t. - >i . qa v, • ! ateiti, kokius darbus, įsiparei- Is viso dalyvavo per 80 narių.1 
Skirstėmės 10 vai. vakaro.

Kovo 23 d. 7:30 vai. St. Rita; 
Hall bus And. Mooney, director! 
of the Chicago Housing______
ty (CHA) and I). Walter, City 
Lawyer in charge of Building 
Court. Tenueina p. Mikužis ir 
kiti valdybos nariai pasiklausyti Į 
pranešimų ir dalyvauti disku
sijose.

proga. Sustojo nemažai
Plojome solenizantams.

turime iš jaunesnės kaitos rei
kiamai paruostų lituanistų, ku
rie galėtų užimti kaip prityru
sio, ar moksle pasižymėjusio, 
profesoriaus vietą.

Bet gal pati svarbiausioji 
blogybė, kur gausime tai Litu
anistinei katedrai studentų, ku
rie š;oms studijoms galėtu pa- , 
skirti visą laiką. Jeigu atsiras 
Menas. ar du studentai, tai • 
Lit. katedros steigimas nepa-, 
teisina išlaidų. Manau, kad Lit. I 
katedros įsteigimu daugiau pa-1 
sinaudos amerikiečiai, ar kitų 
tautų studentai, kurie studijuo- 
ia kalbotyros mokslą, nes jiems į 
būtina susipažinti su indoeu-1 
roniečių kalbomis, ypač lietuvių 
kalba.

i Be to, Lituanistinė katedra I 
pradės ve=kti tik 1984 m., tai j 
per tą laiką dar gerokai sumą-1 
žės •'mokinių lietuvių kalbos 
mokėjimas, o nemokantį lietu
vių kalbos ten jo neparuoš.

Į

i Mano manymu, šios katedros 
įsteigimas pavėluotas 10-15 nie

kada dar buvo lituanistinė- 
mokyklose daugiau moki- 
ir geriau' mokančių lietu- 

kalbą. Manau, kad yra ga-

IUjmL temi — Perdevlmvi 
UAL ESTATE FOR SALE RIAL ISTAT1 FOR SAU

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGĖMS TERMINAM  ̂
TR 2EMA1S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSĮMO K ĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: ; . \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS j
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

U12 W. Cennak Road Chicago, IU. TeL 847-7747. »

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Taip* pat č'a tenka priminti, 

kad daug bereikalingai išlei
džiama pinigų, kada tą darbą 
dufobkucja. kurį gali puikiau
siai atlikti vienas veiksnys. To
kia nenormali padėtis būtinai 
šalintina, nes nuo to nukenčia 
ir darbo našumas, vyksta ne
sveika konkurencija — vieni 
kitų menkinimas ir kelios de
šimtys tūkstančių išleidžiama ‘ — kitiems neprivaloma ir ne- 
vėjams, kurie galėtų būti su- siūloma, 
naudoti svarbesniems 
lams, o tokių• svarbių reikalų’ 
turime tikrai daug-

AR IŠTESĖS MŪSŲ
LIETUVIŠKA KIŠENĖ?

tų,
ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE ' NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI . v, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto!<lrflre%. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, gr>itf 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė.
Tel. 927-3559

mų 
viu
Įima tą patį tikslą pasiekti Pe
dagoginiame Lituanistikos In
stitute, jei būtų nors pusė tų i 
pinigų paskirta Ped. Lit. Insti
tutui. Tai yra mano nuomonė

i

gojimus mes pajėgsime įvyk
ta dyti. Turime nepamiršti, kad 

I ’aukotojų eilės retėja ir kas- 
Xuthori I dien re*ės. Jaunoji karta nepa- 

, į keis senųjų aukotojų, nes dau
gis iš jų nutolę nuo lietuvių, 
o dabartiniai aukotojai, yra 
daugiausia pensininkai arba 
arti to amžiaus. Kiekvienais 
metais jų eilės retėja, o mūsų 
veikimo išlaidos neproporcin
gai didėja.

Reikia peržiūrėti tiek politi
nę, tiek kultūrinę veiklą, kas 
yra būtina ir svarbu atlikti — 
koki yra mūsų pirmaeiliai at
likti darbai. Reikia pasakyti, 
kad dalis mūsų darbų nebuvo 
rūpestingai atlikti ir nepateisi- 

. na padarytų išlaidų. Sakysim, 
! buvo išleisti lituanistinėms mo- 
Į kykloms Vadovėliai, bet, deja, 
; jie 'savo paskirčiai netinkami, 

o tik todėl, kad nebuvo prieš 
į išleidimą tinkamai patikrinti, 
j Ką gi, iš klaidų tenka pasimo
kyti ateičiai ir vengti bereika- 

j lingu išlaidų. . _ ,.

K. Raukus
_____________  . Į

Yra du laikotarpiai vyro gy- } 
venime: kuomet jis nepažįsta j 
moteries — vienas prieš vestu- Į 
ves, o antras po vestuvių.

ŠAULIU ŽINIAI
Prof. dr. V. A. MANTAUTO pavedimu, prane- 

I šama šaulių žiniai, kad šaulių Atstovų Suvažiavimo 
I proga, LŠST Garbės Pirmininkas prof. dr. Vaidie- 
| viltis MANTAUTAS skaitys suvažiavimo išvakarėse 
I šaulišką paskaitą “Kuriuo keliu, šaulių Sąjunga?” .

Nors 3-jų asmenų delegacija prof. dr. V. A. Man- 
tauto vardu dėl salės gavimo kreipėsi Į šaulių namų 
administraciją, bet šaulių salės negavus, ši informa
cinė šauliams paskaita Įvyks Vyčių Salėje (2455 West 

1 47th Street, Čikagoje) š.m. kovo 26 d., penktadienio 
1 vakare, 6:30 vai. Į šią vakaronę su Šaulių Sąjungos 
I Garbės Pirmininku yra kviečiami visi šauliai, o ypa- 
I tingai Suvažiavimo Atstovai ir Atstovės. Po paskai- 
I tos seks klausimai ir atsakymai, o po to — kavutė 
| ir pabendravimas.

Sąjungos Garbės Pirmininko 
iškvietimo ir priėmimo 

komitetas

SAVINGS...
the best wayto

i

wmr REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

financing
AT OUR LOW RATES

CHICAGO, HJJNOZS &SX

Phrast Tlrgfadh 7*7747

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO ‘S%

22Q WEST CEXMAK ROAD

Piru
BX»t

SEBVIHG CHICAGO AND SŪBUKBS SINCE 1905

v i

RENTING IN GENERAL 
Nuomosreika-; VISUR REIKIA PINIGŲ

j Ką tik bedarysime, visur rei-
į kia pinigų. Šiais metais būtinai

reikalinga kelios dešimtys tūks' jei padės prie namų ruošos. ‘
v. , , . T x x Skambinti 927-6907

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
Brighton Parke. Nuoma bus pigesnė,

DĖMES 10 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI f -
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinla- 
kams. Kreiptis: ' * 

A LAURAITI!
$«5 So. ASHLAND AVĖ.

TeL 523-8775 '“ i

tančių dolerių Lietuvos * atsto-
lietuviška vy^s rūmU remontui Vašing-c- Kažin, ar musu ________

kišenė ištesės - 'klausiu, nes tone’ ūkiamą sumą mūsų pa
abejoju. Štai, Lituanistinės ka-!re'£a surinkti.
tedros įsteigimas prie Čikagos! Mūs^ P°litine ir kultunne 
universiteto (Circle) iki 1984 ve,kIf 
metų reikalingas $600,000. Kai 
kurie yra dideli optimistai dėl 
šios katedros 
gal per anksti 
optimizmas yia 
kinys. Bet šeši

dolerių mūsų lietuviams 
labai didelė suma. Tą su-

i 
įsteigimo, bet! 
džiaugtis, nors 
teigiamas reiš- 

šimtai tūkstan-

i

ne dešimtimis tūkstančių rei-| 
kia, bet šimtais.

Lituanistinėms mokykloms, 
Pedag. Lit. Institutui, Vokieti- 

: joj išlaikomai lietuvių gimna- 
! zijai reikalinga piniginė-para- 
’ ma.

Lituanistinėms mokykloms,:

LIUCIJA”
Miko Šileflcio apsakymų knyga 

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

kymai, Į84 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Dengiame ir taisome visu rū- Mr w
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

s ‘M.

A. TV ERAS A

Bet. kiek turėsime iš tos tūkstančių dol. Mokslo ir kitu 
^išleidimui, sportinei 
kultūrinių instituci j ų 

—išlaikymui būtinai reikalingi 
I pinigai. Mūsų spauda: dienraš-

č|ių
yra
mą gal kaip nors ir surinksi- per metus reikalinga apie 70-80 
me.
lituanistinės katedros naudos, [knygų
tai jau vėl kitas klausimas. Ne- veiklai,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy- *' 
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimus.

A. Gussen - MINTYS-IR DARBAI, 259 psl. liečia 1905 
metą įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir

< -X-susirūpinimą £
Dr. A. J. Gussen — 

grožis.
DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

KietaisrViršęliais______  __
Minkštais viršeliais, tik_ - _____

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik____ 52.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidomi../

M.00

im 3«, HALSTED ST, CHICAGO. TUJOMS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AJfERLKOJF
yn ^niauri*, ffldthūsli Ir tartingiatKla Uetcvhj tratenuW ar- 

fanlradjt, lietaviam* IštikicM tarag-ajaua jau per 9J metaL

SLA - atlieka Mtūriulur darbut, jelb<5 Ir kitten*, kurie 
dubus d±rtx_

SLA —Smokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleri* 
apdraudę savo narianuL

SLA —apdrauffia pigiausiem.’* kainomis SLA nde&o petoo. na- 
nuna pa tamsu ja tik M'«dialpos pagrindu.

KiekrieiiM lietuvį ir lietuviu draugai 
SualTienijime apsidrausti fld 110.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowrcent 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančio 
aukštojo mokslo ir Ju JEyvenlmo pradtiaL

RLA —vaikus apdraudžia pigti terminuota apdrauda: už 
IUCOO ipdraudof tunu temoka tik S3.00 metanu.

8LA — knopu vyra yUo«e lietuviu kolonijoj Kreipkite
1 pavo apylinkė* SLA kuopu veEcėius Jie Jum* 
mielai pagelbės 1 SLA Įsirašyti.

Galite kreipto ir taftai 1 SLA Ontrc

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t< cnt) w-mi

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, ’‘Sūduvos”

Pardavimai fr - Taisymu
2644 West t*th Street . 
TeL REpublk 7-1941 į

čiai ir kiti šaukte šaukiasi mū
sų paramos. Pavergtoj Lietu-1
V°J gyvenantiems lietuviams išleista knyga su legališkomi; 
būtinai reikalinga, parama- Na, 
ir bažnytėlėms, sako, reikia de
šimtinę atiduoti. O kur dar ’ki
ti mūsų renginiai!

. Ateinančiais metais Čikagoj 
ruošiamos Pasaulio Lietuvių

. dienos. Jų pravėrimui reikės 
mažiau 200 .tūkstančių (tai 
mano spėjimas) dolerių.

(Bus daugiau)

ne 
tik

išLouisiana buvo nupirkta 
Prancūzijos už 15 milijonų do
lerių.

— A. a. prof. Adorno Vamo 
paminklui statyti aukos paleng
va plaukia, bet dar toli gražu 
neužtenka pastatyti tinkamą pa
minklą mūsų garbingam meno 
veteranui, daug dirbusiam lietu
vybės ir kultūros bare. Prašo
me aukoti, įnešant savo dalį j 
sąskai tą: Varnas Memorial 
Fund, Midland Savings & Loan 
banke. Sąskaitos nr.: 33131-1.

1

•ormomisr
Knyga su formomis gauna- 

na Naujienų administracijoje

PRAGARO TIKROVE
Ką Jėzus Kristus, krikščiony

bės pradininkas, sako apie pra
garą? ’ i :

Pasiklausykite šios visiems 
mums svarbids programos šian
dien 8:45 vai. vakare radijo ban' 
ga 1450 AM per “Lietuvos Ai
dus”. ; / .- «

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją išgirsite 
“Šviesos sužibėjimas”.

Parašykite, par eikalaudami 
knygelės “Kaip atgimti iš nau
jo”. Prisiusime dovanai. Lithua
nian Ministries, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, Ill. 60454.

Brazilijos sienos susiduria 
kiekviena kita valstybės 
Pietų Amerikoje, išskyrus Čilę ir 
Ekvadorą.

SU

siena

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitas kraštas

P. MEDAS, 4059 Archer Avtflp®, 
Chicijo, ] U. 60632. fili YA 7-5916

. .;\m< Šimkus
Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

<0642, - 424-4454 V

F. Zt>eliK Aeenf 
W. 95fh U

Slate fac* t*e C’suUty

SOUTH BOSTON, MASS.

S.L.A. 308 kuopos narių susi 
rinkimas įvyks kovo 27 d. 7 vai 
vakare Lietuvių Piliečių klube 
Visi nariai kviečiami 
ti, nes bus rinkimai 
Centro valdybą trijų 
minui. Kartu vyks
valdybos rinkimai. Bus renka
mi delegatai į S.L. A. Seimą, 
kuris įvyks liepos 1 d. 1982 m., 
Floridoj. Malonėkite dalyvauti-

A. Andriulioniu..,. 
i Kuopos pirmininkas

atsilanky- 
į S. L. A. 
metų ter- 
ir kuopos

Helps Shrink 
Swelling Of» 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandom: nuo 9 tiL ryt* 

1H 6 raL vak Šeštadieni oro
9 vaL ryto iki 12 v<L d.

Ir p*#*! radtarinxa.
TdL 776-5162 arba 776-51IJ

U49 Wai 63rd Street
Chkatn. Ui- 60621

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis Ir Šildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines tfpen or no charge.

Free estimates.
735-6361

PIRCrra 4AV TAUFYMQ, BONUS

N*ujkn^ Chieafo, ą m. TimM^ ft Ifft.




