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MASKVA RENGIASI PAVARYTI 

ERICHĄ HONECKER! K VADOVYBĖS
Ryty Vokietijos kvislingas nepajėgia tinkamai 

tvarkyti Ryty Vokietijos
MIUNCHENAS, V. Vokietija— Iš Rytu Vokietijos ateinan

čios žinios sako, kad sovietu valdžia yrra pasiryžusi < atleisti Eri- 
chą HoneckerĮ iš sekretoriaus ir Rytų Vokietijos premjero parei
gų. Iki šio meto Honeckeris visą laiką glaudžiai bendradarbmia- 
vo su sovietu komunistų partijos atsiųstais atstovais, bet pas
kutiniu metu partija nepatenkinta Honeckerio valdymo būdais. 

, Iki čio meto Honeckeris tenkino "Maskvą, bet dabar jis neparo
do reikalingo lankstumo ir pasitarimuose nesusivokia apie kiek
vieną dieną politikoje daromas pakaitas.

Honeckeris privalo klausyti
Abrasimovo

Iki šio meto Honeckeris buvo 
šimtu procentų ištikimas Mas
kvai. Kai reikėjo sovietu karo 
vadams siųsti ginkluotus vyrus 
j Lenkiją, Honeckeris pareiškė, 
kad vokiečiai yra ištikimi Mas-; 
kvai, jų politiką visomis ketu
riomis remia. Bet paskutiniu 
metu iškilo keli nesusipratimai 
su Italijos ir Prancūzijos komu ■ 
nistais. Hėneckeris ir šį kartą 
rėmė Maskvą, bet jam ėmė ga
na daug laiko, kol jis susigundė. 
Jis pradėjo abejoti, ar nebūtų; 
buvę geriau, jeigu ir jis būtų. 
žygiavęs kartu su Italijos ir!

Niksonas negali 
pakęsti vienatvės

SAN CLEMENTE, Cal.—Bu
vęs prezidentas Niksonas pra
deda nerimauti. Jis nesijaučia 
padaręs didelį nusižengimą ir 
norėtu vėl grįžti į aktyvią res
publikonu partijos politiką. Nik 
sonas ne tik atidžiai seka laik
raščius ir komentarus apie Hal- 
demano parašytą knygą, bet jis 
pats rengiasi pirmą knygą išlei-. 
sti šį pavasarį.

Vėliau buvęs prezidentas pla-

Tongsun Park žadėjo 
į pasakyti tiesą

WASIIIXCTOV. — .Tonrsun : 
; Park, pietinės Korėjos niilijo- 
Įnierius ryžių pirklys, žadėda-[ 
jmas pasakyti “visą tiesą” paga-J 
liau sekmad’eni atvažiavo į Wa 
shingtoną. lydimas JAV Teisin- ’ 
gurno departamento advokatų ’ 

. ir 20 JAV ir P. Korėjos saugu
mo agentų. .

Parko atvykimas iš Seoulo į į 
Washingtona liudyti ’Kongreso) 
Etikos komitetui buvo pasiek
tas dėka susitarimo tarp JAV- 
bių ir Pietinės Korėjos vyriau
sybių. kad Turkui suteikiamas 
pilnas imunitetas, jog nebus 
kriminaltškai persekiojamas. Jis 
pernai buvo federalinio grand 
jury apkaltintas 36 pūnktais 
bendymų papirkinėti ir kt. Jis 
jau buvo JAV prosekutorių iš
samiai tardytas pačioje P. Ko
rėjoje. Vyriausybė jį kaltina 
gausiai dalinus dovanas ir ban
džius papirkinėti, siekiant Kon
greso palankumo Pietų Korėjos

Prancūzijos komunistais. ^Mas
kva šitokiu žmonių nenori laiky 
ti partijos priešakyje.

Maskvai geriau patikęs
. ' - Ulbrichtas

Komunistu partijos vadovai 
pripažįsta, kad sovietu valdžios 
atstovai buvo geriau patenkinti 
Walter Ulbrichtu, negu Hone- 
ckėriu. Ulbrichtas mokėjo ge- 
nau orientuotis, jis pažino če
kus ir galėdavo Dubčekui ar ki
tiems komunistų vadams patai
kyti labai aštrų žodį.Ulbrechtas 
asmeniškai pažino Leniną ir su 
juo aptardavo Vokietijos komu
nistų švietimą, tuo tarpu Hone
ckeris n^t ir Brežnevo patvar
kymais abejoja. ' •

Rusai yra įsitikinę, kad Hone 
ckeris yra keliais dydžiais ma-

nuoja paruošti dar vieną arba 
net du tomu. Visi kalbėjo apie 
Watergate nusikaltimus, , bet 
iki šio meto nieko nepasakė pats 
Niksonas. ’Manoma, kad pirmo
je knygoje jis pats pasakys, su 
kuo teko vesti tokią griežtą ko
vą, ir bus pasakyta t kokiomis 
priemonėmis jam teko kovoti.

■Praeitą sekmadienį preziden
tas. Niksonas atidarė savo didelį 
kiemą vyresnio amžiaus žmo
nėms. Suvažiavo į Šan Clemen
te apie 8,000 amerikiečių, kurie 
apžiūrėjo namus ir daržus, bet 
pats Niksonas užsidarė. Prezi
dentas Niksonas savo ranka už 
rašė tokį sveikinimą atvykys- 
tantiems kalifomiečiams: “Svei 
kiname atvikusius į La Casa 
Politica”. Tai būtų — sveiki
name atvykusius į politinius na
mus. —

John F. Wall ir Babe 
McEvoy pripažinti 

kaltais

Sen. Robert Dele kalba Chicagos Lietuviu Tarybos suruoštame Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 60 metv sukakties minėjime. Sen. Dole 
iškėlė Lietuvos pavergimo klausimą Belgrado konferencijoje. Jis pareiškė 
Europos saugumo konferencijos nariams, kad nebus saugumo, jeigu 
nebus tinkama* išspręstas visu trijų Pabaltijo valstybių klausimas.

Foto Vaclovas Noreika

PARTIJOS PIRMININKAS HUA ĮSAKĖ 
KARIAMS PASIRUOŠTI KOVAI

J
Komunistine Kinija prašo, kad amerikiečiai 

atšauktu karo jėgas iš Taivano
'TOKIJO. Japonija.—Partijos pirmininkas Hua Kuofengas, 

sveikindamas penktąjį komunistų partijos kongresą, susirinkusi 
didžioje Pek no salėje, pareiškė, kad jis įsakęs Liaudies Kinijos 
laivyno vadovybei ir karo jėgoms pasiruošti išlaisvinti Taivano 
(Kormozosj salą ir aplinkines salas. Salė buvo papuošta keliais 
dideliais Hua Kuofengo portretais. Jam įžengus, risi atstovai 
smarkiai plojo. Jis. pasveikinęs atvykusius atstovus, taip pat vi
siems plojo. Salėje buvo ilgas plojimas vienų kitiems.

Premjeras ir partijos pirmi
ninkas Hua pradėjo partijos 
kongresą ir pasakė pusketvirtos 
valandos kalbą, apimančią visus 
krašto reikalus. Taivano sala 
buvo paminėta kiekvienoje kon
greso kalboje, bet iki šiol šis

! Etiopijoje yra 11,000
i Kubos kariu

WASHINGTON, D. C. — Da
leigu jisį bartiniu metu Etiopijoje jau 

karių, 
tai {kurie koncentrnojami Harare

žesnis, negu Ulbrichtas.

TĘBENUODUAMI NUODIN
GAIS CHEMIKALAIS

WASHINGTON. — Agrikul
tūros sekretorius asistentas Ca
rol Foreman ir FDA (Maisto ir 
Vaistų Administracijos) šefas 
Donald Kennedy areiškė Kong
resui, kad maisto produktai var 
totojus. tebepasiekia su nelega
liais priemaišalais nuodingu “pa 
gerinimų” ir visokų kitokių 
“priedų”.

Skirtingi praneši
mai iš Somalijos -

Etiopijos
Somalijos radijo sekmadienio 

pranešimu. Somalijos remiamos 
sukilėlių jėgos pietinėje Etiopi
joje kovose išilgai Negele—Ad
dis Ababa plentą praeitą savai
tę užmušė 47 etiopų pareivius, o 
Etiopijos pranešime tuo pačiu 
metu skelbiama, kad etiopų pa

KALENDORfeLIS
Vasario 28: Antonija, Rufinas, 

Alna, Qmė. Vilgardas.
Žygimantas.

Saulėte teka 6:29, leidžias 5:38 
Oras: Debesuotas, gali snigti

jėgos toje vietoje atmušė so-
malu puolimą Kotman miestu
ko ir kad praėjusią savaitę tos 
srities kovose užmuštą 200 
priešo kareivių. Bešališko pra
nešimo negauta.

— Gen. Moiše Dajanas pra
dėjo kaltinti Jordanijos karalių 
dėl visų taikos derybų nepasi
sekimų. Jeigu karaHius būtų aU 
vykęs į Izraelį, tai būtų buvę 
tengvteu lutflcalbML *

CHICAGO, UI. — Du įstaty
mų leidėjai pripažinti kaltais ir 
laukia/teismo paskirtos ^baus- 
mės. Nuteisti yra John F. Wall 
ir Babe McEvoy, kurie nuteisti 
už bandymą iškaulyti po porą 
tūkstančių dolerių iš darbą duo 
dančių agentūrų. Jie gali skų
stis į aukštesnį teismą ir prašy
ti bylą peržiūrėti. Ji gali būti 
panaikinta arba gali būti baus
mė gerokai Sumažinta. Jie ir to
liau eis Illinois įstatymų leidė
jų pareigas, kol byla bus galuti
nai išspręsta. Pagal dabartinį 
sprendimą jie galėtų būti pa
tupdyti už grotu kokiai 20 mė

žtų arba nubausti 10,000 dolerių 
bauda kiekvienas.

Mažins turtuoliams 
“maisto korteles”

Sen. Edward M. Kennedy (D.- 
Mass.) pasakė sekmadienį, kad 
prezidenk) Carterio noras su
mažinti per pusę mokesčio už iš
laidas priešpiečiams su 3 marti
ni, vistiek nepanaikina siste
mos, kurią galima vadinti “mai 
sto kortelėmis turtuoliams”. 
Prezidento sumanymas esąs ge
ras, tik visa bėda, kad nepakan
kamai toli siekiąs.

Prezidento pasiūlymas per
pus sumažinti mokesčius nuo 
sumų, kokias biznieriai ir pra
monininkai sumoka už biznio su 
metimais perkamus pietus, su
kėlė pastarųjų, ypač restoranų 
savininkų protestus, bet Kenne
dy įrodo, kad studijos rodo, jog 
restoranų biznis: niekuo nenu
kentėtų. . * c " A 4

EGIPTAS NUTRAUKS SANTYKIUS
SU ARAFATO VALDOMA ORGANIZACIJA
Jeigu palestiniečiai dalyvavo egiptiečių užpuolime 

Larnakos,aerodrome, tai viskas bus nutraukta
KAIRAS, Egiptas. — Egipto žinių rinkimo įstaigos bando 

tiksliai nustatyti, ?r Larnakos aerodromo policija žurnalistą Ju- 
sif ei Sabe! nužudę palestiniečiai ir jų padėjėjai turėjo ką bendro 
su Larnakos policija, nužudžiusią 15 egiptiečių. Pranešimai iš 
Kipro salos aiškiai rpdė, kad palestiniečiai buvo įvelti į lėktuvui 
duris pralaužusių egiptiečių žudynes, bet žinias nori patvirtinti.

Pranešimai sakė, kad civiliai 
apsirengę jauni vyrai pribaigę 
kulkomis į galvą sunkiau sužei
stus Egipto karius.

Nuodugniai apklausinėjami 
sužeistieji

Pirmon eilėn nuodugniai ap
klausinėjami sužeisti ir į Kairą 
parvežti Egipto kariai, daly- 
vusieji pagrobto lėktuvo už
puolime. Taip pat apklausinėja
mi ir minėtą operaciją sekusieji 
Egipto kariai, bet pačioje ope
racijoj nedalyvavę. Policija ty
rinėja radijo pasikalbėjimus 
tarp I^amako aerodromo ir Ira
ko radijo stoties visą laiką siun 
tusios įsakymus užpuolikams. 
Irakas įsakė užpuolikams pasi
duoti lėktuvo kapitonui.

Ieško kitų informacij as 
šaltinių

Egipto žvalgyba ieško kitų in- 
formalijos šaltinių visam tam 
reikalui tiksliai nustatyti. Jei
gu pasitvirtintų žinių, kad pa
lestiniečiai tikrai alyvavo Egip
to kareivių žudynėse, tai Egip 
tas yra pasiruošęs nutraukti

rytfus ęu Jadr Arafato

tas gins palestiniečių teises, bet 
jis nieko ‘bendro neturės su Arą 
fato teroristai^, Egipto palicija 
imasi priemonių, kad Arafoto 
agentai nepradėtų kelti galvas 
pačiame Egipte. Jeigu ne pales

tiniečiai, prezidentas Sadatas 
jau seniai būtų galėjęs pasira
šyti taikos sutartį su Izraeliu, 
bet palestiniečių klausimas vis
ką sukliudė. Palestiniečiai nu
žudė geriausią Egipto žurnalis
tą, o dabar padėjo Kipro poli
cijai nužudyti 15 Egipto karių. 
Egiptiečiai labai atidžiai seks 
Larnakoje prasidėjusį teismą 
pasidavusiems dviem palestinie 
čiams teroristams.

Panamos naujos sutarties 
priešai nenori perleisti kanalo 
Panamai, nes tada bus daugiau- 
neramumų.

— Ateinantį šeštadienį užsi
darys Chicago Daily News. The 
Economist Newspapers bendro
vė planuoja išleisti popietinį 
dienraštį čikagiečiams.

— Rymo katalikų ir liutero
nų atstovai tariasi dė] formulės 
popfeEaus nakialdingumui nu-

klausimas neišrištas.
būtų paminėtas tarp kitų vai-Į yra-apie 11,000 Kubos 
stybės neišrištų klausimų,
nevertėtų kreipti į pastabą y pa-1 fronto ruože. Prezidento patarė- 
tingo dėmesio, bet šį kartą par-{jas Zbigniew Brzezinski trirti- 
tijos pirmininkas plačiau apsi-|na. kad visas Kubos ir rusų ka
stojo ties Taivano klausimu.r ro jėgas Etiopijoje komanduo- 
tad dabartinei Kinijos 
sybei jis smarkiai rūpi.
Hua' Kuųfengak paminėjo; kad^džiagos

vyriau-1 ja sovietų generolas, nes rusai 
I privežė daug brangios karo me- 

Atrodo. kad rusai, ku-
Raud. Kinojs vyriausybė kreipė 
si į JAV, prašydama Taivano sa 
loję ir greta esančiose salose su
mažinti Amerikos karo jėgas, 
Hua yra įsitikinęs, kad komuni
stams labai lengvai pavyktų už 
imti Taivano salas ir kontro
liuoti jos vandenis, jeigu ten ne 
būtų Amerikos karo laivų ir di- 
doko .fAV jūreivių bei karių

1 skaičiaus.

Liesdamas Taivaną, Hua pa
reiškė. kad “liaudies Kinija”, | 
pradeda netekti kantrybės Ame 
rikos diplomatų bandymais “ba
lansuoti, jėgas tarp Pekino ir 
Taivano”. Iš to “balansavimo” 
nieko gero neišeis, užtad jis įšau
kęs dviejų milijonų armijai pa
siruošti ir išlaisvinti Taivaną. 
Jis pabrėžęs, kad Kinija turinti 
ir kitu reikalų, negalinti laukti 
kitų ruošiamo “išbalansavi
mo”.

Hua Kuofengas partijos kong 
resą pradėjo, bet paskutinę kal
bą pasakys gen. Tengąs Hsiao-- 
pingas. Jis turi rišu Kinijos pro 
vincijų karo vadų vadeles. Jis- 
galutinai nutars, kada ir kurį j 
nutarimą reikia vykdyti. Jis 
imasi priemonių tiems nutari
mams vykdyti, jis įsako va
dams, kada ir kas reikia pradė
ti. Galimas daiktas, kad Hua 
Kuofengas ir įsakė “išlaisvini
mo armijai” išlaisvinti Taiva
ną. Panašūs parešikimai jau an 
ksčiau keliais atvejais buvo pa
skelbti. A

Vicepremjeras Tengas Hsiao 
oi n gas nebuvo patenkintas sek
retoriaus Cyrus Vance pareiški
mais apie santykius su Taivanu. 
bet jis pareiškė sekretorių, 
kad Kinija tuo tarpu nesiims ka 
ro veiksmų prieš Amerikos ka
ro jėgas, stovinčias Taivane ir 
įvairime Kinios pakrančių sa
lose. Iš rišo, Hsiaopingas tada 
pridėjo, kad Kinija nesiims ka
ro veiksmų prieš amerikiečius, 
esančius Taivane. Amerikos ka^ 
ro vadovybė, norėdapaa parodu

i biecių pagalba, bandys prasilatrž 
!ti Harare fronto ruože, kuris 
yra ’atkakliausiai somaliečių gi
namas. Iki šio meto kitos val
stybės nesikišo grynai į pačių 
etiopų konfliktą, bet toks dide
lis Kubos karių skaičius aiškiai 
rodo svetimos valstybės įsikiši
mą į kitos valstybės vidaus rei
kalus.

Vyriausias rusų vadas vadi
nasi Visilii Ivanovic Petrov. Jo 
žinioje yra rusj valdomi lėktu
vai, kubiečių valdomi tankai ir 
kiti ginklai.

Papildomos žinios sako, kad 
sovietų valdžia atsiuntė į Etio
piją 400 sunkvežimių karei
viams pervežti ir 50 karo lėktu
vų žvalgybai ir kareiviams bei 
amunicijai pervežti.

Teismas atšaukė
T. W. Boyle užstatą
MIEDA, Pa. — Teismas at

šaukė buvusio angliakasių uni
jos pirmininko T. W. Boyle 250,- 

į000 bolerių užstatą. Boyle bu
vo įveltas į Jablonskių šeimos iš 
žudymo bylą. Jablonskis kandi
datavo unijos pirmininko parei
goms. bet buvo nužudytas. Vie
ną kartą Boyle buvo pripažin
tas kaltu, bet jis įtikino teismą 
leisti Ljią svarstyti kitam teis
mui. Antrasis prisiekusiųjų teis 
mas bylą nagrinėja ir vėl buvu
sį unijos pirmininką pripažino 
kaltu, šiam 76 metų amžiaus 
žmogui gali būti paskirta aukš
čiausioji bausmė. Jo širdis, sa
ko, silpna.

tai taikius tikslus, gerokai su
mažino JAV karo jėgas Taiva
ne.

Partijos sekretoriaus Hua 
Kuofengo pareiškimas apie Tai
vaną nustebino daugelį Kinijos 
užsienio politikos stebėtoją. Jie 
nelaukė tokio griežto Hua Kuo- 
fėngo parešikimo.

i
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Kūno, proto ir jausmų darnos pa 

>aujausių mokslo žinių populiarus

 JOS AB ADOMAV IČIUI M. D.

PAGALBA SUNKIAUSIU ARTRITU
NEGALUOJ AN ČIAJAM

Reumatoidinis artritas yra sunkiausioji artrito for- 
m t jąja sergantieji esti įvairiopai išnaudojami; 
jiem** būt.na sužinoti tikrą tiesą apie šią ligą.

G)\ emm.o faktas

Iki šaus dienus \is dar nėra nenusideginti. Aišku, kad visas 
žinoma^ pagydymas nuo reu-Į žmogus negali į karštą parafiną 
matoid.nio artrito (rheumatoid! (paraffin) gultis. Į tokią vonią 
afthritis). Gydytojai visame pa- talpinami tik susirgę sąnariai 
šaulyje negali pakeisti šitos Ii- 1 .
gos ualuraūus eigos. Medicina , vėl iškyla būtinas reika- 
vra naievi t,k nekeisti ios kii- Us hetuviums jsigjti pirtį. Joje 

visi sergantieji reumatoidiniu 
artritu — sunkiausia artrito for
ma pasaulyje — galėtų sėkmin
gai šildytis. Taip elgiasi turtin
gieji žydai. Kodėl mes lietuviai 
negalėtume panašiai tvarkytis 
su sunkiausia artrito forma. Tik 
didesnio susiklausimo, tik gra
žesnio sutarimo, tik mažesnio 
pinigų niekams švaistymo mums 
reikia. Kiekviename mieste lie
tuviai turėtų įsitaisyti pirtį. Da
bar kol kas visi lietuviai eiki- 

| me naudotis esamomis pirtimis 
pas svetimtaučius. Būtinai taip 
dai-ykime. Bent kartą savaitėje 
eikime kaitintis pirtin — joje 
riša dieną praleisdami, žinoma 
reikia reikiamai maistu-ir svei- 

ŠilU paprasto vandens vonia jku ^rirau aprūpinę taip gy- 
rytais yra lakai naudinga. Jokio \ dNkimes: Kki dažniau pirtin ei- 
cheniikalo nedėtina voniom Vei-;klnie* ^ra kur*e kas<f*en 
kia šilima, ne chemikalai. Mes-Į^Ilko giriasi, kad niekas 
kite risi iš galvos seną prietarą J pems ^čpadėję jie tik pirty- 
būk reikia dėti kokių tai drus
kų, pušų aliejų ir kitokių niekų. 
Drėgna šilima veikia kūną tei
giamai. Daug lengviau esti pa
cientui daryti mankštą rytais 
tada, kai esti raumenys atpalai 
duojami nuu įsitempimo. Drėg
na šilima suteikia tokį raume
nų atsipaidavimą. Drėgna šilima 
sumažina rytinį sąnarių sustin
gimą ir atlaisvina nuo įtampos 
raumenis ir visas' minkštąsias, 
dalis esančias prie sąnarių.

Po pietų ar pavakaryje antru 
kartu darytina mankšta. Tada 
irgi reikia prieš mankštą eiti 
voniom arba įmerkti mažus są
narius parafino vonion. Tai karš kalbėti riša gyvenimą. Nepa
las parafinas — sausas rankas*

VItaUvs katedra

saulyje negali pakeisti šitos li
gos natūralios eigos. MecLcma 
yra pajėgi tik pakeisti jos kli
niškų s pasireiškimus ir susilauk 
ti kai kurių pagerėjimų uaugu- 
mai tokių pacientų. Galima su
mažinti skausmą. Galima su
tvarkyti uždegimą. Gedima iš
vengti sąnarių iškraipymų ir 
žmogaus suluošėjimo.

Pasiekimui virš minėtų geru
mų. gydytojas turi pacientą gy
dyti pasitikėdamas ir gerą gydy
mo planą turėdamas. Tokie da-j 
lykai ateina su gydytojo patir-| 
timi. Pacientui padeda tik ket-j 
veriopas jo gydymas: 1. šilimą

* pritaikant, 2. apšviečiaut apie 
ligos esmę, 3. poilsiaujant ir 4. 
vaistus naudojant.

šilima

je savo sąnarių negales susitvar
kę. žinoma, sunku žmogui keis
ti savo netikusius įpročius. Mes 
linkę pinigus leisti dangaus nu
sipirkimui. kitas — smuklėje 
gyvenimui užsitikrinti, bet nau
dingam reikalui — laikome pi
nigus suspaudę kad mūsų 
gniaužties net graborius turi 
vargo atgniaužti.

Apsišvietimas apis ligos esme

Reumatoidinis artritas yra 
chroniška — dažnai visą amžių 
besitęsianti liga. Todėl šioje li
goje žmonės esti daugiausia iš- i °
naudojami. Nusibosta kiekvie
nam gydytis ilgą laiką, ką čia jau

tuštėja. Taip vargsta, taip var- Toks dienos metu turi mažiau- 
go ir taip toliau v args kiekvie- šiai du kartus prigulti ir po pu
nas savos galvos netekęs mūsi£- ’ sę valandos pailsėti 
kis i *■? * Vaistais gydymasApsišvietimas tos ligos paj
grinduose dvejopai pasitariau-j Iš vaistų reumatoidiniam ar* 
ja ligoniui: 1. apsaugo jį nuo ’riritui gydyti geriausias iki šių. 
šarlatanų ir 2. įgalina jį pildyti’dienų yra aspirinas. Nė koks 
gydytojo nurodymus- Kiekvie- anicinas, ne buferinas, ne alka 
name mieste yra amerikinei ų I zelteris, ne kas nors kitas, bet 
įsteigtas Arthritis .Foundation aspirinas, čia vėl visi apgaudi- 
skyrius. Jis aprūpina mielai 
kiekvieną reumatoidinio artrito 
esmę išaiškinančia literatąra. 
lik nusiteikime šviestis. Čia ir 
yra visas sunkumas. Mes neno
rime rinokytis, o visi trokštame 
būti mokytais, visa.žinančiais ir 
kitus mokyti pasinešusiais. Juk 
girdime, kad nuo artrito reikia 
gerti medų su. actu. Reikia ne
šioti varinę apirankę. Ir dar ko
kių niekų žmonės silpnavaliai 
neprišneka, kokiais n iekais jie 
nepradeda save gydyti. Tik tik
ra šviesa įgalins tokius žmo
nes pasiliuosuoti huo apgavikų 
ir išsilaisvinti nuo prietarų ir 
visokios tamsybės. Kur n ėra 
šviesos — ten būtinai klesti tam
sa. Todėl risi ryžkirąės ir dirb
kime, kad geriausiai apsišvies-1 
tume šito reumato pagrinduose.

Poilsis ———

Poilsis jra svarbi gydymo da
lis sergant reumatoidiniu artri-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Takias
(Tędnya)

Dabar visos žemės ūkio komisijos svarsto paduotus 
prašymus bei skundus, išrenka tinkamiausius kandida
tus žemei gauti, sudaro jų sąrašus ir skirsto žemės skly
pus. Matavimo darbai pradėti visose apskrityse ir vyks
ta patenkinamai, išskyrus tas vietas, kur trūksta matavi
mo specialistų bei instrumentų.

Seinų apskr. Rudaminos vals. žemės ūkio komisija 
apsvarstė 120 prašymų, paskyrė 42 asmenims 192 ha; ten 
dirba penkios matavimo brigados. Punsko valsč. žemės 
ūkio komisija apsvarstė 77 prašymus, paskyrė 38 asme
nimis 201 ha; ten dirba keturios matavimo brigados.

j' Lazdijų valse, žemės ūkio komisija žemės paskyrė 70 
asmenų; ten dirba penkios matavimo brigados. Leipa
lingio valse, žemės ūkio komisija žemės paskyrė 39 asme
nims; ten dirba keturios matavimo brigados. Viso Seinų 
apskr. paskirta 189 kandidatai, kuriems numatyta duo-

žindami ligos esmės, žmonės Hie

ulėj a sergantįjį. Kaip prirašyti 
aspiriną žmogui, kad jis tą vaisią 
gerai žino ir niekais laiko. Jis 
pas gydytoją atėjo vaisto, o ne 
aspirino. Jis aspiriną gali pa
siimti be gydytojo patarimo ir 
be jam už vizitą dešimkę žaliu
kų sumokėjimo. B kitos pusės, 
gydytojas nori, ką nors kitą ser
gančiajam pasiūlyti, nes nepa
togu gydytojui imti dešimkę 
žaliukų už patarimą naudoti as
piriną. čia ir vyksta visokie nie
kai tame vaistų prirašyme.

Todėl reikia pacientui žinoti 
tikrą tiesą aspirino reikale. 0 ji 
yra štai kokia. Aspirino reikia 
imti tokį kiekį,. kuris mažina 
uždegimą. Nieko nepadės as
pirino ėmimas po (keletą tablečių 
per dieną. Reikia imiti tiek iš

pat ir reumatoidinį artritą. Jis 
yra sunkiausia visų artritų for
ma. Būdamas toks, jis pas kiek
vieną ligonį esti kitoks. Vienas ~ • . ■ . _
labai sunkus, kitas labai leng- 7ti 393 ha. žemės; ten sudaryta ir dirba 18 matavimo bri- . 
vas. Visas keturias gydymosi gadų po penkis žmones kiekvienoje. Ir kituose valsčiuo- 
formas reikia vienu kartu nau- se darbas eįna sparčiu tempu, tik tų valsčių žemės komi- 
doti sergant tokiu artritų. Liau
kimės ka ip iki šiol darę: vien tik. 
sau patinkamus gydymo būdus 
naudojant Visapusiškai gydant, 
net sunkias tokio artrito for
mas galima suimti nagan. Dau
giau apie tokį artritą kitą kartą.

Pasiskaityti. Today’s Clinician, 
October 1977.

sijos blogai teikia žinias.
šakių apskr. dirba 35 matavimo brigados. Išmatuo

ta 310 ūkių bendro 3.445 ha. ploto. Dėl didelio lietaus ma
tavimo darbai rugpiūčio 9 d. buvo šiek tiek sutrukdyti. 
Bendrai darbai vyksta sklandžiau Damaninos dv. Ruk- 
šių k. ūkiui, Kidulių dv. ir Pavilkijos dv. buvo paskirti 
komisarai. ' . .

. Apskrities komisijos nariai nuolat važinėjau valsčių 
žemės ūkio komisijas ir matavimo brigadas, jas instruk
tuoja ir šalina kilusius nesklandumus..

Švenčionėlių apskr. žemės ūkio komisijos nariai taip 
pat važinėja instruktuodami bei tikrindami valsčiaus že 
mes ūkio komisijos darbus. Ignalinos valse, žemės ūkio 
komisija žemės paskyrė 89 asmenims, Kaltinėnų valse, 
žemės ūkio kimisija — 206 asmenims, Joniškio valse, že
mės ūkio komisija — 194 asmenims, Pabradės valsč. že
mės ūkio komisija — 85 asmenims, Saldutiskib valsč. že
mės ūkio komisija — 54 asmenims. Viso šverfčionėlių

" uerūkantiS’ bet labai apShi’_ rugpiūčio 9 d. paskirta 678 asmenys, kuriems hu- 
skrepuuoj u. Beveik be pertrau- mat^ juotį žemės. Šioje apskrityje yra nemaža blogo; 
kos.. Su nosimi nats varffafi . .--- • t <

STENKIMK TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Daug skrepliuoja ir pagalbos 
negauna

Klausimas. Didžiai Gerb. 
Daktare, skaitau kiekvieną jūsų 
straipsnį apie sveikatą, talpintą 
dienraštyje .Naujienos. Visada 
mėginu pasinaudoti. Gal’ nepa
stebėjau patarimo, liečiantį ma
no ligą, kuri mane labai vargi
na.

pirino, kad jo kraujuje susida- kos. Su nosimi tas pats vargas,}
rytų 20-25 miligramai viename beveik xisą dėžutę Kleenex su- 
šimte cc kfaujo? (20-25 mg per vartoju kiekviena dieną.
100 mi.). Toks aspirino kiekis 
turi būti kraujuje už dviejų va

tu. Dažnai šitoje srityje žmo- landų aspiriną ^paėmus. Už tai
♦ 11 • • • Iv* z-* • • • • • ’ * _ , * * • a *

Kreipiausi i keletą gydytoją. 
Pirmiausia kiekvienas pasiunčia 

... . padaryti plaučių nuotrauką. Nie-gab prisek aspinno unb nuo ko neraflda Vieni aiškin^ 
plikos (1&) iki dvidešimties kiti aiškin^ kad

nar} ramybėje. Kuo didesnis (20) tablečių per vieną dieną, kam nors alergiškas. Piter 
tuo didesnė ir tuo Į po penkis gramus (five-grain. vartotį įvairius 

-A _ J (riklrif) <■»oT-vl z^. LrIZiL’XTlZiYIz-x t

kaip: Co Pyronil, Omnipen; Pen 
brittin ir dar kitokių, kurių ne

nės labai apsileidžia. Sąnario 
uždegimas gerėja laikant tą są-

uždegimas- _ _
ilgiau užsitęsianti ramybė to- I tables) aspirino kiekvienoje ta-J
kiam sąnariui esti reikalinga. į bletėje, kad pasiekus minėtą as-
Nepamirškime tiesos: uždegtas'pirino kiekį krauju> Tada tik.prisimenį į kokį špeciabsta tu- 
sąnarys reikalingas esft ramy- aspirinas bus vaistas. Lz tai as-.

įmerkia ligonis į maža jo vonią. į ta gydytoją ir eina pas apgavi- bes, o ne gimnastikos. Vidutinio ’ pirino nereikia imti po kelias ta-!^^^yta Žemės skirti, 
/ j— i_: •_ e_vi__i± . i .i. . a i-,.-, t - ’.’i -* Kingas. n.eiSKiu pagarną.
ar gailestinga sesuo nurodyti pa- ko tokie susilaukia. Liga nepa- sis žmogus turi mažiausiai aš-
cientui, kaip tai atlikti. Svarbu gerėja, bet kišenė tai tikrai iš- tuonias valandas ilsėtis naltį

čia pirmu kartu turi gydytojas^ kus laimės ieškoti. Žinom visi, sunkumo artritu negaluojanti-ipleteš, kaip dabar ima m a- Ne-

-f-®

žemės, kurios kandidatai nenori imti Numatoma, kad vi
sų norinčių žemės gauti Švenčionėlių apskr. jtoli gražu 
negalima bus patenkinti v

Tauragės apskr. dirba 30 matavimo brigadų, kiek
vienoje po 4-5 asmenis. Apmatuota 1.100 ha. žemės, o iš
dalinta 130 ha. ’ . -

Trakų apskr. iki rugpiūčio 9 d. buvo sudaryta ir pra 
dėjo dirbti 25 matavimo brigados, viso 90 asmenų. Žemės 
apmatuota 434,5 ha

Utenos apskr. išrinkti 2.457 asmenys, kuriems numa-

kingas. Reiškiu pagariią.
Atsakymui Du dalykai gali- < . c _ -- , , .

šokių menkniekių; kurie savai-’mi: sinusą netvarka ir bronchu 86 dirbo 4d matininkai. Be to, prie Sitį m&tinihfcų drnba 
išsiplėtimas — vadm- bronchiec- vietos kultūrtechnikai ir kt J darbą dar pnfinami nauji 

a.., v .•t*--*’- tąsią. Kreipkis į universiteto piaii matininkai ir kiti šios rūšies špecialistiL ftmojė eilėje' 
.’Uų ligų skynų. len padarys matuOjami ūkiai, kuine neturėjo sudarytų planų.,Nemen- 

tamsta1 bronchogramą — kurij^^ paskirstytas į 12 matavimo rajonų. Maišoga- 
val6i P^kirstytas į šteSis matat-imo rajonus. Dviem 

.trauKoje. Operacija tokiu atve-’ rajonams trūksta matmmkų vėdejų. Pne ifiattw dhr- 
Tik nepamirški-ju kai yį^je bų pritraukiami darbininkai talkos būd&.'Matinnikai hu-

’ plaučių dalyje bronchai esti iš-' siskundžia, kad kai kurie darbininkai į darbą ftfeUtrirks- 
1 siplėtę. Padarys ten ir sinusų laiku ir tuo būdu trukdo darbų.

’ i- .1 ‘ . f ‘
Mažeikių apskr. kandidatai žemei gauti šubvtHcyti 

lo nėra jokio reikalo nė tik' ir pradėti matavimo darbai Akmenės valsč. Montfališ- 
tamstaų jby Jr kiekviettein, iš-kių, Konteikiu, Prospekto ir Kaūčiubeių dvarams paskir-

- • ti komisarai, šiame valsčiuje dirba ketiirioš matavimo
‘rašyti naują vietoj seno asp^'-i^fo^neT^aiTradėti'^Td^P^06’ Darbas vyksta gerai Ylakių valse, dirba trys 

žaistą motrti' (propĮomc aNkllt kas — darytin Sėk., 'matavimo brigados; ten apinatuotA 150 ha.-Laižuvos valsč.
ihes! rugpiūčio 8 i dirbo tik viena matavimo brigada. Ten pa-

reikia aspirino iminėti nuo vi-

me praeina.
ilk u e pacientai, Kurie neno- >• . —. . . . - i,-.. ..’čių skyrių.n imti aspirino, ar kūne negali ( 

pakelti aspirino — tokie kitus ■ 
vaistus turi imti, panašiai 1 as- , 
piriną veikiančius — uždegimą 
mažinančius.
me. kad kiti vaistai nė kiek ge- 
riau už aspiriną neveikia, yra ' 
daug brangesni ir dar nežinb-j, . , n. . V. . - nuotraukas — tada irgi pagalbanias ju veikimas ilgesni laika . .. .. t ,bus galima. Vargti be re:ka- jūos vartojant. T Ai p sakant, tie 
kiti saistai dar neatliko laikoj 
badymą. . j mūšų. AGiiėti vaišiai nuo tokių

Dabar gydytojas mėgsta pri-. uusiskuudimų nė vienam nepa-.
no
acids ibuprofen), arba Nalfon ? 
(fenoprofen), arba naprosynj 
(naproxen) bei L< acetic acid j 
gautus vaistus (Tolectin) bei 
iudiociu (indomateacin).

Nepamirštinas būtinumas, kad 
! pacientas aštriu reumatoidinių 
(reumatu sergąs tirti imti tik vie- 
j ną tų vaisių didžiausioje dozėje, 
reikalingoje nugalėti uždegimą 

| sąnarių. Dar to negana — rhak- 
• Emalinėje dozėje reikia imti vie 
j na vaistų per atsakantį iniką, ko) 
■ esti pridedamas antras vaistas

Vilniaus apskr. nuo rugpjūčio 8 d visuose vaiščiuo-

rugpiūėio 8 d. dirbo tik viena matavimo brigada. Ten pa
daryti 7 sklypai 51 ha. ploto. Tirkšlių valse, dirba penkios 
matavimo brigados po 5-8 žmones; ten apmatuota 295 
ha. Sedos valsč. dirba penkios brigados po septynis žmo
nes; apmatuota 76 ha. ir pradėta matuati 877 ha.. Vege
rių valsč. tuo tarpu dirba viena matavimo brigada. Ži- 

KAIRAS. — Pusketvirtos de- dikų valsč. dirba dvi matavimo brigados ; apmatuota 308 
šimtiės šimtmečių (3,500) am- ha. Viso Mažeikių apskr. dirba 18 matavimo brigadų, ap- 

SAnnmn ilrriirrrn! . t > t-x _. » _ v • i j__i _ j . • • i

3,500 metų ir 66 jiedu

žiaus senumo, 66 pėdų ilgumo 
papiruso ritinys — manuskrip
tas, kunigu vartotais sutrum
pintais hieroglifais prirašyta

.v»u priūžiamas antras vaisias t __ ___ OAA ... .x<
. prieš uždegimą kaip pagalbiais Į f . ,.m .. Ų re’j pirmam. T^igi. su^irirm!?epty nuo ^sok^ sve- 

pradėjai — imk didelėmis dt>
jzėmis ilgą laiką - tik tada gal- 
)vok apie kito xaislo vartojimą, 
j kaip priedinį prie aspirino, jei 
I reumatoidinis uždegimas sąna- 
’rio nepasiduoda vienam aspiri- 
< nui.

I Išvada. Meslume šalin jau 
•nuo senovės įgautus, prietarus 
: gydantis įvairias ligas o taip

katos vadovas, skaitomas pačiu 
seniausiu išlikusiu Egipto raš
tu.

PATIRS LOSIMAS

Kelionės įspūdžių **Iš Cele
bes skridau į HongkOngą*’ ap
rašymo, tilpusio š. m. Naųjie-1 
nų Nn 47. autorius yra Vladas 
Rasčiauskas.

matuota 880 ha. Darbą kiek trukdo matavimo įrankių 
stoka. / - '

Viso iki rugpiūčio 10 d. visose apskrityse buvo paskir
ta 17.372 kandidatai žemei gauti.

Krėvės-Mickevičiaus ir Dr. Garmaus

(Bus daugiau), „ , ( _
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V. KAROSAS

JAUNOSIOS KARTOS PROBLEMA
x (Tęsinys)

Taip susidarė jaunosios kar-1 trisdešimt metų nieko nepaini
tos problema. Kas yra atšakiu- šo, bet ir nieko naujo neišmo-j 
gas iiž susidariusią padėtį? pir-’ko. tuo labiau per vėlu mokytis 
mon eilėn naujųjų ateivių poli- artėjant gyvenimo galui.
tinė emigracija. Ji yra konser-| Kaip įrodė mūsų bajorijos Ii-, 
ya tyrios ir diktatūrinės Lietu- kimas ar carinės Rusijos emi-1 
vos produktas. Nieko kito iš jos gracija. jų jaunoji karta, pa-. 
negalima buvo tikėlis ar reika
lauti. O kas yra atsakingas už 
de m ok ra ti nės Lietu vos s užl ug
dymą? Nekaltinkime vien są
mokslininkų, kurie, po priedan
ga tautos gelbėjimo nuo komu
nizmo.1 smurto kdliu pagrobė 
valdžią. Dar didesnė kaltė kren
ta demokratinei vyriausybei. nes 
įspėt:; apie rengiamą perversmą,

veldėjusi savo tėvų <Hgy\eiHas 
dėjas, nepasiekė jokiu laimėji- 

mų. Jas pats dėsnis taikiu tinas 
lietuvių jaunajai kartai, šiuo 
metu mūsų jaunojoje kartoje 
vyksta rūgimas, maištavimas, 
desperatiškas ieškojimas savo 
paskirties gyvenime, bet neturi
me išsikristalizavusio aiškaus 
idėjinio nusistatymo, apie kmi 

nepajudino piršto iškovotoms! galėtų jungtis naujos jėgos, skir 
ateičiai.

Apgailestaudami turime pri
pažinti, kad lietuvių evangelikų 
jaunosios kartus .padėtis mažai 
tesiskiria nuo bendro lietuviš
ko kamieno. Nuo pat atvykimo! 
pradžios i si laisves kraslą al- 
sakomingi evangelikų bendruo
menių vadovai kalte kalė jauna-

laisvėms ginti. Platesne prasme į tos lietuvių tautos 
yra‘atsakinga pati lietuvių tau
ta, nesugebėjo parodyti tokio 
ryžto ir kovingumo, kokiu ph- 
sižvmėjo siekiant laisvės ir ko
vojant už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Ne vien už m i Ii tarinius ar po
litinius pralaimėjimus tauta hm 
ka aukštą kainą, bet dar didesnę 
kainą turi sumokėti už pralai
mėtas idėjines ir dvasines ko
vas. Lietuvos istorijoje tą tiesą 
vaizdžiai įrodė Lietuvos refor
macijos pralaimėjimas praeity
je’ ir Lietuvos demokratijos 
dabartyje, šios tiesos šviesoje 
tenka ieškoti jaunosios kartos 
problemos šaknų ir jos sprendi
mo. . -

Vyresniai kartai tenka pripa
žinti jos užpelnytus nuopelnus, 
palaikant gyvą Lietuvos bylą, ak 
tyviai dalyvaujant šaltajame ka
re ir palaikant lietuvybę. Ta
čiau intelektualiniai ir idėjiniai 
nesugebėjo išsilaužti iš savo 
konservatyvaus galvojimo. Per

pavus ir lietuviai tremtyje sus

H k oje.
PrieplaukaRakštelė

rasti savo istorinę paskirtį 
jai kuriai, kad mūsų sva’ri»iau-i<linia,n5^l. veik,!?:i ~ vienus 
sias uždavinys yra išlaikyti tra-Į 
(licijas ir lietuvybę. 'lokiu sa-j 
vo perdėm konservatyviu nu-: 
sistatymu. nors ir nuspalvintu 
protestantiška pasaulėžiūra, ne-j 
galėjo pagauti dvasiniai bręs-- 
lančio savo jaunimo.- j

Mūsų protestantiškos jaunuo-J 
menės -garimi tenka priskaityti 
jų pasiryžimą ieškoti savo kariai 
sprendimo. 1962 m. vasario 17 
d. buvo energingo ir ^įmanaus 
jauno veikėjo Viktoro B,.Mielių- 
lio sušauktas jau nų akademikų 
susirinkimas, kuriame buvo įs-

j stebino, kitus pribloškė 
j Viešame pareiškime buvo 
Įsakyta: “Liet. Pro b Akad.
1 junga nęgali, nesiima ir net
i bando būti bet kokios buvu
sios lietuvių protestantų veik
los tąsa,... nes tikrenybėje ne
priklausomybės laikais panašios 
lieuvių protestantų veiklos nei 
savo turiniu, nei apimtimi ne
buvo” (“Naujienos”, 1962. IV. 
21).

Pasisakę aiškiai ir tvirtai už 
individualumą ir laisvo žmogaus 
idealus, kuriems dvasinius pa-

bei taip pat meukri,
nu-, su smunkančia, žūstančia tau- 

Į ta” (t. p.).
pa

ne-

teigta “Lietuviu Protestantu Akal^indus Padėj° reformacija, jau- 
demikų Sąjunga”. Savo ‘jau- jni a^denūkai tai suformavq 

[Uuolišku entuziazmu ir noru sui vo Pa^*ursi i tautą: Individas 
iš savo tautos paveldi ne tiktai Ii ^1 A. a. A. A. -r— 1
jos užsitarnautą garbę, bet ir 
jos gėdą, jos visas nuodėmes, 
visas ligas. Tautos garbėje in
dividas gali vešliai tarpti ir 'no
kinti įgimtųjų talentų žiedus, o 
jos nuodėmėje ir ligoje lygiai

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

Detroito naujienos
Lietuviu Kcmbario universitete atidarymas

Lietuvių Kambarys {ges tr-mma žf>dį. iškihn:ngam 
•ei’sitete jau ivalyb --' minėjimui pravyti pakvietė ko
ltas ivyko š iu. \ a-jmite!o picep’rm. Stefaniją Kau.

•s Nepriklausomybė^ i neliru 
paskelbimo bu jubi-jčius *4 •ik: vyskupą 

Wayne Stale 
Guenther Hai- 

pn-imcKe. prot. George E. Gullem 
am‘buvus o miesto burmistro /.mo
di-Iną Katherine Gribbs. architek

tus Joną ir Rimą M u tokus. bet 
per klaidą praleido ' konkurso 
projekto vertinimo komisijos 
narį Jurgį Baublį. Toliau per
statė Tarptautinio Instituto di
rektorių Brian Smith, u-to Pa- 

Lietuvių Kabbario Wayne j baltijo kraštų direkt. Dr. John 
jCadrow ir jo padėjėją A. Tamo- 
'šiūnaite. Amerikos Lietuviu 'l a- I * *■ .rybos atstovę Elzbietą Paurazie-

H ario atidarymas su menine d i- 
limi įvyko 7 vai. vakaro 22G-mc 
konferencijų kambaryje. Vai
šės su kokie* Ii u vyko Lietuv:ų 
kambaryje vadinamame semi-

i naru Nr. 2<SX antrame aukšte.
Iškilmingą minėjimą pradė

jo 
u-teto komiteto pirminiu 
inž. Jurgis Mikaila- Jis s; 
trumpoje kalboje priminė 1 
metais Sovietams Lietuvą oku-jnV-*LB Detroito apylinkės v-bos

atslovę J. t (h’ienę. Lietuvių Vy
čių 79 kj). pirm. Frank ir Sofi
ją Zager. atstovaujanti kaip JAW 
LB v-bos pirm- Vytautą Kulkų. 
Kaž kodėl LB neprisidėjo savo 

‘auka Lietuvių kambariui įreng
ti.

Toliau sekė Vliko atstovė Eu
genija Bulotienė. Kristina Ve- 
selkailė perskaitė senatoriaus R. 
,Griffin sveikinimo telegramą. 
Asta Šepetytė perskaitė Detroitu 
Lietuvių Organizacijų Centro 
pirm. Raimondo Šakio sveiki
nimą, Programos vadovė S. Kau 
nelienė trumpai prabėgomis pa
aiškino Wayne State u-teto Lie
tuvių komiteto tikslus ir padė
kojo už įvairius atliktus darbus, 
visiems kurie prisidėjo bent ku- 

? * riuo būdu. Priminė apie Etninių 
’ | tau t ybių a t s to vų su si rinki m ą 

(Nukelta į 5 psl.)

Detroito mieste lietuviai įsi
jungė i etnines grupes, kartu 
džiaugėsi Amerikos laisve, ku
rioje gali parodyti savo kultūrą 
ir meną, šiandieną mes čia ir 
susirinkome pasidžiaugti jau 
Įruoštu lietuvių kambariu. Bai

inukti ir žūti same- lietuvių išeivijos gyveni
me.

Deja, lietuvių evangelikų jau
nuomenės užimtas polėkis greit 

į atsimušė į vyresniosios kartos 
abejingumą ir net priešiškumą 
Neatsiradus nė vienam mecena
tui, neturint pakankamai inte
lektualinio pasiruošimo, * pasi
traukus veikliam V. Mieliuliui, 
kaip ir kitos priežastys prisidė- 

įjo prie veiklos sustabdymo, šis 
ų pasireiš

kęs pirma lietuvių evangelikų 
akademinės jaunuomenės eilė
se, pilnumoje patvirtino mūsų 
iškeltos jaunosios kartos pro
blemos sprendimo galimumus, i

Nors mūsų didelei nuoskau
dai evangelikai neįstengė išlai
kyti pradėto savo užsimojimo, 
bet jie įrodė jo būtinumą ir ga
limumą. Tiems patiems veiks
niams veikiant, galima ir turi- * 
me-tikėtis, kad platesnėje apim
tyje lietuvių išeivijos jaunoji 
karta pasuks panašiu keliu, ku
rį pradžioje išmėgino lietuviu 
protestantų jaunieji akademi
kai.

i oizūginę perlaidą.
šis uždavinys priklauso išim

tinai lietuvių jaunajai kartai, 
kuri pasiekė laimėjimų moksle

Jaunieji akademikai nenorė
jo atsisakyti nuo savo tautos už
tarnautos garbės, bet tik nuo 
jos paveldimos gėdos ir ligų, kas 
žlugdo lietuvio asmenybę. Toje 
prasmėje supratę tradicijos pa
veldėjimą ir būtinumą atsipa
laiduoti nuo atgyventų sampro-j 
tavimu, sekančiai apibūdino sa- PY. ’ , ,.v._ 1 akivaizdus -reiskmvs.vo siekius: “Bet pasaulėžiūra! 
nėra, kaip tėvų turtas, paveldi
ma. Jos reikia ieškoti vidujinės 
kovos ir dvasinės kančios keliu, 
ją nuolat tikrinti ir taikyti prie 
besikeičiančių vidujinio gyve- 
nimo formų” (t. p.).

Įįsibėgėjęs dideliu tempu vei
kimas, šaukęs kas mėnesi su įdo 
miomis paskaitomis susirinki
mus bei sukvietęs tų pačių me
tų rudenį Union Pier labai pa
vykusias Studijų Dienas, — bu
vo daug žadančiu reiškiniu vi-

17SS So. Halsted St- Chicago, HL 60608

334 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarį senus |a 
fyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygoc 

"kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Perzhmdmui paštu reikia pridėti dar 50 tentu.

Hair formula JIB is Patented-tFtiArtiiteed In Switzerland and' I*

Uėjiui ii spaudos ir galima gauti knygą rinkoje
J1B

IM

growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD or GREY. 10<J% Guaranteed. Listed in 
Druggist. Red-Blue Book. . Drug's-Chemist Order CTRAIGHT 
JIB LAB.: J A J, 2557 W. 89th SU IMO W. 47tfr SL, So. 50tH 
Ave. & 14th SC, Cicero, BL, IH7 N. Ashland Aveu, 28S4 No. 
Milwaukee Ave., Chicago, 3L HB Medicine liquid 8 oju 
IB week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

LABORATORY, 1457 Sa 4WŽ1 Ava, CICERO, ILL. 80650

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1-50.

Knygos bus išsiųstos, jei fl.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu:

NAUJIENOS*
173$ So. Halstad SU Chicago, HL X0W8

1

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jvom Kapaėlntkai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių atovyk- 
lote Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kaminskas. liEIVIO DALIA Atsiminimai. Išeivio Dalia 
m natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUHISTV PAVERGTO^ LlETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL SI-50. Yra taip pat 
išversta 1 anglų kalba.

M. ŽoUanko. SATYRINĖS NOVĖLĖSL Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pusk kaina $2.

D. ICoraMa, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ao 
tariaus pastabumą neapgauna Intualsto ir agitpropo propaganda bei 
užaaskavlnud. Abi knygos parašyto* lengvu, grabu stiliumi.

Prof. P. Pakarti!*, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAL 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą. 
Kaina -WI

Vincai žamalH*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTĖJ!.

ffte fr kftl tafdtalal yra granai
MA UJU NOSĮ, 1739 U. HALKTED ST^ CHICAGO, fLU M*

feRį ar pletalRf p trial
S -- gUŲ.KUĮjm-,-.. Aj' ■' ■ 1.....

ir kūryboje. Lieka tik abejonė, 
ar naujos jėgos įstengs tvirtai 
atsistoti ant savo nepriklauso
mų idėjinių kojų, ar Įstengs nu
traukti ryšius su gėdos ir ligų 
apsėstomis tradicijomis ir tap
ti Vakarų pasaulyje demokrati
jos avangardu lietuvių tautos• 
kovoje. Nuo to priklausys 
visas Amerikos lietuvių išeivi
jos likimas.

(Pabaiga)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnas, A KISS IN THE CARJG Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti Iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
L50 psL Kaina S2^0.

Dr. Juozai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos Istorijos 
xantrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00. „

Dr. Juozas 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangums šių Knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus

173S Sooth Halstad Street, Chicago, HL WIM

S3IU
pas mus

UNIV
1800 So. Hoisted St

P. KMiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trfjn dalhj Uetnroa 
partintni battle* rotnana.* 2S2 pwlrptn. Kaina SS.

Janina NarOrU, TRYS IR VIRNA, jaunystė* atrimlnlMaJ 
170 p»L--------------------------------------------------------SU*

M. Sodall*, POVILAS MILERIS.. Uotnfljoa brarfal 233 
pa*laptal ___ . — ■

Knyga* afaakant reikia pridėti 23 et pafto ICaldren*.
NAOJIENOB,

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Z
Vyresnieji_Ameįkos lietuviai Juozą Adomafq - Dėdę Berną 

meniškai pažino, ^kaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės Šerno gyvenimą-' 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožas. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juoto Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL. kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ^ ADMINISTRACUOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«u|l«nM« Hllm* **utl pvfUv knTfV> kvrl** k®W<

knv^v rolnt, ir lentyną.
Alakundra* PakalnHJdc, MES GRĮŽTAME. Įdorafl* Umsq dJenq 

*trimlnlm*l ir įvykiu bei rietu *pr»4yni*i. tkaltotnl k*ip ro
manas. 307 psL Kaina S8.

A. PakalnSkl*. METAI PRAEITYJE. 1 
ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Voki 
tyti l 12 dailu. 290 pel. kaina SS.

Dr. Kasys Grinių*, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tema*. Gro- 
Hali vlriellala. 330 p«L Kaina S0.OO. Mlnkfeaia rW. tSJB 

' Pror. V»cL BlrfHka, SENŲJŲ LIETVVUKŲ KNYGŲ tST6-
RUA, I dali*. 208 p«L, Irtfta — 13,00. mlnkital* vir
šilai* — S2,00; H dalia. 223 paL. IrUta — X3.G0. minkš
tai* vWellai*____________________________________ KL»

Hanrfka* Toma* — TamaUvokaa, LIETŲVISKASIS PAMARYS 
Pakalnės Ir Labguvos, apakrityg su įdomiais aprašymais, ŪtD-

173* a Halsted SU CMcmhs HL IMOS. — T«t HA 1-41H

Pžs mix teupom! jis, ptelfal it* 
lieka didelius dirbus. Pirai, Jie pa
dedi Jums pasiekti įsmeniAkus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
■ Santaupos, padėtos prieš 10 mėne
sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki -

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

RSAL
Chicago, III. 60608

TUR1NTI DIDELES ATSARGAS

T< 421-3070
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigt* 1923 meteli.
Įstelgoa pietuoti Kerno lutomoMIiimi pastatytą
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Bando grobti Amerikos beturiu palikimus

Daugelis mūsų tautiečių Lietuvoje paliko > visą savo 
turtą. Ten paliko savo sodybas, ūkius, žemę, santaupas 
ir viską, ką jie patys uždirbo ir ką iš savo senelių pevel-

Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas

“Atvyko Amerikos lietuvių palikimo medžioti Į JAV 
buvo atvykusi Injurkolegijos vedėja Gįenavaitė Va
linskienė. Tos įstaigos tikslas — medžioti užsienyje 
mirusių lietuvių pagal Lietuvoje gyvenančių velio
nių įpėdinių įgaliojimus. Kadangi tokius įgaliojimus 
ten patvirtina sovietų valdžia, tai tik ji žino, kaip tie 
įgaliojimai išgauti ir ar jie tikri
Injurkolegija užsienyje turi savo advokatus, kurie 

tuos palikimus čia surankioja. Jie už “darbą” pasi
ima sau 35% patikimo vertės, o likusią dalį pasiunčia 
Maskvon minėtai kolegijai Ten įpėdiniai gauna li
kučius mažos vertės rubliais. Taigi Genovaitė Va
linskienė atvyko lietuvių palikimo medžioklės orga
nizuoti. Ji, lydima sovietų konsulo Andersono, lan
kėsi Miami, SL Petersburg, Detroite, Chicagoje ir 
Bostone, kur yra ar gali būti daugiau senosios kar
tos numirėlių”. (Keleivis, 1978 m. vas. 21 d., 5 psl.). 
Injurkolegija jau turėjo kiekvienoje lietuviškoje ko

Jonijoje savo agentą, kuriam yra pavesta surankioti vi
sas galimas žinias apie mirusius lietuvius. Žinias jie ran
kioja iš lietuviškos ir angliškos spaudos, ir radijo prane
šimų, iš laidotuvių direktorių, maldos namų ir kapinių. 
Tie šnipinėtojai surinktas žinias pasiunčia Valinskienei, 
o ši Vilniuje jau užkinko į darbą partijos agentus, polici 
ją, metrikacijos įstaigas ir pradeda ruošti reikalingus 
dokumentus. Jeigu kas testamente pamini Lietuvoje li
kusį giminaitį, tai visa goveda advokatų jau kabinėjasi 
prie tokio testamento. Jeigu giminaičių nepamini, tai to
kius išgalvoja, parašo reikalingus liudijimus ir siunčia 
į Amerikos teismus testamentų laužyti ir palikimų me
džioti ’ •

t •

Amerikos lietuviai turi žinoti vieną dalyką: testa
mente yra svarbus dokumentas, kurio tai lengvai geriau

Praėjusio lapkričio 28 dieną 
Clark ir Argyle gatvių sankry
žoje Torres ir jo 15 metų sėb
ras, kurs bus teisiamas Jaunik
lių Teisme, sustabdę pravažiuo
jantį Osorio, atėmė iš jo $90 ir 
liepė juos nuvežti į 2230 N. Saw
yer namo užgatvį, kur įsakė at
sigulti i sniegą, paleido vieną 
šūvį į galvą ir pasigrobę Oso
rio automobilį nuvažiavo.

Kulka perkirto jų akių-nervus 
ir Osorio, nors išliko gyvas, bet 
visam amžiui nepagydomai ak
las.

dėjo. Iki šio meto negirdėjome, kad okupantas būtų kam į
nors sumokėjęs už pagrobtą žemę, nusavintus namus,įeina Amerikoje palikti doleriai; atsipiauna didelę dalį 
paimtas santaupas Lietuvos banke ar įsigytą kitokį tur-' Injurkolegijos nariai, paima sovietinis paštas, o tam žmo 
tą. Lietuvon įsiveržęs rusas nusavino lietuvių žemę ir vi- geliui, kuriam paliktas sunkiai uždirbtas doleris, atiten- si advokatai negali sulaužyti Reikia tiktai-mokėti taip 
sai nenori už tą žemę ką nors savininkams mokėti. Jis ka tiktai centai ‘ .

Pačioje Lietuvoje Į šį darbą yra įjungta policija, par-
1 tus ir žemei dirbti priemones, nieko už tai nemokėdamas įįjos vadovybė, metrikacijos ..įstaigos,‘"pinigų persiunti- 

(mo ir dolerių keitimo valstybinės įstaigos ir keli sovietinę 
teisę studijavę jauni lietuviai komunistai. Jiems nerūpi 
padėti palikimą gaunančiam lietuviui, bet jiemas rūpi 
galimai daugiau paimti iš Amerikoje gyvenusio, sunkiai 
dirbusio ir prieš mirti testamentu’ palikusio savo santau
pas arba jų dalį Lietuvoje gyvenančiam giminaičiui ar, 
draugui.' Vilniaus bei Maskvos universitetus ir partijos 
kursus baigiusieji jauni sovietiniai teisininkai yra pan-: 
kyti Į palikimų gaudymo ir plėšikavimo darbą. Lietuvo
je jie bendradarbiauja su Injurkolegijos skyrium, vei
kiančiu Vilniuje. Jie paruošia reikalingus dokumentus, 
juos notaiTzacija, padaro vertimus ir siunčia Ameriko
je tiems patiems tikslams tarnaujanties Advokatams, kad 
eitų Į teismus ir išluptų galimai didesnę palikimo dalį.

To dar neužtenka. Vilniuje veikiantis Injurkolegi
jos skyrius sugalvojo pasiųsti Į Ameriką teisininkę Ge
novaitę Valinskienę, kad ji pazonduotų dirvą'vietoje ir 
paruoštų planus, kaip galima daugiau tų palikimų išlup
ti iš Amerikos lietuvių. Sovietų ambasados tarnautojo 
lydima, advokatė Valinskienė buvo keliose Amerikos 
miestuose ir pradėjo kabinėtis prie Amerikos lietuvių. 
Ji jau atvyko ne tuščiomis, bet pasiruošiusi visą eilę do
kumentų, kurie jai padėtų pasinaudoti palikimais. Jeigu 
kas mokėjo parašyti gerą testamentą, tai ir Valinskienė 
prie jo negalės prikibti, bet jeigu mirti besirengiąs žmo
gus neapdairus, nepažįsta sovietų valdžios užsimojimų, 
tai Valinskienė padės Amerikoje veikiantiems advoka-

nusavino‘namus, santaupas, brangenybes, galvijus, ra-

ir nesirengdamas mokėti.
; Jeigu lietuvis, išvažiuodamas Į Vakarų Europą, šiau 

ras Ameriką, Pietų Ameriką, ar Australiją, Lietuvoje ką 
paliko, tai jis viską ir prarado. Nieko iš okupanto negali 
gauti. Savo laiku Valstybės Departamentas priiminėjo 
dokumentus, kalbančius apie Lietuvoje piliečių paliktus 
turtus, bet dabar ir apie tai niekas nekalba. Jeigu kas 
kreipėsi į lietuvių turtus pagrobusią sovietinę valdžią, 
tai josios pareigūnai atsako, kad nieko jie negali duoti, 
nes — kas palikta — tai prapuolė.

Bet sovietų valdžia, pradėjo kabinėtis prie. Amerikos 
lietuvių palikimų. Jie turi specialius agentus, kurie seka 
kiekvieno Amerikos lietuvio mirti, pažymi jo adresus, ap 
rašo jo gimines ir bando ieškoti Lietuvoj artimų gimi
naičių. Sovietų valdžia yra Maskvaje sudariusi specialią' 
Tarptautinę Teisininkų Kolegija, kurios oficialus tikslas 
padėti išnarplioti tarptautines teises Rusijos piliečiams. 
Ta kolegija vadinasi Maskvoje Injurkolegija. Vardas pa 
daryta iš trijų sutrumpintų žodžių: Internacionalinė Ju
ridinė kolegija.

Minėta kolegija nepadeda nei vienam Amerikos lie
tuviui atgauti pavergtoje Lietuvoje paliktus turtus, bet 
ji imasi visų priemonių Amerikoje gyvenančių lietuvių 
palikimą sudoroti. Pirmiausia, jie turi Amerikos nusi
samdę pačius geriausius advokatus, kurie nekreipia dė
mesio į mirštančio valią, Į paliktus pavergtoje Lietuvoje 
gyvenančius brolius, seseris arba jų vaikus. Jie tiktai* 
žiūri, kaip būtų galima pagrobti galimai didesnį palikimo . . . . . .
kiekį. Jie, aišku, dėl žmonių akių, priversti vieną kitą da tams, nušluoti palikimo hkuų. Pasirodo, kad minėta Va- 
lelvtę duoti varge gyvenančiam giminaičiui, bet didžiau- linskienė yra ir buvusi ir Bolone tais pačiais sumetimais, 
šia dalį pagriebia pats okupantas. Amerikoje samdyti ad Paskutiniame Keleivio numeryje yra trumpas praneši-

parašyti, kad jokios Valinskienės negalėtų paliktų pinigų 
okupantui pagriebti, bet palikimas nueitų tiems ašme
nims, kam jis buvo paskirtas. Patyrę advokatai ir atsa
kingos Amerikos lietuvių įstaigos turėtų šį klausimą pas 
tumėti ir neleisti Valinskienėms nunešti Amerikoje sun
kiai uždirbtų pinigų.

sienų. Vietnamo karinės pajėgos" Kinų tarpusavė ‘s’ 
“mainų prekyba”

HONG KONG- — čia geidžia
mas kinų komunistų laikraštis 
pakartotinai deda Kimjos ko- įžygiavo j Tay Minh, Song. Be 
m unis tų valdžios skelbimą, kadį <r Gialai - Kontum provincijas, 
ji sumokės keturis miLjonus kuriose jau anksčiau įvyko pa- 
dolerių auksu tautinės Kinijos sienių susirėmimų taip buvusių 
(Taivano) kariuomenės defek- dviejų sąjungininku 
toriams, kurie atgabens iš Tai-

?er radiją paskelbtame biulete
nyje pasakyta, kad daug pulkų 
^ambodijos kareivių vasario 16

Kongresas dešinėja
WASHINGTONAS.— Ameri

kos Konservatyvų Unija paskel
bė, kad Kongresas linksta deši
nėn. Po eilės metą liberalizmo 
įsigalėjimo pastebėta, kad ir At 
stovų Rūmuose ir Senate 1977 
metais konservatyvų balsų pa
daugėjo 2 nuošimčiais. Daugiau 
šia balsų laimėjo du senatoriai 
— Dewey Bartlett (R.-Okla.) ir 
ir Jesse Helms (R.-N. C.), ir 24 
atstovai (kongresmanai), jų 
tarpe ir Illinojaus Philip M. 
Crane (R.-H1.)' Sen. Edward 
Kennedy (D.-Mass.) gavo O.

JUODIEJI NACIONALISTAI 
LAIMĖJO AFRIKOJE

RODEZIJOS juodųjų nacio
nalistų vadas Ndabaningi Sitho- 
le laimėjo Jungtinių Valstybių 
ir Britanijos kvalifikuota para
mą, pasakė jo spaudos sekreto- 
rus, kuri garantuoja juodųjų 
daugumos valdžią Rodezijoje. 
Sithole, vyskupas Abel Murore- 
wa ir šefas JeremiahChirairtr:s 
mėnesius trūkusiais mitingais 
su ministeriu pirmininku Jan 
Sbith paruošė sutartį, kuri 
baigs ilgiau, kaip penkias deka
das trukusį baltųjų mažumos 
šeimininkavimą Rodezijoje.

vokalai pasilieka palikimo ketvirtadalį, o vėliau atsirie- mas apie. Maskvai dirbančios Valinskienės vizitą Bosto- 
kia sau storas riekes Sovietų Sąjungos bankas, per kur. ne- štai ką Keleivis apie jos atvykimą rašo:

Senelio Anupro atsiminimai
Iš Audriaus Ryliškio knygos “Fragmentai iš

eities miglų*’
Senelis Anupras tai autoriaus Ryliškio tėvas.

(Tęsinys)

— Vakarų poetai bei rašytojai pastebėją, 
kiekvieno šimtmečio literatūra kokybiškai skiriasi
praėjusio ir būsimo šimtmečio. Tie pakitimai ne cikli
niai. bet pripuolami ir atsitiktini. Tas sudaro sąlygas 
esmiškai skirtingai literatūrai kurti.

nu^ek^ pajuokiainįidealistai pakitimus. Atseit, jų kūriniai turėjo mokslinės

toriams, kurie atgabens iš Tai
vano pagrobtą karišką lėktuvą 
ar karo laivą.
,Taivanas taip pat siūlo gerus 
atlyginimus tiems detektoriams, 
kurie pabėdami iš kontinenti
nės Kinijos atgabens komunistų 
arsenalo pavyzdžių ar informaci
jų. Praėjusių metų liepos mė
nesį komunistų aviacijos pilo
tas gavo iš Taivano 800.000 auk
so dolerių už MIG-19 karinį lėk
tuvą, kuriuo jis atskrido į Tai- 
vana drauge atgabendamas 
daug kariškos informacijos.

Tas pats o ficialus radijas dar 
pranešė, kad ginkluoti susirk 
mimais ir sporadiški bombarda
vimai kovos apimtose provinci
jose ir kitur tebevyko praėjusią 
savaitę ir kad bombardavimais 
u užmuš t a daug civilių žmonių 
ir padaryta daug medžiaginių 
nuostolių’*. *

WASHINGTON. — Beveik vi- 
-as trečdalis Jungtinių Vaisty
tų $500 bilijonų biudžeto ski
riama senų žmonių ir jų išlaiko
mų giminių reikalams, pareiškė 
HWE (Sveikatos, Švietimo ir 
Labdaros) departamento direk
torius Jos. Califano Jr. Biudžeto 
dalis, išleista senųjų reikalams, 
iš 215 nuošimčių 1969 m. pa
kilo iki 30.5 nuošimčių 1979 me
tų biudžete.

Bausmė už apiplėšimą 
ir mėginimą mužudyti
CHICAGO. — Kriminalinio 

(Teismo teisėjas Garippo pasakė, 
i kad apiplėšto ir šūviu į galvą 
(apakinto Jose Osorio, 39, prašy
mas nebausti jį sužalojusio 19 
metų amžiaus plėšiko Hector

— Pasklidus žiniai, kad ang
liakasių streikas baigiamas, dc 
leris atsigavo ir pakilo.

Sumušti Kambodžos 
komunistai

Hanojaus oficialus radijas
Vietnamo Balsas paskelbė, kad Torres ir kai kurios kitos aplin- 
naujausiame tarp dviejų komu- kybės paveikė jį bausmę tam pik 
mstiuių kaimynų —• valstybių tadariui skirti mažesnę tik nuo 
susirėmime dėl dar neistygintų 6 iki IŠ metų kalėjimo.

Turkai užėmė Konstantinopolį 1453 m. ir sutruk-raliaus keršto. To sąjūdžio idealistai iškėlė amžiams

— Fordo tarybos pirminin
kas Lee lacoca yra įsitikinęs, 
kad šie metai bendrovei bus pel 
ningi.

t Mėlynosios žąsys, keliau
damos į šiltuosius kraštus ir at
gal, nuskrenda be sustojimo apie 
1.600 mylių tarp James įlankos 
Kanadoje ir Louisianos pajūrio 
Amerikoje.

do. į tą laiko tuštumą pasuko darvinizmas įr marksiz-
dė Vakarų prekybą su. Indiją. Čia Kolumbas pasišau-demokratinius obaĮsius: laisvė, lygybė brolybė. Bet mas. abu pasinerdami i ateities vaizdavimą savo lite- 

artimų jūros kelių į Rytų Aziją. Ispanijosvėliau revoliucinio sąjūdžio vadovybė paėmė į savo ratūroje. nors jų ta “biletristika” tarp savęs konku- 
ravo.

________ ____________ __________ ___________ _____ ■ Vakarų Europos rašytojai: Cervantes, L. Stern, 
ė. kad tai Indija ir josios lizinas pasižymėjo moksliškai kritišku pobūdžiu, po to -Edgar, AJan roe, vėlesnių laikų Dickens,

net nuotykių bei kriminalinių romanų rašytojai prade
dant Stevensonu iki C. Doyle, pasižymėjo kūivboje 
atitolimu nuo dabarties. Tai buvo suprantami kaip kas 
dieniški dalykai neįprastoje formoje arba neįprastoje 
perspektyvoje. Naujoji literatūra reiškėsi pasitrauki
mu nuo meniškų metodų. Tų laikų rašytojai atsisakė 
chronologinio nuoseklumo ir greta viso šito įjungė 
praeities nagrinėjimą, žodžiu, naujosios literatūros kū 
rinyje tarp veiksmų plotmės rašytojo mintys tarsi 
svisčiojo.

Po K. Markso komunistinio manifesto, naujų fi
losofinių srovių ir industrializacijos klestėjimo, roman 
tizmas kažkaip neteko orientacijos. Tuomet poezijoje 
ir dramoje .pasireiškė smibolizmas. Esteika buvo grin

pra- na ieškoti ;
karaliai; Ferdinandas ir Izabelė duoda tris laivus surankas karjieristai ir idealistai nežymiai išnyko, 
įgulomis ir jis leidžiasi Atlanto vandenynu į Vakarus.- Revoliucinis sąjūdis sužadino Vakaruose naują Ii-.

i Atsitiktinai ir netikėtai atranda naują kontinen-teratūros žanrą — Romantizmą. Ankstybasis roman- 
tą — Ameriką. Bet jis manė, ----- - ...
gyventdjus pavadino indėnais. sekęs, vėlybasis jaunosios kartos atstovaujamas ro-

Kontinento atradimą lydėjo Koperniko nauji ast-mantizmas akcentovO iracionalines nuotaikas. Ttsira-
ronominiai atradimai. Tai ir buvo Neujųjų amžių gi-do grynai politiniai bei ateities pažangos iešką svaičio- 
miinas. jimai. Besivystant industrializacijai, Vakaruose pasikei

Rvšvje su hvkiais keitėsi literatūra. rašytojų veikalai. 184S m. paskelbtas K. Markso
. w komunistinis manifestai.

M. Cervantes parašė savo garsųjį Don Kichotą • Rašytojai, vaizduoją ateitį, pripažindavo t ech no I o- 
‘ Veikale pajuokiami idealistai ir svajotojai, hspanijoje^j^^^. pajcį(jjnus. Atseit, jų kūriniai turėjo mokslinės 
atsiradę romansai sinit. lai poetiniai, a no n un i d i ai prac|usf nes rašytojai tikėjo, kad ateitis bus pa- 
liaudies kilmės kūriniai, grynai ispaniški. Tuose Bet 20-me-šimtmetyje garą, elektrą, telegra-
inansuose apdainuojami seni istoriniai žygdarbiai bęi^ pajungus mechanikai, pastebėta, kad technologijos 

. , išsakomi lyriniai jausmai. kitimų greitis didėja geometrine progresija ir rašyto-
puo amai, a i m. j po Amerikos kontinento apvaldymo porenesansi-vaizduoja savo kūriniuose kelis šimtmečius pir-

Viduramžiais visa literatūra kaip Vakaruose, taip nėję literatūroje kito žanrai. Mat, iškilo religiniai atsniko savo pra;natymuose. Bet vėliau rašytojai,
Pereinamame rai Buvo gvildenami ly^b< s brolybe ir laisves klaa-gQijMianiiesi į dabartį ir bendraudami su jiems rūpi- džiattia simboline pasaulio samprata, 

simai. Iškilo nauji Įvykiai: Didžioji prancūzų re'(>',u*mę mokslo šakų mokslininkais savo kūrinių vaizdavi- '
_____  . rija. įvykis irgi spontaniškas, netikėtas ir pripuolamas. mai^ to laikmečio technologiją. " | ~ , "OGARKF
ir tęsėsi maždaug du šimtus metų (1100-1600). Juk tie. kurie ėmė ir griovė Bastilija 1/89 m. liepos Jjnit teorijos praplėtė žemės pra-i Sovietų rusiškoji spauda dažnai aprašinėja JAV

mėn. 14 d. per tos dienos Įaisrvcins-apie tai negalvojo. }>iiijony „retų, o žmogaus atsiradi- gyvenamųjų laikų įvykius, kurių kilme lapalina su ru-
, Paryžiečių nnnias snjaudmo politinių kalinių kaleji-muj pnskaičiavo net du milijonus metų. Astronomai siškosios praeities atsikūrimu. Bet m«su grvenumais 

mas Bastilija, Detikdaj pamačius poirtinius ka.imtis 3<h)o bū<ju jaiko begalybę. Be mokslinių pakiti- laikais ypatingo pasididžiavimo nekelia “Hippy *,
varytus pre kalėjimo. ... mų likosi praktiškai biologinės ir socialinės evcliuci-

Minios puolė Bastiliją. Tik po to pradėjo orga- Įeorįjos kurios nepritapo prie didelio laiko perio- daugiau)
nizuolis į revoliucinius sąjūdžius, norint išvengti ka- ’ . ,.. __________________________ ___

Chio<o 8, Ū1 — TUESDAY, FEBRUARY 28. 1978

nuo

<lų. kad pirmiausia žmoniją supurto įvykiai ir po to 
atsiranla kokybiška šimtmečio literatūra. Nei tie įvy
kiai, nei literatūra nėra cikliškai, bet spontaniškai, pri

ir Rytuose buvo religinė 
laikotarpyje tarp vjluramžių ir naujųjų laikų pasireis-

> kč Vakaruose po Kryžiaus karų Renesansas — atgi
mimas ir

kryžiaus karų sambrūzdžio ir istorijos mokslo 
voliucijO išdava. Viduramžiais buvo daug ir dažnai 

kalbumu apie atgimimą bei gyvenimo atnaujinimą.
Renesansas apėmė visas gyveninio sritis. Jis reiš

kėsi literatūroje. ; lene, architektūroje, muzikoje ir pa 
liko gilius pėdsakus.



DR. K G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crowford

Building). TaL LU 5-6444 
P.P’na plomus pagal susitarimą.

Je' neatsiliepia, skambinti 374-8004

1 DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA
T»r«f. 675-0533

Fox V«lley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W esi chaster Community kUmko^ 
Medicinos direktorius

1933 Se Ha n bei m Rd., Westchester, IL 
VALuV DoS: 3—9 darbo dienomis u

T«l: 562-2/27 arba 562-272*

Rez.: GI 8-0873
1>R. W.ElSLN-EISLNAb 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine chirurgija 

6132 S«. Kedzie Ave^ K A 5-26/0
Valančios pagal susitarimu. Jei neat- 

r liepia, stambinti Ml 3-0001.

TEI____ BE 3-5893
Pit A* B. GLlL V BCBlASĮ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitaruną. 1

/

DR. FRANK PLECKAS 
OP rOMETRlSTAS 

KALBA UETUViSKAI 
2618 W. /I St. TaL 73/-5149 ' 

Tixrma akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses’”

Vai. agal susitarimą. Uždaryta tree

ŪK-ūEONAS SEIBUT1S
- INKS l'Ų, kUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJĄ, 
26o6 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
Ketvirto. 5—7 vaL vak. 
vrisc teieiu 77o-2oOO .

Rezioenctjos teiet.:

DR. VIT. TAURAS
GYUYTuJAS IX CHIKUKuas 

bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos.
Ofisas 2o52 VvfcST $yth STREET

OFISU VAL; pirm., antriad., treciao. 
it peuKi. 2-i it b-d vaL vaK. SesUoie- 
mais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagai susitarimą.

uitiuurrm>Ab-rKcr£EZlSl’A^ 
^kparaiai - Prą^ezai. Meo. ban- 
aazai. apecian pagaiDi k^oms. 
vrtj?cn supports/ ir L t.

liaO wosi 63ra Sn, Chicago ill. 60029 
i diet. 1 ėkospact 6-5MM

I Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GELlNYČIA 

2443 WEST te>rd SiKEcT 
Telfonai: PK o-0oa3 ir PK 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiv 

krautuve.
THE DAISY STORE 

j918 Southwest Hwy Oak Lawn
TeL 499-1318

PERKRAU5TYMAI
MOVING 

Leidimai.— Pilna aparauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-W0J ...

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

1 Tai. 376-1882 arba 376-5996

ŠILEIKIS SiuvėjasM.

%Štai, kur žmogus.
Šiais metais vasaris spūste-i 

sniegu]šalčiu ir

Detroito naujienos
(Ątkelta iš 3 psl.)

inora 
šoko 

j riai, 
| buvo

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI

IR PAAIŠKINIMAI
KRIKŠČIONIUI

Stanevičiūtė Holmes, pu- 
Audėjėlę nepaprastai vik- 
nežiūrint į tai, kad scena 
gal X pėdų platumo, šo- 

9173 m. liepos 10 d. Atstovai pri' kėjoihs publika šiltai plojo. Akor
tarė universitete kambarių įren- ’ deonistas \ ytautas Petrauskas, 

kuris taip pat valdo akordeoną 
meistriškai. St. Butkaus kank- 
Hhinkės vadovė Danutė Petro
nienė atliko keletą melodijų pri
tariant solo- Publika Šiltai pa
plojo. Po meninės programos 
visi dalyviai sugiedojo Lietuvos

rimui. Universiteto, vadovybei 
padėkojo už pagalbą įrengiant 
kambarį Buvo pakviestas Estų 
itstovas Rafniond Trata tarti žo 
dį. Jis kalbėjo ir latvių vardu. 
Užbaigai kalbėjo xy^kupas V. 
Irizgys fr u-to atstovas G. Bai-
licke, jx>nia K. Gribbs, kuri yra t himną. 
tautybių kambarių nuoširdį rė- 
nėja ir net jų sumanytoja.

Toliau sekė meninė prop-a- “k^UHo'“atidai nio*
na. Trumpos pertraukos metu -• - -
meistriikal su Akordeonu links- aHdartnėkaspiį^rki^,' v.

k _____ i

j Uo iškilmingo minėjimo visi 
[svečiai buvo paprašyti susirink-

• °
po to vaišės. Lietuvių kambarį

idno svečius ^laužikas Rimas', 
tarputis. Meninę programą at-j

kopas Vincentas Brizgys, Ka
therine Gribbs ir Wayne u-te to1 r. V . ' USVS11SV 44 uaviiv U-ICIV

liko W indsom tautmių šoklų prof G fetoTAe. Kaspiną pa-
vienetas "Neris”. Vadovė Eleo-

kai ateidavau kukiu paguodos

laikė prof. Richardas Bilaitis. 
Begina Juškaitė. Saulius Kau
kelis, Viktorija Norvilaitė ir Vi-

Ilsisi ir tyli visa žemė, džkugiati ir linksmai šūkauj**.
Iza. 14:7.

palinksminantį jojo pažadą.Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). E tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekvlanį. Bet kur yra mi
rusieji? Į t$ klausimu atsako knygute ''Viltis po mirties'*, kurią gausite ne
moka mat Rašykite: . _ .

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
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Mažeika Evans

— Tai galim važiuoti. Ką tu
riu išnešti?

Tokiai kelionei, skubotas ma 
no pasiruošimas buvo labai 
menkas. Nedidelis baltinių ry 
šuliukas ir pora lovatiesių* 
kurias pats daktaras, nutrau
kęs nuo sofos, išnešė į mašiną. 
Sugrįžęs, padėjo man užsivilkti 
kailinius, ūžriši skarą. Primi
ni sumažinti buto šilumą ir 
šviesą. Į mašiną vedė mane

J Įėjo Čikagą
j Apylinkėj kurioje gyvenu, is- 
i retėjo lietuviais. Jų vietoje ap
sigyveno svetimi žmonės, įneš 
darni nejaukumo ir nepasiti
kėjimo. Vienintelė mano vie
natvės pagoda liko mažas 
kuklus nameliūkštis, bekyšo
jus kaip koks grybas tarp snie 
go pusnynų.

Tuo laiku aš susirgau. Kas
dien aukštėjanti temperatūra.j dakaaras stipriai prilaikyda- 
rienatvė ir artimųjų nutoli- nias, kaip tėvas vaiką. Geroji 
mas. prislėgė liūdesio min- ‘peiielė Kirvaityje nuvežė į Lie 
tini. Neturėdama kitos išeities,

i apsisprendžiau paskambinti 
daktarui Adomavičiai. Štai, ką 
jis man atsakėm - .
— Esi viena. Neturi kas ligoje 
pagelbsti. Gydymas tamstai 
v ra tuoj reikalingas. Jei IlgoiiU 
:*ėn negali, atvyk į Sodybą. 
Dabar kulkas yra tuščias šiltas 
’r šviesus butas. Čia būsi gy
doma. aprūpinta vaistais, arais 

.tu ir priežiūra. Skambink man 
tiž ^0 min. i

Sutariau laiku paskambinti» 
Daktaras Adomavičius jau bu
vo išvykęs pas mane. įėjęs į 
butą rado mane temperatūros 
svilinamą. Garavau kaip žlug 
tas ir vos laikiausi ant kojų

tlivio Sodybų.
Vakaras buvo šaltokas. Pū

tė šiaurės vėjas ir krito snai
ges. Mane pasitiko sodybos 
rūmai, storai apsnigtos eglės 

pučys kičinę^ elektra apšvies 
tas koplitstulpis spinduliuo
jantis meile, grožiu ir paguo
dų. Baltą sniego laką 
spalvingi lango, vitražo 
etai, kviesdami į Sodybos pa-' 
talpas. i . . 1

trupinį nešdėma ir tuo pati at-} te Šnapstytė. Vyskupas V. Bliz- 
sigaudaina.

Daktaro Adomavičiaus pa-’klaidelę ir pašventino. Lietuvių 
sišventiimas mano sveikatos.kambario komiteto pirm. J. Mi- 

. grąžininun-y a neįkainuojamai kaila įteikė simbolinį raktą u-to 
brangus. Viskas, kas btlvo pa- atstovui prof. G. Hainicke. Rak 
žadėta*/ buvo man suteikta. Lietuvos atgabenti pasirū- 
Nuoširdus ir itydus gydymas, pino St. Butkaus kp pirm. Vin-

( vaistai, piiiktu butas, maistas Taniošmūas.
; paruoštas IT papildomai da-j Wa^e State u-teto laiknaštis 
i įrirktas, kasdieniniai daktaro -Wayne Report” vasario 9 d. 
lankymai^ patarimai, globa, ra įdėjo straipsnį pirmame pusla- 
minanris žodžiai bei juinoias,jpyje kambario aprašyTną ir fo- 
liks nepamirštama man dova-^ tografiją, su palauk iu aprašymu 
na. Tuo džiaugi uos ir su Tams apie lietuvius. Po ceremonijų 
ta, gerbiamas daktare, dali-.a|jdarymo Lietuvių kambaryje 
nuosl i vyko vaišės su kokteiliu.

šiomis kukliomis eilutėmis
horisi iŠ visos širdies prabilti:į Maišėms rūpinosi Birutietės, 
štai kur žmogus!... jSt Butkaus ir švyturio jūrų sau

štai, kiokios reikšmės šian-’lė^ vadovė ponia Poderienė. 
dieniniame gyvenime, vieni- r ...
šam lietuviui, Sodyba čikago- aitekaitis ir Stasys Račiukai- 
je reiškia. Kokius darbus ji su talkininkais. Atidarymas 
broliui, sesei*-lietuviui teikia gerdi pavyko.
vienatvė likusiam! Tenebū-aPie 20’5 publikos. Lietuviukam 
nie pamiršta ši brangi paguo- kario dekoracijas aprašysiu sė
dos pastogė nei vieno lietuvio.įkantį kartą.

* Neškime kad ir kuklų širdies1’ Detroito Balfo 76-to skyriaus 
nuoširdumą, palengvindami joj nauja valdyba
taip svarbų darbą. Tebūnie,
gerbiamam daktarui Adoma-j m. vasano 18 d. Balfo 76-to

gvs Įėjęs Į kambarį sukalbėjo

Kokteiliu pasirūpino Algirdas

sesef-lie t u vi ui Dalwavo
t

•gerunaiutnu. uukuiiui /kuviua-i . " ’’"if
vičiui suteiktas nors trupinėlis’mėtiniame susirinkime I 
paguodos ir džiaugsmo, o tuo' C>1,ev0 Apvaizdos parapijos pa- , 
pačiu ir mums nauda. j^05* ^vo įsrinkfa 17891 me- f

Sodvba’sekančios sudėties Balfo 
’jr j valdyba. Rožė Ražauskienė pir-

Tegyvuoja Lietuvio 
puošė .Čikagoje ir jos/ globėjas 

šilu- AdomdHčius!
Ačiū mielai panelei Kirvai ¥

Į tVtci už paslailgą iharid ligos etonm*, Madas Staskus proto- 
Nuslydo ašaba. Suplakė, khip <neiu, maistą ir gražų bei mie 

balandis mano širdis. Atsikvė
piau. Pranyko siaubus jaus
mas. Man čia pasidarė taip mie 
!a ir gera. Niėkh’d, sveika fiū- 
dania šioje pastogėje, tokio 

Raminančiu balsu Iha’?. tarė* jausmo beturėjau, nors dažno

imininkė, Jūratė Pečiūrienė vi- 
• cepirin., češyš šadeika fin. se-

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-17411742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

1

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos Ii WOPA, 

1490 kiL A M.
Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—-3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais buo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vedėja Aldona Daukus
Talef.: HEmlock 4-2413

7139 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

Revolution Of the One-Pot Meal
In Colonial tunes many 

large homes boasted a sum
mer kitchen. When the weath
er got hot, cooking was done 
there, away from the main 
house, which stayed coo! and 
dry. Today we still want to 
keep the house cool, but also 
want to save energy and free 
time for all the leisure activ
ities of summer. Thanks to 
modern conveniences we can 
overthrow kitchen drudgery 
without sacrificing taste or 
nutrition.

The hero of this kitchen 
revolution is the one-pot 
meal, made in a slow cooker 
like a crockpot, baked in the 
oven the night before, or pre
pared in advance and frozen. 
One-pot meals can be as 
simple as hot dogs and beans, 
or as fancy as coq au via. But 
they all get you out of the 
kitchen while file sun shines, 
consume energy during off- 
peak hours and help keep the 
house cool, cutting down on 
air conditioning bills.

Summer is also the time 
when friends are likely to 
drop in. and one-pot meals 
are an easy but elegant way 
to entertain, indoors or out. 
Coupled with a festive sated 
and served on a table set 
with decorated Viva napkin! 
and color-coordinated paper 
placemats, they mean less 
serving and dean-up time.

Speaking of revolutions, 
our Russian friends have a 
way of making iced tea using 
solar power. Put tea bags, 
sugar, water and lemon juice 
in a sealed container, shake 
well and place in bright sun
light for a few houn. Then 
pour over ice. Presto, real 
iced tea with lemon!

Some other tips for cool 
kitchens come from the Scott 
Paper Company Home Service

- - - - • , kolų sekretorius ir iždininkas,
ig gaivinanti žodį. j Elzbieta Paurazienė Balfo di-

Nuoširdus ačiū ponams Si-i 'r 'a^ybos nare, Kazys 
mokaičiams už lankymą ir glo U?~aS’ 9n^ La
bą. gaivinančias gerybes, paš- ' InMe^lenė ir Vida Bliu- 
te pristatomą, laikraščius, pro
duktus, telefoninius /ryšius su. 
mano artimaisiais, už gražias; 
staigmenas ir mielus žodžius 

Ačiū, poniai Agotai Slickie- 
nei už žurnalus, laikraščius ir 
kitas gėrybes bei pasinaudoji
mą telefonu. Tegul tamstai 
gvventį Lietuvio Sodyboje bu
na gerai ir miela.

Dėkinga, Adėiė Duoblieru1

džiutė - nariai. Kazys S ra gaus-! 
kas, Antanas Vaitėnas ir Albi
nas Gesins — kandidatai.

Revizijos komisiją sudaro: 
Jurgis Baublys pirmininkas,' 
Vacys Urbonas ir Antanas t 
Sukauskas — nariai. Susi- ‘ 
sirinkimo metu nutarta suruošti 
išvažiavimą j gamtą Onos ir <5e- 

Įsio Šadeikų sodyboje. į

A. Sukauskaš

even if you aren’t hying food!, 
or open the kitchen window! 
at the top, so hot air escapes. 
Cook or wash dishes after 
dark whenever you ran. A- 
void opening the refrigerator 
as much as possible — the heat 
it removes from the inside is 
pumped outside —. into your 
kitchen. Use low heat when 
baking your one-pot meals: 
the insulation on your oven 
will be more effective. Usfe dis
posable plates, ettpe and nap
kins as often as possible, but 
when there are dishes to wash, 
load the dishwasher fully be
fore running. You nMght even . 
try washing (fishes in. cold 
water — wjth taodetfi deter-

Another version of ttre 
summer kitchen is the bar
beque or camp out, wMch 
means leaving Che kitchen Car 
behind. Every tamper know* 
ft)al the one indispensable 
item in the omp “kitchen** 
is a roH of paper towels used 
for every job froifi drying 
hands to cleaning pots and 
pans. Clip the straight section 
of a coat hanger in the 
middle, bend the fend* back 
and use ft to hang the towel 
roll wherever it is needed.

occasion, oM-potmeal mena

vi ARO t
ITVA.S IR ŠUNUS

ETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef GRovehill S-2345-t

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. TOwnhaD 3-2108-f

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS TUTOMOB1L1AMS PASTATYTI

In today's “do-it-yourself'' world, the amateur decorator or 
. -ue professional too, for that matter, is turning increasingly to 
I “turnings*—or architectural spindles as theyTe known in the 
trade—to provide innovative and Imaginative touche* M ths 
home.

Architectural spindles—yes, 
they’re the same products 
which used to be known as 
balustrades in staircases—how 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky's 
the limit wbefi it comes to 
the decorative uses to which 
they’re now being put.

Architects, interior designers 
and “do-it-yourselfen* find 
the rpind'e« a versatile, stylish 
and Inexpensive way to add 
character to a home or office. 
Indoors or out.

Spindles are being used at 
candle holders or lattp bases, 
as room diriderK, screens and

mounted ocl vaite and door* 
as decorative elemente. need 
as plant holders or a* uHte 
elemente.

E. A. Hard Co. Rwwte 
WaaK. the vnrMte lanrest

orator Items in ntoe different 
styles, three different thick
nesses and In heights from. 7M 
Inches to eight feet.

The spindles are Tnadc of 
selected western wood*. tarn«d 
on hopper-fed Utbea. sanded 
to a smooth finish then shrink 
Wrapped in dear, protective 
ptertie- A brotbnre on spindle I

' < RI A I-

Uctuvių
Laidotuvių
Direktorių
A asociacijos

^MBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

»307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArd« 7-W01

BUTKUS - VASARIS
i4Ab So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLyinpie 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tėti YArča 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ

2424 WEST 69tfi STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VlirinU 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pilot Hilbų PL 974-4411

P. J. RIDIKAS
S354 8o. HALSTED STREET Ph<«e: Y Ard. 71111

f — NAUJUMO*. CHICAGO K ILI--------TUESDAY. FEBRUARY 28. 1978
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senove]

Marčiulionienė

A. Plavičius. Cleveland, O

2625 West 71 st Street
TeL 737-7200 arba 737-8334

2612 West 71 Street

$3.50.

dole?

PA YARDS IR VARDAS

7114 S. Campbell Avė, 

Cliicago, Ill. 60629NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St 
Chicago, Hl. 6060?

Only you 
can prevent 
forest fireel

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas

la<l Frank Ze polls
Q08 Vi W.TSth St.

GA 4-8654

Smulkesnių informacijų galima gauti Susivienijimo Centre 

Lithuanian Alliance of America. 307 W. 30th St.. New York. N. Y. 
10001. Tel. (212) 563-2210.

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arcbar Ava 
Chicago, HL' 60632. T»L YA 7-5980

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBM

Pardavtaas Ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET

TaM.i REpvbllc 7-1 Ml

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

M. 4 I M K U 1 
N*tary Public 

INCOME TAX SERVICE 
<257 S. Maplawaad. TaL 254-76M 
Taip pat daromi vartimaL flmlniv 
Bkviatlmal, pildami pHIatybM P«- 
iy—tai ir kitokį blankai

Siundė__________ SoL Naejienl prenumeratai, FhbUleJtoio
vajam proga paremdamai lletuviikg apaudą.

ELECTROS ĮRENGIMAI, - 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tel. 927-3559

Minėjo sukakti 
. senate

padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
cnyga /— '

, KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna' 

jia Naujienų’ administracijoj 
knygos kaina $3.. Su legališko 
uis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted SU Chicago Dl. 60608.

pertraukos vėl tapo Naujiena 
skaitytoja užsisakydama. jas 
vieneriems ihetams.

GENERAL HOpSEKEEPNIG

Near north Suburb. Expectant mother 
negds reliable woman to do general 
housekeeping. Live in. Own room. 
Color T. V. Good pay. 5 day week.

Good transportation.

432-8953

— Komp. Alfonsas Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio ansam
blis koncertuos- New Yorko ir 
Naujosios. Anglijos lietuviams; 
kovo 21 d. 3 vai. popiet Christ, 
the King aukst. mokyklos salė-’ 
jo, 68-02 Metropolitan Avė*,; 
Queens, N. Y. ^Programoje da
lyvaus moterų,*;vyrų ir mišrūs 
chorai, taip pat tautinių šokių 
grupė ir kanklių orkestras.

— New Yorko lietuvių dele
gacija aplankė miesto merą E. 
I. Koch Vasario 16 proga. Joje 
dalyvavo Regina Žymantaitė, 
Bronė Spūdienė', Juozas Bagdo
nas ir Petras C. Wytemis. Mero 
specialus asistentas jiems įteikė 

ta'proklamaciją. ' A

Aleksandras Vakselis, LB 
Yorko Apyg. pirmininkas 

iš Marquette Parko po ilgesnės ir visuomenės veikėjas, pakvies*

HELP WANTED — FEMALE 
Dirblninkiy Reiki*

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

BALTAS SNIEGO PARKAS

4 VIENETU mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
538,800.

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tu mūras jr garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
□rimti, gražioje gatvėje Marquette 
Parke. $29,900.

LIUKSUS RANCH beveik naujas 
romėnu mūras. 3 miegami. Radiant 
dvi šildymo kontrolės. Daug priedų. 
2 auto mūro garažas. Tik pamatę nu
pirksi! už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. _

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki $38,500.

. “LIETUVOS AIDAI”
H, KAZĖ BRAZDŽIONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
S/ W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

WLNR 106.3 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

.O t M I 5 I O
42—M M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tikti! $98 pusmečiui automobili* 
liability apdraudimas penai ninkame 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

4445 Se. ASHLAND A V B. 
52M775

už auką ir už prenumeratą. Taip 
pat dėkui pareiškusiems norą 
susipažinti su < Naujienomis bei 
atsiuntusiems galimų skaityto
jų adresus. Platinimo vajaus 
proga Naujienos siunčiamos su
sipažinimui 2 savaites nemo
kamai.

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg., 65-ta ir 
Talman, $27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 katnb., 2 
židiniai 83-Čia ir Kedzie. $64,200.

i
15 Mc SENUMO 5^ kamb.. 3 mieg., 

daug rūbinių, 2Vz mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54.000.

2 AUKŠTŲ” 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, $10,000 
už akrą.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

marouette gift parcele service 
L5C1 W. 69th st, Chleigc, HL EO629. — T»L WA S-27t7 

J333 $«. Hilitid Chlcifi, HL 6O6OE. — T»L UI MN 
V. YALANTINAS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Grazi, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji.prašomi užsisakyti 
paštu.

Knygos kaina — '
Autoriaus adresas

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkui
4243 W# 63rd SL, Chlctge 

TeL 767-0600.

1978 m. vasario mėn.? 21 d/ 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą JAV Senate, 9' vai. rytoj 
pradėjo senatorius Charles Per
cy; Savo kalboje priminė Lietu-j 
vos nepriklausomybes paskelbi
mo 60 m. Sukaktį ir išreiškė ap
gailestavimą, kad priespauda 
Baltijos valstybėse nepalengvė
jo. Okupantai toliau paneigia i 
lietuviams laisvo apsisprendimo 1 
teise, represijos tęsiamos ir 
stengiamasi užgniaužti teisin
gus lietuvių siekinius. Tačiau 
lietuviuose, latviuose ir estuose 
nesumažėjo ryžtas siekti savo 
nepriklausomybės tr išlaikyti 
tautinę kultūrą. ,
Toliau; Senatorius- kalbėjo: “Ta 

čiau as didžiuojuosi, kad Jung
tinėse-Amerikos Valstybėse net 
ir keičiantis administracijai lai
kosi t<k% pačios politikos nepri
pažinti prievartaTvyKdytos oku 
pacijos.” Toliau senatorius pa
citavo Valstybės departamento 
pareiškimą iš- rugsėjo 26 d. — 
jos JAV yra pabrežusios, kad 
Helsinkio susitarimas nepakei
tė Amerikos palitikos nepripa
žinti prievarta atliktos inkorpo
racijos. Priešingai, Helsinkio su 
sitarime pabrėžtas teritoriali- 
nis neliečiamybės principas ne
leidžią jėga _arkgrasinimais už- 

limti kitų teritorijas. Tas prin
cipas pažymi, kad joks užėmi
mas priešingas tarptautinei tei
sei negali būti laikomas tei
sėtu.

Toliau senatorius pasidžiau
gė, kad 'Carterio vyriausybė 
tvirtai remia tą politinę liniją. 
Senatorius pasidžiaugė, “kad 
lietuviai išlaiko savo tautinę są
monę, tautinę ^kultūrą, tikėji

mą ir savigarbą. Jie pelno mūsų 
nusistebėjimą, jie pelno musu 
nuolatinį rūpestį ir mes jų nie
kados neužmiršime.” Pagaliau 
senatorius pagyrė Baltijos kraš 
tų imingrantus JAV-bese už jų 
ryžtingą savo tautos laisvės gy
nimą ir už ištikimumą savo tra 
dicijoms.

Toliau Senato posėdyje lietu
viams palankų pareiškimą pa
darė senatorius Robert Dole ir 
kai kurie kiti senatoriai.
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Dideli* MiirinHma* fere* rOilet fvllri? preH*

MAISTAS If EUROPOS SANDELIŲ.

sa\Tnrnkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.

Telefonuoti 476-2427.

tas Pasaulio Lietuvių Dienų ko
miteto pirniininkjLi Amerikoje. I 
Kor$foa£^rū^ ren-
ginių*propagąyitnu ir JMų tel
kimų. į * ;

j — Atlan to pakraščio lietuvių 
sporto klubų varžybos bus ba

ltaodžio 8 ir 9 d. New Yorke.
Ęus atrenkami sportininkai ir 
sporto vienetai Pasaulio L‘etu- 
vjų Sporto Žaidynėms Toronte.

I Žaidynių proga išleidžiamas lei- 
jdinys. Jo reikalais rašyti: ŠAL- 
FAJįS, 410 Davenport Rd. To
ronto, Ont.^ (Canada.

— Aleksas'Grybas pakviestas 
Toronto Lietuvių namų “Lokio*’ 
svetainės vedėju. Buvęs vedėjas 
V. Laugalis išvyko į Montrealį. 
Sudarytas Lietuvių namų vyrų 
cfioras, kurį moko muz. V. Ve- 
rikaitisų Priimami choristai. Re 
peticijos būna ketvirtadieniais 
7:30 vai. vak. Prisikėlimo par. 
muzikos kambaryje.

— Stefanija Kaunelienė Trem 
ties Trimito redaktorė, Juozas 
Stašaitis ir Petras Petrušailis 
įvertino straipsnius gautus šau
lių sąjungos centro valdybos 
skelbtam konkursui. Gauti 8 
straipsniai, skiriamos trys pre
mijos.

—Lietuvos šaulių S-gos centro 
v-ba rūpinasi pastatyti paminklą, 
okup. Lietuvoje susideginusiam 
Kalantai.’ Jo susidegįniriias rei
kalaujant Lietuvai laisvės sim
bolizuoja už laisvę kbvopjančius 
ir žūstančius^ lietuvius? Tariama
si dėl projekto ir svarstoma vie-: 
ta, kur .paminklas butų stato^ 
mas.

Įdėtas žemėlapis lu vietovių Į 
bei upių, kurios lietuviškai 
skamliėjo. ’Rašoma, kad ir Bu-J 
sijos upė anksčiau vadinosi Ba
sa, kitų Ilga, vėliau išvirtusi j 
Volga. Turinyje: Lietuvos var
das. Graikų ir kili geografai lie
tuvius yra vadin ę: Ilyperborė- 
jais, skitais, sarmatais. getais, 
aisčiais, 19 amž. viduryje vokie-j 
čiai išgalvojo ir net “kabinetini'* Į 
lietuviams pavadinimą baltai.’ 
Toliau turinyje: “Lietuvių tau-j 
ta yra labai sena. Lietuviai — * 
viena iš pagrindinių indoeuro-| 
piečių tautų, žiloj senovėj lie-j 
tuviai apėmė didžiulius plotus, r

Lietuviai buvo pasiskirstę i 
šias pagrindines kiltis: Sūduviai 
— jotvingiai, dainavai, pi-usai- 
prutėnaų letgaliai - lėtai. kryvi- Į 
čiai bei gudai (mokslininkų aiŠ-! pratęsdamas prenumeratą, sa- 
kinimu gudai nėra slavai, bet»vo gerus linkėjimus atlydėjo 10 
lietuvių kiltis), rytų galindai, dol. auka Naujienų.paramai. Tos 
Finai-ugrai atsikėlė į lietuvių apylinkės tautietis užsisakė Nau 
žemes. Suomijos finai. Estai jienas vieneriems metams, bet 
(Igauniai). Lietuvių rasė bei pa- pavardės prašė neskelbti. Dėkui

lik iš spjaudos išjo J. Venc 
lovos knyga, pavadin'a “Lietu 
\ ai Žiloj senovėj”. Aųtor’u. 
prologe rašo: “Pagal surinktu' 
faktus ir pagal objektyvių pašau 
lio istorikų bei mokslininkų iro 
<lymus bendrais bruoz 
protavau lietuvių žilą 
niekam nepataikaiid n 
istorijos pagrindinis «ti 
te kti tikrą L:el 
rikus didaktikų 
jų yra buvę”)..

Lieuvių kalbi 
miiKniropiečių 
E*uv:ų •nnizika.
raidiniai Le j 
Apie lietuvių 

į himnas. Lie- 
bei tradicijos- 

atykiavimo bū- 
kymasis. Apie 

lietuvių statybą bei trobesius.
i Krašto gyn\ ba. Prekyba. Seniau
si lietuvių pinigai.

Šiai knygai parašyti naudotasi 
lietuvių, vokiečių, rusų bei ang
lų įvairiais šaltiniais. Iš viso šiai 
knygai parašyti turėjo auto
rius J. Venclova peiskaityti ar 
bent peržiūrėti net 266 knygas 
— veikalus, liečiančius lietuvius 
bei Lietuvą. Reikia pripažinti 
šios knygos autoriui nepaprastą 
kruopštumą. Knygą išleido’ iri 
spausdino Mykolas Morkūnas s:i 
voje spaustuvėje. Kaina nepa
žymėta. Stasys Juškėnas

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet rnėjo 63 metai. Minint ta ruiaktį gerbiant^plrmojo 

Amerika H«tUTln dleoraičlo steigėju? bei Uetuviftof spaudos pirmfl 
aut Ir atliekant būtinu parariu andūna lieturytec ialikimul ckal- 
bUmaa Naujieną platolmo -rajui.

<AUJ1KOS tvirtai sterf Ir keveje t? icvrnftw lirtxvix Itirvf
nsrfdamn® ir 1 sandėriui: n: ♦kupsnteli ir Jz

4AUJIKNOS palaiko rlras lietuviu deraokrttinec Trupei, ti bendrac laitltt 
eiju ir remia viaq lietuviu .bendraodua darbut bei tfkilui

NAUJIENOS įtrtovauja tfllaJa lietuvių dauguma Haii parimetimG. reto 
ribos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
’r reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
naj vra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
žkelbdama platinimo vaju kreipiasi I visus lietuvius pasekti lietuviško* 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
rrandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvot ir joa Žmonių gerovei, riekiant viruotino Ue 
tuvlšku reikalu renes«®.
KUKUOJA: Chlcipoja Ir Kanadoje metane — S30.00, purei metu — S1C.M 

trinu mėn. — $350, vienam mėn. $3.00. KHore JAV vietele metama 
— $26.00, pusei matų — $14-00, vienam mėn. — $2-30. Užrienlu* 
M — $31.00 metams. Turi pažinimui siunčiama aavaltt Bemetamai

Prašomu naudoti žemIMn eeančią atkarpą.
Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rlnknU

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti 

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų i 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istor

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęa lletuvia. ptrx* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugfjoe, statyto* baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija. 
pasaulietiški chorai,’ 9 bažnytislai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių. laisvamanilkų fr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji Hą knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Xonar 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUOS DRAUGIJOS 
rardu fr padųsti:

17S» So. H*lfU4 8L, Chloro,

Didžiausios kailiu 
pasirinkimas

pas vientoielj
(f lietuvį kalHnlnką

^^NORMANĄ
įlVjfi^URŠniNĄ

" Viso Amžiaus apdraudai,
20 Metų Mokamai Viso Amžiaus,
20 Metų Taupomajai apdraudai ir
10 Metų Taupomajai apdraudai.

Aplikantai iki 70 metų amžiaus gali apsidrausti netikrin
dami sveikatos.

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius pasinau 
doti šia nepaprasta proga.

— K. Povilaitis iš Marquette 
Parko pratęsė be raginimo savo 
prenumeratą ir ta jfroga parė
mė Naujienų leidimą $7 auka. 
J. K. įteikė penkinę už kalendo
rių. Aleksandra Stulgaitienė 
įteikė dolerį. Dėkui visiem- s. 
Visi skaitytojai prašomi remti j 
Naujienas ir jas platinti, visi lie
tiniai kviečiami su jomis susi
pažinti ir užsisakyti.

— Dėkui Anastas jai Klavs iš į 
Berkeley, Ill., už ankstybą j 
numerates pratęsimą ir už 
proga atsiųstą $5 auką.

— Ponia Viktorija Orentienė l New

nuo vasario 1,1978 m. NAUJĄ SPECIALŲ VAJŲ 
! nariams Įrašyti.
I Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metų mokesčių 
visiems apdraudos skyriams:

Namą!, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

:<> būdas. Seno- 
uomenės santvar- 
livluvių tikyba, 
lietuvių kultūrą 
ės lietuviu švieti-

BEST THINGS IN LIFE

StalęJFarm Ule Insurance Company j




