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I Los Angeles gresia 

Žemės drebėjimas
Sąryšyje su 60 metų-Lietuvos 

nepriklausomybės sukakties pa-, 
minėj imu Jcongresmanas * Annun 
zio pasakė kalbą JAV atstovų 
rūmuose,kur trumpai apžvelgęs 
Lietuvos okupavimo aplinkybes 
ir primindamas, kad jis prieš 
porą metų, su kitais kongreso 
atstovų nariais kreipėsi į Sovie
tų Sąjungos vyriausybę, kad bū 
tų išleistas į Ameriką Simas Ku 
dirka,. pateikė Kudirkos pasisa
kymo Katalikų Vyskupų (1977) 
suvažiavime- ištraukas^ kuriose 
Kudirka įrodinėjo, kaip nely
giai Lietuvoje traktuojami kata 
likai ir ateistai. Ateistams gali
ma susirinkti, studijuoti ateiz
mo teoriją ir ateistinių _ idėjų 
propagavimas yra visomis prie
monėmis skatinamas. Tikintie
siems sunkinamos sąlygos daly
vauti pamaldose ir, viešosios 
priemonės tikėjimo skleidimui 
yra všai neprieinamos. “Kai aš 
dar buvau kaliniu koncentraci
jos stovyklojeM^cituoja kongres 
man^s Kudirką, “1972 m.'gruo- 

■”’^dzio i9 ašiškabinaiT Jungtiniūr
Tautj vėliavą, kuri buvo primi
tyviomis priemonėmis vietoje 
pagaminta, kad ryta visa sto-’ 
vykia galėtų.ją išvysti, nes se
kanti diena-buvo visuootina žmo 
gaus Teisių diena. Nežiūrint, 
kaip apskurusi vėliava buvo, ji 
simbolizavo ySĮtį. Ta viltis man 
sudužo, kąį aš- pasiekiau Vaka
rus ir sužinojau, kad sovietinių 
kalinių tikimas nėra įtrauktas į 
Jungtinių Tautų svarstytinų 
įvykių- dienotvarkę' ir i 
vilties,kad jis kada ten pateks’ 
Toliau kongtesmanas Annunzio 
įnešė tokio turinio rezoliuciją į 
95-tą J?;V kongresą:

Kadangi JAV vyriausybė ir 
jos piliečiai palaikė laba gerus 
santykius* su Pabaltijo* valsty
bėmis Latvija, Lietuva ir Esti
ja, kai jos buvo nepriklauso
mos; ir

kadangi nepriklausomybės ir 
laisvo apsisprendimo principas 
dar vis gyvas šiame kraštejeaip 
jis yra buvęs nuo nepriklauso
mybės paskelbimo dienos; ir i 

kadangi yra įrodyta specia
lios atstovų rūmų kamisrjos, ku 
ri tyrė Baltijos kraštų inkorpo
ravimą į Sovietų Sąjungą, kad 
Sovietų Sąjungos veiksmai są
ryšy su tomis trimis Baltijos 
valstybėmis prieštarauja tarp
tautinei teisei ir lasvės princi
pams; ir

kadangi amerikiečiai nuola
tos rodė gili$ užuojautą tų tri
jų tautų žmonėms juos okupa
vus ir tokiam dideliam skaičiui

tų tautų piliečių) buvus nužmo
gintom priemonėm išvežtų ir 
įkalintų Sovietų Sąjungos ver-- 
gų stovyklose, tebūnie priimta 
(senatui pritariant), kad:

1. Prezidentas test: Amen-, 
kos nepripažinimo politiką ne
teisėto įjungimo Baltijos vals
tybių, Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos į Sovietų .Sąjungą iir tęstų 
pripažinimą diplomatinių ir kon 
sularinių atstovų tų trijų vals
tybių Jungtinėse AmerikosiVal- 
stybėse; ir

2. Prezidentas imtųsi atitin
kamų žygių, per JAV delegaci
ją* Jungtinėse Tautose, kad bū
tų jose iškeltas klausimas jėga 
įkorporarimo Latvijos, Lietu
vos ’ir Estijos į Sovietų Sąjun
gą; ir įteiktų prašymą Jungti
nėms Tautoms, kad būtų pra
vestas tyrimas sąlygų tose tri
jose valstybėse, su intencija^ 
kad sovietinės, karinės pajėgos, 
agentai ir kolonistai būtų iš jų 
atitraukti, žr, kad pabėgėliams 
■būt^ sudarytos -sąlygos laisvai, 
grįžti ir Jungtinių Tautų atsto
vų priežiūroje būtų pravesti rin 
kimai, kad tų kraštų • piliečiai 
laisvai galėtų išsirinkti savo vai 
džią. \ • .

Baigdamas kalbą kongresine 
nas Annunzio užtikrino, kad 
amerikiečiai ir toliau’ pritars 
lietuvių tautos aspiracijoms — 
siekti laisvės ir' nepriklausomy
bės. ’ • (Elta)

^or* sustabdyti 
l&tuvų triukšmą
WASHINGTON, D C. — Chi- 

cagos apylinkės kongreso atsto
vai pasiūlė kongreso komitetai 
paskirti pustrečio bilijono dole
riu, kuriuos vyriausybė turėtų 
sunaudoti dideljtriukšmą. kelian
tiems lėktuvams pakeisti. Gy
ventojai turi pagrindo skųstis, 
kad kai kurie lėktuvai, pakilda
mi ir nusileisdami, sukelia ne
paprastai didelj triukšmą, ke
liantį nerimą ne tik gyvento
jams, bet ir gyvuliams.

Tuo tarpu dar neaiėku, kaip 
tie skiriami pinigai turėtų būti 
sunaudoti, bet kiekvienam prie
monių parūpinimo komiteto na
riui aišku, kad triukšmas aero
dromuose, ypač prie O’Hare, tu
rėtų būti panaikintas. Galimas 
daiktas, kad pinigai bus nau
dojami triukšmo nekeliantiems 
lėktuvams įsigyti.

•LOS ANGELEI—Nuo 1960- 
70 metų pastebimas didelio plo
to žemės lėtas kilimas tuojau 
nuo Ix>s Angeles su iškilimo - - . X 
centru pre Palmsdale, apie 45 
mylios . šiaurę. Tas kilimas ke
lia geologams ir seismologams 
susirūpinimą ir milijonams gy-i 
yentojų baimę nebetolimo stip-' 
raus drebėjimo.

Numatomam drebėjimui įma 
nomai tiksliau atspėti ir gyven
tojus laiku perspėti, U. S. Ge
ological Survey paskyrė $1.4 
milijono paskubintai programai 
paruošti: * 36- grupės iš • 320 geo
logų, seismologų ir technikų su 
moderniausiais ‘prietaisais vi
same žemės kilimo plote seks ir- 
stebės, kad ir mažiausią žemės 
gruto pajudėjimą.

Centrinė Pąlmsdale “patinimo 
ašis’" jaučiama “švento And
riaus. Plyšyje”,, kuris lygiagre
čiai su Pacjfiko pakraščiu tę
siasi ligi. .San Francisco.

Gęologų nuo 1960 jnęjį? patj;- 
rimah nestatyta, kad' toje sri
tyje dvi didžiulės žemės uolinio 
kevalo plokštės po 80 iki 100 ki
lometrų storumo l&ai viena 
pro antrą plaukia — *Tacrfiko 
plokštė’r į vakarus nuo^šv, An
driaus Plyšio'juda šiaurės kpyp 
timi, antroji “šiaurės Ameri
kos plokštė”* r nuo Plyšio 
— pietų kryptimi . ’Bepras įlen
kiant plokštėms vienai pro Įri
tą susidaranti įtampa atsipalai
duoja drebėjimais, kurių žaiz
dras dažniausiai nesiekia nei 10 
kįlbmetrų-gfliau_nuo žemės pa
viršiaus.
5 Palmsdalės srityje įvykusių 
žemės drebėjimų žaizdrą 1971 
metų buvo San Fernando mies
te 6.7 stprumo, 1952 m. drebė
jimas Tehachapi 7:7 stiprumo, 
te 6.7 stipruma, 1952 m. drebė- 
1857 m. drebėjimas Tejon For-

Maži vaikai kalėjime 
drauge su senaisiais

KALENDORfiUS
Kovo 7: Felicija, Tomas Akvi- 
nas, aVidilutė, Selmytė, Rimtau
tas, Jogminas.
Saulė teka 6:t\ leidžias 5:47.

NEKAKKINAMA LIGA 
SOVIETŲ ŽVEJŲ LAIVE

NEW YORKAS. — Sovietų 
žveju laivui per radiją pašau
kus JAV Pakraščių Sargybos 
pagalbos, helikopteriu iš - sovie
tų laivo į Coney Island ligoni
nę atgabenta laina to laivo dar
bininkė Liudmila Temerasova, 
25 metų amžiaus, kenčianti aš
trius skausmus viduriuose. Skau 
smas, panašus į apendicito, bet

ZURICH, Šveicarija. — Neue 
Zuricher Certung rašo, iš Afri
kos, kad Mozambike (Mosambi- 
que) sostinėje Maputto yra 
kalėjimas, pilnas kalinių iš dau
giau, kaip 20 tautybių ir rasių 
amžiumi nuo 7 ligi 70 metų, už
rakintų neribotam laikui iš J- 
AV-bių, Britanijos, Vakarų Vo
kietijos ir Šveicarijos, kur ne
žmoniškose sąlygose kenčia di
deli ir maži, praneša vienas rytų 
vokietis iš ten pabėgęs.

Sniegas Kubanėje
MASKVA. — Kubanės srity

je, tradiciniai turinčioje švelnų 
klimatą, gyventojai žiemos sun 
kūmas gavo pažinti, kai ten pir
mą kartą atminties istorijoje 
prisnigo pusantros pėdos snie
go. Tass skelbia, kad Kubanėje 
net šimtamečiai tokios Žiemos 
atbuvo patjrtf.yc -* - i

Kongreso ^atstovas Frank Amunxio Vasario 16 dienos 60 mėty 
sukakties proga kongrese pasakė svarbią kalbą, liečiančią dabartinę 

j pavergtos Lietuvos padėtį.

BANDYS SIEKTI TAIKOS TARP 
SOMALIJOS IR ETIOPIJOS

Tito bandys padidinti prekyba su Amerika, 
patars nepasitikėti "eurokomunistais" 

\VASHL\(tTON, D. C. Jugoslavijos preziedntas Tito
Broz pirmadienio popietę atskrido į Washington^, kur planuoja 
tris dienas praleisti pokalbiuose su prezidentu Jimmy Carteriu ir 
kitais atsakingais vyriausybės pareigūnais. Praeitais metais Ti-_ 
to pasikeitė dešimčia laiškų su naujai pareigas pradėjusiu eiti 
Amerikos prezdentu ir sutarė susitikti šios savaitės pradžioje, 
l’ito kariš
\o sutiktas su 
nijomis.

? lėktuvas nusileido Andrew aerodrome, kur jis bu- 
visomis valstybės galvoms tvilkomomis ceremo-

Prezidentas
komunistinės
zidentas. ]
shingtoną pasitarti su preziden- 

Carteriu. Tito ir šiandien sa
ve tebevadina komunistu, bet 

Į jo pažiūros kai kuriais atvejais

'rito yra pirmas = 
vyriausybės pre-'

kuris atvyko Į Wa-'

tu

Brigitos Bardot 
meilės rekordas

living Wallace savo lahiau-

PATARIA PASIŲSTI ULTOilATUMA 
SOVIETŲ SĄJUNGAI, KUBAI

Rusų vadovaujamos karo jėgos Etiopijoje lęktuvais 
puola silpnai ginkluotus somaliečius -

WASHINGTON, D. C. — Washingtuno kongreso ir senato 
atstovai, labai susirūpinę Etiopijoje prasidėjusiais karo veiks
mais prieš silpnai ginkluotus somaliečius. Mūšį pradėjo sovietų 
helikopteriai, paleisdami galingas bombas Džidžiga ir Duerėdava 
fronto ruožuose. Vėliau somaliečius pradėjo pulti sovietų, aviaci
ja ir kubiečių vadovaujami tankai. Iš Mogadisko ateinantis pra
nešimas sako,-kad somaliečiai .pajėgė atlaikyti kebas pozicijas,

*’

kitų priemonių. Angolos vaJSžia 
kubiečius naudoja krašto admi
nistracijai tvarkyti. Ben..Baker 
mano, kad griežtas Amerikos 
ultimatumas su stabdyt ų sovie
tų ir Kubos naujų kolonijų stei
gimą.

ewTTskutinis
DIENRAŠČIO NUMERIS *

CHICAGO, Praeitą šeš 
tadienį išėjo paskutinis Chicago 
Daily "News nunTeriš. Jau vasa
rio mėnesį vadovybė paskelbė, 
kad laikraštis neša nuostolius, 
todėl nutarta jį sustabdyti. Ap
skaičiuojama, kad praeitais me 
tais šis plačiai skaitomas dienra
štis padarė savininkams 11 mi
lijonų nuostolių. Jau tada buvo 
paskelbta, kad kovo 4 d. išeis 
paskutinis dienraščio numeris. 
Šeštadienio laidoje yra 104 me
tus ėjusio angliško dienraščio 
direktorių ir redakcijos atsisvei 
kinimas su gausiais skaityto
jais.

Laikraštis geriausių tapo, kai. 
jį nupirko John Knox, buvęs J- 
AV laivyno sekretorius. Dien
raštis turėjo gerų reporterių 
skaičių ne tik Washington©, bet 
ir užsieniuose. Visa eilė buvu
sių reporterių perėjo dirbti į ki
tus Chicagos dienraščius

— Amerikos susitarimas de
galams pirkti liepia JAV par- 
duoti Saųdi Arabijai karo lėk-

skiriasi nuo maskvinio komunizi šiai perkamoje knygoje, pava- 
J mo. Jis buvo priešingas Stalino dintoje “Rekordų knyga”. Pran 

vartojamiems metodams, o kai.(‘ūzijos aktorė BB (Brigite Bar- 
Maskva bandė savo sistemų pri-;dot, jau 12 metų amžiaus) skai- 
mesti Jugoslavijai, tai Tito jai. tomą Nr.l “meilės rekordiečių", 
griežtai pasipriešino ir aštriai tarp 23 veikliausių viso pasau- 
kritikavo. Tito akimis, Brežne- Ho istorijoje: suskaičiuota, kad 
vas mažai kuo skiriasi nuo Sta-jlki 40 metų amžiaus ji 4980 nak 
lino. Jis taip pat nori primesti | tų išmiegojo su meilužiu glėby- 

tiktai-Rusijai naudinga epochos grąžiaiiįių
•politiką, mažai arba nieko ne-j pasaulio moterų eilėje-jai skir- 
kreipdamas į g\*v’enimo sąfvgasjta penktoji rietą. Iš eilės seku:

j Marilyn Monroe. Elisabeth Tay
lor, Raquel Welch. Twiggy ;r

bet ilgai priešintis jie nagalės, nes neturi reikalingų ginklų.

Sen. Baker pataria pasiųsti, 
ultimatumą

Senatorius Howard Baker, re 
spublikonų partijos vadas "sena
te, patarė prezidentui Carteriui 
tuojau pasiųsti ultimatumą So
vietų Sąjungai ir Kubos val
džiai kad jie tuojau sustabdytų 
karo veiksmus Etiopijoje. Seru 
Baker galvoja, kad sovietų val
džia bando prezidento Carterio 
pasiryžimą ir drąsą pasipriešin
ti prievartai. Jeigu prezidentas 
pasiųstų ultimatumą, tai sovie
tų karo vadai pagalvotų, ar ver
ta jiems toliau įsivelti į konflik
tą. Sen. P>aker ir kiti senatoriai 
yra įsitikinę, kad JAV privalo 
imtis griežtų priemonių.

Kuba Afrikoje turi 37,000

j ir komunistų partijos planus.

Tuojau po Antrojo Pasauli
nio karo Tito gavo gana didelę 
ekonominę paramą iš Ameri
kos. Dar ir šiandien Tito valdo
ma Jugoslavija gauna visą eilę 
lengvatų, ko negauna maksvinių 
komunistų valdomi kraštai. Be 
ekonominės paramos, komunis
tinė Jugoslavija veda prekybą 
su Amerika. Praeitais metais 
pasikeista prekėmis už 750 mi
lijonų dolerių. Prezidentas Tito 
pardavinėja Slivniką, kurį ame
rikiečiai mėgsta, o iš Amerikos

MIRĖ BALYS ŠIRVINSKAS
Balys širvinskas, advokatas, 

mirė Vilniuj. Jo šeimai advoka
tų kolegijos užuojauta įdėta va
sario 11 d. Tiesoje.

► širvinskas Aušros gimnazijos 
abiturientas, teisės mokslus bai 
bė Vytauto Didžiojo universite
te, Karininkas aspirantas. Auš
ros gimnazijoje buvo mokslei
vių varpininkų pirmininkas, 
universitete — studentų varpi-

jis, perka įvairiausias elektrom-į ninku sąjungos pirmininkas, ir 
kos ir pramonės masinas. du kartu buvo Universiteto Stu

•Jugoslavijos prezidentas yra 
įsitikinęs, kad jis galįs būti tar
pininku Etiopijos ir Somalijos 
konflikte. Savo laiku Sovietų 
Sąjungos valdovai teikė gink
lus somaliečiams kovoje dėl ne
priklausomybės. bet praeitų me

dentų Atstovybės pirmininkas. 
Neaukšto ūgio, šviesus, labai 
judrus, energingas ir iškalbin
gas, bet drauge ir labai švel
naus būdo vyras.

Sen. Raker paskelbė, kad da
bartiniu metu Etiopijoje yra 
11,000 Kubos kareivių, paruoš
tų mestis Į bet kurį fronto ruo
žą. Kubiečiai gerai valdo sovie
tų tankus, moka derinti savo 
veiksmus, kartu su sovietų avia 
cija, Ret sen. Baker dar pridė
jo, kad Kuba iš viso įvairiose 
Afrikos vietose dabartiniu me
tu turį 37,000 karių, vyrų ir mo
terų. Daugiau kubeičių yra An
goloje, kurie Kubos karius už
sienyje privalėjo užlaikyti ir ap 
rūpinti maistu sov.valdžia,bet da 
bar aUkėJa, kad rusai neteikia 
kaMtaUma ^pritadėtę maftto ir

— Sukčius Robert Vesco, ne-
, . x • i . -lx- norėdamas Amerikoje eiti j teis tu rudeni ne atsisakė tiekti) , . . .: .... imą, pabėgo i Costa Ricą ir prigulki us somaheciams. o prade-Į r

jo juos gabenti i diktatoriaus] 
Mengistu Mariam valdomą Etio 
piją.

Pats Tito jra išsikalbėjęs su 
Somalijos ir Etiopijos diploma
tais. Ar prezidento Tito inter
vencija galėtų ką padėti, tuo 
tarpu sunku pasakyti, bet, at
rodo, kad prezidentas Parteris 
yra pasiryžęs Tito pasiūlymus 
išklausyti. Tito nenorėtų, kad 
dėl Rago iškyšulio strateginės 
padėties kiltų konfliktas tarp 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos. 
Jugoslavija šito konflikto 
biau bijo, negu karo eigos 
Somalijos ir Etiopijos.

Be. to, Tito nori įtikinti 
zidentą Carter), kad jis nepasi
tikėtų taip vadinamais “euro- 
komunlstais”. Tito labai ati
džiai seka Italijos, Ispanijos ir 
Prancūzijos komunistų vadų pa 
reiškimus. Atrodo, kad jie yra 
pjlešingi Maskvos politikai, bet 
t!kn^oj^k>fp\vftaf, taip ir an*

la
ta rp

lėmė jos pilietj*bę. Teismui jis 
Įpasakojo, kad yra italas, ne 
amerikeitis.

TITO

pre-
trie ji veikia kartu su Maskva. 
Tito džiaugtųsi, jeigu Europoje 
atsirastų nuo Maakvos nepri
klausomų komunistų, bet tuo 
tarpu jų dar nėra. Visus “euro- 
komunistus” finansuoja Mask
va, kaip finansavo iki šio meto. 
Tuos pareiškimus padaręs pats 
Tito lėktuve skridusiems žurna
listams. * ’ ’



Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimą*

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ====

SUNKIAUSIO ARTRITO
SUNKIAUSIUS TVARKYMAS:

Reumatoidinio artrito gydymas pas pagyvenusiu©J 
iiu labai sunkus, ilgas ir iš abiejų pusių daug* 

aū4U ir k ant lybės reikalaujantis darbas.
Mediciniška tiesa i

• i

j agy vc-nu>iųjų reumatoidiniu nuo liesos. Skausmo raminimas j 
artrito gydymas nesiskiria savo yra tik vienas iš penkių darbui 
esmėje nuu kilo pmžiaus žino-‘.gydantis nuo reumatoidinio ar-i 
nių tokia liga negaluojančių jų. | trito. čia ir prieiname vietą, kur j 
l ik čia gydymas susiduria su i šuo yra pakastas. <Raikia at-1 
skirtingu pacientu pajėgumu i Likti labai sunkus darbas liek! 
priimti tukio gydymo reikalavi-’ gydytojui, tiek pačiam pacien-į 
mus. benkenupas pareigas* tu-į tui. O sunkių darbų žmogusj 
ri atlikti gy dytojas tvarkydamas į nemėgsta, todėl jis metasi į šun- 
reumatoidmiu artritu negaluo--kelius, pradeda naudoti neveiks
iantį pagyvenusįjį. 1. Paiengvi-Į mingas priemones sunkios ligos 
nimas skausmo. 2. Sulėtinimas’gydyme. Žinoma, tada reikiamo: bas mano, tamstos ir kiekvieno 
ligos eigos. 3. Užlaikymas sąna-’palengvinimo nesulaukia. Tada. kitu.
rio veiklus. 1. Išvengimas sąna-Į nusimenama, metama visos pa-į
rių iškrypimo. 5. Talkinimas' stangos ir tampama tikru inva-ime pakankamai atsakingose vie’ 
abipusiškam prisitaikymui pa-jlidu. Šitokio likimo neturėtų su- \ tose, tada pagalba sergančiam 
ciento prie jo aplinkos. Nors sa- laukti nė vienas lietuvis reuma- bus užtikrinta. Tada žmoniški 
vo esmėje gydymas pagyvenu-1 loidmiu artritu n egaluojantis.; dvasiškiai pradės talkinti reikia-

i • • 1 * * i - - . • i • i i i • . - i • I ... _. .1. *

MIKAS ŠILEIKIS Rugiapjūtė

menkniekiais užsiiminėjus ir 
imtis tikrai žmoniškom ir dieviš
kos veiklos. Juk visi matom, 
kad jie mus dangun vesdami 
prarado dangų.

3. Stengiantis atstatyti pagy- 
. . .. . _ . . . . . i x i ji* i i - i - - .- i- • i - venusiojo sveikatą pradžioje pasiūlo šioje ligoje nesiskiria nuo t z tai tiek gvdvlojas, tiek pači- mai visiems paliegėliams, įskai- ... • ,

jaunesniųjų pacientų nuo tokios, entas turi rengtis rimtam, sun-A tani ir reumatoidiniu artritu ser- labai sustii/rina paciento 
llrfzw K’i Z.C4Z»it fiTavmi I f r.TCin rf<n i i 1ZX.L O tl z* n-» z4o»*l rfnn/'>ms »1C1 i ♦ zx J *

pasitikėjimą savimi ir gy dytoju. 
Tada toks pacientas esti paska
tinamas dirbti dar negreit ap
turėsimam pagerėjimui. Gydy- 

x .. .. .. Jtojui gali atrodyti menkas pa-____ „ ; nuteikti reikiamai ... ; i, i i . - x-i x i - -i i gerėjimas, bet pacientui — la- ’ veiklai — tik per tokią veikla - ... .. • r- ur. . ;;bai didelis. Kai senufe buvusi
-j. .. . * - r - xL* - T- i visa laiką sėdimoj padėtyje, da-sumekinamas nuo veiklos atsi-, pajėgia patenkinamai taisytis. ru_ „i._

sgkant. Keikia nuo mažens žmo-j

Kai žmoniškų žmonių turėsi-

kgos gydymo, vienog turint rei- jkiani, teisingai atliekančiam dar;gančius pagyvenusiuosius, štai 
kalą su pagyvenusiaisiais reikia bui šioje ligoje būtinai atlikti-. Kaip rišasi tikra rebgija su tikru 
kiek pakeisti intensyvumą kai nam.
kuriose tokios ligos gydymo sri- pacientui talkon, paliovę žadėti žmogui. Čia vieno aspirino to-' 
tyse. štai tos trejopos paskai- visokias gėrybes už niekus, už t Ii gražu negana: reikia žmogaus; 
tos gydant pagyvenusiuosius nuo 
reumatoidinio artrito.

1. Reumatoidinis artritas gali 
apimti kiekvieno* amžiaus žmo
gų. Vienok lik riiaža dalis pagy
venusiųjų suserga staigia

Čia dvasiškiai turi ateiti.gydymu ir reikiama pagalba

pasakėles, už prietarus bei bur-i asmenybę 
tus... Religijos gėris nė vienoj
įskaitant dvasiškius, neturi būti t žmogus net sunkiai sergantysis

! bar gali pati nuslubuoti virtu-

— vei-įgui Įskiepyti tiesą, kad tik sun-Įki~VflgaiTmiančič® ligos, 
kha tos ligos forma. Dauguma km darbu kiekvienas gėris kokia jTa reuma.vidinis artritas, 

ant žemė esti atsiekiamas. Bū-’ atvejuje. Dar čia prisideda jau- 
tinai turi liautis dangaus gėry-1 trumas skausmui. Atsirandama 
bią prižadėjimas už menknie-;dideIė neapykania visoms gydy- 
kius: už lūpų judinimus, už pa- Ino priemonėms, kurios tnlkdo 
sisUKinėjimus bei visokius pa- paciento savistovumui bei vi- 
tepimus bei pašlakstymus. Dan-,sain nes trokštama tuč tuo

- ’’Į jau skausmo panaikinimo. Toks
kiamas tik.per kruviną prakaitą:paciento atsinesimas savo ligos

gui iš gyvulio virsti žmogum. O
2. -Pagyvenusysis dažnai nu- tai tėvų ir vaikų kruvinas pra- 

stoja kantrybės ir atsisako nuo kaitas. Todėl rengiantis tapti 
reikalingo, gydymo, reikaląuda-‘tikru žmogum, nereikia žmones’ 

vynioti Į pasakų skraistes, būk!

pagyvepusmjų turi senai besi
tęsiančių. tos ligos forma. Jie 
jau -esti paliesti toli pažengusio 
reumatoidinio artrito. Ta liga 
jiems jau esti sukėlusi dideli luo 
Šurną ir įvairias, dažnai sunkias 
visuomenines negeroves. Ne tik 
sąnarių veikla tada esti sumen
kusi, bet ir silpnumas rauine 
nu didina negerovę.

maš tik vieno ir vienintelio da
lyko . skausmų prašalinimo. 
čia ir prasideda tikro galo pra
džia* Dar prisideda visokie pir
kliai su skelbimais visokių piliu
lių skausmams prašalinti, tarsi 
tai būtų tik vienas ir vienintelis 
reumatoidinio artrito gydymas. 
Toks nusiteikimas-yra toliausiai

žmogus nustoja vilties sun-

paciento savistovumui bei vi-

gus tas amžinas gėris atsie-ijau skausmo panaikinimo. Toks

kiekvieno iš mūsų: reikia žmo- atžvilgiu labai išvargina gydy
toją. Žinoma, gydytojas supran
ta, kad minėtai -neigiamas link 
gydymo atsinesimas ilgai ser
gančiojo žmogaus yra žmoniška 

Reakcija į didele negerovę. To- 
gens yra atsiekiamas per patė-;kiose apystovose ir prieiname 
pimus, pašlakstymus bei kitas Į dvasiškio pagąlbos reikalą Bei 
ceremonijas. Žmogus tampa j kur tu dabartiniais laikais gau- 
zrnogum per tėvų ir artimųjų si tokį pajėgų dvasiškį, kuris 
žmonišką elgesį su savu vaiku: galėtų minėtai vilties nustojau- 
per tinkamą vaikui meilę, per čiara sugražinti šviesesnes die- 
jo elgesių ribojimą ir per lei- nas. Čia ir reikalaujame pakar- 
dimą jam vystyti?, štai kur dar- totinai visų dvasiškių mesti

si tokį pajėgų dvasiškį, kuris 
ian-

vėn sau valgį pasišildyti, aT ve- 
randon išeiti šviežio oro įkvėpti 
— jai yra didelis laimėjimas.

Namai yra geriausia vieta 
pagyvenusiam . .

S

4

pasirūpinti. Tamstos dvasiškiai 
imkite dirbti taip, kad lietuviš
kos vaikų širdys taip greit ledi
nėmis nevirstų ir tėvui — moti
nai savoj pastogėj vietos suras-J sju keliu”, 
tų. Tai bus prasmingiausias jū-j 
su darbas ir Dievo garbinimas.

Apgavikų būriai — 
visi jų

Metais sirgdami, luošais bū
dami ir skausmuose dienas leis
dami reumatikai griebiasi už 
šiaudo — pasiduoda apgavikui 
prižadančiam greitą pagąimų ir 
skausmų pranykimą. Tokie me
ta gydytojo patarimus ir jo glo
bą, o pasiduoda apgavikui 
(quack): naudoja jo apyrankes, 
valgo žoles, abejus, actą geria... 
Gydytojas ir kiekvienas apsi- 
švietęs ir asmenybe stipresnis 
mūsiškis turi apsaugoti reuma
tikus nuo išnaudotojų — kas
dien besiskelbiančių apie artrito 
pagydymus. Liaukitės lengva
tikiai skleisti tokias neteisybes 
per žmones, per laikraščius ir 
per radijo bei TV. Nelaimė, kad 
apgavikų tarpan tūli mūsiškiai 
metasi ir net dvasiškiais save 
laikantieji tokių“ “stebuklų” ne
vengia.

Niekur-neišbėgsime visi reu
matikai: turime prisilaikyti šių 
dienų medicinos nurodymų. 
Klausykite savo gydytojo. Jis 
geriausias patarėjas šioje ligo
je. Amerikoje kovoja su Šarla- 
tanizmu dvi svarbiausios drau
gijos: Food and Drug Adminis
tration ir Arthritis and Rheu
matism Foundation. Talkinki
me toms draugijoms kovodami 
su apgavikais mūsų tarpe be- 
siaučiančiais.

Išvada. Pagyvenusiojo die
nos esti apsunkintos bet kokios 
ligos, ypač reumatoidinio artrito. 
Todėl renkimės tinkamesnei se
natvei maitindamiesi mišriu 
maistu, gydytojo priežiūroje 
tvarkydamiesi. Daugiau apie 
tai — kitą kartą.

saugokimės

I A* 
f".
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S yarbu gydytoj ui prama ty t i 
ligos išeitį., Ypač, gydant pagy
venusiuosius, prognozė (ligos 
eigos, pramatyma^; yra labai 
naudinga, mat, tada galima, tin
kamesnis gydymą s r .paskirti.
Duokim, kai vėžys trumpina 
žmogaus gyvenimą/jei tots žmo
gus dar turi reumatoidinį artri
tą — tokio ligonio skausmo ra
minimui gydytojas gali skirti 
kortisoną, nes tokio ligonio am
žius labai ribotas., Visai kitas 
reikalas, kai reumatikas kitais 
atžvilgiais esti sveikas. Tada to
kiam gydytojas skirs steroidus 
(cortisoną) labai atsargiai, tik 
būtinam reikalui esant ir tik 
trumpam laikui. Mat kortiso- 
nas gali suminkštinti kaulus, 
ypač stuburo slankstelius. Tada 
gali gautis stuburo slankstelių 
suminkštėjimas ir sugriuvimas 
su sunkiomis pasėkomis — kojų 

j paralyžium.

Į Kada tik kur yra gaHma. lai
dykime ; visus pagyvenūsiuosius 
namuose jų mVlimiausioje 
vietoje. Pagyvenusieji mažiau 
pajėgia prisitaikyti prie aplin
kos. Nekeiskime jų mėgstama 
aplinką į jiems nežinomą. Ta
da mes nedidinsime jų luošumą.

I j a r7 ' i

7 Kai metai ar liga verčia eiti 
pensijon, pajamos labai žymiai 
inožta. Tada brangios gydymo
si priemonės esti tokiam žmogui 
neprieįiamos. Galima apseiti 
pigiomis priemonėmis naudo
jantis ir i^kmingai gydytis. Čia 
draugai, pažįstami bei giminės 
gali daug padėti tik reikia 
žmoniškų namiškių — giminių 
išsiauginti. Dabar yra tokių lie
tuviškų šeinių, kur pinigais per 
tekę specialistai atsisako moti
nos — ją ligoje palieka sveti
mųjų rankose. O motina per 
ašaras (ako nemato — taip ji bi
jo išvežimo pricglaudon. Ir su 
pagrindu yra jus hi baimė. Ne 
priegkmdon molina vežti rei
kia. kai yra vietos jai Sody
boje ar kitoje aplinkoje^ bet į 
vaikų krūtines reikia nors bež
džionės širdį peiTodiali pakvie
tus iš Afrikos gyd. } Bernard. 
Alcikile talkon žmoniuant žmo- miltą (Unbleached enriched 
nes kunigai — i 
apie šSetos išganymą 
nas iš mūsų palys tuo turime

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas
(Twtny»)

Įtekti svarbūs dokumentai
Dokumentus ir liudytojų parodymus formaliai įtei

kė posėdžio pirmininkui Alto narys J. Talalas. Įteikimo ce 
remonijos buvo fotografų užfiksuotos. Po to posėdis, iš
dėsčius teisiniam patarėjui J. McTigue įteikiamųjų do
kumentų svarbą bylai, nutarė prijungti juos kongresinio 
tyrinėjimo bylon. j

Prijungti šie dokumentai:
1) Sovietų generalinio štabo žemėlapis, rastas Kau

ne XI armijos štabe iš kurio matyti, kad jau 1939 m. Lie
tuva buvo įjungta j SSSR teritoriją, kaip jos sąjunginė 
respublika. /

2) Karikatūra “Melchijoras Putelė”, kuri gausiai
buvo metamaį balsavimo urnas, renkant marionetini liau
dies seimą. j

3) “Didžiojo žemės pertvarkymo rezultatai’” LTSR 
liaudies komisarų tarybos nutarimas Nr. 139.

4) Vyr. žemės ūkio komisijos pranešimas norintiems
j gauti žemės. į’

5) “žemės ūkio pertvarkymas bus įvykdytas skubiau 
pranešimas valstiečiams.

6) Pranešimas dėl pabėgusių “liaudies priešų” turto 
konfiskavimo.

7) Prekybos liaudies komisaro instrukcija tekstilės, 
galanterijos, odos ir avalinės prekybos įmonėms.

8) Bankų ir stambiosios pramonės nacionalizavimo 
deklaracija.

9) LTSR liaudies komisarų tarybos nutarimas Nr. 
173 dėl LTSR Valstybinės leidyklos įsteigimo.

10) LTSR liaudies komisarų tarybos nutarimas Nr. 
472 dėl tvarkos buvusiems lenkų karo atbėgėliams TSRS 
piletybei gauti.

11) LTSR laik. aukš. tarybos 1940 m. rugpjūčio 26 
d. vienbalsiai priimtas nutarimas dėl Lietuvos TSR liau
dies komisarų tarybos sudarymo.

12) Nepaprastos liaudies seimo sesijos ir aukšč. są
junginės Lietuvos TSR tarybos nutarimai — apie konsti
tucijos priėmimą, nustatymo termino rinkimams į ąursč. 
tarybą. ... i

Liudijimai rastu
Nutarta prijungti ALT duoti šių liudytojų paro

dymai: ’< 1

1) J. Audėnas — buv. paskutinės Lietuvos vyriau
sybės žemės ūkio ministeris: ultimatumo svarstymas, 
Merkio vyriausybės nutarimai ir tt <.

’2) A Andriušaitis — karinė sovietų okupacija.
3) A. Balsys — karinė sovietų okupacija.

dingimai aiškinti* » 
o) K. Pažėraite •

I ember 1963*

Adelės Du obliėheš maisto 
receptas

Adėlė Duoblienė
PLOKSčTABANDĖS SU 

PERAžOLĖM IR SVOGŪNAIS

Orkaitė 400° F.
l*rop.: 1 puodukas kvietinių

(Nukelta į 5 psL)

buvusi Maskvoje Lietuvos pasiun 
tinybėš pareigūnė, apie santykius su sovietais Maskvoje.

6) A. Mackevičius.— sovietinė žemės reforma.
7) J. Apanavičius — privatinės prekybos likvidavi

mas.
8) : Dr. J. Bartkus — darbininkų padėtis ir kL
9) S. Baniulis — Lietuvos kariuomenės sovietizacija,
10) K. Dabulevičius — politinės bolševikų represijos 

Lietuvos kariuomenėj.
. 11) L. Šalna — eksproprijaėija ir sunaikinimas Lie

tuvos kariuomenės dirbtuvėse. (-
12) J. čiuberkis — Lietuvos administracinės siste

mos sunaikinimas.
13) J. Kerelis —- komunistų sauvalės ir plėšimai paš

tuose. :
14) A. Lileikis — bolševikų pasirengimai okupuoti 

Lietuvą ir diversiniai sovietų agentų veiksmai
15) St Kolupaila — Lietuvos laikraščių redagavi

mas bolševikmečiu. į
T

16) St Kolupaila — sovietizacija aukštose Lietuvbs 
mokyklose. .

17) V. Noreika — Lietuvos mokyklų sovietizacija.
18) J. Paplėnas — veikusių Lietuvoje organizacijų

uždarymas. (

(Boa daugiau).
i t jr ’ t į f 1

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
G A R SIN K IT E S N A U JIE N 0 sF

J — NAUJIENOJ, CHICAGO % ILL.— TUESDAY, MARCH 7, 1978



MŪSŲ SPAUDOJE
Tęsiama brežnevinė propaganda ir Altos darbų 

nuvertinimas
Draugo lt> nr. 6 psl. yra J.i išsiaiškinti neaiškumus, tačiau 

Pr. reportažas apie Helsinkio j Draugo vedamųjų rašytojas 1>. 
komisijos pirm, kongrešo hts-l 
tovo D. EasceJL paskaitą, su
ruošta Užsienio reikalų tarny
bos Chicagoje vasario 21 
apie Belgrado ^asitarinHi

k v. to dieiintsrio 50 n r. lesia 
brežnevinę versiją ir propano n 
dą sudarydamas platformą 
tokiai išvadai b

j “K reikšmė Belgrado ko >. 
J-ferehcijos Lietuvai ir liet.-: 
viatns? Jokia. Ji neatnešė kurio 
nors paleng\vjiiino kendnėiai 
lietuvių tautai, kaip neatnešė 

j ir ankščiau pasirašytieji pakta.i 
Atrodo tik, kad konferencijos 
metu pavergtoje Lietuvoje žino 
nių spaudimas bei areštai bus 
padidėję. Tačiau <h*4 nesėkmės 
Belgrade netenka niLsiniinli. | 
nes neatrodo, kad Lietuvos HD 
kimas mums reikiama prasme' 
būtų sprendžiamas kurioje nors1 
konferencijoje. Sprendimą, su-į 
si įėjus palankioms aplink v-’ 
bums, turės padaryti patys pa-į

’‘Belgrado konferencija da-! 
vė progos iškelti žmogaus tei
ses tarptautinėj plotmėj, čia 
daug iniciatyvos parodė JAV j 
ambasadorius Goldbergas. A-! 
merikieciai kalbėjo faktais, su 
minėdami vardus. Rusai ėmė 
ginčyti, kad čia jų vidaus rei
kalas. Tada Amerikiečiai ru
sams priminė, kaip Brežnevas 
kėlė priekaištus dėl JLAV vidaus 
santvarkos - ir prispyrė rusus, 
kodėl Brežnevui galima kištis 
i JAV vidaus reikalus, o vaka
riečiams- neva Ha kalbėti apie 
žmogaus tekių laužymų Sov 
Sąjungoje.

Belgrado diskusijos padės t
j2vvendinti Helsinky nriimtus ,r konienspaudoje atrodė,’ 
žmogaus teisiu princious. |kad b,,s "a,ima (lirb,i ^"^'j 

Kongr. Fascell buvo paklaus'ėius ‘larbus, sakysime iisiaiš- 
tas. ar Belgrade buvo kelia-i klnli .P^^us Sonnenfeldo 
ma tautu laisvo- apsisprendimo' <!okh™‘>s- ne< nenujaus- 
tetsė, pvz. Pabaltijo valstrhiuidami v>’kdo bendradarbiaulo- 
- Lietuvos, Latvijos. Estijoj Įiai ,r l>«tim nkai. tačiau b. kv. 
Kongr. Faseelt. pažymėjo,-kad; lšPuo,is 'iltis sumažina, 
tas Mausimas turėjo būti itj 
buvo keliamas. Tam tikro pa-l 
lengvėjimo emigruoti buvo pa-į 
siekia. Koks sėk m in ginusia s j 
būdas daryti spaudimą į Sov. 
Sąjungą, kad būtų išleisti su
laikyti šeimos nariai, kongres- 
manąS’ tvįrtino, kad tik viešo
ji opinija.-

JAV komisija norėjo užbai- 
giantvsudąryli pilną dokumen
tą. kokie dalykai buvo svars
tyti ir. kokie faktai iškelti. So
vietų Sąjunga tai sukliudė.

JAV

bail. Mikalojus Ivanauskas "Vilniaus Vizija

, mokykln produktas. Himnus ir tardamas, kad čia matąs ilk 
! malda gieda jau metais ne jau-‘ dvieju rūšių žmones: lietuvius 
hiiklis, !>et dvasia visuomet jau- ir tuos, kurie šiandien nori bū- 
’ rias “Čiurlionio” anasmblis, see- t i lietuviais. Po tokio pareiški- 
inoje, kaip gyvasis paveikslas, mo, jis jau galėjo sakyti ką no- 
! spalvingas ir dailus. Iri. o visUek kaip jam būdinga

Viena ir pačių prasmingųjų. pasakė gilią, gera, rimtą kal- 
i ceremonijų, tai savanorių ir bą.
Klaipėdos krašto sukilėlių pri- ‘ Glenn kalbėjo iš esmės apie 
statymas ir pagerbimas. Trum-i žmogaus teisių klausimus, tau- 

bei 
vertybių

(•'mes visu pirmiait-

Spas. jaudinantis. Tų vyrų tinęs kultūros puoselėjimą 
H'levebmde teliko tik R. Buvo jos vietą amerikinių 
daug daugiau, kaip ir kitose ko- sąrangoje 
lonijose. bet anais laikais, ro-’sia esame amerikiečiai”), l.ie- 
dos, taip juos nemokėdavome, t u vos teisę į laisvę ir nepriklau- 

jnei pagerbti. Graži tradicija, somybę, apie savo skrydi, kuris 
1 šaunūs Lietuvos v\Tai. šiandien buvo vadinamas “Friendship 7” 
i jau veteranai, ne vienas per 80, ir jo džiaugsmą, kad lietuviai i 

m. perlipę?*. savo šventę pasikviesdami ki-
Gubematoriau.% burmistro(ma tas tautybes praktikuoja tą pa- 

iyoro), apskrities komisijonierių čia draudiškumo filosifiją ir t.t. 
ir kitokios proklamacijos lygiai Kalba buvo išklausyta dide- 
turi savo prasmę. Tai reiškia, iliu dėmesiu ir palydėta dar di- 
kad tie. kurie dirbo prieš mus j dėsniu pritarimu bei plojimu, 
gerai sumezgė ryšius, q šiam j Atgaivai Čiurlionio Ansamb- 
dieniniai darbininkai juos geba, choras ir kanklių or-
palaikyti ir palaiko. Tai reiškia, Į j^stra;

* - - — • **•!

!
Po A. J. Kasnlaičio paskaitos!
. . . _ i '*•

Lietuves Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Clevelande-draugiškumo ženkle

(Tęsinys)

(žinoma, nemažiau ^džiaugs- kė, o gal net ir registruota... O 
K. Petrokaitis * mo teikė Amerikos Lietuvių gal ir tas faktas, kad vasario 12 

 i Bendruomenės veikėjų, tiek cen d. susirinkime ne vienas LB vei 
trinių, organų, tiek vietinių apyyr "i • p •• v* irimų, orgdJių,I Kaliicrnija mažina Į linkės organų ž 

J nuosavybės mokesti

, priklausomybės šventės pami- 
Į nėjimas taip ir turi būti: nebū
tinai kas 
šventiško, 
IV.

Kartais
įspūdingiau minėjime: atidary
mo ceremonijos, kalbos ar me
ninė dalis. ,

gal ir tas faktas, kad vasario 12

kėjas jau visai negražiai apsi- 
žmonių parodytas J šiukšlino ir tai nemažo būrio 

“draugiškumas” ir “meilė” vie- Į akivaizdoje... Bet .apie tai kita- 
nybei, pagaliau jiems sutinkant!me rašinyje).
neruošti atskiro minėjimo. Ži
noma, pas tuos veikėjus vieny
bės meilė greičiausiai atsirado,STCRAMENTO. Cal—Guber

natorius Edmund G. Brown} x .
penktadieni pasirašė $1.4 bilijo-|kpamatė’kad ^ybinls 
no nuosavybės mokesčio suma-Į vienybė^skaldymas didelės dau 
žinimo bilių ir prisižadėjo, kol 
bus Kalifornijos gubernatorių, 

i . , . , ... -nuosavybės mokesčiu nekelti,elsinkio komisija po} 
Belgradu konferencijos savol Naujuoju_ Įstatymu, visiems 

14.3 milijonams Kalifornijos vai 
stijos namų savininkams nuosa 
vybės mokesčiai sumažinami 30 
nuošimčių, o 3,6 milijonų namų 
nuomininkams mokesčių kredi
tas padvigubinamas ir finansuo-

veikimo^ nesustabdys, o veiks 
bent iki )<itos konferencijos už 
2-3nu, gkl būt. Madride”.

Nors pkagiečiai ir kiti turė
jo progos išgirsti ar iš spau
dąs susipažinti sy A; J. Kasu- 
laičio išsamia paskaita bei dr.] jamas iš infliacijos išpūsto biu- 
K. Bobelio ip dr. K. Šidlausko džeto perviršio, kuris sekia S3 
komentarais taip pat galėjo bilijonus.

' liėjuri ii «paudos ir galinu gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 1
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti jtakoc j krašto pobtikĄ. 102 psL Kaina >1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei >1^0 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
173J So. Haisted St., Chieage, DL 40368

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.

Juetai Kaprčlnfkss, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtinią stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozai Kapačlntkav IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimą tąsa Tai yra Amerikoje beįsL 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai illu- 
ftruota 300 psL Kaine 7 dol.

eiKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ L1ETUVCU 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuoae, 
Klaipėdoje ir Palangoje, Vaizdus aprašymaL ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yri taip pat 
Išversta i anglų kalba

NL ZoUanko SATYRINIS NOVtLtS. Genialaus nuų rašytojo 
00 satyrinių novelių, 199 pust, kaina S2.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. At> 
torlaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propaganda bei 
ožmaakavimaL Abi knygos parašytos lengvu, granu stiliumi.

PM. P. Pakarti^, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė stadija apie prūsų likimą 
Kaina $2.

Vincai žemaitis. LIUBLINO ŪMUOS SUKAKTUS PABAIWI. 
M pi. Kains SU0.

fh tr kiti laidiniai yra grtmanS
MAUJIBNOSI, 173$ fe, HALITS D ST^ CHICAGO, ILU 6BM

M| ar pwfelfe.

naujo, bet būtinai 
nekasdieniško.

sunku pasakyti, kas

šv. Mišios, kaip paprastai, bu 
vo abejose bažnyčiose. Kaip 
paprastai ir daugiau žmonių to
se pamaldose buvo, ir jos pačios 
buvo iškilmingesnės, (chorai iš
skirtinai gražiai giedojo), ir or- 
ganizarijos dalyvavo su savo vė 
liavomis bei garbes palyda. Nie

gumos Clevelando lietuvių yra 
peikiamas O gal tuomet, kai 
jiems buvo tarta, kad vienybę 
suskaldžius Clevelande vėl atsi-Įko ypatingai naujo, bet visvien 
rado kita bendruomenės apylin-1 šventiško ir nekasdieniško. Ne-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM*AAUSKO

Atidarymo ceremonijos, tie
sa, beveik tokios pat kasmet: 
vėliavų įnešimas, ALTos sky
riaus pirmininko žodis, malda, 
proklamacijų paskaitymas, him 
nai, savanorių ir Klaipėdos su
kilėlių pagerbimas. Vienok šis 
nors ir pasikartojantis ceremC-- 
nijalas yra ir giliai prasmingas. 
Visas būrys vėliavai ne tik sim
bolizuoja atskirų organizacijų 
ideologijas, bet liudija pačia 
tiksliausia prasme pačią išeivi
ją, jos gyvybę. Vienas jas neša 
jau žili Lietuvos kariai ar šau
liai, kitas studentai ar net gim
nazistai, gimę lietuvių šeimose

— j jau išeivijoje.

336 putliai [j w žemėlapiu Ir paveikslais apraio PamarL mous ]• 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių ząrtfet. Knygom 
kalne $ŠJ)O, minkšti viršeliai. <

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų. Y -

1789 So. Hairtai St, Chfciro, UI $0608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti ■ Dėdę Berną »- 
meništari patino, skaitė jo straipsnius, knygas Ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią Istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmąją išeivių šviesuolių gyvenimu 
Ir ją kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juose Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikon Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N«v|l«noM valbna Rauti pvfkty knrav, kuriat haf

knyffv tplnf* »r fontyn*.
Alakaandrai PakaltelMa, MKS GRĮŽTAMI tfotnfl* Jaunu diena 

atsiminimai Ir Įvykiu bei rietu aprašymai. įkaitomi kaip n> 
manas. 367 psL Kaina SS.

A. PakalnSkfa. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvykiu prlstalnj- 
tr laiko įvykiu netirtoje ir Vokietijoj* aprašymai. aurtir*- 
tyki į U daliu. 296 psL. kaina SS.

Dr. Rašyt Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tema*. Gra
liais viršeliai*. 336 paL Kaina S6.00. Mlnkfcala viri. MJ» 

Praf. ved. BlrWka, SENŲJŲ LIETUVliKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 206 paL, ĮrlJta — 334X1. minkštai* rlr- 
Jellala — 32,00; n dalia, 223 F*l_ triMi — S.00. mlnk*- 
tal* viršeliai*USB 

Munrikaa Tonus — Tamaiavdkas, LIETUVI KAM J PAMARYS.
Pakalate tr Labcuros. apskritys n (domiais tpniymala, ffiv- 
ftradjomla tr dokumentacija. 336 paL, kalni SS.

P. KariOnas, TARP ZALSVŲPALAPlNIŲ. Trijų daliu Heteros 
partizanu buities romanas 292 poslapiu. Kaina SS.

Janina NarOni, TRYS IR VIENA, jaunystte itsimlniaaaj
170 pat O* 

M Gudalla, POVILAS MILIRIt, blofrafljo* brxAal SZS
p^aj^ai  HR 

Knygas utakant raCda pridėti SS et. pašto Waidotnn.

NAUJIENOS,
17M S. Batetet 84, Ckkace, BL M3M. — Tai. BA 1-41W

}finėjimą atidaro gal Lietu
voje tik gimęs, o gal jau užsie
nyje žum. Algis Rukšėnas, vie
tos ALTos sk. pirmininkas, bet 
gražia, sklandžia lietuvių kal
ba : lietuvių šeimos ir Amerikos1

 ____ is išpildė bene 7 dainas, 
kad Lietuvos byla nėra užmir-jy^ retas lietuvis gali būti ne
šta. vis primenama valdžios, jautrus lietinių dainoms, o tur 
spaudos žmonėms. Viltingas j n^ra kurio širdis tan 
ženklas, Ikiau nesuplaka Vasario 16-ją

dieną besiklausant . lietuviškos 
dainos, kurias išpildo Čiurlio
nis.
VI.

Viešnagei tarp lietuvių prisi
minti sen. Glenn ir ponia Glenn 
buvo apdovanoti lietuviškomis 

j dovanomis: senatoriui lėkštė su 
išdrožinėtu Lietuvos Vyčių vi
duryje ir, žinoma, visokiais pa
gražinimais; poniai — lietuviš
ka lėlė; abiems nuo demokratų 
fl ubo dvi vaidilučių statulė
lės.

Šio korespondento žiniomis, 
ponai Glenn buvo ypatingai sa
vo viešnage tarp Clevelando lie
tuvių patenkinti. Jau kitą die
ną senatorius painformavo, kad 
lėkštė kabės jo biure Vašingto
ne, viena vaidilutė jo įstaigoje 
Clevelande, o kita vaidilučių ir 
lėlė jo namuose Columbus, 

, Ohio.

Pagrindinę kalbą lietuvių kai 
ba pasakė Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro valdybos pirm. 
Dr. Kazys Bobelis. Smulkiai Iš
dėstęs Lietuvos reikalus Belg
rado konferencijoje, kalbėto-1 
jas kvietė visus lietuvius nenu-i 
leisti rankų ir kartu su ALTa be 
sustojimo kovoti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Jis 
ypatingai! pabrėžė senatoriaus 
Dole ir ambasadoriaus Goldber- 
go palankumą pavergtosios IJe- 
tuvos ir kt. Baltijos 
laisvės kovai

ALTos pirmininkas 
energingai, sklandžiai, 
kalą gerai pažinęs (pats dalyva
vęs patarėju Belgrado kai ku
riuose posėdžiuose), įtikinan
čiai. Buvo dažnai pertraukia
mas plojimų išreiškiančių klau 
sytojų pritarimą jo mintims. 
(Minusas — kalbėjo kiek peril
gai, 45 min., kai kurias mintis 
kartodamas).

Lietuviai šią dieną lyg buvo 
nusitarę iš anksto negailėti sen. 
Glenn “katučių”. Jų ir negailė
jo Plojo iš peties, valiavo, stojo 
ir jį gerbė. Jis gi atsiliepė tuo 
pačiu. Savo kalbą jis pradėjo,

valstybių

kalbėjo 
savo rei-

(Pabaiga)

__ Indonezijos kariai Įžengė į 
Jakartos universiteto kiemą ir 
nudraskė prieš vyriausybę nu
kreiptas atsišaukimus. Studen
tai nenori, kad prezidentas Su
harto dar kanddatuotų vienam 
terminui. * . 7 ‘ D

dedi Jumz pzsiekti ismcmikui jū«q 
uiiimojimtis. Antr*, jie padeda w- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupo*, padėtos pilei 10 mėa<- 

tio dien$, nei* nuoiimčiu* nuo 
nėšio pirmos dieno*.

liduodami Certifikatal, kurie ne>

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša -• ™

UNIVERSAL
SAVINGS I LOAN ASSOCIATION |

1800 So. HaltHd St. Chicago, III. 60608 |
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS t 

ĮrtMcU 1923 m«UU. T< d-3070 J

ptalCM pf«tooM Hemu tntomoMlUmi pastatyti.
____________________ i
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j malijos žemes ir sujungti visas samališkai kalbančias 
Ogadeno dykumos gentis.

Pradžioje sovietų valdžia sutiko duoti ginklus pulk. 
Mengistu grupei, bet vėliau, kaip pastebėjo, kad jo kariai 
nepajėgs pasipriešinti už savo kraštą kovojantiems soma
liečiams, lėktuvais ir transporto laivais rusai privežė į 
Etiopiją įvairios karę medžiagos už bilijoną dolerių, at
gabeno 11.C00 Kubos kareivių, juos apginklavo ir pasiun 
tė į Džidžigos ir Diredąvos frontus.

Kovoms vadovauja virš tūkstančio sovietų karių ir 
patarėjų. Etiopijos karius somaliečiai partizanai sumu 
šė ir išvarė iš Ogadeno dykumos, bet jie nepajėgia pasip 
riešinti sovietų lakūnų valdomai aviacijai ir helikopte 
riams, jie negali paprastais revolveriais- sustabdyti tan 
kų. Su.eisti jie bėga į dykumas, nešdami savo kovos drau 
jus.

Prezidentas Carteris atsisakė parduoti ginklus so 
paliečiams. Jis, matyt, norėjo duoti pavyzdį, kad ir sovie 
tų valdžia neduotų ginklų etiopiečių sudarytai “džer jai 
Bet sovietų strategai visai kitaip galvoja, neguv preziden
tas Carteris. Jie yra patenkinti prezidento Carterio nu 
tarimu, bet patys ginklus, karius ir patarėjus visą laiką 
į Etiopiją vežė.

Susidarė įspūdis, kad sovietų karo vadovybė ruošia
si ne tik “išlaisvinti” visą Ogadeno dykumą, apgyvendin 
tą somališkai kalbančių aviganių, bet jie takosi ir prie So- 
malijos uostų. Ypatingai daug sovietų laivų atsirado iš
kyšulio srityje. Prezidentas Carteris, nepasiiuošęs karo 
veiksmams, pasiuntė vieną Amerikos kreiserį iš Vidurže 
mių jūros j Rago iškyšulio vandenis. Už savaitės jis tu
rėjo pasiųsti keturis JAV karo laivus iš- Indijos vandeny- 

j ne esančių karo laivų. Matyt, kad karo laivų pasirodymas 
Raudonosios jūros vandenyse sovietų karo vadų ir poli 
tiku, negąsdina. Nekreipdami dėmesio- į karo laivą atvy
kimą, soviet ųkaro vadai pradėjo puolimą dviejuose fron
to ruožuose. Persitvarkę ir susigrupavę, kubiečiai bus 
siunčiami Į kitus frontus. Kiekvienam aišku, kad strėlė- 

Į mis ir senais šautuvais apsiginklavę somaliečiai nepajėgs 
sutabdyti sovietų tankų ir juos sekančių Kubos kareivių..

Kaip, Mogadiske, Belgrade ir Washingtone kiekvie
nam darosi aišku, kad rusai sumuš somaliečius ir priė
męs visam kraštui pulk. Mengistu diktatūrą Sovietų vai 
džia galės išnaudoti ne tik Abisinijos žemės turtus ir pa
čius neturtingiausius krašto gyventojus. Tito žino, kad 
pačios Etiopijos karo veiksmais reikalas- nesibaigs-. Sut
raukti sovietų karo laivai, aviacija ir kareiviai veršis į 
Somaliją ir užims svarbią Raudonosios juros strateginę 
poziciją

Iš Rago iškyšulio rusai galės kontroliuoti visus lai
vus, atplaukiančius ir išplaukiančius iš Persijos įlankos. 
Jie galės kontroliuoti ir išvežimą aliejų bei degalus. Ka
ro atveju, rusai užims Persijos įlanką,pati didžiausią de
galų šaltinį. Jugoslavijos diktatorius Tito, pamatęs sovie
tų kėslus, atskubėjo į Washingtoną, kad galėtų įspėti pre 
zidentą Carterį apie artėjantį sovietų karo jėgų pavojų. 
Jis nori įtikinti prezidentą, kad imtųsi žingsnių sovietų 
kolonializmui sustabdyti. Tito žino, kad Jugoslavijai bus 
daug sunkiau išlaikyti nepriklausomybę, jei rusai kont
roliuos Persijos įlanką Tito bijo Amerikos ir Sovietų Są

jungos susikirtimo. f

Sen. Baker, respublikonų partijos vadas- senate, pa-; 
tarė prezidentui Carteriuf tuojau pasiųsti ultimatumą 
Sovietų Sąjungai ir Castro valdomai Kubai, kad tuojau 

Mariam tapo likusios “džergos” vadovas ir nuvyko Į Mask'sustabdytų karo veiksmus Etiopijoje. Jokia vyriausybė
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Somalij os reikalai komplikuojasi
Amerikos lietuviai labai atidžiai sekė paskutiniu me

tu visuomeninę Etiopijos gyvenimo raidą. Ištisus du tūks 
tančius metų kraštą valdė imperatoriai, patys praturtė- 
dami ir užimdami kaimynines žemes. Ilgiausiai kraštą, 
valdė imperatorius Haile Selasie, kuris protestavo prieš, 
Mussolinio karo jėgų įsiveržimą į Abisiniją, sulaukė Mus-; 
solinio “imperijos” žlugimo ir laimėtoju įžengė į Adis 
Abebą. Visi žinojo, kad-krašto gyventojai labai skurdžiai 
gyveno, kad provincijas valdė feodalai ir visas kraštas 
buvo labai atsilikęs.

Krašto gyventojus, kaimynus ir visą pasauli nuste
bino Abisinijos, dažnai vadinamos Etiopijos vardu, ka
riai, suėmė imperatorių Selasie, neišleido jo iš vienų rū
mų, sudarė kariškių grupę, vadinama “džerga” kraštui 
valdyti ir būtiniausioms reformoms pravesti. Vadinamas 
“džerga” pravedė žemės reformą, pagerino žemės darbi
ninkų gyvenimo sąlygas, bet didesnių pakaitų krašte jie 
nepajėgė įvesti.

Imperatoriaus teisės suvariusieji kariai ne visais 
klausimais sutarė. Vieni buvo linkę eiti prie Vakarų Eu
ropos demokratinės santvarkos, o kitiems netaip atrodė. 
Namų arešte laikomas imperatorius patyrė apie visos ei
lės jo giminaičių ir artimiausių bendradarbių sušaudy
mą. Buvo sušaudyti keli “džergos” nariai, nepritarusieji - 
griežtoms bausmėms ir neapgalvotoms reformoms.

Didžiausią susirūpinimą sukėlė praeitų metų pava- . 
sari įvykęs liberalinių ir demokratiškai nusiteikusių “džer 
gos” narių išžudymas. Buvo nušautas jos pirmininkas ir : 
visa eilė kitų karių. Iš šimto “džergos” narių, rudenį teli- . 
ko tiktai 60. Džergos valymas vyko pagal Maskvos agen
tų patarimus. Atrodo, kad sovietų agentai mokėjo priei
ti. prie sprendimus darančių “džergos” narių ir įtikino 
vieną grupę išnaikinti demokratinius elementus, jeigu , 
nori pravesti “reformas” ir gauti Sovietų Sąjungos pa
ramą.

Daugiausia opozocijos karių išžudęs pulk. Mengistu I 
J •_  j _ _____•___ ui*__ n___ i___ ' __ _i • ir__ ’

Čikaga gali džiaugtis gražiais pastatais, čia matomas Grant Parkas

v. KAROSAS

ULTLTOS
nukreipta prieš patį despotizmą 

LAISVINIMO PROBLEMA Kaip anuomet, taip dabartyje — 
dešiniajame sparne reiškiasi kon 

(Tęsinys) k servatyvus nuoseklumas prisi-
denrinti prie esamų sąlygų, gi-

Savo atsišaukime į pasaulį jau ją... ir tiesiog į visas valstybes’’ nant savo teises ir pozicijas, tai 
nieko nekalbama apie Amerikos (t. p.kairiajame sparne dominuoja 
imperializmą, apie liaudinės ar j Panašių reikalavimų neran- jaunuoliškas revoliucinis užsi- 
socialistinės Lietuvos atstaty- ’ dame LKB Kronikoje ar pogrin- mojimas sugriauti despotiją, ne
iną, bet pabrėžiama, kad “vie- j džio Aušroje, kuriose dominuo-1 sįvaržant skambia retorika ir 
toje budelių garnizonų atsirado! ja gynimosi pozicija prieš ateis- nesiskaitant su realistiniu gali- 
rakėtinės aikštelės... kad Lie-jtinį ir rusifikacijos spaudimą, mybių nuoseklumu, 
tu vos žemė Maskvos strategams3 ~ 
yra vakarinis Sovietų Sąjungos 
forpostas... kur karinio konflik
to atveju Baltijos krašto žmo
nės yra pasmerkti mirti— LRIF 
kovoja už taiką ir laisvę,, kuria 
remiantis, pasiima visą atsako
mybę už vedamą išs:vadavimo 
kovą... Reikalauja išvesti SSSR 
ginkluotas pajėgas... įvedama 
SNO ginkluota kontrolėj kol lie
tuvių tauta, išspręs savo krašto 
valdymo formas’". (Pogrindžio 
\ arpas No. 4). •!. x* j ~ uieso-

šiuo savo atsišaukimu LRIF [ bolfeviknweiu — desimosKis sro savo val<Jdoa„ Tė.
kreipiasi — “Į pasaulio katalikų' vės pasitenkina- pasyviu past- vynės Sargas 1899 m Nr 1) 
centrą Vatikai^ - Kristaus Vie pn^mmu okupantui ir despo- Visai 
tinfnką Popiną Paulių VI, į; tjai, kai- tuo-tarpu kamosio&sro musij laiku IJetuvos kataliku 
Suvienytųjų Nacijų Organizaci- vės išeina su- kovinga ideologija ^^3. ‘ pagrindiQia^e jos-

organe, skaitome: “LKR įtronfka 
Carteris negali siųsti ultimatumo, o vėliau nieko nedary- susl’Pmnfi *rba
tL Po ultimatumo privalo eiri gnezti veiksmai, o jeigu kefti vfešuinon ^įmų pažei- 
prezidentas nėra pasiruošęs tokiems karo veiksmams, tai dimo faktus, kad jie butų pa-- 
ultimatumas nieko nepadės. Reikia neužmiršti, kad so- taisyti. Tokiu būdu LKB Kro- 
vietų agentai yra labai gerai informuoti apie Amerikos nifea kad nekenkia vi- 
pasiruošimą karo veiksmams. į suornenei ir tarybiniai santvar-

Savo laiku sovietų vyriausybe pavyko primesti ko-,ni^a
munistinę valdžią Angolai. Krašto gyventojai dar tebe-, .Lydinant dešiniojo ir kairio'- 
veda kovą prieš komunistinę mažumą, jie vietomis puolio sparno- ideologinius skirtu
ką ir šaudo Castro kareivius, dabar einančius okupanto,mus ir politinės veiklos priešri- 

.pareigas pačioje. Angoloje, bet rusai kontroliuoja ne' tik ^mus, lietuvių tautoje, tiek šia- 
,Angolą, bet ir jos pakraščiuose esančius vandenis. Por-|Pns.hek ianaPus- y15? laiką vy- 
tugalai tvirtina ,kad jie panaikino kolonializmą Angelo-Į2kurį'lSų

(Bus daugiau)

Ten pasakyta — “Aušra nesie
kia politinių tikslų — sukelti re
voliuciją ar gražinti kapitalisti
nę santvarką. Jos uždavinys ir 
sunkiausiais laikais gaivinti lie
tuvio dvasia, ugdyti tautinį su- 
sipratimą, tautos dorovingumą,. 
skatinti visokeriopą v pažangą, 

į Lietuvių tauta išsilaikys, jei bus 
kultūringesnė už pavergėjus”. 

' (Aušra, spalio men. J975. Nr.f.
šioje vietoje turėsime pada- 

ryt! labai svarbias išvadas. Kaip kau] sm
dT\metU’ teP pripažįsta Rosijes Cieso-

j Caristinėje gadynėje šią istc 
rinę tiesą geriausiai pavaizdavę

• kan. J. Tumas-Vaižgantas, iš
dėstydamas katalikiškos Lietu
vos credo Tėvynės Sarge ‘‘poli
tišką Lietuvos neprigulmystę 

_ L_ j už tuščią svajonę ir 
prieš aną išreikštą neva Lietu
viškos Social-Demokratiškos par 
tijos išleidžiamose knygelėse at
virai protestuojame... “Sargie- 

o su jais ir visa konservą-

ją. tuo tarpu ten įvestas sovietinis kolonializmas: Rusai 
vą aiškintis apie padėtį. Kokius pažadus pulk. Mengistu neturi teisės apginkluoti ir siųsti karo jėgų į beginklę j mano, kad jiems pavyks tas pats padaryti Etiopijoje. Jei- 
pažadėjo sovietu valdžiai, tuo tarpu nežinome, bet kas-Į valstybę ir primesti valdžią krašto gyventojams. Ar ul-'gu amerikiečiai rusų nesustabdys Etiopijoje, tai komu- 
dien vis labiau aiškėja, kad sovietų valdžia, anksčiau par- timatumas priverstų sovietų valdžios žmones sustabdyti nistai ras priemones kitoms išsilaisvinusioms tautoms pa 
davinėja ginklus Somali jos partizanams, norėjusiems karo veiksmus Ogadeno dykumoje — tuo tarpu neaišku, grobti Amerikiečiai privalės uždrausti rusams pavergti 
atsiimti prieš kelis šimtmečius etiopiečių pagrobtas So bet jis turėtų vesti Į karo veiksmus. Prezidentas etiopiečius ir somafiečius.

xxouux X i/txoco apgumiuvu ix VA JXtLLU | UegJLLLKię į

Į valstybę ir primesti valdžią krašto gyventojams. Ar ul-'gu amerikiečiai rusų nesustabdys Etiopijoje, tai komu

Rašo Dr. A. J. GUSENAS

Veneriškos ligos-
(Tęsinys)

1976 metais vien <ik Chicago]e buvo užrekorduo- 
ta 6.375 jaunuoliu, užsikrėtę sifilio liga. .Jie užsikrėtę įžia po visą kūną. Opoje pasirodo daugybė knibž- metus išleidžia apie 37 milijonus dolerių gonno- 
ta liga, lankydami vidurines mokyklas. •’ ’ ” *’

Itoard of Health Chicagojc surinkti duomenys ro- kaulus. Po tūlo laiko opa apgyja, bet randas palie 
do, jog 1976 metais veneriškomis ligomis susirgimu į# amžinai.
užrekorduotai 65.812. Daugiausia susirgimų — jan-i a .. ... . _ _ .
nuolių tai e 18 ir 21 amžiaus metų. O kiek jų nebuvo . , Antroji Sifilio Stadija pi asideda, kai ant gld- 
užrekorduota? Sveikatai tirti centrai sako, jog susir- plėvių SUSlforDTUOja dėmių, kūnų klastai 
girnų veneriškoinis ligomis buvo 110.541. O kur kili,rausvl ir Pat]nS- T.okl<>s demes pastebimos burnos 
miestai? .ertmėje, po liežuviu, apie migdolus, ryklėje, ant

; lūpų ir dantų danteną
Sveikatos (yrimų centrų statirlikų duomenys ro-j žmogUS užkimšta, balsas būna šiurkštus. Klau-

' Sifilio eiga dalinama į tris stadijas. Pirmoji vos tik jaunyste pražydusius ir daugį nuvaro net 
'— šankeris. Ligonis nieko nejaučia, tik po 4-6 sa- ir į kapus. t
; vaičių pasirodo gabenis, kuris pavirsta opa. Au-j Dr. S. J. Kraus, investigatorius U.S.P. He- 
j diniai apie jį parausta, pabrinksta, sukietėja. Opa alth Center for Disease Contrl in Atlanta. Odos 
sunku gydyti, vaistai jos nepaveikia. Skausmai gydytojų suvažiavime Palmer Hanse Chicagoje 
prasideda vėliau, kuomet ligos bacilos pasisklci • 1 pasakė štai ką: Nūdien Federalinė valdžia per 

dančių bacilų, kurios naikina odą, audinius ir net[rhea ligos sutramdymui, norėdama nuo jos žmo
niją apsaugoti, o ypač jaunuolius ir jaunuoles.

Sveikatos tyrimų centrai apskaičiuoja, jog 2 
milijonai ir 500 tūkstančių kasmet yra naujų su
sirgimų gonnorhea liga Amerikoje, daugiausia 
tai jaunuoliai

Dr. Arnold L. Schroter, profesorius odos ligų 
Mayo Graduate Shoool or Medicine Rochester, 
Minn., kalbėdamas odos ligų gydytojų suvažiavi- 

‘ praeitais metais
860.000 susirgimų gonnorhea 

‘liga. O apie 3 milijonai nebuvo užrekorduota. Li- 
|ga dauginasi kasmet po 15 procentų.

do. jog šešiobkmetės mergaitės jau turi lytinius san- 53 atbunka. Gleivinėse plėvėse pihia spirochetųj me Chicagoje, pasakė, 
tykius su berniukais. Baltaveidės šešios iš dešimties, Tokie ligoniai labai pavojingi, nes lengvai užkre-lbuvo užrekorduota 8o( 
o juodveidčs.net devynios ir dešimties. t čia nekaltus žmones.

lodėl jjonnorhea ir sifilio ligos žengia šuoliais j . . . , ... ... .. 1 ga dauginasi Kasmet, po 10 procentų,
pinnvn. Sifilis atnašauja beprotvstę, širdies sutriki- dviejų 3T daugiau fihstų prasideda tieciojl ... , , A. __
mus ir - mirtį, gomiorbea teikia apakimą. įsifilio stadija. Kūno paviršiuje pasirodo mmkš-) Gydytojai bando pagydyti 75-tą procentą ser

Federalinės valdžios tvrinėtojų surinktos stalls-,tos, išpuvusios, įvairaus dydžio opos — žaizdos. |gandų veneriškomis hgomiK Jre užrekorduoja 
tikos rodo štai M: 4 milijonai mergaičių tarp 15 ir loj Sifilio bacilos višką Sudoroja, O pasiekusios|
metų amžiaus palaiko lytimus santykius, o 2 mil i jo- dirksnių smegenų centrus greitai protą paveikia J rimų centrams. Daugis, is sergančių nebenoru jog 

■ o v ’-io;a koritraseptyvns. Vienas milijonas tampa'ligonis Įgyja įvairių įvairiausių manijų ir net iš- 
nešc ios. tCS.tOO gjmdo su labai sunkiomis socialinė-,protėją 
mis pasekmėmis, o apie 300.000 darosi abortus. } Sifilis ir gonnorhea yra dvi bjauriausios ir

Tai ir visai ; -nuostabu, jog veneriškos ligos tar- - pavojingiausios ligos ne tik Amerikoje, bet ir vi- 
pt jaunuolių pliaia ir jos šuoliais net žengia pirmyn! same pasaulyje. Jos pražudo milijonus jaunuolių

tuoja
vien tik l&-tą procentą priduodami sveikatos ty-

jų draugai arba jų šeimos sužinotų apie ligą
Būtina pasakyti, jog abidvi figos nėra taip 

lengvai pagydomos, kaip kas mano!
Brangieji, saugokimės veneriškų ligų. La-, 

biausiai saugokime jaunuolius ir jaunuoles. Jiems

išaiškinkime,, prie ko priveda lytinių santykių 
gašlumas ir lankymas prostitucijos urvų!

Pabaiga

Rašo Dr. A. J. GUSENAS

Medicinos ir odontologijos plėtotė
Būtina žodį kitą pasakyti apie Romėnų laikų 

mediciną, odontologiją ir meną kurie buvo aps
čiai išpuoselėti. Romėnų dantyse spindėjo, aukso 
lydiniai, nes jie mylėjo estetiką — grožį burnos, 
labiausiai moterų.

Manding antrojo amžiaus pabaigoje Romos 
imperija pradėjo irti ir griūti. 0 410 metais D. 
Alarikas su barbarų gaujomis užpuolė ją ir su
griovė. žlugo jos ištobulėjęs menas ir visa aukš
toji kultūra

Beje, barbarai kultūra nesiinterasavo, a pir
mieji krikščionys rūpinosi vien tik dangiškuoju 
negu žemiškuoju gyvenimu.

Medicinos, odontologijos, ir meno mokslų rai
da sustojo ir nepajudėjo iš vietos, prasidėjo tam
si, ilgą tūkstančio metų juodoji naktis. Vakarų 
pasaulis nutraukė ryšius su mokslą menu ir kul
tūrą kuri buvo sukurta ir išpuoselėta graikų ir 
romėnų.

(Bus daugiau)
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DR. K. G. DALUKAS 
4M.U8ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 Sn. PuU»W ii (Cr»wf®r4

Bu'Mins). T«L LU 5-6444 
’’Tonius pagal susitarim*.

lt' ae'-.siliepia, skambinti 374-8004

DELFINĄ TRIČIENĖ

Knyga, apie kurią nekalbama

INKSTŲ (R ŠLAPUMO TAKŲ
* CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center^ 

860 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Dirbame, valgome, linksmi- baisas sako eiti šen, riti ten. o 
narnės. Tuo pačiu melu lieja
si malinusių žudomų kūdikių 
kraujas— Išdidinai demonst
ruoja homoseksualai... Pros li
mit's organizuojasi į unijas... 
Pasaulio spaudoje vis dažniau
pasirodo užuominos, kad vy- vargiai kalbės, nes tai lyg pirš 

Įbestas į ciniškai besišyp- 
laiku dvasios” veidą: 

“Tu esi denxxias! Tavo vantas
Melagis! Tavo pa si vadi irimas 
“šij laiku Dvasia yra melas 
nes tu senesnis už pasaulį. Tu 
an Adomui ir Ievai siūlei tą 

patį, ką ir šiandien — žinoji- 
! mą. Ir sąlyga štatai tą pačią 

atmesti Dieva”.

“ten” vėl tie patys kiauri til
tai, švyluojantys “bridges”, be 
galo, be krašto...

Ir štai tame košmare pasiro 
dc religinė knyga, apie kuri 
kaUitikv spauda nekalba ir

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

LW S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
V ALA* DOS: 3—9 darbo dienom jg ir

Tol: 562-2727 arba 562-2728

TEI-------BE 3-5893

PR. A B. GLEVECKAS 
gyhytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
4618 W. 71 St. T«L 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą. Uždaryta tre>

.ujlEUaAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—7 vaL vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.; 448-5545

Dit VIT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8<ndra praktika, spec. MOTERŲ ligoL 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tek PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., antrad., Trecia d 
ir penki. 2-4 ir 6-8 va)- vak. š^tadie- 
ziais 2-4 vai. popiet ir kitu laiki j

*esnio amžiaus žmonės nebeiš
gyvena pilnai gyvenimo džiau- santį 
»smo, tad ar negeriau jiems, jei 
jie... būtu be skausmo užmig- 
’oim! Kaip paklydę šunys.. 

Tuo pačiu melu plečiasi, arti- 
tasi komunistinis maras, nai- 
vindanias- visa, kas dar gere 
pasaulyje.

Tai vadirjuiUjl “laiko dva-i 
»ia”, vienoje rankoje Laikanti, 
alyvos šakelę, kiloję — laik-’ 
odį, kuris nepaliaujamai tik-Į 

si: taika, taika, taika, šex, dė- 
tenlė, detente... Tuo tiksėjimui 
pulsuoja veik rišo pasaulio! 
valstybės įstaigos, mokyklos, 
net bažnyčios... f

Galingoji “laiko dvasia”, ne
užmiršo nė mūsų tautinės gru
pės. Lietuviai žmonės ramūs 
todėl “laiko dvasia” neatėjo su 

jžudyn ių ir homoseksualizmo pa i 
Įsiūlymu, bet pagyrė mūsų “kultu 
ringumą” bei sugebėjimą skai
tyti “laiko ženklus” ir įžengė 

mūsų tarpą taikos, kultūros 
Į ir meno vardu... per vienuoly- 

m ir katalikiškų organizacijų 
duris! “Centruose’' ir “židiniuo 
:e” sutiksėjo laikrodis: taika, 
taika, sex, sex, detante, deten-] 
te... Garsiau ir garsiau^. Sus
tiprėjo ryšiai su Lietuvos oku
panto atstovais. Katalikų spau

Į doje ir veikime .

Ji« paliko Lietuvą 19+4 m.Dagys

Pastaba: Plokščiabandės tinka 
ne tik užkandžiams, bet ir prie 
sult'nių ar švarių barščių.

Kiekis: 15-20.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KflIKSCIONIUI

"Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio Ir mano Tėvas ii myias, nes p*s 
{{ ateisime ir apsigyvensime**.— Jono 14:23.

Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie. kurie miega, miega nak
tį. bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliepia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirtias*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

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

pagal susitarimą.__________

M ŠltElKiS, O. P.
OHXHOPEDAS-PKOTEZ1STA2 
^paritai - pr^ezai. Med. ban-' 
lažat Speciali pagalba Ljjonn 
Azdį Supports? ir t t.

aWO West b8rd St, Chicago. 1 IL 6062$ 
T>l«(.: PRatpact 6-5084

4 Gėlės visoms progoms
UEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiu 

krautuvė. ' 
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oalr Lawn 
Tai. 499-1318

---- ---- ------------—

TVIRTA SEIKATV

' Atkelta iš 2 psl.» —
pieno 2% riebumo, 4 oz. mie
lių, šaukšto Safflower (cold

•myga parašyta kun. J. Bal
kaus ir vadinasi “Du dvasinių 
būtybių pasauliai”. Sūduvos 
1 Ėdyklos pratartyje sakoma: pressed) alyvos, puoduko su- 
“Čia visiems suprantamu būdu kapotų svogūnų, 3 šaukštai su- 
pristato skaitytojui neregimą- kapotų petražolių (petruškų) 
jį pasaulį teologinėje ir isto- lapelių, H šaukštelio druskos, 
rinėje šviesoje”. Ne eilinio sk'ai 
lytojo darbas tokio turinio 
knygą apibūdinti ar negrinėti, 
todėl ir apsiribosiu tik trum
pom asmeninėm pastabom. 
Jau seniai tikintieji jaučia re
liginių knygų badą, ypač to
kių, kurios būtų lengvai skai
tomos ir visiems suprantamos. 
Modernūs kunigai groja, dai
nuoja. fotografuoja. į pamal
das įvedami įvairūs pakeiti
mai, visai nepaaiškinant kodėl 
ir ar Bažnyčia tai įsako, ar 
pataria, ar tik leidžia tam tik- 
rosse aplinkybėse. Visa tai ti
kinčiuosius tik demoralizuoja, 
o jaunimą atitraukia nuo pa-

Bendruomenininkams 
patarimas

Nelaiminga ta mūsų bendruo
menė. Nepritaria jei visa vi- 

na pienų sumaišyti. Miltus, drus* suomenė, todėl, kad Europoje
Darbas: Mieles, medų ir drung

Mažeika S/Evans

išnvko Tiba raP5jų ir vyresniųjų. Kat. spau d . ’ w I * * U • • •
gėrio ir blogio, įsipilietino dvi-į 
veidiškumas ir melas, mat la-j 
viruojania tarp skaitančių “lai
ko ženklus’’ “kultūrininkų” ir 
tikinčiųjų minios, kurios pini
gine parama desperatiškai rei-> 
kalinga. “Pažangiems” vienur Į 
liams ir bendradarbiautajam? 
su “kraštu

organizuota, kurta ir į Ameri
ką atvežta.

Kas senųjų lietuvių buvo su
kurta, jie panoro išgrobti visą 
turtą. Jie panoro panaikinti 
draugijas, klubus. Bendruome
nės vyrai manėsi vadovais būti. 
Tų vadukų norai neįvyko. Vi- 

žolės sukapoti. Baltymus išplak i sai kitaip jiems atsitiko, ponai 
ti. Į iškilusią tešlą sudėti 1 šaukš 
tą alyvos, išplaktą baltymą ir 
petražoles. Išmaišyti iki vieno
dumu ir dėti šaukšteliu kupste
liais, paliekant atstumą kilimui, 
į išteptą riebalais formą. Leisti 
kilti apie 20 min., ar iki padvi
gubėjimo. Kiekvieną apibarsty- !
ti svogūnais ir kepti gerai įkai Bobelis. Tvirtas, drąsus lie- 
tintoje orkaitėje 20 min. į tuvis kaip ąžuolėlis: -Surėmkim 

_________ j petis į patį padėkim visi. Lais'- 
4 vę atgavę tuomet būsim links
mi.

I Ponai ir ponios meskim tą iš
didų “aš”.. Pripraskim prie žo
džio “mes”. Ir beržo šakelės su
rištos į krūvą, neperlaužiama

ką su mielių skiediniu sujung
ti ir gerai išmaišyti. Tešlą tarp 
delnų gerai ištrinti. Sudėti į bliu 
delį išteptą alyvą ir leisti kilti 
apie 20 min. iki padvigubėjimo.

Sukapotus svogūnus su 
šaukšto pakaitintos alyvos su
maišyti, bet nekepinti. Petrai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

vadai aukštai neiškilo. Vžtad ir 
bendruomenė skilo. Seni Ame
rikos lietuviai vieningai išauk
lėjo Altą, Balfą laimingai. Bu
vo vyrai Šimutis, Grigaitis ir 
Vaidyla. Jiems pasitraukus jų 
vietoj kiti yra.

Jų vieton atsistojo priešaky

EUDEIKISDAIMID
SENIAUSIA IR DID2IAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA-

GAIDAS
dėta religinės minties turi sxi 
mikroskopu ieškoti. Ta dalis 
kunigų, kurie dar rienusilen- 
kė ‘“laiko dvasiai’, perkrauti 
pastoraciniu darbu, pervargę. 

Tokiai padėčiai esant pra
dedama užmiršti net tikybos 

į moksle pagrindai įsigyti nio- 
džiaugsmingai plo-į kyktose. J. Burkaus knyga daug 

į an t į išeivijos literatūrą, įžy ! ką primins ir papildys. Pats kny
gos pavadinimas rodo, kad čia 
bus nubrėžia riba tarp gėrio 
ir blogio. Tokios išsamios stu
dijos apie gėrio ir blogio dva
sias. jų įtaką žmogaus g>^*e- 
nimuu rodos, neturėjome. Tie
siog stebina gausia literatūros, 
kuria autorius naudojosi šią 
stadiją rašydamas, čia skai
tytojas ras ir apie liturgijos 
pakeitimus, nukrypimus nuo rąją vertę savo laiku spręs Kat.
Bažnyčios mokymo, komuniz- Bažnyčia, kurios sprendimą esu ]ufė užtekės, 

pasiruošęs paklusniai priimti.!.- 
nors jis kartais prieštarautų* 
mano išreikštai minčiai ip pū
dą rytoms išvadoms”.

Knyga skaitytina ištisai, nes 
tik tada paaiškės jos prasmė 
ir paskirtis. Tik tada skaityto-' 
jas kaip milžiniškame ekrane 
pamatys gėrio ir blogio kovą 
visoje išganymo istorijoje ir 
save, žmogų, išgy venantį skau
dų bandymo laiką, kurio šir
dyje vyksta pačios didžiosios 
grumi v n ės.

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

giavo p remi joiHjpasi puošę en
kavedistas ir prostitutė!

Lietuviai katalikai liko be
veik be vadų, pasimetė. Vieni 
šliejasi prie religinių sektų, 
kiti karštligiškai ieško ste-
buklų.

Gyvenimas pasidarė pana 
šus į košmarišką sapną, kada 
eini, eini sulūžusiais tiltais, o 
apačioje kunkuliuoja verpe
tais juoda gelmė. Paslaptingas

mc siautėjimą, moralinį nuos
mukį ir ft. ‘‘Laiko dvasia” pa-į 
rodyta be kaukės* I

Knyga pailiustruota į sykių 
aprašymais apie" demonų ap
sėdimus bei gerųjų dvasių ap
sireiškimus. Katalikų Bažnyčia 
yra labai atsargi antgamtinių 
reiškinių atžvilgių, todėl auto 
rius knygos pradžioje duoda 
šį pareiškimą: ’’Laikydamasis 
pop; Urbono VIII ir kilų po- buvo užtikrinta >inant |U0 kelin 
pienų nurodomų čia viešai pa Xedirbkini tautos priešui ko- 
reiškiu-. kad šioje km goję a j>- inunI*SĮUj, ka(j Lietuvos kovūnus 
rašyti įvykiai yra remiami ir{ r Sibirą vežtu . i
vertinami daug grvnai. Meskim tą išdidų “visagalis’
žmogiškuoju liudijimu, o tik- bukim visi broliai sesės

“mes”. Tada mums skaisti sau- 
__  _____ , nebus šnairavimų 
;r peštis nereikės.

Juozas Paliepiškis

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

rištos į krūvą, neperlaužiama 1 
šluota būna. Nesididžiuokit, kad 1 
esate mokyti. Vargšai bemoks-į 
liai mokėjo dirbti. Bemoksliai 
berneliai ėjo kariauti 1918 m.! 
Lietuvai laisvę gauti. Motinų 
ašaromis, sūnel’ų krauju laisvė

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

» l(U'

VVA." ih
ri'F H i N ERAI HOMJb

Fruit-Filled Fantasies
^ustrivrimt'

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairig atstumu.

ANTANAS VILIMAS
1 Tai. 376-1882 arba 376-5996

KAZIMIERUI PLĖNIUI

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apa rauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M, 

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

_ial ryto.

Vedėja Aldona Deukua 

Telef.: HEmleck 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. ILL. 60629

Mielam draugui

make people

Enjoy the fruits of summer’s labor — with a delectable soar 
cream dressing. Simple to make and delicious to seneų it’s e 
fantastic accompaniment to a platter of fresh fruit — grapes, 
straw berries, cherries, apples, pdsme, pears, pinwipple, apricot 
sad kiwi.

Developed by home economists for Merton Salt Compeer, 
the dressing’s quick, pick-me-up flavor comes from a combina
tion of brown sugar and Mortoo*Natore’s SeasonAeaaomag 
blend.

Other salad tips? To please the eye as well as the taste buds, 
nry eoler, shapes and tiaes of different fruits (oc vegetabta) 
co the serving platter.

To prevent cut fruit from discoloring, dip slices or vedgM 
of apples, peaches, nectarines, pears and some plums In Xexaaa 
Juice.

• Sour Cream Dressing for Ftesh Fruit*
1 (8-ounce) carton sour 

cream
46 eup finnly peeked

brow sugar

H tea«poon Mortoa '

'533 . 71st
»ei GRovehill

Street
£-2345-8

• 4lu oOth Avė., Cicero
Telef TOwqAaII 3-2108-3

(RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
\IKŠT£ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Lietuvių Nat. Democratic klubo na
rių metinis siisn-ciirtmas įvyks tre
čiadieni. kovo 8 d., 7 vai. vak. šauliu 
namuose, 2417 W. 43 St. Po susirin
kimo bus vaišės.

B. Žemgulis, p rot. rast

' R! AI 

kica^O‘ 

ietuviv 

-aidotuvių 

Hrertorią 

Associacijos

aiMBULANCI 
PATARNAVl 
MAS DIEN4 

»R NAKTJ

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS AL PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

$307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-3401

BUTKUS ■ VASAITIS
t4Ab So. 50th Ave^ Cicero, £1L Phone: OLympic 2-1003

mirus,

didelio sielvarto prislėgtus: žmoną Sofiją, 
sūnus — dr. Rimvydą ir Liucijų su šeimomis, 
brolį Aleksandrą su šeima, brolį Antaną ir 
seserį Juzefą su šeima, svainius — Leoną ir 
Stanislovą Kazlauskus, ir kitus gimines kartu 

liūdėdami nuoširdžiai užjaučia

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
‘31H So. LITUAMCA AVĖ TeL: YArfi 7-1138-1131

STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTC7

4424 WES1 69tn STKEE9 Krpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLaCE Vii Tini* 7-667J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palo* Hilla, fL 974-4411

Angelė ir Pijus Venclovai, 
Aušrelė ir Henris Guckel, 
Vita Liaudanskienė 3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1111
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Nepriklausomos Lietuvos laikais statyti žemės banko rūmai

VAJOS

Juozo šmotelio

BRIDGEPORT AREA

REIKALINGA ŠEIMININKE

fĮVARDI m VARDAS

MAUJI

10 d.
10 d
10 d.

tęsimo proga. Julius Fetingis 
Vytautas Gutauskas atsiuntė

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 irta 737-8534

7114 S. Campbell Are.
Chicago, UI 60629NAUJIENOS, 

1739 South Hahted St 
Chicago, HL WM

LAIKRODŽIAI Ir BRAMGBMYBU

Pirdavtmai ir Trisyauu ‘ 
U44 WIST AM STRIKT

RMvbHe 7-1W

l<ail Frank Zapolls 
Įommi w.nm st

GA 4-1654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

wanted companion to share meals 
and help arthritic elderly woman with 
cleaning and errands. 2 days a week. 
Prefer Lihtunian speaking. Car helpful

Namai, tom* — Pardavimo! 
REAL ESTATE FOR SALE

nas, V. Janulis, P. Kasperavielu
tė, Alfonsas Kizlaitis, Vincas 
Karnočius, V. Kacienas, Tomca 
Makovic, E. Miekaice, Antanas 
Murauskas, Teresė Pcckis, B. 
Petrauskas, P. Pikčius, J. Rūbas,

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* mlasto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose «roltf ga
rantuotai Ir sažInlngiL 

KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 
4358 So. Washtenaw Ave.. 

Tol. 927-3559

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS f

greičiau jie susipras,, 
tuo bus visiems daug geriau ir 

---  _ i. Tuo 
tarpu linkiu Naujienoms - sėk-

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dvieju 

krautuvių mūrinį, namų su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.

_ Telefonuoti 476-2427.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDZINSKAS, Archtr Ai*-
CHcego, III. ėOm. Tok YA 741K

INCOME TAX 8UYKI 
4W K MflwM Tot Ž5M4* 
Trip pat daranti vertimai, flndnh? 
Bhdotimri, pildomi pilietybė pra

šymai ir kitokį blankai___________

$4 — Pr. Kasparas.
Po $3 — Ciprijonas Genutis, 

F. Kasparas, Zita Stukas ir K 
šubonienė.

gas išvaduoti iš Sovietų kalėji
mo - Ukrainos. ’psfcfiiatmta dr. 
Gluzmaną, nuteistą 7 metams 
už nepildymą KGB reikalavimo 
siųsti nurodytus asmenis į psi
chiatrines ligonines — psikuš- 
kas. Komitetą sudaro Ameri
kos gydytojai ir psichologai. Da
lis komiteto narių anksčiau yra 
dirbę Sovietų bei okupuotų kra
štų mokslo instituci jose.

' žinomas
jrųjų darbų rėmėjas,pratęsė be 
raginimo prenumerata, o savo 

Helen Arm olas, Ju-J gerus linkėjimus atlydėjo 7 dol.

KUKUOJA: Chfc»g*|e Ir Kanadofa metami — SMMt putei ww*y ** ĮIMA 
trim* mėn. — ttJC, vbmm min. 5X00. KI*om JAV mofams 
— S2A00, putai moty — SIMO, vienam mėn. — CM Užtlenlva 
W — S31J0 mefamt. SutlpaMnlmūl siunčiama trvafff atmaframl

Priloma naudoti iemlM mučlą atkarpą.

BRICKLAYER
- Experienced Mason 

For full’ time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits. 
Apply —

R. LAVIN & .SONS, INC.
3426 Š. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employe

P<» >12 Vaclovas Donis 
Stasvs Juozaitis.

Q _________<oL Natjlenti prentmerttal, FxMBeJtnio
T*Jau» prof* paremdama* BetuvifM spend*.

Q Vajan* prog* praiau N«njlenaa dvi aavaite* radpafi- 
nlmul nemokamai ir ba joidq Jriperdgojim*.

Gyventi atskirame kambaryje 

poros lietuviu bute Westchester 
apylinkėje.

Teirautis tel.

HELP WANTED — MALE 
DarWnlnkp Reikli

Po $15 — Dr. Bronė ir Vikto
ras Motušiai, Cicero Lietuvių 
Respublikonų partija.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas -į.

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

Gausus namų pasirinkimas
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

Po $50 — Onutė ir Antanas 
Dumčiai, muzikas Antanas Skri 
dūlis ir Beg. LB Cicero apylin 
kės valdviKi,

GORDON TRAVEL SERVICE 

Prudential Plaza 
Chicago, III. 60601 

312-644-3003

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. $64,200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas. 
63-Sa ir Narragunset. $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 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Di MIS IO - 
41—10 M? AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktu $91 pusmečiui ••twncbHH 
UabUMy apdraudimas pamlninkama 

Kreipti* f- ir 
A. LAURAITIS 

4445 Sa. ASHLAND.AVI.

Po $7 — A. Orvidas ir kun 
A. Rutkauskas.

Call evenings or weekends 

751-1960

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

Graži, 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 — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

NORIU PIRKTI iš privataus asmens 
dvieili* ar daugiau butu namą Mar
quette arba Gągė Pk. -apylinkėje. Real 
Estate agentai prašomi nesikreipti. 

863-3879

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
JUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

n-nnmintnkn^

4243 W, 63rd SL* Chlore 
TeL 767-0600.

WANTED REAL ESTATE 
Nori Pirkti

Po $1
lie Cieslak, Mikcį Degutis, K.'auka. Dėkui. Taip pat dėkui 
Kavaliauskas, Hasrieh Kirstein,! tos apylinkės tautietei, užsisa- 
Jonas Povilai-ka, S. Raudonis, Į kiusiai Naujienas vieneriems 
Bermu Rev ir SX.

— šiauliškių sambūris Toron
te ruošiasi sutikti buvusius Šiau
lių ir apylin kės gyventojus Pa
saulio Lietuvių Dienomis birže
lio 2S — liepos 1 d. Registraci
jos ir informacijas reikalais 
kreiptis: Dr. W. S. Mastis, Apt: 
20, 240' Durie ' St., Toronto, 
Ont M6S 3G7, Canada.

HELP WANTED — FEMALE 
Dartiftfnkly Rolkh

mės, o jų darbuotojams ištver 
mė>". Dėkui už laišką ir už au

Po $5 — A. Abraitis, Juozas 
Ališauskas, Viktoras Ališaus
kas, V. Bikulčjus, S. Dubauskas,

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MAROUrrri GIFT PARCELS SERVIC1 
13C1 W. Htti St, Chlcifa, HL «MM. — T»L WA M7J7 
M3 Sa. Chlc»r«, I1L «M0t, — T.L XS443M

V. VALANTtNAS

BALTAS SNIEGO P.ARKA S

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800. ' \ ‘

PALIKIMAS — 5 kambariu 18 me
tų mūras ir garažas. Įrengtas beis- 
mantas, centrinis oro šildymas ir Šal
dymas bei kiti priedai. Tuoj galima 
idfemti, 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. 
Pušu medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marquette Parke. Tuoj galite 
užimti, $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. *

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

MAINTENANCE 
MECHANICS 
For plant in heavy 

metals industry. . .
Applicants must have well 

rounded Tnerbanirar background of 
conveyor systems, overhead cranes 

hydraulk systems and other 
plant machinery- , 

Welding experience also required.

R. LAVIN&Š0NŠ, INC. 
3426 S. KEDZIE AVE.

An equal opportunity employer

Romanas Druktenis, Oma
ha, Nebraska, tautinių ir kultū
rinių organizacijų dalyvis bei vi 

Isuomenės veikėjas, kiekviena 
proga paremia Naujienų leidi- 

|nią. Dėkui už ankstyba prenu
meratos .pratęsimą ir ta proga 

Po $2 — Adelė Bulauski, J. atsiųstus $10 Mašinų fondui. • 
Čižauskienė, Stasvs Ivanauskas,* _ ™r . e TZ . ei i — Ben. Dunda, Cicero, III.,John S. Kociolds, Ah^ra Sko-I .

T .. el * j i • * % * ’žinomas verslininkas ir bend-pas, Valerija Skndulis, Petras 
Stoncelis ir V. Tikinus.

. “LIETUVOS AIDAI”
a, KAZĖ BRAZDZ10NYTĖ, 

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

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

Telef, - 778-5374

Viso gauta aukų $1339.
Ačiū visiem s aukavusiems ir 

rinkėjams.
Altos Cicero skyrius

SIUNTINIAI Į UETUV4
- MARIJA NORETKTENt

2808 West SL, Chicago, HL W62« • TeL WA 5-2787 
Didelis Mririnklmu jsto rOšlss tvalrlę peaHe.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ.

— G. Urbono įsteigtas ir re
daguojamas mėnesinis laikraš- 

j tis Speak l’p anglų kalboje eina 
jau ketvirtuosius .metus. Jį inie- 

| lai skaito pavergtų tautų kil
mės kanadiečiai ir" amerikiečiai 
bei kovotojai ir'veikėjai prieš 
komunizmą. Pastarojo nr. pir- 

i įname'puslapyje yra įdėta nuo- 
j trauka iš pabaltiečių demons- 
tradicijos Wasliingtone. Ten pat 
Alice Widener rašo, kad JAV 
prezidento oficialaus lenkų kal
bos vertėjo nesąmonės nėra at
sitiktinos. Vedamajame G. 
Lrbonas kviečia talkon prenu
meratomis ir raštais. Speak Up 
metams kainuoja $7.5, pusei me 
tų $4. Adręsas: Speak Up, PO 
Box 272, Station Toronto, 
Ont. M5T 2W2, Canada.

Jau kuru laikai aUpausdlntą ir galima gauti knygų rinko> 

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekao Abrose mygi aprašanti paxkutlnlq PO (IMLllDE) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 684 p«L Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių merijos Draugija.

Knygoje aprašyta, pirmas Chleagon atvažiavęs lietuvis, plmm 

kuriu viso buvo .12L 41 Teatro draugija. 48 
__ Lytimai Ir 314 veiklesniu toonlų Mografi- 

loa Duoti dokumentai katalMdšku socailistimų. laisvaminilkų tr 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, ikaitykloa, ban
kai ir kt

Norintieji tu knygą įsigyti, prašomi paraiyti ėekį arta Booay 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pariesti:

173> S*. Halsui 8U Cklear®, D. <MM

f AUJIENO0 Misija vtac lietirrtų desokratinea pupea, Tw beeina instita- 
rijas Ir ramia visų lietiniu bendruosius darbus bei tikrioa.

IAUJIKXOB atstovauja tytU^ Sėtuvių dauguma Mals ptrimetime, reto 
ribos Ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visienis įdomios, naudingos 
<r rrikilingoa, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie 
Ras yn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vatų kreipiasi J tisus Hetnyjui pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyrdflais užriprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinė tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
trip pat pavergtos Lietuvos ir jos faontų gėrovai, riekiant visuotino he

JUBILIEJINIU K
NAUJU SKAITYTOJI

NAUJIENOMS šiemet suėjo 83 metai. Knhrt tą 
Amerikos lioertę dienraščio steigėjus bei__ _
ttHf atiietort^ būtinas parrigas aafinaa lietirvybėe

<AUnOOE Mitai stati Ir

Povilai-ka, S. Raudonis, Į kiusiai Naujienas 
metams, bet pavardės prašiusiu 

Kai kurios pavardės labai sun J neskeU>ti.
kiai įskaitomos, tad atsiprašome j 
už netikslumą.

< BIRŽELIO 27 iki Liepos
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP.

Visos kelionės turės vienos dienos ekškursiją į Kauną. Visose kelio
nėse bus palydovai. Pirmos klases viešbučiai, trys valgiai į dieną. USSR 
vįza $15.00. Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir vėliau 
sugrįžti tuo pačiu bilietu- Užsisakant vietą reikia įmokėti $100 00 
rankpinigių.

Kaina iš Chicagos asmeniui §1,195.00
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

Marius K i e I a
6557 So. Tolman Ave. 

Chicago, III. 60629
r 312-^737-1717

— arta —

$‘U) Jonas Gužaitis, Ka 
ra!įtinai, Birulė ir Juo zas Sko 
rupskaL

Po $20 — S. Dubauskienė, Pe- 
trąs Dūda, Verutė ir Alfonsas 
Gailiai, J. S. Girdžiūnas, Vincas 
Kulbokas, St. Uepas, Irena ir 
Stasys Pranskevičiai, Apolinaras 
Skopus,’-Elena ir Antanas Tau#i-Į Jonas Dekeris, Mato DostaJ, Dun 
nai, Onutė 1Y Vincas Tikrievičiaijdienė, BrM Grebliauskas, Guse- 
Onutė ir Pranas ZaiLskai, Va- 
saitis — Butkus Funeral Home.

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus pradės margučių da
žymo kursus kovo 11d. 10-12 
ir 1-3 vai. Kursams vadovaus 
tautodailės specialistė Uršulė 
Astrienė iš Grand Rapids, Mich.

— Ajnerikos Lietuvių Tary
bos Visuomeninių reikalų komi
sija ruošia paskaitą ir nagrinėji
mą Lietuvos reikalu. Helsinkio 
aktų ir Belgrado konferencijos 
šviesoj Nę.\y;Yoi±o kultūros ži
dinyje kovo 18 d. 7 v. v. Pagrin
diniu kalbėtoju bus Algirdas X 
Kasulaitis iš Klevelando. Iš Či
kagos atvyks ir kalbės bei daly
vaus, diskusijose dr. K. Bobelis, 
dr. L. .Kriaučeliūnas ir dr. K. 
Šidlauskas: Simpoziumą globo
ja. Altos New Yorko skyrius.

x— Violeta Balčiūnienė yra 
Baltų Draugijos Bostone pirmi
ninkė, Draugijos ruošiamas es
tų pianistės Elizabeth A. Cox 
koncertas bus kovo 12 d. 3 vai. 
First and Second bažnyčios sa
lėje, 66 Malborpu^h Sb» Balan
džio 9 d. 3 vai. ten bus smuiki
ninkės Brigitos Pumpolyiės kon 
certas. Valdyboj įeina" šie lie
tuvių atstovai: Danutė Izbickie-4 
nė, Irena .Veitienė, Vytautas Iz- 
bickas, Česlovas Mickūnas ir Vy
tautas Žiaugra. /

— Committee to free dTi Se-

K. A. Salagubas, J. A. Sukackas, meninis, pareiškusiems norą sji 
Victoras Šatas, Mary tė Švedienė, sipažinli su Naujienomis bei ^ri 
Edvardas Šumanas, A. Tumosa, siuntusiems galimų skaitytoji 
Vjet Velw, Onutė Vyšniauskie- adresus, 
nė, Antanas Zailskas, Sigutė 2e-j 
maitienė ir ŠIA 301 kuopa.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

YUnfaxtolj 
fr NA brtzti taUllzdaką

Chicago > —

VjįfcNORMANĄ

26»S2i
■■ '^9

en-MM

Po $H> Onutė ir Au(*usti- 
Vasario 16 proza Altai aukojo: Aiokl[iii> S Beniulis. Sofija

ir Stasys Bernatax ičiai, Vincas 
Bigėlis, Natalija Bilitavičienė. 
Petras Bachas, E. B., Elena ir 
Mik. Ivanauskai, J. Ja k ubai t ‘s, 
Jonas Juškaitis, Zuzana Juške
vičienė, Pranas Kašiuba, Jonas 
Kimkirkas, M. Klikna. J. 1-a- 
šinskienė, Leray J. Lawniciak, 
J. Mikalauskas, K. Mickevičius, 
J. Mikulis. Stasė Norkus, B. 
Nov ckis, A. ir S. PaLioniai, 
Stasė Paulauskas, Agnietė Prač- 
kailienė, E. Purtulis, Antanas 

FJena ir K virinas 
Runimai, J, šabrinskas, Anta
nas Zumaras ir Kazys Žilėnas.

$9 — Antanina Masaitienė.

P. Kavaliauskas iš Bridget 
| porto apylinkės savo laiške4aip 
Įrašo: “Jau greitai baigsiu mano 
prenumerataAtai, kad nėšusTda> 
rytų jums išlaidų ir nereikalin
go darbo, siunčiu $50, kurių $33 
yra už metinę prenumeratą, $2 
už kalendorių, o likusius $15 
skiriu mašint| fondui. Aš skai
tau ir kitus laikraščius, tada ži- 

I nau, kad be Naujienų vistiekne- 
j žinočiau, kas tikrumoje vyksta 
Čikagoje ir kitur tarp lietuvių 
bei jų organizacijų. Jų vadams 

|ir nariams reikėtų atkreipti de
queue Parko atsiuntė •$/ auką( mesį į Naujienas ir jas užsisa- 
už kalendorių prenumeratos pralkytL o ne užsimerkus peikti ir 

ir klaidinti gerus žmones. Jie tu- 
poĮrėtų žinoti," kad teisybės nepa- 

$2. Tos apylinkės tautietis už--slėpsi. Juo 
sisakė Naujienas pusei metųJf 
bet pavardės prašė neskelbti. Dėj ateis laukiama* ynenybė. 
kui visiems. Taip pat dėkui

Po $25 — Dr. Petras Atkočiū
nas, Adomas Bcrnadišius, Aldo
na Brusokas, Stefa ir Benius 
Dundai, Joseph F. Gribauskas, (Ragausk 
A. Gudaitis, Paul Putrimas, St. 
Šmaižys, Stasė ir Jonas Šiaučiū
nai, Lietuvių KrikšAonių 1)<4 
mokratų S-gos Cicero skyrius.

OII.'ĖlMi

BEST THINGS IN LIFE




