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JUNG. TAUTU KARU JĖGOS VYKS I LIBANA
PRANCOZDOJE PAPILDOMUS RINKIMUS

LAIMĖJO DE GAULLE ŠALININKAI
_ Žiaurios komunistų propagandistų atakos 

pakenkė socialistams,— pareiškė Mitterand
PARYŽIUS, Prancūzija. — Papildomus rinkimus į parla

mentą laimėjo Ee GauHe šalininkai, — sako oficialus vidaus 
reikalų ministerijos pranešimas. Praeitą sekmadieni visoje eilė
je apskričių buvo vedami papildomi rinkimai, kurie atnešė lai
mėjimą prezidento Giscard vadovaujamai partijai.

— Komunistu propagandistai 
praeitą savaitę labai aštriai puo 
lė socialistus ir kvietė savuo
sius neskirti nei vieno balso so
cialistams net ir tuo atveju, jei
gu jis aškiai matys, kad komu
nistas pralaimės,— pareiškė so- 
cialstu partijos pirmininkas 
Frances Mitterand.
Milžiniškos sumos socialistams 

sumušti

Komunistų partijos vadas bu J 
vo pasiūlęs socialistams sudary-| . . 
ti rinkiminę koliciją ir priimti )maib 
komunistų partijos paruoštą] 
programą Prancūzijos' pramo-į 
nes kelioms šakoms suyal§tybin 
ti. Socialistai atsisakė priimti

Parlamente bus 30 de gaulistų

Prancūzijos parlamentas tu
rės 491 atstovą. Gen. Charles 
de Gaulle šalininkai, sudarę ko
aliciją su visomis kitomis deši
niosiomis grupėmis, paralmen- 
te turės 290 atstovais, tuo tarpu 
visi kiti — socialistai ir net ko
munistai — turės tiktai 190; 26 
atstovai priklauso įvairioms ra
dikalų partijos grupėms.
\ Prancūzijos Giscard džiaugia 
si. praeito sekmadienio papildo- 

rinkimais. Jam patiko,
kad socialistai nenorėjo tartis 
su komunistais, tat de gaulistai. 
laimėjo daugumą balsų.

programą, kuri būtų visiškai iš
ardžiusį Prancūzijos ūki, todėl 
Prancūzijos komunistai išvystė 
labai biaurią šmeižtų kampani-1 
ją prieš Prancūzijos socialia-1

TRUMPAI 1$ VISUR

CHICAGO. — Beve’k visi gy- 
dytojai lllinojuje yra pr’ešingi 
Laetrilei kaip vaistui nuo vė
žio, bet vienas daktaras John E. 
Roche iš Palos Parko ne tik gi
na tą kontroversinę gyduolę, 
bet žada ir I^etrilės kliniką — 
pirmą tok^ą IlHnojuje įsteigti. 
Ta klinika būtų Chicagos prie
miestyje, Glenview, DI.

WASHINGTON.—AP prane
ša, kad buvęs kongresm. Ri
chard T. Hanna (D.. Calif.) pri
sipažino priėmęs “dovaną” iš 
Pietinės Korėjos milijonieriaus 
Tongsun Parko, tuo būdu iš
vengdamas kitos bylos su 40 
kaltinimo punktų. Hanno tei
smas prasidėsiąs šią savaitę ir 
kaltinamasis galįs gauti ligi 5 
metų kalėjimo ir $10,000 pabau 
dos. Už savanorišką prisipažini
mą vyriausybė iš 40 kaltinimo 
punktų 39 išbraukė.

CHICAGO.— Chicago —Cook 
Apskrities speciali komisija nu
tarė skirtį Chicagos Policijos 
Departamentui $922,250, kad 
galėtų samdyti daugiau pėsčio
mis vaikščiojančių patrulių va
karinei pamainai nuo 4 vai. po
piet iki 12 vai. nakties.

CHICAGOS Ligoninių Taryba 
ba paskatino ligonines daugiau 
skelbti viešai apie savo vidaus 
reikalus ir finansines operaci-

PrancūzijosGiscard-džiaugiasi, kad jo vadovaujama partija 
laimėjo parlamento rinkimus. Turėdamas tris šimtus atstovu parlamente, 
prezidentas gales pravesti kelis svarbes-niizs įstatymus, reikalingus 

Prancūzijos gerbūviui.

w1kimpakoEpewbuvūšio

ŠVEDV, SUOMIU, AUSTRU KAREIVIAI 
PIRMADIENĮ BUS PIETŲ LIBANE

Saugumo Taryba įsake Izraeliui tuojau atšaukti 
savo karius iš Pietų Libano

NEW YORK, N. Y. — Saugumo Taryba. Amerikos ambasa
doriui Young pasilūlhis, nutarė įsakyti Izraeliui tuojau atšaukti 
savo karo jėgas iš Pietų Libano demarkacijos zonos. Izraelis bu- 
\o sutikęs atšaukti savo karius, kai bus garantija, kad palesti
niečiai nenaudos Pietų Libano įsiverž’mams i Izraelio teritoriją 
r iš Libano artiierija neapšaudys pasienyje esančių Izraelio kai

mų ir miestelių.

Sekmadienį Izraelio premje
ras Menahem Begin ir užsienio 
reikalų ministras Moise Dajan ’ 
atskrido į New Yorką. kad pir-j 
madienį galėtų tartis su prezi
dentu Cart erių dėl taikos su 
Egiptu ir Artimųjų Rytų arabų 
valstybėmis.

Jungtinių Tautų nutarimas 
nustebino Izraelio premjerą. Jis

ANTRADIENI VYKS 
PIRMINIAI RINKIMAI

C HIC A G A. R! i n ois.—A n t ra- 
dienį, kovo 21 dieną, visoje Il
linois valstijoje vyks firminiai 

• rinkimai senatorių, gubernato-
| riaus ir kongreso atstovų, teisė- 
*jų ir kitų atsakingų pareigūnų 
pareigoms.

nemanė, kad tarptautinė orga- ‘
nizacija padarys tokį griežtą nu Lietuviai. Įvairių diktatorių
tarimą ir imsis priemonių tam iškankinti, yra linkę balsuoti už 
nutarimui įgyvendinti. t geriausius demokratų kandida

Tame pačiame saugumo tary Dus. Jie neturės užmiršti Mi-
bos posėdyje amerikiečiai ėmė
si frri ci at yvos 'tuojau pasiųsti į 
Libano demarkacijos zoną 4,-

chael J. Madigan 27-tame d is 
trikte, jis visą laiką glaudžiai 
su lieturiais bendradarbiavo.

tus.
Atmetė koaliciją vyriausybei 

sudaryti
Socialistams gavus daugiau

sia balsų, ir komunistų paarti-

j — Federalinė vyriausybė pla- 
j nuoja visam kraštui įvesti to- 
| kius ginklu numerius, kad po
licija labai lengvai galėtų nus
tatyti, kam tie ginklai pri
klauso.

jas. Nors tos tarybos rekomen 
dacijos neįpareigoja savo 104 
narius - ligonines, vis dėlto tas 
jos žygis reiškia pirmą organi
zuotą pastangą priversti ligoni
nes teikti savo biznį liečiančias

MINISTER!© ŽUDIKUS
KAIRAS, Egiptas. — Praeitą —

sekmaienį kalėjimo kieme buvo “Italija nesilenks prieš bruta- 
pakarti iš viso 5-ki musulmonai, lę jėgą”, kartoja valdžios žino

jai atsidūrus trečioje vietoje, 
komunistų partijos vadas Mar- 
chails reikalavo sudaryti koali
ciją vyriausybei sudaryti.

Socialistu partijos pirminin
kas Mitterand buvo pasiūlęs pa
pildomiems rinkimams sudary
ti tokį susitarimą: kur sociali
stai gavo daugiau balsų, tai ten 
komunistai atšauks savo kandi
datus, o kur komunistai gavo 
mažumą.tai komunistai atšauks 
savo kandidatus.

Komunistai būtų sutikę tai 
padaryti, jeigu socialistai būtu 
sudarę su jais koaliciją vyriau
sybei sudaryti, bet Mitterandas 
griežčiausiai atsisakė.

Užtai paskutinę savaitę komu 
nistų propagandistai labai žiau
riai šmeižė Prancūzijos sociali
stus, vadindami juos didžiau-; 
siais Prancūzijos darbininkų 
priešais.

Niekad Prancūzijos socialis
tai nebuvo taip žiauriai puola
mi, kaip šios kampanijos metu 
Prancūzijos komunistu vadas 
Marchais pripažino, kad komu
nistai praeitą sekmadienį pra
laimėjo.

Kovo 21: Santucija, Filemonas, 
Sanga, Lingailė, Nortautas, 
Vaištartas.
Saulė teka 5:54, leidžiasi 6:02 
Ores: Pavasarinis.

— Europos rinkoj doleris pa
brango 25 centais, jena krin
ta.

— Federalinė bėgių admini
stracija imasi priemonių patik-i 
rinti visus geležinkelių bėgius,' 
kad sumažėtų nelaimės.

— Praeitais metais Marshal 
Field krautuvė mažiau uždir
bo.

— Maskva skundžiasi, kad 
prezidentas Carteris stato ne
paprastai sunkias sąlygas stra
teginių ginklų kontrolei.

— Italijos policijai ir karino 
menei dar nepavyko surasti pa
grobto Aldo Moro ir suimti gro
bikų.

—Policija Romoj suėmė daug 
įtariamų žmonių, juos ištardėj 
ir turėjo paleisti.

— Meksikoje užregistruota 
8,628,000 gyventojų, o Tokijo 
mieste — 8,442,634. Meksiko 
tapo didžiausiu pasaulio mie
stu.

— Pastovumą ir mainus tvar 
kanti komisija priėjo išvados, 
kad buvęs biudžeto direktorius 
sulaužė įstatymą, bemanipuliuo 
damas dideles sumas.

— Demarkacijos zonos Liba
no krikščionys sveikino įžengu
sias Izraelio kam jėgas.
— Prokuroras rengiasi trauk 

ti teisman dar kelis Howard 
Hughes tarnautojus.

— Kambodžoje komunistai 
išžudė koncentracijos stovyklos 
laikytus žmones.

informacijas kaip daugumas 
komencinių korporacijų daro.

WAUKEGAN. — Justicijos 
departamentas apskundė U. S. 
Apygardos teismui laivams ir 
valtims motorus gaminančią fir 
mą Outboard Marine Corp., kal
tinant tą korporaciją per 18 
metų leidus į Waukegan uostą, 
Michigan ežerą 2 milijonų svai
ni nuodingų chemikalų PCB ir 
reikalaujant $20,000,000 kom
pensacijos, kurios dar neužteks 
Waukegano uostui ir ežero plo
tui arčiau uosto nuo PCB ap
valyti.

WASHINGTON.— Preziden
to Carterio administracija žada 
ryžtingai pasipriešinti Kongre
so kėslams šiais metais keisti 
Social Security mokesčių įstaty
mus, bet greičiausia pritars kei
sti vėliau...

ROMA. — Tūkstančiai ka
riuomenės ir policijos sukėlė di
džiausią uablavą” medžiodami 
piktadarius teroristus, kurie pa 
grobė buvusį Italijos min. pir 
mininką Aldo Moro, kurio ieško 
gyvo ar negyvo. Rasti abudu au 
tomobiliai, kuriuo? piktadariai 
naudojo Moro pagrobimui Vie
ną įtariamą banditą Gianfranco 
Roreno. 32 metų amžiaus, poli
cija turi, bet apie Moro likimą 
dar nieko neturi.

— Mississippi upės vanduo 
pradėjo kūti. kai subėgo ištir
pęs sniegas.

— Sovietų kosmonautai pra
leido erdvėje 96 dienas ir laimin 
gal nusileido!

praetais metais nužudę buvusį 
Egipto minister! Mohamed Hu- 
sejin Zahabi.
Pakartieji priklausė specialiai 

mohametonų sektai, kuri buvo 
nepatenkinta buvusio religijų 
ministerio labai jau palaida Ko
rano interpretacija.

Vyrauja įsitikinimas, kad mi 
nisterį nužudžiusieji buvo pa
siųsti iš Libijos į Egiptą minis- 
teriui nužudyti. .

Libijos teritorijoje Korano 
interpretacija daug griežtesnė 
Bet Egipte veikia įstatymas, 
kuris neleidžia kitos nuomonės 
apie veikiantį Koraną turin
tiems žmonėms žudyti truputį 
kitaip tikinčiųjų. Egiptą įstaty
mai baudžia mirtimi kiekvieną, 
kuris nužudo kitą žmogų.

TERORO BAIME ROMOJE
ROMA. — žiaurus teroristų 

veiksmas pagrobiant populia
riausią Italijos pilietį, kartkar
tėmis buvusį minsterį pirminin
ką Aldo Moro, pirma nužudžius 
penkis jo kūnsargius. labai su
jaudino ne vien Romą, bet ir vi
są Italiją.

Aldo Moro kaip Italijos Krik
ščionių Demokratų partijos pir 
mininką. praėjusį ketvirtadie
nį pasigrobė pogrindžio kairia 
spamių kosinpiratorių “Raudo
nos Brigados” gauja, kuri Ita
lijoje jau arti dveji metai ver
čiasi teroru ir valdžia yra begė- 
gė juos likviduoti.

Parodyti, kad jų pagdobtasis 
įkaitas tebėra gjA’as, teroristai 
atsiuntė spaudai jo foto nuo
trauką.

nės. o terorsitaį atsako, kad 
“yra tik vienas atsakymas 
karas”. Romoje tvirtinama, kad 
valdžia nepaleis iš kalėjimo “rau 
donų jų brigadierių”. net jei Mo
ro turės mirti.

7
Nuo ketvirtadienio Roma at

rodo kaip apsiausties stovykla.
Romos miestas yra virtęs įvai

riausių gandų ir paskalų vieta. 
Net vadinami rimtieji laikraš
čiai pradeda kalbėti apie “tam
sius kontaktus su užsieniais”. 
Atvirai tvirtinama, kad Aldo, 
Moro pagrobimas buvo Sovietų 
surežisuotas, tikslu paskatinti 
ir sustiprinti Italijos komunistų 
pajėgas.

Nicaraguos vyriau
sybė labai nerami

MANAGUA, Nicaragua. —Pa
skutinių dienų įvykiai tiek su
krėtė vyriausybės sluoksnius, 
kad iki šio meto dar nepajėgė 
apraminti prezidento ir nacio
nalinės gvardijos štabo na
rių.

Prezidentą sukrėtė žinia apie 
nacionalinės gvardijos vado nu
žudymą. Iki šio meto nepavyko 
tiksliai nustatyti, kokiomis ap
linkybėmis jam teko mirti.

Niekam ne paslaptis, kad jis 
buvo nuzudjlas.

Pasienyje be saugumiečių 
prie jo niekas negalėjo prieti. 
Saugumiečiai tvirtina, kad jis 
atsiskyrė nuo jį saugojančių 
žmonių ir pasienyje kurį laiką 
buvęs vienaa5 z \

000 gerai ginkluotų karių, ku
rie prižiūrėtų Izraelio karo jėgų 
atšaukimą iš Libano teritori
jos.

Amerikos ir britų transporto 
lėktuvai pirmadieni ^pasižadėjo 
permesti į Libano teritoriją 300 
švedų, suomių ir austrų, kad 
paruoštų dirvą kitiems Jungti
nių Tautų kariams prižiūrėti 
Izraelio karo jėgų atšaukimą iš 
Libano.

Jei kuriame distrikte kandi
datuoja lietuviai, tai patariame 
balsuoti už lietuvius, bet jeigu 
lietuviai nesirrita mestis i rin
kiminę kovą, tai tada pasirinkti 
gerus, padorius ir nnuoširdžius 
politikus demokratus. Balsavi
mo vietos atdaros nuo 6 ryto iki 
6 vai. vakaro.

Ugandoje policija
Libano vyriausybė praeitą 

penktadieni kreipėsi į Jungti
nes Tautas, prašydama atšauk
ti Izraelio karo jėgas. Įsiveržu
sias į Libano pasieni. Izraelio 
karo vadovybė paskelbė, kad ji 
užėmė penkių, o kitomis vieto
mis šešių mylių pločio zoną ir, 
baigė karo veiksmus. Bet kai 
palestiniečiai paleido kelis arti
lerijos sūrius į Izraelio karius 
ir paskelbė, kad Izraelis niekad 
nepajėgs jų išvyti iš demarka
cijos zoons, tai padėtis pusikei-

nušovė teisėją
KAMPALA. Uganda.—Ugan

dos saugumo pareigūnai sustab
dė teisėją Sebusvanavą. išvilko 
iš mašinos ir ten pat vietoje nu
šovė

Mašinoje važiavusieji du tei
sėjo vaikai, matė, kaip jų tėvas 
buvo išvilktas iš mašinos ir ten 
pat gatvėje nušautas. Matyt, 
kad tas teisėjas, prisilaiky
damas įstatymų. nul>audė nusi-

tė. Izraelio karo aviacija tuo-1 kaltelį, kurio jis neturėjo hau-
jau puolė palestiniečių artileri Įsti.
jos lizdus. įrengtus kalnuose. į 
Be to. Izraelio karo jėgoms įsa-] 
kyta slinkti toliau Į šiaurę ir iš
valyti visas žemes, gulinčias į< 
pietus nuo Litanijos upės.

Pirmadienį Izraelio karo jė
gos jau buvo užėmusios dalį Li
bano žemių, gulinčių į pietus 
nuo Litanijos. Izraelitai būtų 
galėję užimti ii' Tyrės uostą.ku- 
ris šių operacijų pradžioje buvo 
Izraelio karo laiivų gerokai ap
šaudytas. Izraelitai galėjo už
imti ir pajūrio zoną, esančią 
tarp Tyrės ir Litanijos įtakos. 
Visus izraelitus nuoširdžiai svei 
kino Libano krikščionys, gyve
nusieji nuolatinėje palestinie
čių baimėje.

litanijos kaimeliuose izraeli
tai rado gana didelius įvairios

Tuo tarpu kiti šeimos nariai 
nežino, koks likimas yra žmog
žudystę mačiusių jo vaikų. Tei
sėjas, sakoma, nekreipė reika^ 
lingo dėmesio į saugumiečių 
duotus paaiškinimus.

SAN FRANCISCO.— 26 me
tų ar*.. i.u:s Linda Susan Hamil
ton nušoko nuo Aukso Vartų 
Tilto (Golden Gate Bridge) auk 
ščiausio iškilimo 230 pėdų į šal
tą įlankos vandenį ir išliko gy
va. Ją išgelbėjo du vyrai, ku
rie šokę nuo kranto ir priplau
kę prilaikė ją. kol atskubėjo pa
kraščiu sargybos laivas. Tai bu
vo 11 asmuo to tilto 11 metų is
torijoje. kurie išliko gyvi nuo 
to tilto nušokę.

palestiniečių 
sandėlius.

karo medžiagos

Palesti n iečiai pajutę pirmyn 
žygiuojančią Izraelio karinome** 
nę. viską paliko, net šiltas ka- 
nuoles, ir patraukė į šiaurę,

kur jiems prieglaudą davė Li-
bijos pasieni saugojantieji Siri
jos kariai. Palestiniečiai turėjo 
atiduoti ginklus Sirijos karo jė
goms.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ I
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
.\aujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas

JOM AS ADOMAVIČIUS, AL D. 

REUMATOIDINIO ARTRITO TVARKYMAS

Renkimės visu stiprumu gydytis — tvarkytis su 
sunkiausia reumato rūšimi — tik tada kiek sveikesnių 
dienų tikėkimės.

Svarbu užlaikyti sąnarių dar
bą — iuukuiją sergant bet ko- 
k.u artritu, ypač ‘negaluojant 
sunkiausia jo lomia reuma
toidiniu artritu. Sąnarių judru
mas galima užlaikyti leidžiant 
sąnariams keletą kartų per die
ną judėti pilnai jų pajėgume. 
Taip sąnarius reikia judinti pa
tiems ligoniams, nors iš šalies 
pagalba irgi būtų teikiama. Pats 
pacientas kiek tik jis gali turi 
stengtis judinti sąnarius. Pagel-

Mediciniškas raginimas 

apgavikus, kad gavus kokią pa
slaptingą piliule, kad nusipirkus 
koKią išganymą nešančią apy
ranke bei lekia i taip vadinamas 
šventas vietas, kad ten patirtų 
palengvinimą savų įvairiopų kan 
čių. Protingieji dvasiškiai atJ 
kaiua žmones nuo tų “šventusį 
vielų lankymo — vienog su
minkštėjusiais smegenimis as
menys neklauso net geriausio 
patarimo, jie save gano, kaip 
išmano. O tas išmanymas dul- Antanas Rakštelė Gubos

LIETUVOS PAVERGIMO DOKU® IH
Surinko ir redagavo teisininką* Jonas Talalaa

(T**tny»)

Lygiai 8 vai. buvo paleistas raketų saliutas. Mūsų 
garbės kuopos orkestras sugriežė Sovietų himną, o So
vietų garbės kuopos orkestras — mūsų Tautos himną. Po 
to prie garbės vartų susitiko ir pasisveikino d. gen. Adam 
kavičius su kombrig. Jerionimu ir abu nuvyko prie So
vietų kariuomenės garbės kuopos, kur d. gen. Adamka- 
vičius pasakė trumpą sveikinimo kalbą. Toliau d. gen. 
Adamkavičius ir kombrig. Jerionimas nuvyko prie lie
tuvių garbės kuopos, kur kombrig. Jerionimas, Sovietų 
kariuomenės dalinių į mūsų teritoriją įžengimo proga, 
pasveikino mūsų kariuomenę, ryšium su pradžia vykdy
mo sutarties tarp abiejų valstybių vyriausybių. Po to 
mūsų artilerijos baterijos paleido 21 saliuto šūvį. Paskui 
Sovietų kariuomenės daliniai pražygiavo pro garbės tri
būną, kurioje buvo atsistoję aukštieji sutikimo iškilmės 
dalyviai.

Sovietų Sąjungos kariuomenės sutikimas praėjo 
draugiška nuotaika ir labai sklandžiau

bininkas tik tada turi ateiti pa
galbon, kai pats ligonis nepajė
gia pilnai sąnario ištiesti bei jį 
sulenkti. Atsiminkime, čia nei 
angelas, nei šėtonas už mus są- f Orleane, meldėsi — atgaivinti 
narių nelankstys mes palys tu-. j

rime pilna sąnarių lankstymą! Matot, kiek toli į balas eina viso- 
praktikuoti daugelį kartų kiek-lkie išnaudotojai, kad tik pasipi- 
vieną dieną — ir taip per visą j nigautų, nežiūrėdami, kaip jie 
savo amžių. Apsileidimas šioje* lengvatikius skriaudžia. Tos 
srityje reikš sąnarių sustingi
mą. o paties žmogaus į gyvą la- tol, kol mes įsigysime savus ge- 
voną pavirtimą. Kol dar laikas
— visi imkimės reikiamu darbu.

" 1Darbas yra palaima, o ne pra
keikimas — taip senai tinginių 
išgalvotas žmonių mulkinimas.

Pirtis yra lietuvio geriausia 
gydykla

Visos mediciniškos knygos 
tvirtina vieną ir tą patį; geriau
sia- priemonė minėtam sąnarių 
išjudinimui yra vandens pagal
ba gydymasis — hydrotherapia 
(hydrotherapy). Dar dvi gero
ves apturi žmogus, kuris gy
dosi vandeniu: skausmai reu
matiniuose sąnariuose atsilei
džia ir raumenų susitraukimai 
(spazmai) atsipalaiduoja. Už 
tai turtingieji važiuoja į viso
kius kurortus - ; visokias gy
dyklas užsienyje ir apylinkėje 
esančias, kad apturėtų minėtą; 
vandeniu gydymą savo reumato 
paliestų kūno dalių. Mes lietu
viai gydyinės Lietuvoje, net to 
nežinodami, pirtyse. Lietuvis 
žemaitis ir aukštaitis be pirties 
neįsivaizdavo žmoniško gyveni
mo. Čia prieiname 
nuostabų atbukimą tiesai:1 ge
riausia gydykla Lietuvoje neiš- 
siplėtė po Suvalkiją, čia pat bro 
lis-sesuo lietuvis gėrėjosi ge
riausias gydykla pirptyje. o s u vai 
kietis net nežino, ka; 
daiktas yra pirtis.

Na. ir dabar tas pats dedasi žinoma, jis niekada neis vonion.
— žmonės kreipiasi į visokius Bet tai bus ne vonia kalta, bet

kės vertas, todėl ir kenčia reu-
matikai ir kitokie paliegėliai iš-lžmogaus koniputeris — jis rei- 
naudojimą visokių apgavikų, kės sut »a£Kyti ir vonias is naujo f 
Keli dvasiškiai čia Amerikoje,!pradėti tinkamai imti ! Raumenys reikalauja ypatin-Į

Taip vadinamas Hubbard!gos atidos: jie pensininkams la- 
mėgino kelias dienas mirusįjį. Į'panj< Įam tikslui gerai pasitar-įoai greitai nysta ir labai pama-l

Rūpinkimės raumenimis 
visi pagyvenusieji

Apsileidimas šioje'lengvatikius skriaudžia.
lengvatikių kančios nesibaigs

rus komputerius. Tada mes pa
jėgsime nepasiduoti kiekvienam 
išnaudotojui. Taigi, mano ir 
tamstos bei kiekvieno kito lie
tuvio asmenybe susiprėjimas ir 
reikiamas apsišvietimas padės 
mums ligoje gydytis reikiamo
mis priemonėmis.

įvairios vandeniu gydymo 
priemonės

Mes visokių statinių čia Ame
rikoje prisistatėm, bet vieno 
svarbiausio sveikatai statinio 
taip ir neturim: pirties mums 
visiems reikia. Kol dar jos ne
turim, mėginkhn gydytis reu
mato apimtą kūną įvairiomis ki
tomis priemonėmis, nors jos to
li gražu neatstoja pirties..

Žinokime, kad sąnarių išju- • baseiną? Toks baseiną įrengtas 
dinimui, skausmų nuraminimui Į pirtyje yra geriausia pagkba reu 
ir raumenų atsipalaidavimui neI matikams, mėginantiems išveng 
įkainuojamos vertės turi van-Įti sąnarių sustingimo ir jau tu- 
deniu gydymasis. Tad ir tenki-j rintiems beštingstančius sana- 
kimės visais mums galimais bū- rius. Už tai Ahmdo Lietuvio*So- 
dais tokį gydymą apturėti.Tikį dyba saviems gyventojams da- 
ir čia reikia išminties. Be jos.bar jau pradėjo darbus pirties 
nė iš pėdos į bet kokią gėrybę, i įrengimui — jau iškastas gilus 
Taip ir čia, pagyvenusysis turi baseinas ir kiti darbai visu spar- 
būti atsargus su vandeniu gy-j tumu varomi lietuvių specialistų 
dymusi jis turi pamažu pratintis' tokiam darbui. Kada paseks vi- 
prie šiltos vonios, šiaip geros sos kitos organizacijos — visos 
sveikatos pensininkas gerai pa- lietuvių prieglaudoj?! Ar ir to
kelių vonias. Priešingai, staiga Jiau vien tik kalbėsime^apie pen- s tas periiIindęs šiJton - - - -

I š v a d a. Visur reikia išmin 
ties. Be jos joks naudingas dar-j 
me mūsų sąnarių tvarkomą kam i 

’ nors kitam — tabletei, voniai, ( 
| masažui. Visi tie dalykai savu į 

i. , - . . nr*, > • „ t laiku taikomi yra naudingi. Patsišvengiama zu atsistato. Kartais pagv’venu-I . • ....I j žmogus turi netingėti ilgai gy
dytis — nuo sustingimo akty
vumu gydytis. Kitaip, jis nuo 
reumatoidinio artrito gali gyvu 
lavonu virsti — į kamuolį su
sirietęs savą gyvenimą, tęsti. Dau 
giūu apie tai — kitą kartą.

Pasiskaityti. Geriatrics, Sep
tember 1963,

nauja. Mat, tada
galvos sukimosi dėl odoje krau-pysis nustoja orientacijos, kaip; 
jagyslių išsiplėtimo, kai pagy
venusysis pasineria į gilų šiitą 
vandens baseiną. Kai skleroti
kas ima tokias šiltas vonias — 
jo odos gyslos išsiplečia, kraujas 
nuo smegenų nuteka — žmogus 
gali apalpti.

Daugiausia dabar žmonės 
gydosi vandeniu savo voniose. 
Tai menkas pirties pakaitalas, 
bet geresnis negu niekas, šil
toje vonioje išsimaudymas atlei
džia raumenis, skausmus ir pa
gerina sąnarių judesius. Po vo
nios šiltame kambaryje reikia 
ant kieto čiužinio (ar lentos) 
atlikti pusvalandį trunkančią 
mankštą. Pats ligonis bei pa- 
gelbininkas gali bendradarbiau
dami tai geriausiai padaryti. 
Pradžioje naudodami Hubbard 
tank, ligoniai gali vėliau gerai 

{būti prisitaikę šildyti sąnarius 
[ir kūną giliame šilto vandens

žmogaus q
jau prauejo darnus pirties 

bet kokią gėrybe. I įrengimui — jau iškastas gilus

vonion jis gali 
apalpti, kvapo pritrūkti — tada.

sininkams pagalbą, nieko veiks 
mingesnio nedarydami, o iš jų 
visus pinigus iščiulpdami — vien 
tik sau gyvenimą patoginsime...

KUR DINGO LIETUVOS KARIUOMENĖ?

Jau daugiau negirdėsime dainuojant mūsų šaunuo- 
■ sius karius:

u.- SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA

sutrauki raumenis —• kaip juos 
gii imas tik uot. Tada priseina 
elektrinę jėgą — vibratorius pa
naudoti raumenų . atgaivinimui 
— jų sustiprinimui. Kai įprati
namas žmogus sutraukinėti. sa
vus raumenis ir kai uždegimas 
sąnario nėra stiprus, pradeda
ma raumenų mankšta — pama
žu imama sąnariai judinti iš jų 
sustingimo (resisted exercises). 
Kiekvienam savitai stipriai to
kia mankšta atliekama. Atsimin 
tina, kad lengvas ir greit pra
einantis skausmas turi — gali 
gautis pradedant sąnarį mankš
tinti. Tokio skausmo nebijoki
me nė vienas. Jo net laukime — 
kitaip sąnarį neišjudinsi. Tik, 
jei skausmas yra didesnis negu 
lengvas, ir jei skausmas ilgiau 
užsitęsiantis — tada tam sąna
riui tuo laiku mankšta tokia yra 
per stipri.

■ -r*- *

Kaip suderinti ramybę sąnarių 
su jų mankštinimu

Kiekvienas pensidinkas tuoj 
pasakys, kaip čia dabar yra: sa
kote reikia sąnariams ramybės, 
o čia pat kalbate apie sąnarių 
mankštą iki lengvo skausmo su
kėlimo. Taip, esti daugelyje at
vejų įvairias ligas gydant. Duo
kim, tokiai širdžiai dabar ge
riausi vaistai yra Inderal ir Sor- 
bitrate — jie dozuotini reikia
mai — kitaip gausis dideli ne-, 
malonumai. Tas pats ir su po
dagra (gout): geriausi tai ligai 
vaistai Heneinild ir Zyloprim. 
Tiedu irgi šalia gero gali sukelti 
ir daug blogio. Visur reikia iš.- 
mintj kviestis talkon.

Aštraus sąnarių uždegimo it- 
vejuje reikia sąnariamš ramy
bės. Gi, aštriam uždegimui są
nariuose praėjus, reikią sąna
rius mankštinti, masažuoti, van
denyje šildyti. Taigi, sąnarius 
ir ramybėje laikykhn kai tas rei-

■ kalinga, na ir niankštinime tų 
F sąnarių neapsileiskime — tik 
J viską laiku atlikime. Nejudina- 
I mi raumenys ima nykti, sąna- 
I riai ima darylis neankstus. Net 
t ramybėje sąnarius iaikant, rei- 
| kia paskirus raunu uis mankš- 

tinti — juos nuo sustingimo sąru- 
į goti

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Sūru po liežuviu — 
niekas nepadeda

Klausimas, Didžiai Gerbiamas 
Dr. Adomavičiaus, skaitau Tams 
to puikius straipsnius Naujieno
se apie žmonių kūno ir sielos li
gas ir daug iš jų pasimokiau. 
Ačiū Tamstai labai. Bet neužti
kau Tamstos patarimo, kas gi 
darytina mane užklupusiu at
veju.

Jau antrus metus jaučiu bur
noje po liežuviu sūrumą. Buvau 
pas daktarą. Padaryti tyrimai 
parodė, kad žarnų plėvelėse yra 
šiurkštumo. Daktaras pasakė, 
kad galima gydytis tik dieta ir 
davė lapą, ant kurio Užrašyta 
“Liberal Bland Diet Plan”. Jo
kių vaistų neprirašė.

Prieš penkis metus man buvo 
išimta pilna akmenų tulžies pūs
lė. Ilgus metus plaudavau, gerk
lę druskos su soda mišiniu, van
denį išleisdama per nosį ir nie
kuomet neturėdavau slogos. Dak 
taras liepė tokį plovimą sustab
dyti ir druskos valgant nevar
toti.

Nors ir maitinuosi dietiniai, 
nededu druskos gamindama vai 
gį, vis tiek ją jaučiu burnoje po 
liežuviu jau antri metai. Aš 
niekuomet nerūkiau. Negeriu 
svaigalų. Esu 77 metų, bet jų 
daugumo nejaučiu. Dar esu' la
bai greita ir energinga. Darau 
kasdien gimnastika ir vasarą 
miškų keliais 
Vaikščiodavau 
Tokiu*būdu s 
kojose artritą, 
ties imu v 
25 mg. D 
hydergine, 
ha

po 4r6 myliai 
ngiuosi nugalėti 
Nuo jo ant nak- 

ieną tabletę indučiu, 
ak ta ras dar prirašė 
po dvi tabletes į die-

kad atmintis nesilpnėtų.
(Nukelta į 5 psL)

DUKRA SOFIJA
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

LINKSMU IR LAIMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

ALDONA DAUKUS IR LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo klijentams ir draugams

VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS It WOPA 1490 įeit. AM.

Lietuvių kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. rvto. *x

7159 South Maplewood Avenue TeL: HEmlock 4-2413
CHICAGO. ILLINOIS 60629

'KAZIO ERING® ‘
Charles Auto Repair 

4800 S. CALIFORNIA AVE 
TeL Virginia 7-9327

0, Lietuvos Kareivėliai,
Niekad nedejuoja L.

Marš, marš kareivėliai,
Marš, marš dobilėliai!

Galutinis Liaudies kariuomenės sudemokrątinimas. 
Kareiviai, puskarininkai ii’ karininkai paleidžiami iš 
areštinių. Pirmas naujo Liaudies kariuomenės vado gen._ 
Žemaičio įsakymas.

KAUNAS, Elta. Liaudies kariuomenės Vado įsaky
mas Nr. 28. Kaunas, 1940 metų liepos mėn. 13 d. Rikiuo
tės sritis.

Respuglikos Prezidento įsakymu aš .paskirtas atsa
kingoms Liaudies Kariuomenės Vado pareigoms. ■

Pradėdamas eiti šias pareigas, istoriškomis Lietu
vos ir jos kariuomenės dienomis kreipiuos į visus karei
vius, puskarininkus, karininkus, generolus ir politinius 
vadovus ir kviečiu vieningai dirbti Letuvos liaudies ir ka
riuomenės labui.

Tik prie mūsų vieningo darbo Liaudies kariuomenė 
galės be skausmo pergyventi šį istorinį Lietuvos kariuo
menės pertvarkimo procesą, kurį, tautos valia, jį jau 
pradėjo. j

Lietuvos darbo liaudis pareikalavo pilnai sudemokra 
tinti kariuomenę, ir šis atsakingas uždavinys bus įvyk-

Artimiausi Liaudies kariuomenės uždaviniai yra 
šie; r'

1) Pilnas ir aktingas visos kariuomenės įtraukimas 
Į politinį šalies gyvenimą.

Šiuo atveju geriausias pavyzdys yra Raudonosios 
armijos karys, kuris yra pilnateisis savo šalies pilietis, 
aktingai dalyvaująs politiniame gyvenime.

. 2) Pilnas ir aktingas visos kariuomenės dalyvavi
mas rinkimuose įLietuvos Liaudies seimą, kuris įvyks š. 
m. liepos 14 d. Pravedant rinkimus, kariuomenė turi pa
rodyti organizuotumo, drausmės ir tvarkos pavyzdį.

3) įgyvendinimas demokratinių santykių tarp karei
vių, karininkų ir generolų.

Sąrišyje su tuo įsakau:
a) griežtai vykdyti Įsakymą Kariuomenei Nr. 77 § 2 

žodį “tamsta” privalo vartoti visi karininkai ir genero
lai kreipdamiesi į kareivius;

b) puskainninkų, karininkų ir generolų drausmės 
baudimo teisės lieka pilnoje savo galioje.

Bet griežtai įsakau nevartoti nestatutinių drausmės 
pabaudų. Į kiekvieną pabaudą, kuri žemintų kario žmo- 

! gaus vardą, bus žiūrima kaip į nusikaltimą prieš valsty
binę santvarką ir tuo nusikaltę bus griežtai baudžiami.

Fizinės jėgos vartojimas, nežiūrint iš kiefto pusės, 
bus traktuojamas kaip sunkus nusikaltimas priš valsty
bę ir kaltininkas tuojau bus traukiamas teisman.

4) Mūsų kariuomenėje įvestas politinių vadovų ins
titutas, kuris turi atsakingą uždavinį vadovauti kariuo
menės demokratizacijai ir auklėti kareivius ir karinin
kus politiniai ir visuamenmiaL

Politiniams vadovams kasdieniniams darbe laiky
tis šios krypties: auklėti karius meilės ir ištikimybės lais- 

i vajai Lietuvai dvasioje ii’ toliau tvirtinti draugystę su 
['drauginga Sorifetų Sąjunga ir;jos narsiąja kariudrųepe,j drauginga Sorirtų Sąjunga ir; jos narsiąja karinto 
kuri išlaisvino Liėtuvą; fe.virrti karių: politinį ibddi 
sugebėjimą skirti tautos draugus nuo priešų, 
vadovo vaidmuo yra be galo svarbus ii’ atsakingas.

i (Bus daugiau)
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LIETUVIŲ FONDO KONFERENCIJA
š. m. kovo 8 d. Jaunimo Cen- tas metais nauji įstojo 146. r 

tro patalpose įvyko Lietuvių ‘Praeitais
Fando valdybos, Tarybos, spau- 73,665 dol. 59 lietuviai 
dos atstovų ir kitų lietuviuFon- mentais yra užrašę ] 
do konferencija. | Fondui dali savo palikimų. Iš jų ,

Valdybos pirmininkas dr. A. 
Razma atidaręs konferenciją, 
dėkojo atsilankiusiems ir drau
ge apgailestavo, kad Į konferen
ciją pasitarimui, buvo kviestas 
didesnis žmonių skaičius, ypačia , 
pageidautini Įvairūs kultūrinio-' 
kai, neatvyko nei pusė kvies
tųjų žmonių. Bendrais bruožais 
papasakojo apie L. Fondo veik
lą ir pasidžiaugė, 
jau paaugo beveik 
milijono. Tikimasi 
ir dviejų milijonų

Raštinės informacijas 
patiekė Vladas Butėnas. Iš jo 
patiektų davinių sužinoma, kad 
šiais metais (sausio 1 d.) Lietu
vių Fondo kaptalas 1.431.601 

dol. Per praeitus metus gauta; 
aukų 216,571 dol. 
cijos išlados 19,269 dol. I š ą su
mą įterpiama ir spaudos rėmi
mas. Pelno skirstymo komisija 
1962-77 m. laikotarpyje viso pa
skyrė 476,677 dol. Praeitais me
tais gryno pelno gauta 80.130 
dol. Narių turima 4.416. Praei- ■ Balukas

metais paskirstyta 
i testa-! . . . iLietuvių

kad Fondas 
iki pusantro 
greitu laiku 
sulaukti.

raštu

28 palikimų bylos jau realizuo
tos, tarp jų ir per 143,037 dol. - 
j. Krukonio palikimas.

Visuotinąs L. Fondo nariu su> 
važiavimas Į\yks š. m. gegužės ’

aunimo centro patalpose. J 
Be to: “Lietuvių Fondo vadovy f 
bė norėjo surengti ir Simo Ku
dirkos dieną Chciagoje. Buvo; 
paruoštas planas, gautas ir K u-j 
dirkos sutikimas, numatyti pa-j 
kviesti aktoriai, CBS televizi-j 
jos ir didžosios amerikiečių i 
spaudos atstovai, bet planas su
griuvo, nesuradus iškilmingam . 
momentui, tinkamos salės, nes j 
jos ~vlsos tai datai jau buvo už
imtos.”

Pulk. A. Rėklaičiui mirus.
Administra-j uVardyno” išleidimo eikalu rū-l 

. 1 mirusio* j 
pulk. A. Rėklaičio ir išstojusio j 
J. Ewans valdybo papildyta dr. i 
Mindaugu 
Kupriu.

Tarvbos

' pinasi K. Girdvilas.

Vytauto bažnyčia

turėtus 
baigia- 
dolerio

gal ir tuo klausiau pasirūpins. nornų draiigijc s vantų i L. Fon 
Buvo klausimas, kad prieš t <ią įnešė 500 dol.

šią konferenciją, kai kurioje
spaudoje jau tilpo šios konfercn * mė 16 V asario gimnaziją Vokiv

. cijos svarstomų klausimų apra-k tijoje l.OŲO dol. ir
šymai su detalėmis. Dr. A. ii z- 
ma paaiškino, kad kas nors su
žinojęs. ėmė ir parašė. Ateityje 
to bus vengiama. L.Fondas teiks 

informacijas.

Šiais metais L. Fondas parė-

mok y a 

įvairu j 
gest:j u

pasky
A m e r k o j e lietuviškas 

buvo 
šu

giania Išeiti. Ąnkščiau 
50,000 doL nuostolius, 
ma išlyginti. Vykstant 
infliacijai, reikėtų kapitalą in
vestuoti perkant žemę.

I Pelno skirstymo komisijos 
pirminnkas dr. K. Ambrozaitis. 
pranešė, kad praeitais metais 
buvo gauta labai daug prašy
mų. Visi prašymai svarstomi, t \ i 
Aišku, visų prašymų nėra gali-* 
mybės patenkinti. Kiti neatitin ., .. . . i romias paskvre 1,000 dol.ka statuto reikalavimams, žino- :

, . rniJa Striptizui Dr. K.ma, atsiranda ir nepatenkintų. . . .i - ’ . ± . . 1.x- orozait’s paaiškino, kadBendrai stengiamasi vykdyti . 1
. , . . iViu Basvtoiu draugijai aukota jų pageidavimai. Skirs-Į 
I tomą pagal balsų daugumą. Ko- 
I misijos darbas nedėkingas ir joj 
t labai daug. Atsiranda įvairiau-į 
’siu reikalavimų, šiaip skirstys
imas eina sklandžiai.

Bendrai paskirstymo komisi
ja turi laikytis šios proporcijos: 
švietimo reikalams 30G, kultū
riniams — 30 G, specialiems 
projektams — 20%, Įvairiems 
kitiems kultūriniams reikalams 
— 20cr. Skirstymo komisija to
kio paskirstymo ir privalo lai
kykis. Iš kitos pusės L. Fondas 
augina ir “lepūnėlius”, vietoje, 
kad patys galėtų susirasti ka
pitalo, prašinėja ir L. Fon
do.

V. Kamantas papildė dr. Am- 
brozaičio pranešimą, pastebėda
mas, kad L. Fonde yra keturios 
stipendijos. * Agronomų sąjun
gos skiriama stipendija, agro
nomiją studijuojančam.. Vieną 
stipendiją skiria Algis Stalgys 
ir dvi stipendijos Iš Jono Kru- 
konio palikmo lituanstikai stu
dijuoti. Norinčių 
diją lituanstikai 

4 šiol neatsirado.
Dr. F. Kaunas

į Į klausimą kuo remiant's I .
pre-1 
Am-!

Lietu- į 
prašė ’ 

ge- i romaną

it i. Be to. 
rėksmingų 
jeldavimų.
• L. Fondui gra

žiu >uvestiju. net ’š Grand Ra
pids p. Turui a. S kniės L. Fon-

Striptizui” 
’. brozaiFs paaiškino, i 1
jVių Rašytojų 
iškilti jai kasmet lJ»<>0 dol. 
riausiam parašiusiam 
rašytojui premiją.< I.. Fondas- 
jų prašymą svarstė ir nutarė jų ; 
prašymą patenkinti. Tai ir pi a-! 
eitais metais jiems buvo išmo-‘ 

j keta 1,0(10 dol. L. Fomlas jaisl 
I pilnai pasitikėjo ir jokių pre
tenzijų nereiškė.

Kodėl Rašytojų draugija pa
skyrė 1,1*00 premiją “Stripti

zui”, galėtų tik per spaudą ar Į 
kitaip pasiaiškinti Liet. Rašyto
jų draugija. Liet. Rašytojų 
draugijos pirmininkas kun. Leo 
nardas Andriekus, dedikavo sa
vo eilėraščius, propagandiniam i 
laikraštėliui ok. Lietuvoje “Gim 
tojam kraštui”. Šiegi patalpiro 
net penketą jo trumpų eilėraš
čiu.

*tasvs Juskėnas

Blogas oras padėjo 
teroristams

statyta, kad laku* blogas oras, 
audros jūroje ir smarkus lietus, 
padėjo leroristams išlipti jūros 
pakraštyje, pasislėpti ir palauk 
ti. kol atsirado Izraelio kaleivi- 
nis ’otisas su 36 keleiviais.

pakraščių laivai, jei- 
oro metu būtu patru 

itvo vandenis, tai būtų pa
stebėję guminį laiveli su ketu
riais teroristais. Jie būtų visus 
suėmę ir išvengę tokiu žudy
nių.

Be to, izraelitams būtų nerei- 
į kėję Įsiveržti Į Labano teritori-

Agronomas A. šantaras, agro ; ją teroristų gaudyti.

Izraelio 
gu blogo 
liavę

Vygantu ir Šauliu!
’ kiusius irgi pageidavo, kad iš remti lietuviškus reikalus ir tuo 
į kultūrininkų mažai atsilankė, pačiu palaikyti lietuvybę Ame- 
į Jie kaip tik turėtų būti aktyve- rikoje. Bendrai tarp L. Fonde 
j sniais. Lietuvių Fondo vadovy- dirbančių kokų nors nesusipra- 
į bė pageidauja turėti tampres- timų nebuvo ir tikimasi ateityje 
.nūs ryšius, tarp L. Fondo vado-(jų nebus.
vybės ir kultūrininkų. Kitų dar Po to dr. A. Razma papildė, 

•bus lengva kritikuoti, negu dirbjkad L. Fondo tikslas remti lie-
* ti. Pastebėjo, spaudoje buvo ra-jtuvišką spaudą, kultūrą, švieti- 
i syta, kad Lietuvių Fondo Įstei- mą ir bendrai tarnauti lietuviš- 
! gimo reikalu yra daug anks- j kam reikalui.
čiau, daug kas rašęs. Tai yra Į Investavimo komisijos prane- 
tiesa, bet jie tik projektavo. Rei.Šimas. P. Kilius pranešė, kad 
kėtų tuos asmenis skaityti L. I dalis kapitalo yra investuota į 
Fondo steigėjais, kurie tuos1 pastoviai duodančius nuošim-

j projektus realizavo. Taip pat čius, stakus, Šerus ar kitokius1111^ ^ad L. Fondo skirstymo ko-

pirmininkas dr.. G. į 
pasveikinęs atsilan-į

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų draugams, klientams ir 

pažįstamiems

TULPĖ VALGYKLA

Izidorius ir Juzefą Augaičiai

“teisybės” ieškojimo Amerikos 
teismuose.Lietuvių Fondas sten 
giasi prie jokių skaldymosi ne
prisidėti. L. Fondas turi būti Ištakai kyla. Iš stakų ar šėrų, ne 
aukščiau visų partijų. Jo tikslas duodančių pastovaus pelno, bai

_____  ________ ________ _ investavimus. Praeitais metais 
| organizacijų skaldymąsi ir net investavimus. Praeitais metais 

gauta iš tų investavimų 88,000 
dol. pelno, šiais metais tikimasi 
turėti 100,000 dol. pelno, nes

2447 West 69th Street
Tel.: 925-1123

reiškė apgailestavimą, lietuviu

gauti stipen- 
studijuoti iki

iškėlė klausi-

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 
linki visiems savo klientams ir draugams

FOR CONGRESS
Pull Lever 8 B. Balsuokite už demokratus 

Thank you John Klich 
7th Congressional District
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NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAM^SAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ
735 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarb tanus |e 
gyventolus ir gamtą. 1,200 lietuvišką vietavardžią sąrašas.
fcalna $6.00, minkšti viHaliaL

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentą.

misijai nebūtu primestas koks 
nors šališkumas, reikėtų kviesti 
sprendžiamuoju ar tik pataria
muoju balsu atstovus 
besnių organizaci j ų,
ar kitokių institucijų.

Dr. K. Ambrozaitis 
gestijai pilnai pritarė, tik pa
reiškė, kad ateinančiame suva
žiavime šis - klausimas turėtų 
būti persvarstytas. Dabartinia
me statute tokia procedūra nė
ra numatyta. Be to pastebėjo, 
kad jo ir sekretoriaus kadenci
ja baigiasi. Naujas pirmininkas

iš stam- 
sambūrių

tokiai su-
Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti.

WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.
CAROL MISEVICH - CARROLL, Mgr.

2200 West Cermak Road Chicago, UI.
Telef.: Virginia 7-8874Knyjor I

173S So. Halsted St, Chicago, Hl. 50608
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Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki v'

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

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

JocTtf Kapačlnricat, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juozai Kapačlnskasr IŠEIVIO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniąją atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
knriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol

ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO* L1ETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naučakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglą kalbą.

M. ŽoUenko. SATYRINES NOVELES. Genialaus rusą rašytojo 
60 ratyrinią novelių. 199 puri., kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna In turisto ir sgitpropo Dropaganda bei 
užmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu diliumi

Pre-f. P. Pakarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie prūsą likimą. 
Kaina CL ’* ^*^1

Vincas žarnai**. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ!. 
M P<L Kaina ŠUO.

He far kiti leidiniai yra faunairi
NAUJIENOS!, 1737 U. HALSTED F!\ CHICAGO, ILL. MM

liėjnii ii apaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AY
Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos J krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu: 

NAUJIENOS, 
1733 So. Hilsted SL, Chicago, HL <0608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną i> 
meniskai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu 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 RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmąją išelvią kriesuolią gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikde Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl.. kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Fis nu taupom! J Ir? plnirri it- 
dideliu* dirbtu. Pirai, jie pa

dedi Jumi pasiekti asmeniškus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nauflanosa galim* g*vti pullrJv Rnypy, kvrfof papvai kaklą 

knvęv įpintą ar lentyną.
Aleksandra* Pikalnllkls, MES GRĮŽTAME. Įdonrūf Jauną dieną 

įbrimlnlmai Ir IvyHą bet rietu aprašymai, akaltoml kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S3,

7%%
palūkanų, priklausomai nuo jdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

M] ar ptelriat paririBĄ

tyti | 12 dalią. 296 psL. krim 33.
Dr. Kizyt Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai, 

žili, viršeliai*. 336 p«L Kaina M00. Mlnkštiii viri. S5J6
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dilia. 208 pat, Įrišta — S3.00, minkštai! rir- 
teliaia — S2.00; H dalia. 225 pat. Įrišti — S3.00. minkš- 
taia viršeliaia_________________________ ___________  SX66

HenrikM Tomas — Tamošauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnė* tr Labguvos. apskritys su įdomiais apnšymaii, lliu- 
strarijomia ir dokumentacija. 336 psL. kaina M

P. KaslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trlją dalią Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jaunystės atalminlmaJ
170 pat SMB

M. Gudelis, POVILAS MILERIS blografljof bruožai m 
puslapiai *____—---------------- -----— tt-R®

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto lHaMosna.

NAŪJIKNO8,

173? S. Hal«UM St, Chloro, ŪL 50508. — T«L HA 1-4155

KOO So. Hoisted St. Chicago, III. 60608

TURINTI DIDELES ATSARGASVIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įteigti 1923 metriiL T< 421-3070

Intrigos pietų om kiemai tufo mobiliems pxRtatjU,
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As ot December 1, 1977 
Subscription Rates:

in Chicago $33.00 per year, $18 00 per 
six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
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pusei mėty ..............
trims mėnesiams
vienam menesiui «

Kanadoje
melams 
pusei metu 
vienam mėnesiui

jlb.UU
$ 9.00
$ 3.00

S 3 Sii

Nuo gruodžio pirmos d 
Dienraščio kainos:

Uhicagoje ir priemiesčiuose: 
metams _____________

pusei metu ____________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui ._____
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pusei metu
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Kitose JAV vietose:
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$18.00
$10.00
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$30.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI 60608 Telef 421-6100

Pinigus reikia siusti pašto
Orderiu kartu tu užsakymu

Money

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vah

Pataria nepasitikėti Amerika

ropos valstybių atstovai ir vėl svarstys tuos pačius klau
simus, kuriuos svarstė Belgrade. Ten dar ryškiau išrik 
Belgrado konferencijoje kelti faktai ir dar su didesni; 
pasiryžimu bus nurodomi rusų tarptautiniai nusikalti 
mai. . 1

Nespėjo pasibaigti Belgrado konferencija, ir vėl ke 
narna viešumon brežnevine Helsinkio aktų interprets 
ja. rnmon eilėn pasmerkimas visų sutikimas neįrasyt. 
į baigiamąjį pareiškimą žmogaus teisių ir pradedam- 
sėti tas pats nepasitikėjimas Amerika, kuris buvo kas 
dieninė duona tuojau po Helsinkio aktų. Šį 1 artą a'siri 
narna be “Lietuvos pardavimo” ir Judo grašių, bet labai 
švelniai patar.ama nepasitikėti Amerika Lietuvos neprik 
lausomybės ir laisvės kovoje. Pataria Amerika nepasi 
tikėti, o nieko nepasako, kuo pasitikėti. Bet viena k- 
ta užuomina apie galimr pagalbą iš komunistinės Kini 
jos, buvo užsiminta ir apie Albaniją, niekas konkrečiai 
klausimo neformulavo ir net nedrįso pasakyti, kuo Kini
ja galėtų būti naudinga kovoje už Lietuvos laisvę.

Hua Kuofengo vadovaujama Kinija nepatenkinta 
imperialistine sovietų Rusijos ekspansija, gali vieną kitą 
žodį tarti apie pavergtas rusų tautas, bet ji kaip ir Ru
sija, nesistengs teikti jokios pagalbos, kol Lietuvoje ne
bus pakankamai stipraus būrio kinietiško komunizmą ša 
lininkų. Iš Albanijos net ir jos vardą paminėjusieji jo
kios paramos nesitiki, nes kiekvienam aišku, kad Albani
jos komunistai turi gerokai prakaituoti savo duonai ir 
apavui, o apie pagalbą kitiems ir kalbos negali būti. Nei 
vokiečiai, nei lenkai,-nei švedai lietuviams nepadės at
gauti nepriklausomybės.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

BOLŠEVIKINIAI JAUNIMO FESTIVALIAI
Lietuviai marijonai apie politiką nieko nenusimanė 

ir nenusimano, užtat jie samdosi specialistą ne tik pa
tiems marijonams nustatyti politiką, bet ir bandyti ju
kinti lietuvius, kad jų politika lietuviams yra naudingiau
sia. Iki Helsinkio aktų marijonai dar leisdavo ir kitaip 
gaivoj antienas lietuviams savo minus urauge išreikš u, 
bet nuo neisinkio aKtų vyriausias jų patarėjas įsake skeiu 
ti ir sekti brežnevinę Helsinkio aktų interpretaciją u* 
dirbti minėta kryptimi.

Nuo praeitų metų vasaros, kai Dr. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, perskaitė ilgą 
deklaraciją Europos saugumo ii* bendradarbiavimo ko
misijai, siek tiek aprimo skelbę lietuviams komunistinę, 
Helsinkio aktų interpretaciją. Primindavo savo skaity
tojams Brežnevo ir visos sovietų valdžios mašinos skelb
tą Brežnevinę Helsinkio aktų interpretaciją, bet praleis
davo ir kitokią nuomonę. Vienas komentatorius net drį
so sutikti, kad gali kartais ir iš tų Helsinkio aktų kas 
nors naudingo išeiti. Bet kai buvo priimtas baigiamasis 
Belgrado konferencijos pranešimas, kuriame rusai at- 
sisikė įrašyti žmogaus teisių laužymo faktus, tai viskas 
ir vėl pakrypo į brežnevinę koncepciją.

Belgrado konferencijos baigiamasis pranešimas nė
ra Helsinkio aktas. Rusai užsispyrė žmogaus teisių ten 
nekelti ii* ištisas dvi savaites vedė ginčus tuo reikalu. Jei
gu kad bus aprašyta kova žmogaus teisėms pripažinti ir 
taikyti rusų pavergtuose kraštuose ,tai tų dviejų savai
čių ginčai ir sovietų atstovų užsispyrimas paliko medžia
gos ištisai knygai, kuri nebus naudinga sovietų politikai. 
Valstybės Departamentas išleis visus sovietų atstovų pa
reiškimus tuo reikalu. Kiekvienam bus aišku, kad sovietu 
valdžia nenoriai sutiko įrašyti žmogaus teisių principą 
į Helsinkio aktus, o vėliau vengė jį taikyti gyvenime. Ko 
munistinės Rusijos atstovai sutiko patvirtinti žmogaus 
teisių raikalu veikiančius tarptautinius susitarimus, bet 
jie bijo duoti pačios Rusijos ar rusų pavergtų kraštų gy
ventojams pagrindines teises. Dar atkakliau jie spyrėsi 
paminėti jų kovą prieš žmogaus teises baigiamajame pa
reiškime. Bet reikia neužmiršti, kar baigiamasis pareis-'ant vandens parašyta. Iki šio meto joks atsakingas sovię- 
kimas nėra Helsinkio aktas. Madridan suvažiavę 35 Eu- tų pareigūnas nedrįso pasiūlyti Lietuvai autonomijos.

Pvz., Prancūzijai jie išleidžia stengdamiesi jį 
kasmet maždaug po 20 milijo
nų dolerių, Italijai po 30 milijo- 

.nų, Indonezijai po 10 milijonų,
Didelė Amerikos lietuvių dauguma pasitikėjo Ame-lInj^5! ir_^ f0.1® Su7" 

mijai ir Irakui (kiekvienam at
skirai) po 5 milijonus, šiuoserika. Iki šio meto Amerika lietuvių neapvylė. Amerikie

čiai iškėlė pavergtos Lietuvos klausimą Belgrado konfe- kraštuose Sovietai turi net 65,- 
rencijoje ir nurodė, kad Lietuvos reikalas dar neišspręs- 000 apmokamų propagand’stų. 
tas. Ji teks svarstyti, jeigu sieksime Europoje taikos. NeH Apskaičiuota, kad užsieninei 
vokiečiai nei britai, nei Prancūziia Relprade’ propagandai bolševikai išleidžia

mo, bet, daugiausia, iš užsienio, 
iš 112 kraštų;

7) 1962 m. buvo toks festiva
lis Helsinkyje, kur buvo numa
tyta sukviesti 21,000 dalyvių, 
bet vėliau apsispręsta tą skaičių 
sumažinti ir sukviesta tik 12,000 
dalyvių.

Faktinas jaunimo festivalių 
organizatorius yra Agiptpropas 
(jis išdirba visus jų plan us, pa
rūpina lėšas ir pan.), bet tai 
griežta paslaptis; to užkulisinio 
dirigento visai nematyt, lyg jo 
ir nebūtų.

Jaunimo festivalių organiza
toriais dvi bolševikinės, bet ir
gi savo tikrąjį veidą gerokai pa
slėpusios, nekaltais vardais besi
vadinančios organizacijos — 
tai 1) Pasaulinė Demokratinio 
Jaunimo Organizacija in -2) 
Tarptautinė Studentų Sąjunga.

Jaunimo festivalių programa 
rūpestingai (iki smulkmenų) pa 
ruošiama bolševikinės propo- 
gandos smegenų centro — Ag: t 
ppropo (Maskvoje). Kiekvienas 
festivalis skirtas bolševikinei jau 
nimo indoktrinacijai ir, to, dar 
tiems ar kitiems Sovietų grynai 
politiniams tikslams.

Pvz., iki Stalino mirties ti 
festivaliai buvo skiriami Star 
no garbinimui ir kovingoms nu 
laikoms pr eš Vakarų “kapit 
liziną'’ ir “imperializmą” kelti, 
o Varšuvos festivalyje (1955) 
iškelta (ir toliau nuolat kelia
ma) vad. “taikingo sugyveni
mo” (su komunizmu) idėja, 
aišku, laivajam pasauliui užm'g- 
dyti ir palaužti betkok; jo pasi
priešinimą bolševikiniam impe
rializmui.

(Bus daugiau)

Savo propagandai bolševikai kreipia į laisvųjų kraštų jauni- 
išleidžia milžiniškas sumas. mą, visai būdais ir priemonėmis 

indoktrinuoti 
bolševikinėmis idėjomis ir po to
panaudoti savo tikslams.

Apie jaunimo indoktrinaciją 
apskritai esu jau rašęs anksčiau.

Čia sustosiu tik t’es bolševiku 
niais jaunimo festivaliais, ku
riems bolševikai nesigaili nei 
darbo, nei lėšų. Jie ruošiami gry
nai bolševikinės propagandos 
(jaunimo indoktrinacijos, jo 
prisiviliojimo) tikslais.

1949—1962 m; laikotarpyje 
tų jaunimo festivalių buvo net 
>eptyn i:

1) 1949 m. Budapešte, kur 
dalyvavo 10,000 jaunimo iš 80 
kraštų;

1951 m. Rytų Berlyne, kur da
lyvavo 26,000 jaunimo iš 104

vokiečiai, nei britai, pagaliau nei Prancūzija Belgrade 
neturėjo drąsos kelti Lietuvos pavergimo tik amerikie
čiai. Amerikiečiams nebuvo jokio išrokavimo šio klau
simo kelti. Niekas Amerikos atstovams nedavė jokio ky
šio ir niekas nieko negavo už šio klausimo kėlimą viešu
mon.
Jeigu patariame ieškoti kitų valstybių paramos Lietuvai 

išlaisvinti, tai reikia pasakyti, iš ko tos paramos gali
ma būtų tikėtis. Kai nepasako, tai galima spėlioti. Susi
daro įspūdis, kad marijonų samdomas specialistas tikisi 
paramos gauti iš Sovietinės Sąj'ungos. Kokia 'ta "parama 
galėtų būti, nebekalba. Teisingiau pasakius kalbama, bet 
niekur nerašoma. Kalbama, kad Kremlius galėtų duoti 
Lietuvai politinę autonomiją, bet tuo tarpu jos neduoda. 
Kai paklasi, o kasgi jam kliudo tą autonomiją duoti, tai 
atsakymo taip ir negauni. Prieš 8 metus į Tabor farmą propagandą) ir visiems kitiems 
vienas Varšuvoje gyvenąs poetas suvažiavusiam jauni- t-.esioginės ir netiesioginės pro- 
mui parašė, kad galėtų prasidėti kalbos apie autonomiją, 
jeigu Amerikoje būtų uždarytas ALTAS ir laisvi lietu 
viai nustotų kalbėję apie laisvą ir nepriklausomą Lietu
va.

Nei tas poetas buvo įgaliotas sovietų valdžios tokį jeigu kuris kutų drįsęs toki dalyką padaryti, tai jis bū- 
pasiūlymą padalyti, nei jis kreipėsi į atsakingus parei- tų sušaudytas, 
gūnus,’ kurie lietuvių vardu būtų turėję teisę jam atsa- 
k
tiktai komunistams. Jie bandė politinės kovos nepažįs-'tai tautai. Patirtis parodė, kad kiekvienas sovietinio gy

venimo laikotarpis atneša vis didesnę priespaudą ir iš
naudojimą pavergtiesiems, Kiekvienas Lietuvoje buvęs 
-ūsas pripažįsta, kad i lietuvių gyvenimo standartas buvo 
aukštesnis už rusiškąjį, šiandien jis maždaug jau sunive 
liuotas, lygus rusiškajam. Ko galima iš rusų tikėtis atei
tyje?

kasmet po 500 milijonų dolerių. 
Jai turi jie per 140,000 apmoka
mų propagandistų.

Čia neįskaitomos sumos, me
tamos netiesioginei propagandai 
(visokiems prokomunistiniams 
frontams), kurią varo per 350,- 
000 nenuolatinių, dalinai atlygi
namų propagadistų.

Sovietai meta * lėlės sumas 
dampingui (pardavimui nrekių 
ženrau savikainos), kurį jie vyk 
do užsieniuose propagandos tiks 
lais. Vakarų Vokietijos gynybos 
ministerijos turimomis žinio
mis, tam dampingui, diploma
tinei tarnybai (kuri irgi vykdo

3) 1953 m. Bukarešte, 29,000 
jaun. iš 111 kraštų;

4) 1955 m. Varšuvoje, 30,000 
jaun. iš 115 kraštų;

5) 1957 m. buvo milžiniškas 
sumas Sovietams kaštavęs jaun. 
festavalis Maskvoje, kur dalyva_ 
vovo net 35,000 jaunimo is 131 
krašto;

6) 1959 m. buvo Vienoje, kur 
buvo prisikviesta, tiesa, ne

pagandos darbams Sovietai iš
leidžia kasmet fesiog neįsivaiz
duojamai dideles sumas.

Didžiausią dėmesį bolševikai tiek jau daug, tik 18,000 jaųni-

« - , - . .. . . ■ Iki ši u meto dar nežinoma nei viena lengvata, kurią
kyti. Tai buvo paprastų paprasčiausia antis, naudinga sovietinis imperializmas būtų davęs kuriai nors paverg

iančiam jaunimui mesti mintį, kad reikia aprėžti Ameri-* 
kos Lietuvių Tarybos reikalavimus ir apkarpyti jose veik1 
lą. Vien tik šios veiklos sulėtinimas jau duotų lengvatų 
pavergtiems lietuviams. Visa tai, aišku, buvo šakėmis

Pačių belarusų istorikas dr. Veržbovskij savo spe- 
! cialioj studijoj “Belorusko-litovskie vzaimosviazi” aiš 
I kiai tvirtino, kad visa Belorusijos (Gudijos) teritorija, 
j prieš užimant ją slavams, buvo lietuviška. Gi apie 
j gudų ir latvių priklausymą lietuvių kamienui, panau- 
idojus įvairią, gausią literatūrą, įvairiais požiūrais nag- 
jrinėjama J. Venclovos “Latviai ir gudai”.

Vienok krivyčiai (belarusai). praradę savąją kal-
;___ C ‘ . V. ščerbakivskij (207-111): “Labai bą, dar nenustojo savo tautinės individualybėj kaip;

didelė ir svarbi krivyčių (lietuvių) kiltis suslavėjo, konstatavo prof, dr.šapoka (206-/3): “Lastly. Iangua-| Jau kalbėdami apie vakarius galindus, radome,
tuo pačiu kalbos atžvilgiu iš lietuviu pasidarė slaviš-’ge alone does not determine natibnality. It is deter- jog pats “galindai“ vardas kilęs nuo lietuvių kalbos 
ka”. dr. P. Keppen (105-141): “Dr G. Watson krivy-j mines by ways of life, customs, folklore and other ele- žodžio “galas” ir reiškė “galinius, kraštutinius gyven- 
ėius priskiria lietuvių tautai”, dr. J Remeika (Aidai, ments of national culture, and finally — racial pecu- tojus”, o vakariniai galindai galėjo būti Lietuvos te- 
1958. 4. nr..): “Kad krivyčiai buvo lietuviai, ta; patvir
tina ir lenkų Bilskio kronika, kur sakoma, kad lenkų 
karalius Boleslavas 12(>1 m. nukariavo jolvingus ir 
kad jotvingių kalba buvusi ta pati, kaip ir lietuvių, i 
prūsų ir krivyčių tautos”, prof. J. Golubovskij (67-;
32): “Taip pat tikra, kad ten kur išsiplėtė belarusų; 
(krivyčių) kalba, mes galime tvirtinti, jog priešisto-’ 
riniais laikais ten gyveno lietuviai”. Anot prof. W 
Wakar (Rozvoj teritorialny. 1917. 2). iš lietuvių vė
liau susidarė belarusų tauta. . niai kallx*jo angliškai, ir tik dabar ši tauta grįžta prie

Apie lietuvių gyvenimą Gudijoj bei Bd a rusi joj • savo senosios keltų kalbos. Panašiai retas žydas mo-
byloja ligi šių laikų Belarusijoj išsilikę lietuviškos kib’kėjo savo kalbą: jų dauguma šnekėjo vokišku,žargo- į^n^s ’lVo\Tvos^7&kšt^^ įa-

pildo prof. S. Dirmantas (Tautos praeitis, II, 2>): 
Į “Jie (rytiniai galindai) žinomi rusų metraščiuose *Li- 
’ tovskoje plemia goliady”.

Daugiau žinių pateikia apie rytinius galindus ats-

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj

Tad istorikai 
mieno: prof. dr.

KELIOS PASTABOS
(Tęsinys)

krivyčius priskiria prie lietuvių

ksch (129-6): “čia jie (belarusai) iš išorės beveik vi
sai nesiskiria nuo lietuvių. — jie turi tą pati apdarą, 
tą pačią išvaizdą ir turi tą patj gyvenimo būdą”. A. 
Benderius rašei “Tačiau ir užmiršę (Gudijoj) savo tė
vų kalbą, išlaikė lietuvių tautos būdą ir papročius. Jie 
yra lietuviai savo kilme, krauju ip būdu, ir galėtų vėl 
lietuviškai kalbėti išmokti”.

RYTŲ GALINDAI

—Ketvirtadienį buvo prišalk 
dintas premjero Andreotti va
da vaujamas krikščionių demok
ratų ministerių kabinetas.
wm-tč

kiri istorikai: čekų bene, žymiausias istorikas prof, 
dr. L. Niederle (151-12) konstatavo: Prieupės Protu- 
vos, intako Maskvos, dar 11-12 amž. gyveno lietuvių 
kiltis, galindais vadinama”. Amerikietis istorikas prof, 
dr. S. Cross (37): “Ten buvo lietuvių likučiai, kiltis 
žinoma kaip galindai, netoli Maskvos ligi 13 amž“. 
Moderninės geografijos tėvas prof. E. Rečius (173-426): 
“Iš jų (lietuvių) kilčių galindai gyveno prie Protu vos 
upės krantų, intako Maskvos".

Priesislorikas prof. J. Gotje (265-193) tvirtino: 
“Bet iš metraščio pranešimo negalima padaryti išva
dos, kad galindai gyveno tik prie Protuvos upės. Pa
galiau ir tos 12 amž. suliktos žinios, kai senųjų gy
ventojų likučiai tam krašte baigė savo amžių”. Iš šio 
prof. J. Gotje samprotavimo sektų, kad rytinių galin
dų teritorija buvusi daug didesnė, juo labiau, kad 19 
amž. gale antropologas prof. N. Zagrof (Globus, 1892, 
627). ištyręs rasiškai Vidurines Rusijos gyventojus, 
rado, jog daugumoj šios didžiulės srities gyventojai 
yra mišinys dviejų skirtingų rasių, būtent, iš lietiniu 
pailgagalvių, aukšto ūgio, blondinų ir Uralo rasės — 
mažo ūgio, apskrilagalvių. plačiavcidžių brunetų.

į ritorijos pietų vakarų galiniai, kraštutiniai gyvento- 
r liai. Lvgegrečiai tektų nianvti, kad rytiniai galindai bu-

Dar aiškiau ir konkrečiau nusakė prof. dr. K. _ . . .1 v, - in-A r- • •• lv° Lietuvos šiaurės rytų lietuviai.• Pakštas (Aidai. 19.)0, 128): Etnografija ne vien is|
’kalbos susideda. Jei tik kalba būtų vienintelis etnogra]
‘fijos bruožas, tai šiandien kai kurių tautų nebūtų...
[Nebūtų Šveicarijos, nes ji kalba net 1 ofieioliomis kal
bomis: vokiečių, prancūzų, italų, relromanų. Nebūtų

? ir Belgijos: beveik pusė belgų šneka prancūziškai. O
’[kur gi būtų Airija, kurios beveik visi gyventojai nese- ‘Tzlaslavas nugalėjo'galiu-J Konkrečiau purodė nišų etnologas A. Wttich (Pri-

dus”. Ii “Polnoje sobranija ruskich letoposej” suži
nome, jog 1147 m. rusų kunigaikštis Svjatoslirjas ‘*sq-

lia rities”.

Istoriniai šaltiniai apie lietuvių padermes ryti
nius galindus labai šykščiai suteikia žinias. Pirmas ru 
su metraštis tik vieną sykį juos mini, kaip rašo prof. 
N. Borsov (14-43): “Pirmasis metraštis tik vieną kar
tą mini galindus, atskirą beturiu tautos šaką, 1058

i. .ndenvardžiai ir archiologiniai radiniai, o taip1 nu. o dabar Palestinoj jie grįžta prie savo senosios heb 
s’niausi išnirimai šaltiniai( bylinos etc): prof. P. Tret-.rajų kalbos. Lietuvos žemėj irgi keletas kalbų įsiga- 
jakov (223-X3): "Senoji istorinė literatūra anaiptol’Įėjo”.
aukštupio Duicpi > baseino nelaiko slavų žeme, bet- Ergo, krivyčiai bei gudai (bela.-usai) savo tauti-| 
priskiria dabartiniams lietuvių protėviams”. nę individualybę kitomis savybėmis išlaikė: E. Lin-'

baltijskij kraj, 1873, 21): “Lietuviai pasistūmėjo į ry
tus prie Ilmenio ir Ladogos ežero*’.

(Bus daugiau) * rr? i
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DR. K. G. BALUEAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU* 
*449 So. Pulaski Id. (Crowford 

'4ed.cai Eu'Mlns), Tel. LU 5-6444 
P.J-U '-Jonius pagal susitarimą. 

4* ae"-SiUepia, skambinti 374-8004.

’R. C. K. BOBElIS 
NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Teief. 695-0533

Pox Valley Mediči! Center 
860 SUMMIT STRBET 

«OUTE 58, ELGIN, ILLINqij

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VA^A DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Te* 56Ž-2/ŽJ arba 562-272*

TEI------ BE 3-5893
PR* A. hk Gixik vKCKAS 

gydytojas ir chirurgas ( 
SPECIAL Y B£ akių LIGOS 

3907 West l03rd Street 
Valandos pagai suki 144 n m

DK. FRANK BLECKAS
OKIumeikisias

; KAlŪA 1JM u V1SKA1 
J414 w. 71 Sr. leL 7J/-SK*/

ILkrina akis PntaiKo akinius ir 
‘’contact lenses’”

VaL agai susitarimą. Uždaryta tree

James McNeffl Whistler Tapvba

J

L/iurJiUi\ AS SELbuTlS
INKS i U, JUSLES IR 

PRO^rAiu^ chirurgija 
46^6 WfeSf 63rd STREET 
VaL aniraa. 1—4 popiet 
ketvirta, o—7 vaL vai 
Ofiso ie i ei U 77S-2S80 _ 

Rezioenajos ielet.: 440-55^5

A. PLEšKYS

SPAUDĄ PAVARČIUS
Isteriškas balsas

(Tęsinys)

Iš gėdos paraudus, reikėtų pa- prika.šiojate ir mus užgaulio- 
jate, ar už tai, kad mes jūsų iki 
šiol nepripažinome sovietams?

Ką toji delegacija į tai turėtų 
atsakyti? Nuleisti galvas, žemai 
nusilenkti ir gėdingai, atbula pro 
duris pasižalinti.

Kiekvienas laisvinimo veiks
nių žygis ir elgesys turi būti ge
rai apgalvotas, apsvarstytas :~ 
patikrintas, kad vienoks ar Ki
toks jų veiksmas būtų Nepri
klausomos Lietuvos atstatymui 
ir lietuviams naudingas, o ne- 
pragaištingas. Politiniame lais
vinimo darbe (negalima šoktil 
kaip varlei ant dalgio. Draugai 
visuomet niūmryra, buvo ir bus 
reikalingi.

(Pabaiga)

sakyti:
— Ne, mes nepasipriešinome 

ir protesto nepareiškėme.
-— Reiškia, visus rusų bolše

vikų reikalavimus priėmėte, su 
reidavhiiais su-

Ofiws 2652 WEST 5yth STREET 
lel. KR S-I22L

UK. V XT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika, $pec. MOTERŲ H90S. JŲ norais ir pageidavimais su
nikote, turbūt jūs iš jų tikėjo
tės ir norėjote susilaukti kokių 

UFibO VAL.; pirm., auirad., trečiad. nors malonių? Jei jūs būtumėte 
ir peiiKt. z-4 ir b-o vai. va^ s^uuie- pasipriešinę, gal vakarų sąjun- 

vai. popiet ir kilu laiKu gininkai i jus būtų atkreipę dau- 
_____ pa^ai^u^urimą^_______Įgiau dėmesio, gal Teherane, Jal- 

’ toje ir Potsdame jūs nebutumė-

uuiilurx^A>rxtuirZk>LAS kiečiai, už musu padarytas klai- 
-t.— __— —.-z—\das antrajame pasauliniame ka

re, šiandien turime labai bran- 
ir gėdingai mo

j kad mes pasiimtumem ant sa- 
įvo pečių ir jūsų padarytas klai- 
; das ir už jas dar atskirai mokė- 
! tumėm? Jei jūs su bolševikų 
reikalavimais sutikote ir jiems 
gera valia pasidavėte, tai kodėl
jūs pas mus ateinate ir mums tartį.

a Aparatai - rroiezai. Aiea, ban-
aazai. apecian pagalba kjįbfns.: 
uxrcd support^ ir L L 1

• ma.. y—4 ir (j—a. Šeštadieniais y—-t. giai skaudžiai ir gėdingai mo-
2840 St, Chreasc. m. 60629 Lėti, tai kodėl jūs dar norite. 

T4i«t.: PRosptcf 6-5084
J " —

Gėlės visoms progoms
eEverly Hills Gelinyčia 

2443 WEST twrd STREET
Telfonai: PR s-0633 ir PR 8-0834
Naujoji Barbaros ir Gene Driship 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
Tef. 499-131?

— Jeigu nebus patvirtinta' 
Panamos kanalo sutartis, tai 
teks kanalą grntr durtuvais,—pa 
reiškė sen. Church, kur ir kvie 
tė senatorius balsuoti už su-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — ^ilne aparaude 

ŽEMA KAINA 
lt ŠERĖNAS 
TeL WA 5-9063

Apdraustas perkraustymas 
iš įveirry atstumų,

ANTANAS VILIMAS
1 Tel. 376-UB82 arba 376-5996
4 - ■ ■/

SOPHIE BARČUS
tADIJO 1E1MOS VALANDOS 

Vito* programos H WOPA, 
1490 ioL A. M.

Lietuvio kelba: kasdien noo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai ryto.

Vede|« Aldona blukus
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

Orchard-fresh is the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that's 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year's really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North CaroGna apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples in 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your table.

Fresh Carolina Apple Quiche 
tablespoon fresh lemon 
juice 

tablespoon sugar 
cup (2 ounces)shredded 

Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups Hgh t cream or milk 
Pastry for single-crust 

pie
In large skillet cook sausage, onion and thyme ųnCBMtnaįr 

is browned and onion is about 10 ifctoflH. Remove
from heat; dram off exons faL In bowl toss apples with lemoa 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mhr well. Line a 9-mch quiche dish or «ie 
plate with pastry. Turn apple mixtare into dish. Bake in SSO^F. 
oven 40 to 45 minutei, or until custard is set Let stand 10 
minutes before cutting to serve.
Makes: 6 serving.

% pound bmk sausage 1
% cup chopped fresh

onion 9 1
% teaspoon dried leaf %

thyme
2 Red Dehdous apples, 4

pared, cored and cut 2
into 1/2-tnch cubes 
(1 1/2 cope)

und PLEASE 
make people 
more oareful

TVIRTA SVHKAT A -

Atkerta 3 2 d*

Daugiau jokių vaistų neimu. i 
Mano daktaras nepaaiškino, 

kas per liga tas burnoje sūrumas 
ir ar jį gahm< išgydyti tik die
ta. Aš labai prašau Tamstą po-( 
nas Daktare, bukite malonus, 
paaiškinkite apie
tą mane užklupusią negerovę ir Į 
patarkite, kas gi daryti. Nejau
gi daryti. Nejms^i nėra jokių 
vaistų tai blogybei nugalėt:. Ar
gi toks sūrumas burnoje visada 
jausis. Busiu Tamstai be galo 
širdingai dėkinga. Su gilia pa
garba Jūsų straipsnių stropi 
skaitytoja. ;

Atsakymas. Gerą gydytoją • 
turi — jo kkrasyk. Tik nustok

4 vartojus Indocm kapsules. Tam-, 
stos amžiui jos yra nuodas. Val
gyk vaisius daržoves ir daug; 
sriubų bei vaisių sulčių — citri-1 
nmių naudok. Viską gerai darai 
— toliau mankštinkis miškų ta
kais. Jei nėra seilių liaukų ka
nale po liežuviu akmenų, ir šiaip 
visų kitų tyrimų daviniai yra 
normos ribose — valgyk norma
liai jokios dietos neprisilaiky
dama, kol nebus žarnų specialus 
tyrimas atliktas ir tikras stovis 
jose susektas. Dabar iš aprašy-1 
mo atrodo, kad gali normaliai —' 
lietuviškai maitintis druską var
todama kaip visi vartoja — tik 
nepersūdant. Pamažu turėtų 
reikalai tvarkytis nevartojant 
Indocin. Vėl po poros mėnesių 
parašykite.

Adelės Duoblienėe kavos 
receptas

Adelė Dnoblienė %
FIGŲ KAVA

Figos kavai naudojamos juo
dos, ir naudojimui paruošiamos 
be chemiškų priedų. Kavos ga
minimui geras pasėkas duoda 
Califomijos Blach Mission fi
gos. Įpakavime pažymėta: (No 
preservatives. Tree ripened. 
UnsulphurečL Keep Refrigerat
ed).

Darbas: Figas supjaustyti ma 
žais kūbikais. Išdžiovinti vidu
tinio karštumo temperatūroje ir 
sutrinti ar sumalti. Laikyti san
dariame inde, šią kavą galima 
paįvairinti su miežių ir cikori
jos priedais.

Figos yra labai naudingi vai
siai. Turi naudingų mineralų, 
vitaminu, enzymų ir gerai vei
kia į vidurių normavimą.

OMAHA. NEBR.
Muziko Broniaus Jonušo naš

lė Emilija Jonušiene savo įniru
sio vyro atminimui steigia kas- 
metinę — Muziko Broniaus Jo
nušo stipendiją.

Stipendija bus duodama pir
moj eilėj neturtingam jaunuo
liui, norinčiam šalia savo pa
grindimų studijų studijuoti ir 
lituanistiką.

Iš kandidato pageidaujama, 
kad jis būtų Aktyvus lietuviškų
jų jaunimo organizacijų narys 
ir pasireikštų savo veikla lietu
viškoje dirvoje.

Stipendijos dydis bus tasmet 
jo dol. Kandidatus stipen
dijai gali siūlyti kiekviena lie- 
tuvKkoj'i jaunimo organizacija, 

. įvairūs sambūriai arba kiti lie-

tuviški vienetai iš bet kurios 
laisvojo pasaulio šalies.

Siūlymų terminas — kiekvie
nais metais iki gegužės'15'dienos. 
Kandidatams parinkti bus su- 
daryta teisėjų komisija. Jos su
dėtis bus paskelbta vėliau. Sti
pendijai kandidatus siūlyti šiuo 
adresu: Broniaus Jonušo stipen
dijų fondas, 4006 So. 26th Str., 
Omaha, Nebraska 68107, USA.

J. S.

^PRIRINKIME
P R V N E Š 1 M A J

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas nyks kovo 22 d. 7 vai. pak. šau
liu namuose, 2417 W. 43St

A. Brokevičius. rast.

Linksmy Velyky švenčiy 

savo klientams ir visiems lietuviams linki

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

FRANK ZAPOLIS IR ŠEDIA
Įvairi apdrauda — Insurance 

32O8V2 W. 95th St 
Evergreen Park, HL 60642 

Tel.: GA 4-8654

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo kostumeriams 

draugams ir pažįstamiems

BRIDGEPORT DELICATESSEN
3263 So. Balsted St, Chicago, I1L 60608 

’ Phone CA 5-6696

ROMUALDAS URBONAS, Sav.

švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
kiekviena diena butini woik’crmMiui

• • •
*rDiava$ yra dvasia ir |o garbintojai turi garbinti jį dvasia ir 

tiesa". — Jono 4:24.
Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 

dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų mintis ir visus 
širdie sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iš tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokių, kurie taip daro. Ateityje. Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iŠ nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais gauti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žinti tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rvsieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne 
mokamaL Rašykite:

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

• A^^W.VwWWwVAW< AV///7.V.WmVA’AY.W.W

Mažeika S/ Evans
vSMK Laidotuvių Direktoriai
įafeį 6845 SOUTH WESTERN AVE

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta

‘•KSPį* Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

i ------------------------------------------------- i —

EUDEIKISGAIDAS DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
IK

•>AKWt fcTTE FUiMERai tLUML
VL/ 4533 SV 71st Street

s» k felet <JRovehiD fi-2345-f

f ėfr * <410 &o. 50th Avė., Cicero
g ’Vkf rOwnkaJl 3-2)08-»
Į fRTi MODEKNISKOS KOPLYČIOJ

ATKSTft TUTOMOBBLIAMS PASTATYTI

XMBULANCF 
PATARNAVT 
MAS DIENA 

IR NAKTŲ 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

1307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArde 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
*44b So. 50th Ave^ Cicero, ill Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
*34b So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeUe 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
«I9 So. LITUANICA AVE. TeL: YArde 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICT)

2424 WEST 69tn STREET Republic 7-121J
2314 WEST 23rd PLACE Vilnia 7-0673 1
n028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paloe HUI*, I’L 974-4416

= P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: TArd* 7-1611
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PRANCŪZIŠKOS
BULKUTES

Lietuvoj jas galėjai labai ska-’ 
niai valgyti be nieko, o su *‘sar- 
dinkoinis*’ iš dėžutės jos buvo 
tikra puota- Atsimenu tolias 
puotas pas jauna advokatą, kai 
jis norėdavo padaryti įspūdį 
sukvicstom panelėms...

Ir caro laikais, Šiauliuose, to-j ką apranga, 
kį patį skonį tų bandukių alsi-j 
menu... Bet, anot 1971 metais pa 
bėgusio iš Paryžiaus parodos į 
ruso peterburgiečio elcktrotech- 
niko Anatolijaus Fedosejevo, 
(jo knvgoj “Spąstai”, išleistoj 
rusų leidyklos “Posev” vakarų 
Vokietijoje), “rausvos, puikios, 
skaniai kvepiančios prancūziš
kos bandukės išnyko. Dabar jų 
neįvalgomų kopiją vadina ‘mies. 
tiškomis”...

Fedosevas “Spąstuose” rašo 
ir apie Kauną, jam grįžtant iš ko
mandiruotės Amerikoje:

“Likusis kelias iki mūsų sie
nos nepaliko įspūdžių, išskyrus 
sustojimą Kaune, Lietuvos sos
tinėj, tuomet dar nepriklauso
moj valstybėj. Sustojus, į va
goną įlipo pardavėjai su didžiu
lėm lėkštėm įvairiausių ir labai 
skanių užkandų labai pigia kai
na. Kaip mums 'buvo vėliau pa
sakyta, mes patekome į apsiri
jimo šalį. Kaune, mums suspė
jus išeiti, mes taip pat pamatėm 
didelę daugybe puikiausių pro
duktų, sočius ir linksmus gyven
tojus, ir kiek provincinį miestą. 
Vėliau aplankius tą miestą ke
lis kartus po karo penkiasdešim
tais ir šešiasdešimtais metais, 
aš pamačiau baisų skurdą, nusi
minusius veidus, labai paprastą 
valgį — aštrų skirtumą nuo ano 
mūsir apsilankymo”...

Arėjas Vitkauskas 
(Agresyvinė politika, supran-

TRUMP Ai i

Balfo 100-sis skyriuc New 
Yorke ruošia madų paroda ba- 

! landžiu 16 d. 3 vai. Kultūros ži- 
’ dinyjc. Bus rodomi namuose 
įsiūti ir megzti drabužiai bei vai-

Dail. Vytautas Ignas iš Kle- 
vclando ruošia savo darbų pa
rodą balandžio 22-23 d. Prisikė
limo parap. salėje, Toronte. Pa- 
ro<lą globoja KLK Moterų D-jos 
skyrius. BostonLškio Norbej-to 
Lingertaičio gintaro puošmenų 
parodą rengia Akademikai ska u 
tai kovo 31 — balandžio 2 d. Či
kagos Jaunimo centre.

— Kriaučeliūnų Jaunimo pre; 
mijos įteikimo iškilmės bus ba
landžio 16 d. Jaunimo centre.

— Rochesterio lietuvių jauni
mas ruošiasi vaidinti Anatoli
jaus Kairio 3 veiksmų komediją 
“Ku-kū”. Premjera bus balan
džio 8 d.

— Lietuvių Fondo narių bei 
atstovų suvažiavimas bus gegu
žės 6 d. Jaunimo centre.

— Alcoholics Anonymous or
ganizacijos skyrius “Pradžia”, 
P. O. Box 09172, Chicago, IL 
60609, .ruošia lietuvių šeimos iš 
trijų asmenų Nd esą paskaitą -bei 
asmeniškas patirtis “An Alcoho
lic and his family” ketvirtadie
nį, kovo 30 d., 8:30 vai. vak. 
Five Holy Martyrs parap. moky
klos kavinėje, 4325 So. Rich
mond St. šia paskaita ir vie
šu suinteresuotu susirinkimu

Žvejo šeimaPuvis de Chavannes

bus paminėta 6 m. sėkmingos artėjančiomis Velykų šventėmis, 
Organizacijai o Naujienų paramai atsiuntė de

šimt dolerių. Kari C. Pachesa 
iš Wilsonville, Wis., atsiuntė $L 
Dėkui.

— Ponia Monika Ignas, Cleve

tuma, šitokius rašinius vadina 
šmeižtais — kitaip juk negali! 
A AT \ i

veiklos sukaktis.
daug yra padėjusi lietuviams, 
turėjusiems problemų su girta
vimu.

— Standard Fed. Taupimo^
b-vės skyrius, esantis 6141 Ar-Hand Heights, Ohio, kartu su 
cher Avė., ruošia velykinę pra- f prenumerata, velykiniais svei- 
mogą apylinkės vaikams šį šeš-: tinimais ir gerais linkėjimais, 
tadienį įprastomis darbo valan- j atsiuntė dešimkę Naujienų leidi- 
domis. Velykų kiškutis įteiks/nui paremti. Klevelando tau- 
vąikams velykinį krepšelį su do-} lietis užsisakė Naujienas riene- 
vanomis. ] _
bendrovės įstaigos bus atdaros f prašė neminėti. Dėkui už auką 
tik iki 1-mos valandos.

— Grant Parko Simfoninis 
choras priims naujus daininkus. 
-Reikia skaityti gaidas ir padai
nuoti ariją anglų, lotynų, pran
cūzų, italų arba vokiečių kalba. 
Baisų tikrinimo laiką nustato 
Mrs. Mary Watkins, tel. 334- 
2556 nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
darbo dienomis.

domis. Velykų kiškutis Įteiks mui paremti. Klevelando tau-

Didįjį penktadieni j riems metamas, bet pavardės 

f ir už dėmesį platinimo vajui.

— J. Glemža, gyv. Vakarų 
Vokietijoje, sveikina visus Ve
lykų proga ir linki viešiems 
džiaugsmingo pavasario.

priešui sunkių nuostolių gyvy- • 
bėmis ir ginklais’.

(Prieš Izraelio pradėtą puo
limą, Palestiniečiai ir kairieji 
turėjo apie 8,000 gerai apgink- 
luotų kovotojų Libano pietų pu 
sėje, bet yra spėjama, kad pa
jutę, jog Izraelis ruošiasi atsi- 

i kerėjimo puolimui už Palesti- 
! mečių* partizanų ataką, šešta
dienį prieš autobusą, kur buvo i 
užmušta 32 izraelitų, palestinie 
Ciai sustiprino apsigynimo po
zicijas. Palestiniečiai mano, 
kad Izraelis prieš juos yra pas
tatęs apie 20,000 kariuomenės).

Izraelio infanterija, lydima ; 
tankų, artilerijos ir karo aviaci
jos, puolimą pradėjo pralaužda- 
mi vartus elektrikuotoje 30 my- . 
lių tvoroj visu Libano pietų ga
lo pasieniu. Tai buvo didžiau- : 
šioji Izraelio ataka prieš parti
zanų bazes Libane po dvie
jų dienų atakos 1972 metų rug
sėjo mėnesį.“Visu pasieniu kal
vos liepsnoja”, pranešė Izraelio 
radijo reporteris. “Daug sarvuo 
tų transportinių sunkvežimių, 
pilni kareivių ir dideli tankai 
traukia keliu į Libaną”, o tankų 
kelias visas apšviestas iš lėktu
vų metamais žibintais. Ataka- 
pradėta sunkia Izraelio artileri
jos kanonada”, pasakė radijo 
reporteris, pridurdamas, kad 
arabų artilerija į ataką atsilie
pė bombarduodama kai kurias 
Izraelio nausėdijas (kolonijas)/ 

“Tai tikrai buvo didelė ope
racija. Jie tikisi mus sunaikin
ti”, pasakė Palestinečių parei
gūnas Beirute. 4. Pr.

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas
2212 W. Cermak Koad Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5% kamb.. 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% 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 akrų.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETŲ mūras ir Miražas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. $39,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

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- 
ųuette Parke.

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

NAUJU SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi j visus skai 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant,. tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei_ 
kalų renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams. _

Mykolas Karaitis. sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 “Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu, ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir sav’aitinės skilties **Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė At Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame * Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją taftą.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytoju reikalams 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis. .

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• Is anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laika ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede----------- dol.

Pavardė ir vardas ---------------- --------------------------------------------------------
I
Adresas ---------------------------------------------------------------------------------- -—

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede_____ _ doL

Pavardė ir vardas —.------------------ ----------

Adresas —--------------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Žydų-arabų barniai, 
virto žiauriu karu

Irano šacha didina 
savo laivyną

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

■sUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd SU Chicago 
TeL 767-0600.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

— Juozas Blažys iš Marquette 
Parko, Pensininkų organizaci
jos iždininkas, lankėsi reikalais 
Naujienose ir ta proga Įteikė 
$15 auką Naujienų paramai. K. 
čižauskas įteikė $2 už kalendo
rių. Simokaitis Įteikė $10 ir pra! 
šė juos perduoti Balfui. Tos apy 
linkės tautietis užsisakė Naujie
nas 3 mėn . tinkamesniam susi
pažinimui. Dėkui

— Alizabieta ir 
nas, Geneva. Ill., 
prenumeratą, sveikina visus su} reiškė,

visiems.

Izraelio atkirtis palestiniečiams

TEL AVIV. — Izraelis pr. an j 
tradienį pradėjo masinį oru, jū
ra ir sausuma puolimą prieš Pa 
lestiniečių partizanų įsitvirtini
mus pietiniame Libane. Abi pu
sės tvirtina viena kitai padariu
sios sunkių nuostolių.

“Priešas gerokai nukentėjo 
užmuštais”, pasakė Izraelio pra 
nešėjas spaudos konferencijoje.John; Bachu- J AhVAKL VA vj V«

pratęsdami • O palestiniečių pranešėjas pa- 
Mūsų pajėgos .padare

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENfi

2608 Wert 69tk SL, Chicago, HL 6062S • TeL WA 5-2787 
DIdelh pasirinkimas gėrėt rūšlet Ivilriy prekių 

MAISTAS IS 1UROPO5 SANDALIŲ.

TEHERANAS, Iranas.— Ira
no šachas Pahlevi yra pasiruo
šęs išleisti kitus penkis bilijo
nus dolerių savo karo laivynui 
padidinti.

I Irano šachas jau yra išleidęs 
pusketvirto bilijono dolerių, bet 
praeitą mėnesi jis užsakė kelis 
didelius karo laivus Vakarų Vo
kietijoje. Irano šachas yra pasi
ryžęs gintis, jeigu sovietų karo 
laivai bandytų primesti savo va 
lią mažiems Penrijos įlankos šei' 
chams.

šachas buvo labai patenkin
tas, kad du dideli Amerikos ka
ro laivai atplaukė į Irano uostus 
ir sudarė galimybę abiejų vals
tybių jūreiviams pabendrauti. 
Didokas procentas Irano jūrei
vių kalba, angliškai.

2612 West 71 Street, 
savininkas parduoda dviejų 
krautuvių mūrinį namą su ar 
be hardware biznio. 55 pėdų 
pločio sklypas, dviejų automo

bilių garažas.
Telefonuos 476-2427.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ge
ra n t uotą Į Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

kuris

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus_______ doL

Pavardė ir vardas-------------------------------- -----------------------------------------

Adresas ----- --------------- —..—

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas ---- ——- ---------—______ -

Adresas -----------------------------------—-—------------------------ ---- -------

Pavardė ir vardas

Adresas —------

Pavardė ir vardas

a.dJresAF --------- -

H£LP WANTED — MALI: 
Darbininku Ralkla

Reikalingas skubiai užkandą gami
nantis VIRĖJAS, INDŲ PLOVĖJAS, 
VALYTOJAS. Pilnas darbas liuksusi
niame restorane. Puikios darbo są
lygos. Reikia kalbėti angliškai.
Kreipkitės asmeniškai po 9 vai. vak. 
1799 S Busse Road Mount Prospect.

(E. O. E.)

TAISAU IR DAŽAU
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti:

. 523-9367 arba 737-0397 :
ALEKSAS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininklų Reikia

D t M I S l O
42-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUETTI gift PARCELS SERVICE 
1381 W. 4Wi ft., Chlcajc, III. 40429. — Tai. WA M7»z 

MM S<. Haltfad ft„ Chlcaga, 1IL 60608. — T»l Ž5443M

B “LIETUVOS AIDAI”
□, KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ, 

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

WLNR 106.3 FM Sat at 8:00—10:00 j>. ik.

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ii 
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:

7114 S. Campbell Are.
Chicago, Ill. 60629

REIKALINGA MAŠININKĖ
Patraukliai pietvakariu raštinei rei
kalinga gabi rašomosios mašinėlės 
operatorė Įvairūs raštinės darbai. 
23-čios ir Archer apylinkė. Labai, geri 
bendrovės priedai, imtinai veltui duo
damus priešpiečius ir ligoginės ap
drauda. Susitarimui skambinti

Esther Berliant. Tel. 256-0085.

REIKALINGA SEKRETORĖ
Patraukliai pietvakarių raštinei rei
kalingas asmuo, mokantis mašinrašti 
i greitršti. Įvairios pareigos 23-čios 
ir Archer apylinkėje. Labai geri b-vės 
priedai, imtinai veltui duodamus 
priešpiečius ir ligoninės apdrauda. 
Pasikalbėjimui kreiptis į

Esther Berliant. Tel. 256-0085

4445 5«. ASHLAND AVL 
52M773

A.- T V E R A S
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtJ

Pardavimas Ir Taisymai 
2*44 WEST 69H> STREET

T»l«f4 REpoNIc 7-1M1

Jau kuru laikas atspausdintą tr galima gauti knygų rlnko>

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose myga aprašanti paskutinių PO (186SM9j9) metų 

Chicago® lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbui 064 paL Kaina 
S10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijoa Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvla, pirmo 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, (steigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
Eulietiški chorai, 9 bažnytielal ir 314 veiklesnių žmonių blografi-

Duotl dokumentai katalikiškų, socailistimų. Laisvamaniškų Ir 
organizacijų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

kai ir kt
Norintieji knyga ingyti, prašomi parašyti čeki arba Money 

Orderi
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

vardu Ir paidųatl:

1789 Se. HalfiM SL, Ckfc*go, UL

AR JAU PASUJARiTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau> 
nedėti teisininko Prano šulo pa 
ruoita, teisėjo Alphonse Well> 
peržiūrėta. “Sūduvos” išleist* 
įmyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma •Naujienų* administracijoj 
Knygos kaina £3~ Su legaliiko 
mis formomis — 13.50.

Užsakymus su Money orde* 
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
fialsted SU Chicago UL 60608

— Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
j tems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Didžiausios kailių ! 
pasirinkimas

P1-1 vienintelit fUetavJ kslllaloką
Cbicųoje *

'V^gLNORMANA i
^ rštiina

FeL 263-5825 !į 
| ir ;

677S^>

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598C

ESTTHINGSINUFE
185 North Wabwh
Jad Floor n-

Lad Frank Zb polls 
WWi W.TSfh St 

GA 4-8654

PAVARĖ DAR DU VEŽIKŲ 
FONDO NARIUS 1 

t 
CHICAGO, Illinois. — Daniel j

J. Sjanon. vežikų unijos fondo 
informacijos atstovas, gaunan
tis 113.000 dolerių algos į me
tus, gali netekti savo darbo.

Unijos ir federalinės valdžios 
pareigūnai nustatė, kad jis ne
atlieka savo pareigu.
Shananui bus pasiūlyta atsista
tydinti, o jeigu jis nesutiks lai
ku įteikti tokio pareiškimo, tai 
bus atleistas iš pareigų.

blate Faėnfi Ufe Insurance Company

CAREFUL!
Only you

PLEASE

NAUJIENOS, ČHffrAGO », ILL, — TUBS®AY, MARCH 21, 1078




