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IZRAELIO KARO MINISTERS WEIZMAN
DAR KARTĄ SKRS Į EGIPTĄ

Bet prezidentas Sadatas nemano, kad vertėtu 
pradėti taikos derybas su Izraeliu

KAIRAS, Egiptas. Egipto prezidentas Anwar Sadatas pir
madieni pareiškė spaudos atstovams, kad Izraelio karo minis t e- 
ris Ezer Weizman šią savaitę dar kartą rengiasi atskristi į Egip
tą, kad galėtu rasti bendra kalbą taikos deryboms atnaujinti. Pre 
zidentas Sadatas, išklausęs Izraelio karo ministerio pasiūlytas 
“koncesijas”, priėjo Įsitikinimo, kad nėra prasmės derybas at
naujinti, nes tos “koncesijos” nėra jokios koncesijos. Izraelis 
ir toliau tebekalba apie reikalą palikti Izraelio kolonijas ne tik 
Sinajuje, bet ir kitose arabą žemėsse. Savo Įsitikinimą, kad da
bartiniu metu nėra prasmės pradėti pasitarimus, jis pareiškęs 
Izraelio karo m misteriui.

Bet Izraelis nori dar kartą tartis

Laikraštininkus nustebino pre 
zidento Sadato pranešimas apie 
naują Izraelio karo ministerio 
atskridimą į Egiptą deryboms 
tęsti. Matyt, kad Izraelis yra pa
siryžęs daryti naujas koncesijas, 
todėl jis ir stengiasi laikyti pra
vertas duris tolimesniems pasi
tarimams. Pačiame Izraelyje ei
na labai smarkus judėjimas tai
kai Įgyvendinti^ Net tūkstantis 
Izraelio karininkų, tarnaujančių 
šiandien Izraelio karo jėgose, 
reikalauja, kad Beginąs atšauk
tų Izraelio karo jėgas iš Sina
jaus, atšauktų kolonistus ir pa
sirašytų taiką su Egiptu dabar, 
kai egiptiečiai yra pasiruošę tai 
padaryti.

Dajanas šaiposi iš 
Egipto prezidento

TELAVTVAS, Izraelis.. — 
Izraelio užsienio ministeris Da
janas, patyręs iš karo ministerio 
Weizmano, kad Egipto preziden 
tas Anwar Sadatas neranda rei
kalo atnaujinti taikos derybas, 
pareiškė, kad Egipto preziden
tas neturi jokių planų taikai Įgy 
vendinti su savo kaimynais. Pre
zidentas, nepatenkintas Izraelio 
pasiūlymais. būtų turėjęs savo 
planus pasiūlyti, bet jis to nepa
darė. Egipto prezidentas primi-

Nepagristas Sirijos 
kaltinimas

JERUZALĖ, Izraelis. — Pir
madienio ryte sprogo galinga 
bomba Damasko — Derėjos plen 
te. Išsprogdintas plentas visai 
netoli Jordanijos sienos. Damas
ko radijo pranešėjas paskelbė, 
kad minėtą bombą padėjo izrae
litas. bet nepaaiškino, kodėl jis 
taip galvoja.'Tiro tarpu -Izraelio 
štabo viršininkas, gen. Morde
chai Gur pareiškė, kad Izraelio 
karo jėgos nepadėjo jokios bom
bos Derėjos plento ruože. Izrae
lio karo vadovybė ten nesiuntė 
savo karių kelių žalojimo sume
timais.

Italų valdžia 
reikalauja mokesčių

ROMA. Italija. — Carlo Pon- 
ti. pagarsėjusios artistės Sofi
jos Loren vyrąs, jau kelinti me
tai nemoka Italijos vyriausybei 
žemės ir k tokių mokesčių. Pra
eitą šeštadieni italų prokuratū
ra uždėjo savo leteną ant Carlo 
Pont! didelės paveikslų galeri
jos, supirkinėtos metų metais, 
ir ant didelių žemės plotų. Italai 
jau keliais atvejais kreipėsi i Pon 
ti valstybės mokesčių, betjis vi 
są laiką skundėsi neturįs reika
lingų pinigų. Jeigu Ponti pinigų 
nesuras, tai valdžios atstovai par 
da vines paveikslus, kol atsiims 
reikalingus mokesčius. Prokura
tūra turinti žinių, kad paskuti
niais metais Eonti yra išvežęs 
įvairaus turto Į Šveicariją 20 bili 
jonų lirų sumai. Dabartiniais pi
nigais tai sudarytų pustrečio mi 
lijono dolerių. Ponti atvejais Vai 
džiai aiškinęs, kad jis neturįs pa 
kafckamai pinigų mokesčiams 
mokėti.

A Sofija Laren yra turtinga moteris, bet josios vyras 
jau kelinti metai nemoka italu valdžiai mokesčiu už že
mę ir nekilnojama turtą. Kai valdžia patyrė, kad josios 
vyras Pcti didelę savo turto dali laiko Šveicarijoje Įsi
gytuose dideliuose rūmuose, tai ji paėmė Ponti žemę, 
.•amus ir brangius menininkę paveikslus. Likusią dali 
atiduos.

NIEKUR PREZIDENTO TAIP NUOŠIRDŽIAI
NESUTIKO, KAIP MONROVIJOJE

Kariuomenė, vyriausybė ir visi krašto gyventojai 
sveikino Amerikos prezidentą Carterį

MON LIVIJA.. Liberija. — Prezidentą Jimmy Carterį. jo žmo- 
į na, Aisą eilę patarėjų ir žurnalistų nešąs lėktuvas pirmomis ryto 
! valandomis nusileido provincijos aerodrome. Nė vienoj valstybėje 
l prezidentai Carteris nebuvo taip nuoširdžiai ir gausiai sveikina- 
Į mas. kaip buvo padaryta Liberijos sostinėje. Liberijos preziden- 

■ tas Dr. William Tolbert Jr. ir visi vyriausybės nariai asmeniškai 
i prezidentą pasitiko ir nuoširdžiai jį pasveikino.

Kelias iš aerodromo į pre- • 
į zidenturos rūmus buvo nustaty- 
• tas prezidento laukiančių vietos 
gyventojų, prezidento lėktuvas, 
skridęs per kalnus ir smarkaus 
vėjo zoną, turėjo bėdos nusileis 
t i Monrovijos i__ 1_____

Viršūnių konferencija 
Rodezijos klausimais
LAGOS. Nigeria. — Preziden 

tas Carter, baigęs pasitarimus 
aerodrome, bet. su Nigerijos valstybe - galva 

lėktuvo lakūnai, aerodromo bokš, Olusegun Obasanjo pareiškė kad 
! to specialistų pjtdedami, visų! galima greičiau bus šau- 
I džiaugsmui saugiai nusileido. Į kiama poezijos likimo klausimu 
! Visame krašte paskelbta didelė i viršūnių konferencija su Jungti- 

nių 'rautų atstovais naujoms pas 
tangoms įvesti Rodezijoje gy
ventojų juodžių daugumos val-

va 1st y bt >

šventė.

Otto Passman kaltina 
Tongsun Parką

WASHINGTON, D. C. — Ko 
rėjos ryžių pirklys Tungsun 
Park liudijo kongreso komite
tui, kad savo laiku jis Įteikęs 
buvusiam kongreso atstovui Ot
to Pasmanui 200,000 dolerių. 
77 metų sulaukęs Pasmanas 
ir pensijon išėjęs pohtikas 
paneigė Tongsuno tvirtinimą. 
Jis pareiškė, kad negavęs iš to 
Korėjos milijonieriaus bei vieno 
cento.

Prisiekusiųjų teisėjai svarstė

Pataria afrikiečiams - ' > r- - - * - 

gintis nuo priešu
LAGOS, Nigerija. — Prezi

dentas Carteris pasitarimų su 
vyriausybės atstovais metu pa
reiškė prezidentui ir kitiems Ni 
gerijos pareigūnams gintis nuo 
komunistinės infiltracijos. So
vietų valdžia Įvairiais būdais 
stengiasi Įsibrauti Į kiekvienos 
naujai suorganizuotos valstybės 
centrą ir sustiprinti ten savo įta 
ką. Prezidentas pareiškė, kad 
JAV gali padėti gintis, bet inicia 
tyva privalo išplaukti iš pačių 
gyventojų. Nigerija ir Liberija 
geriausiai tvarko ekonominius 
savo reikalus. Tai parodo, kad ir 
kitos naujai susidariusios vals
tybės gali pasigaminti ne tiktai 
duonos savo gyventojams, bet 
ir riebalų. Nigerijos vyriausybė 
labai patenkinta prezidento Car- 
terio patarimais ir pasižadėjimu 
padėti krašto gyventojams.

Sofija labai supykusi ant italų valdžios. Kitu tur- 
tutsftu žemę nesavina, o josios vyrą- palieka be nieko.

ANGOLOJE RUSAI ĮSTEIGĖ MOKYKLĄ 
PARTIZANAMS APMOKYTI

Komunistai planuota siųsti partizanus i Zaire, 
Rodeziją ir Namibija užpuolimams pradėti

LONDONAS Anglija. — Dienraščio London Telegraph ko
respondentas Norman Kirkham, praleidęs dvi savaites Angolo
je kartu su partizanais kovojančiais prieš rusų primestą komu
nistinę vyriausybę, tvirtina, kad Angoloje rusai įsteigė slaptą 
karo bazę, kurioje patyrę specialistai apmoko pačių svarbiausių 
puolimo ir gynimosi žingsnių. Komunistai bandė įsistiprinti Zaire 
je ir Rodezijoie, bet jiems nepavyko. Dabar jie planuoja apmo
kyti bent 25,000 juodžiu, kurie bus siuntinėjami Į kitas valsty
bes nerimui kelti ir neramumams pradėti.

Liberiją sukūrė iš Amerikos
grįžę išlaisvinti vergai. Jie pa-Į džįa ir bai;rti nesantaika toje ša- 

įsisavino pagrindinius Amerikos; )vje Konferenciios sušaukime 
savivaldybės principus, pagrinj pjin;U daljvauja, ir Didžięii Bri- 
dines.piliečių teises ir kitus svar1 Konferencijoje dalyvauti 
biustus Įstatymus, šiandien Libe - 
rija yra. gali sakyti, vienintelė pjrmin;n|ca3 
juodžių demokratinė valstybėj'- - - - 
Liberijos jaunimas vyksta į 
Ameriką, mokosi aukštesnėse 
mokyklose, o vėliau grįžę pade
da administruoti kraštą ir ug
dyti krašto pramonę bei ūki.

Dabartinis Liberijos preziden. kaimynių ‘‘fronto linijos valsty-

. pakviesti Rodezijos ministeris 
s Gan Smith nuosai

kieji Rodezijos juodžių lyderiai 
ir partizanų vadai, kurie Iš savo 
bazių gretimose valstybėse kovo 
ja dėl politikos įtakos šioje !>u- 

. vašioje Britanijos kolonijoje. Vi 
i su penkių Rodezijos arčiausių

tas yra Amerikoje aukštus moks 
lūs baigęs daktaras, kalba lais
vai angliškai, pažįsta Amerikos 
gyvenimą ir daboja, kad krašto 
pareigūnai prisilaikytų pagrin-

bių vadai pakviesti konferenci
joje dalyvauti.

Konferencijos svarstymui yra 
šie trys punktai: Rodeziją; Na

nė Izraelio karo ministeriui, kad ] jar tartą Pasmano pareiškimą 
reikia atšaukti visas karo jėgas -jr yis dėlto nutarė patraukti jį 
iš Sinajaus ir Įsakyti kolonis- teisman. Teisėjai, matyt, turi 
tams važiuoti namo, tai tada pagrindo manyti, kad minėtą jis 
prasidės taikos derybos. vis dėlto yra gavęs .

— PRAEITAIS metais iš Ru
sijos išvažiavo 7,000 vokiečių, 
o 1976 metais jie išsiderėjo iš 
rusų išleisti 10,000 vokiečių. 
Dabar vedami pasitarimai išleis 
ti toki patį skaičių dar šiais me
tais. Po karo iš Rusijos Vakarų 
Vokietiją pasiekė 5.000 vokie
čių. ten gyvenusių prieš karą.

— Buvęs Italijos premjeras 
Alfo Moro grobikų buvo apsvai
gintas narkotikais.

KALENDORfiLIS

~ Balandžio 4: Zosima, Izido
rius, Gerimanta, Pempė, šilinis. 
Utenis.

Tuo tarpu nežinia, koki Įrody
mai galėtų būti, bet prisiekusių
jų teismas apkaltino Pasmaną, o 
o jis privalo (ruoštis gynybai, 
jeigu nenori paskutinių savo 
metų praleisti kalėjime.

Etiopija nebesilaiko 
pasižadėjimo nepulti

Somali  j a paskelbė sekmadienį 
pradėti karo veiksmus prieš 
Etiopiją jei nesiliaus ir nesustab 
dys savo invazijos į Somalų te
ritorijas Somalija be to parei
kalavo, kad siekiant taikos Etio
pija turi pašalinti 16,000 Kubos 
kareivių ir 1,000 sovietų “pata
rėjų, Tuo tarpu Etiopijos avia
cija dar bombardavo vieną So- 
malijos kaimą.

Seulą teka 5:31, leidžias 6:18.
Gali lyti

— Krašto apsaugos sekreto
rius Harold Brown pareiškė, kad 
amerikiečiai yra pasiruošę pra
dėti pasitarimus satelitų nešau
dyti erdvėje.

Mokiniy mokslo parodoje 
du laimėjo pripažinimus

Praeitą savaitgalį Mokslo ir 
Pramonės Muziejuje įvykiusioje 
Chicagos ir apylinkių viešųjų 
mokyklų mokinių mokslo darbų 
parodoje pirmaeilius pagyrimus 
ir dovanas laimėjo du mokiniai: 
Diana Theespield, viena Roose
velt aukštesniosios mokyklos ju 
niorė ir Mark Smetak — Lane te 
chnikos mokyklos junioras. Dia
nos mokslinis darbas pavadin
tas “Bioassay eksperimentai su 
bestuburiniais” ir Mark Smeta- 
ko projektas “Evoliucija per pri 
verstiną selekciją”. Jiedu abu
du dalyvaus ateinančio gegužės 
mėn Chicagos atrinktą aukštes
niųjų viešųjų mokyklų Intema- 
cional Mokslų ir Inžinerijos pa
rodoje Anaheim, Kalifornijoje 
ir 59 studentų Illinojaus Junjorų 
Mokslų Akademijos mitinge Il
linois Universitete gegužės 12 
dieną.

— Didžiosios plieno bendro
vės abejoja, ar gerai padarė, pa* 
keldamos kainas.

Į Rodeziją veršis Iš Mozambiko

Kubos kariai prieš porą me
tu buvo pasiruošę Įsiveržti į Zai 
rę ir užimti Angolos pasienyje 
esančias vario kasyklas, bet 
jiems nepavyko. Prancūzai savo 
lėktuvais permetė Į Angolos pa 
sienį gerai kovai paruoštų Maro
ko karių, kurie pastojo kelią be 
suveržiantiems rusams ir Kubos 
kariams. Iš Mozambiko rusai ke 
liais atvejais siuntė būrius par
tizanų neramumams kelti Rode- 
zi.ios pasienyje, bet jie buvo ge
rokai ankulti ir apraminti. Da
bar moderniais ginklais ginkluo 
ti rusu partizanai bus siunčiami 
i Namibiją.

Televizijos programose 
smurtas nemažėja

CHICAGO. — AMA (Ameri
kos Medikų Draugija), kurios 
pastangomis buvo patikrintas 
smurtingų fihnų vaikams rodo
mose savaitgalių programose la
bai menkai tesumažintas. Sek
madienį paskelbta programa ro
do, kad 1977 metų rudens TV7 
programose ar 75.5 nuošimčių 
filmose tebepasiliko smurtingų 
scenų.

— Daugelis moterų suserga 
vėžiu dėl nepaprastai dažno rū
kymo, f

Prašo padėti Aldui Moro
ROMA, Italija. — Popiežius 

kreipėsi Į Aldo Moro grobikus, 
prašydamas duoti jam laisvę, 
nes jis jau ir šiaip buvo prikan
kintas. Vatikanas paneigė žinia, 
kad pats popiežius ar bet kuris 
jo atstovas palaiko ryšius su gro 
bikais. Tokio dalyko nėra. Po
piežius kreipiami Į grobikus ir 
prašo juos turėti gera širdį ir 
nekankinti ir šiaip gyvenime jau 
kentėjusio žmogaus.

Italų vidaus reikalų ministe
rija yra įsitikinusi, kad Aldo Mo 
ro buvo išvežtas iš centro am- 
bulansija. Pranešimai rodo, kad 
tokia mašina, nepatikrinta buvo 
praleista pro policijos ir kariuo
menės sargybas.

— Sovietų spauda labai aštriai 
kritikuoja prezidento Carterio 
kelionę i Nigeriją ir U beriją. Ru 
sai tvirtina, kad Carteris nori 
sustiprinti monopolistinius ry
šius su Afrikos valstybėmis.

— JEIGU Ispanija neapsiso- 
dins medžiais, tai kelių šimtų 
metų ji taps Sachara, neturės 
vandens.

dinių Liberijos konstitucijos dės i mibija, buvusi Pietvakarių, da- 
nįu * j bar Pietų Afrikos valdoma, ne-

i priklausomybės siekianti kolo- 
Aerodrome buvo nupiešti dide j nij^ jr Krtrėja

Ii Amerikos prezidento paveiks- j  
lai, sveikinantieji Liberijon at
vykusį pirmą Amerikos prezi
dentą. Liberijoje buvo daug aukš 
tų Amerikos pareigūnų, bet JAV 
prezidentas niekad nebuvo ten «ir apgaudinėjimai su užsakymais 
nu\ykęs oficialiam vizitui.

Liberijos juodžiai kiekviena 
proga mėgsta pasigirti, kad jie 
tvarkosi pagal Amerikos konsti
tucijos principus. Jie neužmirš
ta pridėti, kad jie geriau gyvena, 
negu kurios kitos Afrikos vals
tybės juodžiai. Pas juos teisin-j 
gurno reikalai geriau tvarkomi.1 
pas juos gerbiamos pa grindinės i 
žmogaus teisės, kai kitose Afri
kos valstybėse dar ir šiandien 
mažai kas prisilaiko. Liberija 
turi nuolatini susisiekimą su 
Amerika, keičiasi prekėmis ir 
mokslo žiniomis.

Prezidentą Carterį ir visus jo 
palydovus sekmadienio vakara. _ . . . A —Prancūzu prezidentas nau-labai gražiai atsisveikino visa ‘ , L • ,VT- u- v ’P^sk^Tė Raimond BarreNigerijos vvnausvbe. karinome. :x . .-.I premjero pareigoms eiti,nė ir visuomenintų organizacijų | K 
atstovai. Nigeriia yra keliolikąj ===^=. —— 
kartų didesnė, negu Liberija, jo-’pamažu imamos kasti žaliavas 
je yra daug visokių žaliavų, ge-l krašto bei užsienio valstybių 
rai sutvarkytas daržovių ir javu krašto bei užsienio valstybių

Sukčiavimai Amerikai 
kaštuoja SbilFjoną 

WASHINGTON. — Suktybės

ir pristatymais per paštą per 
praeitus metus kaštavo amerikie 
čiams apie ^bilijoną, pranešė 

• JAV pastų tarnyba. Tai yra be
veik dukart daugiau negu per 
nai. (Pernai buvo $511. milijo
nų). Didžiausi sukčiavimai bu
vo siutintų visai nepristatymas 

jarba pristatytų dalykų visiškas 
a’ f netinkamumas. Pavyzdžiui paš

tų tarnyba sustabdė didžiulę 
siuntą piliulių, “garantuojančių” 
nuo nėštumo, bet visiškai netin 
karnų. Tas vaistas pavadintas 
Sho-I :uc Herbai Pili No 9 buvo 
vartojamas Kinijoje prieš 500 
metų. Ming dinastijos amžiuje

— AUSTRALIJOS sukčiai iš
viliojo iš bankų 80 milijonų do
lerių, J J "

auginimas, krašte vyriausybė i pramonei. Prezidento Carterio ke 
prisilaiko įstatau, veikia kelios lionė į Nigeriją buvo labai nau- 
aukštesnės mokyklos. dingą. Bus sustiprinti prekybos

Nigerijos gyventojai daug ge-1 ryžiai, pasikeis didesniu skai- 
riau gyvena, negu kitų Afrikos čiumi besimokinančių jaunuolių 
valstybių juodžiai. Nigerijoje jr sustiprins abiejų kraštų 
yra neturtingų sričių, bet ir ten draugystę. 

e -
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LIETUVOS PAVERGIMO WWWT4I
imant maitintis keliais papras- j . ___

nesutinka

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M D. _____

Mokykimės reikiamai tvarkytis su sunkiausia forma 
artrite; iš renkimės klaidoms išvengti. Medi
ciniškas rcai.tlmas v

Skausmo raminimas kiekvie
noje ligoje yra svarbi gydytojo 
pare:ga. Ne kitokia ji yra žmo
gui turint skausmus reumatoi
diniu artritu negaluojant. Tik 
čia žinotina štai kas. Pirm prira 
šydam as vaistus tokio ligonio 
skausmams mažinti, gydytojas 
turi išsiaiškinti du dalykus: I 
ar skausmai gavosi dėl vykstan
čio sanarinių medžiagų uždegi
mo: 2. ar tie skausmai gavosi 
ne dėl uždegimo, bet dėl mecha
niškų dalykų-spaudimo-pertem- 
pimo sąnarių, ypač tų, kuriems 
priseina didelį svorį, pakelti.

Uždegti sąnariai sukelia ryti
nį sąnarių sustingimą. Tas sus
tingimas palengva sklaidosi. Są
narys gali būti skausmingas net 
ir ramybėj ligoniui esant, jei 
uždegimas stiprus. Kaip atrodo 
uždegimo apimtas sąnarys? Jis 
esti patinęs dėl minkštų sąnario 
dalių patinimo. Apie sąnari esan 
t i oda yra gflta. Uždegtą sąnarį 
pacientas ribotai .judina vien dėl. 
skausmo.

Uždegiminis sąnario skausmas 
malšinamas trejopomis priemo
nėmis: a) ramybė, b) prieš 
skausmą vaistai (analgesics) ir 
c) uždegimą mažinančios prie
monės. 2. Mechaninių priežas
čių sukeltas sąnario skausmas 
irgi trejopai tvarkomas: a) me-^ 
chaniškas sąnario pastiprinimas! 
suveržimas, b) vengimas sąnarį' 
varginti, ir c) uolus ir nuolati
nis raumenų judinimas-gimnas- 
tikavimas, neužkraunant svorio 
ant tų raumenų.

Skausmams raminti geriausias 
vaistas Aspirinas

Ne anicinas, ne alkazelteris; 
ne koks kitoks per TV ir radio 
žmonėms peršamas pakaitalas 
aspirino vartotinas (daug bran
gesnis). bet paprastas papras
čiausias aspirinas. Tą tiesą įsi
dėmėkit
pirino nulėkę į pelnagaudžių ki
šenę. Joks aspirino pakaitalas 
nepaeda geriau už aspiriną. Tik 
begalviams įperšama pasakos, 
būk aspirino pakaitalas greičiau 
paveikia, stipriau skausmą rami 
na. Tai vis apgaulė žmonių pasi
pelnymo skelbiama. Lietuviai 
visi turėkime savas galvas ir 
nepasiduokime nė vienam “par- 
kupčiui”. Vartokime tik aspiri
ną kur jis reikalingas, o ne jo ko 
kį ten pakaitalą. Tik, kai sąna
rio sausmai padidėja dėl uždegi
mo pagausėjimo-priseina didin 
ti aspirino dozę. Čia ir prieina
me vietą kur šuo pakastas yra. 
Žmonės vartoja aspiriną ten, 
kur jo nereikia \artoti. O kai

paklydėliai-nuo as-
Vilniaus Aušros Vartus maldininkai dar ir šiandien juos lanko ir

Po to imama pridėti kitoks val
gis ir laukiama pora savaičių 
kas darysis. Tą ir daugelį kitų 
dalykų tamsta sužinosi pas sa
vo gydytoją.

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

Adelė Duoblienė
Natūralių ryžių su gry bais 

patiekalas.
1 puodukas tamsių (Natur*

(Tfsisys)

Visai kitaip atrodo neuždeg
tas. bet dėl mechaniškų priežas
čių skausmingas sąnarys. To
kiam sąnaryje nesimato uždegi
mo reiškinių, arba jie esti labai 
menki. Pacientas jaučia skaus
mingumą sąnario tik jį judinda
mas. Galį būti sąnarys deformuo 
tas, netvirtas ir sąnarį sudarą 
kaulų paviršiai gali neatitikti vie 
nas kitam. Tada toks sąnarys 
ima garsiai braškėti. Mat, tada 
dažnai prisideda kaulinio pavir
šiaus kremzlės įrimas sąnaryje 
(osteoartritas). Raumenys apie 
tokį sąnarį darosi silpni. Liga 
susilpnina sanarinius raiščius. 
Taip ir gaunasi skausmas jud- 
nant tokį sąnarį, kuris dėl raiš
čių ir raumenų silpnumo neturi 
natūralios apsaugos.

Dvejopas sąnarinio 
skausmo gydymas

Minėtų dvejopų skausmų 
degiminio ir mechaninio)
dymas yra visai skirtingas. I.

(už

Prisieina reikale imti aspirino pasitaiko. .Tokie žmonės, zino- 
laip didelės dozės, kad gaunasi ma, negali toliau vartoti aspirį- 
lengvas to vaisto nepakėlimas ną. Jie gali imti gydytojo patar 
(aspirinu apsinuodymas): ima tą tilenolį. Daugiau apie skran- 
užti ausyse, norisi vemti, skran- džio kraujavimą nuo aspirino 
dis ima nepakelti. Gydytojo ži- — kitą kartą.
nioje esant priseina imti dideles' 
aspirino dozes sergant reuma
toidiniu artritu.

. brown) ryžių,
4 puodukai vandens,

; 1/2 svaro šviežių gryoų (Mus 
Į hrooms)
| 3 šaukštai Safflower alyvos, 
; >4 puoduko kapotų svogūnų,

1/8 šaukštelio sutrintų pipirų, 
1/2 šaukštelio druskos,
1 kiaušinio baltymas,
2 šaukštai pastiprinto yogur-

2 šaukštai petražolių (petruš 
kų) lapelių-

Tvarkymasis nepakeliant 
aspirino

IŠVADA. švieskimės pamažu 
sunkiausio artrito gydymo rei
kale. Liga yra sunki. Gydymasis ; Darbas:
ilgas ir nuobodus. Visada gėrės | Vandenį visu

Tik nepakeliant aspirino, gy- 
dytojas pataria keisti vaistą. 
Duodama vaistas turintis aspiri 
no, bet nesakoma pacientui. Ima 
ma pavalgius ir prieš rūgštis 
vaistus naudoįant. Dabar mado- 

nui J V UtiltlADi VUI LUll. v K&l

reikia būtinai aspirinas naudoti Je ™eno1 vaistas-netuns aspiri 
reumatoidinio artrito gydymui- no’ Neverta mėgint? ,vals-no. Neverta mėginti imti vais-

. G v aspirino su codeinu-pilnoietai žmones jo vartoja per mažai. . vvmc uu

čia ir yra visas blogis. Tada to
kie žmonės griebiasi kitokio vais 
to-dažnaį ima naudoti pelnagau- 
džio peršamą vaistą, matytą per 
rlA" ar girdėtą per radio, bei kū
mutės atneštą, nes jai jis padė
jęs.

Taip ir esti žmonės mulkina- clja, nes aspiriną vartoja žino
mi aspiriniškuose reikaluose.

dozėje gaunasi vidurių užkietė
jimas. Pastarasis gali varginti 
ligonį daugiau, negu pati liga 
ūžti ausyse,’ norisi vemti, skran 
dėl kurios jis imamas. Žinoma, 
aspirinas gali sukelti skrandžio 
kraujavimą dėl atsiradusios ja
me žaizdelės. Tai reta komplika-

nes tonais, o kraujavimas retai

#4

i#*'

į/

nes pasekmes turėsimekai teisiu 
giau gydysimės tą ligą turėda
mi. čia šokimas iš kelio į griovį 
niekam nepadės. Tad ir laikyki
mės savo gydytojo patarimo..

PASISKAITYTI. Geriatrics, 
September 1963.

kurnu. Atsargiai į jį supilti ry
žius, nesustdabant vandens vi
rimo. Indas, kuriame verdami 
ryžiai, privalo turėti apsčiai vie 
tos. Taip neuždengtam inde turi 
smarkiai virti 10 min., arba iki 
paviršiuje darysis baltos putos.

Alergiska moteriškė

j Pamaišyti. Sumažinti ugnį iki
STENKIMĖS TEISINGU i minimumo. Uždengti dankteliu 

ATSAKYMU PASINAUDOTI ir leisti ryžiams brinkti 25 min.
Tuo tarpu pora kartųlaukštu pa
Tuo tarpu pora kartų šaukštų pa

KLAUSIMAS. Gerbiamas Dak Grybus nuvalyti ir norimu di 
tarė, esu alergiška tam tikriem durnu supiaustyti. Susmulkintus 
kvapam ir kai kuriems chemi- svogūnus su 1 šaukštu alyvos 
kalams. Kartais jaučiuos labai pašutinti iki permatomumo. Su- 
blogai, bet negaliu nustatyti1 dėti grybus ir šaukštu pamai-

Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas pakirstas so
vietų karinėmis bazėmis, buvo pribaigtas garsiuoju Krem 
liaus ultimatumu, pasiųstu į Kauną 1940 m. birželį 15 d. 
naktį per užsienio reikalų ministerį (Urbšį), iššauktą 
kiek anksčiau į Maskvą. ,

Sovietų valdžia savo ultimatume pareikalavo įsileis
ti į Lietuvą neriboto didumo raudonosios armijos ir su
daryti Maskvai paklusnią vyriausybę. Min. Žadeikio pa
reiškime sakoma: “Gerai žinant, kad sovietų karinės ba- 

į zės jau buvo Lietuvoj įrengtos Ir kad prieš birželio 15 d. 
daug raudonosios armijos divizijų buvo sutelkta prie šie 
nos, ministerių kabineto dauguma patarė priimti ultima
tumą ir kąrtu pareikšti protestą Kremliui Prezidentas 
Smetona atsisakė svarstyti šiuos brutališkus Kremliaus 
reikalavimus ’ir nutarė išvykti į užsienį”.

Visa valdžia sovietų rankose
Kas toliau dėjosi Lietuvoje, nereiškia lietuvių tau

tos valios, bet sovietų valdžios įgaliotinių galią.
Naujo kabineto sudarymą padiktavo Dekanozovas. 

Sovietų vyriausybės Įgaliotinis, sakoma min. žadeikio 
i pareiškime. Sovietams buvo svarbu parodyti viešumoj, 
kad Lietuvos aneksija vyksta pačių lietuvių tariamais 
išsilaisvinimo veiksmais, diktuojamais Sovietų. Sąjungos. 
Buvo paskelbti rinkimai į vadinamą “liaudies seimą” su 
vienu sąrašu ir tiek atrinktų kandidatų, kiek numatyta 
vietų seime. Komunistų partija paskelbta vienintelė le
galia paitija; kandidatai į seimą buvo palikti iš jos 
sluoksnių ii* patvirtinti sovietų valdžios įgaliotinio (De
kanozovo).

Seimas — sovietinimo įrankis
Paskirtajam seimui buvo duotas uždavinys praves

ti Lietuvos prijungimą prie Sov. S-gos 1940. Vili. S. Lietu 
va buvo paskelbta Sovietų Sąjungos-dalimi. Kad lietuvių 
tauta nieko bendro neturėjo su prijungimu ir sovietizaci
ja, matyti iš paties “liaudies seimo” rezoliucijos, kurią 
min. žadeikis pateikė Pabaltijo užgrobimo tyrinėtojams, 
Kongreso specialiajam komitetui.

Liaudies seimo rezoliucijoj sakoma:
...“Lietuvių liaudis, padedant raudonajai armijai įve 

dė savo šaly tarybinę santvarką, Liaudis galėjo savo ša
ly įvesti šią vienintelę teisingą santvarką — tik Sovietų 
Sąjungai padedant”-.

Sovietai sulaužė penkias sutartis
Min. žadeikio pareiškime išdėstyta Lietuv’os — So

vietų Sąjungos diplomatiniai santykiai -nuo pat neprikišu 
somybės paskelbimo.

...
1920 m. liepos 12 d. sovietai pasirašė taikos sutartį

priežasties. Manau, kad esu aler j šaut šutinti 5-7 min. iki grybai i ir pripažino nepriklausomą Lietuva ir JOS nelfecianij bę.
1926 m. rugsėjo 28d., sudarant nepuolimo sutartį, so 

prašau paaiškinti,! pipirus, druska ir petražoles. Iš- -0 pakartojo savo iškilmingus pasižadėjimus,
giška ir daugeliui kitų dalykų. : per pus suslugs. Sudėti į grybus

-Maloniai ]
“T "• ‘l’““ “f r t “*? i S“”“ I duotus taikos sutarty apie Lietuvos suverenines'teises. ’
nustatyti kuriems, būtent, da- likusią alyva, išmaišyti ir po 10 į • i_ - ė'ų. v'-x ' \/c%,lykams esu alergiška, -pvz., 'ko- min. išplakti kiaušinio baltymą ! 1933nL liepos 5 <L SSSR, Lie vą ir e 1 lį į
kiam maistui, chemikalams, me- su. pastiprintu yogurt u, užpilti p&sirasė bendrų, Kellog-Briand vardais žinomą antia^re 
džiagoms, gyviams ir panašiai, ant ryžių. Kai sutrauks balty- ‘ sijos konvenciją ir dar sustiprino duotus nepuolimo pasi 

žadėjimus. ‘•/
1939 m. m. spalio 10 d., jau po Stalino-Hitlerio šūsi-

Širdingai dėkoju, reiškiu pagar- ina, patiekalą galima naudoti. 
bą_ Į Prie šio gaminio tinka lapinės

A’TviT’A'mv t- r salotos, švieži agurkai su citrinaATSAKYMAS. kreipkis tams 
ta į universiteto klinflcą-ABergy 
departmant. Jie tamstai padės. 
Bet neturi pati taip lengvai su 
liga elgtis: viena pati nori tvar
kytis. Senai reikėjo eiti pas sa
vo gydyt oją-jis būtų višką ižais 
kirięs.

Jau dabar turi vengti _ išven
giamų dalykų: chemikalų,, me
džiagų, maisto kurie pasunkina 
alerginius reiškinius, šunys, ka
tės, papūgos ir kambariuose 
paukščiai turi pranykti iš tams
tos aplinkos. Pagalvės pūkinės i

ir krapais, arba rauginti be acto-, ! tarimų, sovietai privertė Lietuvą pasirašyti sutartį, .pri- 
i rūgštus pienas arba yogurtas. j verčiant Lietuvą duoti sovietams karines bazes. Bet ir ši 

i išprievartauta sutartis, kaip ir minėtos pirmos keturios, 
draugiškumo metais sudarytos, sutartys buvo -sovietų Vy
riausybės klastingai sulaužytos 1940 m. birželio 15-d., 
pasiuntus raudonosios armijos dalinius galutiniam ne
priklausomos Lietuvos likvidavimui. • .

DOKUMENTUOTI LIETUVOS UŽOROBLMO 
ĮRODYMAI

JAV parlamento komitetas komunistinei aresijai ir Pa 
baltijo valstybių į Sov. Rusiją įjungimui tirti, pasirem
damas įrodomąja medžiaga, padare šias išvadas: Pirma: 
visi įrodymai aiškiausiai sako, kad Estija, Latvija ir'Lie
tuva buvo prievarta okupuotos ir neteisėtai į Sov'etu są
jungą įjungtos. Teigimas, esą 1010 metais liepos tnėn. 
tose valstybėse įvykdyti seimų linkimai buvę laisvi, o iš
rinktųjų seimų nutarimai prašant pripažinti sovietinė
mis respublikomis legalūs, yra neteisingas, nes jokiais fak 
tais nepagrįstas. Antra: Tebetęsiamas Smietų Rusijos 
karinis ir politinis Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupavi
mas yra svarbiausioji pasaulio pavojingos įtampos prie
žastis, kuri dabar žmoniją veikia ir sudaro rimtą ^pavojų 
taikau

Pastaba;

Kruopos, kaip tai ryžiai, gru- 
cė,’ miežinės kruopos ir kitos 
stambesnės kruopos bei žimiaų ' 
pupelės ir pupos, verdamos ne- 
merki^nt į šaltą vandenį, o su- 
beriant į smarkiai verdantį van 
denį. Kruopų paviršutinė odelė 
plyšta nuo karščio, taip kaip 
kukuruzų-papkomų. Lėtas, prie 
silpno karščio vyksta grūdo vL į 
dau$ brinkimas. Tuo pačiu neį

tari būti pakeitos plastikinėmis, šeina krakmolas' bei baltiminės 
Šalinti reikia kilimus, užuolaidas dalys į vandenį, nesvyia, neišsi- 
ir apklotus.kuriekelia kambary, garina, ir palieka savo natūros 
dulkes, žinoma, rūkalai Miestini.

Bet čia nieko nepadės nė ge
riausias patarimas tokiam as
meniui. kuris nuo ligos priežas
ties nebėga. Taip esti su poniu
tėmis, kurios kates glostyte gios 
to, bučiuoja-gauna alergiją ka
lės jaukams. Joks gydytojas to dai į kruopas dedami i pakaigą 
kiai nepadeda: įsako Sunešti ka. virimo.
tę lauk. Nuo čia prasideda pa Į Natūralūs ryžiai yra vertingas 
cientės ir daktaro vafgai. Pa- ! produktas, turtingas aminno rū 
cientė verkia-su kale skirtis ne
gali Ji neklauso gydytojo-Jos 
liga negerėja. Ji serga fr toliau 

i katę bučiuoja. Gydytojai pata
ria nė neprasidėti su tokiais pa
cientais: terip kaip su girtuok* 
liais-jų negalima gydyti, nes jie

skonį: specifinį savo originalu
mu.

Taip pat, niekad verdant ne
dedama druska. Druska prailgi- 
virimą traukia j vandenį nandin 
gas medžiagas ir tuo pačiu nus
toja savo skoningumo. Visi prie-

gstifnis ir vertingumu stovi ket
virtoje vietoje po mėsos, kiauši
nių ir žuvies. Kombinuojant ry
žius su pilnaverčiais proteinais 
bei žalesom, ypač aukštinėm 
gauname išbalansuotą davinį.

(Bus daugiau)

VISI biznieriai
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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TRADICINĖ DVASIOS ATGAIVOS PUOTA
Chicagos lietuvių Liuteronų 

Bažnyčios, Tėviškės parapijos 
rengiamas Verbų sekmadienio 
giesmių vakaras praėjo tikrai 
gitams dvasinio; religinio — 
tautinio susikaupimo ženkle 
Na, o pokbncertincs vaišės vy 
Rusios šios pat parapijos ote
lėje, buvo pravestos ii praėjo 
pasigėrėtino tautinio sočia 
Knio bendravimo ženkle. Vai
šes parengė parapijos Moterų 
draugija, pravedė klebonas A.

Mišrus parapijos choras, su
sidedantis iš 57-niu asmenų 
kurių veik 2/3 sudaro jauno
sios kartos žmonės, mokykli 
nio, akademinio amžiaus jau
nimas, sutartinai, skambiai at 
liko, Ifcerot&i, šeši aš giesme*.;, 
pakaitomis muzikos kūrinius 
atliko instrumentalistu ar vo
kalistai: solo, duetas. L verte 
tas, sekstetas.

Programos mistinį padą pa 
darė jaunas pianistas. Arūnas

Tralas. Koncerte ir vaišėse da-Į Kaminskas. Jis paskambino 
Ivvayo apįe trys šimtai žuio-Į preliudų. Choriste s A. Bunli 
nių. Buvo ik svečių, tai kultu-* raitė ir 1). Strazdonyu duetu 
rininkai, muzikos, dainos in atliko dvi religines gu si »es. J. 
meno garbintojui. sJakovičius Trumpelę so-

Kas malonu pastebėti, jagi lo. A. Paulikaitis ir J. durk šiu
šioje giesmių vakaro progra-' lis — duetu atliko giedojo 
moję skambėjo ne tik šventos, gifcsme “Galybių Vi« špats’* 
bet ir tautinės giesmės: šiau-. Vyrų sekstetas atliko giesmę: 
rėš Pašvaistė S. Sodeikos. - "Giedosime Tau” 1.. V. Bea
kompanuota muz. V. dakubė- Imveno., 
no. Giesmė skirta Lietuvos nė-l Vyrų sekstetą sudarė: A 
priklausomybės atslatimo GO. Paulikaitis, V. Bražinskas.
eini atžymėti. Aiškiai tariant. Mieliulis, L. Gružas. .1. Jurk- 
gi esmių vakaras vyko Dievo šaitis. B. Valdukaitis. Parengė 
garbės ir tautos meilės ženkle.-A. Paulikaitis. Mergaičių kvar-

Netenka abejoti, jog ši dva-; tetas: E. Meijervlė. K. Sedaity 
sinė puota plačiai praskaidri-' tė, D. Paulikaitė, E. Jmkšaity- 
bo dalyvių mintį ir sustiprino tė atliko giesmę "Gy\enimas. 
jų tautini jausmą. Tai iš tik-įkaip audinys’’ C. King, šių 
rųjų.buvo reta dvasinės algai rinktinių giesmių žodžiai ir nu 
vos puota. Tik dažniau tokių furahis, sutartinis bals:: skani 
puotų! Tokių dvasinės algai-, bėsys teikė tikrą pus’>grožėji- 
vos dažnesnių puolų reikia mą! Jauna muzikologijos dūk-, 
ypač dabartyje, žmonių dva! tari Raminta Lapsatylė. bū 
sinio, globalinio ir istorinio risimą muzikos profesore llam- 
pasiinetiino, o taip pa! mūsų Įmigo universitete, kurio ji yra 
tautinės kovos nuovargio me-f pakviestą profesoriauti, pro
tu... ■' fesionaliui; tikrai pasigrožėti-'

BAN E VĖŽ YS, L J ET t \ OJ E

solo nes dar labai retu mūši 
nime...

Bau J
užb;

; -E. Bajo? o. j P<> koncertinės
iųoje. mišrus buvo pateiktos

jjio^rainos
sės, tame

chorus skambiai, melodingai pat pastate, piirapijos sutleje^ 
atliko giesme "šiaurės Paš- vaišes parengė Parapijos mo- 
\/.istė". Gi išdūlinai piogranią’ terų vienetas. Vaišiu metu kal- 
iižsklendė Ar. Kaminskas, jis bėjo Ig. Serapinas. Lituanisli- 
pianu paskambino Postliu- kos instituto Užakinio dėsty

mo direktorius. Jis sveikino 
buvusią savo mokinę ijuz. dr. 
Ramintą Lampsatytę, įsigiju-

SAUGUMAS IR PAVOJUS

SlIHl

šiuo ’neramiu laiku pri aviacijos gali
simintinas šis Naujienose tilpes Amerikos ka

Iš. m. Nr. L\X rašinys ‘’'Pirmu cit s galingi
smūgiu privalu išgriauti 2(Hl ?o- bet m:o to L

i vietų karo centrų“. ’ nutarė s-vkti
1 Kad būtu tiksliai perteikta krašto

tame rašiny parašyta mintis. inas. \incril
- pacituoju is r» kelčių vietų, bu ma/'no. bei
tent; ”Kx*ašto apsaugoj sjkrclo- ki< k\icHą nu
rius II irold Brown liudijo koir nri/i:io alga'

‘ greso komitetui... Amerikos ka jėgų m ą pirk
ro jėgos privalo būti pasiruošu s; ns reik men
sios ginti ne lik pačią Ameriką. t s:.ugo> reika
bet ii* Vakarų Europą bei kitas 
pasaulio vielas. Svarbiausia .1-

raiifjr buvo atsilikusi
bet paskutiniu metu josios ka- 

Jriškoji galia
Į kad Amerika privalo gerai pa- 

širdingu žodžiu sujungė su sa-j sjrllogti jejgu nenorj tūli 
vo parapijiniais: neabejotina, 
jog visi šventės dalyviai j r pa
sijuto besantys viena tautinė

keliose ?

tiek sustiprėjo.

už- 
pulta ir sunaikinta. Amerika ne 
gali tapti antros rūšies valsty
be... J.A.V. štabo viršininkas.

ją... Iki 1950 melų 
ro jėgos buvo pa
ausius pasaulyje.

mažiuli

sumas

lacius butiuiau-

sk\ rė
susti-

nori

iš ■••ati parašyto 
me. kokiame dideliame 
iikb

mato- 
pavo- 

yra Amerika ir visas lais- 
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Išėjusi ii spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA Į 

t 
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paelan- į 
gas daryti įtakos į krašto politiku. 1(12 psl. Kaina $1.50. 

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 1 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS.
1735 So. Halstad St, Chicago, HL $0608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę Šerną it- 1 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdbjoa prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykus lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Ruko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji aV ‘ 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir Jų kieta, ideologine veikla,

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol,

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis. 
ČU suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozu Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskair IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė 95 psL $150. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

AA ZoUanko, SATYRINĖS NOVĖLĖS Genialaus rusų rašytojo 
50 satyrinių novelių. 199 pusk kaina $2.

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto tr agltpropo propaganda bei 
nfmukirlmaL Abi knygos parašytos lengvu, grabu rtiUuml.

Prof. P. PakarltlK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų Tikimą 
Kaina $2. ****•

VIrcss Tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJ!. 
04 pat Kaina SU0.

ĖU ir kiti leidiniai yra froanS
MAUJIiNOSB, 1739 Sau HALST1D ST^ CHICAGO, ILL. MM

Saki sr parUMe.

<i:;s. Giesmių vakaro programa* 
parengė vargonininkas J. Lami 
Paulis, taikinamas savo dūk-į 
ros muz. d r. Ramintos. Chorui! 
d'rigavo pats, vargonininkas J. 
Kaminskas.

Parapijos klebonas Ansns 
Trūkis pasakė religinės-tauti- 1 nes minties pamokslą. Jis kal
bėjo ne tik apie Dievą, bet ir 
apie savo tautos reikalą. Prisi 
minė ir jautriai pakalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės ai 
statymo 60-čio sukaktį. Prisi
minė tautai nusipelniusius lia 
teronus. kaip tai:’Kr. Donelai
ti. MazxA’da. V, Vvdūna, muz. - • - a
VI Jakubėną, prafesiniai daug 
pasidarbavusį šiai parapijai 
Pamokslas buvo trumpas ir tu 
ri n i ngas. Visa programa drau
ge buvo atlikta poros valandų 
bėgyje — neužtęsta laiku ir da 
lyviai neišvarginti kas džiugu,

šią muzikos mokslo daktaratą 
ir pasišventusiai tarnaujančią 
tautiniam reikalui, savai para 
pijai. Leonas Gražulis, choro 
valdybos pirmininkas sveikino 
choristus, chorvedį puikiai at
likusius programą. Kun. A 
Trakis iškiliąją parapijietę d r. 
Ramintą apdovanojo gėlėmis, 
publikai skardžiai plojant. Po 
gėlės žiedą jis įteikė ir šioje 
puotoje dalyvamsioms solis
tėms Nėr. Linkevičiūtei ir Ku- 
čėnienei.

šiame bažnytiniame koncer 
te, giesmių vakare, o taip pat 
ir vaišėse dalyvavo gana dide
lis skaičius Chicagos kultūri
ninkų, visuomenininku kuriuos 
parapijos klebonas, kun. A 
Trakis savo natūraliu šiltu.

šeima, drauge išgyvenanti dva pranešdamas prezidentui apie 
sines atgaivos nuotaikas. j krašto apsaugą ir pasiruošimą

Parapijos klebonas, kun. paminėjo, kad Sovietų
Trakis, užklaustas šio rasinio jau kelintas metas kra-
autoris, kiek narių turi para-^to ^P^^igai išleidžia žymiai 
pija, atsakė, jog netoli keturių daugiau, negu Amerika. Kar 
šimtų ir jei tikis šio skaičiaus ^31s °jėgoms ji išlei-
išaugs, teks steigti naują para 1 daugiau, negu ameri-
piją. Tai yra toks jų bažnyčios ° kartais ji išleidžia net
nuostatas, kad parapijietis ne- / daugiau. Prezidento Cąr- 
peskęstų parapijos platumoje, ^eri° ;H^llnjstracUa keliais at
karių daugumoje; jaustųsi be- 'ėjais riūlė. sovietų valdžiai su
sas šeimos narys, gyvai vei- rniy^nl> apsiginklavimą ir karo 
kiančioje parapijoje, Klebono^ italams leidžiamas sumas, 
atsakymas, atskleidė ir pašlami kiekv ieną kartą tie pasiūlymai 
tį aiškiai, maloniai pastebimoj^l,xo apnešti...
parapijiečių tarpusavio šeimy . Sekretorius Brown įžiebė-; 
niškųmo, jų glaudumo. Drau-Į^' ka<^ ni0(krnus ginklai trum- 
ge paaiškėjo ir pačios bažny- karo laiką... Sekretorius 
tėlės jaukumo, ypač švaros reijnor\ ^enl Penkis kartus padi- 
kalas, kur dulkės net nė užuos ,dinti Amerikos sausumos ir

4

ti neteko... Dvasinių gelmių j 
nuotaikos, tautinė glaudumai 
telydi parapijiečius ir į ryto-l
j'j!

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMIaSAUSKO
LTETTTVTŠKĄJI PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprašo Pamarb aanos ja 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąramas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti vlHallal.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų,

NAUJIENOS
173S So. HaMed St, Chicago, HL 60608

! RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
Naujienose «allma fautl pulkly knyfy, kuries papuoš bet kokią 

i knygų spintą ar lentyną..
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir Įvykių bei rietu aprašymai, skaitomi kaip ro-
► manas. 367 psl. Kaina S5. 1

Ii
A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų Įvykių prlrimlnl. 

tr laiko {vykių Lietuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, ausklra- 
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina Ė5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomai, Gra-__ žlaii viršeliais. 336 pri. Kaina S6.00. Minkštais viri. I5.6Ė ?

----- Prof. Vael. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTG- ( 
RIJA, I dalis. 208 psL. Įrišta — $3,00, minkštais rir-

šeUals — $2,00; H dalis, 225 psL, Įrišta — $3,00. minki- l 
tais viršeliais ------------ ------------------------------------------- J

Henrikas Tomas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės Ir Labguvos. apskritys su įdomiais aprašymais, Itin- l 
stracijomls Ir dokumentacija. 336 psL, kaina $6.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos j 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, Jaunystės atsiminiau J 
170 psl.--------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 233 
puslapiai--------------------------------------------------------

Knygai užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidoms.

NAUJI8NO8,

: 1739 S. HRlated SU CMexra, DL <0608. — T«t HA 1-41M

i

o antrasai, komunistams paė
mus Kombodiją ir Vietnamą, 
savo žmonėms pasakė:
“Dabar prasidės išlaisvinimas 

Lotynų Amerikos ir kitų tautų, 
neišskiriant nei V. Europos, nei 
J. A. V-bių, nei Kanados".

Tą savo pažadą Brežnevas 
per savo įrankį—kubiečius jau 
įvykdė, užgrobdamas Angolą, 
o dabar jį vykdo per savo gene
rolą. lakūnus ir kubiečius Etio
pui oje.

Amerika yra vieninėlė tvirto
vė. kuri gali atremti Sovietų Są
jungos ir kubiečių agresiją. Jei 
Amerika būtų nugalėta, tuomet 
ir visas likęs laisvasis, pasaulis 
Sov. Sąjungos būtų lengvai už
grobtas. Kas tokio likimo lau-

(Nukelta į 5 psl.)

KOTGOS ANGLŲ KALBA
1 J. Jatminei, A KiSS !N THE DARK. Pikantišku Ir intymiu nuotykiu 

Z Juškevičienė' aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išieisU.
Į 150 psL Kaina $2.50.
F Dr. Juozai B. Končlut, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IsterijM 
j santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
osl., kainuoja $2.00. *

1 Dr Juozai B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-

! 2tl"*psL Kaina” S3.00. kietais viršeliais $4.00.
J Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

knyga, galima fįigvii atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čekį
SKAITYK PATS IR PARAQINJ ?W5hię perlaidu.

KITUS SKAITYTI “ NAUJIENOS

• Kai kuriose Saharos vieto
se visai nelyja, nes aukšta tem- D __ ______  ______
peratūra krinančius vandens la- j tauto^bruofa^V^ečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją, 
šus paverčia garais. • n11 c,nn Kiptaf’ vir5eUais 54 °°-

1735 Boatk H&IsLmI Street, Chies-Zo, HL
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Kill!

Tšjc mbj Ucpomi jtsę plrifil Rt- 
Hen didelius darbui. Pirma, jie ps- 
d<^> Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurt? geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo jdėtoa 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės
neša

ASSOCIATION

Chicago, III. 60608

turinti dideles atsargas
T< 421-3070

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 
įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pJetuoM Hemas automobiliams pastatyti.
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Seni ir jauni
; Maištaujantis jaunimas nenori eiti tėvų pramintais 

takais. Jam atrodo, kad jis toliau nueis ir daugiau pada
lys, jeigu jis greičiau atsipalaiduos nuo tėvų ir pasaulin 
pasileis savais keliais. Tokiomis mintimis gyvena ne tik 
dalis Amerikos jaunimo, bet jomis užsikrečia ir lietuviai. 
Pas kiekvieną jaunuoli gema mintis atsipalaiduoti tėvų 
globos ir pasaulin žingsniuoti savais keliais, bet ne kiek
vienas ryžtasi tuos ryšius nutraukti. Jeigu tėvai, augin
dami vaikus, tampa vaikų draugais, jeigu., jie. ne tik jau
nuolius apibara, išmoksta su jais pasidalyti ne tik savo 
impesčiais, bet turi kantrybės išklausyti ir vaikų bėdas, 
tai tokių tėvų vaikai nebėga. 0 jeigu ir “susiranda sau 
kąmbari”, tai su tėvais nenutraukia ryšių. Dar geriau pa
daro tie, kurie išmoksta iš tėvų mokytis. Jie nebėga iš na 
mų, nes patyrimas jiems sako, kad namai yra pati nau
dingiausioj! mokykla. Namuose mokytojai, kad ir bara, 
yra draugai.

Panašus sentimentas atsiranda ir lietuvių organiza
cijose. Lietuviai susiburia Į didesnes ar mažesnes orga
nizacijas, bendromis jėgomis rūpinasi pašalpos, bendros 
kovos už gimtinio krašto laisvę, lietuviškos kultūros ir 
kitais reikalais. Kuriose organizicijose jaunesnieji iš
moksta vyresniuosius pažinti ir ryžtasi su vyresniais kar
tu žingsniuoti, tokios organizacijos tarpsta ir bujoja. Jei
gu jaunesnieji neturi reikalingos pakantos, ryžtasi eiti 
savais keliais ir visai atsiskiria nuo vyresniųjų, tai jau
nimas nueina nelietuviškais keliais, o seniai nepajėgia 
organizacijos išlaikyti. Jie patys išmiršta, o su spaudžiau 
čiu amžiumi visa eilė Amerikos lietuvių organizacijų už
darė savo pajamų knygas ir užvertė savo veiklos pusla
pius. Liūdna, kad kai kurios ir pėdsako apie save nepali
ko. Jeigu kas norėtų pasižiūrėti, ką tos organizacijos per 
50 metų padarė, tai būtų sunku rasti pėdsakus. Tektų 
vartyti senus laikraščius ir žiūrinėti organizacijų veik
los korespondencijas.

•
Prieš 20 metų jauni lietuviai veikėjai pradėjo ieškoti 

priekabių prie Amerikos Lietuvių Tarybos. Tvirtino, kad 
ji mažai ką tepadaro ir nemanytų, kad ji ateityje ką ga
lėtų padalyti. Labai buvo kritikuoti tuometiniai Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovai. Jie vadinti surambėju
siais seniais, nepajėgiančiais net taisyklingai angliškai 
kalbėti. Praėjo para dešimčių, ALTO priešakyje jau ne-

matome “surambėjusių senių”, bet organizacija gyva ir 
veikli. Ji atliko žymiai daugiau darbų, naudingų paverg
tai Lietuvai, negu bet kuri kita organizacija. Josios prie
šakyje stovi jauni žmonės, kurie sprato senių nutiestus 
takus ir ryžosi tais takais eiti toliau j mišką ir vyti lokį 
iš guolio. ALTą kritikavusieji subirėjo, o ALTo principus 
ir kovos metodus supratusieji šiandien varo gilesnę va
gą, negu seni lietuviai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikos yra kitas pavyz
dys, kuriame jaunimas pramoksta žingsniuoti kartu su 
seniais. Kiek nusiskundimų buvo prieš tuos “surambėju
sius senius” ir dar labiau atsilikusius jų konstitucijos pa
ragrafus, o metai parodė, kad ta organizacija nėra vo 
kia surambėjusi, kaip karšta kašiai bandė pavaizduoti. 
0 organizacijos priešakin ateina nauji veidai, jaunesni, 
protingesni žmonės, patys gabiausieji, kuriuos Ameri
kos žemė užaugino, ū ra “surambėjusi'1, “senos kainom 
konstitucija, bet jie nepastebi, kad toje konstitucijoje yra 
niekad nesenstantieji paragrafai, patariantieji kaip rei 
Kia tas pakaitas padalyti, šiandien “surambėjus' SLA 
yra pati didžiausioji Amerikos lietuvių organizacija, tu 
rinti daugiausia .narių ii* admmsitruojanti miiijoninj tui 
tą. Visa eiiė jaunų lietuvių, nenorėjusių stoti i SLA del 
“surambėjusios” josios konstitucijos, pakeitė savo nuo 
monę. Praeitais metais visos organizacijos vedė vaju, 
naujiems nariams priimti, SLA gavo daugiausia.- Tas 
“surambėjimas” nėra toks rambus, ir kad iki tam tikro 
laipsnio jis reikalingas organizacijai- stovėti ant stiprių 
pagrindų. Jau nutilo tie. ihaištininkai, kurie, laužydain. 
duris, norėjo Įsibrauti Į SLA centrą, paimti vadovybę 
ir parodyti Amerikos lietuviams, kaip reikia tiksliau su
naudoti organizacijos išaugintus milijonus.

Praeitą sekmadienį Chicagoje buvo gražiai paminė
ta Amerikos Lietuvių Piliečių pašalpos Klubo 55 metų 
sukaktis. Visa eilė panašių ir stipresnių lietuviškų drau
gijų jau baigė savo veiklą ir uždarė savo protokolų kny
gas, bet šitas klubas pajėgė ne tik išsilaikyti pilnoje aukš 
tumoje, suruošti sukaktuvinį banketą, paskelbti, kad klu 
bas turi pakankamai pinigų ne tik pomirtinėms išmokėti, 
bet duoti pašalpą ligoje ir mirusį papuošti vainiku. Be 
savo noriu savitarpinės pašalpos, klubas remia Amerikos 
lietuvių vedama darbą Li etuvos laisvei atgauti, paremia 
spaudą ir kultūrinę lietuvių veiklą.

Visi Amerikos lietuviai, ypač maištaujantis jauni
mas, vakar turėjo būti salėje ir pamatyti kelias jaudinan 
Čias scenas, kaip dabartinė klubo valdyba pagerbė senuo
sius klubo narius papuošdama juos puikia gelia ir pap
rašydama juos tarti kelis žodžius banketan suėjusiems 
150 lietuvių, klubo narių ir svečių. Visų akys buvo at
kreiptos į Kazimierą Gogelį, 44 metus išbuvusį šie klu-

I. ĮŽANGA

Man pavestoji tema yra nepa
rastai svarbi ir įdomi Lengva 
joje pasimesti ir pakeliauti take
liais šalia nurodyto kelio. Todėl 
šiame referate stengsiuosi ribo
tis pateiktąja tema, Besiplėsda
mas į kitas sritis.

Bandysiu iškelti gyvas ir de
gančias problemas ir paieškoti į 
i as atsakymų geriausiai atliepiau 
čių svariausius lietuvių tautos 
ir mūsų laisvės kovos interesus.

Dėl laiko stokos, plačios temos 
ribote daugelis galimų klausimų 
netik nebus nagrinėjami, bet net 
neužsiminti, ar užsiminti tik 
vienu, kitu žodžiu. Tai ne dėlto, 
kad vienas ar kitas klausimas ne 
būtų svarbus, bet, mano galva, 
žvelgiant į pavergtos Lietuvos ir 
mūsų darbo situaciją Helsinkio- 
Belgrado ištakoj, gal prasmin
giau bendresniu žvilgsniu pažiū 
rėti kur esame ir kur einame, ne 
gu narplioti kiek galint daugiau 
temų, kas iš tikrųjų ir fiziškai 
’na neįmanoma.

O temų mūsų kalbamame kon
tekste yra daug: štai toks se
nas ir kartu toks naujas žmo- 
’aus te’siu klausimas; pavergto! 
ios L'etuvos savilaidinė spauda, ’ 

*os prasmė, reikšmė, kryptis,1

diskusijose, jei bus laiko ir rei
kalo.

Kaip minėjau, mano noras yra: 
o žvilgterėti į Helsinkio-Bel- 
grado fenomeną.
o paturėti ką naujo Helsinkio 
aktas atskleidė tiek 
pavergtajai Lietuvai, tiek iš
eivijai dirbančiam už tėvynės

as.
Kas yra Helsinki? aktas savo 

esmėje?
Tarptautiniuose santykiuose 

tai gerokai reta įvairių retų, daž 
nai nesuderinamų necionalinių, 
savybinių interesų sanplaka, į- 
forminta į ųuasi-sutarties formą.

Aktas, kaip ir daug anksčiau 
pradėtas Rytų-Vakarų vadina
mas kultūrinis bendradarbiayi- 
mas yra SS iniciatyvos vaisius. 
Maskva todėl jį ir interpretuoja 
taip, kaip jai patinka.

JAV įvairavo į aktą iš deten- 
tės “vieškelo” ir jų interpreta
cija toli gražu ne tokia kaip So
vietų.

Iš kitos pusės pvz. Vatikanas 
dėjosi prie Helsinkio savo Rytų 
politikos išdavoje, siekdamas 
4aug panašesnių t’kslų kaip JAV, 
bet ir grynai specifinių, bažnyti 
nių.

Vienu dalyku aktas nėra—tai 
tarptautine sutartimi. Jis tokiu 
nebuvo, nėra ir greičiausiai ne
taps.

o bandyti paanalizuoti pohel- 
sinkmę-belgradinę situaciją 
dabar įr, sakykim, ateinančio 
dešimtmečio perspektyvoj, ir 
o pamąstyti kaip pasiruošti 
priimt* mums teikiamus iššū
kius dabar ir ateinančioje de
kadoje.

H. HELSINKIO FENOMENAS
Prieš toliau narpliojant temą 

"eikia realiu žvilgsniu pažvelgti 
i Helsinkio fenomeną — Euro
pos Saugumo ir Bandradarbiavi. Žinoma, tas nereiškia, kad ši 
mo Konderenriją, kurios akordai sanplaka, kurią pasirašė visos 

’ Europos valstybės, išskyrus Al
baniją ir kurios signatarais dar 
yra JAV ir Kanada neturi savo 
vertės.

Mintys, kurios tame akto iš- 
~e:kštos vienu ar kitu klausimu, 
negali neturėti moralinės Įta
kos m T jonams žmonių, net jei 
pats dokumentas ir neturi teisi
nės galios. Jos negali neįta’goti 
Įvairių sluogsnių ir faktiškai 
Įtaigoja.

Ta prasme gal ir suprantamas 
kai kieno galvojimas, dbg nėra 
lengva-šiairueri pasakyti ar bū- 
Aų geriau, kad Helsinkio akto ne 
būtų visai. Ypač toks galvojimas 
buvo pateisinamas prieš pat ak
to pas:r?.šymą. Į šį klausimą 

i bus galima atsakyti tik turint 
. daug ilgesnę laiko perspektyvą. 
I Man šioje vietoje menasi keli 
į faktai:

o Vatikano pašto ženklų se
rija, kurių vienas buvo su šv. 
Kazimiero atvaizdu berods 
minint Lenkijos krikšto 1000 
mėtų sukaktį.
Anglijos atidavimas Lietuvos 
fondų.
o Willy Brandt’o pripažini
mas Europos sienų galutinu- 

. mo sutartyje su SS, už ką jis 
gavo Nobelio taikos premiją 
ir pan.

Seni lietuviai ne tik lietuviškas organizacijas stei-l ifetxuvo išskir
gia bet mokėjo jos išlaikyti ir užauginti, kad jos būtų: taZ ra
naudingos 3ęaip vienas pasakė, ne tik mums, bet ir už lais to tarsi tasai “lašas po lašo”, 
vę kovojantiems lietuviams. Motina džiaugiasi, kad ir . kuris akmeni pratašo.
josios duktė priklauso tam pačiam klubui, kuriai ji išti-Į čia ir tik Sa glūdi Helsinkio 
sus dešimtmečius priklausė. Vyresnioji parodo jaunimui potendialus pavojus.

’ššaukė šį susirinkimą.
Iš tikrųjų Helsinkio aktas vi

sam laikui pakeitė Vakarų — 
Rytų santyk:ų konfigūraciją, su
darė nauja sąlyga d’s:dentiniam 
^'iūdž’ui už gelež'nės uždangos 

, i" pastatė 'šeiviją prieš naujus 
I uždavinius.

Gaila, bet Helsinkio aktas kar 
urtyk s su kitomis S. S-gos tau i uj, atskleidė ir kai kurių išeivi- 

tyoėmis ir pan; Helsinkio akto j jos institucijų bei veikėjų kiek 
teisinė anaizė bei moralinis įver t menkoką politinį subrendimą, 
tinimas; Belgrado konferencijoj , tendenciją švaistytis nepagrįs- 
meHkie ių siektini t*kslai (ko- tais kaltinimais, negebėjimą ar 
lėt nerišamas Balt.jos valstybių ! nenorą analizuoti .politinių situa 
nepriklausomybės klausimas su i ei jų ir per karštą reagavimą ne
žmogaus teisėmis:ir pan.) ir t’ žiūrint galimų pasėkų. ■ 
t. Vienok, gal kai kuriuos šiuos O gal ir negaila, nes visuome- 
kl ausi mus galėsime pakedenti { nė, kuri stebi ir mąsto, turėjo

bo nariu, už rankos priešakin vedančiu savo Juliją, prik- ( 
laasančią klubui ištisus 43 metus. Jiems prisegta žy-! 
dinti gėlė, abu pareigūnų pabučiuoti Priėjęs prie mikro
fono 84 metų sulaukęs anykštėnas Gogelis tarė: “Klubas 
geras. Jis buvo naudingas mums ir lietuviams...”

Dar labiau jaudino senutė Josephine Maukus, klube '■ 
išbuvusi 41 metus. Ji buvo tiek susijaudinusi, kad mažai 
ką tegalėjo pasakyti Ji džiaugėsi, kad ir josios duktė Ge
nė Povilaitienė ne tik priklauso šiam lietuviškam klubui, 
bet ir daugiausia bilietų pardavė, kviesdama kitus mūsų 
tautiečius dalyvauti šioje reikšmingoje sukaktuvinėje 
klubo šventėje...

pastovumą, didžiųjų problemų supratimą ir reika
lą ne tik vyresniesiems, bet ir jaunimui kartu dirbti ir 
vieningai rūpintis Lietuvos laisvės reikalais. Amerikos 
lietuvių klubai ir draugijos buvo ALTos užnugaris, užtat 
ji ir pajėgė daug atlikti ir didelį skaičių tremtiniu Ame
rikon atvežtu

(Bus daugiau)

— KIPRO vyriausybė nėpaten 
kinta žiniomis, kad prez. Car- 
tens rengiasi baigti ginti už
draudimą pardavinėti ginklus 
turkams.

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj
Kiekvienas, kuris tik yra įsiklausęs lietuvių kalbą, su
tiks, kad tai gražiausia kalba".

2. Anglų mokslininkas prof. dr. R. Latham (120- 
151): "Lithuanian tongue in the eyes of the ethnolo
gists. the most important language in Europe”.

3. Garsus vokiečių mokslininkas prof. dr. A. Bez- 
zenberger: “Lietuvių kalba savo sąskambių ir senu
mu viršija visas modernias kalbas ir vaizduoja turtą 
ne tik lietuvių, bet ir mokslo” (plg. M. Aschmies, 78 
p.).

i. Garsusis pasaulio mokslininkas prof. dr. I. Kant 
(Mielckes žodyno prakalboj): “Lietuva turi būt išsau-

I goto dėl jos kalbos, kuri turi raktą išspręsti ne tik fi- 
‘ loiogijos, bet taip pat ir istorijos mįslėms”.

5. Amerikietis kalbininkas prof. dr. W. Schmals-
tieg (Draugas, 1972-VHI-ll): "Lietuvių kalba labai 
lĄaža pakitusi nuo indoeuropiečių prokalbės laikų, 
todėl kalbininkams labai vertinga. Bet ji drauge ir mo
derniška, nes ji gyva, ji vartojama kasdieniniame gy
venime”. j

6. Lenkų mokslininkas prof. S. Zajączkowski (257 
-11): "Sulig mokslininkų tyrinėjimais, lietusiai pasi-

‘ tarnavo savo kalba, nes išlaikė daug kalbos savybių 
j ir išsireiškimų, kuriuos priešistoriniais laikais var- moderniška ir lanksti, kaip nurodė prof. A. Senn (190- 

.. € v 6): “Jie (lietuviai) gali teisingai didžiuotis savo kalba,
kuri, nežiūrint savo konservątyvinio pobūdžio, yra 
taip pat modeminė, kaip mūsų pasaulis modernus. 
Jūs galite išreikšti ir nagrinėti lietuvių kalboj kiekvie
ną dalyką, kuris reikalingas mūsų civilizacijai”.

Didžiausias kalbų genijus* kaip jį prof. A Bez-

KELIOS PASTABOS
(Tęsinys)

8. Prancūzų kalbininkas prof. J, Vendryes (La Be 
naissance du Livre, 1921): "Lietuvių kaimiečiu kalba 
atskirai didžiųjų tautų Europoj yra seniausia iš visu 
indoeuropiečių kalbų".

9. Lenku kalbininkas dr. J. Kurlowicz (97-177): 
"Jos (lietuvių kalbos) garsai ir galūnės kas kart mums 
primena senovinius indų, persų, graikų, romėnų, kel
tų, gotų garsus... Tai daro aiškesnį įspūdį, kad girdi 
paprastą kaimietį tokias formas vartojant, kurias šian 
dien dėl jų senoviškumo esame pripratę laikyti prois- 
torinčmis. nes jomis kitados yra kalbėjusi mūsų pro
tėvių protėviams visų indoeuropiečių pramoto”.

10. Dr. I. Taylor (214-231): “Lithuanian among 
European languages has the best claim to renresent 
the primitive speech”.

Todėl mokslininkai lietuvių kalbą dėl jos senu
mo nepaprastai vertina:

1. Amerikietis kalbininkas prof, d r. G. Ford (I)r.iu tojo beveik visi Europos žmonės”.
- ..s, ifi’S-VH-6 d., 11): "Susekiau mokslininkų nusisLu Dr. Th. Thurston (Lith. Days, 1962, 1 nr.): “The 
Ivmą. kad shicnuojantienis indoeuropiečių kalbas, pati Lithuanian language is very important in the field of 
svarbiausia iš dabartinių gyvųjų kalbų yra lietuviu comparative philology, and it is regarded by renowned 
k liba, ypač svuirLi dėl savo konservatišknmo. Iiuhn u j philologists as the key Io the civilization of mankind... 
rapiečių kalbų shidijozui lietuvių kalba yra būtinybė. Renoewned philologists have agreed that the Lithua-

nian language is not only oldest language in the World 
today, but the language sued by Aryans.- From the 
linguistic evidence and ancient writings in India and 
Persia, it is possible to assume that the Lithuanian 
language must have been ritten as far back as one 
thousand years before the birth of Christ... The Li
thuania language is like an ancient monument of white 
marble — it still stands untarnished after many cen
turies of mans long history”.

Juo reikšmingiau, nes pagal kalbininką prof. dr. 
F. Kurschat (116-4) etc. lietuvių kalba savaimingai, be 
išorinės įtakos, natūraliai susiformavusi ir savo pir
mines formas išlaikiusi. Kalbininkas prof. P. Bahlen 
(Ueber die Sprache der alten Preussen. 1, 714) konsta
tavo: “Lietuvių kalba per savo įzoliavimąsį apsaugo 
ta nuo išsigimimo su nuostabiu patikimumu savo se
nų formų tobulumų garantavimosi”. Prof. A. Bcne- 
dietsen (266-41): “It is also typical for the Lithuanian 
language, that it contains a vast number of phonetic 
words for all imaginable souds and movements & fea
ture which the Lithuanian language has in common 
with the ’angnage of most primitive people”.

Lietuvių kalba ne tik labai sena, bet taip pat ir

zenberger apibūdino, dr. G. Sauerwein (65-35) nusta
tė “Ji (lietuvių kalba) daugelyj atvejų minties išsi
reiškimui yra lankstesnė priemonė, ne kaip kokia ki
ta kalba Europoj, ir būtent, per savo formų gausumą 
taip pat daug gražesnė”.

Drauge lietuvių kalba yra turtinga ir graži: prof. 
K. Bohusz (23-151): “Teisingai turtinga kalba yra ta, 
kuri kiekvienam daiktui, kiekvienam dvasiniam veiks 
mui turi atatinkamą išsireiškimą, nevartoja 1o pačio 
pavadinimo dviem panašiems dalykams o vienok skir 
tingai. Tokia kalba yra lietuvių kalba”. Prof. E. Reč
ius (173-431) pavaizdavo: “Jei vertė tautos žmonijoj 
būtų matuojama jos kalbos grožiu, tai lietuviai buaj 
pirmoj eilėj tarp Europos gyventojų”.

Ga.sus 18 amž. vokiečių rašytojas J. Herder nu
sakė: “Kalboj glūdi tautos tradicijos, jos istorija, jos 
siekimai, bendrai, tautos širdis ir siela”. Tad ir lietu
viu kalboj slypi lietuvių tautos praeitis, idealai ir 
dvasia. (

Bu> daugiau
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Antanas Tamošaitis

Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1742

Telefonas 523-0440
SAUGUMAS IR PAVOJUS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITĮONED KOPLYČIOS

Vi ARO r

irozi

1739 5o. H AUST E D ST„ CHICAGO, ILL. S0608

CYCLE UPS

Phone: Y Arta 7-1911

sxou
52.00

AMBULANCE 
PATARNAV! 
MAS DJENZ 

IR NAKTĮ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

IEVAS IR SUNU*
ETTE FUNERAL HOME

(RYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
HKšTfl TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI: 
'hicago> 
Jctuvių 
lidotunu 

’>ire storių 
Aasoeiacijos

Coble*. Check to rtne 
mbb of year cablet tm 
frayed, loose, kinked or ■>- 
tieedof adjutmenL

Lights and Horn. Teat 
yotr beedKght. t®fl4ight, 
turn signals and -hem. Are 
they working? Next, apply 
your brakes to dbeck the 
brake light. Finally, check 
the aim of youx LeadLighL U

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-3601

MOVING
Apdraustas perkravstymas 

ii įvairi v atstūmę.

ANTANAI VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

*424 WEB1 69tn STXEE7 KKpnNlc 7 121.'
»14 WEST 23rd PLziCI Vii tini* 7-4«7>
11028 SOUTHWEST HIGHWAY- Palo. HiHa, i'L 974-441*

and PLEASE 
make people 
mor* careful

vent most common riding 
problema. Make it a rovtfne; 
Kawasaki auggests ft win 
make the tide safe and 
QlUCh faq.

• Pirmasis viešbutis Ameri
koje buvo pastabias 1802 m. 
Saratogos mieste, New Yorko 
valstijoje.pagal Gideon Putnam 
braižinius.

IJETUVTU Pensininku S-gos pries
me tirus susirinkimas šaukiamas ba
landžio 5 d., trečiadienį, 2 \’al. p. p. 
Gage Parke. Fieldhouse patalpose — 
Western ir 55 g kampas.

Nariai, kurie gali, prašomi atnešti 
į susirinkimą fantus loterijai, kuri 
įvyks Sąjungos bankete, balandžio 
mėn. 15 d. 6 vaL 30 m i n., vakarę Tau
tiniuose Namuose. Valdyba

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K. G. BALUKAS 
AKUEEKIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

4449 So. Pulaski Zd. (Crowford 
*wA«al Building). TH, LU 5-6444 

P>Vua ,4ponius pagal snaitarimą 
J>; oe-tsiliepia, skambinti 374-80(M

(Atkelta Iš3 psl.)
k*a? Niekas, išskyrus komunis
tais ir jų rėmėjus.

Kad tokia tragedija neįvyktų.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS LR LAURYNAS LABANAUSKAS

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ard a 7-340

nančių įvairiausių paukščių, žu
vų ir žvėrelių. Prie žvėrelių pri- 
skaitomi ir orangutangai, labai 
mažai besiskiriantieji nuo žmo
nių. ..

BUhua vaSAITIS
>Uth Avė., Cicero, di Phone Olympic 4-iuu

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos d i rektoriui

1938 S. Hanhekn Rd., Westchester, IL.
VAJLA. DOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
To’ : 562-2727 arba 562-2728

Indonezija 
bet Borneo 
džiausioji. Ji 
gi visai Anglijai, turi 2,381,150 
kvadratinių mylių.” "

Borneo salos pakraščiuose yra 
didžiausi liūnai, kuriuose veisia
si įvairiausi''Vėžiai ir vėžekliai, 
bet pakraščiuose auga krūmai, 
viksvos ir įvairaus dydžio me
džiai. Juo toliau nuo vandeny nu, 
tuo didesni medžiai. Indenezijai 
priklauso tiktai Pietinė Borneo 

! salos dalis. Ji vadinasi Kaliman- 
■ tai. Borneo saloje dar yra nepri-

2533 W 71st Street 
»vRo\ ehill <5-2345-1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Vkos programos ii WOPA, 

1490 kiL A M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniai^ 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vada i a Aldona Deukvs
Telef.: HEmfock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL 60629

-JR.CK. BOBELIS 
NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Pox Valio, 'Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

41 u bu. 5Uth Avė., Cicero 
•Vlef TOwnkaD 3-2108-J

BRIGHTON Parko Lietuvių Mote
rų klubo nariu susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 6 d., 2 vai. 
popiet Anelės Kojak galėję, 4500 So. 
falman Avė. Narės prašomos atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus ir vai
šės. E. Strungys

turi šimtus salų, 
sala yra pati di- 
savo plotu yra ly-

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Laidiniai — °ilna aponudi 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
tel. WA 5-8063

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741

11 R-LEON AS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antraG. 1—i popiet 
ketvirti 5 —7 vaL vat 
Ofiso Sale/.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

PETKAS BIELlŪhAfc
J4b oo. CALIFORNIA AVE. Phonė: LAfayeUe 8-35Z

reikia jai užbėgti už akių--sku
biai, neatlaidžiai gerai apsigink
luoti.
Amerikos krašto apsaugos sek 

re torius Broun prašė preziden
tų Carterį krašto apsaugai skir
ti 140 bilijonų dolerių, bet biu
džeto tvarkytojai tą sumą su
mažino iki 12ti bilijonų dolerių. 
Apdairus, realiai galvojantis 
prez. Carteris, žinodamas So v. 
Sąjungos grėsmę, jos milžiniš
ką apsiginklavimą, remia Ame
rikos karo pėgų stipraus apgin
klavimo reikalą.

Vienas Amerikos senatorius, 
trumparegiai asmenys, kai ku
rių mūsų veiksnių vadai bei už
simaskavę komunistuojantieji 
prikiša prez. Carteriui, kad jis, 
prieštamaudamas savo paža
dams mažinti karo biudžetą, jį 
didina; verčiau esą skirti dides- 

I nes sumas social, ir kitiems ci
vil. reikalams.

Prez. Carteris dabar negali 
mažinti karo biudžeto, nes yra 
gyvybinis reikalas skubiai gink
luotis: Sov. Sąjunga yra iki dan 
tų gerai apsiginklavusi ir dar 
vis labai ginkluojasi.

Prez. Carteris prisiekė rūpin
tis Amerikos -saugumu, todėl 
jis tą pagirtinai ir daro.

(Bus daugiau)

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviskaj 
2618 W. 71 St. T»L 737-5141 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai agal susitarimą. Uždaryta tree

STEPONAS C. LAUK (K SŪNŪS 
• -LACKAW1C?

GEORGE K RLDMINaS
So. LITUANICA AVĖ. feL; YAnU 7-1138-113^

Aš pats neturėjau progos mo
kytis mokyklose nei nuo orangu
tangų, tai užsimaniau pasimo
kyti iš pačios Birutės Galdikai
tės. Aš norėjau ją pamatyti, tai 
būtų lengviau mokytis. Aš ma
čiau jos fotografiją tarp viksvų 
fr kėlių orangutangų. Man ji pa- 
f’ko, nes ji yra drąsi lietuvaitė. 
Amerikon ją atvežė tėvai, kurie 

padaro la- į ją le:do Į mokslus. Ji būtų galė-

Borneo salos Kalimantuose 
gyvena apie du milijonai celebis 
gimines žmonių. Jie kalba ta pa
čia celebis gyventojų kalba, tu
ri tą patį seną indų tikėjimą, 
garbina tuos pačius dievus ir vi
sur grūda grucę. Moterys turi 
didelius gražiai tašytus kuolus, 
kuriais gali sumalti ne tik ry
žius, bet ir kitokius saloje au
gančius javus. Visas malimo dar 
bas priklauso moterims. Stačiau, 
kaip jos grūa miežius, .nulupa 
pelus ir išverda nepaprastai ska
nią sriubą. Kitos tokiu pačiu bū
du nulupa avižas ir 
bai skanius dripsnius. Trečios 
grūda aguonas, kanapes ir kito
kias sėklas. Javos saloj viename 

. Borneo restorane valgiau mie- 
i žiu sriubą, kuri buvo tokio paties 
• skonio, kokia buvo mano moti
nos sekmadieniais virta miežiniu 
kruopų sriuba. Dubenėlį įžval
giau ir kito norėjau...

Bet ne dėl geros sriubos as 
norėjau nuvykti į Borneo salas. 
Man rūpėjo pamatyti Birutę Gal 
dikaitę. jau kelinti metai gyve
nančią Borneo salos pakraščiuo
se ir susidraugavusiusią su ten 
užsilikus’ais orangutangais. Pra 
ėjo daug laiko, kol organgutan- 
gai prie jos priprato, o dabar ją 
skaito savo globėja, drauge ir 
geriausia mait;ntoja. Galdikaitė 
baigė Amerikoje aukštuosius 
mokslus ir panoro pati šį tą 
naujo įnšti ir į tą didelį žinių 
lobyną. Amerikos universitetuo
se ji suž nojo viską, kas buvo ži
noma apie orangutangus, bet ji 
jautė, kad tos žinios dar buvo 
nepilnos. Mokslininkai dar daly
kų nežinojo. Blogiausia, kad vi
sos tų mokslinirikų žinios buvo 
surinktos :š tolo. Galdikaitę nu
tarė orangutangus arčiau pažin 
ti. Ji nutarė nuvykti j Pietinę 
Bpmeo salos šalį, kur yra dideli Į 
draustinbi. nefeidžiantieji vietos 
gyventojams naikinti ten gyve-1

* Do A Pre-Ride Inspection
Every aotorcyclist shock! 

take two minutes to give his 
bike a general safety inspec
tion before he rides.

Kswasaki Motors Corp.* 
USA, from its Santa Ana, 
headquarters, recommends 
the fbUowinf cheek list:

Driue Cham. Check your 
drive chai> for wear and lube 
K needed. This will reduce 
wear and insure smoother 
operation. The drive chain 
should be adjusted to man- 
efeeturer’s spedGcetrons. 
Check your oparttom 
manual.

Tim. Cheek ihe Condi
tion. Are they properly in
flated? Incorrect air pres-

wffl affect the handling 
ef yo«r cycle and may cause

*Ai gyvasis, ai buvau numkfs ir štai esu gyvas per amžig amžius".
Apr. 1:18.

Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
prisikėlimas iš numirusių Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numirusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvi”. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

vili žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekiną. B«t «ur yra ml- 
rvrieji? | t< klausimą atsako knygutė "Viliii po mirties'’, kurią gausite ne- 
mckameL Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

$2.00
-nttme tatp pat utslsakyti paltu, atsiuntus ček| erb« money orderį, prie 

nurodytoi kaino* pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms

jusi gauti gerą darbą, pasirinkti 
. gražų ir gerą vyra ir gražiai gy
venti Amerikoje, kaip gyvena | 
dauguma mokslus .baigusių lietu 
vių valkų, užmiršdami vargus ir 
net savuosius, bet ji taip nepa
darė. Ji ryžosi įnešti savo, nuva
žiuoti į Indoneziją ir ištirti or
angutangų gyvenimą. Kad būtų 
drąs:au ir saugiau važiuoti, tai 
iš didžiausios Amerikos mokslo 
įstaigos pasirinko savo orangu
tangą, išmokė jį geras fotogra
fijas traukti, ■ įtikino, kad reikia 
lietuvaitę mokslininkę palydėti į 
Borneo ir rj^žtis gyventi ne tik 
tarp orangutangu, bet ir kaip 
orangutangai. -Jeigu ji pajėgė 
įtikinti palydovą vykti į oran
gutangų karalystę, tai reikia 
oripažnti kad ji -gabi lietuvaitė. 
Aš ryžausi- — truks laikys — ją 
jamatytL

Kaip man. pasisekė — šiomis 
iienomis -parašysiu.

Check yrrar drive chata ws you observe here before 
riding » part of a general safety inspection.

may need adjusting up or 
down.

By developing the habit 
of checking ycrar cycle each 
time you ride, you pre-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
^AUJIENC-. GALIM* GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYPYTD 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Or. A J. Guswn — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liulančius 1900 

metų Įvykius. JabiunsKio tr Totoraičio jaunas dienas Ir susl- 
_ ' rupinimą __________________ ____

» ^u*»«n DANTYS, jų prieZiurb. veiaau 
vieKU) .ltsciulu vietoje *4.00 duba- ’11 

'diUK5tai> /ir^eUax> ak _____________
uH A j. Gussen AUKŠTA KULfURA — 2IAURUS ŽMONES 

veliones po Eurupą įspūdžiai Dabai ŪK_

Aš netikiu, kad žmogus evo
liucijos keliu išsivystė iš oran
gutango. bet Birutė, matyt, tiki 
j b pagyvenusi kelis metus Bor
neo saloje, ne su clebieciais, bet 
su orangutangais priėjo išvados, 
kad orangutangai turi žmonių 
paproč:us. Poros panašiai augi
na šeimas, tėvai bara išdykusius 
berniukus ir mergaites, o jeigu 

Į klausomas Saravakas, kuris pro I kurie neišdykauja, kai ateina 
‘ istoriniais laikais vadinosi Sa- ’ laikas, tai ir vėl bara. Tėvai lak

toje pačioje saloje bai myli savo vaikus, pasiruošę 
nepriklausoma Brunei dėl.jų mirti. Ji nustato, kad žmo 

nės turėtų daug ko pasimokyti, 
ir orangutangų, tiktai jie iš jų 
nemoka mokytis. Birutė ryžosi 
žmones pamokyti, kaip reikia mo 
kytis iš orangutangų šią daly
kų: taikos, paklusnumo vyres
niesiems, tarpusavės meilės, tar 
pusavės pagarbos, draugingu
mo ir kitų labai svarbių dalykų, 
užrašytų dešimties Dievo pri
sakymuose. kurių žmonės’nepil
do, o orangutangai labafprisinlai

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5yth STREET 

Tel. PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad., treciad. > 
ir ęenkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. š^tadie- 
aiais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku į dar

valstybe, kurią valdo vietos sul
tonas. Saravako salą taip pat vai- 

P. ŠILEIKIS, O. P. ,do labai senos karališkos gimi- 
ORTHOPEDAS-PROTEZISTaš nes bet-jau ir ten ke-'

Aparatai - Protezai. Med. bau- liamas balsas apie piliečiu tei- 
fcv S -S^portTff T į J‘°ms’: sės ir sultonų, rinkimus. Galimas 
VaL; 8—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1! daiktas, kad netolimoje ateityje 
2850 w»*t 63rd St, Chicago. Hi. 60629 Saravakas turės rinktą sultoną.

T»l«f.: T>Ro4p»ct 6-5084

1 Gėlės visoms progom,
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA

2443 WEST 63rd STREET 
Talfonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE

9918 Southwest Hwy Oak Lawn
Tel. 499-131?
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— Žum. Jonas Vaičiūnas, LB 

(r) Marquette Parko seniūni-. 
jos pirmininkas, įteikė $15 Nau
jienų paramai. Dėkai už auką 
ir tamdradarbiavima. Taip pat 
dėkui tos apylinkės tautiečiu’, 
užsisuk i usiam Naujienas vir
inėms metams ir įteikusiam $5 
auką, bet pavardės prašiusiam 
neskelbti.

— Ona Didžbalienė, Addison, 
Ill., visuomenės veikėjo ir spau
dos bendradarbio a. a. Adomo 
našlė, vykdydama Šeimos tradi
ciją— remti lietuvišką spaudą 
ir bendruosius darbus,.atsiuntė 
$5 auką. Naujasis mūsų skaity
tojas Stanley Wools iš Bridge
port apylinkės atsiuntė $2. Dė
kui.

yra Philip Vanaį Robertas Alis, 
Andrius Kabi jonas, Gregorius 
Marijanas, JuozasM&liHs, Ja
mes Waranauskas, William Kir 
kolis, Jonas Baikis iir Albertas 
Sudzus.

— Chicagos miesto palicija* 
skelbia varžytines be savininku 
esantiems daiktams parduoti 
balandžio X d. 10 vai. ryto In
ternational amfiteatre, 1200 S. 
Halsted Si. Daiktus galima ap
žiūrėti baladžio 7 d. nuo 2 iki 
I vai. popiet. Įėjimas į šiaurinę 
salę pro 2-sius vartus iš vakari
nės mašinoms statyti aikštės.

— Pasaulio Lietuvių -Sporto 
Žaidynių Komitetas Toronte 
ruošia šokių vakarą balandžio 
22 d. Anapilio salėje. Progra
moje dalyvaus Gintaro šokėjai 
ir oktetas. Tautinių šokių gru
pės Atžalynas metinis koncer
tas bus balandižo 8 d. 7 vai. vak. 
Toronto Lietuvių namuose.

kiekvieno iru peri j bs piliečio Jpa-• 
reikštą nepasitenkinimą, men-' 
klausią čiaudulį. Net patys KGB 
nariai tos sistemos neišvengia.

. Tr jie turi viens kitą sekti ir pra 
nešinėti parinktiems asmenims, 

j Ir dar geriau, laiks nuo laiko net 
tos pačios komunistų partijos na 
riai privalo raštu ar žodžiu masi
niuose narių susirinkimuose pa- 

. daryti “išpažintį” ir viešai iš- 
I pasakoti savo ir savo draugų 

: “nusikaltimus”, prisipažinti kly
dus”.

Ypatingas dėmesys kreipia
mas į vaikus, į jaunimą. Vaikai 
priežiūros darželyje jau indoktri 
nuojami komunistinės dvasios ir 

. amžinos ištikimybės partijai. To 
i ji indoktrinacija arba smegenų 

plovimas vyksta nepaliaujamai 
: esant jaunuoliams spaliukais, 
; komjaunuoliais, sėdint mokyklos.

suole, universitetuose.
V. PRŪSAS z Aišku, kad taip gyvenimui

Namai. Žemė — Pardavimui Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

VASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentas

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

— Penktadieni, balandžio 7 
d., 7 valandą vakaro. Marquette 
Fieldhouse salėje (kampas Ke
dzie ir 67 -tos) įvyks Chicagos 
Lietuvių Spaudos k kibo susi
rinkimas bėgamiems* reikalams 
aptarti ir referatams išklau
syti.

—Naujienoms reikalingas ko
rektorius. Lietuvių kalbą mo
kantį vyrą ar moterį išmokysi
me gero amato. Geras atlygini
mas, trumpos valandos. Darbo 
valandomis prašome skambinti 
HA 1-6100.

— St. Rita aukšL mokykla pa 
skelbė auksinį ir sidabrinį gar
bės mokinių sąrašą. Auksinia
me sąraše su visais A pažy
miais tarp kitų yra Jonas Alek
sa, Brian Waranauskas, Vyte
nis Markevičius, David Dausi- 
nas ir Linas Šmulkštys. Sidab
riniame garbės mokinių sąraše

BUVUSIO KGB AGENTO “IŠPAŽINTIS”
Bolševikinėje rusų imperijoje

— Toronto Lietuvių namų 
suorganizuotų svarstytų apie 
Lietuvybės išlaikymą antroji da
lis bus balandžio 23 d. Pagrin
diniais kalbėtojais pakviesti L. I viešpatauja tokia baisi ir bjau-
Kuliavienė, G. Beresnevičius, į H žmonių siekimo ir terorizavi- 
A. Senkus ir prof. R. Vaštokas.jm<> sistema, jog, turbūt, ir pats 
Namų administracija-yra suor-j Liuciperius pekloj neturi bjau- 
ganizavusi iš savo narių įvai
rios veiklos sekcijas. Vyrų bū
relis globoja neseniai įsisteigusį 
Vyrų chorą iš 25 dainininkų, 
kuriuos moko muz. V. Verikai- 
tis. Jis jau išmokė daugelį dai
nų ir pirmasis koncertas bus 
balandžio 22 d. Delhi-Tillson- 
burge, o gegužės 6 d. dainuos 
Lietuvių namuose, šiame kon
certe dahvaus sol. Antanas. -Pa
vasario iš Los Angeles. - -

resnės savo pavaldiniams vel- 
niukščiams bei ten pakliuvusioms 
dvasioms valdyti. Nežiūrint kur 
ir kokiome krašte, revoliucijos 
ar durtuvais remdamiesi, paėmę 
į savo rankas valdymą komunis
tai pirmiausia įveda taip vadina
mą proletariato diktatūrą — ne 
apibrėžtą įstatymais ir tik jėga 
paremtą valdymą (W. I. Lenin: 
Die grosse Initiative. In: Ausge- 
waehlte Werke, Bd. II, S. 575- 
576 ir Grundlagen des Marxsis- 
mus-I^ninismus, S. 591). Teo-— ITALŲ prokuroras nusavi

no artistės Loren ir josios vyro retiškai tvirtinama kad toks vai 
Pontį. visą turtą . už nesumokė- ‘ ' 
tus mokesčius.

dymas yra dirbančiųjų klasė 
rankose; bet praktiškai valdy
mas yra sukoncentruotas komu
nistų partijos vardu nedidelės

klikos rankose, kuri, apsisaugo
jimo tikslais, pirmiausia sunai-' 
kiną tautos elitą ir įveda terorai 
----- tautos fizinį bei dvasinį nai 
kinimą, paremtą nuolatine bai-[ 
me.------------------------------------ ;

Visoje balševikinėje imperijo-Į 
je toji baimė* nuolatos palaiko-i 
ma kolektyviniais ir pavieniais 
šnipais-pranešėjais, kalėjimais. 
Gulago kacetais, psichiatrine^ 
mis. Vaikai yra verčiami šnipių 
nėti savo tėvus, tėvai vaikus; 
žmonos vyrus, kunigai parapijię 
čius, parapijiečiai kunigus, tar-į 
nautojai bei darbininkai viens 
kitą, šnipai-šnipus ir t. t.. Nieką 
iš šnipų viens kito “Įsipareigoji-: 
mus” slaptajai komunistų parti-,’ 
jos KGB milicijai nežino ir nega
li žinoti. Tuo būdu šnipinėjimo 
voratinkliu aptraukiama visa 
bolševikinė imperija. Centrinė 
KGB būstinė tokiu būdu žinoNAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus skai* 
tytojus ir i 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 SĄJŪDŽIUI

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.

Musu bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike..

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalams 
prašoma pasmąūdbu Žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

• E anksto be raginimo pratesiu savo orenumeratą. taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ________dot

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

Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede ...____ -^doL

Pavardė ir vardas —__________

kuris

Adresas

i - - 111 ; " --------------------------------------

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spauda ir Naujienų 
pastangas, prašaujas^siuntinėti už pridedamus   —d oi. 

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

Adresas ......— -----—---- --------- --------- ----------- -——-

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

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

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

Pavardė ir vardas

Adresas -- ----------

Prvdė ir vardM 
presas --------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENfi

.z 2808 Weit St, Chicago, HL 60625 • TeL’ WA M787 
Didelis rinkimės yem rOšUs hrilrty £****¥» 

MAISTAS IŠ 1UROPOS SANDELIŲ.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARGUOTI GIFT PARCELS SERVICE 
aei W. 69th »„ Chlttfe, IIL <0629. — Tai. WA 5-2727 

3333 5a. Halcted St, Chlcay,, IIL 60603. — T,i_ tS44»____
V. VALANTENASt “LIETUVOS AIDAI”

-i. KAZE BRAZDŽIONYTE,
= 1 PROGRAMOS VEDĖJA '
J/ WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

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

Telef. - 778-5374 .

klostantis, neapykanta komuniz
mui ir visai valdymo sistemai 
yra didelė tarpe visų imperijos 
piliečių. Bet jie bejėgiai. Jie li-f 
kę be vadų, dvasiniai ir fiziniai 
nuginkluoti ir tiek įbaiminti, de 
moralizuoti ir tiek sekami, kad. 
jokiu būdu negali nusimauti ir 
nusikratyti partijos vardu klikos 
užmauto apinasrio. Nors tenka 
pripažinti, jog spontaniški “su
kilimo” taškai laikui bėgant tai 
vienur, tai kitur iškyla, bet jie 
tučtuojau panaikinami dar nes
pėjus kitur kitiems sužinoti. To
kiu atveju, laisvajame pasauly-, 
je ’atsiradusio disidento dr. A. 
Štromo tvirtinimai, jog komunis 
tinėje Rusijoje įvyks revoliuci
jos ar kitu būdu pasikeitimas —‘ 
neįtikėtina. Jis tegali įvykti ri- 
sai komunistų imperijai sudavus 
gerą smūgį iš šalies. Bet ir tai, 
smūgis turi būti mirtinas, nes 
jau kartą istorijoje jis yra tai 
turėjęs ir kuris jo nesugriovė. 
Juo labiau, kad laisvasis pašaus 
lis neaiškiais sumetimais jį stipi 
riai remia.

šias eilutes skaitantis gali ma 
nyti, jog tai niekuo neparemta 
pasaka arba, mažiausiai, perdė
ta. Tačiau reikia turėti omeny
je, kad šios mintys ir faktai yra 
surašyti “Lietuvos Katalikų Baž 
nyčios Kronikoje”, dr. Fred 
Schvvarz’o knygoje “You Can 
Trust the Communists”, toje pa
čioje Maskvoje išleistoje komu
nistų Bibblijoje “Osnovy Mark- 
sisma-Leninisma” ir kituose lei
diniuose, kurių įvairiais pavadi
nimais yra laisvajame pasauly
je pasklidusių tūkstančiais. Ypa 
čiai, kad mūsų tarpe yra šimtai 
gyvų liudininkų iŠ anapus geleži 
jiės uždangos, kurie tai patvirti- 
‘na savo pergyvenimais. Vieno 
tokio iš okupuotos Lietuvos KGB 
atsiųsto šnipinėjimui agento Vi- 
dimanto Valatkos išpažintimi, 

■•kuri yra atspausta 1978 m. vasa 
rio 23 d. katalikų savaitraštyje 
‘The Wanderer”, čia ir pasire- 
miama.

• (Bus daugiau)

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-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTU 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 St Tel. 436-7878

M. L. S.
Gausus namu pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE

*UTŲ NUOMAVIMAS — parenkarr 
nuomininkus

4243 W. 63 rd St, Chicig* 
Tel. 767-0600.

SUDIEV, ŽIEMUŽE!
4 VIENETU mūras ir garažas. Nau

jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,300.

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 
>r garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas Galima tuo i pažiūrėti 
ir nupirkti už $28,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauefte Parke. Tuoj galite 
ižimti. $27,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
inette Parke.

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

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

COOK NEEDED
For Company Dining room. Must 

have experience. Excellent working 
conditions. Profit sharing, pension 
plan, paid vacation and holidays.

Apply in person.
JAYS FOODS. Inc. 
825 East 99 Street 
Chicago. <

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose ęrelž, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ava. 

Tai. 927-3559

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 2 miegamųjų bu
tas be baldų Chicagos vakarinėje da
lyje už $155 per mėnesi. Arti susisie
kimo. Užstatas ir rekomendacijos 
reikalingos.

F. C. PILGRIM & Co. 
Teirautis angliškai.
Tel. 379-1401.

TAISAU IR DAŽAU 
. NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397

D 4 M I S t O
51—10 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $9S pusmečiui automobili*
Liability apdraudimas ponslninkimt

Kreiptis

ei T A SUSIVIENIJIMASX I L\ LIETUVIŲM J—A. AMERIKOJE
SLA — jau ®0 mary tarnauja lietuvių visuomenei ir Išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

—. didžiausia lietuvių fratertaUnė organizacija — duo_a gyvy- 
bis apdraudę Ir lipei* paialpv kuri yra pigi, nes SUSTV7E- 
NUIMAS nelaiko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbom pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su pus# milijono do loti y kapitalą 
tad jo apdrauda tikra Ir saual. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti (vairių klasių ra įkalinę I ausiai opdraudas nuo $100.00 
Iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gera Taupomai# Apdrauda • Endowment In- 
suranca, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir Jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lletuvllkų KLUBŲ Ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metai,

SL/ — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir Jie plačiau paaiškins apie SUSTVTENUIMO darbus. ’

SLA

SLA

SLA

Gausite ipausdlntae informacijas, jeigu parašyrtt- 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WIST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

. — Visas tūkstantis Izraelio 
karininkų pareikalavo premjerą 
Begin atiduoti arabams užim
tas žemes arba atsistatydinti.

SVARBI IR NAUDINGA 
PASKAITA

Penktaienį, balandžio 7 d., 
vai. vakare, šv. Mergelės Mari- 

: jos Gimimo liet, parapijos sa
lėje Marquette Parke, kpt. An
drius Juškevičius skaitys reikš
mingą paskaitą apie Liet. Ben
druomenės vystymąsi, Reorga- 

.vnizacijos atsiradimą, tikslus iri 
I kelia.j

A. Juškevičius visuomeninin
kas, LB dirbęs eilę metų, buvęs 
HkagiAkės apygardos valdybos 
oirmrnlnkas, dabar LB Reorga- 

[ nizacijos Tarybos Prez. Vykdo- 
i masts Vicepirmininkas, po pas

kaitos atsakys į jam keliamus 
klausimus.

Gyvas santykis padės daug 
kę. iSsiaiškinti. Gausiai atsilan
kykime. (Pr.)

LB Marquette Parko Seniū
nijų, (Ajodinkta) V»Myb»

1

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pM vienintelj 
lietuvį ta.111įlinku

' Chicago je

iLNOSMANĄ 
^SURŠniMA 
dpęŽ&T“1- 263^S2S

ntyfe (įtaigos) ir _ 

677^43S
M? (bužo)

185 North Wabash Atbm*

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
Įdomi 250 puslapių knyga su-Į 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7111 S. Campbell Are.
Chicago, ill. 60629 

Juozo šmotelio

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

4445 S«. ASHLAND AVĖ. 
5»<775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtJ

P>rd*vim*« ir Taisymu
VitST 5TR6ET

T«M.t RBpobtlc 7-1J41
------

M. š I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus 

p. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

BEST TH INGS IN UFE
' Llll Frank Zapoils

X2G81/! W.'VSth St. 
GA 4-8654

BY ATI FARM

$<at».Farfh Lfle Insurants ^Company

CAREFUL!
Only you 

can prertnt

PHASE

— Sovietų valdžia* gąsdinda
ma Pekino vyriausybę, prane
šė, kad parduos ginklus Tahva- 
no valdžiai ;
t — NALMiKNOs/ČHKfAGo’a, ILLTuosday, Aprfl 4, 1978




