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SUDARYTA 0 JĖGA ZAIREI GINTI
v JiSovietų ginklavimasis kenkia rusų ūkiui

Washington, — Paskutiniais ateityje energijos trūkumas ir 
laikais Sovietų imperijos ginklą jų vidaus politinė įtampa gali 
v imąsis ir jos karinės jėgos la- priversti bei sugundyli Sovieti- 
bai sparčiai didėja, jei ne geomet jos lyderius pavartoti ginklus 
rine, tai bent artimetine progre 
sija. Jos strateginės raketos, šar 
vuočiai, sunkieji ginklai, pabūk 
lai ir net karių skaičius kariuo- 
męnėje padidėjęs 30%.

Aiškiai matoma, kad Krem
liaus ponai nori savo karinėmis 
jėgomi&i|ir ginklais viršyti JA: 
Valstybes, ne vien tik susily
ginti. Sovietų ginklavimasis sa- 

į vaime sukelia visą eilę klausi
mų: - į

Kodėl jie taip> sparčiai ir pla- 
čia apimtimi ginkluojasi ? Ar bus 
tam kada nors pabaiga? Ar visi- 
tie karimai pasiruošimai bus 
vartojami hnperialistipiąihs. ti
kslams Afrikoje? Ar jie bus nu
kreipti prieš Vakarų Europą? 
Ar kartais Maskva, nesiruošia 
plačiu mastu išbandyti Vašing 
tono atsparumą ir kantrybę? x 
•Ieškant atsakymų į tuos visus 
klausimus, galima įsipainioti į 
pavojingą padėtį-Toktoeę nuomo
nės yra JA Vals^rbių gynybos

J platesniu mastu užsienio reika
lus sprendžiant. Antra vertus, 
pasak profesoriaus, Rusijos sun
kumai vis sparčiau didės ateity
je: žemės alyvos gamyba grei
čiausiai mažės, nežiūrint naujų 
Sibire šaltinių, ir svarbiausia, 
Sovietų Rusijoje pastebimai ma 
žėja jaunų žmonių bei darbo ran 
kų prieauglis. Ir tas, esą. jauni
mas didžiausią darbo kadrą su
darys iš Azijos ir iš Europoje 
okupantų kraštų, kurais Krem 
liūs nelabai pasitiki ir kurie su 
darys nepasitenkinimo atmosfe
rą tarp Azijos, rusų ir visų ki-l 
tų tautų jaunimo.

Zairėje kovo nepasibaigė

Zairės valdžios žinių agentu: 
ros AZAP pranešimu, 350 karo

‘M

■

AMERIKA YRA PASIRYŽUSI UŽPULTOMS VALSTYBĖMS GINTIS NUO KURIEČIŲ

Ypafiai sunku atspėti Sovietui 
imperijos valdovu galvosena ir] 
tikslus.. Jau 1939 m. Britanijos 
pirmininkas W. Churchill sakė: 
“Aš megalu jums . išpranašauti 
Rusijos yeksmą. Jie yra nųslė- 

. mis išbarstyti pačios valstybės 
vidaus mįslėje”. Amerikiečiai 
panašiai mano ir iki šiąi dienai, | 
nors vI^įs pasaulis jsalbnlai šau 
kia, kad Kremliaus ponų, tikslas 
yra paglemžti visą pasaulį.
Bet, visdėlto, mislė aiškinama

JAV gynybos sekr. H. Brown 
mano, kad Sovietai ginkluojasi 
negi turėdami mintyje meilę, ne 
gi -jie didindami ginklų., arsenalą 
nori tik pabaidyti Vakarus? 
Esą, jie ginkluojasi ne be reika
lo. Bet jų ginklavimasis turi du 
galu: jiems ateinančiu penkioli
kos metų bėgyje bus labai sun
ku išsilaikyi ekonomiškai, kai vi 
sos pastangos ir visa darbo jėga 
nukreipta iki į ginklavimąsį. Ta 
čiau, nežiūrnt Rusijos ateities, 
jau dabar jų ginklavimasis reika 
lauja tinkamo atsakymo ir pasi
ruošimo. Jau dabar rusai neut
ralizavo bei išlygino Amerikos 
Minuteman raketų jėgą ir bom- 
banešių B-52 galybę. Esą, Rusi* I 
jos ginklavimosi akivaizdoje, nol 
rint ar nenorint, Amerika turi 
ppagerinti savo raketų techniką 
ir karini, pajėgumą kartu su 
skrendančia neutrono bomba, ne 
atsižvelgiant strateginių gink-lų 
apribojimo sutarties. *.

Ginklai gali patys 
pradėti judėti

Kalifornijos universiteto pro
fesorius G. Grossman sako, kad

ros AZAP pranešimu, Karo* j^y jr Kanados teisininkai nepajėgė susitarti dėl žvejojimo pasienio vandenyse. Kana- 
mokyklos kariūnų Shaba provmj kiečiai uždraudė Amerikos žvejų laivams įplaukti į Kanados vandenis, o tą pačią diena pre
rijoje atsiėmė iš įsibrovėlių Mū|^zj(Įenįas carteris uždraudė Kanados žvejį laivams koją įkelti į Amerikos vandenis. Jūros 

jr vandens, teikės žinovai turės rasti, bendra kalbą ir susitarti. Tuo tarpu pasienio vendeny- 
se žvejų laivąi nuo sekmadienio parišti. Paveiksle matome dvi New Yorko valstijos pasienio 

Kiūrėję esnnfi. s^dSjįirikiauso Kanados; o xtesihcje-- esanti priklauso A 
merikai. -Siena eina tarp dviejų salų. . : - — .«

tshatsha vietovę, kuri yra prie 
Benguela ir Kolwezi vietoves

gotos sienos^ Prez. Mobutu buvo 
sakęs kariūnams, užimti miestą, 
kai patyrė, kad įsibrovėliai toje 
vietoje nužudė 60 baltųjų pa
grobtų iš jKolwezi miesto. Tai 
pranešė Zairės ; dienraštis “Eli 
Elina”.

Vakarai tariasi
JAV, Pranzūzija, Belgija, Bri 

tani ja; ir Vakarų Vokietija bir
želio 5 d. Paryžiuje pradėjo pa
sitarimus, kurių tikslas išdirbti 
planus visos Afrikos pajėgų su
organizavimui, kurios saugotų 
turtingas vario kasyklas ir visą 
Shaba_ provinciją. Sovietų Rusi
ja tais pasitarimais labai nepa
tenkinta ir kaltina vakariečius, 
kad jie NATO priedangoje išdir 
ba “agresyvinius planus” Zai
rės okupacijai visos Afrikos jė-; 
gų pagalba. 'f

Kremliaus žinių agentūra 
Tass tvirtina, kad pan — Af
rikos karinės jėgs paslėps NA
TO tikruosius tikslus ir veiks 
kaip Kinha^ha ežimo veiksnys 
prieš tautinį išlaisvinimo judė
jimą ir 'saugos (Vakarų kapita-l 
listų interesus. Į

— Sovietų Rusija yra net 
sudariusi su Levis b-vė sutar- 
t "bliudžrnėms gaminti pačioje 
Rusijoje. Pasirodo, kad Rusijo 
je gamintos bliudžmės, nors, 
ir turi atspaustą Levis firmos 
žmklą. nesusilygipa su Amen 
koje gaAintomi^. Rusiškos bliu 
džinės pasileidžia jas vieną kar 
tą išmazgojus. [

KINIJOS UŽSIENIO' REIKALU MINISTERIS LANKOSI ZAIRE
Daugiausiai žalos pridarantis 

nusikaltimas v

Washington, — Federapnes. 
pranešimu/ daugiausiai žalos pri 
darantis ir sparčiai plečiantis nu 
sikaltimas JA Valstybėse yra pa balsai, o liberalų kandidatas Ju- 
degimai. yięn.ffk 1975 m. gais-jlto CesarTurbay Ayala gave tik 
rai Amerikoje užmušė 1,000 as-' 552,977 balsus. Jeigu ‘proporci- 
rnenų, sužeidė 10,000 ir pridarė ja nepasikeis, tai nauju krašto 
už 1,4 bil.' d6L nuostolio. Pade- prezidentu bus išrinktas Betari“ 
girnai dešimties metų laikotarpy j curt. Pradžioje atrodė^ kad Tur- 
je< kuris ^baigėsi 1975 m., yraįbay Ayala gali lamėti, bet vė- 
padaugėję 325%.

Dabar, kai RBI seklių veikla 
yra kongreso suvaržyta, tai jie 
nelabai ir stengiasi gaisrų prie 
žastls tyrinėti ir jų padegėjus 
susekti.

Įdomūs argumentai

Washington, — JAV greitke 
lių susisiekimo -saugumo admi
nistracija yra įsakiusi Ford Mo 
tor Co; atšaukti 150,000 Mercu
ry Capris tipo automobilių, ka-j 
daugi jie turi defektą stiklo va
lymo įrengimo Ford b-vė nepa
tenkinta tuo įsakymu įrodinėja, 
kad toks skaičius automobilių 
važiuojančių į Ford B-vės dirb
tuves dešimt kartų daugiau 
rizikuoja nelaimės atsiktinu- 
mu, negu kad stiklų valymo įren 
girnų defektai.

Nor-
KALENDORftUS

Birželio 6: Kandida 9

■ S&ulė irica 5:17, leidžias 812.
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— Vakarų diplomatai Mask
voje pranašauja, kad disiden
tų teismai bus iškelti iš Mas
kvos į tolimą provinciją. Tuo 
norima apsisaugo* nuo Vakarų 
laikraštininkų, kurie disidentų 
teismų aprašymais tik gadinan 
ti amerikiečių nuotaiką Sovie
tų Rusijos rėžimo atžvilgiu.

— Europoje bliudžinės bei 
paauglių mėlynos Lewis firmos 
kelnės tebal ,vertingos, jos ten 
brangiai kaštuoja.

Kinshasa (UPI), — Raudono
sios Kinijos užsienio reikalų mi- 
misteris Huarig Hua, pasikalbė
jęs su prezidentu Carteriu Va
šingtone, birželio 4 d. atsirado, 
į Zaire asmeniškai pasikalbėti su 
prez. Mobutu ir susipažinti su4 
Angolos’ įsibrovėlių padaryta 
kraštui ir žmonėms žala. Tai 
pirmą kartą Kinijos užsienių 
reikalų ministeris lankosi Zairė
je, kai 1973 m. abu kraštai už
mezgė draugiškus diplomatinius 
santykius.

Pasikalbėjus su Kinijos užsie
nių reikalų ministeriu. nrez. Mo
butu viešai apkaltino Kremlių 
ir Havaną, kad jie kišasi ne j sa 
vo reikalus, stengdamiesi apnuo 
dyti ir suardyti Zairės valstybę. 
0 Kinijos užsienio reikalų minis
teris Huang Hua, kaltindamas 
Sovietus ir Kubą, tvirai pabrė
žę kad j dviejų imperialistinių 
kraštų lagentai veržiasi Zairę ir 
stengiasi ją užviešpatauti. Ir tai, 
esą, nestebėtina, kadangi Zaire 
yra raktas į visą Afriką, labai 
svarbus strateginis taškas.

Mi||isterio pirmininko Huang 
Hua vizitas centrinėje Afrikoje 
turi tikslą atsverti augančią 
Kremliaus ir Havanos įtaką ne 

| tik Zaire, bet ir visoje Afriko- 
f je, ypač, Icai Zaire yra labai tur 

tinga žemės mineralais, kaip 
uranijumi, kobaltu, variu ir ki
tais.

Zaire prez. Mobutu, pasinaudo 
damas užsvmio ministerio Hu
ang Hua visitu, iš savo pusės 
stengiasi sustiprinti Vakarų vals 
tjrbių ir Kinijos pagalbą prieš 
išronės užpuolikus ir prieš vidų 
je pasireiškiantį separatists 
judėjimą. Kaip žinia, Zaire yra 
buvusi neperseniausiai Belgijos 
kolonijos dalimi vadinama Bel- 
gu Kongo. r c ? *

Betancurt gauna daugiau balsų
Bogota*, Kolumbija. — Praei

tą sekmadienį visi krašto pilie
čiai rinko valstybės prezidentą. 
Pirmadienio viddienį balsai dar 
nębuvo suskaičiuoti, bet atrodo, 
kad konservatyvus kandidatas, 
ifelisario Batancuft gali laimėti. 
Suskaičiuoti balsai rodė, kad už 
Bbtancurt buvo paduoti 591,754

liau balsų iškaičius pradėjo ma 
žerti. o dabar vargu jis pajėgs at 
sigauti.

Andy Young turi aiškintis
Washington, D. C. — Praei

tą savaitę JAV ambasadorius 
Jungtinėse Tautos padarė dvie- 
jus pareiškimus ir dėl abiejų 
valstybės sekretorus Cyrus R. 
Vance sakė jam greičiau atsku
bėti į Washingtona ir prižadėti 
daugiau panašių neteisingu ir 
netikslių pareiškimų vėsai neda-

SALT II sutartis

Washington, — Sovietų impe
rijos diktatorius Brežnevas yra 
susenęs ir žymiai nusilpęs, to
dėl prez. Carterio administraci
ja nori pėti nudaryti SALT IT 
sutartį dar Brežnevui gyvam 
esant. Administracija ma||anti, 
kad Brežnevui mirus Kremliaus 
rėžimai gali būti nepastovus ar 
ba bent daug kietesnis derybose

• *r>* K į ,

JAV laivyno ««kre-

Viename televizijoje padary
tame pareiškime jis pareiškė, 
kad kongresas yra pridaręs tiek 
da^g suvarįymų, kad"preziden
tas veik negal padaryti svarbos 
nio nutarimo. Kitame pareiški
me Young televizijoje tvirtino, 
kad prezidentas nors padėti An
golos ir Mozambiko vyriausy
bėms. bet kongresas jį suvar-, 
žęs. Vance turėjo Martin Luther 
Kingo draugui Youngui aiškin- 
tinti. kad abu pareiškimai netiks 
lūs ir neteisingi. Prezidentas vi 
vai nenori padėti dabartinėms 
Angolos ir Mozambiko vyriausy 
bėms.

torius John Warner Elizabeth 
Taylor dąbArttnis vyras, pralai 
mėjo rinkimus kongresą.

Amerikos lėktuvai perkele į Zairę 1,500 
gerai ginkluotu Maroko kariu

WASHINGTON, D. C. Krašto apsaugos sekretorius Broun 
pranešė, kad yra sudaryta penkių valstybių ‘karo jėga Zairei gin
ti. Paryžiuje tarėsi penkių valstybių ambas adoriai, kurie susi 
tarė tuojau sudaryti pakankamai ętipną penkių Afrikos valsty
bių karo jėga Zairei ginti, prancūzų, belgų ir pačios Zairės karo 
jėgos šį kartą pajėgė išvyti iš Zairės įsibrovėlius iš Angolos, 
bet tai nereiška, kad jie iš naujo neįsiveržtų ir vėl nepadarytų 
krašui didelės žalos.

Zairei ginti karo jėgos bus su
dalytos iš Afrikos valstybių. 
Kokios yra kitos valstybės, tuo 
tarpu dar nepaskelbta, bet ma
noma, kad Egiptas, Sudanas, 
Pi?tų Afrika, Marokas ir kitos 
valstybės sutiks siųst savo ka
rius Zairei ginti.

Ar sudarytoji karo, jėga tik
tai užpultą Zaire gins, ar ji taip 
pat gins kitas užpultas valsty
bes, tuo tarpu dar neaišku. Vi-i 
ęiems rūpi ar bus ginama Soma 
lija, kai ją užpuls Etiopijoje 
esančios sovietų ir Kubos karo 

t jėgos. Sovietų diplomatai tvirti f 
no kad rusų ginkluojamoji ka
ro'jėga nesiverš į Somaliją, bet 
dabartinė Etiopijos vyriausybė

JAV gelbsti Hanojaus rėžimą

Washington, — U S. News— 
World Report praneša, kad JAV 
administracija gelbsti Hanojaus 
rėžimą pradėjusi siųsti į Vietna 
mą javus ir kitką. Pasak žurna
lo. Vietname yra didelis rrder- 
liyS ir maisto trūkumas, kurs 
galėtų sukelti didelį žmonių ne
pasitenkinsimą *r privesti prie 
riaušių ar net vyriausybės pa
keitimo.

— Northwestern Universiteto 
48 profesoriai protesto tikslu 
sukilo prieš GarreU - ęy angel ik ų 
teolagijos seminariją, kuri jš-

jau-kitaip . Jau du kart Adis|varė du sekse ^krypusius stu- 
Abebos vyriausybė skelbė, kad; dentus.^ ir atsisakė dalyvauti 
Etiopijos karo jėgos įsiverš į 
Somaliją. Kubos kariai specia
listai ir sovietų karo vadai skai 
tomi Etiopijos kariuomenės da- 

į liniais.

Sovietų valdžia, beginkluoda-] 
ma Etiopijon atvestus Kubos ka 
rius, tvirtino, kad naujai gink
luotos karo jėgos rūpinsis išlais 
vinti tiktai Ogadeno provinciją, 
bet nelies kitų teritorijų. Dabar 
rusų ginkluoti daliniai veržiasi 
į Eritrėją ir gali siveržti į Soma

sprendžiamoje doktorantų tary 
boję. Profesoriai protestą pareis 
kė raštu universteto ir semina
rijos vadovybei.

Pirmasis Amerikos transporto 
lėktuvą^ nusileido Maroko sos 
nės aedrome išvežė i Zairę pir
mą kariuomenės transportą Zai 
rę. Sekmadieni jau buvo nuga
benta j žabos provinciją ir tik 
pusantro tūkstančio karių, bet 
jiems reikalingus ginklus, amu- 
neciją ir maistą. Marokiečiai jau 
vieną kartą yra buvę Zairėje.! 
Tada jie labai greitai įvedė tvar,

Europos firtansistai 
kritikuoja Ameriką

Geneva (UPI, — žinomo švei 
carijos banko prezidentas R. E. 
Gut stipriai kritikuoja JAV eko 
„ominę politiką. Ypač jis puola, 
kad Amerika sąmoningai nepa
laikanti dolerio vertę. Esą, do
lerio vertės mažėjimas susjjpri 
na protekcionizmą, bet turr pa
čiu pažeidžia Amerikos garbę 
užsienyje.'

Banko prezidentas Gut. Euro
pos biznierių konferencijoje pa
sakęs. kad protekcionizmu. nn^ 
vertinant doleri. Amer’ka noriu 

Jti pagerint savo vidaus eko^imi 
*j ją, eksportuojant į užsienį daU 

1 giau Amerikoje gamintų prekiųka ir isskndo j namus, Yra pa-? . ... . . .v , • . .. , . .. . , . , . visikai neatsižvelgiant i kraštą| grindo manyti, kad Angoloje 
veikiantieji kubiečiai nedrįs dar 
kartą pulti Zaire.

Sovietų žinių agentūros la
bai pasipiktinusios Amerikos 
aviacijos intervenciją Zairę. So 
vietų žmių agentūros tvirtina, 
kad Amerikos imperialistai no
ri įsistiprinti Zairėje, todėl ir 
teikia pagalbą. Rusai turėjo pa
ruošę naują vyriausybę visai 
Zairei, bet dabar neatrodo, kadi 
pajėgs Zairės gyventojams pri
mesti komunistinės vyriausybės, 
kaip tai padarė Angoloje.

Amerikos transporto lėktuvai, 
atvežę į ša bos provinsiją maro
kiečius, prisisodina prancūzų ir 
neša juos Korsko salą. Pirmie 
ji pagalbon atskrido belgai, bet 
prancūzų legiono kariai kirto

garbę. Amerikiečiai tačiau ma
žai supranta, kad nuvertintas 
doleris ir tuo pačiu pabrangusi 
Europos valiuta sudaro sunku
mų Europos eksporteriams. Er
go. dolerio n^verti^mas yra tik 
laikina * Amerikos ekonomijos 
gydymas, lygiai kaip aspirinas 
rimtos 1 gos advejų.

iĮ .— Birželio 5 centrinėje Ja
ponijos dalyje Sydrebėjo žemė, 
kurios drebėsys nebuvo jau 
taip baisus ir nepridarė nuos
tolių.

kasyklose dirbusiu specialistų. 
Prancūzams pavyko atimti iš 
bėgančių angoliečių kelias nelais

smargiau ^mūgį įsivariusiems1 vėn paimtų baltaodžių gruoes. 
angoliečiams, išgelbėjo didoką J Nelėsvėn paimti sbrobėiiai bus 
skaičių suimtų baltu ir juodų teistam i už nekaltų žmonių žu- 
valstybės pareigūnų bei : vario dymą ir plėšikavimą.
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Maisto sutvarkymas

Be to, Pupelis, žinodamas apie teisiamųjų. Kaunecko, 
Sirtauto ir Sinkevičiaus antisovietinės veiklos faktus, 
niekam apie tai nepranešė.

Teisiamasis ž’vatkauskas, žinodamas ap*e teisiamo
jo Kaunecko padarytą ginklų pagrobimą, apie jo ir Sir
tauto antisovietinės veikios faktus, niekam apie taj ne
pranešė. Be to, gavęs iš Kaunecko 1940 m. spalių 26 d. 
šio pavogtą pistoletą, 1940 m. lapkričio 26-tą dieną per 
savo pažįstamą pasiuntė jį į savo gimtinę.

Teisiamasis Ginčas Jonas, 1940 m. spalių 26 dieną ra
dęs pas save mašinoje tris pistoletus ir ryt dieną sužino
jęs, kad nurodyti pistoletą* pagrobti teisiamojo Kaunec* 
ko pervežant ginklus, pasisavino >r paslėpė du pistole
tus, iš kurių vieną nuvežė savo broliui teisiamajam Cįn* 
cui Aleksandrui, o tretįjį pistoletą, pastebėjęs kelyje- se- 
kant, išmetė iškrovimo vietoje į sandėlį.

Teisiamasis Ginčas Aleksandras, gavęs-iš brolio tei
siamojo Ginčo Jono patarojo 1940 m. lapkričio 9 dieną 
atvežtą pistoletą, nežinodamas iš kur brolis jį įsigijo,

šte gyvendami. Kitą kartą — 
— apie steigų kišenėlių uždegi
mą. PASIAKATTYTI Consul
tant, June 1975?

—r U. S. News — Report žur
nalo pranešimu, prez. Carterio 
administracija patylomis papra 

šiuši Prancūzijos Kivjai reikia
mu grikių. Tikslas: pasjKiySti

Lietuviai senai 
vartoja stambių 
bei tniežiu duo-

•k« 1940 m. lapkričio 20 dienos. v

Teisiamasis Baltrūnas Vytautas, dirbdamas ‘dėlios 
sandelyje, 1940 m. rugsėjo mėnesį iš sandėl'o pabrogė 
25 pistoletinius šovinius ir juos 1940 m. lapkričio mėne
sio pirmomis dienomis su teisiamuoju Baltrūnu Broniu
mi išmainė į pistoletą, kurį nunešė į miestą vienam iš sa
vo pažįstamų saugoti.

Boikotuos Maskvos olimpiadą

Vakaru Europoje vis daugiau 
girdisi balsu baikotuoti Maskvo 
j?_ rengiamą 1980 m. pasaulinę 
olimpiadą. Tokiems Maskvai 
priešiškiems balsams atsirasta 
priežastį suteikia patys Krem
liaus ponai persekiodami ir nu- 
tęisdami laisvės ieškančius disi
dentus.

Parengtin*o ir teisminio tardymo duomenimis n u 
st a t ė:

tojų antisovietinę propagandą ir, be to, Spalių Revoliuei’ 
os XXIH-jų metinių dieną pagal iš anksto bendrai nu
matytą planą parengė du antisovietįnius lapelius ir da_ 
lies teritorijoje iškabino tris Lietuvos tautines vėliavas.

Be to, teisiamieji Sirtautas, Kauneekas ir Sinkevi
čius, tarp savęs svarstė prieš dalies teroristinio veiks
mo planą.

Teisiamasis Pupelis, dirbdamas dalies eskadrono 
sanndėlyje, 1940 metų lapkričio mėnesio pradžioj iš san
dėlio pagrobė vieną granatą, kurią parodė te^įnjajani 
Sinkevičiui.

Amerikos karo veteranų 9115 
postas birželio mėn. 11 d. nuo 
1 vai. dienos visus lietuvius kvie
čia į gamtą, North Riverside, 
National drove 4 nr., prie 26 
gatvės pietuose, įvažiavimas iš 
Des Plaines Ave.

Užkandžiai ir alus 2 dol. 50 
ė. asmeniui. Vaikams Įvairūs 
žaidimai, dešrelės ir vaikų gė
rimai nemokamai.

S. Paulauskas

Vėliausių tyrimų duomenys 
aiškiai nurodo, kad negalima 
toliau laikyti vien tik gerybi
niu dalyku storosios žarnos ki
šenėlę ar jų daugybę. Taigi, iki 
šiol laikytas nekenksmingu pa
prastas divertikulosas (simple 
divertirulosis) gali žmogui su
daryti negerumų. Toliau nega
lima žiūrėti į atsitiktinai sura
stą storosios žarnos kišenėlę 
kaip visai’ nekaltą dalyką. Taip 
buvo iki šiol. Dabar reikia krei
pti'reikiamas dėmesys į ramiai 
besilaikančią storsios žarnos ki
šenėlę ar jų kelias, bei jų kar
tais pasitaikančią gausybę st£r. 
rojoj žarnoj.

Meninėje-dalyje, muzikui A- 
loizui Jurguėiui akompanuo
jant, dainuos* solistė Pr. Binkie
nė ir Cicero jaunimo pasirody- 
mai.

Po minėjimo bus rašomi lai* 
škaį Amerikos valdžios parei
gūnams ir Pranulės Dvilaitie- 
nės parų 4šti užkandžiai.

Visus kviečia dalyvauti Cice
ro ALTos skyrius.

Pirmiausia reikia žinotiūkad 
tokias storojoj žarnoj kišenlė- 
les žmogus turės visą savo am
žių. Jų nereikia operuoti, išsky
rus _ labai retus atvejus — kai 
atsiranda rimtos . komplikaci- 

'.Žmogui su tokiomis kiše
nėlėmis * reikia prisilaikyti atsa
kančio gyvenimo — kitaip jo. 
kišenėlės gausės ir greičiau ga
lės atsirasti rimti negerumai 
žarnose. Reikia trejopa gyve
nimo prisilaikymo kiekvienam: 
ir tas kišenėles turinčiam ir jų 
išvengti norinčiam mūsiškiui, 
štais tas trejopas užsilaikymas 
tų kišenėlių reikalu.

Birželio mėn. 11 d. bus Tra
giškojo Birželio ir okupacijoje 
nuo Sovietų Sąjungos teroro 
žuvusiųjų minėjimas.

10 vai. 30 min.* pamaldos šv. 
Antano pąrąpįįos^ bažnyčioje. 
.Sėdm.^listė^ l^udenįija Bič- 
kietiė, vargonais gros muzikas 
Aimanas Skridulis.

Tuojaus po pamaldų minėjir 
nias parapijos salėje — 1500 
So. 49 Court, žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę pagerbimas — Dr. 
Bronė Motušienė: jaunųjų gy- 
vasis paveikslas ir deklamacijos.

. Sibiro kankinio Aleksandro 
5k«po pagerbimas.

r Mokytojo Igno. Serapino pas
kaita.

Dabartinės medicinškų tyri
mų duomenys verčia gydytoją 
nusistatyti,kad ankstyba tokios 
ligos diagnozė ir ankstybas gy
dymas yra labai svarbus. Mat, 
jei neprašalinama priežastis tų 
kišenėlių atsiradimui, tokio 
žmogaus stor ojoj žarnoj ima 
atsiusti vis daugiau ir daugiau 
tokių kišenėlių, žinoma, tada 
gausėja galimybė susilaukti rim-

STOROSIOS ŽARNOS KIŠENĖLĖS (D1VERTICULC 
SIS) NE VISADA ESTI
William G. U DiefenbacK M.D.

Kartais storosios žarnos vi
dinė sienelė sudaro mažesnę bei 
didesnnę kišenėle (diverticu
lum, lotyniškai vadibamą). 
Daugumas tokių kišenėlių va
dinamas diverticulosu — gery
binė negerovė. Tokių kišenėlių 
uždegimas vadinamas divert!- 
culitu. Tai gydytina liga. Bet ir 
iki šiol laikyta .gerybine nege
rove tos kišenėlės be uždegimo 
gali būti kartais negerybinės.

Vien šiame krašte trečdalis 
aineričkiečių (apie 307c) sulau
kusių virš 40 metų turi kišenė
les (diverticula) savo storojoj 
žarnoj (colon). Laimingai, dau
guma tbkių žmonių turi mažai 
negerumų dėl tų kišenėlių bu
vimo jų storojoj žarnoj — ki
taip sakant, jie turi paprastą tų 
kišenėlių gausą be uždegimo 
(simple diverticulosis). Kaiku- 
rie tokių žmonių gauna staigų 
tų kišenėlių uždegimą (diver
ticulitis). Tik nedaugelis tokių 
ligonių apturi rimtas kompli
kacijas.

tų komplikacijų dėl tų kišenėlių 
gausėjimo.

Dauguoje atsitikimų storo
sios žarnos kišenėlės nesudaro 
žmogui jokių nemalonumų. 
Vienog storosios žarnos sujau
dinimas (irritable colon syn
drome) gali būti pranešėjas at
sirandančių toj žarnoj kišenė
lių. Kai storosios žarnos susi
jaudinimas užsitęsia, padarius 
X-Ray nuotrauką storosios žar
nos — randama kišenėlės joje.lf>eį 
Storosios žarnos susijaudini-1 
mas apsireiškia sekančiais ne-f 
gerumais: L spazminiai skaus
mai kairėje apatinėje pilco da
lyje; 2. vietinis skausmingumas 
paspaudus pilvo sienele; 3 žar
nų veiklos sutrikimas — svar
biausia pasireiškiąs tai ktaitais 
liuesais viduriais 4. pilvo iš
pūtimas ir oro gaugausa vidu
riuose.

Daugelis Lietuvių turi 
kišenėles storojoj žarnoj

Daugelis mūsiškių jau žino, 
kad jie turi kišenėles (diverti
cula) storojoj žarnoj Taip 
jiems gydyti jas ligoninėje aiš
kino, kai buvo padaryta storo
sios žarnos peršvietimas. Gydy- 
tijas pasakė, kad turi kišenėles 
ir nesirūpink, čia reikia primin
ti kiekvienam mūsiškiui, kad 
reikia klausyti gydytojo — ne
sirūpinti, bet reikia žinoti, kaip 
elgtis kišenėles storojoj žarnoj 
turint.

Teisiamieji Sirtautas, Sinkevičius, Kauneekas ' ir 
Jodis, būdami priešiškai nusiteikę sovietą valdžios atžvil
giu, 1940 metais spalių mėnesio pradžioje bendrai sutarė 
dezertyruoti iš dalies, o tuo atveju, ka1 Lietuvos teritori* 
joje bus persekiojami,pabėgantį į Vokietiją išduoti(izme- 
nit) Tėvynę; nurodytas sumanymas buvo numatytas 
įvykdyti po ^Spalių Revoliucijos XXIH’čiųjų metinių 
šventės. ~ ’

Svarstydamas pabėgimo planą, teisiamasis Sirtautas 
pasiūlė aukščiau nurodytos grupės dalyv'ams laiduoti pa
bėgimui gauti ginklų. Vykdydamas visų -suokalbio daly
vių pritartą Sirtauto pasiūlymą, teisiamasis Kauneekas 
1940 metais 26 d>eną, dirbdamas pr»e iškrovimo ir per
vežimo ginklų iš vagonų į sandėlį, pasinaudojęs nebuvi
mo kontrolės, pagrobė 11 pistoletų ir vieną žiūroną, iš 
kurių: ■

penkis pistoletus ir vieną žiūroną pasiliko sau ir paslė
pė, vieną pistoletą atidavė teisiamajam Živatkąuskui,. fris 
pistoletus, ketindamas atgal atsiimti, padėjo teisiamojo 
Ginčo Jono automašinos, naudotos ginklų pervežimui, sė
dynėje, vieną pistoletą atidavė taip pat ginklų pervežimo 

J teisiamajam Baltrūnui Jonui ir jam, mainais už 25 pistole* 
to šovinius po kur>o laiko davė dar vieną pistoletu. Apie 
tai, kad Kauneekas pagrobė ginklus, žinojo ir likusieji 
grupės dalyviai — Sirtautas, Sinkevičius ir Jodis.

Be to, teisiamasis Sirtautas, dirbdamas sandelyjųė, 
pats pagrobė 8 pistoletinius ir 13 šautuvinių -šovinių, 
kuriuos perdavė saugoti grupės dalyviui- teisiamajam 
Sinkevičiui, o pastarasis Kauneckui. ■* *.!

Jam gi — Sinkevičiui buvo taip pat žinoma, Kad tei' 
siamasis Pupelis darbo metu sandėlyje pagrobė vieną 
granatą. Tikslu geriau paslėpti ’ Kaunecko pavogtus 
ginklus, teisiamasis Sirtautas iš penkių Kaunecko pasi
liktų pistoletų keturius, pastarojo sutikimu, 1940: metų 
lapkričio 9 dieną atnešė į miestą. sąyo-gimibąiiHui, ry
šium su tuo,_pastarojo pranešimų bųyo^išaiškintas (ra- 
zoblačen) Sirtautas ir likusieji. aukšČian'nurodytos^įru- 
pės dalyviai.

Tų pat metų antisovietmių akstinų, skatinami.teisia
mieji Sirtautas, Kauneekas, Sinkevičius ir Jodįs drauge

Todėl pagrindinis gydymasis 
nuo kišenėlių atsiradimo ir jau 
jas turint yra vartojimas ru
paus (daug selenų) turinčio 
maisto — toks maistas turi 
daug atlaikų, yra maistingas ir 
neturi šiurkščių liekanų, Veng-- 
ti todėl turime riešutų, kuku
rūzų. visų uogų, figų, visų vai
sių ir daržovių SĖKLų, aguonų 
sžklų, kmynu sėklų. Baisu pa
tarti lietuviui nevalgyti kmynų; 
— bet čia reikia jų neliesti.

Valgyti reikia labai daug "švie
žių vaisių ir gerai’ sukramtytų 
(ar sumaltų — sukapotų — į 
košelę — puree paverstų) "dar- 
žoriyV . aspara^-' 
morkų, ‘žalių pupelių špinatų,; 
sąnašų ir žirnių.’ Taš daržovės 
duoda daug liekanų žarnose, 
bet nesudaro aštrumų.

žarnų susitraukimu —

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

___ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _ _

kišenėlių išvengimo ir jų tvar
kymu reikale dieta-ma is tas. 
Tikras dalykas yra, kad kišenė
lės storojoj žarnoj labai retai 
kada atsiranda pas tuos žni r 
nes, kurie minta rupiu maistu 
(juoda duona, daržovės, vai
siai). Toks maistas turi daug 
sėlenų (fiber). Priešingai, labai 
dažna ta liga yra pas tuos žmo
nes, kurie minta vatine d nona - 
minkštu lėle, švelnu tėte. O taip 
pat ir pas tuos žmones dažną 
ta liga, kurie nevartoja vaisių 
— daržovių.

lr tai dėf ko rupi duona, vai
siai, daržovės saugo žmogų nu) 
kišenėj ų jų storąsias žarnas. 
Mat, reikia didesnio storojoj 
žarnoj spaudimo, kad Jšsivys- 
tytų kišenėlė joje — kad jos vi
dinė sienelė pasiduotų išorėn 
kišenėlės pavidalu. Keista, kati 
rupi duona (lietuviškai vadina
ma. “Plyta”) ir liekanos vaisių 

dąržuvių mažina storojoj 
žarnoj spaudimą, o ne didina, 
kaip daugelis žmonių klaidin
gai mano .Taip, rupus maistas 
MAŽINA storosios žarnos vi
daus spaud.’mą ir todėl atitoli
na toj žarnoj kišenėlių atsira
dimą. Tik ir čia reikia nepame
sti lietuviškos galvos: reikia val
gyti rupų maistą'— daug sėle
nų turintį, tik be stambesnių 
šiurkštumų (roughage). Reikia, 
kad iš maisto susidarytų žarno
se daug atliekamos medžiagos, 
bet kad nebūtų šiurkštumų di
deliu.

Propantheline bromide (Pro- moję atsitikimų, jei imsime nuo 
jBantine, tas vaistas vaistinėse, šiandien visi maitintis lietu- 
! vadinamas), Ja maino po latvišku — rupių maistu, tik ma
ar 30 mg. 2. Dicyclomine h y-Ižai aštrumų turinčių. Lietuviai 
drocbloride (BentyUyra ta vai- nuo seno taip mito. Nepames- 
sto vardas vaistinėse); Jo ima-’kime savos galvos ir šiame kra- 
ma 20 mg. Jei reikia nuramin
ti labai jautrų žmogų, gydyto
jas kartais prirašo- irankvilai- 
zerių: Diazepam — Valium to 
vaisto <vardas. Ja dviejų mili
gramų pakanka. Vietoj Valium, 

įgalima imti Meprobamate 200 
rmg., arba Chordiazepoxide hy-į 
drochloride — Librium to vai
sto vardas vaistinėse. Jo duo
dama penki miligramai.

Išmatų sutvarkymas
Reikia vengti jgsolpų iarnas 

sjĮįyajdcy- 
lįmi vidurių tuštiųiinuisL Vien 
dieta — vien maistu kiekvienas 
stenkimės sutvarkyti savo vidu
rių tuštinimąsE Bėt ne visi pa
jėgia .elgtis taip ; kaip , reikia. 
Bus tokių žmonių,’kuriems rei
kės virtis sėmenų4- klijaus. Tai 
geriausias — lietuviškas vidu
rių' tvarkymas. Vieną valgomą 
šaukštą blizgančių/ nemaltų sė
menų (linų sėklų ž— flax sėed) 
dėti į kvortą — iitrą vandens 
ir virti pusę valandos. Tada — 
ataušinus visą tą kiekį išgerti 
per vieną parą. Ir taip daryti 
tol, kol susi tvarus viduriai. 
Reikalui esant ir ilgą laiką taip 
su sėmenimis tvarkytf vidurius.

_ Amerikiečiams gydytojas pa
taria sekančiai vidurius tvarky
tis. I. Liekanų žarrtoše didinan-

spazmų išvengimas

Kai skausmingi žarnų susi
traukimai atsiranda gydytojas 
prirašo spasmus šalinančių vai
stų imamų prieš valgi ir-einant 
gulti. Geriausi prieš spasmus 
vaistai yra dviejų rūšių (su bar- 

.Labai svarbu storojoj žarnoj bituratų priedu, ar be jo). I.

Ilium sėklų extrak^as.' Kasdien 
vartojamas tas ext^aktas. Gali
ma duoti 20 gramų grūdų (un
processed bran). Tas ’ mažina 
žarnų įtampą, 
tai žirni — jie 
rūgiu, kviečių 
rią — ragaišį.

Niekada nevaliokime nė vie- 
rias liusu j ančių jų vaistų (iaxa- 
tivų), stiprių katartikų ir nuo
lat naudojamų devativų -^'ene- 
mų. Tai vis ėarūų įjaudintoj ai. 
2, Amerikiečiams gydytojai pri
rašo išmatų minkštinimui vai
stus: jie sudrėkina 4— sumink
ština išmatas. Tai Dioctyb cal
cium Doxidan, Surfak Var- 

; dai to vaisto vaistinėse. Imama 
kartą ar tris kartus dienoje

3. Minkštinantieji — - sutepan
tieji’ vaistai: miner^L oil,, vieną 
uncija ar daugiau uakčiai.

išeinamąją Zarina Įpiliųia^ 
sttįiidylo mineraliniu aliejaus 
(inincral oi!) kaip palaiko 
inbji enema. / t ^ 7 

^5. Kai tuštinimasis .užsitęsia 
—e. duodama žvakutės (suppo
sitory) : bisacody] Dulcolax 
tdj“ vaisto , vardas Maistinėse), 
(ialimži tam reikalui ckmlilr, pa
prasto gly ccrino žųAjntę.

RVADA. Tv^HcyMnrės ' 
maistu savu kišenėles.

f stalevw derugt>
vi
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’ Vestfalijos Bendruomenės suvažiavimas!
) 1

■ (Tęsinys)

x Abitūros egzaminai /
Abitūros egzabinai žodžiu

prasidėjo gegužės 2 ir tįsis iki šteine vyko Žmogaus teisėms 
gegužės 5. Juos išlaikę, mūsų ginti draugijos (Gesellschaft 
abiturį?ntai gauna valstybinius, fur Menschenreohte e. V.) me- 

[-Minis suvažiavimas, į kurį buvo 
pakviesti įvairių tautybių atsto
vai. Atvyko ir Kambodžos, lot
oso ix*i Vietnamo delegatai.
Suvažiavimą atidarė pirmi

ninkė Cornelia Gerstenmaier. 
pasveikino susirinkusius, api
būdino GFM tikslus ir siekinius.

’ Pamokos naujaisiais 1978/7^ teskaitė neseniai is Jugoslavu 
mokslo metais prasidės rugpjū-,0? kale»nl<> P^3”’ z-vmaus 
fio 21; f bendrabuty mokiniai! ‘ . w.. .. ,...on gims teises Mihailo Mihailovosuvažiuoja rugpjūčio 2-0. Ir, n- • • i • . .telegrama. Pirmminke pabre-

vokiečių brandos atestatus. Ej 
ąaminus laiko 8 mokiniai

• Vasaros atostogos
į Pamokos prieš v-isaros atsto- 
fas beigiasi birželio 15. Birželio 

6 10 va. įvyks mokslo metų 
pabaigos aktas, po kurio moki
niai išvaižinėja į namus.

Žmogaus teisės
S. m. vasario 25 ir 26 Konig-

Pirmininkė pabrė- 
• Prašymus stoti į Vasario 16 žė, jog tuo laiku, kai Belgrade 
gimnaziją siųsti šiuo adresu:

Utauisches Gymnasium,

Gimnazija laukia talkos!

vyko Europos Saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencija, 
Sovietų Sąjungoje buvo suimta 

• 18 žmonių, priklaususių Helsin- 
[ kio grupei. Susirūpinimą kelia

Vasario 16 gimnazijos kurą- ir paskutiniai įvykiai Lenkijo- 
torijos valdyba šią vasarą nuo je. Ten disidentai dideliame pa- 
liepos 1 iki liepos 31 visus ma-pojuje. Paskui ji pakvietė tar- 
lonigi kviečia darbo talkon beriti žodį disidentų astrofiziką Kro 
niūkų bendrabučiui atnaujinti, nidą IJubarskį, atkalėjusį 5 me- 
Ypatingai laukiami amatinin- tus, ir neseniai atvykusį iš Šo
kai. Atsivežkite, jei galite, tu-1 vietų Sąjungos.
rimus darbo įrankius. Pragy
venimas (maistas »r nakvynė) teiktą garbę dalyvauti tokioje 
.veltui. Bus malonu ir paatosto- kilnioje konferencijoje. Paste- 
gauti .savųjų tarpe. bėjo, jog Sovietų Sąjungos di-

Liubarskis padėkojo už su-

J KNYGOS ANGLŲ KALBA
* J. JMsmtncs, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intvinid nu«/tvia. 

. įprMymąJ. paimu U gyvenimo. Lengva* rtlllus. gyva kalba, gražiai išleisti 
•IbO pat Kalni $2JO. x >

Pr, JvGin B. K&n4Iu>, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos IMorlJc* 
Mntrmka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14?

kainuoja $2.00. > . •
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 

.Tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istorija 
211 paL Kauia $8.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
'kitas knygia galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus Čekį n 

perlaidą. .

17S> B*it> HalfUd Street, Chlcxxe, HL MSB*

i

TRAKŲ MIESTELIO CENTRAS

si deniai atehm į Vakarus ne 
kaip nialdautojai. Kova už žmo
gaus teises, vedama Sovietų Są
jungoje, yra kova ir už žmonių 
teises' Vakaruose. Kovoti už 
žmogaus teisei reikia pradėti 
tuomet, kol tų pažeidimų dar 
nėra: paskui jau gali būti per 
vėlu. Geriausias pavyzdys yra 
dabartinė kova už žmogaus tei
ses Sovietų Sąjungoje. Vien tik' 
už priklausymą Helsinkio gru
pei žmonės tardomi, kratomi ir 
teisiami. Jeigu kartą kaip poli
tinis kalinys papuolei j kalėji
mą ir atlikai bausme, dar nesi' 
laisvas. Jeigu esi įtrauktas j di-, 
sidentų sąrašą, esi išbrauktas 
iš sovietinės visuomenės. Tie 
žmonės visa gyvenimą sekami: 
jie niekur negali pasilėpti.

Vadinasi^ jie paleidžiami iš 
mažos zonos j didelę zoną, iš 
mažo kalėjimo į didelį kalėji
mą. Sovietų Sąjungoje daug to
kių vietų, kur išėjus iš kalėji
mo negalima gyventi, kad už-4 
kirtus kelią susitikti su užsie-\v 
mečiais. Tai pirmiausia Mas- • Atremiamas arba 
kva. Leningradas; visu sajun- Svietų Sąjungoje milicija turi- 
ginių respublikų sostinės,' visi rH'ribotas teises. Ji turi teisę 
pasienio rajonai ir daug kitu k*kvie™ dienos metu įsiverpti, 
vietų. To niekur nėra parašyta J but* ir Patikrinti ten e^nčii|- 
tačiau taip yra. Sovietų Sąjįm- « ^mentus, padaryti įra|ą, 
goję veikia dvieju rūšių jstatv- net išrengiant nuogai. Be jpkjo 
mai: vieni jų viešai skelbiami,'Prokur.oro leidimo. jniYtstf 
kiti neskelbiami. Daug buvusiu I niiliciją ir tardyti. Apie jokius: 
politiniu kalinių gali gyventi tik advokatus nėra h- jęąjbąs. Ąš 
rezervatuose. Jie praranda sPe-;Pa,s> gyvendamas tokiame re-4 
cialybes, jie Niekuomet nebe*- 
taps pilnateisiais piliečiais. Jie 
gali dirbti, lik fizinį darbą. Kai 
mes girdime apie darbo uždrau
dimus Vak.

Vokietijoje , tai negalime at-, 
sistebėti. Jie juk visi gali dirb
ti pagal specialybes, gali visur 
laisvai gyventi, tik neturi tei
sės dirbti kai kuriose valdiško
se įstaigose. ’Kadangi Sovietų 
Sąjungoje viskas priklauso val
stybei, tokio pasirinkimo mū
sų politiniai kaliniai neturi.

Jeigu paleistas kalinys tuoj 
neįsidarbina, jis ir vėl baudžia
mas: apšaukiamas veltėdžiu ir

NAUJIENŲ
PIKNIKAS

š.m. Liepos 16 d., sekmad.
POLONIA SODE

46-ta GATVE IR ARCHER AVNENUE

GROS J. JONIKO ORKESTRAS ŠOKIAMS

Bus skanių užkandžių ir Įvairiausių gėrimų.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti j pikniku.

zervate, kreipiausi raštu į įvai
rias įstaigas, patašydamas 50 
laiškų. Gavau tik du atsaky
mus. Mane pąmfbrmąvų, įąd 
tokiems kaip aš jokią įstatymai 
netaikomi. Taip ir parašė, kąd 
tiems, kurie pakelė ranką prieš' 
Sovietų Sąjungą, netaikomi jo
kie įstatymai.

Antras kalbėtojas bųyo prof, 
dr. Nitsche, Humbpldto univer
siteto BĮeriyioe dėžstytojaą, vė
liau suimtas ir tik prieš kelis, 
mėnesius išleistas į Vakarų Vo
kietiją. Profesorius pabrėžė, 
jog komunistai DDR stenjpasi 
visais būdais parodyti, kad ten 
gerbiamos žmogaus teisės. Dar
gi yra įstatymai, draudžiantys 
be teismo sprendimo daryti 
kratas bei suimti ' ?

Tačiau tikrovė atrodė visai 
kitaip. Kaliniai neturi jokių tei- 

k šių. Tardant, man pačiam cini
škai pasakė: jdkiu. teisių. Dkaiig 

k mėnesių nežinojau, kad ir žmp- 
; na suimta." Nemačiau ‘įsakymo, 
mane suimti. 'Manę- sulaikė:^ 
žmonės. Kai-paklausiau.^ąr?£sji' 

į nuimtas ir ar yra ^ę^ųroroįįsa^ 
kymas, buvo atsakyta, kad ga-‘; 
liu save laikyti ir/jaustis Į
tU. ’• - n

■ t - 1975. Honeckeriis iškilminga? J 
pasirašė Helsinkyjesu* 1 
sitąrimą, d dabar ką^tik. DDR i 
užsimena apie‘; to susitarimo ( 
skirus p ū n k fu < liečiančius 
žmogaus teises, ądleidžiamas iš 
darbo, tampomas po saugu
mus, suimamas. O jeigu užsie-

>iliepė Rumuvo.?, BoiiH-Kuelnu, 
Solingeno, Stiittgarf), Dann- 
sta<llo bei Dusseldorf o lietu
viai. Ypač |Kibrėžtiiias kelių as
menų dalyvavimas iš Meininin- 
geno — jie turėjo sukarti apie 
l.O’Ml k.ii kelią.

I Vok iečių spauda ir radijas 
į skelia, kad susirinko keli tūk- 
< staučiai demondrantų. Lietu- 
| viai sudarė lik saujelę — apie 
f 60. )x*t ryškiai išsiskiriančią iš 
4 kitu, ypač moterys ir mergaitės 
f tautiniais drabužiais. Buvo ne- 
j šamos dvi didelės trispalvės: 
I viena kartu su latvių ir estų, o 
I kita mūsų būrelio priešaky. A- 

piv 20-yje lietuvių plakatų bu
vo reikalaujama paleisti Bali 
Gajauską, Viktorą Petkų, Pe
trą Paulaitį, Šarūną Žukauską.

! Nijolę Sadūnaitę, Petrą Phun- 
{pą ir kitus politinius kalinius, 

leisti išvykti iš Lietuvos Mary
tei Prialgairskaitei. Originalus 
buvo tail) pat priešaky lietuvių 

; . i būrelio nešamas kryžius, apves-
t eisią m as., tribūnos ir noriu pareikšti, jog 10 gyventojų. Ne kartą buvojtas spygliuotomis vielomis. Bu- 

visi čia gyvenantieji neturėtų kreipstasi į Amnesty Interna- vo dalinamos Lietuvių komite^ 
iliuzijų. Betgi čia dar daug kas tional, tačiau ji nieko nepade-l to (luindhausstr. 19, 7290 Ere- 
tiki j galimą komunizmo pasi- da. Todėl dabar kreipiamės įjundenstadt) skrajukės, 
keitimą.

Vėliau kalbėję Kambodžos, 
Laoso ir Vietnamo atstovai, pa-Į stovai iš Rumunijos, Gvinėjos, su Brežnievu paliesti Pabaltijo 
teikė šiurpių komunistų siautė- Estijos, Sovietų Sąjungos, Vo-;klausimą, nes lietuviai, latviai 

ir estai nemažiau verti laisvės 
už tolimųjų kraštų tautas, ku- 

š. m. gegužės -1 Į Vak. Vokie- ,io,ns taiP. l,oliai; reikalaujama 
tiją atvyko Sovietų Sąjungą jr! apsisprendimo teisės, 
jos pavergtus kraštus diktatu-! 
riškai valdančios komunistų Į 
partijos vadas Leonidas Brež-j 
nievas. Ta proga Žmogaus tei-Į 
sėins ginti driaugija Bonnoje su-} 
ruošė demonstraciją. Prie jos Į 
aktyviai prisidėjo ir lietuviai., 
Į Vokietijos LB Valdybos kvie-j 
timą dalyvauti priesbrežnievi- 
nėje demonstracijoje gyvai at-

kurio- 
jus, prašydami jūsų pagalbos, mis vokiečių politikai raginami 

Suvažiavime dar kalbėjo at- parodyti drąsą ir pokalbiuose

jijno tuose kraštuose vaizdų. 
Po komunistų pergalės visi žur
nalistai buvo išsiųsti, jokių ži
nių iš ten nebegaunama. Infor
muoja tik pabėgėliai. Dabar 
Paryžiuje įkurtas žmogaus tei
sių komitetas, į kurį įeina visų 
čia suminėtų tautybių atstovai. 
Komiteto tikslas — pralaužti 
tylos užtvara, slepiančią tas 
tautas.

-Kambodžos atstovas pažy
mėjo, kad visi gyventojai, ku
rie tik mokėjo kuria užsienio 
kalbų, buvo likviduoti. Kambo
džos sostinė Pnom-Penh ištuš
tinta. Pristeigta daugybė kon
centracijos stovyklų. Per tuos 
kelerius metus nuo komunistų 
siautėjimo žuvo apie 1.000.000 
žmonių.

Vietnamo atstovas kalbėjo 
apie .vietnamiečių žudynes nau
juose Gulaguose, apie degina
mas knygas, kurios neatitinka 
komunistų ideologijos, apie su
ėmimus rašytojų, kurių ir Pen 
klubas neužtaria. Saigonas pa
balintas j 5 rajonus. Visi gyven
tojai prižiūrimi ir sekami. Vie- 
no prižiūrėtojo žinioje yra apie

kictijos ir kitų kraštų. 
Demonstracija

V -

(Bus daugiau)

L FIGHT HEAP! DISEASE J

GIVE HEAQT

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ~ 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! [DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Guw«i — MINTYS IR DARBAI, 258 psL, li(£iančtas 1906 

metu iwkius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir jog- 
______ ;---------------------------------------------------------- -- --------- r—-------^-2^ 

"Dr. A. J. Gu»wn — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------- -
Minkštais viršeliais tik ——------------------------- ---------- -

Dr. A. J. GuMtn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik —;------------

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ irba money ordarb pria 
nurodytos kainos pridedant 50c. parsluntlm® Išlaidoms.

$X06
$2.06

$2.06

1733 So. HALSTED STn CHICAGO, ILL.

TavpyKite dabar
pas mus

KIBO

;nyje kas užsimena apie tą su
sitarimą, tas kaltinamas kiši
musi į DDR vidaus reikalus.

Daug gera gali padaryti ir 
GFM. Per savo 6 metų veiklą 
GFM daug kam jau padėjo. Va

karuose leisdama savo žurnalą, 
platindama įvairius atsišauki
mus, skelbdama viešai apie 
žmogaus teisių pažeidimus ko
munistiniuose kraštuose, ji so
lidarizuojasi su žmogaus teisių 
kovotojais už geležinės uždan
gos, juos palaiko moraliai. Ko- 

■munistų vadeivos su tuo tūri 
■ skaitytis; politiniams kalini- 
■ams, kuriuos palaiko užsienis, 
skiriamos mažesnės bausmėa 
Pasitaiko atvejų, kad jų visai 
nebaudžia ir leidžia išvažiuoti j 
Vakarus.

GFM veikla DDR smerkiama. 
Aš pats buvau apkaltintas ryšių 
su ta organizacija palaikymu. 
Štai konkretus pavybdys apie 
žmogaus teisių pažeidimą DI>R. 
Rytų Berlyne inž. MuMer išėjo 
su plakatu, reikalaujančiu gėdy
ti žmogaus teises. Jis teatovėjo 

^lygiai 5 minutes, buvo |uirotas 
ir nuteistas 4,5 metų kalėti. 

:GFM nesiekia pakeisti valsty
bės santvarkos, tik kov oją už 
žmogaus teisių 1 įgyvendinimą. 
Aš pats neturiu jokių vilčių, 
kad komunistų valdomi krąštai

psi nu Uiz>ozcl Jlsj JlEiral at- I 
didelius darbus. Firms, jie pa- i 

deis Jums pasiekti asmeuiikus j ūsų 
užsimojimus. Antra, jie padedi su- I 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę j 
(r parapini fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėze- , 

ilo dieną, neša nuošimčius nuo mė- ’ 
nėšio pirmos dienos. ?

Išduodami Certifikatai, kurie ne- I

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos 
sumos ir jos išėmimo. r

Investavimo knygelės sąskaitos *
'e&a jg j

UNIVERSAL
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TDENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
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vežė darbą Kolwezi srityje baigusius prancūzų para
šiutininkus. , ’

Angolos radijas nuolat tvirtino, kad “persiorgani- 
zavę katangiečiai bet kurį vakarą ir vėl įsiverš į Šabos 
provinciją «r užims vario kasyklas. Jeigu jie imtųsi to- 
k»o žingsn‘0, tai jie negalėtų taip ramia* pereiti sienos, 
bet pirma turėtų susitikt* su laukiančias marokiečiais. 
Vadinami katang*eč*ai marokiedius pažįsta *š praeitų 

metų. Jie vargu norėtų su jais dar kartą susitikt*.
Rusai, apginklavę Kubos karius ir Katangos sava

norius, turės savo jėgas išbandyt*. Lki šio meto Kubos 
kariai galėdavo laisva* maršuot* ne tik Angoloje, bet *r 
Etiopijoje; jie ta* darė ir Sabos provincijoje, bet lais
vas teritorijų grobimas jau pas*ba*gė. Marokiečiai pa 
stos jiems kelią, jeigu jie bandys dar kartą veržtis į Ša
bos vario kasyklas. Jiems nele*s kojos įkelti į vario ka~ 
sykių apylinkes.

Pirmas žingsnis pirmadienį buvo papildytas tokiu 
nutarimu: Bus sudaryta penkių valstybių karo jėga 
Zairei g*nt*. Zairę gins ne prancūzų ar amerik*eč*ų ka
riai, bet Afrikos valstybių kariuomenių daliniai. Pra 
nešimas nusako, kurios valstybės sutiko siųst* į Zairę 
savo karius, bet spėjama, kad ten lėktuvais bus nuneš' 
t* Egipto, Sudano, Jordano, Pietų Afrikos *r k*tų vai' 
stybių kariai. Ar š*e kariai bus siunčiam* į Angolą ir 
Etiopiją įsiveržėliams išprašyti, tuo tarpu dar nežinia, 
bet jiegu Kubos kariai bus sun*čiami į Somaliją ar ku
rią k*tą Raudonosios jūros pakraščių valstybę, tai ku
biečiams gal* tekt* su ja*s susitikt*.

Sovietų radijas, turėdamas gausybę šnipų, ir gera* 
organizuotą pranešėjų tinklą, patyrė nutarimus pasių
st* marokiečius tiktai po to, kai pirmas Amerikos trans
porto lėktuvas juos išsodino Kolwezi aerodrome. Jie 
girdėjo gandus, bet nebuvo tikri, kad panašus dalykas 
bus padarytas. O kai patyrė, kad sudalyta karo jėga 

■ Zairei ginti, ta* prapliupo senais keiksmažodžiais.
—---- --------------- ------------- — -------- -o--. —---- : JA.V imperialistai stengiasi

Kinijos atstovais. Savaitės- pradžioje vyko prezidento j Įsistiprinti Afrikos kolonijose, neleidžia vietos gyvento-
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Eglė Žalčių Karalienė (Tapyba)Antanas TamošaitisNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Padarytas svarbus žingsnis
A. SVILONIS

ATSAKYMAS “KELEIVIO” REDAKTORIUI

Praeitą savaitę Washingtone vyko keli svarbūs pa
sitarimai ir padaryti gana svarbūs nutarimai. NutariJ 
mų būta daug, bet nutarimai reikalo pirmyn ne- 
stumia. Kada daromas pirmas žingsnis, tai tada kiek
vienas žino, kad bus pradėta žingsniuoti truputį kitokia 
kryptmi.

Praeitą savaitę Washingtone tarėsi Amerikos sau’ 
gurno taryba, kuriai pirmininkauja pats prezidentas 
Jimmy Carter. Tarybos nariai buvo informuoti apie
Zbigniew Brzezinskio pasitarimus su atsakingais^! Svarbiausias kaltinimas:

Carterio gana ilgas pasitarimas su sovietų užsienio rei
kalų ministeriu Gromyka. Washingtone buvo Šiaurės At
lanto Sąjungos vyriausybių galvų pasitarimai įvairiais 
Vakarų Europos apsaugos klausimais. Iš Rytų Europos 
atėjusios žinios tvirtina, kad sovietų karo vadovybė vis 
dėlto yra sutraukusi nepaprastai gausias karo jėgas į vi
są pasienį. Kuriais sumetimais Kremliaus valdovai tai 
daro, šiandien galima tiktai spėlioti. Bet į pasitarimus 
suvažiavusieji atstovai vien spėlionėmis nenorėjo baigti 
pasitarimų. Jie ėmėsi konkrečių žingsnių, keisti iki šio 
meto eitą kryptį. * —

Pirmas žingsnis buvo JAV karo vadovybės nutari
mas pasiųsti į Maroką Amerikos transporto lėktuvus, 
kad jie tuojau pereitų į Zaire pirmuosius Maroko ka
rius, pasiruošusius mestis kovon Zairei ginti. Pirmoji 
žinia sakė, kad karo vadovybė įsakiusi transporto lėk
tuvams pasiruošti, kad galėtų perkelti karius ten, kur 
jie labiausiai reikalingi. Tokiais atvejais praeidavo ke
lios dienos, kol lėktuvą* būdavo paruošam* ir galėdavo 
skristi tolimon kelionėn, šį kartą įvyko stebuklas, šešta
dienį pranešimas paskelbtas apie įsakymą pasiruošti ke
lionėn, o sekmadienį rytą pirmasis transporto lėktuvas, 
Aptarnaujamas 10 karių specialistų įgulos jau nusileido 
Rabato aerodrome. Sekmadienio vakare 1,500 Maroko 
karių, paruoštų mestis kovon kiekivenu momentu, jau 
buvo išlaipinti Zairėje, šabos provincijoje, dideliame 
Kolwezi aerodrome.

Pradžioje buvo užsiminta, kad lėktuvai turės skris' 
ti iš didelio S. Carolines aerodromo, bet iš tikrųjų jie pa
kilo iš Vakarų Vokietijos ir Belgijos aerodromų. Sakė, 
kad jie vežė marokiečius, bet jie tuo pačiu skridimu š<-

Bostono “Keleivis”, šiųmeti- veikalų idėja, kuria suniekina
mame balandžio mėnesio 4 die
nos laidoje, atspausdino rašinį 
pavadinęs: Frontas ir užfron
tė’’. Šio rašinio kaikurias min
tis, persispausdino ir Draugo 
redaktf<rius A. Baronas: Spygli
uose ir dygliuose. Tai jau pa
rodo, kad minėtas rašinys tinka 
.tik laikraščių juokų skyriui. 
Tat, kaip tokį, nevertėtų į jį at
kreipti dėmesio, jo komentuoti. 
Bet iš kitos pusės, jį paskaičius 
yra gera proga, kai ką pareik
šti “Keleivio” redaktoriui. Tie
sa jis rašinio pradžioje užsime
na apie šį ir tą, bet jo pagrin
dinė mintis, nors ji satyres for
moje išreikšta yra tiesiogiai nu
kreipta prieš tuos kritikus, ku
rie kritikavo du išleistus kon- 
traversinius premijuotus roma
nus: “Saują skalfikų” ir “Strip
tizą”. šis minėtas rašinys be pa
rašo, reik, suprasti, kad tai yra 
redaktoriaus darbas. Jame į mi
nėtų romanų. kritika yra pris
kiriama inkvizicijai. Girdi, koks 
tai 
vis

liupinarais. Bet blevyzga reik 
laikyti blevyzga. O gėrėtis ir 
tyčiotis iš tų dalykų, kas ki
tiems brangu ir šventa ir pir
šti gėrėtis tuo padoriam žmo
gui, tai jau liudija didelį mo
ralinį sukritimą. Doram žmo
gui, gyvenimas yra gražus, jei 
jis yra ne tik fiziniai, bet ir mo
raliai sveikas.

Taip pat, įtaigoti vyskupėlį 
užčiaupti burną tam kunigėliui, 
kuris kritikavo “Striptizo” ci
nizmą yra redaktoriaus noras 
ir vyskupą įsisprausti į tų eiles, 
kuriems purvas auksu blizga, 
melas tiesa. Niekas negali už
drausti “Keleivio” redaktoriui 
įsirikiuoti į' tų eiles,*'ar atstovau
ti tous, kurie Almenj “Saujoje 
skatikų” ar Icikoko Mero' 
“Striptize” yra pristatyti, kaip 
moraliai supuvusiais'. Bet nie
kas negali sutikti, kad visa išėi- • , 
vija tokia, kokia ją pristatė mi
nėtų romanų rašėjai. Arba di
džiuotis okupanto milicininko 
sugebėjimais bei gėrėtis apra
šymu Paryžiaus, bei Romos liu- 
pi narais., Tuo n iriupareikšti 
“Keleivio” redaktoriui, kad mei 
išeivijoje dar turime daug if 
labai daug moraliai sveikos liei 
tuviškos visuomenės kuri sie
lojasi jaunimo moraline sveika
ta, nes ji gerai žino, kad mora
liai sukritę yra neatsparūs ko- 
voje ir del pavergtosios Lietu
vį laisvės.

ma išeivija, nes ji moraliai su
kritusi, kuri paradusi dvasines 
ir moralines vertybes, vienas 
iš tų romanų rašėjų rašo ble
vyzgas apie Dievo Motiną, ir 
užgauna tikinčių religinius jau
smus.

Kiekvienas padorus žmogus, 
ne vien tik kanauninkas, 
brangių moralinių, bei 
sinių vertybių, kuri Js 
labai brangios, kurias 
visada gynė, gins ir griežtai pro
testuos prieš tuos, kurie iš ‘jų 
tyčiosis, bandys jas paversti 
paties redaktoriaus žodžiais ta
riant liuriperiškaja pornogra
fija ar paversti purvinomis ble
vyzgomis.

Tie kurie puola tuos, kurie gi
na ir protestuoja del jų minėtų 
vertybių išniekinimo, man pri
mena raudonąją inkviziciją, 
kuri šiandien siautėja pavergto
je Lietuvoje* kurią vykdo oku
panto raudonieji ateistiniai in
kvizitoriai. Nejaugi “Keleivio” 
redaktorius save nori įrikiuoti 
į raudonųjų inkvizitorių gretas? 
Kad šie mano žodžiai nebūt tik 
žodžiais, patarčiau jam pasis
kaityti LKB Kronikas, arba o- 
kupanto leidžiamas ateizmui 
skleisti brošiūras, kaip ten šian
dien yra išniekinamos tikinči
ųjų dvasinės bei religinės verty 
bės, kaip pašiepiami ir perse
kiojami tie, kurie jas gina.

Niekas negali “Keleivio’* re
daktoriui uždrausti, seilę varvi
nant, gėrėtis trumpomis moters, 
kelnaitėm^ ar kitomis nuogo-’

turi 
dva- 
jam 

jis

jams tvarkyti savo ūkio ir valstybės. Sovietų lėktuvai 
prieš metus pradėjo gabent* karo medžiagą pradžioje į 
Angolą, o vėliau į Etiopiją, tai viskas buvo tvarkoje, 
bet kai Amerikos transporto lėktuvai permetė batali
jaoną. marokiečių, įš vienos Afrikos valstybės į kitą, ta* 
pradėjo pačius žiauriausius kaltinimus.

Amerikos valstybės žingsnis sukėlė daugiau susi' 
rūpinamo ir vilčių, negu ilgiausiai- • pas'-tarimai ir pada 
ryt* nutarimai. Be nutarimų, aišku, negali būti pirmo 
žingsnio, bet praeitą, savaitę buvo padaryti keli nutari' 
ma*. Prezidentas Carteris be reikalo sovietų užsienio 
ministerio neužlaikė. Jis priminė Gromyka*, kad reikia 
mažinti atomo bombų gamybą, o kai pastarasis primi
nė, kad reikalingas bendradarbiavimas ūkio srityje, tai 
prezidentas tuojau pastebėjo apie , reikalą sumažinti be' 
reikalingas išlaidas, bet tada v*so krašto ūkio reikalai 
bus geresni. Prezidento pastabas papildė Brzezinskis, 
primindamas rusams, kad turės pildyt* visus amėrikie' 
čių reikalavimus, jeigu norės pasirašyti Strateginių 
Atomo ginklų II-tros sutarties. Gavęs ' iš JAV pre
zidento neigiamą atsakymą, Gromyka tuojau kreipės* Į 
Valstybės sekretorių Vance, kad jam paaiškintij visos 
prezidento kalbos reikšmę. Sekretorius Vanee paaiški
no prezidento nutarimus ir patarė strateginių ginklų 
klausimą gerai apsvarstyti ir nebandyti i§ anksčiau pa
gamintų bombų naujas gamintis.

Nutarimas Amerikos transporto lėktuvais perme
sti Maroko karius Į Zairę, reiškia, kad tolimesnė inter
vencija į Zairę nebus toleruojama. Niekur n*eko neuž"'eitą savaitę prezidentas Carteris ir Amerikofc saugumo 
s’mena, bet tai taip pat gali reikšti, kad bandymas Įkel- taryba padarė pirmą labai svarbų žingsnį: 
ti koją į Somaliją, taip pat gali būt* sustabdytas. Pra- kelią komunistinei sauvale* Afrikoje.

jis

anonimas kanauninkas, dar
išsamiai gvildena “Stripti-
ir “Saują skatikų”, mat

juose yra atradęs liuciper-1 
iškąją parnografiją, ir kad per
trumpos kelnaitės ir apnuogin
ta krūtis gali nužudyti visą mū
sų šimtmetinę literatūrą, tautės 
d (rovę, laisvės kovos prasmę, 
Lietuvą.

Kiekvienas šviesus ir sąmo
ningas skaitytojas, kuris bus 
skaitęs kanauninko minėtų ro
manų kritikos pastabas, neras 
jose nieko panašaus, ką svais- 
čioja “Keleivio” redaktorius, mis kūno ddlimis, svajoti ar

Terorizmas P, Afrikoje
Pietų Afrikos policijos virš! 

ninths praneša, kad Pietų Afri
koje terorizmas plečiasi. Esu 
slapta sprogstamų- medžiagų jve 
žimas’ į P.‘ Afriką sparčiai .djdė-

- i , . j J8- Apie 4,000 P. Afrikos jaodu-
Toks skaitytojas supras, kad įskaityti apie glostymą nuogų kų treniruojama Terorizmo mo- 
kritikuojama buvo pagrindinė šlaunų, bei gėrėtis paleistuvių| no Angoloje; Libijoje, Tanzani-

Į joje ir -Mozambique. Juos j fe. 
rorizmo mokyklas pašaukia už- 

.. . drausta veikti afrikiečių nacio-
J!e^ pastojo, naiinio kongreso sąjunga ir vi

sos Afrikos kongresas.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Lietuviškųjų bočių įkurtoje 
valstybėje 

(Tęsinys)

Matytoje skulptūroje Panas nei kiek nesibaimi
na dėl Astartės užsimojimo. Jisai, atrodo, džiaugiasi 
būsimu ir labai greitu laimėjimu ,nes gražios motel’s 
pirmas neigiamas judesys reiškia greitą teigiamumą f;rnwoljs‘ i^tuvly kaBa'lr'žinonte 
ir pasidavimą. Juo labiau, kad Paną jink Astartės 
už vieno rago traukia mitologinis graikų meilės die-j 
vas Eras, tas su sparniukais nekaltas kūdikėlis, vė-1 
liau pradėtas vaizduoti su lanku ir strėle rankoje, ’apie 3,000 — 2..XX) metų prieš Kr.

Astartė tebėra graži ir šių dienų akyse. Ji beveik
vienmtele nuoga visame muziejuje, bet ir tai p™« ibartinėsc penėtuvių ©menamose vietose pradėjo 
dengusi tam tikrą vietą kaire ranka. 1

Nuogus senuosius graikus atidžiai 
mergaitės, moterys dažnai pasikeisdamos tarpusa-i xxqnZvfn ‘ r n' pasl^
vy šypsniais, kuždesiais į ausis, prunkštimais iri baks- 
stelėjimais viena kitą.

Kas sakė, kad į meną reikia žiūrėti tiktai me
iliškai?

Kiek senoji graikų mitologija turi bendrumo mi1 
lietuviškąja *

jas jura, estai — Laeaene meri, vokiečiai — Ostsee, 
j švedai — Ostersjoen, suomiai — Itae marį letymiš- 
{ kai Mare B al t i cum. Senovės romėnai ją vadino Si- 
' nūs Codanus, Sinuse Venetus, Mare Svebic-um, Ocea- 
’ nūs Sannaticus. Dar seniau Baltijos jūra, nuo molin- 
skos Ancylus fluviatilis buvo vadinama Aneyto ju
ra. Gi atsiradus Siaurės jūrai, tuometinė jūra, nuo 
moliusko* Littorina littorea, buvo vadinama Litori
nos jūra, Litorinos jūros laikotarpis buvęs apie 2,500 
metų prieš Kristų, t. y. maždaug tuo laiku; kai pra

gyveno Pa-

KRETOS SALOJE
Bet šiuo kart kai mes keliaujame po Graikiją, 

tai 
apie jų.

Manoma, apie 3,000 metų prieš Kr. (ar kiek vė- 
jiau) įr Aigėjo jūrą, kuri yra tarp Graikijos iir Maž. 
* Azijos Viduržemio jūroje ša įvyko kitos kilmės ir 
Įkultūros žmonės, jau vartoję varį. Tenai susidarė 
nauja kultūra, kurios centras buvo Kretos sala. Jie 
gyvenę skirtingai nuo Graikijos žmonių, kurių vadi
nę Tegalija (Thesalia). Jie [prekiavo su Graikija, 
Egiptu ir kt

Kretos saloje jie pastatydino pilkius Knosso, 
Faisto ir Malijoi rūmus. Klestėjęs menas, tapyba, 
pramonė, laivininkystė. Jie paliko senųjų savo raši
nių, skirtingų nno dabartinių, sunkiai išskaitomų ar 
net dar neįskaitytų. Tai buvusi Aigėjo jūrofc kultūra. 

. I susidaryt! aisčty-probaltų kultūra. Paliekami aistis iš kurios vėliau išsivystė Mikėnų kultūra. Nemaža 
apziunneja _f>aniš-ki vietovardžiai, ir k. žalvario amžiuje, maž- senosios jūros kultūros elementų nebėra se-

balti jy.

Indo - Europiečių kėli maris į Pahalty pradėtas 
Netrukus po to. 

apie 2.500 pr. Kr. į Graikiją, Persiją ir kitus kraštus. 
K Jau antrame tūkstantmetyje prieš Kr., maždatfg d&-

litcratūro-

KULTŪROS
JCROS IR BALTIJOS JUROS

mina gražių ginklų iš kaulo, žalvario savo gamybos 
ar atgabentų iš Mažosios Azijos.

Aisčių gintaras Graikiją pasiekė XVI a. pr. Kri
stų .gal net anksčiau. Tais laikais graikų labiausiai 
mėgiamas pnošrtnio buvo gintaras. Senobėje graikai 

[gintarą vadino elektronu, nuo ko gautas varčias 
I elektra.

nosios Grakijos religijoje, padavimuose, 
je ir kt

Kreta yra didžiausia Graikijos sala, km. fl- 
gio, iki 56 km. ploto, viso 9396 kv. km. Turi apie pu
sę milijono gyventojų.. Jų sukurta kultūra buvusi

AKiĖJO

Baltijos jūra vadinama įvairiai: latviai — Balti- tą, dievus, įstatymus.
Manoma, senieji aisciai-ballai turėjo savo rai

viena seniausių Europoje. Be gyvos prekybos su šiau
riniais kra&aig <ir aisčiais).. kintiečiai buvo . pjrinas 
pušies jūrų plėšikai/kas nepatiko grybeli išftfhisrai 
Romai ir juos Romiečiai nukariavo apie 68 m. pr. 
Kr, Apie 825 hl po Kr. kretieėius nukariavo arabai.

Senųjų greiiečių rašyba buvusi skirtinga nuoSenųjų gre Mečių rašyba buvusi

graikiškosios ir turėjusi apie šimtą ženklų jų raštui. 
Jų paveiksllnis ir linijinis raštas tebėra neiš
skaitytas.

įdomu, kad krevečių rašto kalba neatatinka 
grakų kalbai, taigi ji buvo išrasta ir naudota ne grai
kiškai galvojančių, kalbančių žmonių. Mnoma, jų 
rašto pagrindą sudarą skiemienye, susideda iš balsių, 
arba iš priebalsio ir balšio. Senieji kretiečiai turėję 
gausų būrį raštminkų-rašytojų, gal net trisdešimt ar 
daugiau. ' '/

Iki apie III tūkstantmečio pr. Kr. £rieškrtetinė 
Kretos kultūra vadinama Minoinė kulūra.'nes tuo lai
ku Knose, Kretos miestelyj - pityje rieįpatMvęs valdo
vas Minajį

Kretieėiai jautėsi saugūs, savo haiftus statę net 
už pilies stenu. Juose surasta įvairių brangenybių.

Knosos rūmai brtv£ statyti kelHog kartų žmonių, 
buvę trijų ankštu, tiiriję daugybę toridorių,
sandėlių, seifų, aliejaus spaudykfa, kambarius ap
šviečiančius šviesos iulinius, apie 120 tvarkingi] kam

barių, net vandeniu skalaujamas išvietes. Tenai bu
vę šimtai už žmogų aukštesnių ąsočių, aukšto meni
nio lygid paveikslų vaizduojančių šokėjas, jojikes 

ant jaučių, gamtovaizdžius ir kt Buvęs garbinamas 
jautis ir kitokie reiligirtiai simboliai. Rasta apie 300 
molinių plytelių iš XIV a. pr. Kr., kuriaS- anglo moks- 
tirnnkai Winhy ir Chadwick ifekaitę. Betgi suras
tas priešgraikiškų gj’venojų rasas, taip pat plytelėse 
ar molio diskose, tebėra neišskaitytas.

(Bus daugiau)
• ~ Chicago & JDL Tuesday, June 6, 1978^



DR. K. G. DALUKAS 
■ kųteįiUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
4M9 So. PvImU M. (Crowtert 
■dlcai Bvifcln,), T»L LU 5-S444 
KP*ia >AĮpfUus pagal susitanmą. 
ri neatsiliepia., skambinti 374-8004

DR, C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.tef. 695-0533 

Fox Valley. Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, Elgin, Illinois

DR, PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S, Henhelm Rd., Westchester, IL
V ALA? DO& 3—9 darbo dienomis ir 

tar antra Šeštadienį 8—3 vai 
Ta* : 562-2727 arba 562 2728

TEL. — BE 3-5893

PR. A. R. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Strec) 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA’LIETUVIŠKAI
UIS W 71 St. T«L 737-51J9 z s

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenaes”’

VaL agal susitarimą, uždf-yta trečį

Mažeika Evans

Jūratė ir KastytisVYTAUTAS IGNAS

DR. MYKOLUI DEVENIUI
Skrisdamas aplinkui pasaulį, 

Pacifiko padangėse patyriau 
i>RJJEONAS SEIB6TIS* apie paslaptingą salą esančią 

12,000 mylių astumoje nuo vaka 
įrinių Čilės .pakraščių beveik vi-

INKSTŲ, PŪSLĖS 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai- an trad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vak 
Ofise Ultfu 776-2880 

Rezidencijos tetefi: 448-5545

j dury Pacifiko. Sala toli nuo či-' 
lės, bet priklauso šiai senai pie
tų Amerikos valstybei.

čilėnai ją vadina Isla de Pas
cua. Amerikiečiai ją vadina 
East Island, o vietoj gyventojai* olandų 
ją vadina Rapa Niuji. Klausinė- 

J-jau žmones, ką tie žodžiai re iš-
DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS __ ______

B«ndra praktika, spec. MOTERJ li9«Jįįa vieni man pasakė, kad toje 
OfiM* 2652 WEST 5yth S1RSET i ' •
' Tai. PR 8-1223

. OFISO VAL.: pirmu, antiad., treciad.
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^Štadie-
nįais 2-4 vaL popiet ir'__ _______

paga] susitari mą-

------- ‘ , Naująją salą.
Bet kokioj kalboj yra šie žodiai 

as. st*ia<ue- *r kokia jų reikšmė, tai tiksliai 
' kitu taiku; nipkas nustatyti negali. Reikia 

j manyti, jog tai buvo nauja sala, 
I kai vulkanai ten išvertė lava.

P. ŠILEIKIS. O. P. ■ Į Praėjo kglj tūkstančiai nietuj 
v, ORTĘępEDAS-PROTF^isTAS’ toje-ląvoje atsira/lp raudona 

* Protezai, y, t ban- į žemė ir pradėjo augti bananai, 
’ (Areli SupporuTir t* ttjioroi’ palmių medžiai ir įvairi žolė bei
Vai: jj, g__8 juttadiemaig 9—1 daržovės.
2850 w»«t «3rį chica^,. m. 60629 ’ Dabar tvirtinama, kad toje sa

T»tef,. PRosp«ct G-5084 - - -

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — °ilna aparauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TaL WA 5-8063

MOVING
Apdrausti* perkriustymss 

ii įvai ri p atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

T*J. 376-1882 artx 376-5996

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Vitef programos iš W0PA, 

' 1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
tr sekmadieni Ris nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukus 

Tetef.r HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Didžia v**** kailiu

ĮSI

Jami labiau pasižymėjusių saios 
gyventojų lavonai. Kaįhiėmn w 
loj ą?jnės jie neturi. Sala yra 11 
mylių ilgio ir 15 mylių pločio. 
Bet salos viduryje yra 1750 pė
dų lavos kulnas, l^ašlaitėse nie
kad dar neauga, nėra kur galvi-

pus yra įteisę saloje esančiuose 
urvuose. Mirusį žmogų jie nune
ša ir padeda. Kiekviena senesnė 
šeima turi savo urvą saviems 
žmonėms laidoti. Bet ir geriau-

Nukelta j 6 psl

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IS PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Didžiai gerbiamam

DR. MYKOLUI DE VENIUI

mirus, jo žmonai Alenai Devenicnci Vileišytei, jų du
krai Daliai Bobelį e nei, sūnums — dr. Algirdui ir inž. Kęstu
čiui taip pat anūkams gilia užuojautą reiškia,

Bronė ir Kazys Škirpa

Laę.tuvįų plačiai gerbiamam, buvusiam Vorkutos 
kankiniui; Yale universitete išmokslintam gydytojui

"Brolis išduos brolj mirti". —. AAoto 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galėt lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats Iria taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didaiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir- dėkoti jam už jo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž

nyčioje.
Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir pa Heilą fcltkvcvną. Bet «ur yra mi

rusieji? į tą ktausimą atsako knygutė "Viltis po rnirtia*'’, kurią gausite nw 

mckamaL Ra lykite:F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 66629.
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
TeL 737-8601

Hašo VLADAS RASCIAUSKASSKRISDAMAS APLINK PASAULĮ, PATEKAU Į PASLAPTINGA SAU
seną Aštuonioliktame šimteme-Į 
tyje ir anksčiau olandai buvo gej 
ri jūreiviai. Jie išvagojo visus} 
didžiuosius vandenynus ir jiems 1 
buvo žinomos veik visos dides-1 
nės salos. Preš olandus geriausi 
jūreiviai buvo portugalai. Ang
lams sumušus portugalų laivy
ną, olandai pradėjo visur keliau
ti ir naujoves atidengti. Didelis 

'j admirolas Jacb Dogg- 
veen 1722 metais, besitrankyda
mas po Pacifiką, Velykų dieną 
atrado šią salą ir todėl pavadino 
ją Velykų sala. Vietos gyvento
jai salą dar ir šiandien vadina 
Rapa sala, bet ką tas “rapa” r(eiš 
kia, tai niekas tiksliai negali pa- j 
sakyti. Į

Ši sala yra paslaptinga dėl ke^ 
Įių dalykų: 1. Niekas nežino, nė-’ 
senausi salos gyventojai, kas bu 
vo pirmieji tos. salos gyventojai 
Nėra nei vieno seno gyventojo 
ar jo aklio gyvo ir niekur nieko j 
nepal:kta užrašyta. 2. Saloje yra! 
didokas žmogaus biustų skai- 
skaičius. Tie biustai tašyti iš vie 
tos akmens. Kas juos tašė, kas j.

mirus, Jo žmonai, veikliai visuomenininkei Alenai, Jg 
dukteriai Daliai, sūnums — dr. Algirdui ir inž. Kęstučiui, 
žentui dr. Kaziui Bobeliui, Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir giliai išgyve
name liūdesį su jų šeimomis.

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

loję gyvena Palynezijos Salų gy
ventojai. Senais laikais ji^ bu
vo geri jūreiviai ir atsikėlė į
Naują salą. Bet kai Polinezijos! juos vilko ir kdė, antroji pas-j 

J~------------------- Injrjūreiviai čia atsikėlė, tai rado I 
raudonus žmones, kalbėjusius 
polyneziečiams nesuprantama 

J kalba. Jiems rapa buvo napaly- 
neziečiai tuos salos gyventojus 

į išnaikino, tpt salos vardą paliko

Jeturj AtJnte*. 7*.

NOUHAHĄ
8URŠTEINA

TeL26X582T 
(ietnigos) ir 

S77-£4Af

— Ueou aameota, kurie 
gaJMy tucaiaekyli Naujienas, pra
šome etaiųati jų adreeua. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Chicagos Lietuvių Taryba

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

even if you aren't frying foods

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

FRANK SLUSINSKIS

laptis. šiandien visi žino, kur 
tos akmens skaldyklos buvo, bet 
niekas tiksliai nežino, kas juos, 
skaldė ir kaip juos vežė. j

Trečoji Rapa salos paslaptis 
yra salos urvai, kuriuose laido-

Revolution Of The One-Pot Meal
In Colonial times many 

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

The hero of this kitchen -------- „___
revolution is the one-pot or open the kitchen window* 
meal, made in a slow cooker 1 x— — “*•
like a crockpot, baked in the 
oven the night before, or pre- 
L- 
One-pot meals ean be as - W W « __
>1 qcf ------»

or as fancy as coq au via. But pumped outside — toto your 
they all get yo« out of the kitchen. Use low heat when 
kitchen while tie sun shines, baking your one-pot meals: 

the insulation on your oven 
will be more effective. Use dis
posable plates, cups and nap
kins as often as posibla, but 
when there are dishes to wash,

fore running. Yon sight even 
try washing dtohes to cold 
water — with juodam deter-

Another vecrian of &e 

beque or camp oat, which 
means leaving the kHehea far 
behind. Every camper knows 
that the one Indispensable 
item in the camp Mkitchen” 
is a roll of paper towels «sed 
for every job from drying 
hand* to cleaning pots and 
pans. Op the straight section 
o£ a eaat hanger in the

____ ,___________________________tbe top, so hot air escapes, 
like a crockpot, baked in the Cook or wash dishes after 
oven the night before, or pre- dark whenever you ran. A- 
pared in advance and froxen. void opening the refrigerator 
One-pot meals ean be as as much as possible —the heat 
simple as hot do^ and beans, ft removes from the inside is 
I    * **— - — -.J 
they afi get yos out of the 
1___ ‘ \
consume energy during off- 
peak hours and help keep the 
house cool, cutting down on 
air conditioning bills.

Summer is also the toe ____
when friends are Ukriy to | load the dishwasher ftiBy be- 
drop in, and oue-pot meals ‘ v----- Mj-A——>
are an easy but elegant way 
to entertain, indoors or ouL _ 
Coupled with, a festive sated | gents it works fine, 
and served on a table set I Another vearion of &e 
with decorated Viva napkins | summer kitchen is the bar
anti color-coordinated paper - - —*-*-*-
placemate, they mean less 
serving and clean-up time. 

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

Some other tips for cool 
kitchens come finom the Scott

rofl vherrar it b ywte4.
Whatew th* wtltag 4* 

oecuten. ow* pqt total menu

Mirė -978 m. birželio 3 d., 7:45 vai. vak. sulaukęs 88 metu amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Nemakščių mieste.
Amerikoje išgyveno 69 metus.

' Paliko nuliūdę: žmona Petronėlė (Urbonaitė), brolio sūnus Albin 
Slczinski, jo žmona Anna, ju duktė Diana Purvis, jos vyras Larry ir 
jų šeima, giminaitė Laura Alminas, jos vyras Mindaugas ir ju šeima 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P- J- Ridiko kaplyčioje, 3354 So. Hajsted St.
Trečiadienį, birželio 7 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į lietuvių Tautines kapines.
Visi a, a Frank Slusinskio giminės, drauąąį ir pąžįstaipi mpoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. 476-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 863-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠT4 TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Nuliūdę lieka: 
žmoną, brolio sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tai. Y A 7-1911

I The kome pictured above 
; ieesn’t appear mnch different 
I than any typical suburban 
boffle. But H incorporates en- 
eriy-aavinr features tn de- 
sicn. materials, and appU- 
aaeee which ean rat energy 
weeds by up te 54 percent It 
has tvs hept-eircalatiaf 
Heatnator Fireplaces (right), 
i reigns 1 to <raw room air In 
through the lower rents, 
warm H usd then re-direH

The more affective M of 
^Dergy-cevtoc design, materi
als and eppttances can well 
save up to one half the cost of 
beating and cooling oar homes. 
This claim Is being by
New York’s Long Istand Sav
ings Bank. Its “Centenergy 
*7*~ house wm built to demon- 
strata the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
kmpreyemefito appro xl- 
aeateiy 44,884 ... projected to 
bo wMbto 4 to 8
paari through reduced ex- 

- - - -• ai a—

sulation within walls and-cell
ing as well m to earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal kud atti
tudes, energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The two HeatHator ^re
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the urual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Oentenergy "VL*

The fireplace *>era vippUrd 
by Home Crafts, Floral 
Park, Nev York. Beatilator 
Hreptec, A Dtoria of Yep* 
fwdartriev, 7ne, located fa ML 
Pleasant. Ztow, maaa/actaras 
a oomptete has of Wtt-te. 
frssstandiar w«H- 
moaated ^replaces , • . pas,— • - - -

NARIAI:
Cbica^of
Lietuvių
Laidotuvių
DirtKtorią 
laeodacijo*

ambulanci 
patarnavj 
MAS DIENA 

IR NAKTL

ANTANAS AL PHILLIPS
tomas ir LAURYNAS LABANAUSKAS

.'tn l.rrnANTCA AVENUE. Phone: YArdi 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
144b So. 50th Ave^ Cicero, Ilk Phone: OLympic 2-1UC3

PETRAS BIELIŪNAS
»348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAIayetU 34571

GEORGE F. RUDMINAS
«1S So. UTUAN1CA AVK. T.LS TAri. 7-UI8-11SI

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
• (LACKAWTCS'

Z424 WES1 69tn STREET KFpobUe 7-1211
2314 WEST 23ni PLACE Vii rinte 7-M7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Paine Hilte, 1H, 874-441*

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALbTKD STREET Phooe: YArtte 74111

»(-----------------—-■ - ——I
* — MAUJIIMOS, CMKAGO «» ILL Tuesday, June 6. 1978



krisdamas aplink

ir urvą

tai j u

Skyriaus Valdyba

Stasys Baltauskas išrink-

Juozo šmotelio

S3 JO.

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

Adresas

Adresas

HEART 
FUND

moksli-
Velykų

3426 S. Kedzie Avė.
Equal Opportunity Employer

— Julija 
Česlovas

NAUJIENOS
1739 SO. HALŠTED ST. 
CHICAGO, IL 60608

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Remontai

Insurance, Income Tax 

>.951 W. 63rd SL TeL 436-7878

1-1(1 Frank Zapollt 
noayi w.vsth st.

GA 4-8454

Prenumeratos pratesimo, i— 
praJorna pasinaudoti žemiau esančiomis atlcarpomiA

— Našlių klubo susirinkimas 
įvyks birželio 9 d. 1 vaL popiet

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINTI*!

Pardavimai Ir Tiiiyaui 
2M WIST 69th STR1IT
TtWu RlpvbUc 74941

Šaulių namuose, 2417 W. 43 St, 
VisT kviečianti gausiai dalyvau
ti. Po susirinkimo bus vaišės. ’

V. Cinką

Namai, žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Mūrinis 2 butų, naujai atre
montuotas. Vieną tuoj galima 
užimti. Geriausia viela Brigh
ton Parke.

svečiais puikiame motelyje'prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
* ”* j kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
® ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOK ĖJIMAIS 

DĖL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo .... 
yra naujas skaitytojas. Priede _____ ___ doL

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

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mykolas Karaitis, sav.' Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio. 
17350 Gulf. Blvd., St Petersburg,FL 33706, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas - dviems asmenims. Laimingieji-turės' progos būti j-- «.*•_. « .-V • .T- • _ . •. .. • ' V. • — «• •»
žaidimų

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

— Latvių Kultūros Diena ir 
6-ji Dainų bei šokių šventė bus 
birželio 30 — liepos .4 d. Bosto
ne. Joje dalyvaus 1,500 -daini
ninkų ir 1,200 šilkėjų; taip pat 
sporto vienetai ir simfoninis 
orkestras.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
klubo pusmetinis susirirkiams ivyks 
antradienį, birželio 6 d., 1 vai. popiet 
Šauliu namuose, 2417 W. 43 St. Kvie
čiami visi atsilankyti, nes yra daug 
reikalu aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišės.

A. K ai y s

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkp Ir Darbininkių

Namai, Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia___

M. i I M K U S 
Notary Public 

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

šymai ir kitokį blankai.

Naujienoms reikalingas
- ^LINOTIPININKAS

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-j 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-į 
lefonu: Į

Politinės žudynės Ispanijoje

Madrid, — Manoma Armėni
jos trys teroristai apšaudė Tur
kijos pasiuntinybės limuziną, nu 
šaudami Turkijos pasiuntinio, 
žmoną, žentą ir šoferį ispaną 
birželio 2 d., kai važiavęs limu
zinas sustojo prie šviesų.

Troristai buvo jauni vyrukai. 
Jie pabėgo. Valandą vėliau,Pran 
cūzijos žinių aegntūrai telefonu 
buvo pranešta, kad pasiuntiny- 
nės limuziną nušaudė komandą, 
kuri keršija turkams už Armė
nijoj, .padarytą genocidą, kuo
met turkai Armėnijoje išžudė 
tūkstančius armėnų.

Dabar armėnai kiekvieną pro
gą išnaudoja ir vis kur nors nu
žudo Turkijos pareigūnus.

ELECTROS ĮRENGIMAI, , 
PATAISYMAI

Turiu Chkigot miesto leidimą, 
Dirbu Ir užmiesčiuose groft, H- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJOS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Avt, 

Tel. 927-3559

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

NAMUS ■ • ?
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
523-9367 arba 737-0397 

ALEKSAS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road * Chicago, DI. Virginia 7-7747

TeL 737-7200 arba 737-8534
- - - - < &

BRICKLAYER 
Experienced Mason

For full time year around 
employment in rebuilding 

molten metal furnaces.
Plant rates.

Excellent benefits.
Apply —

R. LAVIN & SONS. INC. 
3426 S. Kedzie Ave.

An Equal Opportunity Employer

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQurrn gift parcils sirvicb

13»1 W. Htfc Sf, CkScwa, III. «M2». — T«L WA MTV 
3333 S*. HahM *t, Chkafe, HL KMC. — TįL 334-3333

V. V A L A N T l M A I

D t M 1 J I C 
«—36 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobttle 
Liability apdraudimai ponrintntanw

Kreiptis '
A. LAURAITIS ; 

4M5 So. ASHLAND AVB.
52M77S

RIMTAS NAMŲ 
PARDAVIMAS

PIGUMĖLIS: už $7,700 galifė yauti 
visai padorų, kad ir nedideli narna. 
Tai palikimas Marquette Parke. Pas
kambinę pasakykit savo telefonj.

4 VIENETŲ mūras ir garažas. 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 jr 
Kedzie. $38,000. - ’ i

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
so patalpa. Daug priedų, vieta Mar
quette Parke, aukšta kokybė, žema 
kaina.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. >•'

LIETUVTŲ MĖGIAMOJ gamtoj ne
toli nuo Chicagos prie ežero didelis 
namas ir 3 akrai žemės. Daug gerų 
priestatų. Svarus oras, aplinka ir na
mas, tinkamas pastoviam gyvenimui. 
$45,000.

lykų salos skelėtų, šitas moksli
ninkų veržimasis j Rapa salą 
man taip pat yra paslaptimi. 
Man neaišku, kuriais sumetimais 
jiems ten reikėtų skubėti. Nu
važiavę, apsitengia specialiais 
drabužiais, susiranda išdžiūvu
sias kaukuoles ir tyrinėja.

Kai aš buvau velykų saloje,

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

For plant in heavy metals indus
try. Steady employment with all 
company benefits.

MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ, WRITE AND 

SPEAK ENGLISH
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 S. Kedzie Ave.
Equal Opportunity Employer

kini as buvo gegužės 21 d.
— Danguolė Sadūnaitė pa

skiria 1977 m. Lietuvių Rašy
tojų Draugijos $1,000 premija 
už poezijos knygą “Baltas ie
vos medis”. Komisiją sudarė 
pirm. Povilas Laučys, sękr. ži-

J vile Bilaišytė, nariai 
j Švabaitė - Gylienė,
> Grincevičius ir dr. Kęstutis Keb

Mūrinis bungalow apie 12 
metų. Įrengtas rūsys, švarus, 
kaip naujas, Brighton Parke.

2 po 5 mūrinis. Gražiai atro
do, Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

tas Hartfordo Ueluvių Ameri
kos Piliečių klubo pirmininku, 
Alfonsas Dzikas vicepirm., 
Eleonora Minukienė — sekr., 
Vincas Jūralis— ižd., Birutė Ši
manskienė—sąskaitininke, Juo
zas Grinius, Jonas Kūles, Algis 
Jalinskas, Vytautas Pileika, Vac 
lovas Nenortas ir Romas Mon- 
stavičius — direktorių tarybon, 
Vytenis Nenortas, Pranas Kli
mas ir Antanas Našlėnas—reyi 
zijos komisijom

— Nancy Shotaitė ir Violeta 
Sobieskytė, gyv. Marquette Par 
ke, baigė Medicinos technologi
jos mokyklą prie šv. Kryžiaus 
ligoninės. y

Atsiminimų Skirsneliai 
atspausdinti

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

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

Knygos kaina — 5 doleriai
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė.
Chicago, I1L 60629

LATHE -Į- MACHINIST
Small shop. Overtime. Benefits. 

QUALITY TOOL 
& MACHINE CO.

8065 South Chicago Ave.

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. 63rd 5t„ Chlctge 
TeL 787-0600.

Marquette Parke išnuomojamas 5 
kambariu butas su 2 miegamais, kros
nim ir šaldytuvu už $185 mėn. 

7249 S. Campbell.
Tel. 776-8180

t k “LIETUVOS AIDAI”
ra, KAZE BRAZD2I0NYTE,
ESI , ' • ; PROGRAMOS VEDĖJĄ
J/ W0PA 1490 AMFn. at 9:30—10:00 p. m.

WLXR 106.3 FKSat at 5:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

J Telef. - 778-5374 /I

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MARIJA N0REIKIEN1 _ 

MOS Wwt l»th St, Chicago, HL M829 • Tti. WA 5-Z7S7 
OMI« pMirtatlmM wm rflitec hraMv 

MAIETAS 13 EUROPOS SANDELIŲ.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jum* gali daij,. 
padėti teisininko Prano šulo p» 
ruošta, teisėjo Alphonse Welb 
peržiūrėta, “Suauvos” išleista 
knyga —

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma *Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina Su legališko 
mis formomis

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Halsted St, Chicago 01. 60608

Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišku spauda Ir Naujienų 
angas, prašau jas siuntinėti už pridedamus doL ____

• Iš anksto be raginimo pratęsiu saro prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindainas susirašinėjimo išlaidas. Priede------------doL

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

DISHWASHER
O'HARE OFFICERS CLUB 

HIGGINS & MANNHE'M RCAD
• 694-2946 or 398-0331 ____

RENTING IN GENERAL 
N u • m o < ___ ____

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Cisero Skyriaus Valdyba 
kviečia metinį skyriaus narių 
sisirinkimą š. m. birželio 10 d. 
6 vai. vakare Šv. Antano para
pijos mažoje salėje. Darbotvar
kėje — metinės apyskaitos, vei
klos planai valdybos ir sekcijų 
Vadovų rinkimai ir kiti eina
mieji reikalai. Po susirinkimo 
įvyks teisininko Petro STAVIN- 
SKO paskaita — politinės gru
pės savąje valstybėje ir egzily- 
je. Į jų maloniai kviečiami visi 
krikščionys demokratai su šei
momis, draugais bei pažįsta
mais.

— Kelionių j Vilnių į. m. j 
Birž. 27, Liep. 25 ir Rugp. 22 
d. informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis'į Marių Kie
lę, 6557 S. Talman Ave., Chi
cago 60629, tek (312) 737 1717

— Helen Prancik iš Marqu
ette Parko susirgo. Gydosi t 
Christ Community lig 1 ii nėję, 
kam. 735-1.

Šiuo metu vyksta Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Naujiems Nariams Įrašyti 1978 

m. Specialus Vajus
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir jų draugus 

įsijungti į SLA narių šeimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvato
mis ir privilegijomis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad ir 
jie gali pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti 
pridėtinėmis apdraudomis.

★ Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUO
LAIDA nuo pirmųjų metų metiniu mokesčių.

★ Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant svei
katos.

★ Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo $1,000 
iki $5,000.

★ Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba 
$2,000.

★ Per šį Vajų galima pasirinkti sekančius apdraudų planus: 
Viso Amžiaus Mokamą apdraudę (Whole Life V-l)
Viso Amžiaus-Mokamą tik per 20 metų (20 Payment 
Life V-2)
Metų Taupomąją apdrauda (20 Year Endowment V-3) ir 
10 Metų Taupomąją apdraudę (10 Year Endowment V-X)

★ Po trijų metų nariams garantuojamos neprarandamos ap
draudų vertybės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesnių informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytų 
Non-Medical aplikacijų galima gauti pas vietinį SLA Organizato
rių ar Finansų Sekretorų. Taip pat galima kreiptis ir J Susivieniji
mo Centrą:

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

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimhno datą (mėnesį, 
dieną ir metus), tada siunčiant aplikacijas Jumt bus pranešti ap
draudų mokesčiai.

Bixnio Proga — Mieste 
BUSS. OPP. — IN TOWN

HOME WORKERS 
WANTED 

ADDRESSING & 
MAILING ENVELOPES 

For information send Self 
Addressed envelope to: 

JOYCE BUTLER 
11542 S. Vincennes Ave. 

Chicago, lit 60643
MAU4KNO3, CKK43O 7 June 6t 1978

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
tinimai nemokamai be Jokią įsipareigojimu.

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

leido tokį anekdotą. Tatp kelių 
atvažiavusių prancūzų, buvo dvi 
jaunos mokslininkės, norėjusios 
Ijsti į urvą ir tyrinėti kaukuolių 
dantis ir žandikaulius. Viena 
mokslininkė išėjo į pašlaitę ir 
dingo. Antroji bandė įlįsti į kitą 
urvą, bet nusigando ir pradėjo 
šauktis pagalbos. Ji sakosi, kad 
pamačiusi gyvatę, tuo tarpu Ve tinę mokyklą. Pažymėjimų įlei 
lykų saloje gyvačių visai nėra.
Ką ji galėjo pamatyti 
dančią pirmą dantistę, anksčiau 
nusileidusią į kitą urvą su pro
fesorium. Bet prancūzų npsupai- 
sysi. Jie nerimti mokslininkai, o 
dar nerimtesnės yra jų moksli
ninkės.

Siuntiniai J Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcMr A* 

Chicago, UI. 60632. Tol. YA

Dalia Gutierrez, Vilija Mef 
tyti. kurios kaukuolės yra še- kelytė ir Ramunė Zapustaitė 
nesnės; Nairobi Olduwai ar Ve- baigė Brighton Parko lituanis-

! WATCHMAN
willing to work any shift 6 day 
week. Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 
Steady work. Previous work rec
ord will be checked. Must read 
and write English.

R. LAVIN & SONS, ING

(Atkeltąjį 5-to_psL) 
sios šeimos išmiršta ir pasikei 
čia. Ateina kita giminė 
užkariauja.

Dabar paaiškėjo, kad 
ninkai labai susidomėjo 
salos urvais, kuriuose laidojami 
salos gyventojai. Pasirodo, kad f tai seni hotelio patarnautojai pa 
saloje kiekvieną m^tą atskrenda 
vis didesnis skaičius mokslininkų 
kurie nori nustatyti, kelintais 
metais tos kaukuolės buvo ten pa 
laidotos ir kada jos vaikčiojo 
po salą. Mokslininkai surado bū 
da iš tų kaukuolių nustatyti, ka 
da tos kaukuolės buvo gyvos ir 
kada jos buvo palaidotos. Jei
gu palauksime dar kelis metus, 
tai gal tiems mokslininkams pa
vyks nustatyti, kokia kalba tos 
kaukuolės kalbėjo, o dar vėliau 
gal galės nustatyti, ką jos sa
kė. Mes, žinoma, tų laikų nesu
lauksime, bet tuo tarpu Ameri
kos, Vokietijos, Olandijos, Pran 
cūzijos ir net Šveicarijos moks
lininkai kiekvieną metą važiuo
ja į Velykų salą su kaukuolėmis' 
pasikalbėti.

Visa nelaimė, kad tiems moks 
liniukams laikas sustoja. Jie ne
žiūri, ką gali šiandien ir tytoj 
padaryti, bet jie bando nusta-

BEST THINGS IN LIFE




