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SUIMTAS ĮTARIAMASIS 
TAKSI ŠOFERIO ŽUDIKASBEIRUTE UŽMUŠTAS ARTIMIAUSIASARAFATO PAVADUOTOJAS

AUTOMOBILYJE ĮRENGTA BOMBA UŽMUŠĖ 
KETURIS SVARBIAUSIUS TERORISTUS

BEIRUTAS, Libanas. — An
tradienio- rytą sprogusi smarki 
bomba užmušė Al Hasana Sala- 

4r

Savo laiklt Saudi Arabija bu
vo pat^' Tgąlnigiausias’ kraštas. 
Valstybės karalius Tr visa kara-

CHICAGO - Liudininkui at

KARO VADOVYBĖ NUTARĖ KLAUSYTIBACHTIARO VYRIAUSYBĖS
kurį Jas.ir Arafatas turėjo.

škame automobilyj e. Nespejo 
jis įlipti į mašiną, atsisėsti ir 
bandė užvesti, pasigirdo didelis 
sprogimas, kuris vietoje užmu
šė 20 metų veikusį teroristą Al 
Hasaną Salameih. Kartu su juo 
mašinon buvo belipą kiti ketu
ri jo glaudžiausieji bendradar- 
biai. Vieni užmušti vieteje,’ o ki~ 
-ti- sunkiai su žiesti, kad ..galėtų 
pasakyti, kas tiems vyrąnis at
sitiko.

Jie posėdžiavo su Arafatu

sumas pmigųž pagerino: gyveni - 
mo—sąlygąs-įir-Hfeugėlį -lėkio —j- 
aukštesnęš mokyklas. Šaudi A* 
rabijos karališkoji šeima dar ir 
šiandien gauną .milžiniškas su- Tį 
inas už .eksportuojamą aliejų ir 
degalus, bet krašto gyvėtoj ams 
tenka hiažytė- tų- pajamų dalis- 
Turėdamas galvoje įvykius Ira
ne, karalius Chaleb užsakė daug 
lėktuvų 'ir-įvairiu ginklų kraštui 
ginti. Gx-ventojai -privalo susi- 
spausti;, neš Saudi Arabijai rei- 
kalingi '.’pa lys moderniškiusicji 
ginklai.; - -.......

liams, 23, gyvenantis 650 AYLj 
Division, kaltinamas Naujų Mc j f 
ių naklį. piie pagarsėjusio Ga- 
beini ’ Green gyvenamu apar- : 
.tametų komplekse nužudęs j 
taksi šoferį Hennie Russo, 61, j ■? . *-kuris-buvo-frttširtttas-jh’iem- re- i 
voĮvęrio šūviais į galvą ir api-[.

’ i išbarstyli~j<> popieria.rir “pag- 
robta piniginė su $60 pinigų. 
Žudikas bus teisiamas Smurto 
teisme (Violence court).

STOGAS ĮLŪŽO. NAMAS 
SUDEGĖ

Chicagos užmiestyje Nortlr 
broc'k prekybos centre (Shcp~

ABEJOJAMA, AR MULA CHOMEINI PENKTADIE
NI GRĮŠ TEHERAN AN IR BANDYS SUDARYTI

TEHERANAS. Iranas. — Ira 
no karo vadovybė jokio perve>- 

-snio neruoš. bet glaudžiai ben- 
dradarbiaus su premjero Bach 
h'm-ę vyriausybė pa-eiškė geni 

Jis buvo sukvie-I Abas Garabagi_
.les visu ginklu viršininkus ir i- 
lakingesnius karius, žinančius 
apie dabartinę visuomeninę ir 
ekonomine padėti ir nutarė tuo 
tarpu jekio perversmo nedary-i 
ti, bet klausyti premjero Sagui 
Ba c 111 i ar o vy r i a u sybės. K a n j 
vadovybė nemato jokio reikalo/

Kambodijoje- naikina 
vietnamiečius

BANGrKOKAS, Tailandas, — 
'Kambodijoję buvusi Kimer ka
ro vadovybė.skelbią, kad pirma 
dieni keliose Kambodžos vieto
je vyko.; kruvini' .susirėmimai 
taip atsikėlusiu, vietnamiečių ir

Ne tik Al Hasan Salameih,. 
bet ir kiti terorisai antradienio, 
rytą tarėsu su pačiu Arafatu į- 
vairiais palestiniečių -jeikalaįs. 
Kokius, reiklus jie aptarė^tik. 
vienas' Arafatas galėtų-pasaky
ti, kas jiems labiausiai rūpėpė- 
jo. Pats Arafatas negalėjo iškę
sti ir paskelbė, k'adfjžįivo pats Kimer kariuomenės dalinių. Ki- 
artimiausias jo !terKtradarbis,.lmer karoJdaliniai,’./dažniausiai 
kuris buvo labąi genai informuo-į vadovaujami-labai- žiaurių Rini
tas apie pačius svarbiausius pa-!jos koitiąhištyč-k’eliosė- vietose 
lestini.ečių. nekalus? Paaiškėjo,Į užpuolėę ^iSr-ovūšfeš.. kc’munis- 
kad AU Hąsan SĄferiiėžh buvo; tu&. ir j^ehfeąi’jų j-dalį /išskerdė, 
vyriausias palestinfečių- užpuo- Komuništįfi-’tūri' modernius tan- 
limo organizatoriu^<4iHįj Mūen. kus ir gepiis šautuvus,7 bet jie 

neturi t<y pasiruošimo kovoms, 
kokį turi - Kmij ds -Kimer grupės 
kariaiWYi^amieciai žino. Lad 
Kambodijoje jiems stėks daug 

;kraujo pralieti; kol užvaldys vi-
Paskelbus žini<į" kad Al Hasan jsą Kambodžą? VienasWielnamo 

Salameih buvo vyriausias žydų 
sportininkų žudikas, kiekvie-

•GV- -. —i

chene išžudė- visife gabiausius
Izraelio sportinifikiiš.. -.-
- --—. . Vėd:

Manoma, kad bombą
———padėjo izraelitai —

kariškis -pareiškė, kad Kambo
džoje pralaimėjo pirmą karo 

nam kilo mintis, kad jo auto-j dieną, kai niekas mums nesi- 
’.................Jpriešino.mobilin galėjo' padėti izraelitai, 

seniai besrengią atkeršyti jaunų 
Sportininkų žudikams. Iki šio’, 
meto Ubano policija ir patys įsitikinusi, kad Irane veikusieji 
palestiniečiai neturi jokių duo-jCIA agentai neturėjo tikslių in- 
menų apie žmones, kurie gale-Į formacijų apie gyventojų nuo- 
tų padėti tokią galingą bombąj taikąs.
teroristų automobilyje. Pats ■•=■ -■ - ■ —=»— —
Arafatas, .neturėdamas duome-1 
nu, paskelbė, kad tai yra Izra j 
elio ar Libano sionistų darbas- 
Izraelis apie šį reikalą dar nie
ko nepaskelbė. Kiekvienam izra-} 
elitui smagu, kad buvd nužudy-j 
tas teroristas, atėmęs gyvybę!
11 geriausių Izraelio sportinin-1 
kų. Palestiniečiams pavyko pa-j 
bėgti iš nusikaltimo vietos, bet j 
jie negalėjo išvengti pasipikti-i 
nusiu žmonių keršto, v

Saudi Arabijoje nuotaikos
keičiasi

— Amerikc’s vyriausybė yra

ing Place) pastato dėl perdaug 
sniego stogui įlūžus, kilo gais
ras, kuriame sudegė 4 parduo
tuvės ir jū eilėje’sudegė vaisti
nė ir grožio salionas. prie kurio 
stovėdama viena moteriškė la 
bai jaudinosi. Su užuojauta, pa
klausta, ar kas iš artimųjų 
degė, moterėlė; rodydama į
iioną. sušuko: ‘‘Ten dega mano 
pagražinimo vaistų receptas"!“.

daryti perversmo, jeigu Bach- 
tiaras bendradarbiauja su par
lamentu ir laikėsi konstitucijos.

su
są-

CODY IŠVYKO Į SANDO-
MINGO

Chicagos katalikų arkivysku
pas' kardinolas Jonas Rodis iš
skrido į Santo Domindo salą - 
Ė>dm i iiį nk onųė Rėš pūbl i kąt kur 
su visais U.S. Romos; katalikų 
kardinolais laukia pasitikti al- 
skendant popiežių Joną Paulių 
II, kuris ketvirtadienį'laikys mi 
šias SantoI Domingo katedroj e, 
kur yra palaidotas, pripažintas
Amerikos atradėjas 
Kolumbas.

— Buvęs prez. Gerald Ford 
yra įsitikinęs, kad Warren ko
misijos pranešimas apie prez. J. 
Kennedy nužudymą yra pats tik 
sliausias.

— Mula Chomeini įsakė Ira
no žibalo darbininkams prisla 
bdyti žibalo' gamybą.

kalendoRėlis

Sausio’ 24: Pranciškus, Gaivi-’ 
lė, Damilė, Rainis, Ardaugas.

Saulė teka — 7:11, leidžiasi
— 4:34. ’

Šaltas, -snigs.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas George Mea
ny antrą kartą kalbėjosi su prezidentu Carteriu. Atrodo, 
kad šį kartą prezidentas įtikino darbininkų vadą, kad 
neverta kelti algų aukščiau 7%. George Meany patarė 

tnejai^ya§kyti/-bet žiūrėti ir krašto reikalų., o. otų į, Aė

■ -’•‘Žiema'^Kalifornijoje. Žemutinėje Kalifornijoje 
suomet būdavo šilta, bet, kaip matote, ten iškrito -v,, 
nors jie neilgai ten laikėsi.PREZIDENTAS CARTERIS PA<YRt DAUGIAU PINIGV KRAŠTO APSAUGAI :
Iš VALDIŠKOS TARNYBOS ATLEIS DAtlG NE

REIKALINGOJ DARBININKŲ. SUMAŽINS PA- 
,.f t ŠALPAS

Biudžetas duos
darbo kongresui

’WASHINGTON t). C. — Pre
zidentas - Car! e ris vakar paskel
bė ateinančiu jjietlį valstybės 
biudžetą, iš kurio -htatyti. kad 
prezidentas paskyrė krašto ap
saugos reikalams 123 bilijonus 
doleriu. Niekad JAV neišleido 
tokių dideliu sumų krašto ap
saugos reikalamas, kiek rengia
si išleisti ateinančiais metais. 
Pats prezidentą pareiškė, kad 
būtinai reikia sustiprinti JAV 
apsaugas, bet taip pat reikia 
sustiprinti moderniais ginklais 
ir šiaurės Atlanto valstybių ap
saugas. Europos valstybės yra 
pasiruošusios gintis, bet jos ne
turi priemonių. Prieš naujus so. 
vietų ginklus europiečiai galės 
gintis tiktai tuo atveju, jeigu 
Amerika jiems padės.

Prezidentas sumažins 
daug darbų-

Prezidentas pareiškė, kad vy
riausybė bus priversta atlesti 
visą eilę valstybės tarnautojų, 
kurių darbas nėra esminis. Vy
riausybė rengiasi uždaryti ke
lias kareivines,- kurių naudoji
mas nėra būtina. Iki šio meto 
jos buvo reikalingos, liet dal>ar, 
naudojant naujesnius ginklus, 
senos priemonės tampa bereik
šmėmis. Apie biudžtą dar teks 
kelis kartus kalbėti, bet šian
dien visi apgailestauja, kad pro
jektuojamas biudžetas turės 30 
bilijonus dolerių daugiau išlaį- 
■dų, negu pajamų. Vyriausybė 
.bus priversta skolinti pinigus iš 
bankų;-kad gąĮėtiąi atlikti ; Užsi
motas pardifis^^f c*-.*";'"

buvo 
mula

Tyrinėjimams prašo 
J dauęiau pinigu____

j _ WASI11NGTON D.('.. - ’> 
įdenlas. kongreso atstovai 
-sltninkai ir kariai—priėjo išva- 
I dcs. kad mokslo tyrinėjimams 
I reikia skirti daugiau pinigų- Iki 
šio meto Amerikos mokslininku 

I buvo padarę didelę pažangą į- 
vairiose elektronikos sritys.?.

i Visiems buvo aišku, kad rusams 
dar teks gerokai piprakaituo'i, 
kol jie mokslo srityje padeki 
amerikiečius. Tam—tikros—lyi i- 
nėjimų rūšys buvo apleistos i? 
nekreipta į jas reikalingo ’dėme
sio’. Dabar jau atėjo metas š’oje

mok ■

labai 
ir padėti 

sudaryti islamiška

jimams reikalingas sumas tuo 
tarpu teks padidinti bent 13'. . 
Jeigu bus reikalo, tai vyriausy-

giau pinigų mokslinimas 
sėjimams.

PRAŠOMA NEPAMIRŠTI
PALESINTI PAUKŠČIŲ 

CHICAGO. Chicagos Moks

Paskutinėmis dienomis 
pasklidęs gandas, kad 
Chomeini į; penktadieni t x 
norėtų grįžti į Iraną 
iraniečiams
respubliką. Mula Chomeini įsi
vaizduoja. kad be jo patarimo 
jokia vyriausybė nepajėgs tvar
kyti krašto.

Irano karo vadovybė nieko 
bendro neturi su mulos Chomei“j 
ni parvykimu arba neparvykb'
mu į Teheraną, šį klausimą tiri lu Akademijos direktorius \Vil 
rėš spręsti Irano vyriausybė, va
dovaujama premjero Bachtiaro. 
Joks pašalinius. asiiLuo neluri 
teisės kaitalioti legalios vyriau- 
sybės. patarimus gali duoti kiek
vienas krašto pilietis, bet niekas 
negalį pasakyti Bachtiarui, kaip

Prezidento Carterio paskelb
tas biudžetas duos darbo' Įvai
rioms kongreso komisijoms ir j 
komitetams. Senatoriai yra su
sirūpinę savo valstijomis ir ten 
veikiančiomis įvairiomis valsty
bės įstaigomis. Jeigu senatorius 
pajėgia įtikinti prezidentą ir 
biudžeto pareigūnus, tai kar-’ 
tais planuojama uždaryti įstaiga 
paliekama, darbininkai gali ir 
toliau dirbti. Bet jeigu jam ne
pavyksta apginti savo balsuoto
jų interesų, tai jis kartais, gali 
prarasti savo atstovybę kongre
se. Prezidentas tarp pat priver
stas atsižvelgti į senatorių bei 
kongreso atstovų reikalavimus, 
nes jam reikalingas senatorių 
pritarimas.

Chicagoje tebevalo 
sniegą, nes jo daug yra

CHICAGO, Ill. — Ghicagdje 
tebevalo sniegą sunkvežiniai ir 
valdytojai, bet to sniego dar 
daug tebėra. Pairodo, kad gana 
sunku išlaikyti švarias gatves. 
Pagrindinės miesto gatvės jau 
pravalytos, autobusai ir lengvi 
automobiliai gali jas naudoti, 
liet mieste sniego dar pilna, ša
lutinės gatvės noprav^fhioja- 
mos. Vietomis gyventojai pajė
gia parsikasti, bet dar yra daug 
nepravažiuojamų miesto gat
vių, be to, , veik Įęię.kvieną die
ną ai- pikti Cįiicagoje iškrinta 
daug nąujo sniego-’; : . . c :

privalo būti keičiam i vyriausy
bė. _________

Premjerui Bachtiarui labai 
patiko gen. Garabagi pareiški
mas. Jis apramino ne tik vyriau- 

i sybę, bet ir visuonr-nės sluok- 
Isnius Kiekvienam buvo aišku, 
kad Irano kariai bet kurią va
landą gali padaryti perversmą. 
Jų žinioje yra pati stipriausieji 
valstybės jėga. Su Irano karo 

J vadovybe daugelis noriai ben- 
Jdradarbiautų. Pats premjeras 

Bachtiar bijoję karo vadų per
versmo, kai fanatiški mahome
tonai pradėjo eiti į gatves karo 
vadų uždraustu laiku >r bota 
gaiš vienas kitą mušdavo. Ira
no šijitai tokį metodą vartoja 
nusidėjusiam žmogaus kūnui 
nubausti. Dažniausiai jie prade
da lengvais botago ar bizūno 
smūgiais, o vėliau vienas kitą 
pradeda kapoti iki kraujų. Tai 
labai senas paprotys, bet Irane 
mulos jį naudoja.

Mula Chomeini jau kelis kar
tus buvo paskelbęs, Jcad jis ruo
šiasi grįžti į Teheraną ir per- 
tvarkyti vyriausylię^, bet iki šio 
inetO šio’ žingsnio Į j is nedrįso 
imtis. Dabar pačianie Teherane 
kalbama, kad šį T^nktadie:iį 
mula Chomeini nusileis Tehera
no aerodrome. Ar jjs tą pada
rys, tiktai penktadienis paro
dys. Oficialia’ intifa* yra įsakęs 
savo šalininkams Veikalauti mir
ties- Irano saeliui Rėza ls’fflile- 
vi, bet jis buvo pataręs? jiems 
kovoti prieš Bachtiąrą. Y’yrijiu 
sybės ^rohvrpi*ą<sav'{i 
rėi^tė, *Ra<F mula piri

liam J. Eeecker prašo atsi
minti laukinius paukščius, ku 
rie ilgą šaką žiemą išalky ir sti 
šalę daugelis nebeišlaiko. Jau 
po praeitos žiaurios žiemos 
daugelis "namie“ žiemojusių 
paukščių porų šių metų pava
sarį hebesiniatė lizdelius su- 
kant .o ateinanti pavasari__dėL
storos sinego dangos gal būti 
dar daugiau žiemos aukų. Al
kaniems (ir paukšteliams) vis 
kas skanu, taigi betkokie mai
sto trupiniai, o labiausiai su
permarketuose perkamų sėklų 
mišiniai juos išgelbės nuo mir
ties.

BAUSMĖ UŽ TRIJŲ SARGŲ

Livingston apskrities valst. 
gynėjas C. David pranešė, kad 
Pontiac Pataisos Centro kali
niams, kurie liepos 22 d. riau
šių dalyviams, kurie nužudė 3 
tos Įinstitucijos sargus, teis
mui prasidėjus, jis rekomen
duos mirties bausmes.

Legisla'ūia paskyrė -<387.000 
atlyginti ston apskričiui 
už Mas, susietas su byla 
tu kaliniu, kurie sumušė sar
gus ir tris jų negyvai užmušė.

Kita tiek legislatūra pasky
rė kaltinamųjų gxnybai apmo
kėti. (iynybos advokatas žada 
rėjkarŲinti teis^rej ruošti ne Li- 
rihgston apslcrityje, kadangi 
Čia esą neįmanoma gauti beša
liška teisina.

< W

minusia turės susitikti su val- 
styliės gynėju, jeigu sugris. Ar 
mulos Chomeini ir premjero 
Bachtiačo pareiškimai šiamliin 
dar galioja, paaiškės penkta
dienį. kai mulą-dJfįs pja^-isti į

B



A. PLEšKYS B4Š0 J. VENCLOVA

(R) LB TARYBOS NARIU SUVAŽIAVIMAS

Iš kur ka p yla ’šlenda me- 
galcmaniakmė (Didybės mani
ja) tendencija visus užvaldyti ir 
bausti neiaklusniucsiuis. Brzd-
frontininkų oficiozas, vienuolių 
leidžiamas dienraštis mielai 
spausdina degeneruotą žurnalis- 

di'.U, 1 -.1 dviejuose
• urnoje tar. 
■rnkų prupe- 
klaidinančiaiI 
nuomonę. A

f ru'ntininkai

t Ka vi; i
h. .rAcntu
i. uja b. 
Ls p<-;
1 Auv u tremtiniu 
člu Dievui, brzd.

rront

tą tariamą dviejų horizontų re
porterį ekspotavo j Washingto- 
ną. Gal ten bus lengviau Wash
ington© kolonijai akis mulkinti 
ir reportuoti pagal Korsakovo 
sindromą (chroniškas alhogoliu

! Šime paminiu tik dėlto, kad jūs 
Į Įgautu mėtė aiškų vaizdą apie i 
tai, kas dedasi brzd. frontinin
kų eilėse. Nieko negalima priki
šti ne brzd- frontininkų tikslams 
ir jų ideologijai. Kaip Sovietu 
Rusijos konstituciją gražia: 
skamba, bet gyvenime nevykdo
ma. Vykdoma pasalujiškai tik
tai tas, kas tarnauja brzd. fron
tininkų uzurpatoriškiems tiks
lams. kad paglemžti visus mūsų 
laisvinimo ve.ksnius į vieną vie
telę, ir kad jie galėtų kaip tas1 
dirigentas prieš koncertą su vie* Į 
nu batutu varyti 
Ne vienas mūsų 
krapšto galvą il
sia, kuo skiriasi 
ninka 
priemonėmis nuo komunistų!

į vieną toną. | 
tautietis pa-,1 

savęs paklair I 
brzd. f romi- I 

savo politine taktika iril

kmimas) Taip pašau jpar(ijo. Sovietų s.oje 
tuščių propagandos ]<• 
brzd. frontimnklų “dai- Labai r i m tas klausimas

rimo prieš Kanadoje, mums ži 
nomą, vasarą įvykusį, blogai su- 
režisuottrd;cmontč grupelės lie
tuvių dienas. "1 ikrai nevykęs 
spektaklis. Kaip žinote sesės ir 
broliai bendruomenminkai, Le- 
monto grupelė gal ir—sugebėjo. 
mulkinti Kanadiečių brolių akis, 
bet jie tapo iššifruoti kai prade- 
jo diskriminacijos akciją prieš 
kitaip galvojančią opozicinę 
JAV-LB dalį,-tai yr i mus. Kaip 
jau girdėjote anksčiau p.p. Juš
kevičiaus ir Serapino kaip mes 
ten pasireiškėme. Mūsų delega-

"herojai"' iš Lemonto- ir lengvo-
i kavalerija iš Sicero pateptii»į 

devintu- vadenru—nuo—kisėliaus 
(k'šėlius yra avižinių miltų rau
gintas. patiekalas, prieš verdant 
perplaunamas vadeniu, kad at-

su liaudies patarlę, pastebėję 
faktą. kad brzd. frontininku ide-

____________ 7______________ 4.

Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrint

vyksta, kada musų tremties or-- ūrėk Į Damoklo kardą kabanti, tingesnio jie dar
r virš tavęs ir bandyk viską at- veikti. Narių, kurie Įstojo Į (R)

negalėję nii-

Kadangi pasaulyj yra daug 
kalbų (dr. V. Mažiulis priskaito 
apie 2000 kalbų), tai atsirado 
mokslininkų, kurie, daugiau pa
siremdami istoriniais duomeni
mis, pradėjo įrodinėti, jog pa
saulyj ’kaTBoš“ atsirado iš kelių 
prokalbių, vadinasi, susidarė po 
lygenezinė kalbų kilmės hipote
zė.

Vienok dauguma kalbininkų 
bei moką’ininkų yra nuomonės, 
jog visos pasaulio kalbos kilu
sios iš vienos prokalbės (mono- 
genese), juo labiau, kaip jau 
anksčiau esame pastebėję, kad 
ir žmonija yra prasidėjusi iš vie 

į nos šeimos.

Tai gana argumentuotai įrodi- 
rssK nėjo kalbotyros tėvas prof. F. 
Maw Bopp (Ueber die Verwandts- 
JK chaft der malaiischpolynesis- 
■B chen Sprachen mit den indisch 
mm — europaeischen, 1840). Austrų 

kalbininkas prof. L___Reinisch
paskyrė net visą veigalą “Der 
einheil.iche Ursprung der Spra 

— A chen der- alten Walt”- įrodymui, 
kad visos pasaulio kalbos yra 
kilusios iš vienos kalbos. Įtiki
nančiai įrodė italų kalbininkas 
prof. A. Trombetti savo kapita-

ramybę ir taktišką laikyseną. 
Toji Lemon to grupelė koopta- 
-v-u-sį- -vieną—minkštanugarį—tmu 
tininką. aš pats esu i antininkas, 
bando galutinai uzurpuoti ir li
kviduoti mūsų laisvinimo veik, 
snius. Sustoju prie tų mūsų po
litinių tremties “fenc'menų” (iš
imties žmonės)’’ ir savo pram?

paprastą kaimietį (lietuvį) to
kias formas vartojąnt, kurias 
šiandien dėl jų senoviškumo esą 
me pripratę laikyti proistorinė- 
mis, nes jomis kitados yra kal
bėjusi mūsų protėvių protėviams 
indoeuropiečių pramotė”.

4) Žymus amerikiečių kalbi
ninkas prof. B. Dwight (27-16 ir 
113): “Language ąs ąųch... - 
beautiful piece of Divine me
chanism: contrived by Ęim vyhb 
made man and who made him "to 
speak both to Himself and to 
his followers... It (Lithuanian 
language) is the most antique 
in its forms all the living Ian 
guages of the world” — Ji ((lie 
tuvių kalba) savo formomis yra 
seniausia iš visų dabar esančių 
kalbų pasaulyj.

5) Dr. Th. Thurston (pig. Th. 
Thompson, Comparative philo
logy and Outline of Lithuanian 
Grammar, II t.): “The Lithua
nian language is very important 
in the field of comparative phi
lology, and it is regarded by re
nowned philologists as thfe key 
to the civillizatirm of n^an^id... 
Renowned philologists ha-j&įag- 
reed that the Lithuanian lafagua 
ge is not oią’y oldest language 
of the world today, But the-lan
guage -used-by Aryąns...;:From 
the linguistic evidence and an
cient writings in India and Per 
sia it is possible to assume that 
the Lithuanian language must 
have 'been written as £ar back 
as one thousand years'' Before 
the birth of Christ... The Lithua 
nian language is like an ancient

Ct'

LB ir užsimokėjo nario moke
sti, tuo tarpu, dar teeurį tik virš 
oO asmenų. Apylinkėje esą dar 
svyruojančių, kurie ateityje, be- 
abejo dar prisidės prie mūsų. 
Pradžiai Įteikė 1(10 dol. auką.

(Bus daugiau/

liniame “Liunita d’origine dėl 
linguaggio” veikale, jog visos 
pasaulio ką’.bos yra kilusios is 
vienos prokalbės. Be to, kalbi
ninkas prof. A. Trombetti suve 
dė visas pasaulio kalbas į devy
nias pagrindines kalbų grupes.

Čia tenka paminėti, jog ilgo
kai buvo tikėta, kad visos kal
bos yra kilusios iš žydų kalbos.

cijoje prieš tarptautinį komi? naujinti Kristuje.
nizmą ir mūsų tėvinės Lietuvos Į Vykdamas j polilrukų vado, 

vaujamus Kapsuko kursus Vii- 
nuje — gražu Lietuvoje, o dar 
gražiau tremtyje. Nesvarbu ką 
daro okupantai, svarbiausia, 
kad leidžia pasijausti kaip mi 
Misteriui, pagal vieną sūnelį mū
sų jaunimo organizacjos vado.

i- Na vc't, pasakys vienas mūsų

doginiai tikslai tampa demas. okupantą. Nestebėtina, kad lais-!
kuoti, keičia taktiką ir bando, virtimo veiksniai ima trupėti ir
eksportuoti, infiltruoti, taip va
dinamus Trojos arklius į mūsų 
laisvinime- veiksnius, griaunant 
juos iš vidaus. Jūs pastebėjote 
kas dedasi ALTe. kas dedasi 
VLIKe per paskutinį seimą. Ko* 
dėl aš šituos dalykus miniu, čia

skilti iš vidaus. Ir visa, lai vyk
sta dėl megalomaniakų (didy
bės manija) sergančių saujeles 
brzd. frontininkų, karjeristų. 
Aleli broliai ir sesės bendruome- 
nininkai, teisybė yra mūsų pu
sėje ir didž. JAV tauta yra su

-yra_labai tipinga bandant mū-< mumis.-------------------------------- :
su vaiskusnius susprogdinti iš vi 
dauš. Užsimaskavę kitų organi
zacijų atstovais, brzd. fronti- 
nirįkai lenda į mūsų veiksnių 
valdybas ir bando jas užvaldyti

štai du ALTos paukšteliai, 
karvelėliai skraido Įsu tariamo
mis alyvos šakelėmis ir įskren
da i brzd. frontininkų “šventą
jį narvą“, o patekęs į jų \šven-

ir; jas kontroliuoti. Ir visa tai'tąjį narvą“ jau nebeištruksi. ži-

t Ii- Visa tai miniu, kad ir pirmos! 
tk-aderierjos" pranešime. kuris-!' 
taip sugėdino Kojėlį, kad netik! 
mes (R) LB nariai, bet ir tylm-j 
čioji visuomenės dauguma su-į
prastų, kaip sunku dirbti švieti
mo ir kultūrini darbą, kada 
žvanga neapykantos ginklai, ka 
da svetimuose teismuose reikia 
kovėti dėl šantažo skundo. Tarp

Molly Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into batt!* 

-Xiring the Revolution,^he did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he wa* 

Iribed by a British bullet
Molly knew the time had come to take 

wodc in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
Ae smoke cleared, America had a 

victory and a new heroine. 
Today, when its time to take 

Jtock m their country, Americans 
buy U.S. Savings Bonds.

Savings Plan at work, a little Is set f.-om ra-h 
paycheck to buy Bonds Regularly. Adtpu^ticaly.

That way, you’re making a real invest mem in 
your future. And in America s. n\>.

So buy United States Savings Bonck.
Right from -the start it’s been an equal 

opportuuiry invuuumt

in America,
too

— Astrofizikai šiais metais 
turės daug dirbti, nes turės pro- 
go^-t>atw‘inėti-pFie-Žemės-priar -Tačiau kalbininkas-prof.--iL-Ade 

izacijos suvažiavimo—dar.-tėjusias kelias planetas?-Ameri- mng—(Die—aąlteste—Geschicchte-nrgam
dyvis, Dangis vėl vanoja fron
tą, "į Laisvę” redaktoriui Ko
jeliui medžiagos nepristigs, ne
pristigs ir siauriems su okupan
tu kooperuojanties-.... “Akira-

kos mokslininkai turi naujau- der deutschen Sprache, 1808) ir 
sias priemones planetoms tyri-{kiti įrodė, jog pasaulio kalbos 
nėti- nėra kilusios iš žydu- kalbos.nėra kilusios iš žydų-kalbos.

LIETUVIŲ KALBA

it still stands mntarfiįshed after 
many centuries ,ųf man's jong his 
tery” — žymūs kalbininksti su
tinka, jbg Rietuvių kalbą yrą se
niausia pasaulyj...;—; g—

čiars“. Užteks medžiagos ir 
“Ahenybės” Girnakaliui reorgus ■ 
kc'lioti, ir “Vilnies” Bimbai por-! 
torgui nuo Girnakalio neatsilik-j

btop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE” Use only as 
directed. The medically proven 
^,or

kitko, teismas eina gera kryp- 
timi ir aš nenoriu būti pranašu! 
save" kaime, Let man atrodo, 
kad neužilgo pamatysime gerą 
sprendimą. Mūsų apygardos, a- 
pylinkės.seniūnijos dirba pą-_ 
vyzdingai ir gerai. Tai. išgirsite 
iš jų pačių pranešimų. • j

Tendencingas ir piktas m ūsų i 
ignoravmas greitai duos ii- ap
čiuopiamų vaisių. Iki Toronto 
vadinamų dienų, mes dar ban-Į 
dėme tikėti, kad lietuvis supras! 
fietuvĮ ir ras tinkamus .kelius!

- ca.gli nesantaikas- vardan vie-j 
-nybes, vardan Lietuvos. Deja.i 

j nei brzd. from minkai, nei kai- 
-;<urie mūsų partijų likučių va
deivos nerado reikaio su mumis 

įtartis ar sueiti į kontaktą. Mes] 
»pažadame, kad mes plėsimės j 
visas puses, į Detroitą ir visur 
kitur. Mes turime žmonių visur; 
JA k ii- kai reikės reorgai pasi
rodys visur. Bus diclelis jūsų nu
sivylimas. gerbiamieji bendra- 
darbiautojai. ir tie kurie tikite 
PĄ-tais. " -■ - ’

> Daf kartą dėkoju ‘“Naiijic ] 
Nertis”, nelaba dar galiu dėkoti t 
ADirvai"" ii "laisvą jei Lietu-] 

Į vąl'", jos vitf der kažkaip] 
.^vytuoju. " j
,Zį AAgyvųują (i-Uigtuvių Ben- į
drif menė, icgy' Uttja mūsą-gar- A 

ph-rftfymfc-.sir Ja.-a bqįs ‘prezi I
i, cen ’..j vaidybos visi! 

pareigūnai ir vfsi gcl’i. dori ;e • 
«ės-ir broliai ii^luyu.i, kpin rū-, 
pi L cĮuvgš Laisvė ir Nępnklau-, 
&omy!;ė. • - . j

(■"li'cugo’-liartjaUsios1 (R)
. f.!,ra* č.urinskas' 

melais jie j !
■iPieii (|f) LB apylinke!

ii <-2goje. Pirmaisiais orgr

m ’ ’ K***-- s -;t r*--**i
-J ‘

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

A PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”; Harding’s “Back to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal.” 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled William Henry 
Harri^tCA into the White House.

This is the story: Martin Var 
Buren was running for re-election 
in 1840, backed by a Democratic, 
Party so powerful and well-organ
ized that it was generally conceded 
that his Whig opponent Willi an 
Henry Harrison, stood no chance- 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. “If Gen
eral Harrison was given a pension 
of $2,000 he would be content to 
spend the rest of his days in a. lof 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this ob
scure little paragraph and turned 
it. into a mighty tribute. Harrison 
became the “log-cabin, hard-cider 
candidate,” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the picture 
of the nigged frontier hero.

Actually, Harrison had tn in
come of >12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s con
ception of him. The Whig election 
was & hearty one. and the log-cabin 
and hard-cider became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster wa> speak
ing al a rally in Harrison’s behalf, 
be became so excited that he •£» 
ally apologized because he, himself, 
was not born in a log cabin.

The Hog-cabin, bard-cider” cam
paign became so popular tįsi Har
rison was swept into office. The 
cneer of the Democratic editor had 
acted as a boomerang and had 
achieved ths opposite of its intez> 
tion.

In more recent years, one of cos 
Vice Presridenti was publicly dubbed 
• “dgar-amoking, whiakeyxlrinking, 
evil old man”—a phrase which wort 
him many friends but not enough 
to insure bb re-election- in 
1840, a few drops of printer’s fok, 
wntatenticeany. provided a slogas 
fiiaf temed tbs tide of B

------ -

Kaip labai sena lietuvių tau
ta, taip kalbininkai lietuvių kal
bą laiko labai sena:

1) Modeminės kalbotyros tė
vas prof. A. Meillet (79-31): 
“Lietuvių kafbos pagrindinis 
bruožas krentantis į akis yra jos 
senoviškumas”.

2) Kitas garsus pasaulio kal- 
ibininkas prof. dr. H. Pedersen

(88-65): “Šiuo atžvilgiu (senu- 
: mo apraiška) nė viena iš gyvųjų 
indoeuropiečių kalbų negali su
silyginti su lietuvių kalba”.

3) Lenkų kalbininkas dr. J. 
Karjowicz (59-177): “Jos (lietu 
vių kalbos) garsai ir galūnės 
kas kart mums primena senovi
nius indų, persų, graikų, romė
nų, keltų, gotų garsus... Tai da-} 
ro aiškesnį įspūdį, kada girdi

Įžymusis pasaulio proistfirikas 
prof. J. Cuno (20-2) nuro<|^ kad 
kalbose gramatinių fornĮ§ gau
sumas darosi vis didesnį^ ir di
desnis; ' j ue daugiau jtSĮsĮ
į senovę. Reiškia, juo l^Jtia yra* 
senesnė, tuo ji sayp gramatinė
mis formomis yna; tuiįingejnė. 
Iš to sektų, kad A^ęmŽ’ir 
gramatinis kalbos, ’turtjngufeas 
buvo geriausias. Gal būt, dėl^to, 
kaip jau esame■ minėję, ka^ ži
nomas pasauli ^kalbininkas prof, 
B. Dwight tvir$no.. jog l^albž 
yra graži datis dieviškosjSąrąn- 
gos (“Language... be&utifu/l pie
ce of Divine mechanism1*), ku
ria kalbėję Dievas su kūri
niu žmogumi (“who mąįą man, 
and who made hirtf to’ speak

(Nukelta } 3 pil.) ~

For your headache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength. 
More strength than any reg
ular headache tablet. And 
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with ą 
pain reliever recognized safe

by a panel of experts, us$d aš 
directed. But Aoaein gives you 
rpore pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety yoi) 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

Extra strength with safety. That's common sense. That's Anącjfl.

■■MMMMMM!—j

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tdos 
darbus dirba. i

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolėįiu 
nariams. " Z- '

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno* tra
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu. * i į

> f * 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. «

į ■;
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment "t 

Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo prauiiaL A ’

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: ui
1 $1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams. >

SLA—kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 1 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą: _
/ ; iLITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

New York, H-Y. 10001
307 W. 30th St. X < I

Tel. (JIJ) 543-2210 - 4
JF wui II. IWH1 mi p m   NI I —  ---

J — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. Wcdueidaj-
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Verbavimas nuvažiavusių okupuotos
: i' Lietuvos aplankyti L

šifir- kaip Maskvos agentai rūbus, ir mano kūną sinnikiai 
Vilniuje verbuoja mūsų (lipu- iščiupinėjo, bet. nieko neradę, 
kus, kurie važiuoja į CkirpuOtą alstprašė Tr” pradėjo su manimi 
Lielųyą aplankyti savo giminių-mandagiai kalbėli ir pasiūlė 
ar pažįstamų. Vienas dipukas, lengvą mašiną po Vilnių pasr 
ajisilanka-s tpiš kartus okupuo
toje LJetuvoję, man jųšo laišką, 
su nų.otykią:s ir gautais pasiū
lymais,. Vilniuje. laiškas netai; 
sytas, . tik nepilnas jo tekstas, 
nes kai-kurie sakiniai išimti dėl vienas man nepažįstamas sol 
taintikrųsimictinnt. —

’’Gerb’amas Tamsta, sekda
mas visus spaudoje nesusiprati
mus ir Jūsų tiesų-gerą žodį ver
tindamas, reiškiu Jums didelę 
pagarbą ir padėką. Žinau, kad 
buvote mūsų mieste, bet aš bu
vau išvykęs negalėjau jus ma
tyti.’Tai rašau Jums laišką”.

Tris kartus buvau Lietuvoje 
patyriau labai daug žinių, ką ir miestą, 
kokią paskirtį turi atlikti siu

važinėti, draugia su tais pačiais 
agentais.

Aš sutikau su jų pasiūlymais 
ir tuojau atsirado lengva ma
šina “Volga”. Mašinoje buvo tik

M
M

H
II

£4ren?aM reiškia lietuviu kalboj renowned pbi olugists as the kry 
dangų, arba tolimosios Po y ne- to the civi’nation of mankind... 
zijos kalboj *’mata” reiškia lietu, The richest cultural heritage oi 
vių kYboj matyti, akis ir t. t.1 the Lithuanian people is their 
Tad atsirado rašytojų, pvz.. dr.; language, which represents one 
V. Bruožis (Tilžės keleivis

kams, o vienok skirtingai. Tokia 
kalba yra lietuvių ka'ba’’. Di
džiausias kalbų genijus, kaip ji 
prof. dr. A. Bezzenberger apibū 
dino, dr. G. Sauerwein (35-35) 
nustatė: “Ji (lietuvių kalba)

Šeimininkė (Tapyba)

i of the highest achievements of 
: daugelyj atvejų minties išsireiš 1885, 22 nr.), kurie tvirtino, jog all mandind .
Tkimui yra lankstesnė priemone, pirmieji žmonijos tėvai: Adomas 
i ne kaip kokia kita kalba Euro- su Ieva kalbėjo lietuviškai etc.

Tad dėl teigiamų bei vertin
gų lietuviu kalbos savybių, mo-1 Metuviai pa<itarnavo savo k?.’- 
k iininkai lietuvių kalbą nepa. | nes j-iaike daug kalbos sa.

, vybių ir išsireišėimų, kuriuos 
priešistoriniais laikais vartojo 
beveik visi Europos žmonės“.

(Bus daugiau)

i ne kaip kokia kita kalba Euro- 
Į poj, ir būtent, per savo formų 
j gausumą taip pat daug gražes
nė”. Gi garsus Australijos kal- 

j bininkas prof. dr. J. Marvan 
! (Lietuvių kalbos dvasios beieš- 
į kant. 1977), kuris i*’gą laiką ty- 
i rinėjo lietuvių kalbą, pabrėžė: 
: “Be jokios abejonės;“lietuvių kai 
; ba yra Apvaizdai ypatingai 
brangi... lietuvių kalbos dvasia 
ne tik išliko, bet yra ypatingai 
gyvastinga”.

Tokiu būdu atsirado moksli
ninku. kurie pradėjo tvirtinti, 
jog lietuvių kalba yra kabai ar
tima pirminei ka>’bai bei atsto- 

| vau j a pirmykščią kalbą:

prastai vertina:
1) Žinomas pasaulio kabinin- 

kas bei mokslininkas prof. dr. 
A. Bezzenberger:: “Lietuviu kai

1

6) Lenkų mokslininkas prof. 
S. Zajączkowski (143-11): “Su
lig mokslininkų tyrinėjimais, 
lietuviai pasitarnavo

ba savo sąskambiu ir senumu 
viršija visas modernias kalbas 
ir vaizduoja turtą ne tik lietu-' 
viu. bet ir mokslo” (plg. M. 
Aschmies. 78 d). I

2) Garsus pasaulio mokslinin-j 
kas prof. dr. I. Kant (Mielckės 
žodyno prakc/ boj): “Lietuva tu
ri būti išsaugota dė’ jos kalbos.

—Prezidentas Carteris suPkes 
leisti aslrofiz’kams išleisti Stanį 
besnes sumas, nes šie metai yra

• parankiausi kelioms planetoms 
Sarčiau ištiria.

ris, kartu su manimi sėtlo i fiui- 
šiną vienas iš agentų ir išvažia
vome į nrestą pasivr.žinėti.
Agentas, visą laiką mane kal
bino ir rodinėjo Vilniaus žyme* 
nes vietas ir vis mane gyrė, kad 
aš esu geras žmogus ir pc’pule- 
rus dypukų tarpe Amerikoje. Ji3 
apie tai gerai žinąs. i

^važinėjns po Vilniaus 
agentas man pasiūlė,

gal aš noriu išvažiuoti iš nues- 
eiaini visoki: kc-ncertininkai, fil . to į provinciją pasižiūrėti. Aš 
niu rodytojai ir kiloki “prana-1 pritariau, kad būtų malonu pa
šai”. Vilniuje, saugumo buvau i niatvti savo kraštą. Kur tik aš M. ŠILEIKIS 
labai stropiai “prižiūrimas” o. pasakiau, tai mane 
svarbiausia su gerais pasiūly- parodė man norims

nuvežė ir 
vietoves.

11. žymus pasaulio proistori- 
kas dr. I. Taylor (110-231): “Lie 
tuvių kalba tarp Europos kalbų 
turi geriausią teisę atstovauti 
pirmykščią kalbą”.

2) Istorikas prof. dr. W. Rip
ley (98-478): “Vienok lietuvių

Tik tucmsl aš supratau, kad a- menkoje esuHabar užimtas viniais-viliojiinas. Turiu daug ka 
pasakyti ir parašyti, bet prašo )gentas nori man įsiteikti ir pa- šokiais reikalais, savo speciely- 

kad neturėsiu^ laiko vesti 
pasitikėjime, ir susirašinėjimą. Agentas pakar-

L tU 
palaikytum su manimi draugys
tės ir bendradarbiavimo ryšius, 
tai galėtum kas metai nemoka
mai atvažiuoti i Lietuvą ir čia. 
nemokamai praleisti savo atos
togas, kokiam kurorte tik norė*O 7

mas paliktų ten gi minių,
saugumui nenorėdamas paken
kti tyliu. Gal ateis laikas para- 
rysiu ...

Dabar aš viską i spaudą smūl- 
k;ai parašyti negaliu, nes agen
tai supras. Aš turiu viską sura
šęs, virš šimto puslapių, jie bus 
paskelbti po manęs. O dabar 
bijau dėl ten esančiu giminių.

Agentui atsakiau, kad aš A- mane palydės iki Maskvos ma-
_no~ghninaitėroriMaskvojeTretraŠ^tfi>a_savo sudarymu yra pirmi- 
iaiko, nes už valandos išskren- ne .

ir jų!kreipti savo pusėn, kad įgyčiau bėję 
daugiau juo
simpatijų. Jis mane, karts nuo Jc’tinai man pareiškė: “Jeigu 
karto vis pagirdavo, kad mane 
daug kas žino ir Vilniuje, kaili' 
gerą žmogų dar iš buržuazinės 
Lietuvos laikų, pagal mano pro 
fesiją. Po visų mano pagyrimų, 
agentas man pasiūlė su juo už
vesti draugystės ryšius, kaijT turn, ir pasinaudotum visom

da mano lėktuvas. Taip ir pa
likau be palydos”.

Tai, va, pagal, šio laiško tu
rini, tenka manyti, kad jnūsų di
pukus, kurie taip kovoja ir v.e-Į 
da proipagandą dėl bendradar
biavimo su okupantu, tai jie ir 
naudojasi laiške agento siūle- 
mom privilegijom. Nemažai tu-

3) Vydūnas (133-46)j ^Lietu
vių kalboj glūdi senų laikų žmo 
nių ypatumų apraiškos”.

4) Amerikietis kalbininkas 
i prof. W. Whitney (137-203): 
;“The Lithuanian, on the Baltic,
retains by far most antique as-

Pirmiausia, lai inane trys a- 
geritai sulaikė, išrengė ir visus

bendradarbiavimą šū dipukais.
susirašinėjant laiškais ir kita-

4. A KISS IN THE DARK. Plk&ntiskq lr intvmitj ouuiykr.
ipraiywai, paisitl ii gyvenimo Lengvas rtilius. gyve kalba, gražiai Išleisti 
150 pal Erins $2.50.

Dr. Juvzaa a. Končius,, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo senu J q < nifr ų iii pokario metų. Vidutinio formato. 14?
ost kainuoja $2.00. “ — "y----

Dr. Juaiaa B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jo* kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4-0ū.

riangnma šią knygų yrt tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galim* įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki 
puj’ginę perlaida. ■.

1739 Beiti Hilfted Street, CMcase, HL MI83

privelegijom.
Kuomet išgirdau toki agento 

pasiūlymą, tai mane pakratė 
širirpas. Aš agento paklausiau, 
tai kuo man reikės už tai—at
silyginti, Agentas, kiek sumišo- 
patylėjo ir pareiškė: Palaikysi 
per mane glaudžius ryšius su 
“Tėviškės” draugija Vilniuje, o 
Amerikoje, dipukų, tarpe pavei
ksi kryptimi bendradarbiavimo 
su Lietuva ir dipukui tarpe vei
ksi, kad reikalinga Amerikoje 
ko plačiau organizuoti su pagal
ba Lietuvos kultūriniu rvšiu 
veikėjais ruošti meno parodas, 
koncertus ir kita. O vėliau gau
si kitus uždavinius ir nurody
mus”.i.

| “Pakol buvau Vilniuje,-tai a- 
{gentai mane neišleisdavo iš sa
vo “globos”. Dažnai susitikda
vome ir daug ko klasinėdavo iš 
dipukų gyvenimo ir veiklos. Ką,, 
agentam pasakydavau žodžiu, 
tai jie reikalaudavo tą patį pa- 
ryšti raštu. Kuomet rengiausi iš 
Vilniaus važiuoti per (Maskvą 
namo, tai Adenas iš agentų pasi
siūlė mane palydėti Į Maskvą ir 
tenai Maskvoje porą dienų pa- 
baliavoti. Tai aš pareiškiau, kad

rime ir tokių, kurie kas metai 
važiuoja į okupuotą Lietuvą ir 
tenai praleidžia ne penkias die
nas, o po keletą savaičių ir va
žinėja kur tik nori. Tai jau turil 
būti gerai nusipelnę okupantui/ 
kad gauna tokias privelegijas ir; 
dar sugrįžę skleidžia meius, kąd 
dabar sovietų Lietuvoje aukš
tas gyvenimo lygis ir visi gerai 
gyvena. Tokiem- projiagandist- 
am, reikėtų nusiimti savo ru- 
žavus akinius ir grynėjn akimis 
pažvelgti j pavergtų brolių tik
roji gyvenimą, o ne spręsti iš 
politrukų rodomo gyvenimo,

J. Kreivėnas.

MONOGENEZIN-Ė •„ 
KAEB.U KIEME'. .

5) Danų mokslininkas prof. A. 
Benedictsen - (9-41}:- -is also 
-typical for the Lithuanian lan- 
guage, that it contains a vast 
number of phonetic words for 
all imaginable sounds and mo- it vements a feature which the Lit 

’jhuanian ianguage has in com- 
r!mon with the language of most 

primitive people”.
Juo labiau, kaip kalbininkas ir 

proistorikas prof. dr. J. Korinek 
(Od indeuropskeho prajazyka, 

Bratislava, 1948, 9) priėjo išva- 
lsĮdos, jog lietuvių kalba tinka ir 

viso pasaulio kalbų lyginamajai 
kalbotyrai tyrinėti. Ir iš tikrų
jų, mes gailime rasti viso pašau 
lio kalbose žodžių, kurie ne tik 
panašiai rašomi, kaip lietuvių 
kalboj, bet turi tą pačią pras
mę, pvz., Afrikos negrų kalbose

filologijos, bet taip pat ir istori
jos mįslėms”.

3) Kalbinnkas prof. A. Senn 
(103-6): ‘‘Jie (lietuviai) gali tei 
singai didžiuotis savo kalba, ku
ri, nežiūrint savo konservatyvi- 
nio pobūdžia, yra taip pat mo
deminė, kaip mūsų pasaulis 
-modemus—Jūs galite išreikšti ir - 
nagrinėti ilietuvių kalboj—kiek
vieną dalyką, kuris reikalingas 
mūsų civilizacijai”.

4) Anglų žymus proistorikas 
ir kalbininkas prof. dr. R. Lat
ham (70-151): “Lithuanian ton
gue in the eyes of the ethnolo- 
gis. the most important langua
ge in Europe”.
—5) -Dr. Th.—Thurston—fLith. 

d&ays. 1962, 1 nr.): “The Lithua— 
nian language is very important 
in the field of comparative phi
lology, and it is regarded by1

num

Buy a car no larg er or 
more powerful than you 
need.---------------------------

Don’t be a Bom Losed

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 ral. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

. - (Atkelta iš 2 pšk)- \ • ■ 

both to- Himself and to- his follo
wers”). v ■*. '

O kalbos turtingumu kaip tik 
pasižymėjo lietuvių .kalba, kaip 
ir konstatavo. įprof. K. Bohusz 
(13-151): “Teisingai- turtinga 
kalba yra ta, kuri-..kiekvienam 
daiktui, kiekvienam. dvasiniam 
veiksmui turi atatinkamą išsi
reiškimą, nevartoja to pačio pa 
vadinimo dviem panašiems daly

pas mus

1739 Be. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. W68I
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rfiplnlmą. ------------------------ ----------------------------
>. A. J. Gusssn — DANTYS, Ju priežiūra, sveikata Ir groSs

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik----------------
Unkštais viršeliais tik —______ ___________________

Dr. A. J. Gvmn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Itaropa įspūdfl»L Dabar tik ----------------

frip riW**kytl peštu, aWurrfo* ČvkĮ «rbi nwwy •rdvri, pri« 
Miredytw kaln«* »rH»danf 50c. persiuntime

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI i 
NAUJIENOSE GALIA'.a GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO-' 

__ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
t>r. A. J. Gunen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečianaus 1906 

metu įvykiui. Jtblomkic ir Totoraičio jaunu dienu ir ausi-

-1

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kražto liirrė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis. 
Cit suminėtas knygas gailina užsisakyti Naujienose,

Soom Kspečinskit, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai splei^ 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273psL, kietais drobės virbeliais kalni 4 doL

Juozas Kipičlnskatr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Oelvio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
kuriančio ir patvariai iri kūrusio asmens istorija. Knyga ganiai illo- 
struota. 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMITMISTV PAVERGTO*-LKTUVOg 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudtkfaose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kaklas 
kalbas girdėjo ir ką Jai žmonės pasakė. £5 paL S1JG. Yra taip pat 
Jverria I anglų kalbą*

M ZolZanko, SATYRINtS NOVIlISl Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių. 199 pusL, kaina S2.

D. KuraMA KILIONt | ANAPUS GtLIŽINtS UŽDANGOS. 
toriam pastabumą neapgauna Intnaisto ir agitpropo propaganda bi 
užmasksviDiaL AM knygos paražytos lengvu, graflu rdhuml.

M. P. Pskarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pat dokumentuota istorinė studija apie Prtsų Ujsfeą- 
Kaina SX _*

Vlnoi žamalfla. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAjTfiX 
84 p«L Kaina SLBQ. * >

Ba Ir kiti laidiniai yra gaunasi
naujibnosk, its? Sm. halstid chkla&o, ftu MMI
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Taupykite dabar am®
Mane,

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

■r
-*

>

4

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

T

I

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmes.

» Naujienose yri gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Au^vsfiltyH.VilčIOnlini, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
į 2, Jurgis Baltrušaltla, ŽEMtS PAKOPOS, Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina S2.00.
% S. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. S1.50.
>4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEiNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

pslZ Kaina $3.00.
(5. Klaopa* Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
F8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
*■:?. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S livietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
l;8. Neda* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“AJCrkščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
f 9. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
į 10. Stasy* Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 pst. $3.00 
tll. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-11 Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50 
312. Petras Segate*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

Hali 92 psl., $1,00.
SIS. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00 
F14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
filff. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
18. Alfonsas Tyruelt*. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.

117. Jonas Valaiti*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.
55 psL $1.00. ’■•F

■08. Adoma* Ja*a*, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
.^orėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujiena 

rskttoe arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

5’/4%
Federaliniai patvarkymai reika

lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.
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TTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įstrigta 1W1 metri*. 421-8070
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a -wrYwy* fy* Prieš pora metų pradėtą šmeižtą nuolat kartoja, laik-
raščiui bando pakenkti ir stengiasi i'ol;uo*i iš lietuviš-

* * ko gyvenimo. Jeigu tylėsime, nesiginsime, tiesos nepa-
thi Lithuanian daily news skelbsime, tai žiauriais savo metodais jie ir toliau gi-

Daily Eiepc Sunday bj The Lithuanian N«w, Pub. co_ me. j;ns okupanto paskelbtas insinuacijas. Jie mano, kad
171* So. Kalstė Street, Chicago, III. 6060$. Telephone 421-6100

SECOND CLASS POSTAGF PAID A*I CHICAGO, ILLINOIS

km

of December 1, If77 
Subscription Rites:

xl Ciuca^o S33.UU per yeai, $18.OU per 
ox months, $10.00 per 3 months. In 
jther USA localities $30.00 per year, 
516-00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34-00 per year.

20 cents per copy

Nuo gruodžio pirmos d. 
r Dionraičio kainos:

Jhicagoje ir priemiesčiuose
metams -______
p-uiei. mėty ___
trims mėziesiams
vieaarn mėnesiui

pusei metu . 
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje 
metams  
pusei metu 
vienam mėnesiui

Užsieniuose 
metanu_
pusei metu___
vienam mėnesiui

<itose JAV vietoae:
metama_______ _

$10.00
$ 9.00
« 3.00

susitarimas jų neįpareigoja. Vieni susitarimo dalyviai 
privalo kreipti dėmesį į didžiausią lietuvių tautos prie
šą, o kiti turi teisę kanstvtis po mėšlyną ir leiski oku
pantui delnus trinti iš džiaugsmo.

Mums atrodo, kad ne tiktai “Kalbėkime atvirai”
$3300 autorius yra vyresnio amžiaus lietuvis tremtinys, kad 
rišo Ps bėgo iš nepriklausomos Lietuvos, pasipriešinęs oku-1 

pantui, kad jis baigė Kauno universitetą ir dalyvavo vi- • 
suomeniniame lietuvių gyvenim, kad porą kartų buvo 
suimtas kartu su kitais socialistais, laikytas žvalgybos 
rūsyje, Kauno kalėjime, išvežtas teismui į Šiaulius ir; ■
kentė teisės mokslų nebaigusio karo lauko teismo Pul- j KAROSAS 
kininko pasityčiojimus. Nepriklausoma Lietuva jam j __ VLIKO SEIMAS

$34.00
$18.00
I 4.00

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

Pinigui reikia fhjiti pažto Money 
$20.00 Orderiu kirtp m užiakyiau.

UTĮ £<1

huo Mas-
J18.00
$10.00

NAUJIENŲ ražtinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo 
• vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Seštadieniaii — iki 12 vai

Kalbėkime atvirai
——Nuo-šių- metų sausio 5-tos dienos spausdiname at-_ 

karpą “Kalbėkime atvirai”. Turime prisipažinti, kad 
mums nepatįkoL ta^atkarpa. Kelias savaites jr pragulė j o 
redakcijos stalčiuje, ir kelis kartus svarstėme, spaus
dinti ją, ar nespausdinti? Mums atrodė, kad laikas dar 
nepribrendo panašios rūšies atviroms kalboms.

buvo ne motina, bet pamotė, bet jis vis dėlto yra įsitiki
nęs, kad lietuviai galės geriau savo reikalus tvarkyti, 
jeigu jie išsikovos teisę patys nepriklausomai ir lasvai 
tvarkyti visus savo valstybės ir tautos reikalus.

Jis turėjo progos ne tik Lietuvoje baigti gimnaziją
ir-universitetą, bet jis turėjo kantrybės ramiai surinkti š ngumai tarp VLIKo ir Ame- 
lietuviško gyvenimo faktus, juos dokumentuoti, :----
neprimenant, kad jam pačiam teko nukentėti nuo ne- 
Ivarkosjr nuo primestos vadų ir vadukų sauvalės.

(KOMENTARAI)
“(Tęsinys)“

Iv v. . - , - Pas. karo istorine situaciją irIs čia matome kur kilo prie- . . . m, -____  . nepermane Amerkos ir bendrai 
... x,t rrz i • -— Vakarų demokrat-jų pasaulinėsvisai.rikos aekl,i- VLIKas, kaip sic- *

|kė taip tebesiekia pilnutinio Lie * 
tuvos suverenumo atstatymo, 
’-ai Amerika visos Vak. Euro-

Jis savo akimis matė, kaip keli jauni lietuviai ka- ■ 'os P^-tmio apjungimo, beku-
riai ginklą nukreipė ne prieš~di‘džiausią—lietuvių—taf
tos priešą, bet prieš daugumą balsų gavusį krašto-pre-- 
zidentą. Jis savo ausimis girdėjo, kaip grupelė fronto- 
vikų išvaikė seimą, nustūmė Į šalį se;mo imtrirt'"4’ ' 

Taip pat žinome, kad ir daugeliui nepatinka atvi-1 nįgį-erių kabinetą ir pareiškė, kad jie geriau tvarkys
ra kalba.Ji nepatinka ne todėl, kad faktai būtų netikslūs, 
bet todėl ,kad šiandien yra svarbesnių klausimų, apie 
kuriuos reikia drąsiai ir atvirai pakalbėti, šiandien 
svarbiau pakalbėtLapie tai, ką. dabar turime daryti, ne-

Mums nepatiko atkarpa ne todėl, kad joje keliami 
faktai nebūtų tikslūs ir aprašomi įvykiai Lietuvoje ne- 
būtų-vykę^MumsHkaip-ir- daugeliui, jie nepatinka, nes 
galima buvo rasti patogesnis laikas tokiems klausimams I 
kelti ir nagrinėti. Jie būtų savo vietoje, jei Lietuva jau 
būtų laisva, mes visi jon būtume sugrįžę ir rašinėtume 
savo atsiminimus.

Būtume ir toliau laikę stalčiuje “Kalbėkime atvi
rai”, jeigu mūsų trumparegiai būtų matę svarbesni!) 
klausimų, negu spėlioti, kas buvo ir ko nebuvo prieš 50 
metų, kai kiekvienam jaunuoliui jūra buvo iki kelių.

Mūsų vyresnieji priėmė Dr. Kazio Griniaus pasiū- 
llmą savo tarpe paskelbti amnestiją. Pasiūlyta užmirš
ti, ką kas rengėsi padaryti, darė ar nepadarė, bet žiū-

Lietuvoje priklauso 
kvos malonės.

Išeidamas iš tezės dr. Nemic- 
kas toje dvasioje siūlė visiems 
veiksniams išsiaiškinti Helsin- 

.... kio konferencijos nutarimų pri-ne^H?weno-1-susidariusia po ĮL _ . , J.j, . . . ., gimtį ir ^tatinkamai pasiruošti 
Madrido konferencijai.

■ Pažvelkime į dr. Nemicko iš
vadas kritikos šviesoje. Pažymė
kime visų pirmą, kad Helsinkio 
konferencijoje surašyti nutari- 
mai yra tik provizoriniai sula 
r.ma , kurie tik tuomet taps su
tartimi, kai bus palaipsniui įgy- 
vendinti tikrovėje:-Tam tiksliu 
buvo nutarta kas an*-’ m^'a- 
šaukt’ r

sign..—ų suvažiavi„;uo, uj- 
se būtų peržiūrimi n..i....m 
vykdymų pažinga. Taip reikalai 
atrodytų žvelgiant iš teisinės 
pusės. Visai kitaip dalykai atro- 

į do žvelgiant iš istorinės per- 
~prbfn~fu tokiu i ^Pek^'vosę kurią užsiminė

GRĮŽTANT
PRIE DR. NEMICKO

, , . . Nusakė bendrais bruožais šu
--------į~ ■ sidanusius priešingumus, tarp 

VLIKo ir Amerikos vedanic's po
litikos, dabar galėsime grįžt1 

dr. Nenrcko iškeltų tezių,
i . I e„ dėt . n es poli iką ir 

pasiruošimą Madrido konferen
cijai.

Dr. Nemickas, norėdamas iš
ryškinti Helsinkio kcnferencijos 
istorinę reikšmę, palygino' ją suf

pasaulinių jėgų pusiausvyros 
globaliniu mastu-

'/i repre-
i ' f

^^.cepcijas, kurios Ameri- A V 7
kai buvo ir yra svetimos, betiki 

listai. Jis savo akimis skaitė, kaip tie karių iškelti “tau- pragmatiniais sumetimais buvo 
tos vadai” ne su Lietuvos priešais Kovėsi, bet vienas ki. , imui feltajam karui baigianti3 
tam akis lupinėti ir._į_kalėjimus. siuntė, į stovyklas vare I Amerika atsisuko nuo Rytų

- Europos—nacionalistinių siekių 
/ėmimo ir likvidavo Europos 
Laisvės Komitetą.

Uždarius Lietuvos Laisvės 
Komitetą VLIKas, netekęs poli- 
' inės ir galimai materialinės 
JAV paramos, pakibo politinėje 
uštumoj. Čia glūdi pagrindinės 

VLIKo krizės šaknys, kuri tapo 
praplėsta vidujinėmis nesantai- 
komis ir plintančiu idėjiniu ski
limu naujųjų ateivių masėje. 
Vieni, matydami VLIKo ir kitų 
egzilinių vaiksnių politikos ne
sėkmes, pagauti nusivylimo ėmė 
taikintis prie Tarybinės Lietu
vos, kiti, užkieaėje' savo nepaju
dinamose pozicijose ir nekintan- 
Uaine idėjiniame nusitatyme;

Dabar bus suprantoma, kodėl 
VLIKą Helsinkio konferencija 
užklupo nepasiruošusi, nes jo 
vadovai, nuo pat savo atsikūri-___________ _ _____
mo pradžios Vak. Vokietijoje,!žmogaus teisių įgyvendinimas

valstybės nekalus, negu aukštus mokslus baigę specia-

Kada reikėjo krašto apsaugą organizuoti, tai vienas, 
viską be tvarkos palikęs, užsienin važiavo, o kitas iš už
sienio pats nuvažiavo tam pačiam priešui tiesiai i 
rankas.

Mes žinome, kad dabar ne metas šiuos klausimus 
kelti. Bet mes taip pat žinome, kad šis įsipareigojimas 
negali būti vienapusiškas. Jeigu jiems nepatinka atvira 
kalba, tai privalo suvaldyti savo politinius piemenis, 
kurie nepajėgia nustatyti faktų ir dažnai paleidžia iš 
piršto išleistas insinuacijas.

Naujienos neskelbs melų ir nesinaudos komunistų 
klastotais dokumentais. Bet jos reikalaus, kad šmeiži
kai melą ne tik apie Naujienas ir jų redaktorių, net ir 

rėti, ką kiekvienas mūsų galime padaryti didžiausiam apie Naujienų bendradarbius. Jos reikalaus piisipažin- 
mūsų tautos ir visos žmonijos priešui. Pasiūlytos am- ti prie melo, paskebto apie šmeižimą partizanų ir rei 
nestijos įstatymas buvo priimtas ir taikomas gyveni- kalaus, kad gimnazijos suole dviejų metų nei^trynęs

- - - ; ti prie melo, paskebto apie šmeižimą partizanų ir rei-
nestijos įstatymas buvo priimtas ir taikomas gyveni- kalaus, kad gimnazijos suole dviejų metų neiątrynęs 
man veik 40 metų. Bet praeitais metais okupantui nu-1 veikėjai gali išmokti skaityti enciklopedijas ir nustatyti, 
tarus pradėti kiršyti vienus lietuvius prieš kitus, jie'kada ten atsirado komunistai ir kas komunistų fronto 
sugalvojo ir paleido Į svietą visą eilę insinuacijų, melų I pusėje kovojo ir šiandien kovoja..
ir šmeižtų, kad galėtų sukiršyti vieną prieš kitą. Pro- j ‘ Kalbėkime atvirai” atkarpoje galėjo pasitaikyti 
tingesni nekreipė dėmesio Į < 
vo^acijas. 1 x „
pagražina ir pakartotinai skleidžia naujas tos provo- tys žino, o ne ką jam kiti pasakojo. Nuovados viršinin-

pat pavadinimu Baigtamuoj u 
Aktu. Kaip anuomet po Napole
ono karu, taip dabar nugalėjus 
Hitlerį ir jo sąjuhginkus, susi
rinkę nugalėtojai Helsinkio kon
ferencijoje sutarė užtvirtinti e- 
samas sienas, nepaisydami pa
vergtųjų tautų šauksmo.

Kaip Vienos Kongrese, taip 
Helsinkio konferencijoje buvo 
padarytos mažos nuolaidos ma
žųjų naudai, šiame atvejuje pa
sirašant Visuotinos žmogaus 
teisių deklaracijc’s skelbtų nuo
statų Įgyvendinimą. Pagal dr. 
Nemicko tvirtinimą, be valsty
bingumo atstatymo negali bū
ti kalbos apie žmonių teisių pil
nutini atstatymą, tuo labiau, 
kad sekau Ii klauzulė ' užtikrina 
“nesikišimą kitų valstybių Į vi
daus reikalus”. Iš to seka, kad

į okupanto skelbiamas pro- vienas kitas netiklumas. Įvykius, žinantieji visuomet ras jas, vėliau pačios aukštosios policijos vadovybės pas-
Tuo tarpu gaidukai ne tik skleidžia, bet dar vietos patikslinimams, bet turi kalbėti apie tai, ką pa- meiktus.

____ ; ■ K ; tos provo- tys žino, o ne ką jam kiti pasakojo. Nuovados viršinin- Žinokite vieną dalyką: Naujienų nesustabdysite. 
kacijos_ variacijas. Prideda tokių dalykį apie kuriuos kas galėjo žinoti, kas dėjosi jo nuovadoje, bet jis gale- Naujienos įsteigtos tiesaiskelbti. Tiesa yra galingesnė,
nieko nežino, patys nematė ir jokių Įrodymų neturi, jo nieko nežinoti apie Statkaus ir premjero machinaci- negu insimjacijos, melas ir šmeižtas.

va reikalauja pasišventimo ir aukų. Ansčiau ar 
vėliau despotu sostai griūva. Tada dar labiau 

KALBĖKIME ATVIRAI ' paaiškėja tų režimų nusikalstama veikla.
j Diktatūrinis - vadinstinis režimas nerado 

( ęsmys) 'pritarimo ir mūsų tautoje.Nepasitenkinimo įvy
Vincas Žemaitis pratarmėje J. Augustačio kiai įvairiai pasireikšdavo ir buvo rėžimo žiau-

RAŠO A. ž.

knygai: --“Dviejų pasaulėžiūrų varžybos”, tarp riai užslopinti.
kitko, taip rašo: “Knygos autorius J.Augustai-1 Įvykęs 1929 m. pasikėsinimas - atentatas
tis savo tarnybiniuose atsiminimuose davė aiš- | prieš A. Voldemarą buvo tik vienas gaivališkos 
kiai Įrodomą, nesugriaunamą vaizdą,kiek daug kovos prieš priespaudą veiksmų. Ir tik taip jį 

tenka minėti ir vertinti.nukenčia valstybės ir tautos ūkio pažanga, kai 
vadovaujamą valdžią užgrobia vienas asmuo ir 
vykdo ją be kontrolės. Tuomet vadas su savo 
patikėtiniais tampa neribotais despontais, sava
naudžiais, biurokratais, visokios pažangos stab
džiais”,

Dėl vadų ir vadukų išminties tenka prisi
minti didžiojo humanisto prof. V. Čepinskio žo
džius. Kol nebuvo suvaržyta Universiteto auto
nomija, un-te buvo suruošiamos ir viešos pas- 
kitos, Į kurias galėjo atvykti ir ne studentai. 
Prof. Čepinskis paskaitos užbaigoje pasiūlydavo 
pagalvoti — ar vadai yra vadais todėl, kad jie 
yra išmintingi, ar jie yra laikomi išmintingais

Nenoriu ir nebandau priekaištauti ar kal
tinti tų, kurie rėmė vadistinį režimą, ar tik ėjo 
su juo, nes daugelis gal tikėjo, kad tas kelias 
kraštui yra geras. Jie nusikalstamos veiklos ir 
nesuprato ir nežinojo. Vieni jų rėmė ir aukšti
no A. Smetoną, kiti A. Voldemarą, kiti ir vieną 
ir kitą. Ir išeivijoje suruošiami tų vadų pami
nėjimai, pagerbimai, statomi paminklai. Nie
kas netrukdo, niekas neprieštarauja. Suruošia
mi ir Įvairių visuomenės veikėjų pagerbimai. 
Tai demokratinės laisvės. Kiekvienas gali nu
spręsti kada ką ir už ką gerbti.

Atsidūrus tremtyje, visų politinių partijų ar
todėl, kad yra vadais.

Nesunku buvo suvokti jau tada, tuo labiau
grupių veikėjai sutarė ir Įsijungė i veiklą kovai 
prieš okupantą. Visos tos partijos vienaip ar ki-

dabar, kękia nelaimė kraštui ir tautai ir pašau- taip pasisakė už demokratinę išlaisvintos Lietu
viui yra diku tūriniai - vadistiniai režimai. Vi- vos santvarką.
sūbše kraštuose visose tautose buvo ir yra ko-j Dar būdamas Vokietijoje prof. St. Kairys-Ka
vejama prieš dik atūras, despotijas, nors ta ko- minskas sakė, kad kovoje už Lietuvos laisvę visi

yra reikalingi. Jis to nusistatymo ir laikėsi. Deja, 
jo žodžiai ne visų grupių veikėjus pasiekė. Jau ta
da viena politinė grupė (Lietuvių Frontas) pano
ro domiuoti. “Į Laisvę” 1977 m 
mantas rašo: —

“Kai tuometinė patirtis rodė, su juo susitarti 
ir bendradarbiauti nebuvo lengva”...“išėję Lietu
vių fronto vardu, atrodo, jie buvo Įsitikinę savo 
misija ir tuo, kad lietuvių laisvės kovos ir naujos 
išlaisvintos Lietuvos atkūrimo ir atstatymo klau
simu, jiems priklausys galutinis žodis Tokį jų nu
sistatymą dar 1941 m. vasarą laikinosios vyriau
sybės likotarpy prof. Zenonas Ivinskis man visi
škai aiškiai kartą pabrėžė.”. Ir toliau:—“Bendra
darbiavimo su L. F. sunkumai kilo dar ir dėl to, 
kad išaugę nepriklausomos Lietuvos autoritetinio 
režimo sistemoje, jos veikėjai patys ėmė rodyti 
totalistinių palinkimų....”

Atrodo, kad tuo jie naiviai tikėjo, kad vokie
čiai laimės karą ir padovanos “išlaisvintą” Lietu
vą jų globai ir malonei jiems valdyti. Jau tada 
daugelyje įstaigų ėmėsi pertvarkyti pagal savo 

iplanus, daug kur savavaliauti ir terorizuoti dir- 
t bančius.

Sunku patikėti, kad tie L. F. veikėjai būtų iš- 
sigydę nuo totalistinių palinkimų, pasivadindami 
L. F. Bičiuliais. L .F. B. statute rašoma, kad "L. 
F.B.: a) laikosi krikšbioniškos moralės, teisingu
mo ,teisės ir tautinio idealizmo principų, paremtų 
pilnutinės demokratijos dėsnais”. Ir kai tapda-

dr. Nemickas.

Vienos Kongreso pasėkoje ir 
čaro: Aleksandro I iniciatyva 
buvo įkurta t.v. šventoji Sąjun
ga, tikslu užtikrinti absoliutiz
mo viešpatavimą visoje Euro
poje ir bendromis jėgomis ko
voti prieš pavergtų tautų išsi
laisvinimą, konstitucinius ir re- 
v£'liucinius sąjūdžius. Tai ir bū- 
vo esminis Vienos Kongreso, is
torinis nutarimas, kai tuo tarpu 
paskirų žemių perleidimas vie
nai ar kitai valstybei, sienų iš
lyginimai, prekybinės sutartys 
ir kitkas laikytini antraeiliais ar 
šalutiniais to sutarimo aktais-

Visai priešingą vaizdą malė 
me Helsinkio konferencijoje, ka
me ne raudonas caras Brežne
vas, bet Amerikos prez. Fordas, 
remiamas Vakarų demokratijų, 
nustatinėjo istorinį kryptingu
mą ateičiai, čia sienų pripaži
nimas, kaip ir Vienos Kongrese, 
nevaidino veik jokios rolės, nes 
tiek viena tik anta pusė nėra 
pasiryžusios dėl jų pakeitimo 
kariauti.

(Bus daugiau)

mas L. F. bičiuliu, asmuo įsipareigoja: — “b) va
dovautis krikščioniškos moralės ir pilnutinės de
mokratijos principais”. Taigi pabrėžiama ir jkrjk, 

. nr. 69 Stasys Žy- ščioniškoji moralė ir pilnutinės demokratijos,tai 
'dėsniai, tai principai. Tik neaišku kaip ta pilnutiJ 
nė demokratija suprantama, koks jos' turinys. 
Kad būsima išlaisvintos Lietuvos valstybinė san- 
tvarka turėtų būti demokratinė — nutylėta.

Jei jau visų politinių partijų, grupių, sąjū
džių ar visuomeninių organizacijų pasisakoma už 
demokratijos principų taikymą veikloje ir už de
mokratinę Lietuvos valstybinę santvarką, tuo Ja-' 
biau, jei dar pabrėžiama ir krikščioniška moralė, 
ai .rodos, neturėtų būti sunku veiklą suderint* ir 

bendromis jėgomis stiprinti ir vesti kovą u i 
'uvos nepriklausomybės atstatymą.

^e'a. taip nėra. Nematyti, kad būtų vadovf - į 
jamasi krikščioniška morale ir “pilnutinės dėmi į 
-*ariios principais”. Maža grupė sąmokslinmkų į 

sakyčiau smogikai, vysto veiklą, kad galėtų nu-| 
tildyti tuos,, kurie skirtingai galvoja. Jiems laJi 
biausiai užkliūva Naujienos ir jų redaktorius.? 
Kad nutildytų Naujienas, jie bando suniekinti .p/ 
redaktorių.

(Bus dailei m v’ d
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i

labai mažas. Jų eksploatuoti ir 
*i nenaudinga. Todėl dr 
ena ^niausiu imp 

ą protėviai pardgabe

Ka vra
. uytiniu teismu, neatsižvelgda
mas Į j?4:; vaid f. Popiežius I- 
H<U*entas IV 1251 m. bule drau- 
d nią pakartojo. Jis ret nurodė 
kelią, kuriuo pagonys lietuviai 

lisiveidavo druską ir kitas pre- 
k.s. “Pagonys atsiveždavo sau

DR.UiĮ)N AS SEIB U T1S 
ilgisi V, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*56 WEST 63rd STREET 
Vai. ajHrad, 1—i popiet, 

ketvirtd. 5—7 vaL vak. 
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Rezidencijos tėlef.: 448-5545

T ALDONA GAIGALAITĖ

o 1: 
>vetur drauge su kilomi - pn kė 
mis, iškeitę į kailius, vaš ą, j.e
enus.

Iš istorinių šaltinių matome, j ginklų, drabužių, druskos ir ki- 
.ad druska, kaip ii metalo ža- tų gyvenimo reikmenų tąja upe, 
iava bei ginklai, turėjo didelę kuri yra tarp Livonijos ir Pru- 

re kšmę karų su kryžiuočių ir sijos, vietos žmonių vadinama 
Livonijos ordinais laikotarpiu, Nemunu (Mernele)”. 12(MJ—1274 
XIII—XV a. y. Dlu; 2OSilS TtoSO; 
kad Jogaila ir Vytautas, ruošda
miesi lemiamam mūšiui su kry
žiuočiais, 1410 m. ž emą suren
gė Belovežo girioje dide’ę me
džioklę. Medžioklės metu buvo 
prišaudyta šimtai s t u m b r ų, vinės jiems

® briedžių, elnių, t.
laukinių žvėrių ir prisūdyta sta
tinės mėsos “ilgam karo me
tui”.

Suprasdami druskos reikš
mę, Romos popiežiai draudė 
karų su ordinais metu parda
vinėti pagc'nims lietuviams ir 
prūsams druską, geležį ir gin
klus. 1218 m. popiežius Hono- 

~rijuš Ill kreipėsr speefalia bule kreipėsi 
į vyskupą Kristiiuną. nurody- gaikštį. 
damas, kad “pagonys neturi nei Jogaila, 
ginklų, nei druskos ir gauna žiuoėių 
juos iš kaimynt 
Popiežius įpareigojo vyskupą laišku, reikalaudamas netrukdy- 
Kristijoną įspėti aplinkinių kra-,ti prekybos Nemunu ir parduoti 
štų krikščionis ir patvarkytu Lietuvos—pirkliam s-druską. Or- 
kad jie anksčiau minėtų dalykų dino magistras 1419 m. sausio 

—nepardavinėtų—pagonims.__“Jei 7 d. rašte Vytautui atsakė, kad
reikės, —-pagrąsino popiežius, Lietuvos Didžiosios Kunigaik-

priversiu juos tai daryti baž-‘ (Nukelta į 6 psLj

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

m., vykstant didžiajam prūsų 
ir vakarinių lietuvių sukilimui 
prieš kryžiuočius, popiežius Ur
bonas IV trukdė sukilėliams 
prekiauti, gąsdindamas bažny
tiniu teisinu tiems, kas parda- 

»inklus, geležį ir 
šerną bei kitų druską, "kurių pagalba jų puo-

limas galėtų būti dar stipresnis 
Po Žalgirio mūšio, vykstant 

deryboms dėl sienų, tarp abiejų 
šalių kildavo gana stiprių prie
štaravimų. 1418—1419 m. kry
žiuočiu ordinas trukdė lietuviu 
prekybą Nemunu ir neparduo- 
davo Lietuvos pirkliams drus- 

kitų prekių. Pirkliai 
pagalbus į didįjį -kuni- 
Vytaulas, susitaręs .su 
pradėjo trukdyti kry- 

ordino prekybą Vysla,
krikščionių”. Jis kreipėsi į ordino magistrą

kos bei

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus 
nuo

ir apsivilkti teisingumo rubais, kuriais galime pasirodyti skirtingai* 
pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

I

Mažeika S/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKISGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

APIE DRUSKA DAIMID
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

(Plungis)U
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

2533 W. 71st Street

PHILLIPS - LABANAUSKAS

AMBULANC1 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIMI 
KOPLYČIAI 

■'ĮSOSE Ml ĖST ■ 
DALYSE.

Lietuvių liaudies kalboje 
k ryboje druska tiesiogine 
perkeltine .prasme turi labai tei
giamą .reikšmę. Atsivertę Didį- 

_--- umr—...------- ii lietuviu—kalbos-žodyną, ran-fienera praktikąLapęji.MOTERŲ Ilge-.,J- . . . . , .
7^52 5yth Si PZ*ET dame įvairiausių posakių, nusa 

Tel ■T’R 3-1223 : kančių druskos termini raikš-
UĘ’ISO VAL.: pirm.A anuad., trečiao. • mę. Žemės druska vadinami 
tr penkt. 2-4 ir 6-8 val- vak. Seštadie- garsūs visuomenės veikėjai, 
uiaia 2-4 vaL popiet įr: kitu laiku ’ mokslo-ir meno ciarbutojai, iš- 

pagal susi tarimą. ! radėjai ir atradėjai, liaudies
; _ ___ * _ _ ■ «revoliucijų vadovai, žymūs ka

ro vadai. Kai girdime “jo kalba

»«
DR. vy T. TAURAS
ŪYp YTOJAS iK 3^1 RUKoas

*4-

ir 
ir

1 -puaWupSDA6-PK0T£iySTAS: buvo be druskos”, suprantame
kad žmogus kalbėjo nelabai ži. gy . Specialu pagalba balome., ° J .

CV _ bupporu, ir L L
Vaj.; ir ft-8. $eštadienuū« 9—1
2850 43r4 Sh, Chicagt. K L 60629

^iaįf.; PRosp^t 8-5084

trūktų duonos ir druskos, kad 
jie visada būtų turtingi.

Druska yra būtina mūsų or
ganizmui, į kuri ji patenka dau- 

.ginusia su_ maistu. Valgomoji
druska naudojama maisto pro
duktams sūdyti ir konservuoti. 
Sūdyta mėsa, žuvis, sviestas, 
daržovės negenda ilgai, nes žū
va puvimo bakterijos.

Valgomoji druską^ arba na
trio chloridas (NaCl), gaunama 
iš druskingų ežerų ir iš akmens 
druskos telkinių, kurie susida
rė seniai išdžiūvusių ežerų vie-

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

FERlfltAUSTYMAI

•afdimii — Pilna, apdrauda
" j ŽEMA KAIRIA 
. ' R. ŽĖRĖ N AS 
i? Tel. WA 5-8063

MOVING 
y Apdraystas pfrkraustymas 

ii įvairiy artstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

■■ Tf|. 3?6-l arba 376-5996

ir i ,, ,i,

SOPHĮE ĘĄRCUS
RADIJO |E1MOS VALANDOS

Vilt* prwMmi a WOPA,

Liatuvip kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00

Vedėja Aldona Daukut 
Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 60629

f

£ “Lietuvos Aidai’
— '..KAZĖ BRAZDŽIONYTė’

Programos ved* i a

Plrmadiehiais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak.

Penktadieniais 9:30—10 vaL vak.
šeštadieniais 7—8 vaL vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, 
banga 1490 AM. •

St Petersburg. Fla., 5:30 vai. p.p.
ii WTI? stoties 1110—AM banga.

•2646 W. 7ht Street
Chicago, Illinois 60629
. Telef. 778-5374

įlodamas, ką < nori pasakyti 
“Teks daug druskos suvalgyti" 
reiškia ilgą laik'o tarpą nugy
venti, c’ jaunavedžių sutikimas 
su duona ir druska reiškia lirr 

. kėjimą, kad jiems niekada ne- i < r

skos klodų,- bet jie taip giliai, 
jog kasti neapsimoka. Minera
liniuose Druskininkų, Birštono 
ir kitų šaltinių, Baltijos jūros 
vandenyje druskos procentas

Ali • n. sausio 20 d.. 8?00 vai. ryto sulaukusi 72 metų am
žiaus. Uimusi juietuvoje, Naujamiestyje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Palįko nuliūdę: pusbrolis John Kasis ir jo žmona Ina., sesers 

sūnus Roger Suith ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
■ Lietuvoje liko pusseserė ir pusbrolis, dėtė ir teta.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį 1 vai. popiet P. J. Ridiko ko
plyčioje, 3354 So. Halsted St.

Penktadienį, sausio 26 dieną 10:00 vai, ryto bus lydimą iš koplyčios 
i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Anna Plungy-Plungienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

TĖVAS IB SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

pusbrolis, sūnėnas, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas, J. Ridikas Tel. YA 7-1911 1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

— Jei tinote asmenį*, kurie 
galėtų uiiisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems aiksime Naujienas dvi sa
vaitei nemokamai

The Well-Dressed Astronaut Of The '80s
When America’s new Space 

Shuttle orbiter enters service, 
the astronauts aboard will use 
an advanced space suit devel
oped for the National Aero
nautics and Space Admin
istration.

The two-piece suit consists 
of a flexible pants portion 
and a hard upper section. 
A permanently attached 
backpack contains the suit’s 
life- support system; the 
control unit on the chest 
regulates and monitors the 
system.

The demonstrator space 
suit, below, is mounted on a 
simulated Space Shuttle bulk
head to illustrate how actual 
suits will be stowed when

Strawberry Pie Shells ’Pleasure fRYb MODERNIŠKO* KOPLYČIOS
AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

not in use. Both its back
pack and control unit are 
mockups, but the suit itself 
can actually be pressurized.

The engineer in the photo 
is modeling an undergarment 
that will epol and ventilate 
astronauts inside their space 
suits. Excess body heat is 
removed by water circulated 
through thin plastic tubing 
woven into the garment’s 
fabric, and by oxygen carried 
through the hose-like tubes 
along the legs, arms, and back.

Because of its two-piece 
design, the new suit is easy to 
don. The entire process — 
from pants to helmet and 
gloves — takes about five 
minutes.

Chicacof
Lietuvių 
-AiMotuvių 
"irt storių 
A-Msociacijoa

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArd» 7-3401

is

b
\ •••• &

In France they are les fraises, in Italy le Fragole, in Germany 
die erdbeeren. We call them strawberries and, at the peak of 
perfection, they are truly special eating. Nothing surpasses 
Fresh Strawberry Pie! In this version, Birds Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping provides a smooth base to hold 
the jellied ripe berries. Either graham cracker crumb crust or 
pastry crust may be used —the “store-bought” kind or your own 
favorite recipe. In either case, the finished pie is scrumptious.

Pie
Few drops red food 

coloring (optional) 
baked 9-inch graham 

cracker crumb crust 
or pie shell, cooled 

cups halved fresh 
strawberries

&

Fresh Strawberry
package (3 oz.) straw

berry or strawberry
banana flavor gelatin

cups boiling water
tablespoons sugar

ntainer (4-1/2 oz.)
j-ozen whipped
topping, thawed

Dissolve gelatin in boiling water; measure 1/2 cup and chill 
until slightly thickened. Fold thickened gelatin and sugar into 
the whipped topping; add food coloring. Chill again, if neces
sary. 1 
crumb

1

1
1-2/3

2
1-1/2

rixture will mound. Line bottom and sides of 
with the whipped topping mixture, mounding 
edge. Chill. Meanwhile, chill remaining gelatin 

'cd; stir in strawberries. Spoon into the whipped 
< i crust without covering the rim around the edge, 
urnų at least 3 hows. ——

BUlKUb - VASAITIS
Cicero, ill. Phone: OLympic

PETKAS BIELIŪNAS
^48 So. CALIFORNIA AVE. Phone: L Af ay etų 3-357>

GEORGE t. RUDM1NAS
So. LITUANICA AVE. TeL: YArdi 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS

4424 WEST 69tn STREET KKpiMlc 7-12U
2314 WEST 23rd PLACE Viijink 7-8471
11023 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo- H ilia, PL >74-4411

3354 So. HALSTED STREET Phene: TArd« 7*1*1)

I - MAUJIIMM, CHICAGO 8, ILL Wednesday. Jauuarv 24. 1©79



-— Dr. K. Paut’.cn's. t*ompano 
Beach, Ela., daugeliu atveju au
komis ir savo raštais parėmė 
Naujienų leidime- Dėkui už -*10 
kalendoriaus proga. Taip pa*, 
dėkui Floridos tautiečiui, užsi
sakiusiam Naujienas vieneriems 
metams, bei pavardės prašiu
siam neskelbti.

nykštė kpanda, kurių redaktr 
rianis širdis leidžia bendratlar- 
biaritė-su Tpriešo--?<genla4»4. Ta 
K-inl.adtn hiavima, likrnnioie 
colaboravimr, vad’na beiulra- 
<lari)iavimu su tauta. Apsaugok 
Viešpatie nuo tokios “tautos’ 
mūsų tautą. Jus esate gerame 
ke’yje ir susilauksite naujų skai
tytojų ir naujų bendradarbių. 
To aš Jums ir linkiu.” Dėkui už 
laišką iš už aukų.

Steve Pratapas, Valentine 
Bcys klubo direktorius Bridge-

Stefa Rukienė iš Hot' Purto apylinkėje, išgelbėjo žino- 
Springs, Ark., atsiminimų iš Si- niM gyvybes nuo gaisro, kilusio 
biro tremties autorė, kartu su saus*0 Jh d. anksti rytą 3530 
prenumerata atsiuntė S5 auką. n^Cn -^ve- J^s iaip P^t pa

rdėjo tą gaisrą užgesinti. Apylin- 
fkės gyventojai jam yra dėk’iigi

*«

Steponus I^iuktu-^kus, 
ALTos Ciceco skvr.

sek c norius

‘T' kalbės Vriaulas Meškauskas.
Visi Cicero ir apylinkės lietu* 

’■‘viai inaIohiat kviečiami . daly- 
f ’ ’' * ‘.7 -’ va utį.

1;

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALEAPIE LRUSKĄ 

Aldona Gaigalaitė

Ona Buragaitė iš Marquette 
Parko atsiuntė dolerį per Vista 
darbuotoją Aldoną Bimienę. 
Tos apylinkės Petras Galinaus- 
kas atskiru laišku atsiuntė $3. 
Dėkui visiems.

ir tai išreiškė Bridgeport New 
laikraštyje.

(Atkelta iš 5-to psl.) 

štystės pirkliams leidžiama į- 
vežti 3 lakštus druskos, o jie 
veža dar 20 lakštu daugiau, ne-^ 
gu leidžiama. Toliau laiške ma
gistras rašė: “Kai kurias prekes i 
patogiau palaikyti čia, krašte,I 
ir uždraudę jas išvežti krašto’ 
naudai ir gerovei, tikimės, kad

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-774?

jūsų didenybė to nepalaikys per ° pasitei,,rakite.

O GERIAUSIAI ČIA

— Skaitytojas N. N. taip ra
šo.: “Matau, kad už mėnesio bai
gsis_ mano prenumerata. Ne~
laukdamas raginimo siunčiu
Jums 850 čekį. Tai už metinę 
Naujieną prenumeratą, o $17 
likutis dienraščio’ paramai. Be 
Naujienų dar prenumeruoju 
Draugą, Dirvą ir Tėviškės Ži
burius. Gaunu ir tą šlamštelį 
Gimtasis Kraštas iš pavergtos 
Lietuvos, o turėdamas laiko ir
jį paskaitau, Gaila, kad net mū-

— RIMAS STRIMAITIS iš To
ronto, Kanada, “DAINAVOS” 
ansamblio statclnoj muzikinėj 
dramoj “EMILIJA PLATERA- 
TĖ” .alliks sukilėlių vado AN
TANO STUOKOS vaidmenį a- 
biejuose spektakliose: kovo 31 
ir balandžio 1 dienomis Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. (Pr.)-

♦
t Tauragės Lietuvių klubo 

metinis narių susirinkimas į- 
vyks sausio 28 d. 2 vai. popiet 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 Si.

ST. PETERSBURG. FLA.

su garbingųjų veikėjų vaikai, 
nuvažiavę į pa vergtą Lietuvą ir 
ten “apšviesti” padlaižiauja o. 
kupantui, duodami palankius 
okupantui pareiškimus- Nors 
Naujienose nerašote apie Kata
likų Bažnybios Kroniką, bet esa- 
le tamę_ laikraštėlyje labiausiai 
puolami. Negaili Naujienų ir čio

Susirinkimas bus teisėtas, neži
ūrint atsilankiusiu nariu skai
čiaus. Po susirinkimo’ bus 
šės. (Pr).

Klubo valdyba

— Ateinančiais metais 
namai bus brangesni, nes 
džiagos pabrango.___ ,____

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

vai-

nauji 
me

Klubas išrinko naujų valdybą

Šių metų sausio 13 d. Lietu
vių klubas, St.Petersburg,Fla., 
turėjo metinį susirinkimą ir iš 
rinko naują valdybą: pirmi
ninkas Klemas Jurgėla, vice- 
pirm. Kazys Urbšaitis, sekre
torius Kęstutis Grigaitis, finan 
sų sekretorė Gražina Jasinskie 
nė, kasininkas Kazys Sabahs 
ir 7 direktoriai.
—Pareigom is—direktoriai-past- 
skirstys per pirmą posėdį.

Sekantį sekmadienį klube 
įvyko oficialus vienos valdy
bos pareigų perdavimas ki
tai.

Klubas gana sparčiai auga 
ir dabar turi 400 narių.

S-tė

pikta, nes jūsų didenybė tą pa
tį darote savo krašte”.

Popiežių draudimas pardavi- 
. T . . ... nėti pagonims lietuviams drus-Ishkę gyvi Lietuvos pohci- . . .. , , . . . „....._ ... ka ir ordino trukdymai ja įvez-ios tarnautojai, įsikūrę cika- r ,. ,v T\ L .___r  r... . . ; ti, kaip matyti is Lietuvos kunigine, 19oo m įsteigė klubą ., ,. ... ..y’J . . gaikscių susirasmenino, verteKi-ivule’. Kasmet metimuose Hetuvius ieškoti nauj ^ky_ 

klubo narių, susirinkimuose! bos kelįų Vytenis? Gedinlinas 
yra pernekama klubo valdyba. jr didiei kunigaikščiai sten- 
Šiems metams \aldyrba išrink-j gggį pasinaudoti rieštaravimais. 
ta: Algirdas Reiyytis - pirmi Livonijos ordino viduje bei pc- 
ninkas, 1228 Lloyd Ave., Lom
bard, IL. 60148, ’ tel. 627-5421,
Mečislovas Brazas — vicep.,j reikalingus daiktus per Ry&d

— sekretorius Dauguvos upe. Nuo XIV a., su-i 
Antanas Skuodžius — kasiniu- siklosčius glaudesniems santy-l 
kas ir Pranas Janulis — paren'kiams su Lenkiją druska buvo 
girnų vadovas. i atsivežama iš Veliškos ir Boch- =

Iš klubo kasos šiais metais !nios kasyklų ar Vakarų Euro- 
paskirta aukų: Romo Kalan-pos per Gdanską. Druska buvo j — 
tos paminklui ir klubo nariui:gabenama ir iš rusiškųjų žemių.j 
Paulauskui, nukentėjusiam nuo 
gaisro, po 100 dol. Lietuvos Ai mo centrai Lietuvoje buvo KauJ 
dams, Sophie Barčus ir Margu- nas 1r Vihtins. R istorinių ^elti-_____ ____
čiui radijo programaoms parern nill sužinome, kad jau XV a.jLI). Woi'.

Iš LIETUVOS POLICIJOS 
KLUBO VEIKLOS

Antanas Abraitis

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knyfnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį, 
3u juo susipažįstant ir jį 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. a,

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo rajaus 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 paplūdimių, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. tjraur

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąja talką.
. ;• s

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu įkaitytoji? reikalam* 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
RŪMAI

Lietuviu Prekvbos Rūmu na
rių: susirinkimas iwko sausio 
10 d. Dariaus ir Girėno salėje.

Susirinkimui pirmininkavo 
Vincent Samoška, sekretoria-' 
vo Rruno Gramont. Protokolą 
perskaitė sekr. B.-Gramont 
Pranešimus padarė: pirm. V. 

Samoška, B. Gramont, Adolfas 
Baliūnas, J. Bacevičius, J. 
Evans, Theodora Kuzas, Ju
lius Kuzas, Stasys Balzekas, 
dr. Fer dinandas Kaunasi ir ki-- . 4 ;
ti. Direktoriais- išrinkti: ĮV;'Sa
moška, Bruno Klemka,.-.T. Ku- 
zas, Aryto Šūkis ir Joe -Stanai- 
tis- ritmu
Naujais nariai4978 nr.;prisi

rašė 41 narys. . ; . J
Stasys Patlaba

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL SO6GI

» H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol.

Pavardė Ir vardai --------------------- --- ----- ------------------------- -----------------

• Užsakau7 Naujienas kaip dovaną savo  
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas _________________ -___

, kuris

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

f  —    -----------— ------------- I >■ »■ •> MMĮg

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus  dol.

Pavardė ir vardai

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

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites suslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adresas

pavardė Ir vardaa ---------------------------------------------- —----------------------

Adresas . ■ ■ ■■ ■■ ... ■

Registruokite savo namus,
biznius, sklypus pardavimui jau labai ŠVARUS 2 butu namas ir 
26-tus metus veikiančioj įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga

ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000-
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centrai mis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.
ŠIMAITIS REALTY 

Notary Publie 

lusurance, Income Taa 
2951 W. 63rd St T«L 436-878

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie S6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKL5TPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

, . v. .ii’ t-, MODERNUS 2 aukštu mūro namas,
j pieziaus ir imperatoriaus kQva, Įvairi apdrauda —INSURANCE ap:e S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Jr įsiveždavo druską bei kilus BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke.
’ 1 r 11 i 1 T) w *I 1 -    _ - - C 1 'T A "IT" V £2^

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago REAL ESTATE

Tel. 767-0600.

rtfcup* /rAbUHD — MALb 
Ourbfainfcv Rsikil

PRODUCTION

262-5 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

Svarbiausi druskos pardavi-

needed for O.D. and

ti, Naujienoms, Laisvai Lietu- Lose buvo įrengti sandėliai. Iš 
vai ii’ kt. laikraščiams po 
dol.
1 1974 m.klubas išleido 436 p. 
knyą “Lietuvos Policija, Įsta
tymų ir tvarkos tarnyboje”, 
kuri pardavinėjama po 8 dol., 
o dabar nupiginta iki 3 dol.

Krivūlės Narys

Please call 
628-2300

EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose *r»lt, ga
rantuotai ir sąžiningą!
____KLAUDIJUS PUMPUTIS_____

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

20 Kauno ir Vilniaus sandėlių vie
tos pirkliai išvežiodavo diuską
po visą kraštą ir~ijardavmėda-l help wanted

Darbinjnkiy Raikia

CHILD CARE WORKERS

Immediate openings 4 days, 
live-in, 3 days off.

Contact:
SISTER GORETTI

935-3434CICERO

FEMALE
D Ž ® g S I O

a—«« JR. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tih*ai 5^ p’jimčiul automobillf 

LtairilitY sperauaimas peRSlatnksnt 
Kreiptis

, *545 3c. ASHLAND AVI. 
į 5^3775

LAIKRODŽIAI Ir BRAMGUNYlfiJ

Psrdavimaa Ir Taisymas 
I£4f W3ST 69tk STRSET

Tslaf.! REprttie 7-1941

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 

' paruošta, — teisėjo Alphonse 
- Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’

vo žmanžms. Už druskos gabe
nimą pirkliai mokėjo muitą.

į Muitinės buvo valstybės pasie-J 
nyje, prie sausumos ir vandens, 
kelių, Iš jų apskaitos knygų taip! 
pat galima kai ką sužinoti apie} 
prekybą druska. Pavydžiai, 
1506 m. vien per Polocko mui
tinę buvo pergabenta 20 000 
maištu druskos.

Lietuvos Nepriklausomvbės ■
šventė Ciceroje bus minima1 Paskutiniais Žečpospolitos eg- 
vasario mėn. 11 d. 11 vai. 30?istavimo metais Lietuvos užsie;

i nio prekyba buvo glaudžiausiai 
susijusi su Prūsija. Iš Prūsijos 
buvd įvežami audiniai, druska* 
ir kitos prekės. Druska sudarė 
nuo 21 iki 25% importo. 1791 išleista knyga su legališkomis 

i m. iš Prūsijos buvo atsigabenta formomis
|67% visos įsivežtos druskos, iš: Knyga su formomis gauna 
įviso tuo metu buvo įvežama iki ma Naujienų administracijoje ] 
300 tūkst. statinių. Tarybinų is- 1739 South Halted St., Chica 1 
torikų L. Truskos ir R. Jaso ap-^ -CgOj IL 5050s Kaina 
skaičiavimu, tai sudarė apie 60 s^f^omis _ $3.90.
tūkst. tonų, arba beveik po 20 
kg per metus vienam krašte gy-į 
ventoj ui.

Iš 1413 m. Jogailos laiško or
dino magistrui sužinome, kad; 
druskos kasyklos ar pajamos iš Į 
jų, kaip ir žemė ax dvarai, buvo 
dalijamos didžiųjų kunigaikščių 
kaip beneficijos. Minėtame lai
ške Jogaila skundžiasi ordine, 
magistrui Švitrigailos elgesiu, 
nurodydamas, kad, tapęs di
džiuoju kunigaikščiu, Švitrigai
la susidujęs su tais uidikais, ku
rie pasisaką prieš uniją su Len- 

' kija ir nebeklausąs Jogailos, 
nors jis tiek daug gero yra pa
daręs. Švitrigaila “laikė mūsii 1 

; pilis ir mūsų miestus ir naudo- j 
• josi metiniu pelnu, apie 4000.

Vengrijos auksinų iš druskos 
kasyklų ir kitomis, sunkiai ap-(

min/šv. Antano parapijos sa-

Dainuos solistė Roma Mas- 
tienė, dalyvaus Irenos Smie. 
liauskienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė ‘‘Grandis” ir

Siuntiniai į Lietuvą
Ir kitu8 kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 

Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau
'įi'9727 S* Western Ave-» Chicago, m. 60643

Telef. 312 238-9787
* Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Naujienoms reikalingas

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

MAKDA NOREIEJENl 
tMS Weft SU ChJeato, III • Tet <A 

OI4*Bb Įvilrlv erekm.
MAUTAS II IVIOFOf SANAtLIU

83.00 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.

ir BEST THINGS IN LIFE

Pavardė ir vardai —----------------n — ■■. ■ . .................. .....

i . . ■ --------- --------------------------- -------- -------- . ... . . . . .

w ,bibwi '

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Cosmoj Parcels Express Corp- 
MARQU1TT1 OIFT PARCILJ MRV1CB 

1341 W. •** K, Cbk**e. III. W4M. — T*L WA 5-1777 
V. YALANTlNAI

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI ■

Graži, lengvai skaitoma
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

j Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
i skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

;aJ| Frank Zapella 
oosft w.TStn st.

GA 4-M54

STATI TAftA

IMSUBAMC^

Statę FannUfe ĮnsorancelCompany

DENTURE WEARERS
A major 

advancement ~

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.

skaičiuojamomis gėrybėmis”,1
— aiškino laiške Jogaila. Lai-į 
škas parodo, kad druskos kasy-' 
klo’s buvo laikomos vertingu 
turtu ir valdovai leisdavo juo 
naudotis savo ištikimiems šali
ninkams didikams, kaip atlygi-'

1 nimu iš valdžios iždo. Į (
Tam tikrą vaidmenį druska, ' !

'suvaidino klasių kovos istorijo-' santykiams, stiprėjo valstiečiui
- je, ypač fec’dalizmo laikotarpiu, pastangos palaikyti tiesioginius i

Dėl uruskos kidavo valstiečių ryšius su rinka. Valstiečiai sten-| 
judėjimai. Iš XVH a. pabaigos• g^si palys parduoti savo garny-1 
dogumentų matome, kad, plin- 

.tant prekiniams piniginiams' _ “s bangiau)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735 6361 

s_______________________ ___________✓
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