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— Amerikon atvažiavusieji 
lenkai tvirtina, kad karo metu 
Frank Walus nušovęs 4 len
kus.
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ANGLIAKASIU UNIJA NUTARĖ 
TURTINTI NAUJA KONTRAKTĄ

Pirmadienį dauguma angliakasių bus pasiruošusių 
leistis į tuščias kasyklas

WASHINGTON. L). C.— Iš kasyklų rajonų ateinančios žinios 
sako, kad šį kartą didelė angliakasių dauguma nutarė patvirtinti 
naują darbo kontraktą.

Unijos vadovybė imasi - prie
monių, kad pirmadienio rytą an 
giiakasiai jau leistųsi. į kasyk
las ir pradėtų darbą. Keliose vie 
tose jau anksčiau pradės dirbti.

Dar ne visi balsai pasiekė cen 
trą, bet iš 700 balsavimo vietų, 
655 vietovės jau pranešė balsa
vimo rezultatus.

Ūž naują kontraktą pasisakė . 
55,726 angliakasiai, o prieš šį 
kantraktą balsavo 42,309 bal
sai. Jeigu likusios vietos rezul
tatų nepakeis, tai už kontraktą 
pasisakė 57 % angliakasių, o 
prieš pasisakė 43%.

Unijos vadovybė skaito nau
ją kontraktą patvirtintą ir ruo
šia darbininkus pirmadieni leis
tis į kasyklas it pradėti dar- 
bą^

Naują kantraktą pasirašys
šeštadienį
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TRUMPAI 1$ VISUR

— Tapytojas Gardner Cox ti
kėjosi gauti už Henry Kisinge- 
rio portretą $2,000, bet gaus 
tiktai už dėtas arbo valandas ir 
dažus, nes Kisingenui nepatiko 
jo pieštas paveikslas.
—Michigano demokratas kong

rese Charles C. Diggs turės aiš
kintis teisme dėl pasisavinimo 
101,000 dolerių, šis juodžių va
das mokėjo tarnautojams algas, 
o vėliau liepdavo dalį grąžinti.

— 58 metų amžiaus lenkas 
Moniek Roznaski prisiekusiųjų 
teismui tvirtino, kad jis savo 
akimis matęs, kai Frank Walus, 
būdamas nacių uniformoje, nu
šovė žmogų.

—165 prancūzų parašiutinin
kai penktadienį atskrido į Liba
no . dm ark arijos zoną.

— Pietų Libano demarkaci-

Kariai bandė 
nunuodyti Ab Bhutto

LAHORE, Pakistanas.— Na- 
suratė Bhutto, kalėjime laiko
mo premjero Ali Bhutto žmona, 
išėjusi iš kalėjimo pareiškėjcad 
Pakistano karo vadai norėję nu
nuodyti josios vyrą. Jie norėjo 
sudaryti įspūdį, kad josios vy
ras, negalėdamas pakęsti sušau 
dymo, nutarė nusinuodyti. Kalė 
jime savo vyrą lankanti žmona 
patyrė, kad toks sąmokslas bu
vo suruoštas, bet jis nepavy- ’ 
ko. —

Buvusio premjero draugai ir J°s zoną saugos 4,000 Jungtinių 
šalininkai laiku įspėjo Bhrutto, karių.

jime duodamas maistas yra už
nuodytas. Kalėjimo sargai jam 
patarė to maisto nevalgyti. Ali 

šeštadienio ryte angliakasių j Bhutto paklausė sargų ir isven- 
unijos prezidentas Arnold Miller I gė nunuodijimo. Jis pranešė 
pareiškė, kad jis, pasitaręs su j žmonai, kad mirties nebijo, bet 
advokatais, naują kontraktą Į nuodytis jis nesirengia. Už jo 
rengiasi pasirašyti dar šešta-!mirtį visą atsakomybę turi im- 
dienį. Jis yra įsitikinęs, kad šes tis diktatorius Zia ai Huq ir ar- 
tadienio vidurį jis jau turės vi- timiausieji ji bendradarbiai, 
sus duomenis. Jam atrodo, kad 
jau turimi skaitmenys rezulta- re diktatoriui nežudyti buvusio 
tų negalės pakeisti, nes didelė krašto premjero.
angliakasių dauguma pasisakė 
už šį kontraktą.

Kasyklų savininkai įsiparei
gojo trijų metų laikotarpyje pa
kelti angliakasiams 2.40 dolerio 
atlyginimą už darbo valandą. 
Angliakasiai prastreikavo virš 
šimtą dieniL jie jau norėjo grįž
ti Į darbą.

Kalėdą oras 
Velykoms

Per Didjjį Penktadienį smarki 
audra su ledais stačiai suparali- 
žavo cenrinį Tllinojų ir dalis Io
wa, Missouri ir Indianos, o šeš
tadienio vakarui Oro Biuras pra 
našavo naujo sniego.

Dėl apledėjusiu gatvių ir ke
ltu įvyko daug automobilių ne
laimių. Vienoje vietoje — 1-57! 
plente susitrenkus 40 automobi
liams. vienas asmuo užmuštas 
ir trys rimtai sužeisti.

Velykų rytui spėjo lengvą 
sniegą ir temperatūrą truputį

Milijoną gavo 
Korėjos politikai
WASHINGTON, D. C. — Ko

rėjos pirklys,biznierius Tongsun 
Park pareiškė uždaron sesijon
susirinkusiems etikos komiteto! 
nariams, kad jis visą milijoną į 
dolerių išdalinęs paoios Korėjos, šiaurinis pa-

kraštys ledų audros. Sniego šios 
žiemos rekordas pasiekė 81.4 
inčus.

dolerių išdalinęs pačios Korėjos, 
politikams. Jis pareiškė, kad tie. 
kyšiai buvo reikalingi vyriausy 
bės vedamai politikai.

Kyšiai Korėjos politikams 
duodami su Korėjos vyriausy-j 
bės žinia. / 
vo daugiau pinigų, negu korėjie 
čiai, kaip vieni, taip ir antrieji 
Korėjos gerbūviui buvo reika
lingi.

Begino vyriausybę už nepakan
kamą paruošimą 
Libaną.

— Prezidentas 
nuo ja sustabdyti 
vimą Izraeliui.

. —, Begin tvirtina, kad Carte
ris. .pakeitė Amerikos politiką, 
tuo -tarpu sekretorius Vance 
jam pakišo Izraelio vadų paža
dą apleisti arabų žemes. Begi
nąs nenori tų žemių atiduoti ara 
bams.

įsiveržimo į

atsiskaito už savo prekes

MIAMI, Fla.— FBI ir Narko
tiku kontrolės administracijos 
agentai drauge tiria daugiau 
kaip bilijono doleriu persiunti
mo šmugelį, kokiais kėliais nar
kotiku kontrabandistai veda, 
kaip įtariama, su narkotiku tie
kėjais bei tarpininkais Europo
je, ir Lotynu Amerikoje per 
Miami bankus.

Kaip Miami News praneša, 
investigacija buvo pradėta kuo
met federaliniai agentai paty
rė, kad narkotiku kontraban
distai savo pinigus nedidelėmis 
sumomis deponuoja Miami ban
kuose ir labai greitai, neretai nė 
24 valanom nepraėjus, perveda 
i Šveicarijos, Panamos, Kolum
bijos ir kt bankus užsieninėse.

m Korėjos vynausy- rx j i • • v -----------
Amerikos politikai ga!| PrOteStllOia UHCS *• * MITCHEL VfiL GAVO 
u pinigu, negu korėjie _ ____ __  . ATOSTOGAS K KALĖJIMO

KALENDORELLS
Kovo 27: Lidija, Rupertas, Rūta, 
Aušrelė, Vinotas, Jovaras.
Saulė teka 5:46, leidžias 60S.

ginklus P Afrikai Washington. — Buvusiam J. 
A. V-bių general, prokurorui 

WASHINGTON—Grupė kon- John N. Mitchell, atsėdinčiam 
greso narių demokratų užpro bausmę už jo rolę Watergate 
testavo prieš prezidento Carte- aferoje, vėl pratęstos kalėjimo 
rio administracijos prižadėjimą, atostogos, kad balandžio mėne- 
parduoti ginklus Pietų Afri-lsį galėtų padaryti jo dešinės 
kai. šlaunies operaciją, o po operari-

Kongresmanai, jų tarpe ir Illi- jos galės prašyti vėl atostogas 
nois Cardiss CoOins ir Ralph 
Metcalfe, abudu demokratai, pa 
sakė, kad pažadėtus parduoti 
,70 ar 80 lengvuosius lėktuvus,
jgąHma lengvai perdirbti karo(chel jau bus metus atsėdėjęs ir 
arba korSkfemi rt&aJuw. ♦ galės pralyti pąroMe.

pratęsti, kol sustiprės po opera
cijos.

Atostogos įskaitomos j atsė
dėtą laiką. Birželio 21 d. Mit-

-įfi

M

DICK DURBIN
Demokratu partijos kandidatas Illinois ^gubernatoriaus ’ pavaduotojo 

pareigoms. Kartu su Mike Bakeliu, jis laimėjo pirminius rinkimus ir 
dabąr rubsiasi laimėti sprendžiamus rinkimus. Verta paminėti, kad . 
Dick Durbin motina yra • lietuvaitė. Jojo motina yra gimusi Lietuvoje, 
Jurbarke, Amerikon atvežta labai jaunutė, vos t ri j y metu. Dick Durbin 
buvo atvykęs į Chicago, aplankė lietuviu centrus ir susitiko su lietuvių 

spaudos atstovais.

ITALIJOJE PAŠAUTAS BUVĘS TORINO 
MIESTO MERAS

UZ SAVAITĖS IZRAELIO KARO JĖGOS 
SMARSUOS K LIBANO

Vance tvirtina, kad ne vienas JAV atstovas 
neragino šalinti premjero Begino

JERUZALĖ, Izraelis. — Jeruzalės dienraštis Post praeitą 
šeštadienį Įdėjo žinią, kad Alenahem Begino politikos priešai ta
riasi, kokiu būdu galima greičiau išversti Beginą iš premjero 
pareigų? Niekam ne paslaptis, kad Washingtone premjeras Be
gin nieko nelaimėje. Spaudos atstovams jis pareiškė, kad prezi
dentai Carteris yra pakeitęs JAV politiką Izraelio atžvilgiu.

Atrodo, kad opozicijai vado
vauja dabartinis karo mihiste- 
ris Hzer Weizman. Jis vyriausy
bės pasitarimu metu buvo prie* j
šingas griežtai premjero. Begi-!. bėralinė aplinkos apsaugos 
no politikai. Jis patarė vykdyti < ibta^a (EPĄ) atlikusi oro st a-

Iros tyrinėjimus visoje IIlinojaus 
teritorijoje, nustatė, kad 26 ap
skrityse — Į tą skaičių įeina vi
si 6 apskričiai, kurie sudaro 

(Chieagą su priemiesčiais—turi 
• užterštą orą dažnais atvejais 
j daugiau negu legaliai leista.

Karo mnisteris veda visus pa- į 
sitarimus su Jungt. Tautų karo 
vadu. Jis įpareigotas vietoje da 
ryti sprendimus ir spręsti, 
Libanan įžengusios Izraelio ka
ro tėgų^rivalą nadarxrti Jr ko 
atsisakyti. Karo’ministeris šeš
tadienio ryte paskelbė, kad Iz
raelio karo jėgos, įžengusios Į 
Pietų Libana ir užėmusios visas; 
Libano žemes iki Litanijos 
upės, už savaitės visai pasi-

: trauks. Atrodo, kad Jungtinių 
Tautų karo vado pažadai neįlei
sti paleistiniečių Į demarkacijos 
zoną, tenkina Izraelio karo va- 
ovybę, todėl izraelitai ir at
šauks savo karo jėgas iš Liba
no. J

anksčiau Izraelio vadų padary-j 
tus pažadus ir atšaukti iš užim
tų žemių Izraelio įsteigtas ko
lonijas. Beginąs atsisakė karo 
ministerio patarimo klausyti, 
todėl ir pateko į akligatvi.

David Kee. vienas iš 41 EPĄ 
federalinės įstaigos narių, parei 
škė, kad Illinojus yra valstija, 
kurioje rimtai laužomos oro 
švaros normos, ir per tai daro
ma žala vččfkataif TJnTfiFRFme
tų / IlTinojaus privalo pateikti 
planą, kaip mano pašalinti ter
šalus ir kad iki 1982 metų pla
nas būtų pelnai 

i tris...

Belgijoįe policijai pavyko nušauti vieną 
pramonininko Edouard Empįen grobiką

TURINAS, Italija. — Nežinomi asmenys peršovė ir sunkiai 
sužeidė buvusį Turino miesto merą Giovannį Picco. Jis priklausė 
krikščionių demokratų partijai ir kelis metus administravo šį 
svarbų Italijos pramonės centrą. Jis buvo užkluptas visai netoli 
namų, į jį paleisti keli revolverio šūviai.

Praėjus pusvalandžiui, “Rau- = 
dorosios brigados” grupės ats
tovas telefonu pranešė policijai, 
kad jis pašovė Picco.

Buvęs meras yra. geras kalbė
tojas. Jis labai.vykusiai kriti
kavo komunistų partijos vadus < Kaip vėliausi tyrimai rodo, 
ir jų vedamą darbą. j didelis skaičius Chicagos gyven

Tos pačios brigados nariai pa 
grobė buvusį premjerą Aldo 
Moro. Policijai pavyko nustaty
ti, kad šios brigados teroristi
nei grupei vadovauja Renato 
Curcio.

Chicagos lotynai 
nemoka angliškai

Tyrės kareivinėse stovėjusie- 
jL’gįnkluoti palestiniečiai neno
rėjo’klausyti prancūzų legioną 
komanduojančio pulkininko. 
Pranctfeai buvo pasiruošę šau
dyti į palestiniečius, o šie pasi
ruošė rankines granatas, bet 
Amerikon laivyno karininkas, į 
kalbąs arabiškai, nuėjo pas gin- 

{kluotus arabus ir liepė jiems 
nešauti. Vėliau arabai nuleido 
Šautuvus ir leido prancūzams 
užimti kareivines.

— Kari VValenda, 
va ikščiotoj as laba i 
vielomis, žuvo Puerto Rico sa
loje, San Juan mieste, kai ban
dė 10 aukštų aukštumoje pe
reiti ištemptą vielą. Vėjeliui 
smarkiau papūtus, jis lygsvaros 
neišlaikė, nukrito 130 pėdų ir 
vietoje užsimušė. Žuvus 78 me
tė seneliui, jo anūkas už septy
nių minučių perėjo ištemptą 
vielą. j

tojų, kilusių iš Pietinės arba Lo 
tymų Amerikos, kurie namie kai 
ba tik ispaniškai, anglų kalbos 
nemoka. Lotynų Chicagoje pri- 
skaitoma nuo 500.000 iki 750,- 
000. . \

PARYŽIUS, Prancūzija.—Pa
ryžiaus policijai pavyko nušau
ti vieną žmonių grobiką, prei- 
tais metais pagrobusį Belgijos 
pramoninką Edouard Emjien.

Praminininko grobikai susi
tarė su artimaisias gauti 30 mi
lijonu franką už pramonininko 
paleidimą. Grobikai nurodė prie 
miesčio Vai de Hame vietą, ku
rion buvo atnešti pinigai. Pary
žiaus policija nutarė grobiką su 
čiupti. Nespėjo jis pasirodyti su 
tartoje vietoje, policijos šauliai 
paleido kelis šūvius ir vietoje jį 
nudėjo. Atrodo, kad vienam gro 
būrai pavyko pasprukti, bet po
licija ttbisi jj Mruti ir suimti

{lotynų visiškai nemoka angliš
kai, 31% supranta angliškai, 
bet labai mažai; 26% šiaip taip 
angliškai supranta ir 13% ang
lų kalbą moka neblogai, o 12 
nuošimčiu labai gerai.

— įsiveržimas į Libaną sukė
lė didelius ginčus Izraelyje. Jei
gu palestiniečiai paleis raketą 
iš dešinoje Litanijos upėn kran
to į Izraelį, tai Izraelio karo jė
gos negalės jų pulti.

— Tiktai Dallas. Tex., mieste 
užmuša daugiau žmonių, negu 
Chicągpjė. Kituose Amerikos
miestuose nužudymų yrA. ^žy-lrobtas žemes, tai dabar atėjo 

lUfkM tai padaryti eBginaapre-

zidentui Carteriui parešikė, kad 
! jis nepaliks Sinajuje esančių Iz- 

retorius Cyrus R. Vance pareis-j raelio kolonijų Egipto žinioje, ir 
kė, kad nė vienas atsakingas Vai t nėra pasiryžęs likviduoti kairia- 
stybės Departamento pareigu-] me Jordano upės krante įsteig- 
naa neprasitarė ir nepasiūlė, | tas izraelitų kolonijas, 
kad būtų nušalintas Menahem ’ 
Beginąs iš premjero pareigų. 
Amerikos pareigūnai dėste Iz
raelio atstovams taikos Arti
muose Rytuose sąlygas, bet jie 
neužsiminė apie Izraelio atsto
vus. Paskleisti gandai, kad Be- 
ginui pasitarimų metu Ameri
koje, buvo pasiūlyta atsistaty
dinti iš premjero pareigų yra 
melagingi. Nei vienas Valsty 
bės Departamento ar kurios ki
tos Įstaigos atsakingas pareigū
nas tokio pasiūlymo nepadarė ir 
negalėjo padaryti, nes jis būtų 
priešingas JAV vedamai užsie
nio politikai.

Daugelis izraelitų Įsitikino, 
kad noras laikyti pagrobtas že
mes yra didžiausia taikos kliū
timi. Izraelio vadai buvo pasi
žadėję atiduoti arabams pag-

Prezidentas Carteris ir sekre
torius Vance jam priminė Izrae
lio vadų pasižadėjimus ir pra
nešė. kad kelias Į taiką bus la
bai sunkus. Reginas, išvažiuo
damas iš Washingtono. tai ži
noJ



1972 nu rudeni rusę okup. Vilniuje lietuviai stovi eileje,

pūslės

Lietuvos likimas

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Kai patys kalti esam, 
nekaltinkime šėtono

Po generolų eilė ateina 
kėlimaisi kareiviams

muolys. Daktaras vadino ‘‘Blis
ter'* (pūslė). Kokia ta liga, tai 
nė vienas gydytojas neišaiškino, 
net atrodė, lyg butų nuo manęs 
slepiama, j

NAUJUMO*, CHICAGO % ILL. - TUESDAY, MARCH 28, 1978

Gana mums mirkti čigoniš
koje baloje: persivalgyme, gir
tavime, persirūkime, tingėjime, 
apsikalbėjime ir nuolatinėse peš 
tynėse. Liaukimės vien pagirų

see us for 
financing 

AT OUR LOW RATES

lonijų raudonojoje imperijoje.
( “Ir dajwr dar TSRS tęsia savo biaurią programą, so- 

vietizuodama Lietuvą. Ji vis dar vartoja komunistinius 
metodus, areštuodama ir patalpindama kalėjimuosna 
žmones be priežasties, kankina juos kamerose, depor
tuoja juos j darbo vergų stovyklas, perkeldinėja gyven
tojus vietos į vietą ir vykdo plačios apimties pelitinius 
žudymus. Reikia priminti, kad Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių okupacinių šių dienų pąsaulip. f poetinio 
įtempimo priežasčių ir kad jis graso žmonijos taikai*.’

(Bus daugiau)

naujojo seimo uždavinių buvo išnešti rezoliuciją, kurią 
būtų kreipiamasi į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją Ta
rybą, kad Lietuva būtų paversta viena sovietinių respub
likų. Kai pataikūniškasis seimas dėl šitos rezoliucijos 
balsavo, tai raudonosios armijos daliniai stovėjo paruoš- 
tyje ir budėjo gausūs NKVD agentai šitas seimo nubal- 
savimas buvo legalios Lietuvos konstitucijos pažeidimas, 
nes tokiam sverbiam nutarimui pravesti konstitucija rei 
kalauja tautos referendumo. Seimas neturėjo teisės pa
naikinti Lietuvos nepriklausomybei

Būkime verti prisikėlimo aukos’.
Iš Lietuvos gautas raginimas

Mano žmona po Ane- 
urizino operacijos vienoje čia 
Chcagoje Igoninėje mirė. Ji tu- 
rėji kairiam šone “Abdominal 
Aneunz”. Daktaras

Abdominal aneurizma 
pavidalo išsiveržimas.

kraujagysles * ' ,

Klausimas. Didžiai Gerbiamas
Daktare,, skaitau ir pasinaudo-

tragikomedija
Kongresmanas Busbey tęsė: “Komunistai nedelsė 

su savo agresijos vykdymu. Dar nepraslinkus nei mėne
siui nuo jų kariuomenės įžengimo, politiniai TSRS agen-

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

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimą# 
____ JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. _ -

kiekvieno kito veikla, 
turi keltis vadai: ga- 

vienas

Seimas — įsakymų vykdytojas
“Naujai išrinktas seimas buvo sušauktas 1940 m. lie

pos 21 d. Jo pareiga buvo priimti visą eilę įstatymų, kurie 
jau anksčiau buvo paruošti Rusijoje ir jokios pataisos

Nuo religiškų kalbų prie 
krikščioniško gyvenimo

Žmogui žmoniškesnių tapti ir 
kitam talkinti tokiame tapime 
yra labai sunkus kiekvieno žmo 
gaus prisikėlimas. Jis atsiekia
mas tik trejopos darbus atlie
kant mūsų mažųjų atžvilgiu. 
Reikia visų pirma pajėgti vai
ką žinogiŠKai mylėti, antra — 
reikia jo elgesius riboti nuo pat 
pirmųjų dienų vaiko gyvenime 
ir trecia — reikia vaikui leisti 
augti į tikrą žmogų. Tik šitaip 
darydami mes susilauksime pri
sikėlimo aukos vertų žmonių. 
Kito kelio į mūsų prisikėlimą 
nėra, nebuvo ir negali būti.

Bet tai sunkus darbas — to
dėl vietoj tokio darbo mes už- 
siimam pasakėlėmis: — “būk 
doras, — velniui nepasiduok, 
mylėk tėvynę, nenusidėk, gra
žiai elkis...” Tokios ir panašios 
kalbos nieko gero mums neat
neša. Tą visi matom, bet vis 
vien reikiamos veiklos nesigrie- 
biam. O minžtai trejopa veikla

visi visų pirma stenkimės asme
nybe sunormalėti —vefykiškai 
gėriui prisikelti. Tada visa kita 
mums bus nesunkiai pasiekia
ma.

Pasiskaityti. Marion E. Kalk
inau: New Dimensions in Men
tal Health — Psychiatric Nurs
ing. McGraw _ Hill Book Co.

ga ir laimė, kad reta. Tai ir vis
kas.

Vienuoliktą dieną po opera
cijos mano žmona ligoninėje 
iškrito iš lovos todėl, kad lova 
ouvo neapsaugota. Ji mirė nuo 
nukraujavimo. Norėjau traukti 
į teismą ligoninę. Autopsy re- 
portas parodė, kad jos gyslos ir 
narnos “susidėvėjusios”. Visi 
sako, kad ji mirė dėl to, kad iš 
lovos krisdama gavo kraujoplū-

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas 
(Turinys)

Dekanozov sudarė valdžią

ja drumstame vandenyje. Lai
mė būtų, kad tik taip būtų. 
Tikrumoje, pats žmogus dar 
žmogumi netapęs — velykiškai 
kalbant, dar neprisikėlęs gėriui, 
yra didžiausias šėtonas. Per to
ki visa pekla verda čia ant že
mės. Todėl neklausykime tam
sybės pranašų, nors tūlas jų dė-

Daktaras užginčijo, kad kriti
mas iš lovos neturi bendro su 
kraujavimu. Būsiu Jums, dak
tare, labai dėkingas, kad paaiš
kintumėte Spaudoje plačiau apie 
aneurizmą. Rodos Jums aiškiai 
išdėsčiau, savo nelaimingą įvykį, 
iš,ankšto dėkoju. Su didžia pa
garba.

Atsakymas. —Aneurizma žo
dis lietuviškai reiškia išsiplėti
mą. Kraujo gysla, arterija iš
siplečia apskritimo pavidale: 
kiaušinio, obuolio, kumšties ar 
sviedinio dydžio. Tamstos at
vejyje išsiplėtė rutulio dydžio 
didžioji kraujo gyslą — arteri
ja vidurių srityje (aorta). Tai 
aortos aneurizmas. Aorta yra 
didžioji arterija, nešanti krau
ją iš širdies į visą kūną.

Kai sklerozė susilpnina krau
jagyslės sieneles, vienoje vietoje 
sienelė ima neatlaikyti vidinio 
ktaujo spaudimo ir ima plėstis. 
Plėtimas didėja. Išsiplėtimo vi
duje kraujas dažnai sukreša. 
Guzas ima jaustis per priešinę 
pilvo sienelę. Ta išsiplėtusi ar- 

(Nukelta į 6 psl.) >

VISI lietuviai biznieriai 
garsinkite^ NAUJIENOSE

vei. Remkime ^prisikėlusius 
dvasiškius, organizacijas, mo
kyklas, šeima, spaudą, senimą ir 
jaunimą bei visus jiems talki
ninkus. Kelkimės visi velykiš
kai ir pradėkime neraginami 
griebtis velykiškų darbų. Tik 
tada mums Velykos taps tikrai 
velykiškomis.

Išvada. Kelkimės tinkamai 
kūno ir dvasios mitybai: negali
me toliau misti atlaikomas ir 
melsdamiesi prašyti Tievo at-1 
sigręzti į mus, kai mes turime 
grįžti į J. Mes galime Dievą 
garbinti savais elgesiais visai 
neprisilaikydami įvairiopų pa
sakų. Visi vadai turi pirmiau
sia keltis savo asmenybėje — 
tada bus daug 1 engviau tvar
kytis visiems kitiems. Tik as
menybe žmoniškas asmuo pa
jėgia būti naudingas artimui ir

(rija, kiuri reikalavo, kad buvusi nepriklausoma Lietuva 
būtų priimta į Sovietų Sąjungos sudėtį kaip tarybinė res 
publika, buvo Aukščiausiosios Tarybos patvirtinta ir 
Lietuva buvo paskelbta tarybinė respublika. Netrukus 
po to legali Lietuvos konstitucija buvo pakeista viena 
standartinių sovietinių konstitucijų, kurios galioja ne- 
rusiškose sovietų respublikose.

“Gėdingas NKVD potvarkis Nr. 001223 pasireiškė 
praktikoje ir tų pačių metų birželio 13, 14 naktimis tūks
tančiai laisvę mylinčių Lietuvos n žmonių atsidūrę pake
liui į TSRS vergų darbo stovyklas",

painoka pasauliui
“Šitų politinių ir militarinių įvykių akyvaizdoje bet 

kokie abejojimai dėl bolševikų taktikos turėtų būti vi
siems laikams išsklaidyti. Kremlius mėgino apkvailinti 
likusį pasaulį, įtikinėdamas, kad komunistų invazija į 
Lietuvą ir jos okupacija sutopo su Lietuvos žmonių valia, 
bet aišku, kad visa tai įvyko tik Kremliaus valia. Tik 
Kremlius norėjo, kad laisva nepriklausoma tauta pakeis

tai 
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'žymiųjų politinių komisarų Dekanozovas buvo paskirtas 
: į Lietuvą. Pirmasis Dekanozovo uždavinys buvo suar
dyti legalią Lietuvos vyriausybę ir sudaryti naują kabi
netą, į kurio sudėtį įėjo prorusisko ir prokomunistinio 
nusistatymo žmonės. Įprastas komunistams visos val
džios pasisavinimas tuojau buvo pradėtas vykdyti prak
tikoje. Pagrindinės vietos vyriausybėje buvo pavestos ko 
mumstų simpatikams. Paprasti kriminalistai, kurie buvo 
paleisti iš kalėjimų, ir žinomi komunistų agentai bei 
NKVD žmonės, atsidūrė policijos bei saugumo ojeganų 
vadovybėje.

Rinkimai

įauki! Kristaus prisikėlimo ver
tų žmonių. Mat, reikią žmogaus 
asmenybę nuteikti gėriui nuo 
pat žmogaus amžiaus pradžios. 
Lt šitokio nusisleikimo joks pri
sikėlimas mums esti neįmano
mas. Senesnieji tokie ir paliks, 
bet reikia gelbėti jaunimas per 
tinkamą vaiko rengimą tapjti 
žmonišku jaunuoliu, štai kur 
mano ir 
Pirmieji 
na jiems s ūkinėj antis 
su kitu priešingo tikėjimo prie 
altoriaus trinantis vadinti tokią 
•’veiklą" ekumeniškumu. Eiki
te seneliams namų pamatus 
tiesti, bėkite jaunimą prasmin
gai užimti evangelikai su kata
likais — tada žmonės matys, 
kad jūs dirbate kaip reikiant. 
Nekalbėkite netiesos, būk rei
kia su kitatikiais taikytis: liau
dis niekada nesipyko su kito ti- Dievą ir artimą 
Kėjimo žmonėmis. Jūs vadai 
ožia votės 
kites. Nė vienas asmenybe žmo
niškasis niekada neniekino be
dievio ar kitaip tikinčiojo: ta 
neapykanta nienkadvasių vadų 
įkalbėta kopūstgalviams. Na, ir 
plaunasi dabar visur, ypač Ai
rijoj tiesiog už n iekus. Abie
jose pusėse ten reikia prisikė
lusio žmogaus — tik tada dabar
tinės religinės kovos ten ir kitur 
liausis. Nė iš tolo mes dar ne
sam verti prisikėlimo aukos. Vi
su pirma kelkitės “generolai”, ta 
da kelsis ir “kareiviai”.

Jūsų patarimais sveikatos ~apsaugoje surežisavo juokingus rinkimus Lietuvoje.
“Negalima buvo abejoti dėl rinkimų rezultatų, nes 

buvo tik vienas ‘‘Darbo Žmonių Sąjungos" kandidatų są- 
____ rasas. Visi tie kandidatai buvo parinkti Kremliaus parei- 

parodė gnu ir Maskvos patvirtiti. Jokiai senai tradicinei laetu- 
nuotrauką, kurioje buvo mato- vos politinei partijai nebuvo leista statyti savų kandyda
mas dideus raudonas kraujo ka- ^ų. Kiekvienas balsuojamo amžiaus pplietis turėjo eiti 

prie urnų. Balsavimų slaptumas, kuris buvo praktikuo- 
į jamas Lietuvoje, šį kartą liko paneigtas. Pritaikius'to- 

________ Į knis metodus, Sovietų Sąjunga , kuri stengėsi apdumti 
Kartą Chicago :Tri-‘ pašaliui akis dėl vykdomos savo okupacijos Lietuvoje,

Btdlvv.al tarnauja pragarui kiekvienam būtina, norint susi 
vuu įbaLmu ir p&ichoiogiškai 
teisingu kenu vma | laimėjimą. 
O L>-e»ui tarnaujame mie
godami ir vien pasakėlėmis mis 
uaim. Iz tai bedievystes tvanas 
liejasi visu smarkumu. Tikin
čiųjų kainos ne atsakančios vei
ktos visiems nusibodo. Jos pri
vedė pne didžiausios sunkeny
bės; nesutvarkyti vargšo žmo
gaus reikalai. Jam nelieka kur 
daugiau kreiptis kitur — tik pas 
bedievius. Kai pats popiežius 
jau ims skęsti bedievybės tva
ne — tai ko laukti iš visų kitų 
tikinčiųjų. Už tai tikintieji turi 
keltis žmoniškam gyvenimui, 
paliovus vien tik kalbėli apie 
gėrį, o elgtis už bedievius nežino 
aiškiau. Pasakėlėmis misdami 
prancūzai, portugalai, italai — 
tai vis katalikiškieji žmonės — 
paveda kraštą tvarkyti bedie
viams. Tai tau, žmogau, ir pri
sikėlimo šventė be paties žmo
gaus prisikėlimo. Gana mums to 
kio veidmainiavimo.

kad aneurizma yra labai reta Ii- oaryta jai palanki valdžia-

Fred Busbey, to komiteto padalinio pirmininkas, va 
dovavęs Chicagoj papildomiems Lietuvos ir kitų valsty- 
oių užgrobimų tyrinėjimams, parodė ta proga pasakyto j 
kalboj ne vien pasiryžimą kovoti už pavergtąsias tautas, 
bet ir gilų sovietinės sistemos pažinimą. Baigiant savo

DEFE>
<BOND 
RITAMI

vėtų kalnieriuką priešingai at-,dymo. Kur mūsų alvudiškieji j 
suktą, eikime su prisikėlusiu* darbai: be cigaretės, be bute- dalykuose. Prašau Jūsų paaiš 
geriu—šviesiu ir žmonišku as-į liuko, be apkalbos ir be ban- kimino, 
meniu dirbti sau ir artimui nau- j kukeno Aivudas darbais žėri 
dingų darbų. Minėtas šėtonui niekada dar čia nepraktikuotu 
suvertimas viso blogio stabdo artimui atsidavimu. Aivudas su 
žmogų nuo taisymosi. Toks mi- ! griovė mitą, būk nėra veiklos 
neto dvasiškio rašymas katali-!ten, kur nėra svaigalo, rūkalo, 
kiškoj spaudoj apie šėtoną yra’vienas kito niekinimo. Girta- 
didžiausias nusikaltimas prieš vimas šiandien yra didžiausioji 

Tai tingimo mūsiškių senuolių ir jaunuolių 
svaičiojimai, kada jis kol kas nelaimė Kelkimės visi iki vieno 

j ūs ir dabar tvarky- j be reikiamo darbo apturi pragy- nemeluotai krikščionybei, lie- 
venimą. Netolimoj ateityje to- tuvių bei vienas kito pagarbai 
kios netiesos negalės nė vienas ir paramai visame kame, kur 

j skelbti, nes žmonės bus jau tiek, tik lietuvis dirba artimo gero- 
’ prisikėlę ir taip prasilavin ę,* 
kad žinos, jog be asmenybės žmo 
gus yra daug blogesnis savais 
darbais ^už pikčiausią šėtoną. 
Taigi, pirmiausia turi keltis vi
si vadai, ypač dvasiškieji. Tik 
tada mes visi kiti pajėgsime tap-' 
ti Kristaus prisikėlimo aukos 
vertais sutvėrimais.

j --e > s

Net vienuolis dvasiškis dar 
šiandien tvirtina netiesą,būk šė
tonas surenka pasėlius ir žmo
gus badauja, būk velnias žvejo- puodais mūsiškėje spaudoje~bu- 

vę visokie reorganizuotieji ir 
“starvierai”. elkimės su šio
mis šventėmis žmoniškam dar
bui. Tada ir be visokiausių pa- 
siliaupsinimo žmonės matys ko 
esame mes visi Čiulbuonėliai 
verti. Juk, dabar nė vienas ne- 
apseiname be svaigalo ir be rū
kalo bei be vienas kito apspiau-



TREČIOJI LAIDA
1980 m. sukaks 60 metų, kai 

buvo išleista Lietuvos Karo 
mokyklos trečioji karininkų lai 
da. Tai turėdamas truputį me
džiagos, noriu jau iš anksto apie 
jų parašyti. Nes minint tos lai
dos sukaktį, gal bus reikalinga 
medžiaga. Rašydamas šį straips
nį, naudojausi 1930 m. “Kario” 
43 numeriu.

Trečioji laida buvo surinkta 
Kaune 1920 m. sausio 14 d. Ka
dangi jau buvo išleistos dvi lai
dos, tai jau nebuvo jaučiamas 
didelis karininkų trūkumas. Dėl I 4___  (
tošiai laidai mokymo programa je yra parašyta pavardė. Bet rai-Į 
jau buvo numatyta ilgesnė ir dės tokios smulkios, kad net su 
sudėtingesnė. padidinamu stiklu sunku per-

Tų metų vasarą dalis mūsir skaityti. Tai iš anksto atsipra- 
kariuomenės buvo Įėjusi į Vii-; sau, jeigu kurių pavardę netei-J 
nių. Tai vadovybė ,n u tarė i Vii- j s:ngai parašysiu. Viso yra 93 
nių iškelti Karo mokyklą ir ten; nuotraukėlės ir su jomis 
šią laidą išleisti, ši žinia labai pažinti, 
visus nudžiugino. Nes tai būtų 
pirmoji laida, išleista senojoje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Per
kelta, mokykla apsigyveno prieš
karinės Vilniaus karo mokyklos 
rūmuose, Užkrantėje. Jai daž
nai tekdavo eiti į miestą pasi
vaikščioti ir padainuoti. Tai vi
same Vilniuje — nuo Žvėryno 
ligi Aušros Vartų ir nuo Ant
kainio ligi Pilies kalno aidėjo 
skambi lietuviška daina. Deja, 
skaudus likimas nė vienam ne
lėmė laimės gauti leitenanto 
laipsnį mūsų sostinėje. Klastin
gi priešo veiksmai privertė mo
kyklą grįžti į Kauną. Š. laida 
buvo išleista Kaune 1920 m. 
spalių 17 d. Ją baigė 82 kariū
nai ir gavo leitenanto laipsnį. 
Dalis jaunųjų leitenantų, vos iš
ėję iš mokyklos, tuojau išvyko 
į ronftą. Daugeliui teko daly
vauti karštose kautynėse ties 
širvintais, Giedraičiais ir kitur. 
Bet netrukus buvo gautas iš kitų 
valstybių Įsakymas sustabdyti 
kautynes. Taip ir nepavyko kla
stingiems lenkams -atkeršyti už 
Vilniaus pagrobimą, -

Pirmojo dešimtmečio taiko- 
tarpyje, tos laidos mirė šie ka
rininkai. Ltn. A Beras žuvo 
kautynėse su lenkais ties Varvi- 
škėmis. Vyr. Itn. V. Mačiokas 
žuvo .lėktuvo avarijoje 1927 m.

Kpt. Ignas Kibirkštis susirgo 
džiova ir 1930 m. gruodžio 22 
d., turėdamas 29 metus am
žiaus, mirė Merano sanatorijoj. 
Buvo kilęs iš Dumblynės k., Du
setų vis. Tarnavo gusarų ir ulo
nų pulkuose. Baigė aukštuosius 
karininkų kursus. Be jų dar 
žinomi mirę Itn. A. Švažas ir 
Itn. A. Bendorius.

Tame “Kario*’ numeryje yra 
patalpinta Karo mokyklos vir
šininkų trečiosios laidos kariūnų 
snuiki bendrinė nuotrauka. 
Kiekvienos nuotraukėlės apačio-

Viršininkai:

Pik. ‘Itn. Tvaronas, kpt. 
kauskas, kpt. Di r man t as, 
Jankauskas, kpt. Juozaittis, kpt. 
Musteikis, kpt. Talevičius, vyr. 
Itn. Atstupėnas, Itn. Backus, Itn. 
Endziulaitis, H n. Kepalas. 
Oleka, lln. Skirsptunas,’ 
Slapsys.

Paura, J. Pyragius, S. Puodžius, 
A. Sadauskas, J. Sauka. V. Ski- 
barka, K. Sperauskas. A. Sta- 

1 lauskas, J. Straševičius, V. Ba
rauskas, J. Bečkus, K. Biniuly- 
nas, V. Šliogeris, A. Švažas, B. 
Tani u lai t is, J. Tapulionh, V. 
Tarasovas, J. Ugianskis, i*. Vai
čaitis, P. Vaisiūnas. K. Vaitkevi-j 
čius, A. Veinbergas, A. Žilins
kas, P. Žukas, A. Urbonas.

Viso 79 kariūnų nuotraukos.t 
lai dar trijų nuotraukų trūksta.] 

l^ažynietina, kad 1930 m. spa
lio 17 d. buvo suruoštas Šios lai
dos dešimt mečio minėjimas.
Karininkai susirinkę prie Karo 
muziejaus padėjo vainiką prie 

»paminklo, žuvusiems už IJeki- 
. vos laisvę. Vėliau, Karo mokyk
loje įvyko patikrinimas, tokia 
(pat •tvarka, kaip kad būdavo 
prieš 10 metų. Patikrinimų pa- 

“ "/įdarė buvęs .mokyklos viršila, 
>lLsl ;kpt. M. Paura. Paaiškėjo, kad. 

tuo laiku tikroje karo tarnybo
je bnvo 17 karininkai. Atsargo
je 27, kurių keletas išvykę Į uz- 

^ar’įsienį. Karo mokyklos viršinin 
ku buvo gen. št. pik. Jackus, 
kuris daug pagelbėjo ruošiant į 
ši patikrinimą. Į iškilmes atsi
lankė Respublikos prezidentas, 
aukštieji kariuomenės viršinin- 

ikai ir daugelis tos laidos buvu- 
įsiu instruktorių. Savo laida pa- 
sveikinti atvyko ir anuometinis 
Karo mokyklos viršininkas pik. 
Tvaronas.

Itn.
Itn.

Kariūnai:
J. A piru bis, P. Asminavičius, 

A. Avižienis. F. BaJeišis, r. Ba- 
lickaitis, A\ Banaitis, J. Bara
nauskas, A. Bendorius, A. Be
ras, A. Bičkauskas, A. Biknaitis, 
P. Bistrickas, V. Bortkevičius, 
J. Brizgis, J. Budzilas, P. Bu- 
ragas, D. Černiauskas, J. Čiu- 
vinskas, K. Dabulevičius, J. Dra
gūne vičius, J. Dženkaitis, J. Ga
rdis, J. Gėgžna, A. Genceraus- 
kas, E. Gylys, K. Grabauskas, 
V. Ivanauskas. D. Ječys, L. Jurk- 
šas, J. Karpis, A. Kaveckas, I. 
Kibirkštis, B. Kirkilą, J. Korla, 
J. Kraunaitis, P. Krikščiūnas, 
J. Krivickas, A. Kučinskas, A. 
Lapšys, A. Likevičius, J. Lio- 
rentas, S. Lūža, V. Mačiokas, 
A. Mačiuika, F. Mačiulskis, S. 
Marcinkus, A. Maziliauskas. S. 
Meškauskas, K. Miniotas, V. Mo
ras, V. Morkus, J. Navikevišius. 
F. Neveravičius, A. Orentas, M

Rako miškas
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BRINKTI NAUJI JŪRŲ ŠAULIŲ 
KUOPOS VADOVAI

Š. m. vasario m. 26 d., Vyčių | lais, turėjo 
salėje, Įvyko Čikagos Gen. T. Į kuopos nariai ir vadovai. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos, 
1978-1979 metų kadencijai val- 

! domiesiems organams išsirink
ti ir tolimesnės veiklos gairėms 
nustatyti, visuotinas narių su
sirinkimas.

Skaitlingą dalyvių skaičiumi 
susirinkimą atidarė kuopos pir
mininkas E. Vengianskas. Į pre. l>. v j yic

Įsidėmėtina, kad ši laida pir-į žilumą, susirinkimui pirmi-nin- 
moji pradėjo minėti savo dešimt:kau£į buvo pakviestas j. š. Itn. 
mečio sukakti. Aėliau, ši graži į k. Juškaitis, sekretoriauti — j.
tradicija stipriai prigijo, kad ir 
kitos laidos pradėjo minėti savo 
sukaktuves. Ta tradicija tęsia-} 
ma ir gyvenant tremtyje.

Kiek šiandien dar yra gyvų 
tos laidos karininkų, tai sunku 
pasakyti. Aš tik žinau kapito-

š. V. Utara. Susirinkimas buvo 
pradėtas kuopos vėliavos įneši
mu ir Tėvynės prisiminimu, j. 
š. B. Aniulio perskaitytu. Iš anks 
to patiekta dienotvarkė buvo 

j priimta be pakeitimų.

ną Fabijoną Neveravičių, kuris? Sekė kuopos pirmininko E. 
gyvena Londone. Tai buvęs] Vengiansko padarytas Geru T. 
veiklus Įvairių organizacijų na
rys, redaktorius, režisierius ir 
yra žymus rašytojas. Jis prieš 
du metus jau atšventė savo am
žiaus 75 metų sukakti. O kur 
ir kiek dar yra kituose kraštuo
se, tai gal sužinosime, kai bus
ruošiamas tos laidos 60 m. su-Į mo matėsi, kad Čikagos jūrų sau 
kak ties minėjimas.

V. Vytenietis

Daukanto jūrų šaulių kuopos 
dviejų 1976-1977 metų veiklos 
platus ir išsamus apyskaitinis 
pranešimas, kuris susirinkusių 
atydžiai išklausytas, priimtas ir 
patvirtintas. Iš kuopos pirminiu 
ko apyskaitinio veiklos praneš?

Verdi 3 veiksmų operą

SPEKTAKLIAI:

1978 m. balandžio 1 d., 8 vai. vak., 
balandžio 2 d., 3 vai. popiet, 
balandžio 8 d., 8 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE,

67 ir S< California Ave., Chicago, TIL

BILIETAI: IFJI
Vaznelių prekyboje — Gifts International,

2501 W. 71 st SU Chicago, III. 60029. Telefonas: 471-1424 

Prašome bihahis Įsigyti H anksto

VImm kviečia afjdlankyti

LIETUVIŲ OPERA

ijai. On T. Daukanto jli
ūliu kuopos Čikagoje valdo 

j organų sudėtyje matome 
r naujų veidų ir jaunu pajė- 
kurioms yra patikėtas kuo

t r r m p

apt ariant 
n u h kuo-

unifor-

i - j ; mo n r g; i n 1 c1 - 
ir kuoyxis pirmi-

i sus:rink‘mo da- 
• nd*’no su numatoma

Mt i uis kuopos susirinkimas 
bu\g baigtas vėliavos išnešimu 
ir pirmininko E. Vengiansko pa
dėkojo žodžiu susirinkimo prezi 
diumui sėkmingai pra vedusiam 
susirinkimą bei visiems kuopos 
nariams skaitlingai jame daly
vavusiems. Po susirinkimo visi 
buvo pakviesti prie sesių paruoš 
tų užkandžių pasistiprinti.

Pabaigai, negalima nepasi
džiaugti bendra Čikagos Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
narių darbinga nuotaika, praei
tos kadenci jos metų atliktais gau 
siais darbais veikloje ir ryžtu dar 
daugiau reikštis šauliškoje, jū
rinėje. visuomeninėje, patrioti
nėje ir kultūrinėje darbuotėje 
Čikagoje. J. š.

to jurų šaulių kuopos valdomie- 
Į siems organams išrinkti.

Suskaičiavus balsus skelbiami 
rinkimų rezultatai. Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos pirmi
ninku, beveik vienbalsiai, per
renkamas antrajai kadencijai E. 
Vengianskas. Kuopos moterų va 
dovė, balsuojant tik moterims, 
išrenkama A. Aniulienė. Pagal 
balsų dauguma į Valdyba iš
rinkti — P. Malėta. K. Vidžius.

Išklausius kuopos valdomųjų į V. Utara. G. Kuzmienė, N. Mar- 
organų pranešimus ir diskusi
joms pasibaigus, kuopos pirmi
ninkas E.Vengianskas,p<adėkojęs 
1976-1977 metų kuopos valdy
bos, kontrolės komisijos, garbės 
teismo pareigūnams ir visiems 
kuopos nariams už atliktą dar 
bą, parodytą pasišventimą ir tai 
ką šauliškąją veiklą plečiant Či 
kagoje, skelbia kuopos valdoimi- 
jų organų atsistatydinimą.

Seka naujosios valdybos, kont 
rolės komisijos, garbės teismo, 
moterų vadovės ir kuopos pir
mininko rinkimai, kuriuose pil
nateisiai dalyvauja 55 kuopos 
nariai. Nominacijų komisijos vai* 
du, kurią sudarė pirmininkas P. 
P. Malėta, G. Kuzmienė ir V. 
Zinkus, jos pirmininkas skelbia 
gausųkandidatuojančių į kuopos 
valdomuosius organus sąrašą. 
Sudaroma balsų skaičiavimo ko
misija. Į ją įėjo J. Ulevičius, V. 
Zinkus ir L. Klimienė. Praveda
mi slapti balsavimai, 1978-1979- 
siems metams Gen. T. Daukan-

progos pasisakyti I
Jas j 

tvirta ranka ir reikalui Iškilus, Į 
griežtesniu žodžiu, sėkmingai Į 
koordinavo ir pravedė susirinki
mui pirmininkaujantis j. š. Itn. 
K. Juškaitis.

Hai per paskutiniuosius dviejus 
metus narių skaičiumi smarkiai 
paaugo ir padvigubėjo, pasiekę 
126 narių skaičių. Daug reiškėsi 
šauliškoje, kultūrinėje ir visuo- 

i meninėje veikloje. Aukomis rė
mė lietuviškąją spaudą, lituanis
tines mokyklas, LTV ir radijos 
programas. Dviejų metų laiko
tarpyje Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa Lietuvos laisvini
mo, kultūriniems ir kitiems lab- ' 
daros reikalams paaukojo 745.00 
dol. Kadencijos metų kuopos va
dovybės pareigūnai ir nariai tal
kininkavo ir prisidėjo ir prie 
bendros LŠST veiklos organiza
cinių darbų, išeinančių už kuopos j 
vidaus veiklos ribų. Gen. T. Dau 
kanto kuopos laivas, atlikęs ke
liones Mchigano ežere, sėkmin
gai kelis kartus reprezentavo 
kuopą Kenoshoje, Wise, ir Union 
tPier rengiamose Lietuvių Die
nose, LŠST Kultūrinės stovyklos 
metų ir tradiciniai rengiamose 
Jūros Dienos-čikagos, Detroito 
ir Cicero jūrų šaulių metiniuose 
sąskrižiuose.

Kontrolės Komisijos praneši
mą perskaitė j. 5. V. Utara, pa-

Marifakaus finansinių reikalų 
tvarkymas rastas ir pripažintas 

1 fikslus, tvarkingas ir pavyzdin 
į gas. Kuopa finansiniai sustiprė

jusi ir kadencijai sudaryta fi
nansinė sąmata išpildyta su kau 
pu.

Kadencijos metų Gen. T. Datr 
kanto kuopoj nusižengiamų Sau-

I Kškai drausmei ir kitokių nebO- 
, ta. Kuopos Garbės bylų, nebuvo, 

taip,, kad kuopos Garbės Teis
inas darbo neturėjo.

Buvo perskaitytas Ir raštu pa- 
j tiektas kuopos laivo vedėjo j. 5. 
I K. Pumpučio pranešimas, dvie
jų metų darbą baigiant, Hečian- 

. tis Iškilusias problemas Jūrinę 
| programą plaukiojimus ir laivo 
• remonto bei plaukiojimams pa- 

i; ruošimo darbus vykdant
Diskusijų motų, padarytų pra-

L ** A A * A A A A I

tinkus. S. Kipskienė ir B. Klima
vičius. Kandidatais — A. Ka
minskas ir R. Rusteikienė. Į kont 
rolės Kom-ją — E. Holtzas, J. 
Truškūnas ir J. Utara. Kandida
tais — K. Radvila ir J. Ulevi
čius. I Garbės Teismą — A. Gas- 
nerienė, K. Juškaitis ir J. Mo- 
ciškis. Kandidatu — V. Navic
kas. Kaip rinkimų daviniai kad tina Izraelio paralmento atsto- 
rodo. sekančių dviejų metų ka- vas A. Runinsteim.

— Jeigu palestiniečiai pradės 
pulti iš Jordanijos žemių, tai 
Jungtinės Tautos pastatys ka
reivius ir neleis izraelitams 
Įžengti Į Jordanijos žemę, tvir-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnax, A K [SS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nnotrklp 

Aprašymai, paimti i» gyvenimo Lengva* stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psi. Kains $250.

Dr. Juorst B Končių, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istcrljot 
ran trauka nuo ps- senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 142 
)sL, kainuoja $2.00. 1

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant te laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją. 
211 psl. Kaitų S3 G0. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Mp krygu yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
Ctas knygas galimi Įsigyti atsilankius \ Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
oin4ginę perUuu.

17SS 8onth HalrUH Stresu Chies^o, Hk MM8

pas mus

A S S O
Chicago, III. 60608

TURINTI

palūkanų, priklausomai nuo Jdėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės išskaito* 
neša

DIDELES ATSARGAS

T«L 421-3070

UNIV
1800 So. Hoisted St

NAUUrMOI. CHICAGO « 'LL — TVESDAY. MARCH 28. 1978

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.

įsteigt* 1923 metais.
Į*t*tgo« pletuoe* Hemą* piAtatytL

mi* Ucpom! jta? plain! it- 
Ueka 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 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki
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Arčiau prie okupuotų brolių
Stasys Barzdukas, ilgus metus nustatinėjęs gaires 

ne tik jauniems politikams, bet visiems jo šūkių klausan
tiems vyrams ir moterims, paruošė šių metų naujų šūki 
ne tik jo atneštos Bendruomenės pareigūnams, bet ir vi
siems Amerikos lietuviams. Pasaulio lietuvio Įžanginis 
parašytas Vasario 16-tos sukakties proga, todėl yra pag
rindo manyti, kad jis labiau taikytas ne tik artimiesiems, 
bet ir tiems, kurie dar neseka Barzduko politinių gai
rių ir neįsitraukia Į jo sukamą politinės veiklos neaiškų 
ratą. į
; • Mums atrodo, kad Amerikoje, Kanadoje ar kurioje 
kitoje vietoje gyvenančio, lietuvio, kuris nenorėtij būti 
arčiau savo brolio. Jis norėtų pamatyti ir kitus savo gi
minaičius, bet labiausiai jam rūpi pavergtoje Lietuvoje 
paliktas brolis. Jis rašo jam laiškus. Jeigu negalį para
šyti platesnio, tai pasiunčia bent trumputį, gimtadienio: 
ar vardadienio sveikinimą, kad jis bent žinotų, jog yra! 
gyvas ir sveikas. Jis moka nepaprastai didelius pinigus, 
kad galėtų nuvažiuoti Į okupuotą Lietuvą ir galėtų bent 
kelias valandas su juo pasimatyti ii* pasikeisti pačiais 
svarbiausiais sakiniais. Jis, susitikęs, nepajėgia žodžio 
pratarti ii- išlieti to džiaugsmo ir skausmo, kuris 'ištin
ka kiekvieną lietuvį, ilgus metus nematytą artimąjį.

Jis sutinka važinėti Į Maskvą, kur jam niekad nerū
pėjo ir nerūpi. Jis sutinka vykti į Rygą arba Taliną, kur 
neturi jokių pažįstamų, nežino kalbos ir neturi jokio in
tereso. Kad galėtų kelias valandas pabūti arčiau okupan
to brolio, jis leidžiasi būti vedžiojamas po nepažįstamus j 
ir neįdomius kraštus, kad bent tylos valandėlę galėtų pa
būti su artimaisiais.

Jis siunčia didesnius ir mažesnius siuntinėlius, kad 
broliui ar sesei galėtų pasiųsti bent kokią dovanėlę, ga
linčią sumažinti bent dalelytę josios vargo ir okupanto 
primetamo skausmo. Anksčiau jis siuntė skepetaites, me
džiagą sijonams, eilutėms, odas batams, kad tik jis gė-Į 
lėtų geriau apsirėdyti ir prisimintų Amerikoje gyvenan
tį brolį ar sesę. Visi lietuviai gyvena tokiais jausmais, no
ri būti arčiau okupanto brolio. Barzdukas išdėstė didelės

Lietuvoje likę lietuviai yra mūsų broliai Broliu jis vadi 
na ir tą lietuvį, kilris, vargo spaudžiamas, nuėjo tarnau 
ti okupantui. Broliu jis vadina ir tą lietuvį, kuris įstojo 
į valstybinę tarnybą, kuris įsirašė į komunistiniu jaun 
mo gretas ir įstojo į komunistų partiją. Jam yra brolis 
ir tas lietuvis, kuris okupanto raginamas, persekioja ki
tą brolį, pajėgusį atsispirti ii- okupanto tarnybon nenu 
ėjusį, gaudė miškuose besislapsčiusi ir nuo tikros mirties 
išsibelbėti norėjusį kitą savo brolį.

Dauguma lietuvių vis lėlto nustato tarp visų brolių 
ribas. Jie artėja prie tų, kurie kovoja prieš okupantą ir 
vengia susitikti su tuo, kuris tarnauja okupantui. Jie 
stengiasi susit.kti su tuo, kuris padeda nelaimėn pateku
siam broliui, ir vengia susitikti su tuo, kuris padeda oku
pantui skriaudžiamą brolį dar labiau skriausti

- Arčiau prie brolio, kuris turėjo reikalingos drąsos 
sumanumo ir kantrybėse pasilikti gimtiniame krašte, be-, 
lengėje bakūžėje, po tekančiu stogu, pajėgė kentėti ba
dą, šaltį ir kasdieninę baimę, kuri priglaudė persekiaja- 
mą, pamaitino išalkusį, pasidalino pieno lašeliu ir sauja 
kruopų. Arčiau prie to,kuris supranta okupanto kęslus 
ir stengiasi prieš juos kovoti tomis priemonėmis, kurios 
jam paliktos. Bet turime vengti to, kuris,susidėjęs su 
okupantu, persekioja jau ir šiaip nuskriaustą lietuvį, ku
ris stengiasi jį paskųsti, nuskliausti, jo santaupas atim
ti. Turime vengti tų, kurie stengiasi mus įtikinti, kad da
bartiniu metu lietuviai geriau gyvena, negu nepriklauso
moje Lietuvoje, bet neturi drąsos to “gero gyvenimo” pa
radyti.

Barzdukas pataria laisvame pasaulyje būti arčiau 
ne tik prie okupanto lietuvio, bet jis domisi jų atlieka
mais darbais ir jų kūryba. Barzduko atstovai džiaugiasi 
komunistų sukauptais literatūros pavyzdžiais, • senovės 
dokumentais ir kita iš Lietuvos skaityklų konfiskuota

lietuvių daugumos jausmą, kai parašė, kad lietuviams medžiaga Jis domisi naujai pavergtoje Lietuvoje iškilu 
reikia būti arčiau okupanto brolio. siais rašytojais, bandančiais aprašyti “naują statyba”,

Bet mūsų nuomonės skiriasi, kai Barzdukas, pareiš- namus, kelius ir javų bei pieno sukaupimo punktus, iš 
kęs rišu lietuvių sentimentą, bando mus įtikinti, kad visi i kur okupantas jau laisvai gali viską pakrauti į geležin-

J. VENCLOVA

Lietuviai žiloj senovėj į 
i 

KELIOS PASTABOS il 
(Tęsinys) j

Visai panašiai kalba The Encyclopedia Britanni-’ 
ca (vol. 16. 790 p.): “The Lithuanians are well built, 
the face is mostly elonged, the feature fine, the fair 
hair, blue eyes and delikate skin distinguish them’ 
from Poles and Russians”. ' j

LIETUVIO BŪDAS

VI amh gotų istorikas Jordanes (Get. c. 15), ra
šydamas apie mūsų protėvius, tuomet vadinamus ais
čiais, pažymėjo: “Pacatuni hominum omnio” — ra-< 
mūs žmones. Kataliku vysk. Adam Bremcnsis 1075 m. 
rašė: (Daniae, c. 227) apie pagonis lietuvius rašė: “Ho
mines humanissimP — humaniškiausi žmonės. Kitas 
katalikų kunigas apie 1200 m. (Chronica Slavonnn. c 
1) dar aiškiau pasakė apie lietuvius pagonis: “Žemai
čiai pagonys taip didžiai dori žinom's, jog vieno jiems 
vardo krikščionių trūksta”. Apie senovės lietuvių bū
dą liudijo ir >L Lituanus (De moribus t^rtarorum, li- 
tnanorum ei moschorum, 1615 m.): “Mūsų senoliai 
. hiu> blaivus ir taupūs’’.

IXtZl n>. lietuvis Karaliaučiaus universiteto prof. 
<»r. L. Bresa (PiUtena, 31 p.) konstatavo: “Prosenelių 
• apiočiai ir dora yra gysi prie mūsų. Narsumas, vai
singumas, švelnumas, ir atvirumas yra mano tautos

i (lietuvių) puošmenos”, žinomas mokslininkas, kuris 
| keletą kartų buvo atvykęs studijų reikalais Lietuvon 
(čia gerai susipažino su lietuvių tauta), prof. A. Do- 
risch (Beitraege zur litauische D^aiektologie, 1914) ra 
šė: “Lietuvia yra sąžiningi, šaunūs, darbštūs ir vai
šingi žmonės”.

Prof. E. Reslus (173-431) dar aiškiau kalba 
lietuvių būdą: “Būdaipi girių ir žemdi:binelabai pri
sirišusių prie savo papročių, tauta — lietuviai--lengvai 
pasiduoda likimui, nebando jo nulemti savo salios pa7j 
siryžimu... Lietuvių tauta susidedanti beveik ištisą! 
iš žmonių jautrių, intelektingu, kupinų vaizduotės, ir, 
poezijos, padorių, stiprią asmeninės vertės pajauti- 
mų”. Prof. E. Powell (166-188) pamini: “A sįjnpje, stur
dy, industrious folk (Of the Lithuanians).^ deeply re
ligious”. ,,

Visa suglaudus bendrai, lietuvio būde rastume šias 
'savybes: humaniškas, ramus, religingas, doras švel
nus, blaivus, paprastas, sąžiningas Jautrus,, vaišingas 
šaunus,, narsus, giliai mylįs savo tėvynę, atsparus, su
manus, savigarbus. ištikimas, intelektualus, linkęs į afta 

I lizmą, poetingas.
Prof. J. Žilinskas (264-116 ir 118), paminėjęs išli- 

|są eilę gerų lietuvio būdo ypatybių, išvardija, ir kai ku
rias neigiamas lietuvio būdo savybes: “Istorija .mums 
parodo, kad lietuviai pasižymėjo didele tėvynes, meile, 

’drąsa, pasiaukojimu ir ištikimybe... Lietiniai laip pat 
'pasižymėjo kantrumu, drausmingumu, savigarba... Lie-, 
tuviai turi kaikurių ir neigiamų ypatybių (per ilgas gal
vojimas, visuomet vėluotis pamėgimas, etc.), šie ypa
tumai daugumoj atsirado dėl šimtmečių besitęsenčią

A.SVTLONTS

AIDU - KULTŪROS ŽURNALO 
ĮNIRŠIMO APŽVALGA

(Tęsinys)

12
Rašo, kad kiekviena bendrinė 

organizacija LB-nė, Vlikas ir 
Altą turi jungti visus siekiančius 
laisvės Lietuvai. Bet ar B-nė 
jungia? Kodėl jos vadai ėmėsi 
skaldymo veiklos? Jie stengiasi 
laisū ik uotais rinkimais vsus už
gožti. Jei redaktorius rašo apie 
vėžio ligą, tai jos platintojai yra 
B-nės vadukai. Tik prisimin
kime Cicero ir Marquette Parką, 
ką jie yra padarę rinkimo metu, 
kaip j.e falsifikavo balsus. At
rodo, kad vėžiu jau užsikrėtė ir 
Aidą redakcija, kaltina ir šmei
žia tuos, kurie stengiasi B-nę 
gelbėti ir nebemato kokia ben
dradarbiavimo liga serga vienas 
A_dų redaktorius, kuris siunča 
savo poziciją bolševikinės pro- 
agar.dos redakcijai, ją tituluo- 
..r.as: “vrerbiamoji Redakci

ja*'.
Skautai ir ateitininkai, rašo 

s. ūgdo mūsą jaunimą. Bet ko- 
ė. mes jo nematome masinėse 

tautnių švenčiu minėjimuose?

į Jo nematome ir Chicagoje Paver 
’ gtąjų tautą savaitėje rengiamo
je demonstracijoj .Kas gi kaltas? 

! Kodėl Aidą redaktorius savo 
apžvalgoje šio apgailėtino fakto 
neškėlė?

Sakysim, kad ir tokio jauno
sios kartos atstovo, iš Washing- 
tono Viktoro Nako pasakytoji 
"oronte krlba nieko nesako? 
z?/ūr. Tėv'škės žiburiai, 111. 
2 d.). Jis pareiškė, kad mūsą 
:aunhnas žvelga į Vasario 16- 
:ios minėjimus ir būsimą Lietu- 
ą taip, kad toji Lietuva egzis

tavusi tarp 1918-1940 yra miru- 
’. Todėl jos minėj iriuose jaun:- 

nedalyauja. Jaunimas ma- 
’"> Lietuvą be parijų *r be Pie- 
o Centro! Ar t*k tiek mūsą jau 
nnas težino apie Nepriklauso- 
a I ietrva, tik part’i as ir Pie- 

Centrą? Ką į toki Viktoro 
Nako pare šk*ma pasakytą mū- 
u pavergtosios Lietuvos jauni- 
-^s, tie, kure gyvena Kalantos 
vašia? Ką pasakytą tie, kurie 

yra kankinami kalėjimuose ar

re’ių vagonus ir gabenti ne tik į Maskvą, bet ir didesnius 
j vietų policijos ir karo centrus. Susidomėjimas okupan 

w leidžiama literatūra” toks didelis ir noras būti arčiau 
jos toks stiprus, kad ryžosi pačius geriausius tos literatu 
ros pavyzdžius išleisti Amerikoje. Iki šio meto tokia “li
teratūra” rūpinosi Vabalas — Prūseika, o dabar ja rupi 
naši Antanas Bimba. Tai jų amatas, jiems už tai pinigus 
moka.

Bet Barzduko gaires vykdantieji mūsų “inteligen
tai” panoro padėti Bimbai. Jie ryžosi perimti Bambos įs
teigto Lietuvių Darbininkų Literatūros draugijos darbą. 
Susižavėjimas Lietuvoje leidžiama 'literatūra” Barzdu
ko pasekėjų tarpe buvo toks didelis, kad jie ryžosi paruoš
ai specialią laidą Amerikoje. Amerikoje popierius geres
nis, moka geriau atspausdinti, o įrišimas čia bent šimtą 
kartų geresnis. Su knygų įrišimu okupantas vijose vijosi 
Ameriką, bet pasivyti dar nepajėgė. Amerikiečiai ge
riau knygą atspausdina ir apipavidalina. Net ir lietuviai, 
kurie imasi spaudos darbo čia gražiau išleidžia knygą, 
negu rusai.

Barzdukiniai nutarė Amerikoje išleisti “Striptyzą”. 
Kad nereiktų rusams mokėti už teises Amerikoje persi
spausdinti knygą-copyright, tai jie nutarė rusus apgau
si. Jie nutarė lietuviams nieko nesakyti, kad tai yra ko
munistinėje Lietuvoje leista knyga, tai, galvojo, kai jiems 
nereikės copyright mokėti Lietuviai, matote, yra labai 
plepūs. Ką jie žino, tai išplepa. Jei lietuviai išplepės, tai 
ir rusai sužinos. Kaip nutarta, taip padaryta. <4Stripty- 
jas” išleistas Amerikoje. Viskas būtų ėję gerai, jeigu Nau 
jienos būtų neišplepėjusios, kad “Striptyzaš” rusų buvo 
išleistas Vilniuje ir kad Amerikos lietuviams reikia būti 
ne arčiau, o toliau nuo tokių “literatūros” žinovų ir nuo 
tokių leidėjų. Lietuviams verčiau būti toliau nuo tokių 
Maskvos agentų ir nuo tokią “literatūrą” pavegčiomis 
leidžiančių knygų leidėjų. Šiuo atveju Amerikos lietuvių 
nuomonė labai skiriasi nuo Barzduko nuomonės.

kovą su klastingais kaimynais ir dėl ilgo lietusią gyve
nimo po svetimu jungu, kur lietuviai iš pavergėją pu
sės kentė skriaudą ir neteisybę. Dažnai lietuviai linkę 
■į kiekvieną pradėtą darbą žiūrėiti su nepasilik jimu. 
Taip pat kartais ne svetimas lietuviams yra ir pavydas”.

-Panašiai kalba dr. V. Sruogienė (198-84): “Tie me 
ai (vergavimo), be kitos žalos, pakenkė mums dar 

tuo, įspaudė mūsų žmogui nepasitikėjimą savimi 
ir išugdė "minority complex”, kuris ir šienditn jsėra 
išnykęs ir jTa vienas svarbiausių nutautėjimo priežas
čių: pripratom į save žiūrėti, kaip į menkaverčius^. 
persUunkėm vergo psichologija.^ Mes, lietuviai, kurių 
praeitis tokia didi ir garbinga, kurie iš seno garsėjo 
savo Kudo .tvirtumu ir taurumu”.

Pradėjo lietuvis per greitai užmiršti padarytas 
[jam ir jo tautai skriaudas, per lengvai pasitikėti sve
timąją įvairioms vilionėms, kaip teisingai mūsą tau
tos pirmoms dr. J. Basanis (15-701) nurodė: “Mes 
lietuviai, lengvatikiai esame ir kad geru žodžiu bei 
meilingiuny visuomet lengviausiai galima įveikti ir 
.laimėti mus ant savo pusės”.

Taip, senovės lietuvių bajorus lenkai savo sald- 
liežuvavimu įtikino, jog lietuvių kalba tinka tik“chlo- 
pams~ — mužikams, tačiau kaip teisingai dr. V. Ku
dirka jjaaijkino: “Jei lietuvių kalba tinka tik chlo- 
pams, tai l<gu lenkų chlopas kalba lietuviškai” Vie
nok lenką bajorams nebuvo pažeminimu, kada len
ką chlopas kalbėjo lenkiškai, o mūsų paikiems bajo
rams kalbėti sava kalba buvo paniekinimas. i

Tokiu būdu pas lietuvius, anot Vydūno, iš seno
vėj 'garbingo žmogaus dėl svetimų žalingų įtaką atsi

psichiatrinėse ligoninėse į šio 
jaunuolio plepalą? Bet kas kal
tas? Man atrodo, kad kalta LB- 
nė. Jos pirminis uždavinys jau
nimą per mokyklas įsąmoninti, 
kad istor.n'.ai tautos įvykiai ne
miršta. šiandien Lietuva nėra 
mirusi, ji tik pavergėjo paverg
ta. Bendruomenė šiandien JAV 
daugiau rūpinasi politine veikla, 
nors tai veklai yra kitos insti
tucijos Viikas ir Altą kurios sek 
mingai veikia.

Pagaliau ir redaktorius savo 
apžvalgoje kelia susirūpinimą. 
Antai, rašo jis ate t ninku kong
rese gausiai dalyvavo manifes
tacijos programoje, bet vos 40 
posėdžiuose. Balsavimuose iš 
916, atsakė tik 484. Ar tai n’eko 
nesako? Ir kas kaltas? ALTa? 
R.L.B-nė?

Arba ir vėl mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, Lituanistkos *ns- 
titutas turi 113 narią, o dalyva
vo tik 42. žinoma, Aidą redak
torius ir vėl rašys, kad kaltos 
aukščiau minėtos institucijos.

Daug mokslimnką suvaž’avo, 
bet iš ją nei pusė neps’re'škia 
straipsniais. Aišku redaktorius 
ir šiuo atveju kaltins Altą bei 
R.L B-nę.
MoksFninkai, sugrįžę iš simpo 

zhimo pasitraukė į drambEo kau 
lo pilaites — rašo redaktorius — 
Žinoma, kas kaltas? Altą ir R. 
L. B-nė.^Koks mažas skaičius 
teskaito taip vadinamą kultūros 
žurnalą Aidus. O juk jie yra pa 
jėgūs apsimokėti prenumeratą. 
Tai gi, kas kaltas?

Tai vis liūdni faktai, bet kul
tūros žurnalo reaktorius šios gy
nybinės problemos nesiteikė pa 
gvildenti. Iš jo apžvalgos atro
do, kad lietuviškos kultūros veik 
la labai plati. Logiškai išeitą, 
kad lietuvybė turėtu visoje di
dybėje klestėti O ką mes ma
tom? Ji daugiau ir daugiau 
smunka. Gal ir vėl del to yra ■ 
kaltos Naujienos? Priešingai, 
jose dažnai ši- problema iškelia
ma, nors Aidą redaktorius Nau
jienas laiko žemiausio lygio. Bet 
tai greičiausiai tik del to, kad 
jos kelia mūsą išeivijos gyvybi
nes problemas, del to, kad jose 
pasisakoma prieš • okupantą, 
prieš okupanto samdytus mūsą 
tautai žlugdyti budelius. Prieš 
bolševikinius filmus bandant 
juos rodyti Jaunimo Centre, Chi 
cagoje. Prieš pomografin’ą kny
gą premijavimą. Prieš tuos, ku
rie siunčia su dedikacijomis 
G’mtojo krašto redakcijai savo 
knygas. Prieš mūsų vaiku veži
mą į piomeriu stovyklas. Prieš 
mūsą studentą vykimą į kursus 
Vilniun į Kapsuko universitetą.

(Bus daugiau)

— Begin pareiškė Izraelio 
spaudos atstovams, kad nei vie
nas Amerikos pareigūnas nepa
tarė jam atsistatydinti. Jį galės 
atstatyti Izraelio parlamentas.

rado “pasižemėlių tipas” arba “minkš t ainio”: dr. J. 
Šliūpas (Lietuvių-Latvių respublika, 107 p.): “Mat, 
lietuviai pasidarė minkštesniai. Jie visuomet labiau 
svetimą reikalais rūpinosi, negu savo tautos gerove. 
Tą mūsų tautos ydą kaimynai nuo seniai pažįsta ir 
būtinai savo skaičiams ir jėgų padidinimui panaudo
ja”.

O kada dr. J. Basanis, dr. V. Kudirka, mūsą tau
tom dainius Maironis ir kiti nuoširdūs, pilnai lietuviš
kai susipratę, lietuviai sukėlė lietuvių tautoj tautinį 
atgimimą, kurio pasėkoj atsikūrė vėl nepriklausoma 
Lietuva, tai mūsą tautos priešai pasijuto priblokšti. 
Tuomet jie per savo patikimus asmenis ėmė gąsdinti 
lietuvius su niekuomet mūsų tautoj nebūtais daly
kais: “lietuviškais šovinizmais”, “lietuviško idealo 
karikatūromis , “lietuviškos dvasios manijomis”, ir 
panašiai, ir mokyti lietuvius, kad tik forma gali būt 
lietuviška, o turinys'privalo būt mternocionališkas. 
nors visiems gerai žinoma, kad ir bajorų Lietax os vals 
tybė savo forma buvo lietuviška: valstybės ženklas 
buvo Lietuvos vytis, pati valstybė vadinosi “Lietuvių 
didžioji kunigaikštystė” (Žigimanto Augusto 1569 m. 
rašte), patys bajorai dar save vadino lietuviais, bet 
kada šioį Lietuvos valstybėj nebuvo lietuviškos dva
sios — ji žuvo.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “N a i - lip- *
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DR. K G. DALUKAS 
».U»eRIJA IR MOTERŲ LIUus 
GINEKOLOGINE chirurgu* 

6449 S*. PuImIu Zd. (Crowford 
4od.cal BuUdUng). TeL LU 5-6444 

*'ponius pagal susitarimą.
Je' ae*'atliepu, skambinti 374-8004.

AGLUONA
VĖŽIŠKIŲ KUNIGAIKŠTIENĖ 

(Iš Dr. Martyno ir Valerijos Anysų knygos 
“žymios Lietuvės Moterys”) 

Romantiška apysaka iš Vytauto kovos laikų

uR. C. K. BOBELIS 
inkstų ir slapumo takų 

chirurgija 
Ttl*f. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Weitchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kar antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tol: 561-2727 arba 562-2728

TEI____BE 3-5893

PR. A. B. GLEvECKAS

Nors amžinieji dievai nebu
vo malonūs, bet jų nematoma 
jė ga ved e kunigaikštienę prie 
kelionės galo.

Apylinkėje bejodami, netoli 
buvusios kovos vietos, jie suti
ko žemaitį medžiotoja, iš ku
rio sužinojo, kad netoliese miš 
kc, prie mažu upelio, guli žu
vusio lietuvio kareivio griau
čiai. Jo kūnas nesąs ladęs ra
mybės nei šventoje ugnyje, nei 
žemėje ir todėl jo vėle klajo
janti glūdumoje, neradusi ke
lio į dausas. Ši apylinkė esan
ti pilna šmėklų, sunaikinan
čių kiekvienų žmogų, patekusį

na. Graudingai skambėjo jos 
balsas, bet jis liko be atgarsio 
miško tylumoje.

(Tikrail394 m. karo žygio 
metu į Lietuvą Vokiečių RiU> 
>ių Ordinas į nelaisvę paėmęs 
kunigaikštį Sudimanią, {kuris 
mrksčiau buvo ėjęs kartu su 
Vytautu bei Ordinu, ij- vėliau 
nuo Ordino atsimetęs. Neva 
del išdavimo Sudimantas karo 
lauke buvęs nuteistas mirtin ir 
miške už kojų pakartas. Jo la
vonas buvo miško žvėrių suės
tas, likę tik griaučiai. Qhro- 
mk W i gauds von Marburg 
Ser. Rer. Pruss, II. B. 657; Jo

Ūngųjų dievų priimti didžiojo ir aš einu... būti su juo, — 
karžygio SudiinaDto vėlę į sa- Nos girdimai šnibždėjusi įnirš

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI 

e • a
"Vakare ir ryte Ir vidudieny ai de|uoju Ir laukiu, o ils išgirdo ma

no bals<M. — P salmi 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Daniells. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia klekw?ną. Ber <ur yra ml 
rusieji? j t< klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties'’, kurią gausite ne 
mokarraL Rąžykite:

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

GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susi tarimą.

DR, frank pleckas 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius n 
♦‘contact lenses”’

Vai. agal susitarimą. Uždaryta t

į JŲ galią.
Tik prievarta medžiotojas 

sutiko raiteliams tą vietą paro
dyti Bejojant šuntakiu, staiga 
pasigirdo varnų kranksėjimas. 
— Tai vėl mano sapnas, —- 
murmėjo Agluona.

Miško krūmuose balavo žino 
gaus griaučiai, nugraužti vil
kų ir kitų mikšo žvėrelių. Nu- 

* jausdama nelaimę, kunigaikš
tienė nušoko nuo savo žirgo

hann v on Posilge, Scr. Red 
Pruss. III. B. 1£4; J. v. d. Pu- 
siiie, 98).

Po valandėlės kunigaikštie- 
nedrebančiu balsu suriko:
— Surengsime kunigaikščiui 
tinkamas laidotuves, kad jo 
stem galėtų skristi į dausas. 
Užkeikite jo griaučius man ant 
žirgo. Savo paskutinę kelionę 
jis vyks kartu su manimi.

Iš baimės išbalusi tarnaitė

vo globą. Graudžios raudos pro
tarpiais stribe net lipšnų ūži
mą. Kai kurie iš minios metė 
į ugnį žvėrių nagus ir laumės 
šluotas, kad kunigaikščio vėlė 
lengviau pasiektų dausas.

staiga senasis baltaplaukis 
vaidila iškėlė rankas aukštyn 
ir džiaugsmingai sušuko:

lancioji, — padėkite mane ant 
laužo,... noriu eiti pas jj. — 
Greitai užgeso jos gyvybė, 
kaip vėjo papūsta liepsnelė.

Aut to paties laužo vaidilos 
paguldė mirusios lavoną, 
riausia vaidilutė padėjo 
jos krūtinės aukso

Mažeika Evans
ant 

rankena 
durklą, kuris buvo užgesinęs 

- - Tebūnie garbė nemirtigiemsl jos gyvybę. Žalioji smaragdo
kylančią į I akis dar ilgai žibėjo laužo ug- 
Sudimanto nyje, o dar ilgiau tęsėsi vai- 

ap- dilučių raudos. Pelenais virto

PR-LEONAS SEIBGTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet 
ketvirtd. 5—7 vaL vai 
Ofiso Selek: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

ir greitais žingsniais prisiarti
no prie krūmuose kabančio 
skeleto.
— Tai mano vyro Sudimanto 

: batai ir jo sidabriniai penti
nai, — suklupdama ant kelių, 
graudžai sušuko jo žmona, pa
mačiusi juos ir dar kitas rūbų

sukliko, pamačiusi savo val
dovę. glėbyje laikaniLą kuni
gaikščio griaučius.
— Tylėk mergaite! — sušuko 
medžiotojas, — šmėklos mie
ga. Nebudink jų, kad jos mūsų 
nesunaikintų.

Agluona ir jos palydovai.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

liekanas. . j grįždami į ramovę, pakeliui
— Kas paliko iš tavęs, didysis nieko nesutiko. Išvydę šį šiur-
karžygį? — verkdama ji du- pų vaizdą prietaringi gyvento-

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
Ofisas 2652 WEST 5vth STREET

Tel. PR 8-122L
OFISO VAL.: pirm., an trad., trečiad. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaJ- vak. šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

— Niekuomet nebegrįši į na-
jai tuojau išnykdavo, kad jų 
nepaliestų šmėklų kerštas.

P, ŠILEIKIS, 0. P.
IRIHOPEUAS-PRUIEZISIAS 

aparatai - Protezai. Med. ban- 
dažai. Speciali pagalba kjjoms. 

fcV ^rch Supports? ir t t.

'rai- y 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
'R50 West 63rd St, Chicago, ill. 60629 

PRospact 6-5084

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Tritonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
Naujoji Barbaros ir Gene Drishiy 

krautuvė.
THE DAISY STORE 

9918 Southwest Hwy Oalr Lawn 
Tel. 499-131?

V------------------

mus, pas tavęs laukiančią Ag
luoną. Niekas nebeišgirs dau
giau tavo karingo balso ir nie
kuomet nebevesi žemaičių pul
kų į kovą.
— Prakeikti tebūna anie teu
tonai riteriai, kurie nužudė 
mano vyrą ir jo kūną išmetė 
miško žvėrims! — graudingu 
balsy ji raudojo.
— Jūs apsisiautę baltomis 

skraistėmis su juodu kryžiumi 
^persekiojate -mūsų senuosius 
dievus ir norite mums laisvę 
ftimti. Naikindami ramovės ir 
šventąsias ugnis, jūs išniekina 
te mūsų tėvų žemę. Tegu kerš
tingieji dievai jus sunaikina!
— pakeltu balsu šaukė Agluo-

Sugrįžusi į ramovę kinigaikš 
tienė pareiškė vaidiloms savo 
norą paruošti kunigaikščiui tin
kamą laužą ir jo griaučius su
deginti senuoju papročiu.

Ant didelio laužo buvo pa
guldyti griaučiai, apdengti jo 
žuvimo vietoje surastu skydu 
ir šalinu. Vyriausia vaidilutė, 
pasmilkiusi durklą ugnyje, pa
darė paslaptingus ženklus ant 
žuvusio karžygio kaukolės. Jai 
pamojus ranka, kitos vaidilu
te atnešė šventos ugnies ir ja 
uždegė laužą.

Uoliai liepsnojant, vaidilų, 
lės ir deginimo apeigoms susi
rinkę žmonės dainavo senoviš
kas raudas, prašydami nemir-

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — °ilna aperauda 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė NAS 
Tel. WA 5-8063

New Quiche Made With
North Carolina Apples

dievams! Matau 
dausas karžygio 
vėlę, sėdinčia ant žiigo, < 
rengtą spindančiais ginklais ir 
lydimą didelio palydovų pul
ko. Perkūnas priima į savo tė
višką globą didįjį karžygį Su- 
dimantą.

Kunigaikštienė, iki tol sto
vėjusi kiek toliau nuo laužo, 
šiuos 
bėjo, 
doms 
linko jos buvęs gyvenimas su 
visomįs gražiomis bei liūdno
mis valandomis. Su jos \yro 
mirtimi šis gyvenimas nustojo 
jai reikšmės. Ji pasijuto kaip 
rudens vėjo blaškomas, šalnos 
pakąstas lapas. Jos meilė Su- 
dimantui buvo tokia didelė, 
jog jai atrodė neimanema su 
juo amžiams skirtis, likti vie
nai šiame pasaulyje.

Į laužą įbestomis akimis, lyg 
sapne kunigaikštienė žengė ke
lis žingsnius priekyn. Pamažu, 
lyg galvodama, ji atsegė po 
kaklu didelę gintaro sagą, leis 
dama savo apsiaustui nuslysti 
ant žemės.
— Ne vienas tu keliausi į dau
sas, Sudimantai, aš tave lydė
siu! — ji sušuko.

Vos pastebimai ji ištraukė iš 
makšties durklą ir jį iškėlė 
abiem raak-om aukštyn. Laužo 

. ugnies šviesoje jo plieno aš
menys spindėjo-lyg krauju ap
lieti. žaibo -greitumu jos iš
keltos rankas krito žemyn ii 
aštrus plienas giliai pervėrė 
kunigaikštiširdį. Tyliai, 
be skausmo aimanos, ji sus
muko ant savo apsiausto. Josi grobikų gaujos kraštutinių kai- 
ištikinjoji tarnaitė krito anijriųjų partizanų vadeivų, kuri at

žodžius išgirdusi sudre- 
Liepsuonis ūžiant ir rau 
aidint, jai pro akis pras-

jų abiejų kūnai.
į dausas nuskrido karžygio Su. 
g ima n to ir jo iki mirties my
linčios žmonos Agluonos vėlės.

(Heinrici, Chronikon Livo- 
niae, IX, 4/5 rašo, kad po lie
tuviams nuostolingo mūšio 
ties Rodcnpoyse, žemgalių kraš 
te, 1205 m., apie 50 lietuvių mo
terų nusižudė tikėdamos, kad 
jų vėlės su jų buvusiųjų vyrų 
vėlėmis greitai susijugsiančios 
ir gyvensiančios kitame g}’ve- 
ninie — Anapilyje).

Ten pat ramovėje, po lide- 
lių ąžuolu, Agluonos paldo- 
vai palaidojo jų pelenus ir 
ginklų liekanas.

Kol kryžius nugalėjo pasku
tinį Perkūno liudytoją, vaidi
los ir vaidilutės dainavusios 
apie karžygio Sudimanto ir jo 
žmonos Agluonos didingą mir 
tį ir kaip abiejų vėlės susitiko 
dausose. Su jų mirtimi išnyko 
jų dainos ir raudos.

Tik kaikuriose Žemaitijos vie 
tovėse užsiliko daina apie Ag
luoną. Kaimo mergaitės, vaka
rais susirinkusios dainuodavo 
apie kunigaikštienės didžiąją 
meilę, kurios net žiauri mirtis 
nepajėgė užgesinti.

(Pabaiga)

TERORISTŲ VADAS
ROMA. — Policija jau žino 

vieno iš buv. ItaTjos premjero 
Aldo Moro pagrobiko tapatybę. 
Tai yra Prospero Gallinari, vie
nas iš Raudonosios Brigados

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IEVA* IR 
r’'! ,.j EB Al H'IMI

Telef
4181

GRovehill
Streei 

6-2345-8

jUth A v t., Liter 
rOwnkxiD 3-2108-9

MOVING
Apdraustas perieraustymas 

is įvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

1 Tel. 376-1882 arba 376-5996 
i " Į .

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos ii W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 

vaL ryto.
Vada f a Aldona Daukus

Triof.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL 60629

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

Nor*h Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples in 
the disk Try this for a change-of-pace mgin dish at your teblę.

kelių prie sava valdovės ir vielpaž no liudininkai matę, kaip 
was jos palydovų, virpančia) žmogvagių gauja iš 11 vyru ir 
ranka ištraukė durklą iš ku-< vienos moters iš pasalų užpuolę 
nigaikšlienės krūtini. Į penkts apsaugos palydovus nu- 
-- Dievai man buvo malonūs, j šovė, o patį Aldo Moro jėga įme 
Sudimanto vėlė jau išėję į dau tę į automobilį, nusivežė.

m toda^i “do-tt-youreclf' world, the xntxtetxr dccorxior or 
We pratešteal too, for thxt natter, 1c taming tncmringly to 
•tamings*—or architectural spindle? u the7*r* known fax the 
trade—to provide IxmoratfVe and touches M the
bome-

nm MODERNIŠKO^ KOPLYCIO'
Jh.Šl£ ri!T0Mt)81LlAM> PASTATYTI

ARI Al

'kica<of

.H&ociacijo

\MBULANCf 
3ATARNAV» 
MAS DIENx 

IR NAKTJLietuvių 

^idotuvię
Hrtfctorią

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTi
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
<X>MAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

>W-( ao. UTUANICA AVENUE Phont VArd, 7-MU,

BUTKUS - VASAlTb
>Oth Avė., Cicero, dl. Phone. OLympic 2-1UU?

PETRAS BIELIŪNAS
►34b So. CALIFORNIA AVE. Phone; LAfayetXe 3-357)

Fresh Carolina 
% pound bulk sausage 
16 eupchopped fresh - 

onion
% teaspoon dried leaf 

thyme
2 Red Delicious applet, 

pared, cored and cut 
into 1/2-iwch cubes 
(1 1/2 cups)

tn large skillet cook sausage.

1 tablespoon fresh lemon 
juice

1 tablespoon sugar
U cup (2 ounces)shredded 

Ched4<r<becse
4 eggs, beaten
2 cups light cream or milk 

Pastry for amgie-crust
94wch pie

ion and thyme until sausage

and PLEASE 
make people 
more careful

fe browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Line a 9-inch quiche disb or pie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 3506F. 
oven 40 to 46 minutes, or unit custard » seL Let stand 10
minutes before cutting to serve. 
Makes: čsenrin^

Architeetural spindle*—pec. 
tbeyYw the came products 
wbleh oaed to be known as 
belustndes in staircases—bow 
are •rallahle in a rartetr of 
sdsec and rtyles. But the »ky*s 
the Mmlt when ft eotnes to 
the decorative neea to vhfcb 
tbeyYc dot betor jwL

Arehi tecta, interior derignen 
and "do-it-yourBelferi* find 
the spindlei a versatile, rtyDsh 
and jntrpmtiw war to add 
character to a hocne or oCfiea, 
MidMs or onh.

Spindles am betas wad ns 
candle boiden er lamp batea, 
at room dmdccų screens end 
valances, er m legs for eo0» 

IKMss Ml** tar fclQfrlMM

Sawn In half, they arw brine 
mounted on. walls and. doion 
as decorative elements, wd. 
m plant holders or an plDe 
elements.

X. A- Nerd Co. Xverett, 
Wariu the world's largest 
jnannfactarer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items in nine different 
styles, tiwe different thick- 
nesMes and In hehflrks froca i% 
terixs te right feet

The spindles are made of 
wtatod western woods* tarned 
on hopper-fed lathes, sanded 
to a smooth finhdi ttaa abrft* 
wrapped in dear, protaetfss 
ytanirlfi ▲ brochure cn spindle 
dbarMteristta and ideas for

GEORGE F. RUDMINAS
WJ9 So. UTUANICA AVE. ToL: YAr<k 7-1138-1139

STEPONAS C LACK [R SŪNŪS
(LACKAWICZ

J424 WESi 69tn STREET ftxpublk 7-1218
2314 WEST 23rd PL^CE Vlitlnia 7-««7J
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Pilot HUR, k’L 974*4411

P. J. RIDIKAS
8354 So. HALSTED STREET Phone: TArdt 7-191J
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TURTĄ sveikata -
(Atkelta iš 2 psl.).

tėti jos sienelė gali trukti — žmo 
gus miršta nuo nukraujavimo. 
Operacijos metu išplaunama vi
sa išsiplėtusioj i arterijos dalis ir 
įstatoma plastikinė aortos da
lis. įtaiko ji penkis metus daž
niausiai gerai. Kartais tik siete
lis uždedamas ant išsiplėtusios 
arterijos sienelės, kad ji toliau 
nesiplėsiu ir kad netrūktų.

Nė kalbėti nėr eikia — aišku, 
kad puolimas iš lovos po tokios 
ligos operacijos galėjo būti prie
žastimi nukraujavimo. Niekada 
nėra vėlu tamstai atsakančiai 
tvarkytis su ligonine. Leidimas 
per neapsaugo iškristi pacientui 
iš lovos jk) tokios operacijos yra 
nusikaltimas. Tai nelaimė ne tik 
pacientui, bet ir ligoninei. To
kiais atvejais šiame krašte pa
ciento gimnaičiai tampa kartin
gais žmonėmis. Be teismo su
sitarsit su ligonine — taip jau 
ryški tiesa tamstos pusėje.

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

Adelė Duoblienė

PIENIŠKOS DEŠRELĖS
Prop.: 1 svaras maltos, liesos

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi į visus skai“ 

tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir 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.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

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

Mūsų bendradarbe 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-, 
n imame Naujienų piknike.

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talką.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. - 
CHICAGO, IL 60608

♦ Iš anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ....._____ _ doL

Pavardė ir vardas --------------------------------------------------------..---------------
Į
Adresas —---------------------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo______________________ _ kuris
yra naujas skaitytojas. Priede___2___  dol.  _

Pavardė ir vardas ________________ »______________________________ '

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

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė____________________________

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ j___ doL

✓

Pavardė ir vardas ________ ________ __________ _____ _____________ _

Adresas -------------------- —----------------------- —______________________

• Platmimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa. 
žlnimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

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

Adresas - ------------------------ --- --------------------------------------------- _T.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUrrri gipt PARCELS SERVICE
W. (PHi ft, Chlccpo, IIL — T*L WA S-Uir 

ma $•. ft, Chk*r», hl — t«l
V. VALANTINAS

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

A dr esą s ...... .■■■~■■■■■■ .....

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

adresas

veršienos mėsos, 1 puodukas 
į pieno •miiteiitr*(iiistsnr nonfat 
‘dry milk), Mi puoduko pieno 
2r< riebumo, 2 kiaušinių bal
tymai, 2 lauro lapeliai (Bay lea
ves — Laurel), šaukštelio 
koriandrų sėkluėių (Coriander 
seed), ** šaukštelio druskos.

Darbas: Pieną su lauro lape
liais pavirinti apie 5-10 min. Iš
ėmus lapelius pieną atvėsinti. Į 
mėsą sudėti druską, koriandrų 
sutrintas sėk lutes ir pieną. Ge
rai ištrinti. Su atsargumu su-' 
dėti išplakus kiaušinių baltymus 
ir sukimšti į žarnas 4 inčų ilgu
mo dešrelėmis, persunkant po 
kiekvienos keletą kartų.

Pastaba: Pieniškas dešreles 
galima gaminti ir iš paukštie
nos mėsos, bei kralikų. Žąsys 
ir antys skaitomos tamsesnės, 
todėl šiam dešrelių gaminimui 
netinka.

Kiekviena mėsa turi savo spe
cifinį skonį bei sudėties skirtu
mą. Todėl ir prieskoniai su lyg 
rūšies yra pritaikomi, kad ne-

VAL. VAITIEKCNAS Atominė idėja

pažeidus ir nepakenkus, jos ver
tei. Veršienai taikomi šie pries
koniai: lauro lapeliai, imberas, 
marjoram as, čiobreliai (Thy-. 
mes). Vištų mėsoms: mėtos, 
lauro lapeliai, čiobreliai ir pe
tražolės (petruškos).

r TRUMPAI J

— Rūta Danaityte iš Montre- 
alio gavo tarnybą Daugiakultū- 
r i nėję Įstaigoje, esančioje Kana
dos sostinėje Otavos mieste.

— Sofija Pranckevičienė iš
rinkta Grandies ansamblio Glo
bos komiteto pirmininke, Vida 
Kosmonienė — vicepirm., Zina 
Pocienė — ižd., Birutė Linta- 
kienė — koresp. Ansamblio va

--------------------- ----------------------- -----“Gimtais Kraštas”.
dovė Irena Smieliauskienė yra 
dėkinga tėvų bei globėjų komi
tetui, taip pat dr. Leonui ir Ire
nai Kriaučeliūnams, atėjusiems 
į talką ruošiant Hamiltono Gy- 
vataro koncertą.

— Dr. L B. Bron ushas iš Es
sex, Md., išvyko į Baltimore. 
Antanas Petrauskas iš Daytona 
Beach, Fla., išvyko į Dearborn, 
Mich.

i
— Bronei Spudienei iš New 

Yorko šios Velykos yra liūdesio 
ženkle: ji gavo žinią, kad Ma
rijampolėje kovo pradžioje mi
rė jos .brolis Kazys Ramanaus
kas, gi kovo 19 d. ji mi nėjo sa
vo vvro Prano 5 metu mirties 
sukaktį.

— Stepas Steikūnas, Denver, 
Colorado, yra LB apylinkės pir
mininkas, Charles Kowalis — 
vicepirm., Eileen Bradford — 
sekr., Dalia Pliuškonytė — jau
nimo reikalams, Petras šuminas 
— koordinatorius. Valdyba su
geba įtraukti į tautinį bei kul
tūrinį darbą geriausias apylin
kės jėgas, užtat sulaukia labai 
gerų rezultatų, kurie plačiai at
sispindi amerikiečių spaudoje ir 
kitose komunikacijos instituci
jose. Ypatingai veikloje yra 
naudingas tautinių šokių ir folk
loro žinovas ir šių dalvku žur
nalo ‘Viltis” leidėjas — redakto
rius Vytautas Beliajus.

— Rašyt. Juozas Refrenas iš 
New Yorko, literatūroje žino
mas Petro Tarulio vardu, kovo 
19 d. pradėjo 79-tus metus.

— Maryte Bizinkauskaite iš 
Brocktono dalyvaus Minkų ra
dijo ruošiamo koncerto progra
moje balandžio 9 d. Bostono Pi
liečių klubo salėje. Jai pianu 
palydės jos tėvas dr. Petras Bi- 
zihkauskas. Programoj taip pat 
dalyvaus Aleksandra Moriarty, 
taip pat Onos, Gedimino ir Li
ejos Ivaškų vadovaujamas tau

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARDA NOREIKIENf

Wert Sttk St, Chlogo, IIL W62I • Tel. WA M787 
rinki m*, rOilet fraMy preW*.

MAISTAS Ii IUROPOS SANDtLIV.

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
WOPA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.
WLNR 106.3 FM Sat. at 8:00—10:00 p. m.

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

I

tinių šokių sambūris. 23 vai. 
bus lietuviški pietūs, koncerto 
pradžia 3:30 vai.

— Cindy Vainauskaitė iš 
Bridgeporto apylinkės yra pasi
žymėjusi sporte. Ji dalyvauja 
stalo teniso ir ledo rutulio rink
tinėse, kurios apylinkės rungty
nėse laimėjo pirmąsias vietas. 
Ledo rutulio rinktinėje ji lai
koma geriausia žaidėja.

♦ 1978 nu kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dė] 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 S. Talman, Chirago, 
III. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

♦ JAV LB (R) Cicero Apy
linkės narių visuotinas susirin
kimas Įvyks 1978 m. balandžio 
mėn. 2 dieną 11:45 vai. ryto 
šv. Antano parapijos salėje, 1500 
So. 49th Court, Cicero, III.

Valdyba (Pr.)

KENOSHA - RACINE, W1S.
Trečiadienio, kovo 8-tos die

nos Naujienose tilpo straipsnis, 
Kenoshos-Racine L. B. metinio 
susirinkimo aprašymas.

Tame straipsnely buvo išbar
tas p. Kazimekaitis (prezidiu
mo pirmininkas) už neteisingą 
laikymąsi su norinčiais kal
bėtis.

Man, kaip L.B. nariui tame 
susilenkime dalyvavusiam, ne
atrodė, kad kas būtų buvę ne
tvarkoj. Pirmiausia buvo per
skaityta dienotvarkė ir pagal ją 
buvo pravedamas susirinkimas. 
Kai kurie L.B. nariai nenorėjo 
prisilaikyti dienotvarkės, tai jų 
pageidavimas kalbėti ir buvo at
mestas. Priėjus prie klausimų 
ir sumanymų, buvo duota kal
bėti, kas norėjo ir kiek norėjo.

Buvo padaryta nepageidauja
mų išsišokimų ir užgauliojimų iš 
kalbančiųjų, bet ką darysi, visi 
mirtingieji padaro klaidų. S.

MINIMI

*

Skaitai, žmogus, ir j 
nesuvoki j

V ak. Vokietijoje, (West Ger
many) yra leidžiamas toks žur-

I naliukas, su pavadinimu “Ne
muno Kraštas”, Jo redaktorius 

i Albert Annies, Išeina Witzen- I V
j hausen, mst. Jis yra dvimėnesu 
tnis, leidžiamas kas du mėnesiai, 
j Man į rankas pakliuvo Nr. 5/ 
Į1977. Jo pirmame puslapyje įdė 
| ta fotonuotrauka su šitokiu už
rašu “PLB valdybos vicepir
mininkas D. Šatas nuvežė į į Lie 

' tuvą 20 užjūrio lietuvių mok
slininkų. čia jį matome su Lie
tuvos Mokslų Akademijos vice
prezidentu A. Žukausku.

Tas “Nemuno Kraštas” yra 
pripildytas visokiais rašiniais 
lietuvių ir vokiečių kalba ir de
da nemažai įvairių nuotraukų, 
ir yra labai giminingas ok. Lie
tuvos leidžiamam laikraštukui

Toliau tas “N. K.” deda pa
sikalbėjimą su tuo inž'. Nainio 
pavaduotoju Donatu Šatu: “P- 
LB keičia krypti” ir atsakinėja 
į visokius jam statomus klau
simus.

Tik gaila, kad tas mūsiškis. 
PLB pirmininkas inž. Bronius 
Nainys, deleguodamas Į užjūrį 
savo vicepirmininką, , 'Šatą ir 
pats ten galėtų nuvykti ir vie
toje su lietuviais susitikti, bū
tų arčiau ir pigiau, negu Pietų: 
Ameriką ar Australiją.

Dar galima būtų komandi
ruoti ir Vidurio Vakarų apyg. 
pirmininką, ir kaikuriuos apy
linkių pirm-kus^kurie nuoširdžiai 
padeda griauti ALTą, kaip ken
kėją Lietuvos laisvinimo reika
lams, čia. tik reikėtų išskirti 
Rockfordo apylinkę, kuri su sau

Aliais yra nepalanki p. pirminin
ko vedamai politikai,. kuo grei
čiausiai sugriauti ALTtą, kad 
ir su raguolių pagalba.
Tik dar norėtųsi patarti abiem 

pirmininkams PLB ir tos pačios 
org. garbės pirm-kui Clėvelan- 
de, nepasitraukti iš kovos lau
ko, o tęsti kovą iki pilnos per
galės. Juk turima tokia krūva 
pavaduotojų, visuomeninio dar
bo, Lietuvos laisvinimo tarny
bų direktorių ir p. Negalima lei
sti važinėti po Belgradą ir kitur 
tik vienam Bobeliui. Dar nevi
sai sugriautas ir ALTa, o ėmė ir 
atsirado ir antroji Bendruome
nė, reikia ir ją griauti už tai. 
kad dr. Dargis su savo pava
duotoju Andrium pradėjo kišti 
savo snapą ir į visos PLB rei
kalus. Reikia numaldyti ir to
kią p. Zuzaną, kuri ris laiks nuo 
laiko kiek pagadina orą, p.pirm. 
Nainiui su savo parašymais į 
spaudą.

Sau ištikimų pavaduotojų p. 
Nainys vis susiranda. Paimki
me, kad ir Detoito PLB apylin
kę, kuri jau buvo įėjusi Į padorų 
taikingą lietuvišką gyvenimą, 
bet tas matyt nepatiko pirm. 
Nainiui, tai ten pasiuntė LB 
krašto pir-mą A.Gečį, kuris ten 
nuvykęs vėl sukėlė tarp det- 
roitiškių lietuvių erzelĮ. (Pažiū
rėk š. m. “Dirvos” Nr. 11). Po 
to ergelio tarp vietinių lietuvių 
paliko posakiai: — Nainys su
naikino Detroito lietuvius, o ki
ti suklaidino Detroito lietuvius. 
Koks posakis paliks ateičiai — 
nežinia.

Tai taip man ir paliko neaiš
kumas, kokią kryptį pagal p. B. 
Nainio vicepirm-ko Donato Ša
to žodžius keičia ta Nainio va
dovaujama PLB-nė. Pagyven
sim, pamatysim, kas iš to iš-Į 
dygs. Tik kiek matosi, kad AL- J 
Tas lar gyvena ir p. Nainiui, 
gal teks atleisti į pensiją, visuo 
meninio ir laisvinimo tarnybų 
direktorius ir mokėti iš nukniau 
ktų aukų pragyvenimui pašal
pas. pirma atsiskaitant ir sau.

Tą surašė rockfordietis. R

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

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINLAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISU INFOR.MACUU KREIFnS l 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb.. 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. 364,200.

15 M. SENUMO 5% kamb., 3 mieg.. 
daug rūbinių, 2% mašinų garažas, 
63-čia ir Narraganset. 354,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32,500.

50 AKRŲ žemės Lemonte, 310,000 
už akrą.

ŠB1AITIS REALTY
Notary Public

lusurance, Income Tax
2951 W. 63rd St TeL 436-787*

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
įvairi apdrauda — INSURANCE 

>UTŲ NUOMAVIMAS — parenkaiL 
nuomininkui

4243 W. 63rd St., Chicego 
Tel. 767-0600.

2612 West 71 Street,
savininkas parduoda dviejų 

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

bilių garažas.
Telefonuoti 476-2427.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

TUOJAU RIKEALINGI
VYRAI IR MOTERYS

• Lengviems Punch Press 
operatoriaus darbams.

• Kokybės kontroliavimo inspektoriai
• Mašinų operatoriai.
• Bendrai apžiūrai — Maintenance.

Labai geri priedai, dantų gydymą 
imtinai. Reikia kalbėti ir bent 
kiek 
kai

Reikia kalbėti ir 
rašyti angliškai. Teirautis anglis- 
pasimatymui.
AMERICAN GASKET

Tel. 678-3550

RENTING IN GENERAL 
N u e m o *

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb’. apšildo
mas butas, su karštu vandeniu, 3324 
So. Lituanica. Teirautis tel. 839-8597 
po 6:30 vai. vak.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

pu vierdntel4 
Uetarj tatfhrrlnką 7^ La 

Chle&goje w

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 263-582S
| (įitaigo.) ir 

S77-84SS
(Kodn)

185 North Wabaah Armw

Juozo šmotelio

Atsiminimu Skirsneliai 
a-- ...-- •—1atspausdinti
Graži, lengvai skaitoma ir 

Įdomi 250 puslapių knyga su-; 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Are.

Chicago, IIL 60629
NAUJIINOS/CHILAOO"«, ILL. — TVTOAy/maBOB 28,1978

4 VIENETU mūras ir garažas. Nau
jai en7u šildymas. Našlė atiduoda už 
338,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedzie. 339,800.
5 KAMBARIŲ naujo tipo mūro namas 
ir garažas. Centrinis oro šildymas 
ir vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti 
ir nupirkti už 328,350. Marquette Pk.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. mūras. 
Pušų medžio beismantas. 2 auto ga
ražas. Marauefte Parke. Tuoj galite 
ižimti, S27.900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
tuette Parke.

TVIRTAS 2 aukštų mūras 2 butai 
ir maloni biznio patalpa 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 338,500.

REAL ESTATE

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto leldhną, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS

IR VISKĄ NAME 
Telefonuoti: 

523-9367 arba 737-0397 
ALEKSAS

D t M S S I O 
52—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $98 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimai pensininkam* 

Kreiptu

50, ASHLAND AVĖ.
525-2775

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtS
Pardavimai ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET
Ttlaf^ REpvbllc 7-1441

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

BEST THINGS IIĮUFE

’CDSVi w.ysth st 
GA 4-3654

HAT! PAE*

IMSVRANC

Slate Farnr UfInsurance Company |

Only you

nu® 
BE 

CAREFUL!




