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RINKIMAI - RAKTAS Į NAMIBIJOS 
ATEITĮ

_ WINDHOEK, — Pietų-vaka-, ti rinkimus ir išrinkti narius į 
rų Afrikos teisėjas Marthinus* numatytą konstitucinį suvažia- 
Thėūnis Šteyn, kaip rašo Chica vimą. Esą, suirutė neįvyko nu- 
go Sun-Tiines, gerai supranta žudžius Nerrero gentės vadą ir 
praėitį ir dabrtį pietų-vakarų būsimą Namibijos 
Afikoj^ bet nėra būdo, kad jis Clemens Kapuuo, ji neįvyks ir 
gšlėtu aiškiai numatyti ir sup J per rinkimus į konstitucinį su; 
rasti ateiti bei Numbijos num- 
bijos • nepriklausomybės kebą, 
dar šiais metais. Esą, iki vi
siems paaiškės ir susitarimas 
įvyks pagal vakariečių planą, 

da^f4aiig neiškaus vandens pra (Kaimynai susirūpinę
• -Vakariečiu planas
Pirmiausia.'turi susitarti Pietų 

Afrika šū pietu-vaakru Afrikos 
valstiečių oganižacija SWAP0, 
kuri vedanti partizaninį karą. 
Pietų Afrikbs vyriausybė ' yra 
priėmusi vakariečių planą, bet 
SWAPO net neatsako.

Pagal planą, putliausia, turė
tų. įvykti rinkimai į konstituci-

klausomybei —naujai kuriamai 
Nąmfbųįos valstybei- -

Teisėjas Steyn<manor kad iki 
Vakarai: gavus atsakymą iš SW- 
^^-tai^ęt^-^-jyaakrų Afrika 
išgyvens? mirties ir: gyvybės 
laikotarpį?' Kas įvy^š' iiufiiaty- 

Nainibijos sr^yje' kelių, sa- 
vtssįg jnėtgi ■ kelių' dienų bėgy, 
niekur negali 7 tiek

ąteftfes' ir jos būsimą

valdo nuo 1920 m., 
Natififejos ateitis ir ypačiai jos 
draugiškas veidas yra labai svar 
bus;"/ v* - •

Jei TWAPO nuspręs dalyvau
ti rinkimuose, t&i turės sustab- 
-dyti partizanines bei teroristi
nes kovas ir draugiškai, vienin
gai pravesti‘rinkimus. Bet, pa
sak Steyn, jis labai abejojąs, 
jog tai įvyks.

SWAP0 yra atsakominga
Taikingai išspręsti Namibi- 

jos Jikimą, būsimą jos neprik
lausomą struktūrą, tegali SWA- 
PO gera valia. SWAP0 ranko 
se ir sprendimuose glūdi teisin
gas’ Namibijos likimas, kurį da
bar vedanti kruviną partizaninį 
karą. Ji todėl yra atsakomin-

SWAP0 organizacijai atisa
kius geruoju išspręsti*Namibi
jos ' nepriklausomybę, teisėjas 
sakosi, kad jis galėsiąs visdėlto 
ir-be SWAP0 pagalbos praves-

Gegulės 16: Maksima, Jonas 
Nepaini., Inga, Vaidimantas, Vi-

Saulė teka — 5 :3l, leidžiasi
įf

Ai.

ISLAMBADAS, Pakistanas.— 
Revoliucijos būdu komunisti

nės valdžios įsistiprinimas Afga 
nistarte jau kelia rimtą susirū
pinimą “izoliuotose“, bet stra
teginiai svarbiose Azijos vals
tybėse.

JAV ir tuo pačiu Amerikos 
draugai Pietų Azijoje tikisi jau 
susilaukti tame regijone nera
mumų ir teroristinių veiksmų, 
ypačiai, kad fą sritis yra išsi
dalijusi etninėmis grupėmis ir 
sienų ginčais.

Ir dar daugiau, komunistų į- 
sigalėjimas ’Afganistane, turin- 
čibam bendrą sieną su Sovietų 
Rusija, Kinija, Pakistanu ir Jra 
nu, palengvins Kremliui įsiverž 
ti savo įtaka ir teroristine orga
nizacija į žemės aliejaus turtin
gą sritį Persijos Įlankoj ir į stra 
teginius Indijos vandenyno pa
kraščius, labai svarbius Vaka
rams.

Pakistano žiniomis, kurias pa 
tvirtina ir vakariečiai diploma
tai, Kremliaus tikslas, yra įsit
virtinti Afganistane, kad So
vietai galėtų tiesioginiai ar ne
tiesioginiai įsigalėti Arabų jū
roje.

Tuo klausimu ypač yra su
sirūpinęs Iranas ir Saudi Ara
bija, kuri nebereikola prašanti 
Amerikos modernių lėktuvų. 
Juo labiau, jog rusai su kubie
čiais, apsitvarkė Etiopijoje, jau 
spėjo susikraustyti į Saudi Ara 
bijos pašonę — Pietų. Jame- 
ne.

Afganistanas taps ar "netaps 
Maskvos satelitu, tai matysime 
vėliau, bet šiandien jau aišku, 
kad komunistų įsigalėjimas Af
ganistane įneša maišatį Pietų 
Azijoje ir suardo iki šiol buvu
sią politinę lygsvarą. Tai naujai 
susidariusi padėtis, kurią JAV, 
raudonoji Kinija ir Indija bei 
Iranas su Saudi Arabija nega
li nematyti ir lengvai igno
ruoti.

Nežiūrint veto
WASHINGTON. D. C. — Ne

atsižvelgiant prez. Carterio gra
sinimo nepasirašyti įstatymo, 
suteikiančio studentams kredi 
ta užsimokėti mokslapmigus. 
Atstovų Rūmai visdėlto tokį įs
tatymą priimsiu, įtraukiant j jį

kinius. •s
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ĮSAKĖ KARO VADAMS APMOKYTI 
KARIUS KARO VEIKSMAMS

Gali būti panaudotos ne tik atomo bombos, 
bet ir pačios pavoįingiausios dujos

PEKINAS, Kinija. — Karas tarp Sovietų Sąjungos ir Kini
us neišvengiamas, todėl Kinijos vyriausybė įsakė karo vadams 
įruošti kareivius tikriems karo veiksmams, sako oficialus Kini

jos valdžios pranešimas.

Kiniečiai priėjo šios išvados 
aptarę paskutinį* sovietų val
džios “apgailestavimą“ dėl pa
sienio karių padarytos “klai
dos“.

I Vyskupas Muzoreva 
pasilieka

Prezidentas įsakė JAV Erdvės administracijai ruošti naujus skriejimus erdvei tyrinėti. Pre
zidentas Nrksonas, betauzydamas dolerius, buvo sustabdęs skriejimus, bet dabartinis preziden
tas priėjo išvados, kad jau imtas tęsti tyrinėjimus. Pa veiksle matome Saturną V,pasiruošusi kelti į 
erdvę ir nuvesti astronautus į mėnulį. Kokiosgbus naujos skriejimo priemonės, tuo tarpu dar neži
nome. ?

GEOR®rMEANY NESUTINKA.MAŽINTI Respublikohat ieško
UŽDARBIŲ

WASHINGTON, D.C.—AFL- tais. Ir taip,-esą. elgiasi visos 
•CIO prezidentas George Meany Į b-vės, neišskiriant nei elektros? 

. gegužės 14 žinių agentūroms pa 
reiškė, kad jis nesutinkąs įsa
kyti unijoms mažinti uždarbius 
ir uždarbių reikalavimus, suda
rant naujas sutartis, ko prašė 
prez. Carteris. pasišaukęs Mea
ny į Baltuosius Rūmus.

nei gazo bendrovių ir net van
dens bylų.

kandidatų i 
prezidentus

WASHINGTON. D. C. — Res
publikonų partija jau dabar, iš 

; anksto, pridėjo žvalgytis ieško- 
Carteris tariasi tdėl lėktuv i dama kandidatų i valstybės pre

arabams
WASHINGTON, D.

Prezidentas Carteris tariasi 
i dėl 

lėktuvų arabams ir izraeli 
tams. Prezidentas asmeniškai 
pasikalba su kiekvienu sena
torium, prašydamas jį balsuo
ti už leidimą vyriausybei par
duoti pažadėtus lėktuvus ne 
tik Saudi .Arabijai, kurie šien 
dien jai labiausiai reikalingi 

Pietų Jemeną apginklavo ru 
sai. Bet kurią dieną rusai ga
li įsiveržti į Saudi Arabiją ir 
padaryti daug žalos degalų 
versmėms. Saudi Arabija su
tinka pasižadėti nenaudoti ga
lingų Amerikos lėktuvų ki
tiems tikslams kaip savo kraš 
to ir interesų gynybai. Egiptas 
taip pat turi gauti prižadėtus 
lėktuvus., jei nenorime, kad 
prasidėtų suirutė krašto vidu-

. Pasak Meany, sutinkąs su pre su kiekvienu senatorium 
zidento 'tikslais sumažinti in
fliaciją. bet prie to eiti vien tik 
per uždarbių mažinimą yra neį
manoma ir darbininkų sąjun
goms nepriimtina, ypač, kad ga
minių kainos pasilieka tos pa
čios arba net ir kylančios. Ta
čiau jis sveikinąs prezidentą, no 
rintį sumažinti ir net pažaboti 
infliaciją.

Kodėl nuomonės skiriasi?
Pasak Meany, prezidentas Car 

teris prašęs, kad unijos pasilik-’ 
tų prie 595% normų derantis 
dėl naujų uždarbio kontraktų, t. 
y., kad jos pasiliktų prie tų pa
čių uždarbių, kurie buvo prieš 
trejus metus, nepadidinant juos 
*5,5%. Tai reikalavimas negali
mas išpildyti, nes jei darbinin-

zidentus.
Politiniaį -komentatoriai res

publikonų kandidatus išrikiuoja 
šitokia tvarka: 1) Ronald Rea
gan, 2) sen. Howard Baker, 3) 
Illinois gub. Jim Thompson, 4) 
sen. Robert Dole ir 5) gub. 
John Connaly bei George Bush. 
Ekspertai netiki, kad prez. For
das kandidatuotų į prezidentus 
1980 m.

Etiopija nori įsiveržti į 
Somaliją

ABEBA, Etiopija. — 
diktatorius puik.

Mariam pareiškė,
pasiruošę

I

kai einą prie derybų, tai jie de-i ’c- 
rybų pagrindan deda esamą pra Į 
gyvenimo padėtį, pragyvenimo 
lygį, bet ne tą, kuris buvęs 
prieš trejus metus.

Meany pabrėžė, kad uždar
biai yra visada užšaldyti. prie
šingai gaminių kainoms, ma
žiausiai trejiems metams darbi- 
ninkif kontraktais. Gamintojai, 
pasak Mėany, turi nevaržomai 
teisę^kelti gaminių bei produk
tų kainas kada tik jie nori. Kai
po pavyzdį, jis nurodė The Alu- 
minufh Co. of America, kuri 
prieš savaitę pakėlė savo gami
niams kainas 3,4%. Toks kainų 
pakėlimas, atrodo, yra geras ir 
sveikintinas, bėda tik, jis: įvyk-

Bijo, kad lėktuvai neati’tektų 
rusams

Praeitą sekmadienį demok
ratų kandidatas Illinois sena
toriaus pareigoms bijo, kad 
Amerikos patys naujausieji 
lėktuvai nepatektų į sovietų 
rankas. Saudi Arabija neturi 
patyrhisių lakūnų, kurie gale 
tų tinkamai naudoti naujus 
Amerikos lėktuvus. J r m atro
do, kad lėktuvas kitas galėtų 
patekti į rusų rankas dar prieš 
tai. kai patys amerikiečiai juos 
naudos kovoje.

PreridentM f pareiškė). kad

ADIS 
Etiopijos 
Mengistu 
kad jo kariai, yra 
įsiveržti į Somaliją, jeigu jie
nenustos teikusi pagalbą So- 
malijos partizanams. Mengis- 
lu sakosi turįs davinių, kad so 
maliečiai dar ir šiandien tei
kia pagalbą kalnuose liku
siems partizanams, nors pačios 
Somalijos kariai jau iškeliavę 
iš Ogadeno provincijos.

Be to, Kubos kariai ruošia
si žygiui į Eritrėją, kurioj su
kilėliai dar tebesilaiko kalnuo 
se. Atrodo, kad kubiečiams ne 
taip lengva nuginkluoti Erit
rėjos karius, pažįstančius la
bai gerai visą Eritrėjos terito
riją. Visa Eritrėjos savyval- 
dybė sukilo prieš Mengistu 
grupę.

monių lėktuvams apsaugoti 
Dabar aiškėja, kad nauji JAV 
karo lėktuvai greitesni, leng
viau v<irųojami ir flfcli kirsti

•ta imšta prio-l primai Ubai »kaudųi»wū3į.

Esą, pasitraukus iš vyriausy- 
atsirastų 

Įtik daugiau neramumų ir sąmy-

SALISBURY.—Rodezijos juo
dųjų taiyba nutarė po ilgų gin
čų nebereikalauti. kad vysk. 
Abel Muzoreva pasilr.uiktų iš 

Rusams rūpėjo-patirti, ar ki, koalicinės baltųjų — juodųjų
niečiai pajėgs ginti savo erdvę, j vyriausybės Rodezijoje. Tačiau 
Jie sužinojo, kad ne tik gali.bet į vyskupas pasilikęs valdžioje tir 
vykusiai ją apgynė. Sovietų hejri ir toliau reikalauti, kad iš 
likopteris apsisuko ir nėrė at- Į valdžios pareigų pašalintas j uo
gai i sovietų teritoriją. Jis bu-l^ukas Byron Hove būtų grąžin- 
vo keturių kilometrų kiniečių!tas į senąsias pareigas.* 
erdvės gilumoje.

Sovietų viceministeris Iljičev t>ės vysk. Muzoreva, 
pareiškė, kad rusų karo” vadai 
padarė .klaidą, išsikeldami kito
je Usuri upės pusėje. - Kariai 
grįžo į sovietų teritoriją, o so
vietų valdžia atsiprašo už pada
rytą klaidą. Tuo skaito visą in
cidentą baigtu.

Kiniečiai * žino, kad Įsiverži
mas į Kinijos pasienio kaimelį 
iš anksto suplanuotas ir planin
gai pravestas

Trisdešimt gerai ginkluotų 
sovietų karių, naudodami 18 
laivelių kariams, karo medžia
gai ir nelaisvėn paimtiems žmo
nėms pervežti.

Sovietų kariai, net sargų ne
provokuojami. pradėjo šaudyti 
kaimelyje, gąsdinti ramius pa
sienio gyventojus, o vėliau suė
mė 12 kiniečių. Jie iš anksto 
areštams buvo pasiruošę, žino
jo, kur rasti pageidaujamus 
žmones.

Suimtuosius paleido tiktai po 
trijų dienų, kai Kinijos karo va
dovybė griežtai pareikalavo. Vi 
sa pagrobimo metą suimtieji bu 
vo tardomi, klausinėjami apie 
pasiruošimus pasieniui ginti.

Sovietų helikopterio įsiverži
mas į Kinijos erdvę, taip pat 
buvo iš anksto suplanuotas. He 
likopterį gražino kiton Usuri 
pusėn taiklios priešlėktuvinės 
patrankos.

Matyti, kad šitas incidentas 
Kinijos pasienyje privertė Kini
jos vyriausybę aptarti santy
kius su Sovietų Sąjunga. Krem
liaus atsakymas buvo melagin-

Prancūzija-Afrikos
“žandaras“

Pasak U. S. News-World Re
port. kad JAV traukiasi iš pa
saulinio “policininko’“ pareigų, 
tai I^rancūzijos prez. Giscard d‘- 
Estaing iškyla, kaip visos Afri
kos “žandaras“, būtent:

Prancūzija padidino savo ka 
rių skaičių, kurie padeda Chad 
vyriausybei sumušti teroristus, 
remiamus Libijos.

Prancūzijos naikintojai ir 
“patarėjai“ gelbsti Mauritaniją 
kovoje su Polisaro partizanais, 
kuriuos remia Algerija ir Sovie
tų Rusija.

Maždaug* 4.000 Prancūzijos 
kareivių saugo mažą Djibouti 
sritį šiaurės-rytų Afrikos Ra
go iškyšulyje.

Sakoma, kad 7,000 karių ir 
1,000 patarėjų Prancūzija lai
kanti Afrikoje,

Sovietų užsienio ministerijon 
nuėjęs Kinijos viceministeris 
Kremliaus valdovus informavo, 
kad jų “apgailestavimas“ buvo 
atmestas, nes jis paremtas me
lu. Sovietų kariai įsiveržė Kini- 
jon per klaidą, kaip jis aiški
nosi, bet buvo sąmoningai ten 
pasiųsti. Faktai rodo, kad per 
klaidą Rusijos karo vadai 18 
baržų nesiunčia kiton Usuri 
pusėn. Jeigu taip per akis me
luoja, tai aovietų valdžia turi

visai kitus tikslus, negu jų at
stovai skelbia.

Sovietų užsienio politika ro
do, kad ji vis dar nori pevergti 
galiniai daugiau kaimynų. So
vietų agentai suorganizavo per
versmą .Afganistane ir atidavė 
vald*; i komunistu rankas. So
vietų apginkluotos Kubos karo 
jėgos praeitos savaitės gale Įsi
veržė į Zaire, iš kur marokie
čiai jas buvo išviję. Dabar Zai- 
rės vyriausybei bus sunkiau or
ganizuoti Zairės gynybą, nes įsi 
veržėliai geriau ginkluoti.

Kinijos vyriausybė paskelbė 
pirmą pranešimą apie pavojų. 
Karo vadai imsis priemonių gin 
klams parūpinti ir jaunimui ge
rai mobilizuoti.

Pirmadienį padarytas prane
šimas apie karo neišvengiamu
mą su Sovietų Sąjunga — pasi
priešinti artėjančiai sovietų ka
ro jėgų in vari jai., ’r

* : b ; S" ’ .* i '



(Tęsinys)

susidomėjo Galvanauskas,

TaDvbaJames McNeffl Whistler

Adelė Duobiienė 

(Nukelta į 5-tą psl.)

įsitikinimu pabrėžė Sidzikauskas.
(Bus daugiau) ; ’ J f- / Į *

ADELĖS DUOBLIENĖS 
SVEIKO MAISTO RECEPTAS 

Avižiniu ir sojos miltą

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
proto ir jausmu darnos pagrindai 

Naujawriu Jaoksk iuiių populiarus perteikimas 

J#NAS ADOMAVIČIUS, AL D. __

dingas'Lietuvai, nors tasai darbas grėstų 4idžiawu_.įįt- 
vojum, ~ pareiškė Galvanauskas. — Neatąssdjau^į^ti 
į vyriausybės narius, jei tik jums pasiseks^^J1^ dabar

kaųsipie. ši inū§u būįinąyisięms 
uaręiga fiiri Į>uti yiąų pįrmą.al-

P?fP) negjpmęę rengsimės 
kitiems labai 
banis. Apie dvasiškiams metąz 
mus kaltininus ir dvasinį tvar- 
kymąšį' — kita kartą.

PASISKAITYTI. Gregory Zi}- 
feroorg. M. D.: Mind, Medicine 
and Man, Harcourt, Brace and

Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje
Šilingas paskambino. Galvanauskas buvo namie ir 

sutiko su manim pasimatyti tuojau.
I — Neužmiršk, kad sunkaus kryžiaus, kurį likimas nori 
užvelti ant tavo pečių, neturi tiesos nusikratyti, — at 
sisveikindamas kalbėjo šilingas. Jau duryse jis mane nut 
vėrė už kaklo, apkabino abiem rankom ir pabucįayo. — 
Tai mano tau palaiminimasį Golgotą kopti...

iGalvanauskas pusryčiavo, kai aš atėjau. Pas j| sura
dau V. Sidzikauską, buvusį mūsų atstovą Berlyne.

Pasakiau, kokiu reikalu atėjau.
— 0 ką mano Šilingas

Atpasakojau Šilingo nuomonę apie būtiną .reikalą 
; eiti į vyriausybę, bet nuslėpiau jo nuotaikingus pranaša* 
vimus, kuriais aš tuo metu ir pats netikėjau. Aš į kaip ir 
daugel kitų, klydau, manydamas, kad bolševikai-jau yra 
pamatę savo klaidas, kurias padarė pirmaisimsjąHjftno 

’ metais, ir jų nebekartos. Išorinius pakeitimus,, ^anoųjįis 
tik formaliai, laikiau tikros evoliue^os-pož^mąią.

. Taip manydamas, neabejojau, kad nebus ;iSi^ojaribs 
[klaidos kituose kraštuose, kuriuose, jiems pąsi&kj.jšit* 

muzikai rašą ’ virtinti nors laikinai, išgyventos jau pačioje Rusijoje.. -
. Pasakiau E. Galvanauskui,-kokių rei^^u-jera-^a^ji 

atėjęs. į .
— Aš visai pritariu šilingo nuomonėj, kad niekasjnįįisų

• ' 1 - T ' ** M '.J*

Žmogaus asmenybė lemia žmogaus gyvenimą: 
gerą ar nežmonišką — tad imkime rūpintis visų 
pirma svarbiausiu mums kiekvienam reikalu: as
menybės n argymu, jos nesugadinimu. Svarbiau
sios gyvenimo tiesos reikalavimas.

Tik Degloji Begėde nukritu
sią giliu po ąžuolu taip daug 
priėda, kad užknarkia garsiai 
ir ima ąžuolo šaknis knisti. Pa
našūs, kiti net darnežmoniškes- 
oį už tas Degląsias Begėdės yra 
visi tie žmonės, kurie nuo ma
žens neišvysto savo asmenybės 
į tikrai žmonišką — visuomeni 
šką — kitiems vien gėrį teiki
ančią savęs nepamirštant. Taip 
nedasivysčibsiejį savą asmeny
be žmonės žudo save ir kenkia 
kitiems, štai, vienas turtuolis 
profesionalas daug uždirbda
mas nešelpta našlaičiu, paliegė
li ų, pagyvenusiųjų pašalpos rei- 
kalingųjų; bet ištaigingame bu
te per naktis ištvirkauja ir nuo 
savo sugulovės žūsta gaudamas 
kulką'į-pakaušį' ir priedui dar 
visokeriopąL apiplėštas esti.

; G ar geriau mes elgiamės vi
sokeriopai'. peikdami .šį kraštą, 
kuris mus išvadavo iš tikros 
mirtife-nasrų. Mes-čia geriau
siai apsaugoti* niib. Deglosios' 
Begėdės' užmačių, pamirštame, 
tad buvo Čia žinonės, kurie sa
vos gyyebės kaina mokėjo, kad 
tolaikinės Amerikos valstybės 
butu laisvos, kad mes jose ga
lėtume laisviausiai gyventi. To
dėl gana nuims savą asmenybės 
menkumą viešai rodyti — gana 
mums būti Deglosioms Begė-

dėms — laikas mums imti sava 
veikia gerbti šį kraštą, nežiū
rint, kad jo laikraščiuose ir Te
levizijoje yra labai daug šlam
što, kuriuo minta šio krašto as
menybe sumenkusieji. Tokie 
nori šlamšto — spauda ir tele
vizija jiems jį ir teikia.
TIK ASMENYBE ŽMONIŠKAS 

PAJĖGIA ELGTIS KAIP 
REIKIANT

Kovojant už Amerikos nepri
klausomybę asmenybe subren
dusieji žmonės dauĘ kartų turė
jo sunkių dienų, pergyveno 
daug kritiškų laikų. Taip nusi
davė ir tada, kai Amerikos re
voliucinei armijai vadovavo ge
nerolas George Washington. 
Kovotojai šalo, kentėjo Pensyl- 
vanijoje. Didelius vargus išken
tėjo pirma negu išsikovojo per
galę visi kovotojai už Amerikos 
laisvę. Amerikos kovotojų var
gai buvo neišpasakytai dideli. 
Prasidėjo jų tarpe ligos, bar 
das, vargas. Kareiviai nušalo 
rankas, kojas. Dar priešas de
moralizavo — suvedžiojo žmo
nes. Dar nesibaigiai vargai šiam 
kraštui ir dabar: Deglosios Be
gėdės vien savu pelnu besirūp
indamos knisa šio krašto — 
Didžiojo Ąžu°Įo šaknis, gausi
ausiai jo gilių priėdusios. šni

pų Čia begalės. Ištvirkavimą 
atleidžiančios spaudos ir filmų 
čia kalnai. Net kiaulėms never
to duoti maisto čia Ipnįvos .ir 
juo maitinanti
dar žiiLonėnvs/nBUpUe^jii Ne** 
gimusiųjų žudymas čia yra ap
mokamas ir teisėtas. Laikrąšči- 

( uose ir televizijoje čia taip pil
na šiukšlių, kad sunkiai matosi 
gėrio deimančiukai.

Ir visa lai šiame krašte deda
si dči Degiųjų Begėdžių vei
klos. Jos gerą dirvą rado^tarpe 
dar amenybėnūs tikrais žmonė
mis netaiMisiųjųl Taip ■ ir siau
čia tikras žemės pragaras didžiu 
vargu iskovoiiqe (Ūmiausių lai
svių šalyje.'čia- žudįkašdųia ge-. 
riau jaustis, čią Penioji Begė
dė gauna daugiau teisių už-So^ 
krašto palaikytoją —darbštų.ų* 
žmoniškai besielgiantį rili n į

ATGIMKIME SU ' 
ATGIMSTANČIA GIMTA 

ŽMONIŠKUMUI

minale, moterų skraudime, nar
kotikuose, rūkaluose ir vene
rinėse. ligose. Jeigu mes visi im
sime žiūrėti šitaip į gyvenimą, 
kaip Deglosios Begėdės kad ži- 
ųri-tai gyventi visai neverta. Už 
tai mes lietuviai nenusiminki
me, o griebkimės reikiamos vei
klos. Mūsų vaikams duokime 
vyresniej i darbštaus žmogaus 
pavyzdį. Mes vyresnieji kontro
liuokime save visur ir visada. 
r; Negalime mes Jaunimo Cen
tre pardavinėti svaigalus — rū
kalus. o po to reikalauti, kad 
jauneliai nerūkytų, nesisvaigin- 
tų. Genda žmogus visų pirmat 
^doguose namuose -ir bloguose^ 
jaunimui skirtuose suėjimuose^ 
Sara spaudą mes išsliuokime,’ 
kad kuo mažiausiai šiukšlių ten: 
liktų. Jaupiinųi skirta katalikį-į 

spauda irgi turi tvarkytis — 
neskelbti netie^oš. būk pirmi
au! turi žpiogus bū|i krikščioni- 
įkąs< o tik po to žnjoniškas.

IŠVADĄ Ą^ingnybėini^ sti- 
prė,dainį įr pgį^iaųiąį šyi£§4ą-'

dėms: jos pelnosi ;kitą skriaus- 
danios. ‘ >

JUEKVIENAS s'rgiiKIMES 
SAVAS PAREIGA

- ATLIKTI tinkamai
: Prezidentas apkaltino tulu$ 
gydytojus ir advokatus šio kra
što per daug vien savais^ reika
lais besirūpinančiu^ ir trukdan
čius įvesti visuotiną*——z -valsty- 
binį sveikatos ąpdpuĮdimą, Taį . 
bais us kaltini ma s mok y tiem s 

r žmonėms juielamag. šio kraštu 
^t^dyiojo. Kailiuanii ^uiudos 
žmonės čionykšciųje spaudoje 
per daug šiukšlių siikraundAtle* 
ji; 1 as pats kaltinintas tinka ir- 
televizijai vien pelnu Bcsirū- 
pinnaticj i žmonės pataikauja) 

. Dagiosioms Bcgėdėnis. .i^asla- 
ecąjų dvlįris nedv^ia - todėl 
^nągaudžiai * neįstengia Da- 
glšsųis Begėdės pepauktetL Taip 

nfihla c^nykščios minios ši- 
^Ukšlėmįą sapnelį felevfįijoje 

rinkoje. Baisų darosi.

StOCK^ ;
1 America

žengimas prieš partijos kodeksą.
— Vokiečių ĮąįĮggjįma§ sudarytų mūsų tautai tikrą pa 

vojų, — pastebėjo Galyąaąiiskąg. — Jiems čįg. įgalėjus 
visa mūsų tauta būtų pasmerktą išųyl^tį. i"

— Niekuomet jie nelaimu Isąrą! -į kąj|tąį
dzikauskas. — Anglai — šalti realistą}. įjęgj jįfi.}yžtųsi 

§yaSi£m's™dar^! tęsti karą, kai beveik visa Europa šiandien vokiečiu rąh- 
kpse, jeigu neturėtų užtikrinimo, kad į karą tikrai įstos 
ir Jungtinės Amerikps Valstybės su vfsa savo technikos 
ir išteklių galybe. TetiĮ} vokiečiai įsivelia Į karą su ru
sais įklimpsta į jų begalines erdveši pąmątysitą, ame 
rikiečiai paskelbs jiems karą. įstoję, kai visų jutų jėgos 
jau bus išsisėmusios ar bent žymiai susilpnėjusios, jie 
nulems karo likimą ir su juo yįsę pasaulio. '

— Jūsų samprotavimai; pone įppdstęri? M*
įtikinamai, lyg nusidžiaugęs pritariau jam/ pieye duok, 
kad taip atsitiktų. •

— Jūsų uždavinys — išlaikyti bent vyriausybės pavi
dalą, kol ateis vokiečiai. Tadą jau jgs nėb^įįait ir turė
site savo vietas užleisti kitiems, kurie stengsis riti lijo 
pat keliu, kol pagaliau ir y.okiečiai pralaimės. Ja^a tik 
Lietuva galės yėl atsistoti ant kojų ir sudaryti tflįfą.|ięp- 
riklausomą vyriausybę. V.

— Gal tada Smetona sugrįš, įterpiau savo pastabą.
— Ne, Smetonos dainelė, kaip ir visų kitų diktatorių^ 

jau bus sudainuota. Jo vaidmuo mūsų krašto gyvenime 
jau baigtas,

Už tai su šiuo pavasariu at- 
gimkime tiesai, kad joks gėris 
neatsiekiamas be atsakančios 
veiklos. Reikia visiems sunkiai 
dirbti ir dirbančiuosius gerbti, 
nės juos negerbia tik Deglo
sios Begėdės, kurios visą peklą 
verda ant žemės visur, ir visa
da. Jos ne tik negerbia dirban
čiojo, bef dar jį apspjaudo; ap
kalba, mėgina niekinti.4 Už tai 
mes turime stiprybės semtis* iš 
šiam pavasaryje taip gražiai 
pasireiškiančios gamtos: pauk
ščiai dirba, medžiai auga, gėlės 
žiedus skleidžia ir . visiems 
mums džiaugsmą teikia. Taip 
esti ir su asmenybe subrendušiu 
žmogumi. Jis. pasirengia 
dingam darbui ir kur bebuvęs 
visus žavi žmoniškumu ir nau
dinga veikla.

daržą turėti. Prisęis ant kelių 
atsiklaupus padirbėti nejudintus 
raumenis išjudini, bet tu dži
augsis begaliniai prisivertęs 
dirbti darželyje, ^apie ką anks
čiau net vien. tik;pagalvojęs pur
teisi. „ / T-

- Žmogui yrą prigųųta jaustis: 
laimingu, gamtoje. Tat ir giįzki- 
hie^jon-visi. Mums reikią jiors 
valandėlei atsipalaiduoti' nuo 
kasdieninių-- darbu, vargų, rū
pesčių. Laikas mums visiems 
imtis paprastų darbų apie na
mus ir tuomi sayė raminti dau§ 
sėkmingiau, negu runs raminą 
visokie nervams raminti skirti 
vaistai. Darbas lauke atnauji
na žmogaus galvojimą ir kū
ną. Žmogus ima džiaugtis savp 
darbo gerais yai^ąis. Jis gerai* 
išmankština — iš'gimnastikuoja 
savo kūno įvairius rgnmenis — 
net įuo§, -XMriW^iis .j^įįarbp 
$ąrže niekada neinąnkština. 

‘j ^ei^g^gime darjįįj''^žusos 
lauke. TikJšmolyiąip -Umir kąlR^^ nptąlgsime gegĮpsio- 
dirbti irOda taią • tflSfe^dar- -Begėdpmįs ir įągi nepątai 
bas atlikt?.-PrezidfeĮiias Gą?teris 
teisingai išbarė ąclyjoį:ątųs ir- 
gydyLojus šio knišU); nedirban
čius savo darbų kaip reikiant’ 
Visiems negeraiį kai W kuri^ 
Šio krašto žmogus neatlieka sa
yė pareigų reikiamai. Blogai 
savas pareigas atitekantieji pri

mes, visi iki vienam griebkimės 
Dangui ir. žemęb naudingos vei- 

1 klos.
j šalia duonos žmogui, reikia ir 
į gražios aplinkos. Gamtoą gro
žis rainipa nervus. Dabaptinis 
mėnuo „paskelbtas pratinės — 
dvasinės, sveikatos pagerjnimo 
mėnesiu,. Tat ir mes imkime ra
minti savus nervus naudingu 
užsiėmimu. Ypač darbas lauke- 
sode-darže-darželyje visų ner
vus gydo nuostabiai. gerai. Tik 
ir čia nepamirškime, kad be 

Tas džiaugsmas neatsiekiąinasįnieko neapturim^ nė trupučio- 
be didelių pastangų. Augalai jko gėrio, rankas turi sutepti, 
turi didelę kovą vęsti, kovoti! norėdamas gražų kiemą-sodą- 
ore ir žemėje idant galėtą 
vas pareigas atlikti: augti,

dėti, vaisių susilaukti. Taip ii žinant kaip netikusiai minta šio 
krašto jaunimas? Už tai' jis nyk
sta mums bežiūrint.

Kaltinami
Dagiosioms Begėdėms tokius 
niekus kad/dabartinė jaunimui 
skirta muzika primena dūžtan
čius indus virtuvėje. Dainų ja
unimui skirtų žodžiai — didelė 
nesąmonė. Tai dainos apie ly
ties dalykus, savižudybę ir nu
siminimą. Dagiosioms Begė
dėms pataikaujama, nes jų šia- 
me'krašte priviso galybės. Už| tinęs padėtięs viešpačius, kad aš esu reikągii^s.rBeį 
tai ir'skęsti ėmė šis kraštas kri-; abejoju, kad jums tai pasisektų. _ .. .R T ;

— Bemėginsiu, — pareiškiau.
— Neabejoju, I^d bolševikai ęią neilgai įšgg|ąfl^.-jų; 

karas sų vp’kięčĮais neišyengįąmąs, —, |§į£išg fia’
sikalbėjimą V. Sidzikąuskas. — Jie ir-kąrą prą^ęją tik 
todėl, kad užgrobtų Ųkraiaos-plotus, kuyių įoi^iįari* 
jos planai seniai jau pagaminti. Karas su anglais įrykr 
tais jų sąjungininkais — tai tik prienionė užnugariui: 
saugoti. Vokiečiai visai nesĮępįą ęąyo riękĮmų. tiknįjį^ 
tikslų. Jie mano, ir visai pąmatųptąi, kad 
nugalėti užteks vieno kito mėnesio laiko. ‘ ; ’,į- ■7 '1

— 0 jų draugiškumo .sutartis su bolšęvi^ąįsr suokimas 
atiduoti jiems didžiausius plotus, net tas Rumunijos da
lis kurios niekados' nebuvo rusą valdomos; nekalbant'jau 
apie Pabaltijo valstybes? — paabejojau jo teįgįnju. į

— Ir naciams ir b.oĮšęyikams sutartys neturi jokios 
reikšmės, tuo įsitikinti turėjom ir mes ir visas pasaulis pa 
kankamai progų, — pareiškė Sidzik§uską§. Tigk vįe* 
ni? tiek ii* kiti jų- mano, kad įąjjsytįs sytąyčįų? Įjąį jgs jąu 
nereikalingos jiems, yra pąąęnęs
dargi labai negirtinas; o bolševikų akimis §usi-

VISI BI^NĮĘRIĄJ j
GARSINKii'Ėb .\Al'JIENQSĘ

. IfcCyPkcber loved her husband.
• §0 narh to, that when he went into beria 

RcvolnaatLxhe did too. Right by his side.
Then one da® wSle loading eannons, he was 

Iwed by a British bullet.
. MofiyJtoewthe,timehadcornetotaka

’ sdĄ in her epuncx So the picked up ’ 
wfcer* her husband left aft And when 
•he fincta cleared, America bad a 
3W victory and a new heroine.

Today; when it t time to take



VL. MKCNAS
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Pastabos iš tolo
Savo paskutinėse pastabose 

užsiminiau, trumpai, apie da
bar, Los Angeles, pas tėvus, Fi
lomeną ir Antaną Gaidukus, 
viešinčių dukrą Birutę, pasta
raisiais metais pagarsėjusią sa
vo moksliniu projektu — dar
bu; studijuojant beždžionių — 
orangutangų gyvenimo būdą, 
Borneo salos džunglėse, kur Bi
rulei Galdikaitė — Brindamour 
(pagal vyrą) gyvena ir dirba 
jąų arti septynių metų. Taip: 
gyvena ir dirba, galima sakyt1
— beždžionių kolonijoje. Tas 
jos gyvenimas ir darbas yra iš
imtinai mokslinio pobūdžio ir 
dėlto finansuojamas didelio 
skaičiaus mokslinių fondų, kaip 
pavz. L. S. B. Leakey Founda
tion, Wilkie Brothers Founda
tion, National Geographic So
ciety, Herz Foundation, New 
York Zoological Society, Jane 
and Justin Dart Foundation 
(visi tie fondai — amerikiečių) 
ir Van Tienhoven Foundation
— Olandijos. Nesu iki šiol gir
dėjęs, kad lietuvaitės (ar lie
tuvio) mokslinį projektą finan
suotų toks didelis skaičius tarp
tautinio masto fondų. Gal ir bu
vo — bet nesu apie tai pastebė
jas mūsų spaudoje.

Nebe reikalo milijoninio ti
ražo “Los Angeles Times” ne
senai, ilgame straipsnyje apie 
Birutės mokslinį darbą, paste
bėjo, kad: “The long-term field 
research study is the first of ils

bai mažai kas, pastebi lietuviš
kus Darbus — lietuvio vardą 
išplukdži usius į tarptautinius 
vandenis, kurie skahioja mok
slo pasaulio krantus. Turim čia 
galvoje lieluvško spauda. Biru
tė Galdikaitė, prieš eilė metu 
ištekėjo už Rod Brindamour, 
kuris yra Birulės mokslinio pro
jekto, Borneo džunglėse, stovy
klos (lagerio) administratorius,- 
puikus fotografas, Birulės ne
pamainomas talkininkas jos 
mokslo darbe.

Birutės darbai ir vardas mok’ 
slo pasauliu dėmesį atkreipė 
jau 19/5 melsis, kai tu metu 
spalių mėn. “National Geogra
phic” žurnalo laidoje tilpo ne
tik jos (Birutė Galdikas-Brin- 
damour) vardu išsamus straip
snis, pavadintas “Orangutangai, 
Indonezijos miškų žmonės” — 
užėmęs net 30 puslapių ... su 
33 puikiomis (spalvotomis) nu
otraukomis, darytomis jos vy-; 
ro Rod Brindamour.. To nega-Į 
na: to žurnalo viršelis buvo pa-; 
puošias Birutės' (su orangutan-’ 
gaiš) nuotrauka. Jus visi žinote- 
kokio mąsto yra žurnalas “Na 
tional Georgraphic” i. ... .... ...
kiekvienas atskirai galite sprę 
sti: kokių mokslo rezultatų rei

kind in the world.

Rako miškas

Netik “National Geographic” tropologijos*. 
žurnalas, kurio laidojai finan
suoja (taip daugelio kitų) Bi
rulės mokslo darbą, ją paste
bėjo pirmoje vietoje. Net tokie 

•milijoninio tiražo žurnalai kaip 
.“Stern” (Vakarų Vokietijoje), 
•.“Donienica del Corriere”) Ita
lijoje) ir kiti: “Libclle” — Ola
ndijoje, “Geo Mundo” — Pana- 
I moję ir daug kitų, įvairiuose" 
i pasaulio kraštuose, talpino daug 
! straipsnių, ypačiai dažnai Indo- 
; nezijos spaudoje pirmuose pa

ir dėlto Jūs* s,aPiuose’ ° italų “Donienica del 
i Corriere” buvo nusiuntęs savo i *

_ __  u J korespondentą Mario Uggeri net 
kia pasiekti, kad patek toj lokio* \.džun^^ g1111™?’ kur surado 
pasaulinio f*arso žurnalo tituli-l P*111*® žurnale aprašė1 
nį viršelį. Birutė Galdikaitė pa
teko.

liausi i| spaudos ir galima gauti knygų rinkoj*

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastsn-

- ga» daryti jtakes j kraito politiku. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei Į1J50 čekis arba Money Orderis 
į ■ tx - bus pasiųstas tokiu adresu:

1731 So. Hxteted St, Chicago, HL SdtMS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
• v TBA geriausia dovana

Vyrereieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę šerną » 
meniskai priSno, įkaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie fili paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiemsjdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių, istorijų.

lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Mko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno tyventeo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pafinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ĖŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
tr ją kfetių ideologine veikla.
y ,Afttttus Rūkai, VIENIiO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
iudfip - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

• GAUNAMA “NAUJIENŲ^ ADMINISTRACIJOJE

l lun tu rūpėti pirmoje eilėje.. r 7 . . liliau čia persikėlė ir dar‘km
vienas centras: lietuvių Fron
to Bičiulių
mus Tarybos pirmininku išrin

ka gyvenanti} Algį Rauli-
Prezidiumo nariais esą iš-

nti kaip su “lietuviiiiuui” to- 
miestų vardų, kaip: Lu^ 

egas, Honolulu. Grand Kapids, 
prezidiu-Į Greensboro, Newport News.

Jiau — jau nružtenka. kad mie
stu buriniu-:rai mūrai imT‘i

A n t r o p o logiją,»ga tai pabrėžia, tai ta Birute 
kaip žinote, apima mokslą apie mes, lietuviai, galime tikrai da-
žmogų o (turbųt nereikia saky
ti), kad netoli žmogaus yra ir 
beždžionė — orangutangas, ku
rio gyvenimo būdą studijuoti 
pasišovė Birutė Galdikaitė. Jį, 
jau dabar, toje yra pada
riusi labai didelį mokslinį įną- 
šą y- pripažintu tarptautinėje 
plotmėje.

Pokalbyje neliečiau Tietuvišį- 
kos “politikos”, bet negalėjau 
susilaikyti nepaklausęs, ar, kad 
ir retkarčiais, iš džunglių aplin- 

, kos patekus į tenykštės “civijj- 
zacijos” — t. y. vietinių gyven
tojų aplinką, buvo galima pa
tirti ar tie gyventojai, žino ką 
nors apie* Lietuvą? Birutė be
veik nusišypsojo, su tokiu, at
sakymu:”. j .. jie nieko nežino 
net apie Amer*M> o apie Lietu
vą tai tikrai nieko . ..”

Be abejo 
vinys “Sviest?’ džunglių gyven
tojus (kurie nei skaito — nei 
rašo) apie Lietuvą. Nei jos už
davinys ten, džunglėse, puose
lėti išviso betkokia “poRtika”. 
Bet jeigu jos vardas tame pasa
ulio užkampyje spaudoje, tele
vizijoje, ra<iijo —t— minimas kaip 

j siruošdama doktoratui iš an- lietuvaitės, ką ji kiekviena’ pr<>

jos darbą, išsamiai pailiustruo
damas jos vyro darytomis pu
ikiomis nuotraukomis. Nebeto 
— to žurnalo titulinis viršelis 
buvo papuoštas Birutės nuotra
ukos škicu, vaizduojančiu ją 
orangutangų aplinkoje. Virše
lio antraštėje ir straipsnyje Bi
rutė vadinama neabejotina o- 
rangutangų karaliene . . .

: Man pasitaikė proga su ja 
[pasikalbėti, kai ji čia nesenai 
į grįžo iš Borneo džunglių, pas 
j tėvus, kur baigia disertaciją be-

ne Birutės užda-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H?TAM>JAUSŽO -
r . * • i* • — **. ■■ • - 1

1 r 338 putlsplsl, w žitnėliplo Ir pivrikriitar.apraitfi« 
jyr»nto|us Ir gamtą. "ifiOO ll«tvviikv Vktwir®? mčHmt 
kaina-$Ą00, minkfti virtęfM.

PerriuntiEiui našta reikis T»idėti 80 eanfei >

NAUJIENOS i*

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

vių g^būvia, privalo susipažinti su žemiau iš nardintomis knygomis. 
Cli ruminėtaj knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jumt Kaminsku, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apie!-

Jv«i» Kipičlntk**, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vn natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįri- 
ruriančio ir patvariai įsikūrusio asmenį istorija. Knyga gausiai flln- 
Itruota. 300 puL Kaina 7 dot

ČlKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, -Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudalduoae. 
Klaipėdoje tr Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL UJO. Yra taip pat 
Urenta į anglų kalbą.

M MšSitrSATYRINtS NOVtctK Genialias rusų rašytojo

’ D. KuraHk, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Ao- 
iprtei paitibamą Ineap^suns loturisto Ir ifltpropo propi£indi bed 
«4sMka*teil AM knyfoi panšytor lenrru, crtflu AlllmnL

Rnrf. >. pikartIK KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

VlMM LIUBLINO UNIJOS SUKAKTI EI BA RAITU E.
M pat Kaina UJO.

flh tr kiti Wdteai yra gmsnf •
NAUJIENOJE, 1739; 1*. HALFTED IT., CHICAGO, ILL.

ugiau didžiuotis — negu iki šiol 
kad tai esaine darę. Birutei Gal
dikaitei sėkmės su disertacija 
civilizacijoje ir su moksliniu 
darbu džunglėse.

Los Angeles lietuviškoji ko
lonija darosi lietuviškų “Cen
trų” centru. Praeistais metais 
iš Amerikos Rytų, persikėlė A- 
merikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Centro Valdyba — Są
jungos pirmininku (Philadelfi- 
jos seime) išrinkus čia gyve
nantį inž. A. Mažeiką, kuris 
Centro Valdybon pakvietė (na
riais) vien iš ęia gyvenančių Ta
utinės S-gos veikėjų tarpo.

šių metų pradžioje į Los 
Angeles irgi “persikėlė” Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos Centro 
Valdyba, kuri, rinkimų keliu, 
pagal iš anksto nustatytą planą 
— ir gipateko į Los Angeles. Sa
koma, kad Lietuvių žurnalistų 
S-ga apima viso laisvojo pasau
lio lietuvius žurnalistus (kurių 
tarpe turbūt daugiau “žurnali
stu”) tai kažkodėl 'visuotinų 
rinkimų proga nebuvo paskel
bta nei kiek ta Sąjunga turi na
rių išviso, nei kiek rinkimuose 
balsavo, nei kiek kuris į dabar
tinę Centro V-bą išrinktųjų ga
vo balsu,
t Žinoma — būtų vien S-gos 
raįkalas, bet kadangi S-ga nėra 
koks nors uždaras sambūris, 
iai tuo pačiu tai yra ir viešas irr 
formacijos reikalas. Rodos ge 
ra

architektas E: Arbas.
irgi “išrinkti”, bet k a- I 

da, kur, kiek rinkimues? balsa
vo ir kiek tų balsų gavo kiek- 
kiekvienas išrinktasis? Riektas < 
troiitaš turi “bičiuliu” išviso? : 
BūUi gana įdomi informacija, 
jei kiekviena sąjunga ar sambū
ris pranešdana apie išrink tuo 
sms — paskelbtu kiek turi na
rių išvi’o, kiek rinkimuose <la-£ 
lyvavo. kas-bttvo kandidatai ir’ 
kiek išrinktieji gavo balsų —i 
kiekvienas atskirai.

Stebint lieutvišką spaudą 
rodo, kad Los Angele 
vardas 
mas”'

spa ūdoje 
majorais 
kraštis i

nesenai
juu

kulbiitinko žodi1 
tikrai naudingus ir 

skaitantiem ir rašanliem..
būiu

Kremlius remia

'Europos žiniomis. Kremlius 
yra pats didžiausias Raudono- 
sios Brigados teroristų rėmė- 

niesto Jas- 
da ilgiausia “lietuvina
kaip kam patinka: Los! nūs dolerių skiria “Raudonosios 
Los Augelis, Los An-

Los Angela, Les Ange- 
t. Nejaugi mūsų kalbi

Maskvos ponai, esąs, milijo- 
’ vmo /-J1 r,> i

gelesas, 
lys ir t. 
ninkams niekada tai “nekrito į 
aki”? Jeigu taip galima “varta
lioti” Los Angeles miesto vardą

brigados“ žiniai bei naudai per- 
tarpininkus kitose valstybėse, 
kad tik kaip nors sužlugdžius 
Italijos vidinio gyvenimo pašto 
vumą ir Įvesti joje komunistinį 
rėžimą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jwmirwii, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykiu 

^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* itilius, gyva kalba, gražiai IŠleiitz. 
150 psL Kaina $2JiG.

Dr. JucMt B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
cintranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 143 
ist, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto h mota i, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją.’ 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dangum* šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
ritas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
^teginę perlaidą. > -

1731 Sesta Halrtad Širšei, Chietzo, HL 5885S

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Guss*n — MINTYS 1P. DARBAI. 259 psL, litSlanfius 1905 

sėta Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir šori* 
rūpiiiiTną-  ,

Dr. A. J. GusUn — DANTYS, jų priežiūra, sveihaia Ir gružlį.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik--------------- S3.0C
Minkštais viršeliais tik ----------------------------------------

Dr. A. J. Guisen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES. »
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik - ------------- - $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čakĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntime išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. M6M
rinformacija žurnalistams

TMi’pyKite dabar 831(1
pas mus

173f S. HiJutM SU CMeac^ IR

MHRIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

IVERSAL
1800 So. HalsNd St

<
-

fcnyw spintą ar lentyną,
AJetandvs PakalnTOtfa,. MES GRĮŽTAME, ptenfis Jaunų £eEą 

itatemteal ir įvykių bei rietu, ajmiymti, sfcritueri kalp ro- 
Tmrnas. 367 pel Krina vL

A. Pritrinffltii. META! PRAEITYJE. Netetteų frytiu 
ir laiko Įvykių Lietuvoje Ir Vokledjoje ssratynad. SDRkfr* 
tyti 1 12 dalių 296 peL. krina ĮB.

Dr. Karys Grinius, ATSIMINIMAI IK MINTYS. U teSM, 
__v Šals Tirieliik 88 pst Krizą M00. fiSsfitato Virt.

Pnf. VicI. Slrffiki, SINŲJŲ LIFTUVliKŲ KNY»Ų 4TO-

< tris vtrieHrif____________________________________
Henrikat Trw — Tarnai*witM, LIITUVHKARS FAMAEY1

Pakalnės Ir .apskritys sa apratyssll, ite-
stradjomls ir d L 336 kaina

F. KeriOnas, TARP ŽALSVŲ ALAP1 
partizanų buities romanas 2S2

Janina NsrOni,. TRYS IR VIENA, jatmyftfc atritexhtad
170 p«L ___________ :_________ ____________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS. Mognfljof bmiM SS 
puslapiai - S

Knygas užsakant reikia pridėti XS et palto SIiMeeaK

NADJIINO!,

J«u kurti Iritati atRptuadlDtą Ir glite* pentį kanų rfika>

Alekso Abros* mygi a
Chlcagoc lietuvių gyvenimą _ ______
110. Išleido Amerikon Lietuviu frtorfjor DrruglK

Knygoje aprašyta pirmas CMcagou atvafirrv* Bateris. ptrws 
neturiu kolonijom jų fuorgantaotof šalpos drmįtjm. atatytoB Mk 
nySoa. Įsteigti Ulkrafe.............................. ~
pasatdietiškl chorai. 9

& Duoti dokumentai katallklžku. aocafliMteų, 
orguteadjų atlikti darbai, imigtna zankytka 

tad ir kt
Norintieji Hą knyga IriKTti, prąšornl paraėj^l «TOe 

Orderi -
AMERIKOS LIETUVIŲ STORUOS DRAUGUOS ' ‘

F1S SIU jlsj ^Sifal lt-
Kuki dideliai dirbu. Ptens, jie pa- 
deis Jum a pasiekti asmeniškus jūsų 
uMmojimuK Antra, jie padeda w- 
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Bantaupoi, padėtos priei 10 mėnu

lio dieną, neia nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne-

t 
palūkanų, priklausomai nuo Jdėtd 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Chicago, III. 60608

TDKNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
IrtMrta 1928 metai*. T< <21-3070

Įatalffoa pdetooM kiemas intomoblllams paatatytL

| — taALUlBNOS, CMIČA0O », ILL. Tu.ad*}^ Maj- 16( 1978
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Maskviškai atsikratė atsakomybės
Jau praeitą savatę minėjome, kad Chicagoje leidžia 

ma Vilnis, pasivadinanti “lietusių liaudies laikraštis”, 
Amerikos lietuviams nebereikalinga. Tai pripažinę ne 
tik Chicagos šėrininkai vilniečiai, bet ir iš New Yorko 
atvažiavusi Irena Mizarienė. Vietoj to, kad Vilnis išeitų 
du kartu Į savaitę, kaip Jokubka pretendavo, kad ji išer 
tų, šėrininkai nutarė ir viešai paskelbė, kad užteks, jei 
tokia Vilnis išeis vieną kaną Į savaitę.

Amerikos lietuviai žino, kad iki šio meto Vilnis buvo 
sovietinio imperializmo Įrankis. Vilnis skelbė komuniz- 
ipą, gyrė sovietinę santvarką, socialistinę statybą ki' 
tiems, bet patys Įtakingiausi tos santvarkos agitatoriai 
nevažiuodavo į Sovietų Sąjungą, o jeigu ir nuvažiuoda
vo, tai nenorėdavo ten pasilikti. Jie kitus ragino važiuoti, 
Lietuvon, bet patys paskubomis grįždavo Į Ameriką.

Komunistinė Vilnis persikrikštijo Į “pažangų ‘ laik
raštį” dar prie Andriulio. Kai Amerikos Įstatymai pas' 
kelbė nusikaltimu dirbti svetimoms valstybėms, neužsi' 
registravus teisingumo departamente, tai tuometiniam 
Vilnies redaktoriui Vincui Andriuliui atsirado daug bė' 
dų. Jo paties redaguotoji Vilnis buvo svarbiausias liudi
ninkas prieš redaktorių.^Andriulis nenorėjo užsiregist' 
ruoti, kaip sovietinės Rusijos agentas, tai pradėjo keis* 
ti pačią Vilnii. Tada ji pasidarė “pažangus” lietuvių laik
raštis.

Andriulis, pats mažai susivokdamas, bandė aiškin* 
'ti “proletariato diktatūros” sverbą, “materialistini” is 
torijos supratimą, “dialektini procesą” ir kitus jam ma' 
žai tesuprantamus dalykus. Daugiausia apsiskaitęs iš jų 
visų buvo Leonas Pruseika. Jis buvo vienintelis, kuris mo 
kėjo gauti naujų skaitytojų. Jam patikdavo pasėdėti lie' 
tuviškose tavernose, o ten, išgėręs stiklą alaus, jis kal
bindavo savo kaimyną užsisakyti Vilnį. Išgerti mėgsta ir 
Jokubka, bet jis nemoka greta esančio gėrėjo įtikinti, 
kad jis gali ką nors įdomaus parašyti tame dienraštyje. 
Prūseika išsipagiriojęs vieną kitą knygą paskaitydavo, 
tuo tarpu kiti knygų neskaitė, nes jos jiems buvo neįkan 
domos. Neskaitė nieko ir L. Jonikas, bet tas bent išsiko- 
lioti galėjo. Tuo tarpų Jokubka, ne tik neskaitė, bet ve* 
žikiškai ir išsikolioti nemoka.

Apie jokį “dialektinį materializmą”, “komunistinę 
sistemą” ar kitas teorijas Jokubka niekad nerašė, nes 
apie tas “teorijas” jis neturi jokio supratimo. Zimano ir

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

L. Bendruomenės Suskaldymo 
Dokumentai

(Tęsinys)

kitų “draugų” jam tais klausimais pasiskaityti atsiųstas | 
knygas jis atidavė vienam prie klerikalų prisiplakusiam 
sukčiui. Atidavė neskaitytas, nes “neturėjo laiko” jas per 
skaityti. Jis ir Vilnį padarė kitokia. Jis rašo:

“Kaip visiems yra žinoma, laikraštis Vilnis pažan
gių darbininkiškų nuotaikų, eina nepalankiomis ka
pitalo šalies sąlygomis. Negauna iš niekur jokių sub 
sidijų, išsilaiko tik iš skaitytojų aukų ir skrumnių 
pajamų už prenumeratą”. (Vilnis, 1978 m. geg. 11 d. 
p. psl.). ' '
Pirmame sakinyje Jokubka teisybę parašė. Vilnyje 

neieškok teorinių strapsnių, ideologinių pagrindų, filo* 
sotinių idėjų, nes jų ten nerasi. Ten yra tiktai nuotaikos. 
Ne pažangios ir ne darbininkiškos, bet jokubkiskos. Ko* 
kioj nuotaikoj tuo metu būna Jokubka, tokios nuotaikos 
atsispindi ir jo rašiniuose. Bet antrasis sakinys nuo pra* 
džios iki galo yra tuščias tvirtinimas. Jis toks tuščias yra, 
kaip tuščias yra tvirtinimas, kad Jokubka su žmona pas- 
kutinėn savo kelionėn į pavergtą Lietuvą važiavo savais 
pinigais. Amerikos lietuviai kelis kartus jo prašė, kad 
parašytų, kiek jam kainavo kelionė ir trys savaitės ne tik 
po geriausius, specialiai užsieniečiams užlaikomus res* 
toranus, bet ir “gydymą” visos savaitės Druskininkuose. 
Jis dabar laužo galvą, kaip sudaryti Įspūdį, kad ir ruo* 
šiamą keliaiię ne - Petronis jam apmokėjo, bet jis pats ją 
apmokės iš savo kišenės, bet tai yra gana komplikuotas 
dalykas. Jis toks komplikuotas, kaip įrodymas, kad Vii* 
nis išeina iš “aukų ir skrumnių pajamų”.

Apie įvykusį šerininkų susirinkimą Jokubka šjtaip 
rašo:

“Skaudžiausias klausimas buvo, kad šiame suva
žiavime reikėjo spręsti, ar laikraščio ėjimą palikti, 
kaip eina, ar suretinti. Darbininkai, atsižvelgdami 
į administracijos, redakcijos ir kitus pranešimus 

į suprato ir šaltu protu priėjo išvados, jog laikraščio 
ėjimą reikia suretinti. Vienbalsiai dalininkai nuta* 
rė, kad beleisti tik vieną kartą per savaitę. Kurią sa* 
vaitės dieną leisti, paliko aptarti laikraščio kolekty
vui ir direktoriams. Suvažiavimo dalyvių nutarimas, 
kad laikrašti leisti vieną kartą per šavaitę-suvažia* 
rimas laikraščio gyvenimo istorijoje įsirašė, kaip fs* 
torinis suvažiavimas. Kas rašys laikraščio Vilnies is
toriją, 1978 m. gegužės 7 d. vykusį suvažiavimą ne
išvengiamai mmės. Toks nutarimas, aišku, skaityto* 
jams, laikraščio darbuotojams nėra smagus; Bet ką 
gi, laikraščiui leisti sąlygos leidimą suretinti, norim 
ar nenorim ;su tuo tenka sutiktu Dalfffinkai, nedaly; 
vavusiej.i suvažiavime, ir„ skaitytojai,. tenka laukti, 
tai supras”. (Ten pat.). ; :
Ievos Mizarienės, Mary Gregor ir J. Stalioraičio pa

sirašytoje rezoliucijoje kalbama apie dalyką. Ten aiškiai 
pasakyta,, kad “susirinkimas priėmė pasiūlymą — vietoj 
dviejų kartų leisti tik vieną kartą per savaitę”.

Paties Jokubkos pasirašytoje “Kasdien” skiltyje jis 
tvirtina, kad „dalininkų suvažiavimas” nutarė Vilnį leis 
ti tik vieną kartą per savaitę. Jeigu kada nors kam nors 
teks rašyti Vilnies istoriją, tai šis susirinkimo nutarimas 
turėsiąs nepaprastai didelės svarbos. 0 kokia jo svarba: 
Sverbu, kad ne Jokubka iš dienraščio padarė savaitinu* 
ką, bet “suvažiavimo nutarimas”. Jokubka gali kaltinti 
“suvažiavimo nutarimą”, jis atvykusioms “svečiams” ga 
Ii pakišti pasiūlymą leisti laikraštį kartą per Savaitę, bet 
risi žino, kad pats Jokubka Vilnį visai nugyveno. Nei 
Prūseika, nei Andriulis tokio dalyko būtų neprileidęs. 
Jiedu buvo gyvesni, ieškojo žinių, studijavo klausimus, 
skaitė jei ne knygas, tai bent komunistines brošiūras, 
bet Jokubka tingėjo knygą praversti. Laikraščio redak
cija jam labai lengvai iškrito, bet jis, nesuprasdamas 
laikraščio svarbos ir nemokėdamas mokytis, laikraštį vi
sai nugyveno. Jis susitarė su Kazakevičių, kad pagalbą

Ant Kuršmarių kranto . . .NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPAS
Šių metų “Daribininko’’ 6 nu-.ti į galežinį karstą ir prie pa- 

meryje yra patalpinta pamin
klo žuvusiems už Lietuvos lai
svę nuotrauka. Apačioje nuo
traukos paaiškinime tarp kita 
ko, rašoma taip: — “Nežinomo 
kareivio kapas, pastatytas iš ak
menų, kur buvo kautynės dėl 
Lietuvos laisvės”. Tai perskai
čius ir kyla klausimas, ką čią, 
norėta pasakyti? Patalpino au
kuro ir paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę bendrinę nuo-

tai yra Nežinomo Kareivio ka
pas. O nuotraukoje to kapo vi
sai nesimato: Gal ir pati nuo
brauka daryta tada, kai to ka
po dar visai nebuvo? Tai ten
ka kai ką paaiškinti ir patiks-

Lietuvių tautos didžiausia 
šventovė buvo Karo Muziejus 
Kaune. Tad ir kilo mintis, šios 
Šventovės sodelyje pastatyti pa
minklą žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės. Tuomet iš kautynių la
ukų buvo surinkti akmenys ir 
pagal 3. Zikaro projektą pasta
tytas paminklas. (Jj. matome 
“Darbininko” nuotraukoje) Jo 
atidengimas įvyko 1921 m. spa
lio 16 d. Nuo tada Buvo įvestos 
žuvusiųjų pagerbimo ir vėlia
vų pakėlimo bei nuleidimo a- 
peigos. Jas atlikdavo neprikla
usomybės kovų karo invalidai. 
Prie paminklo buvo pastatyti S 
įvairių Lietuvos vietų atvežti 7

, minklo palaidoti. Kapo pašven
tinimas įvyko 1934 m. lapkri
čio 23 d. Apeigas atliko arkv. 
P. Karevičius ir arkv. J. Skvi
reckas. Ant kapo buvo uždėtas 
grantitinis antkapis su įrašu r 
“Nežinomasis Kareivis, Žuvęs 
Dėl Lietuvos Laisvės 1919 m.” 
Dar tenka priminti, kad prieš 
paminklą stovėjo akmeninis ke
turkampis 1 m. aukščio auku
ras. Ant jo iškilmių metu deg
davo žuvusiems pagerbti ugne
lė. A aukuro šone buvo iškaltas 
įpareigojantis įrašas: — “Red- 
de Quod Debes”. (Atiduok, ką 
privalai). 1938 m. gegužės 16 d. 
Amerikos ministeris Lietuvai 

. Owen No rem savo rankomis ap" 
sodino L.etuvos Nežinomojo ka
reivio kapą nuo prezidento Wa
shington© kapo atsivežtomis vi
joklinėmis rožėmis.
šiuos paminklus ne tik savi, 

bet ir svetimi lankė ir gerbė. 
Valstybinėse ir kasdieninėse iš
kilmėse visuomet dalivaudavo 
d’dėlė minia žmonių. O atvy
kusios ekskursijos juos papuoš
davo gėlėmis ir vainikais. Tai 
1940 m. birželio 26 d. ir J. Pa
leckio vadovaujama liaudies 
vyriausybe atvyko pagerbti Ne
žinomojo kareivio kapą. Tą pa
reigą atliko labai nenoromis, 
nes dauguma tos vyriausybės 
narių buvo priešingai nusistači
usi. Jie paskubomis atvyko į so
delį be kaklaraiščiu, švarkus 
ant rankų persimetę, su atrašy
tomis marškinių rankovėmis. 
Prie kapo kalbėdamas prof. V. 
Krevė-Mičkevičius pasakė: “Pir-

rpą, kuris visai Lietuvai yra sim
bolis nepriklausomos Lietuvos. 
Prie šio kapo, kuris kaip ir liu
dija mums visas tas kovas už 
Lietuvos liaudies gerovę, mes 
duodame pažadą, kad rūpinsi
mės įvykdyti visa tai, už ką šis 
kareivis žuvo ir paaukojo savo 
gyvybe: liaudies gerovė, visos 
Lietuvos gerovė ir visos Lietu
vos gyventojų gerovė. Tai yra 
mūsų darbo simbolis, ir už tuos 
idealus, už kuriuos žuvo pir
mieji kovotojai — už Lietuvą, 
laimingą, nepriklausomą, mes 
kovosime ir jos naudai dirb
sime”. Tai buvo paskutinės Ne
žinomoj o kareivio papagerbi- 
mo iškilmės, kurios užsitęsė tik 
apie 5 minutes. Spauda ši faktą 
atžymėjo vos keliomis eilutė
mis. O naujasis radiofono va
dovas gavo iš Komunistų jpątti- 
goS’ ^skaudžią' pastabą už prof. 
V; Krevės-Mickevičiaus kalbos 
pertransliavimą per radiją. Vė
liau prof. Krevė-Mickevičius ir 
inž. E. Galvanauskas atsistaty
dino iš liaudies vyriausybės. O 
pasilikusieji t prievarta įjungė 
Lietuvą į S. Sąjungą. Rugpiū- 
čio mėn. pradžijoj nuėmė nuo 
Muziejaus bokštų tautinę ir yg? 
stybinę vėliavą. S

Antrą, tartą Lietuvą okupavę 
rusai nugriovė žuvusiems pa
minklą ir išdraskė Nežinomojo 
kareivio kapą.

V. Vytenietis.

Ilgainiui buvo sugalvota prie 
paminklo įrengti ir Nežinomo
jo kareivio kapą. Tam reikalui 
buvo surinkti kautynių laukuo
se žuvusių nežinomųjų kareivių mieji mūsų žingsniai yra pa
kautai, (O, nė akmenys), sudė-( gerbti nežinomojo kareivio ka

jam siųstų iš pavergtos Lietuvos, įsivedė kazakevičinį 
“kultūros puslapį”, bet ir tie “pagerinimai” nieko jam ne 
padėjo. Nieko nepadės jam it laikraščio nugyven’mo kai 
tęs sumetimas “dalininkų susirinkimui”. Tai yra maskvi- 
nis metodas savo keitę nuversti kitiems. Jeigu kada nors 
kam ateis į galvą patyrinėti Vilnies gyvenimo istoriją, 
tai Jokubkos neišgelbės kaltės nuvertimas šėrininkams.

kandidatūra
WASHINGTON, D.C. — Bal- 

tiijų Rūiuų politiniu patarėju 
nuomone, nereikia Bijotis sen. 
Kermedžio kancfidatūros j prezi
dentus, nors jis, pasak statisti
kos rinkėju, dabar ir gaunas 
.daugiau pasitikėjimo žmonėse 
nekaip prez. Gateris.

.Patarėjai yra įsitikinę, kad 
sen. Kennedy nekandidatuos į 
prezidentus 1980 metais.

• Amžiaus metai visus pada
ro senesniais, bei ne visus gud
resniais.

buvo priverstas leisti susirinkimui išsirinkti sisirin- 
! kimo pirminnką ir sekretorių. Pusiau slaptu balsavi- 
t mu buvo išrinkta: susirinkimo pirmininku Andrius 
; Juškevičius, sekretorėmis /mokitojus V. Markauskie- 
‘ nė ir L. Dubauskienė.
) Susirinkimai buvo darbingas, našus ir sėkmingas. 
Slaptu balsavimu buvo išrinkta nauja L. B. Cicero

Buvo prašyla sušaukti L. B. Cicero apylinkės na- apylinkės valdyba ir Kontrolės komisija 2-jų metų ka 
riu susirinkimą, išsiaiškinti šį įvykį. L. B. Cicero apy-į dencijos laikotarpiui. Baigiantis norių susirikimui, 
linkės narių susirinkimo nei apylinkės valdyba, nei (giedant Lietuvos Himną, p. B. Zalatorienė demonstra- 
kontrolės komisija nešaukė. Teko palaukti mcflimo | tyviai nuplėšė nuo prezidiumo Htalo staltiesę ir gėles, 
narių susirinkimo.

L. B. CICERO APRINKĘS METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

L. B. Cicero apylinkės narių metinis susirinkimas 
pyko 1973 m. sausio mėn. 7 d. Cicero apylinkės val
dybos pirmininkas Vytautas Zalatorius atidaręs apy-

Pasibaigus apylinkės narių susi rinkiniui, priėjo prie 
manęs p. dr. Petras Kisielius ir pareiškė, “Kitais me- 

i taiš ši valdyba nevadovas apylinkei”.
L B. Cicero apylinkės naujos valdybos pirminin

ko pareigas eiti teko Andriui Juškevičiui. Pranešus L 
WKO m. sausio men. z u cicero R va]<J Cicen> al>yUnkčs valdvbos narfų
dybos pirmininkas Vytautas Zalatorius atidaręs apy

linkės narių susirinkimą, susirinkimui pirmininkauti 1 
kvietė prof. G. Galvą, sekretoriauti Reginą Balutytę, 
neseniai grįžisią iš pionierių stovyklos.

Susirinkimo dalyvių dauguma su tokiu kvietimu 
nesutiko ir siūlė susirinkimo pirmininką ir sekretorių 
rinkti. Apylinkės valdybos pinnininkas Vytautas Za- 
T^forius su tokiu susirinkimo dalyvių siūlymu nesuti
ko ir, puėr?**s Už parankės p. G. Galvą, bandė vesti j valdyba, apylinkės narių susirinkime, slaptu balsavi- 
prie prezidiumo stalo ir pradėti susirinkimui vado- mu buvo išrinkta iš 7-nių narių-ir 3-jų kandidatų. Sau- 
vaiIli. liūs Kuprys net kandidatu nebuvo pasiūlytas. Apylin-

Susirinkinic k lo didelis triukšmas ir apylinkės!kės valdyba neturi jokios teisės įjungti ar koptuoti Sau’ 
valdybos pirmininkas Vytautas Zalatorius, kone jėga lių Kuprį į naujos apylinkės valdybos sudėtį. Tuomet

p. A. Gečys pakėlė toną ir pareiškė: “Krašto valdyba 
tab įsako ir tu turi tai padaryti”. • .

Į tai p. A. Gečiui atsakiau: L. B. įstatuose nėra 
tokio paragrafo, kuris suteiktų apylinkės valdybos pir- 
rnininkui teisę ir galią atimti mandatą bet kuriam 
apylinkės valdybos nariui. Mandatą, apylinkės valdy
bos nariui yra suteikęs apylinkės narių susirinkimas, 
išrenkant jį apylinkės valdybos nariu.

Taip pat apylinkės valdybos pirmininkas neturi 
jokios teisės priimti ar koptubti į apylinkės valdybą, 
nors ir L. B. Krašto Valdybos siūlomą asmenį, šiuo 
atveju p. Saulių'Kuprį. Naujai išrinktoje apylinkės 
valdyboje ’ nėra laisvu rietu, nei vienas valdybos na
rys nepasitraukė, o bė to, apylinkės narių susirinki
me yra išrinkti 3 kandidatai. Reikalui esant, eilės 
tvarka, jie pirmieji bus pakviesti į valdybą.

’vs uaiiųi Nelaužysiu L. B. įstatų, neapvįlsiu Cicero apjt. 
u A. Ge-'narįų pareikšto naujai valdybai pasitikijimo, nedary-pasiskirstymą pareigoms, po kelių dienų, p, ____ -

S čys, tuo metu, buvęs L B. Krašto valdybos viccpirmi- sju jokių manipuli&cijiį ir tokių Jūsų Įsakymų nega- 
ninkas, visuomeninių reikalų vadovas, dabartinis L. Įįu vykdytu 
B. Krašto valdybos pirmininkas, paskambino mao 
telefonu iš Filadelfijos ir reikalavo Saulių Kupiį įt- 

j raukti - Įjungti į L. B. Cicero apylinkės valdybos sudo’į.

1 P. A. (rečiui buvo paaiškinta: Cicero < apylinkės

Tai ko siekė p. A. Gečys, duodamas L. B. Krašto 
Valdybos vardu, tokį nelegalų įsakymą? Ar darnios, 
tvarkingos apylinkėje veiklos, ar sukelti incidentą, 
kūrjs butų sukėlęs Cicero apylinkėje. tokį triukšmą, 
naujos valdybos kompromitaciją" ir apylinkės skaldy- 
nią, ftriovumą. < .

Atsikuriant ALTo Cicero skyriui, L. B. Krašto Vai 
dvbos pirmininkas p. J. Gaila paskambino man tele- 
ronu ir įsakė: neleisti ALTo Cicero skyriui atsikurti,

nes jis (skyrius) niekam bereikalingas ir nenaudin
gas. Į tokį L. B. Krašto Valdybos pirmininko p. J. Gai
los įsakymą buvo atsakyta: “Jau virš 40 metų kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba veiksmingai dirba, atlie
ka didelius ir labai svarbius pavergtos tėvynės Lietu
vos laisvinimo darbus. Tik Amerikos Lietuvių Tary
bos dėka ir p. J. Gaila atvykai į JAV. ,

L B. Krašto Valdybos pirminifikas p. J. Gaila, 
telefonu Įsakė: į apylinkės metinį narių susirinkimą 
kviesti mažamečius vaikus, juos susodinti pirmose ei
lėse. Man teko jam priminti L. B. įstatų 11-tą parag
rafą, kuris sako: kiekvienas lietuvis sulaukęs 18 metų 
amžiaus, moka tautinio solidarumo įnašą.

Toks mano atsakymas p. J. Gailai nepatiko ir pra
dėjo necenzūruotais žodžiais mane kolioti ir net pra
vardžiuoti. Tuomet p. J. Gailai 'atsakiau: “ALTo Ci
cero skyriui netik netrukdysiu, bet padėsiu atsikūrti” 
ir jei p. J. Gaila neišmoksi mandagiai: ir be kcliojimo- 
si kalbėti, su Tamsta daugiau nekalbėsiu. ’

L. B. Krašto Valdybos pirmininkes p. J, Gaila, įsa 
ko L B. Cicero apylinkės valdybos pirmininkui neleis 
ti atsikurti ir veikti ALTo Cicero skyriui. Kokiais L 
B. įstatais vadovaujasi L B. Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. J. Gaila, duodamas tokius įsakymus? Tik mū
sų tėvynės Lietuvos okupantui, jo talkininkams — ben 

. dradarbiautojams, labai nepatinka Amerikos Lietu-, 
vių Tarybos veikla.

(Bus daugiau i
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DR. K. G. PALUKAS 
AKUtYRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIŲ CHIRURGklA 

6*4» So. PvlMki Rd. (Crowford

fuaiUrim*/ į

DEL C. K. BOBELIS 
*¥*?yV IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T«ljt W-05J3 

*•? y*11# *V4‘c«i c.nt^- 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PAUL V, DAUGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

Weetcheeter Community klinikos 
. Medicinos direktoriui

tm S, *t*nltaim Rd.| Westchester, IL. j 
V ALA? "DOS: 3—a darbo dienomis ir J

kat aatrj šeštadienį 8—3 vai. 
!•!-; S62-2727 arba 562-2728

TEL. _ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
CYIJYTOJĄS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS ‘ 
5?97 W»,t )03rd Strec;

j>a$ai suaiiannų.

DIL FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

;; v Kalba lietuviškai 
m *t 71 SL T»l. 737-5149

.

VL. VAIČAITIS Gatvė (Tapyba)

TVIRTA SVEIKATA 

Atkelta iš 2 psl.) 
vafliai.

Prop.
‘II/) puoduko avižinių miltų

tfejLĮ puodukas sojos miltų

OiWSASSEU!ęTls rt
. ^INKSTŲ, PŪSLES 
itį. PROSTATOS CHIRURGIJA 
V/. ŽB6, WEST 63hI STREET 
;UVai- antraū.;l-44 popiet 
*- Lį'kfetvirtd. vaL vai 
^^Ko.ttįį i«l|fu 776-2880 - 
■Ž4;-tejclMciio* ttlėf.; 448-5545

11^ šąukšiplip drusKos.
j Darbas:
t Viską kas proporcijoje nu
matyta greit ir stipriai šaukštu 
išsukti (apie 100/> sukintų.) 

’Toks sukimas gerina tešlos-ver- 
—’ tę dvejopai- Įsuka į Lesią orą- 

ir paskatina miltų g)ilitine išsi- 
skirimą. Tas pageriną tešlos a-

M VYT, TAURAS 
.J&TgYTOJĄS, IR CHIRURGAS 

bei jos iškjlim.ą.
-.ii- —__ - .■-------- . . Kokio metalo £e§utų vafliųOfiMt 2552 WEST 59th S1P/JET j 

' . Tet. PR 8-1223
OFISO VAJL: pirm., actiad., trečiad 
ir pexut. 2-4 ir 6-8 vaL ya£ S^taOie- 7 
xuaig il-4 vaL popiet ir kitu laiku 
ūi - ' pagal’ susitarimą.

formos, prieš kepąnl, vi$as rei
kia paruošti kepimui sekančiai:
1. Formą įkaitinti, bęt ne iki 
rūkimo.
2. Ištepti, kietaisiais rįebąlai^ 
tik ne margarinp ar syjestu, bet 
geros rusins piębalais.

3. Diiofį atvėsti, ir pakartą^- 
n£r (kaitinti.

- > ’ -f
1. Pakartoti riebalais išlepi

mą. Atvėsinti. -
5. Atydžiai su baltu rankšlu

ostiniu poperium išvalyti visus 
riebalus. .

6. Įkaitinti flįfr.vidutinio kar
štumo ir kepti'v-afbtiš 718 min.

Pinna vaflių geriau nenaudo
ti, nes į ji prisigeria. Kietieji rie
balai. r.'-l? .

7. Vaflių kepimo^eiga yra ge-

riešutai įvairių rūšių, bei mig
dolai ir »au|egražita, miežiai, 
kukurūzai, bei ju mišiniai.

Visi stambieji grudai yra pa- 
intTikįaiui jr luišiuyjp su gitais 
priedais susiuulkinąmi iki puru
mo ir išputujipio sunaudojant 
14 minutįs laUęo Uenderiu. Su- 

į trumpiniui ui laiko kaip pay- 
sojos ir kiti grūdai 
kinio nupilamas vanduo ir grū
dai laikoma uždariose ipduose 
jaidylĮlvę, U^ĮĮįih grūdas jr ųž- 
šaklytĮ.

Bit^ųgigiių ųĮiyj|gip, ^varbia- 
usip)nis aiuiup rpK^tipiis pasi
žymi avižinių ir spjos miltų va
fliai.

resjiė, jei vaflių keptuvė nėra

danl benUlo^k/Įecįtino: ąpšau- 
go|a nuo. tešlos' prijipiinoi Ne- 
atidarifi^ti, laikpi nesuėjųš,"fer
mos. Nepauctpti aštrių įrankių 
vafliu n^ėflįifrhui. Iškepiis 
nį kiekį įgalima juos už
šaldyti, ;.j^įm*;^>avįenįi -užšal- 
džius :įldks«Įp)se . Rai^Jijuijse 
ir vėliau ^u^iėdaiit juos''po 3-4 
prededajit į'pftštiki-
uius maišelius. A<|iid0n<j *iwr- 
štoję orlįfįėję arba vaflių‘{ke
pimo keptuvėje. .

-* -Jį •** v ' < . - y

Vafltas-'^|^:ibusti ir iš

►o painer-

9 geriausiai
lipįiĮI burcjįclii’ rūkš
ti^. Reikia burokėlius iširti, 
nulupti, sutrinti stumLia Iriu- 
■iųyp.-Ja|-ka, jį^rij truput} puk- 
ran> ir <ir^^, i^jjau^ti yjf- 

piĮn(Į<$ sunkų aiiia įdėli 
į ntarlę įuyyuįotų ruginės dt|o 
hųjj gaĮigĮflį jp j+fp>Įu> veidan 
ėiu vųndepiiu, rauginti 24 va
landas šiltoje vietoje, o po to 
išimti duona ir laikyti šaltai.

f . Dabar yp statymas, kad 
rę^identas . tup.būti gi-JĄV jjre^identas tup .būti gi- 

Ėąfi^Jįįėl^c^fe. ' tačigg. pirmie
ji ^ptynt prgžįdeptai- buvo gi
mę Anglijoje aštuntasis J- 
AV prezidentai “Martin Van Bu 
ren buvo gimęs Amęrikoj e.

SUSIRINKIMU

yrg vei

Utenos Draugiško' kluba-iusirinkimas 
jyyks geguįės.^ d.-^ .vaL'vak. šauliu 
namuose.. 24IT-Wa43 -$t Po susirin
kimo bus' \

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

"Dieve; yra Jviasybė ir jame nėra jokios tamsybės" — Jono 1^.
Kaip dangiškasis Tėvas, taip ir jo Sūnus. Viešpats Jėzus Kristus yra ‘ti

kroji šviesa”. Todėl į savo pasekėjus Jėzus yra pasakęs: "Jūs esate pasau
lio šviesa. Taip tešviečia jūsų Šviesa, kad žmonės matytų jūsų gerus dar* 
bus ir garbintų jūsų Tėvą, esantį danguje”, šventasis Raštas, gyvojo Die
vo Žodis, kuris parašytas šventosios dvasios įkvėpimu, yra taip pat vadi
nius žiburiu, kuris šviečia mūsų kelyje, kaip parašyta: “Tavo žodis yra ži
burys mano kojai ir šviesa mano takui”. Todėl pranašas meldėsi sakyda
mas: “Siųsk savo šviesą ir tiesą. Jos tevadovauja man ir tenuveda mane i 
tavo šventąjį kalną ir į tavo buveines”. (Psalmė 43:3). šventasis Dievo kal
nas yra dangiškosios karalystės simbolis.

Visi žino, kad mirt|s yra *iau,1 *r P*!*®*1* kiekvieną. Bet «ur yra ml- 
rusefi? | tą klausimą atsako knygutė "VHlis po mirties*’, kurią gausite ne
mokamai. Rašykite:

F. ZaVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 6b629.
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

ZtaWwV.S W.Y«W/^V. AiY--»SIflAW»W.

Mažeika S/Evans
■ *

Laidotuvių Direktoriai

*» Trys Moderniškos Koplyčios 
k Mašinoms Vieta

Tel. 737-8601

x

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

i
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

Tek 927-f741 —1742
- r—mįį palygiitaiit. $u- varške-‘bei 
steikąis,-ir^^SĮ|šinįais. . / r

Šie proffikžaL: sojos gygėlės, 
kviečių /grųįįjn žįrmąi, / pinto 
ar garbanzo^ lęšiukai, urgsiiotos 
ayižc^, lam^&s nątųp|ūs ryžiai

’.................. ............
■ Antraclieni—gegužės mėn. 16 d. 2 

vai.*p- p. ŠAULIŲ NAMUOSE šaukt ’ 
ąmas metinis Liet.' Pensininku "S gos 
Cbičagoje 'susirinkiiftas. “Bus'* renka- 
ma nauja yąl.dypą, revizijos komisija 
:F; svarstoma kiti S-goš ralkalal. Na- 

sbj^s ‘kruį^"wšom"1 d^tpYBA
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MYLIMAI" žMOl^Li, DUKTERIAI IR BROLIENEI

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE.

■OTEZISTAS1

b pa^brUjjomsJ

200 Weąt^3rd Stį Chicago. HL 60629 j 
. - T#taf.: P Rasped’ S-5084

UoUUJ-L 
t - r belės visoms progoms 
, AEVERLY hills GĖLINYČIA • i 

2443 WEST 63rd STREET 
nifwji; PR 8-0833 ir l?R 8-0834 ■■ 
Nujoji Barbaro* ir Gana DriihĄi .
> ’ krautuvė. *
■ . s THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy Oak Lawn 
- ' Tai. 499-131

TMoh; PRoip^t’ 6-5484

■

MYLIMAI MOTINAI . L ' J
1 . •» - » •. - - A 1

VERAI JWEI
•

mirus, dukterį'Graži na Talandienę 
ię jos šeimą giliai atjaučia

Dalia ir Kazys Bobeliai su šeima

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
<-i*X *V - > < *V . v* - ♦

Telefonas 523-0440

PEW^u$yyĮ&f-

. moving
Leidimai — °iln« aporauda

‘ ŽEMA KAINA
. /CTlfegTĄAS

Tek WA 5-3063

; MOVING
Apdraustas perkr austoma s 

U Įvairi? atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Ttl. 376-1382 arba 37AS996

SOPHIE BARČUS 
RAWJO IŠIMOS VALANDOS 

Vitos programos ft WOPA, 
1490 WL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:9 
—3‘.30 vaL popiet Šeštadieniai 
ir sektaadienūūi nuo £30 iki 9:30

Vldfl? A'dpn* Pfukvį 
ttlof.: HEmlock 4-2413 

>1S9 So. MAPLEWOOD AVE.

dice.

^4 PLEASE

Microwave goofing 
Saves Time & Energy

TĖVAS IR SuNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Aie^ Cicero
Telef. 863-2108-9

Siar J«?n ią$$iYUf^: 
AkviKą Ir Petrą Mątetus^ švogerius: Petrą, Joną. Kostą ir 
Sigitą CtarusĮ>ei jų šeimas ir kitus artimuosius šioje didžio 
• -v tskausmo vaįandojp puoširdžįai užjąučiąiuę..

Antaniną jp Albinas Repšiai

fRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ĄĮKšTfi TŪTOMOBILIĄMS PASTATYTI

Ckica<of
Lietuvių
Laidotuyių
Mrektornj
Asaociacijos

AMBULĄ^CjĮ

MAS DIpN#
ir'nakti

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

4307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YĄrdy 7.-3401
resources, today’į homemaker can do hex part m eonaerrinf 
energy through programmed microwave cooking-

Continuofis testing by Frigidaire home economists hai 
proved that many foods can be dooked in up to 75 percent 
time than it takes with a eonveniion^ range. With ibe addition 
of a "memory” feature in a new electronic Touch-^i-CJook 
microyąvę oven, a hapymaker, with the touch of her finger, 
can program the unit to change its setting automatically.

For examine, the homemaker caą set the controls to defrost 
for a certain length of time. At file end of the defroti period, 
the oven fallows tot a holding time, then it will coak the food 
at the preset power level and cooking time, or the 
cooking time and speed-

Every recipe developed for microwave cooking has bees 
timed to minutes and seconds. Boyrtver. a mkrowlve oven is 
more than Just a super-fast enexgy sarįng coo|rex. Ip jersatihty 
seems limited only by the home 
ing mealtime problems. Here's a

8 slices (8-or pkg) thin- 
slicedboaedham

4

BUTKUS - VASATTIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

minute redpe: 9 * .
Bu>dles
1 can (11 oz) ecmdettsed 
* * Cheddar cheeM Mjiup
2 Mtapow Pėtt / 

M teMgooo ceiezy (att
Kced a&aockdB

slices (6-oz pkg> sf« 
cheese

can (15 qz) green
asparagus spears, 
drained * * "*

1. Separate ham dices and lay them qp a flat, surface. Gai

Mpsnfiu-hain roll*. Cower with pintie 6kat-

YIELD: 4 to 6 atfringL

Tbe heme pictured *bcre 
i’docent Mpfwe ar ranch different 
jth&a any typical rabnrban 
ihome. Bet tt fneorpora-tes en- 
eryy-oving fea-tam in de
sign, materUK and >ppii- 
>nces ^hfeh can evt energy 
needs by u te M percent. Ii 

twe beat-etrculstfhg 
Me&tOater Ffrepleces (rfghiT, 
designed te draw room air ta. 
thro o r h the lower renta, 
warm H and then re-dlrect 
the heated air beck Inte the

Anergy-savtag design, materi
jų and *į 
tave up W 
heąttag M* 
TMfc elAlrtl'il bėffig 
New TorJJ LgUf Ii 
Ings 
T«- beūse 
fctrsXe the m

pltancei can well 
te hut the cost of 
cbofing our home*.

« by

demon-

rotation within walls urd-erU- 
lag m veli as ta earthen benr* 
around the foundation. odefi-’ 
tation to seasonal run Atti
tudes, energy-saving appli- 
ances and fireptaces. -

The two Heattlatcr Fire* 
places re-clrculate heated air 
back Into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loci characteristic of most 
fireplace*, aceording to the de
signers of “Centenernr

The įLreplaeei were rapptted 
CT poihe Cru/ti, Inc^ rtcrtl 
Pirk, Jieic York- HeaiUdCT 
Fireplace, A DMNcx of 
industry tne* located ta Mt 
PteOMfit, AXM. 
a complete ifau of MtOf-ta.

PETRAS BIELIŪNAS
£48 Sę. gALlFO^ŽA 4YE. Phoąe: LAfayette

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. UTUANIGA AVĖ. Tel: YArd« 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWTfH'

Z424 WEST 69to dTkKK'.* KP-puDUc 7-121;
2314 WEST 23rd PLACE Vilkinta 7-667)

11628 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Vilta, PL 974-441*

S354 So. HALSTKD STREET Phon*: YArda MID

naujienos, CHICAGO «, lU-Tueeday. May 16. 1978
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Springs, Ark., skaitė paskaita

TRUMPAI
apie Lietuvą Kiwanis klubo na*
riams. Klubo valdyba jai įteikė 
adresą — padėkos-pažymėjimą. 
Tai buvo ketvirtoji dr. Sakalie-
nės paskaita amerikiečiams.. Ji 
yra Ui valdybos sekretorė.

— šv. Kazimiėrč lituanzstinė 
mokygla Klevelande ruošia vie
šą vaidinimą ir vaišes gegužes

—Muz. Jurgis Petkaitis <lai- 
liai išmokė Hartfordo kvartetą 
“Paslaptis”, kurį sudaro Irena 
Petkaitienė, dr. Sofija Alienė, 
Gražina Aleksandravičienė ir 
dr.lzidorius Alis. Jie jau turi pai21 d. 11:30 vai. ryto DMNP sa- 
kankamą repertuarą ir dainavo*Įėję. Režisuoja S. Stasienė ir 

A. Miškinienė. Mokyklos vedė
ja yra V. Augulytė. Be jtĮ, mo
kykloje moko: kun. J. Kidykas, 
kun. G. Kijauskas, J. Ramūnie-’ 
nė, R. šilgahenė, D. Grigaliūnie
nė, A. Muliolienė, E. Mackevi
čienė, M. Lenkauskaitė, O žilina 
skienė, D. Staniškienė, J. Vyš- 
nionis, J. Dunduras iir R. Gela- ... - F ••ziene.

— Chicagos Lietuvių Sporto 
Klubas Lituanica įsigijo nuosa
vą klubą, 2614 W. 69 St. Iškil
mingas atidarymas. įvyko pra
eitą šeštadienį, gegužės 13 die-

1 tiniais patekalais. Adelė Mike-į - -- <
levičienė ir Irena Ročkienė ro- j Aldona Rimienėj f ederali-1 
dys juostų audimo ir šiaudinu-'1 
kų gamybos meną. Talką orga
nizuoja Carolyn ir Jane Steikū- 
nas, taip pat Irena Donavan 
LB Colorado apyl. pirmininku 
yra Stepas Steikūnas.

— A. a. Antanas Mzckevičius, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas, 
savanoris ir vyr. puskaririhkis, 
mirė gegužės 10 d. Cicero, III. 
Buvo gimęs Vilniaus krašte, 

Linkmenyse. Liūdėti liko žmo
na Ona ir sūnus Eugenijus, Ojnynu sodyboj, Chesterton, Ind. 
Lietuvoj 3 broliai. Palaidotu _ p<>n.a stella Jur• tik. 
šv. Kazimiero, Lietuviu kapine- . F TT'shna, kad jos mamyte a. a. Ur- 

šulėš B. Staneikienės, mirusios!
š. m. gegužės 9 d., mergautinė kas; sutiko pasirūpinti autobu- 

Dr. V. Sakalienė, Hot x pavarde buvo Budvytytė.

Bostono taip pat Worcesterio 
lietuviams. Dr. Alis taip pat dai 
nuoja solo partijas. Savo prog
ramose vienetas turi dueto ir 
trims balsams dainų.

— Vytautas Bel/ajus iri LB 
Colorado Apyl. biuletenis žynys 
praneša, kad gegužės 20 ir 21 
d. Denverio Auditorijos arenoje 
bus valstijoje esančių tautinių, 
grupių festivalis, parodos ir mu 
gės. Meninėje dalyje lietuvius 
atstovaus tautinių šokių grupė 
“Rūta”, dabar vadovaujama fol 
kloro žinovo V. Beliajaus. Bus 
tautodailė ir užkandinė su tau-.ną.

Lietuvoje 3 broliai. Palaidotas

se. Velionis priklausė SLA, LR- 
KS ir šaulių organizacijai.

Katalunijos menininko Jordi Bonas nupieštas Viduržemi y jūros uqf*o vaizdas

MŪSŲ TAUTINĖS 
ŠVENTĖS

įvyks gegužės 21 d. 12:00 vkl. 
aukščiau minėtoje salėje.

Buvo vaišės ir malonus pobu-

— Irena Pranckevičinė rū- Komitetas duoda knygą platiir;
nės organizacijos VISTA parei-j pinasi vakarienės ruošimu LB ti ir komiso pagrindais. Tik jie 
gūnė, yra daug padėjusi čika-J (r.) pavasariniame baliuje ge- turi patys atsiliepti ir pasiūlyti 
gos lietuviams socialiniuose reij gūžės 27 dieną šv. Antano pa- Komitetui 
kainose bei patekusiems dėl Ii- * 
gos bei kitų priežasčių į vargą. 
Ji mielai bendradarbiauja su 
Lietuvos Dukterų Draugija, Al- 
vudu ir kitomis organizacijo
mis.

— Kr. Donelaičio lituanisti
niu mokyklų pavasario šventė 
ir piknikas bus gegužės 21 d. Jo

slina, kad jos mamyte a. a. Ur-

savo patarnavimą,, 
rapijos salėje. Jai talkininkaus 6437 So. Washtenaw, Chicago, 
prityrusios virėjos iš Cicero ir UI. 66629. Komiietas duoda to~ 
Marquette Parko. -■ 
.. — Lietuvių Tautinių Kapinių 
Puošimo Dienos iškilmės vyks 
sekmadienį, gegužės 28 'dieną. 
Prasidės lygiai 11 valandą. Bus 
giesmių ir muzikos programa. 
Kalbės Dr. Vytautas P. Dar-

— Juozas Bagdžius, _LB Mar
quette Parko Apylinkės valdy
bos vykdomasis vicepirminin-

kiems platintojams 25% komi
so. ,

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon 
tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl 
informacijų kreiptis pas Marijų 
Kielą, 6557 Š. Talman, Čhirago, 
III. 60629. Tel. 737-1717. (Pr.)

Rožė DMzgalvis, korešp.* 1
,• - p; * -

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus tbmisiia kreipiasi i, visus skai* 

tvtojus ir į visus lietuvius, ir prašo, pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą granmsę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos

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 Rezidentinio viešbučio. 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, -FL 33708, t«L 813-391-9753, paskyrė 
trijų dieniu atostogas dviems asmenims.- Laimingieji turės progos būti 
svečiais plūkime motely^’prie pat'p^ūHo, -naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu’ ir kitais moderniais' įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
autorė M. Miškinytė paskyrė $50-prentija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kurių-vertingos dovanos bus - skelbiamos ir paskirstytas rude- 
niuiame Naujienų piknike;

Visas ir visus kviečiame Į didžiąją Uiką.

Prenumeratos pratimo, užsakomi bei galimų , skaitytojų retolams 
prašoma pasinaudoti Žemiau esantiomis atkarpomis.

sų, kad marquetteparkiečiai pa
togiai galėtų nuvažiuoti į LB 
balių dceroje.
— JAV (R.) LB Brighton Par 
ko apylinkės valdyba, šaukit 
visuotiną metinį narni susirii 
kimą, kuris įvyks 1978. 5. 21. 
2 vai. popiet, šaulių Namuose, 
2417 W. 43 St. Chicago, Ill 
Narių dalyvavimas Yra būti
nas. Kviečiame visus geros va 
lios lietuvius šiam susirinkime 
gausiai dalyvauti.

Įėjimas visiems laisvąs.- P<^ 
visko bus kavutė. . '

. A. AĮrciitįs 
? • . Apylinkės ‘ p-kas •
P. Stravinsko knygos "Ir švieį 
sa ir Tiesa,r, komisinis platini- ■i ■ A- į*z.*š ■
' ■ .A mas

Kioskams ir- šįaip 4 asmenims

1?

Žagariečiu Klubas
Lietuvių žagariečių klubo ei

linis narių- susirinkimas įvyko 
balandžio 30 (L Ąnelės Kojak sa 
Įėję, 4500JS. Telman Ave.- Na-5 
rais nebuvo gausingas gal dėl 
laikrodžio fcavarymo kaltės. 7 

. Pirm.' Paul Masilionis atidarė 
susirinkimą, kviesdamas visus 
prie tvarkos. Nutarimų raštinin 
kės protokolas buvo perskaity
tas ir valdybos narių raportai 
vienbalsiai .priimti. Gautas laiš
kas iš Dariaus -Girėno posto, ku 
tis prašė paremti '45 metų jubi- 
lejinę sukakties leidžiamą prog
ramos knygute. - Klubas nubal
savo $15.00 aukoti, taipgi nuta
rė šaukti pusmetinį susirinkimą 
gegužės-21 d. 12 Vi, •

Nąriaįjkurie esate dar neuž- 
mokėjį duoklių klubui,- malo
nėkite - užsimokėti šiame susiris- 
kime, > nes klubas išeis atostogų 
'per vasaros į karštį.. Ą
J " Sekantis ; klubo susirinkimas

Pagrindinė mūsų tautinė šven- 
eė yra švenčiama Vasario 16- 
tą dieną, nes tą dieną 1918 
metais vadinamoji Lietuvių Ta
ryba paruošė deklaraciją, ku
rioje dar buvo pasakyta, jog pa
grindus Lietuvos valstybei tu
rės nustatyti Steigiamasis Sei
mas. Toks Seimas susirinko 
1920 m. gegužės 15-ją dieną. Ir 
tokia geg.. 15 d. buvo švenčių 
įstatyme paskelbta kaipo ant
roji po Vasario 16 d. šventės.

Kai 1927 m. po įvykusio Lie
tuvos valdžios perversmo po Va 
sario 16 d. tautinės šventės žmo 
nės iš anksto ruošėsi sutikti an 
trąją tautinę šventę, Gegužės 
15*ją, tad valdžios . pareigūnai 
paskelbė, jog Gegužės 15 d. šve 
ntė nukeliama į rugsėjo 8-ją die 
ną, prisimenant lietuvos kuni
gaikštį Vytautą, pasiruošusį už 
sidėti karaliaus vainiką. O toji 
rugsėjo 8-ji sutapo su šv. Ma
rijos atlaidais, kuriuos žmonės 
kasmet iškilmingai sutikdavo.

Rugsėjo 8-ji diena niekad ne
būtų buvusi minima kaipo tau
tinė šventė Lietuvoje, jei 1926 
m. gruodžio 17 d. nebūtų buvę 
valdžios perversmo, kada val
džią perėmė vadinamieji “tauti 
ninkai”. Ligi to perversmo Lie
tuvoje kasmet būdavo iškilmin 
gai švenčiama Vasario 16 ir Ge
gužės 15. Gegužės 15 d. tautinė 
šventė buvo patogi dar tuo at
žvilgiu, kad visokioms iškil
mėms būdavo palankus oras. 
Ypaž jaunimui Įvairiose mokyk 
lose Gegužės 15, d. būdavo pto* 
giausios sąlygos dalyvauti to
kios šventės iškilmėse. Tokia 
proga dar būdavo patogi papa
sakoti apie visokius Steigiamo
jo Seimo darbus, nes tas Sei
mas sudarė Lietuvos valstybės 
konstituciją, sutvarkė žemės re
formos įstatymą bei dar kitus 
įstatymus.

Namai, žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 'TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

PETRAS LaZANAUSKAS. Prezdentas

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

BRIGHTON PARKE: 21 buto-mū
rinis namas, gazu šildomas 
giau kąip $36,000 metinių 
mų, kaina — 5 metų pajamos,

MARQUETTE PARKE: didelis 
rinis bungalow, gazu šildomas. įreng
tas skiepas, 30 pėdų sklypas, $37,500Į 
’ TURIME PIRKĖJŲ, trūksta namu, 
25 m. kaip be pertraukos tarnaujame 
lietuviams, ir ‘jų draugams

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax
i951 W. 63rd St Tel. 436-7878

dau- 
paja-

mū-

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE 

dUTU NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkui

4243 W. (3rd SU Chlcaga 
TėL 767-0600.

1 RIMTAS NAMŲ
PARDAVIMAS

4 VIENETŲ mūras ir garažas. Nau
jas gazu šildymas. Našlė atiduoda už 
$38,800.

5 KAMB. labai modernus mūro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas šei
mai žavingai gyventi. Arti 73-čios ir 
Kedz e. $38,000.

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
jupttA Parke.*

DIDELIS ir patvarus namas Mar
quette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus — $16,900.

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel. 737-7200 arba 737-8334

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 606C8

• Iš anksto be raginimo pratesiu savo Prenumeratą, taupydamas laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede ______ _ dol.
f >• ■ I II ■ I I I

Pavardė ir vardas________________________________________________

Naujienoms reikalingas' ---
LINOTIPININKAS

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

HA 1-61'00.
Adresas

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo kuris

Pavardė ir vardas

Adresas
S3

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIJA N0REIKIEN1 

Wert EWk St, Chkago, HL • Tel WA M7CT 
"DMaib Mslrfntbntf rOfiet frsIHy pnfri* 

MAUTAS Ii EUROF0B MNDtLHj,

* am m

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proca, palaikydamas lietuvišką spaudą tr Naujienų 
pastangas, prašau jaa siuntinėti už pridedamai  doL

Pavardė ir vardai —__-_______ _________________ _________________ _

Adresas---------------------------- ;______ ______________ ______________

Šalmui nemokama:

Pavardė ir vardas

Adresas ----------

Naujienas dvi savaites suslpa.

r — 
Pavardė ir vardan

Adresas _______

t”
Prrardė Ir vardai

i-dresai

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARourrn gift farcru servycb 

L3H W. k, CMbfb, hl — TH. WA M717

“LIETUVOS AIDAF
KAZE BRAZDZIONHE,

PROGRAMOS VEDtJA ’
W0PA 1490 AM Fri. at 9:30—10:00 p. m.

- WLNR 1064 FM SaL at 8:00—10:00 p. m.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

TeM. - 778-5374

HEALTHY FOOD restoranui, 
esančiam 3236 So. Halsted St., 
reikalinga patyrusi padavėja. 
Prašome kreitpis 326*2724 te
lefonu.

NEW YORK, N. Y. ;
RADUAS PAMINĖJO BALIO 

GAJAUSKO KOVAS
Dr. Martin Abends televizijos

5-to kanalo politinių žinių ko-j 
meiitatorius, savo studijoje per 
davė Lietuvą liečiančią progra
mos, dalį, kuri labai aiškiai buvo 
matoma geg. 3 dieną New Yor-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pu vienintelį 
rvį iaLiHninką 
Chicago  je 

NORMANĄ 
URŠTEINA

. ELECTROS ĮRENGIMAI, k 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miosto loldhn^ 
Dirbu Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS t 
4358 So. Washtenaw Ava. ‘ 

TąL 927-3559 .. f
I I — ‘

A. Kelmutis

185 North Wibuh Atom*

(įstaigos) ir
677-8489

TAISAU IR DAŽAU 
NAMUS " 

IR VISKĄ NAME J 
Tdefonuoti: . . I 

5-23-9367 arba 737-0397"

—————
- » ■ ■ ■ ■ iiiy

Dt MISIO
51-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai pu«mčhH auromohnit
Liability apdraudimas panrinlntam

Kreipta '
A. L A U R Al T t S '

4M5 M. ASHLAND AVĖ.;,. 
52M775

Jis griąusmmgais,“ jautriais 
žodžiais atkreipė New Yorko ir 
jo apylinkių TV žiūrovų dėme
sį, kad is Pabaltijo kraštų šiuo 
metu būtina atkreipti laisvojo 
pasaulio dėmesį į lietuvį laisvės 
kovotoją Balį Gajauską.

Balys Gajauskas, 50 m. am
žiaus, sovietu kalėjimusoe iš
kankintas 25 metus už jo kovą 
prieš sovietinį imperializmą, ne 
seniai buvo nuteistas dar 15 m., 
nes jis dar nebuvo išgydytas 
nuo tautinės ~ nepriklausomybės 
troškimo.

Kaip ir Lietuva, sovietu buvo 
buvo užgrobtos ir kitos Pabalti
jo valstybės beveik prieš 40 me 
;tų. Balys Gajauskas, jeigu jis 
išgyvens,bus iškaakintas per 40 
savo gyvenimo metu dėl to, ką 
mes čia Amerikoje mylim — 
mūsų laisvę, mūsų savigarbą po 
tautine vėliava.^

Lietuva yra katalikiškas kra
štas, taipgi yra riba vakaru ci
vilizacijos, kuri taip pat, kaip ir 
Balys Gajauskas yra simboliai 
mūsų apleistų žmonių, kurie 
vos egzistuoja po Maskvos gėle 
žine letena. Taip pat jie yra pa
vyzdys tautinės savigarbos did
vyriškumo, o tai reikalauja mū
sų pagarbos.

Mes gerbiam Solženicynąjnes 
respektuojam Pietų Afrikos Bi- 
ko ir mes keliam ovacijas tiems, 
kurie kovoja prieš tironiją pa
saulyje, bet tik retkarčiais te- 
girdim iš tos pusės, kur mūsų 
dėmesys ypatingai turi būti nu* 

’kreiptas. Balio Gajausko var

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

das turi būti įsašytas į tą vyrų 
sąrašą ir jų tautų, kurios kovoj 
už laisvę prieš tokią galingą jė
gą. Balys Gajauskas vertas mū
sų nepaprastos pagarbos, ištiki
mumo jo idealui ir mūsų akty
vios parainos, nes turim supra
sti, kad jo kova už laisvę yra 
kartu ir mūsų kova. .

LAIKRODŽIAI Ir BRANGINYBtS 

Pardavimas ir Taisymai 
U44 WEST 69th STREIT 

TtWu REpubOc MM1
/

*
M. i 1 M K U S 

Notiry PuHIc 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blanfai. J

Siuntiniai l Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicw, 111. 60632. T«l. YA 7-5980

. Dr. M. Abend plačiai žinomas’^ 
politinis komentatorius yra jau < 
anksčiau davęs apie Pabaltijo 
valstybes 16 komentarų ir tiki
me netolimoje ateityje apie Ga
jauską išgirsime daugiau. :- _ l

Kad tokia programa buvoi - 
gauta, ypatingai pasidarbavo) 
Lietuvos Generalinis konsulas, 
Anicetas Simutis. Regina žyt 
mantaitė, LTS vicepirmininkė, j 
Liudas Tamošaitis, LAS N. Y.| 
skyriaus pirmininkas, o Vlikas' 
paskolino žemėlapį, kuris ryš-t 
kiai matėsi perduodant komen
tarą.

Be to, dr. M. Abend pastan
gomis apie Gajauską buvo per
duota žinia tą p£tį vakarą ir per 
San Francisco Oakland apylin
kėj ir gauta iš Kristinos Papro- 
ckaitės • Novickienė žinia, jog 
buvo gerai atliktai

BEST THINGS IN UFE Į

Lad Frenk Za po<1«
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