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JAV VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
SVEIKINIMAS VASARIO Ifr PROGA

JAV Valstybės sekretdrius Alexandėr M. Haig, Jr., va
sario Į d. atsiuntė- Lietuvos atstovui, dr. Stasiui Eačkiui, šio 

Turinio sveikinimą:

Erangus Pone Atstovė,
( Jungtinių Valdybių vyriausybės ir tautos vardu aš turiu 

’■ garbės pareikšti linkėjimus ir sveikinimą Lietuvos nepriklau
somybės 64-jų metinių proga. <.

Iriętuvds respublikos įkūrimas 1918 metų vasario 16 die
ną jkūiiijo ir Įprasmino Lietuvos įsipareigojimą laisvei ir apsi
sprendimui. Lietuviai, kaip ir amerikiečiai, ir šiandien tebėra 

■pasišventę šiems pagrindiniams principams. Jungtinės Vals
tybės negali leisti užmiršti.-Lietuvos valstybinio integralumo 
paž/rdimą. ’ Todėl'mu-ir nusistatymas nepripažinti smurtinįx 
Lietuvos įjungimą į-Tarybų Sąjungą tebėra tvirtas ir ne- 
pasikeis. - - • ' ' - -

: Amerikiečiai'drauge su Jumis ir Jūsų tautiečiais nepa- 
jlaužianiąi tebetiki y galutinę .laisvės pergalę.
. :rĄ ‘ ' Nuoširdžiai,

' j .1 ALEXANDER M. HAIG, .IR.
• ' ' ______ :____ ■ J

W4.

Chicagos Lietuvių Taryba šių metų vasario 14 dieną Marijos aukštesnioje mokykloje 
minėjo Vasario' 16-Csios sukaktį. Paveiksle matome bendrą salės vaizdą.

I (Martyno Nagio nuotrauka)

PREZ. REAGANAS
■ AIŠKIOS POLITIKOS _

- WASHINGTON,D.C.— Zbig
niew Brzezinski tvirtina,- kad

Mu-

VOKIEČIAI NELEIS KREMLIUI ATI
DARINĖTI DAUGIAU KONSULATŲ

VOKIEČIAI TAIKYS VISAS SANKC1JAŠ DLL KARO 
STOVIO PRIMETIMO LENKIJAI'

BONA, Vak. Vokietija. — Vo-

melo neturi aiškios-JAV politic 
kds -Persijos Rankos ‘atžvilgiu. 
Jis tvirtina, kadsekrėtorius Haig 
ir sekr. Weinberger eina skirtin- 
gals keliais; - y ' •' ■

Bęzezinskis^ Tvirtina,' kad pre
zidentas Carteris šiuo atveį ū tu
rėję; ąSkesnę ^alitiką. Jis buvo 
aiškūs Begini^, Jondaiiijosžhara- 

. liuiį Egipto preziden.tiii .-ir ki- 
•tfenęiyąf^avąnK. Tup tarpa’ da
bar sėktethrius_SZeiD±>^gėr viė- 
nus dalykiis šiiĮlp' Jordanijai, ki
tus Egiptui it trečius Izraeliui. 
Sekretorius Harg priverstos yL 
sai kitaip kalbėti šu minėtą vals
tybių žmonėmis; ’ ‘ ;

■ • - ■.Aį.-:1' — - ‘ ./

WEINBERGERPATARIA 
BIUDŽETO NĖKARPYTI

WASHINGTON, D.C.— Kraš
to apsaugos sekretorius Caspar 
Weinberger, patyręs apie kelių 
respublikonų ir demokratų kon- 
gresmanų' norą apkarpyti dabar
tinį biudžetą, patarė tokio žings
nio nesiimti, Jis tvirtina, kad 
rusai kiekvienais metais leidžia 
milžiniškas sumas ginklams ga
minti, o amerikiečiai norėtų ap
karpyti pinigus būtiniausiems 
gynybos reikalams. Gynybos 
sekretorius ragino tokio žings
nio nesiimti, nes Amerika negali 
būti palikta be geros apsaugos.

Sekretorius Weinberger rei
kalingas sumas apskaičiavo ir 
patarė palikti 215.9 bilijonų do
lerių krašto apsaugai. Sekreto
rius yra įsitikinęs, kad Ameri
kai paskubomis reikalingi patys 
galingiau1! lėktuvai, tankai ir 
satelitai. Jie reikalingi dabar, 
nes Amerika negali būti ginkluo
ta senoviškais lėktuvais.

MULA CHOMEINI JOKIOS 
TARYBOS NEPRIPAŽĮSTA

TEHERANAS, Iranas..
la Chomeini pareiškė, kad jis jo-
kios trij ųm ulu . tarybos nepri- 
pažfsta.' Minėtų mulų paskel fo
tas pranešimas, kad jie yra pasi
ruošę perimti krašto valdymą, 
yra be pagrindo. ‘

Pats Chorų eini-gerai jaučiasi, 
jis atidžiai -seka Irano valdymo 
reikalus it nesirengia jokiai ta
rybai perduoti krašto vyriausy
bės. ’ Jis vienas' "kovojęs prieš 
Irano šachą, jis yra pasiryžęs ir 
dabar' grąžinti 'visą Iraną prie 
tikrųjų rnabom'etbhų tikėjimo 
tiesų, kurios yra išdėstytos Ko
rane/.' " \

Chomeini nustebęs, kad mulų 
tarpe atsirado tokių, kurie drįs-' 
tų pasisavinti , krašto1 vadovybę. 
RtJl jis neįves ši ji tų tvarkos vi
sam? krašte, negali būti kalbos 
apie valdžios perėmimą. Kiekvie
nas mula privalo visų pirma žiū
rėti,, ką jis yrą padaręs savo ti
kėjimo., ir krašto gyventojų ge
rovei. .

’— Europoje ir Amerikoje do
lerio vertė pradėjo kilti, kai 
JAV dirbtuvės gavo naujų lėk
tuvu užsakymus. ,

— Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas patenkintas 
pasitarimais su Fordo bendro
vės atstovais.

Brežnevas norėjo padaryti Egip- 
krEČių parlamentas, išklausęs tą. Maskvoje buvo tiktai 6 Egip-
kanclerio HeĮnįet-Sctani4topra- to konsuIaWKarnauJcfjaL. o ru- .
nešimą, nutarė taikyti Sovietų sai turėjo 1,900 įvairių patarėjų 
Sąjungai visas sankcijas, kurias j Egipte. Jie liek toli nuėjo, kad 

pradėjo kurstyti Egipto kari
ninkus sukilti prieš kariuome
nės vadovybę. Naseriui mirus, 
prezidentas Sadatas įsakė vi
siems rusams išsikraustyti iš 
Egipto. Vokiečiai mano, kad ir 
jiems gali takli išprašyti rusus 
iš Vakarų Vokietijos.

Antras parlamento nutarimas 
draudžia vokiečiams važinėti į 
Sovietų Sąjungą, įskaitant ir vo
kiečių mmisterių pavaduotojus.

Šiaurės Atlanto Sąjunga ar 
Bendroji Europos Rinka taikys 
Sovietų Sąjungai už karo stovio 
primetimą Lenkijai.

Parlamento kalbų metu paaiš
kėjo, kad Amerikos prezidento 
paskelbtos .sankcijos turės dau
giau įtakos, negu daugelis ma
nė. Lenkija buvo tikra, kad iš 
Amerikos gaus lesalų ir galės iš
auginti didoką viščiukų skaičių, 
bet šiandien jau visiems aišku, 
jo& paskelbtos sankcijos bus 
pilnai vykdomos.

Vokietijos kancleris įtikino 
parlamentą, kad karo stovio pri
metimas Lenkijai sudaro didelį 
pavojų laikai ir vokiečiams rei
kia apsisaugoti.

Neleis vokiečiams važiuoti 
į Rusiją

Vokiečių parlamentas, išklau
sęs kanclerio Schmidt pranešimą 
apie Sovietų valdžios žingsnius 
primesti savo valią Lenkijai, nu
tarė neleisti Sovietų valdžiai 
steigti daugiau konsulatų Vaka
rų Vokietijoje. ,

Sovietų Sąjunga norėjo pri
steigti daugiau kc’nsulatų Vaka
rų Vokietijoje. Iš Vokietijas

\ KALENDORIUS
Vasario 19: Konradas, Šarū

nas, Saugė, Žtbonis, Tripulė.

Saulė teka. 6:43, leidžiasi 5:27.

Oras debesuotas, ūkanotas, 
gali lyti. >

Euphrosine Mikužiūtė, Pavergtų Tautu komiteto pirmi
ninkė, buvusi Chicagos Lietuyių Tarybos pirmininkė, 
kalbasi su Kongresu alslovu Edward Darwinski Vasario 
Sešioliktdsios minėjimo metu, ((Martyno Nagio nuot.)

EGIPTAS NETURI TIN
KAMŲ LAKŪNŲ

WASHINGTON, D.C.— Pre
zidentas Reaganas, jšsikąlbėjęs 
su Egipto prezidentu Hosni Mu- 
baraku, tada jam pareiškė, kad 
JAV .sutinka parduoti Egiptui 
pačius naujausius lėktuvus.

Pagal prez. Reagano pažadą, 
JAV parduos Egiptui 35 greituo
sius F-4 lėktuvus ir 15 CH-17 
lėktuvų. Šiuos lėktuvus buvo 
prižadėjęs Egiptui parduoti pre
zidentas Cartel is, kai Wahing- 
tc'ne ėjo derybos tarp Sadato ir 
Begino. Kad abi valstybės būtų 
lygiai stiprios, tai prez. Carteris 
prižadėjo parduoti Sadatui mi
nėtus lėktuvus. Tada jie būtų 
kainavę pusę bilijono dolerių.

Mubarakas reikalavo prižadė
tų lėktuvų. Pradžioje preziden
tas Reaganas nenorėjo kalbėti 
apie tų lėktuvų pardavimą, bet 
vėliau, kai išaiškino padarytą 
pažadą, tai sutiko. Mubarakas ši 
pažadą išsivežė į Kairą. Visa ne
laimė, kad Egiptas neturi pa
ruoštų lakūnų, kurie galėtų val
dyti tokių modernių lėktuvų, i

LEIDŽIA NEPAMATUOTUS 
GANDUS APIE SALVADORĄ

SAN SALVADOR, Salvadoras. 
— Salvadoro gynybos ministras 
pareiškė, kad nėra jokio pagrin 
go skleisti nepamatuotus gan
dus apie kruvinus įvykius Sal- 
vado’re. Kažkas paleido gandą, 
kad^Salva(T<iro”kariucm:n€s jė
gos užmušė 400 įsibrovėlių. Mi- 
nisleris tvirtina, kąd tokio daly
ko nebuvo. Nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio' Salvadoro šiaurės 
kalnuose buvo keli susirėmimai 
su į.• ibrovėliais. Kovų metu už
mušti 29 įsibrovėliai.

Didžiausias susirėmimas su 
įsibrovėliais ėjo Jucaman mies
telio apylinkėje. Ten priešas nu
kentėjo ir neteko tiktai 29 savo 
karių ir pa įtraukė. Iš Kc'sta Ri
kes ateinančios žinios sako, kad 
šiaurės Salvadore ėjo kruvini 
susirėmimai su įsibrovėliais.

Sekretorius Haig tvirtina, kad 
amerikiečiai gauna tikslias ži
nias apie susirėmimus.

VAŽIUOS IEŠKOTI DINGUSIŲ 
JAV KARIŲ

WASHINGTON, D.C. — JAV 
gynybos departamento pareigū
nas Richard Armitage skrenda 
į Vietnamą užsikalbėti >u atsa
kingais Vietnamo pareigūnais 
apie karo metu ten dingusius i 
Amerikos karus.

Armitage jau yra aptaręs vi
sus kelionės reikalus ir vasario 
23-25 dienomis planuoja būti 
Vietnamo statinėje. Karo metu 
dingo 2,000 amerikiečių. Karo 
departamentas neturi jekių ži
nių apie juos. Amerikiečiai žino, 
kad yra keli amerikiečiai apsi
gyvenę Vietname, prisitaikę prie 
vietos gyvenimo sąlygų, bet jų 
skaičius labai mažas. Manoma, 
kad karo metu dauguma žuvo, 
bet iki šit me4o nenustatyta jų 
žuvimo vieta ir aplinkybės, š i 
ma* apie juos nori žinoti, šeimos 
nori gauli už žuvusius apdraudą.

GVATEMALA GAUDO 
ĮSIBROVĖLIUS

ALANTE. - Gvatemalos

Ketvirtadienį aukso.uncija 
kainavo $367.

tojus. Gyventojai buvę begink-
sienio sargai ir didesnis kanų Kai. Vyrus išvedė j pakalnę ir

I I _ I •  _ * 1 • Z"'* _ 1 _  x  . at J “ 112 Ąurlft A. ••Ail/nn #<>» L- J 7,dalinys atvyko į Calante apžiū
rėti visą pasienį ir patikrinti vi
są apylinkę. Gvatemaliečiai žino, 
kad į Calante įsibrovė kariško
mis uniformomis

sušaudė, <5 vaikus durtuvais iš
žudė pačiame kaimelyje. <

Gvatemalos kariai yra pasiry
žę išnaikinti visus įsibrovėlius, 

aprirėdusių kurie neturėjo progos pasprukti

ĮVAIRIOSE LENKIJOS VIETOSE 
KRATOS ĖJO VISA NAKTĮ

SUIMTIEJI NEKLAUSĖ KARO STOVIO PATVARKYMŲ, 
KARO TEISMAI

Galimas daiktas, kad Jaruzcls- 
kio vyriausybė būtu nepadariusi 
šio arešto, jeigu katalikų bažny
čios vadovybė praeitą savavalį 
m butų taip aiškiai pasisakiusi 
už Lenkijoj praplitusi Solidaru
mo sąjūdį, sugebėjusį suorgani
zuoti darbininkų unijas be ko
munistų ir apvaliusį unijas nuo 
darbininkų išnaudotųjų.

Dabartiniu motu Lenkijos ka
lėjimuose ir -koncentracijos sto
vyklose yra 7,500 suimtų lenktu 
dauguma vyrų. Keturi tūkstan
čiai buvo suimti jau nuo karo 
tevio paskelbimo dienos ir 3,500 

suimti trečiadieno naktį ir ket
virtadienio rytą* ,

Gen. Jaruzelskis ketvirtadienį 
pareiškė, kad šį savaitgalį bus 
suimti visi prasižengusieji. Tik 
jis neišaiškino, ar trečiadienio 
naktį pradėti areštai jau įeina 
į tuos savaitgalio areštus. ,

Grn. Jaruzelskis taip pat pa- 
debėjo, kad apie-vasai^o pabai
dą keli karo stovio* j>atvarkymai, 
iečiantieji visus krašto gyvento
jus, bu< atšaukti.

RYL-AS SPRĘS

VARŠUVA, Lenkija.— Oficia
lus pran.Šimas sako, kad praeitą 
naktį Lenkijos policija ir ka
riuomenės'vadovybė darė kratas 
ir suėmė 3,500 lenku. Jie visi 
neklausė kariuomenės vadovy
bės patvarkymų, jų vardai ir 
pavardė* buvo užrašyti, o dabar 
jie bus teisiami. <

Kratoms ir areštams buv<T su
organizuota visa Lenkijos tpoli- 
cija. Įsakymą kratas pavesti 
buvo gavusi visa lenkų policija, 
bet jų skaičius buvo nedidelis. 
Į šias kratas buvo kviečiami 
savanoriai visi lenkų policiniu 
kai, kratų metu buvę namie, bet 
sutikę prisidėti prie pareigas eil: 
paskirtų policininkų. Daugelis 
jų įsijungė į policijos eiles ir iš 
ėjo “nusikaltėlių” 'areštuoti.

Lenkijos policija gavo kare 
stovio" patvarkymams nusižen 
gūsių lenkų sąrašą, juos arėšta- 
vekir vežė i kalėjimu^ policiją; 
nuovadas ir didesnius suimtie 
dems laikyti centrus. Arešli 
kampanijoje dalyvavo ir kariš 
koji lenkų policija. Visa Lenkij: 
buvo paskirstyta į sritis ir pr 
skirti pareigūnai. Įsakymas 1b 
pė' aplankyti kiekvieną lenkę 
kuris karo stovio dienomis dab 
vavo pro’testo demonstracijoje 
Iki šio meto militarinė policij. 
į juos nekreipė dėmesio. Jie bv 
vo namie, ėjo į darbą, gaudav 
atlyginimą ir ramiai gyveno.

Dabar jiems bus suruoštas ka 
ro' teismas. Bus perskaitytas kr 
riuomenės vadovybės paskelbta 
karo stovis, perskaityti nūtar 
mai apie pagrindinių žmogau 
teisių suspendavimu, bus pri 
minti ju padaryti nusikaltim; 
ir jiems bus paskirta kalėj i m 
bausmė, šis sprendimas priinir 
nuteistiesiems, kad karo stovi 
buvo pačių lenkų įvestas ir ka 
vi.*i lenkai privalo’ šių nuostatu 
laikytis.

CHICAGOS LIET. TARYBA 
SURINKO §9,400

CHICAGO, III. — Chicag. s 
rietuvių Taryba praeitą sekma- 
lieni suruošė gausų Vasario še- 
iioliktdsios minėjimą, žmonių 
>uvo škk tiek mažiau, bet Lie- 
uves laisvės kovai jie visyjčn 
uaukojo $9,400.

Įžanga į minėjimą kainavo $2. 
Zakarą tvarkė visų didesnių 
Amerikos lietuvių organizacijų 
r susivienijimų atstovai.

Labai didelių aplodismentų 
ulaukė Aloyzo Jurgučio vado- 
aujamas muzikos montažėUa. 
.abai šiltai sugiedojo Emilijos 
’lalerytė- vadovaujamas choras, 
,ero pasisekimo susiiaukė Balio 
takšto rageliai ir kitų dainos bei 

giesmės. K. P.

Kongreso atstovas Martin A. Russo ateina j Chicagos 
Lietuvių Tarybas suruoštų Vasario 16-osios minėjimų, 
kur pasakė turiningą kalbą. (Foto Al Vaitis)

jaunų vyrų būrys, kuris durtu-1 iš Gvatemalos. Visas pasienis 
vata išžudė 43 Calantės gyven-, stropiai saugojamas. I



Geležinė užchmga atskyrė tauta

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS, įvykęs 1981 m.

Lietuvos laisvę ir neprikišu- lietuvius, nes jie prisidėjo Kultūrinis ^bendradarbiavimas

«

Sukūrus Lietuvių Bendruonie-

A. RŪKAS

Kunigaikščių portretai

r

kelias. Jis naudingas ir- reika-

K 
H'T- 
r > 
r <1

nepriklausomybės aktą j perialistas, sulaužė visas tarp
tautines sutartis, įsipareigoji
mus, vėl klasta užpuolė mūsų

pasiaukojimu, ryžtingai kovo- • 
darni už jos laisvę ir nepuikiau- f

Pavergtoji tauta skaudžiai turi būti sutelkti

.. -M

Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENE.

LEIDĖJAS-J.A.V. LIETUVIU BENDRUOMENES CENTRO VALDYBA

Raštus siusti: 1616 So. 49 Ct., Cicero, Hl, edakcinė komisija: ST. JU&KĖNAS, A. PLEšKYS, A.

ANDRIUS JUiKEVIčIUS

Lietuvos nepriklausomybes švente 
tautinio ryžto ir solidarumo šauklys

Vasario 16-ji Lietuvos oms tautai žaizdoms, skilau- 
vės ir ncpriklau omybės akto t joms, kai 1940 m. birželio mėn. 
paskelbimo diena. Lietuvos 15 i sužvėrėję^ sovietinis im- 
v 
paskelbė Tautos Taryba. 1918 • 
b. vasario 16-tą. Zilniuje. Lie-į 
tuvos Taryba yra vienintelė to į tėvynę Lietuvą ir ją okupavo- ' 
meto lietuvių tautos suverenu- j i^a.^rro ntcbvro lanto

mo reiškėją. Vasario 16-tos ak
tu, paskelbė pasauliui ne naują 
Lietuvos valstybės įkūrimą, < 
jos tik atstatymą, demokrati-’ 
niais pamatais su Lietuvos vai- j 
stybės sostine Vilnium. Atsta- 
11 ta nepriklausomos Lietuvos 
valstybės ir atpalaiduota nuo Vi
sų valstybių ryšių, kurie kada 
nors yra buvę, su kitomis val
stybėmis. Aktą pasirašė visi Ta 
rybos nariai, abėcėlės tvarka.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aktas nusako mūsų 
tautos laisvės ilgesį, nepalau
žiamą norą, ryžtą laisvai, nepri 
klausomai gyventi ir kurte savi
tą lietuvišką gyvenimą.

Laisvė — tautos širdis, tautos 
- 'stįgiybe, vispkiaropos pažangos 
šaltinis. Laisvė —— visų verty
bių versmė. Be laisvės tauta ne 
gali laisvai kvėpuoti, kurti, at
skleisti ir išvystyti savo talentp. 
savo kūrybos- Vasario 16-ji -jpir- 
mą’ kartą ’ buvo švenčiamą. 1919^ 
metais, kai Lietuvos kariuome
nė ątiiko pirmą karinę priesai
ką Kaune, Rotušės aikštėje.

Vasario 16-ji jungia visus lie
tuvius, nežiūrint politinių, reli
ginių, profesinių bei amžaųs 
skirtumų, vienam bendram tik
slui — Lietuvos laisvės atgavi
mui. Tauta gyva, tauta veiks
minga ne tyliaisiais kankiniais, 
ne priimančiais vergją. bet tais, 
kurie ryžtasi, vieningai dirba, 
kovoja Tr visais būdais ir prie
monėmis siekia jai laisvės ir 
n eprklausomybės.

Nepriklausomai Lietuvos vairi 
stybei kūrimosi sąlygos buvo 
labai' sunkios. Praūžęs pirmais 
pasaulinis karas, pailko Liętų- 
v0e griuvėsius ir nuteriotą 
ūkį- Tautos ryžtas atstatyti s$- 
vą valstybe, buvo nepalaužią- 
mas. Sunkumai buvo nugalėti 
ir atstatyta laisva ir nepriklau
soma Lietuvos valstybė.

‘ Per dvidešimt du metus ne
priklausomo -gyvavimo. Lietu
vos valstybė padarė milžinišką 
pažangiu visose valstybės gy
venimo srityse. Nepriklauso- 

Lietuvos laikotarpio reikš
mė didžiulė: sustiprino tauti-

mūsų žemė begalinio skausmo 
o j ir kančių, kylančių iš kalėjimų,

kankinimų kamerų, iš trauki- i 
nių vilkstinių į, Sibiro tyrląu- i 
kius, žudančių ir badu mirštan
čių. Pavergtoji tauta visomis sa J 
vo išgalėmis kovoja už savo IL 1 
kiminę egzistenciją. Ji šaukiasi • 
^ąūsų išeivijos pagalbos. ‘ i 
j Išeivija — tautos "dalis. Išeivi- ’

< šventa pareiga plačiai in-J 
formuoti r laisvąjį pasaulį, apie į 
okupanto vykdomą mūsų tau-^ 
ios'-fizįiį bei tautinį genocidą ir . 
padėti mūsų tautai greičiau iš--! 
silaisvinti iš žiaurios okupanto j 
vergijos. Į

Vasario 16-tos šventės minė-] Su meile ir dėkingumu prisi-
'imas, tai kovos pareiškimas už] minkime seses, brolius Ameri- liūgas tik okupantui;

• gru0" 
džio 12 d. Lietuvių TaūRniucge Namuose. Iš kairės: A; Juškevičius — Tarybos prezi
diumo pirm., A. KučysL- žurnalo ^Varpas” redaktorius (skaito paskaitą). Sėdi: dr. K. 
Šidlauskas -- ALTo pirm., dr. V. Balčiūnas, dr.-V. Dangis — Centro valdybos pirm., kan. 
V. Zakarauskas — T.P. vicepirm., dr. J. Danilevičienė, E. Mikuziūtė — SLA veikėja, 

J- . J inž. Tikuišis ir kiti.

somybę. Vasario 16-tos aktas! p^e Lietuvos laisvės atgavimo su Lietuvos Tarybų Socialistine 
labai svarbus ir reikšmingas ' ~ir kuriant nepriklausomą Lie-! Respublika, siekimas VLIKą,, 

tuvos valstybe. f ALTą griauti, trukdyti, kenkti
Nežinomo karite paminkle, į jų veiklai, tai sąmoningas savo 

kuris buvo įrengtas .'1934 m. i tautos, savo valstybės išdavi- 
Karo muziejaus sodelyje; Kau- j mas priešui.
ne( buvo įrašyti šie prasmingi j Taurioji lietuvių išeivija su 
žodžiai: “Redde quod Debes”— į didžiausiu malonumu, širdingai 
Atiduok ką privalai, arba grą- Į bendradarbiaus ir broliškus ry- 
žink skolą? Mes, lietuviai, išei-pius palaikys tik su laisva ir ne

lis^buvo, yra ir bus amžiais ga-1 
liejantis. Kasmetinis nepriklau
somybės šventęs ^'minėjimas at
naujina, sustiprina kiekvieno 
lietuvio širdyje laisvės ilgesį, 
uždega, norą dirbti, kovoti už 
Lietuvos ir mūsų tautos lais
vę. Vasario 16-ta — reikšmin
giausia ir svarbiausia mūsų tau vĮaj daug esame skolingi savo prikausoma Lietuva.
tos 'tapybinė šventė. Tebūna 
]r gilaus susikaupimo, tautinio 
atsigaivinimo, vieningų darbų, 
solidarumo, ryžto ir ištvermes 
šauklys.

Stos didžiosios šventės proga, 
nuoširdžiai* sveikiname seses, 
brolius, pavergtoje Lietuvoje, 
Sibiro taigose, rusų - komunis-! 
tų?; kalėjimuose ir visus išblaš-1 

4ųytus po laisvąjį pasaulį. Lai ši 
•skilioji šventė gaivina, stipri
na tautinę sąmonę, laisvės' viltį 
ir tautinį solidarumą; tesutei
kia mums naujų jėgų, ryžto, iš
tvermės besąlyginėje kovoje 
už pavergtos Lietuvos ir. mūsų 
tautos išsilaipinimą.

Švęsdami Vasario 16 tos šven 
tę. su paga ba ir dėkingumu' 
prisimename knygnešius, auš
rininkus, varpininkus,tau tos gai
vintojus. s#va<iorius. karius, 
šaulius, partizanus, kurie padė
jo pagrindus Lietuvos nepri-i 

į klausor ybei ir ištikimiausi tau-Į

mūsų tautos metu, nerandame 
bendros kalbos, vieningos su
tartinės veiklos. Savo neskait
lingas pajėgas ir išteklius skal
dome ir ne visi jas nukreipia
me prieš okup., o tik vieni prieš 
kitus. Ji prašo vienybės, tole
rancijos, pagarbos, vieni kitiems 
ir nežlugdyti lietuviškos veik
los. Tautos vadavimo, lietuvy
bės išlaikymo, tautinės kultū
ros ugdymo darbai aukščiau 

: stovi už partijos interesus.
Visos mūsų' jėgos ir ištekliai 

vienam pa-

labiau apleidžiama.
JAV LB savinas! kitų atlieka

mus darbus, o jos pačios įnašai 
yrą labai menki. Juk čia visos 
mokyklą, ansambliai, teatrai, 
chorai, opera, įvairūs simpoziu
mai veikią savistoviai, daugumas 
jų į^ikiįrė prieš Bendruomenės 
atsiradimą ir išiaik<Mui tėvų ir 
narių aukomis ir pastangomis. 
Lietuvių Bendruomenė savo lai
ką išeikvodama politinėje srity
je, kur ji JAV yra nereikalinga, 
apleido savo tiesiogines parei- Į 
gas, kurioms ji buvo įkurta.

Amerikos Lietuvių Taryba yra 
davusi VLIKui apie 400,000 dol., 
nuo Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto persikėlimo iš 
pavergtos Lietuvos į Vakarų pa
saulį. Ir dabar ALT remia VL1- 
Ką įayo metteais2įnašais į Tau-, 
tos Fondą.

Pradžioj, pirmus du dešimt
mečius po įkūrimo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės, darnus 
ir pasigėrėtinas sugyvenimas 
vyko tarp mūsų institucijų. Tik 
praėjusio dešimtmečio metu, 
atėjus naujiems, menkiau -kvali
fikuotiems žmonėms į PLB ir 
JAV LB vaidybas — atsirado

apetitas atsistoti VLLbo ir AL* 
ios vielose. Juk atrodo tiek 
uaug reikšmingiau nusifotogra
fuoti su prezidento žmona, negu 
lujumis lietuvybės Raikymu ir 
planuoti Kariu su tėvais kaip at
vedu lietuviukus į lituanistines 
mukyKias ir sudominti juos lie- 
vuvaszu paveldėjimu,

tauėj lietuviškų koriju, kaip 
Cicero, Hol Springs, Brighton 
rance, Marquette Parke ir Lt. 
žmones jau aikalbinėjami nuo

i- Gaiyvavlmo Amerikos Lietuvių 
I karyoas ruošiamuose Vasario 
lo d. minėjimuose. Tuo būdu 
perss-enamos vietinės lietuvių 
Kolonijos į dvi dalis. Paraleliai 
yra ruošiami LB minėjimai Du 
anų iš eiles einama pas mies
tų ir bažnyčios pareigūnus ir to-

Pas išnešamas už lietuviškos vi
suomenės ribų.

Ar šitokia taktika patarnauja 
pavergtos Lietuvos reikalams, 
sprendimą paiiekarpjTBiuletenio 
skaitytoj ams,. Lietuvos pogrin- 
džiiuLir istorijai.

LKDS Biuletenis^
1982 m. vasąSbr®ėn.

R. Liet B-nės apylinkių veikla
BRIGHTON PARKAS

tautai. tėvynei Lietuvai. Jos di
džiausios nelaimės metu, grą- pergyvena musų išeivių nesan-! grindiniam tikslui — pavergtos 

nesusi tarimus, erzelio tėvynės Lietuvos išlaisvinimuižinkime jai skolą savo darbais, taikąs,
kėlimus, kai mes kritiškiausiu ir lietuvybės išlaikymui.

Fri.

L 
i

to

nę sąmonę, išugdė tautinę kul-hos sūnūs, dukros savo krauju 
lūrą. į jr gyvybės aukomis apgynė ją

Bet dar nespeju> pranykti lie- kovų laukuose. Tai testamentai 
tūvisko kraujo dėmėm, padary- dabartie- ir ateities kartoms.

Ib1u Tairtlnidose Namuose.
atstex d, A. Juškevičius 

dY \ . PItapys vk cpi6m.,
H -V- HaJcJtHHhS; <j F 

rm.. ir kili.

1*0^4. ^uvažiavanas, įpykęs ,
Iš kaires, 

‘tarylioSF^rr- 
A. Skopas —
V - Dargts —

Kiekvieno sąmoningo lietu
vio šventa, kilni pareiga daly
vauti Vasario 16-tos šventės mi 
nėijme ir savo veiksminga veik 
’a, savo auka prisidėti prie pa
vergtos Lietuvos laisvinimo 
veiklos. Vasario 16-tos šventės j 
minėjimo metu, aukas skirti tik j nę, visų bendru susitarimu, vi- 
ALTui, nes pagrindinė lietu-1 >os aukos Lietuvos Nepriklauso- 
vių organizacijos yr? susitaru-j mybės šventės proga skiriamos 
sios. pagrindiniam ALTo aukų 1 Lietuvos vadavimo politiniaiiis 
rinkimo vajui, paskirtas visas j veiksniams: JAV-Amerikos'Lie
pi rmąsis metų ketveirris. Vasa- i 
rio mėnesį aukų rinkimas bei 
jų nukreipimas kitai instituci
jai. yra sąmoningas trukdymas

1 pavergtos Lietuvon laisvinimo 
veiklai.

Kiekvieno tautiniai subren- 
Tisio lietuvio — išeivio pirmo- 
i pareiga <Tp inti VLI

To. ALTo vtiLI? nes jio yra 
pagrindiniai ir ^uk ciausie i pa
ve 7‘os T uvos laisvinime
’Cik niai. Jie iT'ovauja ir ne- 
unklausomybė> sekiančią mū 
u t'ūsą r r r ’r ? teises, kalbą 
r veik a jr< va riu. j7>4S nedir- 

’^a ir nektM o ja lž r vn laisvę, 
vrrpo rrern’ine.

Križ’ū irt -okur 4 n ^ridary- 
u ir darotrų/ rnū u t a iff ai ne

išgydomų. i^euzrriršta/nu žaiz- 
ų t driaurin. mūsų
fcivijoje Vkių ‘Teikėjų”, ku 
Se veržtas: į lietuviu tautos 
krauju k m v :^ą c! upinio glėbį 
ir siekia k^PiT irta Ixtar’radar- 
>tavimo su Lieti’ve okupantu/ 
TariamaN kulto tati 4 cntiradar- 
biavimas yra vkre krypties

L. krikščionių demokratų klausimas 
JAV Liet Bendruomenės vadovybei: 
AR LIETUVAI TAS NAUDINGA?

tuvių Tarybai. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos 
vis didesnis ir aštiesnis skver
bimasis į šių sritį skaldo Ame
rikos lietuvių jėgas, o lietuvy
bės išlaikymo sritis vis labiau ir

Užsimojo mostas — 
neaprėpiamas ir gąsdina draugus ir priešus.

kaip geležis, kaip zvimbianti į taikinį strėlė, 
kurią paleido milžinas.
Širdis — .•
kaip plienas.
Negaila nieko, 
veržiantis i tikslą visais keliais.
Atsiklaupia totoriai stepėse:
Kaktos į žemę muša rusai Maskvoje. 
Išdidūs vokiečiai suMiūška Prūsuose.
Karūnas siūlo lenkai Varšuvoj 
ir čekai Pragoję.

Ir Romos popiežius, Austrų imperatorius 
nusilenkia didybei Vytauto, 
absoliutizmo primato visai Europai, 
valdovo Lietuvos, 
kuri nuo Baltijos ligi Juodųjų marių.

Praėjusieji 1981 metai Apylin
kės vaidybai nebuvo linksmi. 
'Valdybos sekretorius Povilas 
Bumeikis, pergyvenęs dvi sun
kias operacijas, sveiksta namuo
se savo mieios žmonos Onutės ir 
daktarų priežiūroje.

Gruodžio 20 dieną mirė Revi
zijos komisijos pirmininkas ma
joras Bronius Ambraziejui, o 
gruodžio 22 dieną Petkaus kop
lyčioje (R) Lietuvių Bendruo
menės ir Brighton Parko Apy
linkės vardu atsisveikinimo žodį 
pasakė (R) LB Brighton Parko 
Apylinkės pirmininkas Valerijo- 
,ias Pocius. 

♦ ♦ ♦
CICERO apylinkės valdyba .su 

pirmininku Apoiinaru Skopu ir 
seKretore Liudvika Dubauskie- 
ne priešakyje organizuoja Pava
sario tradicinį kultūrinį renginį, 
skirtą jaunimo dėmesiui. Pra
matyta programa, kvičiami sce
nos programos atlikėjai. Rengi- 

įvyks š. m. balandžio mėn. 
l8 dieną vietinės lietuvių para
pijos salėje. ,

MARQUETTE PAfeKO APY
LINKĖS 1982 METŲ
V EIKLOS PLANAS

Apylinkės valdyba, savo posė
dyje 1982 m. sausio’ 25 d. priėmė 
šį 1982 metams darbų plaųą:

1) Kanauninko V. Zakarausko 
75 melų amžiaus sukakties pa-

minėjimas 1982,11.28 dieną Gold 
Coatt salėje, 2525 W. 71st St

2) Romo Kalantos 10 metų 
mirties sukakties minėjimas 
1982 m. gegužės 16 dieną para
pijos salėje. *

3) Apylinkės piknikas 1982 m. 
gegužės 30 d. Vyčių sodelyje.

4) Metinė vakarienė 1982 m. 
lapkričio mėn. 20 dieną parapi
jos salėje.

Be to’, numatoma, kartu su ki
tomis apylinkėmis, dalyvauti iš
kylose į East Chicagą ir Rock- 
fordą. Apylinkės valdyba

R. LB-NĖ LEIDŽIA GILIA
MINTES PASKAITAS BUS 
IŠLEISTA IR RLB ISTORIJA

A. Kučio, Varpo redaktoriaus, 
paskaita, skaityta R LB nariu 
suvažiavime 1981 m. gruodžio 
12 dieną Tautiniuose Namuose 
tema “Vienybė idėjų ko’nflik- 
tutee”, jau yra išleista. Paskaita 
yra dabarties išeivijos aktualių 
įvykių kruopšti apžvalga, logi
nių išvadų ir brandžių minčių 
kūrinys. Paskaita bus paskleista 
plačiai išeivijai.

Prie Centro valdybos yra su
daryta leidinių komisija, kurią 
sudaro: kan. V. Zakarauskas, 
Z. Juškevičienė ir Ig. Petraus
kas. šios sudėties komisija gru
puoja medžiagą; rengiasi išleisti 
ii’ Reorganizacinės Liet. B-nės 
istoriją, kurioje bus dokumenti
nė medžiaga apie Liet. Bend-

(Nukelta į penKtą puslapį)
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Svarstymai prie Naujų metų slenksčio
KAZIMIERAS BALTRVKONIS

kuris

galiojančių mokslų požiūriui, 
(aristotelinei fizikai ir ptolo- 
mėwin€i astronomijai). Jų klai- 
la bu\usi, krd jie Bažnyčios 
vardu gynę ne religinę tiesą, 
bet tokią mokslinę tiesą, kuri 
ilgainiui pasirodė tiesa nelai
kytina. Religijos mokslai nau
doją tokias sąvokas: asmuo, 
būtis, meilė, gėris, teisingumas, 
palankumas kitam, prasmė, tik
slas, santykiavimas, amžinybė, 
kūrimas iš nieko, visuotinė prie 
žastis, išganymas ir k- Tikslių
jų mokslu sąvokos esančios vie
netas, taškas, tiesioji linija, plok 
stuma ir kt. Religijos mokslai 
savąsias sąvokas ne siauriną.bet 
pratęsia. Religijai būtis esanti 
ir ta, kuri pojūčiais nepatiria
ma, be pradžios ir pabaigos. As
muo religijai esanti tokia sava
rankiška būtybė, kuri galinti 
būtii ir be kūno. Tikslo sąvoka 
□ra tęsiama taip, kad galėtų 
reikšti anapus šios tikrovės iš 
einantį gerumą. Religijai Jėgos 
ir tos, kurios išeinančios į ana
pus patirtinės tikrovės sritį. 
Teologinės sąvokos kilusios iš 
patirtinės tikrovės, bet su jo
mis teologas pereinąs į antgam
tinę sritį. Tas perėjimas turįs 
pavojų. Vienas pavojus, kad tos 
sąvokos antgamtinę tikrovę ga
linčios per daug realinti ir iš
kreipti. Kitas pavojus, kad jos 
gali apie tą antgamtinę tikrovę 
nieko nepasakyti. Dievas galįs 
kalbėti žmogui, kuris galįs tą 
kalbą suprasti. Toks pokalbis 
yra įvykęs, kurį vadiname ap
reiškimu. Tačiau čia galįs būti 
irgi pavojus: dievišku apreiški
mu galime palaikyti ir tai,' kas 
nėra apreiškimas. Žmogaus mą 
stymas galįs būti per daug daik' 
tiška! tikslus ir dėl to siauras 
arba per daug atitrauktas ir dėl 
to nerealus- Mokslininkų tiria
ma žemiškoji tikrovė ’ nesanti 
ta, kaip jie ją vaizduoją. Tiks
liųjų mokslų sąvokos grynina
mos, ir aštrinamos. Todėl tie

losofmę sistemą, 
kad

kindamąs žmogų, kaip subjek- 
tą, pajėgų pažinti nei ąnapus 
šios tikrovės siekiančią tiesą su
darąs gerą pagrindą ir mokssli- 
niam bendradarbiavimui. Neį
manoma, kad tikslieji mokslai 
savo metodais galėtų sukurti fu 

Ir tai todėl,
filosofiniam galvojimui 

esąs biįdingas visumos, o ne 
specialybes žvilgsnis. Platus sin 
tetinis mąstymas esąs anapus 
mokslinio metodo galimybių, i 

Dr. Juozo Girniaus teiginiai 
tok e: Ilgus amž’us mokslas, šie 
jęsis su filocpfija, kuri mokslą 
ne tik globojusį bet ir gežusi. 
Mokslo tiesos reikalaujančios 
□riėmime, o ne apsisprendimo. 
Filosofijoje mąstymas esąs as
meniškas, priklausąs nuo apri- 
^prendimo. Mokslai teikia pa- 
caul ėvn ’zd į, f lo; ofi ja kurian ti 
pasaulėžiūra. Mokslai ir filoso
fija an tautiški. Mokslai tautai 
turi gyvybinės reikšmės- Inte
lektualo uždavinys esąs ugdyti 
tautos santarvę ir siekti pusiau- J 
svyros. .Moksle stipri speciali- ! 
zaci:a, bet tas nekliudo moksli- ! 
ninkui būti plačių.pažiūrų. Šian 1 
dien daugiau skiriasi 
ar dešinė, bet tame: 
sa.

Svarstant . pirmofo 
galima štai kas pasakyti. Teolo
gija nėra vienalytė disciplina, 
bendra visiems tikėjimams bei 
religijoms. Dievo samprata y^i 
labai įvairi. Jo autoritetu reli
gijos besiramstydamos

Ir jo ganiiniu. vaiUsajis duotl 
daugiau medaus, kuris v&Hbti 
yra žymiai sveikesnis ir leng
viau vir&Xinamą$. , Nereikia už
miršti, k&d tnsdus žmogaus or
ganizme nepeikaįauja jokio per
dirbimo ir betarpiai patenka j 
mūsų kravĮją. Ęe to, meduje yra 
visi elementai, reik^liiipL žrrto- 
gąu> brgąnjzmiu: fosforas, gėlę- 

_______ o__  žia ir l.|. ■ J*- f ■ 
Religiją, asmuo galįs būti ir | yrfl apsąugojimb

be kūno. Bet tai jau bus siela < bei gyd ^emonė gerklės 
ar vėlė. Gal vėię, nes siela, psi-, gyįi^gjjnij. gavėjais. Medus žy- 

. ! miai padeda d ift e r įjos, ^kokjiuš o
kinys. Vėlės problema įvairiau Atsitikimais, kosuKui numalšinti;, 
spėliojama skaitlingų rel^jų. bei gydyti1. Pastebėta, kad vaiką), 

< nuolat valgą medų, turi gerų 
veido >j)ąlvą, yra guvūs, links
mi, d, kas svarbiausia, atsparūs 
susirgimams. Todėl nesigailėki- 
jne jaunimui medaus, to sveiko

pačiom, kuriomis operuoja re
ligija. Mokslininkai sąvokų rė
muose nesustingsta. Visa, ką 
jie suranda ar atranda, eiti 
jiems tiesa tik tos diends. Su
sekti duomenys tėra tik vienas 
laipsnis kopti į didesnes aukš
tumas. Mokslas nesųstjngsta 
nei sąvokose, nei definicijose, 
nei dogmosė. Deja, tuo pasigir
ti religija negali.

Prieš audrą.

chė, yra tik gyvo žmogaus retš-

Prieš įžengiant į neaiškią atei
tį, naudinga žvilgterėti į tai, 
kas jau liko praeityje. Sudomi
no mane Ketvirtojo Mokslo ir 
Kūrybos Simposiumo teolo
gijos sesija. Jis jau paeityje,bet 
jame pareikšti teigimai, palikę 
pėdas spaudoje, prašyte prašo
si gvildenimo. Teiginiai įdomūs 
ne tiek savo naujumu, kiek pn- 
stangomis uždegti žv~*kę titna
gu. pučiant vėjams.

Kun. Viktoro Rimšelio teigi
niai šie: Teologija esąs moks
las, paremtas Dievo autoritetu. 
Ji atskleidžianti dieviško gyve
nimo paslaptis. Kadangi ji pa
remta Dievo autoritetu,
negalįs klysti ir klaidinti, tai ji 
esanti mokslas. Bet dėl tos prie
žasties tas mokslas -esąs tukš- 
teszns už visus kitus mokslu. 
Teologija kitus mokslus, ypač 
filosofiją, imanti sau pagrindu, 
ant ikurio Dievo išmintį prista
tanti žmogiškam protui. Todėl 
teologija esanti ir Dievo išmin
tis, ir žmonių mokslas, parem
tas DVevo autoritetu. Teologi
niuose svarstymuose žmogiška
sis pažinimas einąs drauge su 
tikėjimu^ Be tikėjimo nesą nė 
teologinio mąstymo. Teologgija 
esanti mokslas apie tai, ką pra
tašai, Dievo įkvėptieji > rašyto
jai ir pats Dievo Sūnus, prabilę 
į’ mus ir mokę mus. Kai žmo
gus ieškąs giliausių priežasčių, 
jis esąs filosofas. Kai jis ieškąs 
apreikštoms iiesoms supratimo 
filosofiniame pažinime,' jis tada 
esąs teologas. Jokia filosofija ar 
teologinė sistema nebūsianti at
skleista ir atbaigta . . ; Bet 
žmogus žadinamas būti nuola
tiniu tiesos ieškotoju. 
Į Kųn. Vytautas Bagdanavičius 
teiginių dalį rėmė' L. Geymona- 
to ir Frederick Caplestono, S.J. 
svarstymais. Štai jo teiginiai: 
Bažnyčios organų konfliktas su 
Galilėjum buvęs t giliau pa
žvelgus) konfliktas tarp moks
lo'ir mokslo. Ir tai t’bdėl, kad 
Bažnyčios atstovai 
ne krikščionybei, bet tuo metu Krikščioniškas tikėjimas, išrys- bet koks žmogiškas išminties a yieans normalus ’ žmogus.

■ pateptų ir dipjoųiųotų
j. dinto jų. įKiek vienas indi vi dua

liai ir originaliai.Teologija nėra
:Dievo išmintis. Ji .tėra žmonišr 

, feos išminties ar;'kvailumo dis
ciplina. Sukūrusi daug ką gra? 
zaus ir daug ką nešvankaus, ne
reikalingo, klaidingo. Žmogus,

> ieškąs; gilių priežasčių gali bū
ti filosofas- Bet jis .gali būti ir 
kūrėjas su dieviškom galiom, ir 
žodžių . kohglorneratorius rtarp 
tb, kas aišku ir to, kas neaišku. 
Įkvėpimas kūryboje ir mąsty- 
me gali. būti diktuojamas' nebū-

. tinai dangaus. Pragaro mūzos

atstovavę j m°kslai turį savo ribotumus.

ne kairė
ir švie-

teismus,!

dinosauras gali bristi Dievo var 
viena' du kalbėti? Taip, jo vardu kal- 

kitą pasirengusios už plauku tą bančių tūkstančiai.Su mandrais 
syti. Praeities faktai rodo labai | titulais, išmokslintų, net genija- 
kruvinus vaizdus tos kovos. Ir ijų. Bet jie tėra žmonės, žmo- 
Dievas toleruoja tą žiaurų ir giškos išminties :bei kvailumo 
kruviną žaismą! Teologija neat- orbitoje mezgantieji sau ir ki- 

; skleidžia jokių dieviško gyveni- tiems fantastinius, bei. abstrak- 
mo paslapčių, bet operuoja tik ( tinius voratinklius tarp to, kas 
fantastišokis prielaidomis, spė-' yra ir to, ko gal nėra ar tikima- 
liojimais ir svajonėmis. Joks ' si, kad yra. Teologija sau pa.- 
žmogiškas magas negali jžvelg- 1 grindų ima; kiek ėžinau, apleis
ti į Dievo paslaptis. Ar. teologi- ’ kimus, pranašus, ' Bibliją . . . 
ja mokslas — svarstymų nesi- ’ jeį teoIogija V-pagrindu imtų 
baigianti problema. Tvirtinti mokslus, bei filosofiją, tai šian- 

' dien kultūrinis' pasaulio vaiz- 
mokslus, Į dąs būtų .visai kitoks. Dievo iš

gali dvasiškis. Bet tai tėra tik. ( mintį' pristatinėti galt ne feo^ 
religinės isterijos reiškinys, logija, bet tos kosmo jėgos, ku- 
Dievo autoritetas negali klysti,! rias gali -jausti intuityviai kiek- .... , : ' Be

klai-

gi, kad teologija mokslas ir dar ‘ 
aukštesnis už kitus
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Mokslui tas kjauslmaš pasilie
ka neišrišama problema. Psi
chologai ir filosofai irgi įvairiai 
spėlioja, bet mes neturime tuo 
klausimu aiškių duomenų. Iš 
vandens atsiranda garai. Iš jų k’naudingo maFsto.7 
esti lašų. Jie vėl grįžta į vende- j 
nynus. Gal kas nors panašaus; 
vyksta su žmogaus dvasia. Mes j 
liksime šiuo .atžvilgiu greičiau
siai tik su teise ir talentais lauž-( 
lis į tariamo dangaus duris 
mokslo rūmus, kurie nieko ne
pasakys. . , u" *

Trečias paskaitininkas — fi- • 
losofas. Pasakė nemaži tiesos J 
Ilgar filosofija bųyo religijos t 
tarnyboje. Dėl tos priežasties’ 
mokslas ir pati filosofija daugi 
nukentėjo. Mokslas tautai turi. . ŽQlele ,iapdugOj 
gyvybinės reikšmes, bet. musų b n‘ man'^;. mprff„ 
tautoje trūko- pusiausvyros:į ūžKišėjo.". 
daug dėmesio ■' kreipta į ręligi- į 
ją, per maža į mokslą.- Gal būt! 
todėl ilgai teks būii- prikjausū-1 
mybėje religinės!- insitųcij'os,’
esančios toli ,nuo minusų teritarj-: 
jos- i ■ ' ; ' Ų

literatūroje žmones klaidinaii,: Tautos santarvę ir^ pūsiaųšyy- j- 
niekų. Jeigjį A'ą pasiseks kiek efę£tinęiaū įgy j 
.•J • x i ' ’ ioi 7 “n 7YP1 ’

realiame gyvenime, užmaskuo
tame pavidxale, savo misiją vyk-/ 
do dieną ir naktį. Lanko josį- 
dvasiškius taip . pat. Kitaip., 
esant, nebūtų tikinčiųjų tarpe- 
tiek daug erzelio ir religinėje;

Siu ir. gąsdinančių ] 
filosofinė ir teologinė sistema' 
negalima būti atbaikta, tai tecv 
logija' negali pretenduoti esan
ti Dievo šviesos skleidėja. Su 
skylėtu samčiu joks mandruolis 
kūdros neištuštins. Tiesos ieš
koti galima,-, bet, šį tą suradus, 
negalima trimituoti, džiaugtis 
ir kitus tikinti, kad tai tiesa. ■

Šs tas dėl -'antro ■„ paskaitihin 
ko teiginių. Galilėjaus drama 'iš 
tikrųjų.' nebuvo drama tarp 
mokslo ir mokslo, bet tarp mbk 
slinjnko ir dvasiškių. Galilėjus 
rėmėsi paskutiniais mokslo duo 
menimis, dvasiškiai Biblijos, tek 
stais^'na ir-gal" . ArsįtoteKb,;'.^i 
Ptolomėjaus galvojimo duomė- 
nimis. Laimė jbr kad neatsid^ęė 
lauže. Ir tai būtų buvę ne 'Ari: 
stoteli ar P.tolomęjų ginant, -&t 
■.Bažnyčios.,' sustaga rė j imp f si t iki^ 
nimo principus^ Gaila, kad 
kaitininkas kalbėjo: tik -a^lė; 
tiksliuosius mokslus’ ir jų\yai^Qr 

-jąmas sąvokas. Yrą visąį.' ^ė 
mokslo disciplinų.. kurioj 
mo objektas yra- žmogus 
liečiančiomis' sąvokomis. Tom

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDEŪŲ

: 2608 .West 69th St, Chicago, DL 60629 TeL 925-2787

, , Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių

' - • MARIJA* NOREIKIENi
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ILGESYS .’ f
Kur tas šaltinėlis, 
Kur aš jaunas gėriau? ’
Kur ta mano mergužėlė, ’ 
Kurią aš mylėjau?} ' ’
Kurią aš .mylėjau,

Ir kas nąktį besapnuodams f 
b Žodelį ■ kalbėjau? ’

’ $ 1 . • » * r • ' . r » r '

Jau tas šaltinėlis

O manoji mergužėlė

Balnosiu žifgėli, k 
žirgą ju'pdtjėfąlĮ, /; 
Aplankysiu. mėįrgužėlę

■l>_ i:
" .v; . *<’.>,a C*’-/' ' i‘ 

NBŽTNOJG, KUR PATEKO
■ vendinti? :jei^edominūos..toei• ''jifukrįtyje'tilpo'.ap- 

; viena politinė . partija,
religija. Vargas tautai, jei domi-j .111?

muotų viena- galylįė.-. Taip,- ;kąįip-;į į’ ’
vargas būt ^e‘
gintų -ttk kvječiųs'J.įc jie neuždės i *aK ir - sutrąųkę. gau-
rėtu; arba augintų tik laalėš,-' 
ir jos būtų taikintos .;-dėlji,.^

" ' V.'y.J atstatymo kųnejimas.z
'' ” ' ’ ;>'^AūIffltĮ€ji’jšvėėi^-savo kąiįbo-

;i. sfe:■nepalietė' lįėtųvių'-probiėntoi,
esybės terminplpgŲ

s -t.-. -j' -• |opjią rp.:rųpjrtast.•: .įartęjąųpįjįis
ri^nIais?’^.

. ■''ĄtąaĮęytį' "šutomi.
Nubsavoįs y prbblemos yrą yisąd

retų;

gOS-y , ..... t„. t . ... . .. . r
.Tamsu galį' būti: kąiręjęur. de

šinėje. Tos sąvokos . turėtų, 'iš
nykti iš n _ _ z .
jos.’ ' šviesos reikia ; dridividė. ir 
per. j j kolektyve.. <

. (Pabaigą)
(

J 
!

' MEĖUS> GALI BOtl XABAF 4 
/GERAS MAISTAS

Kūnin. a'ūglį.7-'; 3
j •’Beb

.. * v * * f i * \ j *

1954■' nttrie$raįtt4?iame ytą vertingi, uiiektoifca 
Krėvės, Igno&apėlio; VmcoMėctftDO,'P. V. Stankdį

Weflatu straipsniai .bed studijos,■ JQurtmtdt: suotEaokcahiį tt 
M-K. Čiurlionio, M. Sflefltio, V.KaŠubo*,Ą. Rfikiteiėrif Aį Virau

• DAINŲ t V JsNTtS LAUKUOSE, poėti»r palytojo* Ir 
tinto; Jokių pirmfmės Juosės Vaiėiflųienės atsiminimai apie daina

bei užkulisiai*. Studija yrą pual., kafaįUbj* |Į ,

• Vienišo ŽMOGAUS g l V ENIMas, Antano Rfiktf
tas Jupao Adomaičio-L Dėdės fii^;>'gjrratnĮi.'.*ŲaI ne.'mums 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to'laikotarpio buities fiU* 
ra tūrinė studija,' su skirstyta skįrsędi^L. Ta 5D8 ptriapių Aaįyfa 
parduodama tik už ti .' ' '-C ' ‘ \
' 4' ’ > y; C' v. 7\ ' ' v - y ’J ,

.. • LlEi'U V mKASIS PAMARYS,. Henriko Tomo-Tam * įtnrfta 
įdomiai pareiyU studija apie Rytprtsius, renil*ntia paka&ėa Js 
Labguvos apskričiu duomenimis. 'Api ĮdoTnflji kiėkyUėani 
detuviui, IXdinys illustruotM tttt ~ . . ^bdįgojė Šno^ąma
rittfvardiių pkvadinlmą! Ir Ję '<0faž8į‘BiIta|. tabal
naudingoje 335 puaL knygoje yra fBrnHapfe- Kaina M.

ota* valvfialnkM

4 immTOAl ISPILDGXI BECCPTAI • FANNW WAT 1AV 
DUMYNAI • KOSMXTIK08 RKXMX 

Atdara Hokiadienlais dtw

JAY DRUGS VAISTINE

*• K4 pAŪMtS LIMA nlytojfli Petronėlės Orfotėltė* 
minimai Ir minty* Apie asmenis ir rieUa nepfŪL JJehivaje jr Jrfr. 
maigiais boHevfkų okupacijos mętall, knyga turi 234
bet kainuoja'tik S3. * f ? •_ < . Įg

• JULIUS JANONIS, poetaą b revoliucionierių*, necppfaa- 
ta* fr klaidingai Interpretuojama* gyveninį ir politikoje; tik na 
Jurgio Jailnako knygoje apie Juliauą. Japonio gyvenimy ir įpoe- 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui tmogaū* trim. 
Knyga yra didelio Tonnato; 2k5 pttalaplg, fednuoj* >5. f

> SATYRINIS NOVklIS, Rnafrnkn ttrybę, J. Valtifia 
vertima* M yri. tajgc^ yra 10 novriių. KriAa IX

t%25c5%25abkstan%25c4%258diai.Su
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*aUJiKNV rastine alCLara jcasoiexi, isskyrua seJmjgdienLQ^

"Motinystė*9 (Aliejus)JONAS RIMŠA

15 metų tarp Aukštojo Orinoko 
i Amazonės teritorijos indėnų

(TeHpvsĮ

Ytinamcimieč^u nuagutn&s.

nrr/ams nuoguiras yra 
'ariirak'ę. Bet .deja, Yan©ma
rietis niekada neaisisto* priei 
□tą žitctl1 visri puogas. nes ne 

; - s užgauti. Prieš moteris,
nrisiden/ria nors siaura juoste- 
e Mcte'-ų nuogumas, yanoma- 
nieeiu vrv reišveda iš kojitro- 
ėr. F k ai4.a visai natūralu, 
'eafk~emiarčiu dėmesio reiški- 
'u. Moterys tuo tarpu sten
gsi ^et savo lyrinius organus 
*rv.?,'inri- Papuošalai įvairus

va’ricre ir veido vieto-
iu pagamintus j - 

j dažnai 
skubinusiu 

kartais

Mo erys

karolių, kurie 
ret kutinę.

Yarc^rrieč'ai yna
'•‘kai jr ori kalu so miškui.

tebri trrr«io;. Yanoma- 
?ifip labai sėriėi, ta 

ir jiems kartais tenka kei- 
kai užeiM siu- 

Be^us periodas. Tada

iįe. v'ską pelikę flU 
^elisu a palankesnių

vietovių.
D^^r^lėse temperatūra pa- 

Dienos me4u pavė- 
<<*1^ įfcį kips C, &Uu~ 

—prieš Kaule niekia 
* : Af> C. šiluroosJLaU-

r^atūros 
dirbri. Sunkiausi as items 

tri kut*o
entuziaz

čiu ttypBmintų siūlų, audžia ga* 
makus ir kitus laike šalto oro 
*prtvžMmui -audrinus. Vyrai po 

pasilaiko, daugiausia 
*b Tribu vadovai. Jie galvoja— 
juo daugiau turi žmonų, tuo 
Hdesnis įvairumas vaikų -tarpe, 

teik© kaip gairakus, kurie 
wk^iiami fcatfafe, kaip susi-

Sukaktuvinis Brežnevo vertinimas
Praeitų metų gruodžio 19 dieną Leonidas Isakovi- 

čius Brežnevas, ukrainietis, minėjo savo 75 metų gimimo 
sukaktį. Oficialiai Brežnevas yra įkopęs į aukščiausią 
sovietinės sistemos pakopą. Jo gimtadienis buvo oficia
liai minimas, visoje sovietinėje spaudoje paminėti jo žyg
darbiai, vertinti jo atlikti darbai ir bandyta įvertinti 
praktiškas ir moralinis jo įnašas į pažangą.

• Brežnevui buvo pasiųsta labai daug sveikinimų. Pir- 
mon eilėn buvo pasiųsti Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos sveikinimai, o vėliau, ėjo aukščiausios sovietinės' 
taiybos ir trečioje 'vietoje ėjo Sovietų Sąjungos minis- 
teriu tai^^os sveikinimai. Iš sveikinimų eilės matyti, kad 
aukščiausioje pakopoje stovi ųe: ministerių kabinetas, 
net ne aukščiausiojitąryba, bet komunistų partijos centro 
komitetas. Nepasakyta, kad Brežnevas yra aukščiausios 
tarybos pirmininkas, ar įtakingiausias Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos centro komitete, bet tiktai — partijos 
centre komiteto generalinis sekretorius. Kad neatrodytų,: 
jog Brežnevas sveikina Brežnevą, tai išvengta vardų, 
o palikti tiktai patys įtakingiausios 'Sovietų -valdžios 
hierarchijos titulai.

Svarbiausiame oficialiame dokumente L. Brežnevą; 
75 metų sukakties proga sveikino kompartijos centro 
komiteto generalinis sekretorius Brežnevas, aukščiausios ■ 
tarybos pirmininkas Brežnevas ir Brežnevo paskirtas ■ 
premjeras. Tichonovas. 1

Antras svarbus sveikinimas atėjo iš penkiolikos so-; 
vietinių respublikų. Ten sveikinimo eilė buvo tokia pati, 
kaip ir pačioje Sovietų Sąjungos sostinėje. Kiekviena ko
munistų pavergta tauta sveikino atskirai. Jį sveikino ru
sai, gudai, ukrainiečiai, gruzinai, azerbezaniečiai, lietu
viai, latviai ir estai.

Sovietinės Lietuvos pirmas sveikinimas buvo rokiš- 
kiečio Petro Griškevičiaus, paties Brežnevo pasirinkto 
Lietuvos komunistų partijos sekretoriaus pareigoms. Ne 
lietuviai komunistai, ne lietuvių komunistų partijos Į 
kuopų atstovai, bet jį paskyrė toms pareigoms pats 
Brežnevas. 1 . . . ,

Griškevičius privalo klausyti kiekvieno Brežnevo Jis buvo paskirtas politiniu komisaru, So-ietų Karo jėgų

įsakymo. Griškevičiaus privalo klausyti rusų pavergtos 
Lietuvos aukščiausios tarybos pirmininkas A. Barkaus
kas. Jo taip pat privalo klausyti J. Songaila, dabartinisj 
pavergtos Lietuvos ministeris pirmininkas. Nei. Barkaus
kas, nei Songaila nedrįs pasipriešinti Griškevičiaus įsa-

Kada Vilniuje spausdinamoje “Sovieckoje Litvoje” 
pasirodė Sniečkų aštriai kritikuojantis straipsnis, tai 
Sniečkus gavo širdies priepuolį, nuo. kurio jis neatsigavo. 
Sniečkui mirus, nauju partijos sekretorium-buvo pa
kviestas Petras Griškevičius. Kas jį parinko, tai-' būtų 
ilga istorija, bet pasitenkinsime tvirtinimu, kad Lietuvos 
komunistų partijos sekretorium ji patvirtino Leonidas 
Brežnevas. Dabar tas pats Griškevįčius sveikino Brežne
vą lietuvių vardu, nors lietuviai visoje šioje-makalynėje 
žodžio negalėjo ištarti. . ' • '

Beskaitant oficialius sveikinimus, susidaro įspūdis, 
kad Brežnevas buvo Sovietų Sąjungos darbininkų, netur
tingų valstiečių ir kareivių tarybos narys, ir iš žemiau
sios tarybinės pakopos užlipo į pačią aukščiausią vietą 
ir tapo nepaprastai galingu žmogumi. Tikrovė yra visai 
kitokia. Brežnevą į aukščiausią tarybą paskyrė ukrai
nietis Andrei Grečka, Sovietų Sąjungos maršalas. Jis buvo 
įsitikinęs, kad Brežnevas buvo geras žaliavų administra-; 
.torius. Jis. duos Sovietų karo jėgoms ne tiktai reikalingas 
žailavas, bet ir ir valstybei medžiagą, reikalingą karo 
jėgoms išmaitinti, apsaugoti ir apginkluoti Sovietų Są
jungoje karo vadovybė ne tik tvarko pačius svarbiausius 
komunistų partijos reikalus, brt ir politinio biuro, biu
džeto, policijos ir saugumo reikalus. Oficialiai Sovietų 
karo jėgų atstovai Brežnevo nesveikinp, bet iš užkulisių 
jie viską tvarkė. Brežnevas tą -žino.

Brežnevas niekad Raudonojoje armijoje netarnavo.

miško
SaJ 

miš- j 
°s a. "iki apsięyve-,
*> bpH’oų kurijai misionieriai, 

*’ro labai primityvi. Akmens 
loviais nukirsdavo didžiausius 

'^ėdžius, kad pasistačius sau 
gyvenamas palapines.

Y anoTYiamiečių ap&ietimas. 
Tancmamieciai tikri “elektricis- 
ai” ,Statydami palapines, lubo_

kad dienos metu patektų šviesa 
ir nakties metu mėnulis. Pačios 
naktys, tarp tokių didelių me-

Vda tvri 
gyventoju:

Ju darbą,: 
nuėrfro trukdo

sabrryos ir įvairūs 
tTohz^ž^i. k*»rie sunaikina j u 
deriip. laikrodi-
Him ips ©akiHmo tiksliai ap-į 
skaičiuoja laiką.

Sa vo gyvenvietėse augina- 
‘šunis, kurie jiems yra labai? 
naudingi, /ypaė kai eina me-' 
džioti. šuo nurodo, kur yra pa-į 
sfelėpęs gyvulys. Žuvininkystė^ 
daugiau užsiima moterys, nes 
Įos geriau, pagauna, žuvį kaip 
vyrai. Žuvauja sū ietimi.

Darbu pas iskirstymas. Yyrai 
dirba ietis ir strėles medžiok-

— ---  — -- .---- —-—-- — J X

ištikimybei kontroliuoti. Brežnevas parodė -savo galią 
JĮkraihojėp kai'ukrainiečiai pradėjo kovą mažų valstie-j 
Čių ir kareivių tarybose. Brežnevas niekad Ukrainoje, 
proletąru nebuvo. Jis sakė kalbas kareiviams ir turėjo 
drąsos aiškinti sovietinę sistemą į Raudonąjį -armiją- 
įstojusiems karininkams. Brežnevas buvo kariuomenės 
politinis komisaras, jo pareiga buvo įtikinti Rusijos ka
rius būti ištikimiems Sovietų karo jėgoms. Sovietų val
džios atstovai visą laiką žinojo, kad valdžios stipriausioji' 
atrama buvo Sovietų karo jėgos, iš Frunzės karo mokyk
los išeinantieji karininkai.

Net Stalinui mirus, kada buvo susidaręs pavojus 
kraštą valdančiai galiai, Sovietų kariai padėjo vyriau-' 
sybei. Maršalas Žukovas pavojaus valandą atėjo prie' 
Kremliaus didžiųjų durų ir nusivedė prie durų stovėjo- - 
sius gerai ginkluotus L. Berijos sargus. Maršalas Žuko
vas kirto lemiamąjį smūgį jau parblokštam galingiau- i 
šiam sovietinės žvalgybos viršininkui Berijai.

Chruščiovas privertė Andropovą politinio biuro aki
vaizdoje prisiekti, kad nevartos policinių priemonių 
prieš politinio biuro ir karo jėgų vadus, o Brežnevas, 
Michailo Suslovo raginamas, įtikino Andropovą nenau
doti policinių priemonių prieš politinį biurą be kabineto 
nutarimo. Brežnevas niekad nesikišo į Sovietų karo va
dovybę, bet atidžiai klausė jos įsakymų. Jis ir šiandien 
tebeklauso Sovietų karo vadų, vadovaujančių kovai vi
sam pasauliui pavergti.

jų gyveni- 
yra Tabu. Niekas neturi 

>isės maišytis. Imamuose tvar
ką veda vy^s. o žmona ir vai
kai turi prisilaikyti prie nuro
domos tvarkos-

wmuese nie* 
krome^ nekalba — net vengia 
pažiūrėti į jos akis. Jei vyras 
-ne“! ka svar
baus. ’ t’-eč’a as
menį,. kuris perduoda jai žinią. 

ra4 vengia turėti 
bite kok1* renkate ’su žentu; t jį 
kreipiasi tk išimtinais atve
jais, pnvvzdžiui, yei jos dukters 
vyras blogai elgiasi <su jos duk
ra. Jei -susitinka subuvime ar 
nas kaimynus ,tai zentaš daro 
d^eH ratą, kad nesusitiktų akis 
^km su savo uošve. Kai stato 
Tyvenvietę, tai pastato taip,kad 
nereikėtu per tas pačias duris 
praeiti ir uošvei, ir žentui, Dū- 
rys būva paskirai įtaisytos. Ne
galima būtų pasakyti, kad gy
vena nedraugystėje; tačiau ver
tina vienas" kitą iš. .tolo. Atstu
mas taip marčios ir vyro moti
nos taip pat -egizktuoja; tačiau 
jau žymiai maže^iis.

Yanbmamietės ūnoters padė
tis nėra pavydėtina. Vyras savo 
namuose viešpats, viską įsaki
nėja,-gali būti brutalus ir ūž^ 
galiojantis; gali pąn^d&i;pet 
fizinę, jėgą: Jįėį?žrK^a‘ pabėga' 
nud jo, stengiąs! pagauti ir nu
bausti. Tokiais atvejais žmonos 
ū^arė^ais lieką, tik Jos broliai, 
žmoma, jei 'turi. Vienu žodžiu, 
nei šeimoje vyksta nesugyverti
mas, pasiiėiškia .antihumaniški 
mskžniai. . ' * • '. <•

Atsitinką ir vedybinių. neršti- 
kimyMų. Vyras, įtardamas žmo 
ną. gali * panaudoti net fizinę Jė- 
įą. Kai yyrui patinką kokia ki
ta moteris, neištikimybę pareiš
kia miške. Jei moteris priešina
si, tai stengiasi paimti jėga. Vie
nintelė apsigynimo •- priemonė 
moterei (jei yra prievarta žagi-, 
msnrfa), tai pačiumpa vyrui . už 
lytinių organų ir juos žaloja, iki 
vyras paleidžia.. Priežasčių ve
dybų neištikimybėje yra daug; 
daugiausia, jei moteris negali 
turėti vaikų. Vedybų neištiki
mybe nėra nuo kitų slepiama.

Prostitucija taip pat vyksta. 
Vyras dažnai užleidžia savo 
žmoną garbingam svečiui. Vy
rai užleidžia žmoną ir partiza- 

(Nukelta j penktą puslapį)

ANDRIUS AURONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys) .

Mat, pradžioje ši bažnyčia buvo planuota 
platesnė, bet dėl 1812 m. žemės drebėjimo teko 
keisti į siauresnę. Iki šiol matoma ir kitų žemės 
drebėjimų padaryti plyšiai ir apgriovimai. Bu
vęs vienuolynas dabar paverstas muziejum. Be
bokštis varpas nukreiptas į derlingą San Juan 
slėnį.

San Juan Bautista misija pasižymi senais 
automatiškais vargonais, pagal "roll piano”.pa
vyzdį, todėl vargonininkas čia nereikalingas. 
Kaip ir kitų misijų, stogai dengti raudonomis 
čerpėmis, aplink prisodinta eukaliptų medžių ir 
įvairių kaktusų.

Sugrįžus į 101 greitkelį, keliaujama šiaurėn, 
ris gilyn į San Francisco pusiasalį. Verta susto
ti ir apsilankyti Santa Clara de Asis (Šv. Kla
ros iš Asyžiaus) misijoje, kuri tebestovi miesto 
universiteto žemėje nuo pat jos įsteigimo tėvo Se- 
rros laikais 1777 metais. Ji yra aštuntoji iš eilės 
grandinės misija. Kadaise viena is gražiausių, 
dėka ispanų valdžios potvarkių buvo vis aima- 
ia. k*.i; ’»• kitos misijos. Jėzuitų perimta, misi- 
a niu; 18oi netų naudojama kaip auklėjimo 

ijistituctk ir im klauso aukštesniojo mokslinimo 
įstaigų rūšiai.

Dabartiniai pastatai jau tretieji po sugrio-^et tuo tarpu San Jose tebėra ketvirtoje vieto
rimų nuo žemės drebėjimų, potvynių ir gaisrų. 
Paskutinį kartą koplyčia atstatyta po gaisro 
1926 metais, pagal senąjį planą. Įdomiame su
aukštu kupolu bokšte trys varpai, dovanoti Ispa
nijos karaliaus. Originalus ir gražus sodas su
pa misiją, o augančios palmės teikia visai misi
jai egzotinio grožio.

Įžengiant i San Francisco pusiasalį, galima 
pajusti, kad jis visas išraižytas visokių krypčių 
greitkeliais ir plentais. Norint keliauti link Šio 
stambiausiojo šiaurinėje Kalifornijoje didmies
čio, geriausia imti 280 greitkelį, kuris aplenkia 
eismu perkrautas gatves ir kitus plentus ir pa
čiame San Franciske Įsiliepsnoja į 19-tą gatvę, 
kuri kartu yra ir Nr.l kelias, ateinąs iš pajūrio. 
Tuo keliu pasiekiamas GoMen Gate tikas ir per
sikeliama į San Francisco įlankos šiaurinį krar. 
tą bei keliaujama toliau šiaurės kryptimi, pasi- 
renkant vėl tarp Nr. 1 ir 101 greitkelio.

SAN JOSE DE GUADALUPE MISIJA

Kam įdomu, galima dar prieš Santa Clarą 
sustoti naujai išaugusiame San Jose didmiesty
je, kuris dabar skaito jau apie 600,000 gyvento
jų. Dar 1950; metais čia gyveno tik 95,060 žmo
nių, o tarp 1960 ir 1970 m^tų gyvęntojų skaičius 
paaugo inet 66- nuošimčiais. Tai Santa Clara slė
nyje augantis miestas, lenktyniaująs dabar su 
San Francisco ir su San Diego dėl antrosios vie
tos Kalifornijoje, po Los Angeles didmiesčio.

je. Išsidėstęs tarp dviejų kalnagūbrių, kurių ty
tinė viršūnė yra Hamiltono kalnas, 4029 pėdų 
aukščio, San Jose įsteigtas 1777 metais, taigi,] 
šiais metais švenčia savo 204 metų ^ravimo su
kaktį. Taigi, seniausias miestas Kalifornijoje, 
turįs didelę Paul Masson vyno daryklą ir daug 
naujosios pramonės įstaigų, kaip IBM, General 
Electric, Hewlett-Packard, Fairchild Camera ir ' 
kompiuterių dalių įvairių dirbtuvių. San Jose 

: aerodromas yra aštuntasis savo judinimu Ame- 
I rikoje.

Tačiau daugelis tarnautojų ir darbininkų, 
besidarbuojančių San Jose didmiestyje, pasirin
kę gyvenimui aplinkinius mažesnius miestus, 
kaip Los Gatos, Cupertino, Santa Clara, Campbell 

1 ir Sunayvaie. Pastarasis nėra jau toks mažas, nes 
išaugo į 11X^000 gyventojų gyvenvietę.

Keturioliktoji visoje grandinėje yra San Jose > 
de Guadalnpe misija, tačiau ji yra ne San Jose 
didmiestyje, o kitoje San Francisco įlankos pusėje, 
Fremonto mieste (apie 150,000 gyv-)- Maždhfflg 
pusiaukely tarp San Francis® ir San Jose did- 

‘ miesčių ši misija buvo lyg išeities taškas į San ■ 
Joaquin slėnį ir tarnavo daugiau kaip kareivinės 
ispanų kariams, kovojusiems su indėnais. Tariniu 
palengva išsiplėtusi ir praturtėjusi, ji 1831 metais 1 

: turėjo sutdkusi apie save 1£75 indėnus, dirban
čius soduose ir daržuose. San Jose misijos pasta
tai niekad nebuvo nei imponuojantys, nei gražūs,' 

*nei dideli, o šiuo metu beveik visiškai sunykę.

Užsiliko tik maža -vienuolyno dalis su terasa ir 
priebučiu, šalia stovi balta, medinė bažnytėlė, vie
ton kadaise molio plytų, bet su žeme sulygintos 
per 1868 tnetais žemės drebėjimą senosios bažny
čios. Užpakaly vienuolyno yra užsilikęs buvusios 
misijos senasis alyvmedžių sodas.

SAN JOSE ĮŽYMYBES :

Pasiekus tokį stambų didmiestį, verta jame 
pasidairyti. Tai savotiškas senų ir modernių pa
statų mišinys. San Jose centras sutelkia valsty
bines h* miesto įstaigas, bankus ir stambių kor- 
poraeijų aukštus pastatus, bet palieka šalia sto
vėti ir seniesiems pastatams.

Mėgstantieji muziejus, gali aplankyti Rosi
crucian Egyptian Museum and Planetarium, ku
ris turi senų ir retų eksponatų kolekciją, pavyz
džiui, Palaiminimo akmenį, egiptietiškų skara- 
bėjik imiriil orientalinių bfangenybių ir paveiks
lų, aštuonioliktojo amžiaus prancūzų baldų ir 
egiptiečių akmens kapo .repliką. Planetariume 
Įmanoma pamatyti dangaus žvaigždes ir kitas 
planHaeJ /. V ‘

New Almaden muziejus, 12 mylių į pietas, 
turi eksponatų iš anų dienų, kada apylinkėse/bū- 
vo užtikta gyvsidabrio. Atradus- Kalifornijoje 
aukso, gyvsidabris pasidarė ypatingai svarbūs, 
nes jo pagaiha atrandama aukso bei sidabro tfc* 
dos klodai. Ten pat yta didelis Costanos indėnų 
medžio dirbinių rinkinys. - / (bus daugiau)

4 -— Nav?*e«w* (Jweago. — f rjdrr.



VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DK. PAUL V. DAKGJLS 
•YDYTOJA* IK CHIRURGĄ* 

W«c*UM*»*r Cwunvntty 
M»aiGiftes «inMErvn^

/AxjuNwa; *—* <UrDo dienotai*

TEL, 233-5393

OKAeB. GLEvECKAb
GYDYIUJA5 IK GrtiRUKtfAa.

^ECiALYttfe; AKię LIGOS

3907 West 103rd Stre^

^AlAnclOS suki tarimu

Dr. Jonas F. Mažeika
Do>uj. — vai\XŲ LYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Oft. tei. 426-8380
Valandas pagal susitarimą

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71®t SL TeL 737-5149 

Tikri ri g aklS. Pn taikę g kinui g 

ix ‘conuci leaser.

Dr. LEONAS SElBUTlb
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA . 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antracL 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2840, 
Rszideacilas tsleLi 443-5545 --

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

’ TeL (813) 321-4200

1- PERKRAUSTYMAI
MOVING

Leidimai — Pilna apdrauei 
1EMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

K. SEKENA5. YaL 925-8063

Apdraustas p«r kraustymai 
iš j va iri ų afstumŲ.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1832 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo S:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studijoj 
Marquette Parko.

Vedėja — Aldona Dauku* 
Telaf.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

r—---------------------------------------
®, “Lietuvos Aidai”

KAZĖ B RAIDŽIOM YTI 
Programom vtdėfa

SUSIRINKIMŲ

Marquette Parko Lietuviu Nam^i 
Savminicy Organizacijos susinnk.ma^ 
ir vasario io-osios minei imas |VyKs 
vasario d. r.lo vai. vakaro para
pijas svetainėje. Visi lianai ir pu- 
jautKanueji organizacijai esate Kvie- 
ciAini gauoiai oaiyvausi- uai^ioji so
urce p. luaigaina moimuene šiagieuoJ 
luinuos. rrvfciaina dus Įvairi 11 pat- 
lxouxuo uuuhd, pr i tansy ua tam vaxka** 
r ui.' ro susu iDauho dus gausios vai
sęs, kurias yra užsakęs rnuoų lietuvis 
senauorius rranas bavicsas.

Juozas Skeivys

Lietuviu Žagarės klubo metinis na
riu susiriiiKjn^o įvyKS seKiHuO-eių, va- 
3U11O Q-, i vai- pvpiei, Aueicb tlO-
joK Saacje, ttouu £l AMUHan Avenue, 
ivčniai įkVAccičuiu au>u.axLa.yu*., nes y^a 
SvoiDaU reiEanų apuaiU. rO SUSiTlnKi- 
I11O DjaS VčU^eS.

Rožė Didžgalvis, rast.

tad įvtirtb Mėlių 
lyg fanėklatTe
liąu, naktį, išgirsti nepailstamų 
gyvulių garsus. Senieji pradeda 
suaųun^i su dvasiomis ir klai
džioja drauge. Girdisi medžių 
šakų tražkėjim*s, vėjo pūtimo 
garsai, ir taip ligi užmiegi, tę
siasi keisti reiškiniai.

Jų palapinė pilna prikabinta 
rakandų. Jei šeimoje daug vai
kų, tai negali pereiti pro prika
bini us gsmakus. Ant sienų ir 
lubų prikabinėta iečių, strėlių 
puodų, ąsočių, indų ir viso kito. 
Kiti prieš miegą paima Yopo 
(jų narkotikai).
Yanomauuečįai nemėgsta dnu 

kąs, nes jos neturi, o jūra toli. 
Druska vietoje vartoja pada
bintą iš medžių pelenų druską, 
šių medžių džiunglėse auga pa
kankamai. Baltųjų ne visą val-

I gį mė^s^a, ypač tą, kuriame 
yra pridėta drudeos.

Rūkymas tarpe yamonamie- 
čių yra didelis, ypač vyresniųjų 
tarpe. Rūko vyrai ir moterys. 
Tabaką yanomąniiačiai augina

i patys.o rūkalus paprastai ganu* 
i na moterys- x *

Yopo naudojimas. Yopo pas 
juos yra droga, blogas įprati
mas, lygiai kaipp baliteji yra 
įpratę vartoti alkoholį ar rūka
lus. Stebėti droguotą yanama- j Sav. Org. susirinkimui, pinni- 
mietį nelabai malonu. Pirmiau-, ninkui J. Bacevičiui neglėjtr-

Į šia jis būna apsiseilėjęs, pra- . šiam dalyvauti .susirinkimą pra-1 
Į kaituoja, vemia, vėliau išprovo-! vedė vicepirmininkas Juozas 

kuoja keistus judesius. Tokiais r"' ’ 
judesiais jie prašo išgydyti li
gas, šaukia kerštan priešus ir t 
t. Į šiuos reiškinius pas juos nie

Bendruomenes vagos
(Atkelta iš psij 

ruomeilės skaldymą ir jas 
dytojus. 

* * *

skal-

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stota, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, 1230 vaL pp. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga

2646 W. 71st Street

Chicago, minors 6062* 
TeteL 778-5374

TUVIŲ DIREKTORIUS

|W|

Mikas Šileikis Vienuolis

I I
I
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/tSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

ĮVAIRŪS RŪPESČIAI
1981 ir. lapkričio 20 d. Chica- Jam atsakiau, kad 

gos Marquette Parko Namų pirmininkas griežtai 
kandidatuoti naujai 
jai.

Lapkričio 24 d. visi 
minacijų komisijos nariai susi
rinkome p. J. Kapačinsko -bute 
pasitarimui. Buvp pakviestas ir 
Martinaitis ateiti su narių są
rašu. Mes viai trys pasiskirstė
me, kas kam skambinsime su 
prašymu įeiti į kandidatų sąra
šą. Aš pasiūliau J. Jasiūnienę, 
kaip tinkamą parengimų koor
dinatorę, . Martinaitis ir vėl bu
vo paklaustas sutikimo, bet jis 
atsisakė. Jis mums davė patari
mus, kam verta skambinti, ar 
ne-

Skeivys.,
Susirinkimo pabaigoje buvo 

renkama Nominacijų komisija, 
kurios pareiga buvo sudaryti

R. Liet. Bendruomenės naujos j neatkreipia dėmesio, lygiai sąrašą asmenų, patinkančių įeiti
Centro Valdybas narių pasiskirs-lkaip pas mus matant prisjgė_ 
tymo pareigomis posėdis įvyko I
1982 m. vasario^mėn. 13 dieną! Pažinę iš arčiau jų gyvenimą, 
1 vai. popiet, 2951 W. 63rd St., j pastebėsime, kad jis yra taip 
Chicago, Ill. Narių pasiskirsty
mas pareigomis bus pranešta 
vėliau.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
dabartinis 

atsisakė 
kandenci-

trys No-

pat pilnutinis. Tačiau, mums 
prie jo būtų sunku priprasti, įr 
laikytume nepakeliamu.

(Pabaiga )

MOTERS GROŽIS

j Moters grobis, jjasireiškia 
i tik jos dailia ir proporcinga 
I gūra, bet ir taip pat ir jos

ne 
fi- 
ju-

Regina Simokaitienė 
(Bus daugiau)

na-

15 METŲ TARP AUKTOJO....

(Atkelta iš 4 psl.) 

naras, kurie-padėjo -vyresnajam 
nugalėti kitos genties priešus.

Skyrubos taip pat praktikuo
jamos yanomamiečių tarpe. , v. . .
Priežastys būna įvairios. Būna Į Greiti’ nervingi zmgsniai, 
ir taip, kada vyras pasako žmo-;Si^*^s ga^vcs »ukinėjimai, , an 
nai,kad ji daužau jam nebepatinikų mosavimai sugadina efektą 

ka. Jei šeimoje yra vaikų, tai į ir ^mažina išvaizdos patrauk- 
jie palieka vyro priežiūroj. Kai ium3- 
vaikai mažamečiai, kaip 5 metų^ 
amžiaus, tada paliekami su mo
tina.^

Yanomamietis gali pailsėti vi- i 
šokiais būdais: stovėdamas, at-1 
sirėmęs koja į koją; kad išlai-’ 
laikytu lygsvarą, atsisėdęs ant * 
grindų ar atsigulęs gamake.Ya-, 
nomamietis mėgsta nakties po- į 
ilsi, nes atvėsta oras. Tik ne
mėgsta tamsos. Per visą naktį 
dega žibintuvėlis, šviesa atbai-; 
do juos nuo plėšrių žvėrių, bei 
klajojančių dvasių. Prieš atsi
gulant, visa šeima išeina į miš
ką atlikti gamtos reikalų. Grį
žę, jau daugiau nebeišeina is 
palapinės. Jei nakties metu oras 
atšala, tai kiekvienas, kuris at
bunda. turi pakurti ugnį.

Naktis džiunglėse egzotiška, 
kaip, neužbaigta simfonija. Pir
miausia. saulei leidžiantis, ma-

į naują valdybą. Kažkas pasiū
lė J. Jasiūnienę ir J. KapaČins- 
ką. Niekas nesutiko eiti tre
čiuoju į komisiją. Ponas Skei
vys paklausė, ar neatsirastų są- 
vanorių. •>

Viena’ ponia pakilo ir, priė
jusi prie manęs, tarė:

— Matot, kas darosi, gelbėkit 
padėtį ir sutikite!

Aš atsistojau1 ir sutikau, bet 
dar priedo pasakiau “Jeigu ne
įmanoma sudaryti trijų asmenų 
komisiją, tai kas bus su 17 
rių valdyba?”

Susirinkimui pasibaigus, iš
girdau vyrišką balsą:

— Tik nesiūlyk to durniaus. ’ 
Atsigrįžus paklausiau:
— Kodėl vadinat jį durnium?
— Todėl, kad leido tai bobai 

raštą skaityti. •
— Tai ponia Vindašienė. 

Mums kaip tik reikia tokių ener 
gingų narių, kurie rūpinasi Mar 
ųuette Parko problemomis, — 
aš jai atsakiau.

Po kelių dienų susiskambinau 
su P- Martinaičiu, kurio žinioje 
yra visų narių sąrašas. Pirmiau
sia jį paklausiau, ar jis sutin
kąs įeiti į naujos valdybos kan
didatų sąrašą. Jis nesutiko ir pa 
siteiravo apie poną J. Bacevi
čių.

MOKSLAS IR PRIETARAI

Kuomet vokiečių fizikas Wil
helm Roentgen prieš daugiau, 
kaip 70 metų išrado X-ray, tai 
pirmuosius bandymus jis atliko 
ant savo žmonos Berthos, per
šviečiant jo ranką.

Peršvietimą atlikus ir išryški
nus plokštelę, išsiryškino žmo
nos kaulai su žiedo šešėliu ant 
vieno piršto.

Pamačiusi tą šešėlį, žmona su- g 
drebėjo. Ji pamatė savo pačios ■ 
griaučius, o tai anais laikais reiš
kė artmą mirtį. ' L

Pats išradėjas dar kaip rei- | 
kiant nesuprasdamas tų spin- * 
dūlių praktiškos naudos, juos 
pavadino “X”. kas matematikoj 
reiškia nežinomą. Tai įvyko pa
baigoj 1895 m.

t

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

TeleL 476-2345

VANCE FUNERAL HOME 
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

PtkK'.TE jav Taupymo bonuj *

l ei. lAnb 7*1811

UR HEART

AMSULAN5O 
patarnavimas

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Aikštės automobiliams pastatyti

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Nuo

Tel: LAfayrtU 1-3573

5 'Ą%> TeL: YArdi 7-1138 -UM

Passbook Savings.
5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, February 19, 1982

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS 
(LACKAWICSJ

Z4Z4 WE81 63th STREET KByghHri 7'1213
11028 SOUTHWEST H1GHWAX, Paloe Hilu, UL 174*4418

1914 metu
Midland havings «ątar- 

uauja taupymo u 
paskolų reikalus visos mū
šy apylinkės. Dėkojama 
Jums įpums parodyta 
pasitikejuna. Mes norėtu
me būti auna naudingi u 
a «£Xvi e.

Suskaite* apdraw^to? 
iki $40,000
W. 69 5TREEV

Chica0<. IL 6062', 
T-« 925-7400

8929 $O. MARLĖM AVA, 
Bridgeview, IL 60451 

TeL 598-9400

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60631

PHONE 254-4470

UOtSVią

AldotHVią
Direktorių

tto. HALSTED STREET
4;

MARY PAŠILIS-MILLER
(PAGAL TĖVUS DUMSKY)

Gyv. Michigan valstijoje. Anksčiau ilgus metui, 
gyveno šiaurinėje Chicagos dalyje.

Mirė 1982 metų vasario 17 dieną, suigjikusi 85 metų
U amžiaus. Gimusi Sasnavos par., Kvietiškių dvare, Tokipkių 
JScaime. Amerikoje išgyveno daug metų.

Paliko nuliūdę' daug giminių Illindis, Michigan, Wiscon- 
3 sin, Iowa ir Kalifornijoje bei giminės Lietuvoje; artimieji 

.draugai (Jrieagoje — Marcella ir Charles Rudis.
Laidotuvėmis rūpinasi vyro brolio sūnus Joseph Skudas 

9ir jo žmona Dorothy. ,
Ilgus me(us buvo kurortų saviniųkė Šarūną, Wise., ir 

Naw Buffalo, Mich.
Pcnkladienj, vasario 19 d., 1 vai. popiet, iš Flint, Midi, 

bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.
yjsi a. Mafy Pašiljs-MilhBp giminės, draugai ir pametami 

liniioiirdžia: kvietianri dalyvauti laidotuvėse ir'■suteikti jai BHi
S| paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
IIDėl informacijos skambinti Rudžių šeimai Chicagoj, 6,31-1466.

Nuliūdę lieka: Sūnėnas, giminės ir draugai

BUTKUS - VASAITIS
Tei.: OLympic UMJ

O4S So. CALIFORNIA AVĖ.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVĖ.



I AURELIJA BALAŠAITIENĖ r=--
KĄ VEIKIA LIETUVOS KONSULAI? Trumpai į

(Tęsinys)

Pietų Afrikos konsulas ypa- 
tigai domėjosi Lietuvos padėti
mi ir pareiškė p. Simučiui no
rėsiąs su juo atskirai privačiai 
čiai susitikti ir arčiau pasikal- 
•bėS. |fs susirūpinęs, kad so
vietai veržiasi į Pietų Afriką. 
A.Simutis su pasitenkinimu pa
brėžė kad konsularinio korpu
so akyse Pabaltijo valstybių 
konsulai yra pilnateisiai nariai. 
New Yorke viso yra 36 konsu-

dabartinės Lietuvos gyventojų 
atsparumą rus’f:kacijai. Lietu
va tautiškumo atžvilgiu laiko
si tvirčiausiai iš visų trijų Pa
baltijo tautų. Kodėl? “Man at
rodo, kad kiekvieno lietuvio pa 
sąmonėje egzistuoja žinojimas, 
kad viduramžiais Lietuva bu
vo galinga valstybė. Tautoje 
yra išlikusi istorinės praeities 
dvasia- O juk nacių laikais lie
tuviai vieninteliai neturėjo sa
vo SS legijonų, nežiūrint labai 
didelio spaudimo”, atsakė A.Si-

— Kan. Vadwo Zakarausko 
75 mitų amžiaus sukakties mi- “ 
n ėjimą ruošia R. Liet. B-nės 
Marquetie Parko apylinkės val
dyba. Minėjimas įvyks š. m. va
sario mėn. 28 d., sekmadienį,, 
1 vai. popiet, Gold Coast salėje, 
2525 W. 71. t St.- Pakvietimai 
gaunami pas valdybos narius. . 
Auka $10. Valdvba j

MENO KŪRINIŲ FONDO 
PAVEIKSLŲ PARODA

Poto įdomaus pranešimo bu
vo paduoti pietūs. Užkandus, 
pasinaudojau proga ir papra
šiau gerbiamąjį svečią suteikti 
man kelias minutes laiko priva
čiam pokalbiui, su kuo p.Simu- 
tis maloniai sutiko- Jau nuo 
1936 metų paskirtas į New Ycr 
ko Lietuvos generalinį konsu
latą sekretoriumi, vėliau kon_ 
sulariniu attache ir vicekonsu
lu. Nuo 1970 .metų eina Lietu
vos 'generalinio konsulo parei
gas New Yorke. Savo tarnybos 
prasmę, kaip okupuotos valsty
bes atstovas, p. Simutis apibū
dino taip "Tikslas ir prasmė 
yra grynai idėjiniai: neleisti pa 
kauliui užmiršti mūsų tautai da 
romos skriaudos”. Oficialiai ei
damas konsulo pareigas, jis ga
li įvairiais atvejais padėti lie
tuviui, nors jis būtų ir Ameri
kos ar bet kurios kitos šalies* 
pilietis. Minėjo keletą įdomių 

atvejų, tačiau dėl savaime su
prantamų priežasčių nenori, 

kad būtų, skelbiamos pavardės. 
Jis įgali išduoti lietuviui pabė
gėliui Lietuvos pasą, tuo būdų 
užkirsdamas kebą deportacijai 
į okupuotą Lietuvą. Užklaus
tas, kaip žiūri į sovietų piliety-

Apie Lietuvos konsulatų tęs
tinumo problemą svečias yra 
gan pesimistiškai nusiteikęs.Tę 
stinumui palaikyti prieauglį 
sunku numatyti, nes į diploma
tinę tarnybą žmogų reikia įve
sti palaipsniui ir jis turi joje 
kurį laiką dirbti kitų pataria
mas. Legaliai problemų nebū
tų, nes mūsų*konsulatus pripa
žįsta JAV Valstybės 
mentas. Kandidatą privalo pri
statyti diplomatijos šefas, . įro
dyt jo tinkamumą ir gautiValsty 
bes Departamento patvirtini
mą. Kandidatas gali būti bet 
kurio kito krašto pilietis, bet ne 
JAV, nes jokia valstybė negali 
savo piliečio skirti svetimos 
valstybės konsulu. Diplomati
nės tarnybos prieaugliu turi rū
pintis mūsų diplomatai — dip
lomatijos šefas Stasys Lozorai
tis, Lietuvos atstovas Washing
tone dr. Stasys Bačkis ir kiti. 
Jis mario, kad lietuvių tarpe 
kandidatų vistik 'galima rasti, 
tačiau latvių -ir estų padėtis 
esanti liūdna, nes galimybių 
diplomatiniam prieaugliui visiš
kai nenusimato.

i
Jau jprasta Vasario 16-c\ pro- , 

ga parodyti visuomenei nepri- j 
klausomai Lietuvai saugomų 
kūrinių, šiais metais Čiurlionio 
Galerijoje, Ine., 4038 Archer 
Avė., yra išstatyta: j

Povilo Puzino — 1941 m. Ti e-] 
mimai, Gatvė. Muzikantas ir 
Laivai* ,

i Prcf. Adomo Varno — prel.u 
Departa-I Juro atvaizdas, L. V. Operos i

Primadona Antanina Danį Išraus- • 
kaitė; * i

Miko šileikio — Lietuva ant 
kryžiaus ir Didysis Vadas;

Teofilio Petraičio — Schwae- 
bish Gmuend Bažnyčia;

A. Cooper-Skupo — Montfose ‘ 
Uostas; j

Veros švabienės — Vardan-: 
Tos Lietuvos; !

Ilonos Brazdžionienės — Auš-! 
ros Vartų Molina, ir f

Dalios Kolbaitės — Kompozi- j 
cija II. J P

Paroda lankoma nemokamai 
Midland Savings banko valan- i 
domis. Ji bus uždaryta kovo 
20 dieną. Visuomenė kviečiama 
pasidžiaugti ir pasigrožėti šiais: 
rinktiniais meno darbav

KKAL tSTATB FOR SALI

Dailininko A. Cooper-Skupo sūnus Paul

JmcmI, — Pardavimo!
RBAL ASTATS FOR SALI

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS PERMINAMU 
m URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS*

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

W. Cermak Road Chicago, ILL TeL 847-7747

ELEKTROS ĮRENGIMAI į 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Av®. 4 .
- Tel. 927-3559

Lietuvos Vyčių 112 kuopa švente 
... Vasario šešioliktąją

čias. paprastai atsakė: ' ""Tai jų’ 
automatiškos pretenzijos — jei 
kas’ pateks į jų rankas, jie gali 
bet. kokį’ ; įstatymą pritaikyti, 
čid įvairiai š Ylusik^ltima i s kalti
namiems lietuviams gali kelti 
bylas, j r atimti pilietybę, bet 
negalT deportuoti.”

g

Atėjus laikui persikelti į Lie
tuvių Namų salę paskaitai tu
rėjome malonų ir įdomų pokal
bį baigti. Tačiau buvo malonu 
susitikti su gen. konsulu A. Si
mučiu ir patirti, ką jis galvoja 
apie tuos klausimus, . kuriais 
mes visi domimės ir kuriuos 
nuolatos bandome analizuoti. 
Turiu prisipažinti, kad tas pa

dėjimas mane nuteikė gan 
nežiūrint gerb-

Vasario 16 d. 8 vai. vakaro- savitą valstybę, priėmė konstitu- 
Binkis Marquette Parko pa

rapijos salėje pradėjo susirinki
mą ir sveikino šventės proga 
susirinkusius narius, šį kartą 
pirmininkas paprašė visus daly
vius tik lietuviškai kalbėti. 

pa i . Pakvietė dvasios vadą kan. V. 
j Zakarauską sukalbėti maldą.

- Irano' mulos jau drįsta' (Visuomet malda kalbama Į šv. 
reikšti mulai ChoYneini savo ne- K.azimier?-) ■ » :
pasitenkinimą. Jani pataria būti; Perskaitytas praeito’ susirin- 
draugiškesniu su JAV. kimo protokolas. Kiti valdybes

nariai ir. padalinių vadovai pa- 
. . . . . . . * darė pranešimus, nors' ne visikonsulo kai kurių pesunistisku . .. ,• v. x " turėjo ka naujo pranešti,minčių. Gal tame ir randasi tas . ,j., ? _ t * Pirm. P. Binkis paprašė kan.didysis rupestmgumas, nepali- _____S _ I
kimas likimo valiai esminių rei
kalu, o nuolatinis ieškojimas - .’ v n, T . , . ,, .. ‘ Pries 64 metus Lietuva alsubudu musu problemoms spręsti . .. . ., . w- i- v. state nspriklausdmvbe, sukure kei ė^^ies JK^anis ruoštis. l- - ---- __ -____  ... .

f (K Dirvos) . -—— * —

ciją, pravedė žemės reformą.
Prieš 40 metų Sovietai okupa-įį 

vo, atėmė-laisvę, atnešė vergiją: 
Daug tūkstančių ištremti į Sibi
rą, nemažai išžudyta, nemažai 

:kapais nuklota, žemelė krauju 
suvilgyta. Vienok tautiečiai ve
da žūtbūtinę kovą už tėvynę, 
religijas, kalbos ir spaudos 
laisvę. , <

Vergijos pančiai sudyla, pa
vergėjai ne amžini. Mes iš Kro 
nikų turime žinių, kad nori a! 
imti net gimtąją kalbą.

Mes, gyveną laisvėje, turime/ 
šaukti laisvajam pasauliui 'per j 

friausy-; 
bes, kad Tėvynei grąžintų lais-; 
vės dienas. Mūsų viltis — Dievo 
Apvaizda I Lietuva bus laisva!

V. Zakarauską padaryti praneši-Įspaudą, organizacijas, vyri 
mą apie Vasario šešioliktąją. Į bes, kad Tėvynei grąžintų

BUTŲ NUOMAVIMAS'
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529'So. Kedzie Avė. — 778-2233

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS 

ASMENIMS IR BIZNIAMS.
Dienom telefonuoti 247-0749, 

vakarais — 523-3085.

Eleonora Jakštas
4104 S. Archer Avenue 

(VĮ bloko į vak. nuo California)

DĖMES 10 : 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
X LA URAITII 

€645 So. ASHLAND AVL 
TeL 523-8775

± MI ■ I JI 

MFLP WANTED — FEMALE 
. Darbininkių rsikis

REIKAINGA MOTERIS pri
žiūrėti 3 mokyklinio amžiaus 
vaikus ir namų darbui. Priva- 
? tus kambarys ir maistas.

Skambinti 735-6791

llehgiairie ir taisome visu rū- 
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIEtA 
6557:S1 Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar^7S7-1717

............................       X

A. TVERAS

Pardavūnas ir Taisymu 
2646 West FHh Strac? 
TaL Republic 7-1941

SAVINGS...
fee test way to savveguteiy!

PiH

OUR SAVINOS _ 
.CERTIFICATES 

EARN UP TO '8%

see us tor

AT OUR lew RATS

____________________J ■■■ !NSUR ______

r *“ ]
Mutual Federal

Savings and Loan

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ!
yri seniau^, Cldtausis ir turtingiau^Ta lietrvftj rrtemaliBė or 

Canisadja, lietuviams ištiksnai tarnaujanti jau per 92 metua-

^LA — atlieka kultūrinhix darbui, gelbsti tr kitiems, k’irle nio* 
daibus dirba.

—Išmokėto daugis? k&rp AŠTUONIS MTLLTONUS doleri! 
ipdrnudfl sa wn nariams

icA—apdraucffia pigiausiomis kairomJg S. neilsu »>elno, u>- 
rumg patarnauja tik savišalpos jjGgyiu'it*

Kiekrienas lietuvis Ir lietuviu drrugaj 
SuaiTienfjime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — EndoTrrueni 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimni, siefasnčixx 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžaL

^I.A — nikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
TLOOO apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopa vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
i savo apylinkės SLA kuopų veikėjus Jie linui 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

. 2222 WEST CtXMAK ZOAD CHKAGO, TTTINCE! SXBS 
Ann Kawubsu^ Pr^Utut nauu Ybfisk 7«77<tT 

□DCSSi Msa.Tou.Prl.9-4 ftar.9-8 Sat. >>X

SERVIHG CHIC5G0 M> SUBURBS SINCE 1905
♦xcasslveuse of watsr

GaUtB kreiptis ir tiesiai i SLA Centra;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Tet (T! 2) MS-mS

TV Jos G<meou Co , N.Y, NY f 1981 80 proof.

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
tingu, švelniu, šildančiu, elegantišku 
irtell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai kįi nors vertina, 
žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimUK

Dr< A< Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą______________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūrą sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. L Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms

88.00

M.00 
83.00

82.00

1T» 8< HALSTED ST, CHICAGO, BL M)W»

Visi pi o jom e.-
Kun. Savukynas paminėjo, 

kad stengiamasi įsteigti naujų. 
Vyčių kuopų.

P-lė Šankus pasidžiaugė pra-
• J ėjusiu banketu, bet buvo per- 

mažai publicistikos..
V. Samaška apsidžiaugė, kad 

Vyčiai prabilo lietuviškai. Dėko
jo atsilankiusiems bankete.-Pa
minėjo pasirengimą švęsti §v. 
Kazimiero dieną.' Be pamaldų, 
susirinkimo ir vaišiu, bus dar 
programa, šv. Mišios bus 10 vai. 
Brighton Parko bažnyčioje ir 
jas atnašaus J. E. vyskupas V. 
Brizgys. Prašė- ‘gausiai daly- 

; vauti.
Vasario 28 d. bus Bcftvling. 

Bilietai $10.
Kovo 20 d. Vyčių salėje bus 

“rummage”. Prašo fantų. Reikia 
pinigų salės išlaikymui.

Komisija skelbė Vyčių pakėli
mą į I ir II laipsnius. Keturi pri
imti į pirmą laipsnį ir penki į 
antrą laipsnį. Kan. V. Zakaraus
kas prisaikdino. Ponia Janula 
fotografavo. Plojimu sveikinefm.

Sugiedojome Vyčių, Lietuvos 
ir Amerikos himnus.

Priimta ir Urbonienė.
Kun. Savukynas sukalbėjo 

I maldą.

Po visų iškilmių, pirm. P. Bin
kis pakvietė vaišėms: kavutė su 
delikatesais. Net tortas buvo 
ant stalo. ,

Ant stalo kryžius. Prie stalo 
valstybinė ir tautiška vėliavos. 
Tikrai šventiška nuotaika. Da
lyvavo virš 40 asmenų.

Skirstėmės apie 10 vai. vaka
ro, dėkingi valdybai už gražų ir , 
€ilnų Vasario 16 sios minėjimą.

Siuntiniai i Lietuvą į 
ir kitus kraštus

F. N EDAS, 4059 Archer Arenus,'

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5924

M. ŠIMKUS 
>’4 'r j

, T Notary Public r
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 2Š4-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.
..... Į....r... . IIIIMfflIFW III IM*

HOMEOWNERS POLICY
P. Tepelis, A*en1 
nOtft W. 95Ht M 
Ev«rj, Pirk, III. 
COM2, . 4244654

Stote far* F*re and Casualty Comra-,

Advokatam
GINTARAS P. CEPtNAa

Darbo ralandoa: nuo 9 vtL ryt* 
iki 6 raL vak. Seitadienj aro 

p vaL ryto iki 12 vaL d.
Ir pasai susitarimą.

TO. 776-5162 arba 776-5111
264S Wert 63rd Street

CMeaco, UI-10629

PLUMBING AND HEATING 
(Vand*ntl«kt« ir iildymu)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines dpen or no charge.

, Free estimates.
735-6361

PIRUm aAV TAUPYME BONUS

Naujienoj Chicago, 8, ĮU. Friday, February 19, 198? -




