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Prezidentas Reaganas vakar pasakė kalbą \ Amerikos 
valstybių atstovams Washingtone apie JAV pasiryžimą 

padėti Karibų jūros valstybėms ir saloms.

Viceprezidentas George Bush Illinois valstijoj, Peoria 
mieste tvirtino, kad Salvadoras netaps antruoju Virt- 
namu, nes JAV’ neleis komunistams pavergti Salvadoro

DIPLOMATAMS VAKARIENĖ
BALTUOSE RŪMUOSE

— Afganistano okupacija la 
bai daug kenkia Sovietų preky 
bai ir prestižui.

— Antradienio vakare Japoni
joj doleris buvo brangesnis negu 
Europoj rinkojt.

proėiais, kad apie tai rašė ilgus 
straipsnius, net kelias knygas: 
1941 ir 1948, me tais rašė knygas 
apie Nigeriją bei Etiopiją ir apie 
jų ryšius sū’Anglija. Joj-knygų 
turinys buvo mokslo žiniomis 
pagrįstas, turėjot didelės įtakos 
į Anglijos politiką Afrikos at
žvilgiu.'’-; . ;

Nuo’ 1939 iki 1963 metų j i. dės
tė-Nuffield kolegijoj, Oxforde.

— Apeliacijos teismas prane
šė prokuratūrai, kad keli doku
mentai, išgauti iš prieš preziden
tą Reaganą pasikėsinusio Hinck
ley, yra nelegalūs. Jie negalės 
būti naudojami teismą.

VARŠUVA. — Lenkų kariuo
menės laikraštis Zolniesz Wol- 
nosci jau antra diena skelbia ra
šinius, kaltinančius Solidarumo 
judėjimo pirmininką. Kariams 
skirtoje spaudoje redaktoriai 
tvirtina, kad Lsšek Valensa ve
dė pasitarimus su Lenkijos žy
dais, kviesdamas juc’s kovai 
prieš karišką Lenkijos vyriau-

PAKILĘS VISLŪS VANDUO UŽLIETO DIDELIUS 
ŽEMUPIO PLOTUS

Nelaimės vietą mačiusieji 
tvirtina, kad tie du automobiliai 
buvo pastatyti prie kelio, visai 
prie rinkos. Smarkus sprogimas 
sužalojo kelis automobilius, pa
statytus prie rinkos.

Praeitais metais Beiruto gat
vėse panašiai sprogo 18 automo
bilių ir užmušė virš 200 žmonių. 
.Antradienį įvykęs sprogimas bu
vo pirmas šiais metais.

— Sovietų kariuomenės va
dovybė iki šiol neskelbė apie 
Afganistane vykstančias kovas, 
bet šią savaitę parašė apie So
vietų karių susirėmimus ir sun
kią padėtį. —

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reagan trečiadienį pa 
reiškė Amerikos valstybių orga 
nizacijai, jog jis pasiruošęs pra 
šyli JAV Kongresą, kad jis pa
skirtų vieną bilijc'n ądolerių vi 
soros Karibų srities valstybėms

Praeitą vasarą Anglijoje įvy
kusiame latvių jaunimo suva
žiavime buvo padarytas svarbus 
pranešimas apie vilniškės ‘’Tė
viškės draugijos” dvynį, Latvių 
kultūrinių mainų komitetą, Ry
goje:
- Švedijoje gyvenantis Vilnis 
Zalkalns perspėjo savo tautie- 

vengti bet kokių ryšių su 
šiuo komitetu, neš: -1) Jis yra 
/Latvijos KGB įrankis; -2) Nau
doja, kultūrinius parengimus 
laisvajame pasaulyje ^latviams 
Vakaruose kiršinti; 3) Vakaruo
se verbuoja latvių- kilmės asme
nis, kurie savanoriškai ar ne sa
vo noru sutinka šnipinėti ir teik
ti informaciją apie latvius čia ir 
už Geležinės uždangos; 4) Nieko 
neduoda veltui ir laukia užmo
kesčio, bematant ar tolimoje 
ateityje; 5) šio _komiteto nariai

Kadangi velionis neturėjo nei 
giminių, nei artimųjų, Tautos 
Fondas jį palaidojo, o banke liko 
virš 50 tūkstančių dolerių, ši su
ma poliks valdžiai, bet į ją pre
tenzijų reikš ir Maskva.

Tautos Fondo pirmininkas ra
gina tautiečius prisiminti tėvynę 
sayo testamentuose ne tik min- 
tiiįiis, bet ir raštu. (Elta)

atrodo, kad šiais metais bus pa
daryta kokia pažanga nusigink
lavimo srityje, — pareiškė Eu
gene V. Rostov, JAV nusiginkla
vimo įstaigos direktorius.

— Sovietų Sąjunga visai ne
nori nusiginkluoti Europoje, — 
pareiškė Rostov. — Rusai nori 
prakalti plyšį tarp Amerikos ir 
Europos valstybių. Sovietų vy
riausybė, matyt, dar nemano, 
kad nusiginklavimas yra svarbi 
problema.

— Mes turime susigyventi su 
žinia, kad kelias į nusiginklavi
mą bus ilgas, sunkus ir " lėtas. 
Dabartiniu metu Sovietų atsto
vai visai nes-1 aria apie nusi- 

pareiškė Rostov.
pranešė, kad JAV at

stovai darosi kietesni, nesirengia 
daryti jokių nuolaidų.

Dėkodomas Australijos lietu
viams už jų aukas, Tautos Fon
do Valdybos pirmininkas Juozas 
Giedraitis pranešė apie neseną 
įvykį St. Petersburge, Flpriddj. 
Ten gatvėje buvo rastas nuo šir
dies smūgio mrięs 80-ies melų 
lietuvis, kuris anksčiau buvo pa
siuntęs 200 dolerių Tautos Fon
dui. Jo kišenėje buvo rastas vo
kas su užrašu ‘Testamentas 
Tautos Fdndui”, bet vokas, deja, 
buvo tuščias.

SPROGŲ DU AUTOMOBILIAI 
UŽMUŠĖ 12 ŽMONIŲ

BEIRUTAS, Libanas. — Du 
automobiliai, pakrauti didoku Į 
kiekiu sprogstamos medžiagos, ‘ 
vakarą Beirute privažiavo prie j 
rinkos ir sustojo. Nespėjo išlipti I 
mašinas atvežusieji žmonės, kai 
visu smarkumu sprogo abu au
tomobiliai. Sprogimas užmušė 
12 prie rinkos buvusių žmonių, 
o 10 sunkiai sužeidė. Sužeistieji | 
tuojau buvo nugabenti į arti
miausias ligonines. Keli yra la-Į 
bai sunkiai sužeisti, vargu jie 
galės įveikti mirtį.

Siūlo bilijoną dolerių Salvadorui, 
Nikaragvai, Gvatemalai ir kitiems

PREZIDENTAS TREČIADIENIO RITĄ BALT. RŪMUOSE
TARĖSI SU ABIEJŲ PARTIJŲ VADAIS

RUSAI NENORI NUSI
GINKLUOTI EUROPOJE 

iVASHINGTQN, DC. — .

MASKVA, Rusija. — .Sovietų 

karo jėgų laikraštis Raudonoji 
žvaigždė tvirtina;, -kad -Sovietų 
kariams Afganistane, kasdien 
darosi vis’sunkiau.'- ,Ų_

Laikraštis tvirtina, kad Sovie
tų, kariai pamažu laimi kovą su 
vietds musulmonais, bet pabrė
žia, kad ta Lova kasdien vis sun
kėja. Tūkstančiai banditų diena 
iš dienos siunčiami į laukus, su
siranda ginklus ir puola Sovietų 
karius.’- Rusams kartais tenka 
sprogdinti mokyklas .ligonines 
ir gyvenamus namus, nes dažnai 
iŠ ten fanatikai musulmonai 
puola Sovietų karius.

JAV prezdienlas ir ponia Rea
gan šjn. vasario 11 ir 18 dieno
mis EalIuosgrRūmuose surengė 
vakarienę- diplomatinių misijų 
šefų ir jų žmonų garbei. Viena 
diplomatų dalis buvo pakviesti 
vasario 11 d., o kiti — vasario 
18 d., kur dalyvavo Li tuvos at
stovas ir-O. Bačk ienė. Teks pri
ėmimas jau seniai bebuvo reng
tas R iliuose Rūmuose, nors tra
diciniai jis buvo nuo Eisenhowe- 
rio prezidentavimo melų įv:stas.

Prie dabartinio prezidento tik
rai netrūksta iškilmingumo, ele
gancijos, kuo ypačiai rūpinasi 
ponia Reagan, pabrėždama iš
kilmingumo ir gero skonio’ raikš-1 
mę, neprasilenkiant .su larptau-j 
tinėmis tradicijomis.

Visi ambasadoriai ir atstovai! 
su žmonomis Protokolo pareigū
nų buvo paprašyti išsirikiuoti 
pirmenybės tvarka ir šaukiant 
kraštais ėjo pasisveikinti su pre-

Prezidentas pabrėžė, kad jis 
jau yra kalbėjęs su atsakingais 
abiejų partijų vadais, papasako- 

[jo jiems susidariusią sunkią pa
dėtį minėtoje Vidurio Amerikos 
srityje, išdėstė Kongreso parei
gūnams ir priežastis, dėl kurių 
jis prašys tokios sumos dar šiais 
rastais. A įeinančių metų biudže
tui prezidentas rengiasi prašyti 
779 milijonų dolerių vertės įvai
rios paramos.

Visi pasitarimuose dalyvavę 
Kongresė atstovai pritarė prez. 
Reagano pasiūlymui ir prižadė- 
ia^aremti dabar t-mės -adminisL 
racijos ’paruoštą prašymą Kon
gresui. Senatorius Charles Per
cy, Senato užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas, pareiškė įs’- 

j tikinimą, kad dabartinis Kon- 
> gresas paskirs prez. Reagano 
l prašomas- sumas, čia bus pri- 

poma ^skaitomos ne tik ginklams įsi- 
jgyti reikalingos sumos, bet įeis 
ir būtiną- ekonominė parama.

Savo kąllkije prezidentas nu- 
1 rodė, kad Kąribų jūros baseinu 
, jau seniai reikėjo susirūpinti, 
bei iki šio meto tuo reikalu mos 

1 visai nesirūpinom. Prezidentas 
pridėjo, Įkaęl bus padarytos mui- 

, tų lengvatas Karibų jūros sri 
' čiai, Vidurio Amerikos valsty- 
1 bėms ir pačiai šiaurinei Pietų 
i Amerikos daliai. Vises tautos, 
įgyvenančios šioje srityje, gaus 
’reikalingą paramą ir lengvatas. 
, Kongreso atstovai tvirtina, 
. kad Kongresas jau paskyrė šiai 
sričiai $588 milijonus, čia įeina 
karinė ir ekonominė parama, š.

ir eilinis latvių turistas nėra pa
rkankamai pasiriiošęs su jals”sfih~ 
tykialiti; <5) Asmenys, turintiėji 
reikalų su komiteto.nariais, tu- 
rėtų nepamįršti, kad jie yra KGB 
tarnautojai. ’v -

Zalkalnso tvirtinimus pailiust
ravo Latvių jaunimo kongreso 
organizacinio komiteto pirmi-' 
ninkas Andris Mellakauls, kuris 
papasakojo daiyviams apie kul
tūrinių mainų komiteto mėgini
mus užverbuoti jį kaip šnipą. 
Viskas prasidėjo paprastu Mel- 
lakaulsd laišku, kuriame jis pa
prašė Rygos komiteto pasiųsti 
jam ikeletą Latvijoje išleistų 
knygų, ir laikraščių. Laiškas pri
vedė prie asmeniškų susitikimų 
su komiteto nariais, dviejų “ne
mokamų” savaičių Rygoje, stu
dijų Minske, ‘ -etc. Netrukus j-į 
ėmė klausinėti apie jo draugus 
ir vadovaujančias latvių asme
nybes laisvajame pasaulyje; ka
dangi/ jis. anksčiau buvo britų 
vyriausybės tarnautojas, sekė 
klausimai apie britų karines pa
slaptis. -Grįžęs į Angliją, Mella
kauls papasakojo apie savo pa
tirtį britų saugumui. Jis pareiš
kė, kad KGB mėgino užverbuoti 
ir kitus turistus. •
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Senatorius Charles Percy 
pritaria prez. Reagand pla
nui skirti bilijoną doleriu, 
kad buly suteikta parama 

įdribo vsUaivbėnv

bii vo. parnešti prie elegantiškai j 
papuoštų stalų, šusėsdami po 10 
prie kiekvieno stalo.

Vakarienėje, be diplomatų, 
dalyvavo viceprezidentas su po
nia Bush, Valstybės sekretorius 
ir ponia Haig, Valstybės sekre
toriaus pavaduotojas 
Stoessel, kili aukštieji ValstybėsĮ 
departamento ir Baltųjų Rūmų t 
pareigūnai.

Svečiai žavėjosi stalų puošnu-' 
mu ir švelnia smuikų ir arfos 
muzika. Vakarienei baigiantis,' 
prezidentas tarė trumpą žodį, į 
pabrėždamas dipkūnatų vaid
menį siekiant tarptautinės teisės 
įgyvendinimo ir taikos, pridur
damas Napoleono patarimą vie
nam iš savo ambasadorių — 
“Keep a good table and look 
after the ladies”.

Prezidentui ir pdniai Reagan 
diplomatų vardu padėkojo da
bartinis Vašingtone diplomati
nio korpuso dekanas Sovietų 
ambasadorius.

BANDĖ NUVERSTI 
UGANDOS VALDŽIĄ

NAIROBI, Kenija. — Iš Ugan
dos ateinančios žinios sako, kad 
antradienį gerai ginkluota parti
zanų grupė įsiveržė j Ugandą ir 
bandė nuversti prezidento Mil
ton Obote vyriausybę.

Tvirtinama, kad į Ugandos 
sdstinę įsiveržė apie 300 gink
luotų vyrų, kurie tikėjosi nu
versti vyriausybę, tačiau jiems 
nepavyko. Ugandos1 karia i užėmė 
strategines pozicijas ir neleido 
artėti prie prezidentinių rūmų. 
Įvyko kruvinas susirėmimas, 
kurio metu žuvo mažiausia 69 
ginkluoti vyrai.

Susirėmimai vyko Kampaloj. 
Įsibrtfvėliai iš pradžių norėjo 
nuginkluoti karius. Nenuginkla
vus karių, nebuvo jokios vilties 
nuversti prezidentą. Žuvo du 
Ugandos kariai, saugoję karei
vines.

Tame pačiame lenkų kariams 
skirtame laikraščio numeryje 
pasakyta, kad Valensa vadovau
ja visai kovai prieš Lenkijos ko
munistus. Atrodo, kad kariai 
ruošia dirvą teismui prieš Lešek 
Valensą.

Patys lenkai nesupranta, kaip 
dabartinė vyriausybė gali ruošti 
karo teismą Valensai, kada jis 
dar prieš karų stovio paskelbi
mą buvo suimtas ir laikomas 
karių priežiūroje.

Išsiliejęs Vislos vanduo 
suledėjo

Be karo stovio, maisto stokds, 
areštų ir šalčio, lenkus supuste- 
lėjo ir pati gamta.

Lenkijoje iškrito gana daug 
sniego, užvertė kelius, užšaldė 
ežerus ir upes. Porą dienų erui 
atšilus, sniegas pradėjo tirpti Jis 
užtvindė Vislą.

Visi Vislos upeliai nešė van
denį žemyn. Pirmiausia vanduo 
išėjo iš krantų ties Swideriu, o 
kai pasiekė Plocko sritį, tai 900 
ūkininkų išvarė iš namų ir už
liejo ūkius.

Antradienio naktį spustelėjo 
Šaltis. Išsiliejęs Vislos vanduo? 
užšalo. Tačiau jis nebuvo pakan
kamai stiprus, kad galėtų pa
kelti žmones ar gyvulius.

suma galioja iki rugsėjo pasku
tinės dienos.

Be šios sumos, Kongresas jau 
leido vyriausybei išleisti dar 
$112 milijonų ginklams įsigyti. 
Iš viso Kongresas yra paskyręs 
beveik 700 milijonų dolerių.

Prezidentas pabrėžė, kad di
džiausią- paramą yra gavęs Sal
vadoras. $81 milijoną Salvadoro 
vyriausybė gavo ginklais ir 
šaudmenimis. Be to, Salvadoras 
gavo $95.5 mil. ekonominę pa
galbą.

"r'3
Prezidentas nieko ap»? tai ne

sakė, bet laikraštininkai patyrė, 
kad Amerikos karo laivai stovi 
prie Salvadoro ir Nikaragvos 
krantų. Amerikos karo laivai ne
plaukia į Salvadoro ar Nikarag
voj vandenis, šie laivai yra mo
derniški. Jie greiti ir labai galin
gi. Jų artilerija yra elektroniška. 
Ji ne tik šovinius neša į taikinį, 
bet ir šovinių metimas yra tvar
komas elektroniškai.

Prczid.ntas Reaganas paskai
tė senatoriams savo -kalbos iš
traukas, kad iš anksto žinotų 
apie administracijos planuojamą 
politiką ir jai pritartų.

MIRĖ AFRIKOS GYVEN
TOJŲ ŽINOVĖ

LONDONAS^ Anglija. — Pra
eitą penktadienį mirė ponia Mar
gery Perham'; visame pasaulyje 
pagarsėjusi Afrikos gyventojų 
ir gyvenimo sąlygų specialistė. 
Ji mirė sulaukusi 86 metų am
žiaus. Ji- praleido kelis metus 
Ąfr&oje.

Jauna moteris, baigusi univer
sitetą, nuvyko į Afriką ir pate-

Vasario 25: Viktoras, Rasa, 
Lygeikis, Greta, Smulkis, Vai- 
delė.

Saulė teka 6:.33, leidžiasi 5:36.



Socialinis draudimas ir aprūpinimas
(209)Vasario 25, 1982,

Redaguota BRANAS SULAS
Klausimus ir medžraęą slysti: 4436 So. Washtenrw, Chicago, IL 60632

Kaimyną Juozą Budriom palaidojus
ir 3 seserys: Teofilija, Veroni 
ka ir Konstancija, ir kt. giminės 
ir pažįstami.

Velionis buvo pašarvotas Eų- 
deikio - Gaidos - Damrid koply
čioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyko vasario 22 d-

Llū ų kaimynas Juozas Buck 
rionis mLė vasario 13 d. sulau
kę serą4vės. Jis gimė Lietuvo- r v?
je. Utene jo. I Pasaulinio kare 
metu ^,’veno Rusijoje. Grįžęs 
Lietuvon, kurį laiką gyveno Uk 
mergėj, o vėliau Kaune, kur . tu
rėjo su žmona Pranciška maiste 
parduatuvę. II Pasaulinio kare 
me tu su žmona ir sūneliu Vy
tautu atsidūrė Vokietijoje. Po 
karo atvyko į Ameriką, kur iš- 
gj’veno 32 m. Jis dirbo įvairiau
sius darbus, o pastaruoju metu 
dirbo prie Brighton Parko kata/ buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero 
likų parapijos bažnyčios patar
nautoju.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Pranciška, sūnus Vytau
tas, marti Alfonsą, anūkė Rita 
su vyru William Cunningham. 
Amerikoje brolis Pranas su Į tėvynės Lietuvos ir pamiltos f 
žmona Vera. Argentinoje sesuo ? Utenos gražiųjų laukų!
Ona šerkšnienė su šeima. Lie- ! Magd.. P r., Leonas, M D. Šulai
tųvoje brolis Albinas su šeima---------------------

nulydėtas į švč. M. Marijos Ne 
kalto Prasidėjimo parapijos baž 
nyčią. kurioje įvyko gedulingos ‘ 
pamaldos už velionio Juozo Bu- I 
drionio siela. Po pamaldų, keliu t, _ _ ‘ f... .2 . resmo amžiaus, atlieka įvairiusdesunciu automobiliu vilkstines _ ,k - — . . ,. darbus namuose ar kur nors

. , r> - > kitur. Tas, be jokios abejonės,lietuviu kapines. Prie kapo maJ, _ / . ; ,, / ... paaeda išlaikys geriausioje busdas nukalbėjo kun. Keredis, o ; . . ' > •
., * • j i • • • j t kije sveikatą-ir tuo pat sykiu

do maldų visi dalyviai sugiedo-1 . .: G •• l paįvairina gyvenimą. ū ..o giesmę Marija, Marija- F rr - . T -
- t x- • ‘ Tačiau tie asmenys, kurie oeiIlsėkis, Juozai, svetingoje sic ... J

, . t , v ^ngę od — /U metų, pnva-krasto zemeleje. toli nuo savo ri.x . rilėtų sulėtinti savo fizinio dar-
« bo tempą, nors paviršutiniai pas 
‘ juos ir nepasireikštų ypatingų 
i nusilpimo žymių. Tie, kurie 
Į ankščiau neatlikmėjo sunkės- - 
nio fizinio aai bo, turėtų dabai 

’vt i i i ■ a. x x 'atsargiau imtis tokio fizinio dariNGDlJOKlie paQarV ll savo testamento kuris rrikalauja didesnio įsi- 
tis buvo taip sujaukti, jog galu 1 ^mpuno, pvz., ką nors kelti, ar 
gale velionies didelė turto dalis ; žteraos .iaecu> kasti snie^' 
pateko j kardinolo Cody ran
kas. Pažymėtina, kad velionies

Hamiltono mergaičių choras ‘‘Aidas”, kurio koncertas įvyks Detroite š.m. kovo mėn. 14 d.

Kodėl naudinga yra pasimankštinti? i JuS KLAUSIATE,
Mūsų tautiečiai ir sulaukę vy . nys> kurie yra gydytojo prie-

žiūroje,, neturėtų ko nors 
gaus dirbti, nepasiklausę 
seimas gydytojo.

Tokie naminiai darbeliai, 
siuvimas, mezgimas, yra geriau 
sias vaistas prašalinti nervų į-

sun-
savo

gerai anojo musų seneles, ku
rios . prie tokių darbelių ne.g> 
uaineies niūnuodavo.

Prie to visko dar reikalinga 
pridėti sekančias pastabas: ue-

fiztn» darbo tuojau po valgio; 
jeigu nesijaučiate kaip reikiant,

MES ATSAKOME
KL. Pasakykite kokius aš, 

kaip mažametis, pažymėjimus 
tunu darbovietei pristatyti?

ATS. Jūs turite darbovietei 
pristatyti mažamečio pažymė
jimą, is kurie ' ' ūtų matyti tik-

žymėjimai (Age Certificate) yra

kumentas. Jį galite gauti valsti
jos darbo ar švietimo departa
mentuose arba vietos mokyklų 
raštinėse. 

.
KL. Kokiomis bausmėmis bau-

rangų darbų duoti atlikti į na
mus, išskiriant invalidus, jei 
jie tuos darbus dirbtų savo dar- 
bovietėse, prisilaikydami įsta
tymo reikalavimų.

* * *
KL. Pasakykite, jei darbinin

kas paduoda skundą prieš savo 
darbdavį, ar jis nuo to gali nu
kentėti? .

Jei 
tų mums 
atrodytų, prisiminkime 
pavasarius, kuriuos praleidome 
ankstyvos jaunystės laikais. 

» • •
HUMORISTAS BOB HOP 

PASAKOJA

tuos

Beprotis eina viduriu gatvės, 
lemdamas virvutę. Policininkas 
jį pastebėjęs, prisiartina prie jo 
ir kalusia: .

— Ką tamsta čia darai?
— Ieškau nematomo žmo

gaus. . , ‘
— Nematomo žmogaus? — 

nustebo policininkas — O ko
kiam reikalui?

— Noriu atiduoti jam savo

♦ ♦ ♦
TIK DABAR SUPRATO

tu
ne 
ir

^Gyvendami didžiausioje pra
monės pasaulio šalyje, turėtu
me*’būti pasiruošę ne tiktai šiuc 
momentu, bet ir ateičiai.

Kaip visiems yra žinoma, kad 
šiame krašte kasmet automobi
lių nelaimėse žūva daugiau ne
gu 50,000 žmonių,, vadinasi kas
dien žūva 140 asmenų. Prie 
šio skaičiaus dar reikia pridėti 
žūstančių 12,000 žmonių, kurie 
esti _ vagių, plėšikų ir gengste- 
riu aukomis. Todėl mes kiek
vienas priversti pagalvoti dė] 
savo šeimos ateities.

Tiek jauniems, tiek vyresnio 
amžiaus žmonėms patartina 
rėti pasidarius testamentą 
vien tik savo apsaugai, bet 
savo šeimos ateičiai.

Pvz.. šiuo metu vieno advo
kato - teisininko raštinėje tvar
komi trijų jaunuolių turiniai 
relkalai.kai jie žuvo automobilio 
nelaimėje. Jie nebuvo tinkamai 
savimi apsirūpinę. Tie žuvusie
ji jaunuoliai neturėjo savo šei
mų. nei giminių šioje šalyje; jų 
turi kitose valsybėse. Jiegu 
tektų užvesti civiline bylą jų p2 
likimą turtui tvarkyti.tai Sovie
tų Rusijos agentai tuojau pri
sistatytų. kaip “šalies atstovai \ 
gavę iš Maskvos įgaliojimus.

šio krašto vietos advokatams 
dažnai tenka susitikti su pana
šiomis problemomis, o labiau
siai — Chicagoje- Mat. Valsti
jos Sekretorius pripažįsta So
vietu Rusijo- Letuvoje sudary
tus dokumentu> ir Illinois tei
sėjai tarp pat tokius dokumen- 
tus pripažįsta.

Mums, advokatams - teisiniu 
kam< nėra svarbu, kas tuos te
stamentus sudarmės ;bk svarbu, 
kad testamasUi būtų tinkamai 
sudaryti prisilaikant valstijos 
įstatymų.

Kalbėkime faktais. Velione 
prėl. J Prtškausko padarytas 
testamentas buvo padarytas ne 
sil^kan t įsUtyroų reikalavimų. 
Nežina i, kas tą testamentą da- i 
rė. .be* aš turiu jo kopija. Turki 
pareikšt* savo- nuiimię kad 
pi ei. J. P^škausko norai k nrn

oalikbno dalies pinigais būtų 
įsteigtas lietuvių fondas, iš ku
rio būtų pastatytas seniems'žu- 
nigams namas. Bet testamento 

. sudalytoj as netinkamai parašė f 
prelato intenciją. Ir iš lietuvių » 
surinkti pinigai nuėjo sv 
miems reikalams. Iš Chicagos [ 
kardinolo Cody įstaigos niekas 
negali išreikalauti, kad parody-

- lų apyskaitą, kur šio testamen
to pinigai nuėjo

Šis pavyzdys turėtų būti gera 
pamoka, kad ir mūsų lietuvių 
dvasiškija turėtų padaryti tin-

• kanius testamentus, neužmiršda 
mi lietuviškos spaudos, radijo 
valandėlių, lituanistinių mo
kyklų ir kt. kultūrinių organi
zacijų.

syvaas fizinio darbo. Tašiau pa

t Susirūpinęs J. K
ATS. Darbo departamentas 

paduotus darbininkų skundus 
laiko paslapyje, todėl dėl pa
duotu skundu darbininkai ne
nukenčia.

Vienas alkoholio mėgėjas, ku
riam gydytojas uždraudė gerti 
spiritinius gėrimus,, nenoromis 
ir susiraukęs geria pieną. Ištuš 
tinęs stiklinę, jis taria žmo
nai:

— Dabar suprantu, kodėl kū
dikiai nenustoja rėkti...

* * *
MEILĖ BUVO AKLA

Girdėjau, kad įsimylėjęs iš 
pirmo pamatymo, tu nedel
sdamas ir susituokei

— Taipp. Ir tai įvyko tik dėl
to, kad pirmą kartą gyvenime

užmiršau namuose savo aki
nius.

Jei bent kokie simptomai 
kaip skausmas krūtinėje, sun
kumas kvėpuoti, pergreitas sir-, 
cues plakimas^ gaivos? skaudėj!

t mas pasireikštų darbo metu, tai 
f tokį darbą -senjorai tučtuojau
■ privalėtų nutraukti. Tie asme- j mos gydytojo priežiūrą.

se ir nežiūrint i. vyresnį amžių. 
Net ir tie asmenys, kuriuos bu
vo ištikusi širdies ataka, po at- 
sigriebimoy privalo atnaujinti

dirba suau^isio darbą mažame- 
čfai? ’ L. H.

r

ATS. Jie gaii būti nubausti 
$10 bauda už kiekvieną eženą.

* ♦ =*S

KL. Pasakykite, ar padangos 
dūrbai gali būti duodami į na
mus atlikti- / F. C.

zeti- j Ar įmanoma senjorui civilinėje byloje 
pačiam savo interesus ginti?

KAS DARYTINA, KAI 
ORGANIZME PASIREIŠKIA 
MAGNESIAUS TRŪKUMAS

C. P. K-

neišvengr 
nuotaikos

Senesnis amžius yra 
tinas, tačiau gyvesnės 
ir bendras sveikatos stovis žy
mioje dalyje priklauso nuo mū
sų pačiu.

Daugelis žmonių peranksb 
pasensta, nustoję domėtis gy
venimu, užsidarydami tarpe ke
purių sienų, nuolat- nuriskųsda- 
ri. jei ne vienu, tai kitu nega
bi trim u.

Dr. Charles Rupp, kuris yra 
Aging Research klinikos vedė 

Philadelphijore. tvirtina, jog 
vėlesnis amžius gali būti sma 
23JS ir darbingus* jei jį paįvai- 
finrime kokiais neis darbais. 
nJa^esnėrr.rs pažintimis skaity- 
Tašeų stadijomis ir veikla drau- 

bei or g; mizerijose.
Svarbūs yra pasivaikščioji

mai ir šraip lengesni pasimank- 
•inimai. sės tas palaiko mūsų 
sveikatą geresnėje būklėje.Skai 
• vmal studijos sustiprina būtų 
jtmintį: prisiminimai iš praei

tie* prašalina slegiančias nuo-

Senas posakis tarp advokatų 
skamba taip: teisininkas, kuris 
pats save atstovauja byloje, tu
ri reikalą su kvailiu.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie eilinį pilietį.

Tačiau, kaip pavyzdžiui, nėra 
būtino reikalo bėgti pas gydy
toją menkai sunegalavus.

Taigi kai kuriuose atvejuose 
ir susipratęs eilinis pilietis, o

nuorrą ieškinį ar kitokią skolą 
kreiptis į Mažų ieškinių teismą 
(Small Claims Court). Arba ap
ginti savo reikalą (interesą) 
Traffko teisme. Jis gal būt su
gebėtų paruošti buto nuomos su

Žinoma, savo testamentą pa
ruošti seniorui jau tektų kreip
tis pas teisės žinovą - teisinin
kei — advokatą. Tik pastarieji

ypač senjoras gali apsieiti ir be pažįsta valstijų įstatymų nuos- 
patyrusio ir aukštą honorarą tatus ir probeit teismų taisyk- 
rmančk) advokato. les. pr. šūl.

Toks senioras, pvz., už buto--------------------

Galvos skausmai ir kaip nuo jų gintis
• Galvos skausmai vyresnio 
amžiau^ asmenis dažnai ištin
ka. Apskaičiuota, jog septyni iš 
dešimties suaugusių žmonių pa 
junta galvos skausmus bent sy
kį per mėneri. Kiekvienais me-

, tai apie 24 milijonai asipenų 
kreipiasi į med. gydytoją, skųs
damiesi galvos skausmais.

šiuo metu šiame krašte 
kia “American Association 
Study of Headache”, kuri
yra patiekusi keletą svarbių 
duomenų apir rimn4cv'''m, prie 
žastis iv j.-iyciymą tų galvos >kau 
sr'u susirgimų.

Skausmą žmogaus galvoje su
kelia ne smegenys, kurios nesą 
šiuo atžvilgiu jaut. Los, bet audi 
ftiai kurie ią smegeris ir

vei- j

jau

laikas • • . • -
Sen orą? Stndiems VI. O.

kraujo gysleles. Daugiausia gal
vos skausmą: pasireiškia tuo
met, kai išsiplečia kraujo indai 
•r prispaudžia jautrius nervus.

Dažnos galvos skausmų prie
žastys esą sekančios: žmogaus 
nuovargis, karštis, blogas vir
škinimas. neišvėdintas kamba
rys, alkoholis, nervingumas, su
sirūpinimas.

Atliekant įtemptą darbą, kur 
reikalinga koncentracija, galime 
susidurti su galvos skausmais.

Dr. Harold Wolff, iš Cornell 
universiteto, tvirtina, jog darbo 
pakeitimas, poilsis ir pasilinks
minimas padeda atsikratyti to
kių galvos skausmų.

Tuo tarpu rš vaistų geriausias 
esąs aspirinas. bet jo vieno ne
užtenka. reikia sumažinti įtem
pimą ir trakam® padėti.
* DrSeymcxir Diamond, S Chi-

Medicinos gydytojai tvirtina, 
jog asmenys, kurie su savo mai
stu negauna pakankamai mag- 

; nesoaus, ilgainiui - pasidaro ner
vingi, neramūs, greit supyksta. 
Tas pats reiškinys pastebėtas ir

■ pas vaikus.
Medienos žurnalo “Lancet" ži

niomis, vienoje Londono klini
koje buvo padaryti bandymai 
su 58- visiškai sveikais vaikais. 
Pusei f vaikų buvo duodamas 
maistas su mažiausiu kiekiu 
magnesijaus. Kaip tik daugu
moje šios grupės vaikų tarpe 
pasireiškė ne tik nervingumas, 
bet ir tam tikras rankų virpėji
mas (tremor) ir net konvulsi
jos.

Pažymėtina,. kad magnesijus 
randamas pieno produktuose, 
vaisiuose ir daržovėse bei mė
soje. z

* * *
ĮVAIRŪS KOMPLIMETAI 
PAREIŠKIAMI MOTERIMS

Nuostabių ■ kdApIimetnų vy
rai paeriškia moterims, kurias 
jie myli:

Prancūzas sako/šąyo^mylirna- 
jai: “mano mažas 1 kopūstėlis”, 
arabas?—“mano agurkėlis’’, suo
mis — “man<\ lapeli”r lenkas— 
“mano katyte”, lietuvis—mano 
uogele/ tibetietis — “mano ma- - 
žytė kiaulaitė”, anglas — “ma
no mažytė silkelė”.

Žinoma, visa tai kartojama 
prieš vestuves...* * *

JIS NĖRA TOKS . .

APLINKINĖ DOVANA

Viena draugė klausia kitos:
— Ar daug dovanų gavai, miė 

nedarna gimtadienį?
— O. nemažai. Bet labiausiai 

mane nudžiugino Antano dova
na. Jis mano atnešė knygą, ku
rią aš prieš kiek laiko buvau 
paskolinus Jurgiui.

Ponia išmetinėja tarnaitei:
— Tavo numylėtinis yra la

bai netaupus.
— Priešingai, ponia. Kaip tik 

jis įeina i mano kambarį, tuo
jau užgęsina šviesą.

*

grožis nyksta, 
vargas visada

B. Prūsas

* *
Meilė praeina, 

tiktai darbas ir

NATIONAL OSTEOPATH!C MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 1980 BECAUSE.. .

SENA DAINA

žinai, berneli,

Good Health Habits. Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

sar- <

HEAKT AXD 
ean rrdncr ttr 
to ycujr Heart

-akfts started earlv fti ebOdbeod tts IIM)? Heart Ford Crir 
irt attack is later life, according cnm mum tirs throng Ir b]

U ■----- ■i~; r; - v ' •. - v - .. ,:a • • • - ' jbH/ nv prop-

Ar 
Kuriuo keliu joti, 
Prie kurių vartelių 
Žirgeliui sustoti?

— Josiu, kur darželis 
Tvorele aptvertas, 
Aukštojo dvarelio 
Langelis pravertas.

josiu, kur 
Geltonom 
Raudonais 
Mėlynoms

mergelė 
kaselėms, 
veideliais.
akelėms...

Josiu. kur rūtelės 
Daržely žaliuoja, 
Kur puna mergelė 
Daineles dainuoja.

Cage Medical School, pataria 
naudoti naujai išrastą vaistą 

’Elavil tiems, kurie dažnai pa
junta galvos užpapkalinėje da- 
fjrie skausmą i

neturi didelės • įCaJus chroniš
kuose gafVos skaudėjimuose, 

► bet akinių patikrinisnas esą> 
reikalingas. Sportas ir pasi- 
mankštinimas dažnai gali padė-

Patyręs Medikas

k DOCTORS OF OSTEOPATHY 
f D.O/S, ARE THE FASTEST 

GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

f) FOUNDATION STUDY 
V PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING

PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT. ‘

$-©.'S PRACTICE t 
HOLISTIC MEDICINE.
TREATING the 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURE

wn
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VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO 4V5*

parapijos kieme besišnekučiuo
jančios publikos tarpe paskleidė 
Lietuvių Informacijų Centro 
direktorius Anthony B. Mažei-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS LOS ANGELES

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo (vasario 16, 1918 m.) 
sukakties (64) minėjimas įvyko 
vasario 14 d. Minėjimą rengė 
ALTas, Tautus Fondas . (VLI-

net pati IAST C. Valdyba ir- 
jos primininkas kartu yra že-; 
mesni už l>et kokj kuopos garbės- 
teismą, jau visai nekalbant apiė’ 
aukščiausią LŠST Sąjungos Gar - 
bės Teismą, kurių galias ir “spe-- 
cifines pareigas” irgi panagrinė
sime. Jei pati LŠST-C. Vakiyba- 

__ ______ _____ ____________  !su jos pirmininku negali suma-
; sija surašė keturių puslapių Sta-! žinti ar panaikinti paprasto da- 
I tūlo Projektą, pridėjo savo ko ■ linio valdybos paskirtos baus, 
j mentarus — rekomendacijas ir! mės, o Sąjungos Garbės Teis-i 
i išsiuntinėjo visiems daliniams,! mus, kaip aukštesnė apeliacinė

rus pirmąjį, yra L&SF Centro 
valdybos nariai, todėl turėtų at
rodyti, kad jie privalo žinoti, ką 
jie daro, ką jie nori keisti ir kd 
jie siekia įnešti naujo į keičia 
mą LšST Statutą, kuris buvo 
naudojamas nuo 1957 metų, o 

i kiek pakeitus ir papildžius 1968 
m tais, iki šiol, ši Statuto Komi-

/i'

Gen. konsulas Vytautas Čekanauskas

Pagrindiniu kalbėto u buvo 
ją lydint skaitlin- .. <*;jcagCS atvykęs prof. dr. K.

Ė. Ingis/kurio kalba “Naujieno
se” bus spausdinama atskirai, 
iš isai — pažodžiui. Kalba api
ma net 13 mašinėle rašytų pus- 

L jokių 
su 4 tos kalbos ištraukų ar užuomi- 

soltste J. (^ekanauskiene. i Ėringio kalbos, labai
Po pamaldų — kavutės pus-: atidžiai klausėsi gausi didelę sa- 

valandis parapijos apatinėje sa- pripildžiusi publika, kū
lėje ir pasižmonėjimas parapi- nelabai jaukiai nuteikė ko
jos kieme gausioje publikoje, 
kol pagaliau atėjo laikas pereiti 
kiton gatvės pusėn ir tik “apie 

j kampą” į Marshall High School 
salę, kurioje buvo pagrindinė 

. Qa 
programa praėjo ‘ labai sklan
džiai, užėmė, rodos, vos'nepil-( sita5kęs r.einiku...

vėliavos — ;
gam būriui uniformuotų šių-: 
lių. Iškilmingos pamaldos baž
nyčioje — su prel. J. Kučingio 
pamokslu ir mišių atnašavimu,'

Kas) ir JAV Lietuvių Bendruo- , giedant parapijos chorui (muz- Įap:Uj j^lto čia nedarau 
ben- . Br. Budriūno vadovybėje)menės Vakarų apygarda 

dru sutarimu, kaip tai jau yra 
daroma pastaraisiais metais. 
Bendruomenei (iš viso Ameri
koje) pradėjus bautis į ALTo 
aukų. Vasario 16-tosois minėji
mo pioga, rinkimą — čia Los 
Angeles labai taikiu būdu sutar
ta ir ruošiama, bei.aukos ren
kama (pagal aukotojo valią) vi
sų trijų minėtų veiksnių/jfego- ’minėjimo programos dalis.

instancija, turi teisę tokią baus
mę ir sumažinti, ir padidinti, ir 

' visai nuimti, tad aiškiai mato-

riję” sako- 
“darban/ 

aukų rinki-

liais atvej.ąis. ką; “su pasavo’' 
mikrofonas ir salės gilumoje te 
dintys tais momentais vai giri 
gaglėjo pagauti prelegento bal- 
bą. Nieko č:a kaltinti negalina 
— tai Tenos ir didelės salės tech 
niško įre^pimo “prajovas’, pa-

nas dvi valandas ir dėlto vis- • Pereinant j meninės progra- 
kam pasibaigus —girdėjosi pub- mos —trumpą kalbą į pub
likoje pasitenkinimo balsų, ne 
tik dėl programos, laiko, bet ir 
turinio. Minėjimą - programą 
pradėjo ALTo pirmininkas F. '

liką kreipėsi VLIKo — Tautos 
Fondo atstovas Albinas Marke- i 
vičius. ragindamas aukoti Tau
tos Fondui. Tolimesnei progra- 

Masartis, 'pakvietęs solistą A. ! maį — meno dalies pravedimui, 
Polikaitį 
himną, po

sugiedoti Amerikos _ pirmininkas F. Masaitis pakv;e- ;
ko sekė kun. dr. V.; tė Jurkūnaitę - V:tkieuę. Prieš ’ 

Bartuškos invokacija (prel. J. į tai dar Los Angeles Liet. Ben- į 
Kučingis į minėjimą atvyko t druomenės pirmininkė D. Viz- i 
kiek vėliau)- Toliau sekė Lietu-'j girdienė paskelbė sąrašą stam- j • 
vos kariuomenės savanorių-kū- ! biausių aukotojų Lietuvos lais- J 
rėjų pagerbimas, paskelbiant jų ! vinimo darbams paremti, kurių 
pavardes (rodos 12), iš kurių | pačioje pirmoje vietoje

\ Kr. d susipažintų ir pasisakytų.
Peržiūrėjęs tuos 4 puslapius,

i tučtuojau supratau, ko šie 5 pa .
įsirašė šauliu vadovai siekia ir' me> kad Sąjungos Garbės Teig- 
Į dėl ko jie taip perša šj savo nau į"s turi kur kas aukštesnes ga- 
!ją ir “pagerintą” Statuto pro. Has ir pareigas, negu visa Cent-' 
j jekta. Mat, jiems nepatinka, kad i10 Valdyba. . _ „
■ šauliu c'rganizacijoje yra garbės I)ar to neSana- nes LŠ$T ‘>ta‘ 
teismai, todėl pakeitė arba iš vi-1tuto 177‘tas nuostatas aišfaar 
so bando išbraukti tuos nuosla-! nurodo- kad ^ST Antrinių Or-.

Įtus, kur kalbama apie garbės’«an^ Pa^^nai gali būb teisia- 
is, nes jie, girdi, esą visai 

įgi. Norėdami kuo efek 
piršti ’šauliams ir sau 
‘pagerintą” statutą, jie 

projekte net šitaip nusira- 
uarbės Teismas neturį jo- 
pccifinių pareigų ar galios 

atlieka lik dublikaviniu į 
dalinių ir Centro valdy-

I so:■ k:ų;!r jis Į darbą bos”.

rnis. Kai kas sako, kad tai esąs 
pavyzdys visai Amerikai, bet 
taip pat kai kas sako, kad — 
neš Viskam yra mažių mažiau
siai dvi pažiūros... Pavyzdys yra 
tiems, kurie', (pritaria Bendruo
menės brovimuisi į ALTo au
kų rinkimo ,sritį, gi 
tie, kurie i tokiam 
veikimui (išimtinai 
me) nepritaria. '

Minėjimas čia, Los Angeles, 
prasidėjo jau kiek anksčiau, ne
gu vasario 14 dienai numatyta 
ir paskelbta programa. Būtent, 
jau vasario 6 d. lietuviškos radi
jo valandėlės programoje mi
nėjimo reikalu kalbėjo 
skyriaus pirmininkas F. Masai- ’ 
t/s, Tautos Fondo atstovu A- 
Markevičius ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų Apygar
dos pirmininkas R. Dabšys. Se
kantį šeštadienį, minėjimo . iš
vakarėse vėl tos valandėlės pro 
gramo j e kalbėjo Lietuvos gene
ralinis konsulas inž. Vyt. Čeka
nauskas ir jau čia iš Čikagos at
vykęs (ALTo pakviestas) prof, 
dr.K.Ermpz5.Minėjimo dieną,va-y 
sario 14, iškilmės prasidėjo Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
kieme vėliavų (JAV ir Lietuvos) 
pakėlimu — dalyvaujant lietu
viškų organizacijų atstovams su 
savo vėliavomis.
zentacija čia buvo prie šaulių minėjimo pradžią, labai gausiai tautiniais drabužiais. Puiku. So-

Kučingis

buvo

KLAUDIJUS PUMPUTIS

ŠAULIŲ REIKALAIS

ŠAULIAI YRAALTb j penki dalyvavo minėjime ir ; stambiausias aukotojas J. ir E. 
; jiems birutietės prisegė po gė- j Sinkiai iš' Santa Monika. Cal., 

lę. Sakė Lietuvos gen. garbės ! aukoję vieną tūkstantį ir pen- ■ 
konsulo inž. Vyt Čekanausko ir j kiasdešim dol.,- Kaip vėliau pa ' 
Latvijos, Estijos ir Pavergtų ; tyrėme, E. ir Ji Sinkiai savo au . 
Tautų Komiteto pirmininkas(len . ką skyrė šitaip: tūkstantį dol. ” 
kas) pristatymas ir , jų trumpos ‘ Tautos Fondui ir penkiasdešimt 
kalbos, Gėn. konsulas V. Čeką- Į:dolerįų ALTui. Iš viso šia proga 
nauskas perskaitė Valstybės; surinkta ; virš 12,000 dolerių,- 
Sekretorius A. Haig raštą ■ nors tai dar ir ne galutinas su- Į 
Lietuvos pasiuntiniui dr. S.BaČ-; skaičiavimas. Apytikriu apskai- 
kiui, kuris nedaug kuo (turinio čiavimu, aukų gausumo atveju, 
atžvilgiu) skiriasi:? nuo iki. šiol I pirmaują Tautos Fondas su 5,- 
daug metų gautų' State Dep-to 750 dol.,' ALTas — 3.500 dol. ir 
raštų tomis (Vasario 16) pro- j Bendruomenės su 3,270 dol. I 
gomis. lo A. Haig’o rašto dr. S. į Meninėje dalyje — pirmiau- i 
Baškiui adresuoto “Dr. S. A.1 šiai išėjo jauna solistė Vita Po- 
Backis, Charge d’Affaires of Li- ' likaitytė, akomponavo Raimon- ! . . .

Gausi repre- Į thuania” — kopijų, dar prieš da Apeikytė. Abi pasipuošusios ' liste Padamav° 3 dainas- kūnas 
- -- - _ - - r publika priėmė labai gausiais ir

.. 'garsiais plo'imais. Po to sekė
_ y į taip pat spalvingais tautiniais

’ drabužiais pasipuošęs <{Spindu- 
lio?9- jaunimas, puikiai sušokęs 
porą tautinių šokių Jaunimo 
tautiniams šokiams akordeonu 
grojo Linas Polikaitis. Šokiai 
sušokti labai darniai — paliko 
gerą įspūdi.

Meninės programos dalies pabai 
gai vyrų kvartetas (R. Dabšys, 
R. Polikaitis. Br. Seliukas ir E. 
Jarasūnas) garsiai ir gerai pa
dainavo keturias dainas, akom
panuojant vėl R. Apeikytei. 
Kaip ir solistė, paskui šokantis

Būdamas senas Naujienų skai- 
t tytojas ir rėmėjas, o taip pat 
ilgametis' šaulvs, s:ku Naujie- savo au- i , v .. . . . ,nese saulių temomis pasirodan
čius straipsnius ir skelbiamus 
raštus. Nuoširdžiai sveikinu ir 
dėkoju už tai šio dienraščio re
dakcijai, kad šiuo atlieka mllži- 

’ nišką informacinį darbą ir pade
da šauliams ir šaulėms orien
tuotis, >kas mūsų organk 
zacijoje. Ypač visa tai yra svar
bu tiems nariams ir narėms, ku- 
rie gyvena' tolimuose miestuose 

“Dr. S. A.1 šiai išėjo jauna solistė Vita Po-

KVIEČIAME | NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

5 Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street Evergreen Park, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI . i 

f 

■ • VAKARIENE IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

». BANKETĄ RUOŠIA

' " Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

p*’ arba telefonu 421-6100

gal gerai ir nėra iki šiol

KLAIDINAMI

j mi ne žemesnio teisino, bet. Są- ’ 
jungos Garbės Teisinas j no's gali 
teisti ir bausti, ir tie.sprendimai/ 

I yra galutiniai.
Ypatingas galias IJ>ST Garbės 

Teismui suteikia Statutas savo 
181-nie paragrafe, kur yra pa
sakyta, kad ne LŠST Centro Val
dyba ir ne C.V. pirmininkas aiš-* 
kiną LšST Statutą ir daro rei
kalingas Interpretacijas, bet tai 
atlieka tik Sąjungos Garbės 
Teismas, kurio interpretacijos 
ir patvarkymai yra visiems na-

• a • * V • Vriams, o ne tik žemesniems šau
liams, privalomi.

Todėl toks tų 5-ių Statuto Ko
misijos Narių: pasisakymas apie 
Garbės Teismų galias ir parei
gas yra paprastas mūsų narių 
klaidinimas klastingai^ nuteikti

Kas
perpratęs LšST Statuto potvar
kius, bet tie 5 šaulių vadovai 
puikiai žino, kad iki šiol LŠST 
Statulas mūsų šauliu organiza 

■
- cijoje garbės teismams yra su
teikęs kaip tik svarbias ir ypa-

ar kraštuose. Dėl kai kurių dantingas — specifines pareigas ir 
bar vykstančių reiškinių ir aš teises, kurios yra daug aukšte*' 
norėčiau pasisakytų

Neseniai susipažinau su LšST j arba jr Centrd Valdybų. Pavyz j jUOs prieš garbės teismus. 
Statuto pakeitimo projektų. Mat,t įžiui, jei kuopos pirmininkas su Y "J__  _ Y
dabartinė vadovybė yra pasine-j kuopos valdyba nubaudžia savo tysime, kaip toji Komisij_____
susi pakeisti dabar naudojamą ^kuopos narį, o tas, jausdamas rašo dar gražiau savo paskleis 
Statutą nauju. Tam 3ra sudarv^ esąs nekaltu ir apskundžia tą tame projekte, siūlydama visiš- 
ta Statuto Komisija, kurio’n įeina nubaudimą savo kuopos garbės kai išmesti šaulių garbės teismų 
šie asmenys: P. Petrušaitis pir- > teismui, tai tdks dalinio garbės reikalingumą, dar šitaip juodu 
mininkas; VL. Išganaitis — .. . .^ . _ _
pirm., E. Vengianskas — 
A. Budreckas ir J. Mackonis 
nariai.

nės ir svarbesnės, negu dalinių

Tačiau eikime toliau ir pama
la nusi

Statutą nauju. Tam yra sudary-'esas nekaltu ir apskundžia ta tame projekte, siūlydama visiš-

v’cc- Į teismas, išnagrinėjęs bylą ir ra- ; 
sekf-rdęs tą narį nekaltu, turi galią teismų nebuvo ir NepriJdauso- 

— j tą bausmę panaikinti ir tą nu-'
1 aigi, beveik visi, išsky- baustą narį išteisinti. Reiškia, 

kuopoje garbės teismas yra tei- j amerikiečių organizacijose”, 
sinėje srityje aukštesnis už tos; O ar daugelis žino ir susigau- 
pačios kuopos pirmininką ir už dė, kad čia skleidžiamas grynas 

vyrų kvartetas publikos buvo visą tos kuopos valdybą.
Eikime toliau: LšST Statuto priklausomoje Lietuvoje šaulių

I ° J'' ’

. ------- ------------ : “LšST j mus nuo pat įsisteigimo, nuo pat
CV negali sumažinti ar panaij Nepriklausomybės kovų •metų 
kinti dalinio valdybos paskirtą iki pat lasivės netekimo- dienų", 
bausmę”. Tad pergalvokite gę- kuomet sovietai uždarė, Šaulių' 
rai, kur teisių reikaluose stiivj Sąjungą. Apie Šaulių Sąjungos' 
visa LŠST Centro Valdyba it i Lietuvoje buvusius garbės'teis- ' 
kart u jos pirmininkas. Kaip tik j mus daug medžiagos gahma ras- 
iš šio pacituoto 71-mo paragra- ti istorijos daktaro Jono Matuso. 
fo matosi, kad teisių klausimuo- (Nukelta į penktą puslapį)

ant balto' rašo: “Be to, garbės

mos. Lietuvos šaulių Sąjungoje; 
taip pat jų. nėra ir šio krašto,

jaunimas “Spindulio”, taip ir
prasimanymas ir .melas, nes Ne-'

priimtas labai šiltai.
Visa programa praėjo labai /1-me paragrafe, 16 pusi., yra ’ Sąjunga turėjo savo garbės teis-

sklandžiai, taip, kad publika šį; toks aiškus nuostatas: 
kartą tikrai buvo patenkinta ir 
programos turiniu ir laiko at
žvilgiu.

Renginio pabaigai—JAV Lie
tuvių Bendruomenės Vakarų 
Apygardos pirmininkas R. Dab
šys padėkojo garbės svečiams ir 
publikai už atsilaikymą ir ragi
no ir toliau neapleisti Lietuvos 
laisvinimo pastangų,jas remiant 
aukomis.

Renginys užbaigtas himnu — 
giedant visai publikai.

S SIUNTINIAI I LIETUVA
J MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ
J 2608 West 69th St, Chicago, Di. 60629 ♦ TeL 925-2787 Ž

X . . uf Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių. 
f i MARDA NOREIRIENi CS ž

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITekATURA. lietuvių literatures, meno fr mokslo 

1254 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincą 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir. V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkžtelės Ir A. Varno - 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

9 DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, ralytojos Ir tan« 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų ‘

j Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoj&n-

V. V A L A N T I N A 3

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, IH. 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71 st St, Chicago, Hl

• rSTXSTINGAI lAPUJXtXT RKCETT AJ • FANNTK MAY &AV 
DtTMYNAI • K ASM a’i LAOS EEKWEXYS

Atdara šiokiadieniais nuo

gdfcraadlenlAli nuo ? vai ryto iki 8:30 vai vi

Q, KDHU&AN. BA, Registruotąjį vaWtininkaa

! tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durtmenirni* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2. ’

q VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V ENEMAS, Antano Rūke apraiy., ., 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauso 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. | ?

e LTETUVUKASTS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamaferugke 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr " 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomus kiekvienam 
lietuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama f’ 
vittfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina K5.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, ralytojos Petronėlės OrlntaltėS ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 33. ' ' •

9 JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprM- 
taa ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio JaAinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
zija. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapiu, kainuoja 86.

9 SATX KINIS NO V KLĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Vakinta 
vertimas. 200 pat knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaliu 12.

AnygoS jaunamos Naujienos, 173® So. Hxlifed St, Chlcajrv 
IE 10608, Ųfcakani pridėt! UfaddcraA,
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekruadienigg, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vsL

komunittatns, Ui Sovietų ginkluotos pajėgom būtų nepa
jėgusios prasiveržti į Vakarus.

Pažindami Sovietų karius ir juos sekančius čekis
tus, traukėme į Vakarus. Patyrę žiaurų jų elgesį, api
plėšimus ir sauvalę, bėgome galimai toliau. Pažinome 
nacius, bet žinojome, kad čekistai yra žymiai aršesni. 
Teko gintis nuo rusų, kurie buvo gavę leidimą veržtis į 
Čekoslovakiją, Lenkiją, Vokietiją ir net Prancūziją lie
tuvių gaudyti, Lietuvos turto grobti Ir veržtis į Vakarus. | 
Laimė, kad prezidentas Truman paklausė Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos ir įsakė gen. Eisenhoweriui neleisti rusams 
gaudyti lietuvių ir vežti juos į “tėvynę”, kaip vežė rusus, 
ukrainiečius, gudus ir gruzinus.

Pasiekėme Vakarų Vokietiją, bet buvome neramūs 
Bėgome galimai toliau į Vakarus, kad tiktai pajėgtume 
pabėgti toliau nuo rusų. Bėgome į Australiją, Naująją 
Zelandiją, Afriką, Pietų Ameriką... Bet pati saugiausia 
mums atrodė Amerika Manėme, kad Amerika vis dėlto 
yra galingiausia, kad pasaulį pavergti pasiryžę rusai 
Amerikos nepasieks.

Bėgdami svajojome, kad laisvasis pasaulis atsigaus, 
atsikvėps, susiorientuos ir pastos kelią stiprėjančiai So
vietų karinei galiai, bet turime'pripažinti, kad apsiri
kome. Komunistų sistemos planuotojai nepajėgė prisi-

Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai.

Kalba apie taiką, bet neša karą
Ką Sovietu ginkluotos pajėgos atnešė nepriklausomai 

Lietuvai, mes visi žinome. Įsiveržusius Į Lietuvą ir už
ėmusios visus svarbesnius apskričių miestus, pastatė tan
kus prie bankų ir žygiavo toliau prie sienos. Joms buvo 
svarbu užimti visas sienas su Vokietija, nieko neleisti Į 
Vakarus, o vėliau atėję čekistai galės susidoroti šu kiek
vienu, kuris gali pasipriešinti nepriklausomą Lietuvą 
“išlaisvinusiems” Sovietų kariams.

Sovietų kariuomenės vadovybė, ambasadorius Pozd- 
niakovas ir Sniečkus tvirtino, kad Sovietų ginkluotos 
pajėgos, įsikūrusios Lietuvoje, padės mažą tautą apsau
goti nuo naeių 'ir vokiečių karinių jėgų. Tuo tarpu So
vietų policija, čekistai ir- rusams -tarnaujantis Sniečkus 
su ‘rašytoju’ Guzevieiuin rankiojo mokytojus, karininkus, 
policijos tarnautojus ir kiekvieną bet kurios. politinės 
partijos veikėją, dėjo Į galvijinius vagonus ir vežė Į Ru
sijos šiaurę.

Žadėjo pastoti kelią vokiečių karinėms jėgoms, bet 
praskridus pirmiems nacių lėktuvams per sieną, Sovietų 
kariuomenės pulkai rankas iškėlė ir pasidavė nelaisvėn, 
o čekistai skubėjo po komunistų partijos narių butus, 
gaudė Įtakingesmus partijos narius, vežė Į sunkvežimius 
ir Ukmergės plentu skubėjo į Rytus. Apie .pasipriešinimą 
naciams lietuviai komunistai ir negalvojo. Jie tiktai drė
bė’’o, kad nepatektų i sukilusių lietuvių arba pirmyn žy
giuojančių vokiečių rankas. Komunistas Cvirka partijos 
bilietą Įkišo Į čiužinį, kad pas jį kišenėje nerastų.

To meto Amerikos ir britų politikams atrodė, kad 
naciai, išžudę šimtus tūkstančių žydų, socialistų demo
kratų, liberalų, čigonų ir kt., yra pavojingesni negu Ru
sijos komunistai. Amerikiečiai vežė rusams maistą, ap
rangą. ginklus, lėktuvus ir transporto laivus, kad tiktai 
pasipriešintų baisiai Hitlerio sudarytai karo masinai. 
Bet vokiečiai pradėjo trauktis tiktai tada, kai gen. Pat- 
tonas, vadovaujamas gen. Eisenhowerio, davė mirtiną 
smūvi vokiečių karo mašinai, pralaužė sieną ir pradėjo 
veržtis į Europa. Jie pasitraukė ne tik iš Vakarų Euro
pos. bet ir iš Kaukazo. Ukrainos ir kitų rusų laikytų 
žemių. Jeigu ne Amerikos pagalba rusus pavergusiems

auginti duonos, nepajėgė pasigaminti drabužių Ir net 
siuvamų pirštelių, bet pajėgė ginkluoti naujas divizijas 
ir veržėsi į Vakarus. Afrikos kolonijas turėjusios vals
tybės atidavė jas vietos gyventojams, bet šie, nepajėgę 
pasipriešinti naujiems pasaulio užkariautojams, pateko 
į sovietinę vergiją ir išnaudojimą.

Bėgome nuo rusų tautą pavergusių komunistų, bė
gome nuo karo, bet karas mus vijosi iš paskos. Rusai, 
mus besivydami, pasiekė Kubą, 90 mylių atstumoje nuo 
Amerikos, ir tiek ten Įsistiprino, kad pajėgė pavergti 
laisvę mylėjusius žmones; prieš diktatorių Batista sukilę 
kubiečiai nepajėgė pasipriešinti rusams. Jie ne tik ap
mokė Kubos jaunimą vartoti sovietinius ginklus, bet pri
vertė Kubos karius vykti į Angolą, Mozambiką, Abisi
niją ir vietos gyventojus pavergti Sovietų ’naudai.

Rusai tuo nesitenkino. Jie apmokytus ginklą var
toti kubiečius siunčia-į Nikaragvą, Gvatemalą-ir Salva
dorą, kad iš ten galėtų pasiekti Ameriką. Pradžioje jie 
bandys izoliuoti JAV nuo Europos ir Pietų Amerikos, 
užkirs kelią į Aziją, o vėliau'bandys veržtis į pačią di
džiausią pasaulio laisvės tvirtovę — Ameriką.

.Yra amerikiečių, kurie tvirtina, kad nereikia padėti 
Salvadoro kariąms gintis nuo’rusų vadovaujamų kubie
čių. Yra žmonių, kurie bendradarbiauja su rusais, juos 
priima, vaišina, savo dirbtuves rodo, pramonės paslaptis 
ne tik rodo, bet ir atiduoda. Pats popiežius mato, kad kai 
kurie jėzuitai išėjo į lankas ir padeda komuftistamš nai
kinti seniausią Amerikos lietuvių spaudą, bet jie nepa
jėgs to padaryti. Amerikoj valdžia Įsakinėja, bet krašto 
gyventojai įsakymus valdžiai duoda.

Nei jie išnaikins laisvą lietuvišką spaudą, nei jie su
griaus lietuviškas organizacijas, nei jie primes savo valią 
Amerikos lietuviams ar visai Amerikai. Amerikoje yra 
žmonių, kurie neleis Brežnevui įkelti koją i pačią Ame
riką. Neįkėlė Čia jos Chruščiovas, noįkels ir Brežnevas. 
Pinigas yra čia galingas, bet pinions ir Amerikoj ne 
viskas. Žmonių pasiryžimas ginti demokratines laisves 
yra galingesnis už viską. Reikia tiktai rarkU" nenuleisti, 
reikia nenustoti vilties, reikia ryžtis tas laisvos ginti 
ne tik Amerikai, bet jas ginti ir pačiai Lietuvai.

Visi esame įsitikinę, kad Lietuva bu” laisva. Visi 
žinome, kad Lietuvos gyventojai nebenorės nacių ar ko-

M. GELžINIS

ISTORINIS PATIKSLINIMAS
(Tęsinys)

7. Visi krašto gyventojai 
kviečiami užsilaikyti ra-, 
mybėje, urėdinitikai ir tar
nautojai privalo pasilikti 
savo vietose ir toliau? savo 
pareigas atlikti, Urėdinin- 
kanis, tarnautojams ir dar
bininkams algos ir darbas 
bus užmokama prisilaikant 
aukso valiutos.

8. Idant Klaipėdos krašte ra
mumą išlaikius, gyvento
jus, jų-gyyj-bę> ir turtą ap- 

' saugojus nuo užpuolimų,
plėšimų ir ’visokių pavojų, 

© taipjau, -kad nuo viduji
nių neprietelių apsisaugo
jus, visame krašte skelbia
me išimties stovį su visom 
pasekmėm.

9. Išimties Stoviui esant visa
me krašte alkoholiniai ’gė
rimai pardavinėti drau-
džžama.

10. Nusižengusiems prieš mū
sų zokanūs ir paliepimus, 
prie Krašto Driketorijos 
yra sudaromas Vyriausias 
Išimties Teismas.

ti. Visi, kurie ramybę krašte 
ardys, kurie naikins telę-
fdttus, tiltus ir kitą krašto 
turtą ir priešinsis naujos 
valdžios paliepimams, bus 
atiduodami į Išimties Teis
mą ir baudžiami sunkių 
darbų kalėjimu (Cuktūžė) 
nuo 3 mėnesių iki gyvos 
galvos, o ūž sunkesnius 
prasikaltimus bus mirties 
bausme baudžiami.

12. Mes šitą didį darbą atlie
kam vardan teisybės, dėl 
gyventojų .gerovės ir geres
nės mūsų krašto ateities. 
Visus, kam Tūpi' ganto jo 
krašte laimė, kviečiame į 
bendrą talką ir Visagalis 
Dievas, šitame mūsų visų 
darbe tebūnie mūsų pa
galba.

Ši? Manifestas duotas Šilutėje, 
1923 m. sausio ( Januario) 9 d. 
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 

Gelbėjimo Komiteto
Pirmininkas Martynas Jankus, 
Sekretorius Vilius šaulinskis.'’

Toks tai Gelbėjimo Komiteto

munistų. Užsienin atvažiavę lietuviai atgena. Jie ne
norės būti nerinktų vadų pastumdėliais, bet bus laisvi,, 
savarankiški piliečiai, save gerbia lietuviai.

Brežnevas nedrįsta pats kelti kojos į Vidurio Ame
riką. Jo koja jau labai nestipri, be to — trumpa. Nei jis 
Salvadoro pavergs, nei Castro ten vietos gyventojus visą 
laiką žudys. Ten jau tsovi Amerikos karo laivai. Grižo 
Chruščiovo karo laivai nuo Kubos krantų, grįš jie ir nuo 
Salvadoro. Amerika yra laisva iV bus laisva. Neapsiriki
me tie, kurie ją pasirinkome. Tiktai Amerikoje būdami, 
neniekinkime jos ir nesižavėkime sovietine sistema,

Manifestas.

Klaipėdos sukilimo idėja ne
gimė Kaune, bet Klaipėdoje, čia 
iŠ Anlto paša ulinio karo grįžę ir 
jaunatvišku užsidegimu gyvenę 
klaipėdiškiai, kaip Brūvelaitis, 
Vanagaitis, ‘Simonaitis, šaulins- 
kis, Bbrchertaš, broliai Bajorai
čiai, Lacytiš, Vėsols ir kiti vei
kiai įžiūrėjo,, kad tik jėga tega
lima veikiai pašalinti Frėištatb . 
renginį. BrUvelaitis buvo bestei
giąs slaptą karišką organizaciją 
iš vielos .jaunimo . (žiūrėk V. 
Bakūnaš, Naujienos, 1973-11-13 
d. Pastabos iš tolo). Su savo idė
ja ir planaife klaipėdiškiai supa
žindino į Klaipėda •atkeltą Lie
tuvos kansūįį .Ąniėri^crs lietuvį 
p? žilių, kuris juos imvežė:’į Kau
ną ir rado šaulių sąjungos pri
tarime -ir išrūpino jOs. paramą 
dabar bendrai rengiamam suki
limui. .

• į * * -
Kuomet mibstaS ir kramtos 

buvo tvirtai sukilėlių rankose, 
tūomet' Gelbėjimo Komitetas 
sukvietė savo narių atstovus ir 
lietuviškų kultūrinių bei . eko
nominių organizacijų vedėjus į 
Šilutę. Šito susirinkimo proto- 

ir J. Vanagaičio kalbą de- 
d&rte ištisai:

(Bus daugiau)

— Vakarų diplomatai prane
ša, kad praeitą savaitę afganis
taniečiai nušovė SdVietų gene
rolą F. L. Skodčenką ir kelis 
kitus Sovietų karininkus. Praei
tą mėnesi nukrito vienas Sovie
tų malūnsparnis ir. užmušė ja
me buvusius Sovietų karius.

— Trečiadienį aukso uncijl 
kainavo. $363.

AXDRIVS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Alcatraz sala dabar yra Golden Gate 
National Recreation Area. Anksčiau čia buvo 
gūdus kalėjimas, o dabar pavirto dviejų valan
dų išvyka laivu iš uosto. Deja, ir dabar atvykę 
ekskursantai nelaikomi čia laisvi, nes yra vado
vų vedžiojami ir varžomi. Vadovai parodo niū
rias kameras, kuriose sėdėja garsūs plėšikai ir 
ganksteriai, kaip Al Capone, Machine Gun Kelly 
ir kiti padugnių gailių vadai. Si “uola” buvo 
vienas balsiausių kalimų, nes iŠ Čia pabėgti bū
davo beveik neįmanoma. Taip pat parodoma kur 
prieš kelis metus indėnai buvo įsirengę savo bu
veinę, kai jie buvo užėmę salą, jau kalėjimą pa
naikinus, atkreipimui dėmesio Į jų istorinius 
skundus ir reikalavimus.

Ekskursiniai laivai į Alcatraz ir kitas San 
Francisco salas užsakomi Nr. 43 prieplaukoje 
mažiausia vieną savaitę prieš.

GARSUSIS GOLDEN GATE TILTAS
Golden Gate tiltas jungia San Francisco Jid- 
t: ra likusia šiaurine Kalifornija. GreiCke- 

iis 101 ę.-h ’ toliau j šiaurę, ligi pat Kanados pa
dienio. kur. :,'Lietęs Olympic National parką, 
jnriba’grt pi ic Washingtono valstijos sostinės 

ris.- Tiito jatyba parbaigė 1937 metais. I

Golden Gate tiltas yra vienas ilgiausių kabančių 
tiltų. Jo ilgis 8,981 pėda, lanko (arkos) ilgis — 
4.200 pėdų. Dū masyvūs tilto bokštai yra aukš
čiausi pasaulyje tilto bokštai, iškilę 740 pėdas 
virš vandens paviršiaus. Tarpas nuo vandens pa
viršiaus ligi tilto apačios yra 220 pėdų, kas lei- 
net ir didžiausiems vandenynų garlaiviams ne
kliudomai praplaukti po tiltu.

Deja, šį tiltą pasirinko mėgiama mirties 
Vieta Savižudžiai. Jau daug žmonių atėmė sau 
gyvybes, nušokdami nuo Golden Gate tilto į van
denyną. Kūnui vis greityn krintant žemyn 220 
pėdų ir atsimušus į vandens paviršių, tarytum į 
kokį kietą paviršių, mirtis neišvengiama. Bet bū
davo atvejų, kada vienas kitas savižudis laimin
gai parardavo į vandenį ir iškildavo neužsimu- 
šęs. Tačiau smarkiai krintant pasineriama giliai 
į vandenį ir nebeįmanoma greit iškilti į pavir
šių, kas galutinai ir pribaigia...

Prieš keletą metų lankantis San Franciske, 
teko patirti ,jog dienų prieš atvykstant, nuo tilto 
nušoko porelė, prieš tai atsisveikinimui pasibu
čiavę. Už naudojimąsi tiltu, važiuojant iš pietų 
į šiaurę (iš San Francisco), nieko nemokama, o 
keliaujant iš šiaurės į San Francisco, pietiniame 
tilto gale sumokamas 60 centų mokestis. Kiti San 
Francisco pusiasalio tiltai taip pat ima mokes
čius, tačiau visoje Kalifornijoje greitkeliai yra 
nemokami, dėl to ir vadinami freeway.

KITI SAN FRANCISCO ĮDOMUMAI

Kai kurios San Francisco miesto dalys įdo
mios savo praeitimi, kokia nors istorija ar net 
savo prigimtimi. Nob Hill, pavyzdžiui, šalia Hunt
ington parkelio, yra rajonas, kuriame antroje 

Į devynioliktojo šimtmečio dalyje susikrovę turtų 
j žmonės būvi) pasistatę prabangius namus ir vi
las. Tai įvairių geležinkelio magnatų ir iš aukso 
kasyklų pralobusių namai. Dabar čia stūkso liuk- 

j susiniai daugiabučiai pastatai ir viešbučiai. Ant 
kalnelio tebestovi viena seniausių episkopalų ka
tedrų, Grace Cathedral, statyta 1863 metais.

Viena keisčiausių San Francisco gatvių yra 
I Lombard gatvės nedidelė dalis, vienas blokas, 
tarpe Hyde ir Leavenworth gatvių, -šis blokas 
laikomas ‘‘kreiviausią trumpa gatve pasauly’'. Tik 
vieno bloko tarpsnyje ši gatvelė turi eilę vingių, 
kol 40 laipsnių statumo šlaitu nusileidžia ir išsi
tiesia.

Iš spaudos žinomas Ripley’s Believe-It-Qr- 
Not keistumų muziejus yra WleliermMi's Wharf 
rajone. Muziejus turi keistų ir neįprastų daiktų 
kolekciją.

San Francisco-Oakland įlankos tiltas sutei
kia vandens ploto atskirtiems miestų gyvento
jams progos susisiekti. Tiltas atidengtas judėji
mui 1936 metais ir jo statyba-kainavo mi
lijonų. Aštunti i ų ir ketvirtadalio mylių ilgio iš 
viso, įskaitant abipus privažiavimus, ir 4(4 my
lios tiesiasi Virš vandens paviršiaus. Po šiuo tiltu 

I taip pat gali praplaukti dideli laivai. Tiltas eina 

per Yerba Buena salą ir čia pravažiuojama tu
neliu.

Yerba Buena salą dabar užėmė karinės įstai
gos. Žmogaus padarytu pylimu nuo šios salos eina 
kelias į dirbtinę Treasure Island,-kuri taip pat 
skirta kariniams reikalams. "Tarp kitko, Yerba 
Buena buvo pirmasis dabartinio San Francisco 
miesto vardas (El Paraje deYerba Buena), nes 
pusiaukelyje tarp Presidio ir misijos augo “ge
roji žole* — mėtos — ir iki 1835 metų miestelis 
turėjo mažiau 100 gyventojų. Tik atradus Kali
fornijoje aukso, padaugėjo miestelyje žmonių ir 
greit jis išaugo į 10,000 gyventojų miestą. Ne
ramiais vigilantų laikais miestasr jau buvo vadi
namas dabartiniu San Francisco vardu.

Mount Davidson, pusiasalio viduryje, turįs 
925 pėdų aukštį, yra aukščiausia viršūnė visame 
San Francisco pusisalyje. Velykų rytą čia įvyksta 
specialios pamaldus, panašios į Hollywood Bowk 
San Francisco pietvakarių kampe yra didokas 
Merced ežeras, naudojamas sportui, šaudymui ir 
golfui apylinkėse. •

(Bus daugiau)

pats skaityk m Kinn wapaoimx 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS’*



R. VILIAUS *

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

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

liM įHiiHi’

ŠAULIŲ REIKALAI
(Atkelta iš 3čio puslapio) buvo platinama išeivijoj}.

I Tėję šaulių istorijoje randame 
daug aprašymų apie rinktus šau-

pai prieš Lietuves laisvės pra- 
.ad.au.

Randame, kad net 1919 metų pa
baigoje, vos tik SauKams bes įku
riant, j Kaune miesto kaulių

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

Wo»*«wrtr Cvunmunuy giialL* 
M«4lcut«* airoktoriua

19M 8. MonAolm RA, Woctcteomr, h.
V ALANDUS: 8 8 darbo diewiua u

p j u ■‘M-Bt.es.’ spaustuvė
je, Sydhijųfe, Austrafijoje 1966 
ine.ais it lokiui būdu savo laiku

buvo išrinkti: teuinnikas R. Ski
piti, rašytojas A. Vienuolis Žu
kauskas ir B. Kuodahs. Kuomet 
jau Lietuvos šauliai geriau susi- 
vTgaaizavo, jie 1920 m. birželio 
mėn. 27-29 dienomis sušaukė 
patį pirmąjį savo visuo&iį Su
važiavimą, kur į S-gos Garbės 
Teismą išrinko: kanauninką ra-

TW.I M2-17X7 irt* 5«2-27t$

TEU 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgas.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Wen 103rd Street 

Valandos p&gal susitari irią

gantą, dr. J. šaulį ir rašytoją P. 
šalčių. Dėl vietos stokos nėra 
įruanCma padaryti visus išrašus, 
tačiau ši šaulio istorija Mediją, 
kad Lietuvos Šaulių Sąjunga Į 
nuo pat savo įsikūrimo iki už-

Dr. Jonas F, Mažeika
DJD.S. — dantų gydytojas 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ILL 

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71»t St. TeL 737-5149 

Tikriną aki,r. Pritaiko akining 

ir “contact lenset”.

PETER PAUL ZELVIS
Gyv. St- Joseph, Mich. Ilgus metus gyveno Stickney, Illinois.

Mirė 1952 m. vasario 25 d., sulaukęs 57 metų amžiaus.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. Gimęs Lietuvoj, 

[Panevėžio apskr., Lavenių dvare, Pumpėnų Vaičiuje. Ameri- 
Įkoje išgyveno 39 metus.

Paliko liūdėti: žmona Kazimiera (Zenkevičiūtė), dvi 
[dukterys — Bertha ir Milda, anūkai, brolis Antanas ir sesuo 
[Grasilda su šeimomis Lietuvoje ir daug sūnėnų-bei dukterė- 
Įčių Lietuvoj ir Amerikoj. Velioius buvo tėvas mirusio Algirdo.

Priklausė Chicanos Lietuvių Draugijai ir Telephone 
[Pioneers or America Association,

Ilsėkis ramybėje.
Nuliūdę: žmona, dukterys, giminės.

mus, kurie paprastai bodavo su
daryti iš autoritetingų ir žinomų 
asmenų, k.a.: gen. J. Bulota, 
prof. P. Leonas, J. Paknys, dr. 
K. Grinius, A. Smetona, prof. A. 
Janulaitis, adv. R. Skipitis ir de
šimtys kitų garbingų asmenų, o 
ypač teisininkų.

šiandien, žiūrint jau iš praei
ties, net keista darosi, kad net ir 
po šaulių Sąjungos pertvarky
mo, kuomet š. S-ga buvo perim
ta Krašto Aps. Ministerijos žt 
aion ir gerokai sukarinta, vis- 
vien garbės teismai nebuvo pa
naikinti štai toje šaulių istori
joje minima, kad 1938 m. kovo 
mėn. 12 d. š.-astovų Suvažiavi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

£ U D EIKIS
GAIDAS - DAI MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ IMO ĮSTAIGA

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

Dr. LEONAS SEIBUTIb i

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
Į PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 WEST 63rd STREET " ! 
Valančios: antrad. 1—£ pojiei, -

Ofiso telefonu: 774-2840, 
iečdescijos feUL: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
FL iERtNAS. TaJL 925-B063

Apdraustas parkraustymas 
ja įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3765996

SOPHIE BARČUS
AADUO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studijos 
Marquette Parko.

Vedėja —■ Aldona Douku* 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos AidaT
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Prognmoc vedvfa

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

Visos laidas iš WCEV Moties,

St Peteraborg. Fln, 12 JO vai pp. 
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, nHnočs 60621
TetaL 778-5374

Dalia Juknevičiūtė Mackuvienė Šimoliūnienė

(1935.3.1 Kaunas — 1975.2.25 Detroit)

Algimantas Mackus
(1932.2.11 Pagėgiai — 1964.12.28 Chicago)

Romualdas Juknevičius (1906 Petrapilis—1963 Vilnius)
Jadvyga Juknevičienė (1905 Latvija — 1977 Chicago)

Ir mirtis nebus nugalėta.
Vyrai daugiau negrįš i namus.
Už laiko laikrodžiams plakant 
pulso ritmu, tuščiuos kambariuos 
bus nakčiai klojamos lovos, 
Niekas negrįš, bet visa išnyks, 
duris aklinai uždarys.
Laikas paliksr bet laiko neliks. . .
Ir mirtis nebus nugalėta.

Algimantas Mackus /
' y I '

Saulius šimolianas

me j š. S-gos Garbės Teismą ta
po išrinkti: gen. J. Bulota, teisi
ninkas M. Čepas ir prof. A. Ja
nulaitis. Taigi matome, kaip 
buvo iš tikrųjų, ir matome, kaip 
esame savo vadovų kvailinami.

Visų mūsų šaulių pareiga yra 
daboti, kad tų 5-ių asmenų ban
dymai išmesti iš Statuto garbės 
teismus tik dėl to, kad jie patys 
daugumoje jau- yra patyrę gar
bės teismų sprendimus, yra ne- 
.eįsingi ir klaidinantieji

Be to, jei toji Komisija iške
lia mintį, kad mums nereikia 
garbės teismų dar ir todėl, kad 
ir amerikiečių drganižarijose- jų 
nėra, tai aš siūlyčiau geriau iš
minties semtis ne iš mums vi
sai svetimų' organizacijų, bet 
dėl geresnio ir tinkamesnio pa- 

■ lyginamo, patarčiau ptrisiminlr, 
Į kad beveik visos mūsų — lietu
viškos organizacijos, o ypač tos 
didžiosios, kaip tik turi savo' gar
bės teismus (Ramovėnai, Liet. 
Bendruomenė, ŠALFASS, Liet; 
Skautų S-ga, Gydytojai ir Lt.), 
tik šauliams jie esą nebereika- 
liDgi.

TORTAS Iš OBUOLINĖS 
TYRĖS

Tortui is obuolinės tyrės pa
gaminti reikia paimti 18 sausai
nių (biskvitų), l’/2 arbatinio 

'šaukštelio cinamono, 2 arbati
nius šaukštelius kepinio milte
lių (angliškai vad. baking pow 
der), arbatinio šaukštelio 
druskos, pusę šaukštelio kepi
mo sodos-

Be to, dar reikia paimti pusę 
puoduko sviesto, 1 puoduką cuk 
raus, 2 kiaušinius, 1 puoduką tir 
stos obuolių tyrės košės, ketvir 
tadalį puoduko rūkščios grie- r 

| tinės, vieną puoduką razinkų 
smulkiai supiaūstųtų, be kau
liukų.

Pirmoje eile j c reikta sugrūs- 
I sausainius labai smulkiai, prie 

jų pridėti cinamoną, kepimo 
miltelius, druską ir sodą.

Vėliau išsukti sviestą su cuk
rumi, sumaišyti su nurodyta 
kiaušinių kiekio mase/ Toliau 
riską vėl gerai išsukti ir sudė- 

, ti obuolių košę su grietine. Pa
baigoje

Tada supilti masę į paruoštą

sudėti razinkas.

(i»dą). Kepti reikia prie 360— 
375 laipsnių šilumo apie 45 — 
50 minučių.

NAUDINGI PATARIMAI
Kramtykime su uždaromis 

lupomis.
Negerkime skysčio, kai burna 

i pilna maisto. ,
Nekalbėkime' kramtydami mai-

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

fKUV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

H/ 2533 W. 71st Street 
B f 1410 So. 50th Ave., Cicero 
H? " Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMfiULANSG 

patarnavimai

TURIMI 

KOPLYČIAS 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

^Alcagoa
Uetuvių
Aidotuvių 

iHrektorių

STEPONAS C. LACK IK SUNŪS 
(LACKAWIC3u ,

44Z4 VYE&'i STREE'l Kl*«ptit>hc /-IZlė
cXKM SVUTHWES1’ HIGHWAY, fLw Wlu, HL 774 4AU

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
Tel: 652-5245

W54 So. HALSTED STREET TeL IAr<U 7-l>u

BUTKUS - VASAITIS
i Are» Cicero, HL TeL: OLympic Z-1M4

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfąyetU 1-3571

*

GEORGE F. RUDMINAS
#316 So. UTUANICA AVĖ. Tel: YArd« 7-11S8 -11>|

Nesiek - ■■ . . ........._____________ ............................. ...........
paprašykime, te»d kitts
paduotų 6 — Naujienos, Chicago. 8, Hl Thursday, February 25,



DETROITO NAUJIENOSMISIJASVARBI

Juozas Juskėnas

LIUCIJA

romantinę trijų veiksmų operą

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

P. MEDAS. 4059 Archer Aymkm, 
Chicase, III. 60632. Tel. YA 7-598t

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* ir šildymas)

GINTARAS NAUDOTAS
ĮVAIRIEMS TIKSLAMS

WINTER 
OVERCOAT.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

šiomis dienomis Detroite lan
kėsi svečias iš Floridos — Ste-

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Laikrodžiai tr brangenybė
Pardavimai ir Taisymas 
2646 West tWi Street 
Tai. R E public 7-1941

Don i Go Out Without lt

Notary Public
INCOME TAX SERVICE ’

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

šymai ir kitokie blankai.

Stspas Lungys su artimu draugu saulėtoje Floridoje 
(E. Lungienės nuotrauka)

išmokėlo daugis-; tarp AŠTUONIS MILIJONUS doleri*

TAUPYMO BENDROVEI reikalinga 
TARNAUTOJA (TELLER) pilnam lai

kui, su patyrimu ar be jo.
Skambinti 254-4470

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, siunčiant čekį 
Lithuanian Opera Co., Inc., pavadinimu.

Mokslininkai linkę manyti, 
jog pirmutinės gyvybės formos 
mūsų žemėje pasirodė prieš tre
jetą bilijonų metų.

Chicaęos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos metinis nariy susirinkimas įvyks 
penktadienį, vasario 26 d., 6 vai. vak., 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 th St Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti ir jau laikas 
užsimokėti nario duoklę.

E. Strungys

Lietuvių Žagarės klubo metinis na
rių susirinkimas įvyks sekmadienį, va
sario 28 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jok salėje, 4500 S. Talman Avenue. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarinu reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija"’ jau atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa- 
tkymai, 184 psl. Kaina 85. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Žwnė — P ardymui
MAL ESTATE 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 TERMINAM!! 
IR TUMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSEMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

Spektakliai: kovo mėn. 6 dieną, 8 valandą vakaro 
kovo mėn. 7 dieną, 3 valandą popiet 
kovo mėn. 13 dieną, 8 valandą vakaro

Kviečiame visus ir iš visur 
atvykti į spektaklius

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje

Advokatu -
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo relaadot nuo 0 rak ryt* 
m 6 vaL vak. Sežtadieaj nno 

9 vaL ryto Iki 12 vai d. 
Ir pagal radtarim*.

Td. 776-5162 arba 775-5111
Wut 63rd Street

CMeaco. DI- 50529

Marijos mokyklos auditorijoje 
67th & California Ave.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

1212 W. Cermak Road Chicago, IU. TeL 847-7747

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

Free estimates. 
735-6361

Galite kreiptu tr tiesiai i SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
fcvYirt, N.Y.100C1 

8*7 W.
Tat S72J

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

Senesniais laikais gintarui bu
vo priskiriamos įvariios gydo
mosios ypatybės. Jis naudotas 
kaipo vaistas nuo slogos, plau
čių uždegimo, dizinterijos tiks
lams. Vėliau, gintaras pradėtas 
vartoti chemijos pramonėje.

Tačiau svarbiausia gintaro pa
skirtis yra teikti papuošalų. Ka-

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS '• VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

PIRKIT2 ->AV TAUPYMO BONUS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI . .

Turiu Chicagcs miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
, Tel. 927-3559 , ■ *'

====ss=—
DĖMESIO 1 

62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas panslnię- 
kams. Kreiptis: ' V- 

A LAURAITIS 
' 4645 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775 • D-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didFansia Ir turtingiaasla lietuviu r-atematoė cr- 

lietuviams ištiknnsf tarnaujanti jau per 92 metus.

ELA —atlieka kultūrinto darbu*, gelbsti tr kitiems, kurie mot

daise jo vertė prilygo aukso ir 
kitokioms brangenybėms. Jau 
Prieš Kristaus laikus, gintaras 
buvo siunčiamas % nuo Baltijos 
krantų į Romos imperiją ir į 
Mažąją Aziją.

Ilgoką laikotarpį prūsų gimi
nės vartojo gintaro gabalus kai 
po pinigą, apmokėjimui už im
portuotas iš svetur prekes.

Bilietai gaunami: Vaznelių prekyboje — Gifts International 
2501 W. 71st St, Chicago, IL 60629 
Telefonas (312) 471-1424

j roite, jis pasižymėjo savo veik
lumu. Daugiausia pasidarbavo 
Švyturio’ Jūrų šaulių kuopoje. 
Daug pašventė laiko įrengiant 
šaulių stovyklą “Pilėnai”. Ilgus 
metus išbuvo stovyklos admi- 

i nistratoriumi. Duosnųs aukoto- 
į jas spaudai ir kitiems geriems 
į darbams. Detroite buvo nuolati

nis Naujienų skaitytojas.
Stepas ir jo žmonelė Emilija 

Lungiai praeitais metais persi
kėlė nuolatiniam apsigyvenimui 
į saulėtą Floridą — St. Peters
burg, ir ten gražiai įsikūrė. La
bai patenkinti šiltu klimatu, 
ypač ponia Lungienė

Siunčiu Naujienoms paremti 
Lungių 20 dol. auką.

Ant. Bukauskas .

Lietuvos Lietuvių 
suren gtas ši u p inio

Šiupinys
š. m- vasario 20 d. Lietuvių 

Tautinių namų patalpose įvyko 
Mažosios 
Draugijoj 
vakaras.

S. Kairys turėjo 39 metus, 
šaulys — 38, V. Mironas - 
M. Biržiška — 35, A. Stulgins
kis — 32, P. Dovydaitis ir J. 
Vailokaitis pa 31-rius metus. 
Trys jaunesnieji nebuvo pasie
kę trisdešimties — J. šernas bu
vo 29, P. Klimas ----- 26, ir K.
Bizauskas — 25 metu-

Pirmasis ministrų kabineto 
vadovas A. Valedmaras teturė
jo 35 metus, antrasis M. Sleže
vičius— 36 metus amžiaus. Dr. 
J. Purickis, būdamas 37 metų 
amžiaus buvo Lietuvos užsienio 
ministru . vedė derybas su di
džiosiomis Europos valstybė
mis.

Tai buvo ta jaunoji lietuvių 
karta, kuri prieš tai nemačiusi 
laisvos Lietuvos, savyje nešio
josi didelę me lę savo tėvynei, 
didelį ryžtą kovoti už laisvę ir 
didelę drąsą. Jie, siekdami savo 
kraštui naujos ateities, nebijojo 
pavojų, jie kalbėjo tautos var
du, už tautą jie buvo pasiryžę 
atiduoti save ir savo asmeninį 
likimą.

šiandieninės lietuvių tautos 
kovos sąlygos yra žymiai skir
tingos nuo buvusių prieš 64 me
tus. Iš vienos pusės jos yra pa
lankesnės, nes turime daugiau 
apsišvietusių ir tautiniai sąmo
ningų žmonių. Iš antros pusės 
jos. yra sunkesnės, nes Rusijos 
imperija, pavergusi Lietuvą,yra 
labiau išsiplėtusi ir galingesnė. 
Niekas dabar negali jos priver
sti geruoju pasitraukti iš pa
vergtų kraštų. Reikalingos visų 
pavergtųjų tautų vieningos pa
stangos.

Dabartinėmis sąlygomis yra 
svarbu ugdyti tautos ir išeivijos 
solidarumą. Todėl yra naudin- 
ča šelpti savo gimines Lietuvo
je, jeigu galima — juos aplan
kyti. Remti lietuvius tremtinius 
Sibire, darbo stovyklose,' šelpti 
nukentėjusių šeimas- Išeivijoje 
reikia remti savo organizacijas, 
nepriklausomybinę spaudą, ko

šių metų Viisario šešeiolikto- 
ji vra skirtinga nuo visų ligšiol 
buvusių. Šiemet tą dieną šven
čiame ne tik Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 64 me 
tų sukakti, bet taip pat keletą 
kitų svarbių Lietuvos gyveni
me sukakčių.

1922 m. vasario 16 d., t. y. 
lygiai prieš 60 metų Kaune bu
vo iškilmingai atidarytas Lie
tuvos Un iversitetas.

1927 m. vasario 16 d., t. y. 
prieš 55 metus mirė Lietuvos 
patriarchas dr. Jonas Basanavi
čius. pirmas pasirašęs Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

J20*!6 W. Wk M 
tvetfk Fark, 111, 
40642, . 424-U54 I

Šiais metais taip pat sukanka 
40 metų, kai lietuvių tautai ne
leidžiama tos svarbios dienos 
laisvai minėti. 40 metų yra pa
kankamai ilgas laikas, per kurį 
išaugo ir subrendo nauja karta, 
kuri laisvos Lietuvos visai ne
pažįsta.

Todėl šrų sukakčių proga ver
ta prisiminlti Lietuvą prieš 60 
metų, kada lietuvių tauta, ap
sigynusi nuo išorinių priešų, 
pradėjo statyti valstybės pagrin 
dus. 1922 metais Lietuva ne tik 
įsteigė savo universitetą, apie 
kurį kalbame kitoje vietoje, bet 
taip pat priėmė Žemės reformos 
įstatymą, kuris pastatė ant tvir
tų kojų lietuvį valstietį, ir tais 
pat metais įvedė savo valiutą 
(litą), krašto ūkio pagrindinį 
ramstį.

Išeivijos jaunajai kartai, kur- 
ri pastaruoju laiku vis daugiau 
pradeda domėtis savo tėvų ir 
protėvių tėvyne, verta taip pat 
įsidėmėti, kad tie lietuviai, ku
rie anais laikais kovojo dėl Lie
tuvos laisvės, buvo taip pat,kaip 
ir dabartiniu išeiviu vaikai, iš
augę svetimose valstybėse. 
Svarbiausių politinių veikėjų, 
N epriklausomybės paskelbi mo 
akto signatarų, vidutinis amžius 
buvo apie 40 metų. Daugelis iš 
jų buvo žymiai jaunesni: inž.

SLA —apdrancHia plgiauriornJi! kainomis S. A pelno, n*.
nanu patarnauja tik savišalpos pagrindu

Xiekrienas lietuvis Ir lietuviu 
Suxivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA —. apdrauffia ir Taupomąja apdrauda — EadotTment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimuL siekiančias 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiit

^-A — raDnis apdraudžia pigia terminuota apdriuda: už
v ĮLOOO apdraudof rana temoka tik $3.00 metams. 

--4 ■"
8LA—kuopų vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite?

1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus jis Juma 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

i vos fpndus.
Vasario šešioliktoji turi sti- 

J. printi mūsų pasiryžimą atlikti 
H, svarbią misiją tautos laisvei at-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at«iminimū,

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metij Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
tusirūpininią___________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_____ _ _________

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gu»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2MON6S. Kelionės po Europą ĮspūdžiaL Tik_

G«Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 perxinntimo išlaidoms

šiupmio 
darė šios draugijos pirmininkas 
Kurtas Vėlius. Pasveikinęs na
rius ir svečius, paprašė sugie
doti Mažosios Lietuves hirrną 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Po to. tautiniais rūbais apsiren
gusios jaunos mergaitės: Aldo
na Bur.tinaitė, Claudia Sedaity? 
tė, Diana Pauliukaitytė, Rita 
Paulikaitytė, Daiva Galinaity- 

tė, Audre Jurkšaitytė, dvejomis 
gitaroms pritariant ir Viktorui 
Jurkšaičiui akompanuojant, tik
rai puikiai sudainavo šias dai
neles: “Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka”, “Šaltinėlis” “Sakiau 
mergytei” (solo), “Viena line
lius pasėjau” (solo) ir “Ruduo” 
(solo) sudainavo Aldona Buti- 
r.aitė. Publika nepagailėjo joms • pas Lungys. Gyvendamas Dėt 
gausių “katučių

94 metų amžiaus Anė Vėlienė i 
sukalbėjo trumpą maldelę. Te-} 
ko sužinoti, kad ši senutė pir- • 
moji Klaipėdoje pradėjo virti} 
šiupinį. Vėliau šiupinys tapo 
Klaipėdoje kaip tautinė tradi
cija.
Ilgamečiui choro vedėjui Jur

giui Lampsačio ir tėviškės pa
rapijos choro pirmininkui Leo-v. v . . . . - ? is Collmsvilzs su žmonele atva«nui Gružui gimtadimo proga v> į 
si dalyviai sudainavo “Ilgiausių ziavo- 
metų”. Pasivaišinę skaniai pa
gamintu šiupiniu su priedais, 
Ąžuolui Stelmokui grojant, jau
nimas ir senimas šoko ir links
minosi iki vėlyvos’nakies. Pub
likoje matėsi ir iš toliau atvy
kusių, o Kristupas Kikutis, riet

HOMEOWNERS POLICY

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garani. 
tuo jame ir esame' apdrausti/-

ARVYDAS KIELA .
6557 S. Talman Avenue' 

Chicago, IL 60629
434-7655 ar 737-1717




