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BIRUTĖS PAŠILIENĖS ĘMIGRA- 
c CIJOTBYLA

^Dienrašytje “The Milwaukee; 
Journal” (198LXL26) pasirodė.
Lindos- Stęinęr, strąipssis “Jų 
tikslas! išlaisvinti lietuvių disi
dentus”,. kuriame aprašoma Rp-

. land.o ir Gražinos Paegiių veik
la. šiuo’ metu jų pastangos nu
kreiptos. į Birutės- Pašilienęs 
emigraciją iš Lietuvos. Pąšilip- 
nė yra daug padėjusi Simui Ku
dirkai ir jo motinai, už ką ją 
persekioja. KGB. ( ų. t ■ • _ J

Kovą už Pašilienės emigraciją 
tęsiasi ..jau -11 metų: Paeglės 
nuolat kalbasi su ja- lelefctau, 
stsngiast įtraukti -į akciją Koh- 
gresė .atstovus, ir atkreipti pub
likoj dėmesį/'.

' t J į ■

Koįięšpondentėi ITe s i lankant 
pas Paegles, Gražina kalbėjosi 
telefonu su ‘ P&šilfenėš sūnumi 
Ajekstv kuris praleido .penke
rius metus griežto režimo lage
ryje už trispalvės pasiuvimą, 
žinodijrnas; kadipp pašikal)ėji-

RUSAI TURI BAZĘ 
GRENADOS SALOJE

WASHINGTON, D.C. — DrJ 
Fred C. Ickle, gynybos sekreto-1 
riaus pavaduotojas politikos ręi-' 
kalams, nejučiomis prasitarė Se- j 
nato komitetui, kad Grenados 
saloje rusai jau turi savo bazie.

Grenados sala nedidelė. Ji yra 
apie dešimt mylių pločio ir ko
kių 24 mylių ilgio. Ji turi gana 
aukštus kalnus ir joje yra pora 
labai gerų uostų. . J

t Nuo' Grenados'kalnų rnatpšiį 
visas- Venecuelos pakraštys. S6- • 
vietų karo laivynas, laisvai plati- į 
plojęs Atlanto vandenimis, gali 
įplaukti į bet kurį Grenados uos- 
’tą, gauti ten reikalingo kuro, 
suteikti paramą Atlante-bėdon 
patekusiems laivams. Iš Grena
dos saįds dviejų uostų Sovietų 
karo laivai ir lėktuvai gali labai

Orui truputį atšilus, pietų Illi 
apsupo vanduo. Neprav

valstijoje ir Kentucky didžiausius plotus 
i keliai, neperbrendami laukai.

kaip mes, KGB liks bedarbiais” 
Gražina Pąeglėsužinojo, - kad 
Sovietą!' pėržiūrės Pašilieiiės 
prašylą emigruoti;, po dvejų 
metų.-, -

cuelosx pakraštį ir naftos trans
porto laivus. ; *

Venera 13-oji nusileido parašiutais, 
ąjsįjįntė kelis paveiksiu!,-nutilo

KETVIRTADIENI “VENERAI 4” PASIEKS VENERĄ, 
NUSILEIS IR BANDYS PRANEŠTI ŽINIŲ

MASKVA, Rusija. — Oficia-

JARUZELSKIS AMERIKAI 
NUOLAIDŲ NEDARYS

MASKVA, Rusija. — Prezi
dento Reagano paskelbtos sank
cijos Lenkijos vyriausybei labai 
skaudžiai atsiliepė į visą Lenki
jos ūkio' gyvenimą, bet mes ne 
darysime jokių nuolaidų Ameri
kai, — Maskvoje antradienį pa
reiškė Lenkijos premjeras Vai
tiekus Jaruzelskis.

Prezidentas Reaganas norėjo, 
kad kariškoji lenkų vyriausybė 
atšauktų karo stovį ir pripažib-

tų pagrindines žmonių teises.
Lenkijos premjeras jau dvi 

dienas tarėsi su pačiu Brežnevu 
ir kitais Sovietų Sąjungos pa« 
rsigūnais, bet iki šio meto ofi
cialiai dar nepaskelbta, kokią 
paramą Sovietų Sąjunga dabar
tiniu metu galės duoti Lenkijai. 
Jaruzelskis negali važiuoti na
mo tuščiomis rankomis. Lenki
jos kariai laukia labai didelės 
ekondminės paramos. Badauja 
ne tiktai Lenkijos gyventojai, 
bet ir kariams reikia diržus su
sispausti.

POPIEŽIUS PATARĖ JĖZUITAMS
VISAI NESIKIŠTI Į POLITIKĄ
NENORI, KAD JĖZUITAI BENDRADARBIAWU - ■ 
SU KOMUNISTAIS, ARDYTŲ ORGANIZACIJAS

'i • T
Popiežius Jonas Paulius II šeštadienį nuvyko į jėzuitų 

atstovų suvažiavimą ir patarė jiems nesikišti j politiką, kaip 
lai daro jėzuitai Piety ir šiaurės Amerikoje, nebendradar
biauti su komunistais ir neardyti veikiančių parapijų, ne
grobti kitų turto' (kaip tai padarė su Čiurlionio galerijos

'BRAZILUOS LIETU
"■ VEIKLAI,’1 .
. 'Bražjlijos cValstytjrtič‘ '’Vysku
pų. \K<^ė^^ji.'^sifilČ‘r'kunigui i 
Petgui- ■ <jayėŽu£ šįtn.^į; suruoštą 
Maldos^ien4W&0V? .pada- 
žy&-4iną<ŪČHiė; kiekvieną .vyskū- ' 
pija turėtų jąpstij pareigą, nors ■ 
vieną-- Klieną metuose -ypatingai 
melstis už Lietuvą, kbl'ji. atgaus 
nepriklausomybę. 1982 metais 
tokią Diena numatoma -birželio 
13 ' čHeiią. '1- c ■ ■ • į •

Brazilijoje į portugalų kalbą; 
verčiamas paskutinis čia gautas 
LK.B Krdnikos numeris, kuris, 
bus išleistas ir išsiuntinėtas vys
kupams, laikraščiams, radijo 
stotims. Taip-pat su jaunimo 
talka ruošiamas specialus “Mū
sų Lietuvos” numeris portugalų 
kalba dabartinei padėčiai Lietu
voje nušviesti (Elta)

MIRĖ BENJAMIN
. ' ADAMOWSKI i

CHICAGO, -111.^— Pirmadienį •
Presbytęri.an-St. Lukes ligoninė-1 
j e. miiie, ėnėrgįrtgas lenkųb kilmės ’ Įa 
politikas ir advt^atas Benjamin <

Jis bu« nuojrauka5.
tikas,; lenkų tarpe turėjo dąug 
šafininky, bet kaf pradėjo. aįvi-
rai nesutikti su meru Daley,''tai' sako, kad -“Venera-13” buvo iš- 
jfs, Užsidarė duris* įtakingesnėms įkelta į erdvę 1978 metų spalio 
pareigoms

1956. nietaisAdamo wskis per- į kad ji - turėjo pasiekti Venerą 
ėjo į .respublikonų eiles ir'Buvo | kovo'1 "dieną. Ji keliavo 3 metus 
išrinktas valstijos prokuroru ir 4 mėnesius. Pasiekusi Vene

rą, ji palaikė ryšį su Maskva 
127 minutes, o vėliau nutilo. 
Maskva skelbia, kad ‘Venera-13” 
jau buvo pasiekusi Venerą 
tadienį.

Veneros atmosfera 
labai tiršta

lūs Sovietų valdžios praneši
mas sako, kad Sonetų specialus 
erdvėlaivis, pavadintas “Venė- 

pirmadienį pasiekė Vc- 
pąrašiutais nusileido ir 

padarė kelias Veneros paviršiaus

vięnatri terminui. '>■ -T-

'■Adamowskis buvo geras kal- 
bėtb'jas.- Senatvėje jis pareiškė, 
kad, jis padarė klaidą, kai iš De
mokratų persimetė į Respubli
konų partiją.' Persimetęs į kitą 
partiją' jisneįgijo antrųjų pasi
tikėjimo jr netekb buvusių savo 
d raugų .į-;

Benjamin S. Adamowski mirė ' 
sulaukęs 75 metų amžiaus.

Sovietų valdžios ’pranešimas

30 d.- Jų apskaičiavimai sakė.

šeš-

— Sulaikytas Guillermo Alza- 
rd Mej'orDiaz, kuris norėjo pa
grobti lėktuvą, kad nuvežtų į 
Kubą, čikagretis bedarbis dabar 
turės aiškintis teisme.

— Prancūzai visą laiką sekė 
Sovietų erdvėlaivio Veneros-13 
nusileidimą Veneroj. Rusai ban
dė užmegzti su juo ryšį, bet jis 
nieko neatsako.

— New Yorke sprogusios ke
turios bombos verčia FBI ir vėl 
ieškoti pasikėsintųjų puertorikie- 
čių tarpe. y ,

— Los Angeles Meni muziejus 
gaus * bilijoną dolerių iš Paul 
Getty palikimo. Turtuolis šią 
sumą buvo įrašęs į testameritą.

sako, 
kad Veneros paviršiaus atmos
fera yra- labai tiršta. Pradžioje 
“Venera-13” leidosi per labai 
tiršta Venerds atmosferą, o vė- 
Irau, kai buvo 30 mylių aukštu
moje nuo Veneros paviršiaus, 
tai pradėjo naudoti specialius 
stabdžius, kad sulėtintų kritimą. 
“Venera-13” besileisdama turė
jo progos padaryti kelias spal
votas- Veneros paviršiaus nuo
traukas.

Dvi, valandas ir 7 minutes 
“Venera-13” siuntė žinias apie 
Veneros paviršių ir apie Veneros 
paviršiaus drebėjimus. Ketvir- 
dienį VVenera-14” pasieks Vene
rą ir Landry duoti Maskvai dau
giau žinių.

Maskvos pranešimas

DIDELIS DEBESIS 
GAUBIA ŽEMĘ

HILO*"Havajų salos. .— Pir
madienio vakarą visas Havajų 
salas ir visą šiaurine vandenyno 
padangę apgaubė labai didelis 
d-besis. Jis buvo labai aukštai, 

• bei jis nepaliko nė vieno plyše- 
j lio danguje.

Nespėjo Hilo' dienraštis pa
skelbti žinią apie milžinišką ir 

(nejudantį debesį, atėjo žinia iš 
J Japonijos, kad visą. Japoniją su 
j savo salomis apgaubė didelis 

debesis. - ' * i
Policija privalo ieškoti nusi-j 

kaltelio ,kol jį suranda. Policija j 
yra įsitikinusi, kad Williams nu-)^.' 
žudė ne vien tuos du juodžius, 
bet dar ir kitus 21. Policijai 
lengviau įrodyti nusikaltimą ir į 
nubausti už dviejų nužudymą,’ 
negu įrodyti, kad jis nužudė vi
sus 23. Williams gynėsi teismui, 
katlino prokurorą ir teisėjus, 
bet policijos vadovybė yra įsiti
kinusi, jog-23 juodukų nužudy
mas yra Williams darbas. Kilų 
penkių nužudymą policija dar 
tyrinės. Kaip žinome, Atlantoje 
per du metus buvo nužudyti 
28 juodukai.

POLICIJA UŽDARO ŽUVUSIŲ 
JUODŽIŲ KNYGAS

ATLANTA, Ga. Atlantos { 
policijos vadas, patyręs, kad: 
prisiekusiųjų teismas pripažino’į 
Wayne B. Williams kaltu už, 
dviejų juodukų žudynes, uždarei 
dar 21 žuvusio knygas,

Bet labiausiai visus nustebino, 
kad tas pats- aukštai iškilęs ir 
pilkai jucfdas debesis staigiai 

j aptraukė visą Vokietiją. Visa 
(sritis nuo Vokietijds į šiaurę, 
į įskaitant Daniją, Belgiją, Olan- 
i dija ir kitus kraštus, yra ap
supti. Trumpai sudėjus, vienas 
milžiniškas debesis apsupo visą 
šiaurės sritį. Svarbiausia, niekas 
negali išaiškinti, kaip galėjo 
toks didelis debesis atsirasti.

. KALENDORIUS
'Kovo 3: Kunigunda, Josis, Bar- 

kandis, Toleina, Daukantas,
Alabaitė. «

Saulė teka 6:23, leidžiasi 5:43.

Oras debesuotas, snigs, o vė-
UuĮtuiyti.

Gen. Kenan Evren jokių pa
reiškimų spaudai ar užsie
nio diplomatams nedaro, bet 
jis Kiprd saloje esantiems 
turkų kariams įsakė būti 
pasiruošusiems atmušti bet 

kokius graikų puolimus!

paveiksiąs) ir neardyti
i Vatikanas?— <;šeštadienį 
popiežius Jonas Pairtius II pa
sakė įtakingam jėzuitų ordinui, 
dėl liberalizmo politikos pate
kusiam į griežta kritiką* kad jis 
gerbtų R. katalikų tradicijas ir 
nesikištų į politiką, rašo sekma
dienio' Chicago Tribune.

“Nebėra vielos nukrypimui, 
kuris buvo tikrai pavojingas 
bendruomenių gyvastingumui ir 
visai Bažnyčiai. Susirūpinimas 
teisingumu turi būti suderintas I 
su kunigystųs ir brolijos pašau 
kimu”, — pareiškė popiežius.

Popiežius pareiškė, kad Jėzaus 
Draugija (SJ) dar prieš šių m: 
tų pabaigą šauks bendrą susirin
kimą ir išsirinks naują vadą.

Praėjusių metų spalių mėn. 
jėzuitų vadu popiežius buvo lai
kinai paskyręs kun. P. Dezza, ir 
šis jo žingsnis buvo sulaukęs 
Vak. Vc’kietijos, Kanados ir 
Prancūzijos jėzuitų kritikos.

šeštadienio audiencijoje, ku
rioje dalyvavo 110 jėzuitų atsto
vų, popiežius įspėjo prieš kraš
tutinį nukrypimą j kairę ar į de 
šinę Jėzuitai yra pagarsėję kaip 
liberalų politikos rėmėjai, ir, pa
gal Vatikano šaltinius, nukrypi-, 
mas į kairę yra laikomas jiems. ■

Vienas iš Romos jėzuitų pažy | 
mėjo, kad tai nepatiks kai ku-; 
riems jėzuitų liberalsms Pietų | 
Amerikoje (o ga! ir JAV-se, i 
Cricagojc — N.R.).

Daugelis jėzuitų P. Amerikoje ! 
remia “išsilaisvinimo teologiją”, ■ 
Ly. sutapatinimą marksiznzo su 
krikščionybe.

Sekdamas popiežiaus įsaky
mą, kun. R. Drinan jau rezig 
navo iš JAV Kongreso Atstovų ; 
Rūmų. Kitas jėzuitas, kun. D. Į 
Berrigan, buvo nubaustas kalė-, 
jimu, kai protestuodamas prieš į 
Vietnamo karą, jis sunaikint1 
mobilizacinius dokumentus vai 
džicfs įstaigoje.

Popiežius jėzuitų vadams pa-. 
brėžė, kad R Katalikuos taisyk
lės turi būti sekamos lekios, ko
kias nustatė Bažnyčia, o ne pa 1 
gal savo asmeninius įsitikinimus 
ir psicho-sociolcfgines teorijas.

Jėzuitų ordino vadai yra su
važiavę 12 mylių nuo Boruos 
esančioje viloje, kur jie daly-

inių organizacijų.

NUŽUDYTAS ČEKISTAS 
SEMION K. CVIGUN

MASKVA, Rusija. — Tiktai 
dabar pramista, kad sausio mėr 
nesį mirė generolas Semion K. 
Cvigun. Jis buvo aukščiausias 
čekistų vadas, neskaitant gen. 
Andropdvo. Gen. Cvigunas skai
tėsi dešiniąja Andropovo ranka, 
bet jis niekad dišfriiąja ranka 
nebuvo. Jeigu jis būtų galėjęs, 
tai jis Andropovą būtų •asme
niškai nužudęs. Bet tai būtų bm 
vęs didžiausias skandalas visoje 
Sovietų politikoje.

Pilietinio karo metu č.kista.3 
Cvigunas buvo labai žiaurus. J’s 
vadovavo areštams ir žudynėms. 
Kada prasidėjo čekos valymai, 
Stalinas jau buvo pasiruošęs lik
viduoti Cviguną, bet per stebuk
lą jis išliko gyvas. Jis tikėjosi 
gauti Andropc'vo vieta, bet ir ta 
išslydo. Yra pagrindo manyti, 
jog Cviguną likvidavo Andropo
vas ,kad galėtų be baimės val
dyti KGB įstaigą.

— Izraelro kariuomenės vado
vybė atšaukė savo karius iš visų 
strateginių iSnajaus pozicijų. 
Ten paliktos tiktai būtiniausios 
sargybefe tvarkai prižiūrėti. Si* 
najaus rityje savo laikr buvo di
dokas aerodromas, trys kareivi
nės, buvo didokas ginklų san
dėlis, bet visa tai jau išnešta. 
Bet dabar ten atsirado nauji 
maištininkai. Sinajaus kalnuose 
įsikūrė keli šimtai jaunų izrae
litų, kurie prisistalė namus ir 
nesireng a išvažiuoti.

— I NBC News mašiną, vyks
tančią j kovų vistą, kurioje buvo 
du amerikieč ai reporteriai, bu
vo paleista rankinė granata, kuri 
juos abu ir salvadorictį vairuo
toją nesunkiai suŽ idė. Salvado
re įtampa nemažėja.

—- Izraelis patvirtino, kad ba
landžio 2f d. Sinajus bus atiduo
tas egiptiečiams.

GRAIKAS BANDO KABI
NĖTIS PRIE TURKŲ

ATĖNAI— Graikų premjeras 
! Andreas Papandreou buvo -nu
vykęs j Kipro salą ir pareiškė, 
kad jis kovosiąs už šiaurės Kip
ro salos išlaisvinimą. Savo kal
boje jis nieko neužsiminė, kad 

} graikų generolai sukilo prieš 
i saloje buvusią vyriausybę ir 
Į pradėjo pilietinį karą.

Gruodžio men. pabaigoje nn- 
nisteris F’apandrsou Briuselyje 
pareikalavo garantijos Graikijos 
sienoms. Jeigu jam tokios garan
tijos neduos, tai jis pasitrauks 
iš šiaurės Atlanto Sąjungos. 

Jaruzelskis nenori vartoti la Dabar jis kurstė Kipro salos 
bai žiaurių priemonių, jis pau ir graikus kovai prieš turkus. Tuo 
šiandien labai nepopuliarus. Ja- tarpu turkai nieko nesako ir į 
ruzelskis dar vis galvoja apie ginčus nenori eiti, bet jeigu grai

nes | kokią demokratijos formą. j kai pultų, tai turkai smarkiau 
Sovietų valdžia prižadėjo sko- j kirstų.

linti Lenkijai dolerių, nes tai Į Graikų ir turkų nesantaika 
esąs vienintelis pinigas, kuris gali pasinaudoti rusai. Jie lau-

BREŽNEVAS SKOLINS 
LENKAMS DOLERIUS

Sovietų Sąjunga pasitarimų 
metu prižadėjo duoti Jaruzels- 
kiui maisto, bet Brežnevas pir
ma patarė jam iškrėsti visus 
švirnus ir aruodus. Brežnevas ’• 
nori, kad dabartinė Lenkijos 
vyriausybė krėstų ūkius. Jis aiš
kino, kad revoliucijos metu kito 
kelio nebuvo, kaip krėsti ūkinin
kus ir nešti riebalus, javus, 
pieną...

bur-— Sakoma, kad Čikagos 
.mistrė gaus .-didesnę algą, 
miesto tarnautojai jau gavo 
algos ’pakėlimu.

— Saudi Arabija paneigė ži- gali padėti lenkams mokėti ko- kia, kad turkai pradėtų lx* pa- 
nias, kad ji pasirašė susitarimą munistų padarytas skolas, 
su JAV dėl sienų kontrolės ra- . ------ i-----:____
dariniais lėktuvais. Bet kuris -— Artistas Richard Burton
Amerikos radarinis lėktuvas j pareiškė, kad jis trečią kartą ne
gali skristi į Indijos vandenyną, 
Pakistaną, Sudaną ar Persijos 
įKniū.

vesiąs ElizaIteth Taylor. Jiedu 
lieka geri draugai, bet nesiren 
(it 4«r kartą vesti.

grindo puolimus Kipre.

— Prtz. Uraganas sutiktų da
ryti pakaitas socialinės apdrau- 
dos srityje, jeigu kas jam įro
dytų. jc'g tos pakaitos yra bū
tinai reikalingos.

vauja kun. P. Dezza sušauktoje 
sesijoje. Iš čia jie buvo nuvykę 
į Vatikaną dalyvauti popiežiaus 
audiencijoje.



INZ. UOTO GRINIAUS KALBA 
VASARIO 16 PROGA

Inž. Liūtas Grinius, VLIKui vojo pasaulio IkHuviy organiža- 
vic pirmininkas, š.m. vasa*Xcijų ir atskiru asmeny lūpomis, 
rio 21 d. Brooklyn?, N.Y., I Bolševikų okupuota Lietuva 
Kultūros židįęio salėje Va- yra gyva, bet jos balsas yra nu- 
sario 16-osios sukakties ! slopintas. Lietuvos ryšys su už 
proga pasakė šią kalbą:

Keturiasdešimt ir dviem me- į 
tam> po Sovietų įvykdytos Lie- Į 
tuvos okupacijos praėjus, atsi- į 
iuuda Jjal u, kad tautos nepri- 

kia:ubmy\ė yra lik mitas.
Rusiški komunistai, be abejo

nes, galvoseną skatina, nę$ 
perns i'upi, kad lietuvių tauta 
pripažintų didžrusių pranašumą 
ir savo likimą sutapatintu su 
slavų ateitimi.

šimtmečius vargą ir svetimų
jų jungą kentėjusi lietuvių tau
tą, tačiau jokioms/ paskaloms 
seniai atsakė; greičiau akmenė 
lis į karną riedės, nei lietuvio 
burlioko rūbais dėvės! Į

Istoiiniaų jausminiai, kultūri
niai lietuviu tauta niekad ne 
buvo slaviška ir savo likimo ne
derino su slavu ateitimi, šiam 
apsisprendimui lietuviams ne 
reikėjo aukštojo moksio, jiems 
nereikėjo aiškinimų ir geopoli- 
tiškų išvedžiojimų, nes tautinis 
apsisprendimas "atėjo gaivališkai 
per daugeį amžių. Lietuviai jau 
bent aštuonis šimtus " metų ri
kiavosi į vakarus ir buvo idėji
nis ir yalsįybiinįs tiltas tarp va
karu ir rytų, ši padėtis nėra pa 
sikeitusi. Lietuva dabar žiūri -i 
vakarus ne vien, dėl savo galvo
senos, bet ir todėl, kad laisvės 
žiburys yra vakaruose. Per pas
kutinį šimtmetį vakaruose, o 
ypač Jungtinėse Amerikos Vals 
tijose, atsidūręs trečdalis mūsų 
tautos dar tampriau nšą Lietu
vą su vakarais.- -V1

- - - - - L * 9 - - -' * * ; į

švęsdami^ tautos • nepriklauso
mybės švente, Jųkstantis devynp 
šimtai aštuoniasdešimt antrai-, 
siūis metais’viso1 pasaulio lietu
viai tiesia’rankas vienas kitam 
iš meilės .savo tautai vedami vi
sus vienijančio troškimo — 
laisvės Lietuyąi 1/Sis vieningas 
balsas yra - gyvas okupuotoje 
Lietuvoje. Jis yra jaučiamas gu 
du ir lenkų aktmįųistruojarnoise 
lietuvių gyvenamose srityse. Jis 
gaji būti išgirstas Mažosios Lie 
tuvos lietuvių tąrpel Garsiausiai, 
tačiau, šis balsas skamba lais-

« j n1 
sukakties ! slopintas. Lietuvos ryšy;

j slėniu yra galimas ūktai per 
mus. Tik mes galime kalbėti už

i savo pavergtą tautą. Tik mes ga- Į 
’ lime garsinti mūsų broliams ir 
1 s-serimsalarumas skriaudas. Tik 
mes galime liudyti apie rusiško 
komunizmo žiaurumą, apie žino I 
niu ir tautu naikinima subankru-*
Mavusids imperialistinės diktatu-1 
ros dėlei.

Bedieviško rusiško komuniz
mo ir Lietuvos kančių gyveni
mo faktai mums yra gerai pa
žįstami. Būdami savo tautos iš
tikimi vaikai, mes jaučiame pa
reigą kalbėti pasauliui apie 
sų skriaudas. Tai yra visų 
vių šventa pareiga.

Kalbų, tačiau, neužtenka, 
tuvai reikia darbo. Lietuvos rei
kalų vykdymui. reikia pasišven
tusių, sugebančių ir sutartinai 
dirbančių žmonių, reikia pinigų, 
ši formulė išlaikė Lietuvos ne
priklausomybės teisišką padėtį 

vakarų pasaulyje praėju
sių dviejų kartų gyvenimo bė
gyje ir tai yra labai didelis at- 
siekimas. Tik šitų vieningų pa
stangų būdu Jungtinėse Ameri
kos Valstijose atsirado Amerikos 
Lietuvių: Taivba, kuri jau 1040 
metais gavo iš prezidento 
rloosevelto pažadą, kad Ameri
ka Lietuvos okupacijos nepripa
žins. Tik šių vieningų pastangų 
oūdu Amerikos lietuviai sukūrė 

"BALFą, kuris valdžios buvo 
pripažintas kaip pasaulio lielu- 
rių šalpos agentūra. Tik šių vie
ningų pastangų būdu buvo už
kirstas kelias priverstinai lietu
vių • pabėgėlių repatriacijai iš 

į Vokietijos į NKVD nagus. Tokių 
vieningų pastangų būdu Austrą- 

■ !ijos lietuviai, latviai ir estai pa
jėgė valdžią įtikinti ir panaikin
ti Pabaltijo valstybių įjungimo’ į 
Sovietų Sąjungą pripažinimą. ~ 

šie faktai rodo, kad sutartinos 
pastangos atsiekia savo tiksią ir 
kad kiekviena darbo sritis turi 
būti vykdoma ne skaldant jėgas, 
bet federatyviniu. būdu remiant 
am tikslui skirtas centrines or
ganizacijas — Jungtinėse Ame
rikos Valstijose Lietuvos politi-

mū- 
išei-

Lie-

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas \ "Antanas Smetona1

tyje — BALFą, lituanistinėje ir departamento’ žmonių teisių sky- 
kultūros srityje — Lietuvių niaus direktorius. Savo trumpo- 
Bendruomenę ir eilę specializuo- je kalboje jis pabrėžė, kad mi
tų centrinių organizacijų, šie j nisteris Haig ir prezidentas Rea
faktai taip pat liudija, kad mū
sų tikslų si.kiant yra reikalin
gas ląrporganiząeinis derinys, 
sutartinas svarbesnių įvykių ir 
tikslų rėmimas visomis turimo
mis jėgomis. Taip ir turi būti, 
nes jautos svoris kitataučių aky
se pareiną nuo organizacijos ir- 
sugebėjimo vieningai savo rei
kalus atstovauti.

šiame darbe yra taip pat daug, 
vietos asmeniškoms paraiškoms, 
kurios, jeigu ir ne taip pastebi
mos, yra ne mažiau svarbios. 
Asmeniškų pareiškų tarpe yra 
pastangos padėti savo artimie
siems Lietuvoje, susirašinėji
mas, parsekiojamų lietuvių ir 
ypač jų šeimų globa ir pagalba 
jiems, mūsų organizuotų pastan
gų rėmimas ir dalyvavinjas jose 
Visa tai yra šios dienos darbai 
ir asmeniški budai savo rūpesčiu 
kasdieną minėti Vasario šešio
liktąją.

šiandien, dviejų kartų amžiui 
nuo bolševikų okupacijos pra
ėjus, mes matome, kad Lietuvos 
nepriklausomybės bylos reikalai 
ne tik nepablogėjo, bet netgi su
laukė kiek"' platesnio' dėmesio. 
Užpraeitais ir praeitais metais, 
pavyzdžiui, daugelis anksčiau 
tylėjusių Europos vyriausybių 
atsiuntė VLIKui savo atsaky
mus, kurie pabrėžė, kad Pabal
tijo valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungą jos nepripažįsta tei
sėtu. Prieš kelias dienas įvyku
siame Vasario 16 priėmime Lie-’ 
tuvos atstovybės rūmuose Va
šingtone dalyvavo Jungtinių

gan palaiko ilgametį vyriausy
bės nusistatymą ginti Lietuvos 
nepriklausomybės teise ir rūpin
tis rusų persekiojamais lietu
viais. Vilniaus radijo siuntos ir 
komunistiški žurnalai paskutinių 
kelių metų'bėgyje vis dažniau 
rauda reikalą neigiamai komen
tuoti Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pastangas už
sienyje. Tai prikišamai rodo, kad 
VEIKo pastangos Sovietams 
kenkia.

Šie pavyzdžiai rodo, kad nuo
latinės ir atkaklios mūsų poli tį
sės pastangos yrajgirdanos ir bo- 
jamos. Jk taip pąt rpdo, kad 
t-bėrą reikalingas kantrus dąrr 
bas. nes be jo Lietuvos pelitinė 
ir lietuvių kankinių asmeniška

įėję srityje - ALTą, šalpos sri- ’ Amerikos Valstybių- Valstybė

Padėkime lietuvių tautos draugui

Kongi^so .atstovas Edward J. Deryvinski labai ge
rai pažįsta lietuvių tautą * ištikusią nelaimę. Jis 
rūpinasi Lietuvos laisvės reikalais, kaip savo gim

tiniu kraštu.
Kongreso atstovo priešai, norėdami lietuviams at
imti gerą gynėją, taip suskii-stė distiiktus, kad 
Denyihškis nepatektų j Kongresą. Kiekvieno lie

tuvio pareiga — padėti Deruinskiui grįžti 
’ -< i JAV Kongresą.

kurie išsi&klaidf gyvwia-
Motina keLocėje tikras “kup- 

ranugaria”.ncs ant kupros užside 
da veikų velką,daiktų tiek, kiek 
gali panešti. Motina dar neša 
krepšius lapų, kuriuos pakelyje 
vis išberia, kad grįžtant namo 
nepaklystų. Sulig išmėtytų la
pų, suranda atgal kelią į namus.

wOVC
nu.

Vagystės ir paLsaviiJi. ai j ■ - 
labai reti, nes pasišaviu<. 
mą daiktą yra skaudžiai bau
džiami. Pavyzdžiui, jei kas pa
sisavina svetimą tabaką, tuojau

: klausiama, kas pasisavino taba- 
Vaikai taip pat nešasi apsirišę ! ką. Kaltininkas tuojau prisipa- 

! po kaklu savo gamakėlius ir žįsto ir sušunka.: nerėk ir ne- 
taip keliauja tris, keturias die- klausk toliau, aš pasiėmiau ta

nas oaką, mušk mane lazda. Kalta-

-bylą geriau atstovauti, šiose pa
stangose neturi būti vietos skep
tikams, lygiai, kaip jose nėra 

i vietos ir greitų rezultatų reika- 
laūtojams bei pigiems propa
gandistams. Nežiūrint daugelio 
okupacijos metų, lietuvių tauta 
yrą gyva ir savo vaikų poreiš- 
kiais ne kartą mums pabrėžė, 
kad ji nori gyventi ir gyventi 
laisvėje!

Šiandieninės Vasario šešiolik
tosios proga todėl pakartokime 
sayo šventą įsipareigojimą tau
tai ir Laeluvąi:

Ąš tikiu lięįuvių tautos ne

Kelionės metu ima tokias 
pat atsargumo priemones, kaip{ 
ir mes kada keliaujame. Eina 
smulkiais, bet greitais žings
niais atsargiai, nors ir skuga,dai
rosi ir stebi aplinkumą, visuo
met atskiria ar tai būtų šakų

oaką, mušk mane lazda. Kalta
sis prisiartina prie taboko sąvi- 

• ninko ir atsiklaupęs laukia baus- 
mės.Kaltasis yra mušamas stip
riai, kol prisiartina prie jo gimi
nės ir pradeda tvarstyti jo žaiz-

mo garsai. Poilsio metu, vienas 
visuomet palieka budėti. Jei 
pastebi kieno nors pėdas, tuojau 
nustatinėja ar pėdos buvo se
nai padarytos ar šviežios. Taip 
pat stengiasi nustatyti sulyg pė
dų, ar pėdos buvo priešo ar 
draugo. Ir jei galvoja, kad tai 
buvo priešo pėdos, tai stengiasi

ceremonijų, niekam nebeateina 
noras vogti, todėl pas Yanama- 
miečius nuosavybė yra labai 
respektuo j ama.

Yanamameičiai yra labai dė-

gą. Štai, kaip pasakoja misionie
rius Cocco iš savo gyvenimo pa
tirties, Vieną dieną, vienoje in
dėnų gyvenvietėje, išėjus vi
siems į darbą, jis paliko vienas

suklaidinti ir sumaišyti pėdas, | savo palapinėje su mažu ber- 
tlarant aplink ratą. Turi stebė- j niuku. Staiga kunigui užėjo sti
piną klausos ir orientacijos jaus- j prus skausmai, taip, kad jis net 
mą. J negalėjo nueiti ir pasiimti savo

. . . . J .1 čemodanėlio su vaistais. PrašėAtvykęs 1 nustatyta vtetą, I ka(J . 5 išimtu bute- nuo jos sustoja maždaug uz pu-;,. , . .. . . .. . .. x °. r {liuką su raminančiais vaistais,sės kilometro, nusiprausia, ap- T. . . . . . „ •.. , -u , . .. 1 Išgėręs vaistus, užmigo. Kadasi valo, apsitvarko, p--’------- °
nusidažo įr tada tik įeina į sve
timą Tribą. Yanamamiečiai la
bai patvarūs kelionėje; gali visą 
dieną keliauti nvelgę ir ne
gėrę.

Atvykę prisistato kasikei. Šis 
juos vaišina ir prasideda pokal
biai. Pasibaigus syečįavimosi 

laikui, vizituotojai juos pakvie
čia atvykti pas save. Jei 
kasikei atrodo,.:, kad sVeciai yrjiJ 
Svarbūs, tai tokiems .svečiams i 
suruošia net iškilmingą priėmi
mą su šokiais ir pavaišinimu- 

YANOMAMIEČI^ NUOSA- 
BYBĖ i 

Nuosavybės pmeipas pas Ya- 
nomiečius yra labai aiškus. Vis
ką, ką jis pasiėmė ankščiau už 
kitą, yra jo. Jo yra viskas, ką 
jis sumedžioja, ką randa ir par
sineša iš miško, namų apyvokos 
daiktai, kurie padaryti jo paties, 

i Prie nuosavybės priskaitoma 
mas žmonas. Taip pat nori ap- net ir sava žmona bei vaikai 

sirūpina ilgesniam laikui maistu 1 lankyti pažįstamus ir gimines. Dovanojama daiktai, jei tikima-

dėl yra verta ieškoti vis aąają 
galimybių ir toliau dėti pastan
gas Lietuvos nepriklausomybės

Aš tikiu amžina lietuvio meile 
gavo broliams ir seserims.

Aš tikiu lietuvio norų padėti

pareigojimą kasdieną atsiminti 
ir jį vykdyti.

ALEKSANDRA VAISI CNIENĖ

YANOMAMOS INDĖNAI TAIP PAT 
YRA GERI POLITIKAI

- Šiandieniniame * kultūriniame 
gyvenime, taip pdt ir džiunglė
se egzistuoja politinis gyveni
mas. Yanamamifečiai savo- “at
stovybių” džiunglėse neturi, ta
čiau noriai vizituoja aplinkinių 
Tribų gyventojus. Jiems patin
ka keliauti ir sužinoti, kaip gy
vena kitų kaimyninių Trįbų bro 
liaiv Kada nutaria keliauti, ke
liauja su visa savo šeima ir ap-

bęi būtinomis kelionei priemo
nėmis.

Pagrindinis šių kelionių tiks
las — jų politika. Nori užmegz
ti draugiškus ryšius su kaimyni
nėmis Tribų gyventojais, užtik
rinti nelaimių atvejų vieni ki
tiems pagalbą, kilus karui su
teikti pagalbą kariais, ir, paga
liau, pasikeitimui susirasti būsi-

Kongresmanas

EDWARD J. DERWINSKI
yra mūsų visų lietuvių atstovas 

Amerikos Kongrese.

Jis jau 24-tr metai energingai gina 
lietuvių reikalus Atstovų Rūmuose.

Jo nuomonė, kaip užsienio politikos žinovo, 
ypač Rytų Europos ir Lietuvos klausimais, 

yra aukštai vertinama.

firmų kartą š.m. kovo 16 dienos rinkimuose 
jam gresia pavojus.

I ritiniai nepraraskime save atstovo 
Amerikos Kongrese.

Remkime Edward J. Derwinskj

pabudo, jau buvo vėlokas nak
ties laikai. Aplinkui jį stovėjo

vienas iš jų, “burtininkas” gy
dytojas ranka braukė apie jo 
kūną šaudamas:

(Buš daugiau)

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

LIETUVIŲ KOMITETAS
UŽ EDWARD J. DERWINSKI

Inž. Valdas Adamkus 
Dr. Kazys Ambrozaitis 
Dr. Kazys Bobelis. 
inž. Eugenijus Bartkus 
Rimas Diiwonis 
Vytautas Jasinevičius 
Inž. Jonas Jurkūnas 
Algis Jurkūnas 
lianas .Jurkus 
Dr. Petras Kisielius 
Inž. Vytautas Katkus 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
Dr. Leonas Kriaučeiiūnas

Jonas Talandis — piraiiiūukas
Vincas Samaška — iždininkas

Nariai:

Kazys Laukaitis
Vaclovas Mažeika i
Inž. Anatolijus Milanas ;
Karolis Miikovąitis 
Kazimieras Oksas i
Zenonas Petkus
Petras Petrutis 1
Inž. Antanas Rudis j
Dr. Pranas Sutkus j
Kun. Ansas Trakis 
Dr. Jonas Valaitis 
Reimondas Werteika 
Adv. Povilas Žuipbakis

Rašykime ar asmeniškai išreiškime 
padėką ir paramą

Koųgresmanui
EDWARD J. DERWINSKI

Siųskite auką. Rašykite čekius:' 
c/o Lithuanians For DERWINSKI

CITIZENS FOR DĖRWINSKI 
Lithuanian Youth Center 
5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, IL 60636

Md. cn 3. 19x2
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DETROITO NAUJIENOS
V. TAMOŠICNAS ATŠVENTĖ JUBILIEJINI GIMTADIENI

Visuomenininkas Vincas Ta
mošiūnas atšventė savo bran
daus 80 me.ų jubiliejų. Vasa
rio meru 21 d. Šv. Antano pa
rapijos mokyklos”* klasėje susi
rinko gražus būrys artimų drau
gų ir šaulių atžymėti* ir pagerb
ti didelį veikėją, d-1 butinį St. 
Butkaus kp. pirmininkų V. Ta
mošiūną. Į pagerbimą atsilan
kė gražus (apie 1O9-tas) tūr\^ 
jo gerbėjų.

Prieš valgį maldelę sukalbė
ti pakvietė šv. Antano parapi
jos kleboną, šaulių kp. kapelio
ną kun. Alfonsą Babcną. Šve
du .vardu buvo įteikta dovana, 
s'mboliškai išdrožinėta lazda ir 
perrišta tautine juostele. Pasi
stiprinę pateiktu sesių šaulių 
maistu sukaktuvininkui visi 
griausmingai sugiedojo Ilgiau
sių metų. - -

Kas yra tas- visų detroitiečių 
mylimas ir gerbiamas asmuo, 
liudija Lietuvių Enciklopedija 
įr dar šis tas, ką gali paliuditi 
Visi puotos dalyviai nieko ne- 
pridedant. Enciklopedijoje apie 
Vinca Tamošfūna štai 'kas rašo
ma: <?

Gimęs 1902 m. vasario 23 d. 
Imalinos km., Daugailių valse., 
Utenos apsk.. ■ Mokėsi Zarasų 
progimnazijoje, Kauno Komer
cinėje mokykloje, 1922 m. ka
ro mokykloje, 1931 m. aukštes
niojoje policijos mokykloje^ 
1936 m. baigė 6-ją nuovados 
viršininkų laidą. 1927-40 tarna
vo viešosios policijos žinyboje, 
i 1940-44 dirbo pogrindyje, bu
vo Zarasų apskr. Lietuvos Ar
mijos vadas ir 1944 rugpiūčio 
28 d. Viekšniuose buvo vienas 
iš Tėvynės Apsaugos Ringtinės 
steigėjų Pradžioje čia ėjo mai- 

_^<rJinimo dalies viršininko parei
gas; vėliau buvo I pulko 2 sky
riaus karininku. 1944 gale pasi
traukė į Vokietiją. 1946 Offen
bach liet. Komiteto pirm.. 1949 

~ - atvyko į JAV Detrąitan ir stip
riai įsijungė į organizacijų vei
kimą. Įstojęs į LŠST šaulius,

liu kp.. Vėliau buvo išrinktas 
LšST Centro V-bos pirminin
ku; dabar ė’nąs St. Butkaus 
kuopos pirmininko pareigas; 
Kultūros klubo sekretorius; De
troito ‘ Lietuvių Organizacijų 
Centro Valdybos narys:- Šiais 
metais Revizijos Komisijos na
rys; lietuviško- kambario Way
ne Univ. Komiteto sekretorius; 
priklauso Žurnalistų skyriui 
Detroite. Rašė į spaudą Lietu
voje ir dabar rašo Amerikoje: 
Policijos žurnale, Santarvėje, 
Vienybėje. Dirvoje ir Karyje. 

. Didelis tclerrntas. nepaprastai 
veiklus organizacijose, nuolati
nis spaudos ir kultūrinės veik
los rėmėjas-

Šiame trumpame

T.I23 metais Šančiuose pastatyta aūkšL. mokykla

rašinyje 
ne^marorna jo visą veiklą np 
rašyti.

Gražų sveikinimą pasirašė vi
si puotos dalyviai ir įteikė su- Į 
kaktuvininkui V. Tamošiūnui. 
Puota praėjo iškilmingoje nuo
taikoje; tarpais . net su daino
mis. Puotai baigiantis, tarė sa
vo žodį ir V. Tamošiūnas. Jis 
padėkojo iniciatoriams už taip 
gausų ^atsilankymą.

' Kiek teko patirti, iniciatoriai 
buvo Ona ir Česys šadeikai. 

A £
HAMILTONO MERGAIČIŲ 
CHORAS “AIDAS ’ SU SO- ‘ 
LĮSTŲ RIMU STRIMAIČIU 
ATVYKSTA Į DETROITĄ

Jaunų mergaičių chorui vado
vauja muzikas Jonas Govedas. 
Chorą pakvietė ir globos ALB 
Radijo Klubo vadovybė. Kon
certas įvyks kovo mėn.14 d. 
(sekmadienį) 4 vai. p. p.

Pirmasis Hamiltono mergai
čių choro “Aidas” pasirodymas 
ivyko 1970 m. kovo mėn. I d. 
šv. Kazimiero akademijoje, c 
1971 m. kovo 14 d. reikia lai
kyt choro krikštynas. “Aidas’’ 
veiklos dirva labai smarkiai iš
siplėtė, nes dalyvavo įvairiuo
se parengimuose ir festivaliuo
se. “Aidas” keliavo su daina į 
šiaurės Amerikos miestus: Či-

įsteigė Detroite St. Butkaus sau- ; kagą, KIevelandą> Hartfordą.

Worceste.j, Puadelphiją. Kana- į. 
deje aplankė: Montrea’į. To- 1 
rontą, Londoną ir kitas liet ko- į 
Ioninas.

Choras dalyvavo ir 20-j e Ka
nados Lietuvių Dienoje ir ke
liavo po Europą, dainuodamas: 
Paryžiuje, Londone ir Ham 
burgo (Vokietijoje) un i versite-1 
to salėje. Ši jo koncertą genai 
įvertino ir aprašė koresponden
tai ir žurnalistai. .

Choras giedojo giesmes šv. 
Angara šventovėje, aplankė Ro
mą ir popiežių, kuriam pagie
dojo ir padainavo. Vatikano sto
tyje

Iš aukščiau paminėtų gastro
lėse vietų, kuriose susilaukė pa
sisekimo, reikia manyti, kad 
choras labai geras. Tikrai yra 
verta pasiklausyti jo gražių dai
nų. Tai reta proga detroitie- 
čiams pasitaiko. Būtinai atsilan
kykite. Savo atsilankymu tik
rai būsite patenkinti ir kartu 
paremsite Radijo^Klubo pastan
gas.

Taigi, kovo 14 d. teveda visi 
keliai* į Dievo Apvaizdos para
pijos salę pasiklausyti reto kon
certo. įžanga tiktai 5 doleriai 
auka.

Rengėjai — Radijo klubas.

PAKYLAME I RIO DE ŽANEIRO ■Cj y ' ; - • 1

*

Vladas Rasclauškas

Rašo VLADAS RASČIAV’SKAS

kunsino, lenku kilmės, — ji pa 
sakė. *

- O aš esu Amerikos pilietis, 
lietuvių kilniu — jai atsakiau. 
Pasakiau, kad esu gimęs ir augęs 
Lietuvoj ir kad esu lietuvis. Ji 
pasakė, kad ji esanti lenkė. Pa
sikeitėm dar keliais angliškais 
sakiniais, o tada aš jos paklau
siau lenkiškai.

— Pan jestei poliak, tak sviet 
nie muvice po polsku, — ji man 
aiškino. (Ponas, esi lenkas, jei 
taip sklandžiai kalbate lenkiš
kai.) \ /

Ji tuojau pradėjo man aiškiu* 
ti visą lenkų istoriją. Ji pasako
jo, kad prieš kelis šimtus metų 
daūg lenkų važiavo į Lietuvą ir 
ten apsigyveno. Aš jai atsakiau, 
kad senovėj lenkai galėjo va
žiuoti į Lietuvą, bet aš tai nesu 
lenkas, bet Jkluvts.

Suvalgius vakarienę, ji išgėrė 
; dar vieną stiklą šampano, už

miršo poterius bei Šv. Raštą, ir 
'j paskendo į lenkų istoriją. Ji 

man pradėjo pasakoti, kaip lie
tuvis kunigaikštis vedęs lenkų 
karalaitę ir kaip valdė lenkus ir 
lietuvius. Ji prisipažino, kad pri
klauso Lenkų šelpimo draugijai.

ir istoriją.
Tai buvo gera mint s. Ji nuėjo 

kitiems pasakoti savo tikslus, o 
aš galėjau pailsėti. , 

(Bus daugiau)

KVIEČIAME I NAUJIENŲ

Kai niekur neini, tai pradedi 
nuobodžiauti, bet kai skrendi 
tolimesnėn kelionėn, tai laikas, 
atrodo, labai greitai praeina. . 
Miami aerodrome pora valandų 

Tabai greitai praėjo, o paskuti
nėm minutėm keleiviai į lėktu
vą ėjo ir ėjo, Didysis lėktuvas 
jau atrodė pilnas, bet vyrai ir 
m o ten’s vis dar skubėjo į vidų, 
ieškojo savo vietos.' {< ■

Pradžioje atrodė, kad man 
vienam teks abi tuščios: kėdės, 

Ant. Sukauskas bet prieš pabaigą šalia manęs 
»i pasodino vieną kateivę. Mane pa~ 
.’sodino prie lango. Ji savo daik- 
ftus susidėjo' ir atsisėdo.';Jau bu
vo matyti, kad lėktuvas pra
deda kilti. Patarnautojos pa- 

: šakė, kas daryti, jeigu- pritrūktų 
oro. Parodė, kur yrą maišelis ir 
kaip jį užsidėti, kad būtų leng
viau kvėpuoti, - Aš • jąu žino j au. 
ką ji sakys, nės daugelį kartų 

' buvau girdėjęs, tą pačią pasa- 
( kaitę, nors nė vieno karto neteko 
tirštesnio oro maišelio naudoti.

Mano kaimynė, pastebėjusi, 
kad lėktuvas jau juda ir išva-

žiavo į taką,, kuriuo kils aukš-j 
lyn, pradėjd melstis. Pradžioje 
kalbėjo poterius, o vėliau pra
dėjo skaityti parinktas vietas iš 
Šv. Rašto, :

Matyt, kad lėktuvo motorai ir pritaria Valensos vedamai So-* ’ . • « _. . .... . .... 
pavartojo visą savo jėgą, 'nes 
priešakys buvo' pakilęs’ kokias 
dešimt pėdų ar-daugiau. Visi pri
sirišę sėdėjom. j

Netrukus lėktuvas- pralindo 
pro debesis. Jis vis dar kilo, bet 
ne taip stačiai. Priešakys >Vis 

„dar buvo pakilęs, bet jis netru
kus išsilygino. Žemės jau nema
tėm, buvo mėlynas vanduo. '

Lėktuvui pakilus 2,000 pėdų 
aūkštumon, jra iamautOjos a Įne
šė po stiklą šampano. Ji buyo[ga^ sustoti kalbėti. Be lenkų is-

; įsipareigojimų 
Brazilijoje ir'pašalpos organiza
vimo lenku Solidarumui, atsira
do'visa eilė kitų klausimų ir savo 
išgyvenimų aiškinimų.-

Visa tai būtų buvę gana įdo
mu, jeigu man nebūtų užėjęs 
noras užmerkti akis ir ramiai 
pasilsėti. ■ Buvau įsitikinęs, kad

lidarumo veiklai. Josios tikslas 
esąs įtraukti Rib lenkus į šalpos 
draugiją ir siųsti siuntinius ir 
kitokia pašalpą.

Ponia iš Viskonsino užsakė 
dar vieną stiklą šampano. Užsa
kiau ir aš, o kai mudu ir tą iš
gėrėm, tai ji .pradėjo man pa
sakoti visą lenkų istoriją ir da
bartinę Lenkijos padėtį. Po šio 
šampano stiklo aš priėjau išya- 
do’s, kad ji yra moteris, kuri ne-

i

KAN. V. ZAKARAUSKO JUBI
LIEJAUS MINĖJIMAS

(Tęsinys)

Sveikinimai: Lietuvos Vyčių 
112 kuopos ir Katalikų Federa
cijos Marquette Parko kuopos 
vardu sveikino Vyčių garbės na
rė A. Gabalienė. Naujienų var
liu — redaktorius M. Gudelis; 
Spaudos klubo vardu — pirm. 
A. Pleikys; Sandaros vardu -J- 
red. inž. G. Lazauskas; BALFo 
5 skyriaus vardu — pirm. J. 
Mackevičius. .1. Balčiūnas, ka- 
nausinko bendraklasis, sveikino 
ir linkėjo, kaip ir visi, geros svei
katos ir Dievo palaimUs. - ■ •

Krikščionių Demokratų Sąjun
gos C V vardu sveikino Pr. Po
vilaitis; Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė sveikino raštu; pasira- . 
šė VI. Išganaitis ir J. Mackonis., 
J. Jdkubka sveikino Chicagos . 
Krikšč. Deni skyriaus ir Angli- .. 
kopų klubo vardu; P. Blekys — 
Zarasiškių klubo vardu; A. Rep
šienė — Tautos Fondo vardu; 
A. Juškevičius — R. Liet. B nės 
vardu. Atsiprašau, jeigu kuris, • 
sveikinęs, čia nebuvo 

.tas; gal jo neįsirašiau.

• Perpildytoje salėje 
pulk. K Dabulevičių,
Švedą, inž. D. Adomaitį,'inž. An- - 
taną Kurą, dr. K. Dabrilą, dr.’ 
Deltą, inž. V. žemaitį, ponią A.-* 
Kotslienę, penus . Stravinskus,- 
M. Pranevičių, anglų zonos gini- . 
nazijos direktorių J Vedegį, Jū
ratę ir inž. E. Jašiūnus, dail. J. 
Tričį su žmona Delfiną, Taut
kus, Čiurinskus (net iš Indianos 
atvažiavusius), lakūnę p-lę Lio-. 
rentaitę, ponus Kačinskus, mok.. 
Dubauskienę ir daugelį kitų.

,Marquette Parko R. L. B-nės' 
valdybos nariai viską parengė. 
J. Bagdžius įvedė garsiakalbį.

K P.

paminė-

mačiau-" 
pulk. J. •

sušilusi ir ištroškusi. Visą stik-|-torijos, jdsips 
lą išgėrė vienu ypu. • Patarnau*fTb*a”1,’zv'a 

. tojos pradėjo ruoštis vakarienei?
Atsuko staliukus,, pradėjo nešti 
gėrimd, jeigu kas norėjo. Ji pa? 
sakė,sXa<I Buvo ištroškusi ir pa
prašė, kad jai duotų dar vieną 
stiklą-, šampano. Bevalgydama 
skanią?' paruoštą užkandą, pak . 
prašė dar vieną stiklą- troškuliui- šąlia sėdi moteris,- kuri man tos 
nuraminti. Ji pasidarė švelnesnė.

. Pirmiausia paklausė, kur :as 
važiuoju. Pasakiau, kad skręnį-' 
du į Buenos Aires. Ji tuojau pri? 
dėjo, kad ji skrenda į Rio. į;

—. Ar tamsta Rio pažįsti kk—:
paklbusė? - .Vyk’/ k

kMięstą''pąžį^tu, ;neš kėljš. 
kartus tęn 'ės^y|įiiyęs. . ■■ .įrj 

. / Pasakiau,: kad' miestas man 
patinka?- ’Yra'gerų viešbučių, 
bai gražus pamarys; apylinkes 
'kalžar. \

Ji apsidžiaugė,' kad aš jai 
lėsįu padėliu Į nės. ji vėžiuojaBti 
į Rio pirmą .kartą, nieko nepa- 

■ žįstantič- ;
Aš esu amerikietė iš Vis-

ramybės neduos, kalbų nebaigs. 
Pradėjau galvoti, kaip- jos atsi
kratyti ir .užmerkti akis, nes.ži
nojau, kad Buenos Airėse vėl 
būsiąs užimtas. Parinkau tinka
mą momentą ir tariau jai: 

y,*-—Man' į>ąpasak*ojar daug la~ 
bąi /svarbių-/dalykų, — tariau aš 

kad ta 
patį, dalyką papasakotum lki: 
tiems /keleiviams ir ‘pabandy
tum juos įtraukti į Lėnkijai rei
kalingų‘pagalbą. Jie,/ greičiau
siai, nieko nežino apie Lenkiją

NĖRA KO APGAILESTAUTI

Sunku visus žmones paten
kinti. Laimėję rinkimus džiau- 
siasir pralaimėję — liūdi ir ap
gali etsauja. Bet kas bus' val- 

• džioję. tiems ■ atsiras ir daugiau 
galvosūkių. "’?4 .

Ne veltui lietuviška patarlė 
Seiko: “Nesidžiauk radęs, nesi
gailėk pametęs...”

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

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

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL >25-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARIJA’NORE!12*13

• DAINOS

• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI
• ŠOKIAI

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. «9th St. Chicago/IB. 6062? ♦ Tel >25-2717
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Atdari žiokiadierdal? nno

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITekATCRA, lietuviu literitūros;: ‘meno ir ’moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankoj 
J. RaukSo, dr. Kario Griniaus, taip-pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. EL Čiurlionio, M. Sfldkio, V. Kašubos, A- Rūkštelės ir JL Varao 
kūrybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja ttibKI.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tiniu iokiq pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daintį 
iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis ' 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

- , • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už <2.

• UETUVlšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ti 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys: iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina >6.

s K4 LAUMES LkMŽ, rašytojos Petronėlės Orintaltės at«F 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir« 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik J3. <

s JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras* 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teises 

ga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

M. Zoečenko kūryba, J. Valgia©
O sąmojingų novelių. Kaina |2.XX) psL knygoje
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Amerikiečiai padarė reikiamus apskaičiavimus ir nusta
tė tikslią “Keliautojo” krypti. Jie turi visas skubiam ap 
skaičiavimui reikalingas mašinas.

— JeigU teismai ^nebūtų pri
pažinęs Wayne B. Williams kal
tu, tai prokuratūra buvo pasi
ruošusi pradėti: naują, bylą už 
25 juoduku nužudymą.. •

Amerikos erdivų tyrinėtojams rūpėjo pakreipti “Ke
liautoją”, kad jis neitų “savo keliu”, bet pakryptų Urano 
kryptimi. Kad suktų ne ten, kur dabartiniu metu yra 
Uranas, bet kad pasuktų ta kryptimi, kur Uranas bus 
už trijų metų. Mes žinome, kad Uranas sukasi aplinkui 
Saulę, sukasi dideliu ratu.

Mokslininkai nori, kad “Keliautojas” ne tik patai-

liautojo” praskriejimas pro Saturną ėjo labai labai grei
tai Berods, skriejo 800 mylit; Į sekundę. Saturnas traukė 
“Keilautoją”, bet “Keliautojo” greitis gerokai sumažino 
traukimą.

Atėjo pats sunkiausias laikotarpis, kai “Keliautojas” 
praskriejo pro Saturną, Jeigu “Keliautojui” nieko būtų 
nedarę, tai jis, atlipęs nuo Saturno traukiamos galios, 
būtų nuėjęs savo keliais į erdvę. Koks tas “savo kelias” 
būtų buvęs, šiandien sunku būtų nustatyti. “Keliautojas” 
būtų skrięjęs, kol būtų patekęs galingesnio kūno traukos 
įtakon ir būtų skrięjęs tiesiai j galingą įtaką turintį kūną, 
Jeigu ta trauka būtų buvusi tokia galinga, tai jis būtų

kante, netolerancija .kitos Ideo
loginės krypties spaudai ir no
ras ją sunaikinti yra visų dikta
tūrų pažymys. Taip ėlgiasi. bol
ševikai ir kiti žiaurūs diktato
riai, taip, nori elgtis ir .mūsų “li
beralai* santariečiai-šviesiečiai, 
tik gaila, kad tiems .savo užmo
jams neturi jėgos. '

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $363. Z.' . ? ■„
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Simpoziumą atidarė ir. jam Va
dovavo- mod era vo vienas iš 
“Draugo” ir “Akiračių” redak
torių p. Mykolas Drunga pra
bildamas. (Kalbas nurašiau pa
žodžiui jų netaisęs. A. PI.):

“Mes šnekėsime tik-apie-mū
sų spaudą, kuri yra mūsų ‘gy- 
nenimo veidrodis, daugiau ar

■ “Drauge” 1982. 2. 5, paskuti
niame pusk, skyr.“Aplink mus” 
žiniose įdėtas toks pranešimas: 
“Keturių mūsų periodinių, leidi
nių redakcijos nariai ar bendra
darbiai . dalyvaus simposiume 
apie mūsų, spaudos trūkumus ir 
būdus jiems pašalinti šį . penk- 
tadeinį, vasario 5 d.. 8 vai. vak., 
Jaunimo centro kavinėje. Sim
poziumą rengia šviėsiečiai-san-

.lauj ienos eini rtądien, ifakinjuit 
m2dieniu8 Leidžia Naįįiezm Ben

drovė, 1738 So. Halsted St» CMeago. 
LL 60608- Telet 4214)100.

minti. Jie neturi medžiagų, kurios vienodai veiktų šiltyje 
ir karštyje. Rusai tas 'mašinūs norėjo nusipirkti Ameri
koje, bet Jimmy Carter uždraudė jas parduoti rusams. 
Jis uždraudė rusams koją įkelti i tas dirbtuves, kur tos 
mašinos gaminamos.

Rusai nusipirko mašinas iš prancūzų. Jos ne tokios 
tikslios ir taip greitai neveikia, kaip veikia amerikietiš
kos, bet vis dėlto — geriau negu niekas.

Rusai paelido ne kosmonautus į Venerą, bet paleido 
“Keliautojus” į Venerą. Paleido du “Keliautojus”. Vieną 
pavadino “Venera-13”, o kitą — “Venera-14”. “Venera-
13- oji” turėjo būti prie Veneros kovo į dieną, o “Venera-
14- oji” bus prie Veneros kovo 5 dieną. Apie šių dviejų 
“Venerų” skriejimą informuoti rusai ir prancūzai. Tei
sybę pasakius, prancūzai padeda rusams nustatyti, kur 
tos sovietinės “Veneros” yra.

Svarbu nustatyti, ar jos atsimuš į Venerą ir subyrės, 
ar praskries pro šalį ir papasakos,nką Veneroje matė. 
Paskutiniai pranešimai sako, kad keliautoja “Venera-13” 
nusileido į Venerą ir nutilo.

Tuo tarpu JAV “Keliautojas”, paleistas prieš dešimt 
metų, jau nuskriejo 10 bilijonų mylių ir pranešė ištisą 
milijoną žinių apie erdvę. Amerikiečiai apskaičiavo, kad 
jis skries dar dešimt metų ir teiks žinias-apie erdvę.

ta: “Santara buvo įsteigta 1954. 
IX. 8. Tabor- Farmoje, -Sodus, 
Mich... Santara su sambūriu 
Šviesa \ -yra Įkūrusi ; Santaros - 
Šviesos .le4eraelją...Liėtuvių vk 
daus politikoje Santara dau^ 
giausia domėjosi liberalinių gru 
pilį vienybės klausimu fr buvo 
i steigusi: šiai problemai nagri
nėti komisiją bei tiesiogiai ban
dė veikti tas grupes . vienybės 
linkme”. R. Mžl. ' (Raimundas 
Mieželaitis.buvęs Santaros-Švie
sos pirmininkas^:' * f.' ;

Kadangi simpoziumą rengia 
lietuvių. liberalų,' viduriniosios 
kartos pabėgėlių organizacija, 
kurios nariai, daugumoje, yra 
baigę aukštuosius mokslus li
beraliniuose JAV universitetuo
se ir dar dalyvaus keturių lietu
viškų periodinių leidinių redak
toriai ar bendradarbiai, tai tik- 
rai išsamiai jr nešališkai ap
tars visus lietuviškos spaudos 
trūkumus, jų priežastis, būdus

fled Forest, kur randama milžiniškų raudonme
džių suakmenėjusių stuobrių, net su kirmėlių ir 
vabzdžių įspaudais. Įmanoma ir pailsėti specia
lioje piknikams vietoje. Pals Calistoga miestelis, 
prie kurio yra Petrified Forest;'turi kelis natū
ralius karšto vandens geizerius, minteralinius 
šaltinius ir purvo vonias, taigi, laikomas gydy
mosi kurortu.- Amerikoje visur krautuvėse parda
vinėjamas buteliukais mineralinis Calistoga van
duo, gal kiek panašus iš skonio į buvusį mūsiškį 
Birutės vandenį. Atskirai nuo kitų geizerių yra 
Kalifornijos “Old Faithful” geizeris, imituojant 
garsų Yellowstone (Wyoming valstijoje) geizerį.

Netoli Calistoga miesto yra ..ir Robert Louis 
Stevenson Memorial, garsiajam škotų rašytojui 

w __ ___ prieš iš-
I vykdamas į Samoa salą, kur ir mirė/ Maždaug 
nuo Santa Rosa-Sacramento linijos šiaurinės Ka
lifornijos pati šiauriausioji dalis jau nebeturi is
paniškų vietovių pavadinsiu i# visai rtefcįįižtin; 
karna šventųjų vardais pavadintų miestų.. Tuo 
būdu Kalifornijos aprašymo I dalį “Misijų Ke
liais” reikia užbaigti, o toliau tęsis mažiau civili
zuotos vietos, tautiniai parkai, paminklai, miškai, 
kalnai, ežerai ir vėl teka grįžti į pietinės Kalifor
nijos dykumas ir kalnus.

Nuošaliau yra paminklinis akmuo, šalia seniau 
palaidotų pionierių vaikų kapo.

Privažiuojant Sonoma miestelį (apie 5,500 
gyv.), esantį “Mėnulio slėnyje”, vėliau J. Lon
dono išgarsintame romane “Valley of the Moon”, 
verta sustoti Vallejo Home, buvusiame guber
natoriaus ir generolo Mariano Guadalupe Valle- 
jo dvare. Generolas čia gyveno 40 metų, čia fr 
mirė. Kilimo iš Kastilijos, bet gimęs Monterey, 
jis stojo į Meksikos kariuomenę, greit iškilo it 
buvo paskirtas šiaurinio fronto vadu. Sonotnū 
miestą jis įkūrė 1835 metais, bet jau 1846 m. 
amerikiečių pionieriai iškėlė Kalifornijos lokio 
vėliavą ir paskelbė Kalifornijos respublikos pri
klausomybę JAV-ėms. Po mėnesio čia jau pįėve- 
savo žvaigždėtoji VnijOs vėliava.

Apylinkėse yra kelios vyno daryklų®, kaip 
Italian Swiss Colony, Beringer Brothers, Chris
tian Brothers, Charles Krug, Hanns Kdrnell; 
Heitz ir kitos. Daugumas jų susispietusios apie 
Santa Helena miestelį. Iš viso, Sonoma, Napa ir 
Mendocino apskritys turi daugiausia vynuogy
nų ir vyno daryklų. *

Spain ir First gatvių sankryžoje stovi pasku
tinioji ir šiauriausioji visoje grandinėje misijų 
stotis, San Francisco Solano vardu,’ įsteigta 1823

— Senatorius Robert X Dole 
pranašauja, kad teks sumažinti 
socialinės- apdraudos mokesčius.

aukštą- nuomonę,’ kas kiekvie
nam. žurnalistui yra reikalinga, 
kaip kiekvienam oratoriuj, nes 
kaip sakė- Aristotelis į- šposas, 
’’ r(Biis daugiau j "J

ANDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

Žymesnis yra Petaluma miestas (apie 32,000 
gyventojų), žymus sūrio dirbtuve ir Generolo 
Vallejo buvusiu dvaro pastatu.

Sant^ Rosa garsi 50 metų čia gyvenusiu ir 
dirbusiu Luther Burbank, visą savo amžių sky
rusiu vaisių ir daržovių gerinimui. Burbanko at
minimui mieste yra Memorial Gardens, kur 
įsteigėjas ir palaidotas. Kiekvienų metų kovo 
pabaigoje ir balandžio pradžioje, kai obelys ap
sipila žiedais, keliuose ir gatvėse išdėliojamos 
rodyklės, nurodančios kaip važiuoti per sodų ir 
daržų karalystės 44 mylių tarpsnį apie Santa 
Rosa ir Sebastopol miestus.

Apylinkėse yra kelios vyno daryklos, kurių 
vieną, Windsor miestely, aplankius, galima pa
ragauti įvairių rūšių vynus, šiaip, visur kitur 
teko matyti baro tipo ragavimo patalpas.

SAN FRANCISCO SOLANO MISIJA
Norint patekti į paskutinę misijų stotį, reikia 

iš Santa Rosa miesto keliauti *121 Kalifornijos 
plentu į pietų rytus. Pakeliui verta užsukti į Glen 
£lk-r miestelį, kur 40 akių dydžio JacK LopdOn

turime kalbėtojų ar simpoziu
mo dalyvių t'^pe žfnoniū, kurie 
artimiau bendradarbiaują spau
doje, — rašo į/ špavtdą ir gana 
Įvairūs savo pažiūromis 'ir sayo 

’patirtimi. Norėtume -priidėti su 
Ginta Reipeikyte, - spaudos pa- 

’ tyrimą - - -pigijušii^ <z dirbdama 
*Djyuge \ ; 'pavaduodama; . kai 
-labai ~rėikėdavo ‘pėyadavjmo ’ir 
“Draugas.” nuo ioįne; žfit’,: kad 
penuk^ltėdayo^;' bėt’datgi net 
pagė^o Taip pat-spausdina. ei- 

’lėraseiūš ir:kitokią kūrybą, ne 
tik “Drauge?; bet' ir ^Ateityje” 
» kituose tėMifoiuesė. J-Ir apie 
Gintą RemeScytę, kurie

Kas. tie’ syiesiečiai - santerie 
čiai;yfa?- ’ .

Žingsniai j erdvę
Praeitą pirmadienį, kovo 1 d., iš Maskvos radijo pra

nešėjai paleido gandą, kad Sovietų astronautai baigia 
artėti prie Veneros ir planuoja nusileisti. Jeigu tai būtų 
buvusi teisybė, tai Sovietų kosmonautai būtų padarę di
delį žingsnį -erdvėje^ Sovietų Sąjungos valdovai jriegali 
pakęsti, kai patiria, kad amerikiečiai rengiasi ir vėl 
žengti didelį žingsnį į erdvę. Oficialiai buvo paskelbta, 
kad “Columbia” jau atvežta į Canaveral laukus, tai ir jie 
privalo pasigirti šūviu į erdvę.

Tiktai šį kartą p Sovietų valdžia paleido į erdvę ne 
kcsihonąųtą,'kaip kovo pirmą dieną-paskelbė, bet pa
leido į erdvę “Keleivį”, kokius savo laiku paleido JAV 
erdvių administracija; Visi labai atidžiai skaitėme, kaip 
“Keliautojas” pernai rudenį pasiekė Saturną,, padarė 
šimtus tūkstančių erdvės kūnų nuotraukų ir dabar jas 
tebesiimčia į Kaliforniją, į Pasadenos kalnuose esančią 
■faboratoriją ir parodo, koks yra Saturnas ir jkokie yra 
tie Saturno žiedai.

Paskutinis Amerikos “Keliautojas”, praskridęs pro 
Saturno žiedus, padarė labai įdomių fotografijų. Jos rodo, 
kad Saturnas turi žymiai daugiau palydovų, negu Euro
pos ir. Amerikos erdvių tyrinėtojai buvo galėję pastebėti. 
Didelis tolis neleido tyrinėtojams nustatyti Saturno pa
lydovų skaičiaus. Tų palydovų skaičiaus negalėjo nusta
tyti ir rusai. Erdvių tyrinėtojai žinojo, kad Saturnas 
turėjo 8 palydovus, o dabar, kai pradėjo į Žemę grįžti 
pamos naujausios žinios, tai nustatyta, kad ^Saturnas 
turi dar 6 palydovus. Teisybė, tie palydovai nedideli. 
Paties mažiausio palydovo diametras yra tiktai 12 my
lių ilgio.

Amerikos “Keliautojas”, praskriesdamas pro Satur
ną, buvo tiktai 6,000 mylių atstumoje nuo Saturno žiedo. 
Reikia žinoti, kad “Keliūutoją”, skriejantį pro Saturną, 
veikė Saturno traukiamoji galia. Visi erdvių kūnai, skrie
dami vienas pro kitą, traukia vienas kitą. Juo didesnis 
erdvės kūnas, tuo didesnė yra ta trauka. Traukia ir ma
žesnieji, tiktai ta traukimo galia yra žymiai mažesnė.

ir valandą. Padaryti tokius apskaičiavimus, kur viskas 
juda, ne taip lengva. Amerikiečiai tuos apskaičiavimus 
moka padaryti Jie turi reikalingas skaičiavimo maši
nas. Tos mašinos taip tiksliai apskaičiuoja, kad sudėjimo, 
atėmimo, daugybos ir dalybos skaičiavimus daro sekun
dės šimtinėmis dalimis., , .

Kai “Keliautojas” atsipalaidavo Saturno traukos, 
tai nuo žemės, iš Kalifornijos Pasadenos observatorijos 
reikėjo nustatyti tikslią “Keliautojo” kryptį, kad jis pa-

i mažiau kreivas ir" neištikimas, 
' bet spauda pati yra gyvenimo 
dalis, ji kuria gyvenimą, taigi ji 
yra ir savo pačios veidrodis, o šj 
vakarą, norėtume ne; per spau
dą. bet gyvu žodžiu pasidalinti 

•kai kuriomis mintimis apie da
lyką, kurį apšneka ir, kuriuo 
nuomonių turi beveik visi. Vi
ši, kas skaito, turi nuomonių

pusei metų ____
ami meaearaias 
;ensm mėaeaiui

aietams _____ 
nusei me m ____
lenam mėoeaml

ANT. PLEŠKYS

SANTAROS-ŠVIESOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKI SPAUDĄ

perns pasalinti ir kaip išspręsti 
vis labiau skurstančios, mūsų 
spaudos finansinius sunkumus, 
kurie ir nulemia visos lietuviš
kos spaudos-negeroves ir trū
kumus, manau, kad visiems bus 
įdomu išgirsti. - - . '

Labai teko nusivilti lietuviš
kais ‘“liberalais'’, kurie, pasiro
do, nėra jokie liberalai ir demo
kratai; bet žiaurios diktatūros 
šalininkai. Ir kaip-vėliau maty
sime Jš. jų žemiau pej-dųofeų, < iš 
magnetinės juostelės,, žpdis,'.žp- 
din , nurašytų jų pasisakymų, 
jiems visai nerūpi -lietuviškos 
spaudos .trūkumų pašalinimas, 
bet jie tik rūpinasi lietuviškos 
patriotinės demokratinės spau
dos sunaikinimu, tepaliękant. 
tik vienos ir dar neaiškias įdeo-

atsiyežtų suvenyrų iš Ramiojo vandenyno salų, plėtimosi į rytus nuo vandenyno pakrančių ir 
prie kiekvienos misijos esančios karių įgulos tu
rėjo apginti kraštą nuo rusų invazijos. Tačiau 
rasai medžiotojai buvo net padovanoję misijai 
varpus ir kitokių naudingų reikmenų. _

Misijos amžius buvo neilgas. Kaip parapijos 
koplyčia, ji buvo naudojama ligi 1880 metų, bet 
po to apleista. Tik 1910 nietąis misijos pastatų 
likučiai buvo nupirkti Kalifornijos valstijos ir 
įsteigta bei administruojama istorinė vietovė 
(Landmark) prie viešojo prekybos Centro.

Atstatytoje misijoje veikia muziejus, kuriame 
jffa dail. Jorgensen paveikslų rinkinys, atvaiz
duojant juose visų Kalifornijos misijų pastatus! 
Dailininkas penkerius metus studijavo misijų is
toriją ir architektūrą, o 1903-04 metų laikotarpyje [atminti, nes jis čia kurį laiką gyveno, 
putapė 61 paveikslą vandeniniais dažais.

V SAN PAOLO BAY ■ j

Įdomu pasidairyti ir giliau krašto platybėje 
pranykstančius miestus- ir mieBteHus, dvarus Ir 
vynų daryklas, daržus ir vynuogynus. Aplenkus 
San Paolo Bay (ši įlanka jungiasi su San Fran
cisco įlanka) per Napąlf Ėairtield galėsime ke
liauti 80 Interstate greitkeliu į Kalifornijos sos
tinę Sacramento. Tačiau, apžiūrėjus Santa Rosa 
apylinkes j pietus nuo šio miesto, verta grįžti į

moLths. $12 0Ū
>ther U£A local'dės $40.00 per yeo

‘.00 pei aix months. $12.00 pe 
oree months Canada $45.00 per year 
thei countries $4X00 pei year

Ž5 centi pei copy

Mueio pirmos dier>*c 
Oi«nrascic

Chicagoje ir priemiesčiuose:
itetams__ -_____
pusei metu ____
trims mėnesiams
rienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams ________

pajūrio kelią arba keliauti greitkeliu 101 toliau j 
į šiaurę. San Paolo įlankos pakraščiais esančius 
miestus apžvelgsime vėliau, o dabar susikaupia
me kitome įžymybėms. Prie 128 plento vra Petri-

(Bus daugiau)State Kr "rical Park pasislėpęs eukaliptų miš
ke ir tik po g.'isro užsiliko garsaus rašytojo na- 
To Įtekant**, o \ *Jiau pastatytas muziejus, su jo 
rankn^ču;. nau 'otų daiktų, ir įvairių jo paties

metais, dar Meksikai kraštą tebevaldant Jot pa
skirtis buvo padėti San Francisco (Dolores) mi
sijai aptarnauti indėnus šiaurinėje San Francis
co įlankos putėje. Svarbiausia, buvo bijota ratų

P4.fr


K. VILIAUS

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

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

U1U PAUL V. UAittild 
VIVIllMA. IK CHIKUKŪA4 SUSIRINKIMU

vauaaiknx *—* oaroo dienomu ū

i«m aea-a/i/ u-m mz-ahc

DR. A. B. GLEVECKAb 
^TUTlUJMi IR UHUCUKUAX 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 WM l03rd Street 

Vai&naos pagal susitarimą.

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo metinis narį y susirinkimas 
ĮvyKs ketVxTUaieiu, Kovo 4 (L, 1 vai. 
popiet, Aneies saieje, -±5u0 bo. Tai- 
man Avė. nares Kviečiamos atšilau* 
Kyu, nes yra svaroių reiKaių apdaru 
ir jau laibas uzsunoKeu naiių uuOK- 
lcs. ixares prasou^ sugrąžanti r>uuco 
KnyegexS. ro su^aTiukuuo lk*s vaišes, 

bugenųa brrungys, rasi.

✓ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Tel. 226-1344

, — ______-

CHARLES STASUKAITIS

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

M. GELZINTS

" ISTORINIS PATIKSLINIMAS
Kctmi tetas:

Pirmininkas: Martynas Jan
kus, Vikus šauiinskis. Nariai: 
Jonas Vanagaitis, Jurgis Brūve- 
laitis, Jurgis Lėbartas.

Miestų, bažnytkiemių ir jų 
apylinkių skyrių nariai — atsto
vai iš Klaipėdos krašto:

Šilutės skyrius: Albertas Jo
nušaite, Katrė Meižytė, Jurgis 
Rupkalvis, Jons Taleikis, Vilius 
Bajoras, Jonas Aušra, Jurgis 
Keratis.

Pagėgių skyrjus: Evald Kas
per ai tis, Jons Konrad, Martynas 
Jankus, Kristups Ringis 11, Au
gustas M'iškaitis.

Katyčių skyrius: Ermo'nas 
Brožaitis, Jurgis Margis.

Lauksargių skyrius: Jurgis 
Loraitis, Jonas Skėris.

Plaškių skyrius: Martins Gai
lus, Jurgis Košubas, Kristups 
Kalniške, Kristups Augustaitis.

Rūkų skyrius: Mikelis Daus- 
kartas, Mikas Deiviks.

Natkiški skyrius: Bernards 
Adelberger, Martynas Šaulys, 
Mikelis Šimkus.

Priekulės ir Lankupių sky
riai: Jurgis Naujoks, Martynas 
Kuršus, Mikas Šimkus, Jokubs 
Labrenė. J

Vanagų skyrius: Martyn Pe- 
tereit.

Rusnės skyrius: Mikelis Gai
lus, Martinas Jurkait, Anskis 
Lekšas.

Kintų skyrius: Adam Meškis, 
Ana Dreižytė, Jurgis Krauleidis,

Vyžių skyrius: Mikelis 
žilis, Johann Labeit, Jons 
lūs, Jons Pakinius.

(Bus daugiau)

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

padėkos ir pasitikėjimo, viso tei
singojo pasaulio akyvaizdoje iš
kilmingai skelbiame:

1. Vienbalsiai nutariame prisi
jungti prie Lietuvos Res
publikos autonominės da
lies teisėmis, tuomi pasilai
kydami pilną savivaldybą 
šituose reikaluose: tiesiogių 
mokesčių ir akcizų, kultū
ros ir tikybos, teismo, že
mės ūkio ir girių, socialūs 
apsaugos ir visokių kitų vi
daus reikalų kaip tai atsi- 
kartotinai yra pareikšta 
Mažosios Lietuvos organiza- 
sijų ir patvirtinta Lietuvos 
St. Seimo nutarimu iš 1921 
m. lapkričio 11 <L

2. Vyriausiąjam Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetui 
pavedame daryti viską kas 
reikalinga idant šitas prisi
jungimas kuo greičiausiai 
įvyktų ir Juridiniai santar
vės ir kitų valstybių būtų

. pripažintas.
3. Mes kreipiamės į Lietuvos 

Respublikoj valdžią prašy
dami išreikštos mūsų kraš
to valios vykdymą visais 
būdais paremti, pirmoj eilėj 
reikiant militarinės ir finan
sinės pagalbos.

4. Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo 
Komitetą ir toliau įgalioja- 
me būti mūsų krašto vy
riausia atstovybe.

5. Vyriausiam Maž. Liet. Gel
bėjimo Komitetui pavedame 
trumpinusiame laike suda
ryti Klaipėdos krašto tarybą 
iš esamųjų šio krašto vy
riausių organizacijų ir gru
pių atstovų.

Šitą nutarimą pasirašo visi 
M. L. G. Komiteto pirmininkai 
ir šiaip dalyvaujantieji Seimo 
atstovai.

Šilutė, 1923 m. sausių mėn. 
19 d.

Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo

(Tęsinys)
Anksčiau skaitėme, kad Gel

bėjimo Komiteto atstovų sausio 
19 d. suvažiavimo — seimo Šilu
tėje svarbiausias uždavinys bu
vo Deklaracijos parengimas, 
pasirašymas ir publikavimas. 
iuje ueKxaracijoje neoemim- 
nias nei sukilimas, nei karšto 
užėmimas, bet visai nauja Gelb. 
ikomiieui veiklos kryptis — 
x^aipedus krašto prisijungimas 
prie Lietuvos. Skaitykime žo- 
ozrius:

ŠILUTĖS DEKLARACIJA
Mes visi Klaipėdos krašto 

rinKti V ynausiojo Gelbejuno 
ixvnuteto Mažosios Lietuvos sky- > -M-

PASIDAVĖ TANZANIJOS
lėktuvo grobikai

LONDONAS, Anglija. — Ke
turi Tanzanijos lėktuvo grobi
kai, pagrovę lėktuvą pačioje 
Tanzanijoje, privertė laKunus 
pasiekti Keniją ir nusileisti ša- 

į lia Nairobio esančiame aerduro- 
I me. Jie žadėjo sušauayti visus 
bū keieivių, jeigu lanzamjos 
prezidentas Jumis Nijerere ne- 
aisis ta lydinsiąs.

Tanzanijos prezidentas- visai 
nesirengė apleisti prezidentūros, 
nes pačioje Tanzanijoje niekas,1 
jam negrasino. Iš Kenijos pa
grobtas lėktuvas nuskrido į | nų nanai ir Krašto politinių ir 
Saudi Arabiją, <kur gronikai to

lir. i .UkMM AS StfilKI Prix panes reikalavo. Saudi Arabijos

Dr. Jonas F. Mažeika 
bAJJj. — jUAAXV UXVXXUJAb 

4600 W. lUdrd street 
Oak Lawn, UL 

Oil. įeL 4Z3-&380 
Valanaas pagal susitarimą

DR, IRANE. PLECKAh
OPTOMETRISTAS

KAU1A LltnUVlSKAl 
2614 W. Zlat St. VeL 737-514$

TiKrina axis, ^riuiko _&Kuuui 

ir “cont&ci lender'.

Saudi Arabiją, kur grobikai to

"C

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

INK3TV, rUSLES IR 
PROSTATOS CH1KUR9ŪA 

2454 WEST 4»ra STREET
Valantiom; amraa. i—» popiet, 

xetvirtaa. s—i t»l -1

policija apsupo lėktuvą, apie rei
kalavimus nieko nenorėjo žinoti, 
davė degalų ir liepė išvažiuoti.

Lėktuvo grctbikai nuskrido į 
Graikiją. Ten reikalavo to pa
ties, bet graikai patarė grobi- _ r . . . t

ekonominių organizacijų atsm- 
vai, sianditn metų sausio 
men. Itf-tą dieną, suvažiavę Šl
iurėje Į visuotinąjį Seimą, kraš
to gyventojų daugumos vardu 
^<1 gula pagarba lenKiame savo 
gauvčis prieš Mažosios Lietuvos

> in apžioju sav anorių karžygius,
karus pasiduoti, nes kitaip jiemš’ KunLs bėjo -kraują ir žuvo už

I L U AID A

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija.

0025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PfeXKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

' ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

graso didelė bausmė. Grobikai < krašto laisvę. Taip jau 
Sveikiname besiorganizuojančią 
musų Krašto savanorių karei vi
ją, pasirvžosią ir toliau ginti 

gyventojų valią.

Tvirtindami ligšiol padarytus 
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
Geloijimo Komiteto žingsnius, 
vaduojant ir naujai tvarkant 
kraštą, reikšdami jam giliausios

pareiškė, kad jie jau nušovė du 
keleivius, bet lavonų neišmetė.

Pagaliau sekmadienį lėktuvas 
nusileido šalia Londone#. Ten 
grobikai - pasidavė. Aerodromo 
policija nustatė, kad lėktuvą 
buvo pagrėbę keturi teroristai. 
Lėktuve buvo jų šeimos su. vai
kais. Jie turėjo vieną tikrą re
volverį, kitą žaislinį ir vieną me
dinę granatą. Visi keleiviai pa
leisti, o grobikai bus teisiami už Gynybos sekretorius

Grū-
Kiki-

I SOPHIE BARČUS

ZADIJO įElMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vah ryto. 
Stoties W0PA • 1490 AM 

transliuojamos iš studijos 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus 
Teto: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60829

j —' II LU . I J

lėktuvo grobimą.

mirus,
josios vyrui Kazimierui, dukrai Genutei su šeima, sūnui
Jonui su šeima reiškia nuoširdžią užudjautą

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBA ir NARIAI

A. f A.

ONAI MICKEVIČIENEI

Cas
par Weinberger pirmadienį pa
sakė, kad pradėtas armijai ga
minti. naujas ir labai galingas 
60 tonų M-l tankas, kurio vie
neto kaina siekia ligi 2.7 mil. dd- 
lerių, turės būti perbraižytas. 
Pradėta jo gamyba sustabdyta.

« Rūpestis budina žmogų.

Crab Salad Served In Melon Boats

With tnekw ibuedawt eow it local market^ an excitmg 
toetoon toe io Cwtto O»b Melon Sihd. Famgy oryueeu 
v« enjoy the liftic. yet torfying eombieoto of Mėtos

M “Lietuvos Aidai

KAZĮ BRAZDtlONYTt 
Programos vedėja

Atoki

-eeeeeto mayontoee dressing. Tto
H to QaaHered toon wbtiaU” oo

crab AMPt b Movy vtto ie ctor with 
Futty extend, with teatou to ei 

ipM b rtok to Im evjeto 3 favtote

Kasdien nuo pirmadienio IM penk
tadienio 8:30 vah vakaro- 

Visos laidos ii WCEV stotim.

St Petersburg. FIs., 12:30 vai. p p. 
ii WTIS stoties. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

ONAI MICKEVIČIENEI andqpl*

mirus,
josios vyrui Kazimierui, jos dukrai Genutei su šeima ir 
sūnui su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

R. LIETUVIŲ B NĖS CICERO APYLINKĖS
VALDYBA ir NARIAI

AtotoU* ift
1/4

cup meyoMiM 
totpcM cwy po vito

honeydew meto 
Sried freena

* Dreifi to Mice crab. Combine with celery >nd grew oaion- 
Btod mayVMbto, carry powder, sugar md lemos Rice; 
toes with csM) mixture. Chill. Cut melon into quartan length* 
toe; remove eeto and rind. Place meto qaarten on caladl 
plate* lined vbh ffreem. Spoon mb sabd onto m*lon. Matot*

2 Uttopoom ebopped

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

AMSULANSC
PATARNAVIMAS

UMsviu
uaidotoviij

Direktorių *

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWJdj

WEST brth STREET REpuMic 7'1211
11028 SOUTHWEST HIGH WAX, Falo. Mito, Į1L 174-4411

P. J. RIDIKAS
MM So, HALSTED STREET TeL lArtU 7-1J U

BUTKUS * VASAinS
1446 So. 50Ui Avė. Cicero, DL TeL; OLympic 3-1H4

PETRAS BIELIŪNAS i I
4348 So. CALIFORNIA AVE. TėL: LAMyetU 1-3571

i

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel: YArdi 7-1118 • lllf

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill Wednesday, March 3, 1982

Chicago, Illinois 60629 
Telet 778-5874
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ŠIURPI KAZIO BARAUSKO
50 METU SUKAKTIS

pamalė viską išverstą, o bran
giausios vertybės išnešteš. {

Visiems buvo aišku, kas namą 
apvogė. Jauniausioji pažino vi
stu vagilius. Nutarta tuojau pra 
neš.i policijai. Dukra davė visus 
vaginų vardus ir nurodė, kur 
jie gyvena. ,

Policija suėmė visus vagilius, 
pradėjo klausinėti ir nustatyti, i 
kur buvo paslėpti išvogti daik- ! 
tai Dalį daiktų peticija rado, • 
bet kita dalis jau buvo išslaps-j

rauskas, vienintelis Kežės Didž-j 
galvienės sūnus, minėju sjvo 
50 metų sukaktį.

Kazys Barauskas gimęs Ame
rikoj, Chicago], vedęs, turįs tris 
vaikus, gyvena 132*3 S. St Louis 
ir visą savo gyv nimą dirbo. 
Dirbo jis ir savo 50-ojo gimta
dienio dieną.

Tuo tarpu valkai, žmona ir 
motina nutarė jam padaryti 
staigmeną — suruošti gimta
dienio va šes, kai jis grįš *š dar 
bo. Jie paruošė gerą vakarienę 
ir nutarė išdekoruoti valgomą]j 
naujais popieriais, kuriais būtų 
išlipdytos sienos ‘*50 mitų su
kakties sveikinimais”. Paslapc’o- 
niis ruošėsi ir gražiai pasiruošė.

Apie tą laiką užėjo apylinkės 
^jaunimas — 15, 16, 17 ir 18 me
tų beminkai. Jie pažino dukrą 
ir paprašė, kad leistų pasiklau 
syti plekšteliu. Besiklausant 
.plokštelių, vimam atėjo noras 
pasiklausyti naujų muzikos 

.plokštelių, kuries buvo kituose 
-buto kambariuose.

loleriu.

įkas buvo mivcž-l 
centrą, jam grą-1 
’ogių daiktų, betžinta dalis

nebuvo pa?
retų i

pasiryžusi tardyki jaunuolius ir
išaiškini i, kur yra din^e vartin- 
giausi pavc'gti daiktai.

, zieau
u

netų. Policija yra I

J. KLAUSEIKISLOS ANGELES, CALIFORNIA
Vienas kambaryje klausė mu

zikos su jauniausia d 
kiti griozde namą, 
viską, ką tiktai rado

ICh. j 
1CS- 

nio. Pirmon eilėn išnešė moti
nos ir tėvo vedybinius žiedus, 
vieną papuoštą deimantu. Išneš? 
tėvo didelį maišelį sidabrinių 
dolerių, pusddlerių ir specialių 
kvoterių. Išneštos kelios geros 
degtinės ir seno vyno bonkos, 
Įrankiai, sidabriniai šaukštai ir 
kiekvienas vertingesnis dalykas.

Pats jauniausias gavo savo 
dalį ir paro'dė tėvams. Tėvai iš
klausinėjo, iš kur paėmė ir liepė 
tuojau viską sudti ir nunešti ten, 
iš kur paimta. Tai buvo vienin
telis berniukas, kuris atnešė 

, jam priklausiusią dalį.
Tuo tarpu pradėjo rinktis ir 

vyresnioji duktė, sūnus, sukak
tuvininko žmona ir motina. Vi
sus apėmė didelis skausmas, kai

— Algirdo Budrecko pas___
apie Šaulių Sąjungos steigėją 
Vlada Pūlvi bus^kovo 7 dienai •- - *■ i
2 vai. poipet šaulių namuose. 
Programą išpildys šaulių Sąjun
gos rinktinės choras, vadovauja-j 
mas muziko Mačiulio’, šaulius iri 
visus lietuvius kviečia dalyvauti I

- 1

Šaulių rinktinės vadovybė

INCOME TAX SERVICE
Our Tax preparer has taken the 

H & R Block coarse twice. 
(1975 & 1981)

® Federal short form $10 
State form $5 
Federal long form $20 & up. i

4104 S. Archer Ave.
block west of California)

For. appt, call 523-3685
Mes kalbame lietuviškai.

Eleonora Jakštas

ę 
©

{ Dažnai lietuvių išeivių spau
doje būna nusiskundimų, kad 

įkaita senos*os organizacijos, daug nu
veikusios lietuvių kultūros ir 
labdaros labui, jaunosios kartos 
nėra įvertinamos, nebegauda
mos naujų narių merdėja arba 

i visai turi pasitraukti iš gyveni- 
; mo — susilikviduoti.

Pasirodo, jog senųjų organi
zacijų klausimas, jų išsilaiky
mas rūpi ne tik mums, lietu
viams, išeiviams, bet ir čiagi- 

I miai amerikiečia matą pavojų 
senosioms organizacijoms. To
kios problemos nagrinėjimui 
Los Angeles Times dienraštis 

• pavyzdžiu pasirinko masonų c r 
Į

ganizaciją ir straipsniui pagrin
dinę antraštę parinko tokią: 
“American ’ Masons: Are the 
Old Orders Dying?’’.

Nagrinėjant ar tikrai, masonų 
ordinas išmiršta, rašoma, jog 
prezidentas George Washington, 
nuo kurio, gimino suėjo 250 me
tų, buvęs vienas pirmųjų ir pa
čių žymiausiųjų Amerikos ma
sonų. Minėdama tą sukakti ma
sonų organizacija (nelinksmai 
žvelgianti i ateitį, nes narių skai 
čius mažėja.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJ
yri seniausia, didžiausia ii turtingiausia lietuviu f*-atemaUnė cr 

Canizacija, lietuviams ištikimai įsrnauisnti jau per 92 jcetus-

SLA — atliek* kultūrinto darbut, gelbsti Ir kitiems, kario šuo* 
delbus dirtMi.

SLA—išmokėic daugiav kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolertt 
apdraudę savo nariams

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis STA neieško pelno, 
ruimą patemauja tik savišalpos pagrindu

AMERIKOJE (SLA) 
NAPvIŲ DĖMESIUI

Susivienijimo Lietuvių Ame- 
įrikoje generaliniai Pildomosios 
Tarybos rinkimai kuopose įvyks
ta 1982 m. kovo (March) mėn.

Todėl visos kuopos ir SLA na- 
? riai yra raginami kuo skaitlin
giausiai kovo (March) mėnesio 

į susirinkimuose dalyvauti.
Genovaitė Meiliūnienė 

SLA Sekreto’rė

or

Kiekviena* lietuvU ii lietuviu draugėj gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia- ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekisnčitB 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
M,000 ipdraudos suma temoka tik S3.09 metecox.

SLA— kuopa vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
t txavo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

GxIIte kreiptis tr tiedii i SLA Centra^

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
H»v Y>rk, M. Y. 1SXT 

2^7 w. st.
TeL CH*1 56?-m f

būdo. Senieji išmiršta, o jauni-1 
mo dauguma nenorinti jokiai; 
organizacijai priklausyti.

Modemiški laikai. Futbolas ir, 
k'tc&u žaidimų trauka daug j 
amerikiečių pririšo prie televi- / 
zljoz. Nuskaltimai gatvėse bau-1 
g«na senesnius Įmones vakarais 
išeiti į gatvę. Buvę atsitikimų, ’ 
kad masonai išeiną iš savo susi; 
rinkimo,vandalų ar plėšikų bu- 
vo užpulti.

Masonų sueigos, jų maldų n-Į 
tualai yra slapti, tad nėra rėk- « 
lamos nau u narių traukai. Be ] 
tp, masonų tvarkos taisyklės ne 
leidžia agituoti naujų narių ies? j 
kant, išskyrus šeimos narius, o • 
šiaip žmogus turįs pats laisvai I 
apsipręsti neraginamas į maso-i 
nūs pasiprašyti. Bet gi naujas I 
narys, teisingiau kandidatas, tu
ris turėti dviejų narių reko-

v Esama propagandos prieš ma
sonus, jog jie esą nusistatę 
prieš katalikus ir prieš juodao
džius ir kad masonų veikloje 
esama velniškojo prado. Tokie 
kaltinimai atrmeiami aiškinimu, 
jog masonų įstatuose nieko ne- 1 
są pasakyta nei prieš katalikus, 
nei prieš juodaodžius, o paskirų 
narių nusiteikimus niekas ne
gali kontroliuoti, negali vie-j 
na ar kita kryptimi pasukti- 
Dauguma masonų yra is prote
stantų, tačiau organizacija ne
santi krikščioniška, bet reikalau 
janti, kad jos nariai tikėtų į 
Aukščiausią būtybę.

Tikraisiais masonų nariais te
są vyrai, moterys ir merginos.- 
jų šeimų gali priklausyti atski
riems vienetams, kaip Rytinės 
žvaigždės ordinui, Darbo dūk

Pasaulyje esama 6 milijonai terims bei Vaivorykštės mer- 
•masonų, pusė to skaičiaus gy- gaičių vienetams, 
vena JAV, tai daugiausia balta- į 
ožiai ir protestantai. Kaliforni
joje esama 190,000 masonų, bet 
praeitais metais skaičius suma
žėjęs, nes netekta 4,710 narių. 
Visoje Amerikoje esama 50 ma
sonų orfganizaeijų skyrių (ang
liškai — Grand lodges) ir tik 
keturiuose praeitais metais na
rių skaičius ‘ padidėjęs..

NARIŲ MAŽĖJIMO PRIE
ŽASTYS

Kamal, 2a*n4 — Pardariw^
.. RIAL 1FTAT1 POR tALf

Namai, žemė — Pardavlnwl 
RIAL ESTATE FOR SALI. .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR TĖVAIS NUOŠIMČIAIS ' MĖNESINIAIS 1SSLMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £ - .. *

MUTUAL FEDERAL SAVINGS.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

U12 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-77471

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
’ INCOME TAX 

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI j . - .

Turiu Chicagos miesto Ietims.
Dirbu ir užmiesčiuose, areli, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Ay®® 
v- TęĮ .927^559

READER—ADVISOR

AIRS. RUTH
READER & ADVISOR

ADVICE ON ALL PROBLEMS OF 
LIFE SUCH AS MARRLAGE, 

LOVE, BUSINESS.
MRS. RUTH CAN AND WILL 

HELP YOU.
266-7438 — 21 E. Cedar, Chgo.

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas peminlc- 

kims. Kreiptis: i
A. LAURAI T11 ? « 

^45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 ~ . >;

■ W I" ' !—SggBffi-.d Kl.LL-ll I f Jin

WANTED TO RENT

O Reikalinga biznio ar raštinės 
vieta apie 700 kvadratinių pėdų 
iš 71-mcis žiūrint Į Marquette 
parką. Skambinti 585-6481.

Dengiame ur. taisome visu rū- 
šiy slogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1 717

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘‘Liucija'’ jau. atspausdinta.

A, T V ERAS

Pardavimu tr Taisymai
2SW W«at f9th SfiMT 
TaL REpubllc 7-1*41 . ,

I

Asmuo priimtas į masonus tu 
ris visiškai paklusti tvarkai ir 
drausmei. Pavyzdžiui, jei suži-i 
noma, jog masonas muša save 
žmoną, jis organizacijos teismo 
pašalinamas. Buvusis Arkansas 
kongresmanas Wilbur Mills is 
masonų pašalintas dėl jo skan* 
dalo su naktinių klubų šokėja 
Fanne Foxe.

TAIP, KEIČIASI LAIKAI

Masonų veiklos menkėjimą
Ir masonų tarpe esama “ply- matau kasdien, kai tik būnu.na

šio tarp senųjų ir naujosios ge- ^muose. Mūsų namo artimiausias? Autorius pavaizduoja.lietuvių 
, į neracijos galvmojimo ir gyenimo kaimynas yra msonų salė, ar Į 

, 1^1 T :- i “bažnyčia”, vadinama “temple”, i
Prieš 20 ar 15 metų būdavo per] 
savaitę po keletą vakarų maso
nai sueigon suvažiuodavo, ne Gaunama “Naujienose” ir pas 
tik automobilių pastatymo aikš ‘ 
tė, bet ir gatvės pilnos suvažia-j 
vusiųjų automobilių.

Puikiai išsipuošusios damos ir 
elegantiškai apsirengę vyrai rinP 
davosi, melsdavosi ir Vaišinda
vosi, sakoma, be alkoholinių gė
rimų. Mažiausiai du kartus per 
metus jaunimas suplaukdavo: 
pavasari iaunų merginų į “Vai
vorykštę” įvesdinimo iškilmė 
sutapinta su mokslo metų pa
baiga, o žiemą metų pabaigtu
vių jaunimo vakaras.

Ramūs, kultūringi kaimynai, 
bet jau kelinti metai masonai į 
savo “temple” ne tik kad kas 
savaitę, bet tik į keletą mėne
sių kartą besuvažiuoja, jauni 
mo visai nebematyti,

- L ; # y _ I Taigi, keičiasi laikai, keičias:
žmonės, keičiasi ne tik lietuviš
kųjų organizacijų vaikla.

DR. ANTANO J. RUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atriminimug..

Dr. A.. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą_____________  - |8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jq priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_________ :___ ___ 84.00

Minkštais viršeliais, tik 83.00
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2MONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_____ 82.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money order}, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidoms.

17W S®, HALSTED ST? CHICAGO, IL «04«3

THERE'S A SUDDEN STOP WMILH

\SO&E CMC^GO MOTOR CLUB CM

UM©
AM SHUMAN M3MMN 
TMB M<( V 1 »C>4 
W9M M3XS© ff MOTQB 
W^KX«» M YX 
OMUtL**

SF TMt C3K*M

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES— e

IF YOU DRIVE AT THE 
SPEED

the

PAGAVO JĄ

: — Na, tu pats ture-Žmona:
. turn prisipažinti, jog visame sa_ 
f vo gyvenime nepadarei nei vie
no išmintingo žingsnio.

Vyras: — Atsiprašau, bran
gioji, o apsivedimas šu tavim 
ar irgi buvo didelė kvailystė?

PRISIMINIMAI

Vien.as bostonietis, besikalbė
damas su pažįstamais iš New 
Yorko, pasigyrė, kad jo prose- 

■ nelis pasirašė po Nepriklauso 
' mybės Deklaracija.
| — Man gi. — atsakė antrasis. 

— yra daug smagiau pasirašyti 
čekius.

“NAUJIENOS” KIEKVIENŲ 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BKIUU3

gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.

autorių: 6729 So. Campbell 
Ave.. Chicago. IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

>adėti teisininko Prano ŠULO 
išruoštą, — teisėjo' Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
šleista knyga su legališkomis 
’ormomii

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje,

* 

— Kinijos vyriausybės nariai 
nepatenkinti prez. Reagano poli
tika Taivano klausimu.

WISE

Lknh um of (JsweaMr 
to one* a day, after th*

excessive um of water 
and eJectrtctty.

Siuntiniai i Lietuvą

P< NEDA$r 4059 Archer Avpnw, 

Chlc*9o, Ht 6063X TeL YA 7-59U

M. ŠIMKŲ S/
Notary Publię

INCOME TAX SERVICE-V

4159 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. ZwolU A#ewt

W. m M 
Evtr*. Park, OU 
40642, , 424-4654

NIjU Farm i CaMiaRy

Advokatu
, * - ■ ■■ ■ -4

GINTARAS P. CEP1NA1
Darbo valandos: nuo P vaL ryt*

Iki 0 vai rak. šežtidlenl nua
9 vaL ryto Iki 13 v*L d.

Ir pakai cualtarima. {
Td/776-5162 arba 77«-51tt

M4S We*t 63rd Strw<
Chlcaro. Ui. 60621

PLUMBING AND HEATING .. 
(Vand»ntl«kis Ir iildymM)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE
Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines dpen or no charge.

Free estimates. "• ;
735-6361

PIRUITS jAV TAUPYME BONUS

♦




