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OHi ialUi, tirtai

į Izraelį. Ta'operacija kartojosi 
dar perą dienų. Studentų grupė 
išvežta j Negpvą, kur paleidžia
nti kiti koloritai.

listai taip pat tvirtino, kadi rusai 
paskolins dolerių skoloms mo
kėti.

O geriausias patarimas, kurį 
rusai lenk aim davė, tai 
vitūs tiftlij

LĖKTUVAS LABAI STIP 
RIAT DREBĖJO

Detroito automobilių darbininkų unijc's vadovybė ir Fordo 
bendrovės pareigūnai pasirašė naują darbo sutartį.

krėsti
ūkininkai. f*rt-

Mofotovo-Ribbentropo paktą, pa 
reiškė tardytojams, jog memo
randume nėra-nei vieno “šmeiž
to”,-kaip tvirtina So’vietai

. - - (Elta)

— Gvatemalos vyriausybė 
alė 20 mylių pasienio zc’ną.

Pasiūlymą sudaryti atskirą 
erdvės komandą pasiūlė karinės 
aviacijos vadas.

Sekr. Haig pranešė 
komitetui, kad JAV 
tartis su Salvadoro 
ninkais, bet reikalauj 

jie pasitarimų metu nu 
trauktų kovas.

nių, geriausi-’ .produktai- .pra 
dingsta dar nęapsiekę lentynų 
Pakelinį jie inubyra draugams 
juos, pavagia parduotuvių perse 
nąlas, ;ar sau ^‘nurašo” ■ biuro
kratai:- ’ . . . •

Tuo tarpu dar nežinia, ką ru
sai prižadėjo duoti Jaruzelskio 
vyriausybei, bet iš susidariusios 
padėties aiškėja, kad rusai pasi
ryžę ateiti lenkams į pagalbą. 
Sovietų valdžia prižadėjo duoti 
badaujančiai 'Lenkijai maisto ir 
dolerių skoloms mokėti. Rusai 
aiškino, kad maistas ir jiems pa
tiems labai reikalingas, nes-jau 
du metai, kai Rusijoje buvo la
bai mažas derlius. Rusai jau yra 
suspaudę savo diržus, bet užtik
rino Jaruzelskiui, kad lenkai

Prez. Reaganas nesutinka 
daryti pakaitų biudžete. Jis 
sumažino valstybės mokes

čius ir nesirengia nuta-

Izraelio kolonistai buvo veža
mi j Negevą, o Izraelio naciona- 
listaį besipriešiną vyriausybei ir 
gynybos ministeriui šaronui, 
pradėjo būriai# traukti į Sinajų. 
Nuo' pirmadienio Izraelio mili- 
tarinė policija pradėjo suimti' į 
pietus važiuojančius nacionalis-

WASIIINGTON, D.C. — Ant
radienį liudijo žmonės, kurie iš
sigelbėjo iš lėktuvo, trenkusio 
į tiltą ir įkritusio j Potomac upę. 
ViMAl išriielbėješi

dienraštyje “The riai estų savilaidinio žurnalo 
“Laisva idėjų ir žinių tėkmė Es- 
tiojej”. Vienas numeris (1981) 
paskirtas Sibire numarinto estų 
patrioto Jūrio Kukko atmini
mui. Penktas numeris (1979) 
aprašo akciją prieš Molotovo- 
Ribbentropo paktą. Straipsnyje 
“Prieš 40 melų" tvirtinama, 
kad 1940 metais estai turėjo ne
pasiduoti Sovietams, bet kovoti, 
kaip kovojo sudmiai: “Jei So
vietų Sąjunga būtų ginklu už
puolusi Estiją, mūsų pareiga' bū
tų buvusi ginti savo tėvynę. -r- 
paskelbti generalinę mobilizaci
ją ir pasiųsti diplomatus tarp
tautinės paramos ieškoti”.
-.’Rašoma, kaip estai buvo tar- 
donii apie Antaną Terlecką ir 
Julių Sasnauską. Endėl Ratas 
neatsakė nei į vieną KGB tardy
tojo Matulevičiaus klausimą. 
Enk Udam, kuris pasirašė pa-

SIOLO STEIGTI ERDVĖS 
VADOVYBE ■ .

WASHINGTON/ DC. Da
bartiniu metu erdvės reikalai 
vis dažniau svarstomi ne tik ka
riuomenės vadovybėje, bet ir 
Kongrese, spaudoje bei plates
nėje visuomenėje, lodei kelia
ma mintis, kžd reikėtų sudaryt; 
specialią erdvės komandą, kuri 
pasišvęstų vien tiktai erdvių rei
kalams tvarkyti.

Erdvėje labai reikalingi patys 
pajėgiausieji fizikos ir matema
tikos specialistai ir kitos rūšies 
mokslininkai.

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
riuomenės vadovybė pavartojo 
karius, kumštis ir gumines laz
das ntsiradusičms Izraelio stu
dentams nacionalistams suval
dyti, 

t

Izraelio kariai baigia viską iš 
vežti iš Sinajaus, kati balandžio 
26 dieną Izraelis galėtu oficia
liai per leisti lą sritį egiptie- 

. čiams. Praeitą trečiadienį mili- 
' tĮrinė polic'ja susodino į sunk
vežimius Sinajaus srityje naujai 
įsistiprinusius nacionalistus ir 
išvežė į Izraelį. Teko pavartoti 

‘ gumines lazdas, bet lai padėjo 
i Izraelio kariams atlikti darbu.

RYGA — “POGRINDINIO KAPI
TALIZMO” SOSTINĖ

Rygoje klesti “pogrindinis ka- * Vakarus pasiekė penki nume 
pitalizmas

Baltimore Sun” (1981.XI.8) ra
šo Jurio.OzoIšo slapyvardžiu pa
sivadinęs latvių kilmės žurnalis
tas; neseniai apsilankęs Latvijoj. 
“Pas mūs visko yra”, juokauja 
rygiečiai. “Visa Sovietų Sąjunga 
pavydi mums, .pogrindinio kapi
talizmo centrui”.-Vieno rygiečid 
žodžiais,. Latvijoje veikia dvi 
ekonominės sistemos — valsty
binė, kurioje, viskas oficialiai 
nebrangu, bet' tikrovėje siaučia 
nedatekliųšį ir pogrindinė, ku
rioje ir rėtefc prekės prieinamos 
ūž aukštą kainą, šiuo metu, eko- 
nominėr padėčiai blogėjant, Vis 
daugiau prekių iš oficialiojo 
ūkio nukleipiamos' į pogrindinę 
sistemą. Joje nėra jokių- taisyk
lių' — tai anarchiškas . kapita
lizmas’’’^ '’.s’ '

CHOAIEINT PARDAVINĖJA 
IRANO BRANGENYBES

LONDON  AŠy; Anglija. —- .Pra
nešimas išvIrano: sako- ,kąd :Cho- 
meinio. parlamentas, anfradjenį 
leido /-vymūsybęi pardū\Tnėli 
šaežų- rūmuose "likusias’ brange
nybė .'Jas' galės pirkti 
čiai į' įisiyežflTraho iždas pas- 
kutiiii^is'metais gerai'subliūško, 
reikia\.vesti karą' priEš Iraką;”'to
dėl ,-parlamentąš; mulai Chomei- 
ni rekomenduojant, priėmė įsta
tymą, 'leidžiantį parduoti šachų 
brangenybes.

Šachų rūmuose yra brange
nybių, įsigytų prieš 2500.metų. 
Yra didokas kiekis brangių kili
mų, paveikslų kolekcijos, aukso J pasitarimus 
dirbiniai, lėkštės, ginklai, kar-| tarybos pirmininku Brežnevu ir 

lis Sovietų valdžios 
pareigūnais. Generolas Jaruzels
kis dvi dienas praleido" Maskvoj. 
Jis atskrido pirmadienio rytą, o 
antradienio vakare grįžo į Len
kiją. Lenkų valdžia dar nieko 
oficialiai nepranešė apie prem
jero Jaruzelskio kelionę, bet yra 
pagrindo manyti, kad jis turėjo 
progos gerai pailsėti.

Rusai duos maisto 
ir doleriu

tvirtino, kad lėktuvas, pradėjęs 
leistis žemyn, labai smarkiai 
drebėjo. Ji buvo daug skraidžiu
si, bet lėktuvai niekad taip ne
drebėjo, kaip šilas.

Apklausinėjimo metu paaiškė
jo .kad lėktuvo pilotas L. Wes
ton sausio 13 dieną, norėdamas 
susta<bdyti lėktuvą, palenkė ran
keną ir lėktuvo motorai pradė
jo suktis atgal. Bendrai paėmus, 
toks dalykas uždraustas, bet ar
tėjančios nelaimės rretu, pildąs 
ne lik bandė sustabdyti- motorą, 
bet, matyt, privertė jį suktis 
atgal. Lėktuvas pradėjo drebėti, 
kai jis jau buvo iškilęs, bet nc- 
-pasiekė reikalingos aukštumos. 
Pilotas matė, kad lėktuvas 
smunka žemyn, bet nepajėgė 
jo sustabdyti.

Folografijds rodo, kad vienas 
sparnas turėjo sniego ir ledo 
šiū&Bfiį. j.

Rygoje dabar daug kalbama 
apie Jco’mpartijos pareigūno' tė-’ 
įerio TomsonOLbylą. šis kompar- 
tijos-^reigūnasįsąvo .paties ini
ciatyvą ėmė.; rifyrjrieti'’' paisto 
pardkiptųyęs yiėnąme Rygos Ta- 
jpnęiirbeveik pusė 
jų apgaudinėja Valstybę ir klien
tus. Tomso'nas nuodugniai dįoku- 
ihentayo 'savo kaitinhnųs ir-.įtei- 
kė juos aukštesnėms instituci
joms; Jo nustebimui, jis pats 
buvo apkaltinas ryšiais su “už
sienio agentais”^;Jam telefonu 
pradėjo grasinti mirtimi, jį ap
žiūrėjo psichiatrai, gatvėje su
mušė padaužos, ir galiausiai -jis 
atsidūrė ligoninėje.

“Visos didelio masto juodosios 
rinkos operacijos daromos su 
partiečių žinia”, tvirtina 29-m'e- 
tis Ojans Zayandovskis, kuris 
pats verčiasi kaip pdgrindinis 
juvelyras. “Besipelnant, reikia 
išmokėti daugelį kyšių. Kai visi 
apgaudinėja sistemą, žmonės 
jaučia, kad tik kvailiai nepasi- 
glemžia savo dalies”. •

Už amerikietiškus “Levi” fir
mos “džynsus”, kurie simboli- 
juoja Vakarų gėrybes, Rygoje 
mokama $300. Taip pat labai 
brangi kosmetika, amerikietiš
kos cigaretės ir žurnalai. Nese
niai buvo suimtas “lūpų dažų” 
milijonierius, kuris Rygoje buvo 
įrengęs sudėtingą privačią dirb
tuvę ir įsteigęs pąrdavimo sky
rius Leningrade bei Kijeve.

GALI IŠARDYTI VISĄ JAV •. 
SUSISIEKIU ERDVĖJE

ATSTOVAS KENNETH KRAMER VIEŠAI IŠPLIURPĖ 
SLAPTAME POSĖDYJE GIRDĖTAS ŽINIAS

Amerikos mokslininkai rado 
enzymą, kuris tuos nuodus pa
daro bejėgiais. Didesnis enzymų 
skaičius tuojau eliminuoja ner
vus paraližavusius nuodus. Tų 
enzymų turi moliuskais Bet ne 
visi moliuskai. Daugiausia jų 
turi angliškai vadinami skvidai. 
Tai bestuburis jūros gyvūnas, 
turintis apie 12 kojų^ turinčių 
čiulptuvus. Tomis kojomis su
čiumpa gyvą sutvėrimą jūros 
pakraščių vandenyje ir iščiulpia 
visą maistą. Mokslininkai nusta 
te, kad skvidai turėjo šiuos cn- 
zynius prieš 25 milijonus metų.

neturėjo praktiškų žinių 
spinduliams kontroliuoti, 
duotojo DaLauer turimos 
rodo, kad Sovietų fizikai 
melų laikotarpyje gali įsigyti 
reikalingas žinias laserio spindu
liams kontroliuoti. Rusai žino 
laserio spindulių svarbą, bet iki 
šio melo jie nepajėgė laserio 
įkinkyti susisiekimui ir kitiems 
tikslams. ’ '

Laserio spinduliai naudojami 
visai Žemės sinkronizacijai. 
Amerikos laivynas, aviacija, ra
dijo pranešimai taip suderinti, 
kad žinios ir dudmenys būtų 
tikslios. Vienos dienos pabaiga 
t antros pradžia taip suderinta 
visame pasaulyje. Lėktuvas, 
skrendąs į vakarus, baigia vieną 
dieną nustatytoje Žemės vietoje 
ir čia pat pradeda sekančios die
nos rytą. Tiksliam laiko nustaty
mui jau naudojami lašeno spin
duliai, nes jie yra patys tiks
liausieji,

Laserio spindulius naudojo 
istronautai, kai jie skriejo į Mė
nulį. Iki šio meto laserio spindu 
Jai buvo naudojami geriems ir 
naudingiems tikslams. Bet jie 
4ali būti panaudoti ir piktiems 
Jkslams.

Įvairiose vietose iškelti sateli
tai padeda perduoti radijo ir te- 
ievizijOs žinias iš Amerikos į 
Europą. Sovietų vaidžia, pakin
kiusi lasc.’j, gali laserio pagalba 
sunaikinti visus dabartinius ži 
nioms parduoti satelitus. Ameri
kos kariuom sės vadovybė imsis 
priemonių satelitams apsaugoti 
•mo laserio spindulių veiklos. 
Satelitus reikės apdengti šar
vais, kad Dsrrio spinduliai ne
pramuštų a išaugos.

dai iš kaimynų, kovojusių prieš kitais aukšta 
persus, vėliavos, baldai ir įvai
rios kilos brangenybės.

Irano islamiškoji vyriausybė 
nori laimėti karą prieš Iraką. Ji 
turi įsigyti ginklų. Be modernių 
ginklų ir šovinių iraniečiai karo 
nelaimės. Todėl ir nutarė bran
genybes parduoti.

JARUZELSKIS KOVOS PRIEMONĖMIS 
UŽSLOPINS BET KOKIĄ OPOZICIJĄ

SOVIETŲ VALDŽIA PRIŽADĖ.IO DUOTI LENKAMS 
MAISTO, DOLERIŲ IR KITOKIOS PARAMOS

MASKVA, Rusija. — Sovietų, džioje paskelbti;---kad javų per- 
Sąįungos ir Lenkijos paskelbtas viržį jie atiduotų valdžiai, o vė- 
bendras pareiškimas tvirtina, 
kad bet koks bandymas Lenki
joj atgaivinti bet kokią politinę 
o'poziciją bus sunaikintas be jo
kio pasigailėjimo.

šitas bendras pareiškimas bu
vo paskelbtas tuojau po to, kai 
gen. V. Jaruzelskis baigė visus 

aukščiausiosios

WASHINGTON. D.C.— Ame
rikos gynybos sekretoriaus pa
vaduotojas Richard D. DcLauer 
Atstovų Rūmų komitetui prane
šė, kad Sovietų vyriausybė 
1983-1990 metų laikotarpyje ga
li pradėti vartoti lassrio-spindu
lius, kuriais gali sunaikinti riša 
susisiekimą erdvėje ir iš oro 
gali sunaikinti visus svarbiau
sius apsaugok centrus pačioje 
Amerikoje.

Kongreso atstovas Kenneth B. 
Kramer, nugirdęs s kretoriaus 
pavaduotojo Del-auer liudijimą 
Kongreso Ginkluotų pajėgų ko
mitetui, paskelbė spaudai, kad 
JAV krašto apsaugos vadovybė 
labai susirūpinusi laserio spin
dulių naudojimu Amerikos ap
saugos sistemai naikinti.

Visi žinome, kad laserio spin- 
duHtri labai greiti ir nepaprastai 
galingu? Manoma, -kad J&vietų 
Sąjunga laserio spindulių dar 
nenaudoja. Ji neturinti reikalin
gų žinių ir patirties laserio spin- 

{dūliams kontroliuoti. Sovietų 
•mokslininkai gali turėti pagrin
dines mokslo žinias apie laserio 
spindulius, bet jie iki šio meto 

tiems 
Pava- 
žinios 
keliu

The- Fir^t and Greatett ''N
< Lithuanian Daily in Amerira

The Lithuanian Daily New
Fv^lubcd by The Lūnuaiuan Nm PuUhhinf Co^ Išg.

1739 So. Halsted Sirect, Chicago, III. 60608 
. H Ay market 1-6100

S, Over One Million Lithuanian
\\ lo The United Statei_________f f

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų vyriausybė, pasitarusi su 
šiaurės Anglijoje naftos versmes 
tvarkančiais specialistais ir eko
nomistais, nutarė sumažinti naf
tos kainas. Iki šio meto britai 
imdavo $35 už naftos statinę, o’ 
nuo šios dienos ims $31.

Britai ėmėsi šio žingsnio, n:s 
pasidarė naftis perteklius. Pasi
rodo, kad Saudi Arabija pajėgė 
aptarnauti labai? didelį valstybių 
skaičių, daugelis pasidarė dūde
les atsargas. Britai bijo, kad 
naftą importudjanęios šalys gali 
nemokėli $35 už statinę. Jiems 
svarbu, kad iš jūros, ištraukia
ma nafta būtų parduodama, to
dėl jie patys sumažino-

tus, kiek apramino, susodino į 'Tie. keturi dokriaLbritams buvo 
.^irfcyežimjt»cįF.riąfydėjn atgal. jJal^ureįkaliijgų'bet jie sutinka 
į Izraelį. Ta'ūp^rija kartojosi | pasiaukoti, kad galėtų stabili

zuoti prekių kainas visame pa
saulyje. Vėliau tai teigiamai at
silieps į jų pačių ekonomiją.

Britai mano', kad Persijos 
Įlankos naftos gamintojai taip 
pat mažins kainas. Galimas 
daiktas, kad jas mažins Meksika 
ir Vcnecuela.

CHICAGO, III.— Illinois Tech
nologijos institutas nustatė, kad 
yra moliuskų; turinčių enzymų, 
naikinančių, nervų nuo’dus.

Karo metu vartoj3mi nuodai 
paveikia žmonių nervus ir juos 
užmuša. Iki šio meto nebuvo ras- 

. . , j tas chemikalas, kuris padėtų
liau krėsti aruodus, kluonus, ka-1 tuos nuodus padaryti neveik- 
maras ir slėptuves, konfiskuoti: 
visus javus ir duoti badaujan
tiems miestiečiams.

Parama lenkams — 
Rusijoj nepopuliari

Jaruzelskį pasitiko visi Sovie
tų Srgos ministerial. Priešakyje 
stovėjo pats Brežnevas, kad 
jam nereikėlų vaikščioti, šalia jo 
stovėjo keli vyrai, pasiruošę jam 
padėti, jeigu būtų kilęs reikalas. 
Jaruzelskis taip pat atskrido ne 
vienas, bet Sovietų spaudoje pa
sirodė gen. Jaruzelskis, sveiki
nantis Brežnevą, o visi Sovietų 
ministerial susispaudę, nes Mask
vos aerodrome buvo jaučiamas 
šaltis.

Pirmame pasitarime Jaruzels
kis išdėstė Lenkijos ekonominę 
padėtį ir prašė maisto ir dole
rių. Jeigu šitas klausimas nebus 
teigiamai išspręstas, tai visa ke
lionė bus beprasmė, — išdėstė 
Jaruzelskis. — Lenkai nesupras, 
kaip Sovietų valdžia galėtų -ne
suteikti jiems pagalbos.

Gen. Jaruzelskis patyrė pačio
je Maskvoje, kad parama Lenki
jai labai nepopuliari. Lenkai vi
są laiką geriau gyveno negu ru
sai, o dabar prašo, kad rusai save 
dar labiau skriaustų ir padėtų 
lenkams.
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Rauliu SąjmuĮosi reikalai

Valdybos neturi teises kvosti, tardyti, 
pašalinti garbes teismo nariu

Vienos šaulių kuopos valdy
ba pašalino garbės teismo pii 
mininlu. Pasirodo, kad iki Šiol 
jt'kia šaulių organizacijos val
dyba nokVofė,’ netaYde ir ne
šalino garbės teismo nariu ar
ba p’nnininko. Nei valdyba, 
nei šaunų grupės neturi teisės 
šsiinb garbės teismo narių. 
I'uo klausimu pats Garbės 
Teismas padarė visiems šau
liams aiškius Šaulių statute 
vck'iančjus nuostatus ir štai 
k?ip visą šį klausimą formu
lavo:

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUN
GA TREMTYJE

SĄJUNGOS GARBĖS 
TEISMAS

1931 m. gruodžio įnėn. 28 d. 
Detroit’as, Mich.

Sąjungos Garbės Teismas są
state: Pos. P-kas ANTANAS 
NORUS ir Teisėjai: JONAS 
ŠOSTAKAS ir ROMUALDAS 
MACIONIS svarstė Sąjungos 
G. Teismo" P-ko skunda, kuriuo 
jis 1981. XĮI. 19 d. prašo panai
kinti Centro Valdybos nelegalų- 
ir nekompetetingą 1931. XII. 5 
d. nutarimą, kuriuo jis bandoma 
neteisėtai, pašalinti iš LŠST na
rių tarpo. '■ į" ‘..

Sąjungos.. Gąrbės Teismas ran
da:' ' • ’

L Centro Valdyba, darė 1981. 
XII. 5 d. -nutarimą neturėdama -r - A -% . A fc- >

šiuo atveju jokios . kompetenci
jos, nes "j '

A. Sąjdpgps G_ Teismo 1979. 
7. 25 d. Įhierpretaciniame spren 
dime yra išaiškintas Statutas, 
kad:.. į: — Sa f7 .

‘ 1) Šaj.- 'Gę- Tteisino Teisėjai 
kvočiami beĮ teisiami tik Sąjun- 
gos .parbėk Teismo; . ;

2) * G-Teiąrnų Teisėjai priklau
sei tik xTejsrucįriĄnylįai*.ir todėl- 
Administracinei" žinybai negali 
priklausyti’ 'ir • iš viso nepri
klauso. *

3) G. Teismai ' yra vyresnės 
instancijos bylų' reikaluose, už 
valdybas, nes" gali:

a. G. Teismai gali grąžinti by
las Dalinių’ ar Centro Valdy
boms (St? 183 str.) į <

b. apeliaciniai skundai prieš
valdybų nutarimus sprendžiami 
teismu. <' 7- .. - -

TųcĮel ę. Valdybą, bandyda
ma spręsti jos žinybai nepri
klausančio šaulio reikalus, ir 
net gi Garbės Teismo Pirminin
ko, kuris yra aukštesnės instan
cijos. nei patys “sprendėjai”, 
luo aiškiai peržengė savo žiny
bos kompetencijos ribą ir tuo 
padarė nelegalų veiksmą.

Jau vien dėl virš minėtų fak
tų Centro Valdybos 1981. XII. 5 
d. nutarimas yra niekinis.

II. Centro Valdyba nesilaiko 
elementarinių skundams spręsi- 
ti bei bausmėms skurli nuosta
to-
Kaip tie procesiniai veiksmai 

vykdomi yra įsakmiai nurodyta 
Sąj. G. Teismo 1979. 4. 9 d. In- 
terfu*eUciniame Sprendime, ku
rt yrą visiems privalomas.Ka- 
dangi C. V-bos 1981. XII. 5 d. 
nutarimas nesilaiko tų Statutą 
bei jo straipsnių reikalavimų, 
tai jis ir dėlei to panaikinti- 
nas.

Tame nutarime: a) nėra mini
mas joks skundėjas, b) joks 
skundas — kad ir anoniminis- 
(Statutas reikalauja, kad skun- 
las privalo būti paduotas “raš
tu").c) nėra minima koks gi tik- 
nimoje prasižengimas padary
tas., kur jis padarytas ir kada 
jis padarytas, d) nėra nurodyta 
kuriam gi, pagaliau. Statuto 
straipsniui prasižengta ir svar
biausia, e) nėra minimi jokie 
daviniai ar Įrodymai, kad toks 
nusižengimas padarytas ar tik 
"galėjo” būti padarytas.

Taigi nesant minėtų daviniu 
jokia “bausmė” negalėjo -būti 
skirtą niekam.
' III. Centro Valdybos 1931 
XII. 5 d- baudžiamasis posėdis 
neturėjo reikiamo kvorume, 
nes jame neteisėtai' dalyvavo- 
^minimum 4 iš dalyvavusių 11^ 
kos (iš bendro 16 C. V-bos na
rių skaičiaus), būtent: 1. Karo-

- lis . Milkovaitis, kuris Čikagos 
Circuit Court, turi bylą, kurio- 
’e jis yrą atsakomas sąryšyje 
su ieškovu M. šnapšeiū. todėl, 
.kaip šališkas, ■ privalėjo pagal 
Si. 191 str., nusišalinti.

2. Kun. Jonas Borevičius, 
kaip nuolatinis — “amžinas” s. 
Ž. Ordino tarybos pir-mas....

Vienkart nurodytina, kad C.

Kauno Prisikėlimo bažnyčia okupuoto) Lietuvoj '

V-bos 1981. ĄII. 5 d. posėdžio: lykinės kompetencijos ribų, 
protokole Nr. 4 nesužymėti visi | Taigi Valdybos- neturi teisės 
pasėdyje dalyvavę nariai, kadi spręsti drausmės prasižengimų 
galima būtų nustatyti ai- ir dau- tų šaulių, kurie nepriklauso jų - 

administracinei žinybai, t.y. nei 
Kontrolės Komisijų personalo 
prasižengimų, nei Gąrbės Teis
mų personalo — Teiesėjų pra
sižengimų, nes pastarieji per
sonalai priklauso kitoms lygia
teisėms . jp. savistovieans .,yąldo- 
miyų ’ organų vadovybėms, 
(žiūr- Sąj. G. Teismo 1979. 7. 
25 d. Iifterpretacinioa<-Statuto 
sprendimą),':/

6) Centro ar~dąlinių valdybų 
baudžiamųjų posėdžių (dėlei 
disciplinarinių pražangų) pro
cesas privalo vykti pf^į^anį 
Statuto reikalavimų ir Sąjun
gos G. Teismo 'fl979. 4. 9 d. In
terpretacinio Sprendimo) bei 
kitų to Teismo nurodymų.

Todėl Sąjungos Garbės Teis
mas remdamasis išdėstytu jr va
dovaujantis St. 22, 23, 24, 66, ,75., 
77, 143, 177, 181, 187, 191, 194. 
201—t- 203 Str.,;-gtp^{gįsriy ,v, 

N U S P R E > -
A. Centro Vaįdybos.,1931-XII. 

5 d. nekompetetingą. nelegalų 
ir dėlei to nestatutinį nutarimą, 
kuriuo bandoma pašalinti iš L. 

-Š. S. T- narių tarpo visam lai
kui L.Š.S.T. Sąjungos Garbės 
Teismo Pirminirįką Garbės Šau- 
■iį MARIJONĄ SN’APŠTĮ—pa
naikinti 'L,

B- Sąjungos Garbės Teismas, 
kaip L.Š.S.T. Sąjungos Centri
nis Valdomasis Organas bei Vy-

t giau kas virš minėtų 4 neteisė
tai dalyvavo tame baudžiamaja
me posėdyje. (Žiūr. St. 191 
str.).

Sąjungos Garbės Teismas yra 
ne vien Centrinis Valdomasis

- organas, bet ir — skundų, bylų 
ir Statuto bei jo strapsnių in
terpretacijų reikaluose vyriausia 
TEISINE INSTANCIJA, kurios 
nurodymai ir sprendimai savos 
kompetencijos ribose yra vi
siems privalomi; tad vadovau
jantis St. 181 str. įsakoma:

1) Centrinių ir dalinių bau- 
. ūžiamųjų posėdžių prctokolai
privalo turėti surašytas visų 
dalyvių pavardes ir pareigas,

2) Tas pats reikalavimas tai- 
koįnas ir minėtų protokolų iš
traukoms,

3) Centrinių ar dalinių val
dybų nariai privalo. . nusišalinti 
puo dalyvavimo baudžiamuose 
posėdžiuose, jei bent kuriuo bū
du yra ar gali būti šališki spren
džiant atvejį,

.4) Valdomųjų Organų bei 
Komisijų nutarimai nėra teisė
ti, jie juos priimant posėdžiuo 
se nebuvo minimalio kvorumo, 
t. y. jei nedalyvavo minimum 
pusė plius vienas,

• 5) Ceitro ir dalinių valdybos 
f neturi teisės peržengti nei savo 
asmeninio sąstato, t. v. žinybi
nės kompetencijos ribų, nei da-

Padėkime lietuvių tautos draugui

I sas privalo vykti prisilaikant 
į Statuto reikalavimų, Sąjungos 
I Garbės Teismo Interpretacinių 
Sprendimų (kurių svarbiausias 
1979. 4. 9 d.) bei to Teismo nu
rodymų.

Ant. Norus
Posėdžio Pirmininkas

Jonas šeštokas
Sąjungos G. Teismo Teisėjas

Romualdas Maeianis
Sąjungos G. Teismo Teisėjas 

♦ ♦ ♦
L. š. S. T.

SĄJUNGOS GARBĖS TEISMO 
PIRMNINKAS

MARIJONAS ŠNAPŠTYS 
1982 nu šaulio mėn. 10 cL 

Detroitas, Mich.
1 L. š. S. T. Centrinio / Dalinio i i

riausia Teuznmė Instancija 
skundų, bylų ir Statuto ar jo pa 
skirų straipsnių interpretacijos 
reikaluose, įsako:

1. Centio ar Dalinių valdybų

lai ar jų ištraukos privalo turėti

Valdomo Organo Valdybos i 
G. Teismo, P-kui /Nariui 

Sesei / Brl.......... .  . .
Šiuo siunčiu Tamstai/oms ži

niai bei vadovautis:
1. Sąjungos G. Teismo -982. L

9 d. raštas, bei priedai.
2. S-gos G. T. 1981.12.29.Spren

padėka
Nuoširdžiausią padėką reiškiu 

mąno avižiaus sukakties pami
nėjimo rengėjams — RLB-nės 
Marquette Parko Apylinkės Val
dybai, jo$ pirmininkių p. Ignui 
Petrauskui ir visiems valdybos 
nariams; RLB-nės Tarybos pir
mininkui dr. V, Pliopliui, ir jos 
valdybos nariams; RLB-nės Cen- 
Lro,Valdybos pirmininkui dr. V. 
Dargi ui ir jo valdybos nariąius; 
visiems dalyvavusiems parengi
me dalyviams.

Nuoširdi padėka visiems ma-

surašytas visų posėdžio dalyvių dimas, kuriuo panaikintas C. 
pavardes ir pareigas valdyboje, V-bos 1981. 12.5 d. sprendimas,

2. Centro ar Dalinių Valdybų j G. T^i
nariai prįvalo nusišalinti nuo į 28 d. Sprendimas, 
dalyvavimo tuose baudžiamu o-; Panaikintas C. V-bos J.

3. Sąjungos G. Teismo 1981. 
. kuriuo

. Dau- 
se posėdžiuose, kur bent kuriuo j manto š. k. valdybos 1981. 8. 4 
būdu jie gali - būti šališki j nutarimas, kuriuo neteisėtai
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ne sveikinusiems minėjimo metu 
žodžiu: dr. K. Šidlauskui — 
Amerikos Lietuvių Tarybom pir
mininkui, p. Teodorui BHnstru- 
bui, inž. G. Lazauskui, Naujie
nų ir Sandaros p.p. redakto
riams, organizacijų pirminin
kams bei jų atstovams, už jų 
jautrius ir niboširdžius man tar
tus žodžius; visiems atsilankiu
siems dalyviams, už jų asmeniš
kus sveikinimus ir linkėjimus, 
už įteikta dovaną — fotografijų 
albumą, už suteiktas dovanas.

Nuoširdus ačiū visiems už 
sveikinimus laiškais ir telegra- 
moihis. Visiems ir visiems.

Su gilia pagarba ir padėka, 
Kan, V. Zakarauskas

Valdomųjų Organų ar Ko
misijų nutarimai nėra teisėti.

bandyta pašalinti iš kuopos G. 
š. Červenės kankinį Osvaldą 
Žadvydą.

4. Sąj. G. Teismo 1979. 4. 7. 
Sprendimas byloje, kur Gp.. 
P-ko E. Vengiansko bandyta

nebuvo minimalaus kvorumo, t 
y., jei posėdyje nedalyvavo mi
nimum pusė (visų) narių plus neteisėtai pašalinti iš kp. narių 
“— 1 G. š. M. Maksvytį už parašytą
4) Centro ir Dalinių valdybos Naujienoje 1978. 4. 20 straipsnį

vienas, G- š. M. Maksvytį už parašytą

neturi teisės nagrinėti discipli-| ^4?° Skautininko apie skau 
r- . ■ K ■’ : -i i C

7^ i-’ j • r, ? - • ’ ■ .. ■ - - 4 į
Marijriias šnapštys 
Dipl. Teis. Sąjungos Gar 
bės Teismo' Pir-kas

narinių — drausmės nusižengi-; tu
mų jos žinybai nepriklausančių j 
Šaulių. Taigi vaidybos; kaip ad- q 
mmistracinės žinybos neturi teit - 
Įės ‘ rna grinėti nei ‘-Kontrolės Ko< 
misijos personalo- drausminių j 
nusižengimų, nei Gąrbės Teismų} 
Teisėjų drausmės prasižengi
mų. Pastarosios žinybos turi sa
vo vyriausias vadovybes, t. y. 
'Centrinius Valdomuosius Orga
nus, kurie yra savistovūs, lygia- 

-teisiai— kitiems -valdomiesiems 
Organams ir atsakingi tik Vįsuo 
tinam Atstovų Suvažiavimui, 
kuris juos išrinko.

5. Centro ir Dalinių Valdybų.

s.

GYDYTOJAS
— Ar tu, Stasele, vis dar gy- 

daisi pas tą jauną gydytoją?
— Ne.
— O kodėi- Juk' tu visuomet 

sakydavai, kad jis yra labai ge
ras gydytojas.

— Aš sužinojau, kad jis yra 
susižiedavęs.

SALVADORO SUKILĖLIAMS 
VADOVAUJA UŽSIENIEČIAI

WASHINGTON, D.C.^Sek- 
retorius Aleksandras Haig ant
radienį liudijo Senato komite
tui, kad maištininkams, -kovo
jantiems Salvadore prieš vy
riausybe it demokratinę san
tvarką, vadovauja užsieniečiai.

Ko’mitetas norėjo, kad sekreto
rius pasakytų komiteto nariams, 
kurių valstybių; ąfcšjovai vado
vauja kovoms Salvadore. Sekre
torius nesutiko viešai atsakyti.

Praeitą ..savaitę sekretorius 
laikraštininkams -.pasakė, kad 
kovai vadovauja sandinistų poli
tinės grupės, bet Senato komi
tetui jis atsisakė duoti vardus. 
Sekretorius žadėjo būti šnekes
nis ir duoti tiklesnių duomenų 
apie įvykius pačioje Nikarag
voje ir apie partizanus Salva
dore.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— Mula Chomeini tiek neken
čia buvusio šacho, kad pirmdn 
eilėn pasiūlė parduoti jo paliktų 
rūmų visas brangenybes.

Kongresmanas

EDWARD J. DERWINSKI
yra mūsų visų lietuvių atstovas x 

Amerikos Kongrese.

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

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

. [ yra aukštai vertinama.

Pirmi) kartą š.m. kovo 16 dienus rinkimuose 
jam gresia pąvojMS. s

Į J^uviai nepraraskime savo atstovo
T ' f ’ , \ f-* {) I

Amerikos Kongrese. ,

Kongreso atstovas Edward J.- Derwinski labai ge
rai pažįsta lietuvių tautą ištikusią nelaimę. -Jis 
rūpinasi Lietuvos laisvės reikalais, kaip savo gim-

' t . tiniu kraštu. ■ J -

J* ’.5

Remkime Edward J. Derwinski
Kongreso atstovo priešai, norėdami lietuviams at- ■ 
imti gerą gynėją, taip suskirstė distriktus, kad 
IMAvmškis nepatektų į Kongresą. Kiekvieno lie

tuvio jwreiga — padėti Derwinskiui grįžti
- , j JAV Kongresą.

■ . '/ < /FA-#
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LIETUVIŲ KOMITETAS 
Už EDWARD J. DERWINSKI

Jonas lalandis — pirmininkas

Vincas Samaška — iždininkas

inž. Vaidas Adamkus 
Dr. Kazys Ambrozaiti 
l_)r. Kazys Bobelis
inž. Eugenijus Bartkus 
Rimas Dirvonis 
Vytautas Jasinevičius 
Inž. Jonas Jurkūnas

- Algis Jurkūnas
'į .Pranas Jurkus

Dr. Petras Kisielius
Inž. Vytautas Kutkus 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas

Nariai:

Kazys Laukaitis 
Vaclovas Mažeika 
Inž. Anatolijus Milūnas 
Karolis Mhkovaitis 
Kazimieras (iksas 
Zenonas Petkus 
Petras Petrutis 
Inž. Antanas Rudis 
Dr. Pranas Sutkus 
Kun. Ansas Trakis 
Dr. Jonas Valaitis 
lieimondas Wertelka 
Adv. Povilas žumbakis

Rašykime ar asmeniškai išreiškime 
padėką ir paramą

t Konjfresmanui
EDWARD J. DERWINSKI

Siųskite auką. Rašykite čekius:
CITIZENS FOR DERWINSKI u 
c/o Lithuanians For DERWINSKI 
Lithuanian Youth Center 
5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, IL 60636 ' ’
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M. GELŽINIS

ISTORINIS PATIKSLINIMAS
(Tesiatys) ,

** - t

Dovilų skyrius: Jokūbas Bo- 
bis, Mikas Jonęikįs, Davils, Jur
gis Keturis,- įlavins Reisgys, 
Michel šakinis.

Plikių skyrius- Mikelis Dau- 
galys iš Did. Jagšy. ■

Kretingalės iskyrifis: Marlins 
Labrenz. j t

Klaipėdos missto skyrius: Jo- 
kubas Peleraitis. Jo.ųas Vytis, 
Jurgis Geležinis, Ansias Žeįvis.

Smeltės skyrius: Mikelis’ Ber- 
tulaitis, Kristups Kikutis, Mike
lis Laukžemis.

; Bomelsvitės skyrius a Jurgis 
Vesols, Endrins PckLs.

Kairinės skvrius: Ansas Jone-
- į L .

lęit, Jons Vyte, Jurgis G laže.
Smalininkų skyriuš:y,Ea’lnian 

Šzuks, Heinrich Gunter.
• Saugų Skyrius: Jons Užpcurvis, 

.Mikelis Kleckus, Adolfs Pusbaė- 
kis, Jons Lįlįškfe.

Ekonominių ir politinių-. Klai
pėdos krašto OrganizacijiĮ. įga
liotiniai atstovai; Martynas Rei- 
šys, Jokūbas Sliklorius, Dr. Gai
galaitis. ;

Šilutės “Dainos” atstovas: 
Richard Stokosiąs.

limo apylinkes, bet yra parašyta 
Uoretiko, vienpusiškai sroviniai 
nusiteikusio' didžlietuvio, kuriam 
ne liek istorinė tiesa rūpėjo, 
kiek visus įvykius pagal savo 
grupės srovinės filosofijos pla
ną patiekti ? < ;

. Dabar klausykime, ką, gęi'K 
J. B. sako apie Maž. Lieį? Gelbė
jimo Komiletą.i Jis savo piršuje 
minėtame straipsnyje rašo:

“Tas komitetas buvo tik deko
racija, pasiteisinimai užsieniui,; 
kad neva vietiniai gyventoja? 
taip daro’.”

: Kaip galėjo J.B. apie Gelb. 
Komitetą taip iškraipytai pasi
sakyti? Ir jis pats atsako, iš kur 
Jis tokias klaidinančias informa
cijas gavės, nes “Visa tai yra 
aprašyta;7 tTJętUvos Enciklope
dijos’*, tomas Ali, pusi, 39-43.’'

Mes visi gerai žinome, ’ kad 
Liet.- Enciklopedijoje Maž. Lie
tuvos istorija, ypatingai sukili
mas, nėra sukilimo žinovų, niaž- 
lietuvių aprašytas, kurie gerai 
žinojo visas sukilimo fazes i ir 
smulkmenas, pažino daugelį su
kilimo dalyvių ir politines suki-

Po šilinės seimo deklaracijos 
padėti palies krašto žmonių 80 
parašų parodo, kad tai nėra jo
kia fikcija, jokia dekoracija, bet 
tų žmonių tikras, pageidavimas 
susijungti su Did. Lietuva. Kas 
pažino konsulą Reišį, Jokūbą 
Sliklorių .ar kun. dr. Gaigalaitį, 
tikrai paliudys, kad šitie vyrai 
neskubėjo j Šilutę, kad ten pa
dėjus savo parašus po kokiu 
“pasiteisinimu užsieniai”, bet 
kad."jie sava; vardą tejungė su 
Krašto žmonių dvasios pasitie
simu.

Gelbėjimo Komitetas atliko 
keturis darbus: ■■■.,

1. Jo žmonės buvo sukilimo 
idėjos originato’riai.

2. Komiteto žmonės parengė 
sukilimą. >

3. Komitetas buvo sukilimo po
litinis užnugaris ir vado
vas; be krašto žmonių para
mos, joks sukilimas nebūtų 
buvęs įmanomas.

4. Komitetas> prijungė Klaipė-^ 
dos miestą, uostą ir kraštą 
prie Lietuvos.

Tuos darbus jis atliko vienin
gai ir įspūdingai per palygina
mai trumpą laiką. Kuomet Lie
tuvos vyriausybė galėjo paimti 
K2aęėdos.reikalus įsavo rankas, 
Gelb. Komitetas nebebuvo’ reika- 

"lingąsL Bet jo darbai liko nepa-; 
miršti ir mums tenka žiūrėti ir 
rūpintis, kad lietuviški istorijoj 
kraipytojai juos nepridengtų pa: 
vydb ir piktos valios šydu.

(Pabaiga)'v

Užtenka* vienos dienos, kad 
patirti, jog žmogus yra blogas; 
reikia daugelio metų, kad pri
pažinti, jog yra geras.

; 5 < Malajiečių patarlė

KVIEČIAME I

Vyšnios pavasarį

J. KLAUSEIKIS

LOS ANGELES; CALIFORNIA.
»< T » . * •

KAI SNIEGO KALNUOSE do, tai nesųlaiko.niai šiurpas nū- 
LIETUS PYLR ” Į

Žmąnių sakoma,' kai nebėra, 
apie ką, tai nois.apie orą kalba-, 
ma. šiais laikais rašymas apie* 
orą. kai kasdien po keletą kartų 
radi jos ir TV ne tik pasako, bet 
ir vaizdais parodu kur lietus,; 
kur sniegas, kur audros ar gie-. 
drą, —..nelabai ;produktyvus 
darbas. į

Pranašai džiugino, jog šią žie
mą Kalifornija gaus gerokai lie- 
,taus, bet pranašystės iki šiol 
•pranašystėmis ir tebėra. Pieti- 
'nėjė Kalifornijoje, Los Angeles 
iškaitant, dar mažai telijo. šiau-' 
-rėš Kalifornija j. visada daugiau; 
lietaus gauna, ’ bet apie San; 
Francisco, nors ten du kartus 
nusiautė? audra, dar metinė šio; 
laiko norma nepriimta.

Bepigu DėtuVoje •; buvo ; gie-! 
dofi, jog “nębijdme, kad ir žemė: 
drebėtų ir kalnai virstų į jūrų 
gilumą” nes ten drebėjimų, ir 

.tokių kalnų nėra, bet kai sau-; 
šio .pradžioje po lietaus audros, 
į šiaurę nuo San Francisco Saul’ 
salito meiste mačiau kalną su na-į 
mais nūslinkusį, ir dar žinia,' 
jog -ten žmogus gyvybę prara-Į

krečia tokį vaizdą matan^ , 
vasario vidurio ftėtus vėl tą kal
ną mačiau naujai audros apar
dytą, o dar aukščiau esantis ki
tas kalnas ir greitkelį buvo už- . 
vertęs. , :

' “SKI” ARĘA , SLIDŽIŲ 
SPORTAS

: i. i ’ x . ’ 'Y t f ■ , / - ' r ' V . •

.. Nuo Los Angeles San Ber
nardino kalnai vos už šimto su 
viršum myliųt Rašau, vasario. 20 
d.'Radijas sako’, jog ten sniego 
sportininkams -ijžtenkamai,' nors 
Los Angeles mieste terpperatū- 
ra- būsianti vasariška-'— dau
giau negu 85 laipsniai.,, ..r
." žymiai daugiau “Ski resorts” 
arba slidinėjimo kalnų yra šiau 
.rinėje KalifomijtQe. Ten iė; se-- 
zonas ilgesnis. Siera Nevada kai
riuose, apie Lake Tahoe,■, kaip 
Specialiame žemėlapyję pažymė* 
;ta, yra daugiau negu 20 slidinė
jimo vietovių. . ?Į , ' ■ •
y Kalifpęnįj c» * $ pipsėję , Sįųuąyv, 
Valey (Indėnės slėnis) . garstiš

, r-., i -

NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAU PAMINĖTI 

-u Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną >

MARTINIQUE SALĖJE
2500 W. 94th Street

dome septyni lietuviai ės Ir 
dar bent trijų trūko, kuriuos 
ankščiau buvau susitikęs* 
( Pusryčiai puikūs, ir fundato- 
pų turėjome, nes radosi grupėj 
šimtinę išlošęs “mecenatas**. Po 
pusryčių ir mane paėmė pagun
da “stambiai'* palošti, du dole
rius iškeičiau į nikelius. Maši
na rijo mano penketukus, bet 
‘pradėjo ir išberti. Supylian lai- 

padaviau 
suskai- 
dalysi- 

doleriai

nuėjimą į pirštinę ir ] 
anūkai Viltutei, ir 
tyti laimikį, o pelnu 
mes lygiai. Sako, šeši 

Į laimikio.
< “TĖVI^Kft“ CPUIKIAI 

Mft,

kams iki 12 metų yra nuolai
da. ; .i

Šis sportas nepigus, bet eko
nominės krizės čia nematyti. SU : 
dinėtojų dauguma baltaodžiai, 
šiek tiek yra Azijos tautų žmo- > 
nių, bet juodaodžių tik retas tė- 
pasimaišo. Mat, juodaodžiai yra 
atletikos mėgėjai arba metasi į 
apmokamą sportą, į įvairius 
sviedinio žaidimus bei boksavu 
mąsi. . > :

Pats didžiausias ( slidinėjimo 
biznio įstaigų darbymetis yra 
vasario . vidurys, kai mokyklos 
ir kai kurios įmonė švenčia 
Lincoln ir Washington gimta-

■ dienius- šįmet apie Tahoe ežerą' 
moteliai jau pprieš dvi savaites 
sportininkų išsinuomoti, neleng

■ va vėliau gauti nakvynę.
Deja, vasario 13 d. prasidėjęs

mos sporto olimpiados, Alphine 
Meadows ir Nrirthštąr irgi tūk
stančius sportinirikų;šu;traukia-' 
Wisas tas tris vietas ne kartą esu 
Aplankęs, ne slidįfieti,’. o tik’ po 
^bferiavimo. ■■ ląisvanąikru . ^asi- 
ganyti.' .’

■ftį;”.Ir koks ,čią: mil^piiinis. 'blzhisT;

. Klausiau
' tjsodėl? Sako, kąsMien įleidžiama 
ujik 4,000, .nes' ki^^i' perilgdįs' ęi- 

. susidaro prie keltuvų. Ir. įtiek 
; : tiĮjėnas dienai; užsimoka 19.'dp-. 

• J . -Jferių; SquąW; Vą^JięnOs.'ino^ 
/Mestis yra 20 dol. asmeniui-Vai-

Evergreen Park, Illinois

• DAINOS
• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

Pradžia 4:30 vai. popiet — Įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

r Vietas prašome rezervuoti iš anksto

CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-6100

dabar Los Angeles saulė besi
džiaugdamas pradedu galvoti, 
koks bus oras Čikagoje, kai ten 
kovo antroje savaitėje lanky
siuos 
baigti 
14 d.

DAR

ir pasisvečiavimą žadu
Naujienų bankete kovo

APIE VYTAUTĄ GA-

PRIK-
KGB 'ŽIAUROKAI -IŠ- c 

LYDftJO

‘ Ne vien apie sportą ir išloš
tus ar praloštus pinigus kalbė
jome. Iškilo čia kalbų ir apie ke> 
liones j okupuotą Lietuvą. Ra
dosi gerų žinovų, galinčių šį tą 
papasakoti, ką iš pirmų šaltinių

Į esą girdėję.
Bostoniškis chemijos inžinie

rius Donatas Šatas jau ne vieną 
’ekskursiją yra suorganizavęs, 
“Tėviškės ’ globojamą. Ir - šią 

•vasarą išvyka į okup. Lietuvą 
esanti planuojama.

Tas ekskursijas' ne kartą pui
kiai “Gimtasis kraštas” apraši- 
ne;o, dalyviai inžinieriai ir ki
tokių mokslu ' Amerikos lietu
viai. Viskas puikiai pagal “Gim
tąjį kraštą” — ekskursantai “Tė 
iviškės” draugijos vėžinti, glo- 
Jbotir-maloniai atsisveikinta iki 
įkito karto.
: “Gimtasis kraštas” nerašo, jog 
ekskursantus išlydėjo KGB šni
pas. Buvę taip, jog Donato Šato

Naujienų praeitų metų lapk- 
kričio 5 d. numeryje, korespon
dencijoje apie naują prekiauto
ją parapijos kieme, parašiau,jog 
Vytautas Galinaitis yha Viktoro 
Galigaičio, žymaus komunjstų 
prokuroro, sūnus. Rašydamas 
siuos ir pasisvečiavęs žadu baig
tą korespondenciją panaudojau y 
Informacijos centro ir Baltic 
American Freedom League vei
kėjų (vyro ir merginos) pasa
kojimą, kurį girdėjom keletas 
asmenų.

Lapkričio 22 d. Vytautas Ga- 
linaitis man pasakė, esąs kito 
Galinančio , o ne to Viktoro, sū

nus. Suprantu, kad netikra- 
žinia jam nemaloni, lygiai ne-/ 
malonu sužinoti^ jog netikrą da- * 
lyką papasakojo rimtų firmų" 
veikėjai. Pamačiau, čia pat" be- • 
sančius tuos informatorius. Su- 
šipažindinaū su jais Vytautą JGa~ 

• linaitį, patardamas išsiaiškinti/ 
o pats atsitraukiau, pažadėjęs* 
apie tai. dienraštype parašyti.

Aną kartą rašiau, jog būtų * 
\ įdomu ir naudinga,'kad Vytau
tas Galinaitis, kaip vienas vėles-1 
niųjų iš okupuotos Lietuvos iš- 

■ vykusiųjų, įsijungtų į išeivijos* 
veiklą. To pat ir dabar linkiu.

šiltas'lietus, tęsėsi visas tris sa- r ekskursantui išlydėti Maskvon 
vąitgalio dienas, net iš 8,000 pė’ nuskraidintas lietuvis KGB/ 
du kalnų sportininkus išvary.;'' 
damas. Sniego nenuplovė, jo ‘ 
labai; .daug, bet slidinėto jus per ; 
merkė, keltuvai į kalnus nebe- , 
kilo; J-' ' ;; •' . '
’ VISUR LIETUVIŲ SUTIN-
> -KAMA<; '■ ;' - v.-

, ^Nelauktai prasidėjęs vietųj- 
sniego, kalnų lietus pabaidė, ir 
nemažai sportininkų- išvažiayb 
namo,,kiti .TV ar kitokių .prarųo-’ 
gų ėmėsi. Tačiau iš lietaus ge
ros naudos turėjo Nevados piv 
sėįe esančios ■ lošimų įstaigos 

■ “casinos”; Slidinėjimo įmonUj 
įaižnieriamš lietus, milijonus ira.- 

)j>lč>vė<.ljfe't gje rierfia^ai .. dolerių 
■ąų.varė įMošifnų namusl Atpstų- 
Igaųj^ąL.į.'hęgąlėdariii sportu^i 
ęųyšlidėmisį-^sportavo” prie įyai 

. rių lošimo .masiniuh? kitokių s^. 
]o žaidirrią iairnę bandydami,~ '.;

f nuskraidintas lietuvis 
agenats. Iš pradžių nė nęišsida- 
v§s, jog lietuvis, su juo angliš
kai kalbėta. Sako, matyt, turė
jo uždavinį pasiklausyti, ką eks 
kursantai tarp savęs lietuviškai 
kalbami, v

Iš .daugelio .ekskursantų, buvę 
atimti kalėridoriukai, ar ■ kokie 
užrašų lapeliai,' bei adresų kny
gutės. Viskas KGB įstaigoje nu 
fotografuota ir'tik tada “ori
ginalai” savininkams grąžinti. 
Be abejo, “Gimtasis kraštas” to 
kių išleistuvių negali aprašinė
ti,-'bet ir grįžę ekskursantai ne
parašo, - tačiau ‘nors ir įtiek gerai, 
kad ąavęr nelinksmus/ užgyvena
mus. per .kitus ;pasklgidžia._

vasario' 12 sU dviem anūkėm^ b 
f vasario .15 dJfiĮeyądoje Hyatfat 
Tahoe viešbučio irloširrio namų 
valgyklbjefprie pusryčių susė-

31:11
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2608 West 6?th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 325-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
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Atairs MokLadianlafe

Lengva yra meluoti tam, ku
ris yra atvykęs iš toliau, 
r . ; Danų patarlė

ENERG
WISE '

Per audringą kalnų' //lietutį 
husileidorne ų žemumas,' bet iki 
pat San' Francisco ’ lietus ūirde-
besyš-dangiį su žeme’Jungė, gi

Mye gssolln®.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
" < UTERATURAj lietuvių •Ittėrtftfiros, meno ir* mokslu 

1954 m. metraštis.. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės,- Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
I. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. R ūk Stelės ir A. Varna 
kūrybos paveikslais. 365 push knyga kainuoja tik |3.

f DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių Šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais rtnermenimfa 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V EN1MAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studiją suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
oarduodama tik už 82. - ■ . I

įdomiai paradyta studija apie Rytprflrius, remiantis Pakalnės 11 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys ffluatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovariffių pavadSnimal ir jų vertiniai J vokiečių kalbą Laba! 
uaufingbje 335 pust knygoje yra Rytprilsių temėlapla. Kalni |6.

> EAUMtS LIMA, ralytojos Petronėlės Orintalttt ati
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapini, 
bet kainuoja tik 33. -

9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje epie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
riją Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Kny?8 yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

> BATTRIN£S NOVELES, M. ZoeČenko flfryba, J. Valaičio 
vertimu. 300 pat knygoje yra '40 sąmojingų noveJią Kalną H

Enygoo gaunamos J
bbI

17Sf So. HidsM St, Chfcago.
kno tHaMomfti
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□no 9 vaL ryto iki 5 v&L popiet .^itad.ienU^ — iki 11 vsLVasario 16 minėjimų paraštėje
Minint Vasario 16 šventę, daug kur spaudoje ir pra

kalbose nuskambėjo pesimistinės mintys ir nepasigailėta 
kartėlio Vakarų demokratijų adresu.

Gal ryškiausiai panašios nuotaikos ir samprotavimai 
atsiskleidė paskutiniame Pasaulio Lietuvio vedamajame 
— “Į Lietuvos laisvę kelias dar ilgas”. PL žurnalo redak- 

• cija yra Įsitikinusi, kad
il.. . praėjusiais metais pasaulyje vyravęs politinis 
klimatas laisvės aušros Lietuvai tikrai nepriartino, 
e, k^ gero, dar ją ir atitolino. Mes visi, be abejo, susi- 
domėj.ę; stebėjome dešimties milijonų lenkų tvirtus 

.- žingsnius Į demokratiją, vildamiesi iš to šiokios to- 
k;os naudos ir mūsų pavergtai tautai.”

(Pasaulio-Lietuvis, 1982, Vasaris, Nr. 2/148)
Toliau pažymėję, kad panašiai buvo sugniuždintos 

. vengrų ir eekcslovakų laisvės viltys, o dabartyje afganų 
laisvės kovos sulaukia mažo dėmesio iš Vakarų demokra- 
■tlnio pasaulio, čia pat statomas klausimas:

‘'Kodėl jos (Vakarų demokratijos) praktiškai 
nieko nedarė? Nes visa tai, kas buvo prezidento Rea-

padėtj, blaiviai apgalvoję, ir atsikratę iliuzijų”, vėl kreip-

Panevėžin miestas

nenurimsim, kol to tikslo nepasieksim, kol Lietuvos | 
nepriklausomybė nebus atstatyta.* (t p.) Į I

Turime šioje vietoje atkreipti skaitytojo dėmesį į Ve- Į 
damojo logiką, jei iš viso tokį terminą galima būtų tai- [ 
kinti. Pradžioje išdėstę, kaip visos Vakarų demokratijos f 
neskuba į pagalbą besilaisvinančfoms iš komunistinės (

atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.
Tai daugiau negu stvarstymasis iliuzijų, tai jau min- f 

čių aberacija ir savotiška manija. Jei iki šiol visi veiks
niai neįstengė atgauti Lietuvai laisvės, tai kaip Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė gali atgauti, veikiant tais pačiais. Į 
metodais ir beldžiantis Į tas pačias Vakarų demokratijų Į

Užmirštama, kad mes gyvename atominiame amžių- f 
je, kuriame yra nepritaikoma prieškarinė logika. Virš i 
pasaulio yra pakibusi visuotinio atominio karo grėsmė, 
kuri sunaikintų mums žinomą civilizaciją ir, kraštutiniu 
atveju, net visos planetos gyvybę. Todėl priekaištauti 
Vakarų demokratijoms, kad jos neatėjo pagalbon vengrų, 
čekoslcvakų, afganų ar lenkų laisvės kovoms, tėra tik 
kvailas pasityčiojimas, nes vakariečiai vengė ir vengs . ;
išprovokuoti pasaulinį atominį karą, šį principą turėtų (Tęsinys). .
gerai Įsisavinti kiekvienas mūsų veiksnys ar paskiras pa^ charakteris kalbėtojo yra 
politikas ir to principo' ribose planuoti savo veikimą. .-virbi dalis jo Įtikmamumo.žmo

Bent pavergtos Lietuvos pogrindžio spaudoje neįškai- nės netiek sveria, ką tu. šakai; 
tome tokių kvailybių, nes jie puikiai žino it supranta, "lors tai sveria irgi, bet- jie taip, 
kad prasidėjęs atominis karas tarp Sovietų ii* Vakarų ,?at švėna ir kalbėtojo asmenį.- 
demokratijų atneštų ne išlaisvinimą, bet visišką lietuvių ILaltaiTX
tautos sunaikinimą. - raktęrio, kuo yra .aukštesnio in-

Todėl lietuviškas pogrindis, pasirinko disidentinės pęlektualHiio pajėgump, .tuo:.lą- 
kovos metodus, nors yra atremtos į detentės politiką ir kartai nėra
Helsinkio sutarimų, dvasią, kurioje galėjo išvystyti savo jeigujžai pU-
plačią veiklą. Pogrindis su baime seka Lenkijos: įvykius, ko kartais, toki ^lykąjkurį'j.ėi-: 
nes peržengus tam. tikrą Įtampos ribą,' Sovietai sugrą-1 
žintų stalinistinį terorą krašte, kuris žiauria letena už
gultų Lietuvą ir sunaikintų visus laisvės kovų proveržius,.

Yra neleistinas dalykas, kad atsiradę išeivijoje ne
atsakingi politikieriai, kurie nesiorientuoja;atomftlia am
žiau padiktuotose sąlygose, ima svaistirtis Vašaino.-lS mi-: 
nėjimų proga Įvairiais kaltinimais Vakarų dėmokratijų 
adresu, , amžinai prikaišiojant Teherane ir Jaltoje vaka
riečių padarytas klaidas, tariamą neryžtingumą p įneš 
Sovietų agresiją, ir neva naujai papildytą išdavystę Hel-

ANT. PLEŠKYSSANTAROS-ŠVIESOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄpavaduoti Gal vyr. redaktorių kun. Pr. Garšvą?' Ir gbfdi,Draugas” nuo to ne tik nenukentėjo,bet dargį net pagerėjęs. Kokiu atžvilgiu • pagerėjęs, 'taip pgt- nepasakė.-. . Gavosi. Įspūdis, kad pi M Drūnga mėgsta 'pilstyti iš tuščio į kiaurą. ' .1 - • ;Ik tbrimesnių pačios jjJėš G.

i gu pasakytų žemo charakterio ir blogo eposo kalbėto jas, ' iš karto: vist pamatytų, kad tai yra, Tai būt,. niekai,' Tai pradedameI ~u ' Ginta Retnėikyte j kur taip' oat klausimu.”' -.'P.''■''-■i', i ■' A .Supažindindamas klausytojus su p-lė G.Remeikyte. p. M.Drun ' ta labai ją išgyrėir išaukštino, L kabį jąįskSylėjęąbet. nieko kon

laike mokslo 'atostogų, t- y-Apie 2 inėn. Ir ■ teisė spaudos korektūrą. Taip; pat pasakė, - kad štii-. diūojantr Norttiwesterrr-nniver-' sitėte. Ką studijuoja ir kelintais metus - —- nepasakė Jei jau studijuoja universitete, thi -timetų -būti apie 18 ar 20 metu.- Tokie amžiaus studentai,. ners ir ” gą*- biauši, darjokioje srityje' hepSx. sidard žinovais ekspertais Gal kada vėliau j-itekia-pasida-
Dranga: “Pirmas klausimas.

gano administracijos padaryta, Sovietų Sąjungai ma- sinkio sutarimuose. Tųomi jie įrodo savOį o pe vakariečių
žai tereiškia. Neatrodo, kad daug lenkams padėtų ir
jo pažadai daryti ką nors daugiau...

Alums svarbu, kad nebuvo pasipriešinta, ir iš to
turime padaryti realias išvadas.” (t. p.)
Toliau vedamajame dėstoma, kaip apgaulingai Įvai

rūs pakviesti žymūs šio krašto politikai per Vasario 16 
minė'imus paberia daug pažadų, linksniuoja Helsinkio! 
sutarimų retoriką, kurių gyvenime nei pildo, nei prisi
laiko. Minėjimuose yra priimamos rezoliucijos ir siun
čiamos savo kraštų vyriausybėms, kurių “tikriausiai jų 
niekas nė neperskaitys”... Vedamasis išvadoje primena:

“Kad ta visa mūsų veikla tėra tik beprasmis žai
dimas. .. Lietuviai savo tautai laisvę atkovoti turės 
patys savo jėgomis.. . Reikia tik žinoti realią padėtį,
mokėti ją blaiviai Įvertinti, nepasiduoti iliuzijoms..darbininkija, vadovaujama revohuciniar 'demokratinių 
Aštuoniolikoje kraštų veikia Lietuvių bendruomenės,' partijų, kurios pasėkoje lietuvių tauta atgavo spaudą ir 
tai tegul visos tų kraštų valdžios pajunta mūsų šie- ribotas veikimo leisves. ; ■

kvailumą. Su tokiu savo chamišku nusistatymu tegu ne
ieško Užtarimo pas Vakarų demokratijas/ nes /jo tikrai 
neras. ’ ' i '

Šiame apgailėtiname Vasario 16 minėjimų fone vi
sai kita dvasia ir mintimi buvo pravesti ALTo. suruošti 

.minėjimai, kuriuose nebuvo-girdimos kaltinimų litanijos, 
nesijuto ironijos ar pasityčiojimų iš Vakarų demokratijų, 
daromų pastangų atremti Sovietų agresiją, bet išĮĮko 
gyvas tikėjimas į demokratijos idėjų pergalę prieš komu
nistinį totalitarizmą, kurios sukels vidūjifinfs sukrėtimus 
pačioje Sovietų Sąjungoje, sudarydamos pavergtoms' tau
toms galimumus išsilaisvinti. .

Panašus istorinis procesas- Vyko carinėje Rusijoje, 
kuris turės pasikartoti totahtarinėje Sovietų Sąjungoje. 
Prisiminkime, kad 190o metų revoliuciją pradėjo Rusijos

skamba .šitaip;- apžyelgę.' visą, go” redakcijoj dirbo, nei. ka,<įir- Sau rėš Amerikoj: leidžiamų lie-v bo. nei kokią spa&dos darbo tuvių periodinių leidinių, pano- orąktiką ji- ten per du mėnesiu tarną, 'kokių jėjė.matote spra- irigijo. Taip pat-nepasakė, ką ji. gų? Bendrai apžvelgus visą mų “Drauge” pavadavo, kai reikėjo- sų. spaudą kokių matote truku.'

mų? Kokių pavyzdžiui turėtų būti leidinių, kurių nėra arbadiniiį. kurių neturėtų būti, arba kurių- suStbjimąs- nebūtų vi- suomene gyvenimui nuostolingas? Tai galž pradėkime pir- miiC'u . kį^šitnuLA,Ginta labai prašau. (P-lė Ginta skaitė? iš rašto-A- V ’jGintą: “Pagaliojus, kiek mūsų* lietuvių įyraį jtaip ilgai turė- jpme progos Sutirpti Amerikos yisūomėnėje' ir,- .kaip mes vis daiųjiau. išsiskirtume, man. atrodo-,- tūriitiė -iš'.,: tikrųjų daug įvairių, Iėidlnių,atltėkan.čių daug funkdijtį, apimančiu daug' sričių.: -&ip*;polai^PreKgij% j&U- nūną', m^ą^.^erątūfą ir. taip toliai... Kito.: jie' kiekviena orga- nižaęija; nuo rfiąžbs štaūtų drau
Įjeiit pabando; tljt&f ko£į"

Panašiai 1917 metu- Vasario reveliueija- buvą-taip pat 
sukelta tų dentokratinįiįpartijų, - ku
rios tiesioginėje? pasekmėje buvo leista vokiečių sušaukti 

Į Vilniuje Lietuvių konferenciją. Bet galutiniame rezul- 
! tate Vakarų'demokratijų laimėjimas Pirmame pasauli- 
I niame kare h* prezidento Wilsono XIV punktų paskelbi
mas atidarė vartus Lietuvos-Nepriklausomybės. paskel
bimui. Deja, šie istoriniai momentai nebuvo paminėti per ■ 
Vasario 16 minėjimus, nors jie būtų atskleidę kokiomis 
istorinėmis sąlygomis galėjo Lietuva iškovoti sau laisvę. 
Tais pačiais istoriniais keliais laukiama Lietuvos laisvės.'

kadzimažfeų- kam. Da.sisek^'tc^’T įti^hi' "iMiiikyti. Vis yte .būdas.pajaikyti“ ry^nĮŠ.dąrb ššfąy nariu, sąVe pri^Ę^tFĄiiat esnęr 'lie tuviškai* višu'omri^r iri. padiskutuoti Įvairias.'-pež^tĄ Įsšto'kyia . mūsų ' tefdfihiu^'ų^tnuniaš;. bet teip 'pat. ir 'kiėkvina. leidinio rii- . bQtujiiaš,;.Sjų'. OTį^mzaciją. ateina- ir, filpsofija,y kurios ■ linkmės?•-josp Jeicbnyk;.^' pavyzdžiui: lįetiivianas’’ atsišpin- . di .kaįili^i^ą;;riilęfeofi'ą.- “Atei- :tyje?,t-^vateitihthifcu. IReiškia^ jau ne be .kaĮaHliiska? Ą. PI.}, ' “Metmenyse” ■ —A; ia^eral instmė filosqfija, - “ Akiračiuose” — jų redaktorių, kurie -’Įža vien turi oanašias .filosofijas ir taip toliau.•_ ■' , (Bus daugiau) <

ANDRIUS MIRONAS

va-

(Tęsinys)
KALNAIS IR TAUTINIAIS PARKAIS

1 Raudonmedžiai
Šiaurinėje Kalifornijoje plentas 101 dar

dinamas ir “Redwood Highway”, nes tuo keliu 
pravažiuojant Įmanoma pamatyti Ramiojo van- 

' denyno pakraščio visus raudonmedžių miškus. 
Tačiau, ir be šių įdomių medžių, yra kas pama- 

- tyti. Kiekvienas mažesnis miestelis turi savo is
toriją ir specifinių objektų.

Štai, Healdsburg, į šiaurę nuo Santa Rosa 
miesto, yra buvęs tirštai rusų gyvenamas tarp 
1812 ir 1841 metų. Ukiah yra lyg ir išeities taš
kas, pradedant susipažinti su raudonmedžių miš
kais. Seniau čia yra buvęs ispanų dvaras Rancho 
Yokaya, vėliau dvaras dviejų milijonų akrų kal
nų ir miškų srityje virto miesteliu. Visas šis kraš
tas išraižytas tuzino upių, kurių stambesnės yra 
Russian River ir Eel upė.

į pietryčius nuo Ukiah yra didžiausias Kali
fornijos gėlo vandens ežeras, Clear Lake, apie 19 
ny'/ J ūgio ir tarp 2 ir 9 myliu ptocio. ūia į dides- 

icįska’tomas Lake Tahoe, kuris yra 
j.: visos priklauso Kalifornijos vals-

ciu.-

ii ai
neonai aukšti pajūrio kalnai, savo

tautos laisvinimo veiksniams.

į -t Bus siekiamą įvesti tikslią skaičiavimo .sistemą Socialinės apdraudos reikalams tvarkyti.
raukslėse jie slepia begalinius nuotykius laipio
tojams, srauniuose upeliuose džiaugsmą ineške- 
riotbjams ir gražius vaizdus gamtos mėgėjams. ■ 
vėse tarytum sustingęs vienoje voietoje, konser-.; 
rai išsimėtę raudonmedžių miškai bei suvalsty
binti parkai — Humboldt Redwood State Park, 
Rockefeller Redwood Fore&t, Redwood National*. 
Prairie Creek, Del Norte Coast ir Jededfsh Smith 
valstybiniai parkak Kiekviename verta sustoti 
apsidždryti ir pasivaikščioti, pasigėrėti ilgaam
žiais milžinais ir pakvėpuoti sveiku spygliuočių 
medžių miško oru. Tačiau tarp raudonmedžių jau 
nebeUŽžvelgsime vynuogynų. Visi jie pasiliko la
biau į pietus, Sonoma, Napa ir Mendocino apskri
tyse. Pastarojoje apskrityje jie pratarpuoti ne
dideliais raudonmedžių miškeliais, kaip Maillard* 
Montgomery; Renyokis ir Smith. '

Raudonmedžiu popinami vadinamas sekv<K Bridėstęs Humboldt įlankos vidurio pakrantėje, 
jas arta taksodinių šeimos spygliuotasis, visada 
žaliuojantis ir labai aukšto liemens medis^ augJLtf- 
tis tik šiaurinėje Kalifornijoje ir truputį pietinio 
Oregone pajūrio srityse. Yra aptikta virš 2b00 ‘ 
metų aenumo raudonmedžių. Vėliau matysime t 
raudonmedžių vadinamųjų paminklų Kings ir Se
quoia Tautiniuose Parkuose. ' ■ . / ;

Raudonmedžių Imperiją tęšiasi Į šiaurę nuo, 
San Franciščo ir pefefna į Oregono valstiją, kur 
pasibaigia apie Coos Bay miestą šių medžių 
kus labai praretino privatūs savininkai, iškirtę 
baldų ir namų pramonei. Tik maža, raudonmedžių j 
miškų dali? priklauso Kalifornijos valstijai drau- '

.džiančiai ten medžius kirsti ar gadinti.
Norint pasibastyti pajūrio įmestehudse tArp 

Fort Bragg, ir Crescent City, galima atrasti la: 
bai. įdomių vietų apie Honeydew (King Peak kal
no rajone), Whkėhorti ir Bear Creefc Medžioto
jams, žvejams ir laipiotojams čia tikras rojus,

o laive yra akvariumas ir mažas muziejus. -Šalia 
ląfypt ėsaiiŽi^nO baseine “vaidina”j ruoniai. Hum-- 
bold įlankoje galima išsinuomoti laivą ir pasiplau
kyti nuo C gatvės prieplaukos. Palyginus sų ki
tais smulkesniais jūr&§ hlifeatid&is, EKrtM galima

Šiaurės Kakforaijcy pajūris beveik nuo pat

vatyvus ir apmiręs,-nes šaltos žiemos daugelį ke- bangų, kurios per tūkstančius ir milijonus mėtų 
leivių atbaido-pasilikti ilgėliau. Vėsesnio klimato . išgraužė-krantus, prisėdamos daugybę uolų, kv- 
mėgėjai yra susispietę i bendruomenes ir gyvena 1 *' ■* — • - --
beveik atsiskyrėlių gyvenimą. " ; '

šiaurės vakarų kampas ► .

Šiaurės vakarų Kalifornijoje stambiausias 
yra Eureka miestas (apie 24,500 gyventojų}, gy
vas ientpifiviu, pramonės ir komercijos centras.

* . >. . . s r- «

•sudaro kajp h' tarpustotę tarp San Francisco ir 
Columbia tiftos žioŠų. Kadaise Eureka, buvo miš
kų ir gahrijų pramonės magųafc!} gyvenamas 
centras. Ii anų Viktorijos Mikų miesto užstlflto 
•architektū^bs paminklai, kurių iyttūaflstas Ckr- 
eon Mansiu (dabar uždarytas) ir Fort Humboldt 
pastatas, ųne 1835 metus buvęs generolo U# S. 
Qranto vyriausią buveine. .

Eurekofe m Mate yra 5S aknj Seknąją Tarkas 
su mažu Zdotogijos sodu valkams, ančių.kūdra, 
elnių bei stirtų gardais. Apie ^’mylias į pietus, 
prie 101 plento, yra atrakciją, vadinama “Ship-

bangų, kurios per tflksttiičiuš ir milijonus metų 

Šančių iš putojančio vandenyno lyg banginių nu
garos. Dažni' fūkai slepia pakrančių grožį, užtat 
teikia drėgmės ūkininkų laukams. /•’ '

Kitas nemažas centras, pačiame šiaurės va- 
kariniame Kalifornijos kampe, yra Crescent City, 
galįs dabąr turėti apie 3,000 gyventojų. Sparčiai 
augantis uostas turi seną švyturį’, statytą prieš 
Iz&rftelų, stoninių laikrodžių, senų. Joiygų ir jūri
nių nelaimių nuotraukų muziejų to Redwood tėu- 
ĮtMto P8i'k# vyriausiu; buitinę. JriomūS Povande- 
nihiai fibdai (Ufttiėras* Girtleta) ir laĮvo'“Broth
er Jonąttiotr* įgulos kąpiif®. palaidoti, žuvu
sieji prieš 11d metų Ikivo avariįoje. ■ *
tr Jcmettiotr* įgulos klpiif®. Čia palaidoti žuvu^

♦

Apie 8 niylias j pietus, prię 10Į, plento, yra 
■Dei Norte Coast Redwoods iftate Park, susidedąs 
| iš keturių atskirų raudonmedžių mielių. Įdo* 
į mūs šlaitai, mwiWi^Są' famė >Mi‘ pdt j&Jfcrio, taip 
pat apaugę šiais retaįs medžiais 

r W.tarfouv

mTritim rarvij r t — NaVneno .. it. >
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JONAS BTxšA “Margot” (Tapyba)
kLEKSANDRA VAISICNIENĖ

at-

Yanamamiečiai yra labai duos-

I

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyKs sį penKiadieni, kovo 5 d., 
1 vai* popiet Aneies saieje, ^duu >o. 
1'aiman a ve. x\ariai piasomi acsdan- 
Kyu, nes yra aaug svaroių reiKaių 
aptarti. Po’ susirinKimo dus vaisęs.

A. Kalys, rasi.

Don: Gc C ui Without lt.
-1 13# A 1. PrtJd’jcTi
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Apdrausta* perkr«ustym*s 
iš įveiriy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
T«l. 376-1 M2 arba 376-5994

t I

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

ŽADI JO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūšy studijai 
Marquette Parka.

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir YUSA korteles.

R. iEKENAX leL 925-8063

GEORGE F. RUDMINAS
M19 So. L1TUANICA AVĖ.

Vedėja — Aldona D.ūkui
T»bf.: 773-1543

food preparation activities in* 
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here features an eclec
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 

the living and dining 
through the use of the 

elegant brick-pattern 
covering. It b GAF’a PETRAS BIELIŪNAS

4548 So, CALIFORNIA AVE.

between rooms in 
the home begin to disappear 
in the early 1950’s when the 
to-called "open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused

ur.LWJNAa BfllKUTlN- 
inks ry, rusvas ir .

j PRQS1ATQS ChlKURUIJA

245* WEST *3rd STREET
WMKUQO*. aUWBQ. A—ft PQ£Ueų , 

Xftfcyirua. 0—4 rav vax. -
1 Ofiso wetohas; 77^2890,-

ŪK FRANK PLECKAb 
ori ūme r risiąs 

KALiiA 1AKLUV1SKA1 

2*U W. /Ist St. ICL 737-514$ 

įimtu am. rnaiKo axuuw 

ix ’coaucį leaser'.

Prostatos, inkstų ir slapumo 
takų chirurgija. 

0Ū2b CENTRAL AVE.
Si. Petersburg, Fla. J3710 

1'eL (813) 321-4200

JEU 233-5393

OR. A B. GLEVECKAb 
OTUYIUJAS IK LH1KUKUAU

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

YžJlifiQOč>

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

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

•ruriuiA* m CHlKURGAi

Dr. Jonas K. Mažeika 
D-P-S. — pawxv uyjuxiujaS 

4600 W. lUSrd Street 
Uajs. Lawn, hl .

On. tei. 4z<j-dds0 
VaiailUOi pagal susitarimą

SUSIRINKIMŲ

Brighton Parko Lietuviu Motery 
j&o metinis nany susirinkama^ 

įvyss ketvirtadienį, kovo 4 d., 1 vaL 
popiet, Aneies saieje, 45U0 So. Tai- 
iiiaa Avė. įsares kviečiamos atsiian- 
kyu, nes yra svaroių reikalų apdaru 
ir jau iaįkas uzsimoKeti naixų duos
ies. įsares prašoks sugrąžinu bunco 
snyegexs. r o susj-ruiKuuo Dus vaisęs.

Eugenija Strungys, rasr.

KALBOS KAMPELIS
Kai kurie mūsų kalboj 

nebūtin urnaiLietuvių kalba, kaip ir visos kitds svetimos kalbos, turi labai daug panašios reikšmės žodžių, kurie vadinami sinonimais. Deja, jų rašyba visai skirtinga; panašios tik vienu ar kitu žodžiu išreikštos mintys.Kitas .klausimas dėl tų žodžių rašybos, kurie dvejopai rašomi, išmetant ar pridedant Į tą paų žodį vieną ar daugiau raidžių, o mintis pasilieka visiškai ta pati. To'kių reiškinių mūsų kalboje yra apstu?£ Patrinkime tokius žodžius 1 py." linėjimas ir pilinėjimas (is vieno indo į kitą), sauvaliavimas ir savavaliavimas, šįmet ir šiemet, ugnikalnis ir ugniakalnis (mane mokė geras kalbininkas Jurgis Talmantas, kuris liepė rašyti ugniakalnis, o ne ugnikalnis, klubas, o ne klubas, ir pana-Jei paimsime tokius trumpus žodelius, kaip gale ir šalia, tai jų vienas ir kitas reiškia vietovę, kuriai nusakyti yra statomas klausimas kur?, ir reiškia prielinksnį. Ta trobelė gale lauko — tai mano būstinė. Tas šuniukas, kuriam būda paruošta šalia tvarto, buvo tik vakar nupirktas. Kuriems galams čia tos skirtingos galūnės — e ir ia?Dar vienas pavyzdys, tai bejeo deja — jaustukas. Abu žodeliai, juos ištariant, skiriasi tik pirmuoju garsu, o galūnės tariamos visai vienodai. Jei tariamos j vienodai, tai ir reikėtų rašyti vienodai.Į akis krinta šių dviejų sudėtinių daiktavardžių rašymas: ug- nįkalnis ir ugniavietė. Ir vieno,

tadiezMo 8:30 vaL vakaro- 
Visos laidos ii WCEV stotteL 

banga 1450 AM.
SL Petaraborf, FU., 12:30 vaL p p-
ii WTIS įtotieK 1110 AM banga. <

2648 W. 71st Street

Chicago, HHnocs 60621 
Telet 7784374

sijų darbą, grįždamas į Caracą’^ 
pasikvietė drauge porą Yana- 
nameičių Kasikių,'kad susipa- | 
žintų su dideliu miestu.Juos nuvežė ir jiems parodė urą. Tokia didelė jūrą jie labai stebėjos, sakydami kad anoje pusėje gyvena Onuwe (Diedas) su savo žmonėmis. Ta pa- • čia proga tėvas Cocco paaiškino cms, kad anoje jūros pusėje, kaip tik gyvena jo tėvai ir jis vra kilęs iš ten- Kasikė sumišęs, | ušuko:• — Tėve Cocco, tu esi kilęs iš Omawo kilmės. Kaip gerai!1972 metais, lėktuvų kompanija Viasa, buvo padovanojusi ’viem indėnams nemokamą ke- onę į Romą. Romo;e juos pri- 'rnė ir Popiežius. Parodžius iems karališkos Romos iškase- 'as, indėnas išsitarė:— Matai, čia yra padaryti Dmawos daiktai, panašūs, kaip ”>es daromę iš akmens.Šioje knygoje tėvas Cocco buvo aprašęs tik dalį archainės /Yanamamiečių indėnų kultuos, mitų ir doktriną. Kitą dalį naliko aprašyti ateičiai.(Pabaiga)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
/ESINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344DEIKI
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

YANOMAiMOS INDĖNAI TAIP PAT YRA GERI POLITIKAInūs ir dovanoj, besąlyginiai, ypatingai 'svečiams, kurie pas juos, lankosi. Tėvas Cocco dažnai padovanodavo Yanamamie- čiams vertingus daiktus: tai kir vi, tai plaktuką, tai peilį ar žibintuvą. -Tačiau’ pastebėjo, kad pas juos tų daiktų jau nžra, jo dovanotus daiktas naudoja jau kiti. Vieną kartą užklausė vienos šeimos, kuriai buvo padovanojęs daug daiktų:— Kur yra tie daiktai, kuriuos aš tau buvau padovanojęs? — Indėnas atsakė:’ — Kaimynas-buvo" atėjęs pas mane ir prašė, kid aš jam padovanočiau.—Ir takiu būdu jis neteko daugelio savo daiktų. Praėjus kiek laiko, vėl atėjo pas kunigą ir jam tarė:— Iš manęs jau išsinešė vis. ką.—Aš ir vėl esu biednas. Dabar tu mano ir vėl turi duoti. — Toliau indėnas prisipažino, kad jis nėra “pichirre” (reiškia, šykštus — skūpus). Mat, indėnui toks primetimas yra uogavimas, nes jie iš duosnumo skolina net savo žmoną svečiams.Tėvas Cocco, baigęs savo mi-

(Tęsinys)— Tu mirsi ir neturėsi nieko, kas tave galėtų sudeginti! Nebijok, nes tu buvai gailestingas ir "uosnus su mumis. Mes tave vi- i mylime, ir mes tave sudeginsime, pakurdami didesnį laužą, > atnešę daug Platanų is miško, padarysime puotą.Tau sudegus, zisi suvalgysime tavo pelenus. ; 'Nuo tokių jų pasakojimų apie k> laidotuves, kunigas pasijuto Tekaip. ir kiek susirūpinęs, iems tarė: ~ yPalaukitėf dar pažiūrėsime. Sal aš dar nemirsiu, tai dar neikite ieškoti žabų laužui sukur- i, o Platanus (dideli bananai) ^.laikykite sau. Šis geraširdis- ’rūmas iš jų pusės buvo nuoširdus ir įtikinantis, nors pasakyta tesą buvo šiurkšti ir primityvi.Po kiek laiko, pagerėjęs misionierius išvažiavo į Caracą. Tam ten buvo padaryta operacija, išimant įstrigusį akmenį. °o*to grįžo ir vėl atgal į džiungles išreikšti savo geraširdžiams padėką-YĄNAMĄMIEČIŲ DUOS- NUMAS
ir antro žodžio pirmoji dalis padaryta iš ugnis, pridedant prie pirmo kalnas ir prie antro — vieta. Nėra jdkio pa- leisinimo, kai iš tos pačios ugnies viename žodyje padaroma agni, o kitame jau ugnia. Manau, kad reikėtų rašyti ir ugnia- kalnis, ir ugniavietė.

J. žemaitis

SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~nPS ON

— Masud Bajavi, Prancūzijoj tremtyje gyvenantis Irano ginkluotų jėgų prieš Chomeinio režimą vadas, paskelbė, kad istorinių brangenybių pardavimas yra nelegalus ir kad kiekvienas, kuris jas tupirks, turėtų būti traukiamas teisman.— Užsienyje gyvenantieji iraniečiai, sužinoję apie parlamento nutarimą parduoti istorines brangenybes siekiant sukelti fo'ndus karui prieš Iraką vesti, patarė mulai Chomeini tam reikalui atiduoti savo dvarus ir juose sukauptus milijonus.— Kiekvienais metais Amerikos ligoninėse įvairiomis ligomis užkrečiami 80,000> žmonių, ėjusių gydytis nuo kitų ligų.WINTER

Xearue, U Floor Fashion Specialist, GA F Corporation, 

The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors <

The desist for aoniethUg 
different from the twostory 
homes many terticemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
at aBone level Wring was 
embraced by new fa lies 
coping with the post a az baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It is called 
*the great room” whicn in

with 
arėsi 
tame 
floor 
handsome aheet vinyl in the 
* Newburgh Brick” pattern in 
White.

Thia GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wa< 
surface. 'Die deeply textured 
pattern has the Took of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main
tenance. The ^'uUi-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction* 
Available in 9' and 12* widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILK 60650 
TeL; 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AMfiULAMSO 
PATARNAVIMAI

LiMwvqj 

<idetu vlų 

nrektorių

t

TURIMI 
KOPLYČIAI

* ĮSOSE MIESTO

DALYS*.STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(.LACXAWICJj

44Z4 WE&1 6SU STEEET KKpntoho ?-12U
110211 SOUTHWEST HIGHWAY, raio. H1U, 1U. 174-4411

TeL Y Arti 7*1111

T<: OLympic

Teks LAfayHU 1-M71



Mūsų kandidatai į SLA Pildomąją Tarybą 
ir jų kvalifikacijos J

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Gerovės Komite- 
tas rekomenduoja šiuos asmenis Į SLA Pildomąją Tarybą: 
Povilą Dargi Į prezidentus, Aleksandrą Chapliką j vice - ( 
prezidentus, Genevieve Meiliūnienę i sekretores, ir Eu- 
phrosinę Mikužiūtę i iždininkes. Christine Austin ir 
Josephine Miller siūlomos vėl i iždo globėjas. Dr. Degė-. 
siui atsisakius kandidatuoti, siūlomas jo vieton dr. Vy-' 
tautas P. Dargis.

Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis Įver
tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit 
Įstojo Į SLA narius ir ilgus metus dirbo SLA labui su ’ 
nepaprastu pasišventimu. Nuo 1956 m. jis rūpestingai! 
eina SLA prezidento pareigas. Jis taip pat ALTo valdy-1 
boję atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa- j 
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, kad SLA prezi
dentas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūrą, bet 
eina Į rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo
menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono Į 
skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau- j 
gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopi} 1 
pirmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va- i 
dovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 
apskričiai. Jis žengia i 14-tus metus kaip SLA vicepre- 
Zldentas. Į Lenkiją. Aš tai valdybai ir be to

Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA Trietelmi PJr^*au privačių 
centre. Nuo pat atvykimo į Ameriką ji dirbo prie SLA! ir mūsų laikais atsir3nda pIik. 
sekretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al-. bajorų, skelbiančiu maldas už 
girdo Budreckio, išmokdama ^SLA knygvedybę, aktuari- Įlenkus, o savo, lietuviškų reika- 
nius apskaičiavimus, Įvairių valstijų draudimo Įstatymų lų tarsi nemato, kiauragalviai 
reikalus, ir daugeli kitų procedūra, surištų su fraterna- te...
linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA Tas prietelius šmakšt tuos 
sekretorės pareigas nuo 1973 metų. laiškus ir paskelbė spaudoje.

nūs kokius, Sibiro kankinius... 
Pamokys jis, tas mužiko aulas, į 

už ką mes bajorai melstis turi
me. Primušt tą baudžiauninko 
vyžą... ;

Tokios maždaug Drangos ’ 
straipsnio išspaudos. j

* * * j
r

Istorijos užsklandose pasako
jama, kad Napoleonas Vilniuje 
paklausė Lietuvos bajorų: kol 
jus norite? Bajorai tik lenkėsi j 
ligi žemės ir siekė Napoleonui 
rankas bučiuoti, neištardami nei t

Mamai, lami — Pardavime!
UAL ESTATE FOR SALI , RIAL 1STAT1 FOB <ALf 

______ - - - ’ —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
TR 7 S-y ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:
MUTUAL FEDERAL SAVINOS',.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas \ I
U12 W. Cermak Road Chicago, DU TeL 847-7747./

DRUNGOS SAULIABROLIAI

piemens. Ar Drunga priklauso 
anų plikbajorių kategorijai, ta
čiau iš jo kontribucijos matosi, 
kad tikrai nežino už ko grieb
tis: mesti kepurę ant žemės ar! 
priklaupus ranką pabučiuoti. Jis I 
savo straipsnyje kaip tas švent
raščio komentatorius: suradol 
vienam puslapyje — Judas pa
sikorė. Kitam puslapyje aptiko 
— ir jūs taip darykite. Sujungė 
abu sakinius į vieną ir gavo: Ju
das pasikorė ir jūs taip dary-

' kite. Nustebęs savo atradimu | 
sušuko: štai, jūs, katalikai, ko 
jus Šv. Raštas mokina — pasi
karti. Panašiai elgiasi ir Drun
ga. Pagriebia iš čia kąsnelį, ap- 
gromuliuoja, paseilioja; griebia 
kitą — išspiauna, o pačios mano 
jrivačių laiškų esmės, paties tu
rinio dėl ko tie laiškai atsirado j 
ir kuriam tikslui jie parašyti — j

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY.
.- . S t

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie A ve. — 778-2233

1 ■1 1—>-

Pernai laikarščiais nuvilnijo 
gandas: JAV L. Bendruomenės 
valdyba paskelbė maldas už

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX •

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 4 .

Turiu Chicagos mieste
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514ęS. Taimen Avė.
Tai. 927-355Į9

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Foto nuotraukas ir man atsiun- 
Euphrosinė Mikužiūtė turi dideli patyrimą in vesta- te: girdi, kad ir neturėjau tavo 

vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminiu- /sutikimo, ale va, atsapusdinta 
kavo ALTo skyriui Čikagoje, o taipgi yra ALTo direk- i jau — nerūstauk per daug... 
tore. Per eilę metų p. Mikužiūtė buvo SLA investmentų • pūkštai po pietų. Negi raus-, 
komisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina j 
SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966 į 
metų. Grižus gyventi Čikagon, ji Įsijungė i vietos SLA ir 
ALTo veikla.

Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir ‘ 
muziką. Ji yra American Travel Service Įstaigos Chica-; 
goję vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė;- 
p. Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos Į ko lietuviškas 
lietuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir, Drunga, matyli, jaučiasi vienas 
eina iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų, ■tei M'f ■ "teta— -.’r—-*- - Į

Kristina Austin (Aukštikalnienė) yra ilgametė SLA 
veikėja Čikagos apylinkėse. Ji yra NAUJIENŲ administ- j 
ratorė. Ji buvo išrinkta Į Pildomąją Tarybą ir nuo 1974 i 
metų eina iždo globėjos pareigas.

_ __ _ i
Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, į 

tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš- Į 
kiasi dviejose SLA kuopose ir Čikagos apskrityje, šiuo' 
metu jis yra SLA Sveikatos komisijos pirmininkas. Ne-' 
žiūrint to, kad vadovauja savajai medicinos klinikai, 
dr. V. Dargis randa laiko dalyvauti daugelyje organiza-1 
cijų. Jų tarpe: Sandaros Centro Valdybos vicepirminin
kas, Tėvynės Mylėtojų Draugijos C.V. vicepirmininkas, ’ 
Amerikos Lietuvių Taryboje.

Šis naujas pilnas sąstatas Į SLA Pildomąją Tarybą 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge-' 
bės darniai dirbti visuose Susivienijimo klausimuose. Šio 
sąstato išrinkimas duotų gerą toną visam mūsų organi
zaciniam gyvenimui, tiek pačiame Susivienijime, tiek ir 
santykiuose su kitom lietuvių organizacijom. Tokios su
dėties Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui; tokia 
vadovybė Įves SLA į gražią šimtmečio sukakti. Šiuo, 
paaiškinimu, manome, atsakėm Į klausimą, kodėl mūsų' 
komitetas kviečia visus SLA narius kovo (March) mėn. 
balsuoti Susivienijimo rinkimuose ir išrinkti mūsų siū
lomus asmenis.

į kuolus ir eisi muštis, kai geo- 
! grafiniai nuotoliai 10,000 km. su 
| geru galu.
j’ Laisvojoje Lietuvoje tuos 
j laiškus, nuobodulio gainiojamas, 
• užtėmijo Vienybės kontributo- 
į rius Dranga, kuris nei vienam 
i laiške nebuvo paliestas ar pami- 
; nėtas. Vagie, kepurė dega — sa< 

priežodis. Ir

iš tų suplėkusių plikbajorių —

SLA GEROVĖS KOMITETAS
4018 Franklin Road
Pittsburgh, Pa. 15214 (Pr.)

jiiiiiimi timiiiiiii uiiiniimi niiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii i mi niimiiiii1

Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbchnis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

Nepamirškite tam tikra procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation 

Lithuanian National Foundation
P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

I
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v i šT L i et ūv iaTTTznTerTai

viešai politiškai — nusipoteria- 
vęs liberalas, taip sakant — mo
derniškam skoniui prisitaikyda
mas, nes plikbajoriai dabar ne
populiarūs apželsnukių gadynėj.

Taigi, šitas Dranga' kad šoks 
tarsi Borutos pinčiukas, kad ims 
Vienybėje (1981' m. spalio 24)
mane kedenti: Ash' ty Judaszu, Dranga, taip ir nesugrabaliojo 
už lenkus poteriauti nenori, o pasakyti. Jis kaip tas gaigalas 
rašei apie Skvirecką, Kalėdų aptiko balutę, turktelėjo ir, pa-Į 
varpus, federaciją kūrei... Koks krutinęs buką uodegą, nuėjo, 
iš tavęs katalikas? Didįjį penk-j * * *
tadieni lašinius švfeiti, o per Ve-' Ką tu misliji? Aš, Drunga, 
lykas silkutę čiulpi. Žinom mes pagal grafo Plioterio komisorių 
tokius čiudakus. Aš, Mykolas gerai misliju: 
Drunga, 
prazulinau už lenkus bepoteriau-’apsižiūrėjo — Dar per mažai. {

Iš kontributoriaus staiga pasi-! reikalinga
_ & _ T ARNAI ETOJ A 7TFTFJ.KR) minam Lu-

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

Liability apdraudimas pąSsinia- 
kams. Kreiptis: t

..L LAURAITIS ; 
«45 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775 • , 'k‘i

cvyčič, cvyčič f HFLP WANTED — FEMALE
jau kelias čemarkas ligi putos įkais, Dasivaręs ligi to 1 Darbininkių reikia

damas, lietuvišką bendruomenę 
žyvatų sumenijom apkaišiau — 
za pieęciu poleglych... o jis, gir
di,- tas apsiputojęs Zumeris, nė 
Bože coš Polskę neburbtelėjo — 
hiprokritas tas, mus, bajorus — 
paskutinius aūtus už ' lenkybę

daro ornitologu ir, konkuruo
damas gamtininką Ivanauską, 
susišaukia apie tris dešimtis rū
šių paukščių: žvirblius, pempes, 
gaidžius, kieles, tilvikus... dide
lę daugybę paukščių ir moksliš- 

padžiovusiems — dar tautiniais kai įrodė, kad paukščiai ypatin- 
skurdžiais apšaukia,. Argi mes gornis proto pajėgomis nepasižy- 
šlėktos, panie- tego, už kokius mi ir užtai tiktų atsakyti Į Zu- 
ten Gudijos litvinus melsimės, 
ar Seinų neklaužadas, partiza-

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose gahma-gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr. A. Gn&sen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ___________ ■

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

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gussen ~ AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

18.00

$4.00
$3.00

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai, Tik _
• V *. «

S2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 peraiuntimo išlaidoms, y

TARNAUTOJA (TELLER) pilnam lai
kui, su patyrimu ar. be jo. !

Skambinti 254-4470

, Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

, merio klausimą (kurio Drunga 
net su žvirblio pajėgomis nesu-

I grabaliojo). Tačiau tikras moks-! 
•i lininkas ir gamtininkas Ivanaus

kas įrodė visiškai priešingai 
Drungos teigimams. Ivanauskas
pabrėžė, kad paukščiai savo ap
linkumoje rodo puikius sugebėji
mus. Ypatingai guvus paukštis 
yra vištgaidis, kuris moka 
karkti kaip perekšlė višta ir gie
da kaip gaidys užsimerkęs. 
Dranga šito paukščio kaip tik 
neminėjo, nes pabūgo konku
rencijos kentributeriaus ama
tui, o gal iš viso pęknjęce serca 
znac — plyšta širdis dėl mužikų 
nepaklusnybės ' Rzeczpospolitos 
liekanai.

i

17S> Sa. HAISTED ST., CHICAGO, IL 10901

SUSIVIENIJIMAS LIETUKU AMERIKOJE 
yn penUuals, dldžfsush fx turtinglaurfa lietuviu tMterHAllM

I&nicMclJa, lietuvUmt ižtikuad tarnaujanti jau per 92 iMtus.

SLA — atlieka knltūrizdua darbui. gelbitJ tr kltiema taria tuoa 
daibui cttrbc

SLA—fcjokėio dau^in kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę aavn neriami

SLA — apdrauffii pigiausiomis kainomis. SLA ueietko pelne, b*- 
riamf patarnauja tik la^iialpos pRcnudu- 

nefcriemw lietuvis Ir lietuviu draugu 
SurivienijiiDe apsidrausti iki $10.000.

SLA —- apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda ~ Endowment
> Insurance, kuri ypač naudiMa Jauniumi, nek5tnčlaw 

aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai j 
r

ipdrsodžit piri« terminuote tpdrrtda: nf 
apdraudo* runu temoka tik S3.00 mėtėm*.

vyra ri«*e beturiu kolonijoee. Krdpkttėu 
apybnkėa SLA kuopų reikėjui ji« Juma

<I.A — vaikau
91,000

SLA — kuopa 
t navo 
mielai pagelbėt i SLA latraiytL

* ♦ v

Išvada: aš ir šiandien tą pat 
pakartoju, ką rašiau anuose pri
vačiuose laiškuose ir nepailsiu 
kartodamas: — lenkai kunigai 
bijosi, lietuviškų maldų Seinų 
katedroje kaip velnias kryžiaus;

■ gudai smaugte smaugia lietuvius 
etnografinėse lietuvių žemėse; 
pačioje Lietuvoje tautos kūną 
ėda alkoholis, išdavikai su ru
sais, mažėja tautos prieauglis, 
dūlyja po visą kraštą išmėtyti 
brolių partizanų kapai, Sibiro 
tundrose nyksta tremtinių medi
niai kryželiai, dešimtmečius en
kavedistų ujami dejuoja tautos 
kankiniai stovyklose visų už
miršti ir apleisti: be meilės žo
džio ir be maldos Visagaliui, nes 
čia .laisvėje, kokie kiauragalviai 
plikbajoriai vazojasi su lenkis 
komis maldomis, kokie drungi- 
niai liberalai tautiečiams pi!- 
sudskines miglas pučia maldų 
priedangoje, patys į bažnyčią pa
taikydami tiktai sumaišę smuk
lės duris...

G*Mt» kreiptu tr J SLA Outrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t«l ont) M-tna

Dranga — .melskis už lietu
viškus reikalus, jeigu lietuvis 
esi; o jeigu esi plikbajorių lie
kana — viešai pasisakyk. Ge
riau šaukštas medaus, negu sta
tinė išrūgų.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knygą 

“Liucija'’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5., 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
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,

Pirma reikia pažinti gyveni
mą o paskiau filosofuoti.

Lotynų patarlė

Paskolink tik turtingam, leng
viau skolą atgausi.

Belgų patarlė

VYRIŠKI PAGEIDAVIMAI

Londono radijo paskaelbė kon
kursą trumpiausiam atsakymui 
į tokį klausimą:

— Kaip, pagal tamstos nuo
monę; privalėtų apsirengti jūsų 
žmona? ) < ■ ‘

Pirmą vietą laimėjo klausyto
jas iš Manchester)©, kuris atsa
kė: — Greitai!

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 5 d. 7 vai. vak. Lietuvio 
Sodyboje, 6515 So. California 
Ave. Nariai prašomi gausiai da
lyvauti ir užsimokėti nario mo
kestį. Valdyba

£
A. T V ERAS

Laikrodžiai Ir teangeiiytes
Pardavimas ir Taisymas ' ’
2646 West S9fh Street' • ’ į
T»L Republic 7-JW1 ;

Siuntiniai į Lietuvą

F. NEDAS. 4059 Arches Aramm, 

Chicago, I1L 60432. Tol. YA 7-59SS

^1

M. ši MK pS J - i
Notary Public

INCOME TAX SERVICE ’ ‘ 

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelia. Apent

W. 95th St 
tvotf. Park, 111, 
60642, . 4244654

I Fam hie a-rd Casual*

Advofcat*s
GINTARAS P. CEPtNAl

Darbo valandos: nuo P v*L ryt* 
iki 6 v*L vak. šežUdlonJ nr*« 

9 vah ryta iki 12 vaL <L 
h pašai cuNtarim.

TU. 77S-51S2 arte T7M1U
M4> We*l 63rd Street

Chicago, m. MX2f k

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentieki* Ir iildymaa)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

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

Free estimates.
735-6361
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