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— Izraelio kariuomenės štabe 
viršininkas gen. Eiten pakvies
tas į premjero Degino pašilai i 
mį' su amb. Habibu. į

Lietuviai su Atstovų Rūmų pirmininku a f. O’Neill prieš pradedant Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą Vašingtone 1982 nr. Vasario 23 dieną. Iš kairės: kapeiionas Rev. J. D. 
Ford, J. Laučka, A. Vaičiulaitis, dr. J^Gėnys, M. šamailienė, kun. V. Rimšelis. T. O'Neill, 
R. Tričytė, A. Petrulis, dr. L. Kriaučiūnas. dr. D. Krivickas. (Nuotrauka: K. Jewell)

ATRODO, KAD ŠIO POPIEŽIAUS 
JĖZUITAMS NEPAVYKS APGAUTI

POPIEŽIAUS ATSTOVAS KUN. PITTAU TVIRTINA, KAD YRA 
. NEAIŠKIŲ VIETŲ JĖZUITŲ DUOTAME PAREIŠKIME

Sekretoriaus pavaduotojas Stoessel 
f informavo Senato komitetą

RUSŲ KARO JĖGOS 17 KARTUS ARTILERIJA IR AVIACIJA 
NUODINGOMIS DUJOMIS PUOLĖ AFGANISTANIEČIUS
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, ;R0MA, Italiją. — Beveik mė- 
nt-sį užsitęsęs jėzuitų provinci- 
jūlų pasitarimas Ro'mos prie- 
njiestyje . ir baigiamasis jų pa: 
ręiškimas netenkiną ne tiktąi 
paties popiežiaus, . bet ir popie
žiaus paskirto 80 mėtų kuh, jė
zuito Paolo Dezza jėzuitų rei
kalams tvarkyti.

Be kun. Dezza, popiežius taip 
pat paskyrė kunigą Giusepp Pit
tau, kad jis jėzuitams išaiškintų, 
popiežiaus pageidavimus. Kuni
go Pittau pareiga buvo įšaiš- 
•kiuti jėzuitų provinerjctlams, ko 
popiežius norėjo’ir po -to imtis 
žygių, kad tie popiežiaus pagėi- 
davimai būtu vykdomi.
? Vietoj nepagydomai.susirgitšio 
generolo’ Arupės, popiežius pa
skyrė 80 metų. jėzuitą kunigą 
Dezza' vadovauti. -yišamjėztiitų 
jotdinuL; Kupigąs DėŽža krįt&ju

Popiežius jėzuitams priminė, 
kad jie yrą kunigai Kunigo pa
grindinis dalykas yra paklusnu- , 
mas bažnyčios vadovybei. Jis ■ 
pridėjo, kad kunigo pareigos 
“nėra gydytojo pareigos, kad jis 
nėra socialinis’ darbuotojas, kad 
jis nėra politikierius ir nėra 
unijos vadas".

Pietų Amerikoj jėzuitai labai 
jau giliai įsivėlė į politiką, į dar
bininkų unijas, į gyventojų so
cialinius reikalus, visai užmirš-' 
darni kunigo pareigas. Popiežius 
yra pasiryžęs dabot^-kad paklus
numas būtų įgyvendintas, o ne 
tik iš 'paviršiaus minimas.

/ GVATEMALOJE LĄLMI
GEN. GUĘVARA

GVATEMALĄ, sostinė.— Pra
eitą sekmadienį didelė balsuo
tojų dauguma pasisakė už gen.

bendros kalbos stf kdmūnisiais.
Jėzuitams .aiškina pagnn-

• ' ’ ; < dines mintis -
Buvo £ pasklidęs Raudas, kad 

popiežius Jonas ’Paulius II vyks 
už' Romos ir, - pįątarinnn bai
giantis, pasakys jėzu^ąms atęi- 
sveikihima ’bęK popiežius 
padarę visai4tįtąip. Jis pakvietė 
jėsmjfeyprdVHicjjtdūš f Vatikaną 
ir teiį -j^ms-išdėstė', kėlias pa- 
grini^ėsrTiriūtįž- ’ "P?t

Popiežius buvo’ p’asirmkęs ku- 
nigą Dezza kaip patį protingiau
sią jėzuitą; bet pasirodė, kad ir 
jis popiežiaus netėnkind. .Jis aiš
kino jėzuitams,^ Jco’• popiežius 
noriko J-nęsigilinb: išd^tgrti. pa
grindinių popiežiaus minčių, 6 
jas dėstė tiktai “iš paviršiaus".

Popiežius, be kun. Dezžos, 
pasiuntė į jėzuitų provincijdlų 
pasitarimą ir? kunigą Giuseppe 
Pittau, kad paaiškintų jėzuitams 
popiežiaus susirūpinimą jėzuitais 
ir kad jie pilnai suprastų bažny
čios gaivos reikalavimus. Ordi
nas senas ir garsus, bet tai ne
duoda jiems teisės savarankiš
kai veikti ir kenkti bažnyčiai, 
ypač pagrindiniams bažnyčios 
dėsniams.

kimus aiškiai pašakVkad Gva
temalai būtinai reikalinga Ame
rikos globa. ; i \

Gvatemalos gyventojams labai 
nepatiko Kubos ir Nikaragvos 
karių įsiveržimas į Galante kai
melį ir įgyventojų išžudymas.

Pirmadienį 'buvo suskaičiuoti 
tiktai puse balsui- Daugiau negu 
pusė tų balsuotojų sava balsus 
atidavė už gen. Guevarą. Jis yra 
pasiryžęs ginti kraštą nuo bet 
kokių įsibro'vėlių. Bet jeigu į 
Gvatemalą pradės veržtis dides
nis skaičius Nikaragvos, ginkluoč
ių pajęgų, tai Gvatemalos kariai 
vieni nepajėgs krašto apginti. 
Gvatemala tada prašytų JAV, 
kad. paimlų, kraštą savo globon.

Pirmadienį vakare gen. Gue
vara -turėjd, 176,128 balsus, A.S. 
Alarcon—130,043 balsus, krikš
čionys demokratai — 117,543, 
V. Anzueto Vielman — 48,186.

PROKURORAS PATUPDYTAS
VIENERIEMS METAMS

AMBASADORIUS HABIB ĮTIKINĖJA 
IZRAELIO MINISTEįRIUS

IIABIB NORI, KAD BEGINĄS IR Km IZRAELITAI 
ATSISAKYTŲ GROBTI SVETIMAS ŽEMES

SOLIDARUMO ŠALININKAI
NESKUBA IŠVAŽIUOTI

Patarė jėzuitams 
paklusti popiežiui

Popiežius nori, kad jėzuitai 
paklustų ne tik “iš paviršiaus", 
bet ir iš esmės. Specialus Chica
go Tribune korespondentas, per- 
siųsdamas popiežiaus kalbą jė
zuitams, net 26 kartus paminėjo 
žodį “paklusnumas". Jis pabrė
žė, kad tas paklusnumas turi ga
lioti ir dabar, kaip jis galiojo 
per 422 metus, nuo kada buvo 
įsteigtas jėzuitų ordinas.

KALENDORIUS

Kovot : 40 Kankinių, žibuo- 
Ddrmantas. Saulė, Mandr 

bartas.
Saulė teka 6:12, leidžiasi 5:51.
Oraą saulėtas, kiek |ilt0ni*.

PLEASANTON, Cal. — Buvęs 
Illinois valstybės- prokuroras 
William Scott, ne vieną įstaty
mų laužytoją ilgiems metams 
padėjęs už grotų, pirmadienį 
pats buvo patupdytas vieneriems 
metams irt vienai dienai kalėji
mo. Jis kitus kišo j kalėjimą, 
bet pats ėmė kyšius ir nenorėjo 
valstybei sumokėti mokesčiu už 
paimtus kyšius.

Jeigu jis nebūtų padaręs me
lagingo pranešimo mokesčių rin
kimo komisijai ir būtų pasakęs 
kiek jis uždirbo kyšių, tai gal 
būtų išvengęs kalėjimo ar jo 
bausmė gal būtų buvusi trum
pesnė.

Prokuroro padarytus nusikal
timus iškėlė jo žmo'na, pranešusi 
ne tik kiek kyšių paėmė, bet ir 
parodžiusi kalias čekių šakneles, 
gautas už kyšius. Illinois valsti
joj Scott norėjo tapti Respubli
konų partijos ,va<hi, bet dabar 
jis tik prašo ramybės, kad turė
tų progds paskaityti kelias teisi
nes knygas apie įstatymų laužy
mą ir pasekmes.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo

TEL AVIVAS, Izraelis.— Pre
zidento Reagano specialus am
basadorius Philip C. Habib at
skrido į Izraelį įtikinti Izraelio 
vadus siekti taikos su savo kai
mynais. ■

Beginąs nenori sutikti su 
prezidento Reagand ir Valsty-' 
bes sekretoriaus Haig nuomone, 
kad Izraelio kabinetas siektų be 
ilgų ginčų ir atidėliojimų pasi
rašyt? taikos sutartį su Jordani
ja ir palestiniečiais.

Amb. Habibas įtikinėja izrae
litus, kad visiems Artimiesiems 
Rytams reikia vieningai gintis, 

.nes Sovietų ginkluotos pajėgos 
bandys iš abiejų pusių įsiveržti 
į Persijos įlanką ir paimli Persi
jos įlankos kontrolę.

Habil) yra labai ramus diplo
matas. Jis dėsto, kad/taika ir 
ramybė yra visiems naudinges
nė, negu tie nuolatiniai karo 
stoviai ir tarpusavio nesantaikos.

Kalbėjosi su gynybos 
ministeriu Saron u

Ambasadorius Habib, pasikei
tęs keliais klausimais su Izraelio 
užsienio reikalų ministeriu Ica- 
ku šamiru, vėliau susitiko su 
premjeru Beginu, kuris nutarė 
pasikviesti ir Izraelio gynybos 
minister] Ariel šarong. Jiedu vie
nokiai žiūri į naujai susidariusią 
padėlį ir supranta, kad reikia 
ginti visą Persijos įlanką, jeigu 
nenorima patekti Kremliaus įta
kon. Jie taip pat žino, kad čia 
privalo būti vieningas pasiprie
šinimas. Jeigu rusai pajėgtų 
praskelti plyšį, tai jie užimtų 
visą Artimųjų Ryių sritį.

šaronas žino, kad privalo baig
ti nesusipratimus su Egiptu ir 
su Jordanija, todėl jis nepaten
kintas Izraelio ekstremistais, 
kurie dabar nenori trauktis iš 
Sinajaus. Šarūnas norėjo gauti 
daugiau modernių ginklų, bet 
dabar abejoja ar gaus.

Arti- 
tebe-

— Japonijoj, Azijoje ir 
muose Rytuose visi bankai 
.gaudo dolerį nes jo vertė kyla

VARŠUVA, Lenkija.—Vyriau
sybė oficialiai pranešė, kad labai 
mažas kalėjimuose ir stovyklose 
laikomų Solidarumo unijos šali
ninkų skaičius nori išvažiuoti į 
užsienį. Jie laikdmi kalėjime be 
teismo, jiems buvo pasiūlytas 
pasas ir vizos, bet tik keli len
kai prašė leidimo išvažiuoti.

Lenkai manė, kad išvažiavu
sieji nebegalės grįžti į Lenkiją. 
Premjeras Jaruzelskis, įžengęs 
į viena Varšuvos audimo dirb
tuve, atsakydamas į vienos mo
ters klausima, pasakė, kad len
kai ,išvažiavę iš Lenkijos, visuo
met galės grįžti į Lenkiją. Pasi 
rodo’, kad los moters vyras buvo 
suimtas. Jis būtų norėjęs išva
žiuoti, bet ji nesutikusi, nes ji 
manė, kad išvažiavusiems val
džia neleis ateityje grįžti.

Darbininkai apgailestauja, kad 
tokio svarbaus nutarimo val
džia nepaskelbė visam kraštui.

WASHINGTON, D.C. — So
vietų karų jęgos artilerija ir avia
cija puolė kalnuose įsistiprinu
sius afganistaniečius ir nuedin- 
goniis dujomis nužudė 3,012 be
ginklius gyventojus, — Senato 
užsienio komitetui pirmadienio' 
popietį pare’škė Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Walter

| Stoesscl.
Valstybės departamentas jau 

seniai turėjo žinių apie galingų 
Sovietų karo jėgų naudojimą 

‘ nuodingų dujų prieš Afganista- 
1 no* gyventojus, bet iki šio meto 
} tos žinios nebuvo pilnai patik- 
i rintos. Dabar Valstybės depar- 
itamentas turi tikslias žinias ir 
nutarė jas kelti viešumon, kad 
Senatas imtųsi priemonių Ševio
tų kariuomenės vadovybei su
valdyti. Sovietų valdžia yra pa
sižadėjusi kovų metu nuodingų 
dujų jicvarto'tį tiksliai pu-

■ statyta, kad nuo 1979 metų pa
baigos iki šių- metų pradžios So
vietu artilerija' ir aviacija 17 
kartus puolė kalnų uolose pasi

I slėpusius afganistaniečius, var- 
’ todamos fosgeno nuodus, mikre- 
1 toksinus ir kitus nuodingus nuo- 
; dus b:i dūmus, šios Sovietų ka- 
iro jėgų vartojamos nuodingos

GEN. DOZIER GROBIKAI 
NUVEŽTI Į TEISMĄ

VERONA, Italija. — Italų po- 
licija pajėgė išlaisvinti generolų 
James Dozier iš Raudonosios 
brigados gerai saugoj: mo buto. 
Policija ten rado daug adresų ir 
telefonų numerių, kurie nuvedė 
visus generolo' grobikus j poli
cijas rankas. Jie nespėjo niekur

PROCTOR & GAMBLE
TURI BĖDOS

DENVER, Colo. — Proctor A 
Gamble bendrovė, anksčiau ga
minusi įvairias muilo rūšis, vė
liau pradėjo gaminti jaunoms 
moterims tainpūnus. Dabar pa
aiškėjo, kad. visa eilė moterų 
nuo jų yra gavusios gimdos vėžį. 
Gydytojai patarė tokių tampūnų 
nevartoti, nes jie gali būti vėžio 
priežastimi. Ypačiai įspėja prieš 
Rely (Pasitikėk) tampūną.

18 metų Dektha Dawn Lamp 
shire padavė Proctor & Gam
ble bendrovę teisman. Reikalau
ja $25 milijonų. Tvirtinama, 
kad jau atsirtdo apie 200 jaunų 
moterų, kurios yra pasiryžusios 
duoti Rely gamintojus teisman.

Penki Egipto šijitai nu
mirti už šovimą ir nušo- 
prezidento Sadalo. Kili 

kalėjimo iki mirties, Išlei-

teisti
vinią
gayo
siutas tiktai vienas, per klaidą ] 
patekęs į policijos rankas.

ARTISTAS J. BELUSHI 
RIJO NARKOTIKUS

MxJ^A^ELK, ’gat' ^Ga
bus 33 melų artistas John Be
lushi praeitą penkiadienį staigiai 
mirė Kalifornijoje. Pirmas pra
nešimas apie jo, mirtį sakė, kad 
jis mirė dėl oro stokos. Buvo 
susidaręs įspūdį?, kad jis galėjo 
būti pasmaugtas; Bet patyręs 
Les Angeles tyrinėtojas Nogu
chi pareiškė, kad tikros mirtks j priemonės, tiksliai nustatytos ; ir 
priežasties jis nežino ir atsisakė ’ buvo vartojamos įvairiose Afga- 
daryti bet kokį oficialų pareiš- nislano vietose. Pranešimai 
kimą. Jis tik pastebėjo, kad jam Afganistano aiškiai kalba apie

Teismas prasidėjo pačioje Ve
ronoje, kur generolas Dozkr bu
vo pagrobtas. Policija teisman 
atvedė supančiotą Albertą, Bi- 
lialo ir Cesare de Leonardo, ap
augusį gana tankia barzda.

Halų policija yra įsitikinusi, 
kad didokas teroristų skaičius 
yra jų rankos*. Teroristų briga
dos' gerokai apardytos, nes vieni 
kilus pradėjo! skųsti ir kaltinti. 
Policija nesitikėjo, kad toks di- 
delte Raudonosios 'brigados na
rių skaičius pradės “giedoti1’. 
Paaiškėjo, kad didelis jų skai
čius jau nogėjo nutraukti ryšius 
su tJmis mirties brigadomis.

pi pagalbos nuo Sovietų tankų; 
artilerijos ir nuodingų dujų. D?.- 

nunucdyttr:..afganistaniečių var bal tiniu mėtų Pakistane vra tfati 
ties priežasčiai tiksliai nustatyti. ’ dus, vietas ’ir nunuddijimo laiką.
reikia dar bent pores dienų mir

Antradienio rytą dr. Noguchi 
pareiškė, kad artistas Belushi 
vartojo kelių rūšių narkotikus. 
Narkotikai paraližavo kvėpavi
mo drganus ir organizmas nega
vo reikalingo kiekio deguonies.

Antradienį Belushi lavonas nu
vežtas į Massachusetts valstiją. 
Jis bus nuvežtas j Martha Vine- 
gard, kur Balushi su žmona turi 
gražų pajūrio gabalą, žmona no- 

jį ten palaidoti.ei

SENATORIUS "WILLIAMS
BANDO GINTIS

WASHINGTON, D.C. — 
natorius Harrison Williams, 
teistas 3 metams kalėti ir 50.000 _ 
dol. bauda, aiškina senatoriams,1 
kad jis nekaltas, kad čia buvu
sios FBI pastangos jį išmesti iš 
Senato' ir atimti jam teisę atsto
vauti New Jersey gyventojus. 
Jis prašo Senatą panaikinti teis
mo jam paskirtą bausmę ir leisti 
jam baigti šį terminą Senate.

Se- 
nu-

Be to, didoko skaičiaus apmro-- 
dylų afganistaniečių buvo ištir
tas kraujas ir šlapumas. Rezul
tatai aiškiai rodė, kad jie buvo 

j apnuodyti-karo jėgų puolimo 
Į metu. Kai kuriems pavyko iš Af 
( ganistano' pabėgti į Pakistaną i 
ten pravesti reikalingus tyrinė
jimus. ?*■

Sekretoriaus pavaduotojas pri 
minė Senato komiletui, kad nuo 
1979 melų apie trečdalis Afga
nistano gyventojų bėga į užsie
nį. Didžiausia' afganistaniečių 
dalis bėga i Pakistaną, bet su 
žtislieji bėga ir į Iraną, ieškoda-

didžiausioji pabėgėlių grupėj._
Phillip ' Stoddard, Stoe-'seiio 

pavaduotojas, pareiškė Senato 
komitetui’, kad nužudytų afga
nistaniečių skaičius yra žymiai 
didesnis. 3,012 asmenys nunuo- 
dinli, kurių žinomi ir vardai.

Waller Stoesscl pridėjo, kad 
Sovietų karo jėgos šiomis die
nomis išžudė labai daug žmo
nių Kandacharo ir H šrato mies
teliuose. Ten Sovietų kariai, bai
gę žiaurius artilerijc’s ir aviaci
jos puolimus, ėjo į didesnius 
miestus ir šaudė žmones be jo
kio tikslo. Kas pasirodydavo, tą 
rusa* nušaudavo.

i

— Planuojama Gazos miesto 
centre pravesti tvorą, kuries 
gyventojai negalės išardyti, nes 
Egipto ir Izraelio sienas eis per 
miesto centrą. Palestiniečiai tu
rės persikelti per upę į Egipto 
Gazos pusę.

— Į Tokijo atvyko JAV biz- 
nerių delegacija, norinti įtikinti 
japonus, kad jie padėtų JAV su- • 
balansuoti prekybas balansą, bet 
japonai atsisakė daryti didesnes 
nuolaidas.

1

fo;
FV

H*

f ,11

— Senato Etikos komitetas pa 
reiškė, kad jis svarsto sen. Wil
liams elgesį, c ne FBI a^enty

Frank Zapolio vadovaujami Vyčių šokėjai Nauji.nu 
bankete kovo 1 I dieną Martinique salėje pašoks 

susirinkusiems jaukius lietuviškus šokius.



JOE KULYS

EDWARD J. DERWINSKI

Remkime Edward J. Dervvinskį

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

LIETUVIŲ KOMITETAS 
UŽ EDWARD J. DERWINSKI

niekas niekad nęapgailestaujj 
savx> mandagumo. Geras, dėkjn 
gas žodis niekam nepakenkia.

Geras žodis nekenkia

išleido 7 tūkstančius dolerių, ta

o nu nųonė, kaip užsienio politikos žinovo, 
pąč Rytų Europos ir Lietuvos klausimais, 

- yra' aukštai vertinama.

visu peržiūrėti. Tai kažkas dau
giau negu . pasipiktinimo vertos 
tdš nuotraukos ir Jaunimo cent
re surengtos iškylos... .

Kazys Laukaitis 
Vaclovas Mažeika 
Inž. Anatolijus Milūnas 
Karchs Mixkovailis 
Kazimieras Oksas 
Zenonas Petkus 
Petras Petrutis 
Inž. Antanas Rudis

-Lr. Pranas Sutkus 
Kun. Ansas Irakis 
Dr. Jonas Valaitis 
Reimondas Wertelka 
Adv. Povilas žumbakis

Tačiau kartais, tenka rašyto 
jams ir paprašyti, kad jų pareng 
ta knyga būtų laikraštyje pami
nėta ir parecenzuota. 1955 metų 
jiavasarį, kada redagavau “Ži
binto” žurnalą, gavau trumpą

firmą kartą š-m. kovo 16 dienos rinkimuose 
jam gresia pavojus.

yra mūsų visų lietuvių atstovas 
Amerikos Kongrese.

I kiviai nepraraskime savo atstovo 
Amerikos Kongrese. Kongresmanui 

EDWARD J. DERWINSKI

ruolio laiškų: “Būčiau Jums tik
rai dėkingas, jei malonėtumėt 
AUŠROS ŽVAIGŽDĮ paminėti 
“Žibinis” ir parašyti kad ' Ir 
trumputę recenziją “Žibinte’’ ar 
kitur. Iš anksto dėkodamas, lie
ku su tiki-a pagarba A.6.T.”

Be abejo, recenzija buvo pa
rašyta: kiekvienas rašytojas 
džląugiasi, jei apie jo knygą pa 
rašoma visame pasaulyje paskli
dusioje lietuviu spaudoje.

(Iš Europos Lietuvio)

Rašykime ar asmeniškai išreiškime 
padėką ir paramą

Demokratų partijos kandidatas Leipont Valsčiaus 
Lemonto komiteto nario1 pareigoms.

Gyvena 645 - 4th St, Lemont, Ill. Ilgus metus dirbo 
Marquette Parko Demokratų partijoj, Chicagos mies
to savivaldybėje, vedė savo bizni,-baigė St. Rita aukš

tesnę mokyklą ir St. Joseph kolegiją.-
Priklauso Illinois-Indianos Lietuvių Vyčiams, Illinois 
Lietuvių Prekybos Rūmams, Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje; yra Lietuvių Futbolo klubo vicepreziden
tas, 6 metai dalyvauja Lemonto politinėje veikloje, 
padėjo išrinkti kelis Lemonto pareigūnus, o dabar 

prašo Lemonto gyventojus jį išrinkti Lemonto 
. demokratų komiteto nario pareigoms.

d J. DeiAvmski labai ge 
kusią nelaimę., Jū 

kaip savo gim

Lietuvos žmonės sakydavo

Išrinktas, aš rupinsiuosi Lemonto reikalais
— Punch 213

kultūrinė veikte menkėja.
Argi mums reikia daugiau po 

litinių veiksnių? Jų turime pa
kankama^ .būtent: Diplomatinė 
lietuvių tarnyba. VLIKas,- AL- 
Tas: Skaičiau prieškalėdiniame 
“Draugo” dienraštyje Br. Kvik
lio vedamąjį straipsnį, ten jis 
aprašo L.B- politinę veiklą ir 
kad jų naujai pagimdytas poli
tinis veiksnys 1981 m. išleido 60 
tūkstančių dol. politinei veik
lai. - b kultūrinei veiklai L. B.

Siųskite auką. Rašykite čekius: 
CITIZENS FOR DERWINSKI 
c/tf Lithttariians For DERWINSKI 
Lithuanian Youth Center 
5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, IL 60636

Inž. Valdas Adamkus 
Dr. Kazys Ambrozaitis 
Dr. Kazys Bobeliu . 
mž. Eugenijus Bartkus 
Rimas Dirvenis 
Vytautas Jasitfevičius 
Inž. Jonas Jurkūnas 
Algis Jurkūnas 
Pranas Jurkus 
Dr. Petras Kisielius 
Inž. Vytautas Kutkus 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
Dr. Leonas Kriaučeiiūnas

Naujosios Zelandijos vandenų pakraščiuose skilę: 
didelis akmuo, vadinamas Kiaušiniu.

aUtov 
ra+ pažįstu lietuvių tautą 
rūpinai Lietuvos laisvės rūkalai 

’ ? . tinhi kraštu- \

j - Dvyliką ^organizacijų- Jėzuitų 
-hamūoše surengė 'tikrą ^šurum 
būfum”, kurį prieš tai smarkiai 
reklamavo ir net skyrė premijas. 

• Prieš keletą metu vienas-žmo- 
rgus buvo nusivedęs savo drau
gą, tai tas, pasipiktinęs, išėjo, 

mes pusiau prieblandpj 'ten šoko 
pusplikės įsigėrusios panos.

Šį karta viena ponia rodė nuo 
traukas neseniai įvykuSo “kar
navalo”. Garsus pedagogas ir ra
šytojas pasišlykštėjo ir negalėjo

Tikrai butų visiems lietu
viams įdomu žinoti, kurie ten 
L. B. yra tbki jauni ir toki ga
būs^, veikėjai. Juk kiek man te
ko matyti L. B. susirinkimuose, 
tai beveik vieni pensininkai ir 
tų nedaug. Ir kodėl juos (tuos 
gabiuosius) L. B. vadovybė ne
įtraukia į kultūrinę veiklą, gal 
tuomet toji kultūrinė veikla pa
gyvėtų —įneštų kultūriėn veik-

L KUZMICKU

SU MŪSŲ RAŠYTOJAIS 
(Tęsinys)

“Dabar belieka laukti Jūsų li
teratūros klausimais raštu, atsi- 
minimŲ, nagrjnjūnŲ, kritiko., 
ap ę Uų em Juris minėjęs. Tai 
būtų svarus žvilgsnis j mūsų li
teratūras paneramą, šalia ką tik 
pasirodžiusias dr. J. Griniaus 
“Vardų ir problemų”.“ (1973. 
10.31.

Jonas Talandis — pirmininkas 
Vinęąs Samaška — iždininkas

Koti^iipso ąt?t6.vu priešai, norėdami lietuviams at 
imti, grtą gynčją, taip suahiustė. dirtriktus, ką< 
Dei'WlnsMs tepatektų i Kongresą. Kiekvieno Jie 

;uvin pareiga — padėti Derwinekiui grįžti 
/' JAV Kongresą.

SAUDI ARABIJA 
SPAUDŽIA LIBIJĄ

VIENA, Austrija. — Saudi! 
Arabija rengiasi užčiaupti burną Į 
Libijai, kuri kovo 19 20 dieno
mis bandys primesti savo valią 
kainų atžvilgiu visoms naftą ga 
minančioms valstybėms.

Saudi Arabija pasipriešins Į 
“epilepliniain spaudiniui, kuri 
kartais bando pavartoti ignoran- 
tiški konspiratoriai”. Čia, aišku, 
taikyta Libijos diktatoriui Cha- 
dafi, įvairiais savo pasiūlymais 
tik nesutarimus keliančiam, bet 
nesiskaitančiam su realybe.

Saudi Arabija iki praeito 
'penktadienio kasdien pagamin
davo 8^4 milijono, naftos- Stati
niu, Oi dabar tą skaičių-sumažino 
yisu milijonu -statinių.' č'V*

lietuvių gyvenimo.
Perverčiau L. B. prisiųstą 4 

lapų 1931 m. atliktų darbų apy
braižą, kurioj yra per 20 foto Į 
nutraukų, žymiausių L. B. vei- girkite JAV TAUPYMO BONUS

JAV LB Vidurio' Vakarų Apy
gardos valdyba siuntinėją į na
mus lietuviams specialiai pa
ruoštą raštą -^- laišką, prašyk 
dama plačiai atidaryti S3VP pi’ 
nigines ir paremi? Liet". Bęsvdf- 
kiek galint-didesne auka Lietu
vos laisvinimo darbut. ' ; .

perskaitęs tą jų prisiųstą laiš
ką; pasirašytą; K. Laukaičio, hų- ** - ’T. -
stebau. kodėl L- B. renka aukas 
Lietuvos laisvinimuo darbui, o 

---------------- - i ne kultūrinei lietuvų veiklai.
PASIPIKTINIMO VERTOS ’ Juk iB. tikslai (paskirtis)—rū

pintis- lietuvių kuįūrįniais bei 
lietuvybės. išlakymo < , reika
lais. Bet.-deja, apie šiuos mums 
lietuviams svarbiausus ‘ rūpes
nius (kaip lietuvybės išlaiky
mas) nė puse žodžio neužsime-

$60 tūkstančių doHtinei vejkku-kyti lięturiiką, o dabar mūsų 
dyblikavimul, juk tą politinį eita vū retėja: senuosius lietu- 
darbą gerai atlieka VLIKas,AL- vtu* mirtis pasiima, o jaunoji 
Tas ir Diplomatinė lietuvių karta nutautėją ir pradingsta iš 
tarnyva.Kam me*ti pinigus į ba
la, jeigu juos galima panaudoti 
syąrbesniems^reikalarns, o nę 
darbo dublikavimui.

Susitikęs mūsų gerbiamą kul 
tūrirunką prof. dr. P. Joniką, 
tarp krtko paklausiau, gal jau 
baigia paruošti ir išleisti nese
niai mirti so profesoraus dr. A. 
Salio raštus (tų raštų turėtų bū
ti 3 — 4 tomai). Jis, kiek pagal
vojęs, žemaitišku rimtumu ‘at
sekė. kad gal jau būtų tas dar
bas baigiamas, jeigu būtų buvę 
pinigų.

Taigi, jeigu L, B. būtų pasky
rus nors ^alį tų pinigų moksli
niu knygų išleidmui, kuriuos iš 
leif^o VLIKo ir ALTo politinio | 
darbo dublikavimui, šiandien.. I
galėtume visi pasidžiaugti, tu
pėdami mokslinius lituanistikos 
veikalus, kurie yra reikalingi 
nę tik mums čia, bet ir lygiai 
pavergtoje Letuvoje, o kartu ir 
pasaulinės kalbotyros mokslui.

Toliau tame laiške _ rašo, ci
tuoju: “Jeigu tokių jaunų ir ga
bių žmonių mes šiandien turi
me. tai tik del Lietuvių Ben
druomenės pasirinkto Lietuvos 
laisvinimo kelio, dėl jos objek
tyvumo, lankaumo, sugebėjimo 
prisitaikjli prie laiko ir vietos 
sąlygų ir dėl atviros, nuosai
kios. visus lietuvius jungian
čius minties."

Tokią puikią charakteristiką 
patiekia mums patys L. B. va
dovai apie L. B. organizaciją. 
Tikrai būtų džiugu, jei L. B. tu
rėtų tas penkias paminėtas do
rybes. Man atrodo, kad tas yra 
per daug panegirikos — bandy- į 
siu atsakyti paeiliui. 1

1) DHL L.B, PASIRINKTO
LIETUVO&' LAISVINIMO

^r.’ KELIO

“Palaimingą savijauta” <

Baigęs 11‘rratūroj. studijas} 
Kauno universitete, turėjau
Kun. Seminarijoje pavaduoti 
ko n. M. Voitkr. — jautrų poetą, ’ 
apysakininką, judrų ir labai 
švelnų literatą. Deja, kai gali
ma buvo drįsti ragauti Kun. Se
minarijos dėstytojo palyginti 
baltą duoną, įsibrovusi raudo- 
rioji armija palaidom gražia* 
svajones. Bene 1953 m. kan. M. 
Vaitkus šventė savo amžiaus 70 
metų sukaktį. Ta proga, ypatin
gai gerbdamas šį gyvą ir žavų 
poetą, “Europos lietuvyje” pa
skelbiau apie jį straipsnį.

M. Vaitkus, tas aristokratiška
sis- gražių manierų poetas, po to 
man rašė:

- . ’ I
MDid- Gerbiamas ir Mielas 

Drauge Kunige, kažkokiame 
laikrašty radau, ka4 Jūs E. L-je 
paminėję mano 70 metų sukak
tuves. Nors? to paminėjimo man 
neteks skaityti,- betgi siunčiu 
Juras nuoširdų už ?jį ačiū... 
Malonu, kad’ ^parinkote išspausr 
dint i z‘Savakambareir\ Jis man 
itin mielas, kadangi reiškia aną 
palaiminga 'mano savijautą, kai 
po labai >ųnkajis bėgimo nuo 
bolševikui-pagaliau* susiradau Ba
varijos Piiimėrsderfe ilgesniam; 
laikui ramių: kampelį kurį gatė^ 
jąįi vadinti --savų. 1. Įdomu, kad> 
tas kūrinėlis, ir preL K. Šauliui 
ypačiai pritiko..; Gaila, kad 
dviem n ebu'vo tekę ‘ ‘suartėti? Aš 
Jūsų gabumus au'gštai vertito< 
i? -nemaža ’iš Jūsų -tikiuos” (1953-. 
XI.30).

Taigi, ir ■'nuoširdumas, ir dė
kingumas./ įr ^eno eilėraščio 
genezė, ir‘.tfęužšitarnauti kom- 
plime^taiuy - ' į į

GERAS ^ODIS NEKENKIA : 

-Nors mes esame palyginti šalti. 
ir nelabai mėgstame už bet ka 
dėkoti, tačiau tlgesnė ar trum
pesnė patirtis .galėjo įtikinti, kad

buUat. Iš JU nupeum: 
Gaila, Nainys. Kamantai, Ge

čys, Gureckas, Česonis, bet tai 
juk vyrai per 50 metų ir jauni
mo grupei nepriklauso. Reikia 
pasakyti, kad L* B, labai mažai 
turi jaunimo, kuris dirbtų kul
tūrinėj veikloj-

(Bus daugiąu)

X. TAMULYNĄS;. -. \ >

DAUGIAU REALIŲ DARBŲ, 
MAŽIAU PASIGYRIMŲ

Kad gegutė rudęnį p;ivirsta va
nagu ir daugiau nebekųkuo’a. 
Argi ir L.B. pavirto politiniu 
Veiksniu ir dangau nedirbs kul
tūrinio darbo, jei pasišovė rink’ 
Ų aukas tik politinei veiklai?

Viskas būtų gerai, bet, deja, 
gyvenimo patirtis rodo kitą ką: 
kada ožys niekieno neprašytas, 
įsibrauna' į kitų tvarkingai pri
žiūrimą daržą. (kitų dirbamą 
darbą). padaro tik" bereikalin
gų išlaidų. Kuo daugiau L. B.



f. 
/
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D. ADOMAITIS

IŠEIVIJOS SUSIORGANIZAVDIAS
NATŪRALIOJI JAV 

LIETUVIU BENDRUOMENĖ

Dar Lietuvoje būdami žino
jome, Vad “Amerikoje”, t. y. 
JAV, yną daug lietuvių. Jų iš
leistomis? knygomis — Dr. Vin
co Kudirkos raštais ir kit. -- 
naudojomės gimnazijoje, kar
tais 'skaitėme vieną -c kitą jų 
leidžiamą laikraštį, kaip “Dir
vą”, “Garsą”, “Naujienas”, “Ke
leivį” ir kt. Tačiau, g;J tik re
tas buvo girdėjęs apie jų turi
mas gausias organizacijas, para
pijas' ir net bankus. Taip pat 
žinojome, kriti Lietuvoje buvo, Lie.uvcs žvdu pavvz.
žydų■'bendrmemenė, vokiečiu.^ 
“Kulturverband'as”, lenkų, ru-l 
rii ir net karairvu mažumos, ku- 
r‘cs turėjo aiškių privuejjjų: ! 
valdžios išlaikora^s mokyklas u* j 
net gimnazijas, maldos na- | 
mus, pasaulinio garso Telšių; 
Rabinų Seminariją, laikraščius, 
knygų leidyklas* įvairias orga
nizacijas. Visa tai bravo tų mažu
mu bendriesiems reikalams, ne- 
žiūrint jų susiorgans žavimo: ar 
jos turėjo bendrines organizaci
jas ar ne, ar vadinosi bendruo
menėmis ar kitaip.

Milijonas lietuvių išeivių, gy
venančių JAV, kaip ir kitos et
ninės grupės, ?ia visaft- nevar
žomi turėjo -viską, ką \ pajėgė 
suorganizuoti ir išlaikyti-.. Savo 
lietuviškiems reikalams tenkin
ti jie turėjo:

A. Kultūrinei — religinei sri
čiai — 159 lietuviškas parapi
jas, kelis vienuolynus, chorus, 
teatrines — vaidintojų gru-pes, 
parapijines1 mokyklas, knygų 
leidyklas, gausybę parapijinių 
draugijų, vargonininkų sąjungą, 
savus muzikus-ir kompozitorius, 
rašytojus, dainininkus;

B. Visuomeninei ir informa
cijos sričiai' — gausią periodinę 
spaudą, keliolika radio valandė
lių, visuomeninių organizacijų, 
Lietuvos Vyčiai, Vytauto Klu
bas, politinių — srovinių sam
būrių, Susivienijimus draudimo 
— šalpos reikalams ir įvairiau
sių vietinių bei plačiau veikian-

iras nuo g.ąžlniir’o Stalinui. Dj 
P. būiaus pmvėdimas ir 30,000 
pabėgėlių atkėlimas j šį kraš
tą yra šių organizacijų veiklos 

Į neįkainuojami nuopelnai, savai 
m I tautai. Visų jų pastangų ir dar- 

Į bų čia nesurr inėsi ir ncišvar- 
, . . . i din i. Užtat, niekas tenedrįstaparduotuves, amato |mo-j .

Vnniv-1 nuepemų pum.rsti, o tuo la- 
bendy J ;uoi nuvertinti 

tai atl ko šio krašto seno-

čių klubų;
-C. Lietuvius profesionalus 

gydytojus;'' advokatus ir kt.
D. Savuosius verslus — , , , __ ______ ;__ i dmkus i ’ -*■ 

nes, smukles, laidojimo koply- ; 
cias, kapines ir visa tai apjun-t 
giančius Prekybos Rūmus. An-1;.1““ . ..... ,7 ..... . <>Aa‘Ji patnoire ihcrvtja- Bendiuo-tano Oho skaičiavimu, apie 200 ,J h . ..J. .•■>■»■ u „ -» menąs organizacijos pavaam.- tukstancių lietuvių buvo paste-> 6 J .mr.s jiems 1 ko svetimas, nors kitum per senųjų lietuvių spau-1 f _ . , .. j.. .. . _ ■ įjos visuma buvo ir tebera pildą, radiją, parapijas ir orgam-:J .niausią prasme “Naturah JAV zacnas. Per juos sužinodavo Į _. . ,. . ... ■ . . • Lietuvių Bendruomene .apie lietuvių reikalus ir visi ki- Į •
ti išeiviai, kurie nebuvo nusken-! VLIKO ĮKURTOJI L. B—NĖS 

“ • ORG.ANJZACIJA r

Stovyklose gyvenančių patė- 
cl’ų iudrios veiklos paskatin- 

, VLIKaš susirūpino kaip 
:-į Pašaubnį ka-i tucs k?Į;PS--cį mt tūkstančių 

' ’^J51 ?'e, pajėgių lictuv ų išlaikyti nuo
' L; “Lf J?' I išsiblaikymo. Naivius p. of. Pakš 

Joi \ ice r..r.in kan. a r-, siūlymus, pabėgėlius
jenas Ke*.ezis m- Ye j įgyvendinti parinktose vieto-

i se> k£ip Honduras, pats gyve-1 
- ^-7 jnimas palaidojo, .kada prasidėjo

paae.u ernjg:Tlcjja į JAV,'Angliją, Ka-
, nadą, Australia ir Pietų Ame-

čiau. ten pat paskelbta, kad esą , Paskelbęs ' žu dckumen- 
nutarta prasyti ne autonomijos | .a _ <<LetuvIU chart •• ku^ • 
bet “Lietuvos „eprigulmybes nusakomds'-lletuvio p:.reig6s' 
Visiems yra M vėliau , VUKas paraošė
ta -peticija buvo Įteikto su m,- metmenis Pasaulio Lie-,
lijonu parašu ir j. nusvėrė JA\ | — Bendruomenės ;abloniškai; 
pripažinimą Lietuvos de jure . Į ' . .. . _ • t >h, F „ ! organizaccijai. Pagal tuos jsta-Tuo laiku veike ir Tautos Fon- .... ■ >.^lq _;nu: ■„ T. . , . tus kiekviename krašte nnKi-

dę svetimųjų jūroje. Taigi, JAV j

| ežiu, pilnai galė’o 
I krašto lief 
i - 
j Dar per 
! A

200.000 paravį 
rikes valdžia' 
Lietuvai p.iuti

i Sunnis 
pp.peticr 
-fcad ji 
autonomiją. Ta-

V.

dovai sutiko prity li jos steigi- 
gerajai išeivijaimui. Tačiau,

L. B nė liko svetima organiza
cija nuo pat jos įsikūrimo. Jie 
brangiau savąsia^ organizacijas 
ir nenori net girdėti, kad kaž
kokia “dipukiska” organizacija 
atstotu ar ^pakeistų visą, ką 
jie didžiausiomis pastangomis 
yra sukūrę ir, to padedami, per 

eea-i 1 kelias kartas išlaikę lietuvybę-
Kas | mais sudaromos apylinkių, apy- f Prjimdami L B’_nę jie netiesio- 

su gardų ir rašto vadovybes, o. ri^žintų> kad jų veik-
. Pasaulio L. B-nes vadovybe is-( kai kiek.
renkama pasaulio lietuvių šuva-. ką ^ivija pa.
žiavime seime. j darė taut?j ;r patiems “di-

Pradėjus L. B-nės organiza-; pūkams” padėti.
ciją kurti šiame krašte, senoji I Ir, iš tikrųjų, kokio nesupra- 
išeivija subruzdo kaip bitės avi-i U ’
lyje. Jie negalėjo nė sapne įsi- į parodė naujieji ateiviai, siekda-

das, finansavęs Lietuvos delega- j 
cijas Europos sostinėse, 
bent kiek yra susipažinęs 
senosios išeivijos veikla žino, kad 
1922 m. lietuviai išpildė pagrin
dinę Liepos 4 d. šventės progra
mą Washington’e D. C. Jų su
organizuoti Dariaus --- - Girė
no ir Vaitkaus žygiai per At
lantą amžiams liks lietuvių is-J 
torijoje. 1938 m. Dainų Šven- vaizduoti, kad jų išgelbėti “di- į mi suvaryti * visą milžinišką, 
tėję buvo virš 2000 dainininkų, pūkai” pirmiausia imtų reikšti t aukščiau aprašytą Natūraliąją

timo ir tiesiog akiplėšiškumo

nepritarimą j.ų spsiorganizavi- j JAV Lietuvių Bendruomenę j 
mui ir sugalvotų primesti jiems j vos gimstančią, r svetimais pa- 
naują organizaciją. • kurios tiks- į grindais tvarkomą L. B-nės or
iai kryžiuojasi su ALTos ir į ganizacijėlę. Tai lyg noras 
BALFo veikla. Po eilės drama- dramblį įsodinti į vaikišką ve- 
tiškų pasitarmų ir pasižadėji
mų, kad L. B-nė veiks tik lie- j mesti šiai

II-ojo Pasaulinio karo metu 
Lietuvos okupacijos vėl subū
rė patriotinius išeivijos į Ame
rikos Lietuviu Tarvba ir Ben
drąjį Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondą. Lietuvos okupacijos ne
pripažinimas, Pasiuntinybės ir 
Konsulatų apsaugojimas, pabė- tuvybės išlaikymo ir kultūros menei saujelės ateivių išrinktus 
gėlių nuo bolševizmo išgelbėja- srityje, šio krašto išeivijos va

žimėli, ar dar blogiau. —>pri- 
natūraliai bendruo-

jos veiklos diktatorius. 30 me
tų gyvenimas parodė, kad Na
tūralioji JAV L. B-nė liko ša-

KVIEČIAME | NAUJIENŲ

NAUJIENŲ 68 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

; Sekmadienį, š. m. kovo 14 dieną

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

KAZYS JANUTA TARS TIESOS ŽODI c.
• DAINOS

• SWKINIMAI . ' i
< e VAKARIENĖ IR GĖRIMAI

Pradžia.4:30 vai. popiet — įėjimas $25

BANKETĄ RUOŠIA

NAUJIENŲ
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu 421-S100

{luxtinvji v

lia VLIKo įsteigtosios; ji liko 
zl nuskriausta, nuskurdinta ir pa

likta be spaudos, nes naujieji 
j ateiviai perėmė 5r sužlugdė be- 
< veik visus jų laikraščius ir sa- 
Į vosios veiklos kėlimu į padan- 
' ges, atstūmė juos nuo liętuviš- 
j kos veiklos. Leonardo Šimučio 
! pašalinimas iš R. Katalikų Fe- 
’ deracijos vadovybės ir 1‘Drau- 
go” redagavimo liks išeivijos is
torijoje kaip juodžiausia dėmė.

Pasaulio L. Bcnės sumanyto
jas, buv. VLIKo Pirrriininkas

apie tokius rinkimus Išeivija du\ bet tik po laikė ji pradeda 
jau pamatė prie kokios nosan- 

. taikos per 30 metų privedė šios 
organizacijos veikla. Nei klaidų, 
nei padarytų skriaudų naujais 
rinkimais ncatitaisysi.

Lietuvių išeivija JAV tebėra 
gyva. Naujieji ateiviai, be abe

jo, įnešė naujų jėgų, Su jais at- 
sirado monumentalioji Lietu
vių- Enciklopedija, Dainų ir šo
kių šventės, Lietuvių Opera, 
naujos teatrinės grupės, Alkos 
muziejus, Čiurlionio Galerija, 
Ine. su Meno Kūrinių Fondu, 
dailininkų, istorikų, profesorių, 
rašytojų draugijos, : gydytojų, 
inžinierių, miškininkų ir visa ei
lė visuomennių organizacijų, 
kaip šaulių, ats. karių, skautų, 
studentų ir kit. Atsirado keli 
šimtai universitetų — kolegijų 
profe^or ų »r dėstytojų, ir net 
mokslininkų, o taip pat tūkš- 
tančiai nauju lietuvių profesio
nalų: gydytojų, inžinierių, ad
vokatų ir kit. Prof. Juozo Ži
levičiaus Muzikologijos ir kiti 

} archyvai sutelkė istorinę me
džiagą ne ' tik išeivijai, bėt jrprel. M. Krupavičius netruko j

pamatyti savo klaidas. Než’Ū-j visai tautai.
rint jo įspėjimų nepadaryti] Visas tas Natūraliosios JAV 
L. B-nės politinių varžybų lau- j Lietuvių Bendruomenės derlius 

’“’atsirado privačių pastangų ir 
pasišventimo dėka. Ir jie yra 
likę už rinktosios L. B-nės ri
bų. Ta Natūralioji Išeivijos 
Bendruomenė, o ne kas kitas 
sudėjo milijonus Lietuvių Fon-

ku, frontininkai ją užvaldė ir 
pavertė savo partiniu įrankiui 
tuo sulaužydami patį pagrindi- 
dinį benaruomenės dėsnį — 
b e n d r um ą- Užtat, paklaustas 
apie L. B nę prel. Krupavičius 
pareiškė: “Tokios L. B-nės, ko
kią planavome — neturime”. 
Tuometinis VLIKo Vykdomo
sios Tarybos Pirmininkas Vaclo
vas Sidzikauskas savo atsimini
muose — Dirvoje — taip pat 
prisipažino, kad dėl L. B-nės 
padarė klaidą nepasitarę su 
JAV išeivijos vadais. Toji kląį-

sužinoti, kad tas fondas tarnau
ja ne visų lietuvių reikalams.

REFORMUOTA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE

Pasiekusi aukščiausią sauva
les laipsnį, rinktoji L. B-nė iš- . 
šaukė organizacijos skilimą- 
L. B-nė savo organizacijos pa- 
gnndan padėjo federacijos prin
cipą, siekdama sugrąžinti į He- t 
tuvišką veiklą senąją išeiviją, 
kaip ir bandydama apjungti 
bendram darbui natūraliąją iš
eivijos bendruomenę. Kiti nuo , 
pat pradžios dekSnruojami. R, 
L. B-nės tikslai yra:

1. atstatyti darbo padalos prin , 
cipą ir nekliudyti kitoms bend
rinėms organizacijoms veikti, o- 
•skilus reikalui — joms talki-,, 
ninkauti;

2. atstatyti sugriautą veiklos 
bendrumą ir pašalinti iš jos 
grupines varžybas;

3. leisti organizacijoms ir as
menims naudotis jų darbo rvai-

, siais ir talkininkauti jų pastan-./.
gose; -

Reformuotoji L. B-nė iš es
mės pasisako prieš rinkimaisj 
sudarytą bendruomenės organi-' 
zaciją, nes jau matėme prie ko 
rinkimai privedė. Natūralioji 
Bendruomenė per *30 metų ne
dalyvavo, tokiuose rinkimuose, 
nedalyvaus ir toliau.

MINKŲ RADIJO RENGINYS
Seniausia lietuviška radiją Veiks Trakų Pilies gėrimų baras.

Prašome šeimininkes, kurios 
norėtų paremti šias radijo pro
gramas, padovahoti savo rank
darbius' loterijai Į arbą iškepti 
kokį nors pyragą, torto, ar kas 
Jums, geriausiai sekasi' iškepti ir 
atnešti į ‘parengimą kovo 21 d.

Radijo programas,; 48 metų 
sukaktuvių proga, sveikins inž. 
Romualdas Veitas, Bostono Lie- 

, tuviu kredito unijos Taupa pir
mininkas. - : < ' ' ' ■ _ . ...
Įžanga į šį'koncertą ir šokius 

yra - $6. atiką. Nųbširdžiaikvie
čiam kartu su mumis švęsti se
niausių lietuviškų radi j d progra- 
ūų. 48 metų sukaktuves. ■ y
A-, ; Steponas J. ir Valentina

.^Minkai ;

., Kiaušiniu' kokybė yisai hepti- 
.klaūsd ųuū’ k'evąib- "spalvob'P' >-

.Mžzp■: miestutar i, nelaimes —

programa Naujojoj Anglijoj, va
dovaujama Stepono ir Valenti
nos Minkų, rengiasi švęsti savo 
48 metų sukaktį sekmadienį,

da, kaip koks bumerangas, grį-; -kovo’ 21 d. 3:30vaL popiet Sčf. 
žo pačiam VLIKui, kada L.B-nė,1 Bostono Lietuvių Piliečių ■ drąu- 
patekuši į ^frontininkų “napo- gijos'auditorijoj, trečiame aukš-
jeonų ir peštukų” rankas, išė
jo griauti ne' tik j-ų ‘‘valdžiai” 
kliudančią ALTą. bet. ir patį 
VLIKą, įsisteigdami net' jo pa
kaitalą. ’ ■ ' ■ . • , •. :

šabloninė L. B-nės organiza- -f.
ei j a, grįsta rinkimais, dar nesiį- 
kėlė didesnių nesusipratimu 
kraštuose, kur nebuvo senosioą 
išeivijos. Tačiau. Anglijos lie
tuviai ir dabar “tebesidžiaugia’’t 
kurijozu, kada' to; krašto L.. S4 
nė, V. Kamanto patvąrkyi^; 
buvo uždaryta ir to krašto liėr 
tuvių atstovavimas “perduotąjį 
Lietuvių Sąjungai, matomaį 
frontininkų ar jiems palanHiį 
valdomai: ' ■ i i

L B-nės rinkimų parodjją 
yra per daug visiems .žinoti^.. 
Retkla manyti, kad jos tęsimas 
ne vieną pasodins už , grętį, 
nes užteks išaiškinti vieną’■ kiįą 
atsitikimą, kad kaž kas “balsa
vo” už asmenį, net negirdėjusį

SIUNTINTAI Į LIETUVA
MAISTAS IS EUROPOS SANDĖLIŲ

2(508 West 69th St, Chicago. W. 60629 ♦ TeL 925-2787 
Ji

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

■ M ARDA NOREIKIENt

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-27J7

JAY DRUGS VAISTINE
Ž759 W. 71M St, Chicago, 01

<* BCrE^IETOAl IKP1LDGXI RECEPTAI • FANNH MAT &AK. 
DOMYNAI • KOSMETIKOS KKXK3ONT8

Atdara šiokiadieniais nuo

Q. KUHLMAN, BA, RegUtruotai raletialnkM

TeL 476-2206

te. Tą progai rengia koncertą įr 
“Miss Lithuania of N.E?’ balių.-, 
šdkius pagerbti gražuolę Joan 
Roriukaįtis iš. So. Bostono.

. Koncerte . ir', šokiuose pirmą 
karta Bostone'dainuos “Jinai 'ir 
Trys Gintarii”, populiarūs leng
vos ir šokiu.muzikos, vokalinis 
vienetas iš New Yorko’ Vienetą, 
sudaro Zenonas Jūrys, Danutė 
Stnugaitė,. Juozas. Nakas- Naru
tavičius,; . ir i-vadovas i ■V^tąųtūš. 
Daugirdas. ■ < ■ t\ > •’.% ' rf?

PoĮ kdnceptih_būs .loterija;(šei
mininkė ^Monika' PlėvokięnėiMr.' 
jos • pagelbįninkės gąmihš-sfe-. 
nįūS; ‘Iiętųviškūs; Vvalgtiiš.LNfyo
2. iki 3 vai...galėsite slca^ai'. paį^ j'pĮjątkaiĄdĮdėMuo. rtiiestb ’ neiki- 

■ valgylį • taipGpat •į’P'i m^^ipIk^a^iį-^ąuiėjiiis&ĄI

NEBRANGIOS/BETA'ERTINGOS KNYGOS
1954 m. metraltis. Jamė yra vestiagl, niekuomet nęsenstų; Vine< 
Krėvės; >Igno Šlapelio,. Vinco Maciūno, P/Joniko, V. Stankdž, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus; gtrėipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ii 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A, ROkJtelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik |3,

© DAINŲ šVENTKS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
Šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ■duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra Į51 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Tą 206 puslapių knyga 
parduodama tik už F2. . ’ ; 1

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalnė* fr 
Labguvos apskričių duomenimis. 'Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui, Leidinys fliugtmotM nubfrJrtlToffl?*, pabaigoje duodama 
vittfvardžiij pavadinimai Ir jų vertfnfifl f voHeSų kafiją. Labai 
Madingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių fenMapls. Kaina M.

> KĄ LAUMES LtMt, rašytojos Petronėlė* OrintalfM atsi
minimai ir mintys apie asmenis fr vietas ntprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 83. .

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesnpraa- 
tas ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio JsJinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų ir poe- 
irijų. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui Žmogaus telsea 
Knyg» yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja H.

• SATYRINES NO V KLĖS, M. Zo*Čenko kūryba, J. Valaffla 
vertimas, 200 pat knygoje yra ’40 aųmojingų nevalių. Kaina BJ.

oram UhldonuL
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Nuo Lassen paiko j šiaurės rytus tiesiasi 
aukšti kalnai ir menkai gyvenamos vietovės, ku
rias eiliniams keliautojams lankyti nepatartina. 
Kalnų ežeru tarpe didesni Eagle (antrasis didu
mu Kalifornijoje) ir Horse ežerai. Didesnis sent- 
las j rytus nuo Lassen parko yra Susanville
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ęįj^įjį; .ją pateikt: ..skaitytojams-. 
M tįsu išbandė • Vfa- tor. šiektiek

vadi:." s s 
vadinimą 
sen kalno 
žius v

šiandien bando primesti Lietuvai sovietinę vergiją.
Amerika nepripažįsta tokio įjungimo, nes jis buvo

ANT. PLEŠKĄS

SANTAROS-ŠVIESOS SIMPOZIUMAS
IR PASIKĖSINIMAS SUNAtĮONfl LIETUVIŠKĄ SPAU6Ą

50 mėtą amžiaus. Pagal |o 
:-Aliėš ankstjvesnį vi šą pasha 
kymą, Saėįalinėš Apdraudė 
S >cial Security) įstaigoje išdi 
jęs §3 melus ir dėl kokų te 
nesusipratimų, neaiškumų, M 

i, kaip ne Č'a JAV girų s, b 
gs ikriaudžiįmas ir dėl tų i tėr 
arėjęs vasitbaukti.

Drunga: /’Dabar antras numa. 
tytaš klausinio:" Pirmas' klausi
mas bUV0 aplamai Žpig leidinius, 
kekių reikėtų, kekių -nereikėtų. 
A dabar apie juose . spausdinamą 
informaciją- Maždaug klausi
mas teks buvo? kbkio pobūdžio 
informacija, kiek; žanr<^- kiek 'te
matikos prasme mūsų.spaudoje 
labiausiai pasigendate/ Ty s«ty* 
rife,., gražiosios literatūros, -feljė- 
tonų; ;.tĮUnrafc;;-iiw^ig^^wėš

šiek tiek apie p. j. šoliįną. 
Su p. J. šoliSnu gyvenau vieirc- 
jė lietuvių pabėgi 
lageryje 1943-40 
anglų zonoje, Vakarų Vokieti

LAKE TAHOE
Iš Lake Almanor galima vykti ir 89 plentu, 

kuris eina kalnagūbrio viršūnėmis ir čia keliau
tojai patiria labai daug gražių kalnų vaizdų. 
Pradedant Kalifornijos pusėje Kings Beach, pa
čioje šiaurinėje ežero dalyje, visi miesteliai apie 
ežerą iiepaprastai greit auga ir žymiai suko- 
mercinti. Tačiau miškuose galima dar atrasti 

‘ir labai ramių vietelių.
Ms Tahoe ežeras yra 22 mylįų ilgio ir 12 

mylių pločio, 1900 pėdų rftiė jšrGs lygio. Trė& 
dalis jo krantų priklauso NeVUdns valstybei. Ka- 
liforhijos dalyje kone ištisai pagal krantą p<4- 
Statyta restoranų, viešbučių, mptelių ir krau
tuvių, vietomis sutirštėjarit į didesnius centrus, 
Kaip Kint§ Bea^, Tžhėė VM&, Tahėt

gar Bowl ir Sugar Pine ir kitos vietovės sutrau
kia daug sportininkų, ypač iš Sacramento ir San 
Farncisco sričių. Pietvakariniame JŽmbrąid $ay 
pakraštyje yrą devinto šimtmečio pavyzdžio nor
vegų pilis-trirtovė, vardu Vikingsholm, su 38 
kambariais. Tai geriausias sk^ndiMvų architek
tūros pastatas Amerikoje. Jis pasiekiamas tik 
iŠ ėžeh) arba labai stačiu kalnu šlaitu ir atita
rkš apžiūrėjimui tik du vasaros mėnesius (tarp 
liepos 1 d. ir Darbo Dienos).

South Laite Tahoe yra jau į didmiesčius. tai
kąs, apie 20,000 gyventojų priskaičiuojąs kūrei'- 
knis miestai, kurio kaimynas Statelirtė thiešlas, 
Nevados paiiėnyje, turi ir lošimo istėigų. Sėuth 
Lake Tahdle centre jau aukštyn stiebiasi keli 
daugiaaukščiai namai. ■

Mątoniąuši yra. Tahoe ežero paplūdymiai, su 
gražiu smilių. Tik įvairūs viešbučiai, moteliai įr 
privatūs safininkai atsitveria tvoromis Viešo
se pakrantėse vasarą knibžda begalės žmonių, 
o žiemą krantai tušti ir apsiūkti, bet itžėro van
duo neužšąlą. Rašytojas Mark Twain ąpiė 'Tahoe 

pasakęs, jog tai gražiausias žemės kal
nų ežeras, kokį gamta įstengė sukurti1

MOTHER LODE KRAŠTAS . '
' Apie 40 mylių į šiaurės vakarus nuo Tahoe

ioliūnas: *‘Aš noriu būti bi

jau pau
tarp 17 Į
bar p. j. šolinnAs turėtų būti

tęs abipus 49 vieškelio. Visą ląiką važiuojant 
šiuo vieškeliu į pietus, vakarinėje Sierra Nevada 
kalnyno pusėje, iki pat Yosemite Tautinio Par-

lėidiriiS! taukia.' k<)l- įpifofrtia&iją 
pati jiems pasirodys, šįek’-Mek 
^Įųantafaą, "kad laifcrastią /rr&; 
^ali spausdinti informacijos,, ku
rios' nėsugeba/siirinkti-ar 
■luoja išspausdintu 'nes.' 
pervelai jr tai neg;
kritikuoti; nes 
spaudos' yra mėgėjiška 
kartėis pasiekia
gip, reti ji'■‘merą profesionališka 
aplamai. Ko negalimą ‘ t<įęruoti| 
tačiau, tai turėįimą informaci
jos ir jos neišspausdiriimo.- •

(Bus daugiau). *

40W pėdų aukštumoje. Azartinių lošimų mėgė
jai pro Susanrille 395 plentu gali pasiekti Ne- 
• ados lošimų miestą Reno, o vėliau pęo šios vals- 
ybe’ . *’’nę Carson (ji dar vadinania “mažiau

sia scsri’-.c 7A\'-<se) pasiekiamas gražusis 
Lak? T bco. š >'alnų gražuolį verta apvažiuoti 
aplink, i/azicoja; t ir į Nevados valstybę.

miu /‘’Draugo” redaktorium. 
(Ponas Šaliūnas buvo pakvies
tas pakalbėti, pasisakyti apie 
'spaudą, o neskaityti komunisti
nius laikraščius. Simposiumo' 
moderatorius p. M. Drunga, ne
besulaukdamas p. J. šoiiūnp sa
vęs išsireklamavimo; pabaigos, 
perspėjančiai paklausė: A. P1-) :

- “Atšįprašau, Čia yra laiko iap- 
■.ibojĮmąs, kąpjlgai rięatsakysi į 
pirmąjį klausimą?’’ ■
r'! Šbliūhas: “Dar penkias minu-

ko piėtinib pakraščio ir Mariposa' miestelio .yrą 
vadinamasis Mother Lodei kraštas. Išvertus .niūt 
hų kalbom tai reikštų ^Motinos . Gyslbs-’ krąšląį 
t.y. turint galvoje priėš 140 metų kilusią “aukso 
karštligę’’ ir^aukso kasėjų, svajonės užtikti žemėje 
turtingą aukso rūdos gyslai Kiekvienas aukso ieš
kotojas akyse turėdavo tokios gyslos vaiždą,.tę- 
dėl nuo tada įr užsiliko šis pavadinimas visai 
auksu turtingai ūpjdinkęi. NUPAninėtojo 49 vieš
kelio nukrypsta^ į šalis, įdomu susipažinti su 
anų ląikų garsesnėmis vietovėmis. Tam tikslui rei-. 
kia skilti nė mažiau dviejų parų, nes šiose vie^ 
tose niekas nemėgsta skubėti. /' ’ . .f* g’. į".

Į vakarus nuo Sierra City yįra Doiynievįllė 
kaimelis (virš 500 gyv.), kadaise labai turtingų 
aukso kasyklų vietą-. Miestelis išlaikė, savo sėnąją 
išvaizdą it charakteri,- su siaura, m pdži a is apau
gusia centrine gatve, plytų ar. akmenų pastatais

prievartinis. Amerika sudarė sąlygas šiam smurtui kelt 
viešumon ir reikalauti laisvės pavergtoms tautoms. V. 
ėilė Afrikos, Azijos ir salų tautų, niekad ankščiau neb. 
vusios nepriklausomos ir Uisvos, po Antrojo Pasaulin 
karo gavo laisvę ir šiandien nepriklausomai tvarko sav 
reikalus, tuo tarpu lietuvių, latvių įr estų tautos karo pr 
džiojė ne tik prarado nepriklausomybę, bet ir tąrptaut 
nius savo santykius buvo priverstos taip sutvarkyti, kžK 
tiktai rusai arba rusams komunistams pardavusieji žmc 
nės atstovautų pavergtuosius.

Dešimtys liudininkų tvirtino, kaip okupanto agentai 
sudarė “liaudies seimą”, kaip vadovybei pateko tiktai 
maskviniai ir kaip, galų gale, Antanas Sniečkus, rųsų ko
munistų partijos narys, iškeistas į Sovietų kalėjimuose 
laikytus lietuvius, padarytas Sovietų piliečiu, įleistas į So
vietų policijos mokyklą ir, okūpacijp's dięnbmis, padary
tas Sovietų saugumo aukštu pareigūnu, tvarkė pavergtos 
Lietuvos reikalus. Tas “liaudies seimas” išrinko vidaus 
reikalų ministerijos pareigūną vadovauti grupei žmonių, 
kurie turėjo vykti į Maskvą ir prašyti Staliną, kad Lie
tuva būtų priimta į Spvietų. Sdjungą.-’Visi šiė klausimai 
aptarti "Kėrštėnp komiteto liudijimūbsė ir dabar keliami 
Helsinkio baigminip akto pasitarimuose,

JAV delegacijos pirmininkas pranešė Sovietų Sąjun
gai ir visiems Europos saugumo ir. bendradarbiavimo ko
miteto posėdžių nariams, kad JAV tokio Sovietų karo jė
gų ir Sovietų agentų Lietuvos, Latvijos ųr Estijos įjun- 
ritno į Sovietų Sąjungų nepripažįstą ir 'reikalaują visą 
šį klausimą ištirti ir padaryti atifihkąinuš Sprendimus.

Portugalija, Prancūzija, Didžioji Britanija, Olandija 
ir kitos valstybės savo kooinijoms davė laisvę. Daugelis jų 
namokė tautas kaip tvarkyti savo vidaus ir užsienio rei
kalus, kaip pripažinti pagrindines žmogaus teises, tuo 
tarpu Sovietų. Sąjunga pagrindinių žmogaus teisių nepri
pažįsta ir neleidžią, tautoms įššiląįsvinti ir pačioms, tvar
kyti savo Socialinius, politinius ir. kultūripiūs reikalus.

Afrikoje kelios išlaisvintos kolonijos pateko į rusų' 
rankas ir neteko teisės tvarkyti savo reikalus. Libija 
buvo pagrobusi Čadą, kad galėtų primesti buvusiai pran
cūzų kolonijai savo valią, bet prancūzai privertė Libiją 
atšaukti savo ginkluotas jėgas. Angoloje Kubos kariai 
padeda komunistams išsilaikyti valdžioje. Nežiūrint vi
sokių varžymų, dauguma Angolos gyventojų kovoja už 
savo pagrindines teises.

Lietuva, Latvija ir Estija yra dar sunkesnėje būk
lėje. Jos negali vesti tokios kovos, kokią veda Angolos 
gyventojai. Rusai mano, kad jie tūri teisę sauvaliauti 
Pabaltijo respublikose, bet šis klauširnas .biivę iškeltas 
Madride ir bus keliamas kitose konferencijose. Rusai bus 
priversti duoti lietuvių tautai pagrindines teises, kad ji 
savarankiškai tvarkytų visus savo reikalus.

Šoliūnąs: -“Tik pridursiu ųųo* 
menę, ko trūksta prie to klau
simo šiaurės Amerikoje; AŠ kląu 
sįąū savo' kolegęs, bendradarbės' 
“Drauge”, būtent redaktores.. 
Emilijos- Sakadolškiehės, 
vasakė šitaip trumpai: ‘Trūks
ta leidinių, panašių..} Inkinę, 
kuria eina “Pasaulio Lętuvis” ir 
“Akiračiai” ą 
Week” pobūdžio, kuriuose 
atspindėtu ideologija 
kad J. Šoliūnas ir E.; Sakadols- 
kienė neskaito nei “Pasaulio Lie 
tuvio”, nei "Akiračių,’, jei taip 
pasisako, arba neturi supratimo, 
kas yra ideologija. A. PL). Taip 
pat trūksta gero. leidinio anglų 
kalba, leidinio vien apie Lietu
vą. Antra, nebūtų nuostolio; jei 
nustotu eiti komunistinė spau
da, “NaujfenoŠ”, “LietuVių Sie
nos” ir ‘Laisvoji LietuVa”. ,

Iš Hšd h: . J- ŠdĮitaąš apie sa
ve kalbėjo ir save -!rėžiėiWįfa 
maždaug pusvalandį. Apie lie; 
’uvišką spaudą ves porą fninų-

vasaieix, satyrui 
me; teitadienuui

Šiomis dienomis Valstybės departamentas atspaus
dino Helsinkio baigminio akto vienuolikto pusmečio pra
nešimą apie posėdžius, prasidėjusius Madride 1981 metų 
liepos 1 — lapkričio 30 dienomis.

Valstybės departamentas yra išleidęs visą eilę^doku 
m€~t'-. ’-‘irisncių Helsinkio baigminio akto svarbesniu' 
khu 'mus- Palfesxi visi kraitelėse nurodyti švhrbesniej’ 
klausimai. Ištisus penkis mėnesius jbuyo palįęstį įvairu^ 
klausimai, gi Ljetūvbs/Latvijps ir Estijos reikalai buvo 
priemėti'pirmojoje kraitelėje, aptariančioje’S-ąjį prin 
cipą Tas principas liečia tautu; apsisprendimo teises!

Pačioje pradžioje pasakyta, kad visos tautos turi viė 
uodas apsisprendimo teises ir galią nustatyti kiekvienos 
tau’os padėtį ir spręsti savo politinius, socialinius ir' kul: 
trinius klausimus be jokios svetimų tautų intėrvęhcijoš 
JAV ir dabar dar nepripažįsta Sovietų kariuomenės va
dovybės sprendimų.

J \V nepripažįsta prievartinio Sovietų vyriąųšybėš 
m^‘u~gimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos prie Sovietu 
Sąjungos. Šioje rudens sesijoje buvo paliestas labai žiąu- 
ru,! r>°ver<rtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos išnaudojimas. 
Niekad lietuvių tauta nebuvo taip žiauriai persekiojama 
ir išnaudojama.

Sovietų vyriausybė, susitarusi šū nacių .Vokietija, 
jėga pagrobė Pabaltijo valstybes, pavergė krašto gyven
tojus, išsivežė visas santaupas, maisto atsargas, mašinas 
ir aukso atsargas. Visa tai buvo padaryta be lietuvių su
tikimo.

Sovietų vyriausybė iš anksto planavo, kaip galėtų 
apgaulės būdu pravesti rinkimus į “liaudies, seimą” ir 
privertė minėtą seimą parinkti ir paskirti delegatus, kad 
vyktų į Maskvą ir prašytų įjungti į Sovietų Sąjungą ne
priklausomai besitvarkančias tautas. JAV Kongresas su
darė Kersteno vadovaujamą komitetą, kuriame šimtai
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’Tęsinys)
, Sp?jvos Emerald vardu pa
rėks, o kitas, Helen vardo, gavo pa- 
piiTnorios indėnės, užlipusios į Las- 
ršūnę. Visi ežerai sudaro labai gra- 

aizdus įvairiais metų laikais, o žiemą dau- 
užšąia. Sunku viską aprašyti, bet Lassen 

Vclcanic Park yra vienas įdomiausių ir gražiau
sių visoje Kalifornijoje. Asmeniškai viską pamą- 
macius ir apžiūrėjus, įspūdis lieka neužmirš
tamas.

toks, kadangi a$ esu kitoks”, girdi, ir komunistai jį lako žy 
(Visi hiaiė'me, kad savo išorini 
švąižda jis skyrėsi iš visų. — 
A. PI.). ‘ Niro pernai sausiu 5 d. 
:apau redaktorium. Nei Ginta, 
nei profesorius (Rekašius) nėra 
pilno laiko redaktoriai. Mano 
yra visiškai kitokia padėtis. Aš 
esu redaktorius (Auditorijoje 
stiprus juokas), iš to duoną pel
nau; rodds, taip vadinamas pro
fesionalas. Todėl aš ir noriu 
pralieti kitaip. Aš noriu ameri
kietiškų ijūdu pasakyti,, kad. aš 
jokių jbūdS Šiandien; ši vakarą, 
neatstovauju - nei j “Draugo”- - re
dakcijos, nei . “Draugo” admi
nistracijos, nei tėvų marijonų, 
nei Lithuanian Catholic Press 
Society,; Ine. Aš kalbu pasinau
dodamas amerikiečių Konstitu
cijos pirmuoju pataisymu .(First 
Amndment) kaip laisvas šio 
krašto pilietis, turįs teisę pasi
sakyti ir laisvai pakalbėti”. •

Susidarė teks įspūdis, lyg p. J. 
šoliųnas buvd atvestas į .teismo 
saię ir, naudodamasis JAV Kons
tituciją, išdrožė — pasakė teisė
jui pamokslą, kad jis turi teisę 
laisvai’ pakalbėti. Jo gražbylystė 
buvo visai ne vietoje, auditori
jai visai neįdomi ir tuomi lik 
parodė savo vidujinį, protinį iš
siblaškymą ir nesusigaudymą, 
kur, ką ir kaip kalbėti, ir kad 
tikrai jis yra kitoks.

Po to jis paėmė komunistinį 
laikraštį “Laisvę”, ir iš ten 
perskaitė ilgiausią, vso pusla
pio straipsnį, kuriame vis nuo
latos buvo minima Šoliūno pa
vardė. Matyti, tūo straipsniti jis 

norėjo pasigirti auditorijai, kad,

ir langinėmis. Kai kur išliko ir lentiniai šaligat
viai Yru ir tnaįBa utązfei^s.' / ' ’.: /

NeVudį fjitįr buvo seniau ži
nomas lotais vatdaia'mfestėlU ifeilaikęs daligfeū 
kaip 10& metų aukso kasimo ceriU-a^ kūrio kasyk
lose buvo iškasama daugiais pusės -.visos Kalifof- 
nijos aukso produkcijos. Įdotnūs sėniė'ji pastatai 
dvelkia anų dienų nuotaikomis Old Nevada Thdi- 
ter yra seniausias teatro .paatfftas Kalifortrijoją 
Muziejuje yra senųjų pionierių relikvijų 

dfiugiau), -

aa of January b 
MjbKrtption fcatec

O1ULU1D pt* J ifloal/u L
wXlei ŪLA itMb ^4u.uu per je<J

.uo pei jiouiM ^lz.uu pe*
iret uiOaUu lmuucU 4HO.UŪ per
ne vtiuUicj pe< r©ju

'•UU pc. upj

tižiausias miestelis yra South Lake Tahoe ir 
BtabĮjfttĮfe. ' •? ;■ - *; \

Tahoe ežero paviršius nepaprastai švarus, 
tamsiai mėlynas. Iš visų pusių ežerą supa virs 
4000 pėdų aukščiau jo paviršiaus kalnai — va
karuose Sierra Nevada kalnagūbris, o rytuose 
Carson kalnynas. Kalnai apaugę miškais, 
dras prie ežero persisunkęs pušų ir ėglių 
matu. Deja, automėhilių išmetamos dujos 
krantėse kiek apnuodija orą. .

Vakarinėje srityje nuo ežero įsisteigę 
mos sporto centrai, kaip Squaw Valley, 

11960 metais buvo įvykusi žiemos Olimpiada,

ptimoi aien« 
'•sete <*mo»

^5^j. m piituiiesciuuxzc



K. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted 8t., Chicago, 1L 60608

‘-'XV. 1 ALi. » . iZZULVlAK- 
<<V« 1V.A. i» .ftlkvKŪ*^

. mxo4K.

<• "• inrlf

r*Ui M2SU1Ž «ru MS-Z/l

TEL. 233-5893

Lietuviu Motery Apšvietos draug.- 
jos fnofuus nar«v SwS-Vii*»cui^s įvyr^ 
sesiaa-e^L kovo io il, i v<u. pu^ci 
3vuo bu. uaa.0^1 rkVc. AVcUes KvxtcUi• 
įuOo u<M.y* iics y^a uaug 
ItlLKcuų. apiaia. D m. o 1T va_5cS.

Koze Vaoz^čuvi*, »ast.

Uiui iujki IK tniKunexi 

bt-EClALY KB; AKIŲ UGO> 

390? We»i l04ra Stre.1

* *miuua dixu.uirmuĮ

Dr. jonas JA MazeiKa
D.u.b. — v/uvių uXliiiujao 

40UU W. liwxd aureet 
Uax Ląwn, uL

Ou, ieų
Vauuiuos pagai susiūti imą

Amerikos Lietuviu Piliečiai Patal
pos Kiūto mcihus uariŲ su-uinKima^ 
|vyis seiuiiduicHL kovo it a., 1 va±. 
pvpiel, zlAlcicS AvUJatk ckiaCjC, -įdvU o. 
pAunan Avė. i\čua<u KVicc-dnu. atoi 
idiiikya., nes yra aaug ovaxuxu le-ukdxu 
aptarti. hu$ ir vaisė*.

P oze i-ndžgaivis, rast.

SVEČIŲ BELAUKIANT

Pas ponus Jurgaičius turėjo 
atvykti svečių, šeimininkė įeina 
į kambarį ir pamato kaip jo& 
vyras surenka visas knygas ir

DK. KKAiNK PLECKAis pašiepia spintoje.
— Susimildamas! Ką tu da

rai? Nejaugi manai, kad tie žmo
nės, atėję į svečius, pavogs tavo 
knygas? Juk jie visi yra pado
rūs! — aiškina žmona.

— Ne tas man rūpi.,Aš bijau, 
kad jie atpažintų- savo knygas.

OPI OME IRIS f AS

AAUSA L1LTUVLSKAJ 

201* rt. / in M. leu 73/-514Y 

Tikima ajoa. Pritaiao Rionm;

ir ••coaUa xaosei".

Dr.LEUiNASaiilfciUl’Ls 
igįįkSTV, rUSLSį IK j —

* Skola verkdama' grįžta.

PRUSTAI OS OHIKUROUa 
Ž65O WEST Wra STREET 

Valanti o*. anuao. *.—« popiet,

* Otoe leietwu*: 77*-2M0, 
Re»U«ncii»i f«4«L 44S-5544

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CEN1KAL AVĖ. 
St. Petersburg, Ela. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Laidiniai — Pilna apdrsudi 

ŽEMA KAINA 
Priimam Mastei Charge 

ir VISA Korteles.
R. i E K E NA K. TeL $25-8043 

h

MOVING 
Apdraustas parkraustyma* 

jš jvairiŲ atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1 M2 arba 37M99* V

SOPHIE BARČUS
AADUO ŠEIMOS VALANDOS

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

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Dauicui 
TalaL 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AV&. 
CHICAGO, IL 60529

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDžIONYTt 

Programos v«di(«

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

Visos laidas ii WCEV stotim, 
banga 1«O AM.

St Petersburg. fU, 13:30 vaL p.p. 
ii WTTS rtotiea, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Hhnois 60629 
Tdet 778-5374

Kalantos auka
(Į\ Laurinavičiaus drožinys)

TAUTOS SOLIDARUMO DIENA
(Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, pasakytas Londono 

, lietuviams Vasario 16-osios proga, 4982.11.21 d.)

’_Šiandien '-mes. susirinkome vie
šai paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukak- 
ų,kun yra vienas ryškiausių lie
tuvių tautos istorinių įvykių. Tą 
Lieną Vilniuje, prieš 64 metus, 
Lietuvos Tarybos paskelbtas 
Aktas buvo žodžiais išreikšta

Jas tuiiti yra kiekvienos Uvili- 
zuotos tautos idealas, nes tik 
.aisvėje gali pilnai reikštis tau
tos dvasia, o be nepriklausomy
bės tauta ne gyvena, bet merdi. 
Tąi patvirtina ir dabartinė Lie
tuvos būklė.

Jau suėjo 42 metai, kai Sovie- 
ų Rus'ja pasinaudodama slaptu 
usi'arimų su Hitle io Vokieti- 

karškai okupavo ir įsijungė 
; k>v e : Suit . Tc-tallkai

ą su d n i paversti 
: Taigi, ne 
bė Lietu- 
;• tai s: nak

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
/ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

i melu ir teroru yra pa- 
okvpar ų sistema.

? - nei pe’ sekio-
’ i iš 7e4w‘o išplėš- 

' ikėi ^o j tarto? lasvę— į Va- 
’'" 'rs rs T ie'uvą, kuri 
"r 'a ' perduodama 

unoc crm kartorrs.
Tdk;ai ppr’ėciai esant, mums 
>ko k; a -neseka, kaip visais 

•“ e ti lietuvių tautą jos 
ū*bū!inėje kovoje už savo tau- 
inę laisvę ir valstybinę nepri- 

’dausomybę.
Minint 64 metų Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo su- 
■'kri. de^a. kad mes atnaujin- 
?F-e s*ve pasiryžimus, jog bū- 
’me sau žr'onės, su savitu cha- 
akteriu ir papročiais, ši šventė 

apjungdama viso pasaulio geros 
valios lietuvius, aiškiai rodo,kad 
lietuviai pasiliko ištikimi 1918 
mętų Vasario 16 Akto idealams 
‘r kad šis aktas yra tikras visų 
lietuvių kelrodis bei įkvėpimo 
šaltinis.

Reikšdami savo ^solidarumą 
kenčiančiai Tėvynei -ir pagerb
dami bolševikinio smurto aukas, 
mes turime tvirtai tikėti amžinu 
Lietuvos gyvastingumu ir būti 
nepalaužiamos vilties, kad mū- 
;ų tauta, tiek daug kentėjusi, 
"avo šventą tikslą pasieks. Tikė
kime, kad jungtinėmis savo tau
pos jėgomis, . Dievui > padedant, 
Lietuvos valstybė bus ir. vėl at
statyta. O kol tai įvyks, 
rio 16-to j i tebūna mūsų 
saJidarvmo ir ryžto diena.

Tepvl meilė ..Lietuvos 
mūsiį. širdyser

Ir šviesa ir tiesa mūs 
nius telydi.

(Iš Europos Lietuvio)

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE į
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. .......■

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street ’ '
1410 So. 50 th Ave.. Cicero

Telef. 476-2345

tų) buvo gyvenusi nepriklauso
mu valstybiniu gyvehirnu. Min
daugo, Gedimino, Kęstučio ir 
Vytauto? laikų-Lietuvą yra at
likusi didžius darbus. Jos gar
sas buvo plačiai paklidęs, nes 
ji turėjo nuopelnų visai Euro
pai, gindama ją.^iuo totorių ant

lietuvių Tautos valia gyventi plūdžio. Todėl,, didis lietuvių 
savitą, laisvą ir nepriklausomą tautos dvasios žadintojas Vincas 
valstybinį gyvenimą.Tie žodžiai Kudirka skatina" mus semtis sti 
oūių tik žodžiais ir pasilikę, jei prybės iš didingos lietuvių tan
ele nebūtų buvę paremti dar-j tos praeities. Dabar prie garbin
gais ir aplaistyti kraujo auko- gos lietuvių tautos praeities ga- 
mis. T.k visų lietuvių bendros Įima priskirti ic prieš 64 metus 
pastangos, o ypač kūrėjų sava- įvykusį Letuvos nepriklauso- 
norių idealizmas ir pasiaukoji-, mybės atstatymo aktą. 1918 m- 

1918 Vasario 16-tos aktu lietuvių tau
ta įrodė, kad,nežiūrint ilgai tru
kusios vergijos, jos dvasia išliko 
nepalaužta savo laisvės sieki
muose. Tie seikjmai nenuilsta
mos kovos keliu: pagaliau buvo 
apvainikuoti laisyės atgavimu ir 
nepriklausomos Lietuvos valsty 
bės atstatymu.

Todėl visi lietuviai, kur jie 
begyventų, ypatingu susikaupi
mu mini Vasario 16-tos šventę. 
Tą dieną mes minime svarbiau
sias tautos egistencijos vzerty- vina paasulyje, — pareiškė vie- 
bes: laisvę, ir nepriklausomybę, nas Gage Parko senjoras.

mas sugebėjo realizuoti O j

metų Vasario 16-tos Aktą.
Betgi Lietuvos valstybė, kaip } 

tokia, negimė 1918 metais- Tik
rasis jos gimtadienis glūdi se
nųjų amžių gilumoje. Lietuvių 
tauta nuo karaliaus Mindaugo 
laikų (jau daugiau, kaip 700 me-

WATffl
• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE“* EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER x 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER,

_ _ _ WHO TRIES TO 
GET EVEN ON THE HIGHWAY.

’MOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENU 

\\ • ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER —-- - Z-JX^uviNG, AME1UCAN MUTUAL

LIABILITY INSURANCE COMPANY, THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY.s.
FROM BLOWS AGAINST ////r\A.
PARTS OF THE CAR, LESSEN ZfSS <\ , < 
THE DANGER OF BEING H
THROWN OUT OF THE CAR. g^l// 
AND INCREASE SURVIVAL

’ CHANCES.

Vasa- 
tautos

..dega

žings-

Geras patarimas »
Duktė į motiną: — Susipykau | 

su savo sužadėtiniu ir dabar 
mes nesikalbam. Pasakyk, ku
ris mudviejų turime nusileisti 
— jis: ar ąš?

Motinar — Prieš vestuves — 
tu, o po vestuvių — jis.

— Meilė, tai šviesūs ir šilti ’ 
saulės spinduliai, kurie visa gai-

Crab Salad Served In Melon Boats

With melons abundant now at local markets, an exciting 
luncheon idea is Curried Crab Melon Salad. Fte*4y at guests 
will enjoy the hght, yet satisfying combmMk>n of delicious 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Atoka King erab is sliced and with crisp 
wge tables and a entry-seasoned mayonnaise dreasing. The 
salad is served on peelgd and quartered melon '‘boats’* on 
individual tethiee-lined salad plates.

Atoka King erab naasC U snowy white In eolor with bright 
red striation*. Folly cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads 
cup mayonnaise 
teaapoon curry powder 
teaspoon sugar . 
teaspoon lemon juice 
honeydew melon 
Salad greens

Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 
Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; j 
toss with (Tub mixture. Chill. Cut melon into quarters length- < 
Wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on salsdl ’ 
plates lined with greens Spoon crab salad onto melon. Maken’ , 
4 WUfigfe ' •<

frtan onion

1 package (6 to & oz.) 1/3
frozen Alaska King 1/2
crab meat, thawed 1/4

4 cup sliced celery ' i
Ž tablespoons chopped i

3

|

VANCE FUNERAL HOME

IHIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

AM6ULANK> 

PATARNAVIMAI

rURlME
KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MIESTO 
DALYSE.

uMfiVių 

<u<totwvių 

tArek torių

—__

STEPUKAS C. LAUK IK SŪNUS 
ILACKAWICRi

t>yih STKKlKI MKfaMir 7*1211
11024 SOUTHWEST' HlWMVYAl, riBJw MIIm, ill g'/4~«ii

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL; 652-5245

KM So. HALSTLD STKKKT l et i Artu i-i>l

BUTKUS - VASALUS
i AvA, dora, ffl. Teki OL/mpū HM1

PETRAS BIELIŪNAS
♦348 Sa CALIFORNIA AVK Tel: LAfayettd I-U73

I

GEORGE F. RUDMINAS
ttlt &K UTUAN1CA AVK. TeL: YArda 711X8 - UM
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Mūsų kandidatai į SLA Pildomąją Tarybą 
ir jų kvalifikacijos

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

Nuo pat pirmų dienų Amerikoje Povilas Dargis Įver
tino Susivienijimo reikšmę lietuviams ateiviams. Jis greit 
Įstojo i 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
boje atstovauja SLA, eidamas ALTo vicepirmininko pa
reigas. Be to, Povilas Dargis eina atsakingas pareigas 
Sandaroje ir Tėvynės Mylėtojų Draugijoje.

■a

Įspūdingai paminėta 64-oji Lietuvos 
nepriklausomybės akto sukaktis

tuviai išeivim į kovą (žodžatl | 
kun. Miliausko, muzika Česlovo ‘ 
Sasnausko), 3) Kur bėga Šešupė ’ 
(žodžiai Maironio, muzika t.! 
Sasnausko, 4) Laisvės Varpas į 
(žodžiai ir muzika A. Vanagai- J 
čio), 5) čigonėlis (liaudies dai-’ 
na, chormanizuota J. Gaubo). '

Po šių dainų, Pasaulio Lietu- 1 
vių Teisių Gynimo pirm. Algis < ~ 
Regis savo žody je pasidžiaugė 
kad į Šv. Kryžiaus bažnyčią ir į I 
minėjimą susirinko apie 300 lie- Į 
tuviu ir dėlto netenka abejoti, • 
kadšilituvių parapija išsilaikys.!

Visems programos atlikėjams ! 
publika gausiai padėkojo ploji
mais.

■ Programai baigiantis, poetai— 
Kazys Baltrukonis,An tanas Ke- 
vėža ir J. Paliūtis padeklamavo 
po porą savo kūrybos edėraščių.

I Komiteto vardu Pr. Šulas pa
dėkojo visiems už prisidėjimą į 
prie minėjimo parengimo, ypač ’ 
kun. J. Borevičiui. šaulių V- D. 
rinktines vadui V. Išganaičiui, 
Šauliams, šaulių chorui, su mu
ziku J. Mačiuliu; taip pat pa-

, dėkojo parap. komiteto vicep.

MamaL imi P«rd*vlfmd ; Namai, — FardaviMl
UAL MTATI FOR SALI I UAL ISTATt FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ĮSSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS <
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE \

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233
■ ■ -------- ■■ —T7J-/1 * j

šu- 
pa-
Bo-

vičių sukalbėti invokaci*ą:ku-

Kryž'ars bažnyčioje, Chi- ( rūbais pasipuošusią Dalią 
cagcjek vasario 28 d. 10 v r. įvy- benę. MD. JPpadėkojusi už 

Gerovės Komitetas džiaugiasi tuo, kad SLA prezi-jko pamaldos už Nepriklauso-(kvietimą, pakvetė kun. J.
mą Lietuva. KkiJfirgurrą padi
dino Vytauto E’džiojo rinktinės nigas prašė Aukščiausiojo Tėvy- 
šaulia;-ės, VI. Išganaičio vado-į nei laisvės ir Nepriklausomybės 
vaujami. Juos pakvietė parapi
jos lietuvių komitetas. Visa 
šaulių rinktinė išklmingai at
žygiavo į bažnyčią su uniformo
mis ir vėliavomis, kas- visiems 
žmonėms sudarė gilų įspūdį bei 
šventišką įspūdį.

Šv. mišias atnašavo ir pritai
kytą, itin įspūdingą, pat
riotinio turinio pamokslą pasa
kė kun. Jonas Borevičius, S J. 
Lektorium buvo A.Kevėža. šau
lių choras su sol- P.Mačiuliene, 
vadovaujant muzikui JuliuiMa- 
čiuliui, gražiai pagiedojo, pir
miausia Marija, Marija ir kele
to kitų giesmių, pakeldami mal
dininkų susikaupimą. Pamaldų 
pabaigoje^choras su visais mal
dininkais sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Po pamaldų visi rinkosi į pa
rapijos didžią (viršutinę)^ salę, 

j Salėje įvyko Vasario 16-sios mi
nėjimas, kurį, pradėjo lietuvių 
porap. komiteto pirm. teis. Pr.

dentas Dargis ne atskirai stato savo kandidatūrą, .bet 
eina i rinkimus su kitais kompetentingais veikėjais. 
Inž. Aleksandras Chaplikas yra plačiai žinomas visuo
menininkas. Jis anksčiau ir dabar eina ALTo Bostono 
skyriaus pirmininko, So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos pirmininko pareigas ir yra SLA ir Sandaros kuopų 
pirmininkas. Inž. Chaplikas daugiau kaip 20 metų va
dovauja SLA 2 apskričiai ir Sandaros Massachusetts 
apskričiai. Jis žengia Į 14-tus metus kaip SLA vicepre
zidentas.

Šv.

Genevieve Meiliūnas jau ilgus metus dirba SLA 
centre. Nuo pat atvykimo Į Ameriką ji dirbo prie SLA 
sekretorių dr. Mato Viniko, Berthos Pivaronienės ir Al
girdo Budreckio, išmokdama SLA knygvedybę, aktuari- 
nius apskaičiavimus, ■ Įvairių valstijų draudimo Įstatymų 
reikalus, ir daugeli kitų procedūrų, surištų su fraterna- 
linio draudimo draugijos darbais. Ji sėkmingai eina SLA 
sekretorės pareigas nuo 1973 metų.

Euphrosinė Mikužiūtė turi dideli patyrimą investa
vimo, ūkio ir gaminių prekybženklių srityse. Ji pirminin
kavo ALTo skyriui Čikagoje,1 o taipgi yra ALTo direk
torė. Per eilę metų p. Mikužiūtė buvo SLA investmentų i 
komisijos narė ir SLA iždo globėja. Ji sėkmingai eina: 
SLA iždininkės pareigas Pildomojoje Taryboje nuo 1966 
metų. Grįžus gyventi Čikagon, ji Įsijungė Į vietos SLA ir | juja’į’ pak^Ždam^^šau'liųs \u 

vėliavomis į sceną. Jis pasveiki
no visus šventės dalyvius. Pri- 

. minė, kad sunkiose kovose dėl 
_ - . I nepriklausomybės žuvo daug

goję vedėja, SLA 336 kuopos iždininkė ir sekretorė; ] savanorių-kūrėju ir kariu, kurie 
p. Milleriūtė reiškiasi SLA Čikagos apskrityje ir Čikagos pagerbti tylos minute. Progra- 
lietuvių operoje. Ji yra SLA Pildomojoje Taryboje ir mai pravesti pakvietė tautiškais 
eina iždo globėjos pareigas nuo 1966 metų.

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

Dr. Vytautas P. Dargis yra naujausias kandidatas, 
tačiau jisai nėra naujokas Susivienijime, 15 metų reiš- ’ 
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
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 i 
yra nuoseklus, rimtai apgalvotas ir, svarbiausiai: suge- j 
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- 1 
dėties Pildomosios Tarybos reikia Susivienijimui; tokia • 
vadovybė Įves SLA i 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.

ALTo veikla.
Josephine Miller yra baigusi komercinius kursus ir 

muziką. Ji yra American Travel Service Įstaigos Chica-

ilgametė SLA

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

aušros. Kun. kleb- (administra
torius) J. Pąplanskis pasveiki-
no šventės'dalyvius, pareikšda- ' Balticc Bakery sa 1
mac VorJ 1 i i vi o i mraniTic ■« t •mas, kad lietuviai parapijos 
talpomis visada gali savo 
rengimams panaudoti.

Šaulių rinkinės vadovas
Ižganaitis labai jautria, patrio-. ižd7 Jileckienei ir rei-
tinę kalba užžiebė susnnkusnį- kalu vedėja Cicilia Kucinas. 
jų jausmus ir sužadino juose , aukų lap0 iždininkei talki- 
dar didesnę Tėvynes medę. Ka- ’ no Q Kunsmanienė. Aukų gau- 
dangi adv. S. Kuprys netikėtai, ^25
susirgo, jo paruošta paskaitą į 
paskaitė jo žmona Roma Kup- 
rienė. '

Pa" vininkui, už kavutę ir kelių
Pa’ į rūšių pyragus ir pyragaičius vi- 

' sų šventės dalyvių pavaišinimą.
Prie vaišiu stalo jam talkino j

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJ AMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE notary public
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI ■ '' 

Turiu Chicigos miesto leldls%. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS- 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559 '

Magd. ŠuVenė WANTED TO RENT

T 3 U M * AlDalia Šulienė paskaitė raštu , 
gautus sveikinimus, būtent:Lie- j 
tuvos gen. konsulės J. Daužvar- 
dienės, vysk. V. Brizgio, Lietu
vos kariuomenės Savanorių-Kū- ■ 
rėjų S-gos Chicagcs sk. valdy
bos, LŠST pirm. Milkovaičio, 
Dzūkų D-jos valdybos ir kt. Vi
suose sveikinimuose išreikšta, 
kad parap. lietuvių komitetas 
išlaikytų šv. Kryžiaus gražią 
katedrą lietuvišką, kad daugiau. ° 
lietuvių ją lankyti, nepavarg- j 
tų, turėtų- daugiau ištvermės. ' ■

Po akademinės dalies šaulių 
choras su muzikų- P. Mačiuliu 
puikiai padainavo šias dainasj 
1) Kritusiems . kariams, (A. Vai- Kviečiama kiekviena^nąrė daly- 
čiūno žodžiai ir muzika), 2) Lie

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

A. Gusjen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų jyykius, Jablonski0 ir Totoraičio jaunas dienas ir 

‘ -l --- - ----------------- ---- ------ 18.00susirupimmą -______ ”_____ ________ ’

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais__ ___ __

Minkštais viršeliais, tik _ _
Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik..___

14.00
$3.00

*2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arb< 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntirDo išlaidom*-

173T g«. HALSTED ST, CHICAGO, IL 19683

yri Mlanjrfa, didžrAush Ir turtindaus^ lietuvį traternaW or- 
Uuiraelja, lietuviam# Ittiktnal tarnaujantį jan n^tur

^“dSbS d*rbūX> 17 Ktlen* «**

SLA — Ifeokėlc daugiau ktSy AŠTUONIS MILIJONUS doleris 
tpurxndu savo nt rf* mi

SLA — tpdnraffia plgtauriomlg taduomla. SLA nrie&o pelno, m- 
rUm. patarnauja tfle wrifadpo? pagrindu. ■

Kiekviena? lietuvi# Ir lietuviu draugai g*B 
SuxiTienijiroe apsidrausti iki S10.000.

SA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance. kuri ypač naudinga jaunimui, netauria* 
aukitoyo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

~ n^F?? apdraodžli pigia terminuota apdrauda: ui 
11,000 apdraudė* aunu temoka tik $3.00 metame.

8LA — kuopų vyra riao«e lietuviu kolonijose. KreipHtA* 
| savo apylinkės SLA kuopn veikėiua jie Jums 
mielai pagelbės 1 SLA KražytL

G<MU kreiptu fr tfmUl į SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMltlCA

r< inti MS'ttu

s 1 g Reikalinga biznio ar raštinės 
j vieta apie 700 kvadratinių 'pėdų 

? iš 71-mčfe žiūrint į Marquette 
parką. Skambinti 585-6481.

— SLA 260 kuopos nariu susi
rinkimas įvyks šeštadienį, kovo- 
(March) 13 d. 3 vai. popietų, 
2549 W. 71st St., Chicago, šiame 
susirinkime bus renkami SLA! 
Centro Pildomosios Tarybos na- ! 
riai ir būsimo SLA seimo dele-; 
galai. Valdyba

— SLA 134-tos Moterų kuo- 
pos susirinkimas įvyks seštadie-

■ ' nį, kovo 13. d., 12 vai. Chicago 
bendrovės patalpose, 

6201 S. Western Ave., Chicagoj.

vau Ii,-nes bus SLA Pildomosios Į 
Tarybos- rinkimai-. P.o susirinki-!

; i mo kavutė. Valdyba

INCOME TAX SERVICE
Our Tax preparer has taken the 

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

.♦ Federal -short form S10
• State form $5
• Federal long form S20 & up.
4104 S. Archer Ave.

(% block west, of California)
For. arut call 523-3685^

Mes kalbame lie* aviškai.
Eleonora Jakštas

PERDAUG REIKALAUJA

Pas laikrodininką ateina vy
rukas ir patiekia laikrodį patai
symui. Meistras atydžiai išty
ręs, taria:

i — To laikrodžio pataisymas 
yra labai komplikuotas ir kai
nuos tiek, kiek ir naujas laikro
dis.

— Tai perdaug! Jis man kai
navo šešiūs mėnesius kalėjimo.

WISE

UMt *jm of (flawaohar 
to one* a day. after the 
evening meal, and cut 
exce&slve use of water 
and electricity.

■ D Ė m ESI O J 
6240 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas paminto* 
kams. Kreiptis: TV ;

A. L A U R A J TU \ 
4645 So. ASHLAND AVI.

■ TeL 523-8775 i Vi . <

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymą knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuviu 
gyvenimą nuo XX šimtnie&o 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Dengiame ir taisome visu rū- 
| šių stogus. Už darbą garan- 
i tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, 11 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. T V ER AS

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

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

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoj*.

Swelling Of * 
Hemorrhoidal
Tissues i -

I *■ 
caused by inflammation

Doctors have found a medica
tion that iji many cases gives 
Srompt, temporary relief for 

ours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H®. No 
prescription is needed 1 Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only fcs directed.

NIEKO NEREIŠKIA

Laike derybų Kremliuje So
vietų vadų ir čekoslovakų atsto
vų, Brežnevas paklausia Dub- 
čeką: ./u

— Kiek gi iš viso gyventojų 
yra jūsų krašte?

— Arti 15 bilijonų.
— Tai ką tas reiškia? Pas mus 

du sykiu daugiau sėdi lageriuo
se.

GREIT IŠMOKO

— Ką, ar jau tamsta važiuoji 
automobiliu?

( — Taip. Iš viso sunaudojau 
išmokymui tiktai tris.

— Tiktai tris savaites?
— Ne, sudaužiau tris automo

bilius. • .
* ‘ "UI | ( I I ---------

I — Nanjtama, Oittfo. I, 0L

Pardavimai fr TtfsymM ’ 
264i West FNh StrwT 
TeL RBpvbUc 7-M41

SiuntiniaiĮlietuvį 
ir kitus kraštus

P. NED AS, 405? Archer Avtnoa, 
Chfcage, I1L 60632. T«t .YA 7-590

M. ŠIMKUS ; -i
Notary Public. t _ 

INCOME TAX SERVICE Z' ~'

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

šymai ir kitokie blankai.;— ■■■■■
HOMEOWNERS POLICY
F. Zawalia. A«ent f 
126**6 W. It |

40642, - 424-1454
Slate Faira a-a Co.r<^v

Advokatas
GINTARAS P. ČIRPINAI

Darbo valandos: nno » vai. ryt* 
iki 8 vaL rak. Sefttadierū aro

9 vaL ryto iki 12 vai d. < 
Dakai «niritarima 

t«l 776r5162 arba 776-510
M4> West 63rd Sttw4

Ckieara, m. 10629

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir lildymaa)

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

Free estimates.
735-6361 f -

PIRKITE jAV TAUPYMC BONUS

Wliawdo., Mar«h le/issj"




