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LIETUVIŲ PROTESTAI PRIEŠ > 
KLAIDINGUSJ ŽEMĖLAPIUS

. “Freedom House’’ organizaci- . - ■'---------  =
įeis 1982 m; sausio rfaėnesį išleis
tas “Laisvės žemėlapis” ir prie'' 
jo pridėtas “laisvų”, “dalinai; 
laisvų” ir “nelaisvų” valstybių' 
sąrašas susilaukė 'griežtų pro- 
tėslųf Savo laiške “Frėėdom 
House” egzek. direktoriui L. R. 
Sussmanui (1082.1.13) generali-’ 
nis konsulas A. Sim.utis išreiškė 
savo, nustebimą/kad nei žemė
lapyje,, nei sąraše nėra Lietuvos, 
Latvijos in Estijos, kurių oku
pacijos nepripažįsta JAV-ės ir 
kitos.valstybės., . . : ’

Protesto laišką “Freedom. 
House” direktoriui Bayard Rus- 

. tiltui. tą pačią dieną< pasiuntė 
• t VLIKo vie^pirmininkąs dri K. R.

Jurgėla., Jo žodžiais, “arbitrariš- 
kai-išleidus .Pabaltijo valstybes 
išžemėlapio^padaryta didelė ne- 
teisybė tų - šalių . gyvento ja ms, 
kurie tęsia:,savo kovą už laisvę,, 
o žemėlapis dabartiniam "savo 

.--pavidale patarnauja agresoriaus,
Sovietų Sąjungoj. . Tikslams”-.

. i Prie, šių’ prof estų prisįjni^Psig- 
Estijos- generalinikonsulas

' Emst jaakson.' . ! ,
Savo, atsakyme H- R. Sussman

- pareiškė, suprantąs! proftestūoto- 
jų -nusistatymą ir užtikrino, kad 
jd . organizaciją5 .ir - toliau įvai
riais, būdais išreikš savo opbzici-’ 
jąk.Sovietųl Mėšpataviinūi; Bet 
Sušmman atsisakė pakeisti 'žė- 
mėlapjrrnes jtspęsj/ fibojaiii “po
litiniais vienetais suvyriausybė
mis,"'^nos^^ntrolĮųoją 'tąįisri-

.. tį”; • jei* žeirtelapyjė1 Ar- sąraše' 
Pabaltijo' valstybės būtų' atskirai 
atžymėtos,- to. paties pageidautų 
baltarusiai ir ukrainiečiai, gru
zinai • ir armėnai. "Gęti; konsulas' 
Simutis savo :atsakyme Sūssma-. 
nui atmetė jo argumentus ir dar 
sykį paragino jį “atitaisyti" netei
sybę, kurią jūsų žemėlapiai ir 
leidiniai daro mano šaliai”.. 
Dr.. K. R. Jurgėla laišku kreipėsi 
į senatorių D. '.P. "Mbyhihaną, 
vieną iš “Freeddm House” vyk
domojo komiteto narių, prašy
damas jo, kaip tikro lietuvių 
laisvės rėmėjo, imtis reikiamų 
žingsnių ir atitaisyti “didelę ža
lą, kurią ‘Freedom House’ darei 
Pabaltijo valstybėms ir ju by
lai”.

Protestų susilaukė ir prezi
dento Reagano kalbos televizijo
je metu jl981.XI.18) naudotas 
Europds žemėlapis, kuriame Lie
tuva, Latvija ir Estija nebuvo 
išskirtos iš Sovietų Sąjungos. 
Atsakyme -Lietuvos Charge 
d’Affaires dr. Stasiui Bačkiui, 
JAV-ių Valstybės departamento 
Pabaltijo reikalų vedėja Mildred 
A. Patterson paaiškino, kad šis1 
klaidingas žemėlapis buvo pa
naudotas “per klaidą” ir bema
tant buvo pataisytas išspausdin-.

toje prezidento kalbos versijoje. 
Prezidento Reagano dėmesį į šį 
klaidingą žemėlapį laišku at
kreipė ir ALTo pirmininkas d r. 
Kazys Šidlauskas. . (Elta)

į i - - - .

CHOMEINI ATIDUOS 
RUSAMS IRANĄ

TEHERANAS, Iranas.— Mula 
Chomeint'vi&t turį taip sutvar
kęs, kąd be čekistų niekas Irane 
negali pajudėti. .Dabartiniu me
tu Sovietų^ ambasadoj e yra 200 
KGB patarėjų/kurie atvirai ne
sikiša į Irano visuomeninį gyve
nimą, bet kurie valdo visą kraš
tą., KGB agentai yra artimiau
sieji Chomeini patarėjai. KGB 
agentai oficialiai niekur nesireiš- 
kia, bet jie nuvaro į kapus kiek
vieną, kuris Irane galėtų drįsti 
pakelti galvą.

Viską? taip sutvarkyta, kad 
privalo trauktis kiekvienas, ku
ris drįsta "pasipriešinti mulai 
Cltomėinait,Mulai tas Jabai .pa= 
tinka.'T’ksįiėthika'iyKGBagen- 
tams. Chomeini kiekviena progą 
katfinA Ameriką-, bet niekad nė 
vieno žodžio nepasako prieš So
vietų Sąjungą. šiandien Irane 
nėra >-jėjgėš, • kuęi> .pasipriešintų 
mulai;J^ą^i^^vay^r<Ų^os me
tų sfųšaūdėVyi^^ kiekyšavaran-: 
kiškęsnį mul§TrMęig^;?§^meini 
sutik^žtįp^Sovietų"'ągąptai vi- 
sąjie 
dabąre konlroliųpja ^Eęįtefąną..

‘ ‘Eteugia'tf nėgu :7,000 ūki- 
ninkų- palifai.^s^o Xrktus' Fort 
Wayne" upų^sfritakojė, Kol kas 
policija^ Iheįtidba pranešimų, 
kad Ibdraft<^zp6tvynlb rajone 
vagiliai - vesYveržtų į paliktus 
namus. - ■ . ' "r .

— J. Brady, buvęs prezidento 
Reagano. spauddš sekretorius, 
trečiadieifį . buvo- pakviestas į 
Baltuosius Rūmus. Jis buvo 
sunkiai sužeista? į galvą, kai pa- 
sikėsintojas rengėsi nušauti pre
zidentą Reaganą. *

Kovd 19:. ^šv. Juozapas, Nab- 
4ilė, Prolenis, Grutė, Bartautas, 
Rimtailė. r

Saulė teka 5:57, leidžiasi 6:01.
Oras debatuotas, tiltčsnii.

— Prezid:ntas pasiuntė Kon
gresui raštą, kaip jis planuoja 
padėti Karibų jūros srities gy
ventojams.

Kancleris Helmut Schmidtas 
organizuoja Vak. Vokietijds 
jaunimą, kad jie nepasiduo
tų komunistų ar nacių įta
kai. Kraštui naudingas tik 

demokratinis jaunimas.

Amerikos kareiviai atskrido į pietinį Sinajaus galą, kad galėtų 
> saugoti -Šarm ei šeicho tvirtoves.

GIOVANNI ČIUGCI NENORĖJĘS .
ŠAUTI MIEGANČIO GENEROLO

GENEROLAS DOZIER VISĄ LAIKĄ BUVO PRIRAKINTAS 
PRIE MIEGAMOSIOS, PADUVOS CENTRE

VERONA, Italija. — Trečia
dienį italų teismui" liudijo Rau
donosios brigados skyriaus va
das Giovanni Ciucci, kad jis tu
rėjęs įsakymą nušauti generolą 
James ’ Dozier, bet neturėjęs 
noro tokį įsakymą vykdyti; Jei 
generolas Dozier būtų buvęs ki
to charakterio, tai gal jis ir bū
tų nusprendęs generolą nušauti, 
bet generolas Dozier nesukėlė 
jam didesnių problemų, beveik 
visą laiką miegojęs.

G. Ciucci vadovavo generolo 
Dozier pagrobimui. Jį apsvaigino 
jo" namuose. Jį išnešė iš jo buto, 
nuvežė į Paduvą ir padėjo į jam 
paskirta butą, jau aprašytą 
ankstyvesniuose r e p ortažuose, 
turėjo įsakymą pavojaus metu 
generolą nušauti. Ciucci rengėsi 
tai padaryti, bej nenorėjęs šauti 
mieganičo žmogaus.

Meilė tarp Ciucci ir teroristas

Teismo metu paaiškėjo, kad 
tarp skyriaus vado Ciucci ir ie- 
roristės Emilijos Libera buvo 
atsiradęs romansas. Jiedu abu

dalyvavo generolo Dozier pagro
bime. Ciucci trenkė generolui j 
galvą, jį apsvaigino ir išnešė į 
lauke laukusį nedidelį sunkve
žimį.

Ciucci ir Emilija iš Veronos 
išvyko į Paduvą, ten surado 
saugų butą didelėje rinkoje, vi
są laiką ten ūžė radijas ir visą 
laiką generolą pagrobusieji jį 
saugojo, šešias savaites gyve
nant viename bute, užsimezgė 
romansas tarp Ciucci ir teroris- 
tės. Teismo metu Ciucci liudijo 
apie generolą ir stoką drąsos jį 
nušauti.

Kad teismo posėdžio metu kas 
nors nepasikėsintų juos nušauti, 
suimtuosius laiko plieno kam
barėlyje su neperšaunamo stik- 
ld sienomis.

Pertraukų metu buvo leidžia
ma Ciucciui pasikalbėti su Emi
lija. Reporteriai nepasakojo 
apie ką jiedu kalbėjo.

Paaiškėjo, kad italų teismas 
teisia 17 italų, kurie bendradar
biavo generolo Dcizier pagrobi
me ar vėliau jį saugojo.

Pirmadieni pasmerks komunistus, 
nunuodijusius 3,000 afganistaniečių

PATS PREZIDENTAS REAGANAS PASKLEBS DUOMENIS, 
ĮRODANČIUS BEGINKLIŲ AFGANISTANIEČIŲ ŽUDYMĄ

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį pats prezidentas Reaga-. 
nas Washingio ne paskelbs So
vietų Sąjungos kariuomenės va
dų vartojamas nuodijimo prie
mones.

Pats prezidentas pasakys, kaip

.Sovietų ginkluotos pajėgos su 
savo tankais išgriovė senus Af
ganistano kelius, kaip nusileido 
nud kalnų, užėmė strategines 
pozicijas, o dabar malūnspar
nių pagalba naikina kalnų uoto 
si besislapstančius afganista

IŠ FORT BRAGG JAV KARIAI
NUSILEIDO ŠARM EL ŠEICHE

PL’LK. W. GARRISON NUSILEIDO 9 MYLIŲ ATSTUMOJE, 
KARIAI -PfiSTI ATĖJO į ŠARM EL ŠEICHO POZICIJAS

ŠARM EL ŠFJCH, Sinajus. - 
Keturi šimtai keturiasdešimt 
šeii Amerikos nariai, pasiruošę 
kovai, trečiadienį pakilo iš Foil 
Bragg, N.C., ir karišku trans
porto lėktuvu pasiekė šarm ei 
šeich . sritį. /Anksčiau tokiam 
karių- perkėlimui reikėdavo 
transpdrto Lėktuvui sustoti por- 

j tugalų aerodrome Atlanto van- 
Į denyno vktaryje, reikėjo pasi- 
: pildyti degalus Maroke, o vėliau
• skristi į paskyrimo vietą. Da-
• kartinis Amerikos transporto 
i lėktuvas EI Al 747 pakito North 
| Karolinoj, Fort Bragg aerodro

me, pasiekė pietinį Sinajaus pu
siasalį, parašiutais išmetė 447 
karius ir nuvedė tiesiai į strate
gines šerm ei šeich pozicijas.

Į Sinajaus pusiasalį atskris 
1,200 amerikiečių. Pirmas dali
nys jau pasiekė šarm ei šeichą 
ir užėmė iš anksto pastatytas 

. pozicijas ir tek stovės, kol ggi|> 
to'ginkluo'tos pajėgos perims Iz- 
raclio paliktas pozicijas.

Amerikos dalinys, vadovauja
mas pulk. William Garrisono, 
parašiutais . nusileido devynių 
mylių atslumoje nuo šarm ei 
Šėįch pozicijų, išsirikiavo' ir ke-

STAMBI SOCIALINIO 
DRAUDIMO KLAIDA

WASHINGTON, D.C. — Jim 
Brown, socialinio draudimb 
įstaigą tvarkantis vedėjas, tre
čiadienį paskelbė, kad kompiu
teris padarė didelę klaidą ir mė
nesio pradžioje išsiuntinėjo kelis 
šimtus socialinės apdraudo’s če
kių, kurių suma padidėjo pen
kiais tūkstančiais dolerių.

Brown tvirtina, kad klaidą 
padarė kompiuteris. Pirminę 
klaidą padarė žmogus. Jo klaida 
buvo mažesnė, bet kai sąskaita 
perėjo per automatiškas maši
nas, gavosi gerokai padidinta 
klaida. Dabar čekių savininkai 
prašomi grąžinti gautus netiks
lius čekius, kad galėtų gauti tik
ruosius.

RENGIASI DUOTI PAŽY
MĖJIMUS ATKAKUSIEMS 
WASHINGTbN, D.C' — Kon

greso atstovai ir administracija 
rengiasi duoti paprastus pažy
mėjimus nelegaliai atvykusiems 
meksikiečiams, kubiečiams, sal- 
vadoriečiams ir europiečiams.

niečius. ' O
JT

Į kalnus pakilę afganistanie
čiai neturi maisto, tinkamų dra
bužių; apavo, ginklų, bet jie, 
kartais užpuola keliais važiuo
jančius Sovietų karius ir sunai
kina jų ginklus. Tada rusai iš 
malūnsparnių apšaudo’ kalnuose 
besislapstančius a f g anistanie-; 
čius, o neretais atvejais juos 
nuodija. »

Apsuptuosius rusai naikina 
be atodairos

Sovietų valdžia skelbia, kad 
rusų primesta vyriausybė glau
džiai bendradarbiauja su Sovie
tų ginkluotomis pajėgomis, bet 
tai yra tiktai Sovietų valdžios 
propaganda. Sovietų valdžia 
pirmon eilėn apsupo didesnius 
Afganistano centrus, o dabar 
stengiasi visus besipriešinančius 
gyventdjus išnuodyti.

Tiksliai nustatyta, kad Sovie
tų ginkluotos pajėgos nuodijo 
ne vien- afganistaniečius, bet ir 
Kambodijoš bei Laoso begink
lius gyventojus. Nustatyta, kad 
rusai išnuodijo 6,000 Kambodi- 
jos gyventojų ir 1,000 Laoso gy
ventojų.

Nurodyta nunuodytų gyvento
jų vardai ir gyvenamosios vie
tos. JAV žino visus tikslius duo
menis apie beginklių žmonių 
naikinimą. Mitingai bus Wash
ingtone, Chicago jo, N\w Yo’rke, 
Los Angeles, Bostone ir kituose 
Amerikos didmięsčiudse.

liUj iš- abiejų pusių apsaugotu 
; smėlį sulaikančia socialia tvo
ra, a1 žingsniavo 9mylias ir pa
siekė šarm ei šeicho miestelyje 
esančias paruoštas kareivines.

Pulk. ^Garrisonas atžygiavo 
dalinio priešakyje. Jis pranešė 
Izraelio sargybiniams apie Ame
rikos kari^ atvykimą. Izraelitai 
paprašei 5^^0^iekviehas kary:- 
užpildjių-japp^ duodamas save 
vardą, pavardę, dalinio vardą ir 
dar kitą informaciją. Pulkinin
kas Garrison pranešė, kad jis 
nieko nežinojęs apie reikalingas

— Prezidentas Reaganas pra
šo Kongresą panaikinti visus 
muitus prekėjns,f įvežamoms iš j 
Karibų salų, isskyrus cukrų ir 
medvilnę.

— Ketvirtadienį aukso uncija1 
kainavo $321. I

kiekvieno kario informacijas, ir 
jis paprašė įleisti Amerikos ka
rius be jokių trukdymų, o vė
liau, apie Vidurnaktį, jis jau tu
rės kiekvieno Amerikos karu 
registracijos korteles.

Pulk. Garrisonas atėjo į šarm 
ei šeichą pėsčias, dalinio prieš
akyje, bet prie kairiosios ran
kos jis buvo’ prisidrūtinęs lazdą. 
Yra pagrindo manyti, kad pul
kininkas, Lesi leisdamas iš lėkiu-

Prez. Reaganas yra 
žęs asmeniškai kelti viešu
mon rusų vartojamas nuo
dingas dujas Afganistane.

Tas pažymėjimas vėliau Imis 
pagrindas Amerikos pilietybei 
gauti. Dabartiniu metu į Ame
riką atvyko' liek daug užsienie
čių, kad būtų didelis darbas 
juos visus suregistruoti. Jie įva
žiuoja legaliai, o k T viza par
baigia, tai neišvažiuoja.

Užsieniečių nebaus, bet baus 
biznierius, kurie duoda užsie
niečiams darbo, kada yra nedir
bančių amerikiečių. Pirma turi 
priimti nedirbančius amerikie
čius, o liktai vėliau samdyti ne
legaliai atvykusius užsieniečius.

Pirmoji bauda biznisriui ne
bus tokia jau didelė, bet jeigu 
jis antrą kartą nusikals, tai 
mokės gana brangiai.

70, sutrenkė kairės kojos keEų. 
Kojos jis nesulaužė, bet jam bu
vo ’duota lazda, kad galėtų atsi
remti, jeigu kdja suskaudėtų.

Praeitą trečiadienį Egipto’ už
sienio reikalų ministeris Kamai 
Hasan gana ilgai kalbėjosi su 
Izraelio prcmjeni Beginu ir už
sienio reikalų ministeriu.

Pasirodo, kad vra 15 sričių, 
kur u sienos dar nėra tiksliai 
auslatytos. Ministeris yra įsiti
kinęs, kad tas reikalas iki balan
džio 25 dienok bus galutinai nu
statytas. Nesutarimai eina ^piė 
ieną larp Izraelio ir Egipto. Ten 

daugumoje yra dykuma. Iki šio 
meto ni kas nekreipė dėmesio į 
vieną pėdą vienon ar kiton pu
sėn. bet vyrauja įs: tikinimas, 
kad iki balandJiid 25 d. šis klau
simas bus aiškus.

Visoms tarptautinėms jėgoms, 
kurias atsiųs 11 valstybių. Sina
juje vadovaus norvegas genero
las Frederik Ban-Hausen. Jo ži
nioje bus 4,000 gerai ginkluotų 
vyrų. Izraelio ginkluotos pajė
gos laiku bus atšauktos iš Sina
jaus. kad egiptiečiai galėtų per
imti visą kontrolę.

t
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DR. V. PLIOPLYS

REIKŠMINGA POLITINĖ ŽINIA
rupijos mokykloje, šaukiamas 
labai svarbus žemesnės lituani
stinės mokyklos tėvų susirinki
mas, į kurį kviečiąmi visi tėvai. 
I to susrinkimo tėvus kreipia
mės šiuo pareiškimu.

Mes parapįos kunigai džiau
giamės abiem lituanistinėm mo. 
kykloni — žemesne ir aukštes-. 
ne ir norėtum, kad jos ilgus me-: 
tus dar išsilaikytų. Jų moki

niai buvo auklėjami ir liėtuviš-5 
koje ir katalikiškoje dvasioje. 
Tačau jau Jcuris; laikas pas kai 
kuriuos tėvus/kaip'ir jų moky
tojus, pradeda įsigalėti mintis, 
kad vardan lietuvybės galipia 
išsižadėti krikščionybės. Tdkie 
organizavo nepilnamečių vaikų: 

į ekskursiją į pijonierių stovyklą 
^okupuotoje Lietuvoje. Mes, ku- 

‘ Inigai, prieš tokį sumanymą irį 
j jo vykdymą griežtai pa^šhkė- 
’ me, pasisakėm ir pasisakysim.
• Pijonierių stovyklos yra komu-* 
mstų partijos\valdži6je,

U 7
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“Tė v iškęs 
sausio 7 d. numeryje atspausdi
no žinutę iš Australijos .lietuvių 
gyvenimo, kurią vėliau per
spausdino "Naujienos” šių metų 
vasario-mėn. 5 dienos numeryje.

Štai, ištraukos: t
"Australijos Baltiečių Taryba 

ir Latvijos konsulato pareigūnai 
gavo/^pecialų raštą iš Aųs|rąįį 
jos vyriausybės, liečiantį meni
ninkų, bei dainininkų apsilanky
mą -iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos. Jame primenama, kad 
Australijos vyriausybė priima 
baltiečių bendruomenių memo
randumus bei prašymus, susie- 
tus.su Baltijos šalių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimu, 
jų išlaisvinimu.

Tačiau yra žmonių, kurie iš 
ten per okupacines įstaigas atsi- 
kvieėia menininkus, čia slaptai 
rengia koncertus, keliančius ne- 
nma baltieėiu kilmės Australi-'- 
jos piliečių eilėse.

Kašte prašoma pasiaiškinimo* 
šiuė klausimu.

Australijos Baltiečių Taryba 
save atsakymą PJbi in. iapkri-J 
čio-mėn.-17 <1. pasiuntė Austrą-

' lijos premjerui M. Fraseiiui.”
Atsakymo Australijos vyriau

sybei ištrauka:
‘‘Atsakymo vyriausybei iširau 

ka$ skelbiame visuomenės ži-’ 
niai, prašydami susilaikyti nuo, 
bet kokio bendradarbiavimo su, 
okupanto tarybinėmis įstaigomis 
arba jų pareigūnais, kad uepa-1 
kenktų Lietuvos ir Pabaltijo in . 
korporacijos nepripažinimo ap
saugojimui.”

Įdomi žinutė. Verta pagalvoti.
K. tikrųjų, tai yra didelis gal- 

vosūkis' ne tik Australijos ar 
Amenkos vyriausybėms, bet ir^ 
kiekvienam laisvę mylinčiam 
žmogui.

Švenčiam Lietuvos nepriklau
somybės sukaktis, rašom rezd- 
iiueijas. smerkiančias sovietinius- 
okupantus, mūsų delegacijos 
Lankėsi ^Amerikos vyriausybės1 
įstaigose su prašymais išlaisvin
ti. karčiai skundžiamės dėl Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų taip atsitiktų, 
rusinimo ir naikmimci, spausdi- ——

Dr. Valentinas Plioplys
Žiburiai” 1982 m. name LKB Kroniką, didžiuoja

mės mūsų disidentų ir visos tau
tos didvyriška kova, bet tuo .pa
či u laiku svečiuojamės okupanto 
Įs taigose; gic’boj am okupanto 
propagandą skleidžiančius me
nininkus ir dainininkus, de- 
monstruojam sovietinės propa
gandos tumus ir vis skundžia
mės, kad niekas- nėišlaisvina 
Ljetirv’0^’ L?' -; > ; 7 ’

Nėra ko stebėtis, kad Austrą 
lijos vyriausybė suabejojo mū
sų nuoširdumu ir reikalo rim- 
fumu.

Negėriau ir čia, Amerikoje. 
Reikėjo griebtis net labai kraš
tutinių pnemomų, kaip de
mons tractjų. Kad apsaugotume 
mūsų kultūrinius centras nuu 
gėdos ir kad užkirstume kelią 
sovietinei propagandai.

Sovietai puikiai sugeba net 
Tėvynės ilgesį .panaudoti savo' 
propagandos plėtimui. Gaila žiū 
rėti, kai tie žmogiukai paslapčio 
mis, prietemyj^fapykakles pasi
statę, per ^užpakalines duris 
slenka į siaptaT7ir ‘pusiau slap 
<ai ruošiamą koncertą "kultū
ros” pasisemti. Ir kaip baisiai 
jie širsta ir kdliojasi, jei kas jų 
elgesį pakritikuoja.

Niekas neginčija, kad jų tarpe 
yra mokytų vyrų su iškilmingo 
mis profesijomis, bet labai gai- 
.a, kad mokslas ir išmintis daž
nai neina kartu.

Su pasididžiavimu galime pa
sakyti, kad (R) LB teisingai pa
dėlį įvertino ir visu griežtumu 
pasipriešino Lietuvos okupanh 
kėslams.

Je’.gU iš vienos pusės glebės- 
iuosimės su Lietuvos okupante 

atstovais, o iš kitos pusės vis 
skųsimės nedalia ir reikalausi 
me, kad kas nors (nors ir pa 
iaradylas) išlaisvintų Lietuvą 
iš vergijos, lai mūsų drauguos*, 
amerikiečiuo’se sukelsbnc ti: ' 
paniekinančią šypseną, ir kuriją 
nors dieną jie gali oficialiai pi 
prašyti mus <1ėl mūsų elgesio 
/pasiaiškinti.

Kokia būtų baisi gėda, jeigu

Dokumentas liudija, kad ne-: 
pilnamečių valkų organizuotas 

. vežimas ne juokais išgąsdino pa ; 
Tapijos kleboną, kunigus ir jie 
aiiaj'mnvp prieš. Na, rr gera'o 
•padarė: laiku, vietoje prieš pa-į 

į ku-4 vejų aliarmavo, įspėjo vaikų 
lias priimami vien komunistų yus ir višuomeiię. kad L; 5Ben- 
vaikai ir jie auklėjami ateistinė- druomepė suka į politinius r 

Mlystkeliis. - -
Būkime tikrį kad jei L. Ben-; 

druomęnės vadovybė iš tikrųjų 
būtu nemorėjusi, jog mokyklos. 
Vaikai būtų vežami į pionierių 
ktovykią, tai jie ir būtų J^uvę 
nenuyežti. LB. Švietimo. Tary
ba kvietė, tvatino mcį^tojįs, 
jiems algas mokėjo, turėjo aur 
toritetinę įtaką į vąikūL'ir tė
vus. Reikėjo 0k ’LB; [ Kvietimo 
Tarybai- tarti aiSią ^r<^rieztą‘ žo
dį —4i’ė! Matį vis-' krų ir fetus Vengimus kviesti vie
kak" vyko pagal Frontininkų — tos organizacijų atstovus. Kal- 
iiberalų turimą bėndradarbia- bėta apie finansinio sustiprrėji- 
vimo, nuolaidživimo politiką suįmo reikalą. Pirmininkas metė 
okupantų. - • i šūkį,kvietė *baigti reorganizacinį

Šitoks bendradarbiavImasto^^ Akcentavo, kad šis su-
laidžiavimas okupantui: vaikų ( sirinkimas būtų istorinis — reo- 
organizavimas, vežimas į oku-; ganizacinį periodą užbaigiantis^ 
puotą Lietuvą ir ten-išeivijos lie-į Akcentavo, kad Reorganizacinė 
tuviukų pastatymas po piohie-į Bendruomenė yra tikroji Lietu-' 
rių vėliava giedoti piornierių I vių Bendruomenė, nes ji apjun- 
himną, tai yra fik gėdingiausias i gia visų politinių ideologijų ir 
ir niekšingiausias darbas visoje religinių įsitikinimų žmonės, ne
buvusioje ir būsimoje lietuvų! žūrint išsimokslinimo ar socia- 
tautos gyvenimo istorijoje! Tąij lines padėties. Frontininkų vai-:, 
tik. baisi tautinė išdavystė! Ši-Į doma L. Bendruomenė yra tik . 
tokiu veiksmu buvo išduota iš-1 vienos politinės ideologijos žmo- 
'eįyijos tautinė misija, paniekiu- j nių bendruomenė, tokia ji yra- 

ir tokia ją reikia vadinti.

Inž. D. Adomaitis skaitė pa 
skaitą tema: "Išeivijos susiorga- 

4 nizavimas'\ Jis plačiai, objekty-'

je dvasioje. Jų pažadais nevar
žyti iš Amerikos ‘atvykusių vai
kų religinių praktikų nepasiti- 
kėkim ir yra tik apgaulė naivių^ 
akim’dumti. Jei jie kitų veligi-: 
nius įsitknmus toleruotų, nę- 
būtų bažnyčios musų ‘krašte už 
daromos, kunigai už katekizmo 
dės.ymą baudžiami^ neįvyktų 
susideginimų, nereikėtų 17 tūk
stančių katalikų
tihrų ’ Tautų' sekretorių, prašant- 

; pa'gtdbos*.'
Nežiūrint mūsų griežto pasi

sakymo iš religinio raško, prieš 
vežimą vaikų į pijonierių .stor. 
vykią, su ■ apgalestavimu paste- 
biam, kad mūsų * žemesnės mo^ 
kyklos mokytoja joje dalyvavo, 
tėra komiteto pirmininko žmo
na jai vadovavo ir mokyklos 
vedėjas ją organizavo.

Prieš tokias išvykai pasisakė 
ALTos ir Lietuvių Bendruo- 

j menės Taryba. Dėl to mums 
skundėsi ir organizacijų atstovai, 
paskiri parapijiečiai, kaip ir tė-' 

5 vai. Cicero vardas ir lietuviško-.
]e spaudoje buvo negražiai pa-i 
naudojamas, kas įneša dar di-* 
dėsnį susiskaldymą ir mūsų gra
žios lietuviškos bendruomenės 
griovimą- ;

Mes mokytojų nerenkam, ne-? 
sprendžiam jų kvąlifikacijų, ne, 

, sigilinam j jų asmenines pažiū
ras. Vieno dalyko aiškiai nori-: 
me ir tėvu prašome — parinki-^ 
te toki vedėją, mokyto us. tėvui 
komitetą, kurie ateityje tokių 
ičvykų neorganizuotų, jose ne
dalyvautų, jei nevadovautų. 
Mus pasiekia žinios, kad tokios, 
vykos bus organizuojamos kas j 
^et — Šįrrc4- - k H/m e4! ledai: 
oralaužti. žemesnės lituanistei 
nės mokyklos vadovybė ma-* 
žiauriai ben' turkių būti iq at-j 
žvilgiu neutrali. Nė mckykloš 
ibo^e, nė už j<c, prie tok os iš

vyko^ o~zr'nep'įsidė
to. Tikimės k;>^ i r?aįjkfus, 
"eikalavtoo’s H u rts^žvel^ta.!

Reorganizacinės Lietuvių Bendruomenes 
atstovu susirinkimas

R. LB-nės atstovų susirink i- 
mas; Tąrybos prezidiumo pirmi
ninko ‘dr.Plioplio sušauktas,įvy
ko š.m. kovo mėn. 6 d. Tauti
niuose namuose. Susirinkimo 

. darbotvarkė ^uvo išsiuntinėta 
dalyviams anksčiau, tikslu su
sipažinti, pasirengti, pasitarimui. 
Susirinkimas darbotvarkę pri
ėmė. Pirmininkavo pats Tary
bos pirmininkas,- dr. V.Plioplys.' 
sekretoriavo — A. Repšienė.

Pirrriinįnkas kvietė organiza- 
eftų veikloje idėjinį reikalą sta
tyti aukščiau asmeniško. Siekti 
į R. LB-nę įjungti ir anksčiau 
atvykusius liėtuviūs- Į apylin-

tos organizacijų atstovus. Kal-

lą “Vagoms"’. R. rLB-nės spau
dos skyriui Naujienų dienrašty
je, bet siektū Ir kitą spaudą, Re
organizacinės' LB-nės idėjai pri
tariančią, kur populiarintų R. 
LB-nės idėją ir teiktų žinių 
apie veiklą.

4) Iždo reikalas. Nutarta su
stiprinti finansinį pajėgumą — 
kasmetinei organizacijos veiklai 
sutelkti beaLpcu trisdešimt Rūk
stančių doT. - Šiuo tikslu nutarta 
suaktyvinti R. LB-nės fondą, 
sudaryti penkių -asmenų valdy
bą, iš apylinkių pirmininkų ar 
apyl. atstovų. Fondo valdybą 
suorganizuoti, veiklą vystyti pa 
skirtas K. Čiurinskas,‘ East Chi- 
cagos apyl. pirmin.

5) Pcėprezentaeijos reikalas. 
R. LB-nei reprezentuoti .papra
šytas Centro valdybos pirminin 
kas. ar jo įgaliotas asmuo.

6) Svarstytas R. LBendruo- 
menės ženkliuko įsigijimo rei~

kalas. Vygdymas pavestas Cen
tro Valdybai.

7) R. LB-nės šūkis, Pateikta 
visa gausa nasiūlymų organiza
cijos Šukiui. Palikta Centro 
Valdybai tokį šūkį parinkti, pa
skelbti.

KLAUSIMAI—SUMANYMAI
- - * k <

Inž. D .Adomaitis sugestionavo, 
siūlė mėgsti, palaikyti ryšius su 
senosios, ankstesnės emigraci
jos lietuvių organizačjjbms,klu
bais. Visi jam prifere Buvo ir 
daugiau siūlymų, -klausimų, ku
rie buvo aptarti prie vaisių sta
lo. Vaišes parengė, susirinkimo 
dalyvius maloniai vaišino ponia 
Pocienė ir ponia Tautkienė, A. 
Repšienei vadovaujant.

Dail. J. Tričys padarė susirin
kimo nuotraukų, kurios bus pa
teiktos spaudai. Suvažiavime 
dalyvavo 48 asmenys, R- LB-nės 
veikėjai. Toks susirinkimas bu
vo reikalingas ir naudingas, tai. 
puiki inspiracija praktiškai veik 
lai:

Kore^pondentė

D’ jOs kl’nj'TR

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BEND
RA DARBI A VLMQ DOKUMENTAI ,

“ | Tėveliai. 1 -
| ^DėnktadienĮ (rugsėjo mtm. 8 

i J. po lietuviškų Misų
>rie Šiluvos Marijos, apie 7 vai-

1 d 4(> vakaro, sv. Antano pa*

Vikarni: J. VvyrjrilSkas,'
knų. <jr. A. Juška.

Sis Cicero Lietuvių parapijos 
kuniyu a ts išauki m ns, j mokyk
los mokinių tėvais yra rimtas do 
kumentas, nes y m. nurodytas 
laikas, vieta ir patekti a>menu 
parašai; yra viskas, kas doku
mentui yra reikalinga T^d fak-. 
to niekas ne^li uzg:nčy1i. Tik" 
gaila, kad šiame dokumente pi? 
ra pažymėtos pavardės* asmeniu 
kurie tiesioginiai ši uždavinį 
vykdė. Bet gi to< pavardes Rarh 
reikia žinoti, yra žinomos,..

ta partizanų kova už tautos lais
vę, nuvertinamos pogrindžio 
Lietuvos kovotojų pastangos; 
Kas ir kada galės už tokią poli
tinę išdavystę, niekšybę atleis
ti! Na, ir sakykite, .kas, ir gali 
net daleisti pagalvoti šių nusi
gyvenusių. bankrutavusių poli
tikierių grupei —. Fronto bičįu- 
lams patikėti išeivijos politinį i 
vairą, kurio jie per visų galvas.J 

"alkūnėmis irdanpesi į priekį,sie-
1

Aiškioje svieste^matant Fron- jU’^ku,s- suk^ierns ALTą

dūkų šitokius baisius politinius! 
’IdystRelius. 1
timus, kas ir galėtu išdrįsti sto
tį į jų valdomoj L. Bendruome
nės tarybos rinkinius? Tai bū
tų ne kas kita, kaip tik paties 
asmens susmiekinimas ir kitų 
padarytos tautinės nięlž

oankrutayus’u X.' B-nes vaę 
vadukų pareiga 3Jk neŽefc

tautinius nusikal-i

dų irt 
ŠžaiJf 

oasitraukti iš L. Bendraomenfe/ 
Jei bapk ratavusieji- pojitikie-

t/iaid apžvelgė išeivijos susior- 
ganizavimą. Atidavė pagarba

< ankstesnės kartos emigrantams 
lietuviams, atvykusioms dar 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą in 

į čia stipriai organizuotai veiku- 
■ siems, įkūrusiems lietuviškas 

parapijas, organizacijas, mdkyk-

ir Lt. Paskaita dalykiška. Pa- 
i skaito yra patiekta atspausdinti

Naujienų dienraštyje š. m. bal. 
mėn. 10 dieną Susirinkusieji 
inž. D. Adomaičio mintims visi 
pritarė, garsiai plojo.

Susirinkimas svarstė R. LB- 
nės įstojimo reikalą į ALTa. 
Nutarta zonduoti galimybę įs
toti. . ■. i
.2) Nauįjų apylinkių steigimo 

reikalo*.. Nutarta kontaktuoti 
Jęjty. lietuyių kolonijų paskirus 
asmenis, užmegsti su jais ry- 
•sms naujos apylinkes steigimo

. J) Spaudos reikštas. Bus sie
kiama į spaudos darbą įtraukti 
galimai daugiau žmonių, kurie 
ne tik pateiktų žinių apie veik-

toriai šito privsMu rš jų parai-' 
kalanti — juos pasalinti. Prie-' 
£ingu atveju, krfarenarh ben- 
druomenininkui tenka vadų ^u. 
tiMs išdavystes kaltės čUlis.

Politiškai bantrutaxaisieji L.
B^ftės priyato bfitį paĮa-'
IMtf! L. Bendruomėr.ė turi Bū-, 
ti viena, patriotinę, derhokrati-' 
ęė ir dirbti savo paskirties dar- Tai išeivijos daugumos balsas ir 
bft. ~ RuLūros ^-išvietime dar^ valia

x Išeivijai vadovauti privalo 
s^nonlng; lietuviai patriot^’, 
deipb^uįrt niai nusiteikę asmenis 
— kietxfe. brandzkis asmenybės

REORGANIZACINĖS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
CENTRO VALDYBOS NARIŲ SĄSTATAS 

1981-1984 metų kadencijai
Dv. Vytautas Dargis.......Centro valdybos pirmininkas
K Čiurinskas ................. vicepirm. finansų reikalams
A. Gabalienė ".i:.... vicepirm. ypatingiems reikalams
Z. Juškevičienė...... ........vicepirm. kultūros reikalams
K. Rutkauskas — vicepirm. organizaciniams reikalams 
Dr. V. Šimaitis ................. vicepirm., teisinis patarėjas
St. Tikuišis— vicepirm., ryšininkas su kitomis organiz.
A. Kačinskienė ......... .  ..>------------------ ----  iždininkė
3: Kreivėnas .......................   protokolo sekretorius
A. Repšienė ......... ....... .—...... generalinė sekretorė

KONTROLĖS KOMISIJA:
St. Paulauskas, K. Povilaitis, Ap. Skopas

Trumpos žinios
— K. Povilaitis, aktyvus R LB 

narys, produktingas spaudos 
darbuotojas ir šaulys iš Nepr. 
Lietuvos, yra apdovanotas LŠST' 
šaulių žvaigdės medaliu už nuo
pelnus lAS-gai. šis garbės žy
muo Povilaičiui buvo iškilmin
gai įteiktas šaulių Sujungęs įkūM

skaitos vyko gana ilgas draugiš
kas pokalbis skaitytos lemos 
klausimu. Nuvežė ir ten pasklei
dė atspaūsdiritą A. Kucio paskai
tą, skaitytą RLB-nės suvažiavi
me, teina “Vienybė idėjų kon
fliktuose”.

♦ * *

—-Reg. LB-nės Cicero Apylin
kės visuotinis narių susirinki- 

rėjo V. Pūlvib minėjime, įvyku-^ mos įvyks š. fh. kovo mėh. 21 
deną 11:15 vai. ryto, $v. Antano 
parapijosjalėje, Cicero. 11L Na- 
Tiuš ir pn^sruči^nčius kvieči&ne 
dalyvauti Vatd^a <(Pr.)

šiame Šaulių namuose. 'Garbės^ 
žymęnio ženklą K. *Povilaiciinj 
įaerkę LŠŠT piimrtiinkhs K. 
kovažis.

— Z. Juškevičienė lankėsi Si. 
PeterslMirge, kontaktavo vietos 
apylinkę, perdavė vyriausios va
dovybės linkėjimus, instrukcijas 
veiklai. Išklausė apylinkės pa
geidavimus Cetftro valdybių 
Skaitė paskaitą tema "Ręorja- 
nižįcmės LB-nės ideologija Ir 
veikla”. Paskaitoje dalyvavo be
veik visi apylinkės nariai, apie 
ketuna^deŠinit asmenų. Po Da-

(RLB^iės “Vagos”l)us tęsiamos 

rytojaus "Naujienų” numeryje)

A. Gedonis 
i

tus.su


ESTIJA - IŠDIDI ŠIAURĖS SESUO
Daug kuo artima mums Es- sybė vistiek pagaliau lamu. Idi

lija. Ir ilga, skaudžia savo isto- mr drąsi:ji ir padorieji. I.almėjo., 
rija, kąrjos puslapiai sklidini 
kančios, lĄžto', vilties ir triumfo, 
ir taip pa( savo dabartiniu liki
mu, nes esame pavergti tos pa
čios dvidešimtojo amžiam rau
donųjų satrapų imperijos.

Estija ir Lietuva yėl kėlėsi 
laisver simboliškai žiemą, vasa
rio mėnesį, kai šiaurę »br kaustė 
speigas ir ledynai. Estijos Seniū
nų taryba parašė save' neprikišu 
somybės manifestą ir (po peny 
kių dienų) jį paskelbė pasauliui’ 
1918 ni. vasario mėn. 24 dieną. 
Valdžia buvo perduota Estijos 
Gelbėjimo komitetui. Ir gelbėti

Estijos tikroji sesuo Suomija 
sau laisvę, nes būtų geriau visa 
žuvusi, bet nepardavusi. Būtų, 
ir raudonieji turėję1 pakloti ke-1 
lis milijonus aukų. Ir mes kada1 
nors kelsimės tokiai ktfvai. Ateis 
atsiskaitymo diena už visas nu-į 
tsriotas ir terorizuojamas tau
tas. Tada kris Kremliaus šatra-' 
pu imperija ir ESTIJA VĖL 
BUS LAISVA/

, (Iš “Nepr. Lietuva”)

Blusų šalis, "Estija buvo, tiar il
gus mėnesius puolama iš rytų 
pusės raudonarmiečių, v iš pietų 
palaidų bermontininku gaujų. 
Daug nepaprasto heruižuno, 
daug jaunų estų, kritusių laisv-es. 
ir'. nepriklausomybės kovose/ 
daug tikėjimo ir pasitikėjimo* 
reikėjo, kolei Estija galėjo’ pra
dėti ramų, netrukdomą, kūryy 
bingą gyvenimą. Estai turi kuo 
pasididžiuoti. Jie neturėjo be
raščių dar praeito šimtmečio 

; pabaigoje. Jie turėjo garsiausius 
šiaurės Europos universitetus 
(Tartu ir Talino). Estija buvo 
pirmoji pasaulyje savo (propor
cingai gyventojų skaičiui) perio
dinių leidinių tiražu. Nepriklau
somybės laikais Estijoje buvo' 
leidžiama net 15 dienraščių, iš 
jų ^12 estų kalba. Tartu univer
siteto biblioteka buvo pati di
džiausioji visame Pabaltijyje, 
t Estija ir ekonomiškai buvo 
toli pralenkusi visą ėįlę Euro
pos valstybių, ir toji valstybė 
teturėjo 1.333.917 (1939 me
tais) gyventojų. ;

Atrodo, kam tokia maža, tai
kinga ir kultūringa tauta galėtų 
užkliūti? O užkliuvo. ,T Užkliuvo 
tani/ pačiam ^Azijos .barbarui,.' 
kuris ir dabar tebėsiskelbia ne
šąs trims-.. Pabaltijo :valstybėms 
kultūrą/ Kokia nesąmonė! Kai 
tuose plotuose, kur šiandien yra 
Sovietų Sąjunga/bevardžiai bas
tūnai (nes rusai savo vardą ga
lo iš suomių bei Vikingų ‘Tuot- 
ši” žodžio) vaikėsi po nuogas tai
gas laukines. kia_ules, estai jau 
turėjo ir savo kalbą, ir papro
čius, ir kultūrą.*j Nereikėjo nei 
vokiškųjų, nei burliokiškųjų kul
tūros nešėjų nei Estijai, nei La t-, 
vijai, nei Lietuvai. Nereikia jos 
mums , nė šiandien. Betgi pasau
lyje, kurį valdo kumštis/sava
naudiškumas bei suktybės, sun
ku išsilaikyti mažoms tanioms. 
Tpač, jei jos gyvena ant vieš
kelių, kuriais traukia karuosna 
didieji...
u O tačiau ir. didieli žlunga. Tei-

MARQUETTE PARKO LIETU
VOS VYČIŲ 112 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS

Zakarka 8 vai? vak. pra- 
stisirinkiiną. Pakvietė dva- 
vada kan. V. Zakarauska *■ v " Iį sv. Kazimie-!

J. 
dėjo 
sios 
sukalbėti -maldą 
ra. Sekretorė perskaitė proto
kolą. Vienas kitas skvrių vedė
jas padarė trumpus prasėsi
mus.

Kan. V. Zakarauskas primi- Į 
nė Sovietų veržimąsi Į Pietų ir 
Vidurio Amerikos- valstybes. 
JAV vyriausybė stengiasi apsi
saugoti nuo apsupimo. Po to pa-1 
minėjo gavėnias prasmę —ski
riama'.nuoširdžiai maldai ir Die-j 
vo garbei. Paminėjo jaunimą, i 
tolstantį' nuo bažnyčios tikėji-1 
ino. Liberalistinė dvasia siaubia 
mūsų jaunimą. Priminė okupuo
tos Lietuvos jaunimą, kuris, ne
žiūrėdamas persekiojimo, ver
čiasi į bažnyčias, eisenas į Šilu
vą, kryžiaus kalną. Šia proga 
norių priminti, kad viena poniai 
nusipirko Jaunimo Centro su
rengto “Šurum burum” nuo
trauką;. Paleido, per salę. Kaž
kas šlykštaus, primena naktinių 
klubų pusplikes šokėjas. Pikti- 
nomės jėzuitų pasimetimu...

J. Žadeikis prašė vyčius pa
remti sumanymą Dariaus-Girė-

CAULIV REIKALAI

K. PUMPUTIS .• ' . -4

ŠAULIŲ KLAIDINIMO ĮRODYMAI

Str.159. LŠST vyriausias Centrinis organas yra Sąjungos Pirtni-
‘— ----- ninkas ir Centro Valdįybe.Svarbiam reikalui ..esant,Centru

. valdyba gali kooptuoji ir kitus šaulius piūr.ateisiais, 
nariais,tačiau kooptuotieji negali būti išrinkti Sąjungos

' ’ Pirmipinku,vicepirmininku ar iždinĮnku. (

2) Straipsniai 172 iki 202įkalbantieji apie. LŠST'Ggrbės Teisc-ą,visai
V---------------- - —— >iš statuto išbraukti.,------r------ - -------------^r
l’i Pagrindas: ... -į '
y —--------- -  Garbės ‘^eismas neturi-Jbkių; specif inių pareigų ar galios .

,-ir -jis atlieka tik dublikaVl^ darbą dalinių ir_Centro val
dybos,K. a. Sąjungos statute pramatyta aukščiausia nariams 
bausmė-pašalinimas .iš Sąjungos narių tarpo.Tokia pat baus
me turi teise nubausti dalinio valdyba arba Centro valdyba 
/Zi0r.str.23/.Centro valdyba yra ir apeliacinė instancija 
/Žior.str.24/. . . T. . -

Be to,garbės' teismų nebuvo ir bepriklausomos Lietuvos Sau
lių Sąjungoj^,taip pat jų nėra ir šio krašto.amerikiečių 
organizacijose. >

Šaulių Žvaigždės Ordeiib iTaęrybą sudaro Sąjungos pirminin- 
....Jrįraų,pakvj.esdaT.as ą ją penkis iSau- 

l'-ių Žvaigždės. ordenu' apdovaniptus šaulius,.kurie iii savo tap-
i/) Str.202.
7 kas,Cent.ro valdybos nuta:

po išsirenka pirmininką.'

LŠST Statuto pakeitimo 
papildymo Komisija;

(Tęsinys)

t
irt ininkus

stokos visū'puslapių negalima 
įdėti, todėl- įdedu tik patį‘ pas-ų į; jdett, -todėl- įdeau tiK paq pas- t rummer 

^ša^ĮuįJtatntę pakėįti;- saulių vadovai 
no jiihiljejajis pro'gaę. kąd vai-] tytojas galėtų ir pats Įsitikinti, 
džia išleistų . pašto 'ženklą. Visi j kas ten parašyta i ir -kas'"po 
prilarė - tai idėjai. . .. ». I pasirašė, įdedu iri tų parašu piir
' Ponia Pakalniškienė, Vyčių| ną kopiją. Kadangi dėl /dėtos' 
skyriaus redaktorė, prašė para-.i /_____ _ J
syti straipsnių į jos skyrių. •. I

Kun. K. Kuzminskas prašė pa; 
remti Katalikų Bažnyčios Kro
nikas. Bus leidžiamas informa
cinis biuletenis.' Susirinkimas1 
nutarė paaukoti ALTųi ir religi- l 
nei šalpai po $25. Ay |

Susirinkimas baigtas kan. VJ. 
Zakarausko malda. Po’ to vai-į 
šino kavute su skaniais pyrage^ 
liais. Dalyvavo. pėr 30 asmėftų..- 
Visuomet prie prezidiumo stalp 
būna pastatytos - valstybinė /ir 
tautinė vėliavos? ' : ,.?J?

Darnus sutarimas daro malė-, 
nu įspūdį. Bus įvairūs parengį- 
mai,' kuriuose prašė dalyvauti 
Paseki! spaudą. K. P.į.

kiekvienas '; skai
Yno projekta^pušlapį, kuris ,^ų->- 

reikalais ir ,yra pats svar
biausias, p ‘išvadas kiekvieni da- 
ryktepatys, ko: verta 'ta ’' visą-

šaulių 'Statuto “Komisija’ 
t Kuomėt Jcai. kurie dabartiniai 

i už įvairius statu?, 
kinius prasižengimus tapo mū- 

: įų saulių aukšto j o teismo pamo
kyti,’ įspėti J,r. netz suspenduoti, 
aiškų .^savaime, kad jiems tas

Aleksas Ambrose,
;.\ .'•.•>■; V - . -‘ • W* i- , ? -

•j A;Š - v

/Z-;
: paruošei /šia^įrke įir ?is§pąušdii^/gefiayšią

’■ > u(iSfe^ Išmėtai)? T
■♦* * - ‘ ,- - , f * y*’ '•£.-■* . *A-, . r ,
• ' ■ .; . _ ...

<■ < ’ '■ \\ ?<.■ 7; ■ > > p> .

Minkšti viršeliai. . < , Kaina $15
• ’ • " ■ ■. * . i - - -• . « -* ’ 1 *

’ "■' :' Persiuntimas — $1. "T 1
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

r ’ • j .

MARIJA NORE

TeL 925-2737
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2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ Tel 925-2787
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50 metų studijavęs, taip

■M MtFESTTNGAl SPILDGMI BXC^*TAI • F AKRU MAT 8AJU 
DUMYNAI » KOSMiTfULOS RSKMKNY8

Atdara, šiokiadieniais nno

a ITUTIIJRAN. L..3-

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo tiską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti. .•.į. - \

Raina $25. Kieti viršeliai Paltas $2. '*r‘ J1 ' ’ ' w 4V f' ■ 4 • J

'- -cr" NAUJIENOS '■•■■
//? ; 1730 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

• garbės teismas pasidarė kaip 
krislas jų akys^, kurį rėikėtų 
žūtbūt kaip nors pašalinti. Ne- 

į įstengdami tą garbės teismą pa- 
* šalinti' per visuotinius ‘suvažia- 
vmus (1979 metais), nelegalioje 
“konferencijoje” (1981. III. 22 

rd.) ir net valstybiniame teisme, 
kuris dar ir dabar eina, jie griė- 
bėsi dar vienos suktybės — me
lo ir apgaulės būdu įkalbėti šau
lius. kad .mums tų teismų iš vi
so nereikia,nes jų girdi.ųebuvo ir 
Nepr. Lietuvos Šaulių Sąjungo
je, jų neturi ir amerikiečių or
ganizacijos ir 11. Savaime žino
ma, kad apie mūšų didžiąsias 
lietuviškas organizacijas, kurios 

i visos turi savo garbės teismus, 
k. t. Liet. Skautų S-ga, Ram’ovė- 
nai, daktarai, sportininkai, Ben
druomenė, SLA ir daugel kitų, 
jie visai neminėjo, nes tai ga
dintų jų planus.

1 Kad ir ne visai lėgaliais bū- 
! dais, jie sulindo į-šiaip garbingą 

“LŠST Statuto. Papildymo ir Pa 
keitimo Komisiją”, kuri priva- 

I lėtų susidėti ne iš kokių žulikų 
ar asmeniškos garbės trokštan- 

■ ( čių diktatorėlių, bet iš tikrai 
garbingų- asmenų, ir to Statuto 

‘ 1 Komsijos .vardu, primaišius me
lagingu . tvirtinimų ir. nu
tylėjus' bei iškreipus teisingas 
aplinkybes, bando prastumti 
“naują^ ir pagerintą”, šaulių sta
tutą. Tas senas. LŠST Statutas, 
kuris, šaulių tjariams ir narėms 
buvo geras per-23 išeivijos me
tus, pasidarė ■ tiems^savivaliauti 
mėgstantiems vadeivoms blogas 
dėl -to, kad^ dabartinis Statutas 
suteikia? garbės teismams teisę, 
bausti ar teisti nė tik tuos pa-' 
prastus, eilinius šaulius ar šau
les, bet ir visus kitus, kad. ir 
aukščiausius’pareigūnus. Kad to 
nebūtų, toji “Komisija” surašė 
atatinkama “Projektą” ir dar 
pereitą rudenį lapkr. IĮ d. jį pa- 
platino visų ■' š. dalinių tarpe, 
matyti, tikėdami, kad dalinių va 

‘ dbvai melo ir klaidinimų nėpa- 
stėbėš; G. jej? kuris ;:Įr; ką: paste
bėtų, daugiausia. tokie vadovai 
žino,‘kad: rei.ldą laikytį savo'lie
žuvį už dantų, nes kitaįp ,ir mę- 

’ daliai, ir ordęnžti į tokį dalinį iš- 
i karto sustotų byrėti. O tiems 
J žemesniems laipsniams — tiefns 
• eiliniams šauliams ir - Šaulėms— f* -r.. ■ Ą,;- , ’ _ ■ .

;tąs i9;/viso neprivalo į rūpėti'^ nes 
iiė,‘'‘projektai?’? ne j?ęmšu rašo-/ 
^-tęciėr ^ęrfaū, kad-jięjis ’Wso- 
apie įtar nežinptų£' ką/Va^elvos 
savo tarpe :4dįafinąja, tTąipėsĮi-

? ritv^ki^Airainjai

gavo dėl to suktai ir klaidinan
čiai surašyto ‘‘projekto”,, buvo 
mūsų jūrų šaulių pirmos kuo
pos išeivijoje įsteigėjas ir jūrų 
Šaulių veiklos išeivijoje atgai-s 
yintojas Myk. Maksvytis Jis 
dėl visų tų nesąmonių tame 

' “projekte” surašė gana platų
raštą ir 1981 m. Xi. 3Q d. išsiun
tinėjo visiems “Statuto Komisi
jos” nariams šiuos savo pasisa
kymus ir pastabas dėl visų ne
tikslumų- Žinodamas tų vadei
vų taktiką, kad jie užkiš jo raš
tus į gilius pastalčius ir nerea
guos. M Maksvytis visas tas sa
vo pastabas platino ir visų Lš- 
ST Centro Valdybos narių tar
pe, kad vėliau nė vienam nebū
tų galimybės pasiteisinti— aš to 

?nežinojau, aš to nepastebėjau.
Be to, jis savo tuos raštus pa- 
platiho ir tarpe kitų dalinių bei 
vadovų. Tada prasidėjo šaulių 
kuopos ir vadovų tarpe plates- 

■ nio pobūdžio reagavimas dėl tų 
. melagingų bei suktų bandymų 
išstumti garbės teismą iš šios są
jungos. Tai visai “Statuto Ko
misijai” ir Centro Valdybai pa
sipylė dėl tų visų sukčiavimų 
laiškai,-rašt,ai ir protestai, kurių 
dali ir aš pa'ts turiu. Tačiau, aš 
pastebėjau iš Įvairių pasikalbė
jimų su savo broliais šiauliaiš ir 
sesėmis, kad beveik retas • kas 
žino, kokie dalykai darosi mūsų 
Sąjungoje. Tad? kaip, ar ir man 
dar reikėjo rašyti raštus', tai 
“Komisijai”? Ar tam juos man 
rašyti, kad jie mano raštus - irgi 
kištų į gilius pastalčius, o na
riai ir narės būtų ir> toliau laiko
mi nežinioje. Žinodamas spaus
dinto žodžio svarbą ir plačios in- 

' formacijos reikšmę, pasiryžau 
, per spaudą mūsų narius ir nares 
kuo tiksliau painformuoti, o ta
da jie žinos,kaip pasisakyti, už ką 
balsuoti ir ką rinkti. Ar tai yra 
šmiežtas, šaulių vienybės grio- 

’ virrias, ardymas ir Šaulių S-gos 
juodinimas? . Žinoma, kad ne, 
nes tai jau yra atlikę tie visokie 
prisiplakę vadeivos, todėl jų 
melagysčių ir klaidinimų bei kt. 
juodų.-1 dahbelių iškėlimas yra 
mūsų S-gos gebėjimas, ir apsi
valomas . •' • •' >" ' ./ ■ '',

(Bus daugiau)

Sensacinės apysakos “Peyton 
Place"”, krnrią parašė Grace. Me- 
talibūs,- išspausdinta T0?mili jonų 
eįzęrąpĮjorių.;' A . - £

Antroje vietoje stovi • “Gone 
with.' thėiAV'fnd” Į 'kurios .ąlįtorė 
■ypa.' Margaret? ’Mifėhėl, ; .kūrins

jungoje/ kuris:atitinkanti ręą<>j^
““~■-'. '. ■ , »-———T— .~T-. ■ ■■ ‘j ~ . ■ .. . ■ . . . ■ ■ _ _

'Ll'i'ERATCliA^’ 'lietuvių Hfėįatfetss; .meno >fr moksle 
T1954 m. metraštis. Jame yra. vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jbniko, V. Slanko^, 

. J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bed studijos, fliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K, Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, Ą. Rūkitelės ir A. Varno 
kūrybos poveikšlais. 365 push knyga kainuoja tik B3, ’

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
tventes bei jų istorijų ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu rtilinmi ir surinktais duomenimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusl.r kainuoja IX-

• VleNIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūkę aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas.. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už J3. 4

• Lllci'UVllKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaiauske 
įdomiai paralyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymai jdomūs kiekvienam 
Hetuviut Leidinys nimrtruotM nudtftraSsūĄ'pabaigoje duodama 
vitovariffių pavadinimai Ir jų vertinfriJ voHeBų kalbą. Labui 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

> KA LAUMfS L1M®, rąžyto jos Petronėlės Orintaltės atd* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-< 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. - • -vf

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprM- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik B< 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po@< 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja td.

-» SATYRINIS NUYKETS, SL Zcsženko Kryba, 1. Vairine
X* t. -'.-.'-.-s FS.

■ KOTfi-4 f sąnstnc-ž Joijlcnc*--, 17^ So.
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LA^aaistikos katedros reikalu

PLB valdyba tvirtina, kad ji 1978 m. Toronte įvyku- 
šiame suvažiavime buvo įpareigotą steigti Lituanistikos 
katedrą. Tikrumoje, niekas jos ten nęįpąreigojo, o ga’ 
tik buvo iškelta tekia mintis diskusijoms. Po ilgų svąr?- 
tymų ir pasisakymų spaudoje už ir prieš, buvo prieita 
prie nuomonės, kad šis sumanymas dabartinėmis sąly 
gomis nėra realus: reikiamas sumas gal ir būtų galim? 
surinkti, bet iš kur gausi tos srities profesorius ir litųą- 

Z nistika besidominčius studentus? Mintis gera, tik ma 
t žiausiai 20 metų pavėluota. Tada dar turėjome profeso- 
■ rių, c ir studentai lituanistika domėjosi.

" h A-?. ■ ; t- ■
' Kabodama realiai apgalvotų samprotavimų ir pa

tarimų, PLB vadovybė ;yis 'dar tebeskraidė padebesiais 
ir nu 'prendė tokią katedrą steigti. 1981.XI.20 d. PLB at
stovai parirašė su Illinois Universiteto Chicagoie vado
vybe . su^ar'į, pagal kurią lietuviai turės. sudėti “tik”

•3 dolerių, po 100 tūkst. kasmet. Iki šiol jau gauta 
naužadėjimų 30.000 dol. sumai. Pats universite- 

r’ridė? su 150 tūkst. dolerių.- Lietuviams surinkus

bendro lietuvių tauta turi su slavais? Nebent .tik Ui, 
jog per amžius turėjo su jais kariauti, kęsti šimtmetį uz 
trukusią okupaciją, o ir dabar mūsų tėvynė yra slavų 
(rusų) pavergta. Stebėtina, kad mūsų mokslp vyrai to 
nesupranta ir nerodo noro su ta vis plačiau pasireiškian
čia tendencija (sutapatinimo lietuvių su slavais) kovoti. 
Jei mūsų tauta yra slavų pavergta, tai dąr nereiškia, Kad 
mes jau esame slavai. Reikia stebėtis, jog mūsų “bajori
jos” atstovai šiai slavistikos idėjai nepasipriešino, juk 
čia jie galėjo panaudoti savo ‘‘liberum veto”. Atseit, PLB . 
vadovai čia turėjo puikią progą pasakyti savo griežtą NE, 
bet jie to nepadarė. Sąmoningai ar ne, bet klaida jau yrą 
padaryta, sutartis pasirašyta, ir sunku bus ją pakeisti.

Kitąs, taip pat labai svarbus, tai lituanistiką studi
juojančių studentų skaičiaus klausimas- Lituanistikos

if —-

«f T’A^* ..«* /■?*-*■ *

- L- į. i&Asl' ....„, .J

1931 metaik Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė.

dalykus buvo bandyta prieš daugelį metų dėstyti Čhica- . 
gos universitete, prieą keletą metų ir vėl bandyta, bet 
visi tie bandymai sunyko, nedavė vaisių. Buvo pradėta 
dėstyti ir tame pačiame Circle Campus, bet įr ęią ši ii 
esmės remtina iniciatyva po kelių metų sunyko, nes neat
sirado pakankamo studentų skaičiaus. Turėta problemų 
ir su pakankamo pajėgumo dėstytojų suradimu.

Nors šioje PLB pasirašytoje Lituanistikos katedros 
sutartyje yrą pabrėžtą, kad bus dėstoma neatsižvelgiant 
į studentų skaičių, bet tai klausimo neišsprendžia. Ąpąip’ 
tol, sukelia tik abejonių, ar iš viso buvo racionalu pasi
žadėti sukelti tokią didelę sumą pilnai neapgalvotam rei
kalui. Negi bus dėstoma tuščioms sienoms?

PLB vadovybei iškėlus Lituanistinės katedros stei
gimo mintį, visuomenėje buvo kilę abejonių ne vien dėl 
dudentų, bet ir dėl tos sritįes profesorių trūkumo, nes 
pajėgesnių neturime, nepri^iąuginome. Skeptikai nėt prą- 
iėio įtarinėti, ar tik. Pąs. Lięt. Bendruomenės dabartiniai 
vadovai, kurie kiekviena proga skatina “kultūrinį bend
radarbiavimą ir- tiltų su kraštų statybą”, nesiruošia 
kviesti profesorius iš okupuotos Lietuvos? Pasirodo, kad 
Loms skeptikų mintims yra labai realus pagrindas, štąį 
pokalbyje su kun. J. Vaišniu,-žurnalistas V. Kasniūnąs 
klausia:' •>'

V;. K.: (4 .) Kai kąs bijo, kad toji katedra gali 
.pasidaryti tnųd^iuvusia Šaka, nes, juk ir kamienas,' 
ne per stipriausias: trūksta profesorių, trūksta stu-. 
dentu. :'• - ■■ ■■ •’) v r ' !. '• ■ ; *- ; t i :■

J. V.: Tai jautrus ir kontrovęrginįs-. klausimas.
Vieni triumfuoja, kad pagaliau katedra’ steigiama, 
kiti į tai labai skeptiškai žiūri. Mano nuomone, čia 
yra trys sunkiai išsprendžiamos problemos:’finansai, 
profesoriai, studentai. Gąl tą nęįnąĘą sumą- ir pasi
seks sukrapštyti, jeigu atsiras vienas lotas Rambes
nis mecenatas, bęt kur gaųsimę Įįtųąnįsįų .profesor 
rių? Nebent iš Lietuvos pąrsikviestųme. O. ar .atsiras 
bent vienas idealistas studentas, kuris pagrindine 
šaka pasirinks lietuvių kalbą ir iš jos darys dėkto- 
ratą? (...) (Draugas’, 1982 m. kovo 2d’.)

Of 
-^1- - 

" ri
D'^mus 200 tūkst. dol., universitetas pradės ieškoti profe- 
i'rtrns 0 pasiekus SCO tūkst., katedra pradės veikti. Nu
matoma, kad tai bus 1984-85 mokslo metais.

PLB išleistame, anglų ir lietuvių kalbomis sąlankė- 
lyje “Lituanistikos katedra Illinois universitete Chica
goie” yra pažymėta, kad katedros steigimo mintį parėmė 
Kanados LB ii’ Lietuvių Fondas. Kiek yra žinoma, Lie
tuvių Fondo metiniame susirinkime, įvykusiame 1981.V.2 
Chicagoje, buvo įsakmiai pabrėžta, kad LF nuo bet kokių 
tuo reikalu finansinių įsipareigojimų atsiriboja, Lėšų 
sutelkimui. PLB Įsteigė dar vieną fondą, pavadintą 
PLB Fondu.

Lietuviai, kurių tiek daug gyvena Ilinojaus valstijos 
ribose, ir kurie yra žymiai prisidėję prie Amerikos ger
būvio, privalėto reikalauti, kad tokia katedra būtų stei
giama valstijos lėšomis.

Labai apgailėtina, kad pasižadėdama pati sukelti 
tokią dide'ę pinigų sumą, PLB vadovybė neapsižiūrėjo ’ profesorius. Kaip galima iš viso su tokia mintimi sutikti! 
ir sutiko, jog Lituanistikos katedra veiks SLAVISTIKOS Tik naiviausias lietuvis nesupras,’ kad toks’ iš Sovietijos 
(Slavu) kalbų ir literatūros) FAKULTETO rėmuose! Ką atsikviestas profesorius turės atlikti ir kitas Į£GB jam

Kaip matome, jau ir jėzuitas kum J. Vaišnyg puose
lėja mintį, jog gali tekti kviesti profesorius iš Lietuvos 
(nesako, kad okupuotos), čia ir iškyla labai ambicingu 
PLB vadų neapgalvoto žingsnio tragizmas pačioje savo 
pilnumoje. Ar ne gana lietuviškai išeivijai vienos gėdos, 
PLB vadams pasamdžius privačią bendrovę Lietuvai iš 
vergijos vaduoti? Mums būtų dar viena, tik jau žymiai 
didesnė gėda, jei tektų okupanto prašyti, kad atsiųstų ir

XNDRIUS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija
(Tęsinys)

j-IETIES SLĖNIS ĮDOMUS?
; keliautojų, taip ir man

L ies Slėnis, sprendžiant iš jo
, yra ne tik karščiausia ir žemiausia.

at-

mus kalnus ar į patį Slėnį.
Bene keisčiausia Mirties -Slėnio vieta yra 

Racetrack Valley (Lenktynių Slėnis), kur išdžiū
vusio ežero purviname paviršiuje juda uolos. 
Taip, jos juda! Nes palieka už savęs slinkimo' 
pėdsakus, nors daugelis jų sveria net iki 600 sva
rų. Kas metai atsiranda naujų Įdomiausia

rcd\ 
pavad 
sritis, be ir pati nuobodžiausia, panašiai kaip Ne- 
vados didžiuliai plotai. Bet apsilankęs pirmą kar
tą nustebau, suradęs tiek daug grožio ir labai 
įdomių vietų! Čia yra ne tik žmogaus sukurtų ir 
apleistų pėsakų ar griuvėsių, bet ir pačios gamtos 
pagimdytų' puikių vaizdų, keistų uolų ir žemės 
formacijų ir spalvingų, įdomių bei moksliniu po
žiūriu neįkainojamų objektų.

Įdomiausios gamtinės vietos yra jau ininėta- 
sis Badwater; Artist’s Palette, kur oksidacijos 
dėka uolose gavosi sluoksniai visų vaivorykštės 
spalvų, ypač vėlyvesnėmis popiečio valandomis 
gražiai apšviečiami per visą vienos krypties siau
rą kelią tarpe uolų; Gamtinis Tiltas per buvusio 
tunelio dugną, akmenimis nusėtą; Dantės Vaiz
das, su puikiu vaizdu į slėnį nuo aukšto kalno 
.icc Badwater bala; Smelte Kopos, pačiame riėnio 
centre. primonančio® musų Nidą; keistas Dėvti’s 
Golf Coui -esu Iruskus kupstais; Zabriskie Point, 
siuvusio ežero x In uotas ir spalvingas dugnas, 
daug j\ torių slen į. aukštumų su vaizdais i toli-

nas” žiūrovams uoloąe.
Iš žmogaus padarytų žymesnių vietų Mirties. 

Slėnyje yra Charcoal KUns (anglių^ krųąnyą), 
Įvairių pastatų griuvėsiai, kasyklų liekanos ir net 
ištisi išmirę (ghost) miesteliai. Naujesniąie lai
kais pastatyta Scotty’s Castle, lankytojams mu
ziejus (Visitor Center Museum) ir Borax Mu
seum, abudu Furnace Creek vietyyėję, esančioje 
pačiame Slėnio centre. Čia yra ir restoranas, mo
telis ir gaunama įvairi informacija.

hforint išsamiau apžiūrėti Mirties Slėnio įdo
mybes, tenka kur nors apsinakvoti q? metodiškai 
tyrinėti atskiras vietas pagąl nustatytą planą. Ne 
yisut įmanoma įvažiuoti keleiviniais automobi
liais, todėl iš anksto patartina suorganizuoti ar
ba ekskursijoms vadovus arba atskiru dšypo nuo
mavimą. Be Lone Pine miestelte; nakvynių už 
Mirties Slėnio ribų galima gauti, pvz., Ląs Vegas 
arba ir mažesniuose Kalifornijos ir Nevarios 
miesteliuose. Nakvynių galima gauti ir pačiame 
Mirties Slėny, tik reikia jas iš anksto telefonu 
užsisakyti.

Daug kas derina kelionę į Mirties Slėnį su

ĄįJT. PLESKYS

SANTAROS-ŠVIESOS SLMPOZIUMAS
IR RĮSIKŽSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ

rašant straipsnius į “Naujie
nas’’'ir “Draugą”. Aš visus dr. 
T. Adorravįčiaus straipsnius su 
idemurnu perskaitau ir kitiems 
patariu juos skaityti.

Jaunuoliai, būdami pačiame 
savo stiprume, savo sveikata be 
ve k nesirūpinu jie mano, ’ kad 
amžinai tokie sveiki pąsililęs, dėl 
to ir mediciniškus patąrmus ma
žai teskaito. Jaunystelė -r- kyai- 

* 1 y$ “ėlė? taip sako seniej i • - .C - *
< % 'ne ’. A . y- ‘ 

Moderatorius p. M. Drungą:’.

: tąi svarbi' t^ma, kuri bus pallet 

Drauge” rė.an kelis kartus rei^/^^1
ts tikrųjų- nomoš yra sjęk tiek 
pasikeitusios, ir labai sva.rbų.' -tai 
išmokti. Prašau ^«iiaų . (Reka
šiau), ,

Rekašius: “Map r'ėikętų,.’ tur 
būt, porą žodžių pasakyti, ko'iš 
mūsų taško mes pasigendame 
“Akiračiuose”, ko trūksta? Tai 
tur būti, kad mums pradeda la
bai . ąrnarkiai .įnikti, rądikąlųteo. 
rPą§oje prądžfoje.'į^Altira^ąi?* 

’lietuviu jšeivjos ' plotme, buvd- 
radikalūs, kadangi pastatė vie
ną ar porą klausimų, taip sa
kant. ant peilio ašmenų kitaip_ 
negu buvo įprasta apie tuos da
lykus kalbėti.' Vienas ti&s’ kl^f-' 

;? ant

(Tęsinys)

Mpde|r‘d’ius p. M. Dranga: 
“Klausimas būtų toks, kadangi 
čia kalbėjusieji patys yra redak 
toriai ir net spaudos bepdradar- 
bial, k° jŪsų laiki-aščiūi trūksta 
iki pąkęnčiamos tobulybės ir 
kaip šitą trūkumą pašalinti?”

P-lė G- Remeikytė, skaityda
ma is rašto, tarp kitko taip sa
ko: “Kai skyriaus (laikraščio) 
reikalingumas • išnyksta, reikia
■eisti ir skyriui nšnykti.Kuo grei ■ 
čiaii palaidočiau skvriu “Kelas į ...T_ ,, - , ... . „ • .. ., .' T 'p “Kalbos kultūra yra. nepaprąs--yęrkatą , ųęsųis įkyriausias. Ir j ... , .. . , , > -X.-
toį aš žinau, ’ nes dirbdama A . . -. , ,. r , .■ ,
grange- rtan kelis kartus rei- iltskrai k!*a ™rs bęt 

kėjo korektūras jo daryti ir man
- buvo baisiai įkyru. Ten rašoma 
nė tik a^ie sveikatą ar ligos, 
kiek ąpie vargšus tėvus, blogus 
vaikus.’-ir mažėjanti patriotiz- 

frn?į. Įr tai yra ^Kėlias į svėika-’ 
tą” skyriuje. Naujieji - skaityto
jai tokio skyriaus nepakęs. Taip, 
kaip riepak^s*1 anksčiau? minėtų 
asmeninių *žinučių.Be to'Jtikslias 
medicinos žinias ras angliškuo
se leidiniuose; Taip pat manau, \ 
kad moterų skyrius’arba, išnyks, 
arba drastiškai pasikeis, prisi
taikydamas prie” vadinamos' ci
tatoje “Nauja? moters”.

’ pagyvenusieji - vyrėsĮįėji. Hę-■ 
tuviai skaitytojai tą “Kelias įj simas, žinoma-, arkliukas, 
sveikatą” skyrių mėgsta, su aty- kurio mes ilgą laiką jojome,-tai 
da perskaito, net jpįikarpąs pa buvo ryšys -su Lietuva. Pradė- 
silięka ir tQ skyriaus redaktorių, jome kdlbėti visai-' • kitaip 
gerbiamą medicinos df.; Joną 
Adomavičių gerbia ir labai pa
lankiai vertina, ne vien už jo 
naudingus medicininius patari- 
miisTf‘šiaip pamokymus, bet’‘ir; 
už jo didelį pasišventimą ir 
darbštuma. bendradarbiaujant 
mūsų spaudoje, kas savaitę pa-

klausimu, bet jau dabar" daug 
kas taif> kalba, ir jau dabar yra 
žmonių, kurie tuo klausimi pa
sisako radikaliau -ūž“Akiračius”, 

"ir mes jaučiam, kad męs -pasi
darėm perdaug vsiėnis .priimti
ni. Žinote, prieš 12-metų, buvo 
taip, maždaug lygiai; drba labai

'.J- i -------------- r    ■ 1 —■ >.—■ ■■■■■■! IJHĮ.
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paskirtas užduotis. . .
Toks lengvabūdiškai neapgalvotas PLB švaistytasis 

pinigais (kasmet po 100,000 dol. Hannaford bendrovei ir 
po 100,000 dol. Lituanistikos katedrai), realiai neišstu
dijavus dalykų esmės, verčia lietuvių visuomenę rimtai 
susirūpinti, kur tie vadai bandų mus vesti ir kur nuves;

Las Vegas (Nevadoje) miesto lankymu. Nors Las 
Vęgas yra žymiai toliau nuo Mirties Slėnio, ribų, 
bet apsimoka kai kada dienomis tyrinėti šią įdo
mią dykynę, b vėlyvais vakarais bandyti laimę 
lošimuose kurtom^ kąuliukiais arba su ‘‘viena
rankiu bandŪų”- Yrą žmonių, jei ne kasmet, tai 
ręęUų praleidžiančių atostogų savaitę kitą Mir- 
ties Slėnyje. Kam įdomu, štai užsakymams ir in
formacijoms ’ -

Mirties Slėnio aprašymu galiu patarti paskaityti 
rųąpo rašinį “Mirties Slėnis”, dienraštyje ^Nau
jienos*’, tarp 1976 m. gruodžio 21 d. ir 1977 m. 
sausio 4 d. (10 atkarpų).

• KITOS MODAVĘ DYKUMOS VIETOytS
Ęaų> jau minėjau, Mojave dykuma nesųdąrę 

didelio fsptMžio, keliaujant per ją moderniaisiais 
g^tkeli^js. jloje jąų spsitvėrėjįidoki žmophįęrve- 
nąmieji centrai, kąip Barttew. Needles. BJythe, 
Sfojąye, Lancaster, PalmdąJe^ Vietom1,!e ijuciti 
Daug kur (jį’kųųĮO^ plotai paversti derlinga žeme. 
California City bųY^'vięn.ųlįėtu dirbtinė namų ir 
sklypų pirkimų vieta. Tačiau verslininkai ijssu- 
kėlė ėusidomėjihio visuomenėje.

Prie Barstow yra sukomercintas vadinama
sis Ghost Town Calico. Prieš 90 metų čia gyveno 
net apie 3800 gyventojų, bet sidabro karštligei 
praėjus, visį gyventojai išsiskirstė. Kurį laiką bu
vęs visiškai negyvenamas, miestelis buvo nupirk-

is: D^ath Valley National 
ją 92.328. Telefonas (nrinoka-

' patinka, arbą labai nepatinka. 
Ir dąb;ir pradedame jaustų kad 
jau visiems perdaug patinkame, 
ir tai.jau reiškia blųgai, tai reiš
kia sustabarėjimą, reiškia nebe- 
sugebėjmą, vėl Į gyvenimą, da
lykus pažiūrėti iš radikalesnio 
raško."

Trumpai "pertrauksiu p. Re
kašiaus kalbą dėl bendravimo 
su bkup. Lietuva. Radikaliau už 
“Akiračius” gal pasisako tik Lie 

‘tuvių. . Bendriipmenės vadbvaĮ 
liūne bendraviiną $u,. Maskvos 
statytiniais. laiko ir skaito per..- 

f4rayįjnu su tautą, su. tąvtos .ka
mienų.' Tautą ff tautos kamie- 

,hąs .yra Vienas, dalykas, oi Mįsnkr 
tyą£•'tj&rjaį įr-okupąntb. bernai, 
.ką41ir;fi^UYiai' iria/ k)tas 
' dalykąs, . festąriejL' .-dažniapsiai 
)již. saldžios kdses' /blįūpią Llkątp 
RiblūUs- Ezavas. pądąvė pinnįę- 
rr.ystės. teises) ; yrą pąršjdąvę 
okupantui, žiūri, tik sayd asme
ninės naudos, ; visai nebodami 
uetuvių tautos' reikalų. Ir rtere-

tai -§S: savo-. timttečitys _■ ąTgįasj 
žąurfaty kąjų tiktyš rašąs? Tėi 
paliudiją Eleną Jučaitė >sayo kpy

Jobas Kpąiveftsš.W<f' knygoje.

■>’•’. Tuos.UetertU ^tilėtiią ]k> 
tyrius, ItŲne'^ięžUi.skiiią 
tos- kamienąStyo-J; parskiavėįių

k:ttospaju<>ri^nL^SA--aFdais,'-ko

• a^ebt^..X ■' C: y

r^lį^ajfū.^kyį.

ągentąi..ėsi

Vatikane, ię a taip
pat Ir 'list ^uri’os.e. l^tu viį| argą-: 
nizacijoše, kurios reiškias; skąb 
(Tymo darbe., Į kurdam i,’ paraleles 
organizacijas. < . ' z ' . ’

(Bu? daugiau) :

. —, Argejitinos; vj-riąusybė: 
tiko.kasti gilias duobes Pa. ta ge
nijus srityje/- kur būtų gaHjna 
pakasti atomines atmatas.

tas Knotts šeimos, kuri Buena Park mieste, ne
toli Los Angeles, turi įsirengusi pasiliiįksnunimų 
parką, nuo tada Čąlico pagyvėjo,.' bet tikrosios 
nuotaikos jau nebėra: miestelis gyvas, prekyba 
klesti.., Pats Barstmy išaugo beveik iki 18,000 
gyventojų miesto, bet nieko, ypatingo jame nėra, 
daugiausia gyventojai verčiasi pakelės prekyba 
arba mažais ūkiais ir galvijų auginimu. '

žemiau Needles (apie 4100 gyv.) skirianti 
Kalifomijps ir Arizonos yąlgtijas kolorado upę 
išsilieja ežerais, kurių vienas, Havasu ežeras, 
taip pat pradėtas kbmercinti ir prieš keleris me
tus čia prasidėjo namų statybos ir Sklypų parda
vimo vajus, kuris nelabai sekasi. Persikėlus per 
upę į Arizoną ir keliaujant 95 keliu visiškai kan 
riuoju Colorado upės krantu ir pro Lake Havasu, 
pąsįekiaętą Parker pate (užtvankaJ, iš kur pra
vestas akvednktas iki pat Uę

Lakę Havasu miestely verslininkai nupirko 
ir atsigabertę atstatė Londone (Anįijojė) ;tilt$ 
kurio konstrukcija tęsėsi apie>4 metus ir kainav£ 
.riri $7,500,000. Dabar tai yra gausiai turistų Sa
koma vieta Arizondjft. ‘ ' >. : , f

• * ’ .*■ ‘ k » . * ’ -te -

(Būš daugiau)
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PĄTS SKAITYK IR tyTU$ PAfcAGjtek 
skaityti ojcnraSti 'tatritehibs"

I — Naujimoc CbicAgrv <fl

%25c5%25beinu%25c4%258di%25c5%25b3.Be


I LATIXmrVn.1 niREKTORII'S

STASUKAITISCHARL
/eSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Tel. 226-1344
I

I

Vasaris (medžio raižinys)

Vladas Pūtvis

* DR. THOMAS NOGUCHI 
TEBEINA PAREIGAS

I

Lietuviu Pensininku S-gos 
metinis susirinkimas įvyks kovo 24 d., i 
Lrecaaieni, 2 vai. popiet Saunų Na
muose, z-±17 W. 43-eia gatve. įsus ren
kama nauja vaidyoa ir revizijos Ko
misija. Nariai, Kur^e dar nesumoK.ejo 
nario moKescio uz 1361 metus, pia- i 
šonu suioKeu. mėsingu atveju nega
les dalyvauti rmKimuose. Vaiayod Į

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

tokiu adresu: 
Naujienos, 1733 S. Halsted St, Chicago, IL 6060b

DLL PAUL V. DAUGIS
• YDYTQ4AA UL SUSIKINKIAIU

VaLaJ€DO& 3 įj U&rbo dicQflfflK if

DR. A. B. GLEVECKAS 
UlUJIWAi IK UrtlKUKUAX 

5i>£GlALYB£; AKIŲ L1QOS

3902 West l03ra Street

v jLumacto pa&u suaitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
UjJ^. — VAW1V LrXUXlUJAS 

4ouu Vy . LU<uU OLreei 
Oak L>awn, ul 

Uu. id. 4Ao-ddaO
V aunuos pagal susimi imą

Magdalena Stankūnienė

LOS ANGELES, Cal. — Los Į VLADAS PCTVIS 
Angeles komisionieriai buvo la- j 
bai nepatenkinti dr. Thomas Į 
Noguchi einamomis pareigomis.
Jie pareiškė, kad jis netiksliai 
paskelbia žinias pranešant apie 
mirties priežastis, mėgsta sen
sacijas ir dažnai nepasirodo sa-

DK.-ICKAINK vo ištaigoje.
j Noguchi paprąšė, kad prisie
kusiųjų teismas . ištirtų visą jo 
vadovaujamą įstaigą, ir nurody
tų faktus, o ne kad kaitintų be 
pagrinde;. Prisiekusiųjų teismas 
ištyrė reikalą, nustatė faktus ir 
pripažino; ,kad dr. Noguchi są
žiningai eina savo pareigas, nors 
kartais jo būdas kitiems gali 
atrodyti kiek nerimtas. Nuodug
niai ištyrinėję' daktaro veikią, 
galės įsitikinti, kad jis savo pa
reigas gerai atlieka ir kad ko- 
misionierių primesti kaltinimai 
yra be jokio pagrindo.

urivmt įkiši as
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- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

O(J2O I ,HiX I KAI. AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

L'eL (»13) 321-4200

— Jei man neigiamai 
kyši, niekad jau jokios moters 
nepamylėsiu.

— O jei aš atsakysiu teigia
mai, tuomet, vadinasi, ir kitas 
mylėsi.

Sunku aprašyti, kas pasidarė 
Atšoko nuo mūsų visi dvarinin
kai, kaip nuo užkrėstųjų kokia 
bjauria liga. Pasidarė' nepadoru j 
su mumis pasipažinti. Trūko ry- į 
šiai su giminėmis, kaimynas,

Likę keli artimiausieji nuolan
kiai gailėjosi mūsų ir stengėsi 
sugrąžinti į protą “nelaiminguo
sius vaikus paklydėlius”. Mūsų 
■jačių tarnautojai juokėsi iš pa
mišusių “jaunųjų ponų” ir jų 
aužytos lietuviškos kalbos. Ki- 
i iš jų įtardavo naujas ponų ža
bangas ir pastangas “įvaryti 
:mones į maištą”.

Gyvenome tuokart Šilo-Pavė
župio dvare, Šaukėnų parapi
joje*

Dar šiandien vargu bau ra- 
4s Lietuvoje daugiau Dievo ap
leistas kampelis , už mūsų nelai
mingąją Kaukėnų parapiją. Ką 
bekalbėti anais laikais! Beveik
us sodžių.Vieni dvarai.Pora sulen 
’’ėjusių bajoriškų “akalicų”. Tik 
)onaf ir su vergė j ę, sulenkėję jų 
tamsūs taniai, t Menkos trobe-

- laitės giriose. °Tai buvo mūstr 
j busimoji, dirva?
t 
I

PERKRAUSTYMA1

M U K 1N G 
Leidimai — Pilna apdxau& 

ŽEMA KAINA
Fnimam Masier Uh&rgt 

ir Y15A Korteles.
L K. 8EKENAX l«L 925-806^
— ................ ■ —

e

Apdraustas per kraustymas 
isjviLrig atstu m y. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 37M996

Nuo

1914 metu
B ■ T t 1T ii

Midland savings črptar 
nauja, taupymo u. 
paskolą reikalus visos mū
są apylinkės. Dėkojame 

x Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi ii 
atejtvie.

Sąskaitas apdraw^toy 
iki SI 00,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. JL 6062'.

T«» 925-7400
8929 SO. MARIEM avė, 

B ridge view, IL 4045‘
TeL 598-9400

M
SOPHIE BARČUS
1ADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalienials 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Da u km 
TeUU 778-1543

7159 $©. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Lietuvos Aidai” 
kAlt BRXZfcirdflYTt 

Prosr«mo» v«di|a

Kasdien nuo pirmadienio fid penk
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos S WCEV stoties, 
banga ICO AM.

2646 W. 71st Street -

Chicago, DGimms 60629 
Tctaf. 778-5374

■>

Jį

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

SOME CHICAGO MOTOR CLUB UPS OH

EXPRESSWAY RR/Y/W&

1

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tel. 927-1741 — 1742Jis smarkiai varė literatūros 

i platinimą ir tarp kitų patarimų 
pakišo mums mintį statyti lite
ratūrą iš Tilžės į Šiaulius.

Atsimenu, kai jis vieną kartą 
įvedė mane į savo literatūros 
sahdėlį. Kūo neapmiriau, bai
mės suimtas: .pačiame miesto 
viduryje svirnelio kamaraitė 
kimšte prikimšta draudžiamųjų* 
spaudinių. Nuo to laiko pasiju
tom jau draugų rikiuotėje. Pa- 
sijutom atradę tikrąją tėvynę ir 
gavę iš jos pirmąją dovaną.

P atkutinai įvedė mus į idėji- , 
nę broliją ir apdalijo uždavi
niais Povilas Višinskis.

DiddžiuOjamės galį jį pava
dinti mūsų netarpišku vadu. 
Nors jis netarpiškai nenešiojo 
knygų ant nugaros per sieną, 
bet, dirbdamas kitus darbus, bū 
vo uolus ir literatūros platini
mo organizatorius, daugiausia 
pačioje Šiaulių apylinkėje.

Daug kartų stengausi atspėti, 
kur yra to dvasios gąlūno jėgos 
paslaptis. Jei -būtų liepęs kam 

'šokti Į ugnį, tur būt, būtų pa
klausyta. Ir išties: jo įtakoje ei
ta į ugnį, kad ir netiesiogine to 
žodžio prasme. Jo patarimai, 
duodami švelniu, ramiu balsu, 
pasižymėdavo nepaprastu taktu 
ir būdavo kaip įsakymai. Nepa
prastai skaisti Povilo siela visai 
nepažinojo ambicijos. Jis, rodos, 
nejuto savęs, kaip atskiro as
mens, bet buvo tik tautos sie
los

į
i
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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

dalelė ir jos vardu veikė- 
(Bus daugiau)

I
i 
i

t

16L t Artu • L>I

TeL; LAfayetU *1*3573

TeU YArta 7-1138 Lit*

5 — Naujienos, Chicago, 8, HL Friday, March 19, 1992

aMSULAKSO 
patarnavimai

ptesfc •cp-cub* vaysor 
smafl paoercups Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden sack Of sooon into 
each Freeze unto hrm. 
Makes aboutTO.

BUTKUS - VASA1BS
OLympic z-iOfe

P. J. RIDIKAS
KM Bo. HALSTKD STREET!

' I
<UR1M>

a.OPLYČ1A>
'ĮSOSE MlESTc

□AL r S E.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
. AIKŠTĖS automobiliams pastatyti

Kalnietis, išvažiavo. Pasijutonx 
su žmona vieni du, naujojo gy
venimo Robinzonais. Tačiau 'bu 
vome du jaunį laimingi ir ne
bijojome kovos ir persekioji
mų. Tam buvome pasiruošę.

Ilgainiui, tačiau, ištroškom 
idėjos draugų, šilumos bei pa- 

j -amos. To reikalavo ir darbas: 
J mūsų lietuviškoji propaganda 

labai nesisekė. Mūsų siūlomųjų 
knygų niekas neėmė. Bet kur 
rasi tų dvasios brolių! Jie buvo 
kažkur neapsakomai toli.

Mano žmonos sesuo Viktė, 
tuokart Šiaulių gimnazijos mo
kinė, pranešė, kad esąs Šiauliuo
se gimnazijos mokinys L., susi
pratęs lietuvis..

Nudūmėm su žmona į Šiau
lius susipažinti su'L., bet šį kar- I 
tą tai nepavyko. Jam tur būt 
pasirodė keistas nepažįstamas, 
kuris, nei iš šio, nei iš to prisis- 
oyręs nori suspažinti su juo.Gal 
įtarė mane šnipą esant. Iš tiesų 
taip galėjo panėšėti.

Netrukus po to, mums vėl 
nuvažiavus į Šiaulius, atėjo pas . 

į mus ų viešbutį, nežinau kuriais 
I būdais ap*e mus sttžinojęs, stu- 
• dentas Augustinas Janulaitis. 
I Buyo tai verdanti energiją. Nie- 
I kad nepamiršiu mūsų džiaugs- 

" mofllgai kalbėjome su jūo vifeŠ- i 
bučio kambaryje, kaip geri pa
žįstami. Tur būt, nedaug šį kar- 
fą jis mus suprato, nes dar la- 

' bai menkai kalbėjom lietuviš
kai. Vis dėlto nutarėm palaiky
ti su juo pažintį. Jau turėjom 
idėjos draugą- 0 tai buvo mums 
svarbiausia.

ATITAISAU KLAIDĄ

šaulių S-gos visuotinis suva
žiavimas bus kovo ne 26-27 d., 
bet kovo 27-28 dienomis, Cbica- 
goje, šaulių salėje.

Kool-Aid...On A Stiek
BPAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers'
1 envelope KOOL-AID® Dissolve soft drrr.fc mar and i

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar if water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

VAACE FUNERAL HOME

1424 South 5Uth Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

TeL; 652-5245
lkijų koplyčių laidojimo ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

Ude&foi

-bidets vię 

Direktorių

STEPUKAS L. LACK Ui SU-NUSi
(LACKAW1C*,

klU2>$ bUUTHW EST HIGH YY Al, jr&ioe £11Ub, HL *!V44J

048 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
X319 So. UTUANICA AYR



KAS DAUGIAUSIA RŪPI
prie

sve-

vie

KUR DAR TINKA PIENAS
GALĖJO ILGIAU SIRGTI

DAR APIE BANKETĄ kas

MAŽAI MIEGOJO

INCOME TAX SERVICE

išgąsdinti,

LIUCIJA
WISE

rrr-

82.00

CtXrNW
Sveiks.

P1RKIT3 jAV taupymo bonus

BULGARIJA SIŪLĖSI 
PADĖTI TERORISTAMS

Namai, žaani — Parkai 1—1 
RIAL IfTATl FOB «AL»

turtinau, švelniu, šildančiu, eleganti 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

UPnft uee of (Sswaafw 
to one* i day, after the 
waning mesi, and cut 
axcsssive use of water 
and ^ec^rfcltjc. . .

be a fees

KAIP SENIAU-BUVO KEPA 
MI RŪKYTI KUMPIAI

CHICAGO, EUNOS SO£f
Phcssej YfrjM* 7-7747

Thur.9-8 8«t. >1

Laikrodžiai tr brsagenyĮbfa 
Pardavimas ir Taisymas. ' 
W4 Wasi’ S9fii Statai 
Tat Rlpublte 7-1941

SOUTH BOSTON, MASS.

S.L.A. 3Ū3 kuopos narių susi
rinkimas įvyks kovo 27 d. 7 vai. 
vakare Lietuvių Piliečių klube. 
Visi nariai kviečiami atsilanky-

tau gero

— Naujos balsams skaičiuoti 
mašinos padarė žymiai mažiau 
klaidų, negu senos mašinos.

rjsimpmimą
Dr. A. J. Gussen 

grožis.

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau,atspausdinta. 

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo -XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir ' trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. EL 60629.

F. Ztpolia. A#ent 
t»»ft W.'PStti St 
Iv«r». Park, I1L 
40642, 424-4454

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus;

F. N EDAS, 4059 Archer -Ąvemfe, 
Chicago, HL 60632. fet-YA 7-59S3

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

Sąjungos Garbės Pirmininko 
iškvietimo ir priėmimo 

komitetas

ponas teisėjau.
Iš miego šiupinio neišvirsi

ANTRAME AUKŠTE išnuomojamas 
5 kambarių butas suaugusiems žmo
nėms, Marquette-Parke, šiluma ir 
karštas vanduo. Dienomis skambinti 
iki 12-tos, o vakarais nuo 7-tos va
landos šiuo telefonu:

776-9180

vandeniu, nusausinti. . įt- 
maltais kvepiančiais pipi 
cinamonu ir gvazdike-

RENTING IN GENERAL 
Nuo mos

&AIP SUDAROMI: 
TESTAMENTAI i 

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
‘brmomii

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoj*

REZIDENCINIŲ ’ IR PAJAMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS. " 

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 - 
2951 West 63rd Street

NmmL žemi — Pardavimui 
UAL KSTATI FOR SALI

NEŽINO KAS TEISĖJUI 
PATINKA

. v. Advokatas £

GINTARAS P; ČEPtNAl
Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt* 

Ud S raL vak. SežUdienl nn< 
9 vai- ryto fld 12 vaL d. 

Ir pagal tusi tarimu.
TU, 776-5162 arba 776-51U

2*0 W e*t 63rd Street
CMeago, m. IO«2>

Prof. dr. V. A. MANTAUTO pavedimu, prane
šama šaulių žiniai, kad šaulių Atstovų Suvažiavimo 
proga, LŠST Garbės Pirmininkas prof. dr. Vaidie- 
vutis MANTAUTAS skaitys suvažiavimo išvakarėse 
šaulišką paskaitą “Kuriuo keliu, šaulių Sąjunga?” 

į t •’
y Nors 3-jų asmenų delegacija prof. dr. V. A. Man- 

tauto vardu dėl salės gavimo kreipėsi i šaulių namų 
administraciją, bet šaulių salės negavus, ši-informa
cinė šauliams paskaita Įvyks Vyčių Salėje (2455 West 
47th Street, Čikagoje) š.m. kovo 26 d., penktadienio 
vakare, 6:30 vai. Į šią vakaronę su Šaulių Sąjungos 
Garbės Pirmininku yra kviečiami visi šauliai, o ypa
tingai Suvažiavimo Atstovai ir Atstovės. Po paskai
tos seks klausimai ir atsakymai, o po to — kavutė 
ir pabendravimas.

Lengiau nusideginus bet ku
rią kūno galūnę, gydytojas pa
taria Įmerkti paliestą vietą į šal 
tą pieną arba juo aplieti. Tas 
sumažina kūno skausmą ir ap
saugoja nuo pūslių iškilimo.

■ Magei, šulienė

BRIGHTON PARKE išnuomoja
mas 3 kamb. butas, neapšildytas.

Skambinti 927-6907

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais . __________ ___

Minkštais viršeliais, tik_____________

AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A L A U R A I TI1 > t i, 

U45 So. ASHLAND AVI. 
. TeL 523-8775

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

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

Free estimates.
735-6361

ELEKTROS ĮRENGIMAI . 
' -PATAISYMAI- •

Turiu Chicagcs miesto leicttoų. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai-ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
» 4514'5. Talman Ava.

< c. Tat 927-3559

Dr. A. J. Guasen
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Gėlimą taip pat n Lakyti paštu, atsiuntus čekį arb 

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ' ,,, 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

L212 W. Cermak Road Chicago, H. Tel. 847-7747

Quarterly 

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 8%

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

•— Lieluviu Tautinių Namų 
metinis susirinkimas šaukiamas 
1982 m. kovo 20 d. 4:30 vai. p.p. 
nuCsavuose namuose, 6422 S. 
Kedzie Avė. Jame dalyvauti 
kviečiami visi nariai,'jų arti
mieji ir svečiai. Sprendimo taisę 
turi tik nariai.

PLUMBING AND HEATING 
(Vandentiekis ir iildymas)

ss e us for 
uįfti financing 
1 AT OUR 10W RATES

AUGALŲ NAUDINGUMAS

Ar žinote, kad augalai sutei
kia žmonėms 855 nuošimčius vi
sų mūsų produktų,

Kaip visi žinome, visi gėrimai 
yra gaunami iš augalų — arba
ta. kakao, vynas, alus. O kas dar 
įdomiau, tai, kad 65mūsų 
rūbų taipgi gaunami iš augalų.

KĄ PAKEISTI?
Pas vieną New Yorko psichia

trą atsilankė garsi filmų žvaigž
dė ir , pasiskundė stipriais gal
vos skausmais. Gydytojas pata
ria jai pakeisti gyvenimo aplin
kybes. Pacientė ima aiškintis:

— Nežinau, kaip tą padaryti, 
ti, nes bus rinkimai į S. L. A. 1 Bėgoje 5 pastarųjų metų net 11 
Centro valdybą trijų metų ter- ' sykių pakeičiau butą, 8 sykius 
minui. Kartu vyks ir- kuopos plaukų spalvą, 7 sykius auto- 
valdybos rinkimai. Bus renka-, mobilį, 12 sykių filmų direkto
rė delegatai i S.L. A. Seimą/ rių, 6 sykius vyrą. Taigi, ponas 
kuris įvyks liepos 1 d. 1982 m., ’ daktare, ką gi dar galiu pa- 
Floridoj. Malonėkite dalyvauti- ’ keisti?

A. Andriulionis,....
Kuopos pirmininkas

Bizantijos imperatorius ■ Jus- 
tinijonas Pirmasis (483 — 565) 
per parą miegodavo tik Vieną 
valandą. ... ■.'

Taip jis'elgėsi net per 38‘me
tus, kol tūrėjo užsidėjęs impe
ratoriaus karūną, t. y., kol val
dė Bizantijos imperiją.

Jeigu jūs negalite užmigti,tai 
tuo perdaug nesirūpinkite. Lo
voje gulėjimas, kad ir neužmi
gus, atgaivina mūsų kūną.

Atsiguldami, (būkite ramioje 
nuotaikoje, paskaitykite laik
rašty žurnalą, knygą ir neban
dykite spręsti bet kokias sun
kias problemas.

VERONA. — Italijos Raudo
nosios brigados vadai antradienį pastarasis, 
teismui pareiškė, kad Bulgarijos tais buvau kiek sunkiau 
ambasados tarnautojas pasiūlė; gęs. Ligoninė ir gydytoj 
Raudonosios brigados nariams navo man arti tūkstančio sva 
pinigų, ginklų ir finansinės pa- rų.

Helps Shrink 
Swelling Of » 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

Škotas, sutiko savo seną bi
čiulį Londone ir paklausė, kaip 
jam klojasi gyvenime.

— Ne taip- blogai, — atsakė 
Tik pereitais me- 

susir-

Drėgnomis rankomis sulygin
ėti tešlos pavirsi, įdėti į aliumi
ninį indą arba skardą (blėtą) 
ir kepti-krosnyje 3 — 4 vai, atsi
žvelgiant į karštį.

Išimtą iš krosnies kumpį, 
reikia kiek atvėsinti, nuėmus 
tešlą, nuvalyti jos likučius, 
odą aplydinti, patepti taukais, 
kad blizgėtų ir pastatyti į kros
inį 10 minučių, kad paviršius 
apdžiūtų.

Teisėjas nepilnamečiui nusi
kaltėliui taria:

— Kai įsilaužei į svetimą bu- 
ąt, ar bent sykį pagalvojai apie 
savo tėvą, motiną?*.. ; <

— Pagalvojau, ponas teišėjau, 
bet neužti^au nieko tokio, 
galėtų jiems patikri!

teiks?
—Mamytė iškepė tortą ir 

na gabaliuką davė hian.Kitą pa
žadėjo duoti, kuomet svečiai 
mas choras ir solistai Momkie- 
vakarieniaus.

PASSBOOK 
SAVINGS...! 
thebertwaytosave/egulartyl

Naujienų banketas puikiai pa
sisekė. Dalyvavo’ per 200 svečių. 
Salė puiki. Labai sumaniai po
nia Austin ir M. Gudelis vado
vavo — pristatė kalbėtojus, sve-

Mūsų šeimininkės galėtų iš
bandyti ir tokias gudrybes, ke
pant šios rūšies mėsą. Reikia 
nusipirkti nedidelį r6kytą kum
pį paimti 5 svarus ruginių mil
tu, vieną šaukštą cukraus, 
truputį pipirų, cinamono, gvaz
dikėlių.

šaltam vandenyje išmirkytą 
kumpį gerai nuvalyti, nuplauti 
šiltu 
rinti 
rai s, 
liais.
Ruginius miltus užplikyti ver

dančiu vandeniu, užmirkyti ne
kietą tešlą ir aplipyti arti vie
no colio slucgsnio visą kum-

Our Tax preparer has taken the 
H & R Block course twice.

(1975 & 1981)
• Federal short form $10
® State form $5
3 Federal long form $20 & up.
4104 S. Archer Ave.

(^ block west of California)
For. appt call 523-3685

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

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

|8.00

įdomūs dalykai
Paskiau iškeptą kumpį galima 

pjaustyti ir dė'.i ant svečių sta-

PASITEISINIMAS
Teisėjas Į šctferį, kuris smar

kiai sužeidė senutę:
—Kodėl tamsta nepapūtei ra

go, matydamas, kad ją gali už 
?auti? »

— Nenorėjau

cius. Buvo piislatyUs ALTo at
stovas dr. L. Knaučciiūnas. Vk 
šie n is plojome. if

N buvo paminėtas sveikinto
jas Šaulių S-gc’s Garbės Teismo 
pirm M. šnapštys.

Šoi'iams grojo Ą. Stelmokas.
Apk 10 vai. svečiai praregėjo.
Dėkingi už šaunų Lankėtą.

' K. P.

2S2 WIST CERMAK XOAD
Hm

Borasr Jton.TQt.Fri.9-4

SEBVBG CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Naudingi patarimai ir
Viename žurnale tilpo tokios 

pastabos:
“Jeigu nori visada pasilikti 

jauna, tai gyvenk pavyzdingai, 
valgyk iš lengvo, miegok pa
kankamai, nesibaidyk darbo, 
būk nuoširdi, na ir — meluok 
apie savo amžių...”

— Ko lauki sėdėdamas 
lango?

— Laukiu atvykstančių 
čiu.

galbos, jeigu kiltų reikalas, kai j — Tai perdaug, — pastebėjo 
gruodžio 17 dieną, iš jo namų bičiulis jį užjausd<amas. — Už 
pagrobė generolą J. Dozier. į tiek pinigo aš būčiau galėjęs iš-

— Mes nenorėjome, kad jie ką sirgti Glasgovo mieste bent po- 
nors bendro būtu turėję- su ge- ra metų-...
nerolo Dozier pagrobimu, bet 
mes turėjome galvoje pinigų 
pasiūlymą, — teismui pareiškė 
•Antonio Savasta.

Po’ to, kai Savastos pareiški
mas raštu pasirodė, spaudoje, 
Bulgarijos ambasada pareiškė, 
kad ji nieko bendro neturėjusi 
su teroristais'. . -.

'FO«T-VOUR INCOME

HOMEOWNERS POLICY

Sure E at m T tie anG Caseafty

Mutual Federal 
Savings and loan

Dengiame ir taisome visu, rū- 
šiij stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti. -

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmon Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




