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— Sovietų Sąjunga yra pri
versta prašyti JAV ir Australi
jos trumpalaikių kerditų, ko 
anksčiau, pirkdami grūdus, ne
darydavę?.
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/ Lietuvos oficialioje spaudoje 
pagausėjo puolimai ^prieš veik
liuosius kūnigus. Sausio 26 die
nos numeryje Tiesa išspausdino 
piktą straipsnį prieš jauną kuni
gą Vytautą -Skiparį, kuris jau 
buvd panašiai pultas praėjusiais 
metais (Tiesa, 1981.1.24). Dien- 
raščip korespondentą" Gediminą 
Pilaitį neva pasikvietė^ “grupė 
Šilalės vidurinės moSMc 
kytojų”, kurių pa _ _ . 
skelbiamos. Anot jų, ii
tikintieji pasakdja muiftš; tad 
savo pamoksluose kunigsi 
puola Šilalės, kitą raj^Į 
kyklų pedagogus, kaltimSaiiias 
juos nebūtais, prasinfianytąis da
lykais”.’ ■ .

Pilaičiui nuvykus į Šilalę, jį .
tuojau . “objektyviaf’ apšvietė-. šiais žodžiais atmetė^Maskvos 
vidurinės mokyklos mokytoj a. 
Stefa Statkevičieną “Žinijos”: 
draugijos rajono valdybos ateis-, 
tų lektorių vadovė. Ji tvirtino^ 
kad Vikaras- Škiparis šmeižei.

-_ nerehginius. žmones, * mėginąs

Kmo-

bmėms įstaigoms tf esąs -pir
šęs” prieš mokytojus.-Kita mo
kytoja, -Virginija, ę švafrienė, 
ą^kaįtind .kanigą Skiparį t- an Ii A. 
visjicūneniškais -išsišokimais-*. -Be
to;-’ji Užsipuolė Vatikano radiją, 
kuris liaupsinąs Skiparį ir Vi- 
dirklės-kleboną Svarinską, Tei
sių. katedros vikarą Kaunecką, 
Gargždu vikarą. Šeškevičių ‘ ir 
Kybartų- klęboną Taiįkėvičių. 
Tiesės. korespondentas atrado ir 
du pąrąnkių^ ?tikinčiuo$įus”: 
darbi.4Įnžas,Juozas Stombęįgas 
tvirtinu, jog katalikai esą paten
kinti; reiįgfhių beridrubrtĮėfljų 
nuostatais,: kuriuos,_.pąsmęrkė 
du trečdaliai .Lietuvėsytuhigų, 
o laiškanešys Aųžbįkavięius ap
kaltino - kunigą Skiparį sklei
džiant’ “nebūtus dalykus’-’.

LIETUVIAI “TARPTAUTINĖS 
AMNESTIJOS” PRANEŠIME

\ Tarptautinės Amnestijos or
ganizacija išleido savo 1981-ųjų 
metų pranešimą, kuriame nema
žai vietos skiriama ir lietuviams. 
Aprašomas A. Statkevičiaus, M. 
Jurevičiaus, V. Vaičiūne^ A. Ter
lecko, J. Sasnausko, G. Iešman
to, P. Pečeliūno, V. Skuodžio, 
G. Navickatiės, O. Vitkauskai
tės ir G. J. Stanelytės huteisi- 
mas ir įkalinimas. Minimas ir 
išeivijos spaudoje berdds dar 
nepaminėtas buvęs “sąžinės ka
linys” Lutheras (?) Lukavičius, 
kuris buvo pasodintas į psichiat
rinę. ligoninę. Pastebima, kad

sekiojimą, Jie mėginę muš dis 
kredituoti.” -• (Elta)

Vietomis dar tebeknnta sniegas ir kliudo susisiekimą, bet visoje eilėje 
valstijų lietus tirpdo sniegą ir ruošia dirvą pavasariui.

dauguma nerušų kilmės “sąžinės 
kalinių”, protestavo prieš, jų 
manymu, vykdomą oficialią ru
sinimo politiką, arba pasisakė 
už jų respublikos atsiskyrimą j 
nuo SSRS-os.

Pranešime minimą; kad 1980 
metais Tarptautinę Amnestiją 
keletą kartų puolė. Spvietų spau
da ir radijas. Izvestijo's apkal
tino irganizaciją “antisovietiniu 
sabotažu”; ir fvirtino, kad ją iš
laiko “imperialistu slaptosios 
tarnybos”. Laikraštis Sovietska- 
ja- Rėssija kaltino Tarptautinę 
Amnestiją “psichologiniu karu” 
prieš Sovietų Sąjungą.
f -1981 m. lapkričio.12 d. Tarp 
tautinė Amnestiją ^paskelbė 
spaudos, pranešimą,tfhiriame ji

Ipitinįmus: .. Tuo Ąarpu ki
šas vyriausybės apkaltino, kad 
įius administruoja’ KGB... Jos 
užpuolė mus,. kai mės paskel
bėm smulkmenišką -informaciją 
apie žmogaus teisią pažeidimus

REAGANAS PASKYRĖ DU 
KARIUOMENĖS VADUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Re^ąnas; .praeitą sa
vaip, - pertvarkęs aukščiausią 
Amerikos kariuorneąės ‘ vadoyyŲ 
bę, ėmėsi žingsnių Jcitiėms ka
riuomenės vadams paskirti.

Prezidentas ketvirtadienį pa
skyrė 54 metų amžiaus generolą 
Charles A? Gabriel ; JAV karo’ 
aviacijos - / vadu, ’ įV- admirolą 
James D. Watkins paskyrė lai
vyno operacijų vadu. Abu šie 
jauni karo vaidai, jeigu Semtas 
juos patvirtins, nuo šių metų lie
pos pirmos dienos galės pradėti 
eiti savo pareigas. - ’.

.Bendruoju Amerikos ginkluo
tų pajėgų štabo viršininku pre
zidentas parinko generolą John 
Vessey, kuris savo pareigas taip 
pat galės pradėti eiti nuo liepos 
1 dienos.

VATIKANUI DAR REIKIA 
; 30 MILIJONŲ DOLERIŲ

INFLIACIJAI ITALIJOJE DIDĖJANT, KATALIKŲ 
BAŽNYČIAI PRITRŪKO PINIGŲ

VATIKANAS.— Popiežius Jo-kiekvienais metais turėjo suda
ryti 20 milijonų dolerių priedus, 
kad išlygintų padidėjusias išlai
das. Pernai infliacija Italijoje 
vertė pasirūpinti 24.mil. dole
rių. Visa tai padėjo, bet iki šių 
metų pabaigos to dar neužteks.

nas Paulius II dviem dienom 
sukvietė Vatikano finansinin
kus, kad* galėtų imtis priemonių 
Vatikano ekonominiams reika
lams pataisyti.

Aiškiai nustatyta, kad inflia
cija Italijoje atsiliepia į Vatika
no finansinius reikalus. Visiems 
aišku, kad Vatikano finansai 
dalimi priklauso nuo Italijos fi
nansinių pagrindų. Nusmukus 
italų finansams, viskas atsiliepia 
ir Vatikane. Bažnyčios finansi
nė vadovybė žino, kad italai

KALENDORĖLIS

Kovo 20: Pirmoji' pavasario 
diena, Jokimas, Žybartas, Vadū- 
nė, Gilvydas, Skoleina.

Kovo 21 s Benediktas, Alpė, 
Galingas, Lingailė, Vaištartas, 
Eitė. ■

Kovd 22: Kotryna, Tautgaila, 
MeidayV^d finas, Skreivė, Ruo
nis, Gudigaila.

Saulė teka 5:55, leidžiasi 6:02
Oras vėsus, debesuotai, <hijp.

Kongresmanas Martin Russp dalyvavo Naujienų 68 metų 
sukakčiai paminėti bankete ir pasakė kalbą.

PARINKO ERDVĖLAIVIO 
NUTŪPIMO VIETĄ

CAPE CANAVERAL, Fla^- 
Viskas paruošta, kad pirmadie
nį “Columbia” pakiltų, kelis 
kartus apskrietų aplinkui žemę, 
o vėliau nusileistų jau įprastoje 
Mojave dykumoje. x

Tiktai šį kartą vado’vybė pla
nuoja padaryti kelias pakaitas. 
Vietoj Mojavės dykumos, astro
nautai nusihis New Mexico dy
kumose. Aiškėja, kad kelias die
nas besitęsiantis lietus Mojavęs 
dykumos srityje daro nesaugiu 
tenykštį nusileidimo taką. Spe
cialistai' apskaičiavo, kad New 
Mexico valstijoje astronautai 
galės nusileisti lygiai taip, kaip 
nusileido alifornijoš karo aero
drome.

VARšl^VA — Lenkijoje karo 
stovis tiek suvaržo lenkus, ta
rytum jie butų zoologijos sode. 
Karo stovis uždraudė lenkams 
be leidimo .judėti iš vienos vie
tos į kitą. Karo stdvis lenkams 
nėra toks pavojingas, bet jie ne
gali laisvai persikelti iš vienos 
vietos j kitą, negavus reikalin
go leidimo, kuris ne taip greitai 
jiems parūp namas.

Lenkams šie laisvės suvaržys 
mari darosi kasdien vis labiau 
įkyrūs.

ATVEDĖ Į FRONTĄ IR PALEIDO 
TIESIAI I PRIEŠO LINIJAS

ŽURNALISTAI NORĖJO 
VAIZDŲ, BET BUVO

SAN SALVADOR, Salvadoras.
Ketvirtadienį pasienyje buvo 1 

nušauti keturi Danijcs žurna
listai, atvykę į pafrontę, kad ga
lėtą gauti tikslių vaizdų iš susi
rėmimų, bet jie patys pateko į ' 
kryžminę1 ugnį ir visi keturiij 
buvo nušauti.

Pirmosios žinios sako, kaTVisY' 
keturi danai žurnalistai ąnv£r 
fotografai. Kiekvienas jų dirbo 
prie modernių foto aparatiglar 
buvo pasiruošę persiųsti gyvus 
kovets vaizdus į Daniją ir kitas 
Eąropos valstybes. Reikalai taip 
sugBejo, kad jie nespėjo per- 
siųsti nė vieno vertingesnio ko
vos vaizde-. Visi keturi fotogra
fai buvo nuvesti į pafrontę ir

POPIEŽIUS PASKYRĖ AMBA
SADORIŲ ANGLIJOJ

LONDONAS, Anglija. — Po
piežius Jonas Paulius II ketvir
tadienį paskyrė vysk ūpą Bruno 
Įjąim Vatikano ambasadoriumi 

tižiojoje Britanijoje. Vyskupas 
Tnaini lankėsi karalienės Elzbie- 
Jtc’s rūmuose ir jai įteikė reika
lingus dokumentus. Ištisus 300 
metų Vatikanas neturėjo savo 
ambasadoriaus Anglijoje.

Anglų bažnyčios galva yra 
karalienė Elzbieta, bet ji priėmė 
naujai paskirtą ambasadorių. 
Manoma, kad ambasadoriaus 
paskyrimas pagerins santykius 
suanglų bažnyčioj vadovybe ir

HUSEJINAS LABAI SUSIRŪ
PINĘS GALIMU KARU

AMANAS, Jordanija.— Kara
lius Husšjinas laikraštininkams 
pareiškė, kad artimoje ateityje 
galimas Artimųjų Rytų karas. 
Karalius šiuo reikalu labai susi
rūpinęs, nes jis labai, gerai in
formuotas apie nuotaikas Arti
muose Rytuose. Mažiausiai lauk
tu momentu 'gali prasidėti karo 
veiksmai, kuri? gali'sukelti visa 
audra. c

Karalius Husejinas labai gerai 
žino apie Izraelio ir palestinie
čių nuolaikas. Kada Izraelis 
atiduos Egiptui iki šiol laikytą 
Sinajaus sritį, gali prasidėti 
nauji nesutarimai. Jordanijos 
karalius nendri karo, bet jis ma
to, kad padėtis kasdien darosi 
vis labiau įtempta.

jie turi keliauti. Jie, aišku, per 
kalnus turėjo vilkti sunkius apa
ratus, elektros laidus ir bateri- 
jarc^ewu ■ - ■ —
•*vŽu>rAlistams fiūsrlefdnš nuo 
pašlaitės, buvo paleisti keli šū
viai, ir visi žuvo veik vienoje 
vietoje. Mirtinai buvo

1) '46 metų amžiaus fotogra
fas specialistas Jacobus Andries 
“Koos” Koster. Jis mokėjo gerai 
paruošti filmus.

2) Antruoju žuvo 25 metų 
Hans.Ix'dewijk Ter Laag.

3) 39 metų direktorius Jan 
Kornelrus Kuyper, ir

. 4) 40 metų Jacobs Jan Wilkn- 
sen. Jis turėjęs visus geriausias' 
aparatus filmams ruošti.

Pasienį saugojusieji 
tuojau priartėjo prie nepažįMMa; 
mų sužeistų vyrų. Sužeistiehty^šins su įsibrovėliais jš Nikarag- 
buvo suteikta pirmoji pagalba: 
Jie tuo'jau buvo sukilti į veži 
mus ir paskubomis nugabenti j 
artimiausią ^ligoninę. Bet ligoni 
nėję nustatyta, kad visi ketur 
jau yra mirę ir įsakyta juos nu 
vežti į užfrontę.

Užfrontėje buvo nustatyta, 
kad prieš tris ar keturias d’ena 
visi keturi buvo valdžios kariu 
srityje. Jie pranešė, kad turį ž- 
nių apie artėjančius susirėmi
mus. Jie nc’rėję padaryti kėli? 
gyvių vaizdus, bet niekas neži- 
nojd^Rtur jie rengiasi keliauti n 
kokių susirėmimų jie laukia 
Matyt, kad visi keturi danai tu
rėjo ryšius su įsibrovėliais it

Vietomis anglikonai kelia pro
testus prieš ruošiamą popie
žiaus vizitą. Anglikonų dalis 
mano,’kad santykiai su popie
žiumi gali pakėnkti^ngl-ų bažny
čios vadovybei.

— Kritus aukso ir naftos kai
noms, Sovietų Sąjungai nėra 
lengva apsimokėti už didelius 
grudų importus.

laukė kruvinų susirėmimų tarp 
vyriausybės karo jėgų ir įsibro
vėlių iš Nikaragvos. Kartu su 
jais ėjo ir kubiečiai. ii

Kaip ten bebūtų, keturių d 
’hų fotografų mirtis turės bf:i 

ktlrifti’ tiksliai nustatyta. Turės būti iš
aiškinta, kada jie užmezgė ry-

vos ir kaip užsieniečiai galėjo 
būti pasiųsti tiesiai prieš pasienio 
pašlaties saugojusius S’lvadoro 
karius. Susidard įspūdis, kad 
jie buvd pasiųsti tiesiai į priešo 
ugnį.

Salvadoro vyriausybė yra pa
siruošusi duoti visas prašomas 
informacijas, kad būtų išaiškin
tas keturių danų patekimas į 
pavojingą pafrontės zonų ir kas 
jiems davė tokias pavojingas 
instrukcijas.

Danijos vyriausybė . pasiuntė 
ir Meksikai prašymą, kad ji pa
de'ų išaiškinti visas mirties 
aplinkybes.

Italija turi didoką skaičių gražių paminklų, bet neturi 
reikalingų pinigų tiems paminklams prižiūrėti.

Paminklų priežiūra labai brangi.
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APYLINKIŲ VEIKLA

■ ' i, 
inkas Vaclovas ZakarauskasKanauninkas

NĖRA VISUOTINIO PRITARIMO 
JŲ DARBAMS

KAN. VACLOVO ZAKARAUS-
- KO 75 METŲ^AMŽIAUS

R- L.B; Marquette Parkcrapy- 
linkėsi? valdyba ėmėsi iniciaty
vos ir surengė puikų kan. V.Za- 
karausko 75 metu amžiaus su
kakties minėjimą.

Minėjimą pradėjo apylinkės 
pi rm^-I-g.Petrauskas. pakviesda
mas dr. - V. Dargi minėjimą pra
vesti. Prie garbės stalo' be Ju- 
bilijato, buvo kleb. kun. Anta
nas Zakarauskas, kun. Myko
laitis, kun. dr. Urbonas, dr. J- 
Danilevičienė, dr. K. Šidlaus
kas, ALT<x pirm., R.LB-nės va
dovai: dr. V. Dargis. dr. V.Plio- 
lys. kapt. A. Juškevičius ir Pra
nas Povilaitis.

Kleb. A.Zakarauskas sukalbė
jo invokaciją ri pakėlėme šam
pano taures, kanauninkui Kn^ 
kėdami džiaugsmo ir laimės.Sų- 
vaJgę gerai paruoštus pietū^ 
pradėjome sveikinti Jubiliatą. 
Sveikino visuomenės veikėjai^ 
ALTo centro vald. pirm. dr. K 
Šidlauskas, kun. dr. Urbofia^T 
dr. V. Plioplys. kapt. A. Juške
vičius, T. Blinstmbas. M. Gu
delis. inž- G. Lazauskas, Pr. Po
vilaitis ir daug kitu. Daug svei- Į 
kmimų buvo atsiųsta raštu. Kas 
charakteringa, kad kanaunmką 
sveikino įvairių pažiūrų ir isiti-

kinimų žmones. Laisvbsos Lie
tuvos; .Naujienų ir. Sandaros re-

K.talikiškų orgganizacijų at
plaišos, pasivadinę save Lietu
viai Fronto Bičiuliai vardu, kas 
metiniuose politinių studijų sa
vaitgaliuose, daug kalba, apta
ria visokias svarstybas ir baig
mėje padaro savo nutarimus ar 

.studijuotų problemų apžvalgas.
Paskutinysis LFB politinis sa
vaitgalis buvo 1982 m. sausio 
mėn. 30 — 31 dienomis, Los An
geles, Californijoj, šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Spaudoje 
svarstybų apžvalgos nuospren
džių ar vadovybės pasisakymų 
nesimatė. Pagaliau, 1982 m. ko
vo mėn. 5 d. “Darbininkas” Nr- 
9, paskelbė vieno vadovų, I.Mę- 
dziuko pasirašytą aptarijęuų ir 
nuosprendžių ‘‘politinių studijų 

« savaitgalių” vyravusių svarsty - 
1 bu, pasisakymų, nuosprendžių 
! ir pai s tarimų aprašymą.

Pradedamas aprašymas kas 
pradėjo studijų savaitgalį, ko
kios organizacijos- buvo rengė
jai (LB, LFB, PUS), kokie as
menys moderavo (dr.Peteas Ki
sielius jaunesnysis)... ir t.t.
TIESOS ŽODIS NUGĄSDINO 

VADUS
Frontininkų studijų savaitga-' 

lyje daliyayęs J. Ruokis, atsto
vaudamas kdoservafarviai nuo-

4 
i 

ir VLIKo- LBt įsitraukusi į poli- j 
tinę sritį, apleido lietuvybės dar j 
bus”. J. Ruokio nuomonė kaip , 
karštu vandeniu apšutino susi- ’ 
rinkusius frontininkų vadus, Į 
simpatikus, galininkus, neturin
čius savo nuomonės lietuvius 
klausovus salėje. . Netikėtumas 
ir pasakytas tiesos žodis poli
tinių studijų savaitgalių svar-; 
stymuose buvo ilgai vadų priva- Į 
ciai svarstomas, lyginamas, stu- . 
dijuojamas ar duoti viską, < ką, 
Ruokis pasakė spaudai, ar susi- j 
laikyti. Buvo nutaria duoti spau j 
dai ko trumpiausią pasisakymą. [ 
Ką Ignas Medžiukas savo stu
dijų savaitgalio aprašyme ir pa
darė, žinoma, tiek sušvelninęs 
ir taip šiltai išmoderąvęs,kad net 
ir LB Vakarų apygardos pirmi
ninkas R. Dabšys ir moderato-į

patenkinti. i i
I. MEDŽIUKO ATSAKYMAS j 

J. RUOKIU! Lietuvos laisvės kovai

ST. CATHARINES, ONTARIO
NEPATOSLNAMAS “RAMOVĖS” SKYRIAUS • 

IŽDININKO ELGESYS
Kązys Galdikas, 1981 metais “Ramovės” skyriaus nutarimas 

palėkęs į LKVS N.iągaros pusia-
Po J. Ruokio pąsUakypLio ar J salio “Ramovės” skyriaus val- 

skaityto pranešimo “Kitataučių ’ dybą, pasisiūlė kasininko parei- 
talka Lietuvos laisvinimo veik- i kotus ir, niekam neprieštarail- 
toj”, žodį tąrė ir I. Medžiukas. | j.a$t, tas pareigas pasiėmė.

;.ĮdąXtoriai. ’Tai kanali-.^ thbnei, pa^Į.-šeį>bii^> autorių?
I. Medziu^Vpajsisak.ė prieš ki
tataučių samdymą. Jis sakė, kad 
‘pakanka politiniam darbui esa
mų tradicinių, veiksnių —• ALTo

įlinkas V/ Zakarauskas yra pfi^' 
puliarus tarp įvairių srovių.’"

Buvo įteiktas jo kunigystės 
50 metų sukakties prisiminimui 
albumas su apie šimtą to minė
jimo fotografijų, kuris . buvo 
meniškai apipavidalintas j dail. 
J; Tričio. Be to, buvo apdovano
tas asmeninėmis dovanomis, Ir 
šį karią, mylimą Kanauninką 
pagerbti prisirinko pilnutėlė sa- 
lė.kas parodė, kad Kanauninkas 
yra žmonių mylimas ir gerbia
mas.

Kaip paprastai, dr. V. Dąrgis 
puikiai pravedė minėjimą. "

Petrauskui ir visiems valdybos 
nariams; l<LB-n^ Tarybos pir
mininkui dr. V. Pliopiiui,' ir jos

trūksta. Tąip ęsą buvo praeity ikotarpį iki šiam laikui skyriaus 
“DąfcaĮČiai jis stoto klausuti veikla reiškėsi pagal valdybos 
’‘T%i kodėl nepasinaudoti jų tai- j sugebėjimą. Si.yri.us nėra gausus 
ka dabar?” Tik į tą klausimą t nariais. bet su visuomenės pa- 
atąąko nusiminęs ir su rūpesčiu. 1 rauna sugebėdavo suruošti sėk-

ieškoti naujų ke£ų.

miugas gegužines ir Lietuvos 
kariudiueneš sukak ties minėj i-

W y£&la pradėjo nebepatikti. 
Jie k pradėjo’ 'fce&kti -sklandžiai

Sekantis apylinkės 
mas bus gegužės mėn. 
sėkmadienį, ROMO 
TOS susideginimo 10 
kakties minėjimas. 
Korespoiideutas

parengi- 
16 dieną, Į 
KALAN-
metu su

Kan. V. Zakarausko 
padėka

Nuoširdžiausią padėką re šk-u 
mano amžiaus sukakties pami
nėjime’ rengėjams RLB-nės 
Marquette Parko Apylinkės Val
dybai jos pirmininkui p. Ignui

tro Valdybos pirmininkui dr. V. 
Dargi ui ir jo valdybos nariams; 
visiems dalyvavusiems parengi
me dalyviams.

Nuoširdi padėka visiems ma
ne sveikinusiems minėjimo metu 
žodžiu: dr. Kaziui Šidlauskui — 
Amerikos Lietuviu Tarybos pir
mininkui, p. Teodorui BHnstru- 
bui, inz. G. Lazauskui, Naujie
nų ir Sandaros p.p. redakto
riams, organizacijų pirminin
kams bei jų atstovams, už jų 
jautrius ir nuoširdžius man tar
tus žodžius; visiems atsilankiu
siems dalyviams, už jų asmeniš
kus sveikinimus ir Pnkėjimus, 
už įteiktą dovaną fotografijų 
albumą, už suteiktas dovanas.

Nuoširdus ačiū visiems už 
sveikinimus laiškais ir telegra
momis. Visiems ir visiems.

Su gilia pagarba ir padėka,
Kan. V. Zakarauskas

gcsnjų dU I—
dyiem priešingom nuomonėm, 
šis klausimas buvo išspręstas 
balsavimo būdu. Narių dauguma 
pasisakė už įstojimą į Baltiečių 
Veteranų Lygą. Ir po balsavimo, 
Kazys Galdikas su savo bendra
minčiu nenurimo, kėlė erzelį 
kodėl buyo nutaria įstpti į Bal
tiečių Veteranų Lygą. Dienos 
pirmininkas paaiškino, kad čia 
yra tvarkomasi demokratiškai 
ir tuo klausimu neleido kelti 
triukšmo*.

Po susirinkimo, kitą dieną K. 
Galdikas paskambino man tele
fonu ir griežtai įsakė nevykdyti 
nutarimo įstoti į Baltiečių -.Ve
teranų Lygą. Tada jam aiškiai 
pasakiau, kad, šį susirinkimo 
nutarimą vykdysiu ir duosiu 
eigą ‘‘Ramovės” skyriui įstoti 
į Baltiečių Veteranų Lygą. Ka
zys Galdikas, vėl griežtai pareiš
kė, kad jei nebus įvykdytas jo 
reikalavimas, tai jis daugiau ne- 
bedah’va-usiąs valdybos posė
džiuose ir parašysiąs skundą 
“Ramovės” centro valdybai. Pa
linkėjau K. Galdikui sėkmės 
“veikloje”.

Neužilgo Kazys Galdikas pa
rašė LKVS “Ramovės” centro 
valdybai skundą, kaltindamas 
Niagaros pusiasalio “Ramovės” 
skyrių įstojimu į kokią tai lygą.

Kazio Galdiko skundas buvo 
iškeltas LKVS >‘Ramovės” sky
rių atstovų suvažiavime, įvyku
siame 1980 m. gegužės mėn. 
24 cL Klevelande, Lietuvių Na
muose. Man, dalyvaujant sky
rių atstovų suvažiavimu ’ teko 
paaiškinti šį Galdiko
skundą iiį.pjęaffeŠti kas tai yra 
Baltiečių Veteranų Lyga ir ^ko
dėl Niagaros pusiasaljfiį^Rajno- 
vės” skyrius į ją Sb'foa- 
no . paaiškinjg®^'* ^Ranioyjės” 
skyrių atstovai stipriai plojo už 
Įstojimą į Baltiečių Veteranų 
Lygą ir Kazio Galdiko skundą 
atmetė. Man rodos, apie K. Gal
diko neaiškią veiklą komsntarų 
nereikia.

Dabar mėginsiu paliesti, kas 
atsitiko, kai Kazys Galdikas 
1981 melais ėjo Niagaros pusia
salio' “Ramovės” skyriaus kasi
ninko pareigas.

(Bus daugiau)

1978 metais Niagaros pusia
salio LKVS “Ramovės” skyrius, 
tuometinei valdybai išdiskuta
vus, nutarė sušaukti visuotinį 
narių susirinkimą ir pasiūlė 
įstoti nariu į Baltiečių Veteranų 
Lygą, tikslu sudaryti reikšmin
gesne jėgą-prieš Lietuvos oku
pantą — rūšą. Įstojimo į Baltie- 
čių veteranų lygą motyvai buvo 
šie: Stasiui Jokūbaičiui, iš To
ronto, 1976 metais būnant Bal
tučių veteranų lygos pirminin
ku, pasisekė jam suorganizuoti 
politinius debatus Prisikėlimo 
parapijos patalpose Toronto 
mieste, į kuriuos buvo pakvies
tas ir. atsilankė Kanados užsie
nio reikalų ministeris M. Sharp. 
Ta proga buvo sukviesti laikraš
čių reporteriai bei tautinių gru
pių atstovai, ir buvo kalbama 
apie Lietuvos ir kitų Sovietų 
okupuotų kraštų šiaurią prie- 

-i y i spaudą 
nuaskyti. l . , A

tuw pritarime, £1^0, 
būtų nelengvą, nęs turim ęįaiA-1 u • ja- . , -

kitų teutMU išparpi, tok.e as-
mų: Lituanistikos' katedra, Lie-! inenys’ k“™ pal-vs neture]o ]°' 
tuviu Fondas, šilpos darbas irt ta° suSebėp““ tinkamai orga- 
kiti reikalai... Su skaudančia *rbt'- Negaledaiiu

del nesugebęjimo organizacijos 
valdybose dominuoti, ėmėsi ne
švarių veiksmų. Kai kuriuos jut , . . , ,., ... , ’’/ spauda ir ten vykdoma geuo-veiksmus mėginsiu čia nuaskyti. . , TV • . . , . ,Tr , . . 7., , .; . 1 cidą. Dar nėra tekę girdėti, kadKoks buvo ju tikslas, nereikia 1.. ... .v . , _x. i Bendruomene butu suorgamza-saliamoniskos išminties atspėti.]- . . «. v.. \ , .-n. , . . i, vusi tokius politinius debatus,i le asmenys, norėdami pakenk- 1 , . T’. „ , . r ; kokius suorganizavo Stasys Jo-:h Ramoves skyriaus geram ; , . u. , _ , « ix- - tt... . x L x- - Ti kubaitis, būdamas Baltiečių Ve-vardui, eme protestuoti ir draus-L T ....

I Kazys Galdikas su savo bend- 
; raminčiu “žilaplaukiu’f labai 
priešinosi ir Trukdė, kad “Ramo-Į 
vės” skyrius neįstotų nariu į 
Baltiečių Veteranų Lygą. Po il-

kiti reikalai 
širdimi frontininkųybajorija bu
vo lietuvių visuomės priversta 
pasakyti tiesą, kad ~ kitataučiai 
pavergtos Lietuvos neišlaisvins, 
o tik už vieną totą pareiškimą 
paims tūkstančius* dolerių atly
ginimą.

Frontininkų ideologas J. Ko
jelis dar bando teisinti samdy
mo būtinumą ir ’ reikalingumą, 
nes samdytos bendrovės žmo
nės galės “plačiau atidaryti Bal
tųjų Rūmų duris”.

Tačiau ir jo isteriškas šauks
mas frontininkų sušauktoj poli
tinių studijų savaitgalio salės 
“minioje” nesulaukė lubas nu
keliančio pritarimo. Net ir. Ci-. 
cero Vasario Ifi-tos minėjime 
kalbėtojo Kuprio teisinime, pri
tarime. kad samdyti jaunimo,- 
kitataučiai atlieka gerą darbą, 
negavo tokio aiškaus * susirinku
sių žmonių pritarimo, išėjo ir 
Kupriui nei šis, nei tas, greičiau 
gėda, kad net dr Petras Kisie
lius, sėdėdamas pirmame suole, 
tokiam Kupriaus i išvedžiojime, 
matyt, nerado nieko naujo, jei 
nepaplojo. Pasirgdo, kad įdėti j 
didžiausieji po puslapį ūžimam 
tieji FrontininkuJbajorų pavar
dėmis patvirtint skelbimai, kad 
prtaria Los Angeles penkių pa- 
baltiečių jaunuoliu lygąĮ, pasam 
džiusiai7 svetimtaučių prefcyjjo* 
reklamos bendrovę, išlaisvint’

Aeropoi tas)šioj

ar letuviai bajorai šiais metais 
surimtės ir j pavergtos Lietuvos 
laisvinimo kovą jsiiungs ne pi
nigais. bet tauto® dvasios jėga 
ir vieningumu, o tik tada ir me 
lemas laisvės kovąi pinigas pa 
iseks savo tiksle. '

C Vainotos

vaikiui. V1I1V UivlVOLUvll 1JL 11 Y . • •,• ««„ • „ i --.i ^. teranų Lygos pirmininku,u Ramoves skynm dalyvauti I A"į k owe l _o Idi cii
u vėliava, mininį Vasario 16-os!

šventę 1975 melais. Jie gerai ži-1 ’ 
nojo, kad Lietuvos nepriklauso-j 
mybės šventės minėjimas yrąs 
ruošiamas iškilmingai, ir cere
monijos atliekamos prie Kana
dos laisvės paminklo, dalyvau
jant Kanados valdžios, Ontario* 
provincijos švietimo’ ministe
rial, parlamentarams, St. Catha
rines miesto valdžios atstovams, 
Pavergtų Rytų Europos tautų 
komitetui, kuriam priklauso lie-J 
tuviai, latviai, estai, lenkai, Į 
vengrai, čekai ir ukrainiečiai. { 
T ais metais Lietuvos nepriklau-Į 
so'mybės minėjimas buvo ruošia-’ 
mas labai kruopščiai, tikslu su-1 
pažindinti Kanados valdžios at-į

I stovus, radijo pranešėjus, vietos Į 
dienraščio The St. Catharines ! 
Standard redaktorius su Sovietų | 
žiauria okupacija Lietuvoje ir j 
kituose Sovietų pavergtuose j 
kraštuose.

Tokia iškilmingai ir plataus j 
masto ruošta Lietuvos ųepriklau- • 
somybės uuuėjimo’ šventė, ma • 
tyt, Kaziui Gal/hjlf ni ir kitiems J 
nepatiko. Jie mėgino sutrukdyti, į 
kad tame minėjime nedaiyvau-l 
tu “Ramovės” ir Povilo Lukšio I 
šaulių vėliavos. Deja, pastarie-! 
šiems tas nepasisekė ir tikri ra- j 
movėnai ir šauliai paprašė tų 
“patriotų” pasišalinti iš kelid. j

šiais metais Povilo Lukšio j 
į šaulių vėliavos jau nesimatė per) 
; L etuvos nepriklausomybės 
• nėjimo šventę. Kodėl taip buvo j 
I pasielgta, manau, kad šaulių» 
j būrio vaJdyba gerai žino. Lauk-Į 
I sime informacinių žinių.

9 Kitas LKVS Niagaros pusiasalio

NEGALĖJO PRISITAIKINTI

Vaikinas, nusipirkęs prieš-tris 
dienas vedybų žiedą, neša jį at
gal į krautuvę. Savininkas klau
sia:

—. Na, ar žiedas jums netin
ka?

' < ’ v .
— Žiedas tai tinka, bet aš ne

tinku merginos tėvams.

Varną galima išrrekin. su 
murmėti žodį, ktia, Ivg-ąį sėk
mingai. kaip ir papūgą.
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Vladas zis

(lęsinys)

Jis dirbo dėl idėjos, bet ne am
bicijos skatinamas. Tur būt, dė
to žmonės taip noriai ir lengva 
pripažindavo jo moralinę virše
nybę. Priežastis, dėl kurios mes 
šiandien taip mažai apie Višin
skį žinome, yra ta, kad jis, daug 
dirbdamas, nė kiek nesirūpino 
savo ambicijos patenkinimu. 
Neturėdamas savimeilės, jis dar 
bavosi tyliai, vengdamas efek
tų. Didis žadintojas, Višinskis 
veikė per kitus, nesi rodydamas, 
ir palikdanias/ kitam nuveikto 
darbo garbę.
: Su Gabriele Petkevičaite ir 
Julija Žymantiene jie, buvo nu
tarę "nepaleisti iš rankų dvari
ninkų Putvinskių,, kurie ^nori 
būti lietuviais.” ’ • ’
, Ir mes nebėgom iš jų rankų, 
nes tai buvo mūsų pačių troš
kimas.

Mokydamas vaikus ^Kurtavė- 
nuose pas groyą Flioterį, P. Vi
šinskis.- buvo' įsteigęs -;pas mus“ 
Šilo-Pavėž:upyje (10 km. nuo 
Kurtuvėnąų) lyg įavo S lietuviš
kąjį štabą ir agentūrą. Čia jo 
buvo kviečiami • slapti į suvažia
vimai ir šiaip susirinkimai. Čia 
susięidavo jis su reikalingais žmo 
hėmis ir darbo draugais. Paskir
tu laiku iš tolo sueidavo prade
dą rašyti “jojo sakalėliai” su 
savo rankraščiais, klausyti jo. ir 
bendrosios kritikos, gauti nuro
dymų. Dvaro aparatas, arkliai 
ir mes patys, kiek reikėjo, buvo 
Povilo žinioje.

Maždaug ik£ 1900 m etų^ gabe
nome literatūrą atsitiktinai, vis 
didindami jos skaičių ir, pagal 
reikalą, kaskart dažniau. Nuo 
tp laiko, jau įgavę pritarimo, 
stengėme sutvarkyti gabenimą 
sistematiškai ir taisykliškai, kad

pašto transportai eitų maždaug 
kas mėnesį. |

Prisimenu tų laikų juokingą 
mano ambicijos jauseną: aš no
rėjau “monopolizuoti** Tilžės — 
Šiaulių ruožą Vadinasi, pasta
tyti tvarkingiau gabenimą, ne- 
^u kiti, ir patenkinti visus, kad 
kiti būtų nereikalingi. Už “paš
tą*’ jekio piniginio atlyginimo 
nebuvo ir visas išladas teko su- 
mokėti patiems. I

Idėjinių kontrabandininkų mū
sų apylinkėje nebuvo.Teko naū- ■ 
dotis profesiniais. Ilgainiui išsir 
specializavo ir geriausias kontra 
bandininkas buvo Penikas, ma
no kaimynas.

Pemkas, nors neidėjinis lie
tuvis, bet vis geriau, negu pa- * 
nrastas “šmugelninkas”. Nepa-’ 
^rastai energingas ir gudrus, 
“is varė kontrabandą ne tik dėl 
jinigų, bet ir dėl kažkokio ypa
tingo įniršimo ir pamėgimo. 
Kiek man pavyko jį • suprasti, i 
jame virė instinktyvus protes
tas prieš prispaudimą. Tas jaus
mas buvo patenkintas darant 
/ai, kas draudžiama.

.t
Nuolat žandarų gaudomas: ir 

dažnai kratomas, jis, kaip žal
tys, praslinkdavo jiems tarp j 
nirštų ir nepražudė nė vieno Į 
transporto.

Būdavo .juoko iš santykių su 
žandaaris. Pavyzdžiui: Kelmės 
žandarais- Pavyzdžiui: Kelmės 
j uodas J įsiutęs juodašimtis) su
tinka Peniką karčiamoje ir, 
pliauškindamas per petį, klau-Į 
šia:

•— Na, Peniks, kada važiuosi į 
Prūsūš? • >

— Ai, ponuli, aš ir žinote ne
žinau, kur tie Prūsai yra, bet 
Jeigu tamstos mylistai ko rei
kia, tai prašau duoti pinigų, gal 
aš kaip nors surasiu reikalingą 
tayorą., • > •. $ į \ >- ■>, k .

— Oi, Peniks, Peniks, kliūsi 
tu man kada nors su visais ta
vomis ir be pinigų, — atsakyda
vo žandaras-

Pikčiausi priešai išgerdavo 
čia . pat po bumikę ir eidavo 
kiekvienas įtūžęs varyti savo 
darbo: vienas šmugeliuoti, ki
tas gaudyti. \ j;;-

. Knygų statymo technika susi
darė savaime paprasta:

Šiauliuose tais laikais, šel
piant ir-globojant gr. Vladimi
rui Zubovui lietuvybę, susida
rė- nemaža:lietuvių' inteligentų • 
kolonija. . 7; :

Taigi iš tėn, dažniausiai per 
Višinskį pareikalavo keletą reika 
laujamos literatūros sąrašų bei 
užsakymų. '

(Bus daugiau)

K. PUMPUTIS

ŠAULIŲ KLAIDINIMO ĮRODYMAI

i) Str.159. LŠST vyriausias Centrinis organas yra Sąjungos Firmi- 
' -ninkas ir Centra Valdyba.Svarbiam reikalui esant,Centro

valdyba gali kooptuoti- ir kitus šaulius pilnateisiais 
nariais,tačiau kooptuotieji■neęali boti išrinkti Sąjungos 
Pirmininku,vicepirmininku o.r ičdiriinku.

Skyrius VI ir
jy Straipsniai 1?2 iki 202,kalbantieji apie LSST Garbės Teismą,visai 

.* r .
1T Pagrindas.: .....

T7" Garbės ^eismas ijeturi įokių specifinių pareigų -ar?gąlios
,ir.-3iiS" atlieka tik'.dublikavimo darbą dalinių ir Centro val
dybos. K. a. Sąjungos statute pramatyta aukščiausia nariams 
bausmė-pašalinimas iž Sąjungos,narių tarpo.Tokia pat baus
me turi teisę nubausti dalinio valdyba arba Centro valdyba 
/Žiūr.str.23/.Centro valdyba yra ir apeliacinė instancija 
/Žiūr. str.24-/. • ’ .

Bę to,garbės teismų nebuvo ir Nepriklausomos Lietuvos Sau
lių Sąjungoje, taip pa? jų nėra ir šio krašto,dmerikiečių 
oyganizacijosą. 1 : 1

braukti

Str.2O2. Šaulių Žvaigždės Prdenę .Taryba sudaro Sąjungos pirminin
kas,Centro valdybos nutarimu,pakviesdamas į ją penkis Sau
lių Žvaigždės ordėnu apdovanotus šaulius,kurie iii savo tax 
po išsirenka pirmininką. ‘ .

■ i : : -i- •

* . , r 1 ’ P - V

LŠST Statuto pakeitimo ir 
papildymo Komisija:^

V.Išf
Vice? iri.

<£JC

(Tęsinys)

-v MAISTAS. IŠ EUROPOS SANDELIŲ 
’ f „ - > ’ - ( •• *' *

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787.

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
'em ■' p.. .

MARIJA NOREUUENl

į ; SIUNTINIAI Į LIETUVA • |

• • . Cosmos Parcels Express Corp. . E
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE į 

| £501 W. :69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737. | 

į r '' ' ' V. VALANTINAS <• į
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JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, HL

&

mesti statuto pakeitimo pro« 
jektą-

3. LSST Statute turi būti pa
liktas Sąjungos Garbės Teis
mas ir jų pareigos bei teisės' 
turėtų būti dar labiau sustip
rintos ir aiškiau surašytos, 
nes tik stiprus ir su aiškiai 
apibrėžtom teisėm bei parei
gom garbės teismas"yra nau
dingas kiekvienai organizaci
jai. Bet tai būtų naujos Sta
tuto Komisijos uždavinys.

4. Nerinkti kito kokio nežino
mo Garbės Teismą, bet be 
jokjo laiko gaišinimo, patvir
tinti tą’patį sąstatą, lies jie 
parodė kietą valią, gerai ži
no mtįsų. S-gos teisinius klau 
simus ir visas teisines plo
nybes, per ilgus metus, paro
dė savo pilietinę ir šaulišką 
atsakomybę, gindami LŠST 
Statuto ir narių teises. Išsi
rinkdami dabartinį garbės 
teismo sąstatą, atstovai ir at
stovės atstatys ,ti| LŠST Sta
tuto laužytojų padarytą' Są
jungai žalą ir - grąžins jos 
garbę ir gerą vardą mūsų vi
suomenėje, * tuomi ir ateičiai 
parodydami, kad ^šaulių na
riai netoleruos ’' statuto lau-

r žytojų, nors -jie būtų,- kad ir 
aukščiausi pareigūnai. O gar
bės teismo nariams . jas sta- 

Č' lutas suteiks atpildą už jų 
ty.-. niekinimą ir ? < pažeminimą, 
.’y.jiems ginant mūsų S-gos tęi- 
> sės pagrindus.

5. Išrinkti visai kitūs asmenis 
į S-gos Ordenų Tarybą, nes 
dabartiniai tos Tarybos na
riai, kartu eidami ir kt. pa
reigas C. Valdyboje, yrą sa
vaimė Statuto laužytojai ir 
yrą didele dalimi atsakingi 
už sukurtą Sąjungoje chao
są. Be to reikėtų jiems nu
statyti 3-jų metų kadericiją,

rbet ne . amžiną postą, kaip 
yra dabar, '

(Bus daugiau) u

Liet Skautų $-gos garbės teis
mo buvo negrįžtamai už įvairias 
intrigas pašalintas iš Skautų 
jS-gos, o po to, atvykęs į mūsų Š 
kuopą, mėnesių mėnesiais kėlė 
nesantaikas, bylas ir vaidus sau 
lių tarpe, buvo teisiamas Ramo- 
vėnų teisme, be to pakartotinai Į 
ir vėl atsidūrė šaulių garbės tei
sme, kuris jį 4-iems metams pa- 

; žemino į šaulius - kandidatus, 
negalintis užimti jokių pareigų 
ir neturintis jokių vyresnišku
mo teisių, šiandien jis sėdi įlin
dęs į LŠST Statuto Komisiją, 
padeda savo parašą po netiks
liais tvirtinimais su aiškiu tiks
lu — iš Statuto pašalinti garbės 
teismą, tai ar šitokia padėtis yra 
normali? Čia jau antras ožys 
“saugoja” kopūstų daržą’Ar dėl 
tokių pasireiškimų mūsų šaulių 
organizacijoje privalome ir to- 
liau tylėti, taip,kaip vengia pra^ 

- sižioti šimtai narių, ypatingai 
! senesnių, kurie bijo, kad “juos 

šauliškai nepalaidotų”,nors vidu
je dėl įvairių sukčiavimų giliai

1 pergyt’ena; Dėl tų visų nenor- 
j | malumų reikia ką nors daryti.

1 Bet ką reikėtų daryti ? — aš Tou- 
1 vau ne kartą šauliškūoše pokal; 

‘.ibiuose klausiamas, štai mano 
. patarimas- ir- šauliams ir šau- 
’ lems ir jį tik reikėtų įvykdyti: .

1. Dabartinis Š. S .os C. V-bos 
pirmininkas < ir visa ta. akla 
jo pasekėjų grupė Centro- 
Valdyboje neprivalo būti 
šiame -Suvažiavime ’ iš
rinkti į jokias- centrines pa
reigas,nes jie per metų me
tus aiškiai įrodė, kad jie iš 
viso, nesugeba dirbti rimto 
ir vieningo darbo. Be to, 
Centro Valdybos pirminin
kas dar,ir dabar bylinėjasi, 
amerikiečių valstybiniame' 
teisme $u LŠST Garbės 
Teismu, nes nuo jų yra nu
slėpęs visą, eilę svarbių 
S-gos dokumentų, kuriuos 
garbės teismas ; reikalauja. 
Patariu atstovams ir atsto
vėms išsirinkti C. »V-bos 
pirmininką ir visą C. V~bą 
iš kitos vietovės (ar miesto) 
rimtų kandidatų. ‘ ..

kadj, sėdi ir toj pačioj visiems nariams ir narėms, 
LŠST Statuto Komisijoje (visai,. reikia šalinti.

Arba štąt;Jkitas pavyzdys,

Centro V-boj

ko- 
įsitaiše- prižiūrėti ąde žmonės yra sulindę į mūsų

•ž|), tai čia visiems yra iiškū, šaulių centrinius organus ir į tą 
kad mūsų..Šrgojė vyksta didėli pačią LŠST Statuto Komisiją: 
nenormalumai, kuriuos,^, aišku jei asmuo prieš keletą metų

koks buvęs\ Suvalė kabioje pasakėčioje, kur ęžys1 \ . rkijos žiaurus policininkas ir 
šiandien su bananu . riėstatuti^ 
niai tvarkosi sąvo rinktinėje,
švaistosi kaip C-V-bos vicepirm-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS lietumi; istorijos
autorius, 

paruošė,; ^sutvarkė ar išspausdino geriausią 
’ , ■■• t>hicdgoš lietuvių istoriją^ /.

.. (1869 — 1959mėtai).'
? 664 psL, vardynas.

m ' Minkšti viršeliai. Kaina $15.
’ mf1/ Persiuntimas"— $1. ; "v ' ■ '

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

4 1CTTSHNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT &AU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

■ . '' > .

f . . . . . J , < .-į .. ^-,/t / ■ • _

Į PA1 Inž. LICDAS M1KSYS, • 
j . 50 metų studijavęs, kaip ; .

E? 5 > IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
” ’ ' .. ATEINA LIETUVA, ."U

•’» ■■■ p ' .

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, 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 studijuotu
" * i i

| Kaina |25. Kieti virieliat PaJtas

~ NAUJIENOS h 5
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 ''

2. Tuo j. pat Suvažiavime at
leisti . dabartinę L’ŠST Statu
to Komisiją ir ją išrinkti iš 
visai naujų asmenų, nes se- 
no ji komisija, .padėdama sa
vo parašus' po nesąmoningais 
rąstais^ ir • melagingais' 
nimais, pati save 'diškvalifi-

' kavo. Kad nebūtų gaišma- 
S 'mas laikas,, yįsėi< atmesti tbėt

kokį. senos; Statuto *; Kpmisi- 
jps pranešimą ir, griežtkr at- (

MEETTHE CHALLENGE! -i

1

; THE NATIONAL WARD’S

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> :. • t IJTERATŪRA^ lietuviu <• meno • Ir<
1954 m* metraštis, jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V, Steninį 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei rtudijds, ; Iliustruotos nuotraukomis U 
M. K Čiurlionio, M.* Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir JL Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik S3.

e DAINŲ S VENTOS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tiniij šokit; pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainfl 
Iventes bei Jij istoriją ir eigą- Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duc/menimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja Į2.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly- 
tis Juozo Adomaičio — Dėdės gerto gyvenimas. Tai ne sauso 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyga

• LLb'iu V IS KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaĮbt Trakti
Įdomiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės !i 
Labguvos apskričių duomenimis, Apraiymai jdomūs kiekvienam 
HetuviuL Leidinys fliustruota*’ pabaigoje duodama
vitm-anffių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokleEų Laba! 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių femėlapla. Kaina H.

• KĄ LAUMtS L1MX, raiytojos Petronėlės Orintaltfe atd*
minimai Ir mlntya apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir ptr- 
maišiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapine 
bet kainuoja tik 13. * ■

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupral. 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio JaJinsko knygoje apie Jubatis Janonio gyvenimą ir poe» 
siją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ni žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

V KATIRINfS N0VKE2S, KL Zoečenko klryba, J. ValtlČfe 
vertimas. 206 pri, knygoje yra 4Q sįmojlngų Dovetių. Kaina H

Knygos gaunamos Nanjlencae, 17M So, Halateg St, Chfcaga, 
IC HMM. fdkVf friMfl SH*-? —-

3 — Naujianda, Chicago, DL — Sat.-Mėndiy, MĮrch 20*^8, 19N|
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Čikagos policijos mašinos. Miesto vadovas, parodęs tf^- 
fiką, pareiškė, kad ežero pakraščiu mašinos eina visą 
dieną ir vakarą, be sustojimo.

— Palauk, mes patirsime jų melą... Sustosime ir pa
matysime, kur pasibaigia mažinu virtinės... — tarė Mo
lotovas.

Jis pranešė policijai, kad norėtų sustoti ir pasižiū
rėti, kaip eina trafikaš.

Policininkai tuojau privažiavo |>riė Gamtos fnUzie- 
jaus ir sustojo. Toliau matėsi observatorija.

— Mes čia keletą minučių pastovėsime, kad pamaty-1 
tume, kaip ta mašinų virtinė pasibaigs, — tarė Molotovas.

Jam teko ilgai laukti, bet mašinų virtinės pabaigos 
jis nesulaukė. Turėjo pripažinti, kad Čikagoje yra daug 
mašinų ir kad čia trafiko eilėms galo nesimato, nes Ame
rikoje tų mašinų yra daugybė.

Molotovas sukrato, kad Ameriką yra daug geriau 
mechanizuota, negu jis įsivaizdavo, kad Inasinomis važi
nėja nė tiktai turtuoliai bet ir Viši didmiesčio gyventojai-

‘ Molotovui išvykus iš Čikagos, keliais atvejais buvo 
komentuojamas Sovietų užsienio reikalų ministeric no
ras patikrinti “amerikiečių blefą”.

Tenka nustebti, kad šiandien pavergtoje hietuv'oje 
dar atšii%n'da krivickų, kurie pavėrgtiėittš fibtūvfems 
dar aiškina, kokia ta Čikaga yra atsilikusi, kaip sunkiai 
žmonės Čikagoje gyvena, koks čia blogas oras ir kaip 
dvokia skerdyklų rajonas.

Sigitas Krivickas^ okupanto patikimas stebėtojas, 
turėjo progos patirti Čikagoje, o vėliau jis vaizduoja 
palygindamas ją šu Bi^dairu “Raistu”. Jis- net nežino, 
kad mėsos pramdnė iškėlė skerdyklas į kitas šritiš,. kad 
nereikėtų Čikagoje galvijų skersti, kaip skerdė šio šimV 
mečio pradžibje. Amerika šiandien galvijus skerdžia ne
toli ganykliį, o į Čikagą atvežama jau gerokai apdirbta 
mėsa, kad gyventojai galėtų valgti nė tik geriausius “ster
kus”, bet ir įvairiausios rūšies gaminius, be buvusių dvo
kiančių skerdyklų.. “Raistas” yra sena Čikagos praeitis-.

Jeigu Krivickas būtų aplankęs Marquette Parką ir 
būtų užėjęs į lietuviškas įstaigas beir prekybos centrus, 
i eigų jis būtų užsukęs į turizmo bendroves,-bankus ir mo
kyklas, jeigu būttį pasakęs, kas toks yra ir ko jis Ame
rikon atvažiavo, tai jani būtų parodyti lietuvių apgyventi 
ištisi blokai, lietuvių prižiūrimi namai, gatvės, valgyklos 
ir krautuvės. Jis būtų galėjęs įvairius lietuviškus laik
raščius pasiskaityti.

Krivickas pasakoja apie šihitihėčid pradžioje Čika
goje bųrilsiaš darbininkų kovas, už 8 vai- darbo dienar 
Jis primėhM, apie gausias dirbinif^kų dSSbnšttacijžs', 
apie susirėmimus su vietos policija ir apie* minėtų pro
testuotojų jfakdrinią. Bei jis nė žodžio nepasako, kad 
visiems ^kaftiešimk pastatyti puikūs ptmmkltf, kad 
atkreipta dėmesio į jų reikalavimus, ir kad Amerikos 
darbininkai šiandien dirba tiktai peHkkš ’diėiižš šŠVai- 
tėje ir uždirba žymiai daugiau negu Sovietų Sąjungos, 
darbininkai.

Amerikos darbininkai gyvena kelis kartus geriau, 
negu komunistinėje Rusijoje. Jie turi savo namus, savo 
automobilius, turi unijas, laikraščius^ bankus, atostogas 
ir turi progos pamatyti savo kraštą:

Rusijos darbininkų unijaš valdo komųnišlų pSrtiibs 
paskirti valdininkai, kurie darbmiftkūk isHSddofa aršiau, 
negu tai darė caro pikčiausieji kapilalištati.- į*etrd^tado 
darbininkų tarybos nariai buvo suimti pačiomis pihnb-

Amerikos lietuviai yra išsiblaškę po visą kraštą, bet 
gyvenimas taip susideda, kad Čikaga tapo pačiu didžiau
siu Amerikos lietuvių centru.

Čikagoje yra patys didžiausieji lietuvių centrai, 
krautuvės, gydytojų įstaigos, ligoninės, mokyklos, lietu
viški dienraščiai ir kultūrinio gyvenimo centrai.

' Chicagoje eina pats seniausias lietuviškas laikraštis 
Pačioje Lietuvoje galėjo būti anksčiau įsteigtų lietuviškų 
laikraščių, bet Naujienos yra pats seniausias lietuviškas 
dicnrsštis.
t e^inagOj'ė yra universitetas; padėjęs pagrindus pra
mones, elektrchikoš, literatūros; ąstronautikbš ir sku-’ 
baus skaičiavimo specialybėms-. Nėra tos mokslo įstaigos, 
kurioie nedirbtų lietuvis. Lietuviai padėjo skaldyti ato
mą, tiksliai apskaičiuoti atstumus erdvėje, surado prie
monės tuojau pranešti skriejimo kryptį, laiką if greitį. 
Be Čikagos mokslininkų apskaičiavimo šiandien Ameri
kos “Columbia” nekiltų į erdvę, nekaitaliotų savo orbitos 
ir nenusileistų aerodromuose, Pasadenos stotys negalėtų 
pasakyti, kurioje viėfdje dabartiniu mėtų skrieja Ke
liautojai, ką jie mato ir kada tikisi susitikti šū Uranu, 
Neptūnu ir kitomis planetomis.

Čikaga turi tokį ežero pakraštį, kokį vargu galėtum 
rasti bet kurioje kitoje vietoje pasaulyje. Įsukus į paežerę 
prie 60-tos gatvės, gali beveik be sustojimo pravažiuoti 
į Čikagos šiaurę, pro akis praleisdamas patį Čikagos 
centrą ir gražiausias paežeres. Bė milžiniškų Michigano 
paežerės teatrų, susirinkimo salių, viešbučių, milžiniškų 
dangoraižių, gali pasukti į šalį ir pasižiūrėti, kaip gra
žiausi pasaulio automobiliai gana greitai skuba į šiaurę, 
o kiti traukia į pietus, sustodami ties gražiausiais par
kais, universitetų rūmais, apgyventais dangoraižiais.

Prieš 37 metus į Čikagą atvyko ViačešlaV Molotovas, 
kad galėtų pasakyti kaip atrodo šis didysis mokslo, pra
monės ir susisiekimo centras. Pasikeitęs keliais žodžiais 
su miesto meru, norėjo pamatyti, kaip ta Čikaga atrodo. |----------- -—-—------------------
Molotovas išvažiavo pasižiūrėti į paežerę. Kuo McCor- mis revoliucijos dienomis, išvežti, j šiaurę ir sunaikinti, 
milk rūmų jis važiavo i North Lake Shore pakraštį. Jis Lenkijos darbininkų unijo§ pajėgė, atsikratyti komu- 
važiavo ne vienas. Buvo du automobiliai palydovų ir dvi nistų primestų išhaūtfotbjif. Prieš dėšihit metlj lėhkM
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Beržas Lietuvds pajūryje

(Tęsinys)
x ' r t ♦ ■_ I - ’ , ■ » -

Juk Lietuvių Bendruomenė 
■jau gana senokai'atskilo ir pasi
traukė iš bendro lietuvių kovos 
lauko ir atsisekė, dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės, 
bendrai kartu kovoti su ALTu 
ir VLIKu. Ji (LB) įkūrė para- 

. lelinį ALTą ir VLIKą-, pavadin
dami Visuomeniniu Reikalų Ta
ryba, kad tuomi galėtų sėkmin
gai kenkti toms dviem laisvini- 
md- ihititSbitamš. Jfė šfelSo & 
slpnina vieningą lietuvių laisvi 
kovų frontą, kelia lietuvių tar
pe vieni kitiems neapykantą ir 
tuomi labai patarnauja Lietus 

- Voš btaib'aAtui, Išgalvojo šūkį 
“veidu į Lietuvą”, bet tas jiems 
reiškia veidu į okupanto statyti- gi. Bhtų. pStaf^ĮK; ša:

IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINI! LlETUVlfK^ SPAUDĄ

nius>, veidu į tolševikinės yčėkos 
(KGB) agentus ir jų infiltrato^ 
rius *

Rekašius: “O.. klaUsūnųJį''ku
riuos radikaliau pažiūrėti reikė
tų yra. Yra, payyzdžiui, t'oks da
lykas, klerikalizmas išeivijoje 
ir ne tik išeivijoje, bet ir.Lietu
voje .atsispindi- Pavyzdžiui, ką- 
dk.j’ah prittfeiarti kalbėti, kad 
g&hak ifetuViŠ yt§ tik tĮs, kuris 
yri įaišdikas. itšda jau Bėh,- 
druomenė leidžia aptihkrišciūš, 
kad. ktekviend _ lietuvio-į^ra pa

viencb ffėftibfiŠ if taip, toliąil. 
Reiškia,, čia aš nenotjU įsiveržti 
į pbieiniką, bet tiktai , kaipo', pa
vyzdį vieni!', klgūsiiftii',' ir

:TS MIRONAS

Susipažinkime su Kalifornija

Netrukus už Blythe pasienio miestelio (virš 
7000 gyv.) ir už poros neaukštų kalnagūbrių pra
sideda Colorado dykuma, kurios dalis Įeina ir Į 
Meksikos teritoriją, ši dykuma baigiasi Colorado 
žiotimis Į Kalifornijos Įlanką. Vakaruose dykli- 
mą riboja Salton Sea. Kadaise Salton Sea buvo 
išsiliejusios Colorado upės užlieta žemuihA, '6 da
bar pasiliko tiktai ežeras. Jd vanduo sūrus, beveik 
kaip vandenyno, bet žuvys čia veisiasi.

Dalis Colorado dykumos paversta derlinga 
žėme ir ši vieta vadinama Imperial Valley. Pra
vesta dar ir kitas vandens tiekimo kanalas (Ali 
American) su atsišakojančiu Coachella kanalu, 
šiame žemės ūkio regione stambesni miestai EI 
Centro (apie 22,000 gyv.) ir Brawley (apie 
14,000 gyv..) kone 60% gyventojų sudaro mek
sikiečiai, daugelis jų nelegalūs ateiviai. Visiškai 
prie Meksikos sienos yra apie 11,000 gyventojų 
Calexico mitrias, kurio žmonės verčiasi žemės 
ūkiu arba prekyba, bet nemaža dalis praturtę-

• i5 kontrobandos, nes eia pat, tik už ttrirbs, 
rnI <1 x< cr. 
vinc’ĮO'

lifornijos dalyje, atseit, sugrįžome beveik Į pra
dini išeities tašką, tai verta užsukti ir apvažiuo
ti jau minėtą Salton ežerą.

SŪRUSIŠ EŽERAS
Anzos pionieriams keliaujant pėt Borregc 

dykumą, Salton ežero ddf nebuvo žyfhėš. Ši di
daus jūra geografiniubse žemėlžffilidse atsfHBb 
tik 1905-06 metais, kada Colorado upe isšikėjo 
Į vakarus ir pasiekė buvusį ten riėdeflihfą ste
ni. Prieš tai Salton ežeFd rietoje buvo tik 
o joje buvo daug draskos, kuri panašiai, kaip 
Mirties Slėnio Velnio Golfo Laukai, garbinė driis- 
ką kapilariniu būdu, stumdama iš gelmių. Nuo 
min'ėtb išsiliejimo ežeras tebėra ir maitinamas 
žemės ūkio drėkinimo vandens likučiais; tečiAu 
vis labiau didėja pavojus, kad jis pavirš į ant
rąją Mirties jūrą, nes draskingumas vta 
6 VarideniuĮ ištekėti nėra kur. Salton eėeras yra

valstybė, o jos Baja California pft>- 
?rirri Mexicali yra pačiame “patvo-

ib būdome pačioje pietinėje Ka-

vakariniame krantte, MecėA,
ir Durmid rytiniartfe. Riek tfuO $0 Ha 
dar Mineral Hot Spa Vietovė. Rity ypžč f| fesfctr 
tinib miestelio pavadinimo aišku, kai kttrre žftb- 
nėš Čia pradėjo mineralinių vandenų gydyklas. 
I pietūs nuo ežero yra Imperial Wlref, kur, fee 
jau paminėtų, yra dar keli mažesni miesteliai, 
kaip Westmoreland, Calipatria, Wiest, Imperial 
ir Holtville.

Apvažiavę visą ežerą ar tik pasižiūrėję Į jį

kjmt, gan radikaliai, Haip W 
’tikrą, iššūki. Tegul išsivyto dis
kusijos. Tegul tje„ kurie teigia 

Tisafe taiš, k®r«ta1£, 
kft5>

iūtnalizmo. o nėberė; Be! tą da
lyką “AkiričftidSe" pasvarsto
me, kažkaip Skelti.
Ak. daugeliui nepatinka, pagal
vos šiaip; pigafvos kitaip. Jau 
kada lėidlSyŠ, fėdaktbnai pra
deda svšfstyBI; ką Žtabfiės pa- 
ęa’vos, jėiga fhfe fSS^R^Sihe 
taip, tai jaū yH blogai. Tai jau 
yra suŠtafefžjimSk. Tai vbt ko 
rnuhis tfdfeaž, tadtka-
hffnd pradeda trūkti.

M Sf-ffingž: Job3i(Žo-

Sdtfte: “Aš ftSfiii 
&0f*i ilfidūsllsį b£t ŠLBdf ff&riū

kadangi aš esiu darbininkas ir 
dirbu “Drauge”, tai aš jokios 
nuomonės nėpai-eiškiu apie 
“Draugą”. Pirmiausia noriu pa
skaityti mūsii ičolėgės. Emilijos 
ŠakadolsKiehės pastabas -tuo 
klausimu, - būtent: “Draugui” ji
nai sako, visko ttūksta, — tai
syklingi kalbos, drąsos, iriiėiž- 
tyvos, nors pažvelgti į tai; ką 
galėti) keisti. Dabar još priedas 
prie tij. Mūšų leidiniuose pasi- 
taiskia perdaug savigynos' ir ,nfe- 
apykantos. fetomš taūtybemš ir 
rasėms. Jei lietuvis - nusižudo, 
arba buvusio pjrezi'dėhtd ?paįiku6 
niš apkaltinamas išprievartavi
mu, apie tai nerašoma. Jei jįio- 
dos rasės, arba' žydų; ‘ tautybes 
ašniūo nusikalsta, būtinai* pažy- 
rnime jo kilmę, nore iiėdarome 
to, jei ib^. nusikaitimą padaro 
baltasis. Vartojame .tėrrmną 

:ap&rė^ti.^$ę, megstąmė'' ipi- 
lįndrinii' Juos rvįšus, kaip tingį- 
niuš, nūsikšltėlrūs. ’-heie&odaihi■

1 - • .•••.. ■ - - . x • x . ■ t ?--■

socialinių; priežasčių vienam '. ar 
kitam reiškiniui.' Net iį kątaii- 
kišktiose laikfašciūdše reiškia-

nfėlstis ū^. lenkus. Gfebaft .frori- 
mė kiršyti, už nusikalt kirus 
ptieš lietuvius. Tu&: Įfatill; tei
stai Šftffitarrt'ė,’ kai hft£ apfcąltif£ 
žydu taildymu. Nėfs nei rnėš, 
nei lėhkši, hfe žyrtai ū-e^Ėniė 
būti kalt'rffefiu raijšJtžūtaf. Pas

Jžros kritikūbti, ta’iį. Būt Oi t; šiif 
krašto. M ji kafea a£iėJAV; 
n'eš tada fib tfiūkų • ne-
Btfš mifiSš palanktls- Tai tiif Būt 
palikimas iŠ Smetonos hfikiįi 37- 
taip šako. Nė^inia-val'džibš kri 
tfkuoti, kaip tik tiifirfle ]6s riffo-' 
fa’dhę — Šato>lsfciė-
n&s- (Kur ŽAIba SakSėoIŠkiėne 
if kfif koliūh'žš, ta ja ir rfėaiSkt. 
A. PI.). .: '• '... T

(Žus datų*ikuj .

darbininkai išgriovė ne tik komunistų partijos Centrus; J 
bet ir išvarė dorbininkų ūhijoms primestus komunistus;

Ką rašo Sovietų spauda apie Rii^jbs Bi^BĮftinkų 
gyvenimą? Ką rašo Krivicl^ Mro jė£ų
paVbrgtą kraštą? Ar gali Krivickas parašyti apie So
vietų Sąjungos laimėjimus? Jo raštas apie Čikagą tinka 
tiktai pavergtiems lietuviams apgaudinėti, bet ne dabar- 
tfflėi ciklai atvaizduoti.  . „gKrrE iOT TAmao SBsūf.

kokia rodykle, duria | Desert Shores miestelį' 
Salton ežero VakarihiaBe krin£ė. Taigi,, išilgai 
tiesia linija bitų vinrš 52' Plrkd plotis 
įvairuoja tarp kelių ligi 27 mylių. r. v ’

Šis parkas turi nemenką keliir tinklą,; ĮVaL 
mojantį nuo plento iki duobėtų ir purvinų ke- 
liukų,tinkamų važiuoti tik džypais. Yra pdkžtfi-' 
karnai įvmriįį stbtykląVi^įiį ŠU H§5is gafogu- 
mais ir visiškai be jų. Vidutinėse stovyklavie
tėse yra pavėsinga pastogė, štatas ir visiškai 
be jų. Vidutinėse št<riykiavifetėse ^yra pavėsinga 
pastogė,* stalas ir malkomis kūrenama krosnis^ 
Taip pat praiisj^klos ir geriamąsis vanduo. Lei
džiama parke sustoti ir pernakvoti Bet kur, ša
lia kelio. w ' . t

Bene įdoftltatišia Anita^orf^d p^rke 
yix Pdtfit, | ffyfftt ffiyllO
si klosčiusių nuogų kalnų, tarpeklių ir lygunvi; 
Lookout POint vietdvaijfe hfšldą ffiėną tollf 
moję galima Įžvelgti už mylių, tyvuliuojantį Sal
ton ežerą. ' J . '/

N^Aiolos ir kaltai atrudb visiškai hub£i į 
saulės išdeginti, bei tarpe jų gyvena nemaža ži ė- 
rių, kaip didžtaraftai ožlli, lap&j, kojotai, kiškiM 
ir mažos pČtes, <aifittafn6s kėhgtfrų žhirkėmiŠ: 
Mat. nepaisai dykumos klimato, patkė lAndamh 
nemažai.šaltinių. .J'. ' į *i ' ■'b.-'v

.. (Busįatfgteu) • ’ :

ts pietinio ar vakarinio kranto, galime leistis Į 
paskutinį įdomesnį taiką — Anza Barrego De- 
šėrt State parką.

■ašinėrlamas pirmoje straipsnio dalyje 
go apskritiem Įžymybes, “nuskriaudžiau”

džlbjė tfk ftajūrib kietas ir misijas. Da-

Dykumos nuo seno visiems žinomos kaip pa- 
vbjinįds.Vietos, be vandens, be augmenijos ir ne
derlingoje žemėje, kur žmogus, nepasiruošęš ati
tinkamai pakelti vandens trūkumo ir apšlfesau- 

nūo ^ir^hančios saulės spindulių, gafi gau
ti net galą. Nenuostabu, jeigu žmogus, Atsira
dę d/kurtioje, tuoj pat ieško progos iš jb& jte- 
sinšalinti... Nohrs ir toliau dykumos turėtą bū- 
6 Atitftitotaf gėH>iAmbš ii- rejamos, tačili šių

net

^u M būti didžiulė BorregoCfeH ffcr^žcL— o... ..... ....... ,<VfcV
dykumefe ^ftig pietinėje Kalifornijoje, apie 100 
mylių nuo San Diego Į rytus ir tiek pat nuo 
Pceanėiilė-tarlsfeado-Vistos trimiesčio. ši heder- 
linga sritis pasidarė didžiausiu Kalifornijos vals
tybiniu parku. Savo pietiniu pakraščiu parkas 
tik įter kėlias mylias nutolęs nuo Meksikos sie
nos, o Šiaurės rytinis kampo smaigalys, tarsi , Mardh 20-22, 1982



I

R. VILIAUS

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, 1L 60608

Dr. fAUL V. VAKUilA 

•YDYTOjAfr it. CHIKUM/U 
Cvmmutury kjihmkw

1. Mantotim Worrcaemr, iu 
yJ ‘A S ■ H (ULTDO ax

te Utn teUMŽlcaų } TKL 
MI-l/V am

TIU 233-5393

DR. A B. GLEVECKAb
GYDYTOJAS IK CHIKUKUAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 W«*r 103rd Stre*t 

Valandos pagal suaitarmią.

SUSLKLhiUMŲ

? P K A A E S 1 M A 1

Lietuviu Pensininku S-gos nar’iŲ 
merims susirinkimas įvyks kovo a., 
trtcdaieių, z vai. popiet Saunų i\a- 
muose, iti / w. tj-cia gacve. nu* ren- 
Karna nauja vaxQyoa at revizijos ku
lius i ja. ivaiiai, Ktuue aar uędUuioacjo 
luuau mokesčio uz l^oi melus, p^a- 
suuia suiuKeix mėsingu a įveju nega
les oaiyvauu rinKdnuose. Vaioyoa

L. VLADLVnROVUI
— 70 MELŲ

Dr. Jonas F. Mažeika
— PANTŲ liYUYlUJAS

4600 VV. lUdrd Street
Oak Lawn, ill

On. tel. 4Zd-6380 
yalaioos pagal susnaruna

DR. FRANK PJLECKAS
OeTUMETRISTAS

vae
KALBA UETU VLSKA1

26U W. 71M St. TeL 737-5149 ■ -.

flkrina amA. Pntpikn akining

1X ianRjoM**

Dr. UiliUlV Ab iElb UTLb
INKSTŲ, rUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

t/aianaoa; anina. 1—4 popieų 

xetvirua. &—1 vaL valu 
Ofiso leietonac 776-2MQ, 

; Rsadeaciiea teistu 444-5543 ’

Vilniaus universiteto biblid- 
lekos direktorius Levas,- Vladi
mirovas vasario 27 d. atšven
tė savo amžiaus zD metų su
kaktį.

Gimęs 1912 m. vasario 27 d. 
Telšiuose, L. Vlaaimirovas 
1932 m. baigė Šilutės gimna- 
riją ir studijavo V. D- Univer
sitete Kaune ir vėliau Vilniu
je. Nuo 1948 m. buvo Vilniaus 
universiteto bibliotekos direk
torium ir nuo 1&>3 m. biblio
tekininkystės katedros vedėju. 
Kelis metus, pradedant 1904 m. 
buvo JTO bibliotekos direkto
rium New Yorke.

(Iš Europos Lietuvio)

Žmogus, kuris trokšta, kad jo 
gyvenimas būtų kiek laimin
gesnis, privalo ką nors mylėti ir 
ką nors gerbti, — pareiškė vie
nas Cicero senioras. 
i ■ ■ 1 R w

f L U Kill A

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

SL Petersburg, Fla. 33710 
Tel. (813) 321-4200

PĖKKKAUSTYMA1
MOVING <Hį:

Ltiaimai — Pilna apdxauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master ChiTie , 
it VISA korteles.

R. SERENAS TaL 925-SG42

MOVING
Apdraustu perkraustyma* 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
T«L 376-1 M2 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
AAOIJO iEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijos 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukut
Telof.; 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

® “Lietuvos Aidai”

KAZĖ B&AZDžlONYTt 
Proęramo* vadifa

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

Visos Laidos U WCEV stoties, 
banga 1460 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p p. 
iš WTIS stoties. 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
TeleL 778-5374

Savy Jaltos galvosenos ir su
manumo dėka. Jš. išgelbėjo N. 
nuo V. Kapsuko - Mickevičiaus 
sėbrų kėslų. Nuo 1922 metų jis 
buvo vietinių žinių redaktorium, 
o vėliau reiškėsi kaip gabus N. 
administratorius. Dar vėliau — 
iėtisufi 20 metų operavo didįjį 
pneMg. Pažymėtina, kad jis vi
suomet apsiimdavo lakias parei
ga*, kurios, jo supratimu, kitų 
nebuvo tinkamai atliekamos. Jis 
jas atlikdavo pavyzdingai ir su 
pasišventimu. Nuo 1902 metų jis 
buvo N. bendrovės direktorium, 
o paskutiniaisiais metais buvo iš
rinktas garbės direktorium.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

/ĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

— —-

Daugelį metų išbuvo Liet. 
Auditoriją direktorium ir Am. 
Liet. Istorijos Dr-jos sekreto
rium. Nuo pat X. įsteigimo iki 
paskutiniųjų di-nų rašė straips- 
n'us, eiliuotų poeziją u atsimi- 
U-rnų skirsnelius, pasirašydamas 
tikrąja pavarde ir įvairiais sla
pyvardžiais. Bosloniškiui “Kelei
viui" nustojus eiti, “Naujienose” 
atgaivino Maikio pasikalbėjimus 
su tėvu. Praeityje jam teko 
daug rūpintis chorų ir šokių ra
tilių organizavimu, vaidinimų 
ir kultūrinių vakarų suruošimu. 
Aktyviai veikė Susiv. Liet. Ame
rikoje ir Amer. Liet. Taryboje. 
Būdingesnius savo veiklos ir 
gyvenimo Amerikoje įspūdžius 
jis įdoTniai aprašė jau minėtoje 
knygoje “Atsiminimų Skirsne
liai”.

GAIDAS -DAIMID j
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAA. A. JUOZAS ŠMOTELIS 

(Jo mirties metinių proga) 
šmotelis, sulaukęs virš 95 metų

I amžiaus.
J. šmotelis (Šmotavičius) gi

mė 1885 m. spalio' 6 d. Alsėdžiuo
se, Žemaitijoje. Kūdikystėje ir 
vaikystėje jam teko patirti daug 
vargo, kas jį užgrūdino gyveni
mo kovai ir ištvermei. Visa tai 
jis labai vaizdžiai aprašė savo 

. knygdje >lAtsminimų Skirsne
liai”, išleistoje 1977 m. Chica
go] e.

Savo jaunystėje jis taip pat 
labai domėjosi senovės lietuvių 
tikėjimu. Dar gyvendamas Lie
tuvoje jis užsirašė įvairias tuo 
laiku pastabas ir senesnių žmo
nių pasakojimus apie žemaičių 
dievus. - Savd gyvenimo saulė
leidyje jis buvo spaudai paruo
šęs gana įdomią knygą “Seno-, 
vės Lietuvių Tikėjimas ir Die
vai”, kurios vienintelis rankraš
tis, deja, dingo spaustuvėje.

1907 metais, būdamas 22 me
tų jaunuoliu, emigravo į JAV ir 
apsigyveno Chicagoje. Čia tuo
jau labai aktyviai įsijungė į 
Liet. Socialistu S-gos veiklą. 
Pradžioje jis buvo LSS 1-os kuo
pos sekretoriuiij d vėliau. tapo 
net vykdomojo komiteto pirmi
ninku. Rašinėjo j “Kovą” ir 
“Lietuvą”.

1913 metais J. šmotelis, 
drauge su K. Gugiu ir A. Labu, 
įsteigė bendrovę “Naujienų” 
laikraščiui leisti. Jam teko rū
pintis ne tik pastato nupirkimu 
ir mašinų įrengimu, bet ir su
radimu redaktoriaus bei laikraš
čio platinimu. Pirmasis N. sa-| Įvertindamas mano pagalbą 
vaitraščio numeris išėjo 1914 m. 
vasario 19 d.. 25,000 egz. tiražu. 
Kilus Didžiajam karui ir Ameri
kos lietuviams rūpinantis, kas 
vyksta tėvynėje Lietuvoje, N. 
tapo dienraščiu. Kartais išeida
vo net dvi dienraščio laidos die
noje. Ir taip, J. šmotelio pasi
šventimo dėka, Naujienos jau 
eina 68-sius melus ir yra ilgiau
siai išsilaikęs lietuviškas dien- 
rašts pasaulyje.

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

. •» ■

Juozas šmotelis

Lygiai prieš vienerius metus, 
1981 m. kovo 21 d. mirė Naujie
nų bendrovės steigėjas Juozas

ONAI ŠIDLAUSKIENE I,

mirus,
jos sūnui, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui dr. 
Kaziui Šidlauskui su šeima ir kitiems artimiesiems 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą

J. šmotelis buvo labai ramaus 
ir nuoširdaus būdo žmogus. Vi
sa, ką darė, jis darė šaltai ir ap
galvotai, nesi karščiuodamas. 
Kiek man teko jį asmeniškai 
pažinti, jis buvo’kilnios dvasios, 
nepaprasto teisingumo pajauti
mo ir reto intelekto Idealistas. 
Labai mylėjo Lietuvą, yp>ač Že
maitiją, ir didžiuodavosi esąs že
maičiu. Beveik visą savo gyve
nimą pašventė vienam didžiam 
tikslui — “Naujienų” dienraščio 
išlaikymui ir tobulinimui. Šio 
tikslo siekdamas, jis atsisakė la
bai viliojančių ir daug pelnin
gesnių amerikiečių įstaigose 
darbų.

Juozo jaunesnysis brolis bu
vo atsikuriančios Ncpr. Lietuvds 
Steigiamojo Seimo nariu. -į

Liko jo sūnus Edvardas ir l 
dukra Lilija su vyrų John Burns į 
(JAV aviacijos majoras), bei , 
keturi vaikaičiai — dukraitės, \ 
o taip pat daug kitų giminių ir 1 
draugų. Turiu pabrėžti, kad jo J 
sūnus, o ypatingai dukra Lilija 
labai mylėjo ir gerbė savo tėvą ’ 
ir įvertino visus jo atliktus 1 
darbus. į

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS '
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

L. K. D. S. CICERO SKYRIUS 
Valdyba ir nariai

XT4

rucfšiant- knygą “Atsiminimų f 
Skirsneliai”, J. šmotelis man 
paliko dalį savo lietuviškų kny
gų, o Liet. Enciklopediją (36 to- j 
mus), sekdamas jo pageidavimą,' | 
persiunčiau į P. Ameriką — Ko- f 
lumbiją, kad ten ja naudotųsi Į 
priaugantis lietuviškas jauni- * 
m as. t

A. a. Judzas šmotelis ilsisi Lie- | 
tuvių Tautinėse kapinėse.

E. Jasiūnas

SOME CHICAGO UOTOR CLUB TIPS ON

mRESSW^y
DON’T CUT IN BETWEEN CA 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES.^

AUGUSTAS M. BARČUS
(Velioaęs Sophie Barčus vyras)

/Gyveno 7156 South Maplewood Avenue
Mirė 1958 metų kovo mėn. 20 dieną. Palaidotas Lietu

vių Tautinėse kapinėse.
Gimęs Lietuvoje, Kretingos apste, Gargždų miestelyje.
Paliko nuliūdę: duktė Aldona (Jaukus, 3 anūkai: Terry, 

Michael ir Sophia bei kiti giminė*.
Mūsų brangiajam tėveliui ir seneliui pagerbti buvo lai

komos šv. Mišic’s šiandien Tėvų Jėzuitų koplyčioje.
Mes Tavęs, mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. 

Tu pas mus jau nebesugrįši, bet anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Duktė, anūkai ir kiti giminės.

ĮĮ—imnu iiMnwiu.,rMgv* 'Ą.J.l.iP

-V...

yoeix RON INTO TROU0LB IF 
THERE'S A SUOOEN STOP WHIUS 
ytX/QE RXJLOW1NG TOO CLOSELY.

TeL; 652-5245

JEAN VANCE ix GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

L'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJUSIO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JdCAfoe

^vektorių

iURIMI 

aOPLYCMU 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSE.

AM3ULANS0 
PATARNAVIMAS

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
ęLaCKAU'Mt,

d4Z4 IV Jitt'l bVUh STJKL,K'l KfąputHib I~1ZX4
L19Z8 SOUTH VYKSI' HIGH WAX, nuo. Hib*, UL 824 44J

P. J. RIDIKAS
«b4 So. HAJL8TED STREET L'eL lAroa /-m,

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ava., Cicero, AL T«L: OLympic Z-19&

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AYE. ToL: LAfąyett* 4-3673

GEORGE F.
1319 So. UTUAN1CA AVĖ.

RUDMINAS

— Naujienas, Chicago, III. — Sat.-Monday, March 20-22. 198J



MIRTIES NUOSPRENDIS

VERTINGAM TIKSLUI

Dažo namus iš lauko

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

F. MEDAS, 4059 Archer Avtnoe, 

CHcho, HL 60632. ToI. YA 7-59W

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

PLUMBING AND HEATING 
(V»nd#ntkW« ir lildymat).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštusJOHN GIBAmS

Advokatų. įstaiga 
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600
PIRKITE iAV TAUPYMO hOXUS

• £ T*

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai. ,

teisėjo Alphonse
Sūduvos^

Atstovės. Po paskai- 
kavutė

Kovo 16 d. vidurdienį, 2541 
W. 70-oje gatvėje pas mano ge
rą bičiulį užeina apie 19 metų 
jaunuolis, byla nešinąs, ir pra
šo aukoms Saint Francis organi-

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

Sąjungos Garbės Pirmininko 
iškvietimo ir priėmimo 

komitetas

KumI, Ž»m4 — P»rd*»lmui
UAL ESTATE FOR SALE

UmK uM of dtewtahor 
to one* a day, after the 
waning Eteal, and cut 
excessive um of weier 
and elecMcity.

be a Bom L*m4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: - v

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta 
WELLS peržiūrėta, 
išleista knyga su legališkomi: 
formomis;

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoj*

S.L.A. 308 kuopos narių susi
rinkimas įvyks kovo 27 d. 7 vai- 

t vakare Lietuvių Piliečių klube, 
j Visi nariai kviečiami atsilanky
ti, nes bus 'rinkimai į S. L. A. 

' Centro valdybą trijų metų ter- 
: minui. Kartu vyks ir kuopos 
! valdybos rinkimai. Bus renka
mi -delegatai į S.L. A. Seimą, 
kuris įvyks liepos 1 d. 1982 m., 
Floridoj. Malonėkite dalyvauti-

A. Andriulionis,.... 
/ Kuopos pirmininkas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
Brighton Parke. Nuoma bus pigesnė, 
jei padės prie namų ruošos.

Skambinti 927-6907

REZIDENCINIŲ IR P AJ AMINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

K INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti teL 436-7878
2951 West 63rd Street

PIENO STATYTOJŲ
RŪPESČIAI

ELEKTROS {RENGIMAI i 
PATAISYMAI

Turiu C h ic a gos mieste leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Taiman Aye. 
’ Te!. 927-3559

Advo&tdu

GINTARAS P. ČEPĖNAI
Darbo valandos: nuo 9 nL ryt* 

□d 6 tbL vak. šeštadieni sno 
t vai ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal suaftarima*
Td. 776-5162 arba 776-51M

M4J We«t 63rd Strėel
CMe*co, HL 60629

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yn «nkusU, <n<Hi»usb Ir turtingiausi lietuviu traternaliD* trr.

txnixactja, lietuviam, Uti Limai tarnaujanti jau per frfr me tin

~ MtOriniua darbut, geihfftJ tr kfflema, kuria tuct

• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS: 

• NOTARIATAS' • VERTIMAI.

SAUGOKITĖS “AUKŲ 
RINKĖJU”

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 
tos seks klausimai ir atsakymai, o po to 
ir pabendravimas. Plumbing repairs of all kinds. 

Drain lines tfperfwnd charge. 
Free estimates. 

735-6361

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen - MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metu Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą

Dr. A. J. Gussen 
grožis.

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
TREMTYJE REIKALU

Žinomas rašytojas laikė pas
kaitą viename moterų klube. 
Paskaitai pasibaigus, sekretorė

pristatytą pieną mums priklau
so kombinuotoji pašarai. Pri- į 
klauso, bet mes gauname tik' 
talonus tiems pašarams nusi-j 
pirkti. O kas iš tų talonų, jei
gu šeduvdš parduotuvėje kom-1 
binuotų pašarų nėra. "O praei
na trys mėnesiai, ir tie talo
nai jau negalioja. Kreipėmės į. 
rajono vykdomojo komiteto 
atsakingus darbuotojus, kad( 
talonus bent pratęstų, bet nie-, 
kj iš to neišėjo. Atseit, jeigu 
laiku jų nerealizavote, esate pa
tys kaiti. A. Savickas, J. Sipa- j 
vičienė, M. Juozapaitienė, B. 
Šierauskienė ir kiti Šeduvos gy-j 
ventoj a L

(Iš Valstiečių laikraščio)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, ID. , Tek 847-7747

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” - jau a tspansdin ta.

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

kymai, 184 psl. Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago, IL 60629.

Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases eives 
prompt, temporary relief for 
nours 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. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

DIMES' I O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinio^ 

b kams. Kreiptis:'
A. L A U R A I TU t: ; 

4445 So. ASHLAND AVB 
TeL 523-8775 U:

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTT, 

F.gomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ai užeiti j mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkim'^i.

Sausio 
čiausiojo 
ji sesija, 
kultūros 
Pamūšio' 
Leono Mažeikos 
ninkės 
nužudymo bylą.

Teismo nuosprendis: Už ty
činį nužudymą sunkinančiomis 
aplinkybėmis Kazlauską Adol
fą pripažinti kaltu ir paskirti 
mirties bausmę. O. Baltramie- 
jūnienei — ketveri metai lais
vės atėmimo' bėndro nešimo 
darbo stovykloje ir privestinis 
gydymas nuo alkoholio'.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau' 111^ 5,727 S’ Western Ave-’ i13’ 60643
. ■’V1 Telef. 312 238-1787

> Nemokrzzjs pitxrajivLmas užsakant lėktuvų, trankiuių. btfrq kelio- 
Bių (rnd^ex), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervadias; Parduod*- 
ie kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą'ir kitus kL-ažtus; 
apdarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor- 
txxacijM visais kelionių reikslaii.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik '_elxLr reserv Joti rietas 
“ prieš 45 -60 dienų. '

intftU pigiausiomis fcalnomli, SLA neie&ro pelne, nr- 
I patarnauja tik Mrižalpos pagrindu. *

K3ekrien*t Hetuvig fr lietuviu draugai gafi 
Suiivienijime apsidrausti IH 110.000.

— apdraudSHa Ir Taupomąja apdrauda — Eodoroenl 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, ®ekf«nčl*?a 
aukštojo mokslo fr ju crventmo prartHit

<LA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė- ui
ILGOO apdraudov ruma temoka tik S3.05 metama

kuoeu vyra viso*: lietuviu kolonijose. XreipkJtA» 
j savo apylinkės SLA kuopų vei’zėjur jieJuma 
mielai pagelbės j SLA fafrtfytL

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
Kietais viršeliais ______________ ______

Minkštais viršeliais, tik____________ __

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2MONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____

Gulima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

, zscijai. šeimininkas prašo įga
liojimo. Paduoda popiergalį, 

į Pastarasis-neskaitė. Prašo sėstis 
I už stalo. Tuo metu jis nueina 
’ į miegamąjį atsinešti piniginę, 
į Jaunuc’iis prašo vandens. Siū

lo užeiti į virtuvę. Tuo metu na
mo šeimininkas laukes “gasma- 

' no”. Pamatė, kad į neužrakintą 
Į butą veržiasi antras jaunuolis.
Jis jo neleidžia ir tarpduryje 
ginčijasi. At.eina ir buto nuomi
ninkas pasižiūrėti. Tuo metu 
pirmas “aukų rinkėjas” įslinko 
į miegamąjį ir iš puošnios, dė
žutės nuo komodos paėmė virš 

i 9500, auksinę > apyrankę, du 
į auksinius lenciūgėlius, penkių ir 
į dešimties litu banknotus, sena I *• 7 v
: dolerį ir akinius.
! Pasirodo', antrame aukšte dar 

visus iš- 
į varė. Pašaukė policiją. Bet visi 
. “aukų rinkėjai” spėjo pasprukti. 
t Namas 12 butų. Buto nūominin- 
I kas po susižalojimo vaikšto’ su 
| lazdele. Apiplėšimas taip greit 
; vyko, kad jis nesuskubo pama- 
! tyti, kaip jaunuolis įspruko į 
miegamąjį ir apvogė.

K. P.

F. Xrpolit, Meat
W. Wfh U 1 

Evers. Fark, I1L 
<0642, > 424-1454 X

riais HI20 1027 me’ų laikotarpy 
buvo pakaitomis: kan. J. Tu
mas, dr. J. Šaulys, prof. P. šal
čius, pro’f. P. Leonas, dr. K. Gri
nius, gen. J. Bulota, adv. R. Ski
pitis, M. žvirėnas, adv. Z.’Toliu- 
sis ir kili. Teismas labai sąžinin
gai ėjo savo pareigas ir elgėsi 
bešališkai, nors tekdavo spręsti 
bylas ir aukštų Sąjungos asme
nų: M. Mika!ke\:čiaus, A. Žmui
dzinavičiaus ir kitų.

I 193*5 m. liepos mėn. 15 d. Mi- 
nisterių Kabinetas priėmė nau
ją Sąjungos įstatymą. Respubli
kos Prezidentas jį patvirtino 
1G36IV.23. Pagal tą įstatymą 
ir Krašto Apsaugos Ministro sta
tulą, Sąjungai taikoma nauji 
principai: ji visiškai priklauso 
karinei valdžiai, gauna daugiau

1 valstybinės įstaigos savumų ir 
pirmauja skiriamas Sąjungos 
vadas. Sąjungos valdomieji cT- 

’ ganai pritapdinami kariuomenės 
'■ organizacijai. Vietoj valdybų 
I atsirado tarybos, palikta kontro- 
. lės komisijos ir garbės teismai. 
Į 1938 m. kovo mėn. 12 d. visuo
tiniame Sąjungos suvažiavime 

garbės teismą buvo išrinkti
j gen. J. Bulota, teis. M. Čepas ir 

dabar j Prof- A. Janulaitis.
Panaikinus garbės teismus, 

šaulių Sąjungos tremtyje nariai 
atsidurs “neklystančio Fuehre- 
rio'” ir paklusnaus eilinio šaulio 
padėty. Centro valdyboj susida- Į 

). Kauno būrio11 rys 3 ar daugiau asmenų “kli- j.
teismą sudarė Paknyš, į ka” ir LŠST valdys diktatūri-

Pirmss Sąjun-• niais potvarkiais, kas yra prie- i 
garbės teismo šinga demokratinei dvasiai iri 

santvarkai. Grįšime į viduram-Į 
žiu inkvizicijos laikus. Centro 
valdyba tą jau praktikuoja ir 

psl. dabar: baudžia ir šalina iš Są
jungos be jokių priežasčių. Bu
vęs JAV prezidentas R. Nikson ‘ du buvo. Šeimininkas 
irgi toleravo teismo galią ir 
savanoriškai pasitraukė iš savo 
pareigų. 0 kas gi teis nusikal; 
tusius C.V. pirmininką ir narius?

Jonas Gečas

nsghbcrhood^^BISgįOl REALTY GPOUP
SEM LLS.AT
Well help you make the right move.

Radviliškio,, rajono Šeduvos 
miestelio’ gyventojai ganiavos 
laikotarpiu į pieno supirkimo rašytojui įteikė čekį, kaipo ho- 
punktą ;• kasdien pristato’- apie norarą. Rašytojas nepriėmė če- 
2000 kilogramų pieno, o rudenį kio, patardamas įteikti tuos pi- 
ir žiemą šiek tiek mažiau. j nigus kokiam nors labdaringam

Tačiau turime ir nesusiprati- tikslui.
mų. Ganyklos pas mus prasto$ J — Ar tamsta neprieštarausi 
ir niekas nesirūpina, kad jos tam, — paklausė sekretorė,—jei
būtų sukultūrintas ar bent lai- mes paskirsime tuos pinigus
kas nuo laiko pa tręšiamoj. Lž specialiam fondui?
----- ' ■■ 7 \T z_ l | — Visai ne, — atsakė rašyto- 
— • ■—•■■■ ■ į, n Į jas, — bet ar galiu -patirti kas

yra tas specialus fondas?
— Tas fondas yra skirtas tam, 

kad ateinančiais metais galėtu
mėm pasisamdyti geresnius pa
skaitininkus.

š.m. kovo mėn. 27 d. Čikago
je. Šaulių namuose, šaukiamas 
šaulių visuotinis atstovų suva
žiavimas, kuriame bus renkami 
Centro valdyba ir kiti vald)- 
in eji organai sekančiai kaden
cijai ir svarstomas statuto pa
keitimas ir papildymas, kurį 
paruošė dabartinės Centro val
dybos skirta komisija, suside
danti iš penkių asmenų. Komi
sijos pirmininkas yra Petras 
Petrušaiiir, kiti keturi — C.V. 
nariai. Pagal statuto pakeitimo 
ir papildymo projektą bus šau
kiamos Šaulių Sąjungos vadovy 
bes ir dalinių atstovų (n: visų!) 
konferencijas skubiems reika- 
laips svarstyti ir visai panaiki
nami Sąjungos garbės teisinai. 
Garbės teismų funkcijos pave
damos dalinių ir Centro valdy
bai, kurios sprendimai bus ga
lutini ir galės atskirą šaulį ar 
dalinio vadovybę bausti ir ša
linti iš Sąjungos. Atskiri šauliai 
negalės pareikšti C.V. priešin
gos nuomonės. C.V. bus vadovai 
ir teisėjai. Komisija aiškina, 
kad garbės teismu nebuvo’ ir ne- j 
priklausomos Lietuvos šaulių ‘ į 
Sąjungoj, kas yra netiesa 
misijos nariai nežino 
nenori žinoti. Jie tada nebuvo 
išskyrus Vladą Išganaitį, ušau
liai, nes buvo perjauni...

Drausmės reikalui jau pirmie
ji Sąjungos įstatai įvedė garbė? 
teismą (1919 
garbės 
Žadeika ir kiti, 
gos suvažiavimas 
nariais išrinko"kan. J. Tumą, d r. 
Jurgį šaulį ir prof. P. šalčių 
(žiūr. Dr. Matusas, “šaulių Są
jungos Istorija”, 1939 m., 
J3). Vyriausio garbės teismo

— Reg. LB Cicero Apylinkės 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyks š. m. kovo mėn. 21 dieną 
11:45 vai. ryto’, Šv. Antano pa
rapijos salėje, Cicero, Ill. Na
rius ir prijaučiančius kviečiame 

26 d. Sovietų aukš- dalyvauti. Valdyba (Pr.) 
teismo išvažiuojamo-. _____________

posėdžiavusi Pakruojo 
namų salėje, svarstė 1 SOUTH BOSTON, MASS.

bažnyčios klebono 
šeimi- 

Tekfės Martinaitytės

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?”

HOMEOWNERS POLICY

S^e J ’e and Casual??

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Ųž darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KiELA 
' 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A, T V ERAS
Laikrodžiai Ir teangenybte 

Pxrdavimax fr Taisymai ..
2644 W«it S9th €,:
T»L REpubllc 7-1941

-
* - * -• f . ' .

•. V įį
•r

G*HU kreiptu fr tMal i SLA Octrv

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMIRKA 
Y«rt, N. Y. 100*1

MT W. 3Mb n.
T«t ail) sa.mf




