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Spe-Į

■

pradėjom 
įvyks šių 
tai reikia 
kad visi

— Alž’rijos užsienio reikalų 
m nisteris Muhamed Bansjah a 

j žuvo Irane, kai Irano lėktuvai

■ duo’ti teismui, bet jie yra pakan- buvo jd, lai jis turėjo mokėti 
karnai dideli, kad galėtų juos valstybei mokesčius už uždirb- 
gatvėse paleisti. . tus pinigus. Savo testamente
Privažiavus gynybos ministe-. kardinolas liepė visų pirma su-

— Paaiškėjo, kad Saudi Ara
bija ruošia glaudesnę apsaugas 
sutartį su JAV. Be JAV pagal
bos Saudi Arabija neapgins 
Persijos įlankos.

ASTRONAUTAMS SUSIDARO 
RADIACIJOS PAVOJUS

WASHINGTON, D.C. — Spe- 
cFąiistai nustatė, kad radiacija

kili lėktuvu.
bus lengviau pulti britų karo lai
vus ir paleisti į juos raketas, 
kaip atsitiko su naikintuvu 
Sheffield.

Lietuvė, šimtmečius verpdama ir ausdama, aprengdavo visus savo šeimos 
narius, priausdavo dukterims kraitį ir išsaugojo lietuvių kalbą.

organizacijos turės 
išryškinti teisinę kalbą v

NUTARIMAS PADARYTAS PRIEŠ KELIS METUS. BET 
ĮSAKYMAS JĮ VYKDYTI PRANEŠTAS DABAR

■
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Eagleourger ir Kampelman informuoja 
■ ąpie Madrido konferenciją

Kovo 23 d. Kongreso Kamile- rioje jis nežabotai ir šmeižikiš- 
tes Eųrdpos saujprpo ir bendra- kai puolė Tarybų Sąjungą, jos 
darbievimo reikalams svarstyti | vidaus ir užsienio politiką”. 
Washintgone suruošė susirinki-Į 
mą, kuriame JAV-ių delegacijos 
Madrido konferencijoje pirmi
ninkas Max ‘M. Kampehnan ir. 
JAV-ių pąsekretoris politiniams 
reikalams Lawrence Eaglebuj-

(Ella)

ALKOHOLIS NESIDERINA 
SU MIEGO PILIULĖMIS

WASHINGTON, D.C. — Spe- 
įcialislai nustatė, kad alkoholis 

ir miegamosios piliulės sudaro 
pavojų gyvybei. Žmogus, pa
ėmęs miegamųjų piliulių ir iš
gėręs degtinės, gali užmerkti 
akis visiem laikams.

Tyrinėjimai parodė, kad ne 
visi užmerkia akis visiems lai-

įįer kalbėjo apie konferencijas}, 
pasėkas ir Helsinkio susitarimų ( 
ateities perspektyvas.

Madrido Konferencija baigėsi 
kovo 12 d. po “karingos”, mė
nesį/užtrukusios sesijos; sekanti 
sesija numatyta po * astuonių 
mėhė&ų. 'Susirinkime' dalyvavo 
VLIKo pirmininko pavaduotojas kanas. Jaunesni praryja miega- 
dri -D. Krivickas ir VLIKtf/Eitos mąją piliulę, vėliau išgeria stik- 
įstaigos vedėja^M.-Šamatienė. Jie liuką ir nieko neatsitinka.Tuo 
padėkojo ambasadoriui Kam- 
pęlmanui už jo kovo 3 d. pasa
kytą reikšmingą kalbą Pabalti
jo.klausimu. ' ,s

Ęagleburger savo kalboje tvir
tino, kad, nepaisant Maskvos iį 
kitų Rytų Europos vyu?ausybių

sekiojimo, Vakarų radijo laidų 
trukdymo, ir 1.1.), praėjusių me
tų gruodžio ' mėnesį Madrido 
konferencij a buvo .padariusi ir 
taną tikros pažangos. Tačiau “de
mokratinio r^brrnų-ųsąjūdžio’’ 
ūžgniąbžimas -Lenkijoje; palietė 
“pačią/? konferencijos šerdį”. 
Ameriką, kalbėjo JEagleburger, 
negalėjo elgtis -taip, "lyg nieko 
nebūtų atsitikę”, Amerika ir jos 
sąjungininkai vieningai pasmer
kė /Rytu Europoje padarytus 
Helsinkio 'susitarimu pažeidi
mus: Jei. padėtis. Lenkijoje ne
pagerės, pabrėžė Eęaglęburger, 
tada,, pjšra'yįjttiesy pasiekti išsa
maus susitarimo; tarp : Rytų ir 
Vakarų. Baigdamas savo kalbą, 
jis' perdavė Valstybės sekreto
riaus Haig “gilią padėką” už 
ambasadoriaus Kampelmano "ir 
jo delegacijos narių “puikiai at
liktą" darbą” Madrido konferen
cijoje. i '

Gana skirtingai konferenciją 
savo skaitytojams pristatė vil
niškė Tiesa (1982.III.24). Ji ci
tavo Sovietų Sąjungos delegaci
jos vaddvą L. Rjičiovą, kuris 
pareiškė, kad Madride nebuvo 
įmanoma pasiekti , teigiamų re
zultatų dėl JAV-ių ir NATO są
jungininkų “o b strukcionistinės 
pozicijos*’. Iljičiovas “griežtai 
kritikavo demagogišką ir provo
kacinę JAV delegato kalbą, kū-

tarpu senesni žmonės, prariję 
piliulę ir išgėrę degtinės, daž? 
niau užmerkia akis. p

t Mokslininkams pavyko nustą£ 
lyti,- kodėl vieniems alkoholis 
yra toks pavojingas, o kitiems 
jis nesudaro pavojaus. Nusta
tyta;. : kadv pavojus^- susidaro 
tiems,, kurie serga apnea liga. 
Liga pasireiškia. tuo, kad žmo
gus, turįs apnea, miegodamas 
Sustoja kvėpavęs. Daugelis vy- 

Iresnio amžiaus žmonių šią ligą 
turi. Daugelis, net nežino, kad 
jie, miegodami, kartais nustoja 
kvėpavę. Kada žmogus nustoja 
kvėpavęs, miegama' piliulė su 
alkoholiu neatgaivina kvėpa
vimo. -

JUNGTINĖS TAUTOS TARPI
NINKAUS TARP KOVOJANČIŲ

NEW YORK, N.Y.—Britai su
tiko priimti Jungtinių Tautų tar
pininkavimą ’konflikte su Ar
gentina, bet britai neleis argen- 
tiniečiams naudoti paliaubų sa
vo pozicijoms sustiprinti.

Britų gynybos ministerija 
mano, kad du britų lėktuvai, 
trečiadienio naktį pakilę nuo 
lėktuvnešio, galėjo žūti jūroje, 
nes oras buvęs labai blogas.

Žvalgybos duomenys sako, 
kad vienintelis Argentinos lėk
tuvnešis įplaukė į utfstą, nes jį 
reikia pataisyti. Blogas oras ir 
audros lėktuvnešį apgadino.
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Gegužės 8: Stanislovas, Noru
tė, Gintis, Dainora, Patelis, Aša
rėlė, Sedgalis.

Gegužės 9: Molinos Diena, 
Grigalius, Austė, Linksminę, 
Garais, Rasa, Džiugas.

Gegužės 10: Antoninas, Gdrdi- 
jonas, Igauja, Gedvainis, Bendė, 
Nargaudas.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:56.
Orai debesuotas, Mltti

k " *

Prez. Reiganas apkarpė mo
kesčius įvairiems valstybė) 
patarnavimams. Jm rengiasi 
visai nubraukti kai kurias 
sumas Socialinės apdraudos 

srityje, jei Kongresas 
nepasipriešins.

vai.- Jūrojeminutė. ?wadrą. Lėklu-1paliečia astuonias dienas erdvėje 
vai pakilo naktp ir išskrido p"prafeidzisncius astrcnairtūs. Pas-

se-

laivus, esančius 
vandenyse, bet 

turi tiktai 17 to- 
Argzntiniečiams

DU BRITŲ HARRIER LĖKTUVAI 
NEBEGRĮŽO I LĖKTUVNEŠI

BRITAI SUTINKA SUSTABDYTI PUOLIMUS, BET KIRS, 
JEIGU ARGENTINOS KARIAI GERINS POZICIJAS

LONDONAS, Anglija. — Bri- ti britų karo 
tų užsienio reikalų sekretorius | Falkland salų 
Fr. Pyni paskelbė, kad britai su- šiandien britai 
tinka sustabdyti karo veiksmus, 
bet atidžiai seks Argentine's ka
ro jėgų judėjimą. Jeigu argen- 
tinkčiai bandys stiprinti savo 
poziciją blokados zonose, ar pa
siųsti daugiau karo medžiagos, 
maisto ar kitokios pagalbos len 
likusiems kariams, tai britų 
aviacija ir kitos ginkluotos pą- 
jėgos puls argentiniečius be jo
kio įspėjimo.

Be to, sekretorius pažymėjo 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui, kad britai nepriža
da pripažinti jokių suvereninių 
teisių Argentinai Falkland ar 
kitose pietų Atlanto salose.

Britų gynybos ministeris "John 
"Nott apgailestaudamas pranešė, 
kad nebegrįžo į lėktuvnešį du 
sprausminiai /‘Harrier” lėktu-

Britų kariuomenės vadovybė 
nutarė tuojau skubos keliu pa
siųsti dsr 20 “Harrier” lėktuvų 
j Falkland salas. Atstumas dide
lis, todėl nė taip lengva šiuc’s 
lėktuvus len nugabenti. Britai 
dabar vartos lėktuvnešius į As
cension sala lėktuvams greičiau 
atgabenti. Dalį kelio “Harrier” 
skris, o kitą dalį bus Vvžsmi 
lėktuvnešiais.

Falkland salas. Jiedurėjo’ nusta
tytu-laiku grįžti, bet nebegrįžo. 
Vadovybė nežino, koks minėtų' 
lėktuvų likimas.

Priešas galėjo juos numušti, 
bet blogo oro metu galėjo atsi
likti nelaimė. Jie galėjo susidurti 
ir nukristi į jūrą, galėjo kitaip 
žūti. Kiti britų lėktuvai pakilo ir 
apžiūrėjo' jūros kelią, kuriuo jie 
turėjo skristi, liet nieko nerado. 
Jeigu priešas juos būtų numu
šęs", tai argentineečiai būtų pra 
nešę, bet iki šio meto nieko ne 
paskelbė. .Britai yrą linkę ma
nyti, kad lėktuvai nuskendo ne
laimės metu.

Britų kariumenės vadai ir 
spauda kelia klausimą apie bri
tų laivyno, esančio Falkland sa 
lų srityje, apsaugą. Britai turėjo 
2J “Harrier”^ lėktuvų, kurie ga
lėjo pavyti bet kokį Argentinos 
lėktuvą. Jie buvo' greitesni, ga
lingesni ir atsparesni priešui. 
Dabar nustatyta, kad argenti- 
niečiai turi šimtą modern:šku 
lėktuvų, kuriais gali pulti britų 
karo laivus.

Strategai apskaičiavo, kad 20 paleido šūkius j užsienin iš kren- 
“Harrier” lėktuvų galėjo apgin- Į dantį lėktuvą.

kūlimai “Columbia” artronautai, 
praleidę X dienas erdvėje, grįžo 
su radiacijos žymėmis.

Jeigu erdvėlaivis būtų dides
nis, tai susidarytų elektros pa
vojus. Jie nustatė, kad negalima 
erdvėje pastatyti didesnės sto
ties, nes susidarytų sąlygos elek
tros žaibui. Specialistai aiškiai 
nustatė, kad nėra jokio pavojaus 
mažesniame erdvėlaivyje.

Specialistai taip pat nustatė, 
kad astronautų bandymas vaikš
čioti erdvėje taip pat sudaro pa
vojų, nes gali susidaryti sąlygos 
elektros kibirkščiai šiuos ap
skaičiavimus padarė fizikas 
Stanley Shawhan.

. KARDINOLO CODY BYLA 
BUS TĘSIAMA

CHICAGO, Ill. — Kardinolas 
• John Cody jau palaidotas, bet 
' prisiekusiųjų teismas bus tęsia- 
j mas, praneša tie patys Sun- 
'Times korespndentai, kurie gą- 
■ vo JAV žurnalistų draugijos pa- 
i gyrimo lakštą už duomenų iškė- 

gy- limę viešumon.
Ša-' Byla būtų galėjusi būti baig

ta, jeigu pats kardinolas būtų 
‘’ pranešęs teismui, ar jis> mokėjo 
’ stambias sumas Helenai Dolari 

, Wilson, josios sūnui ir jo vado- 
' vaujamai apdr^udos bendrovei.
Kardinolas to nepadarė, lai pri
siekusieji teisėjai turės nusta
tyti, ar kardinolas nesinaudojo 
bažnyčios pinigais.

Tyrinėjimas gal ilgai užtruks, 
nes turės tiksliai nustatyti, kie
no pinigais kardinolas mokėjo

CHICAG0, III. — Skaičiau 
Naujienose žinią apie SLA Įsta
tų komisijos posėdį Chicagoje,
— telefonu iš Pittsburgh© pra
nešė Povilas P. Dargis, SLA Pil
domosios Tarybos prezidentas.
— Blogą yra tas, kad tas rašinys 
gali sudaryti klaidingą įspūdį. 
Nežinantieji gali pamanyti, kad 
įsakymas išryškinti, o gal teisin
giau — suprastinti mūsų apdrau
dos dokumentų kalbą, lietė tik 
SLA. Tokį įsakymą gavo ne tik 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, bet ir visos kitos fraterna- 
lės organizacijos. Tą įsakymą 
gavo' ukrainiečiai, lenkai, rusai 
ir visbs kitos fraternalės orga
nizacijos. Tų organizacijų yra 
daug.
vartojamą anglų kalba, kad visi 
suprastų.

— Kai kr; gali pamanyti, kad į 
tiktai mūsų, Susivienijimas pri- riui prie stovyklos sienos, vaikė- mokėti visas skolas ir mokes- 
valo ryškinti dokumentų kalbą, zai pradėjo mėtyti akmenis, čius, o likusią dalį paskirti 
Tada kiltų vaizdas, kad mūsų bet nė vienas akmuo generolui nisms arkivyskupijos kunigams 
įstatai ne visai tvarkoje. Taip'-neaptaikė. "Generolas išvažiavo,' padėti.
nėra. Mūsų įstatai buvo ir yra > vaikėzų nsnubaudęs. Manoma,, 
tvarkoje. Mes pirmieji šiuo rei-|kad juos galės nubausti stovyk-j 
kalu susirūpinom ir 
darbą. Mūsų seimas 
metų liepos mėnesį, 
viską paruošti laiku, 
atstovai ir nariai žinotų kokias 
kalbines pataisas reikia įvesti,
— baigė prezidentas Darg:s.

Tame pačiame Reporterio pra-

APMĖTĖ AKMENIMIS 
IZRAELIO GENEROLĄ

TEL AVIVAS. — Izraelio 
nybos ministeris gen. Ariel
ronas ketvirtadienį buvo nuvy-! 
kęs į Gazą -ir pandro pamatyti * 

i kaip atrodo Izraelio karinome-, 
nės vadovybės sudaryta koncen
tracijos stovykla.

Izraelitai pastatė koncentraci
jos stovyklą Gazos zonoje, Jata- 
lija miestelyje. Stovykla yra 
pilna. Ten policija kiša visus 
arabus, kuriems okupacinė vy-;

Į riausybė nesudaro rimtos bylos.’ 
Už spygliuotų vielų uždarytas 
didokas skaičius nesuvaldomų

NAUDOS LASERĮ 
AKIMS GYDYTI

WASHINGTON, D.Č. — 
cialistai nustatė, kad laseric^ 
spinduliai gali pagydyti tam tik-j 
ras akių ligas, kurių nepagydo Į

nešime, kur buvo kalbama apie Ljaijar turimos priemonės. Gydy-j 
Pildomąją tarybą, kuri bus ren-.tojai yra linkę rekomenduoti la-Į 
karna prieš šimtihetinį minėji
mą. Laikraštyje pasakyta, kad uiu 
Pildomoji taryba bus renkama ' Drj 
vieneriems metams. Tai klaida.

serio spindulius, tiktai turi pir- 
mon eilėn nustatyti apsaugos 
priemones. ‘

Gydytoj ai-apskaičiavo, jog į 
Ji bus renkama trejiems me"ikągn)et krašte apaka apie 13,006. 

Ižmotnių, kurių jokiomis kitomis; 
‘ J priemenėmis negalima išgydyti, i

Senatas rengiasi panaikinti galėtų šiam skaičiui grą-!
potvarkį, kuriuo automobilių šviesą ir padaryti juos lai- 
pardavėjui įpareigota pasakyti mingais
pirkėjui apie vartotų automobi
lių trukumus. Iki šio meto jie 
turėjo pasakyti.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $312. ~

Rritų lėktuvnešiai padės “Harrier” lėktuvams pasiekti Ascension salą, 
o iš len tups kituose lėktuvnešiuose, kol pasieks Falkland salas.
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Petras Markūnas

MOTINOS GARBEI

Ant. Žukauskas

Bet pasiekti jo negaliu

Elizabeth Norgaila
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BRONIO RAITOS 
NUSIBASTYMAI
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Romėnų skaičiavimo sistemoj 
aidė C, reiškia šimtą.

Change the oil and 
filters every 3,000 to 
8,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don’t be a Bom Loser!

anglų ir latvių 
vertėjus, gi Lie- 

kalbėjo lie-
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Motinėle, mano brangi. 
Ar mane Tu girdi ?
Pasakyk, mano brangioj 
Kur šią. valandą esi ?

LATVIŲ KONGRESAS
DETROITE

Prelevieiauš .sjfaipsniŠ apieŲ .rg- 
volį uci jpąį- ekspoi^g’’/* kuįiąme 
.Maskvos ekspansijai' į. Pabaltijį' 
ir kitas -Rytu-^Ėuropcš' šalis kri- 
tiJęųpjamąJs maf kastinio taško. 
Autorius pabrėžia, karLtarybinės 
armijos įvykdytas 
Lietuvos. Latvijos 
valstybių teritorijų 
buvo HiUerio-Stalino-pakto ii 
‘‘klaidingos” stalininės politikos

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Nesėdėsi, brangioji, prie lango, 
Medžių pavėsiuose.
Mo'linėle brangi, ilsėkis 
šventoj Lietuvos žemelėj, 
Aukštam kalnely.

Kongresas įvyko balandžio 
;>0 d. Detroito priemiestyje, 
Dearborn In viešbutyje'. Truputį 
kitaip negu pas lietuvius, kon
gresą pradėjo maldomis. Po at
giedotų maldų, sugiedoti JAV ir 
Latvijos himnai. Tuoj pat sekė 
skaitymas Michigano gubernato
riaus ir kitos JAV valdžios pa
reigūnų sveikinimai. Iš lietuvių 
vcngresan buvo pakviestas Or
ganizacijų Centro pirmininkas 
adv. Raymondas S. Sakis, kuris 
ir tarė sveikinimo žodį.

Iš JAV ir Kanados į kongresų 
;uvažiavo 110 atstovų. Tenka 
priminti, kad vienas iš atstovų 
(advokatas) buvo ką tik grįžęs 
Detroitan po dalyvavimo, kaip

, Susirinkimas įvyko gegužės 
mėn. 2 dieną Šv. Antano parapi
jos salėje. Susirinkimą pradėjo 
klubo pirmininkas Kazys Goge
lis ir perskaitė darbotvarkę, kuri 
priimta be pataisų. Mirusius na
rius prisiminė sėdint.

Praeitų metų metinio susirin
kimo protokolą perskaitė sekre
torė Rožė Ražauskienė. Disku
sijų dėl protokolo surašymo ne
buvo. Iždininkas ir finansų sek
retorius Leonardas Sukas pa
ryškino, išdalindamas parašytą 
apyskaitą apie kasos stovį. Apy
skaitoje buvo pažymėta, kad per 
praeitus metus pajamų turėta 
$13,090. Atėmus išlaidas, kaso
je esą $5,315. Revizijos komisi
jos aktą perskaitė Kazys Ra
dauskas, kur buvc nurodyta, kad 
atitinka kasos stoviui.

Toliau sekė pirmininko K. Go
gelio pranešimas. Savo praneši
me susirinkusiems pareiškė, kad 
su WSAR stotimi santykiai yra 
geri. Valandėlė veikia kas sek
madienį, iš ryto ,nuo 8:15 iki 
9 vai. Dirba dū redaktoriai-pra- 
nešėjai: Jonas Kriščiūnas ir Ka
zys Gogelis. Klubo finansinė 
padėtis nebloga. Praeitais metais 
gautas Jono Barausko $500 pali
kimas. Be to, atsiranda vienas 
kitas mecenatas, šįmet spalio 
mėnesį numatoma atsikviesti 
■‘Grandinėlės” šokėjus iš Cleve
la ndo.
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Gegužės mėnesį Organizacijų 
Centras išsiuntinėjo veikian
čioms organizacijoms mandatų 
formas, kad užpildytų ir atsiųs
tų atstovus į susirinkimą. Deja, 
atsirado iš bendraomenųiink)ų 
trukdytojų. Kai kurios organi
zacijos pirmininką pakvietė į po
litinę popietę. Dabar telefonu 
ragina nesi jungti į Organizacijų 
Centro sudėtį. Įtakingi Fronto 
bičiuliai net į namus lankosi ir 
bando atkalbėti vadovus. Tai ne
švarus darbas, ir griaunantis 
vienybę.

Toliau sekė Valdybos ir Revi
zijos komisijos rinkiniai. Į Val
dyba pasiūlyta: pirmininku — 
Kazys Gogelis, vicepirmininkais 
— Algis Barauskas ir Juozas 
Leščinskas, sekretorium — Juo
zas Račiukaitis, direktoriais — 
Vincas Kankalis, Petras Marčiu- 
kaitis Jr Albinas Pusdešris, 
tvarkdariu — Alfonsas Lukas; 
Valdybos nariai — Danutė Pet
rauskienė, Birutė Barauskienė 
r Stasys Petrauskas. Į Revizi- 
:s komisiją pasiūlyta: Kazys Ra
dauskas, Stasys Račiukaitis ir 
fonas Markus. I Organizacijų 
eentrą, atstovais: dr. Algis Ba
rauskas ir Kazys Gogelis. Visi 
pasiūlytieji į Valdybą ir Revizi
jos komisiją rankų plojimu iš
rinkti.

Susirinkime dalyvavo virš 70 
narių. Po susirinkimo pavaišinti 
pyragais ir kavute.
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Jei aš Tave pamatyčiau, 
Savo širdį suraminčiau, 
O jei Tavęs sulaukčiau. 
Prie savo širdies prigĮausėrau

ŽĄ-di žiedas deimantinis 
Aukštai ant uolų.

•'f :j-

ir motina užųiiga, nors lauke 
pūgos dūktų, ąydros ūžtų, mo
tina negirdi, . bęt reikia vaikui 

'nors silpnu balseliu pravirkti, 
‘motinos akys atviros vėl suvar
gęs veidas svyrą* ant lopšelio. 
Motinai silpnas .vaiko balselis, 
gailingesnis už audrą-
'Motina rūpinasi"vaiko atei- 

i tim, jo laime. Motina svajoja, 
kad jos vaikui bus geriau gy
venti nei jo tėveliams Motina 
negali įsivaizduoti kiiQ&o vai
ko, kaip tik gero, laimingo, , be 
vargų, be kentėjimų. Apie erš- 
kėčiuotu> vaiko takus ji"ir nę- 
galvoja-

Niekas vaikui pilna žodžio 
prasme, motinos pavaduoti ne- 

; tr jį. vipją *^dką vi-j 
'siįr i j- visada ąuprąnja ir už jau-' 
čia. Ji jam nieko nesigaili. Jei 

- būtinai jai reiktų rinktis tarp 
laimės ir nelaimės,tai nęsvyruo- 

' dama motina sau nelaimę pasi
rinktų, vaikui palikdama laimę. 

..Motina kartu su vaiku juokiasi, 
veikia, liūdi.* Ir tai jai niekad 
nenusibosta. Nlofiniška meilė v- 
tai vieniųtėlė pasaulyje tyrą, 
lyg ašara, pastovi, lyg amžini

Rygoje ir Vilniuje. 
Tą* advokatu dalyvavo apklau- 
sinėįūne liudūūftkų Žydų šau
dymo reikalu. Apklausinėj ant 
liudininkus Latvijoje, Rygoje, 
naudojo rusų, 
kalbas tik per 
tuvoje, Vilniuje 
tuviškai ir angliškai. Minimam 
advokatui susidarė įspūdis, kad 
Latvijoj nutautinimas vykdomas 
.daug sparčiau, negu Lietuvoje.

Rygoje gatvių, restoranų bei 
viešbučių pavadinimų dauguma 
insiški, gi Lietuvoj, Vilniuje, 
daugumoj tik lietuviški Mini
mas advokatas šv. Velykas pra
leido Vilniuje, ir maldų metu 
aplankė keletą bažnyčių. Bažny
čios buvo pilnos žmonių.

Jis: — Ar tamsta..netiki, kad- 
nuo daug šokių merginės kojos, 
storėja?- -į?

Jfc — Taaip! (Tyla) -
Ji: — O nuo plaukimo pečiai 

irgi pasidaro nenormalūs, ar ne 
‘teisybė?

Jis: — Taaip! — Bet, panele, 
tamsta, tur būt, ir nemažai jo
dinėji?!

— Vakaru Europos profsąjun
gų lyderiai, savo ketvirtajame 
kongrese Hagoje, paskelbė pa-1 išdava. » . > ! 
siūlymus, kaip sumažinti dabar- ‘ Savo /straipsnyje 
tini 13 mil. bedarbių -skaičitT. ryp.ač nuodūgriiai nagrinėja Rąii

dainelių apie mūsų- didvy
rius, milžinus, senolius,1 ‘Su' ti- 
kybgs rųokšlp7 drauge -išmoko 
mylėti* savo tėvynę, gimtąjį kra- 
■stą. kalbą. , Niekas kitaš, kaip 
motina, pirmoji stengiasi • išau
ginti ųiažo z vaiko protelį; Pir
miausia yuikas matydamas daug 
.neaiškumų, nuolatos klausinėja 
ne ko ,kito tik motinos, kas čia, 
dėl ko taip if. t,t.

Įr.:motina, noriai viską aiski- 
na. Motųia pirmoji išmoko^ vai
ką skaičiuoti savo , pirštelius, 
tšrnoko jį .būti mandagiu, nau
dingu. stąi vaikas paaugo ; . su 

ikokiu rūpesčiu motina seks 
Į? ek v iena vaiko žingsnį. ■ ' 
X Vaikas, pravirko, motina pri- 
rbėgo, nuramino. Linksma šyp-

Knygą galima gauti pas K. Janutą, 
, , arbą tašant ^>kip židrieAit.f Ji »j

• Mr. K. Januta, ►
2818 Avenal St, Los Angeles, CA ^0039
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Jugosiayjj’ kbra^xarfijbs žarna- donasios Armijos nesėkmingą 
,le “SocijaUžam^ TsiiK pra-. ■ bandymą okupuoti Lenkiją 1920 

Aš nuskinčiau Ta.u, brangioji. ( metais. Andt. jo,. ”kai lenkai ko-
■vėsi, savo .teritorijoje (Varšuvos 
priemiesčiuose), jų kovos tikslas 
buvo, ištausoti' savo tautinę eg
zistenciją. Visi vidiniai nesuta
rimai, klasių konfliktai buvo 
nustumti į šalį. Taį buvo tauti
nis karas,' ir lenku tauta sumušė r - . ' . v-' t >• < - j. .

1 ir išstūmė..sovietinę armiją iš sa-
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— Girdėjau, jog gavai darbą 
miesto savivaldybėje. O kaip 
viskas atrodo?

— Labai gerai, nes sėdžių prie 
paties lango ...

suvereninių
Estijos 

Ūžėminias k vo’ teritori jos. - -
Autorius primena, kad ir pat

sai Leninas, 11’20 metais kalbė
damas apie nepavykusią Raudo- 

Bręievičiu^ nesios Armijos invaziją į Leir- 
"kiją, pripažino, jog lenkai labai 
•neapkentė rusų invazinių dali- 

r ui Ui Jis cituoja šiuos Lenino žo- 
Į -džius: “Lenkų ūkininkai ir dar- 
F binirikai leido mūsų narsiesiems 
ų-raudonarmiečiams mirti badu; 
į i,uos užpuldinėjo' ir užmušiuėjo 
įiš pasalų”.

Jugoslavų kompąrtijos teore
tikas rašo, kad Raudonosios Ar
mijos dalinių pasirodymas prie 

- rytiųių Vokietijos sienų" sukėlė 
i panašią vokiečių darbininkų, 

ūkininkų ir miestiečių reakciją. 
L1920 metais įvykusiame pokal- 
t byje su vienu vadovaujančių vo

kiečių kompartijos ąsmenų, Kla- 
, ra Zetkin, Leninai prisipažino, 

įcad raudonoji kavalerija $u savo 
j iiušuriusiom upifrmom sukėlė 
I revoliucijos šmėklos baimę viso- 
j se vokiečių klasėse ir visuome- 
J ainiuose sluoksniuose”.

Pasmerkdamas Maskvos inva
ziją į Lietuvą. Latviją ir Estiją 
1940 inęląįs, Pręieyičifis vis dėl
to mėgina teisinti mėginimą 
įvesti sovietinę sistemą Pabalti
jyje 1918 metais. I.Tai tipiška 
jugoslavų kompartijos, ^šizofre

nija”: ‘ kilnus Lcrtipa&, baisus 
" Stalinas, fužtūrėtų žino- 

tt<, kad 11H8 metaife lietuviai,

M0ILN0S DIENAI GEGUŽĖS 9
seną prakalbino ir vęl viskas £e- 
rai- Vaikas ligonią per mk*

latviai bei estai į Raųdonosio. 
Armijos užpuolimą reagavo pa
našiai kaip lenkai ir vokiečiai. 
N<xs Leninas tuo metu linksnia
vo tautų apsisprendimo teisę, jis 
1918 metais pasiuntė savo vaka
rų armijos divizijas užimti Lie 
tu va. Bolševikinės Rusijos armi
jai - buvo pavykę gana toli įsi
veržti į Lietuvos teritoriją, bet 
ji buvo sumušta. Lietuviams, 
kaip ir lenkams 1920 metais, ko
va prieš bolševikinius agresorius 
buvo susijusi su pačios tautinės 
egzistencijos klausimu. Lietuvių 
pasipriešinimas privertė Maskvą 
ieškoti kitos išeities. 1919 meti 
rugsėjo mėnesį Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų liaudies komi 
sąrąs čičęrinas laišku painfor 
mavo Lietuvės vyriausybę, kad 
-Rusija ‘“neturi jokių agresyvių 
kcliuimų. prieš buvusios Rusijo 
mp? rijos pakraščiuose naujai 

susikūrusias valstybes” ir pasiū 
lė pradėti derybas dėl kare 
veiksmų nutraukimo. O 1920 
metų liepos 12 dieną pasirašy
toje Lietuvos-Rusijos taikos su
tartyje Maskva užtikrino, kad j 
“gera valia visiems laikams al- 
sį^ąkp nuo visų Rusijos suvere
niteto teisių, kurių jį yra turė
jusi lietuvių tautos ir jos terito
rijos atžvilgiu”.

Tie gražūs žodžiai pasirodė 
esantys klastingi: karo’x veiks
niai prieš Lietuvą buvo tęsiam 
kitomis —ardomosios veiklos—, 
priemonėmis. Po dvidešimties 
metų Raudonoji Armija vėl įžy
giavo į Lietuvą. Tačiau pasaulis 
atsisako pripažinti, kad ši oku
pacija teisėta. Jos esminį netei 
sėtuiną pabrėžia ir jugosla^ 
kompartijos žurnale “Soči j ai 
zain” išspausdintas straipsnis 
apie “revoliucijos eksportą”.

savo : Kas ąs esu ir 
kuo galų tikįtk būti, ųž 
viską esu dėkingas sąvo 

iš mūsų tarno. Citatos pabaigą”.
Brangiems aimęnįms ar prj- 

kiu* ' p/gc btį arba idėjai įs^- 
i : - j/I rkiriarros dienos' ar ii- 
gesr_L laikas, pavyzdžiui, įžymių 
žmonių gimimo mirtes,darbuo- 
tės sukaktuvės, įvairios tauti
nės. vM>•tybinė^ šventės, blaivy
bės švaros savaitės ir 1.1.

Per neis dienas ar savaites 
paskaitortis, va dinimais ir įvai* 
ricnr’s iškilmėąiis rūpinamasi 
apibūdinti šventes reikšmė ir 
jos tikslas. Dažnai yra renka
moj aukos. Už surinktus pini- 
gus statomi paminklai arba ku 
riamos naudingos įstaigos. Kad 
visiems būtų aišku, ką reiškia 
mot’na. ir kiek jąi 
kartu ir visa žmoniją turi 
ti dėkinga — yfeame pasaulyje’ 
yra švenčiamą Motinos Diena<

Motinos. Dienoję, stengiamasi 
pagerbti ir apibūdinti šventa ir 
sunkų motinos pašąukimą, pa-^ 
reigas, jo§ milžinišką nąeįįę vair 
kąms: me’lę. kuriąi lygios pak 
šaulyje meilę poetų, dįaj-' 
nupjąma ir Idįaįu tauriu 
jaučiamą ir suprąntąmą. ?
- Motinos .Dienps* tįkslas taipr dėsn 
pat yra priminti vaikams jų pa-; 
reigąs motinai, ir. kaip valstybė 
ir visuomenė turi motiną ver
tinti/ ' ?. • /. ;

Kas pirmas išmokė vaiką su
dėjus rankutes m.elstis, jei ne 
motina. Tlk motina pirmpii nu
rodo vaikui pirmuosius takus f J 
t’kėjimą:* Su : tikėjimu 'motina 
Stengiasi įauginti, mažutį doru-
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KLAUSEIKIS

LOS ANGELES, CALIF
Antanas ir Tomas Dundzilos apie jų 

pagyvenimą Lietuvoje
Vietinėje spaudoje buvo skel

bimas: “Antano Dunzilos pas
kaita, rengiama Lietuvių Ben
druomenės, įvyks gegužės 2 d., 
parap’jos viršutinėj salėj, 12:30 
v. p. p. Paskaitininkas tieseniai 
lankėsi okup. Lietuvoje ir yra 
patyręs daug įdomių dalykų, 
kuriuos jis pasidalins su paskai
tos dalyviais”.

Skirtu laiku į parapijos salę 
suėjo nemažai. Iš tribūnas Ben
druomenės vadovybės kalbėtoja 
pasveikino susirinkusiuosius žo
džiais: “Sveiki, L. Bendruome
nės L A. ap^Fnkės susirinkimo 
dalyviai!” Še, tau ir “Joninės”,— 
pasakytų žemaitis. Kvietė į pas
kalą, o sake, kad tai organizaci
jos susirinkimas, gi tik po susi
rinkimo būsianti ir A. Duridzi- bei fotografijos gražius vaizdus 
los paskaita.

*L. Bendruomenės tikslas ap-} 
jungti visus lietuvius, tad šį kar * 
tą sugalvotas naujas būdas tam 
apjungimui įvykdyti. Sako, pėr 
nai susirinkame tebuvo apie 40 
bendruomenininkų, 
nė kandadatų valdybai sudaryti, 
o šįmet fotografų aparatai blik- 
črojo, salė beveik pilna publi
kos, kokia čža stipri bendruo
menė, kiek jos susirinkiman su-! 
ėjo! Galės propagandininkai di
džiuotis.

; Deja, yra ir kita medalio pusė. t 
Kai tik pasakyta, jog tai Ben- ’ vimo mašinos, 
druomenės susirinkimas, 
iš salės pasišalinančių, tačiau 
dauguma pasilikto.

Protokolo skaitymas, įvairių Į 
pareigūnu pranešimai, apyskai- J 
tos ėjo gana sklandžiai. Kiek už 
šikirsta, nuomonių pasikeitimų 
-^-pareiškimų vienų kitiems prie-dai, kaip ir daugelyje knygų ar 
šingų — buvo aptariant, kas ga- ’ albumų matyti. Tad nenuosta- 
li būti delegatai į. bendruomeni- bu, jog paklausimų dalyje buvo 
nius su važia vimūsu Bet ir tuo publikos klausiama, kodėl nėra 
punktu sutarta, dar greičiau’ gyvenimo. Nėra*:žmonių, mema- 
šutarta, kas bus LL Bendruome- tyti*ir okupacijos ženklų — rau- 
ries Los Angeles Alpylinkės vai-, donarmiečių?
dyboje. Buvo pasknitytos pavąr j Atsakydamas A. Dundzila pa
dės, paplota, prieš niekas — vai-‘ aiškino, .jog pirmas sustojimas 
dyba išrinkta. Jų. pavardes ne-, Sovietų S-ję buvo Leningrade 
spėjau susirašyti, gad kita proga ‘ Amerikos konsulate. Gavo ten 
paminėsiu. • i ’ raštą, kuriame išaiškinta, kur

PRABILO A. DUNDZILA ! lankytis, ka galima loto-
1 grafuoti, neisivelus i bolseviki- 

Jį publikai trumpu, žodži’7 pri nio saugumo rankas. Fotografa- 
statė Bendr. veikėjas R. Dabšys. t vesis su giminėmis, su pažįsta^ 

' Savo įžangėlėje Antainas Dun- Į mais, bet manęs, jog publiką; 
dzila pasisakė, jog ? maždaug » tai nebūtų įdomu, tad ir terodąs 
prieš 20 metų gyveno Los Ange- ’ pastatų ir gamtos vaizdus.
Įėję, , malonu vėl čia lankytis. į s Iš foto vaizdų publikos juoką 
Reikia pridėti, jog A. Dundzila sukėlė 3 bonkos “COCA-CO- 
čia ne šiaip sau gyveno privatu
me, bet kaip jaunas studentas 
labai puikiai bendravo ir skautų kaklelio, o trečia žemiau kaklė- 
organizacijoje veikė su dar už

ar 
Į studentais. Tą jo gražią veiklą 

kitados ne kartą korespondenci
jose paminėjau.

1980 metų rudenį A. Dudzila,1 
dabar kompiuterių inžinierius,! 
gavęs JAV įstaigų stipendiją,' 
mokslo vyrų pasikeitimo progra . 
moję, vykt į okupuotą Lietuvą 

: ir ten per tris mėnesius skaityti t 
paskaitų iš kompiuterių mokslo-! 
Gavęs leidimą ir kartu su juo 
vykti abiem sūnum: vienas ten] 
Vilniuje univers’tetan įstojo, o 
kitas lankė gimnaziją.

Tris mėnesius ten išgyvenus, 
patyrimai platūs. Bendras įspū-| 
dis* lietuviai vargsta, tauta mu-j 
žikinama. Labai daug tamsių 
spalvų, nežiūrint, kad skaidrės

jį ;aune.-niais moksle’vinis

rodo, ai’ spauda tenykštį gyve
nimą gražiai aprašo.

Per tuos 3 mėnesius statybos-
nuvagia, ar nesugeba vienodą 
saika atseikėti?

institute skaitęs 30 paskaitų, po GIMNAZISTO PASAKOJIMAI
2 vai. kiekviena. . Vilniuje kur į „
norėjo, galėjo laisvai, eiti ar va-J Tomas Dundzila, Antano sū- 

nūs, sakėsi esąs 18 metų. Skatinesurado žiuoti, bet kitur išvykti reikėjo 
gauti leidimą.gauti leidimą. Vilniuje lankė ^as vytis. Kartu su tėvu ir bro- 
opera, parodas, mokslų akade- liu buv?s 3 mėnesius Vilniuje, 
miją ir kt. Buvo Kaune ir kVj įspūdžius pasakojęs Čkagoj Jau 
kur kitur. Buvo Rygoje. 1

Kiek matė (nes ne viską bol
ševikai rodė) technologija ma
žiausia atsilikusi per 5 metus* 
kas Amerikoje atsiekta- Skaičia- 

kompiuteriai —;
buvo kopija amerikoniškųjų.

NUFOTOGRAFUOTI VAIZ 
DAI

Gal ilgokai truko fotografinių 
vaizdų — s 1 a id ž i ų rodymas, 
kartu, jų aiškinimas. Vaizdų vaiz

čiojimui. Vietiniai moksleiviai 
kartais jį mėgindavo “ameriko
nu” pašiepti, bet jis visur tik 
lietuviu pasisakęs.

Prieš išvykstant viena moky
toja paklaususi, ar jis .susidrau
gavęs su vilniečiais mokslei
viais, ar kas nors kvietė į na
mus? Jis buvęs pas kai kuriuos 
moksleivius jų namuose, bet 
mokytojai atstakęs, jog niekas 
nekvietė. Po to. gal net penki 
moksleiviai kvietė . Tomą Į jų 
namus.

Jaunimas labai domėjosi ste
reo muzika, automobiliais ir pa
našiais dalykais.

NEPAKVIETft Į

Buvę mokykloje 
šokiai - vakarėlis-

nimo centre, Naujienos aprašiu
sios su klaidom. Ar jis tų klai
dų pataisymą dienraščiui pasiun 
tė, neminėjo. Kiek nugirdau, 
viena tų klaidų buvusi parašy
mas, jog Vilniuje mokyklose nė
ra vandalizmo. Gi vandalizmo 
netrūksta ir ten, nes esą ten ir 
suolų supjaustytų ir kitokių van 
dalizmo pėdsakų. ,

Amerikoje rašoma, kad ten 
mokslas aukštesnio lygio. Iš tik 
ro mokyklos lygaus pobūdžio. 
Moksleiviai ir ten stengiasi ko 
lengviau pro mokslo reikalavi
mus praeiti.

Tomas Dundzilk buvęs laisvu 
i klausytoju. Pamokų ruošos na- 
»muose neturėdavęs, praleidęs

pavakarius po Vilnių pasivaikš- leiviai iš ankšto žinojo, kad šo-

ŠOKIUS

LA”, kiekviena vis kitaip pripil
dyta: viena iki kamščio, kita ikj

lio. Liko neaišku: ar mašinos

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787

MARU A NOREIKIENt
iTV’K’v

< dlUJNllTULAl Į JLdJSJL U Y 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
j 1501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

c T. IXL ANTINAM _

bet jsm nepasakė, tik šaulių reikalais 
Uriamąi^ telęfonu 

pukviesti. Tokie šokių 
vakarėTai prasideda komjaunuo 
iių iusirinkimu. o po jų tik bū-, 
na šokiai iki 9 vai. vakaro, kol 
mcbylklą uždaro. Samprotauta, 
jog “amerikoną’’ į šokius nek
vietė, nenorėta, kad būtų kom
jaunuolių sueigoje. Mokykloje 
esanė os karinio prrengimo pa
mokos, bet jų nelankęs.

ft^atęs ir girtų viešose aikštėse 
užsnūdusų.

šuo momentu Tomas
džia nemanąs į Vilnių važiuoti, 
reik;a pailsėti, bet po poros me
tų gel ir važiuosiąsų vadinamuo 
sius lituanistikos kursus.
KLAUSIMAI IR ATSAKYMĄ! i :

Publikos klausimų buvo įvai
rių. Vieni įdomūs ir ne tik pa- 
klausė’ui. o buvo ir tokių klau
simų, kurie gal keliami tik tam,

arą

Šaules Aleksandros Vaičiulienės 
pareiškimas

Chdago, Illinois
1982 m. balandžio 20 d.

moksleivių 
Po to, kitą 

dieną jau pasakyta, jog buvo ir 
jis, Tomas Dundzila,telefonu ieš
komas, norėta pakviesti į šo
kius; bet niekas telefonu neatsi
liepė. -

Tą nuotykėlp Tomas Dundžl- 
la aiškino šitaip'. Esą, visi moks-

Aleksas Ambrose,

Rašytojos Marijos Pečkauskai- 
tės 50-tasis mirties minėjimas 
ryko prie jos kapo koplyčios už
rakintų durų. Tai buvo pernai 
ok. Lietuvoje. Komunistams ra- 

I šytoja ir pedagogė Marija Peč- 
1 kauskaitė yra nepriimtina.
Į Panašus įvykis šiais metais

Dun- • buvo Čikagoje prieš Saulių Są
jungos atstovių suvažiavimą: į 

* šaulių Namus nebuvo įleistas 
skaityti Šaulių S-gos Garbės p*r- 

j mininkas prof. dr. Vaidievut's 
Mantautas, šaulių S-gos įkūrė
jo VI. Pūtvio artimas gim’naitis 
dabartiniams šaulių vadams ne
priimtinas ....

Duodama šaulišką priesaiką, 
be kitų dalykų, pasižadėjau tiks

kad paklausias galėtų P^s,ro'4 liai vykdyti Šaulių Sąjungos įs- i 
dy'L jog gyvas ... j tatus, kovoti su Lietuvos prie-j

Kalbėjo A. Dundzila, į klaų-^ ypa^ komunistais, niekada 
simus atsakydamas, jog esama * su Lietuvos priešais nesitarti^žį- 
Vilniuje daug vietų, kurios ne-j n;ų jjems neteikti ir t.t. 
sutvarkytos, neišvalytos. Matęs* Dabartiniai šaulių Sąjungos 
keliaaukštį namą, kurio laiptų. vadovai patys šauliškų įstatų 
tarpsniai nevienodo aukštumo., negerbia ir jų nesilaiko. Nusikal
Moksilnės literatūros lietuvių 
kalba nėra,? bendrai maža kny
gų. Mokslo darbai turi būti ra
šomi rusų kalba. Kompiuteriuo
se nėra lietuviško raidyno. 

' i

Maisto trūksta: mėsos, svies
to ir pieno. Turgai laisvi, net 
kolūkiai atveža į turgų sunkve
žimį pomidarų. Kai kur ir tur
guose eilės. Kas užsiaugina sa
vame darželyje, galima parduo
ti, bet kas valdžios pagaminta, 
to negalima pardavinėti rinko
je, pavyzdžiui^ megztinių ar kel- • 
nių pardavimas jau yra baudžia-: 
ma spekuliacija-

Pinigų stoka žmonės nesiskun 
džia, jų turi daugiau, negu yra 
prekių. Girdėjo baiminimosi, 
jog Lenkijos- neramumai gali pa
sunkinti ir lietuvių podėtį. Kal
bama, jog jei kiltų karas Tarp 
Sovietų S-gos ir Kini jos,būtų ne
gerai. Į tokią nuomonę A. Dun-

tusius priesaikai, su komunistais 
susitepusius šaulius' globoja, o 
teisingus pašalina iš Sąjungos.-

Viešai pareiškiu, kad iš šaulių 
Sąjungos pasitraukiu, kol bus 
atstatyta Sąjungos garbė ir dva
sia, Pasilikdama Sąjungoje prie 
dabartinės vadovybės, jausčiausi 
laužanti šaulišką priesaiką.

Jei VI. Pūtvio anūkas nebuvo 
įleistas į Šaulių Namus paskai
tos skaityti, atrodo, Pūtvio dva- j tumų, 
sios
vajungos vedovybėje jau nė- 
da . . .

Aleksandra Vaičiulienė

MOTINOS DIENAI

Skaitydamas knygą Deutsches 
Lesebueh, radau straipsnį “Gra
žiausias apsirėdymas”, kuriame 
vra molinos aiškinimas dukte
riai: Klausyk, mano vaike, aš 
noriu tau pasiūlyti apsirengimą, 
kuriame tu apsirengusi visiems 
patiksi. Tavo galvos papuošalas 
tebūna garbės simbolis; tavo už
valktis — nekaltybė; tavo šydas 
— drovumas, kuklumas; tavtf 
perlai — žmonių meilei ašaros; 
tavo deimantai — nulankumas; 
tavo veidas — išmintis ir tavo 
grožybės — kilnios mintys, ž<> 
džiai ir darbai.

Tai visu motinu idealas — tu
rėti dukterį su aukštos dorovės 
savybėmis. 4 ;

Patriotės lietuvės motinos išei
vijoj dar atsiranda rūpestis, kad 
duktė, būdama svetimųjų aplin
koje, nenutautėtų.

Lietuvaite, paguosk savo ma
mytę lietuviškuose apvaikštinė- 
jimuosc pasipuošusi tautiniu 
įvairiaspalviu rūbu. ; ’ V

Tautinis rūbas yra žemėlapis 
lietuviškų kančių svetimųjų 
priespaudose, lietuvių karžygiš- 
kumas ginant laisvę, didvyriš
kumas nugalint priešus tautos 
aukštos kultūros, garbingų pa
pročių ir kitokių kilnių savi-

vciiujvi, <un;uu, 1ULV1U vi v et-.--------- v-

Čikagos šaulių Sąjungos! Lietuvaite, būk išeivijoje lie-

dzila atsiliepęs klausimu — ko-, 
dėl? Atsakymas: jauni lietuviai 
būtų siunčiam mirčiai Raudono- 
npjoj. armijoje ,.t \

Labai plačiai esančios seka
mos ir komentuojamos “Voice 
of America” programos.

Tai tiek iš atpasakotų minčių 
suspėjau užsirašyti.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją ' 
(1869 — 1959 metai). i 

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. - Kaina $15. 

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

tuvių aukštos kultūros ambasa 
dore!

VI. Valinevičius

— Raganosių apsaugai, Tan
zanijos valdžia- apmokys 1,000 
pareigūnų, -kurie saugos šiuos 
nykstančius gyvulius. Brakonie
riai įjuos medžioja dėl brangaus 
ragd.

— Britų parlamentas vėl baL 
suos dėl mirties bausmės graži-* 
ninio. V

f ‘ ' r ’

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu^,
■

Dr, A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas lr- 

iusirūpinimą_______________ _

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

Minkštais viršeliais, tik
• • » * . i »I • u. t «• « ...»į, -t ą

Dr. A. L Guasen — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik - •
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo Kbddoma r

88.00

82.00

1788 S*. HALSTED ST., CHICAGO, TT< Mill

yn fenlaujKla, didžUnsU Ir turtlngiaujO Uetuvhj triternalinl ar, 
ranizacijiL, lietuviam* IMdznal tarnaujanti jau per 2Į metnt

SLA — atlieka kultūrtnlur darbui, gelbsti tr kitiems kurie tim 
darbui dirbt

Atdara Šiokiadieniais nnfl

■ EtTESTTNGAl OPTLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAJŲ 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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 studijuoti. ą

SLA —išmokėjo daugiau bdp AŠTUONIS MILIJONUS doterli 
apdraudę nvn nariam*.

tLA — apdnuffii plęūuidomii kalnomU. SLA ta
riami patarnauja tik aaMAalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuviu ir lietuviu draugu nM
Sual vienijime tp<idrauati 3d 110.000. ~ ~

eCLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įleki infiLaM 
aukotojo mokslo tr Ju gyvenimo pradžiai. f

i

^LA — vaikui apdraudžia pigti terminuota apdraudė: ui
KLCOO apdraudof suma temoka tik $3.00 metanai.

♦

SLA — kuopa vyra vUoae lietuviu kolonijom KrelpkdtAf
| savo apylinkės SLA kuopq veikėjui jie Juru 
mielai pagelbėt 1 SLA ĮMralytL • ’

Kaina 825. Kieti viršeliai. Paštas 82.
Galiu kreiptu tr tiesiai į SLA Ontrc
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Argi lietuviai svetimtaučių bažnyčiose 
randa daugiau dvasinės 

ir tautinės atgaivos?
A. Masionis, Drauge, balandžio mėn. 20 dieną at

spausdino rašinį apie mūsų parapijų atsinaujinimą dva
sioje. Šį rašinį parašyti, matyt, jį įkvėpė paskelbtas JAV 
Lietuviškų organizacijų vadų atsišaukimas, kuriame rei
kalaujama, kad lietuviškoji parapijoja spindėtų lietuvių 
bažnytinėmis ir tautinėmis tradicijomis, nes tai padėsią 
sugrąžinti lietuvius Į savas lietuviškas parapijas.

Bet reik stebėtis, kad A. Masionis, turbūt, niekad 
nebuvo parašęs tokio menko ir giliau neišmaštyto raši
nio, kokį parašė šį kartą. Atrodo, kad jisį pasiremdamas 
nugirstais iš lietuvių parapijų pasitraukusių pasiteisini
mais, jų pasitraukimui pateisinti. Jis rašo, mat, jei jie 
pasitraukia, tai-, matyt, kad svetimtaučių parapijose 
randa tai, kas patenkina jų dvasinius poreikius. O be 
to, jų vaikai, čia išėję mokslus, jiems anglų kalba yra 
savesnė negu lietuvių. Jie ten jaučiasi, beveik kaip na
mie.

Jei A. Masionis pritaria, kad tokie argumentai ga
li pateisnti pasitraukusius iš lietuviškų parapijų, tai tų 
organizacijų vadovų atsišaukimas yra balsas tyruose .. . 
Kadangi, anot jo, išeitų visa tai, kas lietuviškose para-: 
pijų bažnyčiose vyksta, pasitraukusių vaikams yra sve- ; 
tima. Taip, kaip ir tiems, kurie yra praradę lietuvišką 
sąmoningumą, kuriems lietuviškų parapijų tradicijos 
jau nieko nesako. O be to — jis rašo — jie sugrįžę į lie-, 
tuviškas parapijas palygins ką jie turėjo ten, ir ką ra
do sugrįžę pas mus. Toks jo samprotavimas aiškiai liu
dija, kad jis randa pagrindą pasitraukusius pateisinti.

Labai gaila, kad A. Masionis nei vieno tokio pasi

tuvių sugrįžimo į savas parapijas. J» be aukščiau jo su
minėtų argumentų pateisinančius pasitraukusius, dar 
papildo ir kitais: jis suniekina Amerikos lietuvių kuni
gus, kurie, pagal jo nugirstus “pasiteisinimus”, yra sie- 
lovadystėje atsilikę. Jų pamokslai meški, neparuošti, 
skaitomi iš rašto, jie nevaikščioja pamokslaudami su mi
krofonu rankose po bažnyčią, todėl nepalaiko ryšio su 
žmonėmis. Po Mišių neina su liturginiais rūbais prie di
džiųjų durų vesti pokalbio su žmonėmis ir su jais pasi
sveikinti. Kas kita pas svetimtaučius. Jų kunigų pa
mokslai gerai paruošti trumpi.

Mano nuomone, A. Masionis čai visai nusirašė. Juk 
jis, apibendrindamas visus lietuvius kunigus, tokiais nu
girstais plepalais skaudžiai įžeidė lietuvius kunigus. Jis 
išliaupsino svetimtaučius kunigus, o suniekino lietuvius. 
Nejaugi A. Masionis dar nėra atsipalaidavęs nuo ver
giško mūsų tautiečių paveldėjmo, kai amžiais lietuvis 
buvo niekinamas ir ujamas, o giriami ir aukštinami sve
timtaučiai? Jei jau pasitraukusieji, save teisindami, taip 
ir peikė lietuvius kunigus, tai ar A. Masioniui derėjo 
naudoti toki pasiteisinimą? čia ir kyla klausimas, ko
dėl jis necituoja tų lietuvių pasipiktinimo, kurie apsilan
kę svetimtaučių bažnyčioje, grįžta labai nusivylę litur
gijos nuosmukiu. Ir tuo piktinasi ne tik lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai. Jis dar pakartoja ir tokį jo nugirstą pa
sitraukusių argumentą, kad lietuviai kunigai celebruo- 
dami Mišias, nedaro teatralinių mostų, ar kokių nors 
triksų. Mat, lietuviai kunigai ir Mišių maldas skaito ir 
jų nekalba atmintinai.

Tikrai, reik stebėtis, kad A. Masionis, kuris, būda
mas katalikas, kartoja tų bažnyčios lankytojų tokį pa
sisakymą, kurie neskiria bažnyčios nuo šokių salės, nuo 
teatro ar kino; kurie ateina bažnyčion ne pasimelsti, bet 
pamatyti, kaip kunigas ‘prie altoriaus išdarinėja 
teatralinius mostus. Taigi, jis tuo pateisina pasitrauku
sius, nes lietuviai kunigai to nedaro. Toks A. Masionio 
cituojamas •pasiteisinimo argumentas kelia nusistebėji
mą jaū pačiu A. Masioniu, kaip kataliku. Ar gi nebūt 
padaręs išmintingiau, užuot skelbęs spaudoje, būt tiems, 
kurie tokiems lietuviams kunigams kelia priekaištus, pa
aiškinęs, kad bažnyčia yra maldos namai, o ne teatras. 
Bažnyčion einame susikaupti ir pasimelsti Dievui. A. 
Masionio suminėti pasitraukusių iš lietuviškų parapijų 
pasiteisinimai rodo, kad jie pasitraukė ne dėl nebuvimo 
ten lietuviškų tradicijų, bet visai dėl kitų priežasčių.

Šalia to viso, ką A.' Masionis parašė, jis dar prisi
mena ir tai, kad reikalinga atviro dialogo su parapijie
čiais, nes tik tada parapijiečiai isisąmanins, kad dvasios 
vadai yra paskirti ne valdyti, bet tarnauti. Ar jis žino 
ką dėl to kalba šv. Paulius laiške Timotiejui: “Ateis me
tas, kada žmonės ims sveiko mokslo neapkęsti. Siekdami 
savo Įgeidžių ir kas malonu ausim, susiras begales mo
kytojų, nusigriš nuo tiesos ir vaikysis pasakas, tu Įspėk, 
ragink...”

Tai jau daugiau negu tik tarnauti. Argi, iki šiol pa
rapijiečiai nežinojo, kad kunigai yra tarnai ir kad jie 
tarnauja parapijiečiams ir reikalui esant ir neparapijie- 
čiams? Ir tai tarnauja kasdien po 24 valandas. Koks ki-

ANTANAS PLEšKYs

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS

iTys'hv’)
SAILrp’na •; hwhMXko 

Pramosimas

“Praš-e ntsikalbėH. Srsės
broliai SauEak faktmoji šaulų 
Sąjunga padėtis šiuo įriti u y; a

ir

langi Ponio Lukšio kuopa skild 
pusiau ir d.rbar tojo vietoje yra 
Hn atskiri saulių būriai, turint 
tai triratyje. gal būtų tiksliau 
pasakyti, kad S-goje dabar ran
dasi 30 dalinių. Bet vienas Ka
rietos dalinys, būtent: Windsoro

teisinimo kritiškai nepasveria, kiek jis yra vertas ir tas tarnas tiek valandų budi ir yra pasiruošęs, reikalui
W W • • r • 4 J • • • >✓ *| T • • • J • —kiek jis teisus. Be to, jis neiškelia nei vieno argumento, 
kuriuo jis gintų lietuviškų parapijų egzistenciją.

Visi gerai žino, kad tie kurie paliko lietuviškas pa
rapijas, suvo sąžinės nuraminimui, visada ieško pasitei-

- sinimo, ners tas pasiteisinimas būtų labai menkos ver
tės. Taip pat atrodo, kad A. Masionis nesisieloja dėl lie-! nuomone, jie neturėtų taip daryti. Sakyčiau, kad tokia

atsiradus, patarnauti ir dieną, ir naktį. Kokie išskaičia
vimai kunigą tokiai tarnybai inspiruoja? Gal A. Masio-

L, JUOZAS ŠVAISTAS

i PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
- TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

: Jam visi būvo mieli, gražiai pašnekinami, švelnia 
jam buvo mieli, gražiai pašnekinami ir švelnia 
ranka paglostomi. Atsiminęs savo jaunas dienas, 
nuvogdavo vidurdienio poguli, prisukdavo vai
kams dūdelių, pridarydavo visokiausių žaislų. Iš 
šalies stebint atrodė, kad čia darniausias sugyve
nimas ir palaima. Taip manė Jungėnai, taip gal
vojo jų kaimynai, su pavydu girdėdami apie seną 
Petrą. Kitaip nė nevadino jo, kaip tik “Apvaiz
dos atsiųstas senelis*. Bet šitas "senelis”, vienu
mos valandėlėmis, kitaip jautėsi ir kitaip pagal
vodavo.

Gražiuoju baigėsi pirmieji metai. Jurgėnas 
lengvai pridėjo skatiką. Tylus, susimąstęs pavar
tė, pažiūrėjo Petras. Jis nuėjo prie šulinio ir 
Įmetė. Kliunkštelėjo pinigėlis ir nuskendo. Petras 
ti;štai nusispiovė, tik ne į šulinį, o į šalį. Iš ma
žens jau buvo jgrasyta: nespiaunama ten, iš kur 
torka atsigerti. , -rU - v į

Dum vanduo, ugnis, žemė visada širvokų 
'cimoi buvo .< ’komi kaip šventi ir ypatingos Die- 
re maknės dak ai. Taip ligi šiol tebežiūrėjo Pet- 
ra* ir su didele n garba elgdavds. Visada šitie

> v 4
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ke p seka: 19*2 m. krito 27 d., šauihj būry«, nuo pat jo įš:kūri- 
iki Siondleri, LtttivUs šaulių T mo 1974 rii. ligi šiol nei cento 
Šąjuhgajė yra 29 dalgiai. Keis- riėra rtfrikėjęs nario mokesčio 
kia, Sąjunga priaugo dviem da- f Centro V-bai ir kažin ar bever- 
liaiats: gen. Povilo Plethavi-1 tės juris laikyti Sąjungos nariais, 
šiaūs šaunų būrys Adelaidėj e,: Kai kurie daliniai yra susigru- J 
Anst.alipje, ir Letuvos Did 
Kuhig. Vytehio šaulių kuopa atskira

u rrie, Australijoje, bit k a- rinktinė Chrcagrijfe, Nemuno Jū-į rų Saulių rinktinė Chicagoje, 
I N’anjrisitj Anglijos šaulių rink
tinė, Kanados Vilniaus šau
lių rinktinė ir Australijos šau- 
.:tį rintkinė, kuri įsikūrė prieš 
kefefej savaičių, kovo 14 d.

Ryškesni Centro Vaidybos 
darbai, kiek laikas leido, buvo 
attikti šie: surengtos dvi kultū
rinės stovyklos, kurių viena 
Clevc-.ande labai gerai pavyko. 
Paprastai/ tais metais, kada 
vyksta suvažiavimas, kultūrinės 
stovyklos nerengiamos, kad ne- 
apsųnki-nti žmonių naujais įsi- 
pareigojhnais važiuoti į stovyk
lai. Įsigytos tautinės ir ameriko
niškos vėliavos a-hrminijaus stul
pais prie Romu Kalantos pa
minklo. Taip pat įtaisytas spe
cialią plytų takas prie pamink
lo. Paskelbtas ir pravestas' raši
nio konkursas. Išleista viena ir 
spaudoje randasi dar dvi kny
gos, tai yra jš-Vfee- trys knygas.. 
Įsigyta nauja Centto VaMybos 
yėliava. Bėk matutėj šį dar 
:i|' -Liūtukiš -gerokai nusidė- 
-v£jusi. Naujoji - vėliava turėjo 
čia šiandien dalyvauti, bet teu- 
putį sasrfrukdė, jos dar negavo
me, rt gausime šięniiš dienortijs. 
Išleisti atatinkariao dydžio rėmai 
įrėniininHii -Romo Kalehtcss-'at- 
vuuku, kuriaos, tikiu; mūsų tie- 
kiųlo VadoVas daiimamš išda
lins. ■Centro' Valdybos ir dalinių 
jaū-sttaitkdtž didoka suma pini
gų . Wa^rintgono j^šiūhtinybės 
namams ntremobtilotk tikra su
ma, kol kas, dar aerJnbma. čia, 
žįnoma, nuopelnas, yra didesnis 
dafiiifų ,nėgu Ceiitfo Valdybos. 
Tiktai ta prasmė miifiū, kadangi 
Centro Valdyba paragino. Ne
įvykdytas praeito suvažiavimo 
nutarimas išleisti saulių vadovą, 
neš Garbės Teismui visokiomis 
intėrpi-etačijotnis iš' ' pagrindų 
pakertus Statutą, visa eibė šaulių 
vadovo paragrafu atsidūrė neži
nioje, nes šaulių vadovas pafntš- 
taš vadovaujantis sėnuojU Są
jungos statutu; ' _ ; ■

(Bus daugiau)

iifi'ats: gen. I*ov-.lo Plethavi- tės juos laikyti Sąjungos nariais

pare ir sudarę rinktines, būtent 
Vytauo Didž. šaulių

A. Masionio užuomina yra piktoka ir apsilenkia su tei- 
siiigumu. Reiškia, kad kunigas, suluakęs senyVo amžiaus ■; 
neturėtų pasitraukti iš aktyvios tarnybos. Atrodo-, kad 
A. Masionis lyg nieko nežinotų, kaip būdavo Lietuvoje, 
kunigui sulaukus senyvo amžiaus. Jis išeidavo į “altari
ją” ir gyvendavo iš tų sutaupėlių, kurias jis buvo susi
taupęs per visą savo tarnybęs laiką. Amerikoje yra ki
taip. Vyskupijų vadovai yra suorganizavę senesnio am
žiaus sulaukusiems pensiją. Bet ir tie pensininkai, ku
rie dar pajėgia, patarnauja ir parapijos reikaluose. Toks 
A. Masionio priekaištas suraukusiems- senyvo amžiaus 
kunigams, yra nehumaniškas-.

Reik dar ir tuo stebėtis, kad Ai Masionis-taip neob
jektyviai suniekina pasauliečius kunigus, o išaukština 
vienuolius. Matyt, kad jie, taip toli pažengę liturgijos 
ceremonijose, kaip ir svetimtaučiai kunigai, jų pamoks-, 
lai gerai paruošti, jie jų neskaito, jie po bažnyčią su 
mikrofonu rankose slampinėja. Ir iš jų vadovaujamų pa
rapijų ne vienas lietuvis nepasitraukia. O labiausiai. A; 
Masioniui patiko-, kad vienuolių žodyne nėra ždžių išėji
mas i pensija. T' t.,; 4

' - r • • • ' A <... .
Tiesa, niekas negali A.. Masioniui uždrausti girti 

vienuolių tokį idealizmą. Giriu jį ir aš. Bet-smerktina tau 
kad jis niekina pasaulinius kunigus, kurie neša visą sie
lovadinę naštą, niekina tokiu apibendrinimu, net ir tuos, 
kurie dirba parapijose. Niekina jų siėibvadystę, peikia 
jų išėjimą į užtarnautą poilsį. Man rodos,, kad A. Ma
sionis, rašydamas apie vienuolių pensijas^ pirmiau būt 
pasiteiravęs pas vienuolynų vadvus, kas atšitihka ir kur ■ 
vienuolius padeda, kai jie sulaukia senatvės. Būt Sužino
jęs, kad leidžia poilsio dienas tam pačiame vienuolyne, 
kur jie yra puikiausiai aprūpinti, ko nėtufi pasaulinis 
kunigas. Jis pats turi rūpintis, kur jis senatvėje-ar su
negalavęs prisiglaus ir ar jo ištarnauta pensija bus pa
kankama atsidūrus seneliu namuose.

A. Masionio visos suminėtos lietuvių iš lietuviškų pa
rapijų pasitraukimo priežastys hėta esminės ir ’ ne dėl 
jų lietuviai bėga iš savų parapijų. Bet pati pagrindinė ir 
esminė priežastis yra jų įsigytos priemiesčiuose liuksu
sinės rezidencijos, kurias jie daugiau vertina ir brangi
na, negu lietuviškas parapijas ir jų tradicijas. Taigi, 
reikia kalbėti atvirai ir teisingai-, ė nežeminti lietuvių

nis pasakys — medžiaginiai ? Tai būtų ne tik naivu, bet kunigų, kaltinti jų atsilikimu. A. Masionis savo rašiniu 
ir neteisinga. -i pasirodė tendencingas, savo rašinio tūrihį r'emia labai

A. Masionį piktina kunigų išėjimas į penciją Jo nugirstais plepalais. Jis neobjektyvus. - .
i A. Svilonis

turi dalykai likosi jam paslaptingiausi ir labai ir girdavo savo pulko virėjus. Pasigardžiuodamas 
svarbūs, kaip būtiniausi gyvybės, gyvenimo šal- !& 
tiniai. Niekad nepamiršo dar ir to.kad jie, jei ne
gerbiami, neprideramai su jais elgiamasi, tampa 
žiauriai kerštingomis jėgomis. Didelių nelaimių 
pridaro: badas, potvyniai, gaisrai, nederlius. To
dėl kiekvieną kartą, paimdamas ar padėdamas 
duoną, pamaldžiai žegnojo ir bučiavo ją. Valgy

damas saugojo, kad nė vienas trupinėlis veltui 
nenukristų. Jei netyčiomis pasitaikydaVd, tuojau 
pakėlęs pabučiuodavo, tarytum atsiprašydavo. 
Niekam neleisdavo su ugnimi žaisti ar spiaudyti 
Į ją. Rytmečiu ar vakarais po poterių lengvai, su 

' malonumu pabučiuodavo žemę, vistiek kur bebūtų 
1 troboj asla, svirne grindys, ar krosnies plūktas.
Čia būdavo, padėka už tai, kad sveiką ir sotų iš
nešiojo per dieną, arba prašydamas, kad išne
šiotų dar.

Tais pačiais įpročiais ir gyvenimu ištarnavo 
antruosius metus. Gautą skatiką vėl nunešė ir 
įmėtė į šulinį.

Trečiaisiais metais visai atkuto, sustiprėjo 
Širvokas. Valgant nebelandžiojo jo žandikauliai 
iš sulysusių, įkritusių skruostų, kaip pirmiau bū
davo, kai pasirodė čia po ilgos, vargingos kelio
nės. Nesunku buvo atsigauti Petrui, nes jis val
gus. Jam viskas- tiko. Mėgo jis ir košes, vistiek 
kokia bebūtų — žirnių, kruopų ar grikių. Prisi
valgė jis tų košių pulke ir paprato. Kiti, grįžę iš 
kariuomenės, nė pažiūrėti nebenorėdavo į košę, o 
Širvokas — priešingai. Nuolat jis prisimindavo

;akydavo: “Kaip sau norite, ale niekur daugiau 
■ nevalgiau nei tokių kosiu, nei tokių kopūstų, kaip 
mūsų pulke, kai ramu būdavo ir gyvendavome 
savo kareivinėse. Kosės riebios, kopūstai prišutę 
Su gerais lašinių gabalais”.

Drauge su kūnu atsigavo ir Širvoko dvasia. 
Didesniu nerimu baladojės ji, kur tik patekdama 
— galvoj ar širdyje. Smarkiau pradėjo reikštis 
dvidešimt penkerių metų kareiviško gyvenimo ir 
tarnybos įpročiai, būdas, nuolatiniai žygiai. Daž
niau pasivaidendavo įvairūs kraštai, nuotykiai, 
stipresni išgyvenimai. Panūdo jis klajoklių, jud
rumo. Visai apkarto jam sėslus, vienodai Nusisto
vėjęs Sokaičių kaimo gyvenimas. Vos-nė-Vos nu
vilko ligi metų pabaigos. Nenorėjo įžeisti gerų 
šeimininkų ir pasielgti kaip netašytas beimąs, ku
ris Užsimano ir pačiame vidurvasaryje pabėga.

Nunešė širvokas ir trečią skatiką. Įtffetė, gi
liau atsikrenkštė ir jau buvo benorįs tirštai, sul
tingai paskutihį kartą nusispiauti. Tik susičiau
pė, lyg kažkieho sulaikytas, ir pažvelgė dar į šu
tinį. Žiūri — visi trys skatikai iškilę plauko ant 
vandens paviršiaus. Mato ir netiki. Aiškiau pra
trynė kartais apsivelkančias nusilpusias savo akis. 
Vėl žiūri... Nagi aišku, kad pūpso! Taip gražiai, 
Švariai žvilga raudonojo vario pinigėliai. Svar
biausia, kad visi trys kartu. “Juk tai trejų mėtų 
mano alga!” — prašovė jam mintis ir sunkus atsi
dusimas prisidėjo. Susigundė. Išgraibstė, susidėjo 
į kišenę ir grįžo į trobą.

Nieko nelaukdamas nusiskuto barzdą, apsi
valė, nūinetė vyžas. Su atšargūttiu, džiugiai šir
džiai plazdant, kaip nuotaka kad kilnoja saVo 
kraičius, išdėstė ant suolo uniformą. Ji buvo lai
koma svirne pakabinta ir marška apgaubta. Toji 
uniforma sena, apšitrynusi, vietomis murzinai 
riebaluota, bet siūlės tebelaikė dar. Nei. lopų, nei 
didesnių Iplėšifhų nebuvo matyti. Apsivilko ir 
apsiavė auliniais batais, žvalesnis pukšėjo po tto- 
bą. JufgėnAi, nieko nenujausdami, sumanė pa
juokauti:

— Tai ką, Petreli, bene piršlėms pasirengęs ?
— Į kurį gi šoną ketini pasukti dabar?
Petras visai rimtai, susikaupęs atsiliepė:
— Piršlėms ar ne piršlėms, bet išeinu... ‘
— Kurgi taip, Petreli? . • _/

fit, supaisysi ! Argi mažą kelių
ir vietos

— Vadinasi, palieki mus? Gaila būtų... »- 
susisietojo šeimini hkė.

— Ką gi darysi: ir gardų radus tenka pamesti, 
šeimininkas irgi surimtėjo, jis bandė draus

ti dar: -
— Tavo valia, Petrai. Tačiau apsigalvotūm 

dar... Mano išmanymu, niekur geriau tu netari.
— Aš nieko ir nesakau. Jeigu kai^, galiu vei

kiai sugrįžti Čia aš radau antruosius nat^fc. 
Tokie man ir pasiliks jie. . - :

(Bus daugiau)'
—> k ' Vfiia
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EUDEIKIS

MŪSŲ MIRUSIEJI
— Daugiau kaip 40 milijonų

I

res varžybos, todėl manoma, 
kad ta rekordinį turistų skaičių 
dar padidins.

I 
j"l

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos teist: 448-5543 ,

su- 
ne- 
de-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

■ 
I
I

■

MOTINOS ŠIRDIS 
PRABILO

Amerikoje lietuvaitės verpia ir audžia juostas, tautinius 
drabužius ir įvairius takus stalams.

užsieniečių 1981 metais pralei-l Liūdesy paliko: žiuona Marija, 
do atostogas Ispanijoje, šiemet, ^rYs sūnūs su šeimomis, šeši 
-ten įvyks pasaulio futbolo tau-| anūkai ir. kiti giminės. Lietuvoje

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

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

OR. PAUL V. DARGUS
•YDYTOJA8 IB. CHIRURGAS

VALANDOS; 8—8 darbo diezumda i<

TM.i M2-1717 arW M2-Z729

Servic* 855-4506, P«»e 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS' 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DJD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Viena labai sena prancūzų le
genda gana savotiškai nupasa
koja motinos rūpestį savo vai
kais.

Kartą didžiūno sūnus įsimy
lėjo į gražią, bet žiauriai nusi
teikusią kunigaikštytę. Pastaro
ji, norėdama išbandyti jo meilę, 
pareiškė tani vyrukui: “Jeigu tu 
iš tikro myli mane daugiau už 
viską, tai užmušk savo motiną 
ir atnešk man jos širdį”.

Jis tai atliko ir nešdamas mo
tinos širdį, vyrukas parvirto, o 
širdis iškrito iš jo rankų. Kai jis 
bandė širdį pakelti, ji staiga 
prabilo: “Sūneli, ar krisdamas 
nesusižeidei?”

Kalvaitis, solo giedojo M. Mom 
kienė.

Į šv. Kazimiero kapines pa
lydėjo apie 40 mašinų. Kapinė
se, po apeigų, Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadas V. Išgar 
na-tis nuo karsto paėmė šaulio 
kepurę bei tautinę vėliavą ir, 
kaip Tėvynės meilės simbolį, per
davė verkiančiai žmonai. Po’ to 

Į sugiedotas Tautos himnas.
I šeima pakvietė dalyvius pietų 4 * «j į Goki Coast restoraną. Iš viso 

l>a.ydėjo apie 40 mašinų ir pie
tuose dalyvavo apie 100 asmenų. 
Uniformuotų šaulių buvo apie 
penkiasdešimt.

♦ ♦ *

Likimas buvo' nubloškęs trem
ties metu į Goelingeno stovyklą. 
Kapelionu buvo kun. Sugintas. 
Dar teko puošnioje katedroje 
jam patarnauti šv. Mišioms. Jis 
dažnokai lankydavosi, nes pri
klausiau Vasario 16 gimnazijos 
šalpos būreliui. Kartą papasako
jo, kad Bendoraičių ir Bosų šei
mas ir beveik išpirko iš Missis
sippi vienos farmos. Apgyvendi
no Ckicagoję. šeimos buvo dė
kingos.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL Tel. 737-5149 

Tikriną akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

— Nelaimingiems atsitiki
mams išvengti britų karališkoji 
draugija paskelbė, kad praeitais 
metais nuo įvykusių nelaimių 
namuose žuvo apie 9,000 žmo
nių ir vienas milijonas buvo 
žeistų. Darbovietėse įvairių 
laimingų atsitikimų įvyko 
šimt kartų mažiau.

INKSTŲ, PUSLKS IK 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREIT

— Prancūzijoje uždarytas į 
pataisos namus 10 metų berniu
kas kišenvagis, vadovavęs jau
niklių gaujai, kuri Paryžiuje 
įvykdė apie 150 apiplėšimų. Mo
terų jie nelietė.

x J. BOSAS .

Mirė 1982 m. gegužės 1 d., su
laukęs 77 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, šakių apsk., Kidulių 
valse.,, Bosų kaime, Sudargo pa
rapijoj. Amerikoje išgyveno 32 
metus. Marquette Parke, Cali
fornia ir 72-os gatvės kampe įsi
gijo bankininko Salduko puoš
nia rezidenciją.

Kalvaitis, solo giedojo solistas 
J. Vaznelis.

Kunigas V. Mikolaitis palydė
jo į Šv. Kazimiero kapines ir at
kalbėjo maldąs.

šeima pakvietė pietų į Gold 
Coast rfestorąną. Dalyvavo apie 
00 asmenų.

♦ Ą *

A. BENDORAITIS

Prostatos, inkstų ir įlapumo 
takų chirurgija.

St Petersburg, Fla. 3371Q 
TeL (8132 321-4208

— Maskvos spauda skatina 
komjaunimą pradėti gėdinimo 
kampaniją prieš jaunuolius, ku
rie pamėgdžioja vakarietiškas • 
madas.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I i
i 
I

■- I

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO IŠTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440UNIJOS VEIKĖJAI ORGA

NIZUOJA PROTESTUS _
VARŠUVA, Lenkija. — Soli

darumo’ unijos vadas ketvirta
dienį pasiuntė pogrindinei len
kų radijo stočiai 7 puslapių laiš
ką, kuriame pasigyrė, kad jis 
organizuoja visus šiuos lenkų 
protestus prieš generolo Jaru- 
zelskio karišką vadovybę . ir da
bartinę lenkų vadovybę. Jis pa-** 
sakoja, kad policija jį-sekioja, 
seka jo telefoną, klauso pasikal
bėjimų, landžioja .į .namus ir 
juos krečia, bet iki šio meto jis 
buvo laimingas — į policijos na
gus nepateko, nes dažnai pa
sprukdavo’ į kitą vietą. Jis žino, 
kad ilgai negalės slapstytis, nes 
jaučia, kad policija jį supa ir 
jam lip aant kulnų. Jani kas
dien darosi vis sunkiau vesti 
kovą. Bet jis pastebėjo, kad tuo 
kova nepasibaigs. Jeigu jį suim
tų, tai kitas Solidarumo kovoto
jas užims jo vietą ir kovos prieš 
dabartinę lenkų diktatūrą.

Lenkų policija paskelbė, kad 
ji žinanti, kas organizavo riau
šes. Varšuvoj jas organizavo 
Zbigniew Bujak, Dancige — 
Bogdan Lis ir Bogdan Borisevič, 
o Vrozlave — Vladyslav Frasi- 
niuk. Jie dar nepagauti.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

Mirė gegužės 1 dieną. Gimęs 
Bosų km./šakių apskr.

Liudesy liko’ žmona Marcelė, 
trys sūnūs su šeimomis, penki 
anūkai ir kiti giminės.

Priklausė Vytauto Didžiojo 
Šaulių rirfictinei ir šakių klubui.

Kūnas' buvo pašarvotas Pet
kaus Marquette koplyčioje.
Uniformuoti šauliai stovėjo gar

bės sargyboj prie karsto koply
čioje if nęšė karstą. Prie karsto 
buvo' valstybinė ir šaulių vė
liavos.

liko dvi seserys.

Priklausė Aįvudui, šv. Kazi
miero Seselių Rėmėjų draugijai, 
Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų organizacijai ir Pran
ciškonų Seselių Pvėmėjų draugi
jos buvo amžinas narys.

Kūnas buvo pašarvotas PeU 
kaus Marquette koplyčioje. 
Prie karsto maldas kalbėjo alvu- 
diečiai, vadovaujami dr. J. Ado
mavičiaus. Antradienį, gegužės 
4 d.> koplyč.oje maldas sukal
bėjo kun. V. Mikolaitis ir iškil
mingai buvo palydėtas į Šv. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
nvčia. Šv. Mišias atnašavo 
V. Mikolaitis ir pasakė 
mokslą.
Vargonais grojo muzikas

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650

PERK KAUSTYMAI

t

I

SOPHIE BARČUS
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

AMULANSO 
PATARNAVIMAI

£

— Mula Ghomeini glaudžiai 
dirba su Sovietų kariuomenės 

, vadovybe, todėl rusai ir turi la- jį 
bai didelę įtaką krašto viduje.

— Birželio mėn. Sovietų ir 1 
prancūzų astronautai dalyvaus jį 
bendrame erdvės skridime. . ,1

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

baž- 
kun. 
pa-

.Uafsvių 

l Aidėti viij 

Direktorių

I
Į į
I

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

rjkima? lietuviškų knygų ir lie- 
“ tinrišku dovanų.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

(LACKAWICJl

24^4 WEST bath STREET REpubbc 7*1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, BaJoe Hili*, Į1L Į74-441I

JEAN VANCE ix GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

RADUQ

Vedei* — Aldon* Daukut
Tnbf.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Leidimai — Pilna apdraudė
±£MA KAINA

Priimam Master Chargf 
ir VISA korteles.

8
perduodama vėliausią pasaulinių 
Unių santrauka. Be to, komenta
rai. muzika, dainos, ir Magdutės

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniaif
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stoties W0PA - 1490 AM

transliuojamos iš mws^ studijoa
Marąuotto Parka.

Lietuvių

programą

Broadway, So. Boston, Mass. 02127. 
telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos “Naujienos”, didelis pasi

ma Naujojoje 
^LYN, 1360 b 
madiniais nw

TA YArtf 7-1J11

BUTKUS - VASATTIS

1

048 So. CALIFORNIA AVE. I

i
i
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With melons abundant now at local markets, an eiciting 
kmcheon idea is Curried Crub Melon Salad. Family or guesta 
wtl enjoy Che light, yet satisfying combination of dekcioas 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad is served on peeled and quartered melon “boats” on 
individual lettuce-lined salad plates. ’

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striations. Fully cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
package (6 to 8 oz.) 

frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

cup sliced celery 
tablespoons chopped 

green onion

1/3 cup mayonnaise 
1/2 teaspoon curry powder 
1/4 teaspoon sugar

1 ^teaspoon jemon juict
1 honeydew mefon

Salad greens
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with mixture. Chill. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place meloh quarters on salad 
pUtes lined with greens. Spoon crab salad onto melon. MakeC
4 fĮfrHHF . - -

PROGRAMA

Radijo progra
iš

sekveikia
vaL ryte8;i

veda
Biznio

FloristsBaltic
502. E.krautuvę.

stoties

Minkai

1

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Crab Salad Served In Melon Boats

I --

Pasaką.

Laidotuvių išvakarėse, šaulių 
Sąjungos vardu kiaip valdybos 
narį atsisveikino valdybos vice
pirmininkas ir sekretorius J. 
Mackonis, Liet. Namų Savininkų 
organizacijos vardu — J. Skei
vys. Maldas sukalbėjo kan. V. 
Zakarauskas ir sugiedota “Ma
rija, Marija”.

Gegužės 5 d. koplyčioje pasi
meldė kun. V. Mikolaitis. Iškil
mingai palydėtas į Šv. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią 
Marquette Parke. šv. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė kun. 
Mikolaitis. Vargonais, berods, 
grojo nuolatinis vargnininkas A.

— Bingo žaidimas labai popu-’ 
liarus Anglijoje. Dabar kai ku-‘ 
rios autobusų bendrovės, norė
damos pritraukti daugiau kelei
vių, įsives tą žaidimą kelionių 
metu.

— Vak. Vokietiją valdantieji

8o. HALSTED STREET

TA: OLympic UH1

TeL: LAfayHU 1-M7|
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Nuotaikingas 
gimtadienis

Pavasaris atnešė netik šilu
mą, bet ir kai kieno gimtadie- 

11 dieną 
atšventė

ni. š. m. balandžio 
Viktoras Šimaiti 
65 metų gimtadienį.

Jauk’oj ir gražioj dukters) 
Irenos ir jų žento Blinstrubų 

susi rinko nemaža s |
Malonūs

ir J u b i 1 i j a t a s 
sutiko ir priiminė-

pos susirinkimas įvyks Šrštadię- ' 
gegužės 8 d., 12 vai., Chica

go Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chicagoje. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyki

— Motinos Dienos proga, R. 
L.B-nės Marquette Parko apy
linkės valdyba gegužės mėn. 9 d.
10 vai. 30 min., laike iškilmingų 
pamaldų parapijos bažnyčioje, 
motinų garbei padės gyvų gėlių 
vainiką. Nariai prašomi iškilmė
se dalyvauti. Ponios prašomos 
dalyvauti tautiniais rūbais.

Valdyba

— Rcmo Kalantos suridegini- 
nės Marquette Parko apylinkės mo nrnėjimas. Jau 10 melų, kai

įdomiausias margutis buvo su 
paukščiais.

Labai graži ir girtina ten 
buvusių studentų ir jaunoulių 
laikysena. Jie nelik nesisalino 
nuo vyresnio amžiaus asmenų, 
bet net toje pač oje patalpoje 
vedė savo diskusijas ir pokal
bius. Apie tokį pavyzdingą jau
nintą spaudoj veik neužtinka
ma.Irenos ir 

rezidencijoj, 
būrelis jo gerbėjų, 
šeimininkai 
su žmona, 
jo atvykusius svečius. Sveč ų 
prisipildė netik viršutinioji, bet 
gražiai išdekoruota apatin'oji, nį, 12 vai., R. Liet. Bėndruome- 
patalpa; jų buvo virš 40 as-j 
menų. Nevisų pavardes prisi-; valdyba prie Romo Kalanto pa-f Lietuvos herojus Rcmas Ka’anta 
menu, todėl paminėsiu tik tų 
pavardės, kurių prisimenu. Po
kyly dalyvavo: Sekmakiai, 
kun. K’rkylas, sol. Bičkienė., 
dr. VI. Šimaitis. Poliliūnai, bro
liai Blinstrubai, Vakseliai, Ba- 
kaitienė, dar atvyko iš Union 
Pier ir iš Kanados. Jubiliatui 
■sugiedota ilgiausių metų ir pa
linkėta sveikatos.

Be kitų kambarių puošmenų 
3r dekoracijų, stebino I. Blin- 
strubienės turtinga margučių 
kolekcija. Ir kokių ten nebu
vo: šakelės, lapeliai, žiedeliai, 
juostelės, o pats gražiausias ir

J. G.

RO7J-S PRIE ROMO 
KALANTOS PAMINKLO

Gegužės mėn. 15 d., šeštadie-

minklo šv. Kazimiero Lietuvių-’žuvo liepsnose. Jo mirties de- 
kapinėse, padės gyvų gėlių vai- šimtmeč’o minėjimą ruošia x R. 
niką, -paminėti 10 metų sukaktį Liet, 
nuo jo susideginimo.

Prašome visus narius ir drau
gus dalyvauti iškilmėse. Auto
busas nuo parapijos bažnyčios 
išeis 11 vai. r.

T R U M '

Valdyba

— S.L.A. 134-tos Moterų kuo-

B nės Marquette Parko’ 
apylinkės valdyba, šeštadienį, 
gegužės 15 d., 12 vai. padėsime 
prie Romo Kalantos paminklo 
šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse 
gyvų gėlių vainiką. Sekmadienį, 
gegužės 16 d., 10 vai. ryto prie 
parapijos bažnyčios pakelsime 
vėliavas ir su vėliavomis daly
vausime iškilmingose Mišiose. 
Po pamaldų, 11 vai. 30 min., pa
rapijos salėje įvyks minėjimas. 
Paskaitą apie Romą Kalantą 

1 skaitys prof. dr. K. Eringis. Me-

JUJU. 1ST ATI pot SALS

t-—r™

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

MsmaL, ZMn4 — P.rd4v1mu( 
UAL 1STATI FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t ' !

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ii
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, ID. < TeL 847-7747

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE ” '

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

I

s

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laikyti egzaminą. 

Tu. vėl būsi raginamas (—a) balsuoti frontininkų užvaldytoje 
organizacijoje — Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK.

1) Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir ALTos grio
vėjų užmačias?

2) Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pasidalinti 
darbo sritimis, o veikti “savarankiškai”, nežiūrint, ką kiti' daro ?

3) Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių bendros organiza
cijos būtų perimtos Į vienos grupės “valdžią” ir naudojamos 
tos grupės siekiams vykdyti?

4) Ar manai, kad ALTos ir VLIKo finansinės paramos ma
žinimas yra mums-naudingas ?

5) Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali atsverti šim
tus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių skaitytojų, organizacijų 
ir telefono knygų sąrašus?

6) Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš okupantui 
palankių;-vadovėlių, lankytų Kapsuko kursus Vilniuje ir už
augtų pilnais okupanto pataikūnais?.

7) Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jaunimą nuo vy
resniųjų yra naudingas išeivijai ir visokeriopai remtinas?

8) Ar pritari, kad saujelė vienos grupės frontininkų, turi 
teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o šimtai tūkstančių ‘‘liku
siųjų” turi klausyti jų komandos?

9) Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiškiausi iš pačių 
demokratiškiausių” ir sukurs labiausiai demokratinę išeivijos 
santvarką?

ninę dalį atliks solistai A. Gied- 2-uoju -smuiku, Viola — gitara 
radis bsi V. Liorentas ir muzi- ir Teresė — pianinu. Buvo išpil- 
kas A. Jurgutis. Kviečiame visus i dyta net dvylika lietuviškų auto- 
iškilmėse dalyvauti Auka $3.1 rių muzikos kūrinių.

i, 1 Valdybą

— Chicagos Lietuvių Taryba 
šaukia mstinę darbo konferen
ciją, kuri1 įvyks š. m. gegužės 
mėn. 16 d. 2-vai. popiet Chica- 
goje, Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 Su. Kedzie Avenue. 
Lietuvių organizacijos ir visuo

menė kviečiamos gausiai joje 
dalyvauti. Sekr.

I —J. Andriaus sudarytą Lietu
vos žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
siunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Bux'10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaįna $6‘+ 65c per
siuntimo išlaidoms padengti.

[ —: Paieškoma lietuvė moteris 
prižiūrėti ligonį — moterį. Gy
venti vietoje. .Nemokamai kam
barys ir naudotis virtuve. Dėl at
lyginimo susitarsim. Marquette 
Parko apylinkėje. Skambinti pa
togiau vakarais. Tel. 925-1870.

HAMILTONO PENSININKAI 
NESNAUDŽIA

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
I------------- ---------------------------- -—

2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.

Klubo dainos vienetas, vado
vaujamas A. Juozapavičiaus iri 
gerai sutardamas sudainavo ke
letą dar negirdėtu dainelių. Vie
netas yra vertas pagyrimo.

Visą programos laiką praneši
nėjo p. Marytė Kalvaitienė, ku
rios graži tarsena ir aiški kalba’ 
visus maloniai nuteikė.

Pensininkas K. Jurgely s

6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 * pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.

ILEKTROSĮRENGIMAI * 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagas mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai - v 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay«< 
Tai. 927-3559

2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.-

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

■ . ............■■■■■. i i R
DĖMESIO

62-33 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiki*} $120 pusmečiui BUtomeblile 

Liability apdraudimas pendnla* 
kams. Kreiptis: . J*. .

•A. LAURAITIS
4445 So. ASHLAHD AVI. , 

‘ • r ’ TeL 523-8775 v ?>
^3

Brazili- j

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
..(312) 776-8700

JEIGU Į VISUS ŠIUOS KLAUSIMUS GALI ATSAKYTI 
TRUMPU IR AIŠKIU “TAIP”, TAI NESVYRUODAMAS DA
LYVAUK IR BALSUOK GEGUŽĖS MĖN. RINKIMUOSE.

š. m. gegužės mėn. Į d. Ham
iltono Lietuvių Pensininkų klu
bas suruošė draugišką vakarą, 
kuris praėjo’ su geru pasisekimu. 
Svečių atsilankė apie pusantro 
-šimto.'’Visi sočiai’ pasivaišino 

. p. Deksnienės pagamintais šil
tais ir šaltais užkandžiais, kava 
■ir stipresniais gėrimais užger
dami. z;

]’ Meninę programos dalį išpil
dė keturios sesutės Stankutės: 
Diana — 1-niu smuiku, Joana —

KOKIOS KLIŪTYS MOTE
RIMS TAPTI KUNIGU?

Į šį klausimą humoristinėje j 
formoje atsako 1981 m. Tautinis 
Almanachas, išleistas lietuvių 
saleziečių, Sao Paulo, 
joje.

Vienos ponios nuomone, mo
terys neklauso moters kasdieni
niuose dalykuose, tai kaip jos: 
klausys dvasiniuose dalykuose, 
nuo kurių priklauso jų sielos 
•gerovė?

Kita ponia klausimą išspren
dė labai paprastai:

Moteris niekada negalėtų prie 
altoriaus susikaupti ir užmiršti, 
save. Ji vis galvotų, kaip ji at
rodo,. ką apie ją mano kiti.

HFLP WANTED —' FEMALE 
Darbininkių reikia

FULL TIME BABY SITTER 
for 3 mdnth old boy on Diversey, 
Lake Shore area. References re
quired. Call 248-1219.

“LIUCIJA” f

1

KAIP ILGAI TĘSIASI 
SAPNAS .

Sapnas, psichologų teigimu, 
tęsiasi tik keletą sekundžių.

Ilgiausiai žmonės sapnuoja 
maždaug tik: pustrečios minu
tės, nors,' pabudus, atrodo, jog’ 
sapnuota kuone per v;są 
nakt.

Miko šileflrio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

JAV R. Liet. Bendruomenė

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga

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

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave., Chicago, ID- 60643

Telef. 312 238-F787
• Ne^nokaau patiraavtaM cžsttcnt lėktuvų, traukinių, latrų ketu 

alų (crulaea), vieįbočhj ir automobilių nuomavimo rezervaclias; Parduot 
te keiiotnų draudimas; Organizuojame keliones j Lietuvį ir kitus k.'ašta 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teiki n m. tnfrw 
madja* visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik 'viti» rexervoott vieta 
3 anksto — priei 43 - SO dienų.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oamoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis '

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje.

KOVOS DEL LIETUVOS
TURI PAMATYTI, KAD PATIKĖTUM! -t

TŪKSTANČIAI ĮVAIRIŲ STILIŲ IR SPALVŲ!
į, ' Visokio amžiaus moterims.

— Vak. Vokietijos kancleris 
H. Schmidt kreipėsi į Vokietijos 
šefei ai demkratų kongresą, pra
šydamas baigti visus nesutari
mus ir sutartinai remti NATO 
branduolinių raketų strategiją, 
socialdemokratai nori pakelti 
krašto mokesčius. Papildomos 
pajamos būtų panaudotos inves
tavimams ir naujiems darbams.

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

VISI 
BATAI S1390 Verti

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

ATSINEŠKITE §1 LAPELI IR PAPRAŠYKITE $1 NUOLAIDOS.

Jis galioja nuo šiandien iki gegužės 15 dienos.

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

LADY FOOT SHOES
9098 Golf Rd - Des Plaines - Phone 296-3086

(6 Blocks West of Golf Mill Shopping Center)

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavtmif fr TUsymat
2644 West f9th Street
TeL RBpvMk 7-1941 -

Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDA5, 4059 Archer Avmnm, 

CMmso> HL 60632. T»L YA 7-59M

M. SIME U S
1 . • » ! -J ♦' '

: Notary Public . x ;
’ INCOME TAX SERVICE, >

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

žyniai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

W642, > 424-M54

notų w. u

.3Su.

K

GINTARAS P. čKPtNAl 
Darbo valandoa: nuo 9 nd. n*

Ir fwgal rusi tarimą.
T«L 776-4162 art* 771-51H 

W«wt Mrd Stmd 
; CMeaca, m. »0«Z>

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ALL YOU NĘED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Tmm of Lake)

Skambinti Y A 7-9107

6 —Naujienos, Chicago, Ill. — Saturday-Monday, May 8-10, 19&3




