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Indija-yra pasiryžusi'išlyginti 
sienas, kad abi valstybės galėtu 
gražiai sugyventi ir vėsti abiem 
naudingą prekybą. \ •

— Argentinos prezidentas gen. 
Galiiėri atsisakė tartis apie ka
reivių atšaukimą iš Malvinų. Jie 
ten turės kovoti.?

48 VALANDOS ARGENTINOS 
KARO JĖGOMS ATŠAUKTI

ARGENTINOS GENEROLAI NEIEŠKO RŪDŲ SAVO 
KARIAMS ATŠAUKTI Iš FALKLAND SALŲ

INDIJA TARIASI 
SU KINIJA

— Filipinuose pirmadienį bu 
vo pravesti savivaldybės rin 
kimai.

— Sears pirmininkas Edward 
Telling pareiškė, kad jo vado
vaujama bendrovė neveda jo
kios prekybos su Pietų Afrika, 
kol jos vyriausybė nepripažins 
pagrindinių žmogaus teisių vi
siems savo piliečiams.

— Billy Graliam teisinasi, kad 
jo komentarai apie Rusijoje re
ligijos laisvę nepilnai suprasti. 
Britai labai nepatenkinti jo pa

tik reiškimais Maskvoje.

pos valstybės pritaria prėz. Rea- 
gano planui. Jos džiaugiasi, kad 
prez. Reaganui ėmėsi iniciaty
vos ir išmušė iš vėžių visą Sovie
tų propagandistų vedamą darbą.

Sovietinių, “taikos šalininkų” 
Vak. Vokietijoje skaičius buvo 
toks didelis, kad paveikė net pa
čių socialistų nusistatymą. Visa 
tai buvo padaryta Sovietų agen
tų dėka. ? .

Pats jkąricleris turėjo, važinė
ti pas.partijos vadus ir kviesti 
visus socialistus ginti demokra
tinę Vokietiją. t
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— Antradienį aukso-’’uncija 
ir vėl kainavo $337.

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
komunistų partijos centro komi
tetas tvarko visus partijos reika
lus. MaskvOs komunistų partijos 
centro komiteto sekretariatą su
daro devyni žmonės. Visus Len
kijos okmunistų partijos reika
lus tvarkė ir tebetvarko Kons
tantinas A. Rusakovas. Jis žino, 
kas Lenkijoje darosi ir jis pa
rūdydavo įsakymus. Brežnevas, 
kalbėdamas su Jaruželskiu, gau
davo instrukcijas iš Rusakovo.

Indijos sostinėje. Indijos ir Kinijos įgalioti atstovai pradėjo pasitarimus 
sienų reikalu. Kinija nenori pasitraukti iš didelės Kašmiro ir Butano’ dalies.

NEW YORK, N.Y
|įaų paskelbta, kad Valstybės 
sekretorius Aleksandras Haig 
ateinantį mėnesį susitiks su And
rei Grc'mykair tarsis atomo jė
gų reikalais. j , , .

Manoma, kad Sovietų minis- 
teris atvyks į Jungtinių Tautų 
posėdį ir čia turės progos susi
tikti su .sėkr. Haig, Pirjnon eilėn 
jiedu turės progos aptarti atomi
nių. ginklų klausimą, kuris da
bartiniu metw nejuda iš vietos.

Be to, sekretorius Haig palies 
visą eilę kitų klausimų, liečian
čių Karibų. jūrą ir Pietų Ame
riką. Prieš porą savaičių sękr. 
Haig pareiškė, kad ne tik Pietų 
Amerikos valstybės, bet ir Kuba 
Įirętų nustoti gavusios ginklus 
Š Sovietų Sąjungos. Jei Maskva 
šio klausimo teigiamai neiš
spręs, tai ginklai gali būti siun- 
čiamitį rusų okupuotas sritis.

sios Rinkos

— Dominikonų Respublikoje 
prezidento rinkimus laimėjo 
socialdemokratas Salvador Jor
ge Blanco.

—'Bernardine Dohrn ir Bill 
Ąyres liudijo’ teismui, kaip pra
eitais metais buvo nušauti du 
policininkai.

Pradžioje Joseph K. bandė su
daryti įspūdį, kad jis padeda po
licijai gaudyti maištininkus, bet 
vėliau buvo išaiškintas ir su
čiuptai?

Savo laiku Joseph- K. pabėgo 
iš karo tarnybos if perėjo pas 
Solidarumą. Jis greitai spręsda
vo, ’puldavo valdžios centrus, 
degindavo komuniątų partijos 
laikraščius ir dingdavo. Milita- 
rinė policija sužinojo, kad jis 
gali būti miške, tai pasiųsti du 
mililarinės policijos pultai, ap
supo ^rnišką, atvedė šunis ir pra
dėjo jo ieškoti. Jis padarė klai
dą; kai atsišovė į paleistą kul
ką. Atsišaudęs norėjo pabėgti, 
bet jau nepajėgė.

— Argentinos kariams liepta 
pasiruošti apkasus, kad galėtų 
gelbėtis nuo laivų šūvių.

* — Praeitais metais Sears 
bendrovės pajamos buvo 27 bili- 
jnai dolerių.

BREŽNEVAS NORI SUSITIKTI SU 
REAGANU, NEPRITARIA MAŽINTI

JIS, NORI, KAD SOVIETŲ KARO JĖGŲ PROPORCIJA 
’ EUROPOJE PASILIKTŲ TOKIA PATI

NĘW DELHI, Indija. — Pir
madienį ’prasidėjo pasitarimai 
tarp IndijosJr Kinijos. Jeigu pa
vyktų sėkmingai išspręsti sienų 
klausimą,, tai abi valstybės ga
le tų.’taikiai sugyventi.
šį

Rytų Indijoje, pač-rame šiauri
nėje dalyje, tarp Butano ir Būr
iuos,- tyra didelis ruožas kalnų, 
kuriuos neramumų metu pasisa
vino Kinija.. Siena tarp Kinijos 
ir - Indijos, tada ėjo Butano šiau
rėj ė; .ų?dahaįisįena - paga^pietinę 
Butaną ’sĮepą/J^ Ų?

. Vakarinėje Indijos dalyje Ki
niją /gagrobė dalį Kąšmiro.v Kol 
ėjo kovs tarpi Jhdijos.ir Pakista
no Jtatiį, Jiinijos-komųiiištar pa- 
sisariįo visą, šiaurinę; Kašmiro

sirgus, Rusakovas perėmė visus 
Lenkijos komunistų partijos rei
kalus į savo rankas.

Pirmiausia Rusakovas išsikal
bės su Lenkijos komunistų par
tijas sekretoriumi, o vėliau Ru
sakovas susitiks su kitais įtakin
gais partijos nariais ne tik ka
riuomenėje, bet ir; visuomeni
niame darbe.

< Nepalio sportininkai lipa j Everesto kalną. Kiniečiai 
nori išlyginti sieną Tibeto pakraštyje Tuo reikalu 

tariasi su Indijos premjere Indira Gandhi.

L Brežnevas pareiškė, kad 
jis sutinka tartu su prez. 
Reaganu, bet nori, kad teis
tų . Sovietų Sąjungai turėti 

daugiau atominių raketų 
Europoje.

Pasiuntė K. Rusakovą instrukcijoms 
duoti partijos vadui Jaruzelskiui

KARO ĮSAKYMUS JARUZELSKIS GAUNA Iš MARŠALŲ, 
O PARTIJOS ĮSAKYMUS GAUNA Iš KOMUNISTŲ

Antradienį Maskvos radijas 
pranešė,/ kad Aukščiausiosios , 
tarybos; pirmininkas Leonidas' 
Brežnevas nori, susitikti su prez. 
R. Reaganuj Pradžioj jis pareiš
kė, /kad'fi.reziden to? /pasiūlymas, 
rimtas, valstybės ? parei-;
gūriains- 'reiWu 'Wb, pasiūlymu 
šusidomėri/Įb- padėti jį pas tari
nių- pagriųdan. ?;; ji ;

Bet Via: pgd?Bręžrięvks paste-’ 
bėjo; kad jąin pasiūlymas nepri-■ 
imtinas'?-Jis rėikaiatijapkad būtų5 
pripažinta dabar pasiekta Sovie
tų, atominių ginklų proporcija. 
J^įgUę prisilaikysime prezidento 
pasiūlymo, tai Europoje Sovietų 
atominės jėgos- bus žymiai ma
žesnės, }negu dabar jos yra. 
Brežnevas nori, kad proporcija 
būtų ta pati.

Brežnevas, žino, kad JAV ato
minių raketų skaičius yra dides
nis, negu rusiškasis. Jeigu bus 
mažinamas trečdalis,, visiems 
aišku, kad Amerikos trečdalis 
bus; didesnis. JAV; turės sunai
kinti daugiau atominių ginklų, 
negu rusai, bet Brežnevas ne
sutinka.

Jis turi mažiau ginklų, bet no
ri išlaikyti didesnę proporciją 
Europoje, kur dabar rusai turi 
daugiau atominių ginklų. Taip 
reikalavo maršalas Ustinovas, 
takios proporcijos reikalauja ir 
Brežnevas^ ;

Europos valstybės pritaria 
prez. Reaganui

Dabar paaiškėjo, kad Euro-

LONDONAS, Anglija. — Bri 
tų premjerė Margaret Thstcher. 
pasitarusi su kabineto nariais, 
pareiškė, kad Argentine 
jėgų Falkland salose klausima: 
privalo bulŲišspręstas 48 valan 
dų laikotarpyje. Ji tvirtina, kad limai 
nėra jokios prasmės toliau šį, Argentinos kariai nesitrauk 
klausinių vilkinti, nes Argenti
nos vyriausybė visai nesirengia 
atšaukti savo karius iš Falkland 
salų. Jie viską riša su Argenti
nos suverepinėmis teisėmis Falk
land, saloms.

Argentinos užsienio 
pavaduotojas naudoja . 
Tautų sekretoriaus Javier Perez 
de Cuellar tarpininkavimą, kad 
galėtų visą reikalą atidėlioti ir 
sustiprinti savo pozicijas. Britai 
tarėsi ir priėjo švados, kad 48 va
landos prvalo būti paskutinis 
terminas.

Pirmadienį Europos Bendro
sios Rinkos atstovai tarėsi apie 

_ briUK
TiblkotĮ 

Argentinos prekybai dar vienam 
mėnesiui. Suvažiavusieji išklau
sė britų valdžios atstovų prane
šimą apię.šį reikalą ir po trum
po. apsyąrstymo nutarė boikotą 
pratęsti įtiktai vienai savaitei. 
Britai. buvo’ nepatenkinti šiuo 
nutarimu, bet jiems buvo pasa
kyta,, kad Bendroji Rinka galės Britų 
neužilgo vėl aptarti savo pozic 
ją šiuo reikalu.

Ponią Thatcher 
tokiu m misterių nutarimu I juk 
semburge, bet pridėj 
tarimas pratęsti boikotą septy
nioms dienoms vis vien geriau 
negu jojcio boikoto. Bet ji pą 
brėžė, kad 48 valandos pr 
šį klausimą nuspręsti.

Ponia Thatcher tarėsi
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SUČIUPO ĮTAKINGĄ LENKŲ 
MAIŠTININKĄ

VARŠUVA, I^nkija. — Ofi
cialus vyriausybės pranešimas 
sako, kad pirmadienį į policijos 
rankas pateko įtakingas lenkų 
maištininkas, sukilęs prieš ka
rius, policijos daužymą ir kelis 
kartus užpuolęs komunistus. 
Oficialiame pranešime nemini
mas jo vardas, tiktai pasakyta, 
kad suimtas Joseph K. Jis atsi
šaudė, bet buvo sunkiai sužeista 
jo ranką. Viena kulka sužeidė

Gegužės 19: Prudencijus, Gel 
vydas, Skaitis, Apeilė, Daugi 
nss, Tirna. ' j

Saulė teka 557, leidžiasi 8:07

Oras šiltas, debesuotas, lynds 
gali griausti.

Ak WEST PAKISTAN
IRAHf /

ARGENTINIEČIAI NU- < 
STEBĘ ĮSIVERŽIMU

CHICAGO, I1L — Chicagoje ir 
jos apylinkėse gyvena apie pus
antro tūkstančio, argentiniečių. 
Jie yra paskendę į Amerikos gy
venimą ir dabar jiems sunku 
išsiaiškinti, kodėl generolai pasi
ryžo įsiveržti į Falkland salas ir 
nevedė toliau pasitarimų, kurie 
eilę metų jau ėjo dėl tų salų 
Jungtinėse Tautose.

Dauguma argentiniečių čia 
studijuoja, nori baigt universite
tus, kiti verčiasi maža prekyba, 
dirba įvairiose pramonės šakose.

Ryšium su generolų suorgani
zuotu įsiveržimu į Falkland sa
las. argentiniečiai suorganizavd 
kelis susirinkimus. Jų nuomonės 
dėl Falkland salų (jie vadina 
Malvinas) skiriasi, bet jie nesu
pranta, kodėl generolai ėmėsi 
tokių griežtų priemonių ir gink
luotomis pajėgomis nutarė verž
tis į tas pietų Atlanto salas.

Instrukcijos Jaruzelskiui buvo 
duotos prieš karo stovio įvedi
mą. Įvedus karo stovį, Jaruzels
kis veikė savo sąskaiton, pasita
ręs su lenkų kariuomenės va
dais. Bet dabar, kai prasidėjo 
rimti neramumai visoje Lenkijo
je, tai Maskva pasiuntė Rusa- 
kovą į Lenkiją, kad suvaldytų 
protestus prieš vyriausybę. Ru
sai negali leisti, kad Solidarumo 
šalininkai suruoštų tokias de
monstracijas prieš komunistinę j ir jo galvą 
lenkų vyriausybę.

Rusakovas įsakinėja 
portugalų komunistams

K Rusako’vas yra senas cent
ro kmiteto narys. Jis yra 72 me
tų amžiaus, bet dar važinėja po 
savo sritis ir įsakinėja partijos 
nariams, kaip jie turi elgtis. Jo 
vaidmuo buvo didelis Portugal 
lijoje, užtat 'didelė Portugalijos 
kolonijų daliai pateko? į komu
nistų rankas. Jo įtaka dar ir šian
dien yra didelė.

Jeigu Brežnevas būtų buvęs 
sveikas, tai jis būtų įsakinėjęs 
Jaruzelskiui, komunistų parti
jos veikliam nariui, ką jis turi 
daryti Lenkijoj. Brežnevui su

su kahinet nariais, bet ir su įta
kingesniais konservatorių parti
jos politikais.' Anksčiau jie Jpn- 

karo tikavę premjerę ir reikalavę^t- 
sistatvdinti, bet dabar jie nore- 
tų, kad šitas klausimas but^ga- 

greičiau baigtas. Jeigu
s sa

vo noru, lai reikia juos išvyti, 
kaip įsibrovėlius i britų salas.

Karo ministeris J. No’lt prane
šė, kad pirmadienio naktį Kritų 
lėktuvai apšaudė Argentinos lėk
tuvus, esančius šalia Stanley 

reikalu aer:’^ 'orno- Argentiniečiai ap- 
T . -Ii šaudė atskridusius britu lėklu- 

‘ ‘ vus, bet visi laimingai grjzo į 
lėktuvnešius.

Generolas Menendez, Argenti
nos karo jėgų viršininkas Falk
land salose, antradienį pranešė, 
kad britų lėktuvai Stanley sri
tyje pataikė į vielos gyventojų 
namus, bet ne j Argentinos karo 
jėgas. Britai bereikalingai var
toja prievartą ir kenkia, saloj 
gyventojams.' - .

Britų kariuomenės vadovybė 
yra įsitikinusi, kad Falkland sa
lose esantieji Argentinos kariai 
yra visiškai izoliuoti. Argenti
nos vyriausybė negali pasiųsti 
jiems karo medžiagos ir vaistų. 
Britai kontro’iiuoja vandenis ir 
padanges Falkland salų srityje, 

kari no m enės vado vybė 
rra įsitikinusi, kad ji, gerai ap- 
;audžiusi Argentinos karių pozi- 

alenkinta cijas, galės keltis ne tiktai Stan
ley uosto srityje, bet ir kitose 

kad nu- vietose.



Redaguoja Z. JUŠKEVIČIENĖ

Motina yra šeimos širdis ir tautos bei žmonijos rytojaus šviesi viltis

gegužinėj sunkiausiai dirbo. D:

HOLY CROSS LIGONINĖJE 
KRAUJO SPAUDIMAS BUS 

TIKRINAMAS VELTUI
0 MOTINA, dėl mano laimės tu Į ugnį puolanti plaštakė, 
Ir dieną, ir tamsioj nakty, mano širdy gyva I 
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.

O motina! Palikus saugoti šventosios žemės saujos, 
Mažyčio žiburio gimtajam židiny.
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo, 
Tu amžinai gyva mažytėje širdy.

was&

tūrėtų 
r nepalaužia- 
gįrmis. Sąmo

PAVOJUS IŠEIVIJAI — 
PAVERSTI OKUP. LIETU

VOS KOLONIJA ' \

Visi pareigūnai labai sąžinin
gai atllco savo pareigas, jokių 
nesusipratimų nebuvo ir apylin
kei Iflco gražaus pelno.

Apylinkės valdybai dabar pir
mininkauja A. Skopas, kurs ir

— Xartfos kams 
motinos buvo. Dvasini

0 motina! 0 motina! Ant didžio vargo tako 
Tu židinio brangiausiojo negęstanti liepsna, 
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų kekė, 
ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.

0 motina! Skausmingų sūkurių verpetuos 
Atvėrus laimėn sklidinas duris..
Tavam raukšlėtame veide pati tėvynė šneka 
Tavam pilkam veide — sustingusi Širdis...

BENDRUOMENĖS BALSAS 
BIULETENIS

Gegužės mėn. pasirodė (R) 
LB Vidurių Vakrų apygardos 
te'džiamo Bendruomenės Balso 
Wr. T.

Turiny VLIKo ir Tautos Fon
do valdybų pirmininkų atsifau- 
k’Yftas. Plačiai aprašyta Pietų 
Amerikos lietuvių veikla. Įdėta 
IUrncis kongresTYVinės Judy To- 
pinką pravesta rezoliucija prof, 
dr. Vytauto Skuodžio reikahi ir 
daug kitų įdomių žteių.

Biuletenis gaunamas pas An
taną Dpmčm. 1507 So. 49 Court, 
Cicerą UL 60650.

S. Paulauskas

SVETIMTAUČIŲ KOMPANI
JOS SAMDYMAS, LIETUVOS 

LAISVINSIĄ STATO Į
PAVOJŲ

A. Svilonis, Naujienų publi
cistas, išeivijos visuomenininės 
veiklos apžvalgininkas, kelia 
įimtą klausimą, daro įspėjimą 
Naujienose dėl kitataučių sam
domos kompanijos, skirtos Lie
tuvos laisvinimo akcijai vesti.A. 
S., Naujienose, 1982. V. 12 d-

Besirūpindamas kitų 
rasi ir savąją.

Najienų įžvalgus politinis pub 
licistas V- Karosas faktais įro
do, kaip ir kokiu būdu okupan
tas siekia išeiviją paversti oku
puotos Lietuvos kolonija. Jis 
kviečia išeivijos politinius veik
snius rimtai susirūpinti ir skelb
ti kovą prieš bendradarbiauto- 
jus — prieš' vidaus priešus. Da
ro rimtą priekaištą Veiksniams, 
kodėl £ie reikiamai nesipriešina 
prieš sistematingą, nuolatinį 
Veiksnių niekinimą, — jų grio
vimą ir prieš jaunimo politinį 
klaidinimą. V. Karosas skelbia 
rimta pavojų, kad jei ilgiau bus 
delsiama, tai lietuvių išeivijos 
Lietuvos laisvinimo kovą bus 
pakirsta iš vidaus. Įtaigoja Poli
tinius Veiksnius vėsti kovą ne 
tik dėl Lietuvos laisvinimo, bet 
atidaryti frontą ir prieš vidaus 
priešus. Nelaukti iš vietos val
džios įspėjimo, kokį jau gavo 
Australijos lietuviai, iš Austra
lijos valdžios.

Naujienų vedamasis, 1982.V.ll

plačiai, objektyyįąL ?Mpzvelgiaį 
kitataučių kompanijos samdy
mo reikalą, ir padaro rimtą, lo
ginę išvadą, kad šią kompaniją 
gali lengvai, už didesnį atlygi
nimą pasisamdyti Lietuvos oku
pantas ir kad ši kompanija Lie
tuvos reikalą įnešusi į Jungti
nes tautas, gali suduoti mirtiną 
smūgį Lietuvos laisvinimo rei
kalui.* A. S. šitoks daleidimąs 
yra gana rimtas, realus, gali
mas. Plati išeivija šiuo reikalu 
yra gana rimtai susirūpinusi ir 
laukia iš sąvo politinių Veiks
nių aiškaus ir greito pasisaky
mo šiuo reikalu.

Vasario šešioliktos gimnazijos 
reikalas yra aliarmuojantis

Iš Vakarų Vokietijos ateina likų Moterų draugija, 
alermuojančios žinios, kad Va-

1 sarto šešioliktosios gimnazijos 
mokiniai yta pakliuvę f raudo
no voro tinklą: į generolo Pet-

. ronio, okupanto patikėtinio 
■ agentų tinklą, kurie pastoviai 
organizuoja mokinių ekskursi
jas į okupuotą Lietuvą, veža per 
gener- Petronio malonę, kuris 
ten mokinius ne tik vežioja, vai 
šina, bet ir politiškai juos indok- 
trinuoja; rengia okupanto sim
patiškus ir Lietuvos laisvės ig- 
norantus. Duoda aiškų įspėjimą 
Vasario 16-tos gminai; os rėmėjų 
būrelių nariams, kad šie pagal
votu ir padarytų atitinkamas iš-

1 vadas; gimnaziją remti, ar ne- 
’ remti... Šitaip rašo Bitelis Nau
jienų dienraštyje, šz m. gegužės 
mėn. 11 d. laidoje.

i Dėl Vasario šešioliktosios gim 
’ nazrjos mokmių dažno vežimo 
ir jų viešėjimų pas gener. Pet-

1 ronį, okupuotoje Lietuvoje, pa
reiškė viešą protestą spaudoje ir

i Amerikos Lietuvių Rymo Kata-

2701 W. 68th Street (Lithuanian 
Plaza), kraUjo spaudimo tikri
nimas vyks š. m. gegužės mėn. 
24 ir 25 dienomis nuo 3 ligi 4 vai. 
ppiet, ir nuo 7 ligi 8 vaL vakaro. 
Ten pat bus galima gauti šiuo 
reikalu ir literatūros.

Norintieji kraujo spaudimą 
pasitikrinti, kreipkitės į ligoni
nės budinčią gailestingą sesutę 
(nurse).

— V ienuolė Mary Dorothea, 
Šv. Kryžiaus ligoninės pirminin
kė, pranešė, kad pašto viršinin
kas gavo daug prašymų išteisti 
pašto ženklą pagerbimui Da
riaus ir Girėno, 1933 metais per
skridusių Atlantą. Pašto virši
ninkas reikalą svarsto.

MotinąJįaip gimdytoja-vygybės 
nešėja, šėmos židinio širdis, ne 
išsemiamos meilės ir pasiaukoji
mo šaltinis. Kalbant apie lietu
vę motiną, būtina iškelti moti
nos didvyres, herojės • kovoto
jos ir tautos ateities lėmėtes, 
reikšmę. Istorija yra liudininkė 
l etuvių moterų didvyriškumo, 
heroiškuino ir su kentėtojų au
reole amžinastim išėjusių. Tai 
motinos baudžiavos, rekrūtu ir 
spaudos draudimo laikmečiu išfnęte 
saugojusios brangiausią tautos 
turtą — lietuvių kalbą, prie ra
telio išugdžiūsios aušros sūrus, 
pr3cė1ūsios tautą iš amžių mie
go. Motinos savanorių, apgynu- 
š’ų prisikeliančią ‘ Lietuvą, mo
tinas partizanų.pogrindžio kovo
tojų — dukterų ir sūnų, kurie 
už iš motinų įsigytus religinius 
ir tautinius idealus mirė kanki
niais. Šiandien į jų eiles rikiuo
jasi nauji laisvės kovotojai/ ri- 
z:kuodami savo likimu katėji- 
jifhuose ir psichiatrinėse ligoni
nėse. Tautos vargai, ir nelaimės: 
visados tampa motinų didžiau
sią kančia.
Motinos'vardas neatjungiamai 

rišasi su. šeimos sąvoka. Tauti
nės ideologijos kūrėjai visuoti
nį dėmesį skyrė lietuvei moti
na^ ir šeimai. Šeimą suprato 
kaip pagrindinę tautos organiz
mo ląstelę, nuo kurios sveiku
mo, pareina viso organizmo — 
tautos — stiprybė. Iš tikro ge
rai motinai priskirtinas vaid
muo vaidilutės.saugojanšios šei
mos židinį, kuriam ji aukoja vi
są savo širdį, sielą ir gyvenimą. 
Vladas Pūtvis - Putvinskis ra-, 
šė: ‘Tautos ateitis bus tokia, ko
kie bus mūsų vaikai... Atimkite 
iš savo tautas vaikus ir galią 
juos gimdyti, tuo pat akimirks
niu padarysit tuščią ir betikslį 
visą tautos dvasios pasaulį, nes 
ji jau nebeturės ateities”. Anta
nas Smetona teigė: “Motina, tė
vas ir vaikai yra organiškai su
augęs vienetas. Sunku vaizduo
tis gerą motiną už savo šeimos 
r*bų-.. Kad ir geriausi lopšeliai, 
kad ir • rūpestingiausios kūdikių 
gelbė imo draugijos su savo pa
vyzdingiausiomis įstaigomis, ne 
ątsvers mums tikrųjų motinu 
meilės, kaip negali atstovauti 
tikrojo medaus dirbtinis me
dus’'. Todėl A. Smetona ragino 
auklėti iš mažens geras moti
nas, nes jos savaime neatsiran
da. Panaš’ai galvojo ir daugelis 
kitų, besirūpinančių tautos ge
rove ir Lietuvos ateitimi.
.Pedagoges Vaclovas Čižiūnas 

ęašo, jog šeimose turėtų būti ža-. 
dinamas nus teikūnas ir nusista 
tymas, dar prieš v&iko gimimą,* 
kad jų kūdikis išaugtų sąmo
ningu lietuviu ir geru žmogumi.' 
ir kad tas nusistatymą: 
būti 
mas ir kūdikiui 
nkfegok šeimoje neturėtų būt ii 
neigiamo žodžio lietuviškų pa-, k J 
p£wių. gyvcn;T*o būdo, ar bu-, 
viąsios Irtetuva e s^rūv^rkos bet 
Itottrvių vadovu vardu. (Kaip 
žinceme. vaikai yra labai 'autwK MB 
tėv^ it mckykjiu poe^amsL'*' 
Tėvynės ir Uutns ne tapai vaikų, Ijį 
£$monejė. k»tp ilgiausiai 
komi tam tikmic beeitoje aukš-l |r._. 
tonioiė. iki re pakankamai su-’ 
bręsta ir ųi-

tstroTfiet yra, koktos Jų 
Dfoterų ly^is yra daug 

reikšmingesnis tautos kraujūi, negu vyru.
Mąstytojas Vydūnas

PI d yra nx>tmy>tės samprata, varankiškai galvoti”. (V. Gižiū- 
nas — Tautinis auklėjimas ŠeM 
mote, 1953).

Užtat raus liūdina 
niii mokyklų vadovėliai, kurių 
iVnisrrąc\]os pedagogiškai nesu- 
Įėrivtds su štemė krašte išaugu- 
no va^o vaizduote. Kai kuriuo- 
je vadovėliuose atspausdinti pa
veikslai ir nevykę rašiniai su
kelia vaikuose menkiavenišku- 
mo vaizdą. Su tautinės sąmonės 
praradimu šeimose ir visuome- 

prigyja pasididžiavime Į 
riuętaikos vaikų pasiekta karje
ra,. bet nesijaudina? jei j te nėra 
išmokę lietuviu kalbos ir dvasi- 1 
rintei nutrūkę nuo lietuvybės. ’ 
Tai nelaimė, kada turtui skiria- j 
ma pirmenybė, ne. dvasinėms ir! 
dorinėms vertybėms.

Mikalojus Daukša (1599 m.), 
pirmojo lietuviška katalikų ka- į 
tekizmo autorius, rašė, jog ne! 
turtų didumu išsilaiko tautos, i 
o savo gyvąja kalbą- Tautos at
gimimo, dainius Maironis eilia-1 
vo: “Lietuvei pritinka tik rūta ' 
žaj-bji, su 4ąja prisiekia mylėti: 
jaunoji”. Tokios moralės lite- 
ratūros -buvo gaivinamą tautos 
dvasinis gyvęriimas jos. *£unkiau- 
šįals jaikais.SaVitos tautinio auk
lėjimo ir kultūros puoselėjimu 
rūpinosi visų meno, šakų kūrė
jai ir atitinkamai kūrė. Dabar, I 
ka.i tautos kamienas vergijoje- 
vėl kraujuoja, čia mėgaujamasi 
jau kitokia literatūra, kaip “Sau! 
ja skatikų”, “Striptizu”. Savi- 
ūantis svetimųjų skonį, nukryp 
s.tama nuo savo kultūros ir ben
drų moralės pagrindų, taip bran 
gįai saugotų msūų tauriųjų mo-, 
finelių. Kon f romanas žaloja! 
lietuvio identitetą, kurį sunaiki- Į 
ti tėvynėje siekia okupantas. Gi 
laisvėje — neapdariai patys jį 
naikiname. . ’ ’ • .

.Lietuvybei išlaikyti, pirmas 
rūpestis turėtų prasidėti nuo mo ’ 
tinos ir šeimos. Kaip anksčiau 
minėta, geros motinos savaime 
neatsiranda. Kad tokių dar tu
rime, reikia dėkoti jas išauklė- 
.jusioms šeimoms, ir šeimos dva
sinį pradą palaikančioms močiu-. 
tems. Motiniškumo ugdymo vai, 
klos mūsuose labai pasigenda- * 
ma. O motinoms reikėtų visuo
tinio dėmesio ir jų dvasines ga
lias ugdančios organizacijos? Mo 
tinos? dienos minėjimai jau ima- 
netekti reikiamo dėmesio Ski- ‘* i
rant įvairinus atzymojimus, pa { 
mirštama iškelti pavyzdingą mo 
tiną, šeimą, mokyklą, mokyto
jus rr valkus. Juk jie—tte pa- 
gr?fidiniai Itetuvybės išlaikymo 
pamtetoi. Motinos Dienos šventė 
galėtų būti kaip šeimos šventė. 
Tokia švente toretų bū*i švtn- 
čiama, kaip tautinė švente, su 
tefeu pat iškilmingumu h rim- 
imi. Tai žadintų ir kehų visuo-. 
renete pagarbų rnis'telkfrną £e- 

W tv šė mos reikšme., 
‘ r • . ‘ B. M.

e Rr. 5$, Da ntex iciaus mir
ties mefoūų wkaMs bus atžy
mėta akad m ja, kuri ŠJtn. 
gegužė:, mėn, 22 d., G vai. vak., 
Liet ino-e e. 6122 
S x K^dzte A\te. L u* dvi parkai
tis: en^). sk:Ha 4š yA n. ’i a.a.< 
df. Z. Daniievičteuą vtsudneni- 
nį, idcooginj kelią, kila — jo 

pAte/kta menirtė, 
programa Y vašės. Visut menė 
yra kvtec am5 - iaiuiama.

| Minėju cengte Pco gtniza- 
tinės IJB-nts va ’irybė. Organi
zatoriai d da vuas pa dangas, 
kad m nėjzmas b tų kuo’ iškil- 
mingesn s, steku; i<riktemai pt- 
getlKi R. m nės ril vhlg;, vieną 
štes ocg»tfite?vijos aie*<tejU-

(R) LB Cicero apylinkės val
dyba gegužės 16Ji. Vyčių salėje 
surunšė puikią gėįjužinę. Virtu
vėje Cepelinus ir kHus gardu
mynus kepė Vylntausk enė, Sko 
pienė, čižauskienė ir Lteptenė, 
htepai FraųckeVięi^nei vadęvau 
jant. Loteriją tvarkė Dubaus- 
ktenė, Gail enė. studentė Prans- 
kevičiūtė ir Skopailė. Bare dar-; 
bavosi: J. Skania, Novcikis ir 
Dumčius. Nors Janina Skama 
■nėra (R) LB naro bet bare dir
bo lavai puikiai. Prie įėjimo bu
dėjo Palionienė ir Kizlaitu

oeniai yra visiems žinoma, 
kad okupantas*nieko nedaro to, 
kas jam yra nenaudinga. Kas 
reiškia, kad šios gimnazijos mo
kinių ekskursijų organizavimas 
yra naudingas okupantui. Taip 
ir yra.

Kadangi šis reikalas yra poli
tinis, tai mūsų politiniai Veiks
mai ir privalėtų šiuo reikalu su- 
srūpintib privalėtų nedelsiant 
padaryti reikiamas išvadas ir 
siekti užkirsti kelią, klaidinti 
išeivijos jaunimą, rengti oku
pantui talkininkus. Detantės.po 
litinis metas baigėsi: privalo 
baigtis ir mūsų bendradarbiau- 
to;ų politinis išdaigavimas, ku
ris buvo ir yra naudingas tik 
okupantui. Pati Vasario šešiolik 
tos gimnazija, kaip mokslo in
stitucija, vtenrntelė lietuvišką 
gimnazija išeivijoje yra remti* 
na, tik reikalas ją apvalyti nuų 
raudonųjų bacilų.....

.1 " A. B. .
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DETROITO NAUJIENOS

aliejus 1974Iš gėlių ciklo

apdovanc-

MEET THE CHALLENGE!

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ŠVYTURIO JŪRŲ ŠAULIŲ 
STOVYKLOS ATIDARYMAS

žodį tarė 
mokyklos

gąsdindami ten gyvenančius pa 
lestiniečius.

Petras Šidlauskas 
verslininkas

S LIKTUV1AKASIS PAMARYS, Henriko TomoTa m alanidr* 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliustraoUs nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J Vokiečių kalbą.’ Labai

B LITeRATūRA, lietuvių literatūros, meno Ir ’moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankof, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ly 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir k. Varna

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

Atidarydamas įvyks gegužės 23 
d. Šauliai švyturiečiai pasiruošę 
laukia svečių iš arti ir toli. Bus 
geras maištas ir kitokių paįvai
rinimų: turtingas dovanų stalas, 
muzika ir šokiai. Stovykla bus 
nuo pat pačio ryto. Rengėjai — 
šaulių vadovybė.

Ant. Sukauskas

ŠAULIAI, LAIKYKIMĖS 
TVARKOS!

Minėjimas įvyko gegužės 9 d. 
Šv. Antano parpi jos salėje-Trum 
pai papasakojo apie motiną, bi- 
rutininkių pirm. Kristina Daug- 
vidienė. Meninę dalį atliko Vy-j 
tė ir Rūta šnapštytės, padekla-; 
muodamos porą eilėraščių apie 
motina.Paskaityta trumpas vei- 
kaliukas 'Kelionė į Tokijo”.Ke- 
liolika motinu buvo 
tos gėlėmis.

Užbaigos padėkos 
Aušros Lituanistinės 
vedėjas Antanas Vaitėnas.

Motinos minėjimas praėjo sklan 
džiai, 
bodus.

Minėjime dalyvavo apie šim 
tas žmonių.

WELLAND, ONTARIO, CANADA
PETRO ŠIDLAUSKO PAGERBIMAS, JO 60 METŲ 

SUKAKTIES PROGA

Valdybą sudaro šie asmenys: 
adv. Raymondas S. Sakys, dr. 
A. Barauskas, dr. S. Šimoliūnas, 
dr. Stefa Miškinienė, teis. Sta
sys Š'mcliūnas, inž. Bernardas 
Erizgys, Antanas Vaitėnas, Pet
ras Bliūdžiui, Cėsys Šadeika, 
Romas Macionis, Milda Skorups 
kienė, Antanas Grinius, Gražina 
Vaškelytė, Algirdas Vaitukai
tis, Povilas čečkus ir Antanas 
Sukauskas; kandidatai: Eugeni
ja Bulotienė ir adv. Algirdas 
Ambrozė.
Revizijos komisiją: Vincas Ta

mošiūnas, Eduardas Milauskaš, 
Petras Januška ir kandidatas— 
Vytautas Ogilvis. Pareigomis pa 
siskirstys sekančią savaitę.

Susirinkimas užsibaigė geroje 
nuotaikoje 2 vai. p. p.

do Medžiotojų ir Meškeriotojų 
klubui, Liet BendruomeSęi ir 
Povilo Lukšių Saulių būriui, kur 
yra išrinktas į valdybą iždinin
ko pareigoms. Todėl, į P. Šid
lausko 60 m. sukakties pagerbi
mą susirinko’ daug svečių ir ta 
proga sunešė daug dovanų.

Vaišių metu solenizantą svei
kinu: Juvenalis Liauba, *OF=M; 
A. Ženaitis — Liet. B-nės vardu; 
B r. Luomanas — Wellando Lie
tuvių Medžiotojų ir Meškerioto
jų klubo vardu; St. Ulbinas — 
Povilo Lukšio Šaulių būrio var
du. Svečiai sveikino^ E. Šakie
nė, iš Įiuffalo, N.Y.; S. Jpkubai- 
tis, iš Toronto, ir J. šarapnickas, 
iš St. Catharines. Buvo sveikini
mų ir raštu. Pd sveikinimų, su
giedota '‘Ilgiausių metų*’. P. Sid? 
lauskas visiems svečiams pavei
kė padėką už atsilankymą ir. 
gausias dovanas.

Visos pagerbimo ceremoriijos. 
praėjo labai sklandžiai. Jas pra.-, 
vedė Povilo Lukšio Šaulių būrio 
pirmininkas Adolfas šetikas. .

J. šarapnickas M

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Pagerbimas įvyko š.m. balan
džio mėn. 25 d. Day City House 
patalpose (P. Šidlausko nuosa
voje verslo patalpoje).

Petras Šidlauskas gimė tikrų 
lietuvių šeimoje, tad jis ir pa
sekė tėvų pėdomis. Kažia baisai 
okupavo Lietuvą 1040 metais, 
P. Šidlauskas buvo dar jaunuo
lis. Jo jaunoje širdyje reiškėsi 
tėvynės meilė, todėl ji nesusi- 

j gundė jokia okupanto melo’ pro- 
buvo neperilgas ir nenuo-j paganda. Tyliai kentė sovietišką

D. L. ORGANIZACIJŲ CENT mą finansų sekretorius Petras 
KO VALDYBA 1982-83 ME

TAMS

Aš pats tai galvoju paduoti 
pareiškimą į Kanadoj, Hamilto
ne esančią Šaulių kuopą ir būti 
tenai nariu iki to laiko, kol Chi- 
cagoj bus dvi rinktinės: viena 
registruota, o kita neregistruo
ta, nes kup daugiau bus rinkti
nių, tuo daugiau mes įvarysim 
priešui baimės!

Vladas, Bražionis

kius medalius ar kokius nors 
žymėjimus.
•Tai tas reiškia, kad mes 
vome ir esame šauliais ir 
Įstodami į Chicagos Šaulių Rink 
tinę, šaulių įstatuose nėra to
kio nuostato, kuris nustatytų 
kokioje rinktinėje mes turime 
būti, o kitokių atveju, jau esa
me nebe šauliai.

® DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raSytojof' Ir tats 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
Šventes bei jų istoriją Ir eigą. įdomi skaityti ir nedainnojan-. 
tiems, gėrintis autorės puikiu' stiliumi ir surinktais duamenirnis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja J2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už J2. į ,■ <’

kus vokiečių-rusų karui, seni ir 
jauni sukilo prieš okupantą ir 
vijo jį iš savo gintojo krašto. 
Išvijus c'kupąjįią — rusus, kurį 
laiką kaimo gyventojams buvo 
ramus gyvenimas. Vėliau rusai 
užfrontėje pradėjo organizuoti 
partizanus, kurie iš pasalų pul
dinėdavo vokiečius ir gudriai 
pasišalindavo. Pd tokių užpuldi
nėjimų, dažnai būdavo ir aukų, 
thk iš-evienos, tiek iš kitos pu
sės. Tada vokiečiai pradėjo ker- 

okupaciją, tikėdamas: kad oku- J syti vietos gyvfebloj’ams, neva 
pacija kada nors pasibaigs^įvy- už partizanų globojimą. Vėliau

Izraelio lėktuvai prašvil- 
bernatoriauš postą demokratų pino pro Beiruto pastatų stogus, 
Jim. Blanchard.

Po diskusijų padarė pranei

Bliūdžius apie kasos stovį. Ka
soje šiuo metu likutis $2,428.69. 
Revizijos komisijos aktą per
skaitė Vincas Tamošiūnas Ko
misijos aktas atitinka kasos sto
viui. Po trumpų diskusijų vyko 
valdybos ir revizijos komisijos 

j rinkimai. Valdyba išrinkta Lš 16 
ir dviejų kandidatų. Į re- 

viz'jos komisiją išrinkta 3 na
riai ir vienas kandidatas.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, IR 60629 ♦ TeL 925-2787

partizanus.
Arrlru Larin rus v/is okupuo 

įant Lieaivą, Fetrrs pasitraukė mokėti likusias skol 
į Vakarus, o vėliau perskėlė į nelengvos padėties, tautiniams 
Kanadą. Po’ kurio laiko apsigy-} reikalams Petras buvo nešyki- 
veno \Vel!ąndo mieste ir gavo ' tus. {lėmė Wellando lietuvių ko- 
darbą Atles geležies apdirbimo! Jonijos tautinę veiklą ir buvo 
fabrike. j dosnus ir St. Catharines lietuvių

kolonijai. To’kiu būdu, P. Šid
lauskas yra įsigijęs daug draugų 
ir pagarbos Niagaros pusiasalio 
lietuvių tarpe.

Be to, jis priklauso ir Wellan-

Metinis Organizacijų Centro 
atstovų susirinkimas įvyko ge
gužės mėn. 9 d. šv^ Antano pa
rapijos mokyklos klasėje. Prezi
diumą sudarė Raymbndas S.Sa- 
kis Stasys š'moliūnas ir Saulius 
šimoliūnas. Perskaityta darbo- nan 
tvarkė, kuri buvo priimta su ma 
žu pakeirimu. Atsistojimu pa
gerbti DLOC mirusieji. Praei
tų metų metinį susirinkimo pro 
tokolą paskaitė sekretorius Sau
lius š'moliūnas; protokolas pri
imtas be pataisų.

Mandatus perskaitė St. Šimo- 
iūnas. Į Organizcaijų Centrą į 
įeina 21 veikianti organizacija. ‘ 
Šjais metais į DLOC organizaci
ją organizacijos pristatė 36 atsto 
vus. Iš *jų susirinkime dalyvavo 
28 atstovai.

Pirm. R. S- Sakis perskaitė t 
1981-82 metu veiklos išsamų 
pranešimą. Per praetus ir šiuos 
metus turėro 5 v-bos posėdžius. 
Atlikti sekanti darbai: Didžiųjų 
Birželinių trėmimų minėjimas 
birželio 14 d.; vadovavo estai ir 
latviai, o lietuviai talkino.Minė- 
jime dalyyavo Michigano guber 
natorius W. Milliken, • kuris ir 
perskaitė savo proklamaciją. Iš 
lietuvių meninę dalį atliko se
sutės Butkūnaitės, padainuoda- 
mos keletą liaudies dainelių, pri 
triant gitara. DLOC su kitomis; 
tautybėmis, suruošė festivalį: i 
pademonstravo lietuviško meno 
dirbinius, bei lietuviško skonio 
maistą. Festivalyje meninei da
liai atlikti buvo pakviesta iš Cle 
vęlando-? kanlininkai-nės; vado
vavo Mikulskiai. Pirm. R. S. Sa
kis, kaip ALTo skyriaus ar pa
dalinio atstovus, praeitais me
tais sp'alio 17 d. dalyvavo ALTo 
suvažiavime ir padarė praneši
mą ; de.troitiečiams. buvo paro
dyta A. Smetonos f rimas. Š. m. 
vasario mėn.14 d. Diervo Apvaiz
dos parapijos salėje paminėta 
Vasario 16-sios Nepriklausomy
bės šventė. Dalyvavo senato
rius D. Riegle, kuris pasakė lie
tuviams palankę kalbą ir. įnešė 
į Kongreąo rekordus rezoliuci
ją. Lietuvis kalbėtojas Algis Ka 
siūlaitis 16-sios šventės kalbą.

Vasario 16-sios šventės proga 
buvo apdovanoti Aušros' ir Ži
burio Lituanistinių mokyklų 
mokiniai vertingomis knygomis. 
Bernardas Brizgys painformavo 
atsilankiusius atstovus, kad lie
tuviai Detroite sudarė Demok
ratų Lygą ir įsijungė į guber
natoriaus rinkimus; remia į gų-

rvtu Uefuvc‘e pradėjo veikti ir P. Šidlauskas tiems reikalam* k V ♦ W

lenku partizanai. . . į visuomet buvo dosnus ir pa
Patriotiškas Lietuves jauni- slaugus.

nūs stojo savanoriais į pagelbi-f
n“ policiją, norėdami apsaugoti 
ūkininkus nuo komunistų ir len
ku partizanų, kurie terorizavo, 
p.ė.šė ūkininkus ir pric*vartavo 

moteris. Ir

minimai ir mintyj apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik F3. ' .«

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe» 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

>- KATYRINtS NOVELAS, M. Zosčenko kūryba, 7. Vahifle 
vertimai. 206 pat knygoje yra 40 jąmojingų novelių. Kalną *2,

Knygos gaunamo* Naujienose, 17W So. Hakried St, Chicago,

B759 W. 71st St, Chicago, Hl
■ BBfKSnNGAl ISPILDGMI RXCEPTAI • FANNIE MAT KAk 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara fiokfadieniais nuo

Jeigu vienas pasenęs ir suvai
kėjęs daro netvarką ir nesilai
ko jokios tvarkos ar įstatų, tai 
gal geriau pasakyti atleisk jam 
Viešpatie, nes jis pats nežino, 
ką daro. Bet nesekime jo pavyz
džių, nors jis būtų ir '‘didelis 
vadas”.

Aš manau, kad mes, savo no
ru išstodami iš Šaulių Sąjungos, 
pavienes šaulys ar šaulė, neturė- 

1952 metais Niagaros j tli tas būti laikraščių puslapiuo- 
se ir nėra reikalo, kad tai žino
tų visas pasaulis, nes mes, kaip 
Šaulių Sąjungai reklamos jau 
turėjom užtektinai. Bandykime 
savo santykius šaulių Sąjungoj 
ne aistrinti, bet švelninti. Tik 
gal tas nepadaro klaidos, kuris 
nieko nedaro. Todėl mokykimės 
iš savo klaidų ir jau tokių pat 
klaidų daugiau nebedarykime.

Įstodami į Chicagos Šaulių 
Rinktinę, padavėm pareiškimus, 
kad priimtų į rinktinę, tai ir da
bar paduokime pareiškimus, 
kad norime išstoti iš rinkti
nės, bet ne iš-Šaulių Sąjungos, 
nes dauguma įstojom į Šaulius 
dar laisvoje Lietuvoje būnant 
ir tą net pripažįsta ir Chicago- 
gos rinktinės vadovai ir išbuvu
siems šauliais 50 metų duoda 
kažką, bet as tai nežinau, ar ko-

(dens.
i apaugusį medžiais 'hotelj. Vž 
i kelią metu partneris nelaimin- 

gai žuvo ir Petrui teko perimti 
j visą nuosavybę, o partnerio dalį 
į atmokėti jo giminėms.

Deja, P. Šidlauskui įsigijus 
verslą, reikėjo sukti galvą kaip

Nežiūrint

Būdsmas sumanus ir dirbštus, 
dirbo sąžiningai ir taupė dolerį 
prie dolerio, vis galvodamas įsi
gyti nuosavą verslovę.

Kiekvienas lietuvis, atvykęs 
po Antrojo Pasaulinio' karo į Ka- 
nadą ir patekęs į mažesnius i SAULIŲ REIKALAI 
miestus, kai kur rado vieną kitą 
senos imigracijos lietuvį. Tuo 
laiku ten jokios veiklos nebuvo. 
Atvykus didesniam skaičiui taip 
vadinamų DP, tuojau buvo 
stengtasi sudaryti bet kokį me
no vienetą ir pradėti ruošti tau
tines šventes su menine pro
grama.

Vos tik atvykus j Kanadą, 
Niagara Falls, tautinių šokių 
mokytojai Zofijai Ulbinienei su 
vaikais, tuojau buvo įsteigta tau
tinių šokių grupė “Gintaras”. 
Tai grupei priklausė ir P. Šid
lauskas, 
pusiasalio lietuviai pradėjo 
reikštis lietuviškoje veikloje ir 
į švenčiu minėjimus pradėjo 
kviesti miestų burmistrus, tuo 
garsinant lietuvius ir Lietuvos 
vardą. Pirmaisiais DP imigraci
jos metais, Niagaros pusiasaly 
lietuvių buVb mhžai. B’etkokia 
pradinė veikla pareikalavo lėšų.

P. Šidlauskas, dirlxlamas fab
rike ir susitaupęs šiek tiek pini- 

]a\mis ir senyvas mo.eris. ir » į sura(jęs partnerį,nuSipir- 
P s.d.a’^sAui uaugelį karių teko gražioje vietoje, prie van- 
d.Ly\aiui kovos? prieš rusų ir jens< su (|j(|oku žemės sklvpu, 
lenkų partizanus. Kovodamas • apau^si Inedžia 
pr cš kuku partizanus, buvo 

| .‘linkiai sužeistas, bei, būdamas 
I tvirto organ zrr.o, iš! ko gyvas.

Fašvcikęs, kovą tęsė toliau prieš 
I ra'utlonucsias teroristus ir lenkų

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

■ Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.

Įh . SIUNTINIAI Į LIETUVA- Į 
jį ' - KAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

* * * j Magdalena B. Stankūnienė
MOTINOS DIENOS MINftJI
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Lietuviški machiavelistai
Lietuviškieji pranciškonai leidžia “Aidus”. Tas žur

nalas pretenduoja atstovauti lieteuviškąją literatūrą, mu
ziką, filosofiją ir kitus “aukštesnius” dalykus, kurie pa
prastam ‘‘nusidėjėliui” nepasiekiami ir nesuprantami.

Vyriausias “Aidų” redaktorius yra tėvas Leonardas 
Andriekus, gyvenantis Brooklyne, N.Y., ir tvarkąs katali
kiškos kultūros žurnalą. Be vyriausio “Aidų” redakto
riaus pareigų, pranciškonas Andriekus yra ir Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininkas. Rašyti jis mažai tepa
rašo, bet. jis jau yra išvaręs vagą poezijoje. Yra išleidęs 
poezijos knygą.

..Išleidęs pirmąją poezijos knygą, tuojau išsiuntinėjo 
Visiems lietuviškų laikraščių' redaktoriams savo knygos 
egzempliorių, pasveikindamas juos ir paprašydamas, kad 
parecenzuotų. Apie 'pranciškonus kun. Andriekus daug 
žino, bet apie lietuviškus laikraščius ir tų laikraščių 
spausdinamas idėjas samprata pas šį pranciškoną turi 
būti labai lėkšta. Jeigu jo žinios būtų buvusios bent colio 
gylio, tai Tiesai, Gimtajam Kraštui, Pergalei savo poezi
jos jis būtų nesiuntęs, o jeigu jau išsiuntė, tai būtų tuo 
savo drąsiu darbu nepasigyręs, bet jis neišlaikė. Jis pa
pasakojo savo artimiesiems, o tie jį labai jau išgąsdino. 
Išmetinėjo, kad jis padaręs didžiausią lapsusą. Kaip kuni
gas galėjo siųsti savo knygą netikinčiam komunistui? 
Naujienos jau tada pranciškonams buvo'tapusios baubu. 
Kiti kunigą perspėjo, kad Naujienos apie tai nesužinotų, 
o jeigu jos sužinos, “tai visa tavo poetiškoji knyga nueis 
niekais”.

Kun. Andriekus ramybės neteko ir nežinojo kas da-' 
ryti, kaip iš tos nelaimės išsikapstyti. Vieną rytą nutarė 
telefonuoti Naujienoms, pasakyti apie padarytą klaidą ir 
paprašyti, kad dėl šios klaidos jo jau nebausti. Jis pa
pasakojo, kas jam patarė pasiųsti Vilniun poezijos kny
gos egzempliorių. Mandagumas reikalauja pasveikinti, 
bet jis visai nemanė, kad padaręs ką nors blogo, nes su 
komunistinių laikraščių redaktoriais jokios patirties ne
turėjęs ir asmeniškai apie juos nieko blogo pasakyti ne
galėjęs.

Naujienų redaktorius patarė viską surašyti, ką jis

telefonu papasakojo, paminėti patarėjus; dienraštis įdės 
pasiaiškinimą, įtikins skaitytojus, kad tai buvo padary
ta dėl neapsižiūrėjimo ir žmonės patikės, kad lapsusas 
buvo padarytas ne iš blogos valios.

Dr. Andriekus prižadėjo visa tai tujau padaryti ir 
pasiųsti Naujienoms. Jis būtų taip ir padaręs, jeigu būtų 
•neturėjęs patarėjų, kurie nebūtų jo sulaikę. Jeigu jis būtų 
Naujienoms parašęs ir tas pasiaiškinimas būtų atspaus
dintas, tai “būtum blogiau padaręs, negu pasiųsdamas 
pirmąją poezijos knygelę Gimtojo Krašto redaktoriui”. 
Kun. Andriekus paklausė patarėjų. Pradėjo rašyti, bet 
nebaigė, o nebaigto pasiaiškinimo jis nesiuntė.

Bet kun. Andriekus dar giliau įsiklampojc. Jis at
vežė į Chicagą tūkstantinę ir jėzuitų centre įteikė le- 
chokui Merui, lietuvių išgelbėtam Kelmės žydui. Jeigu 
tūkstantinė būtų atiduota autoriui už lietuvių gyvenimo 
vaizdavimą, tai dar būtų suprantama. Bet jis tūkstan
tinę atidavė už “Striptizą”, kuriame aprašomi naujausi 
Paryžiaus lupanarai. ' • i

— Kaip, tėve, galėjai tokį pinigą mokėti už tokį ras- ( 
tą? — keli jo klausė.

— Tai — pinigai ne mano...
Tėvas buvo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.
Bet “Aidai” nebūtų “Aidais”, jeigu juose nebūtų tei

sininko Vytauto Vaitiekūno metinių apžvalgų. Kiekvie
nais metais jis padaro metinę politinę apžvalgų, kad visi 
frontininkai galėtų “tiksliai” interpretuoti praeitą metų 
įvykius ir žinotų, iš kurio taško ginti frontininkų pozi-
ciją. Vaitiekūnas tvirtina, kad Amerikos politika Kini
jos atžvilgiu buvusi — neerzinti Kinijos. Prezidentas 
Reaganas, matyti, anksčiau ją erzinęs, bet paskutiniu 
metu nutaręs dabartinės Kinijos neerzinti. Tuo reikalu 
Vaitiekūnas šitaip rašo:

“Gal kas iš bendradarbių prezidentui Reaganui 
bus priminęs Machiavelio pavyzdį. Jau mirties pa
tale Machiavelį aplankęs, Florencijos kardinolas jį 
įtikinėjęs ir meldęs, kad atsižadėtų velnio ir grįžtų 
į Bažnyčios prieglobstį. Machiavelis kardinolą kant
riai išklausęs ir, šiam atsisveikinant, pasakęs: —Emi
nencija, dabar ne laikas įsigyti naują priešą.”

(Aidai, 1982 m. Nr. 2,123 psl.)
Vaitiekūnas nori pasakyti, kad Machiavelis, pripaži

nęs kardinūlo tvirtinimą apie ligonio susidėjimą su vėl. 
niu. Machiavelis nenorėjęs prieš mirtį grįžti prie Baž-
nyčios (o gal ir prie Dievo), nes jis pasidarytų dar vieną 
priešą. Prieš mirtį jis daugiau priešų nenorėjęs daryti.

Jeigu turėsime galvoje, kad Machiavelis turėjo labai 
gyvą protą, visuomet numatydavo, kas bus už kelių 
žingsnių, tai jis nenorėjo tuometinės italų bažnyčios.

Machiavelis paliko savo rašinių 6 tomus. Prieš mirtį 
jis juos peržiūrėjęs ir pataisęs. Apie Machiavelį yra pri
rašyta pačių italų 24 knygos. Rašė su juo gyvenusieji 
ir jo mintis žinojusieji.

Pats Machiavelis pasakė: “Aš juokiuosi, bet mano 
juokas nėra manyje; aš degu, bet mano liepsnų nesimato 
paviršiuje”. Jis pats tvirtino, kad šiuose žodžiuose esanti 
giliausioji jo gyvenimo filosofija.

r

Geiynuose. AliejusM. SirClKlS

ANTROSIOS STRAVINSKO ATSIMINI- i.
MŲ KNYGOS PALIESTI KLAUSIMAI

macija apie bolševikų nusikalti
mus ir sovietizaciją, 2. Kova su

Jau turime Petro Stravinsko 
antrąją knygą “Atsiminimai ir 
Pasaulėžvalga“. Taip pat turime 
visą eilę rašinių, apie kuriuos 
perskaičiušieji pasisako.

Kad - skaitytojas lengviau 
orientuotųsi, kokius klausimus 
autorius aptaria iš pagrindų ir 
kuriuos paliečia tik prabėgomis, 
spausdiname knygje paliestas 
svarbesnes temas. Knyga kai
nuoja -$5, o persiuntimas — $1.

1. IŠ TĖVŲ NAMŲ — Tėvai 
ir seneliai;' Krikščioniška dva
sia tėvų namuose; Tėvų namai 
— mano pirmoji gyvenimo mo
kykla; Lietuviško kaimo aplinka.

’ 2. Iš GIMNAZIJOS —Mokslas 
ir auklėjimas; Mokinių savi-

dytojai: 1. Melagingi liudytojai, 
2. Nelegali advokatūra, 3. Nesą
žiningi advokatai.

7. Iš VALSTYBĖS TARYBOS 
; — Kompetencija, sudėtis ir dar
bo organizacija; Darbas visa ap
imtimi; Lietuvos civilinės teisės 
kodifikacija: 1. Kodifikaėijos 
problematika, 2. Lietuvos civili
nio' kodekso ruošimas; Įstatymų 
projektų parengimas; Įstatymų 
aiškinimas.

, 8. Iš SOVIETŲ OKUPACIJOS 
— Okupacija pagal pianąfSoviė- 
tams-okupuojant Lietuvą; Ko
dėl nesipriešinta.; Valstybės- Ta
rybą panaikinus: 1. Be darbo, 
2. Įsidarbinimas Teisingumo 
Liaudies Komisariate, 3. Kodifi-

aukla. kacijos Valdybos, 4. Iš žemės
3. IŠ UNIVERSITETO — Tei- Banko. ■ ' ’

siu mokslas ir profesoriai; Stu-Į 9. Iš IŠSILAISVINUSIOS LIĖ- 
dentai ir politika; Studentų de- TUVOS — Išsilaisvinimas ir 
monstracija — gruodžio 17-sios valstybės atstatymas; Iš darbo 
preliudas; Studentai gruodžio Teisingumo Ministerijoje: 1. Ko-- 
17-sios perversme; Mykolo’ Kru- va su Gestapo sauvalia, nūsikal- 
pavičiaus žodis. timais ir žiaurybėmis, 2. Teisinė

4. Iš VYRIAUSIOJO TRIBU- pagalba Laikinajai Vyriausybei; 
NOLO — Vyr. Tribunolas — Mūsų viltys ir Hitlerio planas; 
jaunųjų teisininkų mokykla-; Pa-, Laikinosios Vyriausybės likvida- 
.šim'okymas iš teismo klaidų. , vimas.

5. Iš APELIACINIŲ RŪMŲ — I 10. IŠ VOKIEČIŲ OKUPACI- 
Kompetendija; Teisėjai; Pagal- JOS — Okupanto planas valdyti 
binis personalas; Iš pasikalbėji- lietuvius per. lietuvius; Mūsų pa-

Pasiskaičius Vaitiekūno metinę politinę apžvalgą, 
aiškiai matyti, kad iš lietuvių jis juokiasi. Toje apžval
goje jis pasakoja nebūtus dalykus. Jis juokiasi iš tų, ku
rie jo apžvalgas skelbia, ir juokiasi iš tų, kurie jas skai- Į į 
to ir tiki. j :

mo su sekretoriaus pad. Povilu 
Pakarkliu.

6. Iš APYLINKĖS TEISMO — 
Kompetencija; Teisėjo-sąžinė ir 
Įstatymai; Teismo darbo" truk-

stangos išsikovoti Lietuvių savi
valdą; Generaliniai Tarėjai vo
kiečių rivilinės valdžios sistemo
je; Generaliniai Tarėjai -— tau
tos interesų gynėjai; Iš Teisin-

Tokius žmones mes vadiname frontininkais, bet jis 
yra tikras machiavelistas. Jis dega, kai skaitantieji jo 
nesupranta. Visiems jis rašo laiškus ir tas vidujines lieps

nas šaltu vandeniu apleidžia. Jis nesijaučia velniu, bet 
su Bažnyčia net ir prieš mirtį jis nesirengia taikytis, nes 
tada turės dar vieną priešą, kaip pasakė Machiavelis.

okupantu dėl žmogaus teisių pa-x 
žeidimo, 3. Lietuvos teisingumo 
vykdymo pertvarkymas; Mano 
antinacinė paskaita teismo kan
didatų kursuose; Pasikalbėjimas 
sū vokiečių teismo’ prokuroro 
pad. Thomas; Iš Kauno Apygar
dos Teismo: 1. Teisėjo atsakomy
bė vienašmeniame ir kolegiali- 
niame teisme, 2. iš teisėjo darbo 
Apygardos Teisme vokiečių oku
pacijos mėtų; Iš advokato-prak- 

! likos: 1. Dėl pasitraukimo iš teis
mo Į advokatūrą, 2. Advokato 
darbas ir profesinė etika, 3. Ad- 
vokatp'praktika ir sąžinė, 4. Ad
vokato pčakti-ka" lr‘ pasaulė
žvalga.

11. Iš EGZ1LIO VOKIETIJO
JE — Pasitraukimas į egžilį; 
Apsistojimas Ffėibūrge: 1. Lie
tuvos akademikai Frėiljurgo' uni
versiteto globoje, 2, Iš vdkiėcių 
teisės mokslo, 3. Iš vokiečių teis
mo darbo: -a. Kaip buvo globia
ma “mišhngė” mergaitė, b. Kaip 
nacis teisėjas nubaudė ’ nekaltą, 
e. Ir kaip antinaeis išteisino kal
tą; 4. Berlyno naciu Įsakj-mas: 
“Į karo pramonės darbą!”; 5. 
Freiburgo teisininkų pagalba, 
6. Gyvenimas Freiburge po karo:
a. Alkaniems laisves neužtenka,
b. Prancūzų malversacijoms pa
aiškėjus, c. Vokiečiai prašo DP 
duonos; -7. Apie prof. Fr. Roede- 
meyerį, lietuvių draugą ir glo
bėją; Persikėlimas į -amerikiečių 
zoną ir emigracija į Amerika.

12. Iš. GYVENIMO AMERI
KOJE — Įsijungimas Į viešąjį 
gyvenimą; Iš Lietuvių Tremti
nių Draugijos; Iš Clevelando

{Nukelta | »»

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
PER MERGINĄ GAVO, PER 

MERGINĄ IR PRARADO
Visi sugulė, o jaunylis kūrena sau ugnį ir 

sėdi pasirėmęs ant šautuvo. Naktis rami, graži. 
Mėnulis, kai vaiski, šviesi burbuolinė bažnyčios 
lempa, pačioje pilnatyje. Giliai, girdimai alsuoja 
miškas. Plazda treškančio laužo liepsnos, šmėk- 
čioja aplinkui judrūs šešėliai, tarytum gerosios 
tėvų vėlės. Paslaptingas šnabždesys sklinda med
žių šakomis, pakrūmiais.

Miškas niekad nemiega, gyvena jis ir naktį. 
Visai savotiškas jo nakties gyvenimas. Labiausiai 
tada pasireiškia tos paslaptingosios būtybės. O jų 
gausu. Čia jos sušlama medžių lapuose, čia pra
eina pažemiu, treškindamos sausus šapelius, čia 
stačiai per krūmus nušiugžda, o šit visai nelauktai 
sugirdžda, sucirpsi vieno ar kito medžio viršūnėj.

kartais tos būtybės pasirodo ir žmonėms, 
: išKiai pa. ’rado — geruoju ar piktuoju. Štai kad 
:r dabar. Sma kiau utreška nukritusios šakutės 
ir suslėpsi šlapi pernykščiai lapai. “Gal žvėris 
■ — pagalve fa vaikinas. Jis ausylai klausosi 

ir atsidėjęs žiūri. Iš tankumynės išrieda dailus 
vienratis vežimėlis, lengvai stirnaičių traukia
mas. Vežimėly moteriškas pavidalas. Netoliese 
sustoja ir šaukia jį:

— Eikšen, ką pasakysiu!
Vaikins galvoja: kas čia pėr ponia būtu, kad 

naktį viena važinėja? Vis dėlto įsidrąsinęs pri
eina. Toji ponia klausia:

— Kas tu esi, kad čia naktį girioj nakvoji?
— 0 kas tu tokia?
— Laumė 1
— Laumė? — nustebęs kartoja vaikinas.
—Taip! Geroji laumė.

Bernaitis sumišęs: pirmąsyk mato laumę. 
* Mėnulis šviečia stačiai jai į veidą. Ji jauna ir 
graži, kaip nė vienoj pasakoj. Ji meiliai žiūri, 
švelniai šypsosi, nes vaikinas dailus ir jai pa
tinka, kad drąsus. O šis visai sužavėtas. Jos šyps
niai, kaip šiltos marių putos, glosto širdį. Jis visai 
užsimiršęs. Žiūrėtų taip ir svaigtų be galo. Tik 
ji vėl paklausia: jos balsas skamba, kaip sidabro 
varpeliai.

— Aš pasisakiau, b kbdėlgi mati nieko neat
sakai?

Tik dabar susigriebia vyraitis:
— Taigi... Mes čia trys broliai ir dar vienas 

toks senas kareivis.
— A kurgi jūs einat?
— Me seinam pasižvalgyti pasaulyje. Namie 

neturim iš ko maitintis.
— Še tau šitą staltiesę, kad jūs neturit iš frb 

maitintis. Kai tik norėsit valgyti, gert, pasitieskit 
staltiesę. Ant jos visko atsiras. Dar duodu tau 
šitą dėžutę. Kai tu ją atidarysi, tai stosis labai 
gražūs rūmai ir visa tarnyba.

Jaunikaitis gražiai padėkjo ir atsisveikino su 
gerąja laume. Grįžęs pakurstė begęstančią ugnį. 
Staiga suabejojo, ar čia ne monai tik. Pats vienas 
atsargiai išsivyniojo staltiesę ir pasitiesė. Iš tik
rųjų: apstu atsirado įvairių valgių ir gėrimų. Vėl 
susivyniojo. Nature pasidžiaugti drauge su bro
liais ir svečiu.

Tekanti saulė pažadino visus vyrus. Jaunylis 
paklausė:

— Gal norit ką užvalgyt?
— Žinoma! — atsiliepė vyresnysis: — čia 

be jbkio klausimo, broleli. Rasi turi iškepęs ką 
nors skanaus, kad taip plačiai visa burna šyp
saisi?

— Aš turiu geriau, nęgu vsi mūsų kepsniai. 
Man Laumė davė, duosiu ir jums.

Visi pavalgė, atsigėrė. Petras skubiai pasi
balnojo ir rengėsi joti savais keliais.

— Palauk, pasilik su rtūmis! Eisim visi kar
tu, kol bus pakeliui, — draudė broliai: — Tu pui
kus žmogiis! Mes tave pamilom, kaip tikrąjį savo 
tėvą.

Ėjo, ėjo ir išėjo iš girios, čia žaliavo pievos, 
išmargintos gėlėmis, ,toliau bangavo javų laukai. 
Visa tai praėjo. Sustojo ant sauso pakilesnio dir
vono. Priešais raudonavo kunigaikščio dvaras.

— "Pasilikim čia truputį! — pasiūlė jaunes

nysis. . ’ '. .."
Jis atidarė laumės dėžutę. Tuojau stojos pui

kūs rūmai. Vaikščioja visi ir stebisi. Puošnūs 
dideli kambariai, linksmai groja kapelija, budri 
sargyba iš lauko saugo, valgyti ir gerti sočiai — 
gyvenk tik ir norėk.

Susidomėjo tais rūmais kunigaikščio duktė. 
Labai smalsi ir gyva buvo kunigaikštytė. Atsikėlė 
lytą ir nerimsta ji. Pirmiau ten nieko nebuvo, 
o dabar tokie rūmai, kad nustelbia net ją. Panoro 
būtinai apžiūrėti. Tėvas gina, neleidžia, o ji spi
riasi ir tiek. (Jalų gale sutiko: paliepė pasiimti dvi 
palydoves ir būrį sargybinių.

Atėjo. Šitų rūmų sargybiniai neįsileidžia. 
Pradėjo ginčytis, triukšmauti. Išgirdo broliai. 
Žiūri pro langus lt WAto: vaikščioja ties rūmais 
ponaitė — skaisti kaip diena, Šilkuose, šydtoti 
kaip gražiausioji gėlė, čia pat lūkuriuoja dar dvi 
prastesnės merginos.

— Leiskim jas į vidų!—nekantrauja jaunylis.
Vyresnysis brolis rūstus ir nepasitikįs:
— A ko anoms čia reikia! £al piktais norais 

vedinos veržiasi čion?
— Aš irgi patarčiau neįsileisti, — prisideda 

Petras: — Veikiau tik blogo, negu gero tenka 
tikėtis iš tokių... 4 ’

(Bus daugiau)
A \ . ■

———. - ■ fciri
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus Į 

tokiu adresu: 1
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGUS
•YDYTOJAS ll CHIRURGAS

Mmlclaw ^rwrariwt 
19X S. Maateia RA, WowttoBw, |k 
VATiANDOSi S—B darbo dienosU* i* 

£m ūki ieiudierd 8—J nd. 
Tau M2-Z7X7 irt* M2-27S

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS-“ 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą '

Dr. Jonas F» Mažeika
DDK — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ill.

Off. teL 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

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

- Tikrina akis. Pritaiko akinius 

it “contact lenses”*

Dr. LEONAS SEIBUTIS
- INKSTŲ, PŪSLĖS IR

f PROSTATOS CHIRURGUA 

2656 WEST 63rd STREET
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirt&d. 5—7 vai. rak. 
Ofise telefonas: 776-2880,

Razidescilos teisi.: 4-U-S543

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

takų chinirgija, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33718
TeL (813) 321-4206

PERKRAUSTYMAI

M O VI N G 
Leidimai — Pilna apdrao^a 

, ŽEMA KAINA
Priimam Master Charo 

ir VISA korteles.
JL ŠERĖNAS, TaL 925-S043

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

♦—» Lietuviu Pensini riky Sąjungos 
nariy susirinkimas-pobūvis įvyks ge
gužės 19 d., trečiadienį, Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St. Bus menine 
programa, vaišės ir dovanų paskirs
tymas. Mieli dalyviai yra prašomi at
nešu kokį daiktą dovanų paskirsty
mui. Pobūvio ir vaisių isiaiaoms pa
dengti nario auka S3. Vaidyba

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis nat
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 19 d., 1 vai. popiet, Aneies 
no j ak salėje, 4500 S. Tai man Aye. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir 
vaisęs. Rožė Didžgaivis, rašt.

ANTROSIOS STRAVINSKO 
ATSIMINIMŲ KNYGOS 
PALIESTI KLAUSIMAI

(Atkelta iš .4 psl.)
Ateities Klubo; Iš santykių su 
frontininkais; Iš Lietuvių Krikš
čionių Demokratų Sąjungos; Iš 
Lietuvių Demokratinių Grupių 
Clevelande; Iš pastangų atstatyti 
lietuvių politinę vienybę laisvi
nimo darbe; Iš Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos. - ■ ■

MOVING . ’
Apdraustu perkr«vstym« 

iž^Yairię atstumų.

ANTANAS VILIMAS
T»L 376-1882 «rbe 376-5996

13. ATSIMINIMŲ PAPILDY
MAI — Modernioji legislacija, 
“TŽ”, 1957; Lietuvos teismai 
vokiečių okupacijos metu, “TŽ”, 
1954; Kaip IRO “globojo” trem
tinius; Ligonis, ar- tautos ir vals
tybės išdavikas, “Nauj.”, 1975.

14. PASAULĖŽVALGA — Die
vo ignoravimas, “Drg.”; Nepa
grįstas .priekaištas, “Dig-” L Kas 
nukalė ateistams devizą, “Drg.”; 
Išvogtasis “perlas”, “Drg.”; So
cializmas ir Bažnyčia, “Drg.”; 
Pirmasis ir didžiausias komu
nizmo priešas, “Drg.”; Religi
nių sąjūdžių simuliacija, ‘Darb.’; 
Nekalti avinėliai, “Drg.”; Dėl 
Bažnyčios kaltinimų, “Nauj.”; 
Ar gali komunizmas susitaikyti 
su krikščionybe, “Drg.”; Nepa
grįsti kalinimai mūsų kunigams, 
“Nauj.”; Krikščidnybė ir lietu
vybė, “Nauj.”; Duoklės ir davi
mai Dievo tarnams, “Nauj.”; 
Pasaulėžvalginė tolerancija, ‘N.’; 
Pagarba kito pasaulėžvalginiams 
įsitikinimams, “Nauj.”; Colorado 
katalikai, “Nauj.”; Misijos sava
me krašte, “Nauj.”; Kapeliono 
tarnyba ligoninėje, “Nauj.”; Iš 
Amerikos katalikų advokatų 
veiklos, “Nauj.”.

— Gydytojus sunkiausia gy
dyti nuo vėžio, tvirtina Kanados 
vėžio specialistas.

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HAMILTONAS, ONT., KANADA
SLA 72-ROS KUOPOS GEGU- pe B.C., Kanada, gautas šio tu

rui pabėgo iš kalėjimo, tuo iš
vengdamas mirties.

Kitas patriotas lietuvis — Ka-

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

S

1 4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE I
Tel. 927-1741 — 1742

| 4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE I
Telefonas 523-0440

| MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS į

ŽINEI PARUOŠIMAS VYKS
TA SĖKMINGAI •

Loterijai leidimas jau gautas, 
bilietai atspausdinti ir platina
mi. šios gegužinės tikslas — 
įamžinti prof. Vytauto Skuodžio 
vardą Kanados Lietuvių Fonde.

Vytautas Skuodis be jokios 
kaltės sovietinio lietuves oku
panto buvo nubaustas ir ištrem
tas j Mordaviją prievartos dar
bams. Jis* yra gimęs Čikagoje
1929 m. kovo 21 d. ir pakrikšty
tas Aušros Vartų katalikų šven
tovėje, 2827 West 23rd Place.
1930 m. tėvai rauną Skuodį par
sivežė į nepriklausomą Lietuvą, 
kur jis baigė mokslus ir tapo 
Vilniaus universiteto hidrologi
jos ir geologijos profesoriaus pa 
vaduotoju. Jis būtų ir toliau ten 
profesoriavęs, jeigu rusai, ne
kreipdami dėmesio Į pagrindi
nes žmogaus teises, nebūtų jo 
ištrėmę.

Prof. V. Skuodis yra vertas 
patrioto lietuvio vardo, todėl 
SLA 72-ra kuopa ir pasirinko 
šiais metais jo vardą įamžinti 
bei jo vardu inešti į KLF-da 
$100.’

Prof. .V. Skuodžio vardo įam
žinimo aktas įvyks š. m. liepos 
18 d. savanorio 1 kūrėjo Antano 
Padolskio sodyboje (158 Willow 
St., Paris, Ont.). Šiose iškilmė
se žada dalyvauti ir SLA 72-ros 
kuopos narys, Hamiltono mies
to burmistras William Powell. 
Z.* Pulianauskas yra su juo pa
žįstamas ir šį reikalą tvarko.♦ * *
PlEIKšMINGI atsiliepimai 
APIE SLA 72-ROS KUOPOS 

VEIKLĄ

Iš Antano Kenstavičiaus, Ko

rinio laiškas: “Susiveinijimas 
Lietuvių Amerikoje 72-ros kuo
pos pirmininkui Juozui Šarap- 
nickui, gyv. St. Catharines, On
tario:

Pilnai pritariu Jūsų kilniai { 
minčiai įamžinti Kanados Lietu
vių Fonde politinį kalinį prof. 
Vytautą Skuodį, kalinamą bol
ševikinės Rusijos kalėjime vien 
už tai, kad jis drįso viešai pasa
kyti teisybės žodį už skriau
džiamus savo brolius tautiečius, 
ir priminti dabartiniam tėvynės 
pavergėjui, kad jis Lietuvą tik 
ginkluotomis didelėmis pajėgo
mis okupavo, neteisėtai ją valdo 
ir paskubintai kraštą rusina per 
mokyklas ir net vaikų darže
lius, bei iš Rusijos gilumos at
keldamas vis naujų rusų kolo
nistų. šį Jūsų sumanymą pa
remtu savo pensininko kuklia 
auką $30. A. Kenstavičius”.

Kaip tik tokie laiškai, kaip 
Antano Kenstavičiaus, ir dar sa 
vanoriškai atsiųsta auka, ren
gėjams sukelia ūpą dirbti dėl 
nuteistųjų brolių ir sesių rusų 
okupuotoje Lietuvoje. Antanui 
Kenstavičiui, už laiška ir stam- 
bią auką. SLA 72-ros kuopos 
vardu reiškiame padėką.

A. Kenstavičius irgi 1940 me
tais, rusams okupavus Lietuvą, 
buvo aktyviai įsijungęs į po
grindžio veiklą. Tačiau, už po
grindžio veiklą buvo įtartas ir 
areštuotas, žiauriai kankintas ir 
kelis kartus sumuštas iki sąmo
nės netekimo, enkavedistams rei
kalaujant išduoti kitus draugus 
— pogrindžio dalyvius. Nežiū
rint kankinimų, A. Kenstavi
čius savo draugų neišdavė, o, 
prasidėjus rusų — vokiečių ka-

nados Tautos Fondo pirm. A. 
Firavičius parėmė' SLA 72-ros 
kuopos veiklą $25. Taip pat 
SLA 72-ra kuopa kas metai iš 
gegužinės gauto pelno paaukoja 
ir Tautos Fondui. .

SLA 72-ra kuopa iš kiekvieno 
gautą auką paskelbia spaudoje, 
jei aukotojas tam nesipriešina.

J. šarapuickas ■ 
(Bus daugiau)

TRYS MCDERNKKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

fi

4.

J I

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

JERUZALĖ, Izraelis. —- 
Egipto, naujai suorganizuotoji 
Zairės vyriausybė pranešė, kad 
ji atnaujino ryšius su Izraeliu, 
kuriuos buvo nutraukusi 1973 | 
metais. Sakdma, Izraelio parei-. 
gūnai nei nustebo, kai sužinojo, |j 
kad Zaire nutarė atnaujinti san-;$Į 
tykius. f

ZAIRĖ UŽMEZGĖ 
RYŠIUS SU IZRAELIU

Be

2b33 W. Vist Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

PASITRAUKĖ SALVADORO
KARIUOMENĖS VADAS

SAN SALVADOR, Salvadoras, j 
— Generolas Jaime Abdul Gu-: 
tierrez, Salvadoro ginkluotų pa- Į 
jėgų viršininkas, nuo 1979 metų J 
vadovavęs Salvadoro karo j ė-j j 
goms, pirmadienį atsistatydino, j;

Pulkininkas Rafael Flores Li- i ■

bo viršininkas, pareiškė, kad j 
kariuomenės vadas atsistatydi- į 
no, kai buvo išrinktas -preziden
tu Alvaro Magana.

Nauja konstitucija vyriausiu 
kariuomenės vadu skaito prezi-

1
•i

- i dentą. Generlas Abdul Gutierrez 1 
negali būti kariuomenės vadu, | 
kada legaliai vadu yra naujai iš- | 
rinktas prezidentas. !«

Generolas Gutierrez pasiliks P 
kariuomenėje ir lauks prezidcn- ,| 
to naujo paskyrimo.

JEAN VANCE ii GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Td.: 652-5245
IBLŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Paturėjai ii laidojimo direktoriau

t

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE M4STO 

DALYSI.

U*t«vrę 
LašdetBvi^

AMSULANSC 
PATARNAVIMAS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South. 50th Avenue

RADIJO iElMOS VALANDOS

Užgesus gyvybei nuoširdaus patrioto, uolaus visuomenininko,

DR. VYTAUTO BALČIŪNO

ANTANAS BALČIŪNAS 
Panelė JOANA PAUTIENYTE

jo žmonai Teresei, sūnui Vytautui, dukterims Aldonai ir Birutei 
bei visiems brangaus velionio artimiesiems reiškiame nuošir
džiu užuojautą.

7159 &>. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Šešta di pn iaia ir sekmaliemaif 
nuo 8:30 iki 9:30 yaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mū$V stvdijot 
Marquottt Park*.

Bendruomenės Tarybos nario ir BALFo direktoriaus bei 
BALFo Kenoshos skyriaus pirmininko

' A. t A.
“radijo programa

Seniausia Lietuvią Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
nnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipta į Baltic Fk>nsts — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 50t E. 
Broadway, So. Boston, AAass. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos ‘'Naujienos”, didelis pasi- 
rinkųnas lietuviškų knygų ir lie- 

tuvifckų dovanų.

Vedėja —Aldona Daukvs 
Tolaf^ 778-1543

Daina dieną trumpina, daina 
darbą lengvina.

— Saudi Arabijoje skaiyti gali | 
tiktai 15% gyventojų.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAOUWIC2)

242* WEST STREET KKpubSc 7-1211 I
HV2ži SOUTHWEST HIGHWAY, Pilot Hilu, Į1L 174-441! |

KNOW YOUR HEART
So. HALSTED STREET

PETRAS BIELIŪNAS
I ’ 4343 So. CALIFORNIA AVE. ‘‘ TeL: LAfayetU 3-3071

TeL YAnia 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
TM.: OLympic 2-1MJ

i

i

i — NtnJfenoĖ, TEL Wednesday, Mary T#, tUKi



. Nepaminė jom iki šio meto ir atsiprašome
1- Negalėdami asmeniškai Naų- f jučius ir jų stalo dalyviai,— $60; 

j enų bankete dalyvauti š. m. 
kovo 14 d., atsiuntė Naujienoms 
paremti: Pranė ir Kazys Maciu- 
kai, išc Marquette Parko, Chica- | $5;
į.
nė iš Marquette Parko, Chica- skus— $1.

Po banketo gauta šios aukos: 
l Mickevičius—$10, Anna Ma
kauskas, iš Marquette Parko, 
hieagoje — $20 ir A. Gabalie-

per dr. Birutę Pumputienę — 
Ąžuolas Stelmokas—$20, K.čiu- 
rinskas — $10, Rose Mačernis— 

Juozas Kapač inzkas — $2, 
goję — $25; Elzbieta Petkunie-1 Ona Jaslenė —$1 ir A. Kapacin- 

goję — $25; ir J. B<gelis. iš Ci
cero, III- — $25. Nuoširdi padė
ka už aukas ir nuolatinę par: - 
irą.

2. Dalyvavo Naujienų banke
te ir įteikė aukas:

K. Čiurinskas, iš St. John. In
dia na --$20 ir Ignas Petrauskas, 
iš Marquete Parko, Chciago, — 
$25.

i Loterijai aukojo kailinį už
dangą Nom^an Eurstein ir
$10 KL čiurinskas.

La’kas buvo trumpas loteri
jai panjošti, tai tą padarysime 
k’tam renginyje. Ačiū aukoto
jams.

4. Deja, mus pasiekė pavėluo
tas (R) LB Marquette Parko 
apyl. banketo programos kny
gom sveikinimas. Dėkui už $30 
Naujinoms paremti.

5. Sekantieji banketo dalyviai 
aukojo Naujienų stogui ir sie
nai .pataisyti: J can Vance. Lai
dotuvių direktorė iš Cicero, į
III-—$100, per K. ir dr. B. Pum- { lonu girdėti, kai kas iš mūsų

Leonas Paukšta

Mums lietuviams visada ma-

A. J. P

— Jaruzelskis įsakė teisti iš 
kariuomenės pabėgusį Joseph K. 
už_ moters nukovimą, pasitaikiu
si ‘susišaudyme sū policija/

*1
J. KLAUSEIKIO KNYGA

e
Q

619 puslapių, kietų viršelių knyga

NEPRIKLAUSOMYBĖS
18.00

$3.00

$2.00

XZX

KOVOS DĖL LIETUVOS «

" ____

IT» B*. HALSTED ST, CHICAGO, IL •»•••

R. LIET. BENDRUOMENE

MEDICINOS DAKTARAS

II/AjTf D.iT.IVlCiJS

PROGRAMA

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA

" MINĖJIMAS ĮVYKS LIET TAUT. NAMUOST
5422 s.kedzie: AVĖ

BRONIO RAILOS 
^aWSIBASTXMAL.-.

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1. 

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA. '

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

N to 
I 
iB i

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose.gahma gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimnA 

Dr. A. Gng.eu — MINTYS IR DARBAI,459 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimu ______ _____ ..

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

Minkštais viršeliais, tik___________ _
Dr. A J. Guisen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
Galima taip pat*užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

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

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

užNuoširdi padėka visiems 
aukas. . ė

RIAL RSTAT1 FOR SALI
HimtĮ. — P»rdtvlmui
B3AL t STATI FOR SALI

. ■■ > > 
į L

2 po keturis, medinis, Brighton Parke, 
j $33,500. Savininkas duoda paskolą.
i 2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAW 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai 1

2212 W. Cermak Road > Chicago, UI. Tel. 847-7747

pradeda stipriau pasireikšt; ’et 
kt'kioje veršio šakoje.

Leonas Paukšta prikla.usq."Mjš- 
čiams, Lietuvių Prekybos? Rū
mams ir l)ariaus-Girėn(x legio- ( 
nierių postui ^2”1- Baigęs ko-1 
inercinius mokslus, šiuo laiku' 
dirba Erwin J. Michaels Real Es
tate, Inc., 4637 S. Archer Ave., j 
kaip nekilnojamo turto pirkimo- 
pardavimo tarpininkas. Be to,' 
jis yra ir neblogas patarėjas vi-j 
sals prekybos ir finansiniais 
klausimais. J. ž.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė, prinumeratą ir y pridėjo j 
Naujienoms paremti:: Joseph 
Strumskis, iš New Port Richey, ' 
Fla. — $10; dr. J. Simaitis, is* 
Forest Hill Gardens, N.Y. — $10; 
Frances Taialas, iš Shirley; Mass.
— $8; John Rėklaitis, iš Bright
on Parko — $6; Stasys Kuz- 
marskis, iš Brighton Parko’ — 
$5; Birutė ir Stasys Pūkeliai, iš 
Chicago, Ill. — $5; Ona Pusdeš- 
ris, iš Detroit, Mich. — $5; Ruth 
Salisbury, iš Niagara Falls, Ont.
— $5; Jseph Ulevičius, iš Mar
quette Park — $5; Marcella Zu-

bavice, iš Phoenix, Ariz. — $5; 
B:nnj’ Kaveckas, iš Columbus, 

1 Georgia — $3; Mary Yurkšaitis, 
iš Tomah, Wis. — $2, ir M. Lesh- 
kis, iš St. Petersburg Beach, 

i Fla. — $2. Dėkojame visiems už 
paramą ir aukas už kalendorių.

— 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.

— R. Liet; B-nės, Marquette 
Parko apylinkės piknikas įvyks 
š.m. gegužės mėn. 30 dieną, Vy
čių salėje, 2455 W. 47th Street. 
Pradžia 12 vai. Kviečiame'visus 
dalyvauti. Valdyba (Pr.)

Lietuvių Tautinių 
Kapinių vadovybės 

pranešimas
Lietuvių Tautinių Kapinių va- 

• į dovybė praneša, kad šiais metais 
■ j Numatyta; tinkama programa, 

Kapų puošimo (Memorial Day) 
; [šiose kapinėse iškilmės bus ge- 
' ■; gūžės 30-tą dieną, sekrųadienį.

Įjoiri, kaip visuomet, prasidės 
■■ U-tą valandą ryto.

; Taip pat pranešama, kad ka
pinių, steigėjams paminklo dar
bas jau eina visai prie pabaigos. 
Taigi šiąis..metais, Kapų puoši- 

' ’ mo .dieną, bus ir haujo paminklų 

atidengimo iškilmės.
Kviečiame visus dalyvauti mi

rusiųjų prisiminimo iškilmėse ir 
paminklo atidengime. Taip pat 
kviečiame visus Lietuvių Tauti
nių Kapinių steigėjų gimines ir 
artimuosius atsilankyti į šias iš
kilmes ir kartu pagerbti kapinių I 
steigėjus ir atžymėti kapinių 72^05’ir Campbell? ^$39,00). "

’’ 6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga- 
‘ ražas." $17,600 pajamų. Arti €4-tos

ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village. ,

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

BUTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. '

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA !

. X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 
— ------- - - : 1 , ............ jjl

prieš 71 metus įsteigimą.
Kaip visuomet, iš Chicagos į 

Liet. Tautinių kapinių iškilmes 
eis- autobusas 9 vai. ryto nuo 
Ridikas Funeral Home (33rd 
Place & Halsted St.), paskiau 
.autobusas sustos prie Darius- 
Girėnas Hali (4416 So’. Western 
Ave.) ir prie Marquette HaHi 
(69th St. & Western Ave.). . ,

Atgal1 į Chicagą nuo kapinių 
vartų išeis 3 vai. po pietų. No
rintieji autobusu pasinaudoti tu
ri būti laiku nurodytose vietose.

r,. . . 53 METŲ. NAŠLĖ, sveika, pasiturinti,
Plačiau apie visą programą norėtu susipažinti su 55—-65 metų am

bus pranešta kiek vėliau, šį kar- žiaus lietuviu, kad. galėtų tapti drau-
■ v . ... ... j.-ign. Prašome atsiųsti savo foto’grafiją tą tiktai prašome įsidėmėti di3-j įr telefoną, vardą, pavardę ir adresą, 

na ir laika.

PERSONAL
Asmeny Ieško

— Amerikos sostinėje “Suvie
nytoji bažnyčia” pradėjo leisti 
dienraštį “Washington Times”. 
Tvirtina, kad turi pinigu,6 mėr 
nėšiam s. Turi 20 puslapių, kai
nuoja 25 centai.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L.s' 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Avė, 
Tol. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblHck 
Liability apdraudimas pensinls- 

~ kimš/ Kreiptis: . ‘
K L A U R Al Tl l

U45 So. ASHLAND AVI. 
?TeL 523-8775 ‘

kad galėtum parašyti ir susitarti. 
Prašome rašyti: Box. 263 :

% Naujienos ?’ 
1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

A . Chicago,. IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

CREDIT PROBLEMS?
7 A. S «

RECEIVE A MASTERCARD' 
OR VISA 

BANKRUPT, DIVORCED 
FREE BROCHURE

1

Send SASE to D.C.C.
P. 0. Box 12408

Ft. Worth, Texas 76116 
or call 

(817) 735-0280

. |Į ASTROLOGIJA- IR KORTŲ

Pardavimu fr Taisymas
U44 Wttt Stmt.

RSpubllc 7-1541 1

SKAITYMAS — Astrological- 
Tarot Card Readings 

$!&■
ELEONORA JAKŠTAS 

4104 S. Archer Avė. i
Tel. 523-3685 (Pr.)-‘

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avteua,
CMmso, l!L T«LYĄ 7^m

4

“LIUCIJA”
Miko šileddo apsakymų knyga 

<‘Liučija’,'jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

M. ŠIMKUS
* ; ;//• Notary Public? M 

INCOME TAX SERVICE / /;

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

šymai ir kitokie , blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, - 424-M54

F. Z4F*!U Aeetrf
W. Wth St

hre Cc^r?

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, —- teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos*1 
išleista knyga su legališkomie 
formomis

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujiem; administracijoje.

Advokatas
GINTARAS P. CKPtNAl

* Z* ' zDarbo valmdoc nuo 9 nL ry^

It peį>l soMtarlma.
T«i 776-5162 arts 77M1II 

M4I Wert S3rd Strael 
. CMcace, ĮEL 10821

C*MM

< — NmJIaim, Chicago, 8, £1 Wednesday, May 19, 1982

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.




