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I. ŠAMIR TARSIS SU G. SHULTZU 
IZRAELIO KARIŲ REIKALU

RESPUBLIKONŲ PARTIJOS CENTRO KOMITETAS KREI- 
PĖSI Į EPTONĄ, KAD JIS UŽLEISTŲ SAVO VIETĄ

•WASHINGTON, D.G. — Visi pasienyje, vėl nepradėtų apšau- 
manė, kad j/Washinglona skris dytEIzraelio ūkininkų, įsitaisiu- 
naujas gynybos-ministeris Mosė" siu savo sodybas Libano pasie- 
Arėns arba net pats .premjeras nyje. Izraelitai nori išnaudoti 

kiekvieną žemės\sklypą, jį aria, 
akėja ir ruošia javams ir dar
žovėms auginti. Užtikrinus Iz- 
Tketį, kad tokios sauvalės nebus, Į 
‘Izraelio. vyriausybė gali palikti 
patiems ' Ubamėčiams ’ išspręsti 
jįjį būsimus santykius -su Sirija ( 
bėi"Jordanijai į'

Ambasadorius llabib infor
mavo, sekretorių Shultz apie po
kalbius ku Izraeliu. Yra pagrin
do manyti, kad Washingtone bus 
išspręstas /Izraelio karių atšau
kimo iš Libano klausimas.

Męnaęherir Beginąs, bet Izraelio 
vyriausybė notare; slųšU užsie
nio reikalų ininistėrį T. Šąmirią.

Paaiskėjd, Jšad ;$į kartą Sami- 
ras yra geriau Įhfprnlųbtas, ne
gu naujai -karių vaddy^bėn/ pą-j 
tekęs gynybos; ministeriš Mošė 
Arens. Jis - greitai.’ orįęntūbj ašį, j 
bet šamiraš;; dalyvavęs vyria h-, 
sybės ir 'karui '.pąsUarnriaose, 
žino, k u rie- Izraelio daliniai. gar 
lėtų būti tuojau atšaukti, ir ku
riuos reikėtų! fcękriiigiąu.psiiki-i.-

Pirmiausia vi^ .aptarsr - ’ ? 
su sekreforium SfiūJtz

Ministers. L! Šaiiiit -piripiąUr 
šia susitiĮĮsf sū; sękrętori ūmi’ G. 
Shultzu. ‘ jAmhasa^orius ĮPhįlip; 
Habib į§kiąp x.,.ųšraęlįtjis, c kąri 
nėrą

bano. - j \ J -

Libaną į yyįjaflsybė, /amerikie
čių ir pjacuzų'? kąfMį padeda
ma, tikisŲ ^ųyiaĮdyti'_ palestinie
čius. Vien! ;'lfhąnhję^r gąū jų jr 
nesu valdytų* <bėt kitų

jokios pną^įhfe^kraėiitai^š'i^-'
likti

izraėhtai=;^^^'ę?^Į^ -Ųibąnįci

— Anne Burford-, sakė, kad 
jai įgriso visa kritika, kariais 

.vięai nepamatuota, kad jai tas 
trukdė efektyviai darbuotis Ap
linkai globoti įstaigoje. Ji pati 
atsistatydino, . nębtičojęreziden- 

rto .priversta', pasitraukti iš eitų 
Į>areįg4. ' -si. : ;

savo šaudmenis, ji'rkijokias . 
sargas. 'di
desnį st^Ttyėžintfųį?- įkiekį.-. kaį 
riams ir s.audpiėmrnš*'ršvėžti '*

- Izrelio valdžia siekia
saugumo

’Izraelio vy

*—- Vakaru Vokiefijos kancle
ris H- Kohl nutarė nedūkti Franz 

xJosef4Strausui jokios* iiiinisteri-

Pėirsijoįf ^^i,^ąlės iš?ilC 
^ulaukę ^Vęįj^įit'pi^adės iš-i 
jyginfi" SdĮ^Įjįiės; ■ a^draudos

: sunkumus, r ‘VT ‘ Y
q S 'l j ■ -> ’ jZ-- >

! • L- 'Uen.' Rogers pa-
^reiškėjį kad, aĮ^BTihįs’ūKaras pa-' 

■ dies;įę Amerikai., ^^bsuxyks ne' 
. vien Europoje; '

a« Gim.jJaruzelskis-^ra prie-
■ Įsirigas.- Solidarumo ■unijoms, bet> 

; Iki ti. minister iai ■ pa taria nepro-
f.vokuoti naujo streiko". }

JERUZALĖ 
riausybė, <i^alškinusi, kad prezi
dentas Rfragąnas garantuos ne 
tiktai šiaurės 'Izraelio sienas, 
liet ir viso krašto, aprimo ir tapo 
sukalbamėsnė.

Izraelis bijojo, kad Libane

— Lenkijos, ministerial žino, 
"kad šį kartą Dancigo Lgivų sta
tybos darbininkų streikas bus 
daug griežtesnis už buvusius.

—“Trečiojo pasaulio” valsty
bių konferencija svarstys Diege 

esantieji palestiniečiai, įsikūrę ’ Garcia salos likimą. ' .J-

,xx

Valstybės.sekretorius George Shultz yra įsitikinęs, 
kad Artimųjų Rytų taikos reikalai dabar pradės 
žingsniuoti pirmyn. Izraelis yra pasiryžęs atšauki 

savo ginkluotas pajėgas iš Libano. , .,

Bernard Epton atvyko į Naujienų banketą. JĮ atlydėjo Vyčių šokėjai. 
Greta kandidato m'.ro pareigoms stovi jo žmona Audrė Eptonienė. Visa 
salė šiltai sutiko atvykusį Eptoną ir jo žmoną. (Fotografavo M. Nagys)

B. EPTONAS NESUTINKA TRAUKTIS1 
IR UŽLEISTI VIETOS JANE BYRNEI

RESPUBLIKONŲ PARTIJOS CENTRO KOMI TETAS KREI
PĖS! ĮEPTONA,'KAD JIS UŽLEISTU-SAVO VIETĄ

CHICAGO, Iir — Respubliko
nų partijos Centro komilelas 
kreipėsi į kandidatą Bernard 
Eptrųi^č'-kūd jis atsisakytų nuo 
.'šį^fnykandld^tūros msro parei
goms ir užleistų savo vietai po
niai Jane Byrne. Ji, pralaimė
jusi pirminius demokratų rinki
mus, sutiktų kandidatuoti res
publikonų partijos sąrašu.

Bernard Epton pareiškė, kad 
jis nesutinka atsisakyti nuo 
kandidatūros mero pareigoms. 
Jis jau dah’vavo visoje eilėje 
susirinkimų ir yra įsitikinęs, 
kad gali laimėli. Bet jeigu į 
respublikonų sąrašą bus kišama 
demokratė Jane Brne, tai ji gali 
ir vėl prakišti rinkimus.

LIBANAS RŪPINASI SUVE 
RENINĖMIS TEISĖMIS

JIMMY CARTER GAVO 
DAKTARO LAIPSNĮ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Bu
vęs JAV prezidentas: Jimmy 
Carter penktadienį skaitė pa
skaitą Ter^vlvo universitete,’ 
kur jam buvo sutektas garbes 
daktaro laipsnis.

VėHau Izraelio veikėjai nuve
žė Jimmy Carter į Gazos sritį;BEIRUTAS, Libanas.— Izrae

lio valstybės vyrai labiausiai rū- Ten jis buvo supažindintas su

AMIN GEMAJEL
SUSITARĖ SU ARAFATU
NEW DELHI, Indija. — Li

bano prezidentas Amin Gemajel 
susitiko šu palestiniečių vadu 
Jasir Arafatu. Jiedu gana ilgai 
kalbėjosi apie Libano gyvenimą.

Prez. Gemajel pareiškė įsiti
kinimą, kad Arafatas padėtų li
baniečiams apginti Libaną ne 
•rik nuo Izraelio, bet ir nuo Siri
jos ar Jordanijos karo jėgų.

Sunku suprasti; kaip prezi
dentas G.majelis galėjo pradėti 
pasitarimus su Arafatu, kai vi
siems yra žinoma, kad Arafato 
žmonės padėjo galingas bombas 
įvairiose Libano vielose, terori
zavo žmones, užmušė B; ši r Ge 
majelį, išrinktą Libano prezi
dento pareigoms, c dab r jis ta 
riasi su tais pačiais palestinie
čiais. kad užtikrintų Libano ne
priklausomybę nuo izraelitų.

pinasi savo krašto saugumu, 
tuo tarpu Libano atsakingi pa-, 
reigūnai labiausiai rūpniąsi su
vereninėmis teisėmis.

Libano prezidentas ir prem
jeras labiausiai rūpinasi suvere
ninėmis teisėmis. Jie nori būti 
nepriklausomi in visus svarbes
nius krašto reikalus yra pasiry . 
žę spręsti patys, 
kios paramos iš 
bės, nes prie los 
da prijungiamos 
imtinos sąlygos.

Libaniečiai jau gerai pažįsta 
palestiniečius Jie turėjo didelės 
bėdos. Palestiniečiai jautėsi Li
bane kaip savo žemėje, bet jie 
nesikišdavo j grynai libaniečių 
reikalus.

Jie nenori jo- 
jokios valsty- 
paramos visa- 
įvairios nepri-

KALIFORNIJOJ TEBESIAU- 
ČIA DIDELĖS AUDROS

LOS ANGELES. Gal. Prieš 
dvi savaites prasidėjusios stip
rios audros tęsiasi visame vaka
rų Kalifornijos pakraštyje. 
Daugiausia visiems kenkia stip
rus lietus, užversdamas kelius ir 
tiltus.

San Jose apylinkėje, esan
čioje pietų Ka! fornijoje, ketvir- 
tadienį siautė tokia didelė aud-į 
ra. kad apsėmė visą Alviso 
miest Ii.

Pakraščių sargak praneš ė. kad 
gali kristi viršuje esančio kalno

BEPRASMIAI TEISMAI IR AREŠTAI 
LENKIJOJE TURI BAIGTIS

DANCIGO UNIJŲ VADOVYBĖ PASIUNTĖ ILGĄ 
RAŠTĄ LENKIJOS PARLAMENTUI

prezidentui Reaganui pa- 
j skelbus, kad 200 mylių plotas 
nuo kranto priklauso Amerikai, 
Kuveito bendrovė sustabdė naf
tos ieškojimui gręžimo darbus.

pašlaitė. Je 
su medžiais ir supleišėjusiais 
akmenimis, tai visus užmuštų.

Alviso gyventojai, patyrę apie 
galimą nelaimę, pagriebė, ką 
galėjo, ir bėgo tolyn nuo kalno.

Sovietų Sąjunga pardavi
nėja naftą Europos valstybėms, 
nes 
kos 
kai

jai labai reikalingi Amcri- 
do’eriai. Italai, ispanai, len- 
perka rusų naftą.

— Arkivyskupas Marcinkus 
norėjo būti paprastu parapijos 
klebonu, o dabar jis atleistas iš 
Vatikano banko pirmininko pa
reigų. Teisman jis netraukia
mas, bet jam teks liudyti.

Gazos arabų atstovais.
Arabams p. Carteris pasakė, 

kad jis esąs baptistas. Jis jiems 
taip pat pareiškė savo įsitikini
mą, kad pats Dievas • Biblijoje 
įrašęs, kad Izraelio tauta turi 
turėti savo valstvbe. Arabai ne- 
betiki į Bibliją, tai jie nekreipė 
didelio dėmesio į Carterio įsiti
kinimus. Jie tiki Koranu, kurį' 
parašė pats Mahometas. Arabai 
priešinasi David stovykloje pa
darytiems nutarimams. Kai J. 
Carteris išvažiavo į Gazos gat
ves, tai arabai jį koliojo.

ARGENTINA NORI
CASTRO PARAMOS

BUENOS AIRES. -Argenti
nos prezidentas būdamas New 
Delhi konferencijoje, susitiko 
su Kubos diktatoriumi Fidel 
Castro ir paprašė jo pritarimo, 
kai Jungtinėse Tautose bus ke
liamas Ealklando salų klausi
mas. Castro sutiko ir viską taip 
patvarkė, kad praeitą trečiadie
nį jau buvo pasiųstas į Buenos 
Air.s prašomas pritarimas.

Kaip tik praeitą trečiadienį 
JAV Valstybės departamentas 
išsiuntinėjo žinias apie vedamą 
Castro veikla kitose P. Ameri- £
kos valstybėse. Netikėtas su
puolimas, aiškiai rodantis, kad 
amerikiečiams reikia budėti, nes 
Castro vis siekia įtraukti kitas 
valstyb s į savo įtaką.

VARŠUVA, Lenkija. — Dan-< 
cigo laivu statvl>os darbininkai 
pasiuntė Lenkijos parlamentui 
raštą, kuriame reikalauja leisti 
Lenkijoj veikti laisvoms Solitla- 

•rumo unijoms.
Darbininkų laiškas primeną 

lenkų parlamentui, kad niekas, 
.įskaitant ir karius bei vyriau
sybę, nepajėgs sustabdyti laiko 
nešamų istorinių pakaitų. Len
kijos kariuomenės vadai paskel
bė karo stori kovai, ne prieš už
sieniečius, bet prieš lenkų tautą, 
žygiuojančią jos pasirinktu is
toriniu keliu, bet visos tos pa-1 
stangos nuėjo niekais. Visoj *• 
Lenkijoj darbininkų unijos bu
vo uždarytos, Solidarumo vei
kėjai suimti ar išvežti, o pati 
Lenkija atsidūrė ant’ bedugnės 
kranto.

Rusai norėjo primesti Lenki
jai komunistų kontroliuojamas 
unijas. Lenkijos darbininkai du 
kartus atvirai pasipriešino • ko 
iriunistų nustatytiems dėsniams 
tfarbirinkų unijoms' kontrolių^ 

TŲ 'Jiė sudegino komunistų cent
rus," iš kurių ėjo įsakymai uni
joms ir visiems darbininkams. 
I^ancigo darbininkai pagaliau 
atsikratė‘komunistų ir .išsiderė-- 
"jo iš vahlžios teisę organizuoti, 
darbininkus be kcmunjstų.

'VKriausybė buvo Jiejėgė su-, 
valdytu: laisvas darbitjinkU’ uhi-T 
"jas, prieinė visus reikalavimus, 
bet i!>Bl mėtų, gruodžio 13 die-, 
na paskelbė karo stovį, panai 
kino Solidarumo unijas ir pra
dėjo organizuoti kovą prieš dar
bininkus. Iki šio meto iš tos ko
vos nieko neišėjo. Valdžia uždą-. 
rė Solidarumo unijas, pamažu 
"vėl į darlĖninkų tarpą grąžino 
komunistinę tvarką, bet darbi
ninkų tarpe galima pastebėti 
aiškaus nepasitenkinimo.

Dancigo darbininkai, apsvars
tę kariuomenės vadovybės užsi
mojimus ir atliktą darbą, parei-' 
kalavo, kad parlamentas suval
dytų kariuomenės vadovybę ii . 
leistų Dancigo laivų slaty’o" 
darbininkams vokti pagal Soli
darumo unijos pri mins dėsnius 
Kariuomenės vadovybei nepadė 
jo Solidarumo uždarymas, teis
mai, arės ai. Gamyba krašte ne
padidėjo, kariams leidžiamas il- 
tai dos * buvo bere>kaling< >s.

VATIKANAS. — Lnkijc 
kardinolas J. Glemp ketvirtame 
nį atvyko į Vatikaną. Jam Tū 
pėjo pasitikti popiežių, grįžu. 
iš 8 dienų kelionės po Vidtrri 
Ameriką. Popiežius pirmiausi 
priėmė kardinolą Glemp ir- ii 
klausė paskutinių dienų įvykiu 
Lenkijoje. Kard. Glemp atvyk 
susitarti dėl popiežiaus vizito 
Lenkiją. Papasakojo ir api 
Dancigo darbininkų laišką pni 
lamentui.

MASKVOS ĮTAKA 
VIS MAŽĖJA

NEW DELHI. Indija—Mask 
vos įtaka “Trečiojo pasaulio 
valstybių tarpe Ubai smarki; 
sumažėjo. Afganistano klaus 
mas Maskvai labiausiai kenki

Arabų valstybės yra pasipil 
tinusios Sovietų karo jėgų įs 
veržimu į mahomeionišką A 
ganistsną; Sovietų valdžia pr 
džioję skelbė, kad jos kariai 
Afganistano greitai pasijraul 
Praėjo jau trys' metai, o rus 
vis daugiau karių siunčia į A 
ganįslaną."

Be to, arabai dabar pradė 
žavėtis afganistaniečių drąs 
Silpnai ginkluoti jie sugel 
priešintis Sovietų kariams, m 
dėmiais- ginklais aprūpintiem 
Afganistanas šimtmečius gyi 
savo; nepriklausomybę, tai j 
pasiryžę d’iy ti ir dabar. Arab 
gėri? i tokiu pasi ryžim u. 

. --■--- -.
Į-

C — Penktadienį aukso unci 
kainavo $ 128.

KALENDORĖLIS

Kovo 12: Grigalius. Devrii 
M ina, Gožtautas, Regi man lė. 
Intis.

Kovo 13: Kristina. S>u« 
Liubartas, Ilona, Kantvnis, Ju 
dilė, Liutauras.

Kovo 1 l: Matilda, Karigai 
įgauta. Butvydas. Re a, Ku’- 
gaills.

saulė teka firi-f), leidž a i 
Oras ne toks šaltas.

— Als statydinusi iš Įstaigos 
apUnkri globoti Anne Burford 
pabrėžė, kad prez. Reaganas 
yra geras ir padorus žmogus, 
jis stengiasi viską daryti, kad 
kraštas atsigautų iš sunkios 
ekonominės būklės.

— Respublikonai Kongrese 
pasisakė prieš prezidento planą 
panaikinti dujų .kainų kontrolę.

Naujienų bankete Bernard Eptonax kalbasi su Mutual I'edera 
Savings p rmin nku Petru Kazanausku. Eptonas gėrisi graži; 
gėle ant Kazanausko stalo. šalia F.plono stovi Kazys (Iksas 
jlakingas respublikonų veikėjas. (Martyno Nagio nuotr.j
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Kovo 12, 1983 — Nr. C (^5) 
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nus lures

t

Ar visuomet reikia eiti 
j tiriamąjį teismą?^

Ar man mirus, mano sū- 
kreiptis į tiriamąjį

teisiną (Probate Coūrt), khd ga- 
lėtū paveldi ti fnaho‘niidsavybę ?

— Jis turės eiti į tiriamąjį 
šnfij, kuisis ttlYi&s‘fštfAi ir nu- 

statrti, Kr jis yra tavb sūnus,
ar nėra žmonos, ar tu neturėjai 
daugiau vaikų, ir tiktai tada tei
sėjas galės nustatyti, kam pri- 
klartsys pbiiklas f)ė(įikiflias. Tai 
ilga procedūra, kuri uzihia iha 
žiausia bent 9 mėnesius, o kar
tais reikalas 
ilgiau.

i i

i
turtas butų atiduotas tavo sūnui : 
su visomis savininko teisėmis.!

Toks dokumentas — patik€ji-
mas- (trust) labai leftgva silila- 
ryti. Jo nereikės hešti j teisiną,;

i SdviHijho, denereikės sabini 
reikės laifkti ihažl-aUsia 9 hiėrie-1 
siu, bet tavo sūnus taps paliki- Į 
mo savininku, kai bankas ar 
taupymo bendrovė turtą (gerves i 
Tavo šūndi.

BąriJe pa&trčtaš Patikėjimas 
vadinamas Trust)(angliškai

I

I

I

!

I
i
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— Kas yra bučkis?
Didžiumoje atsitiktiną, tai 

labai graži pradžia liūdnos pa-
lxSg0š! j-: .

Anksti gulk, anksti kelk; būsi 
sveikas, turtingas ir išmintin
gas. S *« • .

HAMILTONAS, ONT., KANADA 1 iriiir.IyHWiqr

&
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NAPOLEONAS TILŽĖJE
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mėnL.Ž.V. 1919 m. sausio
16 d. N. 2-3, įsakymas.

Lietuvos Vyriausybė rūpinda--x 
masi, kad nebūtų eikvojamas' 
Lietuvos valstybės turtas, šiuo-, 
mi draudžia pirkti iš vokieciiį 
kareivių ir atskirų valdininkų. 
maisto ir pašaro produktus, ku-' 
rą, gyvą ir negyvą inventorių, 
trobesius ir kitokį turtą.

Nupirktieji iš vokiečių, per
žengiant šį įstatymą, turtai bus 
rekvizuojami.

>K. SCESNULEVIČIUS Jr

PIRMIEJI MIŠKŲ DEPARTAMENTO
* 1 HIYr A TirrMTlff A T

SLA 7$ KUOPOS VEIKLA
parengimų reikalams 

K. Mikšys; iždo globėjai — 
Melnvkąs ir R. Matukaitis;

Z. Pulia-

PATVARKYMAISI.A 72 r<is\ kuopas medinis] 
runų susirinkimas, įvykęs š.in^ 
ra-.ario 2ti <1. J. Bajoraičio pa-' 
alpose, apsvarstė valdybos pa- 
ektą dienotvarkę iš 11 punk- 

i.šklaušę kuopos metų veik- 
praneširna; pat virtino SLA. 

kuopos ruosįos gegužinės apv- 
.1 .-:i„ oi ». ...... ..."

ninkas;

Laikinosios vyriausybės mišku naikinimui 
sustabdyti įsakymas

1918 metu gruodžiu mėn. 5 d “Lietuvos Aidas

Visus buvusius Rusijos vals- 
’ tybės. jos įvairių Įstaigų ir val- 

Į stybinių draugijų, tiek pat ma
joratų ir nepargrįžusių dar į 
U'.vo vietas privatinių savininkų 
miškus, kurie yra dabartinėse 
Lietuvos sienose, Lietuvos Lai
kinoji Vyriausybė nuo 1918 me
tu gruodžio mėn. 1 d. per Miškų 
Departamentą ima globoti ir val
dyti, kaip tautos turtą. Lietuves 

VArvim-o: • A TV'fičVl TA Priart D-

globon 
visus minėtuosius valstybės miš-

* ♦ •

NIEKAM VE&TAS ŽENTAS

— Turiu daug nesmagumo su 
savo žentu. įsivaizduok, jis ne
moka nei lošti kortomis, nei var
toti svaiginančių gėrimų.

— Bet tuomi turėtum tik pasi
džiaugti.

— Visai ne. Matote, jis nemo
ka kortuoti ir daug pinigų pra- 
lošia, neišmano kaip gerti ir 
kasdien būna 'girtas.

». * *

SLAPTOJI POLICIJA VISKĄ 
SUŽINO

fiEr: .
Vienas sovietų archeologas 

parsivežė iš Egipto mumiją, bet

GALIMA PASIRINKTI
Atvykęs iš Vilniaus į Ukirfer- 

|*ę poli tinkas aplanko vieflį hto-į 
klą ir po ilgos prakalbos, pa

klausia vieno berniuko: ką jis 
žino apie cechus.

“Tai yra mūsų draugai” —t
jafn sunku buVo nuštatyti josatsako berniukas.

■‘O ką žinai apie lėnkūš?

neišmano Kaip gerti, ir

SUŽINO

G
ligonių lankytojai

s ir-V. Triponas.
Į kuopą įstojo A. Ląurinai- 

ienė ir K. Laurinaitytė, iš SI. 
'atharines; >.

Adelė Laurinaitienė yra gimu
si Anglijoje, o vėliau su tėvais' 
atvyko į Kanadą. Baigusi moks-1 
ą, keletą metų tarnavo Svei-: 

vėliau j 
pardavimo

nausk Nr. 149 (197)

. 2) Valstybės mišką nuo kel
mo kirsti, iš šaknų versti, nukirs
tą — sudorotą arba nesudorotą, 
tebesantį arba iš miško išvežtą 
kitur gabenti griežtai draudžia
ma atskirų žmonių reikalams ii 
juo labiau pirklybos tikslams,

O-”

- j pidiiesinta, patvirtino 7>i.A. 
lllOnn« riHtšYrtc rtAmt'zin/.c mw- | 

s\ailą, SLA (ili-jnoisęimo atsto- 
' > J. sarapnickp,: pranešimą; 

rinko 1983 metams valdyba ir 
<•’. tarė melų veiklą.

o seimo atstovo*' praneŠinto 
ir paklausimų, ka: britė ,t' ., . . A . ", .‘A (Real Kstate) kursą ir dabar d;r- 

. ba t o j e • prof esi j o j K
- £ y * L'

A. Laurinaitienė yra labai 
nuoširdi ir stengiasi pagelbėti 
lietuviams, perkant ar parduo- ■

l ,, . i
SLA 72-ra kuopa, savo atlie-Į. 

kamais darbais yra pasidariusi i 
populiari visuomenėje. Iš Kana- Į 
doje veikiančių organizacijų yra' 
vienintelė, kuri ėmėsi darbo 
•'amžinti rusų okupuotos Lietu- ]

šarapnickp(; pranešimą

vo

>■ 

f

M. Sleževičius, 
Ministeris Pirminkas

J. Tūbelis,
Valstyt

Ministeris
15 d.-

katos ministerijoje ir 
Ijaigė nuosavybių

Žemės l’kio irkol Miškų Žinybos bus atšauk
tas šis laikinasis isakvmas.

3) Nesant dar vietose Miškų 
Žinybos valdininkų, malkas kas 
dieniui.urc vartojimui gali duo I

Turtų
sėlika Ucįtė

SLAl
i investavime. Seimo <le- * 

pasiremdamas seimo 
s tei- 

valiŲlos pagrįstais, pa
ikiais, išaiškino seimo metu

iežkj vaįdžibs kontrolę 
ipitali 
gotas,
tu Badomosios Tarvb

1919 m. o

1-

vra j Vyriausyoė, per Mi 
I me n tą paimdama

ų Departa- 
vo

Liet-uik i rosesr

I ti reikalingiems kuro žmonėms j 
ir įstaigoms paskirtieji vyriau- i 
sybės viršininkai ir įgaliotiniai i 
arba, jų nesant, parapijų ir 
apskričių komitetai, ištyrę pra 
šytojų reikalus. *'

4) Minėtais leidimais pirmu
čiausiai turi būti duodama iškirs
tas ir gendantis miškas, būtent: 
šakos, viršūnės ir laužas.

5) Reikalingo vietos gyvento
jams kuro duodama iš Valsty
bės miškų tiktai artimiausiam 
laikui: vienai krosniai duodar 
ma šakų, žagarų, viršūnių ne
daugiau, kaip penki vienu arkliu 
vežimai, arba malkų nedaugiau, 
kaip du vienu arkliu vežimai.

6) Už duodamąjį 4 ir 5 šio įsa
kymo punktu kurą imama Vals
tybės Iždan šitoksai mokestis: 
už kiekvieną vienu arkliu veži
mą visokių nesudorotų malkų 
nuo ln3 rublių; už kiekvieną 
vienu arkliu vežimą visokių ža
garų ir viršūnių nuo 20 ligi CO 
kapeikų. . -.f ; •

Pastabos:. a) toksai mokesnis 
nustatomas laikinai,: £>) dviem 
arkliais vežimas skaitomas dvi
gubai daugiau, c)-sienojai ir rąs
tai gali būti parduodami-tiktai 
atvykus, vieton miškų valdinin-

O :

1319 m.rTiOUUS 
>vo mėn.
1) Nca; 

piliečių r ei 
vos miškų 
tai šiomis 
mis.

Pastai

s

•I kckus, įsako visoms valstybės jstai-■lant namą. Be to, kam yra rei
kalinga, ir paskolas ’ išrūpina.

kino seimo metu 
atams, kas, liečia SLA ka

sta investajinjo suvaržymus, 
e suvaržymai nur'odp,. kad 

LA atsargos kapitalas, bėčiam 
!s nuriti apdrąudas, būtųj'Sau- 
i:i investuotas, kad ir su jna- 

procentu, nes yra syar-

V h--®.* ięu ir
Lieta- 

įlS tirt- 

isykuė-

? m
ič;

i' amžių. Pašaukta ekspertai, ku- < - goms, valdininkams, vietiniams 
laikiniems komitetams, draugi
joms ir visiems Lietuvos pilie
čiams tuojau sustabdyti miškų 
naikinima, laikantis tokiu tni-

k 11U . ■ 33L
1) žodžiu ar raštu karo vyres

nybių ir Įstaigų arba jų atskirų 
asmenų duoti leidimai ir pada-

“Tai irgi yra mūsų draugai”. 
“O ką pasakysi apie rusus? 
“Rusai yra mūsų broliai”.

v irių

me
t

rie ilgokai pasiginčyję, pagaliau 
nutarė pakviesti slaptosios poli-užsitęsia žymiai ]jhs perskaitytas ir visas turtas

■ (jeileistas tavo sūnui. Jam ne-: 
reikės jokių mokesčių mokėti 
valstijai ar fedcralinei valdžiai, i 
Tai praktiškiausias, teisingiau
sias ir greičiausias turlp/ger|ėi:.

• - - — ‘ . Z-** f “J ;

Bet visas reikalas gali būti ki- 
Viskas bus;taip sutvarkytas.

teisėta ir legalu, jeigu prieš 
m i rd-in as sudarysi banke pati-* 

kuriame busš 
a’škiai užrašyta, kad visos lavtB
kėj imą (trust),

banko st

i

rskaitąs, nainai ir kitas

I

Politrukas išreiškė savo pasi
tenkinimą tokiais berniuko 
sakymais. Bet, pagalvojęs, jis 
dar patiekė tokį klausimą.

i ar

bijos- karininką.
Tuojau atvykęs i vietą, kari-

ninkas pareikalavo, kad jis vie_
nas būtų paliktas su mumija.

■ j i

dimas ar ' sūnimis
V, i/’ • -/v/TT’

turi-ir Dūri jierfisf.-paiik-ti 
iL TLz ' w ‘ ’ 5* * - V *'**

-Jr ’ - . -A ■♦-s-s*.. • f ’ t •. •

oėi (iukt£rinj,st^igti_jjQ'4ąuftEąu | . n .

c
ATSIMINK, KAD MIRSI Jūsų ttfjĮįs ^-ir Ji

C nenore’'

_ ■. \ . ♦ X.Jei gyvendami siorą. <

ma? panaudoti , -4 .

f ?

“Bet paaiškink man kodėl če
chus ir lenkus vadina draugais, 
o rusus — broliais?”

Tai visai aišku — atsakė ber
niukas. “Draugus galime patys
sau pasirinkti

Praslinkus valandai, karinin-
kas išėjo ir tarė mokslininkams:

— Mumija turi 3,076 metus!
— O kokiu būdu nustatėte 

datą? paklausė vienas giliai

Iii 
kati nenukentėtu ssvo gvvv- <os nužudytus

Nežiūrint kaip mes 
tume mirti — o mirti vistielę- 
reikės, 
valgų karalijoje kai kam ir su 
keliame nemažai rūpesčių, 1 
niekam i 
painiavos, kai su šiuo pašau!iii siįiės'š. m- !

ir tęsis... ligi 'gegužės ~ ’ ♦ ■ -r . . '.

Žiriotrndžvįiiems Chicagos

Atsiži 
gas šio laiko sąlygas ir 
vietos

a mt i ■
X v

ventoj ų reikak 
džiama’ Mišku Departs 
paiduoti miškas atskirais 
kimais ir nepilnai prisilaikai 
šių taisyklių.

2) Medį duoda “Laikinosios 
Miškų Komisijos”, sudėtos iš 3 
žmonių: iš pirmininko, kuris 
gali būti vietinis urėdas arba 
girininkas arba Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų MnisterFos Įga
liotinis, ir iš vietos valsčių ko
mitetų tam reikalui išrinktų 
dviejų vyrų; duodant gi iš priva
tinių miškų, kviečiamas yra ke
tvirtuoju nariu savininkas arba 
jo įgaliotinis.

3) Laikinosios Miškų Komisi
jos, sužinojusios ir sutvarkiusios 
savo apskrityje visus iškirstus 
.arba gedusius medžius, sukrau
tus ir palaidus, taip pat anksčiau 
žmonių- parsivežtus, paskelbia 
dieną ir vietą atskiriems žmo
nėms ir įstaigoms aprūpinti me
džiu, visų pirma iš sukirstųjų 
ir gedūsiųjų medžių jų gi neten
kant ir iš žalių-stačiu medžių. 
(§ H)

is■ . -

r nuleistus po- Į 
litinius kalinius Kanados Lietu-; 
vių Fonde ir jų vardais įnešta 
į Kanados Lietuvių Fondą po 
100 ir 200 dolerių.

J. *. ....... ———..J ........... 2m<..

žinias Kanados'Lietuvių Fonde' 
1973-m. liepos 22 d., buvo Simas j 
Kudirką. Tai įvyko, per suruoš-; 
tą ŠLA‘72-ros kuopos gegužinę 
Antano Padolskio sodyboje, Pa
ris. Ontario.1 Gegužinė buvo] 
gausi dalyviais, J-'- ---- '-=•'••• ■
padrąsino ir toliau tęsti šį darbą. 
Ir po tokios sėkmės, kas metai 
yra ruošiamos gegužinės pas' sa- 
vanorį-kūrėją A. Paldoskį, kur j

-iiLį-( apsklraude SLA 'nariai.

Ką girdėjau iš SLA Pildomo
sios* Tarybos apie- .valdžios su
varžymus SLA kapitalo inves
tavime, tai susirinkime viską 
s m u 1 k įnėniškai.

72-ros kuopos

- Į rytos sutartys valstybės miš- 
i kams kirsti arba sukirstiems su

dorotiems ir nesudorotiems iš 
vietos gabenti nuo šios dienos 
nustota vertės, kol tie leidimai 
ir sutartys nebus Vyriausybės 
peržiūrėtos ir iš naujo raštu jos 

i patvirtintos.

p t

nustebintas egiptologas.
— Mumija prisipažino, — at

kirto slaptosios policijos karinin-
tai susirinkime 

atpasakojau.
nariams.

ra taip, kaip kai kurie SLA 
nariai galvoja,;kad SLA narių 
apdraudų atsargos kapitalas tu
rėtą būti tvarkomas lik SLA 

irių, visai be valdžios kohtro- 
s.: VaMž’os kontrolė, pagal-

Tarybos pransši-
. kas liečia SLA narių ap- 
udas, yra griežta ir jos pa-

es yra valdžios

prirašyti nauji akiniai ne- lion — 1) platesne prasme -. - 
taikingos derybos tarp unijos ir

? 1' titru. ' r'
’ • Neieškok patenkinimo padeda,

vien tik medžiaginėse;gėrybėse.
PAGAL JO SUPRATIMĄ kas.

bet suprask ir-$e>tink nuosavos 
'j/kūltūfos vertę. Ą - ?
y; 4. į’^geib^;*šavO Išga-;

nesudarykime jokioj Michigan ežero įiąkrašęiais pra-.j ]e5 kiekvienam‘jktik;' tpį :prašo.

žuvIhinka(Yis

ra\ -Stinitf. 'žuvąyimo * laikotaipis|>;
■. ‘.SSl

. r

tagelbek' įK^a’l savo išga--

• skauda-aplink akis po TV 
matyino. -

įmonės administracijos, 2) siau
resne prasme — jungtinės uni
jos globojimas bendro intereso

SLA
v a

^s'

a.csiskirsim. *i
Visokiems. .

- išvengti patartina kiekvienai# 
gyvajam turėti artimai prie sa-

, nesusipra timamL

.yvajam turėti artimai prie 
vęs tokį raštišką planą:

bidaM.^ios mėii. Į d. ^GąL Jęąda nbrs

^enos.j .Visijhįori^ę^ šiuo lai- ’
Vi, ' iCtV il4<an t Iflll- lU.u .pameškęriotf, ;issk,į?aiĮt jau- Į w > n • / " a • v_L a

Į kaip.6a metai ir nedarbinguosiu
nuolius ligi IK metų, Senesnius

“° -- ■;”i’ • * ' [s,
4 turi išsiimti žuvavimui leidimus, i 

vienam asmeniui1. Sąrašą giminų, artimųjų ai ] kaWa vį 
p • v-i v 11 7-/i n/Amo c-ii iri v •'
rešaiš), į. kuliuos būtų galima* 
kreiptis nerikėtai mirčiai užklu. 
pus.

.2. Kapinių vardą, kur nore.' 
tumėte būti palaidotas.

3. Ar karatas turi būti uždaras 
ar atdaras. Žinoma — jei a'da-' 
ras, tai kūnas turi būti nuo ge
dimo apsaugomas.

4. -Paminėti ligi kokio brangu
mo galima mokėti už karstą. Ge
resnių karstų kainos gana aukš
tos.

o. Maždaug už kiek leistina vi
daus karsto įruošimas.

organizacijų (žinoma, su jų ad-1 7 įolerio
Be to, yra nustatyta 

fe

if tau- reikės jų
meilųjį* ^pagalbos.

j 5. Būk nuoširdus ir prielan- 
;.kuš kitiems savo tautiečiams,

■ nes tuomi suteiksi ir jiems bent
■ kiek smagumo.

6. Visus skausmus, gyvenimo- 
kaitumus ir ligas, kurios bū-

labai Ua AČišvengtinos, pasitik drą-J k U, f _> -. ... ■. . . . , i -. . . šiai ir su atsparumu,griežtos zuvavimo taisykles, kaip r_.. . / . . L . i. Palaikyk artibji - ■ Ą •

tai ržuvavimo vietoj žuvų hega. 
Įima pardavinėti, negalima ten 
pat statyti kokių nors būdelių, 
ar ką tai panašaus; negalima de
ginti laužų ir neleistina jokių 

- svaiginančių gėlimų vartoti. Žu- 
! vavimo priemonės taip pat griež

. įspėjimas: Tai galiai viso nė- 

kaįš patikrinimas pas kvalifikuo- | 
tą^a^ių specialistą gali surasti j nrmą, rinkų išplėtimą ir pan.

būti tSrmptoinų. Tik periods- > -veiksnių tokios rūšies, kurie lie
ka^ pjatikrihimas pas čia saugumą gamybos patobuli-

glukomos ;atsira.dimą.

Pirmas politinis kalinys, jam-
! A T.

Nepageidaujami kultūros paminklai 
pavergtoj Lietuvoj

Greifenbergeris. Pamiklas pa. vertė Lietuvos žemę okupantų 
statytas naujame parke, buvu
sių Kauno miesto kapinių vie- garbės parniūkiu Statymo vieta, 
toje, kur buvo palaidotas Darius Nuvažiuosi ų Šiaulius, čia rasi 
ir Girėnas. į rusams parsidavusio Felikso BaL

SUSIMĄSTYMAS

Yra kažkur šalis, tartum jaunystė atminimuos — 
Pavasariais ten dega ugnys prasivėrusi^.žiedų; 
Suffrižta nankščini inn dancnco nzmn

-

J >s

(Tęsinys)
kas rengėjus j . v. x. v

1 cinio judėjimo veikėjai: K. Po- 
» žėla,' R. Čarno, K. Giedris, J.

ir jiems jtrsĮdavusių lietuviųn 
lės.: 
Pildomosios 
mą 
d ra 
žeisti negalima, 
revizorių tikrinama ir už tą pa
tikrinimą Susivienijimas vien 
tik 1981 m. išmokėjo 21,273.38 
dol. Dėka SLA Centro Pildomo
sios Tarybos atsargumo, šian
dien Susivienijimas yra pajėgus 
kiekvienam SLA nariui, apsi
draudusiam 1,000 dol., išmokėti, 
net 1,500 dol.

Kuopos iždininkas Ig. Varnas 
pranešė apie kasos!i;stovį. Kuo
pos pajamų’ir, išlaidų patikrini
mo aktą perskaitė G. Melnykas,

j Čia, kaip sako. įamžinti revoliu-

....Labor Management Relations 
Act oį 1947 — federalinis įsta
tymas, kdris tarp kitų dalykų

■ papildo ar pakeičia National La-j 
bor Relation Act,į reguliuoja^

: tam tikrus unijų verksmus, Tei- 
kūrioj pramonėj ar prekyboj, džia užvesti nuostolių bylas. 
Įvykstąs tarp giminingų unijų ,-----------:--------
su centrine uhijų organizacija. 
Sis terminas vartojamas dėl kon
kurencinių ginčų tarp unijų dėl 
teisės atstovauti tam tikrą gru
pę darbininkų.

Kickback — kai darbininkas (emerg. relief) bilių. Vad. “bi- 
tioka tam tikrą dalį uždarbio partisan” bilius, kurio rėmėjai 
Kompanijos arba unijos atstovui 

susitaręs, 
rba išlaikytų turimą dar-

TERMINŲ' PAAIŠKINIMAI
Jurisdicti&hal Dispute — kon-

fliktas tarp unijų dėl teisės kon
troliuoti tam tikrus darbus bet

.. Palaikyk ^rtūriėsnius ry
šius su savo tautiečiais/įsijunk 
į koki nors ifaūdingą lietuvišką 
darbą. Būki kūrėju geresnio 
būvio, ne tik sau, bet ir kitiems. 
Betikslis laiko eikvojimas, nuo- į 
latiniai rūpesčiai naikina mus! 
'dvasiniai ir fiziniai. į> >. privačiai

ku ciarba
bą.

Labor Force — bendras skai
čius darbininkų, kuris yra kom-

tai ribojamas.
Platesnių informacijų galima 

gauti paskambinant tel. 294-2493 OI __ . r .
— Department off Public Infor- damas ir paskleidžiąs daugiau 
mation. . šviesių spindulių.

8. Gyvenimas 
ria greičiauV O

yra ko\ 
laimėsi nusišypso-

Sugrįžtą paukščiai jon, dausose nenurifhę?
Ir ieško ten paįikiisių savų -pilkų lizdų.

Yra kažkur namai, kur amžinoj draugystėj
Gyvena džiaugsmas, rūpestis ir nuovargis sunkus. '
Kur šypsosi, sėdėdama ant vargo keliui kūdikystė

■

I

kasmet įamžinanti vis nauji po- ’ vardčs,
• • 1 T *• *1 TT’f * X x

?stai tada padedam

vių Fonde; štai jų pavardės:!- SLA 72-ra kuopa, iš suruoš-

Kaip žinome Amerikos lietu- tušio-žemaičio garbei pastatytą

litiniai kalintai Kanados Lietu-. ženklas N.
Lakūnai Steponas Darius paminklą kaip tarybiniam genė-

S.’ Kudirka, V. Simokaitis, R. i tos ^gegužinės gauto pelno, pa-

ATSTOVŲ RŪMAI PRIĖMĖ
- NAUJŲ DARBŲ BILIŲ

Praeitą ketv., Atstovų Rūmai;
Wasningtohe, priėmė $4 bil. nau-j
jų darbų ir skubios pagalbos j

Ir pina nepabaigiamus svajonių vainikus.

Yra kažkur žmogus, giliai savy paskendęs,
Lyg žemdirbys, apleisdamas gimtuosius ariiiiūs — 
Jis trokšta skristi ten, kur paukščiai skrenda,
Kur spindi rytmečio šalis, lyg rytmečio legenda —
Ir jis parkritęs rauda prarastų namų.

i

Kalanta. N. Sadūnaitė^. 0. Poš-j skiria aūką ir tautiniams-kultū- 
kiėnė, J. Daumantas-Lukša, V. j riniams bei politiniams reika- 
Petkus, A. Kalinauskas. 
v\ ;
Skuodis?

viai lakūnai Steponas Danus paminklą kaip tarybiniam gene- 
(1896—1933) ir -Stasys Girėnas polui. Nuvažiuosi kitur*ten riog- 
(1896—1933), perskridę Atlanto so Zigmo Aleksos Angariečio, ar 
vandenyną, žuvo 1933 m. Jiepos Mickertčiaus - Kapsuko garbės

r i . .- ,.... , .. -

vysk. 1 lams. Paskutiniais metais SLA

17 dieną Vokietijoj. tMirusių paminklai. Nuvažiuosi' į> Zara-

-6. Kokipje laidotuvių istaigo- KELI NAUDINGI PATARIMAI 
je norėtumėte būti pašarvotas, i 
y. ii-i.A.- ’ ■

bū ų atliktos. • j taikoje ir tokiu bandyk pasilik
8. Nurodykite, kas privalėtų ti ištisą dieną.

Kokioje šventovėje nurė-i 1. Atsikėlęs rytmetyje ir prie

I

tumėte, kad bažnytinės apeigos pusryčių, būk linksmesnė e nuo- į

I ... j•__
A.II.V, « v | w - ----- -----------Z----- -----------Z’

is virš minėtai- rei-į 2. Nenorėk, kad visi

r\-

rūpintis visais virš minėtai- rei-į 2. Nenorėk, kad visi tavo pa
kalais. geidavimai išsipildytų ir nesi-

ir 9. Nurodyti savo piniginių tikėk, kad kiti žmonės elgtųsi 
resursų vardus ir vietoves, kur rba darytų taip, kaip tu norė-

GLUKOM0..S ŽENKLAI

National Glaucoma tyrimų 
aiga informuoja, jei —
• ry-tais galvą skauda,
• matomi neaišiiūs daiktų 

vaizdai,
• netekus periferinio matymo,
• matosi šviesos vainikai 

naktį,

j panijes samdomas ir apmoka
mas.

ieigia, kad yra galimybė numa- 
kad gautų tyti aprūpinti darbais apie vie

ną milijoną žmonių.
Tame biliuje numatyta $1.25 

bil. vad. "Community Develop
ment Block grant”; ir $500 mik 
dol. vald. "humanitariška” pa
galba badaujantiems ir bena
miams. Likusieji pinigų suma

Vincas Kazokas

. Congratulations and Best Wishes
i

is

neaišnūs

šviesos

I 
I ’
■

Labor _ Management Commit- "ektų viešų darbų projektams. 
tee — darbininku ir darbdaviu 
atstovų komitetas, kurks vra 

bendriems interesams
svarstyti ir bendrą veiklą ska
tinti. : ■

įkurtas

Labor - Management Coopera-

LINKIME NAUJIENOMS DAUG SĖKMĖS 69 METŲ PROGA.
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SyiND/lHD SfltfNGS

mo aktą perskaitė G. Melnykas, 
kur buvo pažymėta, kad atskai
tomybės knygos vedamos tvar
kingai. J . •

O

SLA 72-ros k.ucpos valdyba

HOME OFFICE 
4192 Archer Avenue 
Chkado, Blinds 60b32 
Phone 847-1140

GARFIELD RIDGE 
6141 Archer Avenue 
Chicago. Illinois 60638 
Phone 767-5200

4 7TH STREET
2555 47th Sirėet 
Chicago. Bhnai» 60632 
Phof» 523-1063

DOWSERS GROVE 
5100 Fort st Avenue 
Downers Grove. Illinois 60515 
Phone 963-1140

LOMBARD
23 North Main Street 
Lombard. Illinois 6014A 
Phone 627-1140

OAK LAWN
10350 South Pulaski Road 
Oak Lawn. 'Ilinois 60433 
Phone 4 5910

HtCKORYHIUS
9357 South Roberts Road 
rlickotyHiJIs Illinois 60457 
Pbnre 598-5050 ' <!

HILLCREEK
Hill Creek Shopping Center 
Hickory Hills, Illinois 60457

Creek Shopping Ce 
kory Hills, Illinois 6G

Phone 599-1977

AURORA 
301 West Galena Boulevard 

, Ajuroca, Illinois 60507' 
4 Phone 852-1140 ?

BOULDER HILL 
21 Boulder Hill Pass 
Boulder Hill, Ihlfcto 60538 
•Phone 897-1166

<- -

TT
k

Kai kurie Atstovų Rūmų na- E 
r;ai teigė, kad bilius yra nepa- E 
kankamas dėl 12 moli jonų be-; = 
darbiu. Į E

Prie šio "biliaus priimtas prie-' = 
das, kurį pasiūlė David Obey' Hį 
(dem. iš Wis.) $200 mil. vietos 
bendruomenių sveikatos cent- 

motmu ir vaiku sveika- 
ir preventyvi n iai sveikatos 

tarnybai.Pr. Fab.

to NAUJIENOS 
on your 69th Anniversary 

of Service td the

Lithuanian Community.

rams, 
tai

F RANGIAUSIAS LAIKRODIS!
Berne iš varžytynių parduotas 

laikrodis, pagamintas pabaigoje) 
!6-to šimtmečio. Už jį sumo 
keta 120.000 dolerių, 
džiausią suma užmokėta kada 
nors už laikrodį.

Laikrodis, apsodintas brangiais 
tkmeiiimis, buvo padarytas pa-i 
Et! užsakymą Saksonijos Didžio. I

Tai di

»al užsakymą Saksonijos Didžio 
jo Elektoriaus Augusto 1.

Vienoje Vengrijos mokykloje, 
politinės pamokos metu, moky
tojas klausia;

— Kas yra Sovietų Sąjunga?
Sovietų Sąjunga yra mūsų 

brolis. greit atsako vienas 
mokinukų.

Teisingai, bei ar negeriau 
pavadinti mūsų didžiuoju drau
gu?.—- pataiso mokytojas.

—’ Nef Brol.stLs.i 
nepasniuoda jauniklis.

Kodėl?
— Draugus galima pasirinkti 
paaiškino mokinukas.

greit atsako

Moki žodį — žinai kelią.

G r; 
7;

E

t

b ; 
-

I = ’ b—i I

Congressman Marty Russo

Naujienos. Clūca

I

■

I
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1983 metams išrinkta tokios su
dėties: J. Šarapnickas — pirm, 
ir finansų sekr.; V. Bagdonas— 
vicepirm.; J. Bajoraitis r- pro
tokolų sekr.; Ig. Varnas — iždi-

Borisevičius ir prof. Vyt. 7Ž-ra kuopa įvairiems reikalams 
paskyrė 428 dol.' aukų. Stam
besnės sumos atiteko Kanados 

’ Lietuvių Fondui, Tautos Fon- 
( dui. Medžiotojų klubo “Giedrai- 
Į lis” salės statybai — po $100, 
ir kitiems — po mažiau.

Per 22 metus SLA 72-ra:kuo- 
* . K y * " ’ ’

pa tautiniams bei kultūriniams 
SLA 72-ra_ 'kuopa', Įamžinda- ( reikalams yra paskyrusi stam

ina politinius kalinius, iš patrio- * bias sumas. Vien tik paskuti- 
Ą‘ - • • ’ • Tr’ • ■ ’• • ”
sos aukos ir už jas padėka yra ‘ tuviškiems reikalams 

kių aukotojų, kurie clėl tam tik-j 
rų priežasčių nenori skelbti pa-

'šiais mėtais per ' tradicinę 
SLA: gegužinę, kuri įvyks liepos 
mėn. 24 d. Ą^ Padolskio sody
boje, bus Įamžintas politinis; 
lęankinys Robertas Grigas. Apie ‘ 
jo jjeirgyvėnimus- bus parašyta Į 
vėliau.- ' j

-1 t ■

tų lietuvių gauna ir aukų.^Vi-( niais penkiais veiklos metais lie- 
i yra pa

skelbiama spaudoje. Yra ir to-i aukojusi 1,407.50 dol. 
t- i . • L i _ u_______ ! o • • n ' - •__ ti -

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• e LTTERATCRA, lietuvių literatūros, meno ir moksli 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vin« 
fTrčvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
i Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 1 
Meilaus straipsniai bet rtudijcm, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubas, A. Rakštelės ir 
> Irybos paveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik ?3.

DAINŲ ŠVENTŽS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tn

V1TB'

© DAINŲ sVENiTS LAUHUUoK, poetes, rašytojos IT vai 
Lalų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie da!n\ 
Mentes be£jų istoriją ir. eigą. Įdomi skaityti ir nedalnuoj&n
r ems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir' surinktais dumnenimlf 
bei užkulisiais. Studija yri 151 pušį., kainuoja f2.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsiy 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne murl 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laiktrtarplo buities Hte- 
latūrinė studija, suskirstyta sldrsntiials. Ta 206 puslapių knyfr 
parduodama tik už O- "»*•

e T.l Kl'l IVIAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalatHk 
J^omlai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės k

r
Susirinkimui pasibaigus, p.p. 

J. ir E. Bajoraičiai .visus susirin
kimo dalyvius pavaišino karš
iais patiekalais ir kava.

J. Šarapnickas

lakūnų palaikai buvo balzamu©-' SUs, ten M. MeTnikaitės garbei 
ti ir palaidoti specialiai pastaty- j pastatytas pamintklas ‘Kas tik 
tame mauzoliejuje. Kauno mies- palankiai komunistams ntisičiau- 
to kapinėse, šias kapines ko- dėjo — topagerbimuiišdygo pa- 
munistai panaikino: dalį paminJ minklas .Argi Lietuvos .paver
kiu perkėlė į Petrašūnų kapi-' gėjui gaila lietuvių pinigų?! 
nes, o Dariaus ir Girėno palai-Į 
kus perkėlė į Aukštųjų Šančių prasti.

sus, ten M. Melnikaitės garbei

Lietuvos pavergėjas turi su
kati lietuviai, pastaty- 

kapines. Iš Kauno miesto kapi- tiems Lenino ir visų kitų Lietu- 
nių komunistai padarė parką — j vos pavergėjų garbei pamink- 
jį pavadino Lenino prospektų }ams tik tokią meilę gali jodyti, 
ir pastatė jame “Keturių komu-f kokią rusai parodytų, jei Rusi

joj būtų tiek pristatyta Adolfo 
j Hitlerio ir jerpatarėjų garbei par 

negalėjo palikti šiame naujame 
parke Lietuvos didvyrių pamin
klo, išgarsinusių Lietuvoj var
dą pasaulyje?!

O pasielgė kaip tikri Lietuvos 
duobkasiai.

Rusai, pavergę Lietuvą, pa-

nių komunistai padarė parką — j vos pavergėjų garbei pamink-

nistų” paminklą.
O kodėl Lietuvos pavergėjai

I minklų, kiek jų yra Lietuvoje 
pristatęs Lietuvos pavergėjas.

Kiekvienas pastatytas ‘ Lietu
voj okupanto : garbės-paminklas 

lietuvio širdyje žaizda —
reiškia Lietuvos krašto paver
gimą.

yra

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MAISTAS Iš EUROPOS SAND8IJP

260S West 69th St.. Chicago. Iii. 60629 >ę> Tek 325-2787 I

z

Didelli pasirinkimas gero* rūšies įvairių prekių

MARIJA NOKEIKIENt

•l\

■ i — — ■■ '■ ---------------------------------- --- - - - ---------- ----------------— ■ ’ T.T T"" . ■ V T^1.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ I

| Cosmos Parcels Express Corp. I
MARQUETTE GUT PARCELS SERVICE |

JI01 W. «Mh St, Chicago, III 6062t ♦ Tel >25-27X1 |

Į ▼. BĮEANTINAi/ I

J. ■ ■

l^bguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys flln«tniotM nuotraukomiB, pabaigoje duodama 
v'tcvardSu pavadlnimaf^tr jų vertiniai | vokiečių kalbų. Labai 
ran dingoję 335 poaL knygoje yra Rytprūalų iamilapla. Kaina M

> K4 CAUMfS LtMft, raiytojoa Petronėlės Orintaftėa aW 
mfnftnal Ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pb 
m a iriais bolševikų okupadjoa meteis. Knyga turi 234 pualapiui 
bet kainuoja tik ®3. -;įv

JULIUS JANONIS, poetas i
Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B< j

revoliucionierius, nesupm

" ‘ i gyvenimu Ir pos-
r'ją.. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju nž Žmogaus tdaea 
Knyga yra didelio fa^mato. 265 puslapių, kainuoja M.

Jnrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio

*mato, 265 puslapių

IWVTI1S. M. ZoaBoiko I

■A

-M'vrKmil,

J. Vairi* I 
Kaina BĮ

cMkm

t

yiyumiHuymiiii .uui
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JAY DRUGS VAISTINE
59 W. 71«t St-, Chicago, HL -

_________ • FANNIE MAY SAJU
♦ IOSMKTIKOS RKEKMKNY8

i

STINGAI MPILDO1O RBCXFTA1 
DŪMYNAI

Atdara šiokiadieniais nne
Į ryto Iki 10 rtl yakare,
I nuo | yaL ryto Iki 11M vat taft, 

ĮĮ1N/RA, Ra<l*tnsoH> raW*I»k*A ' 

TeL 476-2206

L —------Wf I _ f

■*,

■

kg.ms. . Į;.-. •' j
7) Visi.šiam Laikinosios Vy

riausybės Įsakymui nusižengu
sieji bus šaukiami tieson bau
džiamais įstatymais.

Šis įsakymas fgyjta 'galios nuo
Komitetams, leidžiama duoti me 
džio reikalingiems piliečiams ir 
įstaigoms palengvintomis išlygo- 

.miš, kaip šit: pratęsus mokes
nius, papiginus taksą, visai ne-

jo paskelbimo dienos.
Prof. A. Voldemaras, į 
Ministeris Pirmininkas 

. • J. Tūbelis^
‘ Žemės''Ūkio ir Valstybės

• Ps.Mątulioftiis
Miškų Departamento'Vedėjas 

Vilnius, . < <
1918 m. gruodžio mėn.. 5 d.. f r ' i * ■ ■ ■ •*.

Įsakymas laikinosios Lietuvos 
vyriausybės valstybės turtu - 

dikvdjimvfi '^v^tabd.yti

Turtu Miništeris

4) Laikinosioms Miškų 
Komisijoms, pritarus vietiniams

išsigalintiems mokėti-ir dovanai.
(Bus daugiau)

t Vyrai, kurie nusileidžia, ne
turėdami pagrindo — tai išmin
tingi žmonės. Tie, kurie nusi
leidžia turėdami tiesą savo pu- 
sėjė;— yra vėdę;

S3

r

a

•t;
. Inž. LIUDAS MIKŠYS, 

50 metu studijavęs, kaip

ŪKANŲIŠ PRAEITI
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion' su'dėj'o viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria -kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą- Jis nfokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K- 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

IaIm S25. Kieti virielUL Pdtu KL

rs f NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, ŪJ 60608
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25 cents per copy Užsieniuose:

požiūrį į kitas tautas”. Prie šios krivtekinėa charakteris-1 
tikos turėsime progos grįžti dar ne vieną kartą.

Norime sustoti prie vandenynų — didžiausios Ame
rikos “izoliacijos iš rytų ir vakarų”. Krivickui, matyt, 
neatėjo į galvą, kad vandenynas — lengviausias kebas 
Į didžiausius tolius. Vandenynas ispanus atvežė į Ame
riką, jie Amerikai vardą davė. Ispanus pasekė portuga
lai, sukūrę Braziliją ir suradę kelius ne tik į Amazonę, 
bet ir Pietų Afriką, Goa bei įvairias pietų Azijos safe. 
Vandenynas rusus atvedė į Srtką, Aliaską ir vakarų 
Amerika, tiktai rusams auksas buvo labiau reikalingas, 
negu Aliaska ir vandenynas. Rusai visuomet buvo linkę 
prie aukso. Jie paėmė iš nacių auksą už Suvalkų trikampį. 
Už tokią pačią sumą jie atidavė Amerikai Aliaską.

Vandenynas — tai pats didžiausias gamtos, kebas; 
Magelianas ne tik Vakarus pasiekė, *bet jis praplaukė 
Mageliano sąsiauriu į Ramųjį vandenyną, pasiekė Ihde-

I

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams ..........
pusei metų. .....

metams ___________________ $45.00
pusei metų ____.__________  $24.00
trims mėnesiams --------------  $12.00

vienam mėnesiui___ ________ $5.00
Kitose JAV vietose:

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmatfienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago 
IL 60608. Trief. 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Ameriką izoliuoja vandenynai, Sovietų 
Sąjungą - milijonai karių ir kagėbistų

Sovietų imperializmui tarnaujantis Sigitas Krivickas 
turėjo progos pavažinėti Kanados ir JAV vakarų pakraš
čiais, parašė gana įdomų informacinį straipsnį apie 
sekvojų miškus, esančius tarp San Francisco ir Los An
geles.

šios kelionės Įspūdžiuose jis parašė apie užsilikusius 
raudoųmedžius 500 akrų plote. Jis aprašė- ne tiktai me- 
džids; bet ię apie “Mintis sekvojų paunksmėje”. i Pati įdo-.; 
miausia miftiis atspausdinta ilgoko reportažo pabaigoje 
Ji skamba šitaip:* • ' ■ ,

“Jungtinėms- Valstijoms būdinga nelinksma 
unikali savybė — jos atskirtos dviejų plačių vande
nynų nuo kitų žemynų ir teturi tik du kaimynus: 
Kanadą — šiaurėje ir Meksiką — pietuose. Toks 
atsiskyrimas sąlygoja visuomenės izoliaciją nuo dva
siškų vertybių, sukurtų kitose šalyse. Tuo sąmonin
gai manipuliuoja vadinamoji viršūnė per masinės 
informaeijos priemones ii* kitokiais būdais visaip 
skatindama pasipūtėlišką požiūrį į kitas tautas, netgi 
tikrą jankišką šovinizmą”.

(Tiesa, 1983 m. kovo 4 d.. 3 psl.)

nezijos salas, atvežė Europai pipirus ir “babkavos” fetpus. 
Tuo tarpu, kai rusai užėmė Baltijos jūrą, jie uždarė visus 
kelius iš tos jūros. Jie bando Baltijos jūrą padaryti sovie
tiniu ežeru, bet jiems nesiseka. Krivickas turi žtnoiL kad 
dar ii- šiandien, jeigu kas pabėga iš sovietinės izoliaeiios. 
tai pabėga Baltijos vandenimis, o ne sausumos keliais. 
Sausumos keliais atvažiuoja tiktai sevrukai ir maskvi- 
niai, bet ne laisvės siekiantieji žmonės.

Grįžkime dabar prie sienų. Pažiūrėkime Kanados ir 
Meksikos sienas. Iš Amerikos tūkstančiai amerikiečių 
gali laisvai pereiti sienas į Kanadą ir gali grįžti. Ilgiau
sia Amerikos ir Kanados siena neturi nė vieno Amerikos 
ir Kanados kareivio. Amerikoje apsigyvenę lietuviai lais
vai gali įvažiuoti į Kanadą ir gali grįžti. Tūkstančiai lie
tuvių. įvažiavusių į Kanadą, laisvai pereina sieną ir apsi
gyvena Amerikoje. Taip buvo šio šimtmečio pradžioje, 
taip yra ir dabar.

Visai kitokios yra Sovietų sienos. Kada Lietuvon 
įšliaužė pirmieji Sovietų tankai, (tai jie sustojo ties Lie
tuvos bankais,, .o: priešakiniai nuskubėjo prie Vokietijos 
sienos. Ar Krivickas mano, kad jie ten nuvažiavo sie
noms atidaryti? Nieko panašaus. Jie ten nuskubėjo; kad 
siena būtų uždarytą ir niekas negalėtų, pabėgti į Vaka,-: 
rus. Tas pats padaryta ir su Lietuvos jūros pakraščių^ 
Rusams rūpėjo, kad niekas negalėtų pasprukti,į Vakarus.

Nepriklausomybės laikais Antanas Sniečkus, polici
jos sekamas,, perėjo Lenkijos sieną ir apsigyveno vadi
namame “trikampyje”. Iš ten jis palaikė ryšius su Mask
va, Minsku ir su Lietuvoje likusiais komunistuojančiais 
lietuviais. Vėliau, kai jis, Maskvai padedant, tapo polrci- 
ios departamento direktoriumi, tai trikampyje, pastatė 
lietuvišką mokyklą, šiandien Lenkiją valdo Brežnevo 
paskirtas komunistų partijos narys- gen. V. Jaruzelskis, 
o pavergtą Lietuvą valdo Brežnevo pasirinktas Petras

VINCĄ ŽEMAITĮ PRISIMINUS
tikrai Lietuva pesuva’.dino įai skirto vaidmens? 
(Auj'wxr.dris, 3&/U9; Lrilukis apie Smetonos pabėgimą)

konflikto su Sovietais, nes Vii-1 
nius su visa teritorija, pagal So
vietų su Reichu sutartį, buvo 
paliktas užimti Lietuvai, ką vo
kiečiai karo pradžioje Lietuvai 
siūlė. Tas yra J. Augustaičio 
smulkiai išdėstyta jo studijoje: 
■‘Lietuvos-Lenkijos unija,, joi& 
pasekmės .ir atrugds”.\ (Žr<:.

■ ‘Naujienos” 1969.m.lj - V.5.. d., 
24 atkarpoje, bal. mėli. 15 d.).

. (Ir šį ir ankstesnį J. Aug. raši
nį reikėtų "išleisti atskiru reidi
niu, . kad netektų mūsų Visuo
menei tai prisiminti už dešim
ties metų).

1 <

Smetonos - Lauraičio -štdinin-

L

7 žemaitis
; . - -7/.: i?

Pri'ėš ’ m^rieęį čnuskyiinkas Vincas 
Žemaitis ' buvo' išvežtas į ligoninę,, 
operuotas -ne sąmones neatgavęs, ne- 

r ; 'Z^ laidotuvių ihetū; nei po laido- 
-ttįviųv. niekas nepąraše Vinco žemai-. 
ė o aŲi£torir iLr nebaigto darbo yer; 
tirfhno/ ĄRims. atbodo? kad miškimn- 
kgs'/Žeięą^iįs' įutpjhepaprastai dide- 

tfifr mirties proga
nebūtį 'prisimintas^ jo. vestas istorinis, 
ir politinis "darbas. Velionis' buvo 

, krikseiohis demokratas, geriau paži
no Lietuvos jhiškuš, negu kuris kitas 
miškininkas,par u ošė kelis veikalus 
apie Lietuves1 praeitį lietuviškomis 
akimis -yertiifę- >šin- dienų lietuvišką.

Norime priminti .lietuviams kelis 
jo darbus, naudingus visiems lietuvių 
tautos praeities tyrinėtojams. Spaus
diname Vinco Žeinažib rašinį*, spaus- 

-dinstą Ne 
10 ir kite

-gyvenimą.

Griškevičius, bet Lietuva stipriau izoliuota nuo Lenkijos 
negu Japonija nuo Amerikos. ,

Apie Sovietų Sąjungą ir komunistinę Kiniją ir kal
bos negali būti. Kinijos pasienyje Sovietų Sąjunga Uik© 
puspenkto, milijono karių, paruoštų veržtis į Kiniją bet 
kuriuo momentu. Andropovas padarė Tengui didelę kon
cesiją — jis prižadėjo atitraukti Sovietų karius 30 kilo
metrų nuo Kinijos sienos. Kiniečiai žino, kad prie dabar
tinių susisiekimo priemonių 30 kilometrų nieko- nereiškia;

O apie izoliaciją tarp sovietinės Gudijos ir komunis
tinės Lenkijos, be 7 kilometrų zonos ir specialiai paruoštų 
šunų, kalbos negali būti.

Būtų daug geriau, jei S. Krivickas, aprašinėdamas ’

Kaip gerai turi būti išplauta Sigito Krivicko galva, 
jeigu jis, iš Sovietų Sąjungos išsiųstas į Amerikos vakarų 
pakraštį ir raudonmedžių paunksmėje priėjo išvados, kad 
Amerika yra izoliuota nuo kitą pasaulio tautų kultūros 
ir kad josios gyventojai, gyvendami 6G0 metų augančių 
sekvojų paunksmėje, turi tokias labai jau neamerikie- 
tiškas mintis. , _

Visus komunistinius kursus praėjęs ir specialius 
KGB institutus baigęs, nemato, kad didžiausią izoliaciją 
ne tik pačiai Rusijai, bet ir visai Sovietų Sąjungai pri
metė komunistiniai šovinistai, įskaitant ir patį Sigitą 
Krivicką, o ne amerikiečiai.

Padėkime į šalį jankių šovinizmą ir pasipūtėlišką tris milijonus metų augusius raudonmedžius, melagiu- dviejų vandenynų.

j Lozas švaistas

ELDORADO
(Tęsinys)

Vienas tik Sudargo klebonas, kunigas Marty
nas Sederavičius, apsieJctetvo be “ponas”. Atva
žiuos, būdavo, pamato mane ir,šaukia: “Sūrask 
man zakristijoną Pranciškų!” Kelias į kleboniją 
pro pat špitolę ėjo. Vasarą aš dažniausiai kieme 
lakstydavau. Tad jis mane pirmąjį pamatydavo, 
arba aš pasitikdavau, nes mielai norėdavau pa
tarnauti.

Kunigas Sederavičius apsilankydavo gana 
dažnai ir pirmiausia ieškodavo mano tėvo. Atva
žiavęs tuojau neidavo į kleboniją,, kaip kiti ku
nigai. Savo arklį pastatydavo čia pat, prie špi
tolės. Važinėjo, kiek aš matydavau, mažame ve
žimėlyje, vienkinkiu. Tik dvi sėdynės tebuvo. 
Prastokai viskas atrodė.

Susitikęs su tėvu, skubiai eidavo į bažnyčią. 
Aš sekdavau patarnauti misiotos. Bet prie bažny
čios durų tėvas sulaikydavo mattfc. “Vėl kažkokia 
paslaptis?” — šmėkštelėdavo man galvoj. Tėvas 
pasakydavo: “Lauk, kol paskambinsiu”. Smalsio
mis akimis, plyšeliu pTasivėręs duris, palydyda
vau juos ligi zakristijos. Ten abudu užsidarydavo. 
Ką veikdavo, apie ką tardavosi — niekaip neat- 
spėdavc u O ūžt įnikdavo ilgai. Nuobodu pasidary
davo laukti. Iš nuobodumo rankiojau šventoriuje 
dailesnius akinti ėlįus ir svaidydavau — ar į mūro 
-tolprii’js. a»- į paukščius medžiuose.

Pykti nepykdavau. Daug kunigų apsilanky
davo pas pralotą ir daugeliui patarnaudavau prie 
mišių. Bfet Sederavičius labiausiai man patiko. 
Aš jį karštai mylėjau. Jis toks paprastas ir savas 
buvo. Visada gyvas, judrus. Mišios trumputės. 
Po mišių būtinai švari sidabrinė grivina ar auk
sinas (i& arba 15 kapeikų). Linksmai paduodarir 
sako: “Še, nusipirk sau papirosų — su ilgais, il
gais eibukais!” Paduoda ir žiūri į mane. Aš su
mišęs, be žodžio. Skubiai pakšteliu tik Į ranką. Jis 
minkštai paploja man į veidą savo šiltu, plačiu 
delnu ir vėl sako: “Na, Jonuk, aug greičiau ir 
būk šaunus lietuvis! Ar patampo^tave tėvas kada 
nors už ausų? Paprašyk, kad dažniau patampytų, 
tada veikiau užaugsi”. Ir čia pat porą sykių visai 
neskaudžiai patempia mane už ausų į viršų.

Visai ne tokie būdavo kiti klebonai, ypač se
nesnieji. Anie dažniausiai nieko neduoda už pa
tarnavimą. Kai kuris apsigalvodavb kartais ir at
kišdavo padavusį varioką (variokai ligi 5 ka
peikų). Padavęs išbardavo: “Na tii, išdykėli! žiū
rėk man, kad hepirktum nei papirosų, nei saldai
nių! Motinai atiduok parnešęs, tegul taupo”.

Sederavičius daugeliu atžvilgiu skyrėsi nuo 
kitų kunigų. Vasarą visada vilkėdavo baltu na
minio audeklo apsiaustu. Po pažastimi turėdavo 
keletą knygelių, suvyniotų į languotą skepetaitę. 
Tos pačios skepetaitės viename kampe visada bū
davo mazgelis su uostomu tabaku. Atsiriša, at
sargiai sugnyba dviem pirštais, prisikiša prie no
sies. patraukia ir gardžiuojasi vaipydamasis:

tus>. kad .tokiakritika patarnau
jama Lietuvos, priešams, tačiau 

: negalėdami sugriauti jo- ^uon?^
bu ber išvadų^ jią - ginasL jtiį' 
šmeižtais^ ko -anant tę& 
singumu, neturėtų buti^ (Mano

Dr. J. Balys įnešė į.’tų gynėjų 
eiles (Ivinskio, Jakšto ir jų 

; spaudos): diferencijųį padarė. lū
žį, paskelbdamas 'nuomonę, kaip 
ir Augustaitis, .kad, “Smetonai 
nereikėjo bėgti, bet jam — pre
zidentui- su vyriausybe reikėjo 
persikelti j Vilkavįskį, permes-

> ti mūsų kariuomenę už Nemuno 
ir ten užiniiiJgy.ttiripsi.pozicijas” 
(ibid.); Tačiau dėlko Smetona 
to nepadarė, j. A. išsamiau tai 
aiškina minėtuose rasiniuose

’ . ■- . < -

. (Smetonos, ir Raštikio darbų 
vertinime, Unijoje ir kitur); ką 
kiekvienas lietuvis turėtų žino
ti.

tautos praeities tyrinėtojams. Spaus-

metų sausio 
is dienomis, štai jis:

/w ■* • L \ ' - • -*

• (Tęsi»j-s)
Šia proga tenka paminėti, kad 

tas pats J. Augus.taitis rašė ir j 
prieš tų pačių Smetonos politi
kos gynėjų grupės nuomonę, ku
rie sako, kad Reicho su Lenki- 
ja karo pradžioje nereikėjo eiti 
> Vtliiių, nes galėjo kilti karas 
su Lenkija ir konfliktas sti So
vietu Rusija, užimant Lietuvai 
savo sostinę Vilnių, kurį vėliau 
užėmė rusai. Augustaitis, pasi
rėmęs dokumentais, įrodė, kad,

■ Lietuvai užėmus Vilnią nei ka-' t 
ro su Lenkija nebūtų buvę, nei' ta, kad prez. A. Smetonai nerei-

Galima pasidžiaugti, kad ir 
po vienuolikos metų yra supras-

gai burnos neaušintų apie “jankių šovinizmą”, izoliuotą

“Aaa!” Paskum garsiai, triukšmingai nusičiaudi. 
Mes būtinai pasakydavom e į sveikatą! ‘Taip, 
taip, vaikai”, atsiliepdavo jis: “Visos ligos kaip 
musės stimpa, o akyse šviesiau ir lengviau”.

Knygeles dalydavo dykai, daugiausia vai
kams. Dažnai aš gaudavau. Gražios, įdomios tos 
knygelės. Raidės. stambios, ryškios ir paveikslė
liai spalvoti. Antanukas, špitolninko vaikas, man 
labai pavydėdavo. Kartą -įsidrąsino jis ir papra
šė. Kunigas Sederavičius paklausė, ar moka skai
tyti. Tasai pamelavo..Padavė jam knygelę ir liepė 
[paskaityti. Antanukas nūraudo iš gėdos ir su
mišo. Knygelės negavoChavė jam obuolį ir pa
veiksliuką. Pasakė: “Kai?pramoksi skaityti, pa
sirodyk man vėl”. ■

Labai nudžiugdavau, kai tėvas panorėdavo 
bendrauti su mahlm. 0 &- atsitikdavo kažkodėl 
staiga ir visai nelauktai./Pik išgirsiu:

— Jonuk, itnk sayvdifteškerę ir einam!
<— O slieku,
— Štai kad iiorb— jis mane klausia! Nagi 

tau liepta pasirūpinti!'
— Kad tie jau fiėstipo...
— Neturi pastipti! Visada naujais reik pa

pildyti. - C ’
— Aš tuojau prikashi...
— žiūrėk man, kad būtų tuojau! Irnesiter- 

liok su tuo savo gaidžiu!
Ką gi aš galiu padaryti, jei gaidys iš anksto 

viską numato. Vos tik pasirodau kieme su lopeta

, kėjo, viską pametus, betvarkiš- 
Į kai bėgti į Reichą su Krašto Ap

saugos Ministeriu gen. Kaziu 
Mūsteikitt, bet apsistoti Sūdavos 
jūostoj'e ir tęsti Lietuvos suve- 
.enuiną — su traukt tenai ka
riuomenę, išvežti valiutos rezer
vus, bylas bei svarbiausius do
kumentus.

Pagaliau suprato ir dr. Ivins
kis, kad' Smetonai nereikėjo 
bėgti. Per tris- “Aidų? žurnalo 
numerius’ ėjusiam str.: “Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos santy
kių dvidešimtmetis ((1919 — 
1939)” (“Aidai” Nr. 8 spalio 
mėn. 1969)^ jis rašo, kad Sme
tona teisingai įvertino padėti, 
jbesikalbant su diplomatu Pra
nų’Dailide “tai nuostabu, kad 
jis. (Smetona, V. ž.J kaip vy
riausias ginkluotų Lietuvos pa
jėgų viršininkas, nepadarė rei
kalingų išvadų," kai dar buvo ne 
viėhas mėnuo laiko, šitoje vie- 
fojė .reikia tad prisimiBžr. inž.

’ m.)
-‘^ųjjenęšė”? ■•įvątįriai's atvejais 
darytus prfekaĮsfeE’.’ (ibid-.)..-t

išeina, kad ir prof.,dr. Z. Ivin
skiui paaiškėjo, kad Smetona 
neatlikęs prezidento pareigų, ne- 

' tvarkingai pabėgęs^ nusikalto 
taiitai ir prĮ^ažįstą-’ J., Augustai- 
čiui tiesos; Tik J;. A. apie tai 
rašė ne nuo 1966, bet nuo 1958 

• metų. Tačiau, geriau vėliau ne
gu niekad, (Tas dar kartą paro
do, kaip svarbu būtų turėti. J. 
A. rastus atskiruose leidiniuo
se). 7*

Atsidūręs Kybartuose, svars
tydamas, ar jau važiuoti per sie
ną (kaip Smetona pats f aso sa
vo promemprijoje'iš Rytprūsių 
nuo Šventaičio ežero kranto 1940, 
VTI.I.25 d.); paklausęs saugu 
Adomavičiaus ir Čfoderio, kurie 
jį lydėjo, nurodymų ir išvyko. 
Suprantama, saugai (Saugumo 
(Dep-tas) nežinojo padėties, ne
galėjo patarti pasiliktu nes bu
vo Įpareigoti nuteikti Smetoną 
priešingai lietuvių tautos, inte
resams — rūpintis vien savais

(Nukelta j penktą puslapy

ir skardine, jis jau “ko-ko-ko! ko-ko-ko!” Drau
giškai šnekina ir seka paskui, lyg šunytis.

Jaukus ir gudrus paukštis -tas mano gaidys. 
Didelis, raudonas, gražus. Mudu nuo jo vaikystės 
jau supratę. Titka praminiau. Kur bebūtų, jei tik 
išgirs Titka l.Titka! — tuojau ir lekia paskradom, 
sparnus išskėtęs. Pamiršta jis tada savo drauges 
ir šiukšlynus. Pribėgęs gauna. Visada kišenėj ne
šioju jam duonos ar miežių. Lesa iš rinkų ir galiu 
glostyti, glamonėti, Įdek tiktai patinka. Bet la
biausiai mėgsta sliekus. Padaržėmis žemė riebi, 
juoda. Sliekų apsčiai ir visi diržingi, raudoni. 
Kai kasu, ne tiek man patenka į skardinę, kiek 
gaidžiui į gūžį. Aš nespėju nė pamatyti, o jis jau 
kapt ir praryja, kaip stidų kukulį. Taip ir vaT- 
žcmės abudu. Nubaidyti nedrįstu, neš prasčiau 
jo mūtong. O inan. patinka pasišaukti, palesinti, 
paglamonėti.

GrĮžtu. Tėvas nekantrus Ir JaufciA ‘Jo rankose 
’ didžiulė meškerė, šitokios aš nestrvaMau dar. 
! Mano meŠkerkbtis laibas, tengvtitįs? Ęmknfpasku- 
bom. Tiesiausias kelias pro smuklę, čia tėvas su
stoja. Aš jaučiu, kad ty&a taip daro. Garsiai šne
kina ką pamatęs — Šnrtrikį ar policininkus. Kodėl 
taip daro, nesupranti! ir klaus# nedrįstu.

v(Bus daugiau, /’•

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITY”! -TNRASTJ .'WV'ieNOS”

1 — ■Naūjięrfcfe. C.hgo Stt-Mondav. March 12-14. 1983



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

z tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago. IL 6U606

DR. PAUL V. DAEGIS 'rT '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS SUSIRINKIMŲ 

Westchester Community klinikos PRANEŠIMAI
Medicinos direktorių*

Jai tekkillu gtr.u_.LL gyslelė, 
ar istoriniai prisiminimai, ar 
simpatijos lietuviams, ar dar 
&as- kitas... tačiau lietuvių tau
ta, tose dviejų didžiųjų dalybose 
ouvo ypatingoje paaetyje, visai 
sKuuiigOje estų ir latvių. Ji 
Paltai .ounai buvo kviečiama į 
ueiyoas (Ui'Dšys, pakviestas 
xuoceixtiopo rugs. meh. 23 d. į 
_><uit.gą, aisisaxe vyku), bet nuo 
jų bmevona atsisakė, paiikda- 
mas įSuiKimu lenkams, ištikimu 
neuiiaiitetuil... • O po mėnesio 
tą ntuiraJūecą pats sulaužė, pri
imdamas iš ‘.sovietų malonės jų 
apgraužtą Vilnių su dalim te- 
niorijos. Sakysim, visai kitą

GORDON
Funeral Home and Cremation Service
Charles Štašukaifis 1729 S. Halstėd St.
FD. LE. Chicago, IL ’60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

1936 S. Manheim Rd, Westchester, Ui. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

T®L: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Pege 06058

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

1907 West 103rd Streot

Valandos pagal susitarimą.

Amerikos Lietuviu Piiiečiy Pašal
pos klubo metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 13 d., 1 vai 
popiet, Aneies Aojax saleje, 4500 S. 
laiman Avė. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svaroių reikalų aptarti.

Rožė DidzgaivxS, rast.

Bridgeporto Lietuviu Namy Savi
ninkę draugijos susirinkimas įvyks 
kovo 12 d..l vai. popiet 38U8 S. Union 
Avė. Nariai maionekite atsilankyti, 
nes yra svarbių .dalykų, reikalingų 
nutarimo. Po susirinkimo — vaišes. 
Kviečia valdyba.

Stella Kaulakis, rast.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. Net St TeL 737-5149

žemaičių Kultūros klubo eilinis na
rių susiririidmas Įvyks trpčiartipnį

I kovo 16 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak saiėje, 4500 S. l'alman Avenue. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti, Bus ir vaišes, t

Rožė Didžgalvis, rast.

contact leaser*,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES II 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

MM WEST 63rd STREET 

Valandos; antrai 1—6 popiai 
ketvirtai 5—7 vai vak 

Ofiao telefonas: 776-28K, 
teoteacljoa tetei: 44I-U4S

Prostatos, inkstų ir žla-pnmr 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33716

TeL (813) 321-4208

VINCĄ ŽEMAITĮ 
PRISIMINUS

(Atkelta iš 4 psL)
reikalais... Tuomet kai apie tą 
paliktą Reicho įtakai juostą ži
nojo diplomatai ir kai kurie pri
vatūs asmenys Kaune,. be to, 
slaptą susitarimą su vokiečiais 
dėl tos juostos, pats Stalinas 
su Molotovu išplepėjo mūsų de
legacijai- 1939 m. spalio mėn. 
Maskvoje, pasirašant Vilniaus 
Lietuvai grąžinimo protokolą. ,

Ar tai lietuvių tautos geopo
litinė padėtis, ar strategijos su
metimai, ar prūsų lietuvių krau-

ica

?

=RK KAUSTYMAI

MOVING
Geidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimam Master Chars* 

ir VISA korteles.
JL.ŽERENAS. TeL 925-8061

Apdraustas porkraustymae 

H įvairly atstuay.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arte 3765996

SOPHIE BARČUS
RADIJO IE.MOS VALANDOS

šetairiimiaii Ir sekmalianiaia

SMiėa W0PA - 1490 AM 
trualiuujamM ii mūšy atudijm 

. Marqwtt* Parte.

Vedė|a — Aldona Deukw

Tetoj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 60829

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDŽIONYTt

Kaadien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8 JO tbL vakaro. 

Viaoa laidoa ii WCEV rtotiaa. 
banga 1450 AM.

St Petersburg. Fla_ 12:30 vaL p.p 
ii WTIS rtotiea, 1110 AM bangi 

26« W. 71rt Street

Chicago, HBnots 60629 
TeM. 778-5374

lemų vokiečių-rusų karui būtų 
turėjusi toji aplinkybė, jei vo-i 
kiečiai savo Bafbarossos karo' 
zygl Wt<l pradėję ne nuo Klai- 
peaos-ErcKurių, bet hūo Brėslau. 
jos-Moiodečinos (Lietuvoje).

Visa tai vaizdžiai parodo, kad 
lietuvių laūta nėšuvaidino jai 
skirto vaidmens — būti derybų 
ir dalykų partneriu, pasiliktefha

so pasekmės: žfeiiribš ^Sovietų ^es v. . t
Xmaskdhu) Ir oktiįjacfjos. fon^urso darbal ^tl’ekįmi. j mokytojai D. Bdaišyte 
su šimtais tūkštėnčių Lietuvos' kyktoj’e.vasano J6. a- pfeimJos| ir L. Juozapavičius — aukštes- 
■pfi iečių dėportūd'tų ‘j Sibiro kon
centracijos stovyklas, lir ten su 
Lietuvos kalėjimuose ir vokie
čių krematdnjose žuvusių, be-* 
prasmis sužlugdymas lietuvių j 
tautos karinių pajėgų, valšty-! 
bės suvereniteto ir Mažosios Lie. 1 
tūvos praradimas, su tautai ne-j 
įkainuojamais dvasiniais ir me
džiaginiais nuofolias. Jei Sme
tona po 17 d. gruodžio pervers
mo, išvaldęs keletą metų, kaip į 
buvo davęs priesaiką — būtų at-

JULIAUS ŠIRKOS VADOVAUJAMOS
MOKYKLOS MOKINIŲ DARBAI

6EVtNtasIš “Pirmųjų
ŽINGSNIŲ” KONKURSAS

Skelbiariie IX kasmetinį laik
raštėlio konkursą.' Jame daly
vauja: 5 ir 6; 7 ir 8 aukštešnio- į 
sios mokyklos klasė. 4, 5 ir 6} 

skyrius.!

kurio pavardė po tokia kopija 
parašyta, bet ir mokyklai.

Konkursinė medžiaga bus 
skelbiama paskutiniuose dvie
juose “PŽ” numeriuose. Komisi
jas -sudaro: air. J. širka, nio- 
nyrojos D. Puodžiūniemė ir S. 
xve±elycė — pradinės mok.; dir.

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

bus įteiktos tradicinėje Pavasa
rio šventėje, gegužės 23 d.

Pradinės mokyklos mokiniai | , 
rašo 'rašinį, ne trumpesnį, kaip 
vieno ir pusės puslapio; eilėraš
tį, ne trumpesnį, kaip 3-jų pos
melių; piešia 4 piešinius laikraš
tėlio iliustracijoms. Piešiniai tu-i 
ri būti atlikti namie, bet visas | 
rašymas atliekamas mokykloj'e. j. 
Iš tiamų 'atneštų rašinių nepri
imsime.

Aukštesniosios mokyklos mo- 
StatęsŲ demokratinę santvarką, kiniai rašo rašinį, ne trumpesnį, 
šiaiįlient; jis visų būtų garbina- kaip 2 pilnf^ūsiapiai; eilėrašti, 
mas kaip lietuvių tautos did-> ne tnjmpeshi,:kaip .3-jų--posme' 
vyris.

niajai.
Temos: pavasaris, Velykos,: 

.vionnos diena, vasara ir 1.1. Ga
li būti laisvos, paties mokinio 
. agaivotos ar pasirinktos temos, 
rageidaujame laisvos kūrybos, o 
.ie kokio fėportąžo. Visi eilė- 

j laščiai ir lašiniai gali būti ilges- 
I ai už nustatytuosius, bet ne per

ligi, nes paskui netelpa į laik-‘ 
raštelį, kurio tegalime spaus
dinti 32 puslapius. Sėkmės! *

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Vasario -16. yra svarbi šventė ’ 
iefuviu tautai. Ta dieną šven- t 

vyris. į lių ir 2 piešiųiuą, tinkamus-.laik- Lietuvos- nepriklaūsomy- |
Ir čia tenka' •šutikti 'šu inž.i raštelio' viršeliams '(priekiniam I šventę. Visi lietuviai visuo- j 

Jorio Aūguštaičio nuomone, kadi ir užpakaliniam) — atitinkamo i 
Sme'.ona, užgniaužęs tautos lais- dydžio. Rašiniai bus .atlikti mc-i 
vę spręsti savo reikalus, ją pa- kykloje, piešinius turi nupiešti,

i žeminęs, ir tik jis su keliais nu-j rtairiie.. Iš namų atneštų rašinių 
sipolitikavusiais kariuomenės va-ir eilėraščių nepriimsime ir ne- 
dais, bet ne lietuvių tauta, yra I vertinsime.

į Visi eilėraščiai ir rašiniai turi 
’ būti pačių mokinių šūalvotL- 

Praėjusiuose konkursuose pasi-

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORAIiOK, 

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
. ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kairiomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORAllONj

40 East 49th Street (Corner of Madišon Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
TeL: (212) 758-1150, 758-1151

s

I

Laikraščių. Tai ittėleistinas ‘feiš- 
tiys, dhfąš gėdą ne tik mokiniui,

atsakomingi už ano meto įvykius 
ir tautai skaudžias, nelaimingas 
pasekmes.

Pastaba. Kaip matome, daug

_e laisvuose kraštuose ją šven
čia.

Vieną popietę, 12:30 vai. šeš- 
.adienį, 1918 m. vasario 16 d. dr. 
jonas Basanavičius paskaitė pa- 
.uostą Lietuvos Nepriklausomy
bės aktą. Tą aktą pasirašė dvi
dešimt žymių Lietuvos žmonių 
ir Taip pat dr. J. Basanavičius. 
Tuo įdėtu Liėftivą btivo okupa- 
vę vokyčiai. Jiems nepatiko ak
tas ir jie konfiskavo laikraštį 
’Lietuvos Aidas”, nes jis buvo 
paskelbęs tą aktą. Naktį posė
džio nariai slaptai vėl išspaus
dino laikraštį ir išsiuntinėjo į 
vūsas provincijas. Netrukus po 
.o vokiečiai pralaimėjo karą, o 
Lietuva pradėjo tvarkytis pati.

Nors Lietuva neilgai buvo nė-

i
kas neaiškaus, slapto šioje taip
lemtingoje lietuvių tautai bylo
je yra išėję viešumon, bet iki priklausoma, bet mes tebešvent- 

| šiol vienas svarbus dalykas nė-j čiame jos nepriklausomybės 
šventę kiekvieną vasario 16 die
ną. ■ i ■

šiol vienas svarbus dalykas nė 
' ra paaiškėjęs: kieno parėdymu

(ar protekcija) prokomunistas 
V. Vitkauskas buvo išimtas iš 
inspekcijos, pakeltas Į genero
lus nieko nebaigęs!), paskirtas 
I-fnds apygardos vadu ir vėliau 
vyr. Kariuomenės Vadu? Tas 
buvo Raštikio-Musteikio laikais. 
Po trisdešimties, mėtų, kol dar 
gyvi, privalėtų visuomenei tai 
paaiškinti, kitaip jie vieni gali 
likti pakaltintais.

(Pabaiga)

Dainius Brazaitis, VI sk.
Iš Pirmųjų Žingsnių

— New Yorko kon^resnianas 
James H. Schouer tvirtina, kad 
ponios A. Burford atsistatydini
mas 
nori

nieko nereiškia. Kongresas 
ištirti visos įstaigos veiklą.

• Duonos nckepęs, jos kvapo 
neieškok.

•OME CHICAGO MOTOR CUTS 'TIPS OH

WRESsMy^m^

SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo įstaiga 
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 

Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
g

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 Siuth 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aiksres automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

Apple Valley, Mimu 55124 
So. Boston, A4ass. 02127 
Bridgeport, ‘CoHru D6G10 
Chicago, fll. 6062$ 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806
Grand RapkL% Mich. 49505 

Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Miami Beach, FL 33139 
Montebello. CA 90640 
New Haven, Conn, 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 10003 
New York, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbury. Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

72 County Road No. 42 
393 Mfest Broadway 
1880 Sea view 
2501 
6089 
l«07 jfeeineke 
154} Plainfield Ave. NE 
112 Main St.
1082 Springfield Ave. 
1839 Park St.
241 Fourth Street 
1352 Washington Avė. 
1800 W. Beverly Blvd. 
1329 Boulevard 
698 
45 I 
US 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 took Street 
iH Millbury Street 
309 W. Federal Street

Weft 69 Street 
Strte Read

■nford Avė.
:ond Avė.

612-432-3939 
6,17-268-8764 
203-367-28OJ 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

616-361-5960 
201-342-9110 

374-6446 
203-232-6600 

FO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-0884 

LO 2-1446 
, 373-8783 
AL 4-5456 
CH 3-2583 
PO 3-4818 
GL 5-9586 
HU 1-2750 

756-1668 
SW 8-2868 

Rl 3-0440

1-1028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

i

VAS AlTIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Naiijiepai, Chicago, TIL -—Sat-Monday, March 12-14, 19

LF YOU 1LWN* AT TH®

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



"f Brighton Parku,-rašo:
t “

RLB-nės Tarybos atstovų suvažiavimas, įvykęs 
1982 m., kreipėsi į visus šios RLB-nės narius ir visus 
jos tikslų rėmėjus, prašydamas paremti fondą, skirtą 
plačiau plėsti jos veiklai. RLB-nės tikslas — remti 
mūsų laisvinimo veiksnius, o kartu su jais būti nuo
latinėje sargyboje, kad dar energingiau skelbtų pa
vergtos Lietuvos bylą ir primintų laisvajam pasauliui 
kaip okupantas ten bet koki laisvės ir tautinį pasi
reiškimą kalėjimais ir psichiatrinėmis ligoninėmis 
žiauriai užgniaužia.

Tad, RLB-nės Tarybos atstovai kreipėsi su nuo
širdžiu prašymu paremti minėtą fondą, paaukojant 
bent šimtinę dolerių.

Džiugu, kad jau dalis narių ir grupė prijaučian
čiųjų šį atšaukimą išgirdo ir atskubėjo su $100 auka.

Todėl mes drįstame priminti, o kartu ir prašyti 
•Jų, kurie dėl kokių nors priežasčių šio fondo nėra 
parėmę, kad ilgai nelaukus jį paremtų, nes yra daug 
didelės svarbos atliktinų reikalų.

Tarybos atstovų suvažiavimas nutarė visus tuos 
aukotojus atžymėti, prisegant jiems prie krūtinės 
simbolinį ženklelį. Jie bus išskirtinai pagerbti 1983 m. 
balandžio mėn. 9 d., 7 vai. vak., Vyčių salėje, su- 

: ruoštos vakarienės metu.
Dar kartą prašome ilgai nedelsiant paskubėti 

per savo apylinkhj valdybos narius, minėtą fondą 
paremti.

j ienų 69 metų sukakties minė
jimo bankete, siunčiame kuklią 
dovanėlę — $10”.

Dėkui.
Domes Adomaitis ir Pranas 

Adomaitis, iš Marquette Pa. ko, i 
i įteikė Naujienų banke'o metu '
i po $29 d*enrxš<io Nauji.nų pa
ramai. Ačiū abiem.

— £LA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, kovo 12 <L, 12 vai., Chicago 
Savings bendrovės patalpose, 
6291 S. Western Ave. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. Bus 
kavutė. Valdyba

išmokėję jau 89 stipendijas rei-
—J. Andriaus sudarytą Lietu-j kalingiems pagalbos studentams 

vos žemėlapį ir išleistą Devenių | finansiniai paremti.- Komisija 
Kultūrinio l'ondo, galima įsigyti Į susidaro sekančiai: pirmininkas 
siunčiant užsakymus šiuo adre-; Vyto Shukis, nariai — Julius R. 
su: 1).venių Kultūrinis Fondas, Į Kuzas, Etano (irainont, Juozas 
P.O. Box 10782, St. Petersburg,' 
FL 33733. Kaina -$6 d- 65c per- 
sii’-itimo išlaidoms padengti.

— R. LB-nės Marquette Pa-r- 
ko apylinkės metinis narių susi
rinkimas įvyks 1983 m. kovo 
mėn. 20 d., sekmadienį, 11 vai. 
30 inin. ryto, parapijos salėje. 
Bus pranešimai ir valdybos rin
kimai. Visus narius prašome da-L 
Ivvauti. Valdyba

— Ispanija .prailgins kraš'o į 
sutartį su JAV. kuri baigiasi ge- 
gūžės mėn. 21 d. Amerikieė-ų 
karinės bazės liks ir toliau.

-a- Kinija pakvietė Taivano' 
sportininkus kartu treniruotis i 

jos olimpine sportininkų
Bacevičius ir John G. Evans, Jr.

Visi studentai, suinteresuoti < su 
šiai paramai gauti, gali kreiptis grupe, 
dėl anketų ' j Bruno Gramont, 
6610 South Fairfield'Ave., Chi
cago, IL 60629, ar į Juozą Bace- nistras Sergei Pavlov paskirtas\ 
vičių, 6529 So. Kidzie Avė., Chi- j ambasadorium į Mongoliją, 
cago, IL 60629. Telefonai: 778-. Andropovui nepatiko

• pomėgis ištaigingai gyventi.

— Buvęs Sovietų sporto mi-

RLB-nės Fondo globėjai

* 7835 arba 778-2233.
’. Užpildytos anketos turi būti

< j grąžintos iki š. m. balandžio 
į mėn. 15 dienos, s

Stipendijos komisija

— Leš.k Valensa kasdien eina 
į Valentynovičienės teismą ir

jo <?igą.

NmmI. twfti — Pardavime! 
UAL EST ATI FOR SALI

Namai, lemi — ParAavim^ 
RIAL 1STAT1 FOR IAL1

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMW , 
2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS. j 

DEL VISŲ INFORMACLRT KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTE 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

MUZIKA. VYNAS IR... 
MOTERYS! KUR?

linkiu Naujienoms bei visiems 
naujieniečiams daug sėkmės ir 
ištvermės lietuviškoje vJkloje. 
Siunčiu 20 dol. Naujienoms pa
remti”.

Helena Buchinskas, iš Mar
quette Parko, Chięagojc, rašo: 
‘‘Sveikinu Naujienas, mininčias Į 
savo 69 metų darbo sukaktį, ir 

------- —A L ------

Dėkojame už puikius linkėji
mus ir atsiųsią paramą.

Magdalena ir Pranas šulai, iš

} — Istorikąs dr. A. Budreckis, 
Aplankysime Austriją, Veng-j jĄy lb visuomeninių reikalų 

riją, Jugoslaviją ir Italiją. Ke- komisijos pirmininkas, kalbės 
lionė truks 17 dienų. Iš Chicat-. “Aušros” 100 metų paminėjime, 

įskaitant viešbu- kurį ruošiaTcorp. Neo-Lithuania 
vakarienę,: jr Amerikos Lietuvių Tautinė 

rugsėjo j Sąjunga š.m. kovo mėn. 20 d.
. 3 vaL popiet Lietuvių Tauti

niuose Namuose. Visuomenė 
^kviečiama gausiai dalyvauti, 
i Įėjimas laisvas, aukos nebus 

renkamos.

gos ir atgal
pusryčius ir

Išskrendamc
d. Informacijai telef.

(312) 778-2023
Po 4:30 vai. po pietų.

čius, 
$1,695. 
18

SUDARYTA KOMISIJA
STIPENDIJOMS SKIRTI

' Lietuvių Prekybos Rūmų sti
pendijos bus skiriamos gabes
niems lietuvių kilmės studen
tams pagal jų kvalifikacijas, i

Šiais metais yra numatyti 
pagal sąmatą skirti penkias ar 

z a • - i • • -« rvA/A i

llganieus pątjrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu įsmigą.

American Trave! Service Bureau
¥727 S- Wsst»rn Ave^ Chicago, ID- 60643

Telef. 312 238-5-787
s N&notnzui patanurlmas užsukent lėktuvų, traukiutų. laivu, kelio 

nlg (crulsei), fteibuCtu ir automobilių nuomavimo rezertaaias; .Parduodi- 
ais kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus k.ažtus;.t. ... _ .
Sudarome Iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir takiame infer- sesias stipendijas po 1,000 do- 
sacijw visata kelionių reikalaia - lenriu, mokslo išlaidoms pa-

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik ,eixu> reservuon *letaj-- , „„A 
Ir anksto — prieš 45-60 dienų. • t ; (lennr’-

Lietuvių Pi ekv bos Rūmai v ra

— Australijoj buvo paskelbta 
Tautos gedulo diena. Miškų 
gaisruose žuvo daugiau kaip 70 

| žmonių, 8,000 liko be namų, 
nuostoliai siekia 500 ■milijonų 

dolerių. " • •

— Danija atšauks savo prita* 
rimą Europos Bendruomenės 
kraštų praėjusiais metais pra
dėtoms prekybos sankcijoms 
prieš Sovietų Sąjungą dėl Len
kijos įvykių.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai). < , 

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, II. 60608

e
H am 
kalba, atsižvelgdamas ir Į kitų 
mintis.

Norėdamas pažinti žmogų — 
paprašyk paskolos, nors ji tau 
ir nebūtų reikalinga. Greičiau
sia- sulauksi netikėtinumo.

Kvailas kalba apie tai, kas 
ateina galvą, išmintingas

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.
Pavlovo 5 į- 4 medinis Brighton Parke, arti 

mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola. . j

_'___ :
MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri- 

-n:s šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St. 
Tel.: 436-7878

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

--------------------------- t
® Gerai turėti draugą, kuriuo- j 

mi gali pasitikėti, bet dar ge-j 
riau turėti draugą, kuris tavimi 
pasitiki. Į Rūkyti karpiai (chubs), sturys
-------------------------------------- - (sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
\ i--------------------------------- bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGŲ-.

1 —___ RIAL Tel. 337-0263 . / j

BEN’S SHRIMP HOUSE
1049 W. North Ave.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TMTS NOTHINGS

C 1982 Dorsey Laboratories. Division of 
Sandoz.-Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS .

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tek 585-6624

SS

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
-nusibastymai

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. ‘Kedzie Ave.
(312) 776-8700

ELEKTROS {RENGIMAI 
' PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto I«WIma 
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžinlngak 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talmah Avė.
To). 927-3559

DIM E S i O
62-86 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeMlio 
Liability apdraudimas pomini»< 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITI! 

4*45 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talmcm Avenue

^Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17L

Laikrodžiai tr hrugenyMa 
Pardavimas tr Taisymą* 
2646 Wast C*th StMt 
Tai. REpuMIc 7-1941
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Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus

P, N EDAS, 4059 Ąrchęr Avenue, 
Chicago/Jll. W632. TeLYĄ 7-5V&0

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenė? veikėjo ii rašytojo atximinimua.

Dr, A- Gumctį — MINTYS IR DARBAI, 259 psl„ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ii 
ruairūpinimą_ _

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

Minkštais viršeliais, tik

Drt A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderj, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peraiuntimo maldoma.

18.00

84.00
F3.00

S2.00

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lak«)

i Skambinti YA 7-9107

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu 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 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gal! dauj 
adėtl teisininko Prano SULC 
aruošta, — teisėjo Alphonse 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Heists knyga tu legališkcmi? 
Minorui*
Knyga su formomis gauna 

ta Naujienų administracijoje,

6 — Naujienos, Chicago, pl.

}L š IMK U S - :. j
. Notary Public

Income tax service ', 
4259 S. Ma pitwood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi vertimai, giminiu i 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai- I

HOMEOWNERS POLICY
F. ZtMlfe AeeM 
ne«!6 w. m *t 
Ivar*. Pack, ta. 
40642, . 424-1654

Fare* Fre and Casu^Ty Co r5'*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

šeštad.: nuo 9 vaL r. Iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, BĮ 60629
■ ■ I , ■

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzla Ava. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR Dar rį. 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATĮ “NAUJIENOS"
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