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Kardincflas John Cody mirė 
sekmadienio rytą nuo šir
dies priepuolio. Jis bus pa
šarvotas Šv. Vardo katedroj.

iPeninsulaH

— Britu karo laivai koncent
ruojasi prie Pietų Georgia salos, 
kad iš ten galėtų organizuotai 
pulti argent inicčius Falkland 
salose.

MIRĖ BUVĘS NATIONAL 
GEOGRAPHIC ŽURNALO 

REDAKTORIUS

PRASIDĖJO NERAMUMAI 
GAZOS SRITYJE

RAFA, Gaza.— Izraelio gink 
uoloms pajėgoms pasitraukus ii

— Salvadoro kariuomenės 
vadovybė paneigė žinias, kad 
kariai nužudė 48 nekiltus ci
vilius.

— Britai paskelbė, kad jų'ka
ro' laivai bus prie Falkland salų 
ketvirtadienio rytą. Britai pata
ria argentiniečiams atšaukti vi
sus savo laivus ir lėktuvus iš 
salų.

— Argentinos peronistai pa
keitė politiką ir nutarė remti 
generolų' nutarimą veržtis į 
Falkland salas.

Kardinolui Ccįdy mirus, mini
ma visa eilė dvasiškių^ kurie ga
lėtų būti paskirti Chicagos arki- 
diecešijos valdytojais. Mįhirna 
visa eilė įtakingų, gabių ir gerų 
admnistratorių, bet tiktai popie
žius galės išrinkti patį tinka
miausią šiai didelei arkidiecezi- 
jai valdyti. Chicagoje yra 450 
parapijų, kalbančių įvairiomis 
kalbomis. Parapijoms priklau
sančių katalikų yra pustrečio 
milijono. Chicagdje katalikai tu
ri didelius turtus, kuriuos reikia 
mokėti administruoti.

Be visos eilės gabių dvasiškių, 
minimas ir lietuvis arkivysku
pas Povilas Marcinkus, dabarti
niu mietu turįs labai įtakingą 
administracinę vietą. Pradėjo jis 
rūpintis užsienin važiavusio po
piežiaus asmenine apsauga, o

Gen. Jaruzelskis pareiškė, kad 
Solidarumo unija ir jos organi
zuojami streikai labiau išardė 
lenku ūki. Jeigu ne tie streikai, 
tai šiandien Lenkija nebūtų tu
rėjusi tokių didelių ekonominių 
sunkumų. ,

Įdomu, kad Jaruzelskio kalba, 
pasakyta Lenkijos komunis
tams. buvo gerokai išcenzūruo
ta. Televizija ne viską paskelbė, 
ką jis komunistams pasakojo. 
Savo laiku jis pasmerkė komu
nistų partijos nariū pasiimtas

— Kentucky policija suėnąė 
žmogų, įtariamą nušovimu teis
mo liudininkės ir trijų televizi
jos bendrovės tarnautojų New 
Yorke.

Pasikėsinimo prieš prezi
dento R. Rcagano gyvybę 

byla pradedama šiandien.

JARUZELSKIS TVIRTINA, KAD LEN
KAI TURĖS VARGTI 8 METUS

TEBEK ALTIN A GIEREKĄ IR SOLIDARUMO UNIJĄ, 
SUKĖLUSIĄ GANA DAUG STREIKŲ.

privilegijas. Darbininkai negau
davo mėsos ir riebalų, bei ko
munistų šeimos gaudavo. Gali
mas daiktas, kad pats Jaruzels
kis išbraukė iš savo kalbos kai 
kurias vietas.

Komunistų partijos nariai pra
deda atsigauti, nors tuo tarpu 
dar nežinia, ar jie pajėgs patai
syti savo vardą lenkų darbinin
kų tarpe. Ypatingų privilegijų 
turėjo laivų dirbtuvėse dirbusie
ji rusai ir kdmunistai.

SEKMADIENIO RYTĄ KARD. CODY 
MIRĖ SAVO NAMUOSE

ATLEIDO NUSIKALTIMUS VISIEMS JĮ PERSEKIOJUSIEMS, 
v BET BUVO ĮSITIKINĘS, KAD DIEVAS JIEMS NEATLEIS 

’ CHICAGO, Ill. — Praeitą sek- dabartiniu metu jis tvarko visus 
madienį, balandžio 25 d. rytą, 
kardinolas John Cody rastas ne
gyvas savo' lovoje. Matyt, kad. 
bemiegant jį ištiko širdies prie
puolis, nuo kurio jis ir. mirė. 
Tuojau buvo pašaukti keli gydy
tojai, ; širdies ligų specialistai, 
bei jiems nepavyko kardinolo 
ątgąfvmti. .

Atrodo, kad kardinolas nujau
tė artėjančią mirtį. Jis parašė 
ilgą laišką tiems, kurie jį perse
kiojo, traukė teisman dėl netiks
laus bažnytinių pinigų atsiskai
tymo.' Prokuratūra norėjų nu
statyti, ar kardinilas peperleido 
poniai Wilson stambios pinigų 
sumos dideliam daugiaąukšeiui 
namui įsigyti. Prokuratūra ži
no, kad. kardinolas turėjo teisę 
tokią sumą duoti, bet tuo atve
ju kardinolas turėjęs sumokėti 
.valstybės mokesčius;-..X ; _• •- - - - • - ~ * i _' ■* ■

ryti-bet kokį sprendimą.; Proku
ratūra; nenorės - ’škelbtT . jokio 
sprendimo laidcluyių, metu. 
Teismas .'palauks; kol velionis 
bus ^palaidotas,?. , o vėliau visą 
bylą' apsvarstys' ir sprendimą 
paskelbs. ? '; ?

• Velionis bus pašarvotas šv. 
yafdė kajedręrje;' ' . ; r*
r'’*• ?''

•Minimas arkivyskupo Povilo 
X . Marcinkaus vardas -/

— Argentinos prezidentas L. 
Galtieri rengiasi skelbti karą 
Britanijai už narlaivio paskan
dinimą. Britai sulaužė pasitari
mu laisvkles. *7

KAIRĄS, Egiptas. — Izraelio 
karidoraenės i vadovybė -sekma
dienį atšaukė r’yi§ns savo karius Į 
iš Sinajaus. Izraelio kariai nu-] 
leido savo, vėliavas visose Siti a-} 
jaus .-vietose <ir lėktuvais ■ traukė ( 
į šiaurę. • Labiausiai izraelitams 
rūpėjo išvežti visus “nacionalis- l 
tūs’f,.kurie buvo’ įsistiprinę, ir ■ 
nenorėjų trauktis. '• I

Egipto mili tarinė policija bu
vo pasiruošusį suvaldyti likti- . 
sius nacionalistus,, bet -įų pastan
gos- nebuvo reikalingos, nes pas
kutinę A---— __
pavyko iš ūkių ir 
srityje visus užsilikusius išvežti. 
Jiems įsakyta kraustvtis iš Sina
jaus, jeigu nendri būti didelių 
neramumų provokatoriais.

Kai visas Sinajaus perdavimas 
buvo įvykdytas, Izraelio premje
ras. Beginąs telefonu pranešė 
Egipto prezidentui, kad Izraelis 
po 15 metų grąžina Egiptui vi
sas okupuotas sritis ir palinkėjo 
sėkmės.

Prez. Mubarakas atsakė, kad 
taika tarp Izraelio ir Egipto turi 
būti amžina, jokid karo ateityje 
neturėtu būti.

PRIPLAUKĖ PRIE GRYTVIKEN 
PENKI BRITŲ KARO LAIVAI 

PO DVIEJŲ VALANDŲ SUSIŠAUDYMO, ARGENTINIEČIAT 
IŠKĖLĖ BALTA VĖLIAVA IR PASIDAVĖ

didelių nemalonumų, todėl jis 
nbrėjęs, kad.pats teismas reikalą 
išaiškintų. / • .

•j ~~ T*' ' < * • .

Teismas spręs šiomis dienomis

. Kai Imamajam mirus, labai 
dažnai bylos nu traukiamos. Bu
vo m anyta, kad ir kardinolo Co
dy'hjila bus nutraukta. Betpro-

PRASIDĖJO NERIMAS 
ARABŲ VALSTYBĖSE

BEIRUTAS, Libanas.— Izrae
lio kariams atidavus Sinajaus 
pusiasalį Egiptui, arabu tarpe 
prasidėjo nerimas. Arabams 
reikia išspręsti kitas problemas, 
iškylančias iš Egipto ir Izraelio 
laikos.

KALENDORĖLIS
'Balandžio 27: Petras Kani.. 

Zita, Aušra, Norvaiša, Gervė, 
Kutrūnas, Baukė.

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:44.

LONDONAS, Anglija. — Sek
madienio rytą penki britų kam 
laivai priartėjo prie rytinės 
Pietų Georgia salo's, apšaudė 
Grytviken uostą, iškėlė mari
nus, dvi valandas pasišaudė, o 
saloje buvę argentinieičai iškėlė 
baltą vėliavą ii- pasidavė nelais
vėn, pranešė britų gynybos mi- 
nisteris Jęhn Nott.

Kartu su gynybos minister)u 
stovėjo ir premjerė Margaret 
Tbatclier, kuri pasidžiaugė gy
nybos ministerio pranešimu apie 
Pietų Georgia salos atėmimą iš 
argentiniečių ir pasveikino bri
tų ginkluotas p: jėgas, išlaisvinu
sias britą salą, kurią argentinic- 
čiai pagrobė balandžio 3 dierę.

Papildomas pranešimas sakė, 
kad du britų helikopteriai salų 
vandenyse apšaudė iškilusį Ar
gentinos narlaivį. Britų malūn
sparniai, vežę į salą britus mari
nus, pastebėjo Argentinos nar- 
Jaivį ihjį apšaudė,/.- ; -. „ _

Britii. .marinams -nusileidus, 
prasidėjo susišaudymas, kuris 
tęsėsi-porą valandų. Argentinie- 
čiai iškėlė baltą vėliavą ir pasi
davė nelaisvėn. Nuginkludia 
apie šimtas Argentinos karių, 
pasiruošusių ginti Grytviken-apy 
linkės. Marinams padėjo britų 
karo laivai, nustatę Argentinos 
karių Centrus ir juos vykusiai 
apšaudę. .

BUENOS AlRES.^— Argenti
nos vyriausybė atidžiai seka 
britą ginkluotu pajėgų Įsiverži
mą Į .rytinę Pietų Georgia saIr, 
bet nenori skelbti, kad salą val
džiusieji argentiniečiai būtų pa
sidavę britų nelaisvėn.

Argentinoj vyriaucybė negali 
vadovautis vien britų vyriausy 
bes pranešimais. Argentinos vy
riausybės pranešimai yra kito
kie ,negų britų. Argentinos ka 
riuomenės vadovybė žino, kad 
didelė Argentinos karių daugu
ma, gynusi Pietų GeoVgia salą, 
pasitraukė į kitas salos pozicijas 
ir yra pasiryžusi tęsti kovą prieš 
bandančius įsiveržti į salą.

Argenlinos vyi iausybė skel
bia, kad britai sulaužė pasitari 
mų dėsnius. Jeigu eina pasitari
mai, tai britai neturi teisės pulti 
argentiniečių laikomą salą. Bri-

Arabai mato, kad Egiptas, 
pasirašęs taikos sutartį, laimėjo 
visą Sinajų. Arabai netikėjo, 
kad Egiptas atgaus iš Izraelio Si
najaus žemes. Izraelis pasirašė 
ir žodį ištesėjo — atidavė Sina
jų, bet ir Egiptas prižadėjo am
žina taika Izraeliui.

MIAMI, "Fla. — Praeitą penk 
tadienį nuo širdies smūgio mirė 
Melville Bell Grosvenor, buvęs 
National Geographic žurnalo il
gametis redaktorius, kelių moks
linių ekspedicijų organizatorius, 
National Geographic namų cent
ro Washingtone įsteigėjas ir 
i vairi u sumu mokslo tikslams 
gavėjas. 19f>7 m., perleidęs Na
tional Geographic bendrovės ir 
redaktoriaus pareigas savo sūnui 
Gilbertui ir išvažiavęs į Floridą.

Jojo’ senelis Alexander Gra
bam Bell buvo telefono išradė
jas. o jojo tėvas Gilbert Grosve
nor redagavo “National Geo
graphic” Society iki 1954 metų. 
Jis suorganizavo mokslininkų 
ekspedicijas į Himalają, Antark 
liką, Majų paminklus Jukatano 
pusiasalyje ir paskyrė ištisus 
žurnalo numerius šiems klausi
mams aptarti. ,

Airiai norėtų, kad Chicagos 
katalikų valdytoju būtų Cin
cinnati arkivyskupas Joseph L. 
Bernardin. Kiti mano, kad >čia j 
tiktų ir Milwaukee arkivysku- Į 
pas’ Rembert G. Węaklan<t Jis | 
yra tiktai 54 metų amžiaus. Dar • 
kiti ndrėtų Chicagoje matyti St.: 
Paul* - Minneapolio arkivyskupą » 
John R. Roach.

tai nutraukė pasitarimus irv^ek- 
madinio’ rytą puolė Argentinos 
ginkluotas jėgas, esančias Pietų 
Georgia saloje.

Argentiniečiai pripažįsta, lod 
britai sutraukė į P. Georgia sa
los vandenis galingesnes jėgas ir 
gali paimti salą, bet Argentinos 
vyriausybė ir toliau tą salą lan
kys Argentinos nuosavybe.

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų radijas praneša, kad britų 
karo laivai, malūnsparniai ir 
marinai privertė argantiniečius 
mesti ginklus ir pasiduoti n lais
vėn. Britai paėmė nelaisvėn 430 
Argentinos karių.

Britai mano, k?d Grytviken 
uc’sto vandenyse nuskendo Ar
gentinos narlaivius, r.ts toje vie
toje, kur narlaivis buvo britų 
lakūnų apšaudytas, nusileido į 
dugną, o vandens paviršiuje iš
kilo didelė aliejaus dėmė.

Argentinos kariai P. Georgia 
saloje vargu galės vesti kovą ki
tose salos victc’se, nes ten kran
tai labai s! a lūs. Vielomis jie Sie
kia 10f000 pėdų aukščio. Tų 
kalnų viršūnės ž emą ir vasarą 
yra šaltos ir apsnigtos, šiek tiek 
žemesni yra vakariniai P. Geor
gia salos krantai. Argentiniečiai 
toli nuo Grytviken uosto nega
lėjo nužygiuoti. Argentiniečiai 
nežino, kur dingo 24 britų pa
kraščių sargai, saugojusieji Pie
tų Georgia salą.

Izraelio kariuomenės vadovybė sekmadienį įsakė nukelti savo vėliavas 
Sinajaus pozicijose ir atšaukti visas savo jėgas iš Sinajaus.

St r aitą
T,’rąn£

— Varšuvos arkivyskupas J 
Glemp, prieš išvykdamas į Ro 
mą, susitiko sn generolu V. Ja 
ruzelskiu. .

VARŠUVA, Lenkija. — Prieš 
dvi savaites lenku ūkio ministe- 
ris pareiškė, kad krašto gyven
tojai turi didelius ekonominius 

diena Izraelio' kariams sunkumus, o penktadienį gene- 
uolų Jamit r°las V- Jaruzelskis pareiškė, 

kad lenkai turės panašiai vargti 
dar aštuonerius metus.

Be.to, daugelio yra minimas 
San a’Francisco arkivyskupas 
John R. Quinn. Yra ir tokių, ku- 

' rię- norėtų, kad būtų-, paskirtas 
ir Aliaskos arkivyskupas Fran- 

• eis-T. Hurley ir Mar keli. Kiek- 
■ vunas įų norėtu valdyti Chica- 
; -gę,.-ne^įi yra“!'pafi -turtingjair- 

šioji arkivyskupija.

Tbc Uihuacmn 
MAM UfewuM Nmi Fi*UAla( C*. Im.

1739 So. H»Uted Street, Chicago, 11L 60608
•HAytnarket 1*6100

Over One Million Uihuanlgn 
Jo The United Stirta įį

Dvi dienas posėdžiavo ko’mu- 
nistų partijos centro komitetas. 
Pasitarimai buvo oaskirti labai 
sunkiems lenkų ūkio reikalams. 
Centro komitetas apskaičiavo, 
kad lenkams teks pabadauti ir 
susispausti bent aštuonerius me
tus. Gen. Jaruzelskis baigė pasi
tarimus gana ilaa kalba. Jis pa
lietė nraeiti ir dabartį. Jis aiškiai 
pasakė, kad komunistų partijos I Sinajaus, tuojau prasidėjo 
sskrettfrius Edvardas Gierekas 
padarė labai didelę klaidą. Jis 
viską pirko Vakaruose, jam rei
kėjo ar nereikėjo. Padarė labai 
daug skolų. Bet jis pabrėžė, kad 
krašto ūkiui dar labiau pakenkė 
pačių lenkų streikai.

Jaruzelskis kaltę verčia
Solidarumui

Dabar arabai nori priimti 
Egiptą.atgal į Arabų Lygą, bet 
jie nežino?, kokia būtų Egipto 
pozicija, jeigu būtų paskelbtas 
karas Izraeliui. Sirija, Libija, 
Saudi Arabiją nenori, pripažinti 
I>raelio~ir-n4n<>ri-f>ripažinti Iz
raelio taikos. Dalis arabų vals
tybių nekreipia dėmesio į Egip
to laikę su Izraeliu, bet Sirija ir 
Libija tam griežtai priešinasi.

ramumai visoje Gazos srityje.
Egipto prezidentas Sadatas, 

norėdamas galimai greičiau 
baigti nesus’pratimus, visą Ga- 
zefc sritį atidavė palestiniečiams, 
kad Egiptas neturėtų su jais jo
kiu neramumu. Gaza atidavė, 
bet ten būta ir egiptiečių, nieko 
bendro nenorėjusių turėti su pa
lestiniečiais. Egiptiečiai-daugiau- 
sia buvo Rafa srityje, o palesti
niečiai toliau į šiaurės rytus. 
Dabar palestiniečiai nori brautis 
j Rafos pietinę pusę.

Kad neprasidėtų kovds tarp 
egiptiečių ir palestiniečių, teko 
pastatyti viduryje Rafos spyg
liuotų vielų tvoras. ,
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LIET. BENDRUOMENĖS RINKLMA 
lik okupanto draugai ir simpatikai 

dalyvaus rinkimuose
viršum asmenų. Tai didesnis 
balsuotojų skaičius negu visų 
kitų rinkimus praktikuojančių 
lietuviškų organizacijų kartu 
sudėjus, šiais metais tikimasi 
nemažesnio entuziazmo.

Bendiuomeninių rinkimų boi- 
kotavimas teliudija du daly
kus: norą pakenkti ir baimę 
pralaimėti. Lygiai dėl tų pačių 
motyvų Salvadoro rinkimus 
boikotavo komunistai ir pasta
roj ų suvilioti kairieji.

Baisiausiai trokšdami val
džios, jie vis dėlto suprato, jog 
nėra tų, kurie trokštų būti jų 
valdomais. Tada belieka viena 
išeitis: į balsuojančius šaudyti. 
Arba, mūsų atvežu, ant jų gai
vu mėtvti dumblą. Bet — ar 
ta: ne tautinių musmirių ke
liais? M.Dr.

Žmogui kažkaip yra Įgimtas 
noras dideliais žygdarbiais spin-r 
dėti, savo drąsa visus stebinti,| 
savo planais visur ik pirmauti ir j 
pirmauti. Mums, lietuviams, šit 
ypatybė toli gražu nėra svetima.;

Mūsų protėviai kovėsi su išo
rės ir vidaus priešais, pagaliau 
kovėsi tarp savęs ligi visai su
nyko ir buvo pavergti.

Bet ir vėliau, kovos narso ap
imti, kovėsi kaimas su kaimu, 
arba kaimynas su kaimynu byli- 
i:ė]osi ligi abudu išeidavo uba
gais. O tarpusavio kautynėms 
priežasčių, nors ir beverčių, vi
sada yra daugybė. Ir man vieną 
kartą teko tekias kautynes ste- : 
beta. Buvau dar visai mažas, nė 
i mokyklą dar nėjau. Tėvai va- j 
žiavo į kaimyninę parapiją, ro
dos, Į Ražancavos atlaidus, na. 
ir mane nūs vežė.

R. LB-nės Marquette Parko apylinkės 1982 įlietų vaidybą. Sėdi iš kairės: EI. Mickus, 
Ant. Gustaf, pirm. Ig. Petrauskas, Stef. Katilėnienė, J. Krivenas. Stovi: J. Bagdžius, 
Pr. Adomaitis, Jasiūnienė ir V. Kožica. (Foto C. Genutis)

mokinių, neveiks ir 
mokyklos. Tai is 

studentai ir Litua-

Žmonių daugybė, bažnytėlė 
maža, stovėjom ant šventoriaus. 
Vienas kunigas pamokslą sakė 
bažnyčioj, kitas lauke. Viskas 
baro labai puiku, bet pamal
doms baigiantis kažkas už šven
toriaus tvoros pradėjo perdaug 
gardai -kalbėti, grupuotis, 'bartis.

Tėtė'-paragino mus eiti arėjau 
arklių: Sako, dar arklius pabai
dys, ką -tu su durniais. -Vos pa- 

.siėkėrrl arklius, vienas tvirtas, 
žaliūkas vymis pralėkė pro mus 
kuoRi mosikuodamas ir baisiai 
šaukdamas: “Palauk tu, rupūže! 
Kaip aš tau duosiu, tai tu mot- 

■ kos . pienu atsirūgs?'’, ir šokinė
damas per dyselius. kažką nusi
vijo aplink šventorių-

Tai įvyko prieš daug, daug 
metų, ir tai buvo bene paskuti
nės muštynės mūsų apylinkėje. 
Civilizacija. vis daugiau ir dau
giau darė įtakos, išmokome ra
šyt: ir ’ skaityti, kuolus pakeitė 
plunksnakočiai, tik kultūra mū
sų kažkaip dar nepasivijo. Tar
pusavio muštynės vyksta ir 
toliau.

mpatiju iš žmonių, kurie 
remia.

sau priešta- j 
organizacijas

Būtinai reikėtų jį pakelti pačiu į 
vyriausiu redaktoriumi; Ponas i 
M.Dr. baisiai pyksta ant organi
zacijų, kurios besąlyginiai re
mia ALTą, VLIKą ir BALFą, 
vadina jas diversinėmis, nežinia 
kieno įsteigtomis. Apįe^šias orga
nizacijas ir jų"įteigimą“ tiek 
daug rašyta ir kalbėta per pas
kutinius 8 metus, bet negalvo
jančiam žmogui, žinoma, niekad 
nebus aišku.

Toliau ponas M.Dr. labai 
džiaugiasi, kad prieš kelis metus 
L.B. tarybos rinkimuose balsavo 
virš 8.000 žmonių, ką jis laiko 
triuškinančiu laimėjimu, šįmet

Lituanistikos katedros steigimo 
reikalas nerealus ir neaiškus

kyli Lituanistikos katedrą, kad 
dėl neapskaiciavimo netektų iš
eivijai padaryti bereikalingų iš
laidų ir susilaukti moralinio 
smūgio.

Jei nebus 
lituanistinės 
kur atsiras
nistmės ka leduos profesoriai ? 
Šis klausimas labai ir labai opus. 
Nebent Lituanistikos katedros

1 organizatoriai yra iš anksto pra- 
! matę ir užplanavę studentus bei 
profesorius kviesti iš okupuotos 
Lietuvos? Jei taip, tai baisu ir

' pagalvoti, kad už Lituanistinės 
katedros reikalą gali būti išduo-

. ta tautinės misija: visiškai sunie- 
; kiūtos dėtos ir dedamos Lietu
vos laisvinimo pastangos ir vi
sai išeivijai, prieš jos valią, už
traukta didžiausia tautinė gėda 
ir politinė atsakomybė prieš Va
karų demokratiją ir prieš isto
riją. Yra rinito pavojaus, kad 
tokia galimybė yra, ir šio pavo
jaus ženklą skelbiu kaip ta Ro
mos žąsis...

Politiškai gudrauti okupantas 
moka ir turi patirties. Pavyz
džiui, kad ir okup. Lietuvoje: 
įsteigia kokį nors fabrikėlį ir tuo
jau, specialisto priedanga, atga
bena iš Rusijos šimtus Tiūrfiokų. 
Jie šitaip gudriai vįeda Lietuvos
kolonizaciją ir stiprina okupa- Irnkos įtakos neigiamybių alina- 
ciją. Tad okupantui lengva duoti mai, ir jaučiamės atlikę tautinę 
patarimus ir savo patikėtiniams 
kaip greičiau ir sklandžiau išei-

viją paversti okupuotos Lietu
vos kolonija. Todėl, reikia bu
dėti

w Turime Lituanistikas institu
tą, ir jis veikia; reikia tik jį stip
rinti, remti finansiškai, moraliai 
ir kelti jo mokslo lygį, kad ins
titutas pilnai patenkintų išeivi
jos kultūrinis ir švietimo reika
lavimus. Tik sustiprintas insti
tutas gali būti pajėgus parengti 
tinkamus lituanistinių mokyklų 
mokytojus, kultūros darbuoto
jus, organizacijų vadovais ir 
chorų bei tautinių šokių moky
tojus. To labiausiai išeivijai ir 
reikia — išeivijos sąlygose tau
tinei gyvybei išlaikyti. Tik dė
mesio ir paramefc Lit. Institutui!

Užuot svajoję apie tai, kas ne
įgyvendinama, pradėkime gel
bėti tai, kas dar galima išgel
bėti: skubiausiai pristabdykime 
tautinės kultūros nykimo per- 
ankstyvą procesą. Reikia nedel
siant mobilizuoti visas turimas 
kultūrines bei švietimo jėgas ir 
gelbėti lietuvybės^ šūkūis, krei
piant dėmesį į lietuvišką šeimą 
ir į jos vaikų lietuvišką auklė
jimą.

Dabar, praktiškai »lietuvybės 
išlaikymo : didžraUSŽą.? atsakomy
bę priskiriame jaunai lietuviš- 

, kai šeimai,"svetimos kultūros ap-

Principe, tautinės kultūros 
ugdymo reikalu ir tautinio kul
tūrinio prestižo požrūriu, Litua- 

^fiet 'v’iso' Li-'

kitokio dydžio išlaidas gali pa
kelti tik valstybės iždas.

Svarbiausias klausimas: iš kur 
profesoriai, g.-kur studentai?

Esamą padėtį tenka vertinti 
realiai. Daugumos išeivių vaikai, 
ypač vaikaičiai, jau nekalba lie
tuviškai, arba labai silpnai, vos- 
nevos su tėvais susikalba “virtu
vine” kalba. Retas jų skaito lie
tuvišką knygą ar laikraštį, nes

veda- 
ponas

veda-

Tipingu pavyzdžiu galėtų būti 
ir “Draugo” 1982 m. balandžio 
7 dienos numeryje atspausdin
tas vedamasis “Jūs balsuosit — 
mes šaudysim”. Po šiuo 
muoju pasirašęs tūlas 
M.Dr.

Pacituosiu pa žodžiu šio
mojo pabaigą, kur kalbama apie 
Fctuvišką kiemą ir lietuviškas 
bėdas. Cituoju:

“Iš Salv.tdoro patirties gali
ma išvesti paralelę ir į mūsų 
kiemą, štai, gegužės 8 9 ir 15-16 
d. vyks rinkimai į JAV LB ta- 
n’ba. Kad juose nedalyvaus 
asmenys. kvr‘e nuo lietuvišku 
reikalų a*’tolę ar kurie dėl vie
nokiu ar k’tokm priežasčių ne 
simuatizunte L.B. idėjai, neste
bėtina. Bc< kad rinkimus boi 
kotuo’n asmenys, kurie sakos 
esą tikri herd ruo menininkai, 
tik nrjv’lrrkiiMi dabartinės jas

tame Juk r n kirbai yra geriau- 
būdas nepatikimai valdžiai 

atsikratyti O dalyvauti tuose^ 
rinkimuose galima dvejopai: ir 
stalant kanddatus. ir balsuo
jant. De ri, kai kurie labiausiai 
nėprtenkirfieji jau kuris me-į 
ta- Šri privileriia nesinaudoja, 
o vėloj to. savinas* Bendruo
menės vardą tokioms nežinia 
k’eho divereitėras

kurios jokių 
rinkiniu nepripažįsta.

Neoa sant boikotu ir d versi- 
u. oasr *h' 1u<^e L.B tarybos 

rinkimuos buLav o 3.000, sų

Skaičiau šį “Draugo” vedamą
jį ir negalėjau atsistebėti, kaip 
labai ponas M Dr. primena aną 
keikiantį ir su kuolu apie šven
torių lakstantį vyrą. Jiedu taip 
labai panašūs savo negatyvumu. 
Jų abiejų elgesyje nėra nieko 
pozityvaus, nieko pasigėrėtino.

■Paanalizuokime. Pirmiausia 
sužinome, kad kitą mėnesį bus 
L.B. tarybos rinkimai ir tuoj pat 
pabrėžiama, kad nebalsuos visi, 
kurie nuo lietuviškų reikalų ati
tolę. ar kurie nesimpatizuoja 
L.B. idėjai.

Ne paslaptis, kad L.B. viena 
iš idėjų yra sugriauti ALTą. 
VLIKą ir BALFą. perimant vi
sas jų funkcijas. Kaip L.B. gali 
laukti
šias organizacijas 
balsuodami patys 
rautų ir šias 
griautų-

ALTas, VLIKas, BALFąs ir jų į 
rėmėjai, žinoma, nebalsuos, bet 

i dėl to tvirtinti, kad jie yra ati
tolę nuo lietuviškų reikalų, nesi
derina su jokia log:ka. Juk tos 
organizacijos jau 10 metų kaip 
sėkmingai vadovauja visam lie
tuviškam judėjimui.

Jie nehaĮsuos tik dėl to, kad 
L.B. išsigimė, pavirto frontinin
kų padaliniu, užsigeidė būti Lic- 
’uvos okupanto draugais ir pra
rado J ?v o visuotinumo bruožą.

Niekas negali drausti fronti
ninkams rinkti savo tarybos, bet 
tas Visai neliečia visų lietuviu. 
Tai vienų frontininkų reikalas. Į

Ponas M Dr. tikrai visai b“ 
•cikal švaistosi kuolu, nors ir 
labai karingai. Tc’.iau j s lyg na
L. Ii. rinkimus su Salvadoro rin
kimais ir sako, kad tik kcnvinis-
ai ir jų suvilioti kairieji n< bal 
uos. bet mėtys dumblą airi Sai

kuojančių. Tuos, kurie Kėbul
uos, ponas M.Dr. vadina tau 
inėmis musmirėmis.

Kadangi ALTas. VLIKas ir 
BALFas nebalsuos, tai pagal pd- 
io M.Dr. gaivojrnią iš itų. ka i 
siu vodavnjančių organitae jų 
vadovybėje sėdi komunistai ar 
jų suvilioti kairieji. Net k u, 
kad, be pono M.Dr., a*s rastų 
nors dar vienas žmogus kuris, 
nors ir netiesicgfai, drįstų <l*\ K. j 
Bobelį, dr. K. Šidlauską ir ponią
M. Rudis vadinti komuniste s, 
suviliotais kairiaisiais ir tautinė 
dils musmirėmis. Atndn, kad* 
{Minui Ml>r. bet koks gaivumas 
yra visai svetimas ir ncjz:ncma> 
procesas.

Jie į j is tikisi dar didesnio entuziaz
mo.

Ar tikrai 8.000 balsuotojų yra 
Į labai daug? Jeigu Amerikoje 
Į yra apie 200.000 aktyvių lietuvių, 
; tai 8.009 sudaro tik 4% viso ak
tyvių lietuvių skaičiaus, o kur 
dingo kiti 9(j/<, kodėl jie ne
balsavo?

žincina, pagal poną M.Dr., pa
aiškinti labai lengva: jie^ tauti- o j y 
nės musmirės. /

Ką sakytume, jeiguAmerikos 
prezidento rinkimuo/O balsuotų 
tik l''f ? Ar tai teijx^l 
kinanciu laimėjimu? 
būtu ženklas v.siško 
j mo.

Nors tvirtinama.

O m, tai 
nepasitikę

kad L.B. 
rinkimai yra patys deinekratiš- 

. kiaus:, bei atrodo, kad jiems da
iroms visai rimtų prieka:štų. ži- 
n ma. šįmet tikrinusiai baisuos 

. <;e <nro.
Pamėgink rm 

ir krs re. 
i i.ms epė i. ti p

• snes VISI, r 
ną M.Dr. msr , 
\ i.TKaS, B ' LF s 
mėjfei yra ati u e 
reikalų T yra y r: 

’autinės mtik

kad ALTas, VLIK 
šaknie:eini 
ir nerhiai.i s

r

a Spėti, k-s bal
iui- preš rinki
mu?.

rie pa .1 po 
kad ALTas, 
r visi jų rė- 

lietuviškų 
nekas kitas, 

''P?i ės.
e mano, 
BYLFas 
r kaltn-

e /gan zacijos, 
u L.3. pa urliid l o įtini .\ų pa- 
daHniu, neišsprendžia mū ų rū- 
pcsč’ų.

1 kck injs. kad kul’ūri mus 
’da ro s a asi ys :r nepraeis

hCM WfAVT DISEAS;

Jeigu ponas M.Dr. yra vienas 
eilinių “Draugą" redaktorių, 
jam daroma didcJę skriauda.

nislinės kate<
tuanistikos fakųUetu steigimo 
mintis galėja hįiti' sveikintina 
imigracijos' pradžoje, maždaug 
preš trisdešimt metų, kai kiek
vieno lietuvio širdis plakte plakė 
tautiniu idealizmu ir veidai jau
nyste švitėjo... Bet dabar, kada 
lituanistikos reikalo žinovai bei J 
specialistai, profesoriai, vieni į jie jau yra nepajėgūs jų įkąsti, 
jau į Anapilį iškeliavo, o kitus j Literatūrinis žo’dynas, reikalin- 
amžiaus našta prislėgė, ir dmij j gas lituanistikos studijoms, vra 
gelio išeivių tautinis idealizmas Į dar labiau jiems neįkandamas, 
prigeso, tai šaukštai jau po pie- • 
tų. Dabar būtų tik laikas džiaug- į 
tis. naudotis Lituanistikos ka-j 
tedres išaugintais lituanistikos' 
vaisiais

pareigą. Tai tik paradoksas!

JAV REORGANIZACINĖS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

L.tuanistiiūų mokyklų mokinių 
skaičius kasdien mažėja; litua
nistinės mokyklos užsidaro. Pa
vyzdžiui, Cicero lietuvių koloni-

— parengtais lituanis- j joje ilgus metus ir pavyzdingai 
i veikusi lituanistinė mokykla.

4 . ’savo laiku turėjusi virš šimte
nTokinių, laipsniškai mažėjusi, 
šįmal jau visai užsidarė. Pasige 
rėt.nai veikę skautų bei skaučių 
vienetai, seniai jau nebeveikia. 
Taip, tai yra skaudi tiesa, bet 
tai yra faktas, kuris daug sako 
ir su kuriuo tenka skaitytis. Tad 
ir sakoma, jog darant bet kokius

Jei šiandieninė išeivijos nuo- . 
laika ir situacija yra jau nepa
lanki L i t u a nistikes katedrai I 
steigti ir ją išlaikyti, tai rytojus 
yra dar nepalankesnis. Būkime 
realūs ir atviri: lietuvybė išeivi
joje silpnėja, lietuvybės šaknys 
Ižiūsta. Laikraščių bei žurnalų, 
prenumeratos kasdien mažėjaj RuJlūrinio v^ikloi ph-
išleidžiamų knygų tiražai nedi- į nus j - - - - - 
leli. Mažėja lituanistinių moki
nių skaičius ir užsidaro lituanis-1 
iinės mokyklos. Gaila, ir labai 
gaila. i>e( lai yra faktas, su ku
riuo tenka skaitytis, darant bet 
kokius kultūrinius planus dabar
čiai, o ypač, ateičiai. Būtina 
jausti realybę, (urėti realios vi- 
rijos ateičiai ir pasikliauti logi
ne išvada.

Lituanistikos katedras steigimas 
ir jo finansinis išlaikymas yra 
valstybinio pajėgumo reikalas

Vicn tik Lituanistikos kated
ros metinis iškikymas gali kai
nuoti arti milijono’ dokrių. Rei
kia apskaičiuoti pūkštąs profe
sorių algas, sliptjndijas studen
tams, nes be stipendijos rėtas 
kuris lietuviukas pasišvęs litua
nistikos xStudijom>. kada laikas 
ir jo turimi kuklus ištekliai jam 
diktuoja pirma į*į?yti profesiją 
ir užsitikrinti sau pragyvenimą. 
Na. o kur visos kitols pramatytos 
ir nepranta lytos išlaidos, kaip 
tai: reikiama literatūra, vadovė
lių parengimas, jų išleidimas ir 
taip toliau.

. ypač į ateitį, tenka gerai 
pasvarstyti.

Išeivijos kultūrinio gyvenimo 
ir švietimo reikalo faktai aiškiai 
liudija, jog išeivija jau įžengė Į 
lietuvybės regreso |>eriodą. Ten
ka pastebėti, jog šis kultūros bei 
švietimo smukimo procesas pra
sidėjo žymiai anksčiau, negu 
kad kultūrininkų buvo pramaty
ta .apskaičiuota. Žinoma, dėl 
lituanistinio švietimo ir kultūros 
silpnėjimo perankslyvo proceso 
vyksmo pati didžioji kaltė tenka 
L. Bendruomenei, kuri šioje sri 
tyje užsiangažavo, bet savo įsi
pareigojimo nevykdė, nuo jo nu- 
sigr^o ir pasuko politikos keliu. 
Žmogus sava prigimtimi yra ri 
botas: jei jis dirba vieną darbą, 
ai jis negali tuo pačiu laiku 

dirbti kito...

Na, bet teisėjo pareigas eiti, 
palikime ateities istorikui: te jis 
tars savo žodį ir atiduos kas kie
no užtarnauta.

šio rašinio tikslas — žvilgte
rėti į esamą padėtį, patikrinti 
galimybę nustatyti -išči vi j m visa
pusišką pajėgumą steigti ir'išlai-

Naujai išrinkta Centro valdy
ba pasiskirstė pareigomis ir im
sis intensyvaus darbo.

Sudaryta KULTŪROS TARY
BA ir R. LB. FINANSŲ FONDO 
KOMITETAS, šiems organams 
yra pavesta sudaryti kadencijos 
veiklos planą, kurį, pagal statu
tą, turi priimti Centro valdybos 
posėdis ii- patvirtinti Tarybos 

’prezidiumas. Z. Juškevičienė, 
Centro valdybos kultūros reika
lų vadovė, jau parengė 1981-84 
melų kadencijai kultūrinės veik
ios darbo planą ir patiekė Cent
ro organams priimti.

Sudarytasis veiklos planas yra 
gana plačios apimties, reikalau
jąs daug išlaidų. Manoma, kad 
.dek leis pajėgumas ir finansi
niai ištekliai, tiek daug ir bus 
padaryta. Yra užplanuota daug 
r gana reikšmingų, išeivijai bū- 
.inai reikalingų, naudingų dar
bų, net ir ateičiai išliekančių.

R, LB. Kultūros tary bą suda
ro: A. Katelienė, Ig. Petrauskas, 
V Pleskys, J. Tričys ir Z. Juške
vičienė. Yra pakviesti ir dar keli 
dti intelektualai, kurie, nors ne
įeina i oficialu saraša, bet mielai 
nitiko, ir kur tik reikės, visada 
patalkininkaus.

R. LB. Finansų Fondo Komi
tetą sudaro: K. čiurinškas — 
pirmininkas; nariai — visų apy- 
inkių pirmininkai: V. Pocius, 

Ig. Petrauskas, A. Skopas, Rut
kauskas, A. Repšienė, V. Vai- 
iekūnas.

šio komitetd nariai, su pirmi
ninku K? Giurinsku priešakyje, 
jau ir suka fondo veiklos ratą; 
jau yra kontaktavę Reorgabiza- 
zinės L.B-nės idėjai pritarian
čius asmenis ir yra gavę stam
bias aukas. Be to, Finansų Fon 
io Komitetas yra numatęs ir ki
lus būdus bei kelius finansams 
telkti. Finansai yra gyvybiškai 
eikalingi kultūros programai 

vykdyti ir L.B-nės vadcAybės už
gestai ir keli metai besitęsian
čiai bylai prkįf R. LB-<ę išla'r*

doms padengti. Kai du pešasi — 
trecias visada laimi. Labai gaila, 
bet taip yra.

Dailininkas J. Tričys, pagal ta
rybos pirmininko dr. V. Plioplio 
sugestiją, yra sukūręs specialų 
ženkliuką, skirtą R. LB-nės me
cenatams. Mecenatu bus skaito
mas asmuo, paaukojęs ne ma
žiau šimto dol. sumą. Už tai jam 
bus įteiktas ir šis ženkliukas. Ne
tenka abejoti, jog šis ženklelis 
drauge bus ir to asmens tauti
nės ištikimybės ir demokratinių 
įsitikinimų pagerbimo ženklas.

* ❖ *

LIET. BENDRUOMENĖS BAL
SAS — R. LB BIULETENIS

Leidžia R. LB-nės Chicagos 
apygarda, redaguoja V. Prūsas. 
Biuletenis yra išleidžiamas kelis
kart per metus.

Šių metų pirmasis numeris 
išleistas dešimties puslapių ap
imties. Biuletenyje telpa R. LB 
visuotinio narių suvažiavimo ap
rašymas ir rezoliucijos. Rašoma 
apie Politinių veiksnių rezoliu
cijas. Apgailestaujamas LB-nės 
politinis pasimetimas, primenant 
ir stnerkiant vaikų organizavi
mą bei jų vežimą į dkup. Lietu
vos pionierių stovyklą. Daromas 
užtarnautas priekaištas dėl isei- ' 
vijos jaunimo politinio klaidini
mo: jaunimo organizavimo ir jo 
siuntimo- j Vilniaus kursus pasi
semti Markso ideologijos, prisi
dengiant lituahistikos kursais. 
Pateikia ištraukų iš Sibiro trem
tinės St. Rokienės knygos "Ver
gijos kryžkelės’’.

Biuletenis yra siuntinėjamas 
ne ti knariams, bet ir Reorgani
zacinės LB-hės ideologijas nusi
teikimo asmenims. Biuletenis yra 
siunčiamas net ir j Pietų Ameri
ką. Kolumbiją ir kilus užsienio 
kraštus. /

(Nukelta į 3 pst).

“NAUJIEN OS" .KIEKVIENO 
DARBQ ŽMOGAUS.
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BENDRUOMENES VAGOS
(Atkelta iš antro puslapio)

It LB. VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS

R. I^-nės Vidurio Vakarų 
apygarda rengia suvažiavimą, 
kuris įvyks gegužės mėn. 1 die
nų, šeštadienį, vidurdienį (12 
vai.) Marquette Paiko parap'jcs 
salėje, Chkagoje.

Apygardos valdyba sušaukė 
posėdį š.m. balandžio mėn. 17 d., 
kuriame, su apylinkių pirminin
kais, smulkiai zaptarė įvyksian? 
čio suvažiavimo dienotvarkę ir 
svarstė einamuosius reikalus.,

Posėdžiui pirmininkavo pats
St.cpygardo's pirmininkas inž. 

Dubauskas.

vi-

nė — sekretorė, D. IJepienė — 
iždininkė. S. Palionienė — rengi 
n’ų vadovė. Ir. Pranskevičiem 
— vyr. šeimininkė.

Kultūrinis renginys

Tradicihis Cicero apylinkė: 
pavasarinis renginys buvo gan; 
sudėtingos programos. Pas-kaiti 
skaitė publicistas A. Tamulyna; 
tema “Gimtosios žemės reikšm; 
žmogui”. Scenos programą pia 
ninu atliko du paaugliai —- Re 
nata ir ‘Jonas Variakojai; daili 
ninkas Tričys parodė du filmus 
“Karo jėgų balansas“ ir “Atak; 
prieš Ameriką”. Filmai vaizduo 
ja karo scenas Pietų Amerikoj 
Rusijos komunistų grėsmę Ame 
rikai. Filmai -priklauso nesenia 
susiorganizavusiam R. LB-nėi 
filmų rateliui.

Buvd ir tradicinės vaišės, ku
riose visuomet Cicero šeiminin-

■ ♦ * ♦
CICEPJEČIŲ VEIKLA

Cicero apylinkės metinis 
šuolinis narių susirinkimas įvy
ko š.m. kovo mėn. 2 d., vielos 
lietuvių parapijos salėje.

Perrinkta — perorganizuota i kių skaniai paruošiami ir*elegan- 
valdyba. Vadovaujantis organi
zacijos statutu, du valdybos na
riai, baigę kadenciją, pasitrau
kė ir į jų vietą yra išrinkti kiti 
du. šių metų Cicero' apyl. valdy
bos narių sąstatą sudaro: Ap.
Skopas — pirmininkas, A. Dum
čius — vicepirm., L. Dubauskie- nuotaikos renginys.

Buvusieji Lietuvos Teisingumo ministerijos rūmai, snt kuriy buvo užrašai: 
a ''Teisingumas yra valstybės pagrindas*

Li, riet pamaldas, lietuvaitės kelis labai aktualius serijinius 
straipsnius Naujienų dienraštyje 
Š,m. kovo mėnesį. ,

A. Tamulynas giliu įžvalgumu 
bei supratimu objektyviai ko
mentuoja dabarties organizaci
nio gyvenimo • raidą, patiekda
mas pilnai Ičgines išvadas. 
Straipsniai yra naudingi dabar
čiai, ypač Organizacijų veikė
jams bei vadovams. A. Tamuly- 
no-straipsniai turi ir išliekančios 
vertės ateities istorikui. Tai bus 
puiki medžiaga, kuri ateityje 
parodys kaip ir kuo praeities 
išeivija gyveno.

Žemiau nurodoma A.T. seriji
nių straipsnių pavadinimai, įli
pusieji Naujienose ir to' dienraš
čio numeriai bėi datos: “Dau
giau uolių darbų, mažiau pasi
gyrimų’’; atspausdinta 1982 m.

bei ir'duos n i aukotoja; ji įteikė kovo 10 11 d., Nr. 48-19. “Lietu- 
$50 auką, skirtą kultūrinei;veik-! vių kultūrinė ir politinė veikla”; 
lai gyvinti, šiai giliai sąmoningai atspausdinta 1982 m. kovo mėn. 
lietuvei priklauso organizacijos 23, 25, 26, 27, 29 bei 30 d. ir ba

landžio mėn. 2 d. Tai kritiškos, 
gana objektybios pastabos ir
pasisakymai apie kultūrinę-poli-1 bėję murps svetingoje,Amerikos

■ tinę išeivijos veiklą. Z. J. žemėje.

pne a kariaus padės gyvų gėlių 
vainiką.

2) Gegužis mėn. 16 d. minėsi
mu Ramo Kalantos susidegini* 
mo 1(1 metų sukaktį. 10 valandą 
ryto p. e parapijos bažnyčios pa
kelsime vė’iavas ir dalyvausime 
iškilmingose mišiose. Kan. V. Za
karauskas pasakys tai dienai pri
taikintą pamokslą.

| Tuoj po pamaldų, ll:3p vai. 
parapijos salėje įvyks minėji-

Į nms. Paskaitą apie susidėginu- 
> sius skaitys iš okup. Lietuvos ne- 
i seniai atvykęs profesorius. Po 

to, trumpa mtninė programa, 
kurią atliks solistai. Kcresp.

* * *
V. Jaslukailienė, aklyvi RecY- 

ganizac nės LB-nės narė, yra ne 
lik aktyvj renginių lankytoja,

tiškai pateikiami valgiai. Vado
vė — Ir. Pranceviėienė. I

Renginio dalyviai prie kavos 
puodelio dar ilgai ir maloniai 
kalbėjosi, šnekučiavo aktualio
mis gyvenimo lemomis. Tai bu- [ 
vo tikrai kultūringas, malonios •

sludijūojaničarn, tautiniai šamo- . prisiųsti savo įgaliojimus ir pa
niniam jaunuoliui ar jaunuolei. Į geidavimus Z. Juškevičienei; ad-

LB-nės vadovybė šiam’ resas: Z.J., 11’46 S. 191h Ct., Ci-R. 
aukotojui reiškia didelę padėką. 

* $ *
Dėmesio, Liet. Fondo nariai!

Lietuvių Fondo nariai, gyve
nantieji plačioje Amerikoje ir

ccro, IL 60650.

A.A. POVILAS BURNEIKIS IŠ
KILMINGAI ATSISVEIKINTAS

IR PALYDĖTAS I ANAPILI I
P. Burneikis, buvęs aktyvus 

Reorganizacinės I JJ-nės vei^ė-. 
jas, ramoVėnas ir kelių kitų par-j 
riotinių organizacijų narys, po 7 K 
sunkios ir ilgas ligos mirė š. m. * 
kųvo mėn. 25 dienų. Palaidotas * 
kovo mėn. 29 d. &v. Kazimiero ” 
Lietuvių kapinėse, *

Iškilmingas alsi svikinimas ‘ '* 
įvyko J. Rudmino' šermeninėje. 
Velionį pagarbiai atsisveikino vi
sos eilės organizacijų atstovai: " 
J. Balčiūnas — LKVS Ramovės 
Chicagos skyriaus vardu, Vai. 
Pocius — R. LB-nės Brighton 
Parko apyl. vardu, A. Repšienė

- R. LB-nės- ir Tautos Fondd 
vardu, VI. Novickis — ALTo 
skyr. vardu, SI. Vanagūnas —- 
Pensininkų draugijos ir BALFo 
Chicagos skyr. vardu. Jautrų 
atsisveikinimo žodį tarė ir atsi- 
svikinimo iškilmes pravedė ra- 
movėnas Ed. Vengianskas.

Taurus lietuvi, .ilsėkis ramy-

Liūdna žinia: mirė dr. Vytautas Balčiūnas
tikrai pasišventusiu laisvės ko- siančiįmevš.m. gegužės 1 dieną 
votojo.'Labai ir labai gaila. Visi Chicagoje; yra prašomi laiku 
liūdime. * !

Dr. V. Balčiūnas priklausė j 
Reorganizacinei Liet. Bendruo- į 
menei, AIJFai (r BALFui.

Visi Reorganizacinės LB-nės ■ 
nariai skaudžiai pergyvena, ne-; 
tekę tauraus nario, kilnaus lie
tuvio.

Tebūnie jam lengva šio krašto 
žemė, kurioje jis nevaržomai 
dirbo ir rūpinosi, kad Amerikos j 
demokratine laisve galėtų džiaug ; 
lis jo tautos žmonės — lietuviai! 
ne tik čia, bet ir Lietuvoje.

Dr. Vytautas Balčiūnas mirė 
š. m. balandžio mėn. 17 d. Keno- 
šoje, Wisconsin. Buvo palaido
tas balandžio 21 d., trečiadienį, 
Kenošos kapinėse.

Velionis buvo taurus lietuvis, 
aktyvus organizacijų veikėjas. 
Jis su dideliu atsidėjimu ir rū
pesčiu dirbo, kad Lietuva kuo 
greičiau atgautų laisvę, statyda
mas Lietuvos laisvės reikalą 
aukščiau savo asmeniško reika
lo. Iš tikrųjų, Vytautas Balčiū
nas buvo- reta ir tauri tautinė 
asmenybė. Jam jį Anapilį iške
liavus, pavergta tauta neteko i 

t 
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KRONIKOS ŽINIOS
Bus prisimintas ir pagerbtas 

a.a. dr. Z. Danilevičius ?

i

19 d. Marquette Parko parapijos : 
salėje. Paskaitai skaityti yra pa
kviesta dr. Br. Motušienė. Mai
ronio kūryba deklamuos akade- 
minis jaunimas.

' ' * * * 1

Tylioji dauguma pritaria ir re
mia Reorg. LB-nės veiklą t

Vienas Tyliosios daugumos at
stovas paskyrė stambią piniginę 
auką Reorganizacinės L. B-nės 
veiklai paremti. įteikė visą tūks
tantį dolerių. Būdamas kuklus

R. LB Centro organai rengia 
iškilmingą dr. Z. Danilevičiaus/ 
Reorganizacinės LB-nės ideolo
go, mirties metinių minėjimą. 
Bus akademija. Jau yra pakvies
ti kalbėtojai ir vokalistai. Įvyks 
š.m. gegužės mėn. 22 d. Tauti
niuose Namuose 6 vai. vak. 

* * *
Maironio minėjimas

-Maironio, tautos sąmonės ža
dintojo, 50-ties metų mirties ir * idealistas, prašė jį palikti neži- 
120 metų gimimo sukakties mi- Į nomu, tik X-Y. Jo noras: ši auka 
nėjimas įvyks rugsėjo mėn. turi būti įteikta teisės mokslus

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENS

R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkės veikla

1) Gegužės mėn? 9 d. Motinos 
Dienos minėjimas. Tą dieną da
lyvaujame iškilmingdse mišiose 
Marquette Parko Sėtuvių; para
pijos bažnyčioje. Motinos gar-

pagarba ir padėka. Dėkui. ■
♦ * *

Svarbus pranešimas — 
pakeistas adresas

R. LB-nės generaliniam sekre-; 
toriui pasikeitus, prašome visus j 
oficialius raštus siųsti naujai iš j 
rinktai generalinei sekretorei A. 
Repšienei, šiuo adresu:

A.R., 1016 • Linden Avenue, 
Bellwood, IL 60104;

+ *
' A. Tamulynas

Išeivijos gyvenimo įžvalgus 
stebėtojas ir publicistas, parašė

B. KEMEŽAITĖ

DVIDEŠIMTASIS ŠIMTMETIS
1 * ■

Per meilės kaltę ir nesavo valią 
Pasaulin įžengė žmogus.
Atsinešė jis sielą, proto galią, 
Dangaus ir pragaro daigus.

Į dvasios grožį ir kilniausius, siekius 
Vienas veržiasi laisva valia,
Bet fiziniai už jį stipresnis priešas, 

l ■ '.Jį; savo“tinukihaigalia.-’.,:}ų'-! ’čic
-Vieni daugįdirbo-;;: ateitį- f planavo;'
Kad būt gyvenimas brandus, 
Pagrobęs šalį ir turtus ne savo.
Jį kitas pavergė žmogus, r

• Finally you can make unlimited long 
distance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings.
• As a participant in THE 800 CLUBTyou or your firm will be assigned a toll free number
thatmay be used from any teiephone’in the United States. (Includes pay arid out of town' 
telephones) . ■ > ‘ ' ■ • ■ .3*^
•To.make your long distance call, dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and givš 
the operator the number you wish to talk with Anywhere in the .United States. -

UNLIMITED USAGE
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB’s h'Sh quality lines,. 
Service is available 24 hours a day, seven days a week.

No limit on calls you make. ' ■' - -
• No limit on how long you talk on each call.

r—-----The Cost to Participate:

COO a month
for Residential Unlimited Usage

Taip viejj^st^to, Jįįh^yiską griauna.
Ant žemės p§gUji^,*-''Jfengijs.
Čia. sų^iik^^F^^BK&^dija,
VelniasTr’angefaš'-r^'l^^uą^

Anksčiau kas buvp/negąrbe irzlias, 
Tai šiandien gėris ir tiesa. v _ .

/ '. Tadą žavėjo'žmogų idealas, ': V7 • -V
Dabar tik įūnišjcą aistrą. v

Greit dvasihiš mūs protėvių sukurtas,
. Žlugs būvis tyras ir kilnus.

Liks tik šimtmečio klaikus absurdas
• Ir išprotėjęs, jo žmogus.;.. \ /• - ?

; ; ■ ; . • •*' * " ‘ \ j-, " '
šis B.K. eilėraštis yra vienas'iš naujai-'i^ieistd -ėiiėrasčių

■ rinkinio “Nebijok žaibų nei. vėtrų”, t . i :V: ,7
; Birutės Kemežaiies eilėraščių rĮnkį-nys ^Nebijok žaįbų nei •'

' i vėtrų” yra išeivės lietuvės‘ nemarios Tėvynės meilės ir ilge-J • 
šio himnai gimtinei Lietuvai. Rinkinys labai artimas kiek- ‘ “ 

/ vieno išeivio sielai šiame naujai išleistame eilėraščių rinki-” 
tyje patalpinti 129 eilėraščiai. . J '

Autorė šį savo kūrinį.dedikavo;okupuotqs~Liėtuv.ds poli// ' 
tinio pogrindžio didvyriams, drąsia kova siekiantiems Lietuvos / " 
nepriklausomybės.' Tai bene ir bus'pirthas leidinys išeivijoje, 
dedikuotas Lietuvos pogrindžiui, už ką ir tenka Birutę Kerne-1- 
žaitę sveikinti.. • - .“ ■' . : ■ *-]

Knygą išleido d\ylikos asmenų komitetas; spaudė Mykolo 
Morkūno spaustuvė, Chicago, Illinois,'1981 ?m. - , ’:

Eilėraščių rinkinys —knyga neužilgo bus siuntinėjama 
mecenatams, aukotojams ir patiekta į knygų rinka.

Z. J,

A
i * '•

am°nth
; for Unlimited Business Usage

NO OTHER FEES OR COSTS

I In California 1-800-852-7777—ask lor Operator 73

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-273?

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information.

Your 800 Club Service will begin in a matter of days 
after receipt of payment.

How to Start Service:
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and
the first month’s fee. ; ; > .
e The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and 

up NOW. >*/*■*' - ' - ‘
• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD. • • -

’ CALL NOW TOLL FREE '

a rmsriNGAi ikpildgmi receptai • fanntk mat sal
dumynai • KOSMETIKOS RKIKMKNYS

Atdara šiokiadieniais nuo
* | t*L ryto fld 10 vaL vakar®.

fiokmadienUlfl nuo f vaL ryto Dd 8:30 vai vai.

i| Į|IH!H!Tilllllll|l!!lll!

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI ■ i

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo nUdminimua.

Dr. X Guwen MINTYS IR DARBAI, Ž9 peL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą >8.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, iveikata ir 
groži*. Kietais viršeliais  

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| *rt>* 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- 

-iedaat II peraiutimo išlaidom*.

M.00

82.00

I
1TW HAL8TKD ST, CHICAGO, IE

| — HL TyisSay, April 27, 19S$
■ * f * M
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išakyrua arkmadirnlCA 
rao S vaL ryto ūd 5 viL popiet Sežtadieniaia — iki 12 vbL

nutarimo, nes “tokį patį susirūpinimą galėtų sukelti ir 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms”.

Dėl šių VLIKo ir ALTo pareiškimų ręikia išsamiau . 
pasisakyti. Visų pirma, Australijos vyriausybės įspėji
mas, išlukštenus iš diplomatinio tono, yra žymiai svares
nis. Australijos vyriausybė priglaudė savo krašte pabal-, 
tięčius, kaip taurius kovotojus už savo tautų laisvę, kaip 
pasišventusius kovai prieš komunizmą ir sovietinį impe-’ 
rializmą. Laiko bėgyje Australijos pabąltiečių veidą ' 
ėmė iš pagrindų keistis, vietoj kovos ėmė plisti bendra-; 
darbiavimo nuotaikos su okupantų statytiniais ir net su Į 
okupantų institucijomis, kurių pasėkoje pasireiškė do- i 
moralizacija pabaltiečių tarpe, kas sudarė pastovią at 
ramą sovietinei destruktyviai veiklai Ą likusią Austra
lijos visuomenę.

Aišku, tokių politinių emigrantų ^pageidauja nei 
viena Vakarų demokratinė vyriausybę, ties toleruod"m; 
savo tarpe bendradarbiavimo su okupantais nuotaikas, v 
tuo pačiu laiku dar drįsta kreiptis į savo gyvenamų kraš-1 
tų vyriausybes, reikalaudamos Pabaltijo kraštų okupa
cijos nepripažinimo, daryti žygius okupuotų kraštų iš
laisvinimui, pagelbėti persekiojamiems ir kaliniams.

Australijos vyriausybei nusibodo toks dviveidišku
mas ir pastatė pabaltiečiams griežtą reikalavimą: arba Mikas Šileikis Riverview parkas

Australijos įspėjimas
Į Australijos vyriausybės įspėjimą savo, krašto pa- 

baltiečiams, kad susilaikytų iš Estijos, Latvijos ir Lietu
vos menininkų kvietimo, kurie atvykę “kelia nerimą tarp 
jūsų kilmės Australijos piliečių”, pradėjo reaguoti išei
vijos spauda ir veiksniai.

Tuo klausimus pirmas pasisakė vedamuoju “Dirvos” 
savaitraštis, pareikalavęs PLB vadovybės paremti Aust
ralijos LB Krašto tarybos priimtą nutarimą, kad “VISŲ 
SVEČIU IŠ UŽSIENIO PAKVIETIMAS TURI EITI 
PER A L. B-NĖS KRAŠTO VALDYBĄ. KAS ŠITO NU-. 
TAR-MO SĄMONINGAI NESILAIKO, ATSISTOJA UŽ 
SAVCUBENDRUOMENĖS' RIBŲ”.’ Išvadoje “Dirva” pa
reikalavo, kad PLB; šį ALB nutarimą padarytų priva- r 
lomu visų kraštų Bendruomenėms. Naujienos parėmė 
vedamuoju “Dirvos” pasiūlymą. Šiuo metu, tuo pačiu 
klausimu buvo paskelbti VLIKo ir ALTo pareiškimai.

Apgailėtina, kad VLIKas savo pareiškime nepaaiš
kino, kodėl Australijos -vyriausybė iškėlė įspėjimą pabal- 
tiečiams ir visai nutylėjo ALB Krašto tarybos priimtą 
griežtą nutarimą. VLIKas savo pareiškime pakartojo 
kai kuriuos nutarimus, padarytus savo laiku visų veiks
nių sutarimu Clevelande (1966 m.), o vėliau papildytus 
White Plains (1974 m.), kuriuose buvo pasisakyta “už 
palaikymą ryšių su savo tautiečiais tik privačioj asme
ninėj plotmėj. .. bet vengti tokių veiksmų, kurie gali pa
kenkti Lietuvos valstybės tęstinumui ir lietuvių tautos 
pastangoms išlikti ir išsivaduoti iš okupacijos”.

ALTo pareiškime aiškiau nusakytas Australijos vy
riausybės įspėjimas pabaltiečiams, kurie, reikalaudami 
iš Australijos vyriausybės okupacijos nepripažinimo ir 
kitų žygių laisvei atgauti, tuo pačiu laiku sueina į sąlytį 
su savo kraštų okupantų organais ir “prisikviečia įvai
rius teatralus iš okupuotų Pabaltijo kraštų, kurių atsi
lankymas tik sukelia sąmyšį tarp Australijos pabaltie- 
čių kilmės gyventojų”.

ALTo pareiškime lygiai nieko nepasakyta apie ALB 
griežtą nutarimą, kuriame reikalaujama nesilaikančius 
tautinės drausmės pastatyti už Bendruomenės ribų, bet 
pasitenkina priminimu Clevelande visų veiksnių priimto

pabaltiečiai nutraukia bet kokius ryšius su okupantų 
agentais ir jų organais, arba Australijos vyriausybė atsi
sakys toliau remti Pabaltijo tautų okupacijos nepripaži- 

■nimą su visomis išplaukiančiomis konsekvencijomis.
Kaip matėme iš ALB Krašto Tarybos griežto nuta

rimo, jie puikiai suprato Australijos vyriausybės įspėji
mą, bet iš VLIKo ir ALTo pareiškimų to visai nesimato. 
Minėti veiksniai pasitenkino vien Cleveland© ir White 
Plains sutarimų tarp visų veiksnių priminimu, kurių 
visai nesilaikė PLB, nes visų kraštų LB kaip tik susidarė 
palankiausia dirva panašiems reiškiniams pasireikšti, 
kurie privedė Australijos vyriausybę įteikti pabaltie
čiams griežtą Įspėjimą.

“Dirvos” vedamajame buvo pasakyta, kad “panašūs 
dalykai vyksta ir kituose kraštuose ir jau kelia tų kraštų 
valdžios susidomėjimą”. Betgi iš VLIKo ir ALTo pareiš
kimų^ suredaguotų bendrybių formoje ir apeliuojant į 
“sąžinės jautrumą”, '‘tautinį sąmoningumą”, visai prasi
lenkiama su Australijos vyriausybės pastatytu perspėji
mu. Jei Clevelando ir White Plains priiriiti nutarimai ir 
apelavimai į sąžinės ir tautinį sąmoningumą, nesustabdė 
jau anuomet pasireiškusio bendradarbiavimo su okupan
tų agentais, institucijomis ir tiltų statybomis į “dabar
tinę” Lietuvą, tai kuo remiantis galime laukti kitokių 
rezultatų po šių VLIKo ir ALTo pareiškimų?

Reikėjo skubos keliu sušaukti visų veiksnių pasitari
mą, ir jame išgvildenus Austrarijos vyriausybės Įspėjimo 
prasmę, paremti ALB Krašto Tarybos nutarimą ir pa
daryti privalomu ne tik visų kraštų LB, bet ir visoms 
lietuviškos išeivijos organizacijoms. Kaip savo laiku lie
tuviška išeivija griežtai atsirubežiavo nuo lietuviškų 
komunistų ar palinkusių Maskvai tarnauti, taip panašiai 
turi būti pasielgta su “bendradarbiautojais” ir “tiltų 
statytojais”.

Kaip anksčiau minėta, už Australijoje sukeltą vel
niavą pirmon eilėn yra atsakinga PLB, kurioje nuo se
niau buvo puoselėjamos nuotaikos, sudarančios sąlygas 
bendradarbiavimui su okupantais ir tiltų statybai. Tie
siog koktu skaityti, kaip paskutinėje okupantų leidžiamo 
“Nemuno krašto” laidoje tarp kitų bedradarbių yra iš
vardintos išeivijos pažibos.

Tokioje dvasioje reikia suprasti Australijos vyriau-

Pirma rokiškietį sušaudė, 
o dabar jį garbina

i torius P. Barsukovas, šmuškevi-
l čiaus duktė Roza te komunistų 

partijos propagandos ir agitaci-
1 jos skyriaus vedėjas J. Kojelis.

Kas buvo Ispanijoje politinio 
karo metu, tas apie generolą 
šmuskevičhi nieko . negirdėjo.

Bet šmuškevjčius labiausiai Gah vįsus respubliko-
pasižymėjo Sibire, kai Sovietų -r £omunistų laikraščius, tai 
ginkluotos pajėgos pradėjo, ko;
vas su kiniečiais. Ten jis labai Sako, kad. jis- ten galėjo
vykusiai puolė kiekvieną, kuris, b^. Tokių dalykų

nepriklausomai tvarkyti savo 
krašto ir tautos reikalus. Labai 
atkakliai kovojo prieš turkus.

Bet šmuškevičius labiausiai

Rusai komunistai pirma su - 
šaudė rokiškietį J. Šmuskevičių, 
o šių metų balandžio 15 dieną 
vadinamame Tarybų Lietuvos 
i evoliuciniame muziejuje tas 
pats šmuškevjčius buvo į padan
ges keliamas. Jis vadinamas di
deliu didvyriu, pasakoja apie jo 
atliktus darbus, bet nedrįsta pa-; 
sakyti/kad jis buvo pačių Rusi
jos komunistų sušaudytas.

įdomu dar ir tai, kad jis buvo 
Rokiškio žydų kilmės. Kaip kai 

E kurie Lietuvos žydai <buvo susi
žavėję komunistine sistema, taip 
ir rokiškietis Šmuskevicius buvo 
jais susižavėjęs.

Kai lietuviai vijo rusus iš Lie
tuvos, šmuškevjčius išvažiavo j 
Riisiją kartu su bėgančia Rau
donąja armija. Bet jis nesiten
kino vien Lenino skelbiamomis 
idėjomis. Jis įstojo į Raudonąją 
armiją ir buvo pasiryžęs kovoti. 
Jis nenorėjo būti paprastu ka-. 
reiviu, bet ryžosi įstoti į Sovietų Į nėta lakūno šmuškevičiaus 80 
aviacija, o kai mokyklą pabaigė, metų sukaktis. Straipsnyje “Pa
tai dalyvavo įvairiuose frOn- gerbė didvyrio atminimą” raso
tuose. Jis noriai apšaudė ukrai-! ma, kad jis buvo Ispanijos pilie- 
niečius, kurie norėjo nepriklau
somybės, kulkosvaidžiais naikino 
Machno šalininkus, sukilusius 
prieš komunistus, vėliau* puolė 
gruzinus, kaburdinus ir kitus 
Kaukazo gyventojus, norėjusius

ginkiuotos pajėgos pradėjo ko^

priešinosi Sovietų kariuomenės' 
vadams. Jis buvo garbinamas 
Sovietų spaudoje, kaip drąsiau;__ _ Vienas Sovietų lakūnas buvo 
sias ir geriausias Sovietų armijoj pasodintas sėdėti, kai- buvo tar- 
lakūnas. Jis vykusiai naikino ki- dongas Sovietų anjbasadorįus 
niečius Mandžūrijoje-_________ Į Antonov*Ovs^jenko;r 'Vėliauutas

Sovietų policija ir saugumas1 Odesą kaxtu su 3®-
pradėjo naikinti didėliusŲiri&iuš baiadoriuhri, 
laimėjusius Sovietų generolus. Antonov Oysejenko buw

į Pačiam šmuskevičiui nepatiko, vo sušaudytas. Tada galėjo būti 
- kad buvo šaudomi jo virSnin- ^sušaudytas ir .J. šipuškevjcius, 

kai, bet jis į šią kovą nesikišo, nes nięfcur nCpr&sitarta apie 
kol saugumas jo paties nepra- ŠniuškeyiČiaus rnittįį?

Visi pasakoji, - kad lakūnas 
šmuškevičius bųfo .kibai didelis 
Sovietų aviacijos didvyris, bet 
kai jis suabejojo Sibire kariuo
menės vadų žūdynųi, kai jam 
nebuvo aišku, kodėl į:omumsfai 
nepasitikėjd prieš nacius .ir fa
šistus kovojančiais ispanai^ kp; 
dėl M turėję ąidėti; ir klausyti 
Antonov Ovšejenkui. suruošto 
teisino, tai Vilniuje, suruoštame 
šmuškevičiaus .pagerbime, nie
kas nė vįenū žodžiu neužsiniiųė.

Stalinas įsakė Rokiškyje gi-

dėjo klausinėti.
Šių metų balandžio 16 d. Tiesa 

rašo, kad Vilniuje buvo pami-

tinio karo dalyvis. Apie šmuske- 
vičių kalbą sakęs “mokslinio ko
munizmo” katedros dėstytojas 
pulk. V. Turkus, Ispanijos pi
lietinio karo dalyvis A. Šlaks
tys, vidurinės mokyklos direk-

sybės įspėjimą, kuris tikrumoje yra taikomas visų kraštų mu*i žydą Amuškęviėių sušaų- 
pabaltiečių emigracijoms, atvykusioms po II Pasaulinio Į j*11’ °ly Pat<14 komun-^- 
karo. Tuo svarbiu klausimu musų veiksmai negali pasb dausk.as sušaixivla)į- viežai 
tenkinti vien pamokslavimais ar graudenimais, bet turi bia Reporteris
susirūpinti susidariusia rimta padėtimi ir veikti. į _____ _____L

’’IRUITE jĄV TAUPYMv- BONU

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Tikrai, šviesiausioji ponaite! Jo vardas 

Petras, o pavardė — širvokas. Jis ne tik puikus 
smuikininkas, bet gražiai dainuoja, visokius daik
tus išdrožinėja iš medžio, nulipdo iš molio. Labai 
gabus, nepaprastas vaikinas! ir rimtas toks...

— Pasakyk jam, Marysia, kad aš patenkinta 
jo muzika. Jei nori, tegul išeina vakarais prie 
mano bokšto, kai nėra svečių pas mus, ir pa- 
griežia man.

— Gerai, šviesiausioji ponaite.
Pirmąją atliekamą valandėlę pasigavo Veru

tė Petrą. Linksma, susijaudinusi sustabdė jį. Mei
liai glaustėsi ir pasakojo:

— Žinai, Petreli, šiandie ponaitė ’Leokadija 
klausinėjo apie tave. Aš kaip mokėdama pagy
riau jai.

Petras nė kiek nenudžiugo. Priešingai, atro- 
dč rimtesnis, nepatenkintas.

— Kar/.9 Nereikėjo...
— fu iieeiiurartl, Petreli. Atsitinka kartais, 

rad ponai gėrės- esiems savo tarnams padovano
ję laisv; ir-pade* a dar Įsigyventi. Aš stengiuosi 

kaip išmanydama ir tu stenkis, kad niekad neuž
rūstintum ponų.

— Taip ir bus: lauk iš velnio parduotos dū
šios, arba iš vilko praryto, ėriuko!

— Gali būti ir tikrai bus, jei labai norėsi ir 
tikėsi! Manoji ponaitė labai gera. Ji geriausia 
iš visų. Per ją aš tikiuosi laimėti. Pamažu pra
dėsiu klibinti.

Petras susimąstė ir nutilo. Verutė tebesi
džiaugė šviesiomis savo viltimis.

— Žinai, Petreli, koki mudu būtume laimin
gi!... Gautumėm kur nors sklypą, pasistatytu- 
mėm trobelę ir gyventumėm, niekieno nevarinė- 
jami. Daugelis pavydėtų mudviem. ..

Staiga jos svajonės nutrūko. Rimtų, susirū
pinusiu balsų prašneko ji; , '

— Štai kas, Petrai: visai nelauktai atėjo man 
į galvą toksai sumanymas, bežinau, geras, jis, 
ar ne. Gal tu pasakytum?

— Na?
— Aš norėčiau, kad tu duotum man tą savo 

varguolį po kryžium, kurį išdrožei iš nudžiūvu
sios kriaušės šakos. Jis labai dailus. Aš padova
nočiau ponaitei Leokadijai tavo vaidu. Jai pa
tinką tokie dalykai.

— Galėsi paimti, — sausai, abejingai atsi
liepė Petras.

AUDRA ARTĖJA
Vieną dieną pribėgo Verutė prie Petro ir 

pasakė*

— Ponaitė Leokadija paliepė, kad tu dabar, 
kai tik reikės, atvestam jai arklį ir paduotum 
prie mažųjų šoninių durų.

— Galėsiu, — klusniai nusilenkė Petras.
Leokadija buvo Įpratusi beveik kasdien po 

pusryčių pasijodinėti. Jai buvo skirtas puikus 
arabų veislės juodbėris, su balta žvaigžde kaktoje 
,ir baltais tarpais ant kojų žemiau kelių. Daž
niausiai išjodavo ji viena, retkarčiais su vyres
niąja seserimi Sabina, su broliu niekad. Boleslo
vas gyvena atskiru gyvenimu.

Naujos pareigos buvo mielos Petrui ir prie 
širdies. Sobol (tks žirgo vardas) i? Petras abudu 
virpėdami nekantriai laukdavo jojikės. Grakščiai 
ji atsiremdavo Petro rankų, peties ir liaunu plas- 
telėjimu, kaip paukštė, užšokdavo ant moteriško 
balno. Lengva ristele nujodama, meiliai nusišyp
sodavo Petrui ir pamodavo iškelta pįrštinuota 
rankute. Gaivi srovė išplėšdavo jam krūtinę. Jis 
žiūrėdavo Įkandin, ko! išnykdavo kelio posūkyje, 
ar didžiulio parko medžių dengiama.

Kai kada, užšokdama ant balno, šilčiau prisi- 
glaūsdavo visa krūtine. Ant veido ar kaktoje pa
jusdavo Petras trumpą, bet ilgam Įspaustą pabu
čiavimą. Nauju, nesuvokiamu svaigutnu nutirp
davo jam visi pojūčiai. Tada iš vietos pakeldavo 
ji savo žirgą šuoliais ir nulėkdavo neatsigręždama.

Kartą įsimaišė pats ponas. Jis grąžino benu- 
jojančią Leokadiją. Petrui paliepė, kad atiduotų 
žirgą arklininkui, o dukterį įsivedė į darbo kam
barį. Rūsčiai, su piktumu užklupo ją:

— Kas pakeitė mano tvarką? Kodėl Lukasz 
Skrzypacz padavinėja tau arklį?

— Taip man patinką, — Leokadiją nepabūgo 
ir nesivaržė. '

— Ką tai reiškia — patinka?
— Labai paprasta: tąvo. arklininkas visada 

nešvarus, dvokia mėšlu ir biauriausiu tabaku. 
Petras širvokas...

— O kas gi čia dabar!? Iš kur tu sužinojai? 
Vėl prasimanymai kokie?

— Ne prasimanymai, bet faktas. Jūs tik kaip 
galvijus šaukiat žmones. Bet ir galvijai nemėgs
ta naujo pravardžiavimo ir niekad nepripranta 
prie to.

— A koks gi skirtumas tarp galvijo ir bau
džiauninko?

— Tėve! — jautriai sudraudė duktė.
— Cha! Cha! Cha! — savavališko valdovo 

juoku nusikvatojo Bandurskis: — Nuo kada tokię 
sentimentai tavo psichikoj atsirado? Argi tu ne
žinai dar, kad baudžiauninkai mano nuosavybė 
ir vergai? Kiekvieną jų galiu pakarti, užmuštį 
parduoti, ar ant šuns išmainyti. Be jokio teismo 
ir atsakomybės. Aš retai taip darau, ąs pergeras 
esu. Mano kaimynas Zaremba kasdien aptepę 
savo baudžiauninkus, ir gerokai Sako, kad j svei
katą išeiną šitiems storaodžiame Šu gyvuliu, 
priešingai, taip elgtis nedera, nes gyvulys, dažnai 
arba be reikalo mušamas, kvailėja.

(Bus daugiau)
' *•*•■*“• “ * 1 «— 1 ■ < ■ n * n»
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TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAUIS
ramybėje, o KĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, ChicagoKALBOS KAMPELIS Tel. 226-1344

SUSIRINKIMŲ

A. a. dr. Vytautas Balčiūnas

ir
i DdilgKUAU L V11 Lillet, A.CLU. 1 115x11

Dr. LEONAS SE1BUTIS vartojo nuodingas dujas prie
šams žudyti.

BALFO CENTRO VALDYBA ir DIREKTORIAI

— Australijos ambasadorius 
Bangkoke tvirtina, ka-d rusai

Buvo gimęs 1919 m. spalio 
d. Jurbarke, mirė 1932 m. ba-

visi dalyvai 
Holiday Inn

Dr. Jonas F. Mažeika
DDK — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Visuose 
įskaitant 
Žodyną, 
Įdomu,

nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Teresei, sūnui 
Vytautui, dukrelėms Birutei ir Alddnai, ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems.

INKSTŲ, rUSLŠS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandoa: mtrad. 1—4 popiet,

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

Leidimai — Pilna apdrausa 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargs 
ir VISA korteles.

R. i E RĖMAS. TaL 925-8063

prašo Illinois Prekybos Rūmų 
komisiją leisti Bell, bendrovei 
pakelti kainas 406 milijonais 
dolerių.

OPTOMĖTR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

TEL. 233-8553 
Service S55-45U6, Page 06058 

DR. A. B. UlEvECKAS 
GYDT IUJAS IK CHIKUKUaS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33710 

Tek (813) 321-4200,

BALFo Direktoriui, ilgamečiai veikėjui ir Kenoshos 
BALFo skyriaus pirmininkui

PERKRAUSTYAAAl

a. a. dr. VITOLDUI BALČIŪNUI mirus

DR. FRANK PLECKAS D— Palestinietis Ata Elan pri
sipažino Tel Avivo policijai, kad 
jis padėjęs bombą automobilyje, 
kuri užmušė šešis žmones.

SOPHIE BARČUS
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

-t—-r-- —

Nuo
BARBORA VIZNIĖNė feL lArdi 7-11D

1914 metu

T«L: OLympic B-lfGJ

EUPHROSINE MIKLŽICTfi
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AAW0ULANSO 
PATARNAVIMAS

Apdraustas perkriustyme< 
S Ivairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tek. 376-1882 arba 37M994

turimi 
KOPLYČIAI 

MISOSE MIESTO 

DALYSI.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmaliemai* 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stotie* WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš m ūsų studijoj 
Marquette Park*.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

. Vedėja — Aldona Daukua 
Telef.: 778-1543

r/LUANUUo; a—v turoo dienom* ū

Chicagos Lietuvię Suvalkiečiu drau
gija ruošia pavasaxmį piKniKą gegu
žes 2 d., sekmadierų, Vycai saieje ir 
sodelyje, &kk> vv. btieei. rrauzia 
I vai. popiet Šokiams gros gera mu
zika. Vents baras ir virtuve. Bus 
sKanių valgių.

Kviečia Komisija ir Valdyba

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

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

gintaro trupinių. Okupuotoje 
Lietuvoje liko du broliai ir ki
ti giminės. Po Lietuvos Himno 
ir Marija, Marija 
buvo pakviesti j 
pietų.

Ilsėkis, daktare,
poniai ir vaikučiams nuoširdi 
užuojauta.

S. Paulauskas

DR. PAUL V. DAKG1S 
.YOYTOJM IK CHIKUK.M

MMDOAM eirMCTertys

— Antradienį Iowa valstijoj, 
Council B'iuff miestelyje, sprogo 
milžiniškas javų aruodas. Žuvo 
penki prižiūrėtojai, o 22 sunkiai 
sužeisti. Nuėjo niekais du mili
jonai bušelių javų.

2 
landžio 17 d. Kenoša mieste, 
vViskansine Palaidotas balan
džio 21 d. per Šv. Petro bažny
čia, Kenošos kapinėse.

Velionį galima apibūdinti la
bai trumpai — lietuvybę mylė
jo daugiau už gyvenimą, nes, 
būdamas fiziniai silpnos sveika
tos, airbo lietuvybei daugiau 
negu galėjo.

Dr. Balčiūnas 1957 m. Švei
carijoje baigė medicinos studi
jas ir nuo 1962 m. pradėjo 
praktiką Wisconsine. Be profe
sinio darbo, nuoširdžiai rūpino
si lietuvybe Kenošoje, Racine, 
Milwaukeje ir apylinkėse.

Kai 1976 m- JAV šventė 200 
metų sukaktį ir Čikagos lietu
vių organizacijos miesto cent-

Ofiso telefonas: 776-2880, 
T Jtozideacijos r»l*L: 40-5545

Užgesus gyvybei nuoširdaus patrioto, uolaus visuomeni
ninko, Kenoshos Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininko

A. A. DR. VYTAUTO BALČIŪNO
gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Teresę, sūnų Vytautą, dukteris Birutę ir Aldoną, ir visus 
brangaus velionio artimuosius.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

RA0UO programa

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasauliniu 
fintų santraukų. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuve, 501, E. 
Broadway, S*. Boston. Mass. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuvišku dovanų.

Midland saving? aptar
nauja taupymo 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu" 
me būti jums naudingi ii 
ateMe.

Sąskaitai apdrairftOf 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Ghicapa. IL 6M2;

T.i 925-7400
8^29 SO. MARLĖM AVdk 

Bridgeview, IL 60455 
Tel. 596-9400

-

I
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re rengė iškilmingą minėjimą, 
su Čikagos simfoniniu orkestru, 
kurs išpildė prof. Vlado Jaku- 
bėno kūrinius, dr. Balčiūnas 
buvo išrinktas šio minėjimo ko
miteto pirmininku. Deja, kai 
kurie lietuviai šį minėjimą boi
kotavo, kam ne ‘mes”, bet “jie” 
rengia. Be to, minėjimo dieną
buvo nepaprastai biaurus oras 
ir minėjimas davė nemažai 
nuostolio, kurį dr. Balčiūnas 
apmokėjo, pasiskolinęs iš ban
ko. Šią skolą lietuviai jam pil
nai ir nebeatmokėjo...

Laidotuvėse dalyvavo ALTo 
įgaliotinis Waš*hgtone prof. dr. 
Genys, BALFo pirm. M. Rudie
nė, nes velionis buvo ir BALFo 
direktorius, (R) LB CV pirm, 
dr. V. Dargis, sekretorė A. Rep
šienė, Apylinkių pirmininkai 
- Marquette Parko I. Petrauskas 
ir Brighton Pk. Pocius su ponia, 
vietos ALTo skyriaus pirm. 
Viktoras Kažemekaitis ir visa 
eilė kitų garbingų lietuvių ir 
vietos dr. pacientu, kurie kop
lyčioje’ ir nėtflpįof^

Liūdesy liko žmona Teresė ir 
trys vaikai — Vytautas, Aldo
na ir Birutė, kurie kiekvienas
ant karsto užbėrė Lietuvos MacLeis, sulaukęs 89 metų.

Mūsų Sibiro kalinių ir tremti
nių atsiminimuose yra dažnai 
panaudojamas žodis etapas. La- 

(lio ir Pėteraičio žodynuose šio 
. žodžio nėra, o Skardžiaus žody
ne jis reiškia kariuomenės už
nugarį, dalinę distanciją.

Dabartinės Liet. Kalbos žody
ne, išleistame ok. Lietuvoje, žo
dis ‘‘etapas” turi ketveriopą 
reikšmę: 1. Punktas, kur praei
nanti kariuomenė gauna nakvy
nę, maistą ir aprangą. 2. Carinė
je Rusijoje — kur nors varomų 
suimtųjų grupė ar jų apsistoji
mo vieta pakeliui. 3. Tam tikra 
distancijos dalis sporto varžy
bose. 4. Kurio nors judėjimo, 
proceso, išsivystymo tam tikras 
laiko tarpas.

Būdinga, jog minimi tik cari
nės Rusios suimtieji, bet nemi
nimi Sov. Rusijos, kur tokių ne
laimingųjų yra tūkstanteriopai 
daugiau.

Kitas tremtinių atsiminimuo
se dažnai minimas žodis yra Tia
rai, reiškiąs iš kartelių ar len
telių sukaltą lovą. Šis žodis čia 
paminėta prasme randamas tik 
Pėteraičio žodyne, 
tuose žodynuose, 
Dab. Liet. Kalbos 
žodis nepaminėtas.
dėl šio žodžio galėtų pasakyti 
lietuvių kalbos žinovai.

— Argentiniečiai pradėjo abe
joti generolų planu pulti britus 
Falkland salose.

— Bostone mirė keiias pre
mijas gavęs poetas Archibald

DR. VITOLDUI BALČIŪNUI

mirus,

jo žmonai Teresei, sūnui Vytautui, dukterinis Aldonai ir 
Birutei, ir visai giminei reišiame nuoširdžią užuojautą.

REG. LB-NĖS CICERO APYLINKĖS 
VALDYBA ir NARIAI

Bridgepttrtė, Connecticut valstijoje, praeitą antradienį, 
balandžio 20 4., sulaukusi 94 metų amžiaus. Ji buvo palai
dota ketvirtadienį, balandžio 22 d., vietos kapinėse.

bartnra Vtenicnė buvo Amerikos Lietuvių .Socialistų 
^jungos ir Susivienijimo Lietuvių Amerikoje narė. Ji pa
rašydavo korespondencijas socialistinėj spaudoj ir dalyvau- 
davo socialistų ir SLA konferencijose. Paskutinius du dešimt
mečius jai buvo sunkiau važinėti.

Visiems josios draugams ir artimiesiems reiškiu užuo
jautą.

GAIDAS - DAIMID
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 m SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, DLL. 60650 
TeL; 652-5245

1TUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN]

Aikštės automobiliams pastatyti

UoUvių 

uaidotvvi^ 

Direktorių

(UXXAWICJ1

W£ST 6PU STKBri KLpuDtoc 7-1214
1IU2M SOUTHWEST HIGH WAX, Falo. Hilu, lit I74-44B

«M 8a. HALSTED STREET

BUTKUS - VASATHS

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayetU 1-3671



Lietuvos vyčiu 112 kuooos susirinkimas
lyvaus ir Vyčių vėliavos.

P-lė Sankutė minėjo bowling 
žaidynes, kur bus įvairi progra
ma. Liepos 1 d. bus banketas. 

Siūlė registruotis.
Po susirinkimo viena panelė 

įpic pusę valandos kalbėjo apie 
Lietuvos švenčių tradicijas.

Pas baigus oficialiai susirinki
mo daliai, vaisino kavute.

Smagu dalyvauti tokioje or
ganizacijoje, kur darbštus vei
kimas, malonus susiklausymas 
r aukšto lyg:o moralumas išlai

komas.
Po susirinkimo pasirašome po 

porcija Dariaus-Girėno 50 metų 
jubiliejaus proga, kad Amerikos 
valdžia išleistu pašto ženklą.

Susirinkimas įvyko Marquette 
Parko parapijos salėje balandžio 
20 d. 8 vai. vakaro. Susirinkimą 
pradėjo pirm. P. Binkis ir svei 
kino dalyvius. Pakvietė dvasios 
vadą kan. V. Zakarauską sukai 
beti maldą. Pirm. P. Binkis pa 
tiekė dienotvarkę, kuri buvo pri
imta l>e pataisų. Sekretorė per 
skaitė praeito susirinkimo pro 
tokolą, kuris priimtas l>e pataisų. 
Valdybos nariai pranešė apie 
veiklą ir būsimus parengimus. 
Dviem narėms įteikta po rožę 
Plojome. Priimtos d/i naujos 
narės.

Kan. V. Zakarauskas Velykų 
.švenčių proga sveikino visus ir 
Jinkėjo Dievo palaimos.
, Zakarka paminėjo, k :d Su
tvirtinimo sakramento metu da-

džiujo Saulių Rinktinės salėje, 
2417 West 13rd 8t.» Chicago, Ill. 
Nariai ir prijaučiantieji malo
niai kvizčūmi dalyvauti.

Apylinkės Valdyba

— Venecuelos Lietuviu Drau
gija ruošia Motinos Dienos pa
gerbimą š.m. gegužės 8 d., šeš
tadienį, Saulių salėje, 2417 W. 
43rd St. Bus trumpa programa, 
vakarienė, taurė šampano. Šo
kiams gros pirmos rūšies orkest
ras. Auka asmeniui — $12. Re
zervuoti vietas šiuo telefonu

; — Trečiadienį išlūžo spausdi
nimo mašinos krumpliai. Jie 
įdėti nauji. Manome, kad tuo 
tarpu nebus daugiau kliūčių, | 
laikraštis išeis normaliai.

-— Juozas Račius, iš Phoenix, 
Ariz., pratęsdamas prenumera
tą, pranešė, kad šią vasarą ap
lankys Chicagą ir užeis į Nau
jienas. Lauksime!

— Emil ir Petras Miliauskai, 
iš Bishop, Calif., rašo: “Pratęs
dami dienraščio prenumerata, 
pridedant $10 Naujienų para
mai. Naujienas mes labai mėgs
tame, nes jos daug parašo apie 
pasaulio įvykius. Taip pat linki-; 
me ištvermingai vesti kovą prieš 
raudonąjį slibiną. Širdingiausius 
linkėjimus siunčiame ir geros 
kloties linkime Naujienų redak
cijai ir administracijai”. Nuošir
džiai dėkojame už paramą ir 
linkėjimus.

? — Jūratė Bigelis-Silverman, iš

Y
STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

- 4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107 1
— _. f

s
M

Manai. iami — Pardavimui 
RIAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

. • NOTARIATAS • VERTIMAI.

Namai, 2am4 — Paraarioei ? 
REAL ESTATE FOR lAXf

“AR JŪS PAŽĮSTATE 1
MANO JĖZŲ?” | 

“Aš esu durys. Jei kas peri 
mane įeina, bus išgelbėtas; jis < 
įeis ir išeis bei ras ganyklą. Va-i

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrulcgical- 

Tarct Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Spring Green, Wise., pratęsė 
prenumeratą ir pridėjo $15 Nau
jienoms paremti. Dėkojame.

— Sekantieji skaitytojai pra
tęsė prenumeratą ir atsiuntė po 
ŠIO Naujienų paramai: Frank 
Bastys, iš North Chicago, Ill.;

į Teresė Degutienė, iš East Chica
go, Ind.; Vytautas Januškis, iš 
Cleveland, Ohio; Pranas Razgai- 
tis, iš Seven Hills, Ohio; Jose
phine šeštokas, iš Marquette 
Parko, Chicagoje, ir Bernice 
Thomas, iš North Miami Beach, 
Fla. Nuoširdi padėka visiems.

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus Moterų skyrius kvie
čia į metinį pobūvį su pietumis 
gegužės 1 d., šeštadienį, 11 vai. 
ryto, Martinique restorane, 95-ta 
gatvė ir Western, Evergreen 
Park, Ill. Programą išpildys 
Marion L. Giammanco “A Dra
matic Musicale Book Review of.............
the Autobiography of Bevsrly 160154. ■ 
Sills”. Auka $15. Dėl rezervaci
jų skambinti Julijai Pupelių 
656-4695 ar JeanVance 652-5245.

— R. Liet, Bendruomenės Vi
durio Vakarų Apygardos valdy
ba šaukia visuotinį atstovų, na
rių ir prijaučiančių suvažiavimą, 
kuris įvyks šeštadienį, 1982 m. 
gegužės 1 d. Marquette Parko 
parapijos salėje. Suvažiavimo 
pradžia 10 vai. .

R.L.B.V.V. Apg. Valdyba
— R. Lietuvių Bendruomenės 

Brighton Parko apylinkės valdy
ba šaukia visuotinį-metinį apy
linkės narių susirinkimą sekma
dienį, gegužės 2 d., 2 vai. popiet. 
Susirinkimas įvyks Vytauto Di-

BALTAI IR PABALTIECIAI
gis ateina tik vogti, skersti ir 
pražudyti. Aš atėjau, kad jos 
turėtų gyvenimą ir perteklių.” 
(Jono 10:9, 10).

Kviečiame visus pasiklausyti j 
mums visiems taip svarbios te-« 
mos, kurią išgirsite šiandien t v n.
8:45 vai. vak. radijo banga 1450 l!sl€i^e kn^oj5 pavadintoje 
AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus radiją išgirsite “Die- 
to tikslas jums”.

Parašykite mums, pareikalau
dami knygelės “Pragaro korido’- 
riais”. Prisiusime dovanai. Mūsų Į 
adresas: Lithuanian Ministries, * 
P. O. Box 321, Oak Lawn, Ill. *

Paskutiniu metu visoje mū
sų periodikoje nuolatos skaito
me: baltai, baltieciai, Baltijos 
valstybės, Pabaltijis ir kt.

Mūsų žymusis mokslininkas 
lingvistas prof- dr. Petras Jo
nikas prieš 20 m. (1952) savo

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

American Travel Service Bureati
>727 S. Western Avt^ Chicago, UI. 60643

Telef. 312 238-F787
> Nemofaus** ptUmivlina* užsakant lėktuvu traukinių, laivų kelio* 

Etų (cruise*), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&dias; Parduoda 
axe kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštu*; 
Sudarome Žkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teiktame infer 
moja* visais kelionių reikalai*.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvai*, tik seUia rezen vieta* 
S įnirto — pries 45-60 dienų.

— Argentinos narlaivįs atve
žė į Pielų Georgia salą maisto- 
ir vaistų kariams. Narlaivis, t 
maistas ir vaistai nuskendo, žu
vo 80 Jūreivių. Britų malūn
sparniai prakirto narlaivyjej 
skvies.

Change the oil and - 
filters evary 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!

ENERGY 
WISE

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIMAI&

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai !

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

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie A ve. — 778-2233
---------  ------------------------------------------------------------------ , —.j.~

Į — “Gimtoio šodžio baruose” iš- 
j ryškina skirtumą tarp Baltų ir 

Pabaltiečių, ir pataria kur kaip 
kas turi būti'rašoma. (73 psl.):

Pabalti jos gyventojus turime 
vadinti pabaltiečiais, bet ne 
baltiečiais, kaip ne kartą spau
doje rašoma. Taip jau buvo 
beįprantama. rašyti. Baltieciai 
būtų Baltijos gyventojai. Bet 
Baltija — j$ra, ne prie jos 
esantį krantą vadiname, tad ir 
jo gyventojų nedera baltiečiais 
vadinti.

Jau būtų kas kita baltai (be 
priesagos — ietis): tai pirmiau
sia rtam tikraindoeuropiečių ša
ka, kuriai priklauso lietuviai, 
latviai. (faip pat išnikusieji 
prūsai, kuraai, sėliai, žiemga
liai . ir ...). Kaikurios tautos ir 
kitus Pabaltijo gyventojus va
dina baltų vardu. Vokiečiai bal
iais kartais dar vadina Pabalti
jo vokiečius”.

Paskutiniu metu .- kasdiena 
mūsų' spaudoje mirgėte mirga 
baltai ir-baltieciai. Pvz., baltie
ciai sportininkai, karininkai, j 
studentai,' ,skautai, teisininkai 
ir kt.' Jungtinis Baltų Komite
tas, Baltų Lyga, Baltų Diena ir 
kt *Iš to sektų, kad automatiš-

kai ir visai lengvai verčiama į 
lietuvių kalbą — Baltic Nations, 
į Baltijos tautas ir kt., o turi bū
ti — Pabaltijo tautos.

Rašant j laikraščius neleng
va. tose painiavose susigaudyti. 
Tačiau visa tai turėtų labai ge
rai žinoti laikraščių redaktoriai 
ir be pasigailėjimo taisyti visus 
rašinius pagal lietuvių kalbos 
didelio žinovo dr. Joniko nu
rodymus.

Juozas Audėnas -L

i

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINTŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

MARQUETTE- PARK

Savininkas parduoda 3-jų mie
gamų mūr. bungalow. 2 mašinų 

garažas. Apyl. W. 69th St., 
Skambinti 737-0746

— Japonijoj prasiveržė dide
lis ugnikalnis, kuris 15 
aukštumon iškėlė labai 
debesį, dengiantį saulę 
šiaurėje.

mvliu 
didelį 
visoje

LAGRANGE PARK

SAVININKAS PARDUODA 
kampinį lį4 aukštų mūrinį na< 
mą, 3 miegami, 1 vonios. Cent-.' 
rinis šildymas. 2 maš. garažas, 

vykti į salas ir kovoti, o kiti pa- j 
taria kariams užmiršti generolų 
planus ir grįžti namo.

— Visni argentiniečiai nori

— Antrojo Pasaulinio l<aro’ 
pabaigoje Argentina nusipirko 
nariaivį Amerikoje, o- praeitą 
sekmadienį jis buvo nuskandin
tas prie Pietų Georgia salos.

Arti mokyklos ir krautuvių. 
GALIMA TUOJ UŽIMTI 
Įmokėjimas ir nuošimčiai 

pagal pasitarimą.
Skambinti (angliškai)

655-0833-

CALLOUSES
- Medicated Disks work ■ 
\to -remove callouses, z 
' while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

I

I

JOHN GIBAITIS.
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700 '

Kool-Aid’„.Cn A Sdd
BRAND SOFT DRINK MIX

£ Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID®

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

2/3 cup sugar
1 quart water

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best W2yto

Dissolve soft drink mix and 

plastic ice-cube trays or 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

■BHB

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turly Chicagcs miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avt-. 
Tek 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllic 
Liability apdraudimas' pensinio-' 

kams. Kreiptis:-,
A. L A U RA 1 T L f ‘ 

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775 «

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

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717 i

A. TVERAS

_--------------- - ---- - -; - . ---------  - 1 T -

... .... .. ’ -

Pirdavimxj fr Taisymas 
2646 Wm! m Stratf 
TaL REpubOc 7-1941 ■

“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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 

j paruoštą, — teisėjo Alphonse

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus'

F. N EDAS, 4059 ArcherAvance, 

Chiea9c-,-IIL 60632. Tai. YA 7-59M

AL ŠIMKUS
Notary Public .: 

i INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zcwli*, A«Mt 
nOW W. 95tti M

4064^ , 424-M54 K
Farm Fire Casual Co'

— Argentinos užsienio reika
lų ministeris N. Costa Mendez 
pirmadienį tarėsi su Amerikos 
Valstybių organizacijos atsto
vais.

išleista knyga su legališkomif 
formomis;

Knyga su formomis gauna.
tna Naujienų administracijoj*

WITH REPAYMENT. 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing 

AT OUR 10W RATES

Advotxtx»
GINTARAS P. CKPtNAl

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryt» 
IM 6 vaL vak. Sežtadtenl nna 

8 vaL ryto Iki 12 vaL d. 
Ir p*£al vusitarim*.

let 776-5162 arba 778-51W
XM> WM 63rd Street

Chkace, Hl- IO«Z>

world on fire

Cortaid C'WtR

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

TH ‘t <o^»ro ‘KWffMx — * Tuesday, April 27, 1982MH*

£82 WEST CERMAK ROAD
F*m EauxasHUA ftaalfaf

CHICAGO. ILLINOIS tut
Pboaei Vlr|lal« 7*7747

Quarterly 
OUR &AVJNGS _ 
CERTIFICATE*

EARN up TO 8%

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

•_ AND RASHES.




