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SOVIET UNION

“Ąmnestiją” sukdmpromitavo 
ne Naraylo dalykiški ir faktais ' 
paremti straipsniai, bet organi
zacijos vadovybės dvilypis ma
tas ir pasidavimas Maskvos 
spaudimui. Patsai Nabaylo alsi-. 
sakė .traukti “Amneziją” į-teis-' 
mąciies;'nepaisant jos yadovy- AFGHANISTAN 
bės .elgesio, ši organizaciją, jo 
nuomone, atlięka nepaprastai' r** \
naudingą-darbą.- <-(£lta) I *

PASITRAUKĖ VISAS AUKš-

SKANDALAS “TARPTAUTINĖS 
AMNESTIJOS” CENTRE

“Tarptautinės A m ne slijos” 
(Amnesty International) centrą 
Lbndone sukrėtė naujas skanda
las; Kovo pradžioje buvo pri
verstas atsistatydinti jaunas uk- 
raininečių laimės ‘ tarnautojai, 
Sovietų Sąjungos tyrėjas Boh- 
dan NaĮlaylo. “Amnestijos” ge
neralinis sekretorius švedas T. 
Hammarberg, apkaltino jį “rim
tu prasižengimu” rašymu

. straipsnių riihtam‘ Londono sa- ‘ 
vaitraščiųi /‘Spectator”. Tuose
straipsniuose jis dažniausiai . ČIAUSIAS TEISMAS 
gvildeno inęrusų tautų MANILA. - Filipinų- Urezi-
$ąjųųgoje .primas ir ne kartą-' den{^ Ferdinan{1 Marcos> 
^>rašė. pa tį Paba tijyje. i dienas išsikalbėjęs su visais Fdi- 
Thomas Hammarbergą ypač pa- pinu Aukš£.iausioj<i teisnlo na- 
pIktinQ'.>iĄhąyg,stTąi^ apie riaiį pr}ėmg visl? j4 trišino na- 
Sųsloyą, kuriame ąutoriua pąh- rjn tinimo pareiškimus
gino Maskvos ,‘‘prtkąj< emmeri- dėį yieno Filipinuose gana dide- 
eiją” su “Ruslano šunimi rusų lio skandalo. 
šaviląidinės novelės herojumi,} f ' \ .
kuris Stalino laiaLs saugodavčf Reikalas (nivo paprastas. Fib- , 
politkalinius, o i ir Stalinui mi- pinuose Aukščiausiasis teistoj 
rus tehpk AndžJ o j a įtariamuosius, taria žodį, nustatant kaip paski- • I 
Anot Hammarbergo, viso straips- riarhi advokatai įvairiems kd-
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DVI DIENAS BRITAI APŠAUDĖ ABU 
' FALKLAND SALŲ AERODROMUS

ARGENTINOS GENEROLAI PLANTOJA ATŠAUKTI
savo jėgas iš Falkland salų

yo}A.-

. • . z--4

Viceprezidentas George Bush susitarė su Tengu dėl gįpklų dalių Taivanu?
5Jis -tvirtina,;_kad sutarimas bus..naudingas TaivStaui irt Kinijai.

AMERIKIETIS JOHN ZEROLIS 
IŠVAROMAS IŠ LENKIJOS

JARUZELSKIO POLICIJA PAS ZEROLĮ RADO KELIU 
LENKIJOS MOKSLININKŲ PARUOŠTUS PRANEŠIMUS

IRAKAS PRARANDĄ
‘POZICIJAS FRONTE

VARŠUVA. Pirmadienio

.. / t^ūohb £ papexte- savo:
vojun organizacijos “gyvybinę kyędifHtaįEijąE, penfc-teisiai,'3
veiklą’’ ‘‘politinio bešališku- sizveĮgianl,-kąd jis yrą .vieno ko-t 
įbo” reputaciją. “Ar ' ‘ Jegps sūnus, tuojau jį.rekomen-
AŠię kaltinimai, kaip pabrėžia davd/kaip,tinkamą, nors jo kvą- 

ir Londono' spauda,“ neturi pa- lifikacijoš “nebuvo pęrgeriausios. 
gi*HkL:. Jąhaylo .--skrupulingai: ki-
la.kteiy Tar^autiųėą^Ąmnesli-. jo didžia  ̂Wdala^uda,

J I^^T pai^^ė^A^i^-rToKaU/teisėjais J
fr naktį didžioji lenkų valdžios ra-

P^^ft^aisėjušA'^ūž^aibi^^ka-p dijo stotis pranešė, kad Jaru-- 
nao;7“AHHiešf^jogt’ požiūrio. Kai ... .

'I* netei- ir. Amerikos diplomatams tuojau
jį^.- ' sutą&jl; kad- ;v)ši tėišėja'į'dtšista-' išvažiuoti iš Lenkijos. Ameri-

kojiėl kitij organizacijos darhuo- tyd|hs\: Tjabar prėzldėnfeš sūdą- kos diplmatai kenkė dabartinės 
tojai gali rašyti s laipsnius, ku- ^ry£. ąį^ją -auk|čiaiksiąjį-tfei'smą, Lenkijos vyriausybės stabiliza- 
riuoše jie-astpai kritikuoja Čilės • kųrį.įeiskeli buvę’ teigėjai, cijai. . s
a5A fenprids vyriausybės: na- kurtę. etrfdihKęąvo'garėiga^ pil-. Jaruzelskio vyriausybė įsakė 
nūs ar pasmęrkja anglų politiką nai.;^farBavo’ filip'leniėčiįj pa- išvažiuoti John Zeroliui, moks- 
šiaurės Airijoje? Amnestijos' sil^ma. Įvėni j- skandala’ tei- ]0 
vadovybė atsisakė šį klausimą pašaiinti.A
diskutuoti ir nesuteikė jokių -' A
konkrečių įrodymų, kaip Na-Į Jį Argentinos pesd^vertė vis ]enku mokslininko bute. Lenkai 
haylo pakenkęs gynybiniams or-Jab-iau s„lunka- 
ganizacijos interesams.

Londono savaitraštis Specta-

en- zelskio vyriausybė įsakė dviem

ir technikos atstovui prie 
i JAV ambasados. Policiia nusta

tė, kad Zerolis lankėsi vieno

- New Yorko ateinančiu me
tor kovo 20 d. laidoje priminė, |U .inUjtįžėtas''- sieks 15 bilijonų 
kad iki šių metų vasario mėnesio doferfa; A ■ -‘\ > 
“Amnestijos” tyrimd skyriui 
vadovavo buvęs Australijos ko- j 
munistų partijos narys Derek 
Roebuck, kuris palaikė nuolati
nius ryšius su . Sovietų ambasa
da ir savo vasaros atostogas pra
leisdavo Rusijoje. “Ar jo elge
sys nesukėlė klausimų apie žalą 
‘Amnestijos’ politinio bešališku-1 
mo reputaci jai T” — klausia j 
Spectator, čia galima pridurti, 

'kad dar būdamas Australijoje,! 
Roebuck atmetė kaip “emigran-! 
tų išmislą” tvirtinimus, jog Pa-} 
baltijyje persekiojama religija ir 
pažeidžiamos žmogaus teisės.

I žino, kad Zerolis gavo praneši- < 
mų. kurie apsunkins dabartinės Į 
lenkų vyriausvbės stabilizavimą, j 

Įsakymą išvažiuoti gavo -ir 
James Daniel Howard, pirmasis

.. . . JAV ambasados kultūrinių rei-
John Zerolis atvyko į Len- kalų sekretorius.

kiją 1980 metais, o praeitą ant- ■ 
radfienį jam liepė išAažiūoti

KALENDORIUS
Gegužės 12: Nerijus, Vaidu

tis, Mirta, Bilginas, Vinkšna, 
Rikselis.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 8.
Oras šiltas, gali lyti, vakare 

— griiufti.

a^Frasccts Mtttemd * 
Prancūzijos prezidentas Fr. 
Mitterrand planuoja atsisa
kyti keturių ministerių ko
munistų, kad galėtų page

rinti darbininkų ekono
minę padėtį.

ninkui savo asmėns dokumen
tus. Viršininkas paėmė doku
mentus, pasižiūrėjo ir numetė į 
vidurį koridoriaus, o pats pra
dėjo krėsti amerikiečių kišenes.

Ką lenkų policija rado ame
rikiečių kišenėse, lenkų prane
šimas nesako. Amerikiečiai buvo 
paleisti ir jiems įsakyta galimai 
greičiau išvažiuoti iš Lenkijos.

PREM-T. BEGINUI ATSIRADO 
DAR NAUJŲ BĖDŲ

JERUZALĖ, Izraelis.— Prem
jeras Menachem Reginas, norė
damas labiau valdyti, negu kraš
to reikalus tinkamai žiūrėti, pa
darė nuolaidas užsispyrusiems 
žydams ortodoksams ir nutarė 
už trijų mėnesiu sustabdyti Iz
raelio aviacijos skridimus šešta
dieniais. Jeigu Izraelio lėktuvai

Jaruzelskio policija suėmė nešios keleivius šeštadieniais, 
. moksPninka Bišardą Herčinski, tai Agudat grupės vadas atšauks 
kuris iki šio meto tvarkė Lenki- } savo alsldvus iš kabineto. Izrae- 
ios Mokslo akademijos techno- lio aviacijos bendrovė praras 
logijos problemas. Herčinskis 40 milijonų doleriu, jei lėktuvai 

t buvo suimtas, kai krašte buvo negalės skristi šeštadieniais ir 
paskelbtas karo stovis, bet vė- j žydų švenčių dienomis, 
liau paleistas, kai pasirašė pa-?

, žadą nekenkti dabartinei lenkų 
vyriausybei. Dabar paaiškėjo, 
kad jis savo bute priėmė 

i Amerikos diplomatus.

Mokslininkai draugavo 
su amerikiečiais

Herčinskis turėjo suvesti 
amerikiečius su Debra Vince, 
kuri yra Valstybinio Mokslo 
Ęohdo narė. Ji pati pareiškusi 
poro su šiais vyrąis susitikti. 

| y. Nespėju amerikiečiai išeiti iš 
prof. Hečrinskio buto, prisistatė 
11 civiliniai apsirėdžiusių polici
ninkų, pristatė abu amerikiečius 

| prie sienos, liepė ištiesti rankas 
, ip pradėjo juOs krėsti. Zerolis 
pranešė policijai, kad jis ameri- 

1 kietis ir parodė policijos virši-

TEHERANAS. — Irano radi
jas praneša, kad Irano ginkluo
tos pajėgos artėjąs prie Choram-: 
saro uosto. Tai yra vienintelis 
uostas, kurį irakiečiai pajėgė ap 
ginti nuo puolančių iraniečių. •’

Choramšarąs dar tebėra Irake' 
kontrolėje. I •■'■kiečiai buvo pri
versti pasitraukti iš svarbių 
strateginių pozicijų, bet iki šio 
meto jie dar tebegina Choram- 
šar uostą, kurį irakiečiai užėmė 
pačioje pradžioje šio 19 mėnesių 
besitęsiančio karo' su Iranu. Jei
gu Irakas prarastų šį uostą, tai 
jie negalėtų laisvai naudotis Per
sijos įlankos vandenimis. Cho- 
ramšaro apylinkės turi labai tur
tingas naftos versmes, bet kraš
tui svarbiau yra pats išėjimas 
j Persijos įlanką.

Kol iraniečiai kovojo tarp sa
vęs, tai Irako' karo jėgos, gavu
sios tankus ir kitus ginklus iš 
Rusijos, stūmė iraniečius tolvn. 
Bet dabar, kai Izraelis pradėjo 
pardavinėti Iranui įvairius gink
lus, tai iraniečiams pavyko at
gauti dideles teritorijas. Jei kitų 
arabu valstybių vadai neateis 
Irakui į pagalbą, tai jis gali ne
tekti išėjimo į Persijos įlanką.

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų karo laivai apšaudė Stanley 
ir Darwin aerodromus praeitą 
sekmadienį ir pirmadienį. Bri
tai netaikė artilerijos šovinių į 
Stanley srityje įsi kasusius Ar
gentinos karius, bet naikino 
kiekvieną ten stovėjusį lėktuvą 
ir išgriovė abiejų aerodromų 
įsibėgėjimo takus.

Britų karo laivai pirmadienį 
laisvai plaukiojo* Falkland salų 
vandenyse trijų mylių atstumoj 
nuo pakraščių. Ypač didokas • 
britų laivų skaičius sutrauktas 
į Stanley uostamiesčio apylinkės 
vandenis, kur sutrauktas pats 
didžiausias Argentinos karių 
skaičius. Britai neįsiveržė į 
Falkland salas. Jie ten nesiverš, 
kol eina pasitarimai Jungtinėse 
Tautose.

Pirmadienio' naktį britų karo’ 
laivai apšaudė Argentinos transr 
portor ląįvą^ norėjusį pasiekti 
Ffllkland salas. Be l greitasis Ar;

šaudė/ apsisuko ir pabėgo. Jis 
spėjo paleisti kelias kulkas įj vyriausybė antrad'enį kreipėsi 

į JAV paskolinti kelis KC-135 
lėktuvus gazolinui pervežti. Bri
tai naudoja Ascension salose 
įrengtus gazolino sandėlius. Ga
zolino pareikalavimas toks dide
lis, kad turimais laivais britai 
nepajėgia jo atvežti.

Britai nori ketvirtadienį gauti 
ne tik atstatymą, bet kelis mil
žiniškus KC-135 gazolinui trans
portuoti lėktuvus. Britai žino, 

Ar lentines lėktuvai nesir odo I didieji Amerikos lėktuvai 
Falk^ando blokados zonoje. Ar
gentina negali atvežti maisto į 
Falkland salas. Argentiniečiai 
turi kelis laivus Stanley vande
nyse, bet britų artilerija stovin
čių Argentinos laivų nelietė. 
Visi šūviai krito aerodromo sri
tyje ir greta esančiuose aviaci
jos sandėliuose ir naujai paruoš
tuose apkasuose.

Argentinos atstovai New Yor
ke įtikinėja britus, kad Falk
land salų nesusipratimams iš-

TIKI, KAD BADAS PADĖS 
GAUTI VIZĄ

MASKVA, Rusija. — Sovietu 
Sąjungoje yra keli piliečiai, ve
dę amerikietes, bet negauna 
leidimo išvažiuoti iš So\ietų Są
jungos.

Chicagoje gyvena 29 metų 
Lois Becker Frolova. Ji buvo Ru
sijoje, ištekėjo už 51 metų Arui- 
r-i Frolovo, bet dabar Brežnevo 
valdžia neišleidžia FrolcvO. ‘Jis 
pasižadėjo prisidėti prie badau
jančių rusų, bet liktai dviem 
savaitėm. Kili žada badauti,Hk-ol 
Sovietų valdžia juos išleis, bet 
Frolvas nenori mirti iš bado.

Maskvoje badauja Jiri Bar
venko v, Tatjana Lozanskaja, 
Tatjana Azare ir Jusif Kiblicky. 
Jie nori išvažiuoti pas savo vy
rus ir žmonas.

PRAŠO LĖKTUVU GAZO-

WASHINGTON, D.C.- Britų

dų

abu

Aviacijos bendrovė 
Aukščiausiam teismui 
prieš vyriausybę. Trys 
iš pagrindų išnagrinėjo visą rei
kalą ir priėjo išvados, kad Be
gini nutari n) as neteisėtas. Izrae
lis negali Itvarkyti aviacijos 
bendrovės, kuri paliks Izraelį 
be aviacijos, kada viso pasaulio 

| lėktuvai skraido, o Izraelio EI Al 
bendrovė ne tik pati subankru
tuos, bet ir ves prie bankroto

• visą valstybę.

Manoma, kad fanatikai orto
doksai turės padaryti nuolaidas 
ir atsisakys kišti senas tradici
jas į valstybinį gyvenimą.

padavė 
skundą 
teisėjai

— Aukso uncija antradienį 
kainavo £349.

ARGENTINOJ POPULIARĖJA 
GENEROLAS M. MENENDEZ

BUENOS AIRES. Argentina. 
— Gen. Mario Benjamin Menen
dez, .vyriausias Argentinos karo 
jėgų vadas Falkland salose, Ar
gentinoje lapo' labai populiarus. 
Kiekvieną dieną radijo bango
mis visiems krašto gyventojams 
jis praneša apie karių nuotaikas 
ir pasiryžimą ginti suverenines 
Malviną salų teises, praneša 
New York Tynęs koresponden
tas James Markham.

Nors jis giriasi, kad salose są
lygos argentiniečiams geros, ge
nėtojas Menendez per 10 dienų 
gerdkai neteko svorio, matosi iš 
veido. Generolą Menendez saugo 
trys sargai,

britų karo laivą ir sužeidė Vieną 
britų jūreivį. Britai paleido ke
liolika artimesnių ir tolimesnių 
-šūvių j apsisukusį ir besitrau
kiantį Argentinos laivą, bet ne
žino’ ,ar jam pataikė ar ne. Jeigu 
pataikė, tai Argentinos jūreiviai 
naktį nuskendo. Jeigu britų ža
viai nepataikė, tai jūreiviai ga
lėjo grįžti į Argentinos Rio Gran
de pakraščius.

Sekrelcfrius Haig yra įsiti
kinęs, kad šiomis dienomis 
įvyks persilaužimas, kuris 
išspręs Argentinos ir britų 

. konfliktą.

lydi kelis šimtus Amerikos lėk
tuvų, nešančių karius į Europą 
ar Egiptą. Britai tikisi dar šią 
savaitę juos gauti.

— Dr. John Hooper tvirtina, 
kad jis nepastebėjęs jokių pari
mo žymių John Hinckley Jr„ ku
ris pasikėsino prieš prezidento 
Reagano gyvybę.

spręsti prezidentas Leopoldo 
Galtieri nestato Falkland salų 
suvereninių teisių pripažinimo 
Argentinai kaip būtiną sąlygą 
Argentina neri, kad šitas klau
simas būtų svarstomas Jungtinių 
Tautų Saugumo taryl>oje, bet 
Jungt. Tautų generalinis sekre- 
trius Javier Perez de Cuellar 
pakartotinai pažymėjo, kad pir
miausia privalo luti susitarta 
dėl paliaubų Falkland salose.

Britų karo jėgų apšaudymai 
šekmarienį ir pirmadieni rodo, 
kad britai ruošiasi invazijai. 
Sekmadienį keli britų laivai kas 
dešimt minučių paleisdavo ga
lingą artilerijos šūvį į abiejų 
aeredromų apylink s. Susidaro 
įspūdis, kad britai norį palaužti 
Argentinos karių norą kovoti.

Pranešimai iš Argentinos sa
ko. kad generolai planuoja, ko
kiu būdu būtų galima atšaukti 
Argentines karius iš Falkland 
salų. Jie labai susirūpinę, nes 
dabartinėse sąlygose britai ne
leidžia jiems pristatyti maisto 
ar net ir medicinos pagalbos ten 
išsikėlusiems Argentinos karei
viams.
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LIETUVI, NEBALSUOK KUTKAUS B - NES RINKIMUOSE
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ VEDA NUOLAI

DŽIAVIMO, PATAIKAVIMO IR BENDRADARBIA
VIMO SU OKUPANTO AGENTAIS POLITIKĄ.

L.B. leidžia prokomunistinės propagandos vadovėlius 
ir juos bruka Į Lituanistinę mokyklą.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ PASIBAISĖTINAI 
SUNIEKINO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS GRA
ŽIAUSIĄ IR PRASMINGIAUSIĄ VALSTYBĖS GY
VENIMĄ.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ VEDA NEATLAI- 
DŽIĄ AKCIJĄ PRIEŠ- IŠEIVIJOS POLITINIUS 
VEIKSNIUS: GRIAUNA VLIKĄ IR ALTĄ. Netięąio- 
giai talkina Lietuvos okupantui skaldyti išeiviją, sunai
kinti politinius veiksnius — NUTILDYTI ORGANIZUO
TĄ LIETUVOS LAISVĖS REIKALAVIMO BALSĄ.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ,. VIENOS FRONTI
NINKŲ POLITINĖS PARTIJOS AKTYVO UŽGOŽTA, 
DIKTUOJA IR VYKDO IŠEIVIJOS ERZINIMO, SKAL
DYMO POLITIKĄ: lietuvių kolonijose rengia net po ke

lis viešus Vasario šešioliktosios šventės minėjimus, skal
do lietuvius, menkina, slopina šios prasmingos šventės 
nuotaiką. . , H *

Tad ir tariama, jog SĄMONINGAM, TAURIAM 
LIETUVIUI SU PASIKLYDUSIĄ LIETUVIŲ BEND
RUOMENE, FRONTININKŲ PARTIJOS AKTYVO 
KONTROLIUOJAMA, YRA NEPAKELIUI: YRA RI
ZIKA IR NEGARBĖ DALYVAUTI LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS RINKIMUOSE.

NEDALYVAUKIME IR NEBALSUOKIME!
. ............... ....... ..................................... . ■ ---------------------------------------------------------------7-=^-^-^. ---------------------------J T“ ■ _ Į į! ■ įimilllUlĮ ’ ■■fllĮT1'—

(Skaitykite S. Jouynienės “Tėvų nameliai brangūs” ir V. Liulevičiaus ‘‘Lietuvių\tautos ir 
valstybės istorijos” — Į Lituanistines mokyklas brukamus vadovėlius'ir įsidėmėkite šiame pus- 
1-Pyje iš tų vadovėlių imtus paveikslus.) i. . < / L

Reorganizuotos Lietuviu Bendruomenės ■ ’' , > 
Marquette Parko ir Cicero apylinkių valdybos
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Krosnis dūminėje pirkioje (B. Buračo 1933 m. nuotrauka)Pirmasis pastatas — daržinė, antrasis — kluonas.
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Kai jau rugiai sumalt



LIETUVIAI -
Šių metų gegužis 7 d. Conrad 

Hilton viešbutyje vyko North
western universiteto slaviškoji 
konferencija. Konferencijos or
ganizatoriai svajojo sudaryti et
ninių grupių pol tinį vienetą, 
kuris galėtu tarėti didesnės įta
kos į politinį Amerikos gyveni
mą. Dabar kraš’.e yra daug etni
nių grupių, bet jų įtaka nesvari.

Prie slaviškų grupių organiza
toriai priskaitė ir lietuvius. 
L'etuvių yra mažai Amerikon. 
Dar mažesnis jų skaicus yra ir 
mįversitete.

Amerikos istorikai ir kalbi
ninkai žino, kad lietuviai ne sla
vai. Bet jie mato, kad Europos_ t_______ __
universitetuose lietuviai priskir-jtų siekių, kokius norite pasiekti 
ti prie slavų, tai ir jie lietuvius, etninėmis grupėmis, kurios jūsų 
lietuvių kalbą priskiria pri: sla- priskirtos prie slavistikos, 
vų kalbų. Kas ndri lietuviškai 
pramokti, tai siunčia į slavų sky- • prantamiau, kai grįšime į ne to
rių, kad ten rastų užkampį ir 
pramoktų lietuviškai, susipažin- sakykim — į kokius porą tūks- 
tų su lietuvių kalba, lietuvių tančių metų, kai buvo parašyta J

1 pirmoji gramatika. Dabar tų 
gramatikų yra prirašyta daugy-Į 
bė, bet pirmame mūsų gadynės 
laikotarpyje buvo’ parašyta pir
moji.

— Ji buvo parašyta Indijoje, i 
Ne Atėnuose, ne Aleksandrijoje,’ 
ne Jeruzalėje, bet Indijoje, Indų 
slėnyje, kuT gimė visa Indijos; 
kultūra. Tais laikais arabai ir! 
graikai padėjo pagrindą mate-] 
matikai, muzikai, astronomijai, i ** c bet niekas negalvojo apie kalbos Į

NE SLAVAI I 
gėjo, su lietuvių tautos praeiti
mi susipažinti nepajėgė, tai pri
skyrė lietuvitis prie slavų ir 
baigta. Nė vienam Amerikos 
mokslo įstaigų administratoriui 
neatėjo į galvą mintis, kad čia 
yra didelis nesusipratimas. Gal 
jie neturi laiko ar noro viską iš 
naujo apgalvoti. Jeigu jau vokie
čių ir britų mokslininkai lietu
vius skaitė slavais, tai ir ameri-' 
kiečiai gali tokiais juos skaityti.

— Aš £su lietuvis, ne slavas, ’ 
— tęsė toliau M. Gudelis. — čia 
patekau per nesusipratimą. Jūsų ’ 
nesusipratimą. Bet aš panaudo-j 
siu šią progą Jums pasakyti,’ 
negrįštumėte javais ar slavizmu

— Visiems bus a’škiau ir su-4

kj jau sena žmonijos laikotarpį.
C’iica^ s uostas oRainonis

—Bene, protas, moterys* jums 
pasimaišė?! Ką veiksit be kar
vės? — kLausia.

— Gera kitus rundyti, kai nei 
Šienas, nei šiaudai nerūpi... — 
atšauna.

— To gero kolūkyje užteks,-— 
bandau pagauti užslėptą mintį.

— Užtenka. Eet ar ant nuga
ros susinėsi?

Prisiminė moterys vargelius 
su arų įdirbimu, su bulvių sodi
nimu, jų aparinėjimu, nukasi- 
mu.Visų prašinėk, visiems lank- 
stykis.

Ką kaltinti? Potį sodietį, ku
ris laiku darbus sodybiniam skly 
pe nori nudirbti? Kolūkį, kurį 
tiek darbų spaudžia? Mechani
zatorius, kurie, per dieną nusi
plūkę, vakarais dar kaimynams 
padeda?

Pavartykim ž»emą laikraščius 
su VAI pranešimais, Ar rasi 
daug pavardžių kaimo mechani
zatorių, vairuotojų, važiavusių 
“su kvapeliu”? Atėjus pavasa
riui, jų pavardėmis mirga kiek-

balioną parsivežti, reikia žaba
rų iš miško... Daug reikalų žmo
gui. Ir netektų dėl tokių “smulk 
menų’’ kvaršinti galvos ūkio va
dovui.

Ta pačia proga apie jaunimą, 
papročius: išleistuves, palydėtu
ves, vestuves, žirgeliams žven
giant ir apie žirginį sportą, ku
ris ne tik sulaiko jaunimą kai
me, bet leidžia prisiliesti prie tė-> 
vukų gyvenimo, prie meilės 
kaimui.

J. Astrauskaitė
Kauno rajonas (V- L.)

. - td\mu, jos gramatika, sintakse, 
istorija.

Rusų pareigūnai savo mokslo 
įstaigose lietuvius priskyrė prie 
slavų, Rusai žinojo, kad lietu
viai ne rusai, nes joks rusas su 
lietuviais nepajėgė susikalbėti. 
Bet rusų mokslininkams labai 
lengva buvo priskirti lietuvius 
prie slavų.

Vokiečiai .primetė lietuviams 
baltų vardą. Kada vokiečiai ver
žėsi į Latviją ir- primetė latviams

PAVERGTOJE LIETUVOJE
ŽADA TOLIAU “AUKLĖTI” 

LIETUVOS JAUNIMĄ

Balandžio 16 d- įvyko Uetu- 
| vos Komunistų partijos Centro 
Komiteto V plenumas. Jis ap- 

į svarstė klausimą “Dėl respubli- 
» kos partinės organizacijos užda- 
I vinių toliau stiprinti besimokan

čio jaunimo idėjinį, inteinacio-

nalinį ir ateistinį auklėjimą va
dovaujantis TSKP 
žiaimo nutarimais, 
Brežnevo nurodyrr 
tais kalbose TSRS 
XVII suvažiavime i 
Uzbekistane”.

XXVI suva- 
, draugo L. 
■a's, išdėsty- 

profsąjungų 
ir iškilmėse

savo tikėjimą, tai jie patys save pagrindus. To' meto Indijoj kai-
vadino baltais. Jie nesakė,. kad I bs klausimas labai aukštai buvo j tartų Ashtudhaliaya. 
jie esą vokiečiai, bet baltai. Jie pastatytas. - , Į Ką šis pavadinin
atpalukė Į Rygą. Liepoją iš Pa
baltijo ir užlat vadinosi baltais. 
Jie primetė latviams savo .kul
tūrą, tikėjimą, maldyklas ir 
tvirtino', jog tai esąs baltų tikė
jimas, mokslais ir kultūra.

Dalis vokiečių kolonistų apsi
gyveno Latvijoje, Lietuvoje, Es
tijoje ir jie vadinosi, baltais. Pra
džioje kolonistai 'vokiečiai vadi
nosi baltais, vėliau jų palikti 
ainiai buvo'-.vadinami baltajs, o 
dabar tai latvius; lietuvius ir es
tus vadina baltais.
'— Rusų mokslo įstaigose lie

tuviai buvo priskirti prie slavų, 
vokiečiai juos priskyrė prie 
nesamų baltų, tokio suskirstymo

Ką šis pavadinimas reiškia?
Indijoj buvo kelios kalbos, bet] Jis sako, kad .tai yra astuonių 

pati tiksliausioji, inteligentijos kalbos dalių knyga.
vartojama, tiksli, aiški ir to meto 
mokslo vyrų naudojama, buvo 
sanskrito kalba. Sanskrito kal
ba buvo parašyta pirmoji gra
matika. Ji buvo tokia tiksli ir 
aiškiu kad Indijos gyventojai iki 
šios dienos tikslesnės nesugslvė- 
jo. Per 18 tūkstančių metų jie 
vertė šią gramatiką j. savo .kal
bas, patys mokėsi ir vaikus! ^aiė”

♦ ♦ *
PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRUSIŲ.

Vilniuje leidžiamas “Valstie
čiu laikraštis” balandžio 10 d. 
atspausdino straipsnį su stambia 
antrašte

“LENINAS GYVAS”. '

mokė.
Tą gramatiką parašė Panini 

Ne Panin, kaip senovėj rusų 
mokslininkai bandė rašyti, bet 
Panini.

Kas tas Panini buvo, niekas 
nežino. Nežinomas jo pirmas 
vardas, nežinia kur gimė ir kada 
mirė. Bet jo paliktus gramati
kos pagrindus visi mokėmės ir. 
mkomės, jei dar neišmokome'. 
Europos mokslininkai suprato 
kalbos pagrindus, Indijoje susi
pažino su Paninio gramatika. .

Ar kas žino, kaip ta gramati
ka vadinosi? Kas žinojo, tai už
miršo, o kas nežinojo, tai pri- 

tųrintieji vyrai ir moterys apie j minsime, kad ji sanskritiškai va- 
lietuvius mažai težinojo, jų kal-idinosi Aštudalaja. Taip ji skam
bės nesuprato, ją pramokti tin-[bėjo sankritiškai. Amerikiečiai

prisilaiko Europos, mokslo įstai-1 nešim
go's, o Amerika perėmė tą patį 
suskirstymą,,— sttsiriiikušiems 
mokslininkams ir studentams 
tarė M. Gudelis, keliais trum
pais sakiniais pažymėjęs sveti
mųjų -lietuviams primetamus 
vardus. — Jie viską darė, kad 
lietuvių nevadinti lietuviais; bet 
primesti jiems svetimus vardus.

;— Amerikos mokslo titulus

t SIUNTINIAI I LIETUVA ! 
j ‘ - MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ j

2608 West 69th SL,! Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787,

įl Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, | 
! MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

1501 W. 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-27SĮ 

' V. TALANTINAS > ’

JAY DRUGS VAISTINE
8759 W. 71rt St, Chicago, DL , 

a lagisnwGAi ikpildgxi receptai • Fannie mat ul 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMSiTS

Atdara šiokiadieniais nuo

7TAN, BA, RaglatruotM valctfalnkac

TeL 476-2206
—__ ....—   —

Čia yra įvairiomis kalbomis 
kalbančių žmonių. Ar kas nors 
galėtų pasakyti turetą^io Rodžio 
prasmę? Lietuvis ^pasakytų, kad 
Paninis parašė Aštundaliaja 
knygą, susidedančią iš astuonių 
kalbos dalių (daiktavardis, būd
vardis, skaitvardis ir t.t.). šian- 

Į dien, ko gero, pasakytų^Aštun- 
(Bus daugiau) 

. Reporteris

Toiau seka B. Mackevičiaus 
eilėraštis:

Rytais,
Kai už lango
Balandį ankstyvą
Jau smaigsto pro sniegą
Vilyčios daigų,
Man kartkis atrodo, 
Kad Leniną gyvą 
Senamiesčiu einantį

SUŠAUDYTAS ŽUDIKAS
TIESA (IV. 24) praneša, kad' 

1981 m. sausio mėnesį Rokiškio 
rajono, Dvirėčių kaime nužudy
tų dviejų moterų žudikas V. 
Grigonis buvo aukščiausiojo 
teismo nuteistas aukščiausia bau 
sme — sušaudyti. Jo malonės 
prašymą atmetus nuosprendis 
įvykdytas.

V, Grigonis apiplėšęs ir žiau
riai nužudęs dvi moteris, ir po 
savitės Trakų rajone, Gubelių 
kaime apiplėšė ir nužudė, senu
kus Č. ir G. Fedoravičius. Tą nu 
sikalstimą darbą padaręs Rokiš
kio rajono, Štaronių kaimo gy
ventojas V. Grigonis, kuris nie
kur nedirbęs ir, pagal teismo iš
vadą; buvęs “itin pavojingas as
muo”.

vienas rajono laikraštis, it tuos 
vyrus linksmybių karšligė būtų 

į susukus...
Kreipiausi į “Draugystės” kol

ūkį, kuriame daugiap kaip 5,000 
ha žemės, ir pasiteiravau, kiek 
arklių skiriama kolūkiečių as
meniniams reikalams. Atsakė, 
kad arkliai patikėti keliems pie
ną surenkantiems kolūkiečiams. 
Arklių padaugėsią šį penkmetį 
tik dešimčia. Antra tiek ilgai ne
išsilaikysią, nes nesą pasagų, pa- 
sagvinių. Su vežimais, pavalkais 
taip pat bėda. Ir vėl vadžios nuo 
pradžios...

Būtų nors . astuoniems kie
mams pora širmių su visu inven
toriumi! Kokia paslauga žmo-’Del to manoma, kad šiemet bus 

| gui! Ir kolūkiui paįlenvinimas.
| Atsipūstų ir mechanizatorius, • 

nės^^nslrūnkės Aleksandra" Bag kurl dabar visi už skvernų plė- 
donienė ir Adelė Aleksaitienė]šia- “Man pirmam, man!” Lyg 
tokias kalbeles pradėjo varinėti,1 
kad geriau jas atpasakosiu.

—Ką darysi, kaimyne, su
> kiuašia vidrra.

— Parduosiu, — atsako 
tra.

Aiškiai regiu.”

REIKIA ARKLIO
Sėdžių anądien poliklinikoje 

šalia dejuojančios “Draugystės” 
kolūkio melžėjos Stasės Meilu
tienės ir mintyse buriu: gaus ar 
negaus vargšelė transportą na^ 
mams pasiekti?

Skambino registratorė, skam
bino gydytoja į kolūkį, skambi
no vyras, kol ten kažkas atsa
kė: “Transporto nėra. Tik ry
toj...” Jei taip rogės ir bėris bū
tų...

O iki namų — tik penketą ki
lometrų. Jei taip rogės ir bėris 
būtų...

Pargrįžtu namo, o čia kaimy- 
Į i

(Iš Europos Lietuvio)

PALANGA LAUKIA 
VASAROTOJŲ

I - * * ’ * i i |

Balandžio 22 d. visi palangiš
kiai’buvo’ išvaryti valyti mazu
tą. Nors pliažą švariai nuvalė, 
bet mazuto smarvė vis tiek liko.

»mažiau vasarotojų iš “plačiosios 
tėvynės”, o daugiau lietuvių ne
gu kitais metais.

kar-

an-

Man pirmam, man!” Lyg 
jam nei -pailsėti, nei pasimiego
ti nereikėtų. Ir dar. Ne kiekvie
name sklype su technika pasi
sukinėsi. , ■ ' ’
Reikia arklio kaime.’ Jis ir ūkio 
darbuose prayerstų.Liėtingą va
sarą padėtų šienelį pakriaušiuose eilutėje’ iš apačios tarp žodžių — 
gelbėdamas, pabrėstus vežioda- . priešus tautos turi būti padėtas 
damas. O juk kolūkįečiui reikia kablelis, 
ir į malūną nuvažiuoti, ir dujų

PATIKSLINIMAS

- Straipsnelyje “Motinos Die- 
ųaiA (autorius VI. Valinevičius), 
atspausdintame š. m. gegužės 8
— 10 cL Naujienose, septintoje

korektor.us •

Aleksas Ambrose,
v

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir j išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., Vardynas.
Minkšti viršeliai. • Kaina $15., > 

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

DR. ANTANO J. SUSENO. RAŠTĄ!
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo MahrifruTnuit, . .

Dr, A. Gusseu — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą___________ ■'_______ B8.00

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

. Minkštais viršeliais, tik
* . t. '.‘-’I-

Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA
ŽMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntiu čekį Arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
dedaat SI persiuntimo išlaidoms. ,

ŽIAURŪS

17SF 8«. HALSTED ST.. CHICAGO, Hi fM„

82.00

I ;• Inž. UODAS MIKŠYS,
i 50 metų studijavęs, kaip i ■■'<■

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA, • ’ '

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

| 1 ' ’ ' Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2T >^r ’ r ”

I - NAUJIENOS
j 1 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

yn seniausia, did^ausli ir tortlngiausU lietuviu triteraalinė 
raatodji, lietuvUmjr ižtiktnii tarnaujanti jau per St metus

SLA — atlieka kultūrinluf darbui, gelbsti tr kitiem*, kuria tsog 
;■ darbus dirba.

SLA — Išmokėjo daugiau taip AŠTUONIS MILIJONUS doUrfi 
apdraudę savo narlajM.

SLA — apdnufflii piglauriornif kalitomli. SLA neMko p*toa, ar> 
namą patarnauja tik aavUalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugo 
8u«ivienljtae apsidrausti fld 110,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdnuda — Eodoroeut 
Insurance, kuri ypač uaurfinga jaunimui, įleki inėiaw 
aukotojo mokslo £r Ju gyvenimo pr>®at

WLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraoda: ui 
11.000 apdnudos tuma temoka tik £LO0 metama.

8LA — kuopę vyra rl>o*e beturiu kolonijom. Kreipki 
į mvo apylinkė® SLA kuopų veCcėjui jie Jtrai 

mielai pagelbės 1 SLA IMrUytL i

į GftMU kreipti® Ir tfedai i SLA Ceatra:

LITHUANIAN ALLI A NCI OF AMII9CA 
ų Mmr Yert, M Y. Ittt! * p

TaL cnt) M-atlf
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Tūkstančiai dolerių svetimtaučių 
kompanijai samdyti

Mūsų laisvinimo veiksniai jau seniai ir aiškiai pasi
sakė prieš samdymą svetimtaučių biznio kompanijos 
okupuotos Lietuvos reikalams vesti ir rūpintis jos byla. 
Ir spaudoje pasisakyta prieš samdymą tokiam tikslui 
svetimtaučių kompanijos. Tik toji spauda, kuri yra už
gožta LB-nės vadų, šį A. Mažeikos biznį visai aiškiu 

7 pasisakymu užtarė. Reiškia, LB-nės vadai' remia ši už 
moji samdyti svetimtaučių kompaniją. Tuo jie siekia su
menkinti mūsų laisvinimo veiksnius, juos visuomenei pri- 
s.atyti kaip nusenusius, i^sisėinųsius, kurie laisvinimui 
naudoja Tik senus metodus, todėl, ir laisvinimo veikla 
slenka vėžio žingsniui ! Jt-. H : '

0 vis tik, tokiam'samdymui negalima pritarti, ka
dangi Lieteuvos reikalas yra ne tik labai opus, kuriam 

■ reikia patyrimo, išminties, didelio asargumo ir takto, bet 
iš viso, ir toji samdytojų grupė, jau nekalbant apie visai 

' nežinomus latvius ir estus, kurie įeina šio komiteto su
dėtim bet . ir tų lietuvių vardai mūsų visuomenei mažai 

' arba ir visai nežinomi.
Šis samdytojų komitetas skundžiasi, kad jį puola 

Maskvos, Vilniaus ir Talino radijas. Atrodytų, kad toji 
samdoma svetimtaučių kompanija Maskvai yra pavojin
ga. Kažin?” Reikia labai abejoti ar šis samdymas iš tik
rųjų jai būtų pavojingas, ir dėl to ją puola. Mano nuo
mone, kad priešingai: Maskvai ta kompanija nėra pavo
jinga, nes gali jai tik patarnauti. Tada galės ją pasam
dyti ir pati Maskva. Jai bus gera proga, ją pasamdžius 
Jungtinėse Tautose ar kitur, įrodinėti, kad ji Lietuvos 
neokupavo, bet ji, jos pačios prašymu, prie jos prisijungė. 
Tad tenka paklausti, ar A. Mažeika gali paneigti tokią 
galimybę, ar jis gali paneigti, kad Maskva, pasamdžiusi 
tą pačią kompaniją, nevarys priešingos akcijos? Ar šis •

$22.00
$15.00
$ €00

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS (1982 3 27-28)

Uiti Jokūbaičiui, kuris man Ugi 
iiėi negaU atleisti už kandidata
vimą 1976 m- į Sąjungos pirmi
ninkus, galėtų atsirasti gera pro 
ga tapt Sąjungos pirmininku. 
Ar nebūta sugalvotas planas gu 
oriai, tik nešvarus ir nesauliš- 
kas. Ir šiai (keli žodžiai pasaky
ta nesuprantamai. A. PI.) Są
jungos Garbės pirmininką, Gar
bės Te’srho pirmininkus ir bro
lis Jokūbaitis. Iš centro valdy
bos niekas nebuvo pakviestas. 
Matyti, jie nutarė gerai ir vie- 
lingai ir sėkmingai dirbo Cent
ro Valdybos (du žodžiai pasaky
ta nesuprantamai. A. PI.). Bet 
tuoj po to nevaržomai pra
sidėjo visokių iškraipytais lak- 
la’s pagrįstų raštų siuntinė imas 
ąiunco- nariams ir nenariams, 

už^puliojimai S-gcs pirmininko 
ir Centro Valdybos narių. Grasi
nimą'. O Gaibės pirmininkas 
nemėgino jų sustabdyti. Ko 
Garbės Teismo pirm, nesuspėjo ■ 
atlikti, rūpestingai atliko jo ar
timas bičiuTs. buvęs šaulys 
Maksvytis, žodžiu vien nieki
nimu ir šmeižto kampanijų žo- 

i džių, laiškais, spaudoje ir kaip 
e | kartą išsireiškiau, dar ant sienų.

t
(Tęsinys)

, V f • i * ’ ’

Baite išdėsčiau raporte mini- 
1 mus Garbės 'teismo pirm, pra
sižengimus ir siūliau. neįsakiau 
ir nereiks laviu, tik siūliau tiks
lu nuramint} nūkentėjusius ir 
atstatyti feune reikale kokią 
nors pusiau Svyrą’ sitŪiau kitam 

Į kuriam Gafbės Teismo nariui tą 
j kvotą iš nlu'o bešal’nškai pra

vesti. PaBūJymas, atsimenant 
Garbės Teismo pirm, pasielgi
mą. nebūto perdėtas ar nepri
imtinas. Garbės Teismo pirm, 
salėjo ignoruoti ar pasiūlymą pri 
imti ir viskas būtų buvę tvarko
te. Bet sekė manęs nubaudimas 
įspėjimu už kišimąsi į Garbės 
Teismo kompetenciją. Vėliau 
srkė rnares si’sbendavirnas- Ne- 
ž’ūrint, daugelio Garbės Teismo 
D;rm. užgauliojimų, darbo truk
dymą bei kernosi i Centro Val
dybos reikalus, visi tylė’ome, 
galvodami, atsiprašau, kad pa- 
kvalios ir nurims. Bet visuoti
ni nepagristi priekaištai, kaltini
mai ir Statuto laužymai tęsėsi, 
norint sudaryti blogos padėties 
įspūdį, kuris pateisintų žygius 
Nlilkovaičiui pašalinti iš pare1 1

'!• ir tvorų tų visokių raštą kabini- 
Prie tos akcijos su didžiausiu . mu. Ir kodėl taip nedaryti? Mil

an tuziazmu prisidėjo brolis Jo- . kovai! į sutepus ir pašalinusį 
kubaitis Stasys. Reikia pripa- Garbės Teismo pirm, turėtų lais 
žinti, kad gana idealus planas ir į vas rankas sauvaliauti o Toron- 
dargi daug žadantis, nes iš kar- te pasiruošę sulaukti naują Są- 
to keli zuikiai nušaunami. Pir- jungos pirmininką. Centro Val- 
ma, Milkovatį apkaltinus ir pa- dybą net penketą kartų siūlė-, 
šalmus, Garbės Teismo pirmi
ninkui nereikės atsakyti už sau 
vąliavijrią-.if _padajį^ti nusižengi
mai būtų užmaskuoti, o jo" galy
bę būtų neribota.- Antra, bro-

sako prieš tokį pavojingą “biznį”, kuris gali būti labai 
žalingas pavergtosios tautos laisvinimo bylai. Ar tai riė 
plika demagogija, kai A. Mažeikos “lyga” puola Naujie
nas, bet nekritikuoja jose pateiktus argumentus, įrodan
čius tokio samdymo pavojingumą Lietuvos bylai; jų ne
paneigia, kad jie neverti dėmesio. Man rodos, kad užuot 
puolus dienraštį, reiktų kritikuoti Naujienose pateiktus 
argumentus prieš šį nelemtą užmojį.

Taip pat Ą. Mažeikos “komitetas” puola ALTą ir 
VLIKą. Jiems prikaišioja jų hegemoniją, iš kurios jau 
išsivaduoja latviai ir estai. Įdomu ką bendro turi VLIKas 
ar AL'Ta su latviais bei' estais dėl samdymo svetimtaučių 
kompanijos, kad Siems’ reikėtų išsivaduoti iš minėtų 
veiksnių hegemonijos. Mūsų Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto yra jau seniai paskelbtas principas, kad 
reikia išlaikyti, remti ir stiprinti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, tęsantį tautos valią, dirbti ir kovoti 
už nepriklausomybės atstatymą; ir kad vertinama kiek
viena laisvės kovos iniciatyva, tačiau siekiama, kad ji 
būtų suderinta su Lietuvos laisvinimo veiksnių politika 
ir taktika.

Ar A. Mažeikos “komiteto” užmojis samdyti svetim
taučių kompaniją okupuotos Lietuvos laisvei atstatyti 
yra suderinamas su Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto politika ir taktika? Tad užtektų jau ir to, kad nuo 
šios baltiečių “lygos” nusigręžti. Bet A. Mažeika šitokį 
VLIKo nusistatymą vadina hegemonija. Mes visi žinom, 
kaip šiandien okupantas puola ne A. Mažeikos samdymą 
svetimtaučių firmos, bet Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą.

A. Mažeikos išsiuntinėtuose laiškuose rašoma, kad jo 
A. Mažeikos komitetas turi nors mažiausią užtikrinimą f samdoma kompanija daranti “stebuklus’ , kokių dar iki 
iš tos samdomos kompanijos, kad ji tokio turtingo “kos- . šicl net nesapnuota. Štai, kad ir tokie' Amerikos prezi- 
tiumerio” kaip Maskva, nesutiks būti samdoma? ! dentas turės pasirašyti įstatymą, kad kiekvienais metais . . , . _

Kodėl šis A. Mažeikos “komitetas” rodo tokį įtūžimą ' birželio mėn. 14 diena būtų skiriama Baltams prisiminti, laisvės, kurią veda pavergtosios tautos įgaliotas Vyririų- 
prieš Naujienas? Jas sugretina net su Maskvos radijo j Arba vėl: Valstybės sekretorius Alexander Haig Jr. pa- 
puolimais.' Matyt, jas puola dėl to, kad jos iš esmės pasi- siuntė laišką Lietuvos atstovui dr. Stasiui Bačkiui, ir tai

me ar sutikome t^įkjntisfl bet iš 
Garbes Teismo visada kilo 
sakymas, ne. Kuogi jie mane, 
kaltina? • Garbės Teismo pirm, 
maus: kaltino laužymu ’ Statuto^

— A. Mažeikos pasamdytos firmos nuopėlnas. Reiškia, 
ši firma turi tiek galios, kad ji gali įsakyti JAV Valsty
bės sekretoriui parašyti net laiškus tiems, ^ih' ji įtako, 
Bet ar tuo daug kas gali patiken? 'Ąiįži įr vėl : to ^“kbnu- 
tęto”. dėka Lietuvos atstovybės Washingtbne Vasario 
16-bsios priėmime dalyvavo Valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas, tai aukšto rango diplomatas, ir pakėlė tostą už 
Lietuvos nepriklausomybę. Tikrai “stebuklas” -1— sįo “ko
miteto” pasamdyta komercinė firma gali pasiųsti .aukštą 
diplomatą į mūsų atstovybę, kad ten jis kilnotų tostus; 
Toks šio “komiteto” pasigyrimas labai naiviai skamba..

Tiesa, jei toks diplomatas ten dalyvavo, (tai ne Han- 
nafordo firmos dėka. Tokiais ir panašiais pasigyrimais' 
“komitetas” mulkina mūsų išeivijos geraširdžius žmonės, 
kad jie aukotų kuo daugiausia tūkstantiniu, kurios bus 
sukištos į svetimtaučių kompanijos bosų kišenes; 0 tam 
Chicagos tautiečiui, pensininkui, pasiuntusiam 1,000 do
lerių samdytojams, tenka pareikšti tik užuojautą. Ar ne
būtų išmintingiau padaręs, jei tą tūkstantinę būtų pa
siuntęs Tautos Fondui remti kovai dėl pavergtos tautos

sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas? '
A. Svilonis

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykiu nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
KAIP DIEVAS DANGUJE IR JO ŠVENTA 

EVANGELIJA ŽEMEJE
Eina sau vienas Širvokas ir mato: atvažiuoja 

didelis ponas. Karieta tokia daili, kad tik stebėtis 
apsalus. Lekajus didelėm žibančiom sagom nu
sagstytas. Vežėjas skrybėlėtas su dviuodegiu 
švarku. Arkliai šeši, visi kaip paveiksluose: kak
lus išrietę, uodegas išpūtę, ausimis tik karpo. Pa
kinktai šikšniniai, išauksinti, sidabruoti, žėri, 
blizga. Buvo jau pravažiuoją pro šalį, bet ponas 
paliepė apstabdyti arklius, širvokas žiūri ir gerai 
pažįsta: nagi Bandurskis Boleslovas. Tasai suma
nė pasijuokti:

— Ei, mužike, kam tą smuiką nešiojies? Be
ne moki tu griežti?! — sušuko ir kvatojasi atsi
lošęs karietoje.

Petras, nieko nelaukdamas, tik kapt smuiką 
žūties- į vieną rank^, griežyklę į antrą ir 

.: u.._ kad net žemė siūbuoja. Rėžia visokius 
,uk:us, pasp.; sdamas, pašvilpdamas, pačiulpda- 
.mas. patrcprin; mas. Kad pradės Bandurskis 

; ,-r karieta vffs. arkliai šokinėti, lekajus su

vežėju šokt. Dulkės stulpais sukasi, kaip kaminai 
tirštai rūksta.

Petras begrieždamas pastebėjo šalimais erš
kėtyną. Jis įšoko ten, šokikai paskui jį. 0 jis tik 
spaudžia, tik, rėžia, o tie šoka, plepsi, lamdos po 
erškėčius, vos bekvėpuoją liežuvius iškišę. Susi
badė, susikruvino, arkliai put’dti, žmonės Šlapi.

Bandurskis šaukia, kiek tik bepajėgdamas: 
i — Būk toks geras, pasigailėk! Nustok mus 
kankinęs! Aš tau užmokėsiu, kiek tiktai norėsi’

Širvokas nustojo ir kareiviškom komandom
ėmė įsakinėti Bandurskiui:

— Klaupkis dabar žemėj! Kryžiumi sudėk 
rankas ant krūtinės! Garsiai sakyk paskui mane: 
Kaip Dievas danguje ir Jo šventa Evangelija že
mėje, taip aš, Boleslovas Bandurskis, prisiekiu, 
kad niekad daugiau nekankinsiu savo baudžiau
ninkų, neskriausiu jų ir niekad nesijuoksiu iš 
prastų žmonių. -Jeigu šitą savo priesaiką sulau
žyčiau, tegul manė apnyksta visokios ligos, nelai
mės ir tegul būriu prakeiktas per amžių amžius. 
Amen. Dabar važiuokit sau sveiki!

Bandurskis buvo pritrenktas ir apglušintas. 
Jis klusniai viską atliko. Aplamdyta, krypuodama 
nusivilko karieta. Arkliai nebesiraitė iš dykumo, 
bet ėjo žingsniu, kaip avys galvas pakabinę, šir-. 
vokas stovėjo ir ilgai žiūrėjo įkandin. Jis irgi jau
tėsi pavargęs. Atsidėjęs braukė prakaitą, vis iš 
naujo besiveržiantį. Bet buvo patenkintas ir 
džiaugėsi savo sieloje. Nutarė čia pat truputį pa
sėdėti ir užkąsti.

JUODOJI PANA IR VELNIAI
Užkandęs, susitvarkęs ėjo toliau. Kelias pasi- 

; taikė nuobodus ir sunkus. Aplinkui kelmynai, ba- 
j los, nuskurdę krūmoklniai. Niekur neužtikti gy- 
verin miįjų trbbų. Toliaii, priešais juodavo didžiu
lis mi&kaš. Diena artėjo vakarop. Pradėjo lyg kad 
niauktis. Neramu pasidarė Petrui: “Dabar tufė- 
siū nakvynę su vilkais ir meškom drauge”.

Taip besirūpindamas, pakėlė jis galvą aukš- 
■ tyn. Iš td miško kilo kalnas, o ant kalno tokia pilis, 
i Net šiurpas nukrėtė bežiūrint. Bokštai tarytum 
įdangų siekė.

Pradžiugo žmogus ir nuskubėjo pilies linkui 
Milžiniški vario vartai visai atviri. Įėjo į kiemą. 

I Niekur nieko: nei šunų, nei žmonių, nei žiburių. 
VfsuT nyku, tuščia ir neramiai klaiku. Pravėtė 
pirmąjį kambarį — tuščia. Pamatė ant stalo drūtą 
baltojo vaško žvakę. Užsidegė ir eina toliau per 
kambarius. Visur tuščia, štai valgomasis. Gausiai 
apkrautas stalaš. Matyt, kad Valgyta ir skubiai 
viskas pamesta.

Pasižiūrėjo, pagalvojo Petras ir sėdo užkan
džiauti. Pavalgęs palaikė į svečių kambarį, čia jį 
sugundė minkšta plati sofa. Daugiau nė nebe
vaikščiojo: nusirengė ir atsigulė toje sofoje. Pir- 
m< -kartą, savo gyvenime taip jaukiai, patogiai 
išsitiesė. Netrukus saldžiai, kietai užmigo.

Gal valandą, gal kitą numigęs, jaučia, kad jį 
kažkas piktai tąso. Praplėšė akis, nagi žiūri — 
velnias išsišiepęs priešais su žvake stovi. Lekuoja 
pailsęs, uodega kaip šuo vinguliuoja ir bliauna:

kompetenciją. NesĮpjionf ‘ ,
Jokio Statuto straipsnio ąš są

moningai ri’ekur' nesulaužiau 
Jeigu kurį pažeidžiau nežinoda- 
nfaš, 'na, lai atsiprašau. Nežinau, 
tą 'gerai žipo. kad aš jokio sta
tuto straipsnio' nesulaužiau, tą 
gerai. Žino Garpės Teismo pir
mininkas ir tegul jis įrodo, kokį 
atatutū straipsnį ar kada sulau
žiau. Mat, čia naudotas triukas, 
vadovaujantis dėsniu, jei kaltas, 
paneik kaltę ir apkaltink tą, ku
ris tave atidengė.

Buvus’’o Garbės Teismo pir
mininkas tvirtina, kad užstoda
mas nekaltus šaulius (trys žo^ 
džial pasakyta nesuprantamai- 
A. P’). iuos tardydamas neleis
tinai eleėši ir mėgino Jlf parody
mus fals’rkuoti, aš įsikišau į 
Garbės Te-'smo Rornpentencij . 
Term G:o galvoia, tai turėjo at- 
sakvti. Tėcml us pamėgina ir 
vėl panašiai su bet kokiu šauliu 
pai’ęT.-'Į', kaip jis pasielgė su 
tais trimis š. Vengiausko liudi
ninkais, kurie, tarp kitko, čia 
yra salėje ir norėčiau, ’ kad jų 
nuomonė vėliau būtų išklausy- 

’ fa. Tegul jis tik pamėgina taip 
pasielgti, aš ir vėl protęstuo- 

.čSa ir įsikisčiau, į Jo, taip vadi
namą; kompetencicją. Nes ' nei 
aš, iiei jis, nei prezidentas Rea- 
ganas neturi teisės šaulį neskai
tai užgaulioti ir iš jo tyčiotis, 'ar 
jį skriausti, jė’gd buvęs Garbės 
Teisrnb pirmininkas galvoja, kad 
.aš įšiįdšaū į' jo ■ fcjmpetenciją. 
kada jiė‘ išsiuntinėjo šauliams, 
Sąjungai ir. nešuliams' į visuo
menę s. Vėngiauško ir buVūsio 
šaūHo Maskvycįo bylos kvotos 
davinius U‘ sprendimą, nes -Sta.; 
tufo 192 str? yra draudžiama, ir 

tpag^I’^jgSlybjimą, aš .įsikišau į. 
jd 'kompetfenęiją.. . Bet ■ Statuto 
IR2 str. antroji dalis įsakmiai nu
rodo cituoju: "Sąjuiigbs pirini- 
mininkąs, Centro Valdybai nu
tarus, gali pareikalauti kiėkvie- 
no'S-goš pa^eigurio frie 'fįk eitl- 

''riib satiiio, bet lu^viėno parei- 
gūrid pa^aišĖritijdėl ŠfeWtb ne
silaikymo ar įjo nuostatų laužy
mo fr tokius pasiaiškinimus "pa- 
:eikia Centro Valdybos artimiau 
<iame posėdyje 'apšvarstyti .'(Sa
lėję girdisi heratnu. A;PL). Pra
šai! ramybėj' tenai. Kitam rei
kalui esant. Centro V-ba gali tb- 
kį pareigūną, iki gaTuiintb rei
kalo' žšprendfmd suspenduoti.'’ 
Pabaiga.

(Bus daugiau)

— Vyrauja Įsitikinimas, krd 
šiomis dienomis prasidės britų 
invaziją į Falkland salas.

— Generolas Mehend:-z įsakė 
Argentinos kainams Malviną sa
lose laikytis griežtos discipline's 
kitaip bus sunkiai baudžiami.

— Neišmanėli, kaip tu drįsai mano pono lo
voj atsigulti? Kaip tu turėjai drąsos įkelti saito 
purviną koj'ą į šiuos rūmus? Argi tu nežinojai, 
kad nė viena gyva dūšia negali čia nakvoti? Mano 
ponas radęs tuojau praryja. Geruoju sakau tau: 
bėk kuo greičiausiai, kol dar nevėlu!

Petras pasitvarsė sofoje, pasirąžė, pažiovavo 
ir, lyg nieko rifegirdėjęs, fti tėto j^faūse;

— Kokią teisę turi mane žadinti? Kas tu toks 
esi? Sakyk greičiau!

Velnias supyko, dantimis sugriežė, nosį su
traukė, kaktą suraukė, nusispjovė ir užriko pra
garišku Valsu:

— Greičiau lauk! Kad tavo čionai nė kvapo 
neliktų!

Petras praskėtė maišą ir pasakė: “Lįsk!”

Nespėjo jis gerai užmigti, štai vėl baladojasi, 
trankosi. • Pasižiūri — kiUA veikias. Ale jaunutis 
toks, ką tik lygučiai dygsta, pačių tų smarkiųjų 
vienašnervių veisės. įlėkęs velniūkštis apsisuko 
ant vienos kojos, pašftėrkštė su Viena šnerve ir 
suspiegė: ' į " ,

— K#» tu esi per vienas? Kaip drįsai į sve
timus rūmus įsikraustyti? Eik lauk, nususėli! Jė i 
ne, tai as tave kaip mat antrinsiu į miltus ir kau- 
ItiS iškrėsto ft ddbs! ’* -

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 
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DR. PAUL V. DARGUS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS

4ire*reriwg

VALANDOS: »—8 dirbo dienomig U

1M.I MZ-x/ZZ arba M2-Z7X9

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS-“ 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Dr. Jonas F.. Mažeika
DDK — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. tel. 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikriną akis. Pritaiko a kinius 

ir “contact lenses”.

MIRĖ JUOZAS STADALIUS

ROCKFORD, Ill. — Pirma
dienį mirė Juozas Stadalius, su
laukęs 69 metų amžiaus. Jis bu
vo gimęs Marijampolės apsk., 
Pilitiskių kaime.

Amerikon atvažiavo 1951 m. 
ir apsigyveno Rockforde. Visą 
laįką bendradarbiavo su Rock- 
fordo lietuviais.

Vokietijoje, Miunchene, jis 
vedė Frederiką Bramderten. 
Abu kartu visą laiką gražiai gy
veno. N&slė Frederika rūpinasi 
laidotuvėmis. Jis pašarvotas 
Dalhartės šermeninėje. Jis bus 
palaidotas vietos kapinėse.

Ilgus metus jis skaitė Naujie
nas. Kai jis grįždavo iš darbo, 
tai Frederika turėjo būti padė
jusi Naujienas ant stalo, kad jis 
galėtų patirti, kas darosi pa
saulyje.

| Velionies draugai linki našlei 
sveikatos ir ištvermingai pergy
venti šią skaudžią gyvenimo va
landa. Rockfordietis
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“Motinystė’’ (Aliejus)JONAS RIMŠA

K. BARĖNAS

LEIDINYS TEISEI I MAŽĄJĄ 
LIETUVĄ GINTI J

Dr. LEONAS SElBUTIb 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2456 WEST 63rd STREET 

Vulandog; antrad. 1—4 popiet,

— Japonai tiktai pirmadienį 
iškasė iš 5 pėdu gilumos Antro
jo pasaulinio karo metu Tokijo 
geležinkelio stotyje išmestą JAV 
bomba. ' ’ ’

£

Ofiso telefonu: 776-2880, 
” Reeaeaciles teloL: 448-5545 *

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 3371© 

TeL (813) 321-420©

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

IO MOONX

Tur būt, teisingas yra spėji
mas, kad daugumai lietuvių vis 
tiek, ar Lietuva bus tokia, kokia 
yra, ar turėtų būti rūpinamasi, 
kad būtų atgautos tos lietuviš
kos salos, kuries buvo priskir
tos Baltgudijai, ir kad Mažoji 
Lietuva nėra vien .'Klaipėdos 
kraštas, o ir Lenkija dar turi su
siglobusi žemių, kuriose nuo 
amžių gyvena lietuvių. Tuo do- 
m’si tik mažuma: kai kurios or- 

1 ganizacijos (mažlietuvių ir vil- 
( hieč * ų), retkarčiais dalis spau

dos, iš pareigos verksniai, taip 
pat šiek tiek inteligentijos.

KrJbant ap;e inteligentiją, 
pasakytina, kad šiuo busimuoju 
Lietuvos sienų klausimu ar.pro
paganda dėl jų ji pasidalinusi 
kartais net į griežtai priešingus 
frontus. Vieni įsitikinę, kad 
Lie-uva neturėtų būti tokia 
mažytė, kokia dabar yra, ir kad 

[ reik:a rūpint1'? atgauti ^prara- 
I stasias žeme. , lietuvių gyven- 
’ tas ar valdy'as. Tie didesnės 
I Lietuvos simpatJkai, jeigu tok

sai žodis č’a tinka, taip £at ne

Apdraustai per kraustymai 
ji įvairiu atstumu - 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1 S<2 arba 37W996

SOPHIE BARČUS

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE*** EXCEPT WHEN//£'$ 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE-. 
UNEXPECTED/

RADIJO t E IMG S VALANDOS

šeštadieniais ir sekmai ipniaii 
nuo &30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stories W0PA - 1490 AM 

transliuojamos is musę studijos 
Marquette Parke.,

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

/ _ l“1"" ....................-Milini—^'-- - |

į RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu ftadijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
SVLYN, 1360 banga AM. veikia sek- 
nadieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
oniu santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. &ą programą veda Stepo
nas it VatentipA Minkai. Biznio 
reikalais kreipte į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. 
o roadway, So. Boston, Mass. 02127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos "Naujienos”, didėlis pasi
rinkimas lietuvišku knygų ir lie

tuvišku dovanu-

THE ODDS ARE
AGAINST THE
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO

ON THE HIGHWAY.
•HOW DO SEAT BELTS • 
HELP TO PROTECT -YOU' 
IN AN AUTO ACCIDENTS 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER

LIVING, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

ar

visi vienodai'galvoja. Vieniems 
atrodo, jog reikia siekti iki kiek < 
tik galima toliau, kad Lietuva 
vėl.būtų didelė, o kiti pasiten
kintų mažesniais plotais. Ta
čiau jie ir vienį ir kiti kalba ir" 
rašo, jog reikia nesnausti, įro
dinėti lietuvių teises, įtikinėti, 
propagandą varyti, kad laikas 
neužbėgtų nepasiruošusių.

Kita tais sienų klausimais be- 
s;dominčiiljų dalis' jokių pakei
timų. netrolcsta. Priešingai,, 
stengiasi pristabdyti ar net su
niekinti tuos neramiuosius, pla
tesniu atžvilgiu apmetančius • 
Lietuvos ateitį. Kai kas iš tų di
desnės Lietuvos priešų būtų di
džiai patenkinti, jei kada nors 
vėl atgytų Lenkijos — Lietuvos 
unija, o visa kita, Karaliaučius, 
su Prūsija ir lietuviškos salos 
Baltarusijoje, jųps gąsdina. Kur 
tu paimsi, kur tu apžiosi, ir kam 
tau reikia! Jeigu, žinoma, atgy
tų, unija, tai tokie gal net lai-Į 
mintų daugiamilijoninių lenkų 
pastangas pasiimti bent Prūsiją 
ir prijungti ją prie dabar iš Vo
kietijos atskeltų plotų.

Pastangomis tų, kuriems dar 
vis rūpi didesnė Lietuva, pasi
rodo vienas po kito rimti veika-

Funeral Home and Cremation Service

1 lak Tie, kurių Žvilgsnis nu
kreiptas daugiau ) rytus, nese
niai paruodė Ir išleido stambų 
kolektyvinį veikalą nRt/tų Lie
tu imi'’. J vakarus žiūrintieji ko
lektyvinėmis pastangomis iš
vertė ir išleido ruso prof. P. I. 
Kuinerio studiją "'Pietryčių Pa- 

‘ baltije etn.nė praeitis”. Tą pa
starąjį veikalą daugumas lietu- 

spaudo’e sutiko palankiai 
let entuziastiškai. Tačiau pa

sireiškė ir vienas kitas kritiškas 
baldas. Kusnerio knyga lietu
viams pristačiusiejį ypač skau
džiai neteisingu palaikė dr. P. 
Rėklaičio kritišką pasisakymą 
“Aiduose”. Inž. V. Žemaitis di
desniu straipsniu norėjo kriti
kui atsakyti, bet žurnale jam 
nebuvo vietos. Matyt, tai ir bu
vo bent dalinis atkstinas pa
ruošti ir išleisti knygą “Mažo;; 
Lietuva ir mes- Prof. P. I. Kus
nerio studijai pasrodžiUrS*. Ją, 
inž. Vinco Žemaičio paruoštą 
1981 m. Čikagoje išleido Lietu
vių Miškininkų Sąjunga išeivi
joje.

Knygoje pirmiausiai spausdi- 
' namas tas V. Žemaičio straips

nis, kuriuo jis atsako dr. P.Rek- 
laičiui. Atmetęs recenzento kal
tinimus kaip nepagrįstus, auto
rius, nurodo, kas ir kaip tą Kuš- 
nerio knygos vertimą spaudai 
rengė, kokie autoritetingi asme
nys tikrino — redagavo (prof, 
dr. J. Puzinas, prof. dr. P. Joni
kas, dr- J. Gimbutas, J. Pete- 
raitis, dr. D. Micuta, J. Damau
skas), kurie sumetimai prof.

! Kusnerį bus paskatinę parasy- 
I ti knygą, įrodinėjančią, kad 
Prūsijos žemių pirminiai gy
ventojai buvo ne vokiečiai. Vo
kiečių politiniai istorikai, žino
ma, stengiasi visiškai kitaip tą 
klausimą nušviesti, tarpais pa
lenkdami į savo pusę net kai 
ku^Mos lietuvius, nepajėgian
čius susigaudyti jų klaidinan
čiose istorijose.

(Bus daugiau)

— Maskva pasisakė pries pre
zidento Reagano planą 1/3 su-

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

rm-  -r I' n " 'IT iif;

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID 

! SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ LMO 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
B W 1410 So. 50th Avė., Cicero
fe * ' Telef. 476-2345

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

liną, kad juo negalima pasitikė
ti, kitos priežasties nepažymi. .

— New York Times metinė 1 
prenumerata kainuoja $180. Be < 
sekmadieninės laidos — $91), | 
atskiras numeris — 50e. ii

— Lenku policija negali su- f 
imti Solidarumo unijos veikėjų, ’ 
kurie organizavo paskutinius J 
protestus keliuose miestuose. ,į

rusus, pradėjo smarkiai pulti 
JAV radiją “Laisvoji Europa”.

z/^ericanKįtęhen
1 ^Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork and fruit go well together, and the combination of 

spareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but they’ll 
still be quite delicious.

This rather robust dish is ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of apareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs wtth COld potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, oc the white 
wine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soav^

Grilled Pineapple Spareribs
Servings: Six 
Cost: Moderate

Dep^ ofdHtfieuZty: Eesy

I swrinaafnf 
fapedteofer 'VI 

6 petuafeepe

1

¥4 
2 
2 
1

2

%

cup lemon jule* 
cloves garlic, minced 
tablespoons soy sauce 
tablespoon molaaaes oc 

brown sugar - 
tablespoons vegetable 

oil *
teaspoon pepper

trimmed of excess fat 
large can ( 46 oz.) 

plnmpple juice 
o».) crushed 

pfareeppte, <n drained 
cup dry white wine
Parboil fee epareribs in simmering water for 30 minutes. 
Place the riba in a roasting pan and pour the pineapple 

Juice ores them. If the juice doesn't quite cover the ribs, top 
off wife water. Refrigerate for 24 hours.

• Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed plnaipple and 4ts liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy sauoa, moi awes of sugar, oil and pepper, in a saucepan. 
Bring to a be* and simmer for 10 minutes.

• When mdy to grill, place the ribs 6 to 8 indies above a 
medium hot fhw, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

e Daring the last 15 minutes of cooking, baste often with 
fc,Cte pineapple sauce, saving sense of it to serve with the ribs.

* *w Remove ribs to a warm ptattes, cut into individual riba, 
and servą.

A Consumer Sarrica from the CYANAMID Agricultural 
Dhririam

-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ii GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti
w * • • ?X * * * */*

LieUvrg

'Hrektorių

AMSULANSQ
FATARNAVIMAS 

d i

fURU*a 

KOPLYČIAI 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

SIEPUNAŠ C. LACK ik sunūs
iš»a 1 (L.CK.WICS;

fc WE61 D»U> SIKKEa KfjjuDhi: ClZli
I auUlxiVvEal HlUrHWAl, r&loc Hilu, 11L I7W41*

I  -----------------------—------------------!—________________________

L P. J. RIDIKAS

I tto. HAESTED STREET ret lAx<U /-1>1
I J__________ t , . ., ■ ._____________ ;

I BUTKUS - VASAITK

i (446 3o. 50th Avė., Cicero, BL T«L: OLympic

Į, PETRAS BIELIŪNAS .
j 048 So. CALIFORNIA AVE TeL: LAfeyette 1-3571 
i
i- •- ■ ' ■ - '
i —• Naujienos Chicago, R, IUL Wednesday, May 12, 1982



500

CICERO

Švento Vardo draugijos susirinkimas

410

PADĖKA

LIUCIJAJAU BAIGIAMA SPAUSDINTI

BRONIO RAILOS
NUSIB ASTYMAI

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KOVOS DEL LIETUVOS

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE . 
FOLLOWING DISTANCES.-, < '

5,000
1,000

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Širdingai dėkoju Zarasiškių 
klubo' nariams už gražy, laišką 
su narių autografais, už linkėji
mus pasveikti ir dovanėlę, pidi 
padėka už aplankymą ligoninėj.

Mikas Šileikis

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

2,000 
1,000

48. Newark© Liet. B-nės Apylinkė.................
49. Vanagaičio Šaulių kuopa; Boston.......„....
50. Miami Liet. Moterų klubas.......... .... .........
51. Tauragės Liet, klubas, Chicago..... .... ......
52. Maironio Šaulių kuopa, Sudbury (Canada.)
53. Racine liet aukos (Kažemėkaitis) ...........
54. A. Liet. B-nės Melrose Park apyl. (Ill.) ...
55. A. Liet. B-nės Hartford apyl..... .................
56. L. K. V. S. “Ramovė”, Waterbury.............
57. šv. Jurgio Draugija (Union, N.J.) .... .....

(Aukos, gautos iki 1982 m. kovo 20 d.) .
Pavienių aukotojų aukos skelbiamos atskiru sąrašu
Už aukas nuoširdžiai dėkoja

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS RŪMŲ
RESTAURAVIMO KOMITETAS, ir

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ, WASHINGTON, D C

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.

Žemi — PerdevInuH
RIAL ESTAT1 FOR SALI

Astrological
Tarot Card Readings

SOjtfE CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

■/niSS^YDRfyi^

Laikrodžiai tr brtngenybfe 
Pardavimas ir Taisymas 

2544 Wwt IWi Street • - 
Tel REpubHc 7-1941

KAINA — SI 7. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

— Dzūkų Draugijos tradicinis 
balius įvyks gegužės mėn. 15 d. 
Jaunimo Centre. Staliukus pra
šome rezervuoti tel. 925 9159, 
523-1883 ir 927-5980.

30. Chicagos Anglijos-Britanijos Liet. Klubas..... .
31. Am. Liet. Piliečių Klubas, Melrose Park, Ill.....
32. Miami Lietuvių Klubas......................... ..............
33. A. L. B-nės St. Petersburg© apylinkė .............
34. Liet. Klubas Worcester.....................................
35. Aušros Šaulių Kuopa, Bay Harbor Islands, Fla.
36. Ohio Liet. Gydytojų Draugija ................... . ....
37. New Yorko Filatelistų Draugija .....................
38. Detroito Lietuvių Komitetas ............................
39. Hartfordo Liet. B-nės apylinkė .........................
40. Jūrų Šaulių kuopa “Klaipėda” ......... . .............
41. Liet. Kultūrinė Taryba, Dayton (Ohio) ... . .....
42. Jūrų Skautininkų Grandis (Florida) .........:....
43. Dzūkų Draugija, Chicago ......................... . .....
44. Am. Liet. Tautinė Sąjunga, Park Ridge.........
45. Am. Liet. B-nės Connecticut Apygarda ..........
4.6. East Chicagos Medžiotojų-Mešk. kl., Munster

59. Floridos Auksinio Kranto L. B-nės apyl...........
60. ' Vinco Kudirkos šaulių kuopa, Worcester, Mass
61. A. Liet. B-nės Hartfordo apyl. ........................ .
62. Baltimorės Jaunimo Sąjunga...........................
63. Chicagos Lietuvių Ragelių Trio.......................
64. Liet. Tautinė Sąjunga Clevelande............. . ......
65. Lietuvos Vyčiai, Pittston................... ...............
66. šv. Rožančiaus Draugija New Yorke.............
67. Lietuvos Vyčiai, Providence ............................

ELEONORA JAKŠTAS' 
4104 Si Archer. Avė.

Tel. 523-3685 ‘ (Pr.)

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

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

INCOME TAX SERVICE - ~ • • 
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Pirmoji (R) L. .B-nės Cicero! 
apylinkės gegužinė įvyks pačia-1 
me gražiausiame metų laike — 
gegužės mėn. 16 d. Vyčių salėje, 
2455 West. 47th Street, o jeigu 
bus gražus oras, tai ir sodelyje.

Šokiams gros “Gintaro” or
kestras, o šeimininkės, Irenai 
Pranskevįčienei vado vaujant, 
privirs skaniausių cepelinų ir ki
tokį] gardumynų.

Tautos. Šventės minėjimas 
įvyks Ciceroje Šv. Antano para
pijos salėje rugsėjo mėn. 5 d;, 
tuojau po lietuviškų pamaldų. 
Kalbės kan. Vaclovas Zakaraus
kas, o meninę programos dalį 
atliks solistė Aldona Buntinaitė( 
ir muzikė Lilija šleiterytė.

S. Paulauskas

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

Aukso neturėdamas —gyven
si, geležies -neturėdamas— duo
nos neuždirbsi. :

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

F. Zreolie. Agent 
W. 9SH» H '
Perk, m, 
- 424-U54 V

siminė Motinos dieną.
Kun. K. Kuzminskas kalbėjo 

apie išleistą Religinės šalpos 
biuletenį ir išleistas R. A kny
gas. Dar kalbėjo p. Janula ir J. 
Zadeikis Dariaus ir Girėno paš
to ženklų išleidimo reikalu 50 m. 
jubiliejaus proga.' Pasirašėme 
peticijas.
■ Kun. K. Kuzminsko malda bu
vo baigtas šaunus Motinos die
nos minėjimas. Vi vaišes esame 
dėkingi Broliams Evans. Iš viso 
dalyvavo, apie 100 asmenų.

K P.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS

IF YOU DRIVE AT THS
SPEJED ST*yiM 

the LANE.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas, duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. S17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. • “ -
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

— Chicagos Lietuvių Taryba ' 
šaukia m . t inę darbo konferen- 
ciją, kuri įvyks š. m. gegužės’ 
mėn. 1(5 d. 2 vai. popiet Chica-Į 
goję, L;etuvių Tautiniuose Na-! 
muose, 6422 So. Kedzie Avenue. 
Lietuvių organizacijos ir visuo
menė kviečiamos gausiai joje 
dalyvauti. Sekr.4

yCVUL RUN INTO TRCUSLff F
THEREtS A SUOPEN STOF WHO

RXLCWMG TOO

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. ’ 
TaL 927-3559

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

Advokatas
GINTARAS P. CEP1NA1

Derto nlandac ano 9 ryta 
Ud 6 tsL rak. Šeštadieni nns 

B raL ryto iki 12 vaL d. 
tr pagal suattarima.

T«L 77S-5162 art» 77Hia
West (3rd Street

CMeare, IQ. *0929

Lietuvos Pasiuntinybes rūmų remontui 
aukojusių organizacijų sąrašas 

(Eilės tvarka, iki 1982 metų kovo 20 dienos)
1. Sandara (Am. Liet. Tautinė Sandara) .............
2. Pittsburgh© Lietuvių Piliečių Draugija ..........
3. A. L. T-bos Pittsburgh© skyrius ......... ...........
4. Baltijos Klubas Chicagoje ......... ....... . .............
5. Vlniaus Krašto Lietuvių Sąjunga.....................
6. Liet. Kanų Veteranų “Ramovė” Clevelande....
7. Chicagos Liet. Žuvautojų-Meškeriotojų skyrius
8. A. L. T-bcs Hot Springs skyrius ...................
9. Lietuvių Paštininkų Sąjunga, Chicagoje..........

10. V\ tauto Didž. šaulių Rinktinė Chicagoje ....
11. Am. Liet. Tautinė Sąjunga Los Angeles skyrius 1,150
13. Am. Liet. Tautinė Sąjunga, Cicero skyrius
13. Am. Lietuvių Susivienijimas, Harbert, Micb
14. Am. Lietuvių Klubas, Dayton Beach .... .......
15. Zarasiškių Klubas Chicagoje............... ?.l... .
16. “Tėvynės Garsai”, Hartford .............. ....... .
17. Lietuvių Fronto Bičiuliai, Centro Valdyba
18. Petersburg© lietuviai per Tautos Fondą ..
19. A. L. B-nės St. Petersburg apylinkė........
20. A. L. B-nės Grand Rapids apylinkė........
21. Vid. Vak. Apygarda, Aurora apylinkė....
22. Am. Liet. B-nės East Chicagos apylinkė ...
23. L. D. K. Birutės Dr-ja Chicagoje.......... .
24. Racine Liet. Moterų Klubas.....................
25. Chicagcs Liet. Moterų Klubas..................
26. Liet. Moterų Klubų Federacija New’ Yorke
27. Liet. Moterų Klubų Federacija Chicagoje .
28. Liet. Moterų Klubų Federacija Bostone...

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI>

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomif 
formomis:

■ Knyga su formomis gauna, 
| ma Naujienų administracijoje.

50 Gegužės 9 d. 8 vai. šv. Vardo 
500 draugijos nariai, valstybine ir 
121 i SaV° dr'j°s vėliavomis nešini, 
" rinkosi į šv. M. Marijos Gimimo 

i parapijos bažnyčią Marquette 
100 j Parke pamaldoms, šv. Mišias 

1,100 atnąšavo kun. Gelažius ir Moti- 
100 ,nos dienos šventės prdga pasakė 

gražų jautrų pamokslą.
Po pamaldų, nariai -rįnkošį į 

parapijos salę. Salėje parengti 
stalai vaišėms ir papuošti gyvo- 

1,210 imis gėlėmis. ŠĮ kartą nariai rin
kosi su žmonomis, nes buvo mi- v 
nima Motino’s diena. Susirinki
mą pradėjo ir visus gausiai-susi
rinkusius pasveikino pirm. W. 
Kalvaitis. Kleb. A. Zakarauskas 
lietuviškai ir angliškai sukalbėjo 
maldą ir sveikino motinas.

Šeimininkės nešė į parengtus 
stalus kavą su kiaušiniene, kum
piu ir bulkutėmis. Vaišių fuh? 
datorius — laidotuvių direkto-- 
rius Evans. Gėlės — tulpės vai- 
zonuose — pirktos iš gėlininko 
V. Petrošiaus. Loterijos bilietus 
pirm. W. Kalvaitis padalino tik 
motinoms. ; ;

'Pirmininkas W; Kalvaitis pri
minė, kad praeitą savaitę mirė 
du nariai: 1) buvęs Šv. Mykolo 
parapijos vargonininkas N. Kū
lys.! Jis kada-ne-kada susirinki
me padainuodavo' ’2) A. 'Mačys. 
Mirusieji buvo pagerbti.

Pirm. W. Kalvaitis prašė atsi
vesti naujų narių j organizaciją.

J. Kriščiūnas ir, berods, dar 
viena narė serga.

Mrs. Skelly gražiomis minti
mis paminėjo' mamytes. Kiek vė- 

25 liau ir jos. vyras J. Skelly pri-

PASKOUJS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAW 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMA1S. t 

DEL VISŲ LNFORMaCUŲ KREIPTIS R

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai '

Tel. 847-7747

102 pusi.* Minkšti viršeliai.. Fotografijos.
' Kaina—$3, persiuntimas paštu —■ $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUCTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas perdnla* 

' ‘ 7karna.' Kreiptis: ’ ‘ 
A LAURAI TI f 

4^5 Sc. ASHLAND AVC J i 
TeL 523-8775 .V

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

SiuĮitmiąi j Lietuvą į 
ir kitus kraštus :

■ 1 • y s i' ■■ y

F. MEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, HL 60832. Tel. YA 7-S98E

i,

HOMEOWNERS POLICY

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

- ■ ' ' -3

»< • > < • Notify PubĮIė:

V.
• ■ .•

INCOME Tax SERVICE '

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

šymai ir kitokie blankai.




